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І

К
імната була велика і затишна. Вона не 
мала вікон, і яскраве проміння весняного 
сонця падало крізь отвір у стелі, розсипало
ся по барвистій підлозі, спалахувало на ви
різьбленій з темно-червоного єгипетського 
мармуру статуї Мардука, наймогутнішого се

ред могутніх богів Вавілонії, освітлювало смагляві облич
чя двох юнаків, що сиділи на низьких дерев'яних стіль
цях. Дещо далі, під стіною, сидів їх учитель, жрець Гіс- 
тасп.

Один з юнаків, на ім'я Ш умум, був сином шаканака—  
головного судді Вавілонії Абупіона, його товариш Набо- 
паласар -—  сином шаканакового писаря Нібура. Писарево
го сина називали іноді халдеєм, бо його мати походила 
з сусідньої Халдеї.

Обом юнакам було по шістнадцять років, але вони 
відрізнялися один від одного зовнішнім виглядом і вда
чею. Вавілонець Ш умум був присадкуватий, а Набопала- 
сар-успадкував від матері-халдейки гнучкість і стрункість. 
Ш умум любив розваги, лук та коня і був байдужий до 
зубріння нудних законів Хаммурапі чи розв'язування 
складних арифметичних задач.

Син писаря, Набопаласар, як і Шумум, також любив 
коня та розваги, однак прагнув ще й пізнати всю муд
рість, зібрану в глиняних книгах-таблицях, яких було без
ліч у бібліотеці головного судді.

Шумум, бувало, кепкував з товариша, кажучи, що 
той швидко стане таким ученим, як їх достойний учитель 
Гістасп, старший жрець Сіна— бога місяця, небесних тіл 
і мудрості.

З вітерцем, що повівав з-над Пурату *, долинав до 
кімнати гомін великого міста, змішаний з шумом могут
ньої ріки, хлюпотінням хвиль, що бились об стрімкий 
берег. Прислухаючись до звабливого поклику вулиць, 
учні забули на якусь мить про глиняні таблички, що

* Пурат—  старовавілонська назва ріки Євфрат.
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стояли перед ними в невеличких рамках, схожих на 
мольберти. Поряд з мольбертами розставлено коритця 
з вогкою глиною та короткі загострені дерев'яні палички.

Але забуття тривало недовго. Жоден з юнаків ще не 
розв'язав задачі, що ї ї  продиктував учитель.

«Дано камінь невідомої ваги. Відняти від нього !/7г 
третю частину шекля * і 15 зерен Відняти Ч \\ того, що 
взяв, і 5/в шекля. Камінь, таким чином, повернеться до 
своєї попередньої ваги. Скільки важить камінь?» ***

Набопаласар на хвилину замислився і, взявши дере
в'яну паличку, став швидко щось писати на глиняній таб
личці. Власне, він не писав, а витискав паличкою у вогкій 
глині різні клиновидні значки.

Ш умум незадоволено глипнув на товариша і також 
взявся за паличку. Та, видно> помилився, бо враз, схопив
ши табличку, спересердя жбурнув ї ї  у коритце.

Набравши з коритця свіжої глини, Ш умум перем'яв ї ї  
у пальцях, розкачав валиком на кам'яній плитці, вирівняв 
боки й поставив у рамку нову табличку. При цьому він 
тривожно зиркнув на вчителя, чекаючи докору. Але 
жрець сидів на своєму високому стільці спокійний і мов
чазний, ніби байдужий до того, що роблять учні. У цей 
час він, може, намагався збагнути прийдешнє чи загли
бився в минуле, а можливо, його зморила звичайна 
людська втома та спека, що дихала гарячим повітрям 
за стінами будинку.

У простих сандаліях і довгій лляній туніці, він нічим 
не відрізнявся від рядових вавілонян, і тільки вишитий 
золотом на лівому плечі туніки місяць свідчив про його 
високий сан.

Голова й обличчя Гістаспа були гладенько виголені, 
як це було заведено у жерців. Але глибокі шрами на 
обличчі, які залишилися від мечів, свідчили, що мо
лодість учителя не змарнована на молитвах у тиші 
храмів.

Власне, учні знали, чиї мечі залишили сліди на облич
чі їхньогб вчителя, знали також, за яких обставин це було. 
У битві над річкою Керхе, в якій еламіти перемогли ассі- 
рійців і прогнали їх від своєї столиці Сузи, Гістасп, тоді

*  Шекль, або сікл —  8,5 г.
** Зерно, або ше —  0,5 г.

*** Задача з арифметичного задачника, знайденого під час роз
копок у НіневіТ.
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ще молодий послужник при храмі Сіна, потай подався 
в Елам з тисячею озброєних вавілонян, щоб разом з ела- 
мітами воювати проти АссіріТ. Кажуть, що за геройські 
вчинки цар еламітів, незважаючи на молодість Гістаспа, 
обсипав його дарунками та почестями й хотів призначи
ти тисячником у своєму війську. Але послужник відмо
вився від маєтків, почестей та рабів і повернувся до 
скромного жрецького сану.

Учні глибоко помилялися, гадаючи, що вчитель забув 
про них. За зовнішнім спокоєм жерця була прихована 
турбота. Бо воля богів була інакша, зовсім не така, як 
воля людей.

Учні були талановиті, хоч і різні вдачею. Кожен з них 
по-своєму любив рідну землю. Ш умуму вона була люба 
та мила, бо тут були палаци його батька. Набопаласар 
теж палко любив Вавілонію, бо над Пуратом стояла вбо
га очеретяна хатина, в якій він народився.

Ш умум любив Вавілонію за розкоші, серед яких він 
жив, і багатства, які належали його батькові. Набопала
са р —  за ячмінний корж, яким вавілонська земля году
вала кожного дня його родину.

Але навіть Гістасп не міг сказати, кому з цих двох 
юнаків вавілонська земля миліша.

Він навчав їх обох, бо так звелів шаканак * Абупіон, 
який знав, що, змагаючись із сином писаря, Ш умум ста
ранніше засвоюватиме науки. Згодом його син теж ста
не шаканаком Вавілонії, а Набопаласар —  писарем у ньо
го. І служитиме так вірно Шумуму, як Нібур йому.

Так гадає Абупіон...
Але жерці Сіна, які з високих зіккуратів ** стежать за 

небесними тілами і читають по них долі людей, знають, 
що Ш умум ніколи не буде головним суддею Вавілонії, 
а Набопаласар —  його писарем.

Він, Гістасп, наказав астрологам приховати від Абу- 
піона волю богів, бо навіщо передчасно ранити бать
ківське серце? Нібур також не повинен знати, яку долю 
готують боги для його сина.

Набопаласар розв'язав задачу і, чекаючи коли Гіс
тасп покличе його, задивився на плоскорізьби, якими

* Шаканак —  головний суддя.
** Зіккурати —  п'яти-шестиповерхові вежі при храмах, що слу

жили за астрономічні обсерваторії.

6



прикрашено стіни кімнати. Ось оточений своїми шість
ма суддями-помічниками шаканак творить суд над гур
том селян.

Набопаласар здогадується, що вони не заплатили по
датків, і тепер їх чекає сувора кара.

На інших плоскорізьбах раби ведуть тонконогих ко
ней з малими сухими головами. Такі коні водяться в сі
рійських пустелях за Пуратом, вони прудкіші від вітру 
й ціняться на вагу золота. А ось лучник, який послав 
стрілу у вепра. Грізний звір лежить мертвий із стрілою 
в боці.

Та найпривабливішою в кімнаті була підлога, зроб
лена з кольорових глазурованих плиток. З них викладе
но такі дивовижні квіти, яких не було навіть у садах ша- 
канака. Коли сонячні промені падали крізь отвір у стелі 
на підлогу, квіти ніби оживали, горіли різними барвами, 
і Набопаласару завжди здавалося, ніби у нього під нога
ми розкішний квітник.

Гістасп помітив, що учень дав волю думкам, і про
стягнув до нього руку.

Хлопець рвучко підвівся з місця, підбіг до вчителя 
і, вклонившись, подав йому свою таблицю. Жрець швид
ко пробіг очима написане й замислився. Набопаласар 
правильно розв'язав складну задачу й заслуговував на 
похвалу. Але ж недарма кажуть: «Не перехвали писа
ря за його вченість, жінку за ї ї  вроду, полководця за 
його відвагу, бо гордощі затьмарять їм розум».

Враз досвідчене око жерця помітило маленьку неточ
ність у написанні, допущену через поспіх, таку незначну, 
що навіть Нібур, мабуть, не запримітив би її. Але саме 
цього потрібно було Гістаспу.

—  Ти правильно обчислив вагу каменя, Набопаласа- 
ре. Але горішній клинець у складі «сіг» схожий на 
«нін»,—  похвалив і рівночасно зганив він учня.

Похвала вчителя врадувала юнака, але докір прикро 
вразив. Він допустив помилку, якої соромився б почат- 
куючий учень. Зараз Гістасп буде, ніби дитину, повчати 
його, в присутності Шумума, як ставити клинці. Слід 
було не поспішати, щоб випередити Шумума й похизу
ватись перед ним знанням, а перевірити написане.

Але вчитель не став соромити учня. Маленький докір 
згасив гордощі, викликані заслуженою похвалою, і Гіс
тасп цим задовольнився. Син писаря повинен бути ро
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зумним, але скромним. Так воно, на думку Гістаспа, 
й було.

Тим часом Ш умум розв'язав задачу й тепер чекав, 
коли вчитель покличе його. Він радів, що Набопаласар 
допустив помилку, але побоювався, що в нього їх знач
но більше і син писаря знову вийде переможцем. Вся 
надія була на богів. Вони могли притупити зір вчителя, 
спрямувати його увагу на щось інше, і він не помітить 
помилок.

І боги послухали Шумума...
—  Прочитай, Ш умуме, вагу каменя,—  не викликаю

чи його до себе, наказав Гістасп.
Учень схопився зі стільця, схвильовано прочитав роз

в'язок і тривожно позирнув на вчителя.
Гістасп схвально хитнув головою, і Ш умумові враз 

стало так легко та весело, ніби з плечей зсунувся той 
злощасний камінь, який заважав йому випростатись перед 
сином писаря й стати вищим від нього.

—  Нині ви обидва заслужили похвали, і я вами задо
волений,—  лагідно поглянув на учнів Гістасп.—  А тепер 
послухайте про битву біля Халула і про зруйнування Сі- 
нахерібом * Вавілона.

В голосі жерця звучав біль і ненависть. Він на якусь 
мить заплющив очі, так, як це роблять старі люди, щоб 
краще пригадати давню подію, повністю відтворити ї ї  
в думках, не пропустити нічого.

Учні збуджено переглянулись. Гістасп розповідав про 
минуле Вавілонії так цікаво, знав його так докладно і 
своїми розповідями так розбурхував уяву, що в юна
ків складалося враження, ніби вони самі були свідками 
й учасниками тих подій.

—  Міста лежали в руїнах, народи стогнали в рабст
ві,—  глухим, схожим на стогін голосом порушив мовчан
ку Гістасп, і учні насторожилися.—  Копита ассірійських 
коней топтали землі Вавілонії і Халдеї, М ід ії й Еламу, 
С ір ії й Ізраїлю. Спливав кров'ю далекий Єгипет, а Тір 
і Сідон уже платили данину Ніневії. Скрізь, як голодні 
гієни, нишпорили ассірійські завойовники, грабували під
корені народи, гнали в Ассірію  тисячі людей.

Жрець помітив на обличчях учнів тривогу й замовк, 
знаючи, що саме їх злякало. Адже він назвав ассірійців

* Сінахеріб, або Санхеріб—  ассірійський цар 704— 680 рр. до 
н. е.
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голодними гієнами. За такі слова кожного зухвальця че
кала жорстока кара.

Але Гістасп не лякався гніву завойовників. Він був 
під опікою богів, а навчені гірким досвідом ассірійці вва
жали за краще не переслідувати жерців. Вони ще не за
були страшної смерті Сінахеріба, якого боги жорстоко 
покарали за зруйнування вавілонських храмів і переслі
дування жерців. Однак турбота учнів про його безпеку 
була мила серцю Гістаспа.

—  Квітуча вавілонська земля стала завмирати,—  знов 
повернувся до минулого жрець.—  Висихали канали, що 
напували землю, заростали бур'яном поля, в'янули квітучі 
сади. Тоді ті, що залишилися живими, поклялися визволи
ти рідну землю або загинути. Вавілонія, Халдея, Мідія 
і Елам десь років з сорок тому піднялися проти Ассірії. 
Битва відбулася під Халулем...

Гістасп замовк, ніби не бажаючи продовжувати роз
повідь.

Але учні не хотіли, щоб їх учитель на цьому закінчив 
урок. Вони прагнули почути щось більше, дізнатися про 
причину успіхів Ассірії і поразки повсталих народів.

—  Ассірійці похваляються, що їм  допомагає їх голов
ний бог Ашшур,—  озвався зажурено Набопаласар.—  
Вони кажуть, що швидко завоюють увесь світ, бо 
вже залишилося небагато країн, які не платять їм  да
нини, і народів, які не цілують сандаліїв ассірійського 
царя.

—  Брешуть! — твердо вимовив жрець.—  Ассірія —  як 
восьминіг. Але настане час, і поневолені народи одру- 
бають йому щупальця. Так хоче всемогутній Мардук, бог 
Вавілонії. ^

У голосі жерця звучала така впевненість, ніби його 
щойно сповістив про це сам Мардук.

—  То чому ж, найдостойніший, ассірійці перемогли під 
Халулем? —  здивувався Набопаласар.

Жрець, не відповідаючи на запитання, подав учневі 
тонкий шнурок.

—  Розірви його, Набопаласаре,—  запропонував юна
кові.

Учень здивовано поглянув на вчителя й миттю вико
нав його веління.

—  А тепер,—  подав юнакові сплетений з багатьох 
шнурків товстий мотузок Гістасп.
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Юнак напружився, раз, другий сіпнув мотузок, та ро
зірвати не зміг.

—  Досить, Набопаласаре,—  зупинив марні зусилля 
учня жрець.—  Це тобі відповідь на твоє запитання.

Він сподівався, що учні самі відгадають, що він хотів 
показати цим прикладом з мотузком, але, помітивши їх 
здивування і розгубленість, пояснив із гіркотою:

—  Єдності серед повсталих не було. Ассірійці спле
тені, як оці шнурки в мотузку. І керує ними одна рука 
та одна воля. А вавілонська земля навіть у горі не спле
лася в мотузок. Не прислали обіцяної допомоги Урук, 
Ларса і Сіппар. Відчинили без бою свої брами перед 
ними Борсіппа і Ніппур. Та й серед тих, що воювали, не 
було згоди. Еламський цар відмовився слухати вавілон
ського полководця, а мідійський воєначальник вважав, 
що командувати військом повинен тільки він. Як дійшло- 
ся до битви, кожний діяв на власний розсуд.

Жрець замовк, і юнаки замислились. Гістасп розповів 
їм  про причину поразок Вавілонії і відкрив секрет могут
ності ассірійців.

—  Вавілонська армія була переможена, але Вавілон 
залишився,—  порушив мовчанку Гістасп.—  Санхеріб знав, 
що, доки існує Вавілон, доти його народ не скориться. 
Але в Халульській битві загинуло так багато ассірійських 
вепрів, що з тими силами, які в нього залишилися, Сан
херіб не одважився напасти на Вавілон. Він повернувся 
в Ніневію й став готуватися до нового походу. Не мину
ло й двох років, як ассірійці з'явилися під мурами Ваві
лона. Такої битви ще світ не бачив. Весь народ вийшов 
на мури, і багаті вперше стали поряд з бідними. Кожний 
знав, що пощади від ассірійців не буде нікому. Чотирна
дцятирічні підлітки і старі діди билися, як справжні вої
ни. Три місяці тривала облога, і тільки зрада подолала 
Вавілон.

—  Зрадили каменярі й ковалі! —  вигукнув обурено 
Ш умум.

—  Помиляєшся, Ш умуме,—  зупинив його холодно 
жрець.—  Від тебе приховали правду.

—  Хто ж, як не простолюд, міг вчинити таку ганебну 
зраду? —  дивувався юнак.

—  Вавілон зрадила його верхівка,—  відкрив учням 
нову, ще страшнішу таємницю жрець.—  Люди, які звик
ли до розкошів, бенкетів і веселощів, до м 'якої постелі
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і єгипетських танцівниць, до товстої риби з моря Світан
ку * і солодкого вина з берегів моря Надвечір'я **, для 
яких звуки арфи були миліші від брязкоту мечів,—  з гні
вом продовжував таврувати зрадників учитель.—  Для 
багатіїв втрата власного майна, якої завдає війна, страш
ніша від смерті, ганьби, поразки. Вони таки таємно змо
вилися з ассірійцями, бо Санхеріб за зраду пообіцяв їм  
життя і золото. Щ об ассірійські воїни не чинили їм  крив
ди,—  приглушеним голосом оповідав Гістасп,—  зрадники 
домовилися з Санхерібом, що кожний з них матиме при
шитий до туніки шматок зеленої тканини. Але їх спіткала 
заслужена кара. Ассірійські воїни не зважали на зе
лену тканину й не щадили нікого. Понад сто тисяч ваві- 
лонців загинуло, і триста тисяч їх було переселено до 
Ассірії. Каменя на камені не залишили ассірійці від міс
та. Знищили очеретяні домівки бідноти і кам'яні палати 
вельмож, Есагіл*** Мардука, храми і зіккурати. Повиру
бували сади і позасипали канали, зруйнували греблі, і во
ди Пурату залили руїни. Так перестав існувати Вавілон.

Жрець замовк і позирнув на учнів. Обличчя Набопа- 
іпасара пашіло гнівом і обуренням. В очах спалахували 
блискавки.

—  За кривду Вавілона мусить загинути Н іневія!— ви
гукнув юнак з ненавистю.

Жрець мовчки, ніби затверджуючи жорстокий, але 
справедливий вирок, хитнув головою й поглянув на Ш у 
мума.

Син шаканака сидів пригнічений, з заплющеними очи
ма. Його ніби вогонь пік сором. Батько звинувачував 
у зраді ковалів і каменярів, свідомо приховуючи від ньо
го правду. Оббілюючи справжніх зрадників, звертав вину 
на простолюддя. Боявся, що він, Шумум, буде соро
митись своїх предків, що не посміє глянути гордо у вічі 
жодному чесному вавілонянинові, навіть Набопаласа- 
рові. Крйще б Гістаспові було замовчати про це, не без
честити перед ним його достойних предків. Власне, це ж  
діялось давно, і ніхто вже не знає, як було насправді. 
Гістасп боронить простолюддя, бо сам походить з бід
ного роду. Кажуть, що батьки Гістаспа віддали його

* Море Світанку —  Перська затока.
** Море Надвечір'я —  Середземне море.

*”  Есагіл —  святиня Мардука у Вавілоні, одна з найбільших бу
дівель стародавнього світу.
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дитиною до храму Сіна, бо не мали змоги вигодувати 
сина. Серед злидарів ще й досі є такий звичай.

Ш умум не знав, що у кімнаті є ще одна людина, яка 
думає так, як він.

Це був його батько —  Абупіон...
Шаканак зайшов до кімнати саме тоді, коли жрець 

розповідав про Халульську битву, і, причаївшись за ко
лоною, пильно прислухався до кожного слова.

У душі він не схвалював сказаних Гістасром слів. Про 
зраду верхівки заборонено було говорити під загрозою 
суворої кари, і народ помалу став забувати про неї. Зви
чайно, це не стосувалось старшого жерця, який тепер сам 
належав до найдостойніших, хоч, видно, не забув свого 
походження.

Та й навіщо розпалювати в молоді ненависть до Ассі
рії? Щ о  було, те минуло. Вавілон відродився з руїн, ніби 
фенікс із попелу, і ассірійці не втручаються більше до 
його внутрішніх справ. Вони віддали всю владу достой
ним, задовольняються даниною і тільки стежать, аби 
не виникло нове повстання. Вавілонія живе тепер так спо
кійно, як ніколи. Жоден ворог не відважиться напасти на 
неї, бо знає, що матиме справу з Ассірією. Незадово- 
лене таким станом тільки поспільство, яке несе подвій
ний чи, власне, потрійний тягар: платить податки Ваві
лонії, данину Ассірії ще й постачає воїнів, які повинні 
воювати за велич і могутність Ніневії. Половина ассірій
ської армії складається з воїнів, яких дає населення під
корених країн. Але хто слухатиме нарікання простолюду?

Однак Абупіон не перебив Гістаспа. Своїм втручан
ням він міг би образити жерця, а цього шаканак не ба
жав. Вавілонією управляє верхівка, а верхівкою є жерці. 
До того ж  якось незручно з'явитись перед ним саме 
тепер і признатись, що він, шаканак, підслуховував роз
повідь учителя його сина.

Була ще й інша причина, чому Абупіон бажав, щоб 
його присутність у кімнаті залишилась непоміченою. 
Слова жерця справили на нього глибоке враження, збу
дили різні, давно забуті та приспані почуття, і шаканак 
вважав за краще вислухати розповідь до кінця.

Але Гістасп мовчав, ніби не збирався продовжувати, 
і на обличчі Абупіона з'явилося розчарування.

Враз Набопаласар підвівся з стільця і вклонився Гіс- 
таспу.
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—  Ти хочеш щось сказати, Набопаласаре? —  запитав 
здивовано, але ласкаво жрець.

—  Прости, найдостойніший,—  покірно звернувся до 
жерця юнак.—  Ти обіцяв розповісти про смерть Санхе- 
ріба й про друге народження Вавілона,—  нагадав сміли
во вчителеві.

Обличчя Гістаспа залишилося спокійним, але в при
мружених очах світилося задоволення.

—  Не годиться учням нагадувати своїм учителям, що 
вони мають робити,—  докірливо зауважив юнакові за 
його сміливість.—  Я своїх обіцянок не забуваю,—  додав 
і позирнув на колону, за якою причаївся Абупіон.—  Боги 
вклали свого караючого меча до рук найулюбленішого 
Санхерібового сина Асархаддона,—  промовив суворо 
жрець і, помовчавши хвилинку, додав:

—  Такою була воля богів, щоб син покарав батька за 
зневагу вавілонських святинь.

Учні принишкли, зіщулились, і в їх очах відбився жах. 
Навіть Абупіон, для якого смерть Санхеріба від синової 
руки не була таємницею, здригнувся. Щ о на світі є жах
ливіше від батьковбивства?

Справді, боги часом жорстокіш і від людей.
—  Асархаддон, виконуючи волю богів, відбудував 

зруйнований батьком Вавілон, і місто стало ще кращим, 
ніж було колись,—  продовжував жрець.—  Понад сто ти
сяч рабів і сто тисяч ассірійців, тих, які ще недавно руй
нували Вавілон, працювали день і ніч над його відбу
довою,—  усміхнувся злорадно.—  Десять років ціла Ассі- 
рія покутувала гріхи за злочин Санхеріба, десять років 
пливло сюди ассірійське золото, і десять років настав- 
ники-вавілоняни шмагали батогами спини ассірійців. Бо 
треба знати, що серед простих робітників не було ж од
ного вавілонянина. Відбудовано греблі і канали, виросли 
нові палаци і храми, відбудовано Есагіл Мардука і навіть 
очеретяні халупи бідноти на берегах Пурату. Посадже
но біля храмів, палаців і хатин вирубані Санхерібом де
рева і відбудовано висячі сади, що були прикрасою 
Вавілона. Зараз вони ще кращі та більші, ніж були, і їх 
краса милує око вавілонян та вражає чужинців, і тільки 
тоді, як ассірійці відбудували місто, повернулися до 
нього переселені Санхерібом в Ассірію  вавілоняни. Така 
була воля богів,—  урочисто закінчив свою розповідь 
жрець.
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Обидва юнаки і Абупіон, який стояв за колоною, по
винні завжди пам'ятати, що без волі богів не діється 
нічого.

Шумум, вражений розповіддю жерця, сидів непо
рушний, з широко розплющеними очима і застиглим 
обличчям.

Набопаласар, навпаки, збуджено вертівся на стільці, 
очевидно, хотів ще щось сказати, але не зважувався.

Поведінка юнака не пройшла повз увагу жерця.
—  Скажи, Набопаласаре, що ти хотів би ще почу

ти? —  запропонував ласкаво учневі Гістасп.
—  Довідатися, як дізнався Асархаддон про волю бо

гів,—  зірвалося з язика Набопаласара.—  Люди виконують 
їх волю, але я ще не зустрічав нікого, хто розмовляв би 
з богами.

Обличчя жерця спохмурніло. Слова Набопаласара 
свідчили про те, що в його душу закралися небезпечні 
сумніви, які треба негайно викорінити. Але для цього він, 
Гістасп, повинен відкрити учням маленьку частку прав
ди. Власне, вони вже не діти, а юнаки, які вступають 
у життя і швидко пізнають його спокуси, принади.

—  БогИ) Набопаласаре, розмовляють тільки зі своїми 
найвищими, найдостойнішимй жерцями,—  повчав він су
воро юнака.—  Людей вони повідомляють про свою во
лю по-різному. Асархаддону оголосила ї ї  вавілонська 
танцівниця, яка, й сама того не знаючи, була знаряддям 
у руках богів. З волі Іштар * серце царя запалало такою 
любов'ю до тієї танцівниці, що кожне ї ї  бажання стало 
святим для Асархаддона. Це ї ї  заслуга, що ассірієць 
велів відбудувати Вавілон. Тепер, Набопаласаре, ти зна
єш, як боги повідомляють людей про свою волю,—  по
зирнув насторожено на учня.

—  Так, найдостойніший,—  потакнув юнак, перекона
ний доказами вчителя.

Щ о вавілонська танцівниця відіграла тільки незнач
ну роль у відбудові Вавілона, в кімнаті знали двоє: 
жрець і шаканак, який стояв за колоною. Насправді було 
інакше. Зруйнування Вавілона обурило не тільки цілий 
світ, але й навіть ассірійських жерців, які поклонялися 
тим самим богам, що й вавілоняни, і для яких Есагіл був 
такий же дорогий і святий, як для вавілонців.

* Іштар —  богиня родючості, материнства і любові.
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Борсіппа і Ніппур, Урук і Сіппар, Кіш і Лагаш, десят
ки наймогутніших міст і країн уклали нову священну уго
ду проти Ассірії. Бунтувалися воїни, набрані з підкоре
них земель.

Над Ассірією нависла велика небезпека. Щ об ї ї  від
вернути, жерці вирішили пожертвувати жорстоким Сан
херібом і відбудувати Вавілон.

Світ повинен переконатись у справедливості Ассірії, 
зосередити свою увагу на відбудові Вавілона, забути про 
помсту.

Абупіону незручно було далі ховатися за колоною.
—  Не дивуйся, найдостойніший, що бачиш, мене 

тут,—  промовив він і вийшов на середину кімнати.—  Я 
прибув, щоб побачитися з тобою, але боявся своєю поя
вою порушити хід твоїх натхненних Бель-Мардуком * ду
мок,—  виправдувався перед жерцем.

—  Я знав, Абупіоне, що ти слухаєш мої слова,—  
з легким глумом озвався жрець.

—  Вони —  як цілющі роси, що падають на спраглу 
землю,—  не розгубився шаканак.—  Найдостойніший від
крив вам, нікчемним, велику таємницю, яким способом 
боги керують долею людей і народів,—  звернувся Абу
піон до збентежених його появою учнів.—  Ассірія і Сан- 
херіб тяжко спокутували свій злочин.

—  Спокутували? —  знизав плечима жрець, здогадую
чись, до чого веде Абупіон.

Слова шаканака про те, що Ассірія спокутувала свою 
вину перед Вавілоном, повинні були пригасити у юнаків 
ненависть до завойовників, примирити їх з неволею, 
убити прагнення силою скинути з себе ассірійське 
ярмо.

—  Тільки загибель Ніневії може спокутувати вину 
Ассірії! —  з непримиренною ворожістю в голосі твердо 
вигукнув жрець.—  Шість століть ассірійські завойовники 
проливають вавілонську кров, і копита їх коней топчуть 
нашу землю. Достойні примирилися з неволею. Ассірій
ські царі повернули їм  їх маєтки, звільнили від данини, 
допустили до влади та золота, а щоб достойні не забу
вали, що мають над собою володаря, беруть з-поміж них 
через кожних п'ять-десять років заложників. Але для 
простого народу ассірійська неволя гіркіша від полину.

* Бель-Мардук —  володар Мардук.
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І завойовники простолюддя не щадять, і свої володарі не 
мають над ними милосердя. Весь тягар неволі —  на його 
зігнутій спині.

Слова жерця були пристрасні, дошкульні. Вони били 
по честі та гідності вавілонських вельмож, звинувачу
вали їх у примиренні з ворогом, і Абупіон кисло скри
вився.

Він нагадав Гістаспу:
—  Був час, що Вавілонія панувала над Ассірією, і тоді 

Гі коні топтали ассірійську землю.
—  Ассірійці самі просилися під нашу опіку, бо їм  за

грожували знищенням мітанни *,—  пояснив шаканаку, ніби 
учневі, жрець.—  Ашшур і Ніневія жили привільно, захи
щені щитами наших воїнів.

—  Тепер, найдостойніший, ми живемо привільно за 
ассірійськими,—  вже злобно кинув шаканак.—  Ролі м і
няються.

—  Кінь звикає до вуздечки і вершника,—  знизав пле
чима жрець.

Абупіон голосно засопів з досади, але розважливість 
узяла гору над гнівом.

Учні мовчки прислухалися до цієї суперечки й спри
ймали ї ї  по-різному. Ш умум поділяв думку батька, Набо
паласар, навпаки, засуджував у душі багатіїв і стояв на 
боці Гістаспа. Він був особливо вдячний жерцеві за його 
прихильність до простого люду, який не розкошує в па
лацах, а тулиться в очеретяних хатинах понад берегом 
ріки. Адже там стоїть хатина, у якій він, Набопаласар, 
народився і живе зараз.

—  Я, найдостойніший, зайшов до тебе за порадою,—  
бажаючи покласти край неприємній розмові, промовив 
суддя.—  Хочу навідатись у свої маєтки над Діалою ** бі
ля Ешнуни ***, подивитись, як працюють управителі, по
хвалити сумлінних і покарати ледарів.

—  І бажаєш узяти їх із собою? —  показав на учнів 
жрець.

Він давно здогадався, що Абупіон зайшов у якійсь 
справі, пов'язаній з навчанням сина.

* Мітанні —  держава XVI— XIII ст. до н. е. у Верхній Месопо
тамії.

“ • Діала —  притока Тігра.
Ешнуна —  колись місто-держава, згодом провінція Вавілонії.
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—  Ти читаєш людські думки, як глиняну таблицю! —  
жахнувся Абупіон.—  Якщо це не 'в ід іб 'ється на Тх на
вчанні, дозволь Тм поїхати зі мною. Гадаю, що за місяць 
повернемося.

Учні стрепенулись, і обличчя Шумума аж засяяло. 
Навіть в очах Набопаласара спалахнула радість. Подорож 
над Діалу обіцяла хвилюючі радощі, яких не знали жи
телі міста. Там, за суворими мурами, безмежні просто
ри і безмежна воля, полювання не тільки на полох
ливих шакалів, а може, навіть на левів. Купання в бурх
ливій Діалі і гарцювання на буйних конях. Тисячі др іб
них та великих розваг і пригод, які й не сняться 
міщанам.

Зараз усе залежало від одного слова жерця, і погля
ди юнаків ніби прикипіли до його уст.

Гістасп, здогадуючись, що твориться в душах 
його учнів, уперше за весь ранок ласкаво посміх
нувся.

—  Ну що ж, вони сумлінно вчилися цілий рік, то не
хай їдуть,—  долетів до юнаків голос учителя, який у цю 
мить здався їм милішим від звуків арфи.

II

На небі одна по одній ще гасли зорі, і бог сонця Ш а- 
маш ще не встав з постелі, але місто прокинулося. То 
тут, то там завели голосний переклик півні, і, прокинув
шись першими зі сну, раби хутко вішали собі на шиї таб
лички з прізвищами господарів та з своїми власними 
іменами.

Над палацами і хатинами звивалися сизі стрічки диму, 
жінки готували їжу, пекли на розпеченому камені ячмін
ні та пшеничні перепічки.

Неохоче вставала з широких, як столи, ліжок з висо
кими узголів'ями знать і, не кваплячись, прямувала до 
басейнів. Поснідавши сочевицею, скропленою олією, 
йшли до праці ремісники. Бігли з в'язками дерев'яних па
личок і рахівницями, доїдаючи на ходу перепічку й ку
сень твердого сиру, дрібні державні службовці, писарі 
і рахівники. Облизуючись після смачного сніданку, роз
пашілі від солодкого вепського вина, поспішали до своїх 
крамниць купці і лихварі.
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З Пурату долітали втомлені голоси рибалок, що по
верталися з нічного лову на пристань, де вже чекали їх 
торговці.

На східній брамі храму Іштар і західній храму Ен- 
ліла * заграли труби. Вартові відчинили міську браму. 
На мосту через Пурат заторохтіли вози, затупотіли ко
пита коней та мулів.

Міст з'єднував нове місто за Пуратом зі старим, яке 
пам'ятало ще часи Хаммурапі. Дві тисячі столітніх ду
бів, куплених у далеких гірських країнах, і понад сто 
талантів ** заліза вжито на його будову, що тривала 
п'ять років. З-над далекого Нілу приїжджали у Вавілон 
єгипетські інженери, які теж збиралися будувати міст 
біля Мемфіса ***, щоб подивитися на чудо, створене ва
вілонськими майстрами.

Заметушилися в палаці Абупіона і в хатині Нібура.
Тільки жерці, астрологи Сіна зустрічали новий день 

не в м'яких постелях, а за глиняними таблицями. Зібрав
шись у зіккураті храму, вони за дорученням Гістаспа 
складали з нічного положення небесних тіл гороскоп для 
Абупіона, читали по сузір 'ю  Зодіака, що чекає шакана- 
ка у дорозі.

Гороскоп був якийсь невиразний, ніби письмена, на
писані недосвідченим писарем.

Власне, у ньому не було нічого злого, але й нічого 
доброго. Шаканаку не загрожувало жодне лихо, але й 
не чекали його радощі. Одначе до своїх маєтків над 
Діалою Абупіон не доїде, бо йому в дорозі траплять
ся якісь перешкоди. Не смерть, не хвороба, не війна, 
а що саме, того не змогли вичитати навіть досвідчені 
астрологи храму Сіна.

Тим часом у палаці шаканака готувалися в дорогу. 
З маєтків з-за Пурату прибули запряжені мулами вози, 
на які раби вантажили мішки, скриньки з сушеною ри
бою  та м'ясом, борошно і крупи, просо і сочевицю, 
квасолю і горох. Не забуто й великих глиняних дзбанів 
з медом, олією, вином та пивом і навіть маринова
них в оцті огірків та гусячих печінок, що збуджували 
апетит.

* Енліл —  бог землі.
Талант —  30,5 кг.

* * ’  М ем ф іс— стародавня столиця Єгипту.
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•*У великих очеретяних іслітках незадоволено кудкуда
кало зо два десятки «птахів, що кожного дня несуть 
яйця» *, бо шаканак любив яєчню, а два чубаті півні 
мали до схід сонця будити челядь.

- Заметушилися і в очеретяній хатині Нібура.
На подвір'ї писаря не стояли вози і раби не ванта

жили добра, бо ні возів, ні рабів у нього не було. Синові 
на дорогу Нібур міг дати тільки батьківські благословен
ня та напучування, і писар на них не скупився.

—  Корися, Набопаласаре, в дорозі,—  наказував су
воро синові.—  Корися шаканаку, десятнику сторожі і на
віть Ш умумові, бо він стане колись твоїм паном*

В очах юнака спалахнуло обурення.
—  Я, тату, не раб і навіть не мушкену ** і не маю 

над собою пана,—  нагадав батькові.
—  Гей, гей, сину,—  похитав головою Нібур.—  Вільний 

тільки орел під хмарами. А на землі кожна людина має 
над собою пана. Навіть шаканак. Адже над ним є і ра- 
біан * * * , і намісник, і цар. А над царем,—  оглянувся три
вожно і знизив голос до шепоту,—  боги і таємна рада 
жерців, яка послуговується золотом, зрадою і отрутою. 
Ну, а над такими бідаками, як ми, не один, а сто панів.

Нібур казав правду, але його слова не доходили до 
синового серця.

—  Всім не догодиш,—  усміхнувся юнак на батькову 
мову.

Писар тривожно позирнув на сина.
—  Небезпечні думки рояться в твоїй молодій голо

ві, сину мій. Багато розумного навчив тебе достойний 
Гістасп, але не сказав найважливішої істини, що ї ї  повин
ні дотримуватись бідаки. Може, не встиг або забув. То 
я скажу її. Найнижче стелися перед найсильнішим, але 
дивись, щоб він тебе не розтоптав.

Нібур навіть не здогадувався, які гіркі для сина ці 
слова, як глибоко вражають вони його почуття і юна
цьку гордість.

Але Набопаласар мовчав, і його мовчанку писар 
сприйняв за згоду.

* Птаха, ідо кожного дня несе яйце,—  вавілонська і ассірійська 
назва курки.

** Мушкену —  обмежений в правах селянин.
* * *  Рабіан— голова міста.
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—  Слухатимеш моїх порад —  далеко підеш,—  підба
дьорив він сина.

Набопаласарові кортіло спитати батька, чого той до- 
сяг своєю покірністю, але розсудливість узяла гору над 
зухвалістю.

З сусідньої хатини долетіло пронизливе жіноче ри
дання. Там щоранку і щовечора вдова Сін-Нурі оплаку
вала свого найстаршого сина Залілума, якого вона про
дала за одинадцять срібних шеклів, щоб урятувати від 
голодної смерті семеро менших дітей і заплатити ассі
рійську данину.

Набопаласар подумав, що покірнішої людини від вдо
ви Сін-Нурі немає, мабуть, у всьому Вавілоні, але бать
кові того не сказав.

Одначе в душі юнака вперше спалахнув неясний бунт.
Власне, Набопаласар ще й сам не усвідомлював як 

слід, проти кого і чого той бунт у його душі —  чи проти 
батькових повчань, чи проти покірної вдови, чи, вреш
ті, проти ассірійської данини, з-за якої матері продають 
у неволю своїх дітей.

Але міркування довелося відкласти на інший час і по
спішати до палацу Абупіона.

Попрощавшись з матір'ю, Набопаласар подався ра
зом з батьком до брами Іштар.

Хатина Нібура стояла за Пуратом і, щоб дістатися до 
міста, треба було перейти міст та браму богині.

Ш ирока дорога, що вела до брами Іштар, була за
харащена пішоходами, караванами верблюдів, вершни
ками на конях і мулах та возами, запряженими волами. 
З далекого Єгипту купці везли слонову кість і ювелір
ні прикраси, з фінікійських міст Тіра і Сідона —  пурпур 
і пахощі, з арамейської землі —  «скельну олію» \  що ї ї  
черпали з глибоких криниць і яка була світліша від 
сезамової олії; з Лівану —  кедрові колоди і мирру.

Работорговці вели на торжище молодих рабів і ра
бинь з глиняними табличками на шиї і випаленим на 
руках або на грудях тавром їх власників. Зрештою, тав
ро було тільки на рабах, бо рабиням його не випалюва
ли, щоб не псувати краси їх тіла.

Серед цієї різноманітної юрби, що поспішала у Ваві
лон, найбільше було селян. Убого вдягнені, вони везли

* Скельна олія —  нафта, яку заможні вживали до каганців.

20



на возах або несли на спинах геть усе, що кожного 
дня з'їдало ненаситне велике місто. Приїхав якийсь бага
тий арамейський царьок у пурпуровій туніці й срібному 
шоломі з почтом бородатих воїнів у шкіряних каптанах 
та панцирях, гаремом та слугами. На його верблюдах 
і конях були срібні та бронзові прикраси, султани з б і
лого пір'я, барвисті чепраки.

Царьок, мабуть, переміг свого сусіда-суперника, бо 
воїни гнали на продаж юрбу полонених чоловіків та ж і
нок. Молоді й вродливі, але виснажені, обдерті, з позв'я
зуваними за спиною руками, вони ледве переставляли 
ноги. Було помітно, що кожний крок коштує полоненим 
неймовірних зусиль. Але щось примушувало їх рухати
ся, підіймати поранені в дорозі ноги, йти. Може, страх 
перед смертю від рук бородатих воїнів, а може, надія 
на те, що до них колись повернеться воля.

Враз один з полонених, звільнивши від ланцюгів руки, 
гукнув щось до своїх товаришів по неволі й, поки боро
даті воїни отямились, стрибнув з мосту в ріку.

Міст мав кілька ярусів і досягав висоти принаймні де
сять кану *.

Люд загомонів, і сотні поглядів уп'ялися в ріку. Ко
жен був цікавий знати, чи втікач потоне, чи випливе.

Бородатий воїн, схопивши лук, поклав на тятиву стрі
лу, щоб випустити ї ї  в утікача, як тільки той з'явиться 
серед бурхливих хвиль. Але царьок сердито щось бурк
нув, і воїн неохоче віддав йому лук та сагайдак.

Царкові, мабуть, закортіло похизуватись перед ю р
бою своїм стрілецьким хистом, щоб здобути пошану 
вавілонян.

На поверхні ріки з'явилася голова втікача.
Царьок натягнув тятиву, і в повітрі засвистіла стріла. 

Чи, може, він був нікчемним лучником, чи з верблюда 
незручно було стріляти, але стріла пірнула у воду дале
ко від утікача.

Вавілоняни зустріли невдачу царка глузуванням і ре
готом.

Царьок засопів, насупився, почервонів від сорому, 
натягнув тятиву лука з другою  стрілою.

Утікач виплив на середину ріки. Він, мабуть, виріс 
десь над річкою, як риба, зжився з водою, бо, підхоп

* Кану —  2,376 м.
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лений течією, швидко й спритно відпливав від мосту, 
підбадьорюваний вигуками натовпу.

Царьок понуро глипнув на юрбу й знову став зосе
реджено цілитись у плавця. Але верблюд, наляканий га
мором і вигуками, неспокійно тупцював, і стріла знову не 
влучила в ціль.

Утікач тим часом доплив до берега і прожогом ки
нувся в очерет, що ріс понад рікою.

Царьок спересердя жбурнув лук бородатому воїнові.
Набопаласара, який разом з батьком пильно стежив 

за тим, що відбувалося на мосту, вчинок молодого не
вільника глибоко вразив. Юнак зрозумів, що невільник 
вибрав смерть, аби уникнути рабства, і за це заслугову
вав пошани. Тільки випадок зберіг йому життя, і Набо
паласар був радий, що втікачеві пощастило.

Юнак на мить замислився над тим, як він сам вчи
нив би на місці втікача. Мабуть, зробив би те ж саме.

Набопаласар не знав ні того, яку долю готують йому 
боги, ані того, що бачене зіграє в його житті якусь роль. 
Йому хотілося знати, що саме вигукнув утікач, стрибаю
чи у води Пурату, й запитав про це батька, який розу
мів арамейську мову, але той зневажливо махнув ру
кою.

—  Молодь нерозсудлива,—  кинув батько суворо.—  
Боги дарують людям одне життя, і треба його берегти. 
А цей шаленець гукав, що краще загинути, ніж жити 
рабом.

—  Хіба це неправда? —  заступився за втікача Набопа
ласар.

—  Божевілля! —  запевнив сина Нібур.—  Розумний 
примириться зі своєю долею й скориться їй.

Набопаласар сумно зітхнув. Батько турбується про 
його майбутнє, але не знає, що такі повчання мають зво
ротну дію. Він забув стару приповідку, що «беззубий 
лев навіть шакалам не страшний».

—  Не вчи юнака покори, а вчи непримиренності,—  
озвався несподівано убого одягнений селянин, який при
слухався до розмови.—  Вавілоняни ніколи не примирять
ся з неволею.

Спираючись на ціпок, він ніс на продаж до міста 
в очеретяному кошику гуску, а за спиною бекало зв'я
зане за ноги ягня.

Нібур погордливо зиркнув на селянина.
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—  Боги закрили перед тобою джерело науки, тому 
в твоїх словах немає мудрості,—  дорікнув селянинові.—  
Від непокірливості нам тільки горе та руїна. Та ще оце,—  
рвучко відкрив на грудях туніку й показав рубці од 
старих ран.—  Замолоду я так само був непокірливий та 
завзятий, але тепер порозумнішав. Плачу три шеклі ассі
рійської данини, один —  податку для міста й спокійно їм  
свою ячмінну перепічку.

—  Не знаю, хто ти такий і з яких джерел пив свою 
мудрість,—  ображено озвався селянин.—  Здогадуюся 
з твоїх слів, що міщанин, бо платиш третю частину да
нини та податку, але не з багачів, бо вони не дають ні* 
чого, ще й беруть, з інших. А я мушкену. За свій клап
тик землі плачу дев'ять шеклів срібла данини та три —  
податку. Усе, що виросте на полі, народиться у стайні 
і вилупиться з яйця, віддаю Ассірії та місту. Вавілон, 
принаймні, дбає, щоб не висихали канали, щоб наші зем
лі завжди пили воду. А Ассірія тільки гарбає, і все їй 
мало. Щ е й двох синів мусив віддати до ассірійського 
війська. Один, кажуть, загинув десь у Єгипті, а другий 
повернувся без руки. Хай Мардук нашле проказу на тих, 
що миряться з неволею! —  вигукнув гнівно.—  І, найпер
ше, на багачів, які злигалися з ассірійцями та продають 
свій народ.

Отямившись і злякавшись своїх слів, селянин швидко 
сховався за верблюжий караван, що саме проходив повз 
нього.

Батько і син мовчали. Слова старого селянина гли
боко вразили їх, і навіть Нібур не відважувався більше 
заперечувати.

Так, мовчазні й замислені, прибули вони до палацу 
шаканака.

Почувши від писаря про втечу невільника, Абупіон 
аж затіпався з досади.

—  Раб-утікач заслуговує смерті! —  вигукнув він.—  
Від такого завжди чекай меча у спину.

—  Саме з таких рабів-утікачів збираються опісля ті 
ватаги, які завдають нам стільки турбот,—  сквапливо при
єднався до думки свого пана дворецький.—  Навіть деякі 
мушкену пристають до них і нападають не тільки на ассі
рійців, але й на своїх достойних,—  заламав у відчаї ру
ки.—  Адже це раби-втікачі вбили головного рахівника 
міської скарбниці, достойного праведника Сінмубаліта.
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—  Кажуть, що він знущався з рабів і подвоїв орен
ду селянам,—  озвався несміливо Набопаласар.

Абупіон насторожився:
—  Хто каже?
—  Люди,—  збентежився на мить юнак.—  Я чув таку 

розмову біля брами богині.
Власне, про вбивство Сінмубаліта він почув не біля 

брами іштар, а випадково в палаці шаканака від його 
рабів.

Раби, певні, що ніхто з чужих не чує їх розмови, на
рікали на свою гірку долю й раділи, що Сінмубаліта 
заслужено покарано за його жорстокість. Один з моло
дих, недавно куплених Абупіоном, рабів збирався вті
кати і підбурював до цього своїх товаришів. Він і справ
ді зробив те, що замишляв, і зараз шаканак скрізь його 
розшукує і збирається покарати лютою смертю на по
страх іншим.

Враз Набопаласара огорнули сумніви. А може, він 
вчинив неправильно, затаївши розмову рабів і не по
передивши суддю про намір раба? Ну, що йому до ра
бів? Адже він, Набопаласар, вільний вавілонянин і ні
коли не буде рабом. З іншого боку, Гістасп вчить, що 
кожний раб може стати вільним, а кожний вільний —  
рабом. Навіть царі потрапляють у рабство, бо межа між 
волею і рабством тонка, як павутинка.

Людині треба допомагати в біді, якщо вона не ассі- 
рієць. А раб, який утік від шаканака, був з країни 
Урарту.

Гістасп каже правду. Вавілонські багатії не варті ж од
ної поваги. Одні з них примирилися з ассірійською не
волею, бо це їм вигідно, інші, такі, як Сінмубаліт, обди
рають своїх орендарів —  вавілонян.

Шаканак також викидає зі своїх чиншових будинків 
над каналом тих ремісників, які заборгували чинш, і за
криває їх майстерні.

Багатій-лихвар з вулиці Ш овківницьг Хум-Банігаш, за 
двадцять шеклів боргу закрив крамницю з сандаліями 
дядька Табала й відібрав у нього весь крам. А в дядька 
п'ятеро дітей, доведеться одну дитину продати, хоч усіх 
їх він дуже любить.

Від таких думок докори совісті вщухли.
Обличчя Шумума, який збуджено прислухався до 

розмови, перекосилося від гніву.
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—  О боги! —  вигукнув він з досадою.—  Який жаль, 
що там не було мене з моїм мідійським луком. Стріла 
з нього наздогнала б утікача навіть в очереті.

Набопаласар вражено глянув на ровесника.
—  Гістасп бчить...
—  Замовкни! —  різко обірвав юнака на півслові Абу

піон.—  Повчання, добрі для сина писаря, не завжди при
датні для сина шаканака.

Набопаласар стрепенувся, позирнув на батька, ніби 
чекаючи від нього допомоги. І раптом на його обличчі 
спалахнула радість.

В очах батька він уперше помітив тінь образи, обу
рення й бунту.

III

Богиня ранкової зорі Сарпаніт разом зі своїм най- 
могутнішим серед богів чоловіком Бель-Мардуком уже 
спочивала на шпилі Етеменакі *, коли Абупіон вирушив 
у дорогу.

Шаканак їхав у високій кареті, вистеленій м 'якою 
повстю й запряженій парою мулів у дорогій збруї. За 
каретою торохтіло понад два десятки возів, раби вели 
нав'ючених верблюдів і мулів. За возами йшли молоді 
рабині, які мали прислуговувати в дорозі й варити їжу.

За ними на конях їхало десять озброєних вавілонян, 
які охороняли караван і стежили за рабами. Без охоро
ни ніхто не вирушав у мандрівку, бо чим далі від Ваві
лона, тим небезпечніше було на дорогах. Раби-втікачі, 
дрібні орендарі та селяни збирались у ватаги, нападали 
на ассірійських збирачів податків і своїх мар-авелі- 
нів **, які подорожували без охорони. Дорожня сто
рожа іноді ловила напасників і четвертувала їх на місь
ких площах перед багатолюдними натовпами. Але втечі 
рабів не припинялися, а навпаки, ставали дедалі час
тішими.

Ш умум і Набопаласар їхали зі сторожею, озброєні 
луками та мечами, в залізних шоломах і шкіряних пан
цирах, що охороняли груди та спину від стріл.

* Етеменакі —  т. зв. вавілонська вежа 90 м висоти, з кімнатою 
Мардука і Сарпаніт.

** Мар-авелін —  великий земле- і рабовласник.
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Абупіон хотів, щоб його син звикав до труднощів по
ходу й знав військову справу. Ш умум змалку навчався 
у досвідчених редумів * їх ремесла і добре володів ме
чем та луком.

Набопаласарові коня і зброю позичив шаканак. Кінь 
був старий, а ветхий панцир пам'ятав ще часи Хаммура- 
пі, але юнак був радий і тому.

Переїхавши мостом через Арахту, головний канал Ва
вілонії, який з'єднував Тігр з Євфратом і перетинав міс
то, караван прибув до Меркесу— кварталу великих куп
ців і лихварів-банкірів. Пишний та багатий, він був при
красою, гордощами і ганьбою Вавілонії. Сюди рікою 
пливло золото і срібло, тут у розкішних будинках, схи
лившись над рахівницями, сиділи люди, на сумлінні в яких 
було більше сліз і крові, ніж у жорстоких редумів.

Тут можна було одержати глиняну таблицю з дору
ченням до купців над морем Світанку чи над морем 
Надвечір'я, відміряти ї ї  пред'явникові міну ** перлин або 
видати талант срібла, купити маєток біля Уруку, будинок 
у Лагаші, позичити грошей на ассірійську данину чи при
дане для дочки або й продати цю дочку і навіть дру
жину.

Люди з Меркес мали, мабуть, нечисте сумління, бо 
ті, які саме були на вулиці, пізнаючи карету шаканака, 
квапливо ховалися в будинки. Інші, які не встигли схова
тися, підбігали до віконця карети й, удаючи, що радіють 
від несподіваної зустрічі, волали:

—  Хай день твій, достойніший із достойних, пливе 
так спокійно, як куфа *** по Пурату!

Підійшов лихвар Біт-Шакін, вигукнув привітання, і Абу
піон, насупившись, звелів візникові зупинити мулів.

—  Каменярі скаржаться, що ти, достойний, забираєш 
за проценти в них дітей, а через п'ять років не повер
таєш їм  волі, як велить закон,—  дорікнув лихвареві ша
канак.—  Щ е й нараховуєш шахрайські проценти від про
центів. За таке закон велить відрубати винуватцеві руку, 
а його дітей продати в рабство.

—  О безсмертні боги! Які брехливі ці шакали! —  ви
гукнув обурено лихвар, маючи на думці скаржників.—

* Редум —  воїн.
99 М ін а — 60 шеклів (505 г).

* * *  Куфа— круглий кораблик з очерету і шкір, який вживаєть
ся ще й досі.
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За хліб вони платять мені каменем. Не слухай їх, достой
ніший із достойнихі Готовий закластися на десять мін 
срібла, що вони брешуть.

Обличчя шаканака прояснилось.
—  Срібло має бути чисте, без домішки олова,—  за

стеріг суворо.
—  Лідійське,—  заспокійливо проворкотів лихвар.
—  Вірю, достойний, що тебе незаслужено оббреха

ли,—  виправдав Біт-Шакіна від кривдних закидів шака
нак.—  Програний заклад принесеш, як повернуся.

—  Хай боги оберігають тебе в дорозі! —  вигукнув 
лихвар.

Абупіон глумливо посміхнувся. Він добре знав ціну 
таким побажанням.

За Меркесом розкинулось відоме на всю країну тор
жище рабів. Тут за двадцять шеклів можна було купи
ти молодого лідійського раба, за півміни —  арамейську 
красуню з великими, сумними, як у газелі, очима, за 
міну —  єгипетську танцівницю, таку ніжну й чарівну, як 
квітки священного лотосу.

Раби були голі, щоб купці бачили товар і опісля не 
нарікали, що купили з ганджем.

Шаканак зупинився біля торжища й звелів поклика
ти головного вавілонського работорговця Нінуба.

За хвилину той з'явився, похмурий, насторожений, 
з бичем у руці.

—  Достойний Нінубе! У нас є докази, що ти тор
гуєш вавілонянками, продаєш їх фінікійським купцям 
з іір у  й Сідону в доми любові,—  не відповідаючи на при
вітання, звинуватив работорговця шаканак.—  За такі зло
чини тебе чекає смерть на палі.

—  То плітки, достойніший із достойних,—  заперечив 
неспокійно работорговець.—  Рабіан * знає, що я чистий, 
як джерельна вода,—  дав зрозуміти, який можний у ньо
го опікун.

Абупіон засопів з досади. Нінуб думає, що може не 
боятись нікого. Вважає, що, програвши заклад рабіано- 
ві, може не боятися закону. Але помиляється... Навіть 
рабіан мусить прислухатися до слів шаканака.

—  Рабіан —  страж і володар Вавілона, а я —  зако
нів,—  нагадав работорговцеві суддя.—  Шаканаком при

* Рабіан —  голова міста.
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значив мене сам цар царів. І т<зго, хто провинився, ніхто 
не врятує від кари! — додав зловісно.

В очах Нінуба спалахнув гнів і переляк. Шаканак 
і справді міг знищити кожного, на кого заповзявся, на
віть усупереч волі рабіана.

«Досі годував одного вепра, а тепер доведеться 
двох»,—  подумав з ненавистю работорговець.

—  Ти, всевидюще око закону, найкраще знаєш, що 
в людей на язиці болото,—  спробував було переконати 
шаканака у своїй невинності, але, помітивши на його об
личчі незадоволення, додав швидко:

—  Б'юсь об заклад, найдостойніший, що за мною не
має навіть зерна вини. Ставлю дівчину з Тушпи *, яка 
ще не знає чоловіка.

Шаканак кисло скривив товсті губи. Нінуб хоче купи
ти його прихильність за дешеву ціну. Таких дівчат досить 
і в Вавілонії. Адже закон дозволяє брати за проценти 
і купувати на п'ять років у батьків синів та дочок. Про
тягом цих п'яти років з такою дівчиною можна робити 
що завгодно: використати на чорній роботі або зроби
ти наложницею. А бідаків, які змушені продавати своїх 
дітей, слава Мардуку, ніколи не бракує.

—  Тебе не задовольняє такий заклад? —  стривожився 
работорговець.—  Скажи, чого ти потребуєш?

—  Пару чорношкірих рабів,—  коротко відповів шака
нак.—  Молодих і здорових, щоб могли плодитись.

Работорговець ахнув. Серед найдостойніших пішла 
мода на чорних рабів, причому усі вимагали пару. Але 
вони траплялися так рідко, що цінилися дорожче від 
фівських арфісток і мемфіських танцівниць.

Чорношкірі народи жили десь на краю світу, там, 
звідки випливав Ніл, за непрохідними болотами і пусте
лями, в лісових хащах, повних страшних звірів і демонів, 
над ріками та озерами, що кишіли крокодилами і всяки
ми страхіттями.

Єгипетські работорговці виряджали за ними цілі армії 
головорізів, але тільки деякі поверталися назад, а ще 
менше —  зі здобиччю. Решта топилася у болотах, вми
рала від спраги, гинула в пазурах диких звірів, у пащах 
крокодилів і від отруйних стріл, що ними чорнош кірі зу
стрічали напасників.

* Тушпа—  столиця Урарту
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—  Клянусь Мардуком, що зараз у мене немає чорно
го товару,—  вдарив себе кулаком у груди работорго
вець.

—  Стережись, Нінубе! —  холодно перестеріг його 
Абупіон.—  Обманюючи мене, ти обманюєш царя царів, 
і тебе чекає четвертування. Мене повідомили, що у твоє
му палаці перебуває зараз три чорношкірі раби і дві 
рабині.

—  Горе мені, горе! —  зойкнув работорговець і схо
пився у відчаї за голову.

Хитрун шаканак загнав його в страшну пастку.
—  Я придбав їх для нашого скарбника, достойного 

Намура,—  признався Абупіонові.—  Але віддам їх тобі, бо 
твоє бажання для мене —  як воля богів. Тільки забудь, 
всевидюще око закону, мої дурні слова, а я зараз звелю 
привести тобі виграний заклад.

—  Не квапся,—  ласкаво зупинив работорговця шака
нак.—  Виграний заклад віддай моєму дворецькому, а я 
забуду твої нерозважливі слова,—  пообіцяв велико
душно.

—  Хай боги опікують тебе в дорозі! —  побажав рабо
торговець, зрадівши, що виплутався з халепи.

На обличчі Набопаласара, який прислухався до роз
мови, відбилося таке здивування, що привернуло увагу 
його далекого родича, суворого літнього воїна з шака- 
накової сторожі, Насара.

—  Щ о  тебе так здивувало, Набопаласаре? —  поціка
вився той.

—  Заклади шаканака,—  признався щиро юнак.—  Як 
ми б'ємось об заклад з Ш умомом, хто перший влучить 
у ворону чи завчить нову таблицю про подвиги Гільга- 
меша \  то я ставлю стрілу і він стрілу, я жменю бобу, а 
він дактилів **. А достойний шаканак не ставить нічого 
і виграє дивні заклади, чого я не збагну.

Насар насторожено зиркнув на юнака.
—  Ти —  як сліпонароджене кошеня,—  знизав плечи

ма.—  Чи ж таки нічого не розумієш?
—  Клянусь Сіном! —  вдарив себе кулаком у груди 

юнак. *
Воїн на мить завагався, не знаючи, чи відкрити

* Гільгамеш —  герой старовавілонського епосу.
** Дактиль —  давня назва фініків.
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Набопаласарові таємницю дивних закладів, чи мовчати. 
Але бажання відкрити очі юнакові перемогло.

—  Хіба не знаєції що наші закони забороняють ви
соким урядникам брати дарунки від населення? -і-  замі
нив слово «хабарі» благороднішим.—  А про заклади не 
говорять нічого. Тому урядники ніколи не беруть да
рунків, а б'ються об заклад.

Набопаласар від несподіванки жахнувся. Ось яким 
способом багатіють достойні, з якого джерела черпають 
золото на розкоші і веселощі, на пишні палаци і гареми 
наложниць. Вони хитро обходять та ламають закони, ви
січені на віки-вічні на камені, що стоїть на площі Іштар, 
і за хабарі захищають злочинців, які кривдять та обду
рюють простий народ.

—  Навіщо ж вони існують, Насаре? —  запитав з гір
котою.

—  Хто? —  не зрозумів запитання воїн.
—  Наші вавілонські закони? —  пояснив, що має на 

думці, Набопаласар.
—  Ба! —  знизав плечима воїн.—  Про це давно вже за

питує весь народ.
—  Дивно, що достойний Гістасп ніколи на це не на

тякнув,—  згадав про вчителя Набопаласар.
—  Жерці також порушують закони,—  кинув з доса

дою воїн.—  Беруть лихварські проценти, забирають 
у боржників дочок і навіть дружин і продають їх до 
будинків любові, що біля храму Іштар, підвищують не
законно податок на храми, який дозволив їм  брати 
з народу цар царів.

—  Гістасп не кривдить народу,—  заступився за вчите
ля Набопаласар.

—  Я про нього не кажу,—  застерігся Насар.—  Але 
жоден звір не кидається на своє стадо. Гістасп жрець 
і також не піде проти своїх.

Зацікавившись, про що Набопаласар веде з воїном 
розмову, під'їхав до них Шумум, і вони замовкли.

Караван тим часом минув злиденну вулицю каменя
рів, ковалів і всяких ремісників та прибув на Вулицю^ са
дів. Кучеряві та пишні, вони тягнулися обабіч вулиці, але 
росли не на землі, а на високих кам'яних терасах, що пі
діймалися одна над одною. Тераси то розгалужувалися, 
то підходили до самої дороги, то відбігали від неї, утво
рюючи стрімкі скелі з дивовижними кольоровими звіра
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ми, птахами ! деревами, зображеними на стінах, то ла
гідно спускались до землі. З горішніх терас на долішні 
з шумом спадали срібні каскади води, від якої віяло при
ємною прохолодою. В кронах дерев невгавав пташи
ний спів.

Це були славні від моря Світанку до моря Надвечір'я 
висячі сади Вавілона, його окраса і гордість.

Дивлячись на ці сади, Набопаласар подумав, що та
кі ж, мабуть, укриті лісами гори, яких немає у Вавілонії, 
але про які на уроках географії так цікаво розповідає 
Гістасп.

Тут, серед вічнозелених садів, стояв палац намісника 
Вавілонії, першої після царя царів людини в державі.

З високих терас він пильно стежив за вавілонською 
землею, придивлявся, чи не затлілась де іскра бунту, 
щоб загасити ї ї  кров'ю  непокірних.

Але зараз у Вавілонії панував спокій. Достойні при
мирилися з неволею, втішалися високими посадами, бен
кетували в намісника, а народ, пригноблений їх зрадою, 
мовчав.

Вулиця садів вела до брами Енліла, яку називали ще 
Халдейською. Праворуч і ліворуч від брами тяглися вій
ськові казарми, в яких перебувало шість тисяч ассірій
ських воїнів.
'  Власне, редумів і баїрумів-ассірійців 4 серед залоги 
була жменька. Безперервні війни винищили ассірійський 
народ, г військо царя царів складалося переважно з вої
нів, що їх постачали завойовані народи. Навіть серед 
декумів ** було чимало халдеїв, еламітів та арамейців, 
і тільки серед лубутумів * * *  не було їх.

Брама Енліла була така ж могутня, як і брама Іштар, 
але без таких пишних прикрас. Енліл віддавав перевагу 
мечам, а богиня, як кожна жінка, любила оздоби.

Біля брами зібралося чимало воїнів і декумів, які того 
дня не несли служби і не відбували вправ. Одні з них 
походжали сюди-туди, інші залицялися до жінок, які 
прибули до міста без чоловіків, а деякі грали в кості.

Набопаласар, придивляючись до воїнів і декумів, від
гадував, до якого народу вони належать. Високі та стрункі,

* Баїрум і редум —  рядовий воїн.
•• Декум —  офіцер.

*** Лубутум —  високий військовий начальник.
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що так весело розмовляють з вродливою вавілонян
кою, мабуть, халдеї. А горбоносі з подовгастими облич
чями—  арамейці. Кремезний декум з короткою бородою 
і срібною сережкою у вусі, напевне, еламіт. Усі еламіти 
носять срібну сережку. Приземкуваті, ніби обрубки, дов- 
гобороді воїни, що грають у кості і раз у раз хапають
ся за мечі,—  ассірійці. Серед залоги вони ніби крапля 
води у Пураті. Та й сама Ассірія така мала, як жіноча 
долоня. Достойний Гістасп показував велику глиняну таб
лицю, що зберігається у святині Енліла, на якій позна
чена карта світу. Мала Ассірія хоче проковтнути такий 
великий світ! Гістасп каже, що вона, як вепр, наковта
лася більше, ніж може вмістити черево, і ось-ось лусне.

Набопаласар стрепенувся, ніби злякався власних ду
мок.

Залишивши місто, караван виїхав на широку дорогу, 
що бігла попри канал Арахту. Від нього, мов стежки від 
головної дороги, розходилися в обидва боки десятки 
менших каналів, що напували водою, як мати молоком 
дитину, завжди спраглу вавілонську землю. ґ

Біля дороги, серед садів і городів, стояли розкішні 
заміські вілли достойних, у яких вони, втікаючи від місь
кого гамору, відпочивали, бенкетували, слухали фівських 
арфісток, дивилися на мемфіських танцівниць і фінікій
ських фокусників та акробатів.

Але чим далі від Вавілона, тим менше зустрічалося 
розкішніх вілл, і їх місце зайняли нужденні глиняні ліп- 
лянки орендарів і селян.

Був місяць шіван *, час жнив, і в садах дозрівали 
яблука, груші, гранати, абрикоси і фіги, дактилі на висо
ких пальмах над каналами, маслини на вічнозелених низь
ких деревах. За каналами наливався золотим соком 
виноград.

На полях селяни жали пшеницю, косили ячмінь, про
со і сочевицю, в'язали в сніпки біб і квасолю. Жінки в б і
лих туніках і хустинах копали буряки та солодку ріпу, 
брали льон і коноплі. Дітвора ласувала соковитими, со
лодкими як мед динями.

На каналс&с плавало безліч гусей та качок, на подвір'ях 
кудкудакали кури. На землях, відведених під пасовиська, 
паслися череди корів та отари овець, табуни коней.

* Ш і в а н  —  травень— червень. У Вавілонії час жнив.
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—  Яка багата наша вавілонська земля! —  вигукнув 
захоплено Набопаласар, їдучи поруч з Насаром.

—  І який бідний народ, що примушений продавати 
в рабство своїх дітей,—  промовив з гіркотою Насар.

Захоплення Набопаласара згасло, як вогнище, на яке 
впав дощ. Він знав причину цих злиднів і не запитував 
про неї Насара.

Більше половини врожаю забирали в селян мар-аве- 
ліни, яким належали землі, а решта йшла на ассірійську 
данину, податки і примусові пожертвування для храмів.

Було вже близько полудня, і сонце, благословенне 
1 прокляте, що дарувало життя і вбивало його, пекло, 
ніби вогонь, коли караван зупинився на відпочинок у та
марисковому гаю край дороги.

Поля завмерли. Селяни перервали працю і відпочи
вали в тіні під деревами, пастухи заганяли худобу в дов
гі повітки без стін, накриті очеретом і пальмовим лис
тям. Зморені спекою, замовкли навіть птахи і дітвора.

Тільки на каналі біля гаю робота не припинялася. По
над три десятки голих рабів, стоячи по груди в брудній 
воді, чистили канал від намулу і очерету. Вони ледве 
підіймали важкі залізні черпаки та лопати, і батоги на
ставників раз у раз опускалися на їхні спини.

На березі, під палючим сонцем, лежав голий чоло
вік і глухо стогнав.

Кроків за двадцять від нього, в тіні крислатої шов
ковиці, сидів, щось жуючи, бородатий товстун і тільки 
погейкував то на рабів, то на наставників. Час від часу, 
не перестаючи жувати, він зацікавлено зиркав на га
мірливий караван.

Враз товстун, ніби ошпарений, зірвався на ноги, за
бувши про їжу. На туніці Абупіона, який саме вийшов 
з карети і спостерігав за тим, що робилося на каналі, 
він помітив вишиті золотом знаки найвищої суддівської 
влади: сокиру і під нею дві голови. Схопивши в руки 
свій нашийний амулет-статуетку з зображенням богині 
Іштар, товстун почав шептати молитви. Від таких висо
ких достойників завжди можна чекати прикрощів.

Абупіон і справді був чимось незадоволений. Не че
каючи на сторожу, що розсідлувала коней, він підійшов 
до товстуна, який зігнувся перед ним у три погибелі.

Раби, які працювали на каналах, були здебільшого 
власністю держави! і піднаймач мав обов'язок повернути
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їх здоровими та працездатними. На випадок смерті або 
каліцтва державного раба він платив за нього подвійне 
відшкодування.

—  Гей же, чистильнику! Щ о ти вчинив з державни
ми рабами? —  запитав суворо товстуна шаканак.—  Адже 
вони вже ні до чого не здатні.

—  О достойніший із достойних! —  не злякався'суво
рого запитання товстун.—  Раби мої власні. Мідійські ле
дацюги, яких я купив на торжищі в Ніневії. Тх узяли в по
лон у якійсь битві, продавали гуртом по десять шеклів 
за штуку. Я уклав угоду з начальником каналів, що свої
ми рабами вичищу три канали. Поспішаю, бо завтра день 
відпочинку *, і навіть мої мідійські ледацюги в такі дні 
дармують.

—  Еге ж! День відпочинку треба шанувати, бо хто 
його порушує, того б'ють палицями,—  засміявся Абу
піон, який, почувши, що раби не державні, перестав ними 
цікавитися.

—  Щ о це за чоловік лежить там на сонці? —  заціка
вився Набопаласар.

—  Мідійська собака,—  буркнув товстун.—  Здихає за 
свою зухвалість. Працював абияк, ще й лякав мене пом
стою свого бога, якого носить на шиї. Йому слід було б 
одрізати язика, але я маю м'яке серце і звелів тільки 
замордувати його батогами. А цей його бог —  звичай
ний скорпіон.

—  Подивимось на мідійського бога,—  запропонував 
Набопаласарові Шумум, і обидва попрямували до мі
дійця.

Раб умирав. Він лежав у калюжі крові, що сочилася 
з його тіла, і глухо хрипів. З закривавленого, зведеного 
судомою обличчя мідійця важко було визначити його вік, 
але срібні нитки у волоссі свідчили, що молодість уже 
минула.

На грудях раба лежав невеличкий глиняний скор
піон.

—  Оце такий бог? —  зневажливо засміявся Ш умум.—  
Мабуть, ще дуже дикі ці мідійці, що не поклоняються 
Мардукові та Іштар, а такій гидкій тварюці.

Раб почув розмову і ледве розплющив очі.

* У Вавілоні було чотири дні відпочинку на місяць, в Ассірії 
п'ять.
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—  Води! —  простогнав тихо.
—  Давай принесемо йому в шоломахі —  запропону

вав Ш умумові Набопаласар.
—  Я не слуга раба,—  знизав плечима Ш умум.
Набопаласар з докором позирнув на товариша і, ски

нувши шолом, побіг до каналу. За хвилину він повернув
ся з водою й підніс шолом до уст раба. Мідієць пив 
довго й жадібно каламутну воду і, нарешті втамувавши 
спрагу, вдячно глянув на Набопаласара.

Вода, мабуть, трохи полегшила його страждання, бо 
стогін став тихіший.

Вихлюпнувши рівшту води на обличчя і голову вми
раючого, Набопаласар нахилився і взяв його під пахви.

—  Допоможи перенести його в тінь під дерево,—  
звернувся до товариша.

—  Не стану я бруднити свій панцир кров'ю раба,—  
відмовився допомогти Набопаласарові Ш умум.

Набопаласар перетягнув раба під дерево і, вдруге 
набравши в шолом води, полив нею рани вмираючого.

Товстун, насупившись, стежив за Набопаласаром. 
Ніхто не мав права піклуватися чужим рабом, покара
ним за зухвалість його паном. Але товстун здогадався, 
що цього юнака у ветхому панцирі єднає з шаканаком 
і його сином тісна дружба, і тому мовчав. ,

Раптом у його очах з'явилася злобна втіха.
—  Бачу, що ця мідійська собака тобі сподобалася,—  

звернувся до Набопаласара.—  Я можу дешево ї ї  прода
ти. Он там,—  показав рукою на канал,—  плаває качка. 
Влучиш у неї стрілою —  раб твій. Не влучиш —  попро
щайся з луком і сагайдаком.

—  Вони не мої,—  збентежено признався юнак.
—  Дозволяю,—  дав згоду шаканак, якого забавляла 

пригода.—  Але угода невигідна. Раб швидко помре, а лук 
і сагайдак добрячі. Постав ще п'ять шеклів срібла,—  
наказав товстунові під схвальний гомін присутніх.

Товстун скривився, засопів. Але сперечатися з шака
наком не відважувався. Розв'язавши гаманець, він добув 
п'ять шматків срібла й поклав їх біля раба.

Сторожа і навіть раби почали закладатися, кому бо
ги принесуть перемогу.

Набопаласар був вправним лучником. Але качка бу
ла далеко і раз у раз пірнала в воду або щодуху ки
далася по каналу за дріб'язком.

Г  I I



Ю нак натягнув тятиву із стрілою.
Раптом качка, ніби втомившись, сіла спокійно на во

ду, згорнувши крила.
Свиснула стріла, качка крякнула, підстрибнула, вда- 

Рилд крилами й мертва впала на воду. Стріла вп'ялась 
у ї ї  тіло й пронизала наскрізь.

Присутні радісно загомоніли. Товстун насупився, вов
ком глипнув на Набопаласара, який підбіг до раба й щось 
вигукнув.

Раб підвів голову й раптом, допомагаючи собі рука
ми, підвівся, спираючись об дерево.

Це було так неймовірно, що всі зойкнули й замовкли.
Товстун з великого дива відкрив рота, буркнув якесь 

прокляття й, схопивши бич, замірився на раба. Але вда
рити не встиг. Набопаласар, вихопивши з піхов меча, 
заступив йому дорогу.

—  Геть, бо проколю твоє товсте черево! Раб уже 
не твій!

Товстун наїжився, опустив руку з батогом. Його 
обличчя спотворилось такою гримасою ненависті, що 
рабам стало моторошно.

—  Не натішишся довго цим мідійським псом, який 
ось-ось здохне,—  зареготав він люто.

- Проклинаю тебе іменем своїх богів,—  озвався не
сподівано раб і від його голосу товстун здригнувся.

—  Моя опікунка могутня Іштар, і твої боги для мене 
не страшні,—  схопився за амулет товстун.

Тим часом раби шаканака принесли води й почали 
обмивати' та перев'язувати рани мідійця.

Затаївши зло товстун побажав Абупіонові доброї 
дороги й подався до каналу.

Раптом звідти долетів такий лемент, що всі жахну
лися.

В ногу товстуна вбив своє смертоносне жало вели
чезний скорпіон.

Мідієць притулив до уст свій талісман і щось заше
потів.

Нещастя, що спіткало товстуна, глибоко вразило 
присутніх. Одні запевняли, що його покарали за ж ор
стокість мідійські боги, інші твердили, що боги тут ні при 
чому, просто товстун необачно наступив на скорпіона, 
який заховався в піску. Мідієць, якого запитав про це 
сам Абупіон, тільки бурмотів щось незрозуміле.
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Спека вже спала, й караван рушив у дальшу дорогу. 
Шаканак дозволив посадити раба на віз, нагодувати, і до 
бідолахи помалу почали повертатися сили. Йому було ро
ків за сорок, але голод та непосильна праця зістарили 
його. Час від часу мідієць позирав на Набопаласара, який 
їхав осторонь, і тоді в його запалих стомлених очах спа
лахувало тепло.

Каналів ставало менше, і все частіше траплялися не- 
оброблені, спалені сонцем землі.

Через дорогу перебігло кілька газелей, що зникли, 
немов привиди. На обр ії з'явився невеличкий табун ди
ких ослів. Утікав, а може, здоганяв когось одинокий 
страус.

Ш умум і Набопаласар збуджено стежили за обрієм, 
який щоразу відкривав їм  щось нове, хвилююче. Вони 
заздалегідь втішалися полюваннями та майбутніми при
годами.

Декілька разів караван зустрічав загони дорожньої 
сторожі, яка мала стежити за безпекою на шляху.

Погас день, швидко минув короткий південний вечір, 
ніч накинула на землю свій чорний серпанок, коли кара
ван прибув до села над невеликим каналом, щоб зупи
нитися у нічліжному будинку.

Десь здалеку долітало завивання шакалів, схоже на 
регіт гавкання гієн,# грізне ревіння хижаків.

Щ ойно Абупіон повечеряв, як до нього долетів ту
піт кінських копит. Якісь вершники зупинилися біля ніч
ліжного будинку і голосно розмовляли. Суддя подумав, 
що то, мабуть, воїни дорожньої сторожі.

До кімнати зазирнув переляканий господар.
—  Не карай мене своїм гнівом, найдостойніший, що 

порушив твій відпочинок,—  схилився до землі.—  3 Ваві
лона прибув декум і хоче у пильній справі тебе бачити.

На обличчі Абупіона відбився неспокій. Мусило тра
питися щось дуже важливе, коли навздогін за ним по
слали декума.

—  Хай зайдеї —  кинув коротко, поправляючи на собі 
туніку.

За хвилину до кімнати зайшов кремезний декум з се
режкою у вусі.

«Еламіт»,—  зрадів шаканак, упевнившись, що офіцер 
прибув не з чорною вісткою, Інакше приїхав би декум- 
ассірієць.
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—  Хай Мардук, Іштар і Енліл опікаються тобою, най
достойніш ий!—  привітав шаканака офіцер.—  Я привіз то
бі таблицю від намісника,—  подав Абупіонові глиняний . 
конверт з глиняним листом у ньому.

Шаканак обережно розбив конверт, добув з нього 
густо списану таблицю і, присунувши до себе каганець, 
став читати. Враз він мало не випустив з рук таблицю 
і примружився від несподіванки.

Намісник писав, що відразу після від 'їзду Абупіона 
прибули до Вавілона посланці царя царів за новими 
заложниками, бо десятирічний термін для попередніх 
уже закінчився. При тому цар царів сам вказав, чиї до
стойні роди, а серед них і шаканаків, мають дати нових 
заложників.

Намісник наказував Абупіонові негайно повертатись, 
бо посланці квапляться до Ніневії.

Шаканак ледве переміг свій гнів, щоб не жбурнути 
таблиці.

Але страх перед ассірійським батогом, перед втра
тою високої посади, палаців і маєтків, рабів і наложниць 
погасив спалах гніву.

—  Повертайся, декуме, у Вавілон і передай намісни
кові, що завтра ж я прибуду з сином,—  озвався глухо.

IV

Навколо лежала брунатна, спалена сонцем мертва 
земля. Ніде, скільки сягав зір, не видно було ні дерева, 
ні куща, ні навіть стебелини, не чути було голосів пта
хів і звірів. І тільки раз за цілий день біля дороги з'я
вився сірий онагр, що відбився від стада. Він був хво
рий або поранений, бо, йдучи, спотикався і ніби не помі
чав людей.

Самотній онагр був легкою здобиччю й сам ішов на 
стрілу. Але дорога й сонце так стомили людей, що ж од
на рука не простяглася за луком.

Час від часу караван минав зруйновані, засипані 
землею канали, рештки будівель. Вони свідчили, що 
колись тут квітли сади, зеленіли поля, жили й працюва
ли люди.

Набопаласар замислено позирав на руїни і думав, ку
ди поділися люди, які колись тут жили, Разом а юними
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вавілонськими заложниками він їхав у далеку Ніневію, 
яку ненавидів, ще не знаючи ТТ.

Власне, заложником він став так несподівано, що й 
досі не міг отямитись. У списках, присланих з НіневіТ, ім'я 
юнака Набопаласара не значилося, і в столиці, певне, 
ніхто не чув про писаря Нібура та його сина. Але Абу
піон хотів, щоб Ш умум завжди мав біля себе вірного 
й розумного товариша, і Нібур не посмів суперечити 
шаканакові.

Набопаласарові було гірко розлучатися з батьками, 
Гістаспом, Вавілоном і очеретяною хатиною над милим 
Пуратом. Але юнак не нарікав на долю, не почував себе 
нещасним. Його вабили чужі землі і народи, манили хви
люючі пригоди і не лякала навіть ненависна Ніневія. 
Адже достойний Гістасп твердить, що хто хоче перемог
ти ворога, повинен знати його силу і слабість, віру і зви
чаї.

Крім нього та Ш умума до Ніневії їхало десять юна
ків з найдостойніших вавілонських родів, які повинні 
були повернутися в рідний Вавілон аж за десять років 
уже зрілими мужами. Ці юнаки були запорукою того, 
що вавілонський народ і далі терпітиме неволю, не по
встане проти завойовників, не візьметься за зброю. Цьо
го не допустять, батьки юних заложників, щоб не під
дати синів смертельній небезпеці.

Краплина своєї крові дорожча від моря чужої.
Абупіон, радий, що Нібур і Набопаласар послухались 

його, подарував писареві міну срібла, а юнакові коня, 
віз та двох старих мулів і дав на дорогу харчів.

З Набопаласаром їхав і його раб Насархадар, який 
був за фірмана.

Заложників у дорозі охороняло півсотні вершників 
на чолі з старшим декумом Аркадасаром, суворим вої
ном з порубцьованим мечами обличчям.

Довідавшись, що Набопаласар врятував від смерті 
Насархадара, він кинув коротко, по-військовому, ніби 
рубонув мечем:

—  Ти допоміг мідійцеві з Сатти, і будеш мені дру
гом.

Зараз Аркадасар їхав поряд з рабом і про щось 
з ним розмовляв.

Заложники дивувались. Старший декум, забувши про 
свою гідність, приязниться з рабом. Мабуть, що й сам
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він з низького роду і замолоду пас волів у якогось 
мар-авеліна.

Але Набопаласар знав, що цих людей єднає не тіль
ки спільна кров і батьківщина. На одному з привалів, 
коли декум відпочивав, розстібнувши каптан і туніку, 
він помітив у нього на грудях маленький талісман —  сріб
ного скорпіона. Такий талісман, тільки глиняний, носив 
і Насархадар.

Торкнувши коня, юнак під'їхав до мідійців.
—  Стомився?— коротко, але приязно запитав декум.—  

Пустеля ось-ось закінчиться,—  підбадьорив.
—  Мене пустеля не лякає, достойний,—  заперечив 

Набопаласар.—  Я хотів би запитати •тебе про одну справу.
—  Запитуй,—  дозволив ласкаво декум.
—  Тут колись родила земля і жили люди. Щ о з ни

ми сталося? —  показав на руїни Набопаласар.
В очах декума спалахнула злобна радість.
—  Тут були ассірійці,—  пояснив скупо.—  Це вже ассі

рійська земля. Але чоловіки загинули в боях або стоять 
гарнізонами в чужих країнах, а для жінок, дідів і дітей 
праця біля каналів та землі непосильна.

—  І нікого це не турбує? —  здивувався юнак.—  У нас 
про канали дбає держава,—  похвалився своєю батьків
щиною.

—  Ассірія має важливіші турботи,—  посміхнувся На
сархадар, який досі мовчав.—  Цар царів і його рабшаки 
та раббібули * думають, які народи ще не завойовані, 
на кого напасти зненацька. А пшеницю для Ассірії виро
щує Вавілон і Халдея, коней Мусрія вино Кіпр і Лідія. 
Ассірійці повинні воювати.

—  Вбивати або гинути в битвах,—  доповнив думку ра
ба декум.—  Не багато їх уже й залишилось.

Він говорив спокійно, але в голосі звучала злоба.
—  Стривай, декумеї —  вигукнув збуджено Набопала- 

сар.—  Отже, Ассірія пустошить інші країни, але й сама 
стає пусткою, знищує інші народи, але й вигублює свій.

Декум і раб значуще переглянулись.
—  Ти, мій пане, дійшов до правди,—  похвалив юна

ка раб.—  Кожна перемога наближає ї ї  загибель.
Аркадасар тривожно озирнувся, але не нагримав на 

раба за його зухвалі слова.

* Раббібули —  воєначальники.
•• Мусрія— Аравія.
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—  Ш видко появляться перші оселі,—  перевів розмо
ву на інше.—  їд у  до своїх воїнів,—  торкнув коня.

Набопаласар замислений їхав біля воза. Розмова з м і
дійцями схвилювала його, розбурхала думки.

Ассірія схожа на хворого лева. Він ще грізний, від 
його зубів і пазурів ще гинуть слабкі, але сили вже по- 
кидають хижака. Настане час, що лев уже не зможе вби
вати, й тоді...

Набопаласар мимоволі потягнувся до меча.
—  Щ е не час, мій пане,—  озвався несподівано Насар- 

хадар, лукаво мружачи очі.
Обличчя юнака так відбивало його думки й почуття, 

що мудрий раб читав з нього, ніби з глиняної таблиці.
—  Хіба ти читаєш людські думки? —  стрепенувся На

бопаласар.
—  Вони написані на твоєму обличчі,—  усміхнувся 

раб.—  А воно в тебе, як списана таблиця.
Набопаласар з подивом зиркнув на раба і враз згадав, 

що він і досі не знає, хто, власне, цей Насархадар і як 
він потрапив у неволю. Адже Ассірія давно завоювала 
М ідію, яка зараз платила Ніневії данину і давала воїнів 
цареві царів. Ось Аркадасар мідієць, а став старшим 
декумом.

—  Ассірійці, мій пане, віроломні шакали,—  озвався 
з ненавистю раб, коли його запитав юнак.—  Цар царів 
говорить про мир і одночасно дозволяє своїм рабша- 
кам * спустошувати завойовані країни. Один з них неспо
дівано напав на наше місто Сатту, в якому стоїть святи
ня бога Скорпіона. Йому поклоняються всі жителі міста 
й околиці. Навіть ассірійці знають про нього, і в Ніневії 
ти не раз побачиш його, висіченого на камені. Я, мій па
не, виготовляв кінську збрую: сідла, стремена, вуздечки, 
начільники. Ассірійський рабшак напав на нас так знена
цька, що ми не встигли позачиняти брам. Багато людей 
загинуло, а ще більше опинилося в неволі.

—  Я знаю, що старший декум також поклоняється 
Скорпіонові,—  признався Набопаласар.

—  Еге ж, мій пане,—  не заперечив Насархадар.—  Ти, 
мабуть, помітив у нього скорпіона, як він розстібав 
каптан і туніку,—  здогадався раб.—  Аркадасар мій зем
ляк, з Сатти. Його батьки загинули від рук ассірійців.

* Рабфак —  генерал.
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—  Боги! —  жахнувся Набопаласар.—  Невже ж він про 
це знає?

—  Довідався від наших жерців у Ніневії,—  пояснив 
раб.—  Там також є святиня нашого бога.

—  І Аркадасар служить Ассірії! —  вигукнув з доко
ром Набопаласар.

—  Розумний не носить на язиці того, що таїть 
у серці,—  повчив юнака раб.—  У серці старшого декума 
більше ненависті, ніж води в глибокій криниці.

Урвавши розмову, Насархадар почав швидше підга
няти мулів.

Мовчав, вражений почутим, і Набопаласар. Важко 
було повірити, що могутність Ассірії тримається на 
таких воїнах, як Аркадасар, що така держава може існу
вати й гнобити інших. А Насархадар замовк, бо злякав
ся своїх слів. Хай не тривожиться і знає, що в ньому, 
Набопаласарові, матиме не лише пана, а й приятеля.

—  Наша розмова, Насархадаре, залишиться при нас,—  
запевнив гаряче раба.

—  Я в  цьому не сумнівався, мій пане,—  тепло усміх
нувся до схвильованого юнака раб.

Раптом верблюди, мабуть, почувши воду, збуджено 
підняли голови, коні заіржали, мули пожвавішали, при
скорили ходу.

Далеко на обрії замаячила вузька, ледь помітна зе
лена смужка. Там закінчувалась пустеля, починалась об
жита земля.

Минуло небагато часу, і караван прибув у перше ассі
рійське село на краю пустелі. Власне, це було не село, 
а кілька жалюгідних, схожих на хліви, халуп над невелич
ким каналом з брудною водою.

Біля хатин то тут, то там росли мізерні, ніби хворі, 
фруктові дерева, на клаптиках землі зеленіла городина. 
На подвір'ях бігала гола дітвора з худими груденятами 
і великими, ніби опухлими, черевцями, снували чолові
ки й жінки.

Старий, сухоребрий, вилинялий віл, впряжений у ко- 
лесо-черпалку, ліниво ходив по колу, не реагуючи на 
батоги, якими його щедро частували погоничі-підлітки.

Набопаласара здивувало, що майже всі чоловіки бу
ли каліки. В того не було руки, той, спираючись на па
лицю, шкутильгав, дехто мав лише одне око. Юнак збаг
нув, що це колишні ассірійські воїни, покалічені в битвах.
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Під'їхав на пишному мусрійському жеребці стомлений 
Ш умум у розстібнутому вишитому золотом і сріблом 
каптані.

—  Товариство того нужденного раба тобі миліше від 
нашого,—  звернувся він з докором до Набопаласара.—  
Не розумію, що Може бути за розмова м іж  паном і ра
бом?

—  Не хочу бути зайвим серед твоїх достойних това
ришів,—  виправдувався Набопаласар.

—  Зараз серед нас немає достойних і недостойних, 
а є тільки ассірійські заложники,—  похнюпився Ш умум.—  
То ж  доля у нас спільна,—  дійшов він до несподіваного 
висновку.

—  Спільне горе,—  спростував сказане товаришем 
Набопаласар.

—  Батько каже, що ассірійці поводяться з заложни
ками, ніби з гістьми,—  підбадьорив себе й товариша 
Ш умум.—  Обдаровують рабами, сріблом і навіть зем
лею.

—  Хочуть купити вашу приязнь,—  посміхнувся гірко 
Набопаласар.—  Адже колись ви будете управляти Ваві- 
лонією. Недарма кажуть, що меч перемагає ворога, 
а золото —  переможця.

—  Ображаєш нас своїми підозрами, Набопаласаре,—  
дорікнув товаришеві Ш умум.—  Вавілонські мечі ще ску
паються в ассірійській крові. Але ж  зараз ми тільки за
ложники. Як мине термін нашого заложництва, тоді про
довжимо нашу розмову.

—  Я нагадаю тобі,—  чи то серйозно, чи то жартома 
запевнив товариша Набопаласар.

Околиця ставала дедалі веселішою. Милували око 
густі, хоч і невеликі, гаї гранатів і тамарисків, сади чер
гувалися з полями, голубіли канали. Тільки хати та люди 
були такі ж жалюгідні, як і ті, на краю пустелі, і На
бопаласар та Ш умум дивувалися з немощі завойовни
ків світу, кажучи, що вони живуть так розкішно, як раби 
у скупого пана.

На горизонті з'явилися порослі кущами пагорби, і за
ложникам, звиклим до рівнин Вавілонії, вони були ди
виною. А Насархадар розповідав, що в країнах Урарту 
і Наїрі земля здіймається аж до самого неба, і гори 
укриті холодним білим борошном, яке в долині пере
творюється на воду.
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Раптом коні і мули, забуваючи про втому, рвонулись 
уперед, верблюди заревіли, візники і вершники, що їхали 
попереду каравану, весело загомоніли, замахали ру
ками.

Набопаласар і Ш умум торкнули коней і, проскакав
ши з двадцять гарів *, завмерли від захоплення. В доли
ні, ніби велетенська голуба чаша, красувалося озеро. 
Його зелені, порослі кучерявими гаями береги і голубі 
води дихали прохолодою, обіцяючи відпочинок.

Водоймище спорудили люди, бо на тому боці від па
горба до пагорба простяглася широка кам'яна гребля. 
Від озера розходилися в різні боки численні канали, се
ред яких виділявся красою один, більший за Арахту. 
Такого великого озера і каналу не було навіть у Ваві
лонії.

За хвилину юнаки опинились над озером. На березі 
було весело й гамірно. Люди і коні довго, з насолодою 
пили чисту холодну воду і, напившись, не відходили від 
неї, ніби боячись, що в них знову з'явиться спрага, 
а інші тим часом вип'ють озеро.

Воїни з дозволу декума скидали з себе зброю та 
одяг і, жартуючи та перегукуючись, наввипередки бігли 
до води. Гурт юних заложників, не питаючись ні в кого 
дозволу, вже розкошував у купелі. Тільки раби, втом
лені й спітнілі, розпалюючи вогнище, щоб приготувати 
для своїх юних панів їжу, заздро позирали на озеро та 
на тих, що плюскались у прохолоді озерної води.

Раби навіть не підозрівали, що вони зараз невільни
ки невільників, що доля зрівняла їх з їх юними панами.

Набопаласар і Ш умум саме роздягалися, щоб гульк
нути у воду, як надійшов Насархадар, привівши напува
ти мулів.

—  Хай також нап'ються царської води,—  поплескав 
мулів по спітнілих шиях.

—  Чого царської, Насархадаре? —  здивувався Набопа
ласар.

—  Це царське озеро і царський канал,—  пояснив 
раб.—  Ним течуть аж сюди води Діглату * \  Кажуть, що 
тисячі людей копали його десять років. Щ е при Санхе- 
рібі. Царі царів приїздять сюди відпочивати і полювати.

• Гар —  біля 5 м, 
#* Діглат —  Тігр.
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—  То й що? —  знизав голими плечима Набопаласар.—  
Напій мулів і скупайся.

—  Тільки достойні і воїни можуть купатися в цьому 
озері. Навіть селянам не дозволяється селитися на його 
берегах,—  пояснив юнакам раб.

—  Скупаєш у ньому моїх мулів! —  вигукнув враже
ний такою нелюдяністю Набопаласар, забуваючи, яка 
страшна кара чекала б його за таке зухвальство.

Власне, наказ Набопаласара не був зухвальством, а 
першим бунтом, що спалахнув у юній душі. Бунтом про
ти Ассірії, царя царів, неволі і приниження. Адже, по 
суті, він, Набопаласар, син писаря Нібура, також не мав 
права заходити в царське озеро.

Залишивши Насархадара з мулами на березі, юнаки 
кинулись у воду.

Озеро було глибоке, і хто не вмів плавати, тримався 
берега. Але кілька плавців запливло аж на середину 
озера, і здалеку їх кучеряві голови були схожі на малі 
чорні м'ячики.

Набопаласар, який виріс над Пуратом і почував себе 
впевнено у воді, подався слідом за одважними плав
цями.

Не залишився біля берега й Шумум, який також лю
бив поплавати.

Раптом до Набопаласара долетів розпачливий крик, 
і юнак, оглянувшись, жахнувся.

То кричав Ш умум. Чи він вибився з сил, чи з ним 
щось трапилось, але юнак тонув, і його голова раз у раз 
зникала під водою. Набопаласар, ніби веслами, вдарив 
долонями об воду 1 швидше від човна поплив до прия
теля.

Підоспів саме в ту мить, коли голова Шумума знову 
зникла під водою.

Набопаласар без вагання пірнув за приятелем і, схо
пивши його за чуприну, витягнув з води. Ш умум закаш
лявся, відригнув воду і, підтримуваний Набопаласаром, 
почав пливти до берега. Побачивши, що це не юнацькі 
пустощі, підпливли воїни, допомогли юнакам добратись 
до берега.

Оточений воїнами, заложниками і рабами, Ш умум 
довго лежав на траві і судорожно, важко дихав. Його 
смагляве обличчя відразу посіріло, а в очах таївся жах 
людини, яка бачила свою смерть.
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—  Сам не знаю, що сталося зі мною,—  озвався вреш
ті слабим голосом.—  Хтось ніби схопив мене за ногу, 
скрутив, і від болю в мене відняло її. То сама Тіамат * 

живе в глибинах цього озера.
Вістка про Тіамат так наполохала плавців, що озеро 

швидко спустіло.
Враз Ш умум важко піднявся з землі.
—  Ти врятував мені життя і до смерті матимеш у мені 

вірного друга,—  підійшовши до Набопаласара, обійняв 
його міцно, як брата.

V

Вісім брам вело в Ніневію, двадцять каналів напувало 
ї ї  водами буйного Діглату, триста вулиць збігалося й роз
бігалося в різні боки на ста перехрестях, і сто зіккура- 
тів та сто храмів здіймалося під небо й кидало тінь на 
столицю столиць.

На міських вулицях, площах і торговищах було так 
людно й гомінко, щб слова губилися в тому гаморі. Тут 
зустрічалися завойовники і завойовані, приятелі і воро
ги, схід і захід, північ і південь, народи з-над моря Сві
танку з народами з-над моря Надвечір'я, люди гір з лю
дьми пустелі. Сюди прибували з власної волі і в кайда
нах; сюди приносили радість і горе, розкіш і злидні, 
надії і зневіру, любов і ненависть. Тут за золото можна 
було купити царську корону в пустелях Арамеї чи горах 
Урарту і втратити власну, разом з головою. Тут можна 
було придбати чорних як смола і гарячих як вогонь 
наложниць або вченого раба, що читає по зорях, як пи
сар з глиняної таблиці. Тут можна було купити дитину 
в матері і саму матір, честь і сумління, душу й тіло,—  
геть усе, що земля і люди мають на продаж.

—  Всі дороги світу ведуть у Ніневію,—  вихвалялися 
своєю столицею ніневійці, звисока позираючи на чужин
ців.

Юні заложники оглядали Ніневію й дивувалися. Вони 
ніколи не припускали, що на світі існує місто, людніше 
і красивіше за Вавілон, святині, величніші за ті, в яких 
вони молилися, палаци, пишніші від тих, у яких вони жи
ли, канали, більші за Арахту, а зіккурати, вищі від

• Тіамат —  богиня морських глибин і морських чудовиськ.
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Мардукового. Навіть ніневійські вулиці були несхожі на 
вавілонські. Политі асфальтом, що його добували в го
рах за Діглатом раби, вони були блискучі і чорні, як 
рідний Пурат у темну ніч.

Обабіч головної —  царської —  вулиці, широкої, як рі
ка, росли дивовижні, пересаджені сюди з гір, дерева, 
стояли велетенські кам'яні демони —  крилаті бики 
з людськими обличчями, які берегли місто від злих 
людей.

Вони, добрі демони, стояли повсюди: на вулицях 
і біля міських брам, над каналами і на площах, вартували 
біля святинь, стерегли палаци.

Заложники боязко позирали на могутні крилаті чудо
виська і не сумнівалися, що саме їм оця столиця завдя
чує своїм добробутом, красою, силою.

Якби Вавілон мав таких могутніх опікунів і захисників, 
то, напевно, не знав би ассірійської неволі.

Такі д^мки виникли й у Набопаласара, і, торкнувши 
коня, він під'їхав до Шумума.

—  Ніневія стоятиме вічно, бо вони захистять ї ї  від 
усякого лиха,—  промовив з гіркотою юнак, показуючи

 ̂на демонів.—  Наші, виліплені з глини, невеличкі демони- 
опікуни схожі на дітей і безсилі проти кам'яних ніневій- 
ських.

Приятелі посумніли, спохмурніли. То була гірка прав
да, якої ніхто не посмів би заперечити.

Враз на обличчі Ш умума засяяла радість.
—  Набопаласаре! —  вигукнув схвильовано.—  У нас бу

дуть демони могутніші від ніневійських. Ось побачиш! —  
додав запально, помітивши недовір'я товариша.—  Як 
повернемось до Вавілона, накажу каменярам зробити 
вдвічі більших від оцих.

—  А камінь? —  знаючи, як важко дістати камінь у Ва
вілонії, похитав журно головою Набопаласар.

—  Привеземо з М ід ії,—  підбадьорив товариша Ш у
мум, дивуючись і радіючи, що досі нікому з достой
них не прийшла до голови така думка.

Він, ІІІумум, подарує рідному місту велетня-демона, 
який захистить Вавілон від Ассірії. Юнак аж затремтів 
від хвилювання. О боги! Аби тільки ніхто не випередив 
його, не відняв слави! Вдячний народ, напевне, назве 
його Шумумом-визволителем і поставить йому в храмах 
жертовники,
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Набопаласар з подивом глянув на натхненне обличчя 
товариша, і враз у душу закралася гіркота. Видно, самі 
боги підказали Ш умумові таку думку. Підказали, бо Ш у
мум багатий, він матиме багато золота й срібла, щоб 
купити та привезти з М ідії камінь, найняти каменярів. 
Його, можливо, чекає царська корона, і ім'я Ш умума- 
визволителя житиме вічно, як живе ім'я Хаммурапі. 
А син Нібура Набопаласар, який так гаряче любить рідну 
землю, нічим їй не допоможе, не заслужить пошани 
і любові народу, бо нар<?дився в сім 'ї убогого писаря, 
в очеретяній хатині.

На душі стало ще гіркіше.
—  Про нашу розмову мовчи як риба,—  долетів до 

Набопаласара суворий голос Шумума.—  Як стайу ца
рем Вавілонії —  ти будеш першою після мене людиною 
в державі,—  пообіцяв ласкаво товаришеві.

—  Не бійся,—  легко вдарив себе кулаком у груди, 
як велів звичай, Набопаласар.—  Твоїми устами говорить 
сам Мардук, і він покарав би мене за зраду.

—  Атож! Я також не помилував би,—  кинув холодно 
Шумум, так, ніби він уже був царем Вавілонії й носив 
царську корону.

Набопаласар закусив уста, щоб крізь них не вилеті
ло якесь нерозважне слово.

Заложники хотіли було побачити ще святиню Іштар, 
помолитися улюбленій богині, але вельможа-ассірієць, 
який супроводжував їх по столиці, нагадав, що час по
вертатися до палацу, готуватись' до зустрічі з царем 
царів.

Зустріч мала відбутися в тронному залі, коли брг сон
ця Шамаш покидатиме небо, і закінчитися бенкетом 
у царських садах.

Про пишні й бучні бенкети Ашшурітілілані юні заложА 
ники не раз чули в Вавілонії і зараз раділи, що й самі 
братимуть у них участь.

Повернувши коней, юнаки подалися до царської са
диби. Вона простяглася вздовж мурів від Царської бра
ми до Діглату й займала близько трьох буру *.

Тут, серед садів і квітників, красувався величний цар
ський палац, який стерегли добрі кам'яні демони і ассі
рійські воїни.

* Буру —  63 510 м».
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Казали, що з палацу до Діглату веде підземний *ід, 
але про нього знають тільки цар, дворецький та скарб
ник, бо в підземеллях зберігається царська скарбниця. 
Рабів, які копали хід, повбивали, щоб вони не зрадили 
таємниці.

Юнаків не здивувала така жорстокість. Підземні ходи 
були і в палаці вавілонського намісника, і в святинях 
Мардука та Іштар, і в Есагілі. Після спорудження ходу 
тих, що його копали, завжди вбивали.

Віддалік від палацу, над ставами й каналами, стояли 
невеличкі чепурні будинки, де поселяли царських гостей, 
послів, двірських слуг, заложників. Цар царів з різних 
міркувань ставився до останніх прихильно, призначив 
кожному заложникові окремий будиночок, подарував 
кожному двох рабів та рабиню й десять мін срібла.

Царська щедрість та ласка радували юнаків, допома
гали забути про Тх підневільне становище. Навіть Ш умум 
повеселішав, кажучи, що не така страшна богиня Тіамат, 
як про неї розповідають. Тільки Набопаласара не вті
шала ассірійська гостинність. Йому миліша була очере
тяна батьківська хатина від цього чепурного будиноч
ка в царському саду, вода Пурату від дарованого вина 
і ячмінна вавілонська перепічка від білого ніневійсько- 
го хліба.

Насархадар, який став «дворецьким» Набопаласара, 
знаючи, що заложникам йти на зустріч з царем, приго
тував для юнака нову туніку, каптан, сандалії, пояс і ви
шивану бинду для волосся.

Набопаласар, який перев'язував голову й чуприну 
шматком^ звичайної білої лляної матерії, здивувався. Він 
не давав Насархадарові грошей на купівлю такої роз
кішної бинди, а власного срібла раб, напевне, не мав.

Юнак підозріло глянув на раба.
—  Не думай про мене погано, мій пане,—  усміхнувся 

лагідно Насархадар.—  До моїх рук ще ніколи не при
липало чуже добро. Бинду прислав тобі в дарунок де
кум Аркадасар. Цар бажає, аби ті, кого допускають 
перед його очі, були веселі, охайно зодягнені, намащені 
пахощами, бо їх аромат проганяє злих демонів. Він лю
бить після похідних невигод та переможних битв пове
селитися, побенкетувати.

—  А кого ж він переміг? —  здивувався Набопала
сар,—  Воюють рабшаки, а він...
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—  ТсссІ —  притулив палець до уст Насархадар.—  
Будь обережний, мій пане, бо в Ассірії стіни мають ву
ха,—  застеріг юнака.—  Ти не знаєш, чим дихають і кому 
служать твої нові раби,—  додав тихо.

З сусідньої кімнати долетів підозрілий шурхіт. На
бопаласар метнувся туди, але в кімнаті не було нікого.

Раб і його пан значущо перезирнулись.
—  Як зловлю когось на підслуху, то одрубаю вуха!—  

грізно вигукнув Набопаласар, щоб його почув той, для 
кого була призначена погроза.—  Як же я оддячусь де- 
куму за такий дарунок?—  запитав раба, показуючи на 
бинду.

—  Не турбуйся цим, мій пане,—  заспокоїв його На
сархадар.—  Дарунок дрібний, і вартість його не в ціні. 
Але він свідчить, що декум прихильний до тебе. А при
язнь такої людини вартніша від таланту срібла. Життя... 
без приятелів...

Він не встиг договорити, бо перед будиночком зупи
нився бородатий вершник-ассірієць.

—  Зустрічайте посланця царя царів, що прибув 
з царським наказом до достойного Набопаласара! —  
вигукнув гордовито вершник, розсівшись у сідлі.

—  Він перед тобою, достойніший із достойних,—  ви
йшовши назустріч посланцеві, схилився перед ним Набо
паласар.

Ввічливість юнака сподобалась царському слузі, і йо
го гордовите суворе обличчя злагідніло.

—  Цар царів, брат Ашшура і володар світу Ашшурі- 
тілілані наказав усім заложникам з'явитись перед його 
божественні очі,—  передав царський наказ.—  Ось тобі 
царський знак, без якого сторожа не впустить до пала
цу,—  подав юнакові глиняну табличку з клиновидними 
знаками.—  Не бери з собою жодної зброї,—  перестеріг 
Набопаласара.—  Це розцінюється як злочин, і за нього 
чекає сувора кара. ! не висувайся вперед, але й не хо
вайся за спини інших,—  порадив доброзичливо.—  Тоді 
ніхто не звинуватить тебе в нахабстві, але й не назве 
полохливим.

—  Послухаю твоїх рад, достойніший із достойних,—  
гаряче запевнив посланця Набопаласар.—  Моя вдячність 
до тебе ніколи не згасне.

—  З твоїх слів бачу, що достойні батьки навчили те
бе шанувати старших,—  похвалив юнака ассірієць,—  Як
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колись потребуватимеш батьківської поради, то запитай 
про кімнатного Атабара,—  додав ласкаво й торкнув коня.

Прибувши до палацу, Набопаласар застав там уже 
багатьох заложників, а серед них і Шумума.

Юнаки захоплено оглядали мистецькі плоскорізьби 
та кольорові мозаїки на стінах палацу, статуї богів і доб
рих демонів перед входом.

На широких палацових терасах росли дерева, цвіли 
квіти, і палац був схожий на високу гору, порослу лісом 
і квітами. Всюди били фонтани, розсіваючи струмені 
води, і в повітрі стояла приємна прохолода.

З гордовитим виглядом вешталися скрізь достойни
ки, воїни, жерці, царські слуги, швидко пробігали раби.

З палацу не кваплячись вийшов кремезний ассірієць 
з чорною як смола бородою, повів очима по всіх при
сутніх і мовчки, рухом руки, запросив їх досередини. 
Показуючи воїнам варти свої таблички-перепустки, до
стойники, жерці, а за ними й заложники заходили до 
палацу, і слуги довгими коридорами вели їх у трон
ний зал.

Такого великого залу вавілонські заложники ніколи 
ще не бачили. Він мав, принаймні, десять гарів у довжи
ну і п'ять у ширину. Стелю підтримували стрункі колони 
з білого і рожевого мармуру, що його добували в Наїрі. 
Через отвір у стелі в зал пливло сонце, і видно було 
голубе, без єдиної хмарки небо. На кольорових стінах 
скрізь блищали золоті й срібні прикраси, підлога була 
викладена глазурованими плитками, що створювали ди
вовижні мережані візерунки.

Біля стіни навпроти входу стояв на підвищенні цар
ський трон. Зроблений з золота і слонової кістки, він 
спирався на чотирьох левів, прикрашених самоцвітами, 
а на спинці, розкинувши крила, спочивав золотий орел.

Пурпурова завіса біля трону закривала вхід до кім
нат за тронним залом.

Враз із-за завіси до залу долетіли голоси і відгомін 
кроків.

—  Падайте ниць, достойнії Іде цар царів, брат богів, 
володар всесвіту! —  вигукнув дворецький.

Набопаласар ще не встиг впасти на коліна, як відхи
лилася завіса, й до залу, спираючись на меч, неквапно 
ввійшов приземкуватий огрядний чоловік —  цар Ассірії 
і світу, син великого Ашшурбаніпала, Ашшурітілілані.
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Брат богів був у пурпуровій туніці, оздобленій знизу 
кількома рядами перлин, і в каптані, що аж ряснів від 
самоцвітів. Навіть на сандаліях було стільки самоцвітів, 
що ноги царя, здавалося, були у вогні. Чоло і чорне 
блискуче волосся було перев'язане широкою вишитою 
золотом і перлами стьожкою.

Підтримуваний достойними, Ашшурітілілані сів на 
трон, поклав на коліна меч. Він здавався втомленим, не
виспаним. Набопаласар уже чув від Насархадара, Щ ° 
брат богів зловживає вином і коханням, що в його га
ремах сотні наложниць, що він жорстокий і кровожер
ний, як вовк, а відважний, як буйвол, але йому бракує 
батькового розуму.

—  Встаньте, достойні! —  наказав дворецький.—  Цар 
царів і брат богів бажає бачити ваші обличчя, подивити
ся в ваші очі, зазирнути у ваші душі, прочитати ваші 
думки.

Де в кого з присутніх на обличчі з'явилося збентежен
ня і жах. Може, й справді боги наділили Ашшурітілілані 
даром читати людські думки. Дізнавшись, що вони ду
мають і чого бажають, він, чого доброго, не завагається 
прикрасити їхніми головами дерева в своїх садах.

Але в очах тих, які вже бували в тронному залі і зу
стрічали царя царіЬ, таївся глум. Вони знали, що ніхто, 
навіть брат богів, не може прочитати чужих думок, так 
само як ніхто, навіть найстарший жрець Ашшура, не 
може воскресити мертвого.

—  Володар землі велить заложникам підійти до тро
ну,—  оголосив дворецький.

Зімкнувши над головами долоні, як того вимагав 
двірський церемоніал, і схилившись у поклоні, вавіло
няни, а за ними й заложники М ідії, Еламу і Халдеї піді
йшли до царя.

Ашшурітілілані повів примруженими очима по юна
ках, поклав руки на меч, що лежав у нього на колінах. 
Раби замахали віялами зі страусового пір'я, й по залу 
повіяв прохолодний вітерець, закравшись декому аж за 
спини.

—  Я цар царів, брат богів і володар всесвіту, перед 
яким тремтять і якого бояться всі, а він нікого, якому 
поклоняються всі царі та народи землі, а він нікому, 
який переміг у ста битвах своїх ворогів, а його ніхто, по
кликав вас сюди, щоб ви почули мій голос, побачили
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мою велич, знали мою волю,—  промовив скрипучим, 
крикливим голосом Ашшурітілілані.

Набопаласар, здивований, крадькома глипнув на ца
ря царів. Якими, власне, битвами та перемогами він на
хваляється? Чи, бува, не бреше, як погонич мулів?

—  Ви прибули в столицю наймогутнішої держави, 
в якій перебуває сам Ашшур, бог богів і перемоги,—  
продовжував вихвалятися Ашшурітілілані.—  Він наш брат 
і опікун, він веде в бій наших воїнів, дарує їм  перемоги, 
знищує наших ворогів. Але на землі є люди, у яких боги 
відняли розум, засліпили очі. Вони затаїли проти нас 
злобу, снують зраду. Ви запорука того, що ці люди не 
посміють здійснити своїх божевільних замірів, не на
кличуть на голови своїх народів гніву Ашшура і нашого. 
Завдяки вам ваші народи житимуть спокійно, не знаючи 
страхіть війни. Ви їх добрі демони-опікуни.

Ласкаві слова царя не здивували і не врадували юна
ків. Вони й без нього знали, що у Вавілоні, Халдеї, Ф іні
к і ї —  всюди є люди, готові взятись за зброю. Але 
свідомість того, яка страшна доля чекає заложників, 
стримувала їх від бунту. Більше того, маючи серед залож
ників рідних і близьких, вони стримують від повстання 
інших. І саме заложники були тими, хто, всупереч влас
ному бажанню, допомагав Ассірії поневолювати народи.

Заложники —  гості Ассірії,— вів далі Ашшурітіліла
ні.—  Ми дамо вам золота, рабів і рабинь, подбаємо, щоб 
ви жили в Ніневії весело й щасливо. Але ви повинні лю
бити Ассірію, служити їй та ї ї  цареві. Вірність не зали
шиться без нагороди, невдячність —  без кари. Ви буде
те користуватись такими ж  правами, як ассірійці, тільки 
ніхто з вас не сміє без мого дозволу покинути Ніневію, 
вийти за ї ї  мури. Хто порушить цей наш наказ, того вва
жатимемо втікачем, який затіває проти нас щось погане.

Голос царя царів заскрипів зловісно, обличчя стало 
жорстоким.

Заложники принишкли, посумніли. Юнаки розуміли, 
що, маючи золото, не матимуть волі, що, зрівняні на 
словах^у правах з ассірійцями, вони насправді залиша
ються їх в'язнями.

Ашшурітілілані помітив їх смуток і зрозумів його при
чину.

§—  Не думайте, що ми збираємось замкнути вас у Ні
невії, як птахів у клітці,—  голос царя царів став вкрадливо-
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ласкавим.— Ви приятелі та союзники Ассірії, а для та
ких наше серце завжди ласкаве і вухо відкрите. Хто з 
вас любить лови, той досхочу стрілятиме в степах газе- 
лів і диких ослів. Хто любить воду й рибу, той знайде 
її в нашому Діглаті. Кому милий звук бойових труб 
і брязкіт мечів, той ходитиме з нашими рабшаками 
в походи і сам колись стане рабшаком. Але щоб з вами 
не скоїлося жодне лихо, я дам вам досвідчених дорад
ників і опікунів. Вони головою відповідатимуть за вашу 
безпеку і ваші вчинки.

Юнаки повеселішали. Ассірійська неволя і цар царів 
не такі страшні, як здавалося, а перед опікунами прос
то треба тримати язик за зубами. Вони були горді, що 
володар всесвіту шукає їх приязні, хоче мати їх за союз
ників. Не зараз, не нині, а колись, як, повернувшись на 
рідну землю, вони стануть на чолі своїх народів.

Заложники були молоді, не розуміли, що знекров
лена війнами Ассірія потребувала відпочинку і вір
них васалів. Тільки довгі роки спокою могли оздоровити 
її, загоїти рани, повернути втрачені сили. Тільки в мир
ний час ассірійські ж інки могли народити стільки синів, 
скільки потребувала їх Ассірія, щоб втриматися на по
верхні життя.

Побачивши, що смуток залишив молодиків, Ашшуріті
лілані задоволено погладив бороду,

—  Отже, робіть, що вам до душі,—  дозволив ласка
во.—  Скажи нам, достойний сину достойного батька, що 
тобі наймиліше? —  звернувся несподівано до Мусума, 
сина скарбника Вавілонії.

—  Коні і лови, найдостойніший з найдостойніших,— 
підбадьорений царською ласкавістю, сміливо відповів 
юнак.

Ашшурітілілані схвально хитнув головою. Такі залож
ники були для нього наймиліші. Вони під доглядом опі
кунів цілий день гасатимуть по степах за газелями і не 
думатимуть про свій поневолений народ. Згодом стануть 
слухняними союзниками Ассірії і з приємністю згаду
ватимуть про своє перебування в Ніневії.

Цар запитував то одного, то другого заложника про 
їх бажання, і писарі записували відповіді юнаків на гли
няних таблицях.

Одні прагнули коней і ловів, інші човнів і сітей, де
які, а серед них Ш умум, бажали стати воїнами. Хтось,

54



розгубившись, попросив у царя арфістку, й присутні лу
каво засміялись, прикриваючи долонями уста. Сміявся 
навіть сам цар царів, обіцяючи задовольнити бажання 
юнака й подарувати йому не одну, а дві арфістки.

—  А ти, достойний юначе? —  зупинився очима на На- 
бопаласарові.

—  Дозволь мені, найдостойніший з найдостойніших, 
мати доступ до таблиць, що їх зібрав твій великий бать
ко, цар царів Ашшурбаніпал,—  висловив схвильовано 
своє бажання Набопаласар.— Слава про них голосна 
у Вавілоні.

Прохання юного заложника було таке несподіване 
й дивне, що в залі нараз стало тихо.

Ашшурітілілані розгублено обвів поглядом присутніх, 
зупинив погляд на Набопаласарові. Такого дивного за
ложника він ще не зустрічав. Юнаки просили у нього 
срібла, коней, човнів і навіть арфісток. Але ніхто з них 
не цікавився глиняними таблицями, в яких зібрана муд
рість віків і народів. Власне, навіщо вона заложникам? 
Мудрий заложник може стати в майбутньому або вірним 
другом, або небезпечним ворогом.

Ашшурітілілані мимохіть згадав свого батька Ашшур- 
баніпала, який провів свою молодість серед книг і вче
них. Такого хитрого, розумного й лукавого царя Ассірія 
доти не мала. Ашшурітілілані з прикрістю усвідомлю
вав, що він не дорівнює батькові ні розумом, ні хит
рістю, хоч і перевищує його відвагою. Але ж  цареві 
набагато більше потрібний розум і хитрість, ніж відвага, 
бо для того, щоб вести в бій війська, є рабшаки.

За цим юним заложником треба стежити з особливою 
пильністю. Якщо шпигуни помітять за ним щось п ідозрі
ле, то отрута з вином допоможе позбутися його.

—  Хто навчив тебе любити науки? —  поцікавився.
—  Старший жрець бога Сіна, достойний Гістасп,—  від

повів заохочений царською увагою Набопаласар.
«Серед підкорених народів повинно бути якнаймен

ше розумних людей»,—  подумав незадоволений бажан
ням Набопаласара Ашшурітілілані.

Але зараз перед обманутими його фальшивою доб
розичливістю заложниками потрібно було виявити ласку 
й великодушність.

— Ми, юначе, схвалюємо твоє бажання і задовольни
мо його,—  ласкаво пообіцяв він Набопаласарові.
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VI

Був день Іштар *, день відпочинку, й Ассірія відпочи
вала. Вулиці Ніневії заповнили чисто вдягнені люди, 
в храмах товпилися віруючі, достойні на конях і в каре
тах виїздили в свої заміські вілли на відпочинок і в сте
пи на лови. Навіть воли, що крутили млинові жорна, 
і раби не щулилися цього дня від окриків погоничів і на
ставників, не здригались від ударів батогів.

Біля будинку Набопаласара двоє осідланих коней не
терпляче били копитами землю. Набопаласар одержав їх 
у дарунок з країни Мусрі від одного з мусрійських вож
дів. У недавній битві той вождь потрапив до ассірійсько
го полону, і воїни, за своїм звичаєм, уже збиралися здер
ти з нього живцем шкіру, але Аркадасар урятував бран
ця й подарував його Набопаласарові. Військові закони 
дозволяли мати рабів тільки рабшакам, а Аркадасар оце 
недавно став рабкісіром **.

Набопаласар швидко здружився з розумним мусрій- 
цем і, здобувши в ньому вірного приятеля, відпустив 
на в о л ю ^

Разом з кіньми мусрієць прислав Набопаласарові та
лант золота і глиняну таблицю. В ній називав свого 
недавнього пана рідним братом і повідомляв, що в пус
телі пропав табун коней, що шакалів стало значно мен
ше, що в нього є вже двадцять тисяч шеклів, але в 
Ніневію він прибуде аж тоді, як збере, принаймні, тисяч 
п'ятдесят.

Зміст листа не викликав підозри, і тільки Набопала
сар знав, що під шеклями слід розуміти мусрійських 
воїнів, а під табуном, який пропав у пустелі, й під шака
лами —  ассірійців.

З будинку вийшов Насархадар, несучи два луки і са
гайдаки зі стрілами. Набопаласар збирався на лови в сте
пи за Діглатом, де водились газелі та дикі осли і де ще 
можна було зустріти лева, а в передгір'ях —  навіть зубра.

Він їхав не сам, а з рабкісіром Аркадасаром, але 
без ассірійського «дорадника». Після чотирьох років 
перебування в Ніневії вавілонські заложники користува
лися зараз повним довір'ям царя царів і особистою сво
бодою.

* День Іштар —  субота.
** Рабкісір —  полковник*
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Коли Набопаласар прибув до казарм, мисливці вже 
сідлали коней. Разом з рабкісіром їхало ще кілька де
кумів і два воїни, які повинні були доглядати за кіньми 
і готувати для мисливців їжу. Вони вели двох запасних 
коней, нав'ючених бурдюками з пальмовим вином і р із
ними клунками, та кілька великих мисливських собак. 
Міцніше від виноградного, пальмове вино було улюбле
ним напоєм військових.

— Хай Баба * буде до вас ласкава,—  привітався 
з мисливцями Набопаласар.

—  Та й тобою хай опікуються всемогутні боги,—  по
бажав Набопаласарові рабкісір.—  Не гаймо часу, бо до
рога далека і важка,— скочив на коня, а слідом за ним 
стрибнули в сідла і його товариші.

Виїхавши з Ніневії, вершники поскакали у напрямі ур- 
м ійського озера, ^ о н о  лежало далеко, у високих горах, 
і до нього було кілька беру **, але в передгір'ях води
лось чимало всякої дичини, і мисливці надіялися на ба
гату здобич.

Ситі коні летіли як вітер, перестрибували рівчаки, 
переправлялись через канали, перетинали пбля і доро
ги, минали села, значно чепурніші, заможніші, н іж  ті, що 
їх бачив Набопаласар на вавілонсько-ассірійському при
кордонні. Скрізь голубіли канали, поля і сади пишалися 
багатим урожаєм, на пасовиськах походжали череди си
тої худоби і табуни коней, на ставах плавали качки та 
гуси, на подвір'ях кудкудакали кури.

В селах і на полях вершники зустрічали чимало моло
дих приземкуватих ассірійських селян, зайнятих мирною 
працею, і Набопаласар поринув у невеселі мрійливі роз
думи.

Скільки потрібно кривавих воєн, щоб уся Ассірія ста
ла схожою на ті злиденні прикордонні села, а ассірій
ською землею пішли блукати каліки.

—  Про що ти думаєш, Набопаласаре? —  під'їхав до 
молодого вавілонянина Аркадасар.

—  Забагато їх ще залишилось, —  показав рукою  на 
молодих ассірійців Набопаласар.

—  Це напоказ, — засміявся рабкісір. —  Чужинці, які 
прибувають у Ніневію, повинні бачити, що Ассірія могутня.

* Баба —  богиня здоров'я,
•• Беру — 86 км*
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багата і має досить людей для війни. Але чим далі від 
столиці, тим їх менше. Це хитрість жерців і Ашш урі
тілілані.

—  Про яку вже знають,—  повеселів Набопаласар.
—  Одні знають, інші, як оце ти, навіть не здогадують

ся,—  заперечив Аркадасар.—  Люди вірять у те, що 
бачать,— повчав він молодика.—  Інакше навіть у богів не 
вірили б. Ось Шамаш підіймається на небо,—  показав ру
кою  на сонце,—  і його бачить увесь світ. А вночі там з'я
виться Сін. Богів багато, але найголовніший наш —  Скор
піон,—  додав з глибокою вірою в свої слова.

Набопаласар задумався й замовк. На світі стільки р із
них народів, і всі поклоняються різним богам. Одні Мар- 
дуку та Іштар, інші Ашшуру і Шамашу, ізраїльтяни —  бо
гу Ягве, про якого твердять, що тільки він єдиний 
справжній пан землі та неба, а ось Аркадасар — Скор
піонові... Але чий, власне, найважливіший?

Набопаласар, помітивши, що рабкісір відстав, озир
нувся і, здивований, зупинив мусрійського скакуна.

Аркадасар, тримаючи за повіддя коня, нагнувся до 
землі й щось бурмотів. Біля його ніг причаївся, ніби 
завмер, невеличкий брунатний скорпіон. Вгледівши, 
врешті, якусь щілинку, він миттю заховався в ній, ря
туючись перед Аркадасаром.

Скорпіони водились усюди й зустрічалися часто. їх 
знищували люди та птахи, і Набопаласар не раз диву
вався, що розумний рабкісір визнає своїм богом таке 
гидке створіння.

Аркадасар, ніби відчувши на собі погляд юнака, п ід 
няв голову, і Набопаласар стрепенувся. Обличчя рабкісіра 
перекосила така лють і в очах палахкотіла така нена
висть, що юнакові стало моторошно.

—  Нині мій жертвенний день, і великий бог Скор
піон нагадав мені про нього через свого посланця,—  по
яснив Набопаласарові.

—  В селі можна купити барана,— порадив Набопала
сар.

Губи Аркадасара скривилися у якійсь хижій гримасі, 
але сам він мовчав, ніби не бажаючи продовжувати роз
мову.

Незабаром вершники прибули в злиденне ассірійське 
село, не схоже на багаті чепурні села біля Ніневії.

Біля однієї хижі, ще злиденнішої за інші, якась ж ін 
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ка, пригортаючи до себе кількох дрібних дітей, так бо
лісно ридала, що Набопаласар аж зупинив коня.

— Щ о з нею трапилося? — звернувся до старого по
хнюпленого ассірійця з поморщеним, схожим на печене 
яблуко обличчям.

—  Ховають Ахарбада, чоловіка моєї дочки Наба- 
би,— відповів той старечим скрипучим голосом і пока
зав на ридаючу жінку.

То була буденна подія, і Набопаласар сприйняв її бай
дуже. Люди вмирали в Ассірії і Вавілонії від ран і хво
роб, від голоду і знущань, а оце підійшла черга якогось 
Ахарбада. За ассірійським звичаєм, у -хижі викопають 
глибоку яму й поховають у ній покійника, щоб він і по 
смерті був серед своїх. Але ця знедолена ридаюча ж ін 
ка викликала до себе якесь співчуття.

—  Від чого він помер? —  забуваючи, що йдеться про 
ассірійця, запитав Набопаласар.

—  Від ран, достойний,—  пояснив, спираючись на ц і
пок, старий.—  Від ран, завданих мусрійцями в бою. 
Хто ж  тепер нагодує їх? — показав на дітей.— Ахарбад 
у землі, а я, старий і немічний, не прогодую й себе. 
Хіба продаватимемо дітей по одному.

— Чого Ахарбадові було ходити в Мусрі? —  кинув 
гнівно Набопаласар, довідавшись про причину його 
смерті.

—  Ох, достойнийі Та хіба ж  він хотів іти? —  обурив
ся дід.—  Така воля царя царів, щоб усі молоді ассірійці 
воювали. У мене також було три сини, а зараз немає 
жодного. Цар царів забрав синів, а мар-авелін землю, 
бо не було кому її обробляти й платити податки. Ви
гублять царські війни народ! —  вигукнув з відчаєм.—  
Села пустіють, народ голодує, бо нікому орати землю 
і сіяти хліб,—  вперше збунтувавшись проти своїх вла
дик, відкривав те, що накипіло на душі.—  Немає, до
стойний, нещасніших людей за ассірійських мушкену.

—  Вавілонським ще тяжче,—  нахмурився Набопала
сар.— Ассірія ж  володіє світом,—  нагадав йому.

—  Володіє, кажеш! —  вигукнув дід і його обличчя аж 
засіпалось від гніву.— Ось глянь на нас, «володарів»! На 
мене, на Набабу, на дітей, на наші «палаци»,— показав 
рукою  на дочку, онуків, на хижу.—  Володарі не тут, не 
серед мушкену. Вони живуть у Ніневії, на* Царській 
вулиці,—  глипнувши на молодого вершника, на його
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багатий одяг, на пишного мусрійського коня, старий 
зрозумів, що сказав забагато, і замовк.

Набопаласар, вражений словами старого, мовчав. Д о 
сі він не замислювався над тим, хто володіє світом і його 
багатствами, кому служать народи. Всі ассірійці були 
для нього ворогами, і він не дошукувався м іж  ними р із
ниці. А тепер побачив, що ассірійські мушкену такі ж  не
щасливі, як і вавілонські, що доля в цих і тих однакова.

Ніби забувши, що перед ним ассірієць, Набопаласар 
добув з гаманця кілька срібних шеклів і, кинувши їх ста
рому, торкнув коня.

Аркадасар і решта вершників уже зникли за пагор
бами, і тепер доводилось їх наздоганяти.

Околиця змінилась, з'явилися пагорби, на горизонті 
замаячіли вкриті лісами гори.

Раптом до Набопаласара долинув відчайдушний крик 
і тут же урвався. Ю нак торкнув коня і за хвилину опи
нився в невеличкій долині м іж  двома пагорбами. Сере
диною долини дзюркотів струмочок, біля якого бродила 
в густій траві невеличка череда худоби. На березі, роз
кинувши руки, лежала якась людина. Д ор іж кою , що вела 
на пагорб, підіймався Аркадасар, і Набопаласар помі
тив, що рабкісір ховає меч у піхви. Це він, без сумніву, 
вбив людину, яка лежала на березі.

За хвилину Набопаласар зупинив коня біля вбитого. 
Це був одягнений у стару, діряву туніку ассірієць серед
ніх років, мабуть, пастух, що пас череду.

З пробитих мечем грудей на траву ще спливала кров. 
За віщо, власне, Аркадасар убив цього самотнього без
боронного пастуха, який, напевне, його нічим не обра
зив, не заподіяв жодного зла?

Раптом рабкісір оглянувся й, помітивши Набопаласа
ра, зупинив коня.

—  Це я вбив того ассірійського шакала,— озвався 
похмуро, коли юнак під'їхав до нього.

—  Жертва Скорпіонові,—  здогадався Набопаласар, 
згадавши недавню дивовижну поведінку рабкісіра і його 
слова.

—  Еге ж ,—  не заперечив Аркадасар.
—  Невже ж  в М ідії ще й досі приносять у жертву 

богам людей? —  здивувався Набопаласар.— Я чув, що 
так роблять тільки дикі народи, які живуть у верхів'ях 
Ніла.
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— Мідійці не дикуни,— обурився Аркадасар,—  і при
носять своїм богам у жертву мед, вино, хліб і баранів.

—  То навіщо ж  ти вбив його? —  дорікнув з обурен
ням юнак.— Адже він нічим не завинив перед тобою?

—  Кажеш, не завинив? —  задихаючись від гніву, за
хрипів Аркадасар.—  А чим завинили мої батьки, яких 
убили ассірійські собаки? Нині минає сім років від дня 
їх смерті. І кожного року я приношу в жертву тіням моїх 
батьків ассірійського шакала. Може, цей пастух, який, 
певне, колись також був воїном, і вбив їх. Або його 
брат... Для мене кожний ассірієць —  ворог. Ти перший 
був свідком мого вчинку, і першому тобі я відкрив свою 
таємницю. Якби це був хтось інший, такий, кому я не 
довіряю, то він загинув би також,—  не приховав перед 
Набопаласаром жорстокої правди.— Але приятелям до
віряють і дорожать ними. Бо ж  не на ворогів, а на при
ятелів ми спираємось у житті. Тільки мовчки як мертвий, 
бо одне необережне слівце загубить мене та й тебе.

—  Не хвилюйся, Аркадасаре. Якби навіть живцем 
ш кіру з мене дерли, ні слова не дізнаються,—  заспокоїв 
приятеля Набопаласар.—  А. тільки чомусь перед очима 
в мене труп цього пастуха.

—  Викинь із серця жаль до ворога, Набопаласаре, як 
викидають стару сандалію,—  суворо наказав юнакові 
рабкісір.—  А тепер здоганяймо наших,—  пустив коня га
лопом.

Поспішаючи за Аркадасаром, Набопаласар роздуму
вав, хто, власне, завинив —  пастух чи рабкісір? А може, 
цар царів, його дорадники, ті з Царської вулиці, про 
яких згадував старий? Вони прагнуть слави та багатої здо
бичі і змушують народ воювати. З їх вини мирні хлібо
роби в безперервних війнах перетворюються на крово
жерних звірів. Якби не було царя царів, його прибічни
ків і всіх тих з Царської вулиці, то простий народ орав 
би землю, сіяв хліб і не проливав би ні чужої, ні своєї 
крові.

Чи настане на землі колись такий час?
Не порушуючи гнітючої мовчанки, Набопаласар і раб

кісір в'їхали в ліс на схилі гори. Стільки дерев і таку 
високу гору юнак бачив уперше. А за нею підіймалися 
ще вищі вершини і зеленіли ще густіші ліси.

Над річкою, що з шумом збігала в долину, відпочи
вала вже частина мисливців, які прибули сюди раніше.
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Вони не чули крику пастуха, не бачили кривавого вчинку 
Аркадасара і прагнули якнайшвидше покласти на тятиви 
стріли, стиснути у руках списи. Але стомленим коням 
потрібний був перепочинок, і мисливці тим часом пильно 
приглядалися до околиці.

Звірів було досить. У долині за річкою  видно було 
і диких ослів, і газелей, і антилоп. Враз мисливці стре
пенулись, схопились за луки і списи. З лісу, не квапля
чись, вийшов могутній кудлатий бик з горбом на спині. 
Собаки, почувши звіра, загарчали, нап'яли ремінці, яки
ми були прив'язані до дерев.

Бик підняв кудлату голову з короткими, схожими на 
серпи, рогами, хвилину прислухався до гавкання собак 
і раптом заревів так люто, що людям стало моторошно.

Зі слів Аркадасара виходило, що це житель гір —  
зубр, такий сильний та відважний, що вступає в бій на
віть з левом.

Здобич була настільки цінна, що, не чекаючи, поки 
коні відпочинуть, мисливці скочили в сідла, поспускали 
з прив'язі собак. Вони, як пущені з лука стріли, понес
лися за биком, що зник за близьким пагорбом.

Собаки швидко зникли з очей вершників, і тільки 
лютий голосний гавкіт вказував, де вони.

Проїхавши зо дві сотні гар, мисливці раптом зупини
лися, вражено загомоніли. В калюжі крові, лежав най
кращий пес з розпореним черевом. Він, мабуть, не 
встиг вчасно відскочити, і бик зачепив його рогом.

З-за пагорба, разом з гавканням, долетіло моторош
не ревіння зубра, і вершники, стискаючи в руках списи, 
торкнули коней. За хвилину мисливці побачили й самого 
бика. Це був велетенський брунатний звір, який, мабуть, 
не вперше мав справу з людьми й собаками. Зараз він 
стояв у річці й, нагнувши кудлату голову, пильно сте
жив за собаками, що борсались біля нього в бистрій 
воді. Враз одна з собак, підхоплена течією, попливла 
просто на бика. Зубр насторожився і саме в ту мить, як 
собака пропливала біля нього, рвучко махнув головою.

Жовто-буре тіло собаки майнуло в повітрі і, вдарив
шись далеко від берега об землю, лежало без руху.

Помітивши мисливців, бик глухо заревів і, ніби ба
жаючи уникнути битви, побрів на той б ік ріки. Собаки 
кинулись за ним навздогін, але вже трималися на без
печній віддалі.
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Мисливці переправились через річку І помчали за 
зубром. Він біг до порослих лісом гір, час від часу 
зупиняючись, щоб відігнати надокучливих собак. Та легкі 
мусрійські коні були прудкіш і від старого бика, і віддаль 
м іж  ним і мисливцями щораз меншала.

До лісу, який захистив би зубра від людей і собак, 
залишилось, може, зо тридцять гар. Близькість вершни
ків додала собакам нового завзяття. Забувши про обе
режність, вони хапали бика за ноги, стрибали йому до 
горла. Раптом бик зупинивсяг настромив на роги якусь 
необережну собаку, заревів і, обернувшись, ніби лавина, 
ринув на мисливців.

В повітрі задзижчали стріли, блиснули списи, впилися 
в тіло зубра, але не зупинили його.

Вершники кинулись урозтіч. Одначе було вже пізно. 
Бик з розгону вбив роги в черево рабкісірового коня, 
підняв його разом з вершником у повітря й жбурнув 
на землю. Ніби розуміючи, що головний ворог не кінь, 
а вершник, він нагнув голову, щоб устромити роги в раб- 
кісіра, придавленого конем. Але собаки так люто наки
нулись на нього, що бик, на мить забувши про свого 
ворога, заревів. Тієї миті було досить, щоб Набопаласар, 
вихилившись з сідла, загнав бикові під лопатку короткий 
мисливський спис з гострим залізним наконечником.

Звір здригнувся, обернув до юнака рогату голову 
і враз, захрипівши, як підкошений, звалився до копит На- 
бопаласарового коня.

Юнак зіскочив з сідла, кинувся до рабкісіра. Той 
устиг уже вилізти з-під коня і з допомогою Набопаласа
ра підвівся з землі. Кінь, б'ючись в судорогах, придавив 
йому ногу, але кісток не пошкодив.

Переконавшись, що Аркадасар живий і неушкодже- 
ний, мисливці стали оглядати звіра, хвалити Набопаласа
ра за його відвагу і спритність. Велетенський бик мав, 
напевно, не одну зустріч з людьми, бо на його тілі було 
чимало рубців від ран, завданих стрілами та списами.

—  Я твій боржник, Набопаласаре,—  спираючись на 
юнака, озвався рабкісір.

— Ми, Аркадасаре, не лихварі, а приятелі, і боргів 
один перед одним не маємо,—  заперечив Набопаласар.

—  Борг вдячності,— тепло позирнув на молодого 
приятеля рабкісір,—  важливіший від інших, бо навіки єд
нає людей.
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Воїни тим часом узялись білувати бика. Насархадар, 
одрізавши кілька шматків м гяса, обліпив їх глиною й по
клав у багаття.

Печеня була тверда і жилава, але всім здавалася 
смачнішою від вишуканих страв, що їх подавали на цар
ських бенкетах.

За їжею  мисливців застало надвечір'я, а за ним не 
забарилася і ніч. У небі замерехтіли перші зорі.

Декуми, присунувшись до вогнища, повели розмову 
про свої мисливські пригоди, про зустрічі з дивовижни
ми звірами, що населяють ліси, пустелі і моря.

Один з них розповідав, як, перебуваючи в країні Ха- 
беш *, він побачив звіра з такою довгою шиєю, що го
ловою досягав верхів'їв найвищих дерев. Звір дуже боя
гузливий, живиться листям, на голові має маленькі р іж 
ки, а вся шкіра ніби позшивана білою лямівкою.

інший розказував про морські чудовиська, які, не
сподівано випливаючи з глибин, обхоплюють десятками 
рук-щупальців корабель і тягнуть його на дно.

Набопаласар, який з цікавістю прислухався до розпо
відей мисливців, відчувши спрагу, потягнувся рукою  за 
дзбаном з водою. Але дзбан був порожній. Власне, по 
воду можна було послати котрогось з воїнів або Насар- 
хадара, але річка текла так близько, що юнак вирішив 
піти сам. Узявши спис, щоб захиститись перед несподі
ваним нападом якогось нічного хижака, Набопаласар по
дався до річки.

Напившись води, юнак сів на березі й почав прислу
хатися до голосів ночі. Десь здалека долинало завиван
ня шакалів і регіт гієни, грізне гарчання лева і стогін 
пугача. В посрібленій місячним світлом річці, що з шу
мом збігала в долину, купалися зорі.

Така зоряна ніч, напевно, стояла зараз і над Вавіло
ном. За мурами міста Десь теж гавкали шакали і рего
тали гієни, в кронах дерев стогнали пугачі, а в Пураті 
купалися зорі. В батьківській хатині, мабуть, усі вже 
спали.

Набопаласара огорнула раптом така туга за рідною 
землею, за батьками, що до очей підступили сльози. Щ е 
ніколи не було йому так гірко і так боляче від неволі, як 
оце зараз, у цю зоряну чарівну ніч.

* Хабеш —■ стародаїня назва Ефіопії.
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Враз юнакові почулося якесь підозріле шарудіння 
і, схопившись з землі, він стиснув у руці спис.

—  Це я, Набопаласаре,— почувся голос рабкісіра, 
і сам він вигулькнув з-за дерева.—  Ти так довго не 
повертався, що я стривожився. Тебе, мабуть, щось не
покоїть що прагнеш самотності? —  запитав лагідно при
ятеля.

—  Неволя,—  коротко підтвердив здогад рабкісіра 
Набопаласар.— Ненависна мені Ніневія і вся ассірійська 
земля. Хочу повернутись у рідний Вавілон над Пурат до 
батьківської хижі, до рідних —  бути вільною людиною.

—  Доки існуватиме Ассірія, ніхто з нас не буде віль
ний,—  мовив твердо рабкісір.

—  Як усі поневолені народи з'єднаються проти Ніне
вії, то од неї й сліду не залишиться! —  вигукнув Набопа
ласар.

—  Легко сказати,—  знизав плечима Аркадасар.—  Хто 
з'єднає еламітів з арамейцями, а халдеїв з мідійцями? 
Та й як це зробити?

—  Створити спілку,—  порадив Набопаласар.—  Таєм
ну спілку усіх народів проти Ассірії,—  додав, помітивши, 
що рабкісір його не зрозумів.—  Спочатку до неї нале
жали б люди, відомі серед своїх, які ненавидять Ассірію 
і за якими підуть їх народи, як настане час. Такі люди 
є скрізь, по всій землі, серед кожного народу. Порізну, 
Аркадасаре, Ассірії не переможеш. За р ік ти потай 
уб'єш ще одного злиденного пастуха, я вб'ю другого, 
але тим Ніневії не знищимо. Вся земля, всі народи му
сять повстати проти неї одночасно. Та й не тільки м ір- 
бані *, яких не так уже й багато і деякі з них тягнуть за 
Ассірією, а мушкену, ковалі, каменярі і* весь простий 
люд. Адже це з них складаються армії.

Набопаласар, ніби не маючи нічого більше сказати, 
замовк. Мовчав, глибоко задумавшись, і Аркадасар.

—  Це боги вклали тобі до голови такі думки! — ви
гукнув він раптом схвильовано.— Не гаймо часу й повер
таймось до вогнища,— поклав Набопаласарові на плече 
руку.— Ті, що прибули сюди зі мною на лови, старі ви
пробувані друзі і ненавидять Ассірію так, як і ми з то
бою. Серед них є еламіти, і халдеєць, і арамейці. Вони 
не зрадять.

* М ір -бан і— дрібні і середні землевласники.
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Тієї ночі біля мисливського багаття народилась таєм
на спілка «братів Землі».

Стали братами сини землі, яка від моря Світанку і до 
моря Надвечір'я стогнала століттями в ассірійській не
волі.

VII

Ш умум сидів у світлиці Набопаласара і не квапля
чись, пив із скляної чаші, оправленої сріблом, червоне 
вино. Він був одягнений у шкіряний каптан з залізними 
та бронзовими пластинками, що захищали від стріл і ме
чів. На його грудях сяяли недавно одержані золоті від
знаки декума.

Ш умум пишався цим і водночас сердився на Набопа
ласара, що той ніби не помічає його нового військового 
звання і нових відзнак. Може, син писаря Нібура розум
ніший за інших, може, прочитав усі глиняні таблиці, зі
брані Ашшурбаніпалом, але, напевно, вже забув, як 
тримати меч, затулятися щитом, і не влучить стрілою 
в газель.

Правда, Ш умум не м іг не визнати, що за ці роки 
Набопаласар дерев'яною паличкою здобув більше, ніж 
він мечем. За дев'ять літ, проведених у Ніневії, син пи
саря став головним помічником царського скарбника. 
Досі таку високу посаду могли займати тільки ассірійські 
вельможі.

Скарбник був уже старий, непам'яткий, і Ш умум чув 
від людей, що цар царів усе частіше кличе до себе На
бопаласара, щоб довідатись, скільки талантів срібла та 
золота залишилось у скарбниці, чи в коморах досить 
продовольства та зерна для війська і як надходить дани
на від підкорених народів.

Але й він, Ш умум, також не з останніх. Це ж  сам 
Ашшурітілілані наказав за хоробрість перевести його 
з молодшого декума в декуми. А на кому ласкаво спо
чило царське око, той буде й надалі рости, як ячмінь 
лісля дощу. Від декума вже близько до рабкісіра, а там 
і до рабшака. Щ е ширшу дорогу перед ним відкриє 
шлюб з Гіссарою.

Подейкують, що батько дівчини, ніневійський лихвар 
Хасатар, низького походження, що його дід був стри
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жієм овець і здобув багатство нечистим шляхом. Гово
рять про якогось вавілонського купця, що необачно сам 
без охорони вирушив у степ, щоб закупити вовну, та й 
не повернувся. Але ніхто достеменно не знає, що тра
пилося з купцем. Може, його розірвав лев, а може, за
блудившись у степах, загинув від спраги та голоду.

Гіссара одиначка, а Хасатар один з найбільших ніне- 
війських багатіїв. У таких випадках про походження не 
питають.

Але Ш умум помилявся, думаючи, що Набопаласар 
не помітив його нових відзнак. Саме вони, оці ассірійські 
ступені та відзнаки, за якими так ганявся Ш умум і які 
заглушили в ньому любов до Вавілонії, не дозволяли 
Набопаласйру поговорити з ним щиро, залучити його до 
змовників проти Ассірії. Спочатку треба було розбудити 
приспані почуття, вказати Ш умумові на його помилку.

—  Мабуть, Вавілон уже ніколи не діждеться добрих 
кам'яних демонів,—  не дивлячись на гостя, озвався з гір 
котою Набопаласар.

—  Яких саме? —  не зрозумів натяку Шумум.
—  Тих, що дев'ять років тому ти обіцяв подарувати 

Вавілонові,—  нагадав господар.
На обличчі декума відбилося збентеження.
— Ми були тоді молоді й зелені, думали, ніби своєю 

могутністю Ассірія завдячує не людям, а крилатим би
кам,— виправдувався Ш умум, знизуючи плечима.—  Ка
м'яні демони не страшні для Ассірії.

—  Невже золоті відзнаки ассірійського декума при
мусили тебе забути, що ти вавілонянин? —  суворо дор ік
нув гостеві Набопаласар.

Д екум  ображено засопів.
—  Я заслужив їх своєю кров'ю !
—  Помиляєшся, Ш умуме,—  заперечив Набопала

сар.—  Кров'ю  тих, які боролися за волю, а ти їх убив. 
В ім'я Ассірії, за могутність Ассірії вавілоняни вбивають 
арамейців, м ідійці —  халдеїв, еламіти —  лідійців. П ідко
рені народи дають зараз в ассірійську армію удвоє біль
ше воїнів, ніж за Ашшурбаніпала, бо ассірійців стало 
вдвічі менше. Чи тепер ти зрозумів свою провину перед 
Вавілонією?

Шумум, схопивши чашу з вином, осушив її.
—  Ти маєш справу з паличкою та глиною і не знаєш 

про ассірійське військо того, що знає звичайний воїн,—
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процідив образливо крізь зуби.—  Ассірія стоятиме віч
но. Навіть тоді, як у її армії залишиться один ассірієць 
на десять халдеїв чи еламітів. Усі ці народи роз'єднані 
і ворогують пом іж  собою. М ідійці —  з халдеями, фіні
кійці —  з вавілонянами... Одні одним заздрять, не мо
жуть поділити здобичі, постів в армії. На цій ворожнечі 
Ассірія триматиметься ще цілі століття.

Ш умум, немовби втомившись або злякавшись, що 
сказав зайве, знову підняв чашу з вином. П'ючи вино, 
він крадькома зиркав на Набопаласара, бажаючи зрозу
міти, як той сприйняв його слова.

Але зосереджене, замислене обличчя господаря бу
ло спокійним.

— Ти не сказав мені нічого нового, Ш умуме,—  здвиг
нув плечима Набопаласар.—  Саме про це і йдеться, щоб 
примирити м іж  собою воїнів різних народів, відкрити їм 
очі. Ти, майбутній шаканак Вавілонії, напевне також ба
жаєш добра своїй батьківщині?

—  Моє життя тепер назавжди зв'язане з Ассірією,—  
скупо кинув Ш умум.—  Знай, що я ніколи не стану ша- 
канаком Вавілонії.

Набопаласар з недовір'ям і здивуванням поглянув на 
свого гостя.

—  Не запідозрюй мене в тому, чого немає,—  сумно 
продовжував Ш умум.—  Я повинен одружитися з Гісса- 
рою й залишитись у Ніневії, така воля мого батька. 
А шаканаком стане мій молодший брат. Зараз братів 
навчає новий учитель, бо достойний* Гістасп став голов
ним жерцем Сіна і має важливіші турботи. Тепер він 
більше турбується про храм і його багатства, ніж про 
Вавілонію. Вина, арфісток і танцівниць! —  ударив раптом 
кулаком об стіл.— Хай земля захитається під ногами, 
серце звеселиться, а розум втікає з голови!

У голосі молодого декума було стільки відчаю і гір 
коти, стільки досади й смутку, що Набопаласарові стало 
його жаль.

Ш умум раптом рвучко відсунув від себе чашу.
— Піду до збирача податків Сінхатура,—  встав із-за 

столу.—  Твої танцівниці, як буйволиці, а гра арфісток р і
же вухо. В Сінхатура веселіше. А я нині хочу весели
тись.

Поведінка Ш умума не здивувала Набопаласара. Він 
здогадувався, що декум прагне забути їх розмову, боїть
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ся, щоб не ожили приспані почуття та пристрасті, і праг
не від них утекти.

Але ніхто ще не втік від себе.
Врешті, Набопаласар був радий, що гість пішов. Ко

лишній старший декум, а тепер рабшак Аркадасар, 
збирався до Вавілона й перед від'їздом хотів з ним зу
стрінутись.

Дехто дивувався, що спонукало царя царів призна
чити рабшаком Вавілона неассірійця, але Набопаласар 
розгадав царську таємницю.

Вавілонія була як насторожений лев, що бачить мис
ливця, але тільки стежить за ним. І горе тому мислив
цеві, який необачно роздратує лева.

Призначення новим рабшаком Вавілонії ассірійця, як 
водилось до того часу, зараз могло б стати тією іскрою, 
від якої виникає пожежа.

Ослаблена повстаннями і війнами, Ассірія вже не бу
ла страшною для підкорених народів.

З другого боку, Ашшурітілілані боявся призначити на 
такий пост вавілонянина, бо тоді кожної хвилини можна 
було б чекати зради. І вибір припав на старого вояку 
Аркадасара, за яким не було й тіні підозри. Так пора
дили цареві царів астрологи Ашшура, які читали по зо
рях і людських душах, немов по глиняних таблицях, і для 
яких не було таємниць на небі і на землі.

Щ об не привернути до себе нічиєї уваги, змовники 
востаннє вирішили зустрітися в храмі Скорпіона. Про 
нього Набопаласар чув від Аркадасара, але де він зна
ходиться —  не знав. Навіть Насархадар, така близька 
й вірна людина,—  не відкрив йому цього.

— Це, мій пане, таємниця не моя, а всіх тих, які по
клоняються Скорпіонові,—  виправдовувався перед Набо- 
паласаром.—  Я не мав права її зрадити. Та й не тільки 
я. Навіть рабшак зв'язаний присягою. І, певне, якась 
дуже важлива причина примусила нашого головного 
жерця дозволити рабшаку зустрітись у храмі з прияте
лями.

Звільнений від таємниці, Насархадар розповів Набо
паласарові, що в Ніневії проживає майже нер, тобто 
шістсот, поклонників Скорпіона. Деякі з них багаті і знат
ні люди, але більшість — злидарі: ремісники та раби. 
Однак ніхто з них не забув своєї батьківщини, не відрікся 
від свого бога.
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Ніч уже лягла на землю, як Набопаласар, накинувши 
на панцир довгого брунатного плаща, подався з Насар- 
хадаром до міста.

Над Ніневією витав бог сну, і вулиці були безлюдні 
та темні. Але в будинках достойних то тут, то там ще 
блимали каганці та свічки, а з садів долинали жіночий 
сміх і розмови.

і Сюди, мій пане,—  шепнув Насархадар, прямуючи 
в лабіринт вузьких темних вуличок та завулків із злиден
ними хатинами м іської бідноти.

Зморені працею люди спали, мабуть, міцним сном, 
бо тут ніде не блимали каганці, не чути було сміху та 
розмов.

Раптом раб зупинився, насторожився.
— Хтось за нами стежить, мій пане,— шепнув схви

льовано.
Почулися обережні кроки. Хтось, крадучись, ішов по

під глиняною стіною, що бігла вздовж завулка, і чути 
було, як шурхотять по землі сандалії. Це не була нічна 
сторожа, бо вона, оберігаючи спокій і безпеку достой
них, ходила гурмою, і їй нічого було робити в кварталах 
злидарів.

Несподівано за два кроки від Набопаласара вигульк
нула з темряви якась постать і, злякано сахнувшись, 
вхопилася рукою  за меча.

• Стій і не рухайся! —  суворо наказав незнайомому
Набопаласар, приставивши йому до грудей меч.__Хто ти
такий і куди йдеш?

—  Я, достойні, глазурник Набушумашкул, повертаю
ся з роботи додому на вулицю Двох Козлів,—  відповів 
якось непевно незнайомий.

— Він бреше, мій пане, як шакал,—  обурився Насар
хадар.—  Вулиця Двох Козлів біля східної брами.

Хто наказав тобі стежити за нами? —  запитав з гні
вом Набопаласар.

— Сам цар царів,— зрозумівши, що прикидатись 
глазурником уже недоцільно, гордовито відповів шпи- 
гун.— Наидостоиніший з наидостойніших повинен знати, 
що робить серед ночі в дільниці злидарів головний по
мічник скарбника.

Набопаласар стрепенувся. Шпигун знав його і, певне, 
стежив за ним увесь час. Але про царя царів сказав не
правду. Шпигунами керує не Ашшурітілілані, а його

70



аббаракку * безпеки. Кожний царський достойник має 
свою тінь, яка ходить за ним вдень і вночі. А це була 
одна з його тіней.

— Сховай меч, достойний,—  прийнявши хвилинну 
мовчанку Набопаласара за страх, сказав шпигун, не спо
діваючись, що своїми словами він оголосив собі ви
рок.—  Сховай і не гніви царя царів, бо...

Він зупинився на півслові, бо меч Набопаласара про
шив його наскрізь.

«Перша людина, яку я вбив»,—  подумав схвильований 
Набопаласар, не відчуваючи, одначе, докору сумління.

Завтра про нічну мандрівку знав би аббаракку, а від 
нього —  цар царів. Тоді за кожним його кроком стежи
ла б не одна, а десять тіней, і нині чи завтра змову бу
ло б викрито.

—  Ти правильно вчинив, мій пане,— ніби читаючи На
бопаласарові думки, озвався Насархадар.— Знищив 
смердючого шакала, відвернув від себе підозру і зберіг 
таємницю нашої святині. Шпигуни часто зникають, але 
ніхто за ними не побивається, бо ніхто не має їх за лю
дей. Ходімо, мій пане,—  запропонував.—  Зараз буде ву
личка Мавпи, а від неї вже близько й до нашої святині. 
Тут живуть люди, які поклоняються мавпі і вважають її 
своїм предком. Не дивуйся, мій пане. Кожен приносить 
сюди свою віру і свого бога. Половина ніневійців неассі- 
рійського походження і ненавидить Ашшура.

Насархадар бував тут, мабуть, не раз, бо без вагання 
вів Набопаласара темними вуличками й завулками.

Перед глиняним будинком раб зупинився і тричі по
стукав у двері.

Почулося човгання сандаліїв, і в щілині заблимало 
скупе світло.

—  Гей, волоцюги! —  сердито озвався хтось за двери
ма.—  Не заважайте людям спати. Забирайтесь геть, а то 
попроштрикую мечем ваші черева й тіла викину соба
кам.

— Не сварись, Масатуре,— не злякавшись погроз, 
кинув у щілину Насархадар.— Відчини нам, бо «доля лю
дей у руках богів».

Це були, мабуть, умовні слова, бо лайка припини
лася.

* Аббаракку —  міністр.
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—  З ким прибуваєш, Насархадаре? —  пізнавши по го
лосу нічного мандрівника, запитав хтось із-за дверей.

— З тим, кого тут чекають, як свого,—  відповів раб.
Двері відчинилися, й Набопаласар опинився у вузько

му коридорі. Скупе світло каганця падало на голі 
глиняні стіни, на сутулого суворого господаря в старій 
латаній туніці. Він працював, мабуть, ковалем або каме
нярем, бо пальці, в яких тримав каганець, були шорсткі, 
згрубілі, ніби опухлі.

Завівши гостей до кімнати, Масатур передав кага
нець Насархадару і вийшов.

Кімната, як і коридор, була порожня і якась необжи- 
та. Тільки в одному кутку стояло випалене з глини л іж 
ко, накрите старою овечою шкурою.

— Масатур —  сторож нашого храму,—  пояснив На
бопаласарові Насархадар.—  Пішов повідомити про тебе 
рабшака.

Господар хутко повернувся й дав знак гостям іти за 
ним. Проминувши ще один коридор і ще одну, схожу 
на першу, кімнату, він зупинився перед глиняною стіною 
й наліг на неї плечима.

Стіна здригнулась, подалась, і перед Набопаласаром 
відкрився вузький прохід.

Іди сміливо, мій пане,—  подав Набопаласарові ка
ганець Насархадар.—  Ми залишимось на чатах.

Зробивши кілька кроків, Набопаласар раптом поба
чив перед собою сходи, що вели кудись у підземелля. 
Присвічуючи собі каганцем, він почав спускатися вниз.

Сходи нарешті закінчились, і Набопаласар зупинився 
перед товстою повстяною завісою, з-за якої лунали чи
їсь голоси. Відгорнувши завісу, гість на мить розгубився. 
Перед ним була велика, ясно освітлена восковими свіч
ками кімната, прикрашена глазурованими цеглинами, 
шкурами диких звірів, зброєю.

За довгим столом сиділи якісь люди, а серед них 
і Аркадасар.

Власне, декого з них Набопаласар знав: рабкіс іра__
лідійця Ішміла, халдейського князя Кадашанхабрі, свого 
приятеля-заложника Шамідада, тірського мореходця 
Енаппу, ізраїльського купця Єзихіла, багатого власника 
ніневійських заїжджих домів Урубі. Але були й такі, яких 
він бачив уперше і здогадувався, що це нові «брати 
Землі».
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—  Вітаю тебе, Набопаласаре, в храмі нашого бога 
Скорпіона,—  привітав гостя Аркадасар.—  Усі вже зібра
лися і чекаємо тільки на тебе. Сідай і слухай. Тут можна 
не боятися зради, і те, що почує наш бог, залишиться 
при ньому.

Набопаласар здивовано, ніби чогось шукаючи, обвів 
очима кімнату і розчаровано поглянув на рабшака.

—  Шукаєш нашого бога,—  здогадався Аркадасар.— 
Він отам,—  показав рукою  на завісу, що закривала якісь 
двері чи вхід.—  Чи можеш показати його, достойний 
Урубі, гостям, щоб завмерли від страху перед нашим 
богом? — звернувся він до власника заїжджих домів, 
і Набопаласар зрозумів, що Урубі — головний жрець 
святині.

Старий, худорлявий Урубі, про якого казали, що знає 
всі таємниці землі, мовчки підвівся з-за столу і зник за 
завісою. В кімнаті настала напружена тиша, і тільки чути 
було, як за завісою Урубі молиться до свого бога 
і скрегоче якесь залізо.

Раптом хтось відхилив завісу.
Посередині скупо освітленої кімнати на довгому сто

лі, накритому чорним полотном, лежав великий срібний 
скорпіон. Власне, він не лежав, а повз по столу, ніби 
хотів з нього втекти.

Урубі, який стояв біля столу, поклав скорпіонові на 
хребет руку. І тут сталося щось жахливе. Раптом щось 
заскреготало, застогнало, хвіст скорпіона вигнувся пів
колом, і довге чорне жало впилося в руку жерця.

Хтось із присутніх зойкнув, хтось схопився з місця, 
щоб кинутись жерцеві на допомогу, але завіса закрила 
вхід до святині.

Присутні, вражені страшним видовищем, сиділи при
нишклі і мовчки дивилися на завісу, чекали, чи не 
з'явиться з-за неї жрець. І ніхто навіть не помітив, що 
Урубі вже тут, уже серед них, що він зайшов іншими 
дверима. Побачивши, врешті, жерця, присутні кинулись 
до нього, стали оглядати його руки. Але на них не було 
й сліду від уколу жала.

В очах Урубі світилася радість, гордість і лукавство.
—  Ашшурітілілані покликав мене сьогодні перед свої 

очі,—  озвався Аркадасар, як гомін ущух.—  Нагадав мені 
про почесть, яку маю з його ласки, і повчав, як поводи
тись з вавілонянами, як тримати їх у покорі. Намісник
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і я повинні стежити за населенням, але не втручатися 
в його справи, якщо вони не загрожують безпеці Ассі
рії, і не давати воїнам зближуватися з вавілонянами.

—  Ашшурітілілані боїться, щоб залога не заприязни
лась з вавілонянами і в разі бунту не перейшла на їх 
б ік,—  здогадався Набопаласар.— Але поки воїни во
рогують м іж  собою, ми не можемо підіймати по
встання.

— Серед наших однодумців уже чимало декумів,— 
порадував присутніх Аркадасар.— Скоро настане час і я 
зможу помститись Ассірії за смерть батьків, за руїни 
Сатти! — вдарив кулаком об стіл.—  Як тільки прибуду 
до Вавілона, зв'яжусь з достойними.

— Залиш ці справи на мене й Шамідада,— сказав 
твердо Набопаласар.—  Не всім достойним вавілонянам 
можна довіряти,— пояснив рабшаку.— За р ік закінчить
ся наше заложництво, і ми повернемось до Вавілона.

— Цар царів не відпустить тебе,—  висловив сумнів 
Аркадасар.

—  Скажу, що відвідаю рідних і за місяць поверну
ся,— заспокоїв його Набопаласар.—  Ашшурітілілані не 
відмовить мені.

—  За місяць ти нічого не встигнеш зробити,— озвав
ся розчаровано хтось із присутніх.

—  У Ніневію я вже не повернуся,—  повідомив про 
свій намір Набопаласар.—  Шамідад залучить до нашої 
справи достойних, а я підніму вавілонян на повстання.

—  Пастухів і стрижіїв овець,—  скривився з погордою 
Кадашанхабрі.

—  Еге ж,— не заперечив Набопаласар.—  Стрижіїв, 
ковалів, каменярів і всіх тих, без кого у нас не було б 
війська. Та й халдейська армія завжди складалась із се
лян та ремісників, бо достойних не набереться й двох 
сар \

Князь насупився, але мовчав. Набопаласар казав 
правду. Але образливо було чути, що воля країни зна
ходиться в руках простих людей, злиденних мушкену, 
шевців сандаліїв і стрижіїв овець, що без їх допомоги 
достойні безсилі.

—  Мудро кажеш, достойний,—  похвалив Набопала
сара Урубі.

* Сар — 3500.
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— Воно-то мудро,—  нетерпляче затарабанив пальця
ми Аркадасар.—  Але довго зволікати з повстанням не 
можна.— Я маю відомості, що цар Урарту Русса II зби
рає проти Ассірії всі народи країни Наїрі. Як м іж  ними 
дійде до війни, ми повинні скористатися цією нагодою. 
Щ о на це скажеш, Набопаласаре?

—  Не я, а ти головний брат,—  нагадав рабшакові На
бопаласар.— І буде так, як скажеш ти.

Аркадасар замислено глянув на Набопаласара, потім 
ковзнув поглядом по присутніх. Усі чекають його слова, 
але не знають того, що зараз почують.

—  Достойні! Ви знаєте, що я покидаю Ніневію,—  про
мовив Аркадасар твердо.— А тому я вам більше не го
ловний брат. Ви повинні негайно обрати нового головного 
брата, який вестиме наші справи.

Слова Аркадасара були для присутніх громом з яс
ного неба, в них на мить одібрало мову.

Але кожен з тих, що тут зібралися, зрозумів, що за
перечувати Аркадасарові недоцільно, що так має бути, 
що Ніневія повинна залишитись осередком змови, бо 
переносити її у Вавілон ще не час.

— Кого ж  ти порадив би, достойний, на своє місце?— 
порушив врешті прикру мовчанку Енаппа.

—  Набопаласара, — не вагаючись, висловив свою дум
ку Аркадасар.—  Хоч він і молодий, але розумний і знає, 
як вести справи нашого братства.

Набопаласар, не чекаючи такого, на мить розгубився. 
Пропозиція Аркадасара не врадувала, а злякала його. 
Зараз, напередодні повстання, головним братом повин
на бути така людина, як рабшак: досвідчена, відома, яку 
всі знають, шанують та слухають. А хто поза Ніневією 
чув про помічника царського скарбника, хто слухатиметь
ся його і виконуватиме його накази?

—  За р ік закінчиться термін мого заложництва,—  на
гадав він присутнім.

—  ЗнаюІ —  кивнув головою рабшак.—  Але цей рік 
буде для нас вирішальним. За цей час ми повинні під
готувати повстання. У змові вже стільки людей, що нині 
чи завтра Ашшурітілілані дізнається про неї.

Пересторога Аркадасара ще раз нагадала присутнім 
про небезпеку, яка їх чекала.

—  Чи згодні ви, достойні, щоб Набопаласар став го
ловним братом? —  прямо запитав присутніх рабшак.
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Змовники мовчали. Набопаласар був молодий, але 
розумний, недосвідчений у військовому ремеслі, але 
обізнаний з державними справами.

Зважитись було нелегко. Але кожний з них відчував, 
що таке завдання йому не під силу.

Набопаласар же, крім  усього, користувався довір'ям 
та ласкою Ашшурітілілані, і нікому не спаде на думку 
підозрювати його у змові проти свого покровителя.

Ти# рабшаку, найкраще знаєш брата Набопаласа
ра, а ми завжди слухали твого слова,—  озвався першим 
Єзихіл, не висловлюючи власної думки.

—  Єзихіл каже правду,— загомоніли схвально при
сутні.

—■ Не бійся, Набопаласаре. Вони допоможуть тобі ра
дою і досвідом,—  підбадьорив молодого приятеля Арка
дасар.

Набопаласар замислився. Рабшак, мабуть, зрозумів 
його мовчанку як вияв страху перед труднощами, а мо
же, й вагання. Адже на випадок зради головного брата 
чекає страшна кара і ще страшніші муки. Але рабшак їх 
не лякався. Він, Набопаласар, також не злякається.

— Я даю згоду, достойні,—  коротко мовив він, і при
сутні зустріли його слова радісним гомоном.

—  Тепер твоє слово для нас закон, і ми його чекає- 
м о* звернувся до нового головного брата Аркадасар.

Набопаласар підвівся з-за столу.
—  Ви негайно повернетесь у свої землі,—  оглянув він 

присутніх.—  Готуйте до повстання свої народи й стере
жіться зради, як почнеться війна. Ти, рабшаку,—  звер- 
нувся до Аркадасара,—  прибувши у Вавілон, зв'яжешся 
з урартським царем Руссою II. Повідомлення шліть вір
ними людьми до рук Урубі, через нього ж  діставатиме
те розпорядження.

Набопаласар говорив спокійно, але голос його зву
чав так твердо і владно, ніби він давно звик наказувати 
людям і не сумнівався, що кожне його слово знайде 
послух.

Над землею займався світанок, коли головний брат 
повернувся додому. Раби ще спали, але в одному вікні 
ворухнулась заслона, і Набопаласар здогадався, що за 
ним стежать чиїсь очі. Зараз його це не турбувало. В Ні
невії чимало таких місць, де молодий мужчина може 
весело провести ніч.
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Скупавшись І поснідавши, Набопаласар одягнув нову 
туніку й каптан, намастив пахощами голову. Він не від
чував втоми після безсонної ночі. Адже його не раз за
ставав ранок за глиняними таблицями.

Шамаш розпочав саме свою мандрівку по небу, коли 
Набопаласар вийшов з дому й попростував до палацу. 
Там кожного ранку збиралися раббібули, аббаракку та 
інші достойники, щоб доповісти цареві царів про все, 
що сталося в його царстві за добу, одержати від нього 
розпорядження.

Але помічник скарбника не поспішав до царя царів. 
Причаївшись за однією з колон, біля тронного залу, 
певне, чекала на нього рабиня цариці Ф ілоніка, родом 
з далекого Кіпру. Навіть до тієї землі сягнула жадібна 
рука Ассірії, і море не врятувало людей малого остро
ва від неволі.

Набопаласар уперше зустрів дівчину р ік тому. Пев
на, що ніхто її не бачить, вона тоді гірко плакала, при
тулившись до колони. Рабині плакали так часто, що це 
нікого не дивувало і не зворушувало. І Набопаласар, 
мабуть, пройшов би байдуже повз дівчину, коли б вона, 
виплакавши своє горе, не підвела голови.

Молодий достойник мимохіть позирнув на рабиню 
і, вражений, зупинився. Такої красуні він ще ніколи не 
бачив. Вона не була схожа ні на круглолицих вавілоня
нок, ні на приземкуватих ассірійок, ні на ніжних, золо- 
тошкірих єгиптянок, ні на довгобразих, горбоносих хал
дейок.

Дівчина була струнка, як колона, біля якої стояла, 
з рум'яним, ніби рожевий ранок, обличчям і такими чер
воними, як дозрілий гранат, устами. А ніс без горбочка 
був рівний, немов стріла.

— Хто тебе скривдив, що так гірко плачеш? —  піді
йшов до рабині Набопаласар.

— Доля,—  відповіла коротко дівчина, втираючи сльо
зи і збираючись піти.—  Доля,—  повторила вдруге,— 
і твої брати ассірійці.—  Забудь мої слова, достойний, 
і не передавай їх нікому,—  злякалася своєї зухвалості.

—  Помиляєшся, називаючи мене братом ассірійців,—  
заспокоїв дівчину Набопаласар.

Почувши, що незнайомий —  вавілонянин, дівчина по
смілішала. Вона розповіла Набопаласарові, що ассірій
ський намісник кожного року вибирає десять дівчат-ост-
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ров'янок для царя царів. Минулого року намісник лише 
остров'янок узяв до гарему Ашшурітілілані, інших, у тому 
числі й її, подарував цариці. Нінгісур до неї добра, але 
серце болить за батьківщиною і рідними, як незагоєна 
рана, вдень і вночі.

Так відбулася їх перша зустріч, що стала початком 
кохання вавілонського заложника і кіпрської рабині.

Дівчина, як і сподівався Набопаласар, чекала його, 
сховавшись За колоною. Побачивши коханого, Ф ілоніка, 
забуваючи про обережність, кинулась йому назустріч. 
Збуджене, щасливе обличчя дівчини і сяючі очі випро
мінювали велику радість.

—  Щ о трапилось, Ніке? —  пригорнув дівчину Набо
паласар.

—  Боги змилосердились над нами,—  притулилась до 
коханого дівчина.—  Сьогодні цар царів відвідав царицю 
Нінгісур. Вони говорили про тебе, я чула,—  пояснила, 
помітивши цікавість Набопаласара.— Ашшурітілілані хо
че призначити тебе головним скарбником. Щ об ти вір
но йому служив і забув про Вавілонію, він подарує тобі 
палац у Ніневії, маєток за Діглатом і мене, бо давно 
вже знає про наше кохання.

В очах Набопаласара відбилася тривога.

VIII

Льох у підземеллях царської вежі був сирий і тем
ний. Сюди не долітав гул великого міста, не заглядав 
день, і тільки смолоскипи вартових іноді відганяли віч
ний морок. Тут тримали ворогів Ассірії і царя царів, 
їм  уже не було вороття в світ живих.

Зараз у льоху був тільки один в'язень —  головний 
царський скарбник вавілонянин Набопаласар.

Царські посіпаки, які серед ночі вдерлися до його 
будинку, не знайшли нічого, що свідчило б про вину в'яз
ня- Але Набопаласар розумів, що приводом до його 
ув'язнення були листи від братів з Лідії. Тх украв хтось 
у необережного посланця, сподіваючись, певне, що 
в торбині не шматки глини, а срібло, може, навіть куски 
золота.

Таблиці були адресовані Набопаласарові. Про що 
в них ішлося, того гонець не знав, але Набопаласар здо
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гадувався. Лідійські брати повинні були повідомити 
його про ассірійські залоги в Лідії і про підготовку по
встання.

Гонець, попередивши головного брата про небезпе
ку, заховався від царської кари в земляків-лідійців.

Блукаючи в темряві по льоху, Набопаласар гірко каяв
ся, що не послухав гінця і не втік разом з ним. Схова
нок у Ніневії було чимало. У храмі Скорпіона, в друзів- 
вавілонян, чи, врешті, в кварталах кохання, де людина 
губиться, як голка в траві.

Але він знехтував небезпекою, ще й насміхався в ду
ші з невдахи-злодія. Переконавшись, що в торбині не 
срібло, а шматки глини, він з досади, напевне, жбурне їх 
у канал. Не піде ж  із ними до писаря, щоб накликати на 
себе підозру. Серед ніневійських злодіїв письменних не
має, а людей з одрубаною за злодійство рукою  блукає 
по Ніневії чимало.

А тим часом вийшло інакше, як він думав. Таблиці 
потрапили до рук аббаракку охорони ладу, а через 
нього —  до Ашшурітілілані.

Набопаласар даремно шукав доказів, які б посвід
чили про його непричетність до змови. Злощасні адреси 
«для брата Набопаласара» робили марною будь-яку 
оборону. Чутки про змову проти Ассірії дійшли вже до 
царя царів, а освічених чужинців на ім'я Набопаласар 
у Ніневії, напевно, менше, як пальців на руці.

Досвідчені царські стражі порядку легко догадались, 
для кого написано ті листи, \ за свою помилку він, На
бопаласар, заплатить тепер життям.

Роздумуючи над своїм трагічним становищем, Набо- 
паласар раз у раз торкався рукою  до туніки, намацую
чи пальцями сховану в її складках пляшечку. Ставши 
головним братом, він не розлучався з нею ніколи. У пля
шечці була мідійська отрута, добута із скорпіонів і змій. 
Кілька крапель її в одну мить убивали людину. Вона 
врятує його від мук, що їх готують царські посіпаки.

Думки про смерть, що вже чатувала на нього, викли
кали в Набопаласара непереможну жадобу до життя. 
Невже ж  він ніколи вже не побачить рідного Вавілона 
і рожевих світанків над Пуратом, квітучих тамарисків, 
старих батьків, своєї коханої Філоніки? Не почує її мило
го голосу, не загляне у великі, блискучі, ніби зорі, очі, 
не доторкнеться устами її гарячих уст? Невже ж  у перед
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день визволення Вавілонії з ассірійської неволі загине 
в цьому темному льоху?

Напередодні визволення, якого він так прагнув...
Набопаласар у відчаї вдарив кулаками об кам'яну сті

ну, побив їх до крові.
Гострий біль повернув йому втрачену на хвилину муд

рість і спокій. Ніхто, навіть боги вже не врятують його 
від смерті. Він зустріне її з гідністю, мужньо, як личить 
головному братові, щоб його сльози не врадували во
рогів і не засмутили приятелів.

Загибель Ассірії вже близька. Всі поневолені народи 
стануть вільними й славитимуть тих, які віддали за їх во
лю своє життя. Пам'ять про них житиме вічно. Поети 
складатимуть про них пісні, воїни йтимуть з їх іменами 
на бій.

Але чому, власне, цар царів і аббаракку ніби забули 
про нього? Від ув'язнення минула, принаймні, доба, і за 
цей час ніхто сюди не навідався. І не прибуло нових в'яз
нів.

Набопаласар сперся об стіну і замислився. Враз він 
почув чиїсь кроки. Так, хтось сходами спускався до льоху.

В'язень здригнувся. Це, напевно, прийшли по нього. 
А може, привели нових в'язнів.

Набопаласар добув з-під туніки пляшечку й принишк 
у кутку. Випити отруту він устигне швидше, н іж  кати схоп
лять його до своїх рук.

Заскреготали засуви, хтось відчинив двері.
—  Мій пане, де ти? —  долетів раптом до в'язня зна

йомий стривожений голос, і він стрепенувся.
Це був Насархадар.
«Бідолашний! І його сюди ж... Страждатимете через 

мене»,—  подумав Набопаласар, не озиваючись.
— Виходь мерщій, брате Набопаласаре,—  наказав су

воро хтось інший.
—  Декум  УрагілІ —  вигукнув в'язень, пізнаючи по го

лосу одного із змовників, і кинувся до дверей.
Тепер не було сумніву: приятелі прибули сюди, щоб 

його врятувати.
—  Ось тобі стара туніка, каптан, таблиця раба і бо

рода,—  подав в'язневі невеличкий клуночок декум.—  
Ш видко переодягайся і втікаймо.

За якусь мить Набопаласар, переодягнений у рабське 
лахміття, з причепленою бородою і з глиняною таблицею
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на шиї, вже поспішав за приятелями. Льох був глибоко 
під землею, й стрімким та слизьким сходам, здавало
ся, не буде краю.

В'язень хвилювався, раз у раз торкався руками до 
своїх рятівників, ніби бажаючи переконатися, що все це 
не сон, але боявся порушити тривожну тишу.

Сходи врешті закінчились, і_ втікачі опинилися в од
ному з залів Царської вежі. Тут також була темрява, 
і тільки через отвори-стрільниці в мурах видно було 
шматок зоряного неба.

Але що, власне, означала ця мертва тиша, куди по
ділася залога, чому не чути бряжчання зброї і голосів 
воїнів та декумів? І що це за дивний, схожий на далеку 
громовицю, гул долітає аж сюди з міста?

— Скажи, декуме, що діється, бо не второпаю,—  
пошепки запитав Урагіла Набопаласар.

—  Цар царів умирає,—  відповів коротко, по-військо
вому, декум.—  Вся Ніневія зібралася перед царським па
лацом.—  Швидше, брате Набопаласаре! —  кинув гостро, 
не даючи в'язневі отямитись від несподіванки, зібратися 
з думками.

Раптом Набопаласар спіткнувся об чиєсь тіло і, щоб 
не впасти, схопився за плече Насархадара.

То воїн-ассірієць. Єдиний з цілої залоги залишив
ся вартувати вежу, а тепер має винагороду за свою 
пильність,—  пояснив насмішкувато раб.

Через залізну^ браму, відчинену і залишену без до
гляду, втікачі вийшли з вежі на площу для військових 
вправ і за хвилину були вже на одній з вулиць, що вела 
до міста. Нечисленні перехожі, прямуючи з смолоски
пами в руках до царського палацу, не могли й п ідозрі
вати, що злиденний раб, який поспішає за бравим де- 
кумом і йоіч) охайно вдягненим товаришем,— головний 
царський скарбник —  вавілонянин Набопаласар.

Втікачі вузьким дерев'яним містком перейшли через 
канал і заглибились у лабіринт вуличок та завулків най
більшого й найзлиденнішого в Ніневії кварталу Ткачів. 
Тут у глиняних хижах проживали тисячі людей, які одя
гали Ассірію, тут у довжелезних будинках без дахів 
були відомі на весь світ ткацькі майстерні. У кожній 
з них працювали сотні ткачів і ткаль.

Повитий темрявою сонний квартал здавався мертвим. 
Сон приносить забуття...

8)



—  Тут ми в безпеці,—  промовив з полегшенням На
сархадар.—  До святині Скорпіона вже близько.

Враз до нічних мандрівників долинув тисячоголосий 
зойк людської юрби, від якого Набопаласарові стало мо
торошно.

— Мабуть, помер Ашшурітілілані,—  висловив здогад 
декум.— Цілий день боровся зі смертю. Захворів учора 
вночі під час банкету, саме тоді, як тебе ув'язнили. Одні 
говорять, що від пияцтва кров ударила йому до голови. 
Пив багато, нахвалявся вранці живцем облупити шкіру 
із зрадників. Дехто каже, що його отруїли рідні брати. 
Коли ми від Насархадара довідались про твоє ув'язнен
ня, Ашшурітілілані вже марив, і лікарі пускали йому кров. 
Перед палацом збиралося військо й народ. Без крово
пролиття не обійдеться. Військо хоче мати царем войов
ничого Сіншаррішкуна, жерці та вельможі тягнуть руку 
за хитрим, але боягузливим Азуром, а простий народ 
волів би мати царем лагідного господарного Унімеша. 
Кожен відстоюватиме свого обранця, бо кожен з трьох 
братів бажає стати царем царів.

—  Залога покинула вежу, щоб допомогти Сіншар- 
рішкуну,—  здогадався Набопаласар.

—  І так і не так,—  покрутив головою декум.—  Зали
шилась, принаймні, сотня воїнів з декумом. Але біля па
лацу я зустрів Ф ілоніку. Дівчина порадила нам, що зро
бити, щоб, скориставшись метушнею в палаці, врятувати 
тебе. її розумові й хитрощам ти зобов'язаний своєю 
волею.

Серце Набопаласара радісно забилося. Ф ілоніка! Во
на брала участь у його визволенні. Готова була за нього 
піти на муки і смерть, бо на випадок невдачі її також 
не минула б страшна кара. Тепер, бідолашна, певно, 
жде не діждеться звістки від нього.

— Кажи далі, декуме,— попросив Набопаласар Ура- 
гіла.

—  В юрбі військових біля палацу ми побачили голов
ного рабкісіра Царської вежі Шарбудара,—  продовжу
вав Урагіл.— Ф ілоніка порадила послати когось із вір
них воїнів начебто з наказом від Шарбудара, щоб уся 
залога, як один муж, негайно прибула до палацу. Тако
го воїна, одного з братів, ми знайшли в похідних заго
нах. Тут його ніхто не знає, і; передавши наказ, він зник. 
Д екум  і воїни, довго не роздумуючи, стрімголов кину
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лись до палацу. Залишився тільки один, за якого ти за
чепився. Видно, така була воля богів, щоб він загинув 
від мого меча. Сьогодні люди втратили розсудливість 
та розум, і тому нам так пощастило.

«Смерть Ашшурітілілані врятувала життя тисячам»,—  
подумав схвильовано Набопаласар, вбачаючи в цьому 
волю богів.

Вулиця Каменярів межувала з вулицею Ткачів, і, ми
нувши ще кілька завулків, мандрівники зупинилися пе
ред знайомим Набопаласарові будинком. За якусь мить 
він уже був у підземному залі при храмі Скорпіона.

Серед братів, які чекали на закінчення декумової опе
рації, була й Ф ілоніка.

Зустріч з коханою і близькими йому людьми була 
така радісна, що Набопаласар на мить забув, звідкіля 
він прибув і що ще загрожує йому в Ніневії.

Нагадав про це декум, і радісний гомін ущух.
Думка братів була така, щоб Набопаласар, користаю- 

чись замішанням, якнайшвидше покинув Ніневію і по
дався у Вавілон до Аркадасара або в країну Наїрі. Час 
піднімати повстання. В М ідію, Халдею та інші поневоле
ні землі помчать до «братів Землі» гінці, щоб ті були 
напоготові. Настала пора розплати. З Набопаласаром по
їде Насархадар.

Щ об обманути ніневійських шпигунів, обидва пере
беруться в одяг старих мушкену, які начебто привози
ли в Ніневію садовину й повертаються додому.

Ф ілоніка хотіла було втікати з Набопаласаром, але 
присутні брати рішуче заперечили. Шлях утікачів буде 
небезпечним та важким, а до цього дівчина не призви
чаєна.

На тому нарада закінчилась.

IX

Осли були старі, вперті, й мушкену підганяли їх то 
покриком, то палицею. Вони, мабуть, привозили в сто
лицю городину й тепер поверталися з порожніми коши
ками додому.

Але жителів Ніневії не цікавили два старі мушкену 
і їх уперті осли. По місту з самого ранку поповзли чутки, 
що жерці прийшли до згоди з військовими, і царем
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царів стане обранець армії Сіншаррішкун, молодший 
брат Ашшурітілілані. Його підтримували похідні війська, 
які поспішали в неспокійні гірські країни над Урмійським 
озером і саме тепер зупинилися в столиці на відпочи
нок. Вони пригрозили жерцям, що спалять храми, якщо 
бож і слуги виступлять проти їх обранця —  Сіншарріш- 
куна.

Воїни похідних військ походили з завойованих країн, 
не поклонялися ассірійським богам і, користуючись без
ладдям, напевно, виконали б свою погрозу.

Та прості мешканці Ніневії не злякалися ні похідних 
полків, ні жерців. Сто тисяч ткачів, ковалів, каменярів, 
склярів і скірняків, озброївшись чим попало, вийшли на 
вулиці, щоб відстояти свого обранця. То була сила, яка 
змела б і похідні полки, і ніневійську залогу. Але Уні- 
меш несподівано відмовився від престолу на користь 
братів.

Вістка про хворобу і смерть Ашшурітілілані облетіла 
вже довколишні міста та "села, і в Ніневію поспішали 
вельможі, мар-авеліни, купці, чиновники, селяни.

Біля брами Ашшура поміж коней і возів юрмилися 
сотні людей. Два старих мушкену навіть не помітили, як 
чиїсь очі ковзнули по них настороженим поглядом і роз
чаровано перевели його в натовп.

— Він ще, напевно, не вийшов з міста,—  промовив 
приземкуватий бородатий ассірієць у старій робочій туні
ці до свого товариша, що шкутильгав за ним.

—  У такій веремії рідного брата не впізнаєш,—  знизав 
плечима кульгавий.—  Може, Набопаласар це й був той 
молодий вершник або один з тих мушкену, що не могли 
впоратися зі своїми ослами.

— Ти, Арсане, не царський шпигун, а осляче копи
то,—  розсердився на товариша бородань.—  Наше око 
повинно бачити людину наскрізь, а вухо — чути, як за 
стіною дзижчить муха. Інакше за нашу службу нам не 
кинуть і обгризеної кістки. Вершник не був Набопала
саром, бо вавілонянин високий, а той приземкуватий. 
Та й скарбник не переодягнувся за мушкену, хоч один 
з них, цей згорблений, колись був, як пальма. Є багато 
способів змінити обличчя, злочинці завжди вдаються 
до них. Але рук і ніг не зміниш. У вавілонянина вони 
ніжні й білі. А в мушкену були старі, спалені сонцем, 
зашкарублі й брудні, аж чорні. Не одного злочинця зра
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дили його ж  руки або ноги. В смертельній небезпеці 
людина завжди забуде про якусь дрібницю, що стає для 
неї фатальною.

—  Ти мудрий, як старий писар! —  захоплено вигук
нув кульгавий і, забувши про своє каліцтво, аж випро
стався.—  Боги дали тобі розуму на двох.

—  Еге ж ,—  не заперечив бородань.—  Прислухайся 
до моїх слів, приглядайся до моїх дій, і ти також ста
неш розумним.

Враз кульгавий схопив свого товариша за туніку.
—  Стривай! Я все-таки щось помітив! —  шепнув збу

джено.
— Невже? —  з недовір'ям покрутив головою боро

дань.
—  На одному ослі висіли нові, ще не вживані коши

ки,—  пояснив Арсан.
—  Ти про тих двох старих мушкену? —  стрепенувся 

шпигун.
—  Вони не мушкену й ніколи не торгували городи

ною,—  запевнив товариша кульгавий.
—  А руки й ноги? —  насторожився бородань, неза- 

доволено позираючи на Арсана.
—  Вавілонянин такий розумний, щ'о врахував усе аж 

до тих дрібниць, про які інші забувають,—  сказав, задо
волений власною кмітливістю, Арсан.

—  Кошиків, кажеш, не врахував,—  буркнув боро
дань, відчуваючи, що втрачає в очах товариша свій ав
торитет.

—  Мабуть, не мав під рукою  старих,—  здогадався 
Арсан.—  Сподівався, що ми того не помітимо.

Бородань засопів. Було образливо, що жовторотий 
у їхньому ремеслі Арсан кмітливіший за нього, старого 
служаку. Зараз він, певно, насміхається в душі з його 
повчань. Але розум переміг досаду. За голову Набо
паласара призначено талант срібла.

—  Здоганяймо їх! —  наказав коротко.
Розштовхуючи людей, обидва кинулись до воріт. Але

їх нахабна поведінка роздратувала натовп. Хтось, від
штовхнутий бороданем, стусонув його кулаком під реб
ро, інший ляснув по потилиці.

—  Смердючі шакали! — зарепетував, як навіжений, 
бородань, добуваючи з-під туніки охоронний знак— брон
зову пластинку із зображенням собаки.—  Ми очі й вуха
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царя царів,—  підніс високо над головою пластинку, щоб 
усі її бачили.—  Геть з дороги!

Народ злякано розступився. Таємних слуг царя ца
рів ненавиділи й гидували ними, але й боялися. Адже 
скількох безвинних людей вони загнали в могилу.

—  Гей люди! —  вигукнув хтось раптом з юрби.—  
Чому цей вилупок називає нас смердючими шакалами?

— Та й на пластинці в нього не собака,—  озвався 
хтось інший.

На пластинці була зображена таки собака, але ба
гатьом ураз здалося, що там якась інша тварина.

—  Треба роздивитися,—  підкинув хтось третій, і на
товп тісним колом оточив шпигунів, натиснув на них.

Кожен намагався побачити пластинку зблизька, пере
свідчитися, що на ній зображено. Шпигунів так стисну
ли, що вони ледве трималися на ногах. Н ікому не спа
дало й на думку, що це підбурювали людей «брати 
Землі», які допомагали Набопаласарові втекти.

Бороданя та кульгавого визволив з натовпу озброє
ний загін, який стежив за ладом у столиці й прибув на 
крик і гармидер, що зчинилися біля брами.

Утікачі тим часом, залишивши біля дороги ослів, по
далися до пристані на Діглаті, що хлюпав хвилями за 
мурами Ніневії.

Кілька величезних поромів перевозило сюди й туди 
людей, вершників та вози, а при березі стояли прив'я
зані куфи, келеки *.

В одному човні сиділо двоє чоловіків з веслами.
Утікачі, перекинувшись кількома словами з весляра

ми, сіли в човен і відразу ж  попливли вниз по Діглату.
Шпигуни, що врешті вибралися з міста, раптом за

кричали, замахали руками: на березі два старі осли 
з новими кошиками на спинах мирно пощипували тра
ву, а по Діглату, ледь торкаючись води, плив човен 
з утікачами.

За хвилину шпигуни були вже на пристані й кинулися 
одв'язувати один з човнів. Але Тх поведінка роздрату
вала власника човна, який поблизу лагодив сіті. Гадаю
чи, що це злодії, він схопив Арсана і жбурнув в воду.

Минуло чимало часу, поки, врешті, бородань пояс
нив розлюченому рибалці, хто вони і навіщо їм потрі

* Келек —  човен.
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бен човен. Він, певно, обіцяв тим, які допоможуть йому 
зловити втікачів, значну винагороду, бо з юрби, що 
зібралась біля човна, принаймні з десять охочих до лег
кого заробітку кинулось на весла.

Але невеличкий човен не зм іг умістити всіх бажаю
чих, і на березі зчинилася метушня. Врешті, відштовхую
чи інших, чоловік зо п'ять сіло в човен. Бородань і 
Арсан метнулись було й собі до човна, але хтось із вес
лярів штовхнув їх у воду, й човен відчалив від берега.

Юрба цікавих на пристані чекала кінця погоні. Але 
веслярі веслували недружно, і човен вертівся на воді, 
як підстрелена птаха, викликаючи сміх юрби. Враз, нале
тівши на якусь куфу, він перекинувся разом з невдаха- 
ми-веслярами догори дном.

Видовище було таке весело, що юрба вибухнула го
лосним реготом.

Човен з утікачами тим часом зник з очей.
Зібраний на березі народ став помалу розходитись.
—  Боги люблять сміливих,—  озвався весело один 

з веслярів, порушуючи мовчанку, що панувала на човні.
Набопаласар позирнув на весляра і замислився. В па

м'яті враз ожила подія, що відбулася десять років тому. 
З мосту Іштар кинувся у воду Пурату раб-арамеєць. Не
воля була для нього страшнішою від смерті. То була 
смілива людина і заслужила на прихильність богів. Він, 
Набопаласар, щиро бажав удачі арамейцеві. Тоді йому 
навіть на думку не спадало, що сам колись також буде 
втікачем, що його теж наздоганятиме смерть. Чи боги 
будуть до нього ласкаві, як до арамейця, від якого во
ни відвертали стріли?

Спогад про арамейця, слова весляра і щасливий по
чаток втечі підбадьорили Набопаласара, сповнили на
дією.

— Кінець завершує справу,—  нагадав Насархадар.— 
Зараз на всіх шляхах, у всіх пристанях чекатимуть нас 
посіпаки аббаракку. Як потрапимо їм до рук, то й боги 
нас не врятують.

—  Д о виноградників аббаракку — рукою  подати,— 
підбадьорив утікачів весляр.—  Хто здогадається шукати 
вас у пащі лева? А за кілька днів, як переслідувачі по
вернуться ні з чим до Ніневії і все стихне, зможете ви
братися з Ассірії.

Веслярі налягали на весла, і човен мчав річкою.
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З обох боків Діглату голубіли невеличкі канали, напу
ваючи своїми водами буйно-зелені сади та виноградни
ки, що тягнулися вздовж берегів.

Пересвідчившись, що їх ніхто не переслідує, веслярі 
швидко скерували човен до одного з каналів і за хви
лину зупинилися в невеличкій, затіненій деревами при
стані.

—  Це й є той маєток аббаракку, про який я гово
рив,— сказав весляр.—  Нас зустріне брат Замезадаш, 
раб з країни Наїрі. Він такий розумний, що аббаракку 
призначив його управителем і поводиться з ним, як 
з вільним. Замезадаш уже давно втік би на батьківщину, 
якби не дружина й діти. З сім 'єю далеко не втечеш.

Управитель чекав їх на пристані.
—  Хай боги опікуються вами,—  привітав утікачів, до

помагаючи прив'язати човен до дерева.—  Виходьте швид
ко на берег,—  звернувся до Набопаласара.—  А ви,—  
наказав веслярам,—  повертайтесь негайно в Ніневію. 
Повезете разом з Упатаном свіжу городину достойному 
аббаракку. Вона отам, —  показав на невеличку куфу.—  
Упатан зараз надійде.

Слова й поведінка Замезадаша свідчили, що він уже 
все обміркував і підготував.

—  Чому це його так довго немає? —  занепокоївся За
мезадаш, маючи на думці Упатана.—  Я велів йому від
вести всіх рабів у сусідній маєток, а самому негайно 
повертатись. Гей! Чи не трапилось якесь лихо? —  стриво
жено гукнув він до старого раба чи мушкену, який біг 
стежкою, подаючи руками якісь знаки.

Добігши до управителя, старий якусь мить широко 
відкритим ротом ловив повітря, як риба на піску.

—  Полями їдуть до нас два вершники,—  вимовив на
решті.

Замезадаш на мить розгубився.
—  Кайдани! Давай швидко кайдани! —  отямившись, 

наказав слузі.—  І дві мотики.
Упатан прожогом кинувся у невеличку глиняну хижу 

над каналом і за хвилину повернувся з кайданами та 
мотиками.

—  Накладай на ноги,—  подав Насархадарові кайдани 
Замезадаш.— Але не замикай. Обидва беріться за мо
тики і працюйте. Ти, Упатане, сідай з цими в куфу,— 
показав на веслярів,—  і негайно відпливайте.
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Не встигла куфа відчалити від пристані, як на стеж
ці з'явилися вершники. І тут сталося щось таке, чого 
Набопаласар і Насархадар аж ніяк не чекали. Схопивши 
нагай і ніби не помічаючи вершників, Замезадаш кинувся 
до Насархадара. Вимахуючи нагаєм, він обсипав його 
такою добірною лайкою, що вершники аж повишкіря- 
лися від задоволення.

Врешті, ніби стомившись від лайки, управитель сплю
нув і повернувся до вершників.

—  Даруйте, достойні,—  вибачився він перед непро- 
шеними гістьми.—  Але з цими ледацюгами без нагая 
годі обійтись.

—  Знаю, бо й сам маю раба,—  похвалився один 
з вершників.—  Але ми прибули сюди в справі.

—  Кажіть же, достойні, що вас сюди привело, бо по 
знаках на ваших каптанах бачу, що ми слуги одного 
пана.

—  Щ о ти верзеш? —  накинувся на Замезадаша верш
ник.—  Боги дали тобі два вуха і тільки один язик, щоб 
ти більше слухав, а менше говорив. Наш пан сам абба
ракку.

—  Він і мій пан,—  відповів Замезадаш.—  Це його має
ток, а я тут управителем. Оце посилаю нашому панові 
свіжу городину,—  показав на куфу, що ліниво пливла 
по каналу.

Почувши, хто такий Замезадаш, вершники зм'якли. 
Управитель аббараккувого маєтку стояв вище від них, 
звичайних гінців. Хоч вони й царські, але аббаракку — 
їх начальник.

—  Даруй, коли образили тебе, достойний,— вибачив
ся старший з вершників.—  Але скоїлось велике лихо. 
З підземелля царської вежі втік небезпечний злочинець, 
колишній скарбник Набопаласар.

—  Злодіїв в Ассірії більше, як ослів,—  байдуже 
сприйняв слова гінця Замезадаш.

:— Він не вкрав зі скарбниці навіть ше золота,—  тлу
мачив управителеві вершник.

— То за віщо ж  його кинули в підземелля? —  здиву
вався Замезадаш.

—  Вавілонянин готував загибель Ассірії! —  вигукнув 
обурено вершник.— Він має спільників, які визволили 
його. Але хто вони —  того ми не знаємо. Зараз, пере
одягнений за мушкену, він пливе човном по Діглату,—
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вів далі вершник.— Далеко не запливе, бо в пристанях 
вже повідомлені про вавілонянина. Оце ми й звернули 
з дороги та вирішили виїхати над Діглат, щоб просте
жити за човном з утікачами. Чи тут не пропливали?

— Розмови про зраду не для рабських вух,—  не від
повідаючи на запитання, зауважив Замезадаш.—  Зайдімо 
на хвильку до хижі,—  запропонував.—  Я маю таке вино, 
що пам'ятає ще часи Ашшурбаніпала.

Почувши про вино, вершники не дали себе довго 
просити й зіскочили з коней.

—  Якби не хитрощі Замезадаша, то нам би кінець,— 
спершись на мотику, озвався Набопаласар.

Минуло, принаймні, півгодини, поки з хати вийшов, 
нарешті, Замезадаш.

—  Я почастував їх таким вином, що не швидко про
кинуться,—  сказав він, підійшовши до Набопаласара.— 
А можливо, й не прокинуться ніколи,—  додав суворо.

—  Ти зробив це, брате, щоб здобути їх мечі, луки, 
туніки, пояси, каптани та відзнаки царських гінців,—  здо
гадався Набопаласар.

—  Еге ж ! —  не заперечив Замезадаш.—  Переодягне
тесь в одяг царських посіпак, сядете на їх коней і наздо
ганятимете Набопаласара,—  засміявся.

Набопаласар вдячно глянув на управителя. Самі боги 
не придумали б нічого хитрішого.

Набопаласар наздоганятиме Набопаласара!
— За свій розум, достойний, ти заслуговуєш стати 

аббаракку, — похвалив Замезадаша Набопаласар.—  Але 
що ти зробиш з гінцями?

—  А це вже мій клопіт,— відповів управитель, і на 
його обличчі появилася жорстокість.

Не минуло й півгодини, як з маєтку аббаракку виїха
ли два царські гінці й помчали на схід.

Вже надвечір утікачі прибули в якесь невеличке село 
над Діглатом. Рибалки саме прибули з уловом, і в по
вітрі запахло свіжою рибою.

Набопаласар відчув такий голод, що аж засмоктало 
під грудьми.

Біля дороги, недалеко від пристані, на великому спо
рудженому з глини будинку майорів царський прапор. 
Це означало, що тут знаходиться царська пошта *, де

* В Ассірії існувала добре організована царська пошта.
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можна відпочити, замінити втомлених коней свіжими, 
попоїсти.

За хвилину вершники в'їхали на подвір'я пошти й аж 
стерпли від несподіванки. При конов'язі били копитами 
землю коні, а в кутку під стіною горіло вогнище, над 
яким кілька воїнів дорожньої сторожі, відпочиваючи, 
смажили кусні баранини.

Та повертатись було пізно. Це викликало б підозру 
воїнів і їхнього десятника, молодого вродливого м ідій
ця з срібним кульчиком у вусі. Він сидів у затінку й че
кав, коли воїни спечуть м'ясо. Перед ним на кам'яно
му столі стояли глиняний жбан та кухлик, а розпашіле 
обличчя десятника свідчило, що питво, яке він оце вжи
вав, не було водою.

Побачивши гінців, він приязно махнув їм рукою, за
прошуючи до столу.

Набопаласар і Насархадар, прив'язуючи коней, потай 
розглядались по подвір'ю, оцінюючи обстановку. Подві
р'я пошти оточували високі глиняні стіни, і сюди вели тіль
ки одні ворота, саме ті, через які в'їхали «гінці». Уздовж 
стін було споруджено відкриті стайні, в яких стояли ситі 
породисті коні. Біля них поралися раби —  чистили щ ітка
ми гладкі блискучі боки, підсипали в жолоби ячменю. 
З хати вийшов кремезний, сліпий на одне око чолов'яга 
й попрямував до «гінців».

—  Хай боги будуть ласкаві до вас, достойні! —  при
вітав Набопаласара і Насархадара.—  Які новини везете 
і куди прямуєте?

— Баба з тобою! —  відповів скупо Набопаласар, здо
гадуючись, що одноокий — управитель царської пошти 
і конюшні.—  Але ти знаєш, достойний, що такі запитан
ня заборонено ставити царським гінцям.

Одноокий знітився.
—  Я бачу вас вперше, але маю таке довір'я, ніби до 

рідних,—  улесливо запевнив гостей.—  Скажіть, достойні, 
про свої бажання, і їх буде негайно виконано.

—  Вони звичайні, достойний,—  знизав плечима Набо
паласар.— Нагодуй нас і дай найкращих коней. А бачиш 
нас уперше, бо досі ми їздили іншими дорогами.

—  Усі гінці хочуть найкращих коней, —  скривився 
одноокий.

—  Бо всі поспішають з важливим дорученням,—  на
гадав одноокому Набопаласар.—  А в нас воно особливе.
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Але яке саме, того сказати не можемо,— застерігся.— 
Тільки знай, що від нашої швидкості залежатиме без
пека Ассірії, і аббаракку не подарує тобі, якщо коні 
будуть погані.

—  О боги! —  зойкнув одноокий.—  Чи не готується 
нова війна?

—  Все в руках божих,— ухильно відповів Набопала
сар.

За хвилину «гінці» вже сиділи за столом у товарист
ві десятника й наминали холодну баранину, запиваючи 
її вином. Тим часом слуги сідлали свіжих коней. Набо- 
паласар( позираючи на скакунів, не приховував свого 
задоволення. Коні були молоді, прудкі, прагнучи руху 
і простору, вони гризли вудила, і конюхи ледве стриму
вали їх.

Одноокий весь час вертівся біля «гінців», сподіваю
чись, що вино розв'яже їм язики. Адже випитані в гінців 
таємниці не раз ставали йому в пригоді.

Була ніч, коли втікачі сіли на коней. Щ об не бути не
вдячним, Набопаласар натякнув одноокому, що царем 
царів стане войовничий Сікшаррішкун, і нові війни неми
нучі. Вгодована свиня, яка не варта нині шекля, завтра 
коштуватиме п'ять. Хто розумний, у того в коморі буде 
повно хліба, у хлівах —  свиней і корів, а в кошарі — 
овець.

Одноокий відраджував «гінців» вирушати проти ночі 
в дорогу. В околиці промишляють грабіжники і трап
ляються леви. Але Набопаласар і Насархадар не підда
лися на вмовляння. Гонець не знає страху, а його тіло —  
втоми, бо боги опікуються сміливими.

Ніч була місячна, зоряна, і коні бігли жваво, весело 
форкаючи.

—  Насархадаре, Насархадаре! —  вигукнув радісно На
бопаласар.

— Я слухаю тебе, мій пане! —  озвався слуга.
—  Щ об я більше не чув від тебе цих слів,—  розсер

дився Набопаласар.—  Ти не мій слуга, а приятель, і у 
вільній Вавілонії будеш достойним.

— Тільки боги знають майбутнє, мій...— вчасно при
кусив язика Насархадар.

— Залиш богів у спокої! — порадив глузливо Набо
паласар.—  Чи пам'ятаєш, як цією дорогою  везли нас ко
лись у Ніневію?
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—  Д ор іг у рабство не забувають ніколи,—  відповів 
схвильовано Насархадар.

— Тепер вона виведе нас на волю,— підбадьорив то
вариша Набопаласар.—  Завтра о такій же порі ми вже 
їхатимемо вавілонською землею. Тільки пошти обмина
тимемо. Відпочинемо в якомусь селі, далі від дороги.

—  Я згоден,—  схвалив пропозицію Набопаласара На
сархадар.—  Нерозумно бавитися з вогнем. Одноокий на
тякнув, що бачить нас уперше, але не запідозрив нічого. 
А інший може здогадатись.

—  Коли б то поштарі були такі довірливі, як той мо
лодий десятник! —г засміявся Набопаласар.

Утікачі, напевно, не повірили б, що саме молодий де
сятник був тим, хто здогадався, що вершники —  не цар
ські гінці. Зрадив таємницю, не підозріваючи того сам, 
Насархадар, один-єдиний раз назвавши Набопаласара 
своїм паном. Мабуть, слово «пан» само з язика зірвалося. 
А молодий десятник не був таким наївним, як про нього 
вони подумали. Та срібний скорпіон на грудях у Насар- 
хадара, засяявши сріблом, коли «гонець» розстібнув 
каптан і туніку, примусив його мовчати.

Кожен носив зображення свого бога, і скорпіон не 
здивував десятника. Але він знав, що такі скорпіони 
носять тільки люди з Сатти та її околиць, а срібні —  
найдостойніші з них. Адже в нього теж був такий скор
піон, тільки глиняний. Отже, мабуть, дуже високим до
стойником мусив бути той, кого людина зі срібним скор
піоном називає «мій пане».

Десятник суворо дотримувався законів, які веліли 
поклонникам скорпіона допомагати один одному. Але 
гінці не потребували його допомоги, і, щоб їх не турбу
вати, десятник мовчав.

Надворі вже світало, коли втікачі, з'їхавши з головної 
дороги і залишивши за собою більше як півберу, почва
лали степом. Спраглий, спалений сонцем, він був сум
ний і мовчазний. Раптом краєвид став р ізко змінюватись. 
Зеленими килимами розляглися трави, засіяні поля. Про
їхавши сотню гарів, вершники наблизились до невеличко
го каналу. За хвилину втікачі і коні, зморені спекою, вже 
пили холодну воду. Напоївши коней і досхочу напившись 
самі, Набопаласар і Насархадар переїхали через канал 
і поскакали берегом. Тут і там голубіли невеличкі став
ки. Незабаром утікачі в'їхали в ассірійське село над
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великим ставом, розмежованим греблями. До нього 
впадала невеличка річка, одна з тих, що витікали з гір 
і, пробігши півберу, губилися в пісках пустелі. Працьо
виті селяни загородили її греблями, використовуючи 
кожну сілу * води.

Завдяки достаткові води село було заможнішим від 
злиденних осель на ассірійсько-вавілонському прикор
донні. Тут стояли чепурніші хатини, у хлівах ремигала 
худоба і бекали вівці, а на подвір'ях височіли обороги 
проса та ячменю. Жінки, мабуть, саме готували їжу, бо 
всюди вилися сиві стрічки диму.

Над ставом стояв оточений садом великий будинок, 
побудований на зразок міських вілл.

Раптом на вулицю з гавканням вискочив рудий ху
дющий пес і кинувся до коней. Слідом за ним вибіг ста
рий сивий селянин з ремінним батогом, шмагнув ним 
пса, і він з жалібним скавучанням повернувсь на по
двір'я.

— Гей, чоловіче! Чий це будинок? —  показав на пиш
ну будівлю Набопаласар.

—  Нашого мар-авеліна, достойного Шарушуріті,— 
відповів покірно селянин.—  Ми його орендарі.

Набопаласар знав цього багатого поміщика, який по
стійно проживав у Ніневії в розкошах та розвагах.

—  Достойного зараз немає, і маєтком управляє його 
колишній орендар Хадар,— пояснив селянин, навіть не 
здогадуючись, яка важлива ця звістка для вершників.

Набопаласар і Насархадар перезирнулись.
—  Гадаю, що Хадар не відмовить нам у гостині,— 

кинув весело Набопаласар і торкнув коня.
За хвилину втікачі зупинилися перед ворітьми помі

щицької садиби. На подвір'ї метушилися слуги, на току 
по ячмінних снопах ходили воли, тягнучи за собою де
рев'яні котки, що вимолочували зерно.

Раптом до втікачів долинула голосна лайка, крик, 
зойк. Товстий бородань лупцював людину з глиняною 
таблицею раба на шиї.

—  Гей ви, сини шакалів! Відчиняйте ворота! —  вигук
нув владно Набопаласар.

Бородань рвучко повернувся. Його обличчя аж сіпа
лося від люті. Помітивши на одязі вершників відзнаки

* Сіла, або ква —  близько одного літра.
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царських гінців, він враз угамувався й кинувся до воріт. 
Гонець, який поспішав з дорученням, перебував під охо
роною самого царя царів.

—  Щ о вам потрібно, достойні? —  запитав, тамуючи 
гнів.

— Управителя цього маєтку, Хадара,—  відповів су
воро Набопаласар.

—  Він перед вами, достойні,—  здивувався бородань, 
що гінці знають про нього.

—  Твій пан, достойний Шарушуріті, наказав тобі на
годувати нас і дати свіжих коней,— сказав Набопала
сар.—  А своїх залишимо в тебе,—  додав, щоб розвіяти 
сумніви Хадара.

Обличчя бороданя засяяло такою радістю, ніби до 
нього прибули наймиліші гості.

—  Чи добрі боги ласкаві до нашого добродія, най- 
достойнішого Шарушуріті? — запитав, широко відчиняю
чи перед утікачами ворота.

Проте в душі управителя ворухнувся сумнів. Чому, 
власне, гінці обминають пошти й беруть коней у нього, 
а не в поштових царських стайнях? Чому мандрують 
осторонь головного шляху?

—  Чи, бува, найдостойніший Шарушуріті не передав 
вами жодного наказу для мене? —  запитав хитро.

— Хіба ти забув мої слова? — здивувався Набопала
сар.— А достойний Шарушуріті запевняв нас, що ти 
розумний управитель, хоч колись був звичайним орен
дарем.

—  О боги! —  аж примружився від задоволення бо
родань, більше не сумніваючись, що гінці кажуть правду. 
Про його минуле вони могли знати тільки від Шару* 
шуріті.

—  Ми поспішаємо з таємним дорученням, і на пош
тах не повинні знати про нас,— озвався Насархадар, який 
досі мовчав.— Вороги хочуть використати смерть Ашшу
рітілілані для загибелі Ассірії.

—  Щ о ти сказав, достойний! — аж задрижав з пере
ляку Хадар.

— А хіба ти досі не знаєш, що цар царів покинув 
нашу землю? — здивувався Насархадар.

—  Не знаю, достойні, не знаю,— белькотів Хадар, 
приголомшений звісткою.—  Ніхто з орендарів цими дня
ми не виїздив нікуди з села, і ніхто не появлявся у нас.
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Розмова з Насархадаром зміцнила в управителя до
вір'я до гінців, сповнила його пошаною до них.

—  Зараз звелю осідлати вам найпрудкіших коней 
і приготувати їж у,—  кивнув палицею на слуг.— А може, 
достойні, зайдете в хату відпочити? —  запропонував лас
каво, забуваючи про недавні підозри.

—  Заїдемо до тебе на зворотному шляху,—  пообі
цяв Набопаласар, який від утоми ледве тримався в сід
лі.—  Дай нам на дорогу холодної баранини і по пригор
щі дактилів.

—  Воля ваша, достойні! —  погодився Хадар, розу
міючи, що гінцям зараз не до гостини.

—  Приведіть мідійських скакунів,—  наказав слугам.— 
А ти принеси м'яса з кухні та дактилів,—  підштовхнув 
палицею старого раба з таблицею на шиї.

За якусь мить «гінці», попрощавшись з гладким упра
вителем, уже мчали на свіжих конях.

—  Ось-ось упаду з сідла,— поскаржився Набопала
сар, коли виїхали за село.—  Ниє кожна кістка, а сон 
склепляє очі.

—  Щ е трохи, Набопаласаре,— вперше назвав свого 
пана по імені Насархадар.—  Та й пошукаємо якогось міс
ця для відпочинку.

Дорога деякий час бігла полями, поперерізуваними 
каналами, але далі їх ставало менше. Нарешті перед 
утікачами знову простелився сумний, спалений сонцем 
жовто-бурий степ.

Утікачі їхали мовчки, не маючи ні сили, ні бажання 
розмовляти.

Несподівано перед ними замаячила якась хатина. Це 
було пристановище чабанів, які навесні, як степ зазеле
ніє після дощів, виганяли сюди свої отари.

Біля хати було викопано глибокі рови, в які навесні 
збиралася дощівка. Вона давно вже висохла, і тільки 
в одному, найглибшому, рові залишилось на дні трохи 
зеленкуватої каламуті.

Хатина була порожня. Чабани покинули спалений сон
цем степ і перекочували зі своїми отарами ближче до 
Діглату, в околицях якого було багато трави.

Сплигнувши з коней, утікачі зайшли до хати. Крім 
кількох глиняних валків, які можна було покласти під го
лову замість подушок, тут не було нічого. Та втікачі були 
й цьому раді,
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Завівши коней до приміщення і кинувши їм по при
горщі дактилів, вони полягали на глиняну долівку 
і вмить поснули.

Уже після полудня Насархадар прокинувся й розбу
див Набопаласара. Обох мучила спрага, й не їлася хо
лодна бараняча печеня. Спрага, мабуть, мучила й коней, 
бо вони не з'їли смачніших за ячмінь сушених дактилів.

Утікачі вийшли на подвір'я і довго стояли над ровом 
з зеленкуватою каламутною водою, не відважуючись пи
ти її. Врешті, зітхнувши, Насархадар перший нахилився 
до зеленого багна. Навіть коні довго махали головами 
над смердючою водою, ніби не знаючи, що діяти — 
пити чи ні.

Але зеленкувата вода згасила спрагу, і за якусь хви
лину вершники вже мчали степом, поглядаючи на сонце, 
щоб не збитися з дороги.

Іноді то тут, то там їм перебігали дорогу газелі та 
страуси, і Набопаласарові кортіло спробувати мислив
ського щастя, але Насархадар радив не гаяти часу.

Щ е двічі їм  на шляху траплялися ассірійські оселі, але 
вони здалека обминали їх.

Була вже ніч, коли Набопаласар і Насархадар, стом
лені й голодні, прибули до якогось невеличкого села. 
Вибилися з сил і коні.

—  О боги! Та це ж  вавілонська земля! — вигукнув 
раптом збуджено Набопаласар.— Таких будинків у Ассі
рії не будують. Вітаю тебе, дорога рідна земле! —  зіско
чив він з коня і припав до землі чолом.

На подвір'ї загавкав пес, і з хати вийшов господар.
—  Чия це земля і що за село? —  запитав схвильова

но Набопаласар.
—  Вавілонська земля, мандрівнику,—  відповів селя

нин.— А село називається Шат-Амар. Живуть в ньому 
вільні мушкену.

—  Відчини ворота й дозволь нам у тебе переночува
ти,—  попросив Набопаласар.

—  Чи я знаю...— завагався селянин.—  Оце тільки не
давно просились на ніч два ассірійці. Казали, що вони 
царські гінці, що помер володар всесвіту, а вони шука
ють якогось Набопаласара-вавілонянина, який готує за
гибель Ассірії. Цар царів не сват і не брат, щоб я пла
кав за ним. Досі ще жоден ассірієць не сидів як гість 
за моїм столом, а Набопаласаром хай опікується Мар-
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дук, бог мій і всієї Вавілонії. Ассірійцям я показав до
рогу на пошту. Вона недалеко, але де саме, гінці не зна
ли. Проте ти вавілонянин, чую з розмови, а для таких 
мої ворота завше відчинені. Тільки ще скажи, хто ти 
будеш і хто твій товариш?

— Я—  той Набопаласар, на якого полюють ассірійські 
пси, а це мій приятель, мідієць Насархадар,— відповів 
тихо втікач.

—  М ардуку і СарпанітоІ —  вигукнув більш здивовано, 
н іж злякано, господар.—  Сюди, швидше, аби «не побачи
ло якесь лихе око,—  похапцем відчинив господар во
рота.

Міцним, кам'яним сном аж до світанку спав на рідній 
землі, у вавілонській хаті Набопаласар. А наступного 
дня, коли Шамаш покидав небо, а Сін підіймався на ньо
го, перед утікачами заблищали води Пурату.

X

У хатині тьмяно блимав світильник, і скупе світло па
дало на стурбоване обличчя Нібура. Обхопивши руками 
голову, писар мовчки слухав сина, і відчай, що сповнив 
серце, затьмарив радість зустрічі. Набопаласар, якого 
чекала слава, почесті та багатство, тепер знедолений 
утікач і ховається від царських посіпак.

У Нібура пекло очі, ніби в них потрапили порошин
ки солі.

Набопаласар має намір воювати з Ассірією... Воюва
ти, не маючи війська, зброї, могутніх союзників... Пори
вається з батогом на лева.

Хіба Вавілонія вже не бунтувалась? А що це дало? 
Тисячі смертей, рабство, руїни. Від міста каменя на ка
мені не залишилось. Арахту почервонів від вавілонської 
крові, а трупи лежали так густо, як снопи на врожайній 
ниві. Хто збирається воювати з Ассірією, повинен мати 
таку силу, щоб усі її бачили, всі про неї знали, повірили 
в перемогу і не відступали в найтрудніший час.

Набопаласар спирається на «братів Землі». Але хто, 
власне, вони і яка їх сила? У Вавілоні ніхто не знає, 
скільки їх і чого вони хочуть: чи визволити народ з ассі
рійської неволі, чи піднести руку на достойних? Кажуть, 
що серед цих братів чимало ремісників, дрібних купців
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і навіть мір-бані. Але немає серед них ні банкірів, ні ви
соких чиновників, ні мар-авелінів. А в руках достойних 
і золото, і зброя...

Хай боги відвернуть Набопаласара від його нерозум
них намірів, не дозволять, щоб знову дарма потекли 
ріки вавілонської крові.

—  Облиш, Набопаласаре, думки про повстання,—  су
воро порадив Нібур синові.—  Щ об нащадки не прокли
нали твого імені і нашого бідного, але чесного роду. 
Втікай у край Наїрі, куди не досягає рука Ассірії. І свою 
голову збережеш, і наші залишаться при нас.

Нібур голосно дихав, ніби щось душило його за гор
ло, не давало говорити.

—  Знай, що в нового рабшака Аркадасара п'ятна
дцять тисяч воїнів! —  нарешті вигукнув він з розпукою .— 
Знай, що стільки ж  війська ще є в Ніппурі, Куші, Сіппарі 
та інших сусідніх містах. За один день вони прибудуть 
у Вавілон і розтопчуть твоїх ткачів, каменярів та водо
возів, як кошенят.

—  Вони приєднаються до нас,—  коротко запевнив 
батька Набопаласар і, нахилившись до самісінького його 
вуха, сказав:

—  Рабшак наш брат.
Писар оторопіло, боячись вимовити й слово, дивив

ся на сина. В його широко розплющених очах було й не
довір'я, і радість, і жах.

— Боги! —  шепнув, нарешті, тремтячими устами.— 
Якщо це так, то кінець Ассірії недалекий.

—  Аркадасар не один, — продовжував Набопала
сар.—  Наші люди є у Вавілонії і Халдеї, М ідії і Арамеї. 
Є вони серед війська, ремісників, купців і навіть достой
них. Не встигне Сін обійти Землю навколо, як усі наро
ди від моря Світанку до моря Надвечір'я повстануть про
ти Ассірії. Навіть ті, які ще нині вагаються, завтра 
підуть за нами.

— Я б також пішов з вами, мій сину! —  збуджено 
вдарив себе кулаком у груди Нібур.—  Тільки руки вже 
старі і ледве тримають дерев'яну паличку,— поскар
жився з сумом.

—  Не сумуй, кр ім  міцних рук нам потрібні ще й ро
зумні голови,—  підбадьорив батька Набопаласар і пере
вів розмову на інше.—  Ну, а достойний Гістасп ще не 
забув своїх учнів?
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—  Гістасп серед найдостойніших,—  сказав Нібуїр.— 
Він зараз тукулу* Вавілонії. Невже ж  Гістасп також при
єднався до змови? —  здивувався.

—  Гадаю, що ні! — похитав головою Набопаласар.—  
«Братів Землі» багато, але про Гістаспа я б знав. Завтра 
мені треба з ним зустрітись. Нам потрібне золото, якого 
є багато у вавілонських храмах.

—  Стережись! —  перестеріг сина Нібур.—  Тукулу вже 
не той, яким був колись. Саме воно, ассірійське золото, 
вбило в ньому любов до Вавілонії.

—  Ніхто не знає, що таїться в серці людини,—  знех
тував батьковою пересторогою Набопаласар.—  От хоча б 
ваш рабшак. Уранці підеш до нього і скажеш, що я че
каю його в святині Сіна. Вартовим говори, що тебе 
послав сам тукулу з таємним дорученням.

Минула північ, коли батько та син закінчили розмо
ву. Над Вавілоном мерехтіли зорі, купавс.і в Пураті м і
сяць, і в садах духмяніли рожі та гіацинти.

Набопаласар вийшов з хатини і приліг під старим гра
натом. Він довго милувався чарами вавілонської ночі, 
жадібно вдихав п'янке пахуче повітря рідної землі.

На серці було так радісно, ніби в ньому вмістилась 
уся Вавілонія.

У Ніневії він ніколи не відчував такої радості, не 
бачив такої хвилюючої краси. Там і зорі світили ніби 
не так, і Діглат був не срібний, а сірий, і ночі не сап
фірові, а чорні, і навіть квіти не пахли так, як у Ваві
лоні.

Над землею зайнявся вже світанок, коли Нібур роз
будив сина. Час було вирушати до міста. Набопаласар 
удаватиме, що несе на продаж очерет. Сотні дрібних 
продавців та мушкену прибували щодня до Вавілона, 
і за ними годі було простежити.

На подвір'ї очерету було чимало, бо Нібур саме зби
рався обставляти ним хатину.

Закинувши на спину дві чималі в'язки, Набопаласар 
подався з батьком до міста. На мосту він зупинився, по- 
правляючи ношу. Саме тут, у цьому місці, кинувся ко
лись у хвилі Пурату раб-арамеєць. Боги вклали йому 
в серце відвагу, відвернули від нього стріли й, напевно, 
допомогли втекти.

• Тукулу —  голова усіх жерців.
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Вони допоможуть і йому, Набопаласарові! Як Вавіло- 
нія не визволиться з ассірійської неволі, тоді нехай Мар
дук і Сарпаніт самі стануть слугами Ашшура.

Разом з сотнями людей Набопаласар увійшов через 
браму Іштар до міста. Збуджений і схвильований, він на 
мить забув, що привело його сюди.

Ось вони, до болю рідні вулиці! Ось красень Арахту, 
знайомі храми, зіккурати, площі, базари. На площі Гіль- 
гамеш а,.як і колись, відбувається кулачний б ій *. П'ять 
пар суперників, оголених до пояса, з обмотаними м 'я
кою  ш кірою кулаками, чекають сигналу, щоб кинутись 
один на одного.

— Гей ти, роззяво! Не заважай людям дивитись! —  
накинувся на Набопаласара хтось з юрби.—  Забирайся 
геть із своїм очеретом!

—  Скільки хочеш за цю трухлявину? —  поцікавився 
інший.

—  Очерет уже проданий,—  відказав Набопаласар.— 
Несу для храму Сіна.

Покупець скривився, сплюнув і одвернувся.
Очі Набопаласара пильно стежили за змінами, які 

відбулися в рідному місті протягом десяти років. Ото
чений мурами, Вавілон ріс не в ширину, а вгору. Там, де 
колись стояли невеличкі будиночки, виросли величезні 
будівлі, в яких розмістилися магазини. Щ е люднішими 
й гамірнішими стали площі та базари. На Арахту зведе
но нові мости, обабіч вулиць посаджено дерева, постав
лено нові кам'яні статуї богів, поглиблено та розшире
но канали.

І тільки в кварталах бідноти за Арахту все залиши
лось, як і було. Ті самі злиденні хатини і втомлені, безра
дісні люди.

Серед будинків і храмів замаячив зіккурат Сіна. 
Набопаласар мимоволі наддав ходи і за кілька хвилин 
опинився перед храмом.

Тут також відбулися зміни. Споруджено нові будинки 
для жерців, відновлено фасад і прикрашено новими 
плоскорізьбами стіни святині, а старий бронзовий пів
місяць над входом замінено вдвічі більшим.

Біля храму снували жерці з голеними головами. Д о 
храму раз у раз заходили віруючі з дарами для Сіна.

* Кулачний бій —  улюблена розвага вавілонян та ассірійців.
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Жінки з домашньою птицею, яйцями, городиною і фрук
тами; чоловіки з шкіряними мішками, наповненими ви
ном та пивом, з горщиками меду й кошиками дактилів 
і навіть з позв'язуваними поросятами й баранами.

При дверях два товстих жерці приймали дари, запи
сували їх у таблиці й передавали рабам. Тому, хто при
носив багаті дари, жерці вручали невеличкий бронзовий 
півмісяць, іншим —  глиняний.

Помітивши Набопаласара й подумавши, що це побож
ний пілігрим, який приніс богові свій дар, один з жер
ців кивнув до нього.

—  Занеси очерет на подвір'я,—  наказав сухо, мабуть, 
незадоволений скромним дарунком.

—  Не гнівайся, достойний, що не виконаю твого на
казу,— скинув з плечей в'язки Набопаласар.—  Але я при
був з важливим дорученням до самого тукулу і повинен 
негайно з ним зустрітись.

Товсте обличчя жерця стало глумливим.
—  Ха, ха! —  зареготав скрипучо.—  Сьогодні принайм

ні десять пілігримів просилось до тукулу, але не допу
щено жодного. Скажи спочатку, від кого ти прийшов і що 
приніс, а тоді зважимо твоє прохання.

—  Я прибув просто з Ніневії, маю відомості для най- 
достойнішого,—  розпалював цікавість жерця Набопала
сар.—  Дай мені таблицю і ралець.

Взявши одну з таблиць, заготовлених для запису да
рів, він швидко щось написав і подав жерцеві.

«Вони ще не знають ні про смерть Ашшурітілілані, 
ні про моє ув'язнення та втечу»,— з задоволенням від
значив Набопаласар.

«Твій учень Набопаласар посилає тобі поздоровлен
ня»,— прочитав жрець і насторожено зиркнув на дивно
го пілігрима.

Він більше не сумнівався, що переодягнений за муш
кену пілігрим належить до достойних. Писати так швид
ко, досконало могла лише добре освічена людина. А на
писане, напевно, було якимось умовним гаслом.

— Зараз же передам це найдостойнішому,—  підвів
ся з стільця і, обережно тримаючи таблицю, щоб не стер
ти напису, попростував у браму товстун.

Незабаром повернувся засапаний і спітнілий.
—  Найдостойніший чекає на тебе,—  повідомив Набо

паласара.—  Йди за мною.
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«Я, достойний, і без тебе знайшов би дорогу»,— по
думав Набопаласар, ступаючи сходами слідом за жер
цем.

Жрець зупинився на терасі перед пурпуровою, виши
тою золотими нитками завісою.

У коридорі стояли озброєні жерці-воїни, і Набопала
сар зрозумів, що це була сторожа Гістаспа. Тільки від 
кого вони охороняють найдостойнішого? Адже в усій 
Вавілонії, напевно, не знайшлось би людини, яка піднес
ла б руку на тукулу.

Вартові здивовано спідлоба зиркали на босого муш
кену. Таких пілігримів найдостойніший допускав перед 
своє обличчя не часто.

—  Заходь сюди,—  показав на завісу жрець.
Набопаласар відхилив пурпур і оторопів.
Такої розкош і він не бачив навіть в ассірійському 

палаці царя царів. Оздоблені чудовими плоскорізьбами, 
сяючи сріблом, золотом і самоцвітами, стіни кімнати 
говорили про багатство святині. Зі стелі на золотих лан
цюгах звисало небесне коло з золотим півмісяцем по
середині, оточеним зірками-самоцвітами.

На підлогу, вистелену плитками нефриту, оніксу й ла
зуриту, падало сонячне проміння, і вона раз у раз спа
лахувала кольоровими вогнями.

«Це уві сні чи наяву?» —  мимоволі запитав себе Набо
паласар.

А може, сном була скромна кімнатка, в якій достой
ний Гістасп повчав колись його та Шумума, що скром
ність прикрашає людей?

За дерев'яним столом над глиняними таблицями си
дів у багряній туніці жрець з голеною головою.

«Невже ж  це він?» —  жахнувся Набопаласар.
Суворе, худорляве обличчя Гістаспа, яким пам'ятав 

його учень, зараз було товсте, роздуте, тупе. Розумні 
блискучі очі ніби помутніли, стали холодними й невираз
ними.

— Нещасний! Як ти посмів обманути мене? —  заскри
пів він гнівно.—  Гей, Ешануне! Візьми його і передай 
до рук... Набопаласаре! —  раптом схопився з-за столу, 
вдивляючись широко розплющеними очима на гостя.— 
Навіщо ти одягнув це лахміття й так ошпетив мазями 
обличчя, що я тебе не впізнав? —  насторожено глипнув 
на гостя, не виявляючи радості від несподіваної зустрічі.
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Враз на обличчі тукулу засяяла посмішка. Як же він 
відразу не здогадався? Адже цим злиденним одягом 
і зміненим обличчям його достойний учень виявляв свою 
пошану до колишнього вчителя й схиляння перед туку
лу Вавілонії.

— Підійди до мене, мій сину, хай пригорну тебе до 
своїх грудей,— розкрив обійми.—  І скажи, що привело 
тебе так несподівано у Вавілон.

—  Воля богів, які допомагали мені в утечі,— вперше 
озвався Набопаласар.

— Щ о ти кажеш, мій сину!— жахнувся жрець.—  Від 
кого може тікати достойний царський скарбник?

— Від царських посіпак, найдостойніший,—  признався 
жерцеві Набопаласар.

Гістасп відразу ніби обм'як, розпростерті для обіймів 
руки впали на коліна.

—  Чим же ти завинив, нещасний? —  запитав суворо.
—  Тим, що люблю Вавілонію і хочу визволити її з 

ассірійської неволі,—  відповів твердо Набопаласар.—  Аш
шурітілілані помер, і похідні полки обрали царем Сіншар- 
рішкуна. Але ні народ, ні боги не задоволені новим 
царем. Користуючись безладдям у Ніневії, приятелі вря
тували мене.

Жрець пополотнів, схопився руками за голову. Звіст
ки були такі неймовірні та страшні, що розум і серце 
відмовлялися їх сприймати.

Ашшурітілілані, опікун жерців і храмів, який дозволив 
обрати його, Гістаспа, тукулу Вавілонії, відійшов до 
богів.

Такий щедрий і добрий цар... Адже це він дав храмам 
право брати податок з усього населення за винятком 
достойних, подарував Сінові землі над Пуратом, десять 
талантів золота та дві сотні рабів. Не забув Ашшурітілі
лані і про тукулу. Велів виплачувати йому щороку талант 
золота, подарував декілька рабів, а серед них Самсуді- 
тану, лідійську рабиню, яка стала сонячним промінчиком 
на схилі життя Гістаспа.

Згадавши про Самсудітану, Гістасп на мить забув про 
гостя й про смерть Ашшурітілілані. Навіть в молодості 
він нікого так не кохав, як оце зараз Самсудітану.

Ашшурітілілані вже серед богів. Але вдячність до ньо
го не згасне в серці тукулу ніколи, І Набопаласар за
мишляв проти нього змову?
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Серце жерця наповнилось злістю, як чаша отрутою.
—  Чого ти хочеш, нещасний? —  запитав глухо.
—  Твоєї допомоги, найдостойніший,—  підійшов до 

жерця Набопаласар.—  Підтримай нас проти Сіншарріш- 
куна й Ассірії. Не встигне Сін обійти Землю навкруги, як 
усі народи повстануть проти Ассірії. «Брати Землі» тіль
ки ждуть сигналу.

—  Кажеш «брати Землі»? —  перепитав хижо Гістасп.—  
Це оті шевці сандаліїв, ткачі і водовози, які не хочуть 
платити податків і збираються виступити проти достой
них? З такою голотою ти маєш намір повстати проти 
Ассірії, накликати лихо на Вавілонію, на наші храми, на 
наш народ! Ще й сподіваєшся моєї допомоги? За своє 
безумство ти заслуговуєш не допомоги, а покарання.

Обурення жерця було таке глибоке, що він не вимов
ляв, а викидав з себе слова.

Набопаласар своїм безумством хоче позбавити його 
спокою, добробуту, влади тукулу і, можливо, Самсуді- 
тани. Як ассірійці прийдуть до збунтованого Вавілону, то, 
напевне, відберуть її в нього. Може, й не вб'ють, але...

Гістасп здригнувся. Зараз, поки не пізно, треба покли
кати вартових і передати цього навіженого до рук наміс
ника або нового рабшака Аркадасара. Цим він врятує 
Вавілон і його храми від руїни, народ —  від горя, а Сам
судітану—  від ганьби і поневіряння.

— Колись, найдостойніший,—  з докором промовив 
Набопаласар,—  ти вчив...

— Годі! —  заверещав жрець, не даючи учневі висло
витись.—  Зрілий вік народжує зрілі думки і вчинки. Одне 
думає і робить старший жрець, інше — тукулу.

«Ассірійське золото вбило в ньому любов до Вавіло
нії»,—  подумки з гіркотою  і розчаруванням повторив 
Набопаласар слова батька.

Жрець голосно дихав, і його очі горіли від люті. На
бопаласар нагадав йому про те, що він прагнув забути, 
викинути з серця й голови.

Щ о було, те минуло й ніколи не повернеться... Зараз 
щасливе майбутнє Вавілонії не в безглуздих повстаннях 
проти Ассірії, які приносять горе й руїну, а в мирі з нею. 
Лише мир принесе добробут, а ассірійська неволя не 
така вже й тяжка для достойних.

Час покликати вартових...
Враз до кімнати долинув брязкіт зброї й почулися
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кроки на сходах. Ішов хтось дуже поважний, бо вартові 
не перепинили його навіть словом.

Раптом Набопаласар мало не скрикнув від радості. 
На порозі у сріблястому шоломі й панцирі із золотими 
відзнаками рабшака з'явився Аркадасар.

—  Боги з тобою, брате Набопаласаре! —  вигукнув ра
дісно гість, забувши про Гістаспа.—  Знаю вже від твого 
батька, що трапилось.

Жрець, щоб не впасти, сперся на колону і широко 
розплющеними, ніби божевільними очима стежив за при
ятелями. Думки плутались, рвались, розпорошувались, 
і Гістасп уперше не зміг їх зібрати, привести до ладу.

0  боги! Ассірійський рабшак замишляє змову проти 
Ассірії! Проклятий мідієць! А він так йому довіряв! Скіль
ки разів цей рабшак сидів у нього, тукулу Вавілонії, за 
гостинним столом, пив старі солодкі вина, їв печених 
кажанів * у дактилевій підливі, прислухався до його слів. 
Вони були призначені не для ворогів, а для приятелів, 
для тих, хто бажав Ассірії добра, не згуби.

1 ось цей мідійський простак перехитрив тукулу Ваві
лонії.

—  Невже ж  найдостойніший також з нами? —  долетів 
до Гістаспа радісно-здивований голос Аркадасара.— 
Швидше можна було чекати стріл Адада ** в сонячний 
день.

Жрець дико глипнув на рабшака і раптом зареготав 
так несамовито, що присутнім стало моторошно. Він ре
готав довго, здригаючись усім тілом і вигукуючи щось 
незрозуміле, безглузде. Очі тукулу горіли божевільним 
вогнем, на устах виступила піна, обличчя перекосилося.

—  Навіщо ти одягнув царську корону? —  верескнув 
раптом дико на Набопаласара.—  А золоті відзнаки тар
тана ***, що в тебе на панцирі, має право носити тільки 
ассірієць,—  повернувся до Аркадасара.—  Негайно віддам 
вас намісникові, він звелить живцем здерти з вас шкіру!..

Гістасп ступив крок уперед і раптом, повалившись 
на п;длогу, засіпався, мов у корчах.

Видовисько було таке страшне, що навіть рабшак 
жахнувся.

* Кажани були улюбленою стравою вавілонян і ассірійців.
Адад —  бог громів і бур.

*** Тартан —  головнокомандуючий.
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— Боги ночі відібрали в нього розум,—  пояснив зля
каним вартовим і жерцям, які з'юрмилися над тукулу.

—  Збожеволів з жалю за Ашшурітілілані, якого боги 
покликали до себе,— сказав р ізко Набопаласар, знаючи, 
що його слова швидко розійдуться серед народу.

Довідавшись, через що тукулу збожеволів, ніхто, на
певне, не пошкодує за ним, не скаже доброго слова.

Звістка про смерть царя царів і божевілля тукулу, як 
це й передбачав Набопаласар, вмить облетіла храм 
і будинки слуг божих, перекинулась на вулиці міста. 
В кімнату стали збігатися жерці, слуги.

—  Ходімо,—  взяв Набопаласара під руку рабшак.—  
Тут потрібні не ми, а лікарі, які б відкрили достойний 
череп і прогнали злих демонів, що поселились у ньому.

Наказавши жерцям дати Набопаласарові коня, раб
шак, оточений воїнами, від'їхав.

Новина вже розійшлась по місту, і на вулицях зби
ралися натовпи. Всюди стало гамірно, але простолюд 
вороже позирав на вершників.

Смерть царя царів завжди будила у пригноблених 
надію на волю, ставала слушним моментом для по
встання.

Не встигли Набопаласар та Аркадасар, скочивши з ко 
ней, зайти в казарму, як прискакав гонець з наказом від 
намісника, щоб вони обидва негайно прибули до його 
палацу.

Намісник, пихатий, жорстокий ассірієць, напевно, вже 
знав від шпигунів, що трапилось у храмі, бо «стіни мали 
вуха», а також про те, що рабшак назвав Набопаласара 
братом.

Від імені царя царів він управляв Вавілонією, і раб
шак підлягав йому.

Треба було на щось зважуватись, щось діяти.
Але що?
—  Поклич достойних рабкісірів Валтасара та Імку- 

ра,—  наказав воїнові-вартовому рабшак і зайшов з На
бопаласаром у казарму.— То вірні люди,—  додав він, як 
воїн відійшов.

Рабкісіри прибули швидко. Вони вже знали, що цор 
царів помер, але, призвичаєні до військової дисципліни, 
мовчали.

—  Головний брат Набопаласар,—  показав на гостя 
Аркадасар, і рабкісіри з пошаною схилили перед ним
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голови.— Ви вже, мабуть, чули про смерть царя ца
рів і про те, що сталося в храмі. Зараз намісник нака
зує мені негайно прибути до нього з братом Набопала- 
саром. Скажіть, достойні, як бути?

Рабкісіри замислились, мовчали.
—  Хочемо почути думку головного брата,—  першим 

озвався Валтасар, а Імкур схвально кивнув головою.
—  Чуєте, достойні, як гуде Вавілон? —  сказав Набо- 

паласар, прислухаючись до глухого гомону міста.— У Ва
вілоні повіяло вітром волі. Назрів час визволення, як 
дозрівають яблука в місяці таммузі *. 1 нам уже немає 
дороги назад. Боги керують нашими справами інакше, 
ніж  ми думали. Ніневія і намісник уже знають про 
змову.

У кімнаті запанувала мовчанка, і на обличчя змовни
ків лягла важка задума. Думка кожного працювала на
пружено.

—  Ми багато років чекали на цей день, і він настав,—  
твердо сказав Імкур.

—  Настав зненацька —  в нас під рукою  тільки п'ят
надцять тисяч воїнів,—  зажурено похитав головою Арка- 
дасар.

—  Не забувай про вавілонян,—  нагадав рабшаков» 
Набопаласар.— Кинь клич —  і сто тисяч ремісників, куп
ців і навіть дрібних мір-бані візьмуться за зброю. Поки 
Сіншаррішкун збере військо, нам на допомогу прибу
дуть інші міста. А такого війська, з яким ходив колись 
у походи Санхеріб чи Ашшурбаніпал, Сіншаррішкун не 
збере ніколи. Ассірійських воїнів залишилося в армії 
жменька. Ненажерливий шакал пожер власних дітей. 
А  серед чужинських воїнів діють «брати Землі», і сотні 
та тисячі при першій же нагоді перейдуть на наш бік.

Слова Набопаласара були такі переконливі, що ніхто 
не заперечував.

Кинь клич до повстання, візьми під варту наміс-. 
ника і стань на його місце,—  порадив рабшакові Імкур.

—  Правителем Вавілонії,—  підказував Набопаласар.—  
І хай на вавілонську землю більше ніколи не ступить 
нога ассірійського намісника.

—  Ви кажете, достойні, не те, що треба,—  дорікнув 
приятелям рабшак.—  Моя справа —  військо, а управляти

• Таммуз —  червень— липень.
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Вавілонією повинен вавілонянин. Правителем стане наш 
головний брат Набопаласар,—  додав твердо.

Набопаласар хотів заперечити рабшакові, сказати, що 
не заслуговує такої честі, але щось стиснуло його за гор
ло, і жодне слово не зірвалося з уст.

—  Хай боги всіх земель і народів будуть ласкаві до 
нового правителя ВавілоніїІ —  приймаючи мовчанку На
бопаласара за згоду, вигукнув Аркадасар і схилився пе
ред ним.—  Візьми, Валтасаре, тисячу воїнів і їдь до 
намісника. Хто чинитиме опір, того не жалій. Імкур тим 
часом оголосить армії та народові про повстання. А ми, 
найдостойніший, сідаймо на коней і поїдемо слідом за 
Валтасаром у палац. Там віднині твоє місце. їхатимемо 
головними вулицями, хай народ побачить і привітає но
вого правителя.

XI

Над Пуратом іржали коні. Били копитами землю, ку
сали вудила і злякано косували на вогнища, що запала
ли в степу, на намети, що виросли ніби з-під землі, на 
бородатих суворих воїнів, які брязкотом зброї полоха
ли тварин і птахів.

Війська прибували, як повінь, і вавілоняни зустрічали 
їх співом і танцями, кидали під копита коней квіти 
і зелене гілля.

Прибув зі своїми прославленими лучниками васал 
Ассірії і її смертельний ворог Астіаг —  цар М ідії. При
вів стрункі, озброєні довгими мечами халдейські полки 
князь Кадашанхабрі, примчали зі спертими об стреме
на списами арамейські вершники. Взяло до рук зброю 
сорок тисяч вавілонян: водовозів, гончарів, ткачів, муш
кену, дрібних купців, мір-бані і навіть чимало достой
них.

Незважаючи на протести лихварів, банкірів, жерців
і мар-авелінів, Набопаласар ліквідував усі борги вавіло
нян, які йшли до повсталого війська, а орендарів і муш
кену звільнив на п'ять років від оренд і податків.

Просились до армії й раби, які ціною власної крові 
прагнули здобути для себе волю, але новий правитель 
відмовився від їх допомоги. Достойні, які володіли сот
нями рабів, уже й так кривилися на нього за скасування
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боргів і орендної плати. Та й серед вавілонян, які взя
лися за зброю, було чимало таких, що мали одного- 
двох рабів. Втративши Тх, вони, чого доброго, відвернуть
ся від повстання.

Набопаласар разом з Аркадасаром, який став тарта- 
ном, рабшаками і рабкісірами перебував серед війська. 
У його білому повстяному наметі, який охороняли дові
рені воїни-брати, завжди було людно й гамірно. Зби
ралися на раду вожді і царі союзних країн, прибували 
посли й гінці від народів, які ще не прислали своїх вої
нів, але приєднались до повстання, приходили з важли
вими повідомленнями розвідники, переодягнені то за 
мушкену, то за купців, то за мір-бані. Вони кидали вар
товим кілька коротких умовних слів і зникали в наметі, 
щоб передати Набопаласарові відомості, й незабаром 
знову мандрувати кудись. Не прибував тільки один, яко
го чекалося більше, н іж  інших, і в душі Набопаласара 
народилася тривога.

Одного дня до повстяного намету правителя підійшла 
стара втомлена ж інка з очеретяним кошиком, у якому 
злякано кудкудакала курка.

Обличчя жінки, за звичаєм старих селянок, було по 
самі очі замотане хусткою, а старий полатаний одяг свід
чив про її вбогість. Вартові зупинили її, але стара хрип
ким голосом назвала пароль і, притискаючи до себе ко
шика, пройшла до намету.

Вартові переглянулись. Щ о єднало правителя Вавіло
нії і стару селянку? Нарешті хтось із них висловив здогад, 
що стара жінка, напевно, Набопаласарова мати. Адже 
ні для кого не було таємницею, що правитель походить 
з низького роду і всього досягнув тільки завдяки влас
ному розумові.

Відгадавши таємницю старої селянки, вартові спер
лись на списи і замовкли.

Тим часом жінка, зайшовши до намету, здушила за 
шию курку, жбурнула під стіну кошик і промовила чоло
вічим трохи хрипким голосом:

—  Боги з тобою, мій пане!
— Насархадаре! —  кинувся до гостя Набопаласар 

і обійняв його.
Коли слуги принесли вино й чаші, за столом біля пра

вителя сидів старий чоловік із суворим зморщеним 
обличчям і втомленими очима.
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Наказавши вартовим нікого не пропускати до наме
ту, Набопаласар налив другові вина.

—  У Ніневії переполох. Сіншаррішкун призначив тар- 
таном Бусаласара \ — нагнувшись до Набопаласара, ніби 
остерігаючись, щоб хто не почув, сказав тихо Насарха
дар.

Набопаласар нервово стиснув у долоні чашу, й на 
стіл хлюпнулось червоне, як кров, кіпрське вино.

Старий, досвідчений воїн, герой багатьох битв, раб
шак Бусаласар був грізним противником. Воїни любили 
його за відвагу та справедливість і йшли за ним у вогонь 
і воду. Відзнаки рабшака Бусаласар одержав ще від 
Ашшурбаніпала, але Ашшурітілілані чогось недолюблю
вав його і тримав подалі від столиці.

—  Ніневія зараз не має такої армії, яка могла б ви
рушити проти нас,—  помітивши неспокій приятеля, за
спокоїв його Насархадар.—  Часи слави і сили Ассірії 
минули назавжди. Бусаласар сподівається, що серед на
ших союзників виникнуть суперечки за владу. Тоді по
вториться те, що сталося під Халулем. Адже Санхе- 
ріб розгромив повстанців, бо серед них не було згоди. 
Тепер Бусаласар збирає вірні війська і покликав до армії 
всіх ассірійців, які можуть тримати в руках зброю.

—  Другого Халулу не буде! —  кинув твердо Набопа
ласар.— Як тільки прибудуть наїрські полки, ми негайно 
вирушимо в похід. Командувати військами буде Аркада- 
сар, і навіть Астіаг не заперечує тому. Відомості, що ти 
приніс, для нас дуже важливі,—  похвалив Насархадара.— 
Але чи побував ти у Шумума?

—  Еге ж, найдостойніший,—  якось сумно похитав го
ловою Насархадар.—  Я передав йому твої слова.

—  Розповідай! —  наказав коротко Набопаласар, здо
гадуючись, що старий хоче затаїти від нього якусь гірку 
правду.

—  Сказав, найдостойніший, що для нього та його д і
тей батьківщиною стала Ассірія, і він захищатиме її до 
останньої краплі крові. Адже Ш умум зараз рабкісір і піс
ля смерті тестя став одним з найбагатших ассірійських 
вельмож. Сподівається, що швидко стане рабшаком.

Помовчавши хвилину, Насархадар додав:

* Бусаласар —  останній ассірійський головнокомандуючий, за
гинув у битві за Ніневію,
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—  Велів ще передати, що, відпускаючи мене, він слла- 
чус тобі борг вдячності за врятоване колись життя.

Набопаласар, сполотнівши від гніву, схопив зі столу 
срібну чашу і жбурнув нею об землю. Отямившись, він 
засоромився свого вчинку й підняв чашу.

—  Чи не приніс ти ще й інших відомостей? —  запитав 
вже спокійно.

—  Я не бачив її, найдостойніший,—  здогадався Насар
хадар, що приятель має на думці.—  Біля царського пала
цу вештається стільки двоногих псів, що мене відразу 
схопили б. У льохах зараз сотні винних і невинних. Але 
від братів, що прислуговують у палаці, знаю, що Ф іло
ніка жива й здорова. Навіть більше, мій пане! Вона зна
ла про моє перебування в Ніневії й веліла передати, що 
день і ніч благає в богів перемоги для тебе.

Радість, що осяяла обличчя Набопаласара, виразно 
свідчила, яка дорога для нього та кіпрська дівчина.

— Ф ілоніка натякнула братам, що вивідала якусь важ
ливу палацову таємницю,—  додав Насархадар.—  Таку 
важливу, що вона допоможе нам у війні з Ассірією. І пе
редала тобі оце,— подав приятелеві невеличку глиняну 
таблицю.

В очах Набопаласара спалахнула радість і тут же згас
ла. На таблиці були вириті якісь лінії і щось схоже на 
цифру «200».

—  Не розум ію ,—  розчаровано поклав він таблицю на 
стіл.

—  І я, мій пане, не знаю,— зітхнув Насархадар.—  Але, 
певне, ці знаки щось криють за собою.

Тупіт багатьох тисяч кінських копит, голосні звуки труб 
і радісні вигуки не дали Набопаласарові закінчити роз
мову.

Правитель ляснув у долоні, й до намету вбіг варто
вий.

—  Хто це прибув, що у таборі така радість? —  за
питав.

—  Не знаю, найдостойніший,—  збентежився запитан
ням вартовий.—  Але ось іде сюди тартан.

Не встиг вартовий вийти, як до намету зайшов Арка
дасар. Він був у скромному похідному панцирі, і тіль
ки золоті відзнаки свідчили про його високий пост.

—  Боги з вами! —  привітав Набопаласара і Насарха- 
дара, не приховуючи радості, яку викликало в нього по
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вернення розвідника.— Які вістки приніс з лігва ассірій
ських вепрів?

Почувши, що на чолі ассірійської армії стоїть Бусала
сар, тартан збентежився.

—  Завтра ми повинні вирушити,—  заявив твердо.—  
Хто наступає першим, той на півдорозі до перемоги. 
Війська в нас досить, а оце ще прибуло десять тисяч 
наїрців.

—  Десять тисяч! —  аж підвівся зі стільця Набопала
сар.—  Боги до нас ласкаві. Ходімо привітаємо наїрського 
рабшака,—  запропонував приятелям.

Шамаш ще не покинув небо, коли військо облетіла 
звістка про похід.

Тієї ночі нікого в таборі сон не брав. Найдостойніші, 
зібравшись у наметі правителя, просили в богів перемо
ги, радились, якими шляхами йти на Ніневію, чиї полки 
підуть попереду і хто першим наступатиме.

Воїни гострили мечі, перевіряли луки та стріли, ла
годили сідла.

На світанку заграли труби, заіржали коні, забряжча
ли мечі. Вавілонські степи застогнали під копитами ко
ней. Потяглися нескінченні шеренги піхотинців, загрю ко
тіли вози, збивали хмари куряви вершники. Йшли та 
їхали мідійці і вавілоняни, наїрці, халдеї і арамейці, здру
жені на життя і смерть. Єдиним поривом і прагненням 
усіх було здобути для себе та своїх нащадків найдо
рожчий скарб на землі —  волю.

Два дні і дві ночі, не зустрічаючи на своєму шляху 
жодних перешкод, поспішала вавілонськими степами 
повстанська армія, а на третю добу, вступивши на ассі
рійську землю, зупинилась.

Війська Бусаласара заступили шлях на Ніневію.
Здається, вся Ассірія, знаючи, що пощади їй не буде, 

взялася за зброю.
Арм ії зупинились одна проти одної, сповнені смер

тельної ненависті, й чекали ранку. Але вночі в людські 
справи втрутився Адад, вдарив громами і впав на землю 
такою зливою, що степ перетворився в болото. Тепер 
не могло бути й мови про наступ. ! саме тому Набопа
ласар і тартан вирішили негайно розпочати битву.

Через грязюку ассірійці не могли вжити своєї най
страшнішої зброї, якої не мали союзники,—  важких бо
йових колісниць з прикріпленими до осей довгими гост
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рими косами, що, обертаючись, краяли навпіл усіх, кого 
наздоганяли прудконогі коні.

Бойові сурми в таборі повстанців мовчали, і тільки 
з намету Набопаласара помчали в різні боки гінці з на
казами готуватись до бою.

Ассірійці помітили метушню, що піднялась у війську 
союзників, але їх спантеличило мовчання бойових сурм. 
Та й розмокла земля, здавалося, робила наступ немож
ливим.

Враз від правого крила союзників, виставивши вперед 
списи, відокремились тисячі арамейських вершників і, ко
лючи до крові острогами коней, з диким криком 
«смерть ассірійцям!» помчали степом. Зліва рушила 
в наступ наїрська кіннота.

За вершниками поспішали мідійські лучники і халдей
ські мечники.

Ассірійці від несподіванки на мить розгубились. Тепер 
уже не було сумніву, що союзники, всупереч усім зако
нам військової стратегії, не тільки зважились на битву, 
але й мають намір оточити ассірійську армію. Отямив
шись, ассірійські воїни з криком «Ашшур, Ашшур!» ки
нулися до зброї.

Коли арамейці примчали до ворожого табору, їм  на
зустріч уже виїздила ассірійська кіннота.

В ассірійському степу почалася смертельна битва за 
волю.

Густо падали на мокру землю вбиті й поранені. Лю
дей охопила така взаємна ненависть, що навіть мертві 
не випускали з рук зброї, ніби вона могла ще їм зна
добитися.

Зав'язався бій і на правому крилі ассірійського табо
ру, куди налетіла наїрська кіннота. їй вдалося вдертись 
до табору, і тут закипів особливо жорстокий бій.

Тим часом підоспіли халдейські мечники й мідійські 
лучники, і в повітрі задзижчав рій стріл. Вони жалили 
зненацька і звалювали на землю людей та коней.

Не дармували й ассірійські лучники, і від їх стріл 
гинуло чимало тих, яким так і не судилося зустріти жа
дану волю.

Бусаласар хотів було кинути проти мідійців залізні 
бойові колісниці, але вони, як це передбачали Набопала
сар і його тартан, застрягали по осі в м'якій, розмоклій 
землі.
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Битва тривала вже дві години, але поки що нікому 
не принесла радості перемоги. Ассірійці захищалися за
взято, відчайдушно, знаючи, що милосердя не буде ніко
му. Бусаласар уміло керував обороною і своєю відва
гою запалював інших.

Набопаласар, сидячи на коні, пильно стежив за 
битвою. Брати, боячись за життя молодого правителя, 
заборонили йому ставати до бою.

—  Повідом тартана, що в Бусаласара вичерпались ре
зерви,—  наказав раптом Насархадарові.

Поле битви видно було як на долоні, і від гостро
го погляду молодого правителя ніщо не могло прихо
ватися.

Аркадасар, мабуть, чекав цього, бо відразу ж  з вигу
ками «Мардук, МардукІ» степом ринула в наступ вавілон
ська піхота, яка досі не брала участі в битві. Випере
джаючи піхотинців, помчали на ворога вавілонські верш
ники. Вони вістрям сокири вклинилися в ассірійські ше
ренги, розкололи їх, зім'яли, відкинули і вдерлися в центр 
табору.

Побачивши, що битву програно, ассірійська кіннота, 
кидаючи напризволяще свою піхоту, почала відступати.

Набопаласар торкнув коня і помчав до ассірійського 
табору.

Побоїще було так густо встелене трупами та поране
ними, що правитель мусив раз у раз зупиняти коня, щоб 
той не наступив на живого воїна.

Раптом Набопаласар здригнувся. На землі горілиць, 
звиваючись у передсмертних судорогах, лежав ассірій
ський рабкісір у розрубаному панцирі.

Обличчя рабкісіра було в крові, але Набопаласар упі
знав вмираючого.

Це був Ш умум.
Рабкісір відкрив очі, і погляди колишніх приятелів на 

мить зустрілись. Намагаючись щось сказати, ІІІум ум  без
звучно поворухнув устами, та раптом, глухо захрипівши, 
застиг.

— Найдостойніший! Це ж  твій колишній друг Ш у
мум !—  вигукнув Насарха*дар, який їхав поруч і був пев
ний, що Набопаласар не впізнав убитого.

—  Зрадник Вавілонії, Насархадаре, не може назива
тись моїм другом,—  суворо відповів старому мідійцеві 
Набопаласар і торкнув коня.
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Бій тим часом ущухав.
Від непереможної ассірійської армії залишились жа

люгідні недобитки.
Шлях на Ніневію був вільний.

XII

Думки достойних розходилися.
Арамейці і наїрці вважали, що мети вже досягнуто, 

Ассірія переможена, і можна повертатись додому.
Сіншаррішкун залишився без війська, без зброї, без 

рабшаків і рабкісірів, без союзників. Усі народи від мо
ря Світанку до моря Надвечір'я повстали проти царя ца
рів, і Ніневія тремтить за власну шкуру. В Ассірії не
має вже молодих чоловіків, нема й воїнів-чужоземців, 
щоб створити з них н о в / боєздатну армію.

Інші допускали, що столиця зможе ще оборонятися. 
На мури вийдуть навіть жінки та діти. Облога затягнеть
ся, і перемога коштуватиме таких жертв, що може 
перетворитись на поразку. Адже таких мурів, як ніневій- 
ські, не має ні Тір, ні Сідон, ні Єрусалим...

Набопаласар і тартан Аркадасар були такої думки, 
що звіра треба добити в його лігві, у Ніневії, аби в май
бутньому він не загрожував нікому. А тому союзні армії 
повинні негайно йти на Ніневію і зрівняти її з землею. 
Тільки після загибелі Ассірії інші народи зможуть зажи
ти спокійно і вільно.

—  Ми з вавілонськими братамиї —  вдарив по руко
яті меча халдейський тартан.

—  А ти, найдостойніший? —  запитав мідійського ца
ря, який вагався, не знаючи, на що зважитись, Набопа
ласар.

У наметі настала напружена мовчанка. Зараз від того, 
що скаже Астіаг, залежали війна і мир, доля Ассірії 
і майбутнє народів.

Але Астіаг мовчав, і тільки суворі борозни на його 
чолі свідчили про напружену роботу думки.

—  У словах арамейського і наїрського рабшаків є 
багато правди,— озвався врешті він не кваплячись.—  Але 
значно більше її в словах правителя Вавілонії та його 
тартана. Ніневію треба знищити. А тому м ідійські воїни 
підуть з вавілонськими і халдейськими.
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НаТрський і арамейський рабшаки багатозначно пере
глянулись. Допомагаючи вавілонянам і халдеям, цар м і
дійців стане кращим другом переможців і відтіснить, 
у тінь наїрців та арамейців. Цього не повинно статися»

—  Де всі, там і яі —  не чекаючи запитання, запевнив 
присутніх арамеєць.

—  Він висловив і мою думку,—  приєднався до його 
слів наїрський рабшак.

Слова рабшаків викликали загальне схвалення. Адже 
збереження єдності було запорукою успіху спільної 
справи.

Особливо радів Набопаласар, який знав гарячу вда
чу Астіага. Відмова наїрців йти на Ніневію викликала б 
у нього сумніви й підозри. А від них один крок до во
рожнечі. Адже м іж  мідійцями і їх сусідами-наїрцями не 
завжди панувала така згода, як оце зараз. Бувало різне...

Астіаг м іг передумати, взяти своє слово назад, повер
нути війська додому, і тоді весь тягар битви за Ніневію 
змушені були б покласти на свої плечі вавілоняни і хал
деї.

Треба було швидко щось придумати, щоб запобігти 
цьому. Ассірію  повинні покарати всі, кого вона кривди
ла. І всі повинні піти на жертви при облозі Ніневії.

—  Чиї війська першими дістануться на мури, тому' 
рабшакові належатиме царська скарбниця,—  запропону
вав Набопаласар, знаючи, що ще не народилась людина^ 
байдужа до золота.

Присутні збуджено загомоніли, що свідчило про пра*- 
вильність рішення правителя. Кожен з достойних вислов
лював свою згоду з пропозицією Набопаласара, кожен 
плекав у душі надію, що саме йому дістануться скарби 
царів Ассірії.

Навіть у Астіага заблищали жадобою очі.
— Самі боги підказали тобі таку думку,—  похвалив 

він Набопаласара.—  Хто зламає нашу угоду, того пока
рають і боги, і ми,—  з погрозою окинув очима присут
ніх.

Тепер найдостойніших не потрібно було вмовляти до. 
походу на Ніневію. Як батіг коня, так підганяла їх ще: 
й жадоба багатства.

Достойні так квапились до своїх полків, ніби ворота 
Ніневії стояли нарозтвір, а царські скарби валялися на 
вулиці, і досить було прибути першим, аби їх забрати.
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Щ об запобігти суперечкам серед союзників і розла
дові в армії, Аркадасар, за радою Набопаласара, тут же 
призначив рабшаків, які повинні вирушити в похід негай
но. Останніми, щоб не було нарікань, ітимуть ваві
лоняни.

Минуло небагато часу, як до намету долинув тупіт 
кінських копит, вигуки, бряжчання зброї, і правитель та 
тартан весело переглянулись. Це вже квапились за скар
бами ассірійських царів рабкісіри і рабшаки, яких пер
шими послав на здобуття Ніневії Аркадасар.

Щ об перевірити, чи, бува, хто не порушив його нака
зу, тартан сів на коня і поскакав до війська.

Але побоювання були марними. Відходили й в ід 'їж 
джали ті, кому він дозволив, а решта супроводжувала 
їх заздрісними поглядами. Навіть нетерплячий Астіаг 
скорився наказові й чекав своєї черги.

Цілу ніч, забувши про сон, вирушали в дорогу союз
ні війська, і на світанку залишились у полі тільки вавіло
няни, незадоволені наказом тартана. Вони до безтями 
любили рідну Вавілонію, не шкодували для неї ні кро
ві, ні життя, але царський скарб і багатства Ніневії вва
жали вже за свою власність. Зібрані на крові та поті 
вавілонян, ці багатства повинні до них і повернутись.

Але голосно свого незадоволення вони не вияви
ли. Вавілонські воїни здогадувались, що інакше не всі 
союзні тартани пішли б на Ніневію, що лігво ассірій
ського звіра могло б уціліти, і в майбутньому Ассірія 
знов загрожувала б Вавілонії, знову копита ассірійських 
коней топтали б вавілонську землю. Набопаласар і його 
тартан, мабуть, мусили піти на мирову з союзниками.

Здогади були слушні, лагідніли незадоволені облич
чя воїнів.

Заграли сурми, загримкотіли барабани, і вавілонські 
війська гомінким морем розлились по степу.

Військо, яке у Вавілонії трималось доріг, тут, навпа
ки, топтало поля і посіви, руйнувало греблі, нищило 
канали.

Плюндруючи ассірійські села, вавілонські воїни глу
милися над жінками, вбивали дітей, не щадили дідів і ба
бусь. Страшну ціну платив покинутий Ашшуром ассірій
ський народ за злочини своїх царів і достойних.

Набопаласар позирав на руїни сіл та тіла мертвих 
і мовчав у глибокій задумі.
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В одному селі воїни привели до нього молоду ассірійг 
ку. Вона тремтіла від жаху й сором'язливо затуляла рука
ми роздерту на грудях туніку.

—  Візьми її, найдостойніший, хай стелить тобі пос
тіль, —  запропонували Набопаласарові. — Ми її призна
чили для тебе і не зіпсували.

В грубуватих словах воїнів було стільки зворушливої 
щирості, що Набопаласар, проти власного бажання, не 
м іг відмовитись від дарунка.

Воїнам навіть не спадало на думку, що їх вождя не 
радує ні їх жорстокість, ані цей дарунок. Але того він 
не м іг їм  сказати. Адже те, що вони чинили зараз в Ассі
рії, робили колись ассірійці у Вавілонії. А закони вели
кого Хаммурапі проголошували: око за око, зуб за зуб. 
І все ж, що варта земля без людей, без їх робо
чих рук?

—  Про ваш дарунок пам'ятатиму завжди,—  запевнив 
задоволених воїнів.—  Але не забувайте й про себе. Хай 
ассірійські жінки стануть вашими наложницями, а їх д і
ти —  вашими слугами. Почепіть їм на шиї глиняні таблиці 
зі своїми знаками, назначте своїм тавром, бо вони —  ва
ша власність. Хай ідуть за вами і служать вам. Адже 
тепер ми господарі Ассірії. Господарювати треба розум
но, щоб ассірійська земля приносила вам прибутки. А дів
чині почепіть на шию таблицю з моїми знаками.

Воїни принишкли, замислились. Слова правителя про
мовляли до їх серця і розуму.

І вже в наступному селі греблі залишились не зруйно
ваними, канали не засипаними, а біля хат не валялися 
понівечені тіла вбитих.

Зате за військом, оточений вершниками, поспішав 
гурт заплаканих жінок-полонянок, дітей, підлітків.

Очі Набопаласара заблищали веселіше.
Три дні йшли і їхали вавілонські війська ассірійською 

землею, і коли, врешті, прибули під мури Ніневії, то 
в кожного воїна була рабиня. Але тут вони побачили 
таке, що викликало їх подив. У таборі мідійців, які йшли 
іншими шляхами, також були тисячі ассірійських полоня
нок, дітей, підлітків.

М ідійські боги наділили Астіага таким самим розу
мом, як вавілонські —  Набопаласара.

Війська отаборилися над глибоким каналом, що вів 
від Діглату в степ.
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Позираючи на могутні, високі, як гори, мури і вежі 
Ніневії, вавілонські воїни не приховували свого збенте
ження. Союзні війська, які оточили столицю, не штурму
вали мурів, чекаючи наказу Аркадасара. Надії вавілонян 
на легку здобич розвіялись. Щ об здобути з ходу таку 
фортецю, не могло бути й мови.

Вся Ассірія, всі зброєздатні мужі, які ще залиши
лись,—  воїни і ремісники, мушкену і купці, банкіри і мар- 
авеліни — зібрались на її мурах, об'єднані спільним ли
хом, охоплені спільним відчаєм. Вони стояли один біля 
одного, озброєні й понурі, не відповідаючи на глузливі 
зачіпки противників. Але їх лучники, сховані за кам'яни
ми зубами веж, раз у раз посилали в табір союзників 
довгі тамарискові стріли з зазубленими сталевими нако
нечниками, що пробивали панцир і наскрізь пронизува
ли тіло.

З наказу Аркадасара вавілонські і халдейські воїни, 
р оз ’їхавшись по околиці, рубали сади, тамарискові і паль
мові гаї, робили драбини, споруджували облогові вежі 
й тарани з залізними «баранячими головами» для руйну
вання мурів, майстрували катапульти для метання ка
міння.

Одні готувалися до наступу, інші —  до оборони. Так 
минув тиждень. Ніневійці зі своїх високих мурів бачили, 
що робиться в таборі Набопаласара, і чорний птах жаху 
кружляв над столицею, закрадався в серця її жителів, 
яких налічувалось більше як півмільйона.

Неспокійно спали навіть раби, яким нічого було втра
чати, бо тавра і таблички на шиї зберегли б їм злиден
не життя. Тм снилися рідні села, сім'ї, воля. Власне, це 
були сни, які мали збутися. Адже під мурами столиці 
стояли їх брати з Арамеї, Наїрі, Халдеї —  з країн, де во
ни народилися.

Впевнившись, що ніхто за ними не стежить, раби збу
джено перешіптувались, подавали один одному якісь 
знаки, від яких завжди сумні очі спалахували блискавка
ми, а руки тягнулися до боку, ніби за мечем.

Одного дня до Аркадасара привели зв'язаного воїна, 
який походив з Калаха. Його застукали м іж  руїнами, ко
ли за допомогою двох шматків скла, що збирали соняч
не проміння, він передавав світляні сигнали ніневійцям. 
Калахці були споріднені з ассірійцями, і на допиті воїн 
признався, що він —  жрець храму Іштар, а світляними
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знаками повідомляв ніневійців, що Калах, Імгур і Арпах 
збирають військо і прибудуть на допомогу Ніневії.

Слова калахця занепокоїли найдостойніших. Союзни
ки могли опинитися м іж  двома вогнями —  арміями Ка- 
лаха і Ніневії. Щ об не допустити до цього, Ніневію 
потрібно взяти до приходу ворожих військ.

І жерці Мардука, які також знали мову сонячних зна
ків, прикидаючись калахськими розвідниками, повідоми
ли ніневійців, що в четвер, у день Ашшура, калахське 
військо нападе на вавілонян і їх союзників. Ніневійці, 
з свого боку, повинні допомогти калахцям і вдарити на 
вавілонян.

Щ об обдурити ніневійців, союзні армії повинні уда
вати, ніби відходять від столиці в напрямі на Калах.

В призначений день у таборі повстанців заграли сур
ми, загримкотіли барабани.

Тисячі ніневійців з високих мурів спостерігали метуш
ню в таборі ворогів, а також поспішний відхід піших 
І кінних військ.

Враз на обрії з'явилось ще якесь піше і кінне військо. 
Воно було так далеко, що ніхто не м іг розрізнити його 
бойових знаків та прапорів. Але ніневійці привітали 
появу війська радісними вигуками.

Рух у таборі вавілонян свідчив про калахське військо.
Війська зупинилися одне проти одного, ніби не знаю

чи, що діяти далі.
Враз страшний крик «Ашшур, Ашшур!» полетів над 

степом, докотився до Ніневії. Від калахської армії відо
кремилась частина вершників і помчала на вавілонян.

Ніневійці бачили, як падали вбиті й поранені, як схре
щувались списи в двобої, як противники то відступали 
один від одного, то знову кидалися в бій.

Кан* за каном здобували калахці, і кан за каном від
давали вороги Ассірії, відступаючи під мури Ніневії.

Стежачи за битвою, ніневійці вирішили, що настав їх 
час. П'ять брам башти Іштар відчинились зі скреготом, 
і з міста, немов дактилі з мішка, почали висипатись 
піші і кінні воїни. Скоро тисячі їх, вигукуючи «Ашшур, 
Ашшур!», вже мчали степом на табір вавілонян і їх союз
ників, які відступали під натиском калахців. І тут стало
ся щось неймовірне, страшне, незрозуміле. Вбиті і пора

* Кан —  прут 2,4 м.
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нені враз піднялися, змішані полки вирівнялись у бойові 
шеренги, і «калахці», разом з вавілонянами та халдея
ми, дружно кинулись на ніневійців.

Ніневійці на мить оторопіли.
—  Зрада, зрада! —  отямившись, загукали у відчаї й 

кинулись до воріт.
Першими їх наздогнали арамейські вершники і вби

ли свої списи у спини утікачів.
Але радість вавілонян та їх союзників тривала не

довго.
Ассірійські воїни звикли сміливо дивитись смерті у 

вічі. Кожний не раз бував у лютих боях і січах, кожного 
ранили мечі та стріли, і боягузів серед них годі було 
шукати. Побачивши, що втечею не врятуються, і волію
чи вмерти, ніж опинитися в рабстві, вони зупинились, по
вернулись грудьми до ворога. Ніневійська кіннота, понад 
дві тисячі вершників, які встигли виїхати з міста, вигукую
чи «Ашшур, Ашшур!», з такою люттю кинулась на ара- 
мейців, що ті, хоч і мали кількісну перевагу, стали 
відступати. Лучники-ніневійці тим часом знищували воро
гів стрілами, смертельно ранили коней.

На допомогу арамейцям примчали наїрці, але кину
ти в битву всі сили заважав глибокий канал, що біг від 
Діглату в степ.

Намагаючись заманити ніневійців у степ і там, оточив
ши, розгромити їх, Аркадасар дав сигнал до відступу. 
Але ассірійці були надто досвідчені воїни, щоб спійма
тись на такі хитрощі. Вони не тільки не переслідували 
противника, а навпаки, почали відходити, забираючи 
своїх поранених. Відступ забезпечували загони вершни
ків і піхоти.

Наїрці спробували перешкодити відступові, але їх ата
ку було відбито вдруге. При тому з мурів на них полеті
ла така хмара стріл, що закрила сонце.

Розлючений Аркадасар наказав притягти облогові 
вежі та катапульти, і за годину кам'яні брили з шумом 
полетіли на столицю.

Але веж не можна було підтягнути під мури, бо ні
невійці лили на них гарячу скельну олію, що, розливаю
чись полум'яним морем, спалювала геть усе —  людей 
і дерево.

Зібравшись біля Аркадасара, воєначальники похмуро 
позирали на мури, на підбадьорених успіхом ніневійців,
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на тіла вбитих, якими рясніло поле бою. Стурбовані 
й люті, вони навіть не помітили, що Насархадар, який 
ні на мить не залишав Набопаласара і зараз стояв трохи 
осторонь від нього, подавав правителю якісь знаки, три
маючи в руці довгу стрілу.

Набопаласар, помітивши нарешті дивну поведінку 
приятеля, зацікавлено наблизився до нього.

—  Щ о сталося, Насархадаре? —  запитав тихо.
— До стріли було прив'язано ось це,—  подав Набо- 

паласарові шматок тканини.
Набопаласар розгорнув тканину. На сірому полотні 

чорною фарбою було виведено такі ж  самі лінії, як на 
глиняній таблиці, що її приніс Насархадар з Ніневії, 
і цифра «200».

— Принеси мені таблицю,—  наказав приятелеві.—  
Вона лежить на столі в наметі.

За хвилину Насархадар повернувся з таблицею. Зна
ки на полотні були чіткіші, ніж на таблиці, і в тому міс
ці, де в глині витиснено квадрат, було цілком виразно 
зображено вежу.

Враз якась щаслива думка осяяла Набопаласара, і, за
бувши про свій високий сан," він на радощах пригор
нув до себе Насархадара.

—  О безсмертні боги! Я відгадав таємницю! —  ви
гукнув схвильовано.—  Це —  Діглат,—  показав на хвилясту 
лінію, виведену на полотні,—  А це — вежа і брама. Але 
не ця, не Іштар, а Шамаша, яка також над Діглатом, 
і саме ось тут, у коліні, що його творить ріка.

—  Твоїми устами говорять боги,—  з подивом і поша
ною схилився перед правителем Насархадар.—  Але що 
означає цифра «200»?

— Вона означає,— хитро примружив очі Набопала
сар,—  що за двісті кроків від вежі є підземний хід, який 
приведе нас у Ніневію. Адже всі колишні ассірійські 
столиці —  і Дур-Ш аракін і Ашшур —  мали такі ходи. 
Має його й Ніневія, але знає про це тільки жменька 
людей. Тих, що його будували, як водиться в таких ви
падках, повбивали, щоб вони не розголошували таєм
ниці. Ф ілоніка, мабуть, якось випадково довідалась про 
хід і навіть зважилась на такий сміливий вчинок, що 
прокралась ним з Ніневії та виміряла кроками відстань 
від вежі. Звичайно, це можна було зробити вночі, та 
ще й у темряві, щоб ніхто її не помітив. Вихід з підзе-
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ллелля знаходиться в такому місці, що не кожний зва
житься туди піти. Не впевнена, що я одержав таблицю, 
Ф ілоніка виготовила ще кілька таких рисунків на шмат
ках полотна й передала Тх комусь з лучників «братів 
Землі».

Насархадар, який досі з захопленням прислухався до 
слів правителя, раптом зневірено похитав головою.

—  Адже Ф ілоніка могла про це написати,—  висловив 
свій сумнів.—  Або, знаючи хід, скористатись ним і при
йти сюди.

—  Вона ахайка * й не знає ассірійських письмен,—  не 
розділив сумнівів приятеля Набопаласар.—  Навіть циф
ра «двісті» написана неправильно. А не прийшла сюди 
Ф ілоніка сама, бо хід, напевно, весь день на очах у лю
дей, які, може, навіть не підозрівають про його існу
вання.

—  Є ще й ніч, найдостойніший,—  не здавався Насар
хадар.

Набопаласар якось розгублено покрутив головою.
—  Ф ілоніка —  чесна жінка, —  нагадав приятелеві й, 

помітивши, що той його не розуміє, додав:
—  Навіть повія не відважиться йти серед ночі в та

б ір воїнів. Шамаш швидко покине небо, і при світлі Сіна 
ми пошукаємо підземного ходу,—  повідомив Насарха- 
дара про свій намір.

Своєю таємницею Набопаласар поділився тільки 
з Аркадасаром і воєначальниками. Всі нетерпляче чека
ли ночі, щоб перевірити, чи справді існує підземний хід.

Сін врешті виплив на небо, й Набопаласар та деякі 
воєначальники подалися до вежі Шамаша. Але підійти 
до мурів було не так просто. Залога вартувала, а Сін 
сипав на землю холодне срібло, і вартові відразу помі
тили б кожного, хто підійшов до мурів.

Якась хмарка закрила, нарешті, місяць, і, скористав
шись цим, Насархадар, не помічений вартовими, підбіг 
до вежі й почав одміряти по прямій лінії кроки.

Одмірявши, він зупинився на високому стр імкому 
березі Діглату. Д о двохсот бракувало ще тридцять кро
ків. Щ об ріка під час повені не ламала берега, його 
скріплено кам'яними брилами й дубовими колодами, 
привезеними з далеких гір.

* Ахайці —  грецьке плем'я, яке населяло Кіпр.
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За хвилину до Насархадара підійшли воєначальники 
й Набопаласар.

—  Не вистачає тридцяти кроків,—  повідомив розгуб
лено Насархадар.

—  Жіночі кроки коротш і од чоловічих,—  здогадав
ся Аркадасар. Хід треба шукати серед цих кам'яних 
плит, що ними оцямровано берег. Для цього нам потрі
бен човен.

Союзники захопила чимало човнів, куф і келеків 
у ніневійських рибалок, і до берега швидко підплив ве
ликий човен з воїнами-веслярами.

Він причалив недалеко від оцямрованого берега так, 
щоб можна було зійти до річки, і за хвилину Набопала
сар та воєначальники вже сиділи в човні. Виконуючи на
каз правителя, веслярі безшумно підвели човен до цям
рин.

Набопаласар власноручно обмацав кожний камінь, 
даремно шукаючи знаків, що скерували б його до 
входу.

Північ давно минула, а розшуки не дали бажаних 
наслідків.

Правителя почала огортати зневіра.
—  Найдостойніший! —  озвався раптом схвильовано 

Насархадар, який також був у човні.—  Оця плита має 
інакшу форму, ніж ті всі,—  показав на кам'яну стіну.—  
Більша від інших і не прямокутна, а квадратна. А під 
нею схожі на сходи виступи. Чи не натрапили ми врешті 
на те, що шукаємо?

Не чекаючи дозволу, Насархадар стрибнув з човна 
на виступець. Він зробив це так спритно, що йому м іг би 
позаздрити не один юнак. Підіймаючись по виступах, 
Насархадар, врешті, дістався до плити, натиснув на неї 
руками і мало не скрикнув.

•Заскреготало каміння, й плита повільно поповзла 
назад.

Набопаласар і воєначальники завмерли.
Насархадар тим часом штовхав плиту все далі й далі. 

Вона, мабуть, була на роликах, бо подавалась легко, 
ніби котилася. Враз плита, кудись провалившись, зник
ла з очей, і в місячному світлі Насархадар побачив пе
ред собою велику темну печеру.

Хтось з воїнів-веслярів подав йому смолоскип. Насар
хадар обережно заліз у печеру, викресав вогонь і запа
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лив смолоскип. За хвилину сюди видряпались по висту
пах Набопаласар і воєначальники.

Печера була така велика, що при скупому світлі смо
лоскипа її важко було розглянути. Під стінами стояли 
човни, поруч —  весла і зброя. Тут, мабуть, недавно по
бували люди, бо човни були свіжопросмолені, а зброя 
нова, ще не пошкоджена іржею. Сіншаррішкун і тих кіль
ка ассірійських вельмож, які знали про цей хід, зроби
ли все, щоб у скрутну хвилину можна було ним скори
статись.

Щ об земля не засипала ходу, стіни його скріплено 
товстими дерев'яними колодами, серед яких не було 
спорохнявілих. Дивлячись на них, Набопаласар тільки 
зараз згадав, що до палацу час від часу привозили 
з гір десятки зрубаних дубів та кедрів, і ніхто не знав, 
навіщо вони потрібні й куди зникають. Одночасно 
кудись назавжди зникало кілька десятків палацових 
рабів.

Набопаласар і воєначальники вирішили ще цієї ж  ночі 
пересвідчитись, куди веде хід. Вони мовчки поспішали 
за Насархадаром, який ішов попереду зі смолоскипом.

Від головного ходу то тут, то там розходилися вузькі 
коридори, але куди вони вели, підземні мандрівники не 
могли здогадатися.

Враз хід пішов стрімко догори, і мандрівники неспо
дівано опинились перед кам'яною стіною. Мабуть, саме 
звідси й починався вхід у підземний коридор.

Але що було за стіною?
Ставши біля Насархадара, Набопаласар і воєначаль

ники почали прислухатись.
За стіною було тихо.
Увагу Набопаласара раптом привернули невеличкі 

залізні коліщата, вмуровані з обох боків у стіну. Дов
го не роздумуючи, він схопив одне з них і потягнув до 
себе. Стіна раптом здригнулась, розсунулась, і підзем
ні мандрівники побачили перед собою великий, ледве 
освітлений місячним світлом, що спливало через отво
ри в стелі, пишний зал.

Ніхто не мав сумніву, що такий зал м іг бути тільки 
в царському палаці.

Набопаласар, який часто бував у царя царів, такого 
залу не знав.

Враз вавілонець згадав, що біля тронного залу була
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кімната, до якої ніхто, навіть він, царський скарбник, не 
смів заходити під загрозою смерті.

В палаці про таємничу кімнату ходили різні чутки.
Одні запевняли, що цар царів зустрічається там 

з Ашшуром та Іштарг інші казали, що в кімнаті прико
вано до стін ланцюгами злих демонів. Час від часу їм ки
дали палацових рабів, яких вони пожирали з кістками.

Ф ілоніці, мабуть, вдалося підглянути, як хтось від
чиняв підземний хід. Може, сам Сіншаррішкун або його 
дворецький. Тепер, розкривши таємницю підземного 
ходу, можна було повертатись до табору.

Закривши вхід за допомогою залізних коліщат, Набо
паласар з воєначальниками подався до Діглату. Облич
чя їх сяяли щастям. Долю Ніневії було вирішено.

Не минуло й півгодини, як човен з нічними мандрів
никами відчалив від берега.

Цієї ночі у наметі правителя Вавілонії відбувалася 
військова рада. Вона вирішила, що наступної ночі ваві
лонські воїни проберуться ходом до палацу, здобудуть 
його і вийдуть на вулиці Ніневії. Поведуть їх Аркадасар 
і він, Набопаласар, на чому правитель дуже наполягав. 
Щ об уникнути непорозуміння з Астіагом і воєначальни
ками, Набопаласар відмовився від ніневійських скарбів.

— Ми також воюємо не задля золота, а за волю! —  
вигукнув Астіаг.—  Скарби буде поділено порівну м іж  
усіма.

Присутні схвально загомоніли, не здогадуючись, чо
му правитель Вавілонії так гаряче прагне першим всту
пити до царського палацу. Розумів це тільки Аркадасар, 
але він мовчав.

На раді було вирішено, що Астіаг, відвертаючи ува
гу ніневійців від палацу, поведе наступ на мури.

День минув у підготовці до наступу, а коли ніч ляг
ла на землю, на Діглатї, ніби на людній дорозі, стало 
раптом тісно від човнів, куф, келеків з воїнами. Вони 
безшумно причалювали до оцямрованого берега й ти
хо зникали в підземному ході. Попереду йшли Набопа
ласар та Аркадасар, які вже знали дорогу. Щ об не по
рушувати нічної тиші, всі пообмотували ноги ганчір'ям.

Розсунувши стіну, Набопаласар, а за ним і воїни вві
йшли до залу! Незабаром тут стало тісно, і Набопала
сар вирішив довідатись, що за кімната межує з таєм
ним залом. Як він і здогадувався, двері вели до най
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більшого в палаці тронного залу, в якому могло вмісти
тись півтисячі людей.

Хтось з рабкісірів запропонував захопити зненацька 
палац, але правитель не дозволив. А ж  до наступу Асті- 
ага ніхто не смів про них знати.

Надворі вже сіріло, як до вавілонян долинула гра 
бойових сурм, тисячоголосий крик воїнів, брязкіт заліза.

Це Астіаг повів військо в наступ на мури Ніневії.
Настав час діяти. Нагадавши воїнам, що під загро

зою  смерті ніхто не сміє кривдити ж інок, Набопаласар 
і його тартан першими вибігли з оголеними мечами 
з тронного залу. За ними кинулись воїни.

Прокинувшись від гамору, з кімнат та залів вибіга
ли перелякані раби, жінки, діти й, побачивши в палаці 
вавілонян, завмирали від жаху. Але воїни, виконуючи 
наказ правителя, не кривдили їх.

Мабуть, усі ассірійці, здатні тримати зброю в руках, 
були на мурах, бо тільки біля спальні цариці вавілоня
ни зненацька застукали двох вартових і зарубали Тх. 
Сама цариця, молода та вродлива, вистрибнула роздяг
нена з постелі й кинулась на коліна перед воїнами, бла
гаючи дарувати їй життя. Спокуса була така велика, що 
воїни, боячись порушити наказ правителя, швидко ви
бігли зі спальні, залишивши здивовану царицю саму.

Аркадасар, рабкісіри та декуми шукали царя царів, 
але не знайшли. Сіншаррішкун, напевно, керував оборо
ною на мурах. Набопаласар з Насархадаром, шукаючи 
Ф ілоніку, забігав до залів та кімнат, блукав коридора
ми й галереями, спускався навіть у палацові підвали, де 
були приміщення для рабів. Але все марно...

Набопаласар, втративши надію знайти дівчину, спо
хмурнів. Можливо, Ф ілоніка вийшла з палацу, а може... 
Правитель здригнувся, і в очах з'явилася тривога.

За смерть Ф ілоніки заплатять життям тисячі ассірій
ських вельмож.

З бічного темного коридора, що вів кудись у глиби
ну палацу, вибігла якась ж інка й тихо скрикнула.

—  Ф ілоніко! —  впізнавши дівчину, вигукнув Набопа
ласар і, кинувшись до коханої, пригорнув її.

Різкий голос бойових сурм примусив його опам'ята
тись. Треба було поспішати до війська.

—  Прикрась голову вінком з рож  і чекай мене, Ф і- 
лоніко,— сказав дівчині й вибіг з палацу.
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Вавілоняни, знищивши вартових, що охороняли палац, 
вже сформували бойову фалангу.

Звістка, що в Ніневію проник ворог, викликала в сто
лиці переполох, сповнила жахом воїнів на мурах, які 
досі успішно оборонялись від полків Астіага.

Бусаласар, знявши з мурів кілька тисяч воїнів, кинув
ся назустріч вавілонянам. Війська зустрілись на півдоро- 
зі м іж  палацом та мурами. З страшним криком  кинулись 
вавілоняни на ассірійців.

На вулицях столиці зав'язалась така люта січа, що 
в скреготі заліза губився стогін поранених.

Враз, заглушаючи гул битви, залунав відчайдушний 
крик ассірійських воїнів: «Зрада, зрада!»

Щ о означали ці вигуки, ніхто з вавілонян не знав, 
але натиск ассірійців послабшав.

—  Раби! — схвильовано сказав Насархадар на вухо 
правителеві.— Ніневійські раби підняли повстання!

Удар рабів був таким несподіваним і навальним, що 
розколов ассірійську фалангу навпіл.

— Усім ніневійським рабам дарую волю! —  радіючи 
несподіваній допомозі, оголосив Набопаласар.

Щось трапилось і на мурах, бо й звідти долинали 
розпачливі вигуки: «Мідійці! М ідійці!»

Оточені з усіх боків, ассірійські воїни, однак, не ки
дали зброї. Воліючи краще вмерти, ніж опинитися в раб
стві, вони дорого продавали своє життя. Трупи так гус
то встелили вулиці, що ніде було ступити ногою.

Опівдні бій почав вщухати. Мардук переміг Ашшу- 
ра. Ассірія гинула, і кров її синів червоними струмками 
текла вулицями Ніневії до каламутного Діглату.

Над поневоленими землями від моря Світанку до 
моря Надвечір'я вставало сонце волі.

Воїни вигукували: «Воля, воля!», і навіть поранені, 
забуваючи про біль від ран, обіймались.

Мовчали тільки мертві. їм  зараз були байдужі лю
бов і ненависть, добро і зло, правда й кривда.

Хтось з декумів повідомив правителя, що Бусала
сар загинув у битві, а Сіншаррішкуна немає ні серед уби
тих, ні серед полонених. Можливо, цар зм іг утекти з 
міста, скориставшись якоюсь таємною хвірткою.

Набопаласар зневажливо махнув рукою. Долю Ассі
р ії вже вирішила сьогоднішня битва. Хижак, що століття
ми пив кров поневолених народів, зараз сам захлинувся
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власною кров'ю  і за якусь годину сконає. Всі народи 
віднині стануть вільними, і горе тому, хто коли-небудь 
зазіхне на чуже. Ніневію для постраху та перестороги 
іншим він, Набопаласар, зрівняє з землею і не залишить 
на її руїнах жодного ассірійця. Ті, які століттями поне
волювали інших, тепер самі стануть рабами.

О ко за око. Так вчить мудрий Хаммурапі.
Підбіг заюшений кров 'ю  Аркадасар, тримаючи в ру

ках страшну здобич —  відрубану голову з жовтим вос
ковим обличчям і довгою чорною бородою.

Набопаласар глянув на тартанову здобич і жахнувся.
Це була голова царя царів, повелителя всесвіту Сін- 

шаррішкуна.
—  Я помстився за Сатту! —  вигукнув тартан, кидаю

чи голову під ноги Набопаласара.
—  Ти за Сатту, а я за Вавілонію,—  зловтішно нагадав 

Аркадасарові Набопаласар і на радощах, забувши на 
мить, що тартан йому підвладний, обійняв його.—  Сла
ва безсмертним богам, які дали нам перемогу. Велю 
камінь і мармур, з якого побудовані ассірійські палаци, 
перевезти у Вавілон і споруджу руками ассірійських ра
бів Мардукові святиню, таку величаву, якої ще не бачив 
світ. Тобі, Аркадасаре, подарую десять тисяч ассірійців, 
щоб будували святині у Сатті богам, яким поклоняється 
твій народ, і палаци для тебе та твоїх близьких. А Ніне
вію, за старим звичаєм переможців, віддаю на три дні 
війську. Так вчинили колись з Вавілоном ассірійські за
войовники. А нині переможцями —  ми.

Набопаласар замовк і з насолодою вдихнув їдкий, 
терпкий дим, що клубочився над палаючою Ніневією.



ПОКЛИК СЕРЦЯ
ПОВІСТЬ З ЖИТТЯ АНТІВ



г н іг г а г Е їн ін Е ін іш в г а
І

И
ородище стояло на високому березі Да- 
настера *# з якого видно було і пагорби 
Дакії, що піднімалися зеленими дубовими 
лісами, і буйнотраві степи за Боручем **, де 
бродили довгорогі чорні тури. А в межи
річчі, за голубими плавнями, маячіли оселі 

антського племені звинів( яких чужинці називали гіві- 
нами.

Був саме той час, коли дозріває колос на нивах, пло
меніють на полях маки, квітує золотистим суцвіттям ли
па і земля та повітря пахнуть медом. З гущавини хлібів 
випурхнув жайворон, злетів у підхмар'я, і над землею 
попливла ранкова пісня —  гімн хліборобові.

По Данастеру снували антські та дакські рибальські 
човни, і в сітях мерехтіло срібло. Володарка глибин —  
русокоса Дана — була щедра для рибалок, але звинів 
її щедрість не радувала. Богиня ніби забула, що зви- 
ни —  її найвірніші шанувальники, і дакські рибалки бра
ли стільки ж  риби, скільки й звинські.

У звинів спалахували полум'ям очі, руки тяглися до 
дротиків ***, що лежали в човнах, бо зустріч з даками 
завжди таїла небезпеку.

Але зараз, у час перемир'я, зброя мусила мовчати.
—  КлавдіюІ Ти збагатив науками мій розум, вивів 

мене з темряви до світла. Але не розповів мені ще 
одного: звідки набралося на землі стільки народів і чого 
вони так, ніби звірі, ворогують один з одним,—  пози
раючи на Данастер, промовив до свого супутника босо
ногий русявий юнак, одягнений у довгу, по коліна, 
сорочку й пошиті з грубого полотна порти.— Ось за Да- 
настером живуть даки,—  показав рукою  на зелені пагор
би за р ікою .— Вони порушують мир, який присягли збе
рігати їхні старійшини, нападають раз у раз на нашу

* Старовинна римська назва Дністра.
*’ Старовинна римська назва Збруча.

Короткий металевий спис.

132



землю, убили мого батька, а матір забрали в неволю. 
Я мушу помститися їм, я вбиватиму даківі Кров за кров, 
бо так велить закон звинів. Але чи прагнув би я дакської 
крові, якби не зазнав від них кривди? Чого так діється, 
Клавдію, що люди не живуть м іж  собою в згоді, як 
один рід чи одне плем'я? І хто в цьому винен?

На рум'яному обличчі юнака було більше наївного 
здивування й гіркоти, ніж обурення,—  сині очі дивилися 
допитливо, журливо.

Той, кого юнак називав Клавдієм, був уже літньою 
людиною. Худорлявий, повільний у рухах, з втомленим 
смуглявим обличчям, він не відрізнявся одягом від свого 
товариша. Але дерев'яні сандалії, яких не носили звини, 
і поголене обличчя свідчили про його чужинське похо
дження.

Клавдій ніби не чув запитання, бо мовчав і не квапив
ся з відповіддю. М оже, міркував, що відповісти юнако
ві, а може, перед очима постав далекий Рим і розкішна 
вілла в зеленій гущавині при Аппієвій дорозі, в якій він 
уперше побачив небо і сонце рідної Італії. Відтоді, як 
залишив її, багато води спливло каламутним Тібром з 
1 Апеннінських гір у Тірренське море, відбулося чимало 
непередбачених подій. Але навіть у неволі Клавдій почу
вав себе римлянином, сином свого народу, зберіг гор
довитий вигляд патриція, давні звички, спосіб мислен
ня та висловлювання своїх думок.

Римлянин Клавдій ніколи не був воїном, купцем чи 
службовцем, не займався лихварством, не засідав у се
наті і не носив авгурської тоги \

Він жив на прибутки від своїх маєтків в АпуліТ і Ка- 
лабрії та орендних будинків у Римі, багато подорожу
вав, писав учені трактати й мав славу досвідченого еску
лапа. У Д акію  його привело бажання пізнати нові землі 
й народи, знайти і зібрати невідомі римським ескулапам 
рослини та плоди, придатні для лікування.

Але людську долю прядуть із срібного павутиння 
Парки, і жоден смертний ще не уникнув того, що йому 
призначили боги.

Римлянин прибув над Данастер у недобрий час, коли 
ожила стара ворожнеча м іж  даками та звинами і кров 
забагрила мечі. Одної ночі, під час погоні звинів за

*  Тога жерця.
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даками після чергового Тх нападу, римський патрицій 
Клавдій несподівано став рабом сміливих «слов'янських 
варварів».

Намісник Д акії Постумій, довідавшись, що його при
ятель потрапив у полон, впав у відчай, Де були боги, 
що не вберегли нащадка сенаторів від ганьби?

Легат * дакських легіонів, якому він наказав перейти 
Данастер, не квапився воювати зі звинами без відома 
свого імператора. Слов'янські племена над Данастером, 
Боручем і Данапром ** з давніх-давен славилися своєю 
відвагою. У мирний час вони жили розрізнено, іноді на
віть у незгоді. Але то були їхні домашні справи, до 
яких постороннім —  зась. Натомість, як одному з ант
ських племен загрожувала з боку чужинців небезпека, 
інші, забуваючи про чвари, негайно поспішали йому на 
допомогу. Адже, об'єднавшись після смерті імператора 
Траяна в «Антський союз», вони розгромили і прогнали 
зі своїх земель славетні римські легіони, яких не вряту
вали ані високі земляні вали, що тягнулися з Д акії аж 
за Данастер і Боруч, ані кам'яні вежі-фортеці, ані до
сконала зброя, ані військовий досвід, ані гордість пере
можців всесвіту.

Рятувати життя одного патриція коштом тисяч легіо
нерів було недоцільно, ба, навіть злочинно.

Намісник запропонував старійшині звинів Гордовлас
тові чималий викуп за патриція. Але зображення рим
ських імператорів на золотих монетах не спокусили ста
рійшину. Земля звинів текла медом, родила хліб і льон, 
ріки давали рибу, ліси —  хутро... За її багатства купці- 
іноземці платили сестерціями *** і зброєю, залізом і до
рогими тканинами, вином і розмаїтим товаром, якого 
не виготовляли антські рукодільники. А Клавдій був цін
ним надбанням для городища.

Римлянин виліковував хворих, яким знахарі-волхви 
вже передвіщали смерть, навчав молодих звинів пись
мен і мови латинян, знав багато такого, що приносило 
користь звинам.

—  Ти, Радогасте, поставив мені стільки питань, що 
годі відразу на всі відповісти,—  пробудившись від заду

* Командуючий легіоном.
** Старовинна римська назва Дніпра.

*** Срібна монета.
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ми, промовив з докором Клавдій.— Хіба я не вчив тебе, 
що спершу треба вислухати відповідь на одне запитання, 
а вже потім ставити наступні,— нагадав юнакові.

—  Я не забув твоїх наук, учителю. Але всі мої запи
тання зводяться до одного, і твоя відповідь пов'яже їх 
у ціле,—  виправдувався Радогаст.

«Я навчив цього талановитого слов'янського юнака 
відчувати, мислити і висловлюватись по-римськи»,—  зра
дів словам Радогаста Клавдій.—  «Був би він сином пат
риція, то, напевне, засідав би у майбутньому в сенаті 
або правив провінцією».

— Найбільші мудреці ще не збагнули того, звідки 
взялися різні народи, то ж  відповіді на це від мене не 
одержиш,—  розчарував Клавдій юнака.—  Може, колись 
на землі жив один народ. Згодом, розрісшись, розпався 
на племена, що відокремились, розбрелися, забули про 
спільне походження, створили власні держави і стали 
чужими одні для других. Може, греки і римляни, чорно
ш кір і народи Африки і жовто-брунатні люди Азії, юдеї 
і брити, іберійці і навіть слов'янські варвари —  всі виво
дяться від спільного кореня. Не знаю, Радогасте, та й 
навряд, чи хто збагне суть цієї оповитої мороком  забут
тя таємниці. А на запитання, що стосується ворожнечі 
м іж  народами, я відповім тобі словами мого вчителя: 
«Людина людині —  вовк». То істина, стверджена життям 
і віками досвіду. Жадоба і заздрість, страх і ненависть 
збуджують у людях приспану дикість і жорстокість. Раб 
ненавидить пана, плебей —  патриція, грек —  скіфа, а весь 
світ —  римлян,—  посміхнувся невесело.—  Але й в твоє
му серці вже пробудився цей вовк, уже шкірить зуби. 
Не заперечуй, Радогасте,—  попередив юнака, помітивши 
на його обличчі здивування і збентеження.—  Адже ти 
ненавидиш даків, кожного з них маєш за ворога і праг
неш дакської крові.

Радогаст напружено ловив кожне слово римлянина, 
і на обличчі, з якого враз зникло наївно-лагідне збенте
ження, появилася жорстокість.

—  Коли йдеться про даків, вчителю, то твої слова 
правдиві,—  промовив глухо.—  Такої кривди, якої завда
ли мені даки, не пррщають. Але кажучи, що всі люди 
живуть м іж  собою по-вовчому, ти помиляєшся. Я ще 
молодий і недосвідчений, не набрався того розуму, який 
приходить з роками, але устиг вже пізнати вдачу людей
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мого племені. І можу запевнити тебе, що звин ніколи 
без причини не скривдить сусіда, а тим паче звина.

—  Робиш поспішні висновки з явищ, яких ще як слід 
не осмислюєш,—  дорікнув юнакові Клавдій.—  Людина у 
своїй природі —  незбагненна. Обставини та події ф ор
мують її вдачу, керують її вчинками. Вони роз'єднують 
приятелів і зближують ворогів, під їх діянням чесні за
бувають про совість, лагідні стають жорстокими, а не
люди— людяними, боягузливі перетворюються у героїв, 
герої —  у  боягузів. А ще, Радогасте, остерігайся слова 
«ніколи», бо воно є запереченням дійсності. Те, що нині 
здається недосягненним, завтра стане буденним.

На тому розмова припинилася, і обидва йшли горо
дищем мовчазні й замислені.

Навіяні зневірою і гіркотою  слова Клавдія злякали 
Радогаста. їх смисл зводився до того, що на світі немає 
ні любові, ні приязні, що брат може запродати брата, 
а людина —  це безвольна істота, якою керує випадко
вість. Усі людські прагнення та стремління —  це марні 
і заздалегідь приречені на невдачу забаганки.

В антській землі городищ було чимало. Мали їх і без- 
гіти, що проживали у високих Бескидах, і войовничі кар- 
пи, що населяли П ідгір'я і, кр ім  назви, не мали нічого 
спільного з дакськими Карпами, і галати, чи, власне, га- 
лачі над Данастером, і бугани з-над Бугу, і червіни з да
лекої Червінської землі *, і камени за Боручем і племе
на над Данапром. Звиниград у цих краях виділявся кра
сою, достатком і чепурністю. Прямі, як стріли, вулиці 
збігалися й розбігалися на перехрестях, а ріки, вали, 
частоколи і фортечні мури надійно захищали городище 
від ворога.

Колись на тому місці, де нині красувалося городи
ще, стояв табір римських легіонерів, і Звиниград зберіг 
його вигляд та форму. Від того часу минуло понад сто
ліття, але в Звиниграді та околиці залишилось ще чи
мало слідів від римлян. Недалеко від городища про
стягався побудований імператором Траяном потужний 
вал **, що мав захищати римлян перед слов'янськими 
варварами. Тепер він уже поріс густим лісом і став схо
жий на ті природні пагорби, що зеленіли за Боручем. 
Стояли ще, як свідки минулого, оборонні мури та ве

* Волинь.
•* Залишки його с в Борщівському районі на Тернопільщині.
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жі, яких навіть час не зруйнував. Залишився храм Ю пі
тера, вціліли будинки легата і трибунів *, терми ** і май
стерні, кам'яна споруда, в якій збереглися золоті орли *** 
легіонів і навіть статуя Траяна на форумі ****, де кож 
ного ранку легіонери в повному озброєнні вислуховува
ли щоденні накази. Не знищено й напису в камені на 
«Будинку орлів». Призначений для завойовників, він зву
чав зухвало:

«ЛегіонериІ Знайте, що земля, на яку ви ступили,—  
вже ваша!»

Старійшини звинів були людьми розумними, диви
лися у майбутнє. Зберігаючи те, що залишилось після 
римлян, вони прагнули, щоб мертве каміння століттями 
розповідало нащадкам про подвиг їх слов'янських пред
ків. Час приспав ненависть до загарбників і, читаючи 
напис, юні учні Клавдія залюбки кепкували з хвальків.

—  Смачний горішок, та зуб не візьме,—  з насміш
кою  показав на напис Радогаст.—  Ті, які видовбали ці 
слова, залишили на нашій землі не тільки ноги, а й го
лови.

—  Одна випадкова подія не дає тобі права на такі 
поквапні висновки,—  роздратовано зганив юнака Клав
дій.— Антам допомогло здобути перемогу над легіонами 
римське лихоліття, яке триває донині. Сваволя преторіан 
і легіонерів часто-густо прикрашає імператорським 
вінком голови недостойних і рубає достойні. Вона зво
дить нанівець наші успіхи і спричиняє поразки,—  пере
йшов з ламаної слов'янської мови на латинську, яку 
Радогаст устиг так засвоїти, що вільно розмовляв 
нею.—  Але затям, Радогасте, що римський меч подару
вав світові вічний мир і закон, приніс варварам науку 
і культуру. Ми залишаємо по собі таку борозну у віках, 
як рало колона ***** в пухкій землі.

Раб Гордовласта так хизувався своїм народом, що 
його злочини і насильства славив як подвиги, забуваю
чи, що могутність Риму побудована на кістках понево
лених народів, що багатство його награбоване, а наука 
і культура запозичені від греків, єгиптян і фінікійців.

* Начальник військового відділу.
Лазні.
Золоті відзнаки легіонів.
Площа.
Селянин.
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— Великий народ має великих богів,— продовжував 
Клавдій, прагнучи до кінця вичерпати порушену тему.—  
Вони ще змилосердяться над нами і пошлють Римові 
нових Октавіанів і Траянів, які залізною рукою  прибор
кають сваволю преторіан і поведуть легіони до нових 
перемог.

Радогаст поштиво слухав римлянина, але в очах його 
визрівав протест.

—  Твої земляки, Клавдію, знову довбали б камін
ні написи про те, що там, де ступила їхня нога, вже 
римська земля,—  промовив з докором .—  Невже рим
лянам не вистачає своєї землі?

Запитання було таким наївним, що на губах Клавдія 
майнула посмішка.

—  Римляни, Радогасте, давним-давно навічно поді
лили пом іж  себе всю Італію,—  здивував він юнака.—  
Землю в нас успадковують, продають і купують, як ра
ба, коня чи сандалії. Колони мають мало землі. Але на
віщо їм земля, якщо вони неосвічені, прості й навіть 
не зуміли б скористатися багатством. Зате у патриціїв * 
її сотні і тисячі югерів

—  Жартуєш, Клавдію,—  з недовір'ям поставився до 
слів римлянина Радогаст. Навіщо одній людині стільки 
землі? Хіба вона може її зорати й засіяти, зібрати з неї 
врожай? Я того не розум ію ,—  признався щиро.

—  Варварам важко зрозуміти римські закони,—  спів
чутливо похитав головою Клавдій, ніби дорікаючи юна
кові за його слов'янське походження.—  Італійські нобілі 
не ходять за плугом, не жнуть і не косять. Всю працю 
за них виконують раби, визволенці і вільні плебеї ***, 
які не мають власної землі, а таких в Італії чимало. 
У державі, якою правлять люди мудрі і досвідчені, 
мають бути багаті і бідні, пани і чернь. Інакше, Радо
гасте, не було б ні колонів, ні ремісників, ні моряків, 
ні навіть наших славних легіонів. Злидарі горнуться до 
армії, бо там їх годують, одягають, дають зброю, а іно
ді ще й коня, платять за вислугу і наділяють землею 
в завойованих країнах. Так, так, РадогастеІ Саме у заво
йованих, бо в Італії вільних земель для них немає. Те-

• Вельможі.
”  0,25 га.

*** Біднота.
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пер, гадаю, ти осмислиш суть напису на «Будинку орлів» 
і його значення? Правити такою імперією, як римська,— 
дуже складна справа. Вона вимагає великого розуму 
й державного досвіду, який мають тільки патриції, бо 
успадкували його від своїх предків. Чернь задоволь
няється «хлібом та видовищами», які ми їй даємо.

Вірний традиціям патриціїв, Клавдій був завзятим 
поборником того суспільного ладу, який дав римлянам 
владу над світом, а йому багатство.

Римлянин промовчав, що невдячна чернь не раз по
вставала проти своїх «благодійників», вимагаючи для се
бе тих прав та привілеїв, що їх мали багатії, півсловом 
не згадав про братів Гракхів. Він свідомо приховував 
ті події перед учнями, красномовно натомість відтво
рюючи картини римської величі. Клавдій, звичайно, на
віть не підозрівав, як глибоко вразили Радогаста його 
слова. Адже у звинів, яких римляни називали варварами, 
ніхто не залишався без землі. Донедавна, щ ороку в день 
богині Землі Рожаниці, роди ділили землю жеребкуван
ням м іж  собою, і кожний звин одержував свій наділ. 
Правда, старійшині Гордовластові і волхвам діставались 
найурожайніші землі, що родили пшеницю, а яровити- 
чам і велогастичам —  мокляки і пісковиння.

Але така була воля богині, і тільки вона могла колись 
змилосердитися над убогими родами. Тепер, -з наказу 
Гордовласта і волхвів, жеребкування відбувається один 
раз на три роки.

Власне, нині середина місяця, який римляни нази
вають юлем, а анти місяцем квітучої липи, і день богині. 
Нині, як сонце сходитиме з неба, всі звини в городищі 
та оселях ділитимуть землю вже на наступні роки, щоб 
кожний знав, де йому орати та сіяти. Опісля всю ніч над 
Данастером і Боручем палахкотітимуть багаття, і звини 
будуть веселитися, співати пісень, стрибати через во
гонь, пити запашний мед і варене на хмелю пиво. Нині 
він, Радогаст, уперше одержить свій наділ, бо йому вже 
виповнилось вісімнадцять років, бо вміє вже міцно три
мати в руках чепіги і косу, ратище і сокиру. І не тиня
тиметься за шматком хліба по наймах, як римські 
злидарі.

—  Погані римські закони, Клавдію,—  скупо висловив 
свою думку.

Римлянин з досадою глипнув на юнака.
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— Ти вивчив мову і знаєш історію римського наро
ду, але римлянином від того не став,— скривився, ніби 
від кислиці.

— Але поспішаймо, щоб сонце не випило з наших 
рослинок ранкову вологу,— притиснув любовно до гру
дей зв'язані ликом пучки різних трав і квітів, зібраних 
на лугах.— Інакше вони втратять свою лікувальну силу,—  
нагадав юнакові, який також ніс цілий оберемок різного 
зела.

Пан Клавдія, старійшина племені Гордовласт, не бояв
ся, що його вчений раб втече. З уваги на даків біля чов
нів завжди вартують молоді звини, а уплав повноводно
го рвучкого Данастера римлянин не перепливе. Втеча 
за Боруч також не поверне йому волю, бо й там антська 
земля, антські звичаї, за якими схопленого утікача-раба 
повертають його панові, якщо він ант. Натомість тому, 
хто втік з дакської неволі, дарують волю і навіть при
ймають за свого. Та й по лісах і лугах Клавдій блукає не 
сам, а з Радогастом або кимось з своїх учнів.

Обабіч головно? вулиці, якою прямували Клавдій і Ра
догаст, стояли чепурні рублені будинки багатих звинів 
з роду ардагастичів, терпко пахли дубом. То був найба- 
гатший рід, якому завжди щастило при жеребкуванні 
землі і з якого вийшов Гордовласт.

Городище давно вже прокинулось і зараз жило своїм 
буденним працьовитим життям. Дівчата несли від кри
ниць на коромислах у дерев'яних відрах воду, пастухи 
гнали на пасовиська худобу, з Данастера і Боруча повер
талися з багатим ранковим уловом рибалки, на подвір'ях 
чоловіки й ж інки мололи на жорнах зерно, товкли в сту
пах просо.

Два молоді мисливці несли підвішеного за ноги до 
товстої жердини впольованого вепра з іклами, схожи
ми на серпи.

В кузнях то тут, то там загупали молотами по ко
вадлах ковалі, заскрипіли вози, прямуючи то в ліс, то 
у поле, застукали на новобудівлях сокири, поспішали 
з короткими, схожими на римські, косами у луги ко
сарі.

Але далеко не завжди звини втішалися благословен
ним спокоєм. Іноді, сповіщаючи про дакську небезпеку, 
над городищем і оселями котився протяжний рев 
рогів, закликав до зброї. Тоді кожний звин —  хлібороб
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і рибалка, пастух і мисливець, ткач і гончар —  брав рати
ще, меч, щит, набивав стрілами сагайдак і ставав воїном.

Так споконвіку,—  від Карпат по Данапр,—  меч здру
жився з плугом, виручав його в скруту.

Старенька, давно не лагоджена хатина римлянина 
стояла по сусідству з колишніми термами. За долівку 
правила втоптана земля, за постіль —  кілька овечих 
шкур на дерев'яних нарах. Над закоптілим кам'яним па- 
лениськом висів заіржавілий залізний казан. У скринь
ках під стіною раб Гордовласта зберігав свої мізерні 
пожитки, коробки з ліками, подарований старійшиною 
пергамент. Коло віконечка, заслоненого бичачим м і
хуром, крізь який ледь пробивалося світло, стояв про
стий дубовий стіл, за яким Клавдій писав історію антів.

Честолюбний Гордовласт, прагнучи прославитись у ві
ках, гаряче схвалив задум римлянина і не шкодував гро
шей на пергамент.

Господар відслонив віконечко, і в хату ринуло сонце, 
залило її світлом.

Римлянин заметушився: одні зела розстеляв на осонні, 
інші ховав у тінь. При цьому він повчав Радогаста, котрі 
рослини від яких хвороб виліковують, як їх сушити і збе
рігати, як виготовляти з них ліки.

■— Тепер запали, Радогасте, вогнище,—  зготуємо ка
шу,—  запропонував юнакові, упоравшись із зелами.—  
Вчора Гордовласт подарував мені м іш ок борошна, тор
бину пшона, сирг шмат солонини й барильце меду. Для 
раба —  це Лукуллові * ласощі. Але вимагає, щоб я зма
лював його в історії, яку пишу, антським витязем, якому 
не було, немає і не буде рівні.

—  Дідусь Мезамир велів мені запросити тебе на ри
б'ячу юшку й смаженого сома,—  знехтував кашею юнак.

—  Удвоє більше дає той, хто дає вчасно,—  зрадів за
прошенню Клавдій.—  Хай у його сіті завжди ловиться 
отака риба,—  широко розкинув руки.—  Слов'яни —  гос
тинний народ.

—  Гість приносить благословення богів, —  зрадів 
з похвали Радогаст.

Римлянин з іронією посміхнувся, але не сказав ні
чого. Він, мабуть, згадав римські звичаї, за якими най
кращі вина та страви призначались не для гостей, а для

* Римський багатій, славний своїми бенкетами.
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господаря. Адже навіть славетний Петроній скаржився, 
що не раз повертався голодний з гостини.

Враз погляд Радогаста впав на списаний пергамент, 
що лежав на столі, і в очах юнака спалахнула цікавість.

—  Прочитай, учителю, що ти за останні дні написав 
про нас,—  попросив збуджено.

—  Цим разом, Радогасте, поступимо по-інакшому,— 
заперечив Клавдій.—  Читатимеш ти, бо я недаром на
вчав тебе латинських письмен. Натомість я прислуха
тимусь до своїх думок, ніби до чужих, і не пошкодую 
собі гірких заслужених докорів за недоладність і хиб
ність.

Радогаст задоволено посміхнувся і квапливо розгор
нув пергамент.

«Природа обдарувала гівінів розумом, і вони швид
ко сприймають всяку новизну. Але, не обізнані як слід 
з римською наукою та культурою, самі не придумали 
нічого путнього, залишились відсталі, не знають письмен 
і послуговуються знаками-символами»,—  голосно, не за
пинаючись, прочитав юнак перші рядки історії, і в очах 
спалахнув протест».

—  Може, ми й відсталі варвари, Клавдію,—  одвів від 
пергаменту погляд,— але не торгуємо головами своїх 
старійшин, не чигаємо один на одного і не залишаємо 
своїх земляків без наділу та шматка хліба.

—  У Римі також колись інакше діялось,—  на диво 
спокійно застерігся Клавдій, не розгнівавшись на свого 
учня за його зухвальство.—  Був час, коли ми жили та
ким же простим, але згідливим життям, як гівіни. Одна
че часи і звичаї змінюються та й ми з ними. У вас та
кож  іде до іншого, гіршого.

—  Ш кодуєш, вчителю, що римляни не мають нашої 
вдачі,—  зрадів похвалою юнак, випускаючи з уваги сло
ва про «часи та звичаї».

—  Еге ж, Радогасте,—  хитнув головою Клавдій.—  Те
пер, коли я зблизька пізнав...—  він завагався на мить, 
ніби не знаючи, яке вжити слово,—  твоїх земляків, то 
змінив свою думку про слов'ян. Але продовжуй читати.

«Колесо в них означає сонце, серп —  місяць, колос —  
урожай, кінь —  дорогу, меч —  війну, хвилясті лінії —  во
ду,—  збуджено читав Радогаст написану чужинцем істо
рію  свого племені.—  Таких знаків у них багато, і ними 
спілкуються м іж  собою всі антські племена. Слов'яни
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працьовиті, радо займаються ремеслом, але виготовлені 
ними речі прості і позбавлені краси. Земля антів уро
жайна, одначе вони погано її обробляють, одержують 
низькі врожаї. Власної землі ніхто з них не має, а кож 
ного року її ділять жеребкуванням м іж  родами; при
чому одним завжди дістаються щонайкращі наділи, ін
шим —  невжитки. Вони пояснюють це волею богів, але 
я думаю, що тут не обходиться без втручання авгурів *, 
яких вони називають волхвами **».

Кинута на волхвів підозра так налякала Радогаста, 
що він замовк і тривожно глянув на Клавдія.

Але римлянин сидів такий спокійний і зосереджений, 
ніби в його здогадах не було нічого крамольного, бого
хульного.

—  Продовжуй, Радогасте! —  лагідно заохотив учня.— 
Але не зраджуй моїх думок нікому,—  застеріг рішуче.

«Всі анти дуже відважні, безмежно люблять свою 
країну і готові віддати за неї навіть життя. Цим схожі во
ни на наших легіонерів, які часто воліють смерть, ніж 
рабство, і гинуть почесно зі зброєю в руках. Таких при
кладів історія записала чимало, і ними пишається народ, 
на них виховується наша молодь. Хтось може запитати 
мене, на чому, на яких прикладах виховується молодь 
антська, яка не має своєї писаної історії, ані свого Ові- 
дія, яка не знає письмен, не слухає виступів філософів 
і вчених? Щ о я зм ожу йому відповісти? М оже, до неї 
промовляє таємничим голосом її земля, може, про ми
нуле розповідає їй шум дібров, а може, любов до рід
но? землі лежить у самій природі самої людини, незва
жаючи на те, хто вона, ця людина,—  варвар, чи римля
нин, бідний, чи багатий, освічений, чи простак.

Деякі антські племена запозичили військову тактику 
від римлян, наступають не безладними юрмами, за зви
чаєм варварів, а сотнями і тисячами на чолі зі своїми 
старійшинами, вправно володіють мечем і списом, слав
ляться своїми лучниками. Але захопившись битвою, за
бувають про дисципліну, ламають бойовий лад, і тоді 
їх можна перемогти.

Вони знають ціну золота, але не такі пожадливі, як 
інші народи, і дуже гостинні, хоч страви їх прості і не

* Римська назва жерців.
”  Слов'янська назва жерців.
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задовольнили б римських ласунів. П'ють багато варено
го меду і пива, але п'яниць серед них я не зустрічав. До 
римлян ненависті не відчувають, хоч колись воювали 
з нами і чимало їх полягло у битвах з легіонерами, а за 
ворогів мають даків, таких же відважних, як і вони».

Радогаст закінчив читати і зніяковіло вертів у руках 
пергамент. Клавдій хвалив і одночасно ганив антів, але 
був справедливий у своїх оцінках, не замовчував заслуг 
і не перебільшував хиб. Радогастові було боляче від то
го, що римлянин похвалив даків, одначе заперечувати 
вчителеві не посмів. Даки ламали перемир'я, але зви
нувачувати їх у боягузтві було б нечесно.

—  Я радий, що ти мовчиш, Радогасте,— всміхнувся 
задоволено римлянин.—  Це свідчить, що не знаходиш 
у моїх думках неправди, що я був справедливим.

— Так, учителю,—  не заперечив юнак і поклав 
пергамент на стіл.

За хвилину учень та вчитель вийшли на вулицю і по
прямували до валів, біля яких стояла хатина Радогасто- 
вого дідуня Мезамира. Дерев'яна, старенька, вона ні
чим не відрізнялася від хатин інших незаможних звинів.

Хоча господар був старійшиною роду яровитичів, 
у хатині не було помітно достатку. Але різноманітна 
зброя, розвішана по стінах, свідчила, що тут проживають 
не тільки хлібороби, але й воїни.

—  Боги з тобою, МезамиреІ —  привітався Клавдій 
з господарем, худорлявим, проте кремезним, жилавим 
дідунем.

—  Може, ти принесеш їх благословення,—  зрадів гос
теві Мезамир.—  Не часто радують мене безсмертні 
своєю ласкою,—  поскаржився з гіркотою .—  Ю шка вже 
чекає на вас,—  показав на казан, з якого розходився со
лодкавий приємний запах вареної риби.— Я наловив 
уранці в Боручі стільки щук, сомів та окунів, що м ож 
на б обдарувати ними всіх яровитичів та велогастичів,— 
похвалився удачею, звичаєм всіх риболовів, дещо пере
більшуючи.

Мезамир здійняв з вогнища казан, поставив його на 
прибиту до чотирьох кілків дошку, що правила за стіл. 
Подавши гостеві й онукові дерев'яні ложки-черпаки, він, 
як велів звичай, першим зачерпнув з казана юшки. То 
був доказ, що в страві немає отрути і гість може без
печно споживати її.
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Ю шка з різними приправами була смачна, і всі троє 
жваво її сьорбали, заїдаючи печеним на розжареному 
камені чорним житнім хлібом.

— Не вродила на нашому пісковинні пшениця,—  ви
правдовувався з гіркотою  господар.— При поділі землі 
яровитичам і велогастичам завжди не щастить. Але про
ти волі богів люди безсилі.

Заметушившись біля вогнища, він добув з отвору м іж  
камінням двох здоровенних, як колоди, печених сомів. 
Залізним, схожим на короткий меч, ножем господар роз
рубав рибу на кусні й найкращі подав гостеві.

—  Соми! —  зрадів улюбленій рибі Клавдій.—  Про во
лю богів, на яку ти скаржився, я думаю інакше. Часто 
люди свої негідні діла називають волею богів. А боги 
про це не знають і мовчать.

—  Твої слова гріховні, одначе можуть бути правди
вими,—  хитнув головою Мезамир.—  Але як у цьому пе
ресвідчитися, і до чого це ти ведеш?

—  Я хочу, щоб на твоєму полі родила пшениця,— 
відповів на запитання Клавдій.—  А пересвідчитися не 
важко. Чи глиняні таблички зі знаками земельних діля
нок усі однакові?

—  Хіба я знаю? —  знизав плечима Мезамир.—  Го
ловний волхв Білогрив нікому не дає їх до рук. Він сам 
виймає таблички з скриньки й показує народові. При 
тому називає рід, для якого тягне табличку.

—  Показує її лицьовий бік, той, що зі знаком? — 
упевнився Клавдій.—  А на зворотному можуть бути від
тиснуті ще й інші знаки, призначені лише для Білогри
ва чи, власне, для його пальців. Мабуть, він ще й знає, 
де яка табличка лежить у скриньці.

—  Невже ж  Білогрив?! — жахнувся Мезамир.—  То злі 
боги ночі шепнули тобі такі страшні думки. Але боги 
світла наділили тебе розумом більшим, ніж інших лю
дей, і ти не кидав би слів на вітер, Клавдію,—  хвилю
ючись, схопив дідусь римлянина за руку.—  Знайди спо
сіб, як виявити перед народом підступність Білогрива. 
Нині буде вирішуватися на віки-вічні доля всіх родів. 
Волхви, Гордовласт і прихильні до нього старійшини ро
дів вирішили, що сьогодні звини востаннє ділитимуть 
землю за прадавнім звичаєм. Хто який при нинішньому 
поділі одержить наділ, такий уже й залишиться за ним 
навічно. Боюсь я, Клавдію, за свій рід. Адже нам з
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року в р ік  дістаються найгірші землі, які родять не пше
ницю, а кукіль. Але, принаймні, ми втішали себе надією, 
що колись і до нас прийде доля, що боги зглянуться над 
нами. А тепер навіть і того нам не залишиться.

—  Де зберігається скринька з глиняними таблиця
ми? —  поцікавився Клавдій.

—  В храмі Позвізда *, який колись легіонери збуду
вали Ю пітерові,—  пояснив гостеві Мезамир.—  Там день 
і ніч горить вогонь, біля якого вартують молоді волхви.

Клавдій замислився, і в хатині настала напружена 
тиша.

—  Скажи, Мезамире, чи серед молодих волхвів По
звізда є хтось із твого роду? —  запитав зненацька.

—  Кожен рід має свого волхва,—  не здогадуючись, 
до чого Клавдій веде, пояснив господар.—  Від ярови
тичів є Ратобор. У день богині він несе за Білогривом 
на форум скриньку з табличками.

—  Саме те, що треба,—  зрадів римлянин і зосе
реджено насупив брови.

Власне, йому не було діла до того, що Білогрив 
у змові з Гордовластом ошукує своїх земляків, що 
один варварський рід одержить кращі, а інший гірші 
землі. Але в цьому випадку йшлося про долю Радо- 
гаста і його дідуня Мезамира, з якими римлянина з'єд
нала щира приязнь, і допомогти їм розкрити перед на
родом обман головного волхва Клавдій вважав за свій 
обов'язок.

—  Чи Ратобор виконає твій наказ? —  запитав схвильо
вано дідуня.

Мезамир гордовито випростав спину, в очах появи
лась самовпевненість.

—  Щ е не траплялось такого, щоб хтось із роду не 
послухав старійшини,—  промовив твердо.

—  То вислухай мене уважно, Мезамире, якщо хочеш, 
щоб поля яровитичів заколосилися пшеницею,—  нахилив
ся до старого Клавдій, відсуваючи від себе недоїдки.—  
Є тільки один спосіб, що допоможе викрити перед на
родом хитрощі Білогрива. Перед тим, як винести скринь
ку на площу, Ратобор повинен попереставляти в ній 
таблички.

На обличчі Мезамира відбився переляк.

* Бог зоряного неба.
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—  Гнів богів упаде на мене і на весь мій рід! — 
вигукнув, з докором позираючи на гостя.

— Білогрив божого гніву не лякається,—  засміявся 
з глумом Клавдій.—  Подумай, Мезамире, над моїми сло
вами,—  порадив холодно старійшині.—  3 вини Білогри
ва весь твій рід буде приречений на вічні злидні. Ти 
один можеш запобігти цьому,—  підвівся з лави й, ко 
ротко подякувавши за гостину, подався до дверей.

Мезамир стиснув долонями голову, ніби закам'янів.
— Радогасте! —  промовив раптом глухо, не дивля

чись на онука.— Поклич Ратобора!
Молодий волхв, який невдовзі прийшов, ледве впі

знав старійшину, так змінився й постарів за той короткий 
час Мезамир.

Ратобор, почувши, чого хоче від нього старійшина, 
на велике здивування того, не виявив ні гніву, ні обурен
ня. Перебуваючи серед волхвів, він уже багато дечого 
побачив та зрозумів, і хоч зберіг ще віру в богів, але 
в душу все частіше закрадалися грішні сумніви. Люди 
приносили богам в жертву мед, паляниці, рибу, м'ясо 
та фрукти, але з'їдали їх не Перун, Позвізд і Дана, а Бі
логрив зі своєю ріднею і волхви. Головний жрець не раз, 
вигукуючи всякі дивовижні слова, буцімто розмовляв 
з богами, але ніхто з молодих волхвів ще не чув, щоб 
вони озвалися до нього. З пташиного льоту, кукур ікан
ня півнів і каркання ворон він віщував людям майбутнє, 
але говорив про минуле, знане йому та іншим. Нато
мість, коли забігав у будучність, то його віщування бу
ли такі плутані, що їх ніхто не розумів. А ще, перед 
кожним жеребкуванням, Білогрив довго залишався на
одинці в сховищі з табличками, і хтось з молодих волх
вів підстеріг головного жерця на тому, як він рився 
у скриньці, в якій вони зберігалися. Це насторожувало 
і викликало підозру, але страх перед гнівом Білогрива 
затуляв їм уста. А добро роду завжди хвилювало Ра
тобора.

—  Перемішаєш таблички так, щоб ніхто не угадав, 
де лежать ті з пшеничним колосом, а де з вужем,—  
Мезамир, хвилюючись, напучував Ратобора.—  При та
кому жеребкуванні кому яка табличка дістанеться, ви
рішуватимуть вже не люди, а боги.

Сонце тільки що почало сходити з неба, як, скликаю
чи народ на раду, протяжно заграли роги. З хат вихо
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дили святково зодягнені звини і поспішали на площу, 
яка швидко наповнилась народом. На трибуну, з якої 
колись промовляв до легіонерів легат, поважно ви
йшов старійшина всіх звинів Гордовласт, а за ним —  ста
рійшини родів.

На Гордовластові був блискучий гостроверхий шо
лом, вишиваний червоними нитками лляний каптан, 
оздоблений золотими і срібними пластинками шкіряний 
пояс, на ногах сап'янові чоботи. Збоку звисав довгий 
слов'янський меч.

У руках він тримав символи своєї влади — малень
кий золотий серп і короткий залізний спис з широким 
наконечником. Зайняв своє місце серед старійшин М е
замир.

Враз оглушливо заревіли роги, загриміли барабани, 
заскиглили пискалки.

—  Несуть, несуть! —  збуджено загомонів зібраний на 
площі народ.

Вулицею повагом, одягнений у довгу, до землі, лляну 
сорочку, тримаючи в руках колосистий сніп пшениці, 
ішов головний волхв Білогрив. За ним чотири молоді 
волхви, серед яких був і Ратобор, несли велику дере
в'яну скриньку з глиняними табличками.

Скринька була розмальована різними узорами й зна
ками, значення яких було відоме тільки Білогриву й стар
шим волхвам.

Два молоді волхви-послушники вели за роги жерт- 
венного барана, який, ніби відчуваючи, що його жде, 
намагався вирватися з їх рук.

Волхви поставили перед трибуною скриньку, і Біло
грив, поклавши на неї пшеничний сніп, схилився над ним 
і щось шептав.

Послушники тим часом притягли до скриньки бара
на і один з них поклав біля снопа довгого-довгого, як 
меч, гострого ножа. Білогрив випростався, схопив ножа 
і раптом, вигукнувши щось незрозуміле, перерізав ба
ранові горло. Кров бризнула на сорочку Білогрива, на 
скриньку, скропила пшеничного снопа.

—  Богиня прийняла жертву! —  закричав радісно на
род.—  Кров барана скропила пшеничного снопа, поєд
налося те, що живе, з тим, що росте на землі!

Гордовласт, наслідуючи римських легатів, підняв уго
ру руку, і гамір ущух.
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— Слухайте мене, звини! —  вигукнув він, ніби вдарив 
громом.—  Нині ми жеребкуватимемо наділи не на р ік 
чи три, а назавжди. Щ о якому родові боги призначать, 
залишиться за ним навічно. Кожен рід матиме право 
розпоряджатись землею як захоче і знатиме, що його 
наділ —  це його ж  власність. Волхви і старійшини родів 
висловили на раді свою згоду, бо це мудрий помисел. 
Працьовитим він принесе багатство, бо віднині воно 
буде в руках кожного з нас.

—  Землгі, Гордовласте, не скрізь однакова,—  відва
жився хтось з громади нагадати старійшині.—  Над Бору- 
чем вона чорна та врожайна і родить пшеницю, а на 
гисковинні біля Перунового гаю навіть бур'ян нидіє.

—  То вже, Домажире, що кому призначать боги,—  
послався на божу волю Гордовласт.— .Може, вони по
дарують тобі наділ над Боручем, а мені пісковиння за 
гаєм,—  підбадьорив неспокійного Домажира.—  А тепер, 
достойний Білогриве, коли богиня прийняла жертву, то ж  
називай роди і оголоси, що й кому вона призначила.

Білогрив, раз у раз низько схиляючись і щось вигу
куючи, тричі обійшов скриньку, зупинився, передав по
слушникові закривавлений сніп.

На форумі стояла така тиша, що чути було, як шу
мить Данастер і, кружляючи над городищем, лопотять 
крильцями голуби.

—  Перша таблиця для старійшини всіх звинів Гордо- 
властаї —  вигукнув Білогрив і, покопавшись у скриньці, 
добув з неї глиняну таблицю.

За давнім звичаєм першим одержував наділ старій
шина племені. То був привілей кожного старійшини вза
мін за його турботи про безпеку земляків.

Враз, витріщивши очі, волхв пополотнів на обличчі.
Невже ж  він переплутав таблиці?!
—  Жовтий Клин! —  пізнаючи позначку, загукав на

род.
Гордовласт скочив як ошпарений, очі запливли кро 

в'ю, ніби в розлюченого звіра. Жовтий Клин був най
гіршим наділом і завжди діставався яровитичам або 
велогастичам.

—  Вино відібрало в тебе розум, волхве! —  вереск- 
нув, ніби збожеволівши, Гордовласт.— Я не приймаю 
такого наділу.

Білогрив здригнувся, в очах спалахнули блискавки.
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Щ е ніколи, відколи звини були звинами, ніхто не обра
жав так тяжко перед народом головного волхва.

—  Не зневажай слуг богині, бо накличеш горе на 
себе і на всіх звинів,—  погрозив Гордовластові волхв.

—  Не гніви богині, Гордовласте! —  закричав народ.
—  Якщо відкидаєш вижеребкуваний наділ, то зали

шишся без жодного,—  підбадьорений підтримкою зем
ляків, відклав табличку Білогрив.— А старійшина племені 
без наділу — не старійшина,— натякнув Гордовластові, 
що його чекає на той випадок, коли він і далі відмовля
тиметься від Жовтого Клина.

Власне, Білогрив аж ніяк не м іг доміркуватись, що 
скоїлось з табличками. Адже вчора він так акуратно 
розмістив їх у скриньці, так уважно вивчав, де і яка 
з них лежить, що виключив можливість помилки. Не 
інакше, що в цьому лихові провинні молоді волхви. 
Вони так необережно несли скриньку, що таблички по- 
випадали зі своїх гнізд і перемішались. А може, справ
ді в людські справи втрутились боги і перешкодили йому 
в обмані? Головний жрець відчув, як з переляку ніби 
щось заскребло його лід серцем. Але переляк Білогри
ва тривав недовго. До цього часу боги ніколи не втру
чались у його справи, а тим паче в діла звинів. Бувало, 
в молодості він звертався за порадою до безсмертних, 
але вони мовчали. Тепер він при народі буцімто роз
мовляє з ними, буцімто об'являє їх волю, свідомо обма
нює земляків, але не соромиться свого обману. Інакше 
люди втратили б віру в богів. З іншого боку, прикро, що 
так склалося, бо ж  вони з Гордовластом завжди один 
одного взаємно підтримували. Напевно, помилку з таб
личками можна було б якось виправити. Але зараз, коли 
старійшина зневажив його перед цілим племенем, хай 
покутує за своє зухвальство.

—  Той собака ще й сміє погрожуватиі —  захрипів 
Гордовласт і, випроставшись, націлився списом на Біло
грива.

Волхв злякано крикнув, пригнувся, але спис не виле
тів з рук Гордовласта.

Мезамир, схопивши за наконечник, вирвав його з рук 
старійшини звинів.

І тоді сталося щось неймовірне. Гордовласт, не тям- 
лячись від люті, вихопив з піхов меча і, поки хто встиг 
отямитись, устромив його в Мезамира.
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Народ на площі на мить захолов від жаху. Такого 
страшного злочину, щоб старійшина на очах усього на
роду вбив старійшину, земля звинів ще не знала.

Страшний крик сколихнув оселю, покотився над зем
лею. То народ, отямившись від жахливого враження, 
домагався смерті за смерть. Першими кинулись до три
буни, на якій стояв Гордовласт, яровитичі, а за ними 
велогастичі.

Радогаст, приголомшений тим, що сталося, стояв, як 
закам'янілий, з блідим, крейдяним обличчям, не одри- 
ваючи широко розплющених очей від тіла Мезамира. 
Отямившись, застогнав так болісно, аж Клавдієві, який 
весь час був поруч з ним, стало моторошно. Схопивши 
з землі камінь, юнак жбурнув ним у Гордов ласта.

Камінь зашумів у повітрі і з такою силою вдарив ста
рійшину в голову, що той похитнувся. Але залізний шо
лом врятував йому життя.

Тим часом на площі закипіла битва. Послуговуючись 
камінням і знайденим або вирваним з огорож  друччям, 
бо звичай забороняв усім, кр ім  старійшини племені, при
ходити на жеребкування зі зброєю, звини калічили зви
нів з таким завзяттям, ніби мали перед собою даків.

Зойкіт і стогін поранених перекликався з бойовими 
кличами родів, що, засліплені гнівом, чинили криваву 
помсту, готові дощенту знищити одні одних.

Радогаст роздобув десь дубову палицю і, нехтуючи 
небезпекою, став пробиратися до Гордовласта, але удар 
дрю чком  звалив його з ніг.

Очуняв юнак від холодної води, якою хтось збриз
кав йому обличчя та голову. Розплющивши очі, він по
бачив над собою стурбованого Клавдія з глечиком у ру
ках.

Битва, мабуть, вже закінчилася, бо площа опустіла.
— Боги не захотіли твоєї смерті,—  промовив схвильо

вано римлянин, і на обличчі появилась радість.—  Я огля
нув череп —  він не пошкоджений, але голова ще довго 
болітиме тебе, бо удар порушив кровообіг.—  А тепер 
допоможу тобі піднятися,—  подав Радогастові руку.

Скориставшись допомогою римлянина, юнак насилу 
звівся на ноги. Гострий, пекучий біль пронизував тіло. 
В голові гуло, ніби в ній загніздився рій джмелів. Але 
страшним зусиллям волі юнак переміг біль і позирнув 
на площу.
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—  Чий рід переміг, Клавдію? —  запитав збуджено.— 
І чи убито Гордовласта?

— Н ікого не убито, але поранено чимало,— дав зро
зуміти юнакові, що Гордовласт залишився живий.—  
Поранених підібрали їх близькі. Ось твоє «ніколи», Радо
гасте,—  похитав журливо головою.—  Ти твердив, що 
звин ніколи не скривдить звина,—  повів замисленим 
поглядом по забризканій кров'ю  площі.

—  Поховаю діда, а тоді підстережу Гордовласта 
й випущу в нього стрілу! —  вигукнув з відчаєм Радогаст, 
перебиваючи Клавдієві його мислі.—  Або зненацька 
проколю його мечем. Але що сталося з тілом дідуня — 
не видно його на площі?

—  Мезамира забрали яровитичі,—  Клавдій співчутли
во позирнув на пригніченого Радогаста.— А твої погро
зи свідчать про те, що ти не осмислюєш подій, які від
буваються довкола тебе. Нині закрилася остання золота 
глава історії гівінів і почалася нова —  мрячна та зловіс
на. Прихильники Гордовласта перемогли яровитичів та 
велогастичів, і зі старійшини племені він став його дик
татором. Тепер, як кожен диктатор, Гордовласт оточить 
себе прибічниками, які пильно стежитимуть за його во
рогами. Зрештою, мертві не страшні для живих.

—  Говориш про дідуня? — упевнився Радогаст.
—  Ні, Радогасте! —  заперечив римлянин. — Йдеться 

про тебе.
—  Перуне! —  жахнувся юнак.—  Адже я ще живий.
—  Гордовласт не простить тобі удару каменем,—  ви- 

сказав, що має на умі, Клавдій.—  Д о  того ж, він знає, що 
матиме в тобі найзапеклішого ворога, який буде мсти- 
тися за Мезамира, і постарається тебе позбутися.

—  Либонь, так буде,—  згодився з висновками рим
лянина Радогаст.—  Але як уникнути того? Знайди раду, 
бо ти досвідчений та бувалий, а я послухаю тебе.

Клавдій розчулено позирнув на юнака і раптом стре
пенувся.

О безсмертні боги! Та це ж  трапляється нагода ви- 
добутись з неволі, стати вільною людиною, повернутись 
до улюбленого Риму, до рідних ларів * і пенатів Горе 
одних може принести щастя іншим.

—  Радогасте! Ти просив мене поради і я знайшов

*, ** Боги —  опікуни домашнього вогнища.
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її,—  промовив урочисто 1 повернувся боком  до юнака, 
щоб той не помітив його зворушення. Тепер залежати
ме від тебе, чи ти скористуєшся нею і збережеш життя* 
чи станеш жертвою Гордовласта.

—  Кажи, вчителю! —  пожвавішав юнак.—  Я завжди 
прислухався до твоїх порад.

Клавдій насторожено озирнувся, чи, бува, хтось не 
підслухує їх, але поблизу не було нікого, тільки з хат 
аж на площу долинали ридання ж інок і зойки поранених. 
Він встиг вже оволодіти собою, і його обличчя знов 
стало спокійне, незбагненне.

—  Ти повинен на деякий час покинути Звиниград,—  
промовив твердо і, нахилившись до юнака, додав:—  Вті
кай зі мною до Риму.

Радогаст здригнувся, зіщулився —  ніби від удару.
—  Погана твоя рада, вчителю! —  вигукнув обуре

но.—  Хто помститься за дідуня, як я залишу Звиниград? 
Та й що я робитиму в чужому для мене Римі?

— Знов, Радогасте, ти задав мені одразу аж два 
питання,—  лагідно дорікнув юнакові римлянин.—  За Ме- 
замира відомстиш ти, якщо до часу твого повернен
ня того не вчинять яровитичі або велогастичі. А що ро
битимеш у Римі —  про те потурбуюсь я. Продовжува
тимеш науку, бо я дав тобі тільки її початки, і обереш 
собі шлях у житті, який твоєму серцю наймиліший. 
Адже звинам теж потрібні освічені люди, бо життя ру
хається вперед, і навіть даки посилають своїх дітей до 
римських шкіл в Сармізегетузі \  а сини їхніх старійшин 
навчаються в Римі.

Радогаст напружено прислухався до переконливих 
слів римлянина, і в його душі боролися два почуття: 
обов'язок онука —  помститися за смерть дідуня та жаль 
за рідною землею і жадоба науки, яку запалив у ньому 
Клавдій. Власне, римлянин не вимагав у нього нічого 
такого, що йшло б врозріз з сумлінням. Навпаки! Ба
жав йому добра, а перебування в Римі вважав за тим
часове.

—  Клавдію! Поховаємо дідуня —  і поїду з тобою 
до Риму,—  промовив схвильовано.—  Згодом повернусь 
додому і, як Гордовласт ще житиме, уб 'ю  його! —  вда
рив себе за антським звичаєм кулаком у груди — доказ 
того, що дотримає клятви.

* Столиця Дакії.
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II

Мезамир відходив у далеку щасливу країну — до 
предків... Відходив туди, де вічна весна і молодість, де 
немає смутку, а витає радість, де ніхто не ворогує м іж  
собою.

На кручі над Боручем яровитичі спорудили з тов
стих буків і дубів високий, як будинок, стіс, полили його 
смолою, щоб дерево дало більше жару, ще й кинули 
туди живиці, бо її запах милий богам.

На стосі в білому лляному одязі лежало тіло Меза
мира. Старійшина яровитичів ніби спав, притиснувши до 
боків руки, і Радогаст, всупереч розумові, сподівався, 
що дідусь ось-ось пробудиться, зійде зі стосу, загово
рить.

Але той, кого забирає Морана, не прокинеться ніко
ли, не повернеться до живих.

Навколо стосу згромадились суворі, похнюплені, 
озброєні, як на битву, мечами, ратищами та сокирами, 
яровитичі і велогастичі, а далі за ними всі інші роди 
городища. Повідомлені про смерть Мезамира, при- 
мчали старійшини всіх звинських осель та старі бойові 
побратими покійного, які ходили колись з ним похода
ми на Дакію , а зараз у пошані доживали віку далеко від 
городища. Народу зібралося стільки, що всім не виста
чало місця на кручі.

Не з'явилися тільки ардагастичі і старійшина звинів 
Гордовласт, про якого говорили різне. Одні запевняли, 
що напередодні його поранив на ловах вепр, і старійши
на мало не при смерті, інші —  що він боїться помсти 
яровитичів і велогастичів. Поява ардагастичів і Гордо
власта неминуче призвела б до нового кровопролиття, 
страшнішого, н іж  під час жеребкування.

Тим часом Гордовласт, цілий, неушкоджений, сидів, 
зачинившись у хаті, цмулив, кухоль за кухлем, старий 
запашний мед, і в грудях у нього накипала лють. Старій
шина племені, він, ардагастич, рід якого найчисленніший, 
найбагатший серед усіх звинських родів, повинен осте
рігатися злиденних яровитичів та велогастичів, які забу
ли смак пшеничної паляниці. Але це триватиме недовго. 
У його тайнику накопичилось чимало золота. Не стільки, 
щоб викупитись од помсти яровитичів і велогастичів, але 
досить, щоб з'єднати старійшин не споріднених з ними
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родів. Згодом він проявить свою силу. Збере дружину 
на зразок преторіанської гвардії і правитиме звинами 
по своїй волі, як імператор.

Збудоражений жадобою всесилля, Гордовласт аж 
схопився з лави.

Він буде добросердий та гойний для приятелів 
і страшний для ворогів. Таким ввійде в історію, яку пи
ше Клавдій, і таким постане перед нащадками. Але най
перше покарає Радогаста, який жбурнув у нього каме
нем, підстерігатиме його на кожному кроці. Того зу
хвалого молодика треба позбутись якнайшвидше. Це 
зробить хтось з ардагастичів, і ніхто ніколи не дізнаєть
ся, де заподіявся яровитич.

Гордовласт хижо вишкірив зуби.
Над Боручем тим часом відбувалося тілоспалення 

Мезамира. Білогрив, вимовляючи ритуальні заклинання, 
які повинні були прогнати від тіла Мезамира злих духів, 
що підстерігають душі померлих, не даючи їм возз'єд
натися з предками, тричі обійшов навколо стосу. За ним 
йшла гурма волхвів з запаленими смолоскипами.

Раптом, зупинившись, головний волхв взяв з рук по
слушника смолоскип, скрикнув і приткнув його до стосу.

Вогонь лизнув дерево і став швидко повзти уверх.
Заголосили жінки-жалібниці, запищали пискалки, за

бубнили бубни, заревіли роги, вдарили об щити бойові 
молоти. Яровитичі назавжди прощались зі своїм старій
шиною.

Радогаст, змарнілий і пригнічений, з болем спосте
рігав, як вогонь вистрілює полум'ям, підповзає до д і
дуня, руйнує стіс. Тільки тепер, як не стало Мезамира, 
він відчув усю гіркоту сирітства і самотності. Навіть весь 
рід не м іг замінити йому ні батьків, ні дідуня.

Вогонь тим часом спопелив середину стосу, і, вибух
нувши міріадами іскор, стіс ураз з тріском запався, хо
ваючи під недогарками тіло Мезамира.

Білогрив вийняв з-за пазухи голуба, щось над ним 
пошептав і випустив на волю. Птах тріпнув крильцями, 
піднявся увись, закружляв над кручею.

Народ, затамувавши віддих, стежив за польотом го
луба. Якщо птах не злине аж під небо або, боронь боже, 
полетить у Дакію , то буде недобрий знак. Він свідчи
тиме, що Мезамир прогнівив чимось предків і вони не 
приймають його до себе.
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Але голуб підіймався вище й вище і, спрямувавшись 
на городище, зник з очей присутніх.

—  Радійте, люди, радійте! Душа Мезамира відлеті
ла до предків!— вигукнув Білогрив.—  Тепер він...

Радісний гомін заглушив дальші слова волхва, які 
вже були зайвими. Адже кожний сам усе бачив.

Тепер уже не можна було сумувати і плакати. Нав
паки! Всі повинні радіти й веселитися, що старійшина яро
витичів возз'єднався із предками.

Стіс догорів, і полум'я погасло. Почекавши, поки при
сок почорніє й перестане тліти, кілька яровитичів з вели
кою  дерев'яною скринею підійшли до попелища і швид
ко наповнили її попелом.

Радогаст поклав у скриню дідового лука, сагайдака 
зі стрілами і рибальську сіть. Мезамир був завзятий мис
ливець та рибалка, а там, куди він відійшов, ріки повні 
риби, а ліси —  звірів.

Слідом за Радогастом до скрині підходили яровитичі 
та велогастичі, старійшини родів, бойові побратими покій 
ного, кидали стріли, ножі, сокири і навіть губку та кре
сало. Забарившись на ловах, Мезамир зможе розпалити 
багаття.

Яровитичі подбали, щоб їх старійшина в щасливій по
тойбічній країні не соромився свого роду, не ходив піш
ки: пожертвували молодим жеребцем, скропили його 
кров'ю  скриню з попелом і попелище.

Хтось подав Радогастові лопату і, набравши землі, 
юнак кинув ЇТ на скриню. То був знак, що час насипати 
могилу.

Ш видко спорудивши над скринею міцний дах з тов
стих дубових колод, сотні звинів узялися копати землю, 
насипати могилу. Тї треба було закінчити і скропити кро
в'ю  молодого білого барана ще до надвечір'я, щоб злі 
духи ночі не мали до неї доступу.

Народ працював жваво, ті, що відпочили, заміняли 
втомлених, і за новим звичаєм, який встиг уже поши
ритися серед антів, ще до заходу сонця на кручі над 
Боручем зависочіла свіжа могила. Білогрив, вимовляючи 
заклинання, скропив її баранячою кров'ю , і на тому по
хорон Мезамира закінчився^

Жінки тим часом приготували тризну —  розмаїті стра
ви: м'ясо, рибу, варену пшеницю з медом і маком, 
паляниці. З городища привезли бочки з медом, пивом
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! навіть вином, хоч звини вживали його тільки вряди- 
годи.

На могилі поставили жбан пива та меду, печену ба
ранину, пшеничні паляниці. Старійшина ще три дні й три 
ночі повертатиметься до своє? могили і завжди повинен 
мати досить їж і та напоїв. За кожним разом він при- 
носитиме всьому родові благословення від предків, які 
відійшли.

Д о півночі тривала тризна, до півночі їли, пили та 
веселилися звини, знаючи, що Мезамир незримо пере
буває серед них, веселиться разом з ними, радіє, що 
переселився в щасливу країну. Не веселився тільки Ра
догаст, хоч і таївся зі своїм смутком перед земляками.

В оселі раптом закричали птахи Мінерви *, сповіщаю
чи, що душа Мезамира прагне спокою та самотності, 
і тризна швидко закінчилась.

Поклявшись перед свіжою  могилою Мезамира відо
мстити за його смерть, яровитичі і велогастичі, а за ними 
всі інші, стали розходитися. Повернувся до осамітненої 
хатини і Радогаст, хоч ближча і дальша рідня щиро за
прошувала його до себе. Але юнак прагнув самоти, щоб 
наодинці дати волю сльозам, які весь час набігали на 
очі, але при людях він з ними ховався, обмислити спо
сіб, як відплатити найшвидше за Смерть дідуня. Коли го
лову взято за голову, помста припиняється, бо так нака
зує звичай, і м іж  родами знов настає мир.

Діждавшись ранку, юнак взяв ратище, лук та стріли 
й подався до лісу вполювати молодого оленя, веприка 
або бичка-зубра, щоб принести найсмачніший шматок на 
могилу дідуневі.

Наближався полудень, як на лісовій галявині Радогаст 
підстеріг молодого тура-річняка. Ю нак упевнено навів 
стрілу на ціль, але з лука вона не вилетіла.

Інша стріла, що просвистіла з іншого лука, задзижча- 
ла в повітрі і вбилась у дерево, за яким він затаївся, на 
долоню від голови.

Радогаст рвучко обернувся, нап'яв тятиву. Не було 
сумніву, що стрілу призначено для нього.

«Гордовласт наслав на мене убивцю»,—  здогадався.
Враз юнак здригнувся. Крадучись пом іж деревами, 

втікав ардагастич Дикобор.

# Сови —  символ мудрості.
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В першу мить Радогаст хотів було кинутись за Д ико- 
бором, але розум переміг гнів. Довге перебування 
з римлянином і його повчання, які встигли вже позна
читися на вдачі і способі мислення юнака, тепер зіграли 
свою роль.

Смерть Дикобора не перешкодить Гордовластові на
слати на нього іншого убивцю. З іншого боку, зникнен
ня ардагастича одразу ж  кине підозру на яровитичів 
і в першу чергу на нього, Мезамирового онука. Адже 
люди бачили, як він прямував у ліс з луком і ратищем. 
Гордовласт пошле людей з собаками на розшуки Д ико
бора, знайдуть його тіло, і ніхто не повірить, що арда- 
гастич перший випустив стрілу у яровитича. Дикобора 
за його зрадливий вчинок не мине заслужена кара. За 
рік, чи за десять —  це байдуже. Час не має значення, бо 
таких злочинів не прощають ніколи і нікому, хоч Клавдій 
твердить, що обставини і події роблять з ворогів прия
телів.

«Одначе заздалегідь передбачив, що в городищі ме
ні життя не буде»,—  подумки признав слушність рим
лянинові.—  «Повернусь додому і розповім про свою 
пригоду родові»». —  Вирвав з дерева стрілу.

Біля городища юнак зустрів Клавдія, який викопу
вав з землі якісь корінці.

—  Ти чимось схвильований, Радогасте,—  кинулося 
у вічі римлянинові збудження юнака.

—  Боги тільки що відвернули від мене смерть,— 
здивував Клавдія Радогаст.—  Вона була призначена для 
мене,—  показав стрілу.

Почувши про пригоду Радогаста, римлянин замис
лився.

—  Гордовласт почав діяти швидше, ніж я гадав,— 
промовив зажурено.—  Але наразі не розказуй про свою 
пригоду нікому. Коли троє знають про таємницю —  це 
вже не таємниця. Принаймні, так говорять римляни. 
Дикобор, певний, що ти його не помітив, мовчатиме, як 
могила. Гордовластові скаже, що не зустрів тебе в лісі, 
і шукатиме іншої нагоди, щоб виконати наказ старійши
ни. Але він вже для тебе не такий грізний, як був. Те
пер ти ловець, а він звір.

—  Так буде, Клавдію,—  хитнув головою юнак.— 
Але що мені діяти з цим звіром —  стерегтися його чи 
вбити?
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— Боронь б о ж е !— жахнувся Клавдій.— Три дні, як 
велить ваш слов'янський звичай, ходи на лови, складай 
жертви Мезамирові й остерігайся ардагастича. Бо тепер 
смерть ходитиме слідом за тобою, як собака за паном, 
і або ти станеш її жертвою, або принесеш їй когось 
у жертву.

—  А опісля, Клавдію, як минуть три жертовні дні? —  
збуджено запитав юнак.

—  Опісля...—  з докором  позирнув на Радогаста рим
лянин, ніби дивуючись його забудькуватості.—  Ми вже 
домовились, що буде опісля,—  нагадав юнакові.—  Сяде
мо у дідунів човен, перепливемо Данастер і помандрує
мо до Риму. Адже не чекатимеш, щоб Дикобор чи ін
ший убивця обірвав стрілою або ратищем твоє життя.

Радогаст, похнюпившись, мовчав. Тепер вже не було 
смислу розповідати Клавдієві про свої нічні вагання та 
наміри. Єдиним рятунком для нього була утеча з горо
дища, якщо під час трьох жертовних днів він зуміє вбе
регти себе від Дикобора чи іншого ардагастича.

— Повернуся так, як радиш,—  до лісу, а ввечері схо
ваю свій човен у кущах над Данастером,—  порадував 
Клавдія.— Але як удруге зустрінусь з Дикобором, то, 
може, й не уб'ю, але до смерті налякаю його! —  вдарив 
себе кулаком у груди.

—  Зійдеш йому з дороги так, щоб він не помітив 
тебе,—  суворо наказав римлянин.

—  Але ж  я поклявся, Клавдію,— нагадав про удар у 
груди, що ототожнювався в антів з присягою, Радогаст,— 
Боги не подарують мені, коли я не додержу клятви.

—  А ти запитував їх, чи вони прагнули такої клят
ви? —  ошелешив юнака римлянин.—  Вони врятували тебе 
від смерті, а ти, проти їх волі, її шукаєш. Твоя клятва 
для них немила, і не гніви їх нерозумними вчинками.

Радогаст, не знаючи, що відповісти, мовчав. Якби жив 
дідуньо, то порадив би, як в такому випадку посту
пити. Але, з іншого боку, Клавдій також не бажає йому 
зла, не хоче наразити його на гнів богів.

—  Піду до лісу,—  промовив покірно, стискаючи у ру
ках ратище. '

На губах римлянина вперше за багато років появи
лася усмішка. До омріяної волі залишились лічені дні. 
Аби тільки бог утікачів, ім'я якого він забув, був до ньо
го ласкавий.
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Але хіба можна запам'ятати всіх великих і малих рим
ських богів, як їх тисячі? Кравці і шевці, пастухи і легіо
нери, лихварі і мандрівники, моряки, колони, ескулапи, 
юристи і навіть повії мають власних богів, яким покло
няються і приносять жертви.

Притискаючи до грудей сніпки зел, Клавдій попряму
вав у городище.

Д о нього ніби повернулася молодість, іти стало лег
ко, як за днів юності, а на серці було так радісно, що на 
уста просилась пісня.

Радогаст повернувся з ловів не швидко, але з чима
лим кабанчиком, упольованим в лісах над Боручем.

—  Облупи його, Клавдію, і звари добрий шмат хреб- 
товини, бо дідусь її любив, а я займусь господарством,—  
передав римлянинові здобич.

Сонце хилилось до заходу, як Радогаст і Клавдій 
з їжею  і жбаном пива вибрались на могилу Мезамира.

Д орогою  раз у раз зустрічалися яровитичі, які та
кож  ішли на могилу або вже поверталися додому.

Вони, як велів звичай, несли покійному старійшині 
паляниці, рибу, м'ясо, напої.

Враз Радогаст здригнувся, ледь не випустив з рук 
жбан пива.

Д о нього, вайлувато переступаючи з ноги на ногу, 
йшов Дикобор.

Він був чимось пригнічений, і його очі бігали, як пе
релякані миші. Може, зустріч була випадкова, а може, 
ардагастич шукав її, гнаний страхом, чи, бува, Радогаст 
не здогадується, чия стріла ледь не позбавила його 
життя.

— Я також приніс твоєму дідуневі пшеничну паля
ницю,—  похвалився.—  Він урятував мені життя, як на ло
вах поранений ведмідь ледь не розшарпав мене. М е
замир розрубав йому сокирою голову. Він був дуже 
відважний.

Д икобор не брехав. Про його пригоду Радогаст чув ' 
від дідуня. Але говорив ардагастич правду про паля
ницю чи брехню — зараз важко було пересвідчитися.

Вихваляючи покійного, Дикобор одночасно пильно 
стежив за виразом обличчя й поведінкою Радогаста.

Але обличчя яровитича було спокійне. Учень Клавдія 
засвоїв від учителя вміння не зраджувати своїх по
чуттів.
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—  Запам'ятаю твій вчинок,— промовив значуще, але 
Дикобор, мабуть, взяв його слова за похвалу, бо, зра
дівши, пожвавішав.

—  Завтра принесу ще й жбан меду,—  пообіцяв.
—  Ти поводився, як римлянин,—  похвалив юнака 

Клавдій, коли Д икобор відійшов.

III

Ніч була вітряна, темна. Мрячив дрібний дощ, ніби 
хтось сипав мокре пшоно на землю.

З гаю Перуна поблизу городища вийшло двоє й по
прямувало до Данастера. Той, який ішов попереду, ніс 
на спині дерев'яну скриньку, притримуючи її рукою, 
щоб не гойдалась. Його товариш, хоч не ніс жодної кла- 
ді, йшов, спираючись на палицю, і його уривчастий 
голосний віддих свідчив, що він втомився. Обидва мов
чали, може, з обережності, а може, не маючи про що 
розмовляти.

—  Зупинись, КлавдіюІ —  сказав тихо, але твердо той, 
який йшов попереду.

—  Невже ж  скринька така важка, що ти втомився, 
Радогасте? — здивувався, зупиняючись, Клавдій.—  Адже 
в ній, кр ім  кількох згортків пергаменту і кількох пучків 
зела, нічого іншого немає.

—  То не скринька, а дорога на чужину така важ
ка,— збентежив римлянина своєю відповіддю юнак.— 
Так мені сумно, Клавдію, як тоді, коли назавжди про
щався з дідунем,— пожалівся.—  Як його ховали, ніхто 
не бачив моїх сліз, бо не личить показувати їх на лю
дях. Але зараз ніч... Тож не дивуйся, що я зупиняюся, 
що рідна земля не пускає мене... Якби я зміг, то за
брав би її, Данастер, Боруч, наші ліси та луги з собою, 
так як оце ти свої пергаменти і зела.

Відчай юнака зворушив римлянина. Він не чекав то
го, що мужній і завжди тверезо по-римськи думаючий 
Радогаст так боляче переноситиме розлуку з батьків
щиною. Але іншого виходу для нього немає. І Радогаст 
це розуміє, а тому зважився на втечу. Зараз почуття взя
ли у нього верх над розумом. Кожній людині притаман
ні хвилини слабості, душевні злами, а тим паче в юності, 
і він, Клавдій, зобов'язаний допомогти юнакові якнай
швидше їх перебороти.
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—  Не лякайся моєї батьківщини, Радогасте,— вона 
прийме тебе, як рідного,— підбадьорив юнака.

—  Чужа мати не замінить рідної,—  сприйняв без ра
дості обіцянки римлянина Радогаст.

На тому розмова закінчилась, і обидва почали обе
режно спускатися стрімким слизьким берегом до Да
настера, що неспокійно шумів десь унизу й хлюпав хви
лями об берег.

Вони сходили довго, і римлянин уже вибився з сил, 
як до нього долетів голос Радогаста.

—  Зупинись, КлавдіюІ Ми вже над водою.
Римлянин зіперся на палицю, і його очі даремно

шукали тієї злощасної річки, яка стільки років віддаляла 
його від волі. Але густа пітьма заслонила від нього
і берег, і Радогаста.

За хвилину, з допомогою Радогаста, Клавдій вже си
дів у човні. Ю нак мовчки занурив весло у воду, й човен 
тихо відчалив від берега.

Утікачі мовчали. Кожний думав свою думу: Радо
гаст —  гірку й скорботну, Клавдій —  солодку, радісну.

Хвилі хлюпали об , борт, течія підхопила човен, на
магаючись знести його кудись у безвість. Але Радогаст 
упевнено вів його у темряві по розбурханій ріці, ніби 
по якійсь незримій доріжці. Дакський берег, який юнак 
бачив кожного дня і, рибалячи, не раз підпливав до 
нього, запам'ятався йому добре.

Боротьба з могутньою рікою , та ще й у вітряну тем
ну ніч, втомила юнака, і він важко дихав, ніби молодим 
легеням не вистачало повітря.

Хвилі тим часом бились об борти човна все лагідніше 
й лагідніше, і римлянин здогадався, що Дакія вже 
близько.

Здогадка швидко підтвердилась, бо за кілька хви
лин човен м 'яко вдарився об берег.

Допомагаючи собі палицею, Клавдій жваво вистриб
нув з човна на дакську землю. По роках неволі він оце 
знову став вільний, з «речі, що говорить» *, перетворив
ся на людину.

Була ніч, і юнак не помітив сліз радості, що текли 
по обличчю римлянина, так, як той не бачив на тому 
березі його сліз горя. Радогаст натомість продовжував

* Офіційна назва рабів.
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сидіти у човні, ніби не бажаючи ступити на ненависну 
йому землю.

Дощ  перестав сіяти, вітер розвіяв хмари, і небо то 
тут то там замерехтіло зорями. Але світанок ще не на
родився, і хвилини тяглися для Клавдія годинами. Рим
лянин пробував було нав'язати розмову з Радогастом, 
але вона не клеїлась.

Клавдій замовк, замислився.
Може, він намагався вгадати, як зустрінуть його 

в Римі, може, снував плани на майбутнє, а може, тур
бувався про свої маєтки в Апулії та Калабрії.

Десь недалеко якийсь звір, може, лось, а може, 
кінь, що відбився від табуна, пив воду і, напившись, 
задоволено форкнув та почалапав у темряву.

Ніч, нарешті, відступила, і з-за небосхилу виповз сі
рий світанок. Замерехтіла річка, зазеленіли кущі і по
рослі лісом пагорби. З-за далеких гір випливли ко
льорові хмаринки, розмалювали пурпуром небо.

Враз до втікачів долетіли чиїсь голоси, і Клавдій та 
Радогаст насторожились. Стежечкою, що збігала до Да- 
настера, йшли чотири даки, мабуть, рибалки, бо на 
дрючках несли сіті й різну рибальську снасть. їх човен 
стояв прив'язаний до вбитого в землю кола недалеко 
від утікачів.

Помітивши Радогаста й Клавдія, даки зупинились. 
Одяг незнайомців свідчив, що вони звини. Не знаючи, 
що діяти,—  чи повернутись у селище, чи підійти до Ра
догаста й Клавдія, даки розгублено озиралися.

Вони, мабуть, думали, що Клавдій та Радогаст роз
відники, а головні сили звинів причаїлись десь близько 
в кущах та зарослях і зараз нападуть на селище.

—  Підійдемо перші до них,. Радогасте, і скажемо, 
хто ми,—  запропонував схвильовано Клавдій.—  їх чекає 
винагорода, і вони нас не скривдять.

—  Не довіряю я цим дакам,—  нерадо підвівся, з чов
на юнак, поправляючи короткого римського меча, який 
він взяв з собою в мандрівку.

Побачивши, що незнайомці йдуть до них, рибалки 
кинули на землю сіті, але не випустили з рук дрючків. 
При цьому вони насторожено поглипували то на втіка
чів, то на порослий кущами берег, готові кожної хвили
ни кинутись навтіки. Не помітивши нічого підозрілого, 
рибалки заспокоїлись.
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—  Гей, достойні риболови! Я римлянин і приятель 
намісника Сармізегетузи! — вигукнув Клавдій.—  Втікаю 
з неволі від звинів.— Допоможіть мені добратися до 
Сармізегетузи, і ви одержите велику нагороду.

—  Може, ти й справді римлянин і приятель наміс
ника,—  ламаною латинською мовою промовив один 
з даків, бородатий кремезний здоровань.— Але він не 
римлянин,—  показав рукою  на Радогаста.

—  Це звин, який допоміг мені у втечі,—  пояснив Клав
дій.

—  А що він має в скриньці? —  запитав удавано бай
дуже здоровань, але в очах блиснула пожадливість.

—  У ній мої книги і ліки, які я виготовив у неволі,—  
занепокоївся пожадливістю здорованя Клавдій.—  Ними 
я можу вилікувати ваших хворих,—  пообіцяв дакам.

—  Обійдеться! В нас усі здорові,—  буркнув здоро
вань.

Обернувшись спиною до втікачів, він став збуджено 
тлумачити щось своїм товаришам.

— Радогасте! Він замишляє погане,—  шепнув зляка
но Клавдій, який до того, як попасти в полон до звинів, 
деякий час проживав серед даків і трохи розумів їх мо
ву.— Цей негідник радить не зв'язуватися з намісником, 
а кинути мене в Данастер, тебе ж  продати в неволю 
і поділитися скарбами, що в скриньці.

Не встиг римлянин попередити юнака про небезпеку, 
як здоровань, вигукнувши щось незрозуміле, стрибнув 
і замахнувся на нього дрючком. Удар був такий силь
ний, що Клавдій звалився на землю.

Але підняти дрючок для нового удару дак уже не 
встиг. Радогаст, вихопивши з піхов меч, ледь не по ру
коять устромив його в груди вбивці.

—  Клавдію! Я помстився за батьків! —  вигукнув з тр і
умфом, забувши на мить, що римлянин лежить безпа
м'ятний.

Даки завили з жаху та досади і, як розлючені зві
рі, кинулись на юнака. Але засліплені гнівом, бажаючи 
якнайшвидше помститися за смерть здорованя, вони 
заважали один одному, і Радогаст спритно уникав уда
рів.

Чи то до селища долетів відгомін битви, чи хтось 
повідомив про неї селищан, бо враз з переліска вибігла 
юрма озброєних ратищами й сокирами даків.
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В першу мить у Радогаста виникло бажання стриб
нути в човен і рятуватися ртечею. Але позирнувши на 
немічного Клавдія, юнак забув про страх.

Римлянин уже очуняв від удару і, постогнуючи, про
бував встати.

Враз до обох долетіли р ізкі звуки тіб ії * і стукіт кін
ських копит. Полями в бойовому строю мчало кілька 
десятків вершників у сріблястих панцирах та шоломах, 
і в ранковому сонці блищали вістря їх списів.

—  О боги! Та це ж  римська т у р м а ** !— пізнав по 
зброї вершників Клавдій.

Тх було три декурії *** і на чолі кожної їхав деку- 
ріон ****.

Тепер життя або смерть утікачів залежали від того, 
хто прудкіший: коні чи даки.

Але коні були прудкіш і від людей. Суворі й мовчаз
ні, готові до бою, вершники відгородили втікачів від на
товпу розлючених даків, які надбігали з криком  і вит
тям.

Турма входила до складу військ, які охороняли кор
дон від нападів антів, стежили за спокоєм на пограниччі, 
і декуріони вчасно помітили, що на березі діється щось 
незвичне.

—  Щ о тут скоїлось і хто ви? —  суворо запитав Клав
дія один з декуріонів, під'їхавши до нього.

Хоч одяг незнайомців вказував, що вони звини, але 
обличчя Клавдія було незвичайним. На відміну від сло
в'янських варварів, які носили бороди та вуса, цей ста
рий звин був, на римський манір, гладко поголений і на 
ногах мав сандалії, яких звини не носили.

Відповідь Клавдія ошелешила декуріонів і легіоне
рів. Про римського патриція, який перебуває в неволі 
у звинів, вони чули вже давно. І ось саме на їх долю 
несподівано випало щастя виручити Клавдія з біди, за
служити його вдячність, подяку намісника та легата ще 
й чималу грошову винагороду.

—  Ти під оп ікою  римських легіонів, і волосина не 
спаде з твоєї достойної голови,—  гордовито запевнив

4 Коротка металева труба.
** Тридцять вершників.

*** Десять вершників.
**** Десятник.
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Клавдія декуріон і враз, збентежившись, замовк. Рим
лянин був лисий.

Саме в цю мить надбігла криклива юрба розлюче
них даків. Прагнучи якнайшвидше дістати до своїх рук 
утікачів та помститись за смерть здорованя, даки поча
ли з флангів обходити декурії.

Д екуріон насупився, кинув короткий наказ сурмачеві, 
той р ізко, протяжно засурмив.

Вершники, які досі сиділи в сідлах, ніби кам'яні ста
туї, враз ожили, в и с т а в и л и  наперед себе списи і неквап
но рушили на крикливий натовп. Даки закричали ще лю
тіше, але на тому їх протест закінчився. Вони знали, яка 
нещадна кара чекала б їх та їхні родини за напад на 
римських легіонерів, і, незважаючи на кількісну перева
гу, відступили.

Новий короткий звук сурми зупинив вершників, і во
ни знову закам'яніли в сідлах.

З натовпу вийшов старий насуплений кремезний дак 
з бойовим молотом у руках, мабуть, старійшина сели
ща, бо був одягнений краще від інших.

—  Декуріоне! Візьми собі старого,—  показав на Клав
дія,— а молодого віддай нам. Він звин і вбив дака, тож 
за смерть мусить бути смерть. Такий наш закон, і ми 
не зламаємо його.

Декуріон розгублено позирнув на принишклого Ра
догаста, який стояв поруч з Клавдієм з забагреним ще 
дакською кров'ю  мечем. Домагання старійшини даків 
було слушне. Закони варварів вимагали крові за кров, 
смерті за смерть, а юнак, який убив дака, був варваром. 
Відмовити дакам у його видачі —  це збудоражити їх і на
цькувати проти римлян. В Д акії досить іскри, щоб спа
лахнуло полум'я. Час від часу воно спалахує, і завжди 
потрібно багато римської та дакської крові, щоб його по
гасити. Тож нерозумно, щоб з-за якогось слов'янського 
варвара даки і римляни знов зійшлися на бранному полі. 
Центуріон * напевне не зганить його за це, що він віддав 
варвара варварам, а навпаки, ще й похвалить за розум 
і далекоглядність. Хай варвари убивають варварів, аби 
тільки не багрили своїх мечів римською кров'ю .

З обличчя декуріона зникла розгубленість, і воно 
знов стало суворе, спокійне.

* Сотник»

Ш



Клавдій, який весь час стежив за декуріоном, здога
дався, чим викликана така зміна. Будучи на його місці, він 
також задовольнив би домагання даків. Однак зараз він 
мусив будь-що врятувати юнака, який ставився до нього 
з синівським довір'ям. Але як вплинути на рішення деку- 
ріона, як переконати його, що здоровань сам винний 
у своїй смерті? Оправдуватися тим, що даки першими 
напали на нього та Радогаста —  наївно. Звин з мечем на 
дакській землі —  ворог. Такий же, як дак —  на звинській. 
М оже, замирити даків золотом... Тисячею, десятьма, сто- 
ма тисячами сестерціїв... А як вони відкинуть золото?

Раптом в очах римлянина спалахнула невимовна ра
дість. О безсмертні богиі І як це він, стара бувала лю
дина, одразу не додумався до того. Адже є спосіб, щоб 
врятувати Радогаста, заплатити йому за його синівське 
довір'я батьківською опікою.

—  Не проголошуй, декуріоне, передчасно свого р і
шення,—  перестеріг воїна.—  Я, римський патрицій Клав
дій Фульвій, признаю цього юнака за свого сина! —  про
мовив урочисто, ошелешуючи і римлян, і даків, і самого 
Радогаста.

—  Як розуміти твої слова, достойний? —  першим отя
мився декуріон.—  Хіба ти стільки років перебував у не
волі?

—  Це не те, декуріоне, що в тебе на ум і,— заперечив 
здогадки Клавдій.—  Я полюбив його як сина і усиновлю, 
коли прибудемо до Сармізегетузи, бо там храм Юпітера. 
А закон, як знаєш, вимагає, щоб усиновлення відбувало
ся у храмі бога богів. Але вже нині, вже зараз ти і твої 
легіонери можете вважати його моїм сином, а мене 
його батьком.

Слова Клавдія приголомшили Радогаста. Римлянин, не 
питаючи згоди, усиновлює його. Так складаються обста
вини. Але що буде, як Клавдій не захоче відмовитись 
від своєї прилюдної обіцянки? Хіба він, Радогаст, без
батченко, який потребує усиновлення? Хіба в нього не 
було і роду, і батька та матері, і дідуня, і батьківщини?... 
Були... Нині залишився тільки римлянин Клавдій, який хо
че йому добра і любить його. А ніхто не знає, як важко 
йому самотньому, без тепла домашнього вогнища, без 
доброго, ласкавого батьківського слова.

Зрозумівши, що здобич вислизає з їх рук, даки гнівно 
закричали.
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Декуріон нервово теребив повіддя, м іркуючи, що 
чинити. Обряд усиновлення ще не відбувся, і юнак, 
правду кажучи, не римлянин, а варвар. З іншого боку, 
патрицій прилюдно назвав його своїм сином, отже, він 
вже не варвар, а римлянин. Чи видати його дакам, чи, 
навпаки, захистити від них? Від таких суперечних думок 
чоло декуріона зросилося потом.

«Хай ламає голову центуріон»,—  посміхнувся хитро.
—  Таких складних справ декуріони не вирішують,—  

оправдувався перед даками.—  Чия правда і чия крив
да — розсудить центуріон.

IV

Сонце золотим колесом викотилося з-за далеких гір, 
спалахнуло над землею, і сірий дрімливий світанок пе
ретворився на променистий ранок.

На заставі р ізко  засурмив у корнус* сурмач, і подвір'я 
вмить зароїлось легіонерами. Одні бігли до жолобів 
з водою, інші до коней, одні приводили до ладу одяг 
та зброю, інші товпились біля цирульників, яких у кож 
ній центурі було три, а то й чотири.

Суворий військовий статут наказував легіонерам го
литись, принаймні, тричі на тиждень, і офіцери пильно 
стежили за їх охайністю.

Декурійні кашовари варили страву.
Ранковий туалет закінчився, легіонери взялися за 

їжу. Сніданок був скромний, складався з присмаченої 
часником р ідкої горохової каші з в'яленим м'ясом, пше
ничного хліба та цибулі.

Не встигли легіонери поснідати, як удруге заграв 
корнус, закликаючи всіх шикуватись у шеренги. Попере
ду з відзнакою центурії —  малим срібним орлом на 
металевому держаку —  вийшов знаконосець. Враз по
гляди всіх легіонерів звернулися до невеличкого буди
ночка коло казарми. З нього в блискучому панцирі 
з металевих пластинок і в шоломі, прикрашеному сул
таном з білого пір'я, вийшов повагом літній гладко по
голений центуріон Квінт. На панцирі центуріона були 
прикріплені відзнаки за хоробрість —  два невеличкі сріб
ні і один золотий, з самоцвітом, щитки.

* Залізний ріг.
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—  Вітаємо тебе, достойний КвінтеІ —  загукали ле
гіонери.

—  Доброго вам ранку, хоробрі сини Роми \ —  при
вітав легіонерів центуріон і підняв руку, даючи знак, 
що хоче говорити.

— У роз'їзд  поїдуть третя, четверта і шоста деку- 
рії,—  промовив коротко, р ізко.—  Легіонери, які несли 
нічну службу, вільні аж до завтрашнього ранку. Д еку- 
ріон Метелій візьме для своєї декурії на чотирнадцять 
днів харчів і супроводитиме в Сармізегетузу достойного 
римського патриція Клавдія і його названого сина Радо
гаста,—  показав на втікачів, які стояли дещо збоку від 
легіонерів. Порція і Деція за заборонену військовим 
статутом гру в кості засуджую до покарання десятьма 
палицями кожного. Я скінчив,— опVстив він руку.

Радогаст, який чув від Клавдія про залізну дисциплі
ну в римському війську, чекав, що вчинять ті, які прови
нились: чи заперечуватимуть свою вину, чи опиратимуть
ся, чи, врешті, проситимуть центуріона дарувати їм  кару. 
Але вони мовчали.

Центуріон рішуче відкинув домагання даків видати 
їм юнака. Радогаст захищав свого прибраного батька, 
достойного римського патриція, який прилюдно заявив 
про його усиновлення, а за синівську любов не карають. 
З іншого боку, ставши сином римлянина, юнак вже не 
підлеглий судівству даків. Натомість провинні в напа
ді на римлян заслуговують покарання. Ну, хоч би при
четні до нього Ардабал і Гундон. А селище за своїх 
одноплемінників повинно заплатити віру \  Проте він не 
каратиме нікого. Навпаки, прагнучи згоди, в якій до того 
часу жили застави і селище, він від імені римлянина та 
його сина пропонує родові убитого Геторіха тисячу се
стерціїв відкупу за смерть одноплемінника.

Центуріон, за римським звичаєм, тримав в одній руці 
батіг, у другій пряник, щоб шмагнути непокірного або 
нагородити смиренного.

Більше приголомшені хитрим розумуванням центу
ріона і його мнимою благородністю, ніж злякані погро
зами, даки, після короткої наради, вибрали пряник.

Порцій і Децій жваво вийшли з шеренги і, не чекаючи

* Сини Риму.
** По-старослов'янськи —  грошовий штраф.
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додаткового наказу, полягали на землю. Д о вину
ватців, не кваплячись, підійшов літній приземкуватий 
легіонер, який виконував у центурії функції ката, і тут же, 
на очах у всіх легіонерів, всипав Порцієві і Децієві по де
сять гарячих. Винуватці, ніби з ними нічого не трапилось, 
підвелися з землі й повернулись на своє місце в ше
рензі.

Радогаста дивувала така покірливість Порція і Деція. 
Жоден вільний ант не дозволив би, щоб його, як раба, 
били палицями. Юнак, звичайно, не знав, що кара ця 
ще винятково лагідна, бо винуватці були заслуженими, 
хоробрими легіонерами, і центуріон високо їх цінив, але 
без залізної дисципліни малий Рим не заволодів би вели
ким світом. З іншого боку, легіонери не вважали гань-* 
бою кару за провину, передбачену військовим статутом, 
який був для них святістю.

Не минуло й години, як сьома декурія виїхала з за
стави. Легіонери були веселі, жартували, співали. В Сар- 
мізегетузі чекали на них таберни* і попіни*, воселі 
дівчата і безліч інших розваг, за якими вони стужилися 
на далеких прикордонних заставах.

Клавдій і Радогаст їхали поруч з декуріоном, суво
рим, але симпатичним воїном з срібним щитком на пан
цирі.

Навколо, скільки сягав зір, лежала плодюча земля, 
шуміла дозріваючим колосом пшениця, хитало важки
ми головами-мітлами, що гнулися додолу, просо, чекав 
косарів, які ось-ось повинні були вийти в поле, при
земкуватий вусатий ячмінь.

Радогаст зосереджено, замислено придивлявся до 
чужої, ворожої землі, дошукуючись різниці м іж  нею 
і рідною, але не знаходив. І тут і там весело щебетали 
пташки, зеленіли луги та гаї, пломеніли в житах польові 
маки, радував око багатий урожай.

Але від рідної землі на нього віяло теплом і лас
кою, а від дакської —  чужиною та холодом. І тільки 
перше дакське село дало змогу Радогастові побачити 
те, що він шукав. Хоч яка багата і гарна була дакська 
земля, але ветхі хижі даків вражали своєю злиденністю. 
У Звиниграді таких злиденних халуп не було.

* Шинки —  таверни.
** Ресторани.
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Відкриття врадувало, але одночасно і здивувало юна
ка. Де, власне, причина дакських злиднів?

І тільки то тут, то там виділялося на фоні злиденних 
халуп кілька нових, чепурних будинків, біля яких стояли 
чималі клуні та сараї.

—  Скажи, Клавдію, чому дакські села такі убогі? —  
запитав римлянина юнак.

Клавдій хвилину мовчав, ніби не знаючи, що відпо
вісти.
—  Я не приховуватиму від тебе правду, бо рже швид

ко в храмі Юпітера у Сармізегетузі нас споріднить 
кров,—  промовив по-слов'янськи, щоб не розумів його 
декуріон.—  В Д акії діють римські земельні закони, і да
ки давно вже поділили землю м іж  себе навічно. Най
краща дісталась римлянам, старійшинам та волхвам, 
і зараз вони вірно служать Римові. Минали роки, бага
ті —  багатіли, а злидарі убожіли, бо такий закон життя. 
Але головна причина дакських злиднів —  це податки. 
Кожний дак зобов'язаний платити імперії данини. Хто їх 
не заплатить, того чекає сувора кара. Тому бідні пози
чають гроші на податки в багатих. Як боржник не по
верне в термін позики з лихвою, лихвар має право 
забрати в нього дім, землю і навіть дружину та дітей. 
То суворий, але розумний закон, бо інакше боржники 
не повертали б боргів. Але він знеохочує убогих даків 
турбуватися про свої житла.

— У звинів немає і ніколи не буде лихварів і боржни
ків! — вигукнув палко юнак.

—  Я радив обережно вживати слово «ніколи», бо 
воно дуже сумнівне,—  нагадав названому синові Клав
дій,—  а також розповідав про Геракліта з Ефесу, який 
навчав про плинність всього існуючого. А існуючий 
у країні звинів лад вже відходить в минуле. Як не нині, 
то завтра вони поділять землю навічно. Найкраща, без
перечно, дістанеться ардагастичам, старійшині Гордо
властові, його наступникові, волхвам. Ось тоді серед 
твоїх колишніх одноплемінників з'являться багаті і зли
дарі, як і в Дакії.

—  Твої слова гіркі, але правдиві,—  раптом озвався 
по-слов'янськи декуріон, і Радогаст аж здригнувся від 
несподіванки.

—  М оже, ти ант, декуріоне? —  з надією позирнув на 
Метелія.
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—  Македонець,—  гордовито випростався у сідлі де- 
куріон. —  3 Філіппі... Того міста, з якого і славетний 
Олександр, названий в честь нашої країни —  М акедон
ським.

Метелій вважав за зайве пояснювати Радогастові, 
хто такий «славетний Олександр», бо ж, на його думку, 
це мусила знати кожна дитина.

Радогаст принишк, посумнів.
«Либонь, швидше зустріну свою смерть, ніж серед 

цих чужих людей земляка-анта»,—  подумав з гіркотою.
— То ти грек, достойний? —  здогадався.
Адже Клавдій не раз розповідав йому про великого 

македонського завойовника і його гористу країну та 
убогий народ.

—  ЕгежІ —  хитнув головою декуріон.—  Ми —  еллін
ського кореня. ,

—  То звідкіля ти знаєш мову слов'ян? — здивувався 
Радогаст.

—  Це довга історія,—  засміявся лукаво Метелій.— 
Моя країна чарівна, як казка, але бідна, як дівка без 
приданого. Здебільша гори та ліс. Орної землі обмаль, 
та й ту багачі до своїх рук прибрали. А що має діяти 
молодий здоров'яга, який не бажає наймитувати? Він 
бере у праву руку меч, на ліву закладає щит, одягає 
шолом та панцир і збирає ватагу таких же здорованів. 
Ну а ватага, звісно, не може скніти в горах без діла, 
спускається в долини і промишляє. Як і чим —  здогадай
ся... Але то гра така, як у кості. Іноді пощастить взяти 
багату здобич, але буває, що наскочиш на загін легіо
нерів, який охороняє дороги, і тоді подякуй безсмерт
ним богам, що голова залишилась при тобі.

—  Це ти про себе,—  декуріоне? —  зчудувався Радо
гаст.

—  Авжеж не про македонського намісника,—  засмі
явся Метелій.

—  Одної ночі наш загін оточила зненацька когорта 
дорожніх вігілів. * Хто з Нас живим залишився —  одних 
вігіли на хрестах для постраху розп'яли, інших, в тому 
числі й мене, продали в рабство багатому італійцеві 
з Калабрії. У калабрійця було чимало слов'янських ра
бів, які називали себе склавенами з-над Данубіуса, **

* Вартові ладу і безпеки.
** Латинська назва Дунаю.
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і від них я навчився слов'янсько? мови. Після трьох років 
неволі я втік від свого пана і на Марсовому полі в Римі 
завербувався до війська,— признався щиро, знаючи, що 
тепер ніщо йому не загрожує.—  Імперія потребує во?- 
нів, і офіцери давно вже не цікавляться, хто ти: вільний 
чи раб-утікач. Аби молодий та здоровий і щоб знав ла
тинську мову. Мене, як легіонера, ‘записали до книг 
римських громадян, і так я став римлянином. Колись 
називався Андроніком, а на Марсовому полі став М е- 
телієм Пріском, придумавши для себе таке ім'я. Серед 
легіонерів таких новоспечених громадян імпері?, як я, 
чимало,—  засміявся з доброзичливою іронією.

—  Либонь, дуже тужиш, декуріоне, за рідною М аке
донією?— відважився запитати Метелія Радогаст.—  Так, 
як я за сво?м Звиниградом, хоч тільки що залишив його.

—  Я римський декуріон,—  суворо нагадав Радогасто- 
ві Метелій.—  Римська держава дбає про мене, одягає 
й годує, дала коня та зброю, чимало платить за вислу
гу. Як не загину в якійсь битві, то стану оптіоном * або 
й центуріоном. А закінчиться моя служба —  одержу 
понад сто югерів і десять тисяч сестерці?в, бо така за- 
служенина центуріона. Рим став моєю новою батьківщи
ною, і я вірно йому служу й служитиму.

—  То чужа батьківщина, декуріоне! — вигукнув зо 
палу Радогаст, вражений словами Метелія.—  І хоч нині 
я утікаю від Гордовласта, але за рік, чи за десять —  
таки повернусь у Звиниград.

—  Не зазнав я на рідній землі добра, юначе,—  на
хмурився Метелій і, не бажаючи продовжувати розмову, 
пришпорив коня.

Був уже полудень, сонце пекло немилосердно, і з 
людей та коней спливали струмки поту. Клавдій, який 
у неволі відвик від сідла, так охляв, що ледве тримався 
на коні.

—  За оцим ліском нас чекає відпочинок,—  підбадьо
рив римлянина декуріон, показуючи на дубове рідколіс
ся, яким бігла дорога. Від старих дубів падала на доро
гу довга тінь, давала ніжну прохолоду, і римлянин 
пожвавішав.

Лісок швидко закінчився, й перед очима здивовано
го Радогаста розгорнулася чудова картина. В долині над

* Заступник центуріона.
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річкою, що текла в напрямку Данастера, оточені мура
ми, красувалися нові великі, накриті червоною черепи
цею, будинки, схожі на споруди, що залишилися після 
римлян у городищі. Біля хат стояли охайні господарські 
будівлі, в садах вгиналися від плодів дерева, наливався 
сонцем виноград. У лузі над річкою  бродила у високій 
траві сита худоба, паслися табуни породистих коней. Д о 
схочу наплававшись і накупавшись, на березі, задоволе
но гелгочучи, чистили пір'я качки та гуси. їх було так 
багато, що вкрили весь берег.

Лад і заможність свідчили, що люди, які жили в селі, 
не були даками.

—  Це колонія ветеранів з нашого сьомого легіону,—  
помітивши здивування юнака, пояснив задоволено Мете
лій.—  їх заслуженина. Гірко зароблена і кров'ю  й рана
ми, але плоди її солодкі.

Збуджене обличчя і блискучі очі декуріоне свідчили, 
що він мріє про таке життя в майбутньому, заздрить 
ветеранам.

—  Невже ж  даки погоджуються на те, що ветерани 
забирають їх землю? —  здивувався Радогаст.

Наївність юнака так розвеселила декуріона, що він 
аж засміявся.

—  А їх ніхто не питає про згоду,— переставши смія
тись, повчив юнака.—  Де ступить нога легіонера, там 
уже його земля.

Так стояло у військовому статуті, священній книзі для 
кожного легіонера, і декуріон свято вірив статутові. Але 
слова статуту не справили на Радогаста сподіваного вра
ження. Вони були висічені на камені на «Будинку орлів», 
і юнак знав їм ціну.

Одначе розум велів мовчати.
За кілька хвилин легіонери прибули в колонію.
—  Заїдемо до Квінтілія,—  показав на найкращий бу

динок декуріон.—  То колишній центуріон, який і досі 
залишився при своєму званні, бо колонії зберігають вій
ськовий лад і звичаї. В завойованих країнах —  це розум 
но і навіть необхідно.

Будинок Квінтілія, ніби фортецю, оточував високий 
мур, але ворота були відчинені, і вершники в'їхали на 
широке подвір'я.

Загавкали собаки, прив'язані до вбитих у землю ко
лів, і з хати вийшла кремезна сива людина з порубцьо-
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ваним обличчям у підперезаній ремінцем білій туніці —  
центуріон Квінтілій.

—  Привіт тобі, достойний Квінтілію і —  привітав гос
подаря декуріон.—  Як не виженеш нас за ворота, то 
дозволь напоТти в тебе коней.

—  Вітаю вас, сини Роми!— зрадів гостям господар.—  
Адже ти знаєш, Метелію, що легіонери сьомого легіону 
для мене наймиліші гості,— нагадав декуріонаві, пози
раючи при тому запитливо на Клавдія і Радогаста.—  
Коней поставте в стайню, а самі заходьте до хати.

—  Це той римський патрицій Клавдій, що перебував 
у неволі у звинів,— перехопивши погляд Квінтілія, по
спішив пояснити декуріон.—  А молодий ант —  його син, 
який допоміг достойному Клавдієві здобути волю.

Пригода Клавдія, мабуть, набула розголосу в Дакії, 
коли про неї знали навіть колоністи.

—  Мій д ім  —  твій дім, достойний,—  схилився перед 
Клавдієм Квінтілій.

Кімната, до якої зайшли гості, вразила Радогаста ви
глядом і обстановкою.—  Через отвори-вікна сонце пада
ло на викладену кольоровими плитками, що творили 
різноманітні геометричні узори, підлогу, й вона ніби 
горіла. На стінах висіли римські та готські мечі, луки, 
щити, стояли на стояках залізні і шкіряні панцирі, одні 
скромні —  солдатські, інші пишні, оздоблені —  офіцер
ські. Поряд з ними красувалася велика попеляста шкура 
якогось дивного звіра з гривою на потилиці і схожими 
на залізні гаки пазурами. Радогаст, якому Клавдій не 
раз розповідав про царя звірів, здогадався, що вона 
лев'яча.

На полицях стояли срібні та олов'яні полумиски, ча
ші, жбани, оправлені сріблом роги турів, скляні келихи, 
пляшки і графини. В одному кутку кімнати було спору
джено домашній вівтар із срібними фігурками ларів та 
пенатів.

Середину кімнати займав довгий стіл на металевих 
ногах і з алебастровим верхом, а біля нього широкі ду
бові лави, що заміняли римські софи, на яких лежали 
під час їжі.

Не минуло й півгодини, як до світлиці зайшла вже не 
молода, але ще вродлива дружина Квінтілія, а за нею 
рабиня. Вони принесли копчені ковбаси, смажену рибу, 
сир, варені яйця, хліб, огірки і солодку іберійську
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цибулю. Господар тим часом приніс жбан холодної води, 
щоб, за римським звичаєм, розбавляти нею вино, 
а раб —  чимале барильце.

Радогастові, який уперше в житті скуштував вина, 
воно здалося несмачним. Звинський мед, особливо той, 
що його варив дідуньо Мезамир, був набагато смач
нішим і солодшим.

Припрошувані господарями, гості жваво взялися за 
їжу та вино, яке швидко розв'язало всім язики. Госпо
даря і гостей хвилювали події, що відбувалися в Рим
ській імперії, обурювала і тривожила корупція серед ви
соких чиновників, розпуста, недолугість імператорів, вій
ськові невдачі, яких дедалі частіше зазнавало римське 
військо, сваволя преторіан.

Господиня, уродженка Риму, скаржилась на нудьгу, на 
чоловіка. На цій чужій землі її ніколи не залишав страх 
перед даками. Вона не розуміла, чим незадоволені даки, 
і повторювала стару казку про римський мир та культу
ру, яку принесли римляни поневоленим народам. Але 
Квінтілій не хоче повертатися до Італії. Каже, що йому 
тут добре.

Пополуднувавши й відпочивши, гості подякували гос
тинним господарям за хліб-сіль і рушили в дорогу.

Настав вечір, і вершники зупинились на ночівлю 
в якомусь дакському селі. Господар-дак був або дуже 
скупий, або дуже нерадий гостям, бо за бичка, якого 
продав легіонерам на вечерю, запросив, як за бика, 
а вино було кисле, ніби оцет.

Наступного дня мандрівники переправились через ве
лику бистру ріку.

Тепер краєвид змінився, з'явилися гори. Вони не були 
високі, але праворуч, за кілька миль від дороги, зді
ймалися аж під небо могутні, порослі лісом гірські вер
шини. Декуріон розповідав, що там живуть гірські даки, 
які не визнають над собою римської влади. Іноді вони, 
єднаючись з карпами *, спускаються з гір і нападають на 
легіонерів, а тому в цих місцях треба бути обережним.

П'ять днів тривала подорож, а шостого ополудні пе
ред мандрівниками замаячіли мури та вежі Сармізеге
тузи. Чим ближче ставало до міста, тим більше різних 
видовищ приваблювало Радогаста: і дорога, вимощена

*  Дакське плем'я.
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камінням, і незнайомі дерева та рослини, і пишні вілли 
в садах, і капловухі маленькі тварини, що тягнули ве
ликі вози, і схожі на скрині лектики, в яких раби несли 
своїх панів, і різні з обличчя та по-різнрму одягнені 
люди.

Враз Радогаст злякано ахнув, зупинив коня. Чотири 
велетенські носіТ, чорні, як смола, з кучерявими, як 
овеча вовна, головами несли велику розкіш ну лектику. 
То, певно, були демони Чорнобога, а в лектиці сам Чор- 
нобог.

Клавдій, сміючись, пояснив, що це звичайні люди, 
раби з далекої африканської землі, тільки колір шкіри 
в них чорний, так, як у звинів білий, у сірійців бронзо
вий, а в інших народів жовтий.

Але найбільше вразили Радогаста мури та вежі Сар
мізегетузи. їх, напевно, будували боги, бо людські ру
ки не змогли б таких спорудити.

Народу на дорозі було стільки, ніби вся Дакія заду
мала раптом переселитися в столицю.

Через широкі ворота, які берегли дві декурії легіо
нерів, мандрівники в'їхали до міста. На вулицях було 
так людно, що вершники їхали крок за кроком , щоб 
коні не скалічили когось з пішоходів.

Тепер здивування Радогаста викликали будинки. Во
ни були дуже високі і ніби стояли одні на одних. Люди 
сходили і заходили в них по сходах-драбинах з поруч- 
чями, що бігли вздовж стін аж на піддашшя. На багатьох 
будинках висіли великі вивіски з намальованими на них 
різними предметами, людьми та тваринами і написами 
латинською мовою. Вони вказували, що тут продають 
одяг і зброю, виготовляють хатні меблі, торгують р із
ними речами, потрібними багатим і бідним, чоловікам 
і жінкам.

На порогах крамниць, запрошуючи покупців, стояли 
купці, з таберн і попін долітали пісні і сміх, звідти вихо
дили, тримаючись нетвердо на ногах, чоловіки й ж інки 
з розпашілими обличчями.

Раз у раз зустрічалися різні храми і великі будівлі 
невідомого призначення.

—  Театри, терми і амфітеатр,—  пояснив юнакові 
Клавдій, який не раз розповідав свому названому сино
ві про театральні вистави, битви гладіаторів і видовища 
з дикими звірами,
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—  В Сармізегетузі гладіаторів замінюють полонені 
гірські даки і готи,— продовжував Клавдій.—  Перемож
цям дарують життя і волю. Іноді на арену випускають 
ведмедів або турів і полонених. Але я таких видовищ не 
люблю, і ми ходитимемо до театрів та в терми. При 
термах є бібліотеки з новими книгами, за якими я так 
стужився.

Вершники під'їхали до мосту через невеличку, але 
рвучку гірську річку, що текла через місто, й зупини
лися.

Міст був вузький, і треба було чекати черги, щоб 
переїхати на той бік. Там, за мостом, стояв палац на
місника Дакії, до якого поспішали мандрівники.

Радогаст, пригнічений надміром вражень, мовчки 
спостерігав за всім, що діялось навколо нього. Ось з ве
ликого, з білими колонами, будинку над річкою  з гамо
ром і сміхом висипався гурт хлопчиків і дівчаток. Вони 
несли чорні шкільні дошки та шматки крейди, і Радогаст 
здогадався, що в будинку знаходиться школа.

Діти були смугляві, чорноволосі, і тільки одна дів
чинка, що бігла попереду кам'яним берегом, вирізня
лась рум'яно-білим личком і золотавим заплетеним у кіс
ки волоссям. Вона на мить зупинилась, чекаючи на 
подруг, і тут сталося щось несподіване, жахливе. Ка
мінь, на якому стояла дівчинка, одірвався від берега, 
й вона, злякано скрикнувши, впала в річку.

Радогаст, який спостерігав за дітворою і бачив, що 
скоїлося з дівчинкою, не роздумуючи, стрибнув з коня 
й скочив у ріку. Вона була не дуже глибока, вода сяга
ла юнакові до грудей, але дівчинку накрила з голо
вою, і над поверхнею блищало тільки її золотисте 
волосся.

Підхопивши дівчинку під руки, Радогаст міцним рив
ком  підняв її над водою. Дівчинка нерухомо лежала на 
руках юнака, її обличчя було бліде, очі заплющені. 
Ю нак передав дівчинку людям, які зібралися на березі, 
і з їх допомогою вибрався на сухе.

Розштовхуючи юрбу, до дівчинки, що лежала на зем
лі, підбіг скромно одягнений чоловік, може, років під 
сорока.

— ЗореславоІ Дитино моя! —  вигукнув злякано, схи
ляючись над дівчинкою.—  Як же це трапилось з тобою 
таке нещастя?
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Його встигли повідомити про випадок, і він прибіг 
задиханий, переляканий.

Він був такий схвильований, що звертався до дочки 
не по-латині чи по-дакськи, а схожою на звинську сло
в'янською мовою.

«Невже він звин?» —  здивовано подумав Радогаст.
Дівчинка тим часом за допомогою  батька підвелася 

з землі і стояла, тримаючись за його руку.
—  Це ти врятував мою Зореславу? —  помітив на Ра- 

догастові мокрий одяг батько дівчинки.—  Скажи, чим 
тобі віддячити? Не гнівайся, бо я не хотів тебе образи
ти,—  виправдувався батько Зореслави.—  Але вона єдина 
дитина в мене. Звати мене —  Кологаст. Ото моя хати
на,—  показав на скромний, але охайний будиночок над 
р ічкою .—  Я займаюся лимарством.

—  Чи ти, бува, не звин, Кологасте? — зацікавився 
Радогаст.

—  Слов'янин,—  хитнув головою Кологаст.—  Колись 
ми населяли правобережжя Данастера, сусідили через 
р іку із звинами і навіть були споріднені з ними. Але на
шу землю завоювали римляни. Звинам допомогли про
гнати римлян усі антські племена, а ми залишились 
з ними один на один. Але найбільшого лиха ми зазнали 
з боку даків, які ринули слідом за римлянами на нашу 
землю. Римляни дозволяли Тм поселятись на наших зем
лях, грабувати наші села, знущатися з нас. Тоді наші д і
ди покинули рідну землю. Одні перейшли за Боруч 
і Данастер, інші в Сармізегетузу та римські міста. 
З одягу бачу, що ти ант. Відвідай мій скромний дім, 
і я розповім тобі про наше минуле, про римлян і даків. 
Завжди будеш для мене наймилішим, найдорожчим 
гостем.

—  Неодмінно завітаю до тебе, Кологасте,—  пообіцяв 
лимареві Радогаст, сідаючи на коня.

V

Світанок застав Радогаста за книгою, яку подарував 
йому на знак своєї доброзичливості Постумій, і сон утік 
від юнака. В книзі розповідалося про пригоди Енея і по
ходження римлян.
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Клавдій, який знав майже всю поему напам'ять, ще 
в городищі не раз розповідав про неї Радогастові, і юнак 
був вдячний намісникові за дарунок. Він навіть не здо
гадувався, що Постумій подарував йому саме цю книгу 
на прохання Клавдія. Патрицій прагнув, щоб названий 
син пройнявся пошаною до народу, який приймає його 
за свого, полюбив той народ, гордився ним і забув про 
край звинів.

Поема зачарувала Радогаста. Забуваючи, де він зна
ходиться, юнак разом з троянцями переживав їх при
годи, радів їхніми радощами, гордився удачами, суму
вав їхнім смутком.

Розумний Клавдій не помилився у виборі дарунку.
Ніжні звуки флейти, якими раб-флейтист будив кож 

ного ранку Постумія, нагадали юнакові, що час одяга
тися і, дотримуючись установленого в домі намісника 
звичаю, йти до лазні.

Але минуло ще чимало часу, коли, врешті, Радогаст 
навив пергамент на прикріплену до нього дерев'яну па
личку, обережно сховав його в шкіряний циліндричний 
футляр, одягнувся, загасив свічку й вийшов з кімнати. 
Міцний здоровий організм юнака анітрохи не відчував 
утоми після безсонної ночі.

Лазня стояла поблизу палацу і завжди —  вдень 
і вночі —  була до послуг намісника та його гостей. Схо
жа на невеличкий розкішний палац, вона була прикра
шена кольоровою мозаїкою, картинами, плоскорізьбами 
та статуями, і тільки кімнати з великими бронзовими 
ваннами й гімнастичні зали свідчили про її призначення. 
Тут була також і бібліотека, бо Постумій, відпочиваючи 
після купелі, любив розважитись книгою й сам складав 
вірші.

Клавдія та намісника Радогаст застав у лазні. Вони 
вже скупались, і тепер раби-масажисти терли та м'яли 
їх, не шкодуючи сил.

Радогаст не любив римської лазні і, занурившись 
у теплу ванну, з тугою згадував розкіш ні холодні води 
Боруча й Данастера.

Скупавшись, юнак вийшов у сад і, блукаючи алеями, 
замилувався навколишньою красою.

У звинських казках, які в дитинстві він чув від матері, 
розповідалось про дужих сміливих витязів. Вони жили 
у великих кам'яних оселях, носили дорогу зброю, одя
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галися у вишивані каптани, мали багато буйногривих 
прудких коней і на бенкетах пили мед з обкованих 
сріблом турових рогів.

Але найсміливіший звинський казкар не знайшов би 
слів, щоб передати ними красу та розкіш , серед якої 
жив намісник Сармізегетузи.

Ось побудований з рожевого мармуру, оточений де
ревами та квітами, палац Постумія. Він весь, як роже
вий світанок, а стіни його такі* гладкі й блискучі, що в 
них, як у дзеркалі, можна побачити власне обличчя. Дах 
спирається на стрункі різьблені колони, і виникає вра
ження, ніби будівля не стоїть на землі, а висне в повітрі.

Біля палацу немає стаєнь з бистроногими кіньми, за
те всюди шумлять водограї, з дзьобів та пащ дивовиж
них бронзових і кам'яних птахів та звірів тече вода, і від 
того в повітрі стоїть приємна прохолода.

А мармурові статуї ж інок і чоловіків приворожують 
око. Вони стоять на високих постаментах, одні в туніках 
і тогах, інші оголені до пояса, одні замислені й суворі, 
інші веселі, усміхнені.

Д екого з них Радогаст знає з розповідей Клавдія. 
Бородатий велетень, що втомлено сперся на здоровен
ну довбню,—  це прославлений Геракл, молода, вродли
ва, в короткій туніці з луком і собакою біля ніг —  богиня 
Діана, стрункий голий юнак —  Аполлон. Тх багато, навіть 
дуже багато... Вони скрізь... І біля палацу, і в алеях, і се
ред квітів, і всі, ніби живі... Тільки чекай, коли ці всі боги 
та люди зійдуть з своїх високих постаментів і розмов
ляючи підуть у палац в гості до Постумія. Там десятки 
рабів і рабинь, які вдень і вночі обслуговують намісни
ка, нагодують і напоять їх найвишуканішими стравами, 
арфістки і співаки заграють і заспівають їм  ніжних пісень, 
танцівниці затанцюють пристрасний танок, а декламато
ри читатимуть вірші Постумія.

Раптом до юнака долинуло р ізке разюче скрипіння, 
і він стрепенувся. Алеєю, запряжений у шлею, старий 
раб тягнув візок з бочкою, наповненою водою. Він був 
такий виснажений, що кожний крок коштував йому не
ймовірних зусиль, і раб, задихаючись, тихо стогнав. Вреш
ті, вкрай знесилений, він боязко озирнувся, чи поблизу 
немає головного садівника, й зупинився. Враз, помітив
ши Радогаста, раб злякано зіщулився, наліг на шлею, 
напружився, але візок не рушив з місця.
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— Не лякайся мене, бідолашний,—  пожалів раба Ра
догаст.—  Я тебе не скривджу, а навпаки, ще й допомо
жу,—  запропонував несподівано рабові і, не чекаючи 
його згоди, став підпихати візок.

Раб мовчки ішов біля візка, більше зляканий, ніж 
врадуваний такою допомогою. Вчинок Радогаста м іг за
вдати йому багато горя.

—  Ти рабом народився, чи під час війни потрапив у 
полон? —  запитав старого Радогаст.

—  Ти вгадав, пане,— зітхнув раб.—  Я з Трансальпій
ської Галлії, мене пораненого полонили під час повстан
ня проти твоїх земляків-римлян,—  розповів старий 
свою коротку сумну історію.—  Тридцять років минуло 
від того часу.

—  Не називай мене римлянином, бо я ще не став 
ним,—  спростував слова старого Радогаст.— Моя бать
ківщина —  країна антів за Данастером. На нас також на
пали римляни, але ми розгромили і прогнали їх зі своєї 
землі. Звини не потерплять неволі,—  похвалився своїм 
народом,—  хоч римляни називають нас варварами.

—  То ви щасливі, пане, бо вільні,—  посміливішав раб.
—  Смілива людина не носитиме тридцять років раб

ських кайданів,—  дорікнув галлійцеві Радогаст.
—  Не говори так, пане, а поглянь спершу на моє 

чоло,—  з докором  промовив раб.
Радогаст позирнув на раба і зніяковіло одвернув від 

нього очі. На чолі раба виднілося випалене залізом аж 
тричі одне й те ж  слово «утікач».

—  Пробач мені, галлійцю! В тебе мужнє серце,—  
з пошаною промовив юнак, картаючи себе в думках за 
нерозважні слова.

—  Не годиться синові патриція так приязнитись з ра
бом,—  несподівано долетів до Радогаста незадоволений 
голос Постумія.

Алеєю в білих, облямованих пурпуром тогах, що 
фалдами спадали аж до землі, йшли Клавдій і намісник.

—  Ця праця, достойний, для нього непосильна,-— 
не злякавшись незадоволення намісника, заступився за 
раба Радогаст.

— Посильна, чи непосильна,—  про це найкраще знає 
мій головний садівник,—  холодно відповів юнакові на
місник.—  Раб має виконувати те, що велить йому пан або 
наставник, і слова «не можу» для нього не існує. В устах
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раба воно означає бунт. Він має виконати волю пана або 
згинути.

Нелюдяність намісника прикро вразила юнака. Ста
рий галлієць не завжди був рабом. Та й рідна його, Ра
догаста, мати, яку полонили даки, була вільною звин- 
кою. Невже ж  Постумій забуває, що, потрапивши в по
лон, він також стане «річчю, що говорить»?

—  Римляни, достойний пане, також потрапляють у 
неволю,—  Радогаст нагадав намісникові прикру правду, 
забувши в гніві, яка гірка вона для Клавдія.

—  Вони навіть у неволі, виконуючи рабську працю, 
залишаються людьми,—  здивував юнака своїми словами 
Постумій. Помітивши на його обличчі глум і недовір'я, 
додав гордовито:—  В жилах римлян тече кров Енея, си
на Анхіза і Венери.—  Я чув, що ти врятував дочку сло
в'янина Кологаста,—  перевів розмову на інше.—  Ш кода, 
що вона не римлянка, бо, за нашими законами, за вря
тування римлянки ти одержав би чималу нагороду.

—  Кологаст —  вільний сармізегетузець,—  нагадав на
місникові юнак.

—  Ха, ха! —  зареготав Постумій, ніби почув щось ве
селе.—  Він варвар, Радогасте,—  пояснив зневажливо.— 
А варвари мають таку волю, яку даємо їм  ми, римляни. 
Кожному —  іншу. То дуже складна справа управляти та
кою  державою, як римська, тримати в покорі завойова
ні народи.

/Такі думки висловлював, перебуваючи ще в неволі, 
Клавдій, так думали, мабуть, усі римляни.

Може, й справді вони такі розумні, що боги дали їм 
владу над світом?

Намісник, вважаючи, що сказав уже все, замовк. Він 
замовчав перед юнаком найважливішу державну таєм
ницю —  «поділяй і владарюй», сподіваючись, що згодом 
той і сам збагне її або довідається про неї від Клав
дія.

—  Достойний! —  вигукнув раптом збуджено юнак.—  
Виходить так, ніби на світі є тільки два вільні народи, 
що не підкоряються нікому.

—  Які народи ти маєш на думці? —  здивувався на
місник.

—  Римлян і антів,—  пояснив, хвилюючись, Радогаст.—  
Усі інші користуються видимою волею, від якої один 
крок до рабства.
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—  Ти хибно мене зрозумів,— насупився Постумій.— 
Не годиться прирівнювати варварів до римлян.— Фено- 
гене! —  гукнув, не бажаючи продовжувати розмову.— 
Приготуй лектики! —  наказав грекові-визволенцеві, який 
виконував функції дворецького.

Феноген гукнув щось рабові, який стояв біля нього, 
і той стрімголов помчав до будинку за лазнею, в яко
му проживали раби. За хвилину в алеї з'явилися носії 
з коробками-лектиками, прикріпленими до двох дрюч
ків. Кожну лектику, тримаючи на плечах дрючки, несли 
чотири дужих оголених до пояса раби. Підійшовши до 
Постумія і його гостей, вони поставили лектики на зем
лю, відчинили дверцята.

Храм Юпітера стояв недалеко від палацу, і Радогас- 
тові було дивно і смішно, що цих кілька кроків намісник 
не може пройти пішки й наказує нести себе в лектиці. 
Коротка прогулянка, напевно, не втомила б ні його, ані 
Клавдія.

—  Сідайте! —  запропонував гостям Постумій, сідаю
чи в лектику.

Радогаст завагався. Оце зараз його понесуть, ніби 
немічного старця. Соромно глянути рабам у вічі.

—  Швидше, Радогасте! —  помітив збентеження юна
ка Клавдій.—  Намісникові Сармізегетузи , і його гостям 
не личить ходити пішки, як плебеям.

Раби підхопили лектики і рушили зі своєю живою 
ношею. Обережно ступаючи, щоб лектика не гойдалась, 
вони вийшли на вулицю, що бігла повз палац.

Перед лектикою Постумія бігло десять рабів з пали
цями, вигукуючи: «Дорогу! Д орогу найдостойнішому 
намісникові Постумієві!»

Через віконечко в дверцятах лектики Радогаст спо
стерігав, як раби безцеремонно торували палицями до
рогу в натовпі. Ті, яких досягала палиця, голосно вислов
лювали своє незадоволення, але то були плебеї, і до їх 
нарікань ніхто не прислухався. Багаті і достойні, такі, 
як намісник Сармізегетузи, подорожували в лектиках, 
супроводжувані рабами.

Минувши кілька вуличок, раби зупинились перед хра
мом Юпітера, і Постумій та його гості вийшли з лектик.

Побудований на зразок римського, храм був оточе
ний колонами і амфіладами бічних кімнат, прикрашений 
розкішним портиком.
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Одягнений в білу лляну тогу, до Постумія в товари
стві кількох авгурів підійшов головний жрець святині Ві- 
кіній. За авгурами раби вели за роги жертовного ба
рана.

—  Зараз ми дізнаємось, чи боги згідні на усиновлен
ня цього молодого слов'янина достойним патрицієм 
Клавдієм,—  промовив урочисто Вікіній, не наважуючись 
назвати Радогаста варваром, і дав знак авгурам.

Ті гуртом накинулись на барана, повалили його на 
землю, зв'язали мотузками ноги. Один з авгурів уда
рив барана довбнею по голові, інший, замахнувшись 
довгим, гострим, як бритва, ножем, розпоров тварині 
черево, з якого випали гарячі закривавлені нутрощі. На
хилившись над ними, авгури радились, сперечались, по
казували на баранячі тельбухи і, врешті, згідно замаха
ли головами.

—  Безсмертні прийняли жертву! —  радісно оголосив 
волю богів старійшина авгурів.

Радогаст з цікавістю позирав на нутрощі, але не по
мітив у них нічого особливого.

«І звинські, і римські боги впиваються баранячою 
кров'ю»,—  прийшов до несподіваного висновку.

—  Зайдіть, достойні, в святиню, хай перед обличчям 
бога богів змішається ваша кров, і ви станете один для 
одного батьком і сином,—  звернувся до Клавдія та Ра
догаста жрець.

У супроводі авгурів та Вікінія намісник і його гості 
зайшли в головну наву * храму, в якій стояла статуя Ю пі
тера. Бородатий бог богів сидів у глибокому кріслі, по
клавши на коліна руки, і великими, без зіниць, випук
лими очима дивився кудись понад голови людей. Ма
буть, навіть не помічав їх.

На стінах і колонах храму густо висіли різноманітні 
золоті та срібні предмети, подаровані віруючими. Тут 
було й велике срібне серце з написом «Безсмертні при
хилили до мене серце Юстинії, наймилішої з усіх дів
чат», і золота тарілка з викарбуваною подякою якогось 
Флавія, що був у небезпеці, але боги врятували його, 
і навіть срібний кінь, що звисав зі стелі. До черева коня 
прикріплено пластинку з написом: «Це мій жеребець 
Аргус. Він переміг на перегонах, і я став багатий».

* Частина святині, відгороджена колонами.
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Вікіній і .авгури, схрестивши на грудях руки, бурмоті
ли якусь молитву. Потім головний жрець підійшов до 
низького мармурового стола, що стояв перед богом бо
гів, узяв до рук золоту чашу й налив до неї з глиняного 
жбана-амфори вина. Один з авгурів подав Вікінієві ко
роткого гострого залізного ножа.

—  Підійдіть до мене, достойні,—  наказав Клавдієві 
і Радогастові жрець.—  Хай споріднить вас кров і батько 
обійме сина, а син батька,—  вдарив Клавдія ножем 
у плече.

Удар був несильний, але вістря розрізало шкіру. 
З рани потекла кров, і кілька краплин її впало в підстав
лену Вікінієм чашу з вином.

Тепер настала черга Радогаста, і його кров також 
потекла в чашу.

Ю нак насторожено глипнув на чашу і —  на мить у 
нього виникло бажання відмовитися від змішаного з чу
ж ою  кров'ю  вина. Оце, випивши його, він, Радогаст, ста
не Флавієм. Таке римське ім'я вибрали для нього Клав
дій і Постумій. Але чи стане він римлянином? Адже він 
не приховує перед Клавдієм своєї любові до рідної зем
лі, бо інакше був би. обманщиком, не гідним довір'я 
свого названого батька.

З іншого боку, Клавдій не вимагає від нього від
цуратися роду і племені, стати римлянином.

Під час недавньої розмови він сказав:
—  Як пізнаєш і полюбиш Рим, тоді сам вирішиш, де 

твоя батьківщина: над Тібром чи Данастером.
Власне, вирішувати не доведеться. Але він, Радогаст, 

шануватиме свого названого батька за його доброту 
і ласкавість, як рідного, а Італію полюбить тому, що во
на Клавдієва батьківщина. І вип'є вино, бо в душі не таїть 
фальшу.

— Пий, достойний! —  подав Клавдієві чашу жрець.
Патрицій пригубив чашу, відпив кілька ковтків вина

й передав її Радогастові. Той без вагання взяв чашу 
й випив до дна змішане з кров'ю  вино.

На обличчі Клавдія, який тривожно стежив за пове
д інкою  Радогаста, відбилася радість. Ю нак не бридився 
його крові, став його сином.

—  Ви вже одної крові,—  взяв від Радогаста чашу Ві
кіній.— Тепер ти син патриція Клавдія і римлянин. Твоє 
ім'я вже не Радогаст, а Флавій, з дому та роду Клавдіїв
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Фульвіїв. Флавій Фульвій,—  повторив, щоб юнак краще 
затямив своє нове ім'я і рід.

Клавдій підійшов до Радогаста, обійняв і по-батьків- 
ськи поцілував його в чоло.

—  Віднині називай мене батьком,—  промовив схви
льовано.—  В тобі, мій сину, знайде своє продовження 
наш славний рід  Клавдіїв Фульвіїв.

—  А це тобі, Флавію, від мене...—  подав Радогастові 
невеличку скриньку, прикрашену самоцвітами, Посту
мій.—  Відчини її.

У скриньці лежав навинений на дерев'яну паличку 
густо списаний згорток пергаменту.

—  Прочитай його, Флавію! —  запропонував Клавдій.
Радогаст розгорнув пергамент і почав читати.
Пергамент стверджував усиновлення римським пат

рицієм Клавдієм юнака звинського походження Радогас
та. В ньому значилось, що віднині Радогаст стає Флавієм 
з роду Клавдіїв Фульвіїв, римським громадянином і єди
ним спадкоємцем Клавдія. Документ занесений до книг 
римських громадян у Д акії і скріплений намісницькою 
печаткою та підписами намісника Постумія, претора * 
і Клавдія.

—  Бережи його, Флавію, як зіницю ока,—  доброзич
ливо порадив юнакові намісник.—  Він відкриває перед 
Тобою дорогу до слави, до почестей, до багатства.

Слова намісника і документ справили на юнака гли
боке враження. Адже цей шматок пергаменту позбав
ляв його батьківщини, роду і навіть імені.

Але з іншого боку, він відкривав перед ним у май
бутньому шлях до Звиниграда, і Радогаст обережно на
винув його на паличку, сховав у скриньку.

VI

На пристані було людно й гамірно. Вімінакія була чи
малим портовим містом на Данубію **. Сюди з Італії 
і Причорномор'я прибували кораблі з товарами для Сар- 
мїзегетузи і Горішньої Дакії, звідсіль вони вивозили хліб, 
хутро, залізну руду, золото, яке добували в дакських

* Високий державний службовець, наділений судовою і адмі
ністративною владою.

•• Дунай.
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горах, рабів і бурих ведмедів для римських амфітеат- 
рів, дресирувальників і звіринців.

У Вімінакії стояло залогою кілька маніпул * другого 
дакського легіону, і в пристань час від часу заходили вій
ськові кораблі. Вони привозили військове поповнення, за- 
служенину легіонерам, одяг, зброю та коней, а офіце
рам листи, нові книги, вишукані вина і юних вродливих 
рабинь.

Тоді в табернах і попінах кілька днів та ночей не вщу- . 
хали сміх і пісні, в театрах артисти грали веселі комедії, 
на площах виступали акробати, фокусники і танцівниці, 
йшли кулачні бої, в амфітеатрах полонені готи і гірські 
даки вели бої з дикими биками та ведмедями. Перемож
цям іноді давали волю, кидали на арену аси і сестерції. 
Але це траплялося рідко, бо здебільшого перемагали не 
люди, а звірі.

На березі, закликаючи в свідки своєї чесноти різних 
богів та богинь, торгувались, сперечались, намагались 
обманути один одного купці та арматори

Іноді на оголені спини рабів падав батіг наставника, 
і тоді над пристанню разом з гамором плив жалібний 
зойк.

Біля одного з причалів стояв велетенський корабель 
з високими щоглами, з яких, ніби перебиті крила птахів, 
звисали вітрила. Ніс корабля прикрашала дерев'яна кін
ська голова, значно більша за справжнього живого коня.

З причалу на палубу було перекинуто хисткий дере
в'яний місток, і залога моторно вантажила на корабель 
скрині, бочки та мішки з різним товаром, що миттю зни
кав у трюмах.
 ̂ Радогаст, ніби зачарований, не відводив очей від 
корабля. В його череві вмістилось би, мабуть, сто звин- 
ських човнів разом з людьми. Важко було повірити, що 
такий велетень не тільки тримається на воді, але навіть 
без весел пливе значно швидше від човна.

Власне, корабель був забезпечений і веслами, мав їх 
з кожного боку по сто сорок. Але Радогаст чув від Клав
дія, що ними користуються рідко, під час затишшя на 
морі. Не весла, а вітер, напинаючи вітрила, гнав корабель 
по морю, як хмари по небу.

* 160 легіонерів.
** Власники кораблів.
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Об берег хлюпнула хвиля, і Радогаст мимохіть пере
вів погляд на ріку. Вона була така ж  незвичайна, як і цей 
велетень з кінською головою.

Але пишна ріка не веселила очей юнака. Навпаки. 
Його смутило, що в ненависній Д акії тече ріка величніша 
й могутніша від рідного, милого і такого щедрого для 
звинів Данастера, й не поступається перед ним навіть 
красою.

Задивившись на ріку, Радогаст не помітив, як до ньо
го в супроводі раба підійшов Клавдій.

—  Причарував тебе Данубій,—  ласкаво промовив пат
рицій і сам замилувався р ікою .—  Та й кораблик, яким ми 
попливемо, один з найкращих і найбільших серед тих, що 
заходять у Вімінакію. Сам намісник подбав, щоб Макріан 
забрав нас на свій корабель. Тому велетневі не страшні 
ні буря, ні пірати, яких ще є чимало в Егейському морі. 
Веслярі і залога набрані не із зрадливих рабів. Це люди 
вільні, знають військове ремесло і, коли потрібно, в одну 
мить стають воїнами, їх на кораблі понад триста чоловік.

Ляск батогів, крики, прокляття, зойки перешкодили 
розмові Клавдія з Радогастом. Озброєні даки гнали до 
причалу юрбу рабів —  чоловіків і ж інок. Щ об їм не кор
тіло кинутись на своїх мучителів, чоловікам пов'язали за 
спиною руки.

Раби були такі виснажені, що ледве переставляли но
ги. Вони були брудні, вкриті пилом далеких доріг, а на 
пошматованих батогами тілах позастигала кров. Слідом 
за рабами шість носіїв несли довгу відслонену лектику 
сірійського зразка, в якій лежала літня товста смуглява 
людина. Час від часу товстун кидав короткі накази, і тоді 
ляскіт батогів і зойки рабів ставали ще голоснішими.

Радогаст, який співчутливо позирав на рабів, враз 
здригнувся.

В напівголому рабові із зв'язаними руками і закри
вавленим обличчям він упізнав Дикобора.

Дикобор також встиг помітити Радогаста і Клавдія.
—  Рятуй, Радогасте! —  скрикнув і кинувся до зем

ляка.
В очах Радогаста спалахнув гнів і зловтіха. Ворог, 

який чигав на його життя, зараз благає в нього захисту 
і порятунку!

В першу мить Радогаст хотів було кинути Дикоборові 
в обличчя весь свій гнів, усю свою зневагу. Але розум
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узяв верх над гнівом. Д икобор м іг розповісти про горо
дище, яке він, Радогаст, залишив три місяці тому і за 
яким так тужив. Та й що, власне, скоїлось на звинській 
землі, що цього поганця привели сюди в кайданах.

—  Я завжди був твоїм другом,—  заскиглив Дикобор, 
ховаючи від Радогаста очі.

—  Замовкни, зрадливий друже! —  спохмурнів Радо
гаст.—  Твоя стріла в лісі над Данастером ледь не позба
вила мене життя.

Д икобор пополотнів.
—  То вина Гордовласта,—  не заперечував свого зло

чину.—  Він наказав мені... Старійшина ардагастичів... 
А я ардагастич. Прости мене...

Надбігли вартові-даки і, щось поміркувавши, роз
гублено затупцювали. Раба, з яким розмовляють патри
ції, не личить при них шмагати батогами.

Работорговець нервово вертівся в лектиці і смикав 
коротку бороду. Він також не знав, що має діяти, й на
сторожено поглипував то на Клавдія і Радогаста, то на 
Дикобора. Коли б виявилось, що раб —  римський грома
дянин, то було б велике лихо.

З іншого боку, як його щось єднає з цими патриція- 
ми-римлянами, то вони заплатять за нього подвійну ціну. 
Тоді відпаде потреба везти його до Риму ще й платити 
Макріанові за перевіз.

Те, що римські патриції розмовляють з рабом чужою  
мовою, работорговця не дивувало. Чимало римлян, пе
ребуваючи довгий час у завойованих країнах, вивчило 
мову підкорених народів.

—  Як ти став рабом? —  запитав сухо Радогаст, не ба
жаючи слухати виправдувань Дикобора.

—  Гордовласт продав мене в неволю,—  поскаржився 
на старійшину звинів раб.

Слова Дикобора були такі страшні й неймовірні, що 
на мить ошелешили Радогаста. Такого ще не траплялось, 
щоб звин продавав звина.

—  Невже ж  Гордовласт торгує звинами? —  отямив
шись, запитав з недовір'ям.

—  Прагнув мене позбутись,—  пояснив з ненавистю 
Дикобор.—  В лісі на мене зненацька напали два сини 
Гордовласта і його небіж Яговит.—  Я не підозрівав зра
ди і, поки встиг отямитись, вони зв'язали мене, заткну
ли ганчір'ям рота, заволокли в гущавину над Данастером.
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Уночі з дакського берега приплив човен, і даки за
брали мене. Продали якомусь дрібному работоргов
цеві, той перепродав іншому, аж врешті я опинився 
в нього,—  показав на товстуна.—  Тепер я знаю, що ста
лось з яровитичами Славобором і Гострозором та вело- 
гастичем Стожаром.

—  Гордовласт продав дядька Славобора?! —  вигукнув 
вражено Радогаст і рвонув на собі туніку.

—  Вони зникли з городища після того, як викликали 
Гордовласта на суд Хорса *,—  сказав Дикобор.

Серед антів був поширений суд Хорса. Ворожнечу 
двох антів вирішував двобій, свідками якого були старій
шини племені.

—  Хіба яровитичам і велогастичам байдуже, що про
падає їх рід? —  жахнувся Радогаст.

—  Білогрив оголосив на площі народові, що їх схо
пив Чорнобог, бо вони виступали проти Гордовласта, який 
під опікою  богів,—  виправдував байдужість родів Д ико
бор.—  Він говорить те саме про тебе і Клавдія. Я також 
повірив йому, а тепер пересвідчився, що жрець безсо
ромно брехав. Він замирився з Гордовластом, і тепер 
обидва діють заодно.

—  Клянусь усіма звинськими і римськими богами, 
що Гордовласт і Білогрив заплатять за свої злочини,—  
взяв за свідків богів Радогаст.—  Але ти з його роду,— 
нагадав з глумом Дикоборові,—  і одної з цим підступ
ним душогубом крові.

—  Гордовласт боявся, що я проговорюсь перед 
кимось, хто велів мені вбити тебе,—  пояснив Дикобор.— 
Врятуй мене, Радогасте! Я тяжко завинив перед тобою, 
але тепер віддам за тебе свою кров, — за звинським 
звичаєм ударив себе кулаком у груди на доказ того, 
що дотримає слова.—  Я заприсяг помститися Гордовлас
тові і мушу це виконати. Навіть гнів богів, які ним оп іку
ються, тепер мені не страшний.

Радогаст нахмурився, мовчав.
—  Не заслужив ти мого милосердя, Дикоборе,—  про

мовив гнівно.
Він ще не позбувся ворожості до ардагастича, не за

був і не простив йому його вини. Нікчема заслуговував 
тієї долі, яка його спіткала. Але, з іншого боку, це був

* Бог сонця і правди.
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звин, та ще й ворог Гордовласта. А розумні римляни не
дарма говорять, що «ворог мого ворога — мій друг».

—  Ти, батьку, знаєш, чим провинився переді мною 
цей раб,—  навмисне нагадуючи Дикоборові його стано
вище, звернувся до Клавдія Радогаст.—  То ж  скажи, що 
ти вчинив би на моєму місці?

На обличчі Клавдія появилося задоволення. Флавій 
розумно зробив, що в його присутності не прийняв ж од
ного нерозважного рішення, що звернувся за порадою 
до нього. До того ж, Клавдій помітив, що його названий 
син з якихось міркувань зараз хотів би допомогти Д ико
борові. Відповідь мусила бути продуманою, розумною, 
і римлянин не квапився з нею.

Дикобор фальшивий, він не завагався назвати себе 
другом Флавія, певний, що той не підозріває його в зло
чині. Фальшиві люди не заслуговують на милосердя. З ін
шого боку, він признає свою вину, засуджує свій вчинок, 
просить прощення і прагне довести Флавієві свою вдяч
ність. Каяття його щире, і Флавій матиме в ньому вір
ного слугу, а згодом, може, й приятеля. Але зараз волі 
він ще не заслуговує. Хай вип'є до дна чашу рабства, 
хай прибуде в кайданах до Риму, а там буде видно... На 
кораблі він нікуди не подінеться, і поспішати з рішенням 
немає потреби.

—  Зглянься й ти, Клавдію, на мене! —  розуміючи, що 
його доля зараз у руках римлянина, схилився йому до

4ііг  Дикобор.— Адже я також був твоїм учнем і не раз 
приносив тобі зі свого саду яблук та груш.

Клавдій насупився, неприязно зиркнув на Дикобора. 
Він не любив нагадування про свою неволю, хотів забути 
про неї, викинути її з своєї пам'яті, з свого життя. Щ о 
було, те минуло.

Але Д икобор говорив правду. Д о речі, учнем він був 
абияким, кохався не в книгах, а в ловах і швидко залишив 
навчання. Однак завжди з пошаною ставився до свого 
вчителя.

Клавдій не забув цього.
І саме ця обставина вирішила тепер долю Дикобора.
—  Я куплю цього раба, щоб він прислуговував нам 

у дорозі,—  оголосив своє рішення.— Опісля він стане 
пастухом у моєму апулійському маєтку.
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VII

Ріка неквапно котила голубі води до моря. Тисячі, 
а може, й мільйони років вона пробивалась до нього 
крізь гори, вгризалась у граніт, жолобила скелі, ревла 
й лютувала в ущелинах.

Вибравшись з гір на рівнину, втомлена титанічною 
працею, вона заспокоїлась, сповільнила свій біг і широ
ко розлилась по долині.

Радогаст з палуби корабля збуджено спостерігав за 
величною рікою . Кілька днів минуло від того часу, як 
корабель відплив з ВімінакіІ, але ріка неослабно чару
вала юнака своєю красою.

Власне, цей новий світ, у якому він зараз перебував, 
був повний несподіванок і дивовиж, приваблював і одно
час відштовхував. Кам'яними акведуками з далеких гір 
текла в Сармізегетузу цілюща джерельна вода, але вона 
була тільки для римлян. Решта жителів міста мусила за
довольнятись річковою. У величних амфітеатрах для роз
ваги римлян убивали один одного полонені гірські даки 
і готи. В казковому палаці Постумія гості пили з золотих 
чаш і їли зі срібних полумисків, але рабам, які мололи 
зерно, затикали рот ганчір'ям, щоб їм не кортіло під
кріпитись пригорщею муки. В бібліотеках намісника 
і сармізегетузьких багатіїв зібрано тисячі мудрих к^иг, 
але користувалися ними тільки одиниці.

Ну, а хто в городищі повірив би, що в багатьох рим
лян тисяча-дві, а то й більше рабів, серед яких чима
ло дуже розумних людей. Іноді значно розумніших за 
своїх панів. Але римляни не мають їх за людей, а за 
бездушні «речі, що говорять». У Клавдія також були 
і будуть раби. Як він з ними поводитиметься тепер, коли 
сам був рабом Гордовласта? Чи матиме їх за людей, чи 
за «речі»?

Втомивши очі залитою сонцем водною гладінню, Ра
догаст час від часу переносив погляд на далекі береги. 
Дубові ліси чергувалися там з садами, луги з полями, 
злиденні дакські села з заможними колоніями римських 
ветеранів.

Іноді на берегах з'являлися люди, але здалеку вони 
виглядали якимись малими, недорослими, невиразними.

По ріці снували рибальські човни, і даки-рибалки 
раз у раз витягали з глибин повні сіті жирної риби.
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Поруч з велетенським кораблем човни здавалися дитя
чими іграшками. Але побоювання Радогаста, що такий 
велетенський корабель, ще й з вантажем і кількома сот
нями людей, не втримається на поверхні води, не справ
дились. НавпакиІ Зустрічний вітер, що віяв з гір, нап'яв 
вітрила, і корабель ніби не плив, а летів над водою.

Веслярі відпочивали, вешталися по палубі, розважа
лись шашками та іграми «відгадай, хто вдарив» і «по
рахуй пальці». Це були вільні люди, здебільша колишні 
воїни, які наймались до весел на одне-два плавання. 
Заробивши срібла, одні поверталися додому, до дру
жин і дітей, інші веселилися дні і ночі в портових та- 
бернах і попінах з принагідними коханками. Розваги й лю
бов коштували дорого, і вони швидко залишались без аса 
в гаманці й знову бралися за весла. Іноді за зброю... М о
ря кишіли піратами, і часто доводилося міняти весло 
на меч.

На кораблі суворо заборонена була тільки гра в кос
ті, яка часто призводила до бійок, що закінчувалися ка
ліцтвом, а то й смертю когось із гравців. За цією грою 
сумували веслярі, залога і охоронці корабля, але страх 
перед Макріаном перемагав пристрасть.

Капітан корабля був нещадним до винуватців.
Одного дня, стоячи на палубі, Радогаст побачив щось 

схоже на привид. У далині, може за милю від корабля, 
тік не один, а три Данубіуси.

Страшна підозра виникла раптом у юнака, і він здриг
нувся. Старий Божемир з городища також не раз при
ймав вола за тура, не відрізняв сходу сонця від заходу 
і бачив те, чого не було. Він ходив з ціпком, мацаючи 
ним дорогу, й часто не м іг потрапити до власної хати.

Невже ж?..
—  Щ о тебе так налякало, Флавію? —  помітив жах на 

обличчі юнака Клавдій.
— Мені ввижаються три Данубіуси,—  поскаржився 

Клавдієві Радогаст.—  Невже ж  Чорнозор хоче відібрати 
в мене зір так, як забрав в Божемира? — не приховав 
свого переляку.

—  Ха, ха! —  зареготав Клавдій, розвеселений пере
ляком Радогаста.— Ти тепер під опікою  римських богів, 
і вони не дозволять вчинити тобі кривди,—  перестаю
чи сміятись, нагадав Радогастові, що він уже не підвлад
ний слов'янським богам. —  Це справді три Данубіуси,
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Флавію,— розвіяв страшну підозру юнака.—  Вони, не 
вміщуючись в одному руслі, знайшли собі нові.—  Звід
си вже недалеко до моря, яке греки називають Гостин
ним. Завтра прибудемо в Тульцію * і, як боги будуть до 
нас прихильні, то за місяць прибудемо в Італію. Але до 
неї ще понад дві тисячі миль **, і ще побачимо не одну 
дивовижу.

—  Ти щасливий батьку, що пізнав стільки світу, ба
чив стільки див,—  позаздрив Клавдієві Радогаст.

В очах Клавдія спалахнула радість. Флавій називає 
його батьком і марить про далекі дороги. Гекатомбу *** 
богам за їх добрістьі Тепер він, Клавдій, матиме в своїх 
мандрівках надійного помічника, вірну, близьку людину. 
Адже на світі ще стільки цікавого, невивченого, неопи
саного.

—  Всі дива, Флавію, будемо дивитися тепер разом,—  
порадував юнака.

Щ е того ж  дня корабель увійшов у дельту Данубіу- 
са й поплив одним з його рукавів.

Тепер краєвид змінився. Замість осель, лугів і лісів, 
скрізь, поки сягав зір, шуміло безкрає очеретяне море. 
Серед очеретів текли кудись річки, блищали озера. Тут 
було казкове пташине царство, в якому, куди не глянеш, 
скрізь блукали і плавали тисячі птахів, часто таких, яких 
Радогаст ще не бачив. Іноді пташині зграї злітали під 
небо, закривали сонце, і шум від їх крил був схожим на 
вітровій.

На річці час від часу зустрічалися швидкі військові 
триреми і квадриреми **** з легіонерами на палубах, 
а також невеличкі кораблики, що вели жваву торгівлю 
з прибережними дакськими і римськими оселями.

Один раз, переборюючи течію і залишаючи за со
бою глибоку білу борозну, пронісся на всіх трьохстах 
веслах п'ятирядник. Він був великий, як острів, і високий, 
як гора, удвічі більший за корабель Макріана, і вода 
навколо нього аж кипіла.

То було одно з багатьох див, створених римлянами.

* Нині Тульча над Дунаєм; за римських часів чорноморська 
пристань. В результаті наносів Дунаю перемістилась на 75 км 
від моря.

** Римська миля —  1000 кроків.
* * *  Жертва з сотні волів.

Військові кораблі з трьома і чотирма рядами весел.
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Радогаст замислено дивився услід п'ятирядникові, що 
швидко віддалявся, і в його душі вперше народжувалася 
пошана до римлян. То був дивний народ великих вад 
і великих чеснот, великої жорстокості і великого розу
му, зледащілих розпусників і безстрашних воїнів, руй
нівників і творців.

— Либонь, іншого такого на землі немає,—  збудо- 
ражений власними думками, висловив їх уголос.

—  Мовиш про п'ятирядник, чи про римський на
род? —  прагнув упевнитися, що саме так хвилює юнака, 
Клавдій.

—  Про народ,—  признався Радогаст.
На обличчі Клавдія відбилася радість. Адже він пе

редбачав, що прийде той час, коли в серці його назва
ного сина Рим переможе злиденну варварську оселю. 
Але розумний римлянин знав, у яких муках відмирає 
старе й народжується нове, і мовчав. Зерно, що дало 
сходи, виросте в колос. Треба тільки вміло його догляда
ти, оберігати від негод.

Наступного дня корабель прибув у Тульцію —  велику 
людну пристань над Гостинним морем. Біля причалів 
стояли десятки великих і малих кораблів, береги були 
забудовані складами з різноманітним товаром.

У Тульції Радогаст уперше побачив море, скуштував 
солоної морської води.

Чорне, грізне безмежжя лякало але й приворожува
ло Радогаста. Воно вабило юнака своєю таємничістю, 
розпалювало жадобу пригод, кликало в далекі, незвідані 
землі, про які розповідав Клавдій.

Власне, його розповіді іноді були неймовірніші від 
казок, але Радогаст не сумнівався в їх правдивості. Клав
дій говорив те, що бачив і пережив.

У Тульції капітан довго не затримувався. Наближалася 
осінь, і треба було поспішати. Гостинне море було лагід
ним тільки влітку. Восени і взимку воно ставало непри
вітним, буряним, і не один корабель знайшов могилу 
в його глибинах.

В порту Макріан забрав нову партію рабів, понад 
двісті чоловіків і ж інок, цим разом готів. Готські ж інки 
високо цінилися в Римі — не так за свою вроду, як за 
працьовитість, а чоловіки прославились відвагою на аре
нах амфітеатрів, у гладіаторських битвах і змаганнях 
з дикими звірами.
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Капітан найняв у пристані кілька десятків нових весля
рів, бо деякі його моряки, загулявши в Тульції, не по
вернулись на корабель.

Був місяць вересень, сонце вже не палило, а гріло, 
море ще спокійно дрімало, дрібні хвилі лагідно хлюпа
лись об борти, і корабель швидко летів з попутним вітром.

Але Макріан, не довіряючи видимому спокоєві, три
мався близько до берега, і Радогаст мав змогу бачити 
неозорі приморські степи, білокамінні, оточені високими 
мурами, грецькі міста-колоніТ, якими володіли римля
ни, і навіть кораблі та людей у пристанях.

Іноді з-під палуби виривався крик і зойки, бряжчання 
кайданів, прокляття наставників і ляскіт батогів, але те, 
що там діялось, нікого не турбувало. Адже батоги на
ставників шматували тіла не людей, а «речей, що гово
рять».

Одного дня з-за небосхилу виповзли хмари, небо 
потемніло, знявся вітер.

Налетіла буря. Дрібні і лагідні досі хвилі враз закле
котіли, перетворились на рухомі гори й люто накину
лись на корабель.

Перемагаючи клекіт хвиль і завивання вітру, над ко
раблем попливли короткі р ізкі звуки труби. Макріан 
сигналив тривогу. Він наказував зрозум ілою морякам 
мовою звуків згорнути вітрила, взятись за весла і від
плисти в море, щоб вітер та хвилі не кинули корабель 
на скелі.

—  РабиІ Збунтувались раби! — закричав раптом 
хтось з відчаєм, і той крик долетів до Макріана.

З бічного люку один за одним вилазили на палубу 
раби, озброєні розбитими кайданами, шматками залі
за, уламками весел. Скориставшись відсутністю настав
ників, які допомагали залозі і веслярам, вони знайденою 
в трюмі сокирою розбили кайдани.

Макріан, не знаючи, що діяти, аж застогнав. Він опи
нився м іж  Сціллою і Харібдою \  3 одного боку, кораб
леві загрожували скелі, з другого —  ще страшніша не
безпека збунтованих «речей, що говорять».

Але вагання Макріана тривало недовго. Схопивши 
трубу, він удруге протяжно, різко засигналив. Тепер 
капітан кликав залогу і веслярів до зброї.

* Міфічні морські потвори.
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Деякі з рабів тим часом устигли запастись сокирами, 
залізними ломами і навіть знайденими на палубі щитами 
й мечами, що їх, пораючись коло вітрил, дехто залишив 
без догляду.

Почувши бойовий сигнал, веслярі й залога швидко 
шикувались у декурії. Лучники, видряпавшись у спосте
режні гнізда на мачтах, поклали на тятиви стріли. М ак- 
ріан подав сигнал лучникам. Задзижчали стріли, і кілька 
рабів упали на палубу.

Виставивши наперед короткі, гострі мечі, в наступ 
пішли веслярі й залога.

На палубі закипів жорстокий бій, у якому ніхто не 
мав і не просив милосердя.

Здивовані криком  і бряжчанням заліза, з каюти ви
бігли Радогаст і Клавдій. Криваве видовище ошелешило 
обох.

—  Флавію! Гей, Флавію! Біжи по зброю! —  отямив
шись, вигукнув люто Клавдій, і страх та ненависть до 
бунтівників аж перекосила його обличчя.

Радогаст, не знаючи що діяти, мовчав і похмуро спо
стерігав за битвою. Ю нак відчував, що, ставши сином 
римського патриція, він зобов'язаний допомогти рим
лянам знищити збунтованих рабів, виявити перед Клав- 
дієм і залогою свою відвагу. Але щось не давало йому 
взятись за меч і вбивати повсталих.

Враз Радогаст здригнувся, насторожився.
Серед рабів, що билися з римлянами, він упізнав Ди

кобора.
Заслоняючись роздобутим десь щитом, раб Клавдія 

завзято відбивався сокирою від римлян. Поруч з ним 
залізною палицею трощив римські шоломи здоровен
ний гот.

Д икобор також помітив Радогаста і з допомогою 
гота став пробиватись до нього.

Радогаст, не знаючи намірів Дикобора, хотів схова
тись у каюту, але гордість зупинила його.

Зваливши якогось весляра, Д икобор гукнув щось Ра
догастові. Але гул битви заглушив його слова, а вітер 
поніс їх над морем, і вони не долетіли до Радогаста.

Враз гот, беручи, мабуть, беззбройного Радогаста за 
одного з ненависних римлян і бажаючи помститись йому 
за своє горе, замахнувся на юнака залізною палицею. 
Але удар не досяг мети. Дикобор, забувши про власну
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небезпеку, так відштовхнув від Радогаста гота, що той 
мало не впав.

Гот заревів, як поранений тур. У вчинкові молодого 
звина він бачив зраду й бажання прислужитись римля
нам, урятувати власну шкуру.

Вигукнувши якесь готське прокляття, він замахнувся 
і вдарив Дикобора палицею по голові.

Дикобор, навіть не зойкнувши, повалився до ніг Радо
гаста. В ту мить меч одного з римлян прошив гота на
скрізь, і він упав поруч із своєю жертвою.

Тим часом краще озброєні римляни відтіснили рабів 
до поруччя, що бігло довкола палуби.

І тут сталося щось неймовірне, від чого Радогастові 
захолола кров. Якась одягнена в лахміття рабиня-готка, 
сплівши над головою долоні, щось крикнула й стрибну
ла з корабля у вируюче море.

Стоголосий крик рабів заглушив гул битви й клекіт 
моря. В якомусь божевільному екстазі чоловіки і ж інки 
перестрибували через поруччя й кидались в кипучу чор
ну безодню.

Видовище було таке жахливе, що здригнулись навіть 
бувалі моряки. Жоден меч не піднявся на нещасних, 
і жодна стріла не вилетіла з лука.

Побачивши, як пропадає його добро, товстий рабо
торговець схопив за лахміття одного з рабів, але той, 
піднявши його над палубою і не випускаючи з рук, стриб
нув разом з товстуном у море.

Битва закінчилась, на палубі залишились тільки вби
ті й поранені, які не мали сили доповзти до поруччя.

Радогаст нахилився над Дикобором. Він лежав непо
рушно з заплющеними очима. З розбито? голови текла 
кров.

Надбіг Клавдій зі зброєю, яка тепер була вже зай
вою.

—  Рятуй його, батьку-----схвильований до глибини
душі показав на Дикобора Радогаст.—  Нині він уряту
вав мені життя й тепер не повинен умерти.

Клавдій став на коліна біля пораненого й довго зосе
реджено обстежував рану.

—  Дикобор житиме, Флавію,— встаючи, порадував 
він Радогаста.—  Тепер, як він спокутував перед тобою 
провину, я подарую йому волю.



VIII

Кожний, хто йшов або їхав до Риму, брав з собою 
те, що мав найцінніше: лихвар —  золото, актор —  маску, 
ж інка легкої поведінки — пахощі та рум'яна, ткач —  по
лотно, пастух —  вівцю, вчений —  книгу.

Радогаст віз у вічне місто любов і ненависть.
Туга за батьківщиною дедалі росла і не покидала мо

лодого блукача навіть тоді, коли всміхалися уста, а не
нависть до винуватця його горя з дня на день дошкуль
ніше пекла душу.

Дні тим часом пливли, як корабель Макріана, наро
джувалися в світанках і згасали в надвечір'ях. Далеко 
позаду, ніби сни дитинства, залишився Данастер, Боруч, 
городище і навіть Гостинне море, яке вабило своїм 
безмежжям і лякало незбагненністю.

Добігав до кінця місяць вересень, коли корабель ви
плив на голубі води Єгейського моря.

Над Данастером у погожі вересневі ранки вже сну
валося бабине літо й лагідно гріло сонце, але тут воно 
припікало ще по-літньому, а срібна павутинка з дале
кої антської землі аж сюди не долітала.

Щ об заповнити час, Радогаст вивчав складний рим
ський календар, раз у раз переплутуючи календи * з іда
ми Але кожний день, який віддаляв його від рідної 
землі, одночасно і наближав юнака до неї. Чим швид- 

"Н ію  він здобуде потрібне йому та звинам знання, набе
реться досвіду, тим швидше здійснить свої плани.

Такий спосіб мислення він запозичив у Клавдія, який 
повчав, що кожна річ і подія схожа на монету: має ли
цьовий і зворотний бік.

Але Дикобор не поділяв міркувань і висновків Радо
гаста.

Клавдій умілим лікуванням повернув йому здоров'я, 
і тепер, коли він кров'ю  змив свою провину, юнаки за
приятелювали, проводили разом усі дні.

—  З твоїх слів випливає, що ми подорожуємо на од
ному кораблі, але в різні боки,—  пожартував невесело 
Д икобор.—  Я пливу в Рим, а ти вже повертаєшся у Зви
ниград.

* Перший день місяця.
** Середина місяця.
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Юнаки задивилися на море, замислились. Тх думки 
були, мабуть, тотожні, бо на обличчях раз у раз з'явля
лися то смуток, то завзяття, то гнів. Не помітно було 
тільки радості.

Корабель плив повз розкидані серед моря кам'яні 
острови, що вершинами гір підпирали небо. Деякі з них 
були суворі та необжиті, інші, навпаки, густо заселені, 
з гамірними містами-пристанями на узбережж і і кораб
лями біля причалів.

—  Невже ж  мертве каміння миліше для них від сте
пів, лісів і рік? —  маючи на думці остров'ян, запитав 
Клавдія, який саме вийшов на палубу, Радогаст.—  Земля 
така велика, що для всіх місце на ній знайдеться. А на 
камені навіть ячмінь не зійде.

—  На цих островах, Флавію, живуть греки, бо во
ни —  ці клаптики землі —  належать ГреціТ,—  позирнув 
з пошаною на острови Клавдій.—  То мала, бідна, гориста 
країна, але без неї світ потопав би в темряві і варварст
ві. Вона подарувала йому Гомера і Ф ід ія, Софокла і Ар і- 
стотеля, Солона і Геродота, навчила любити красу і зба
гатила науками людський розум. І кожний грек гордий 
за свою убогу батьківщину, кожний любить її до не
стями.

Клавдій ніжним поглядом обіймав кожний острівець 
і кожне місто на узбережжі, і його натхненне обличчя 
свідчило про пошану до убогої, але славетної Греції, до 
її талановитого народу.

—  Батьківщину, Радогасте, не вибирають, а успадко
вують по предках і народжуються вже з любов'ю до 
неї,—  вів далі свою мову римлянин.—  Та й цінують її не 
за те, що вона багата, велика, урожайна, що милує око 
своєю красою, а люблять такою, якою вона є. Для гре
ка наймиліші його гори і кам'янисті острови, для вар
вара — степи й ліси, для нубійця —  пустеля.

Враз, позирнувши на юнаків, Клавдій знітився, при
нишк, в очах з'явився неспокій.

Радогаст і Д икобор стояли сумні, замислені, задив- 
лені у морську далечінь, і досвідченому римлянинові не 
важко було здогадатись, що вони думають та почу
вають —  їх смуток викликали його необачні слова. Те
пер думки і серця юнаків не з ним, не з його прекрас
ною сонячною Італією.

Замилувавшись Грецією, він чи не вперше, не врахував
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згубних наслідків такої необережної розмови, і то була 
його велика, непрощенна помилка.

—  З любов'ю до рідної землі не тільки народжують
ся...—  повернувся до перерваної розмови Радогаст.

—  Я знаю, що ти хочеш сказати, дорогий Флавію,—  
скорботно позирнув на юнака Клавдій.—  Але кажи,—  за
пропонував, плекаючи слабу надію, що, може, він 
помиляється.

— З нею і вмираютьі —  твердо промовив Радогаст, 
і очі спалахнули завзяттям.

Клавдій якось сумно хитнув головою і сперся на 
щоглу. Це він навчив Флавія робити логічні висновки 
з подій та явищ, і юнак тепер послуговується ними.

І в душі Клавдія поруч зі смутком несподівано з'яви
лася тиха радість за свого талановитого сина.

До корабля раз у раз підпливали рибальські човни, 
рибалки пропонували свіжу рибу і навіть товстих му
рен, * але Макріан супився й відмовлявся від покупки.

Радогаст знав від моряків, що деякі острови служать 
пристановищем для піратів, які часто прикидаються ри
балками, підпливають до кораблів, щоб вивідати їх оз
броєння і чисельність залоги. В темні буряні ночі мор
ські розбишаки запалюють на березі вогні. Недосвідчені 
капітани приймають їх за маяки, пливуть на світло і роз
бивають об скелі кораблі. Пірати виловлюють з води 
вантаж і людей, яких опісля продають на торжищах ра
боторговцям.

Іноді римські військові триреми оточують острівці, 
знищують піратів, затоплюють їх кораблі. Але за деякий 
час вони знов з'являються, бо горлорізів на світі до
сить, і все починається спочатку.

Враз увагу юнаків привернула гостра суперечка. Де
сятник найнятих в Тульції веслярів, непривітний насуп
лений здоровань Абруцій, перегнувшись через поруччя, 
вигукував щось гнівно до кудлатобородого, оголеного 
по пояс рибалки, що підплив човном до корабля. Той, 
не злякавшись крику десятника, відповідав йому гру
бою лайкою й погрожував кулаками.

Хоч і лаяли вони один одного латинською мовою, але 
раз у раз переплутували її такими дивовижними слова
ми, яких Радогаст ніколи не чув. Навіть для Клавдія їх

* Риба-хижак.
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латина звучала дико і грубо, бо на його обличчі відби
лося збентеження і, врешті, досада.

—  Ті простаки-неотеси споганюють шляхетну мо
ву Ціцерона і Вергілія! —  вигукнув обурено.—  Рідної, за 
звичаєм всіх відщепенців, цураються, а чужої не на
вчилися. Таких у Римі називають «людьми з собачою 
душею».

Зацікавлені криками, до поруччя підійшли моряки, 
а за ними й Макріан. Рибалка, мабуть, злякавшись, щоб 
вони не вчинили йому якогось лиха, став швидко відда
лятись, супроводжуваний лайкою десятника.

Хтось з моряків кинувся було за луком, але Абруцій, 
викрикуючи щось про якісь належні йому триста п'ятде
сят сестерціїв, зупинив моряка. При тому він вибухнув 
такою добірною лайкою на адресу рибалки, що Радогас- 
тові стало моторошно.

З його слів виходило, що рибалка Євменід —  син осла 
і свині, ошуканець та негідник. Колись вони служили ра
зом на кораблі арматора Теренція, і він, Абруцій, пози
чив тоді Євменідові триста п'ятдесят сестерціїв. В одній 
з грецьких пристаней Євменід не повернувся з берега 
на корабель, і оце зараз вони знову зустрілися. Але цей 
брат брехні верзе таке, що страшно повторювати. Він 
присягається, що ніколи не служив у Теренція, що не знає 
жодного Абруція і не позичав у нього грошей.

Десятник від гірко ї образи та досади аж застогнав 
і, чекаючи співчуття, жалісливо поглипував то на Макріа
на, то на моряків.

Дружний регіт, що гримнув на палубі, ошелешив 
Абруція. Пригода десятника розвеселила залогу, але не 
викликала сподіваного співчуття.

Абруцій з докором обвів поглядом присутніх і, повер
нувшись до них спиною, відійшов ображений. Він вигля
дав таким пригнобленим невдачею і ошелешеним рего
том залоги, що навіть бувалий Макріан не розгадав його 
хитрощів.

Але в очах Абруція, які він ховав від товариства, за
блимала дика зловтіха.

День випав безвітряний, один з тих, які часто бу
вають у цю пору року на Егейському морі. Вітерець, 
що сумирно пустував на світанку у вітрилах, напустував- 
шись, затих, і вітрила безсило звисали зі щогли, як пе
ребиті пташині крила.
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Веслярі лаяли Еола *, але, виконуючи наказ Макріа- 
на, взялися за весла.

Обережно закрадалося надвечір'я, коли корабель, 
похлюпуючи веслами, увійшов у протоку м іж  двома 
невеличкими гористими островами.

М оряки не любили таких проток. Хоч Сцілла й Ха- 
рібда розбишакували в Мессінській протоці, але й інші 
також мали своїх потвор, які чигали на моряків і затоп
лювали кораблі. Серед залоги знайшлися бувальці, які 
на власні очі бачили Сціллу і Харібду, і тільки добрі бо
ги врятували їх від потвор. У страхіть по шість пар ніг 
і по шість голов, а роти такі широкі, що в них вміщаєть
ся квінкверема **.

Ніхто, навіть Макріан, не сумнівався, що очевидці 
говорять правду, бо ж  потвор бачило чимало людей 
і про них писали навіть вчені-мандрівники. Ну, а люди 
науки не займаються вигадками.

Від таких розмов на душі в юнаків ставало моторош
но, і вони насторожено позирали на море. їх лякала 
можливість, не завершивши своїх земних справ, заги
нути в пащах потвор.

Але страховиська не з'явились, і корабель спокійно 
плив протокою. Вдалині мерехтіло вже відкрите море, 
як раптом з-за одного з островів випливли один за од
ним чотири кораблі. Вони були значно менші від М ак- 
ріанового велетня, але рухливіші та спритніші від нього 
і швидко на веслах йшли йому назустріч.

Макріан хвилину напружено придивлявся до кораб
лів і враз, схопивши трубу, р ізко  засигналив «на палу
бу, до зброїі» Тривожні звуки долетіли під палубу аж 
до веслярів. Кинувши весла, вони стали вибігати зі 
зброєю, яка завжди була в них під рукою, на палубу.

Незнайомі кораблі пливли навперейми Макріановому 
велетневі, і навіть здалеку можна було помітити, як їх 
залоги готують залізні гаки й перекидні містки.

Це, без сумніву, були піратські кораблі.
— Готуватися всім до бою! —  наказав сигнал труби, 

і навіть Клавдій озброївся мечем та щитом.
Перемога піратів несла і йому, і юнакам, і залозі 

як не смерть, то рабство.

* Бог вітрів.
** Військовий корабель з п’ятьма рядами весел.
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Але Макріан і залога не виявляли великої тривоги 
перед піратами. Вони були гідними продовжувачами 
морських традицій, створених віками і поколіннями мо
ряків усіх народів. Безжурні гуляки, які не шкодували 
в портових табернах срібла та золота на вино і веселих 
дівчат, веслярі не знали страху.

Боягузливі сиділи по своїх хижах і не покидали землі. 
Крім  того, Макріан покладав великі надії на свого ве
летня. Видертись на нього по хистких містках було так 
само важко, як по драбинах на мури фортеці.

Капітан уважним поглядом окинув залогу, шукаючи на 
обличчях моряків переляку або, принаймні, збентежен
ня. Не помітивши їх, Макріан заспокоївся. Власне, він і не 
сподівався в душі на інше.

Вишикувались до битви й люди Абруція, по яких та
кож  не помітно було переляку.

Пірати тим часом підпливли з обох боків ледь не 
впритул до корабля.

—  Віддайте нам свою черепаху, то збережете жит
тя! —  вигукнув кремезний розбишака, озброєний, як 
грецький гопліт *, але без списа.

—  Клянусь богами, що, нападаючи на нас, ви позбу
детесь свого! —  з обуренням відкинув пропозицію піра
та Макріан.—  Пливіть своїм шляхом, якщо не бажаєте 
опинитися ще нищ на дні пекла.

На кораблях піратів ревнула труба, і вони, як дре
сировані собаки на далматського ведмедя, кинулись на 
Макріанового велетня.

Хрускіт ламаних весел, бряжчання заліза, крики со
тень людей злилися в оглушливий гуркіт, що громови
цею покотився над морем і островами.

На Макріанового велетня полетіли з піратських кораб
лів десятки залізних гаків і перекидних містків, у боки 
вбилися залізні остроги, й він зупинився.

Деякі гаки й містки не долетіли до палуби, інші зне
шкодила й зіштовхнула у море залога, але чимало їх 
таки зачепилось за поруччя і бортову обшивку. Зімкнув
ши над головами щити, озброєні мечами і сокирами, по 
містках на палубу стали дряпатись напасники. Назустріч 
їм полетіли сотні стріл і дротиків, ударило по розбиша
цьких громадах каміння катапульт. То тут, то там залозі

* Воїн-піхотинець.
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вдалося зіштовхнути перекидні містки, й десятки піра
тів, обтяжені зброєю, пішли на дно.

Але розбишак було, як жолудів на старих дубах, 
і де-не-де вони зуміли добратись до поруччя. Одначе 
тут вони зустріли таку завзяту оборону, що вибратись 
на палубу не змогли.

Радогаст і Дикобор, переборовши хвилинну тривогу, 
також не дармували. Роздобувши луки, вони без про
маху посилали в піратів стрілу за стрілою. При тому 
з кожною  хвилиною, з кожною  випущеною стрілою в ду
ші Радогаста зростала лють, якої він не відчував під час 
повстання рабів. Там сумління не дозволяло йому підня
ти руку на безборонних, які, рятуючись від рабства, ви
брали смерть. Тепер рабство, а може, й смерть чека
ли його, Дикобора, Клавдія і сотні людей від рук душо
губів, яких гнала на злочин жадоба наживи.

Одна стріла застряла в старенькому шкіряному щи
ті, що дістався Радогастові, й легко поранила його 
в груди. Інша, зачепивши волосся, просвистіла над голо
вою і вбилася в щоглу.

Радогаст, забувши про небезпеку, вирвав стрілу зі 
щогли й, поклавши на тятиву, послав її в гущу піратів. 
Тут же відкинув лук, схопив меч і стрибнув до поруччя.

Засмаглий, аж чорний, пірат, може, грек, а може, сі- 
рієць, затуляючись щитом, вдерся на палубу й рубнув 
одного з Макріанових моряків. Але тут він, похитнув
шись на одну мить, відслонив груди, і меч Радогаста про
бив йому серце.

Пірат враз обм'як, випустив з рук щит і, як підкоше
ний, звалився на палубу. #

Враз із стерневої частини корабля до Радогаста доле
тіли відчайдушні крики: «Зрада, зрада!». Глянувши туди, 
юнак ледь не виронив меча.

Найняті в Тульції моряки на чолі з Абруцієм рубали 
веслярів Макріана.

Жахлива картина не вимагала зайвих слів, ані пояс
нень. Під виглядом моряків ховалися пірати, які найма
лися на кораблі, що плавали по Егейському морю.

У голові юнака майнув моторошний здогад. Абруцій 
і рибалка Євменід були в змові! Триста п'ятдесят сестер
ціїв означали, що на кораблі стільки боєздатних людей.

Зрадники тим часом відтіснили від двох перекидних 
містків залогу, й по них уже вдиралися на палубу пірати.
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Опинившись м іж  зрадниками і наступаючими пірата
ми, Макріанові моряки зрозуміли, що битву програно. 
Те, що не вдалося розбишакам, доконала зрада.

Страшний, весь у власній і чужій крові, Макріан, ви
гукуючи прокляття, кинувся з мечем у руці на Абруція. 
За римським звичаєм, він не рубав ворога, а встромив 
меч з такою силою у підставлений Абруцієм щит, що 
пробивши його, поранив зрадника в руку. Але меч за
стряг у щиті, й сокира Абруція розчерепила Макріанові 
голову.

Смерть капітана гнітюче подіяла на залогу, але не зга
сила завзяття. Тільки жменька моряків, рятуючи власну 
шкуру, кинула зброю, здаючись на ласку й неласку роз
бишак. Інші, для яких рабство було страшніше від смер
ті, брали за своє життя два розбишацькі.

Не відкинув меча й Радогаст. Звини не мали звичаю 
добровільно йти в рабство, доки рука тримала зброю.

Раптом чиясь рука лягла йому на плече.
—  Відкинь меч геть! — почув гнівний голос Клав

дія.—  Тобі не загрожує рабство, і гинути тепер, як до 
Риму —  подати рукою, безглуздо. Гинуть мужні, але бідні 
люди, а в мене досить маєтків, щоб викупити з неволі 
і себе, і тебе й Дикобора.

Радогаст на мить завагався й, неохоче в и к о н у ю ч и  на
каз Клавдія, кинув меч на палубу.

Відбиваючись від двох напасників, до Клавдія і Ра
догаста пробирався Дикобор. Він зумів поранити одно
го з піратів, але другий уперто переслідував його.

Піднявши з палуби тільки-но відкинутий меч, Радо
гаст кинувся виручати Дикобора.

Пірат гукнув щось своїм спільникам, і ті, горлаючи, 
оточили юнаків.

Раптом, весь у крові, Абруцій, розштовхнувши роз
бишак, затулив собою юнаків.

Зрадник був, мабуть, неабиякою персоною серед пі
ратів, бо вони миттю розбіглися в різні боки, як собаки, 
яким господар пригрозив батогом.

Абруцій, довго перебуваючи на кораблі Макріана, 
знав, яка цінна здобич в особах Клавдія та юнаків діста
лася до рук піратів.

Сонце зайшло, і бій затих.
Хто вибрав смерть, той загинув, хто рабство —  став 

рабом.
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IX

Худі, оголені до пояса раби споруджували будинки, 
довбали в скелях схованки, поглиблювали залізними чер
паками заслонену від вітрів скелями пристань.

Вони мусили працювати так з ранку й до ночі, бо раб 
без праці ледащіє, і тоді йому до голови приходять не
розважливі думки та бажання. «Річ, що говорить» почй- 
нає марити про волю і хапає до рук зброю.

На березі рабині в'язали риболовні снасті, пряли 
тонку овечу вовну, ткали під навісами, що захищали від 
сонця, лляне полотно. З ними поводилися лагідніше, 
н іж з рабами-чоловіками, бо їх бунт виливався не кро
в'ю, а сльозами.

У великому оцямрованому ставку, куди спливала 
з гір джерельна вода, бовталась дітвора. її було більше, 
ніж улітку у Данастері риб'ячої мільки.

Картини острівного життя свідчили, що пірати вко
рінились на острові і не думають його залишати. Тут 
вони жили й умирали від ран, тут народжувалися їх 
діти, і цей гористий клаптик землі став для них бать
ківщиною.

У пристані стояло кілька піратських бойових кораб
лів, але увага піратів тепер була прикута до невеличко
го вітрильника-однорядника на вісімдесят весел. Згор
нувши вітрила і обережно оминаючи підводні скелі, 
вітрильник зайшов у пристань і зупинився біля при
чалу.

Пірати жили на острові в достатку, привільно, з дру
жинами, наложницями та дітьми, і однорядник регуляр
но постачав їм продовольство та вино.

Загула труба, і кілька десятків призначених для цьо
го рабів кинулось по хистких дерев'яних містках виноси
ти з трюмів мішки з борошном і крупою, в'ялене 
м'ясо, коші з фруктами і городиною, барильця меду, 
бурдюки з вином і олією.

Прибуття однорядника завжди бувало нагодою для 
вакханалій, які злякали б навіть Вакха.

В такі дні покотом лежали п'яні чоловіки та жінки, 
хиталися на тонких ніжках діти, над островом лунали 
пісні. Навіть раби ходили ситі. Украдений бурдю к вина 
дозволяв їм забути про неволю, повертав радощі життя, 
а рабині-наложниці вагітніли без участі своїх панів.
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Не раділи однорядникові і не веселились разом з усі
ма тільки вартові. Вони, ніби суворі римські цензори, 
покликані стежити за цнотливістю громадян, з гіркотою  
поглипували на захмеліле товариство, мовчки прислу
халися до сороміцьких пісень, одвертали голови, коли 
помічали під скелею вакханта і вакханку у любовних 
обіймах.

Та не гріхопадіння остров'ян викликало гіркоту і не
вдоволення вартових. Тх жер гнів і шарпали заздрощі, 
що оргія відбувається без них, що вони тільки свідки, 
а не учасники її.

Але Демидор велів, щоб під час вакханалій вартові 
не доторкались до чаші з вином, не наближалися до ж і
нок і подвоїли пильність. А зламати наказ ватажка м ож 
на було тільки один раз у житті.

Власне, триреми чи навіть квінквереми Роми не так 
лякали піратів, як раби. Хто не знав таємного проходу 
серед скель, той ніколи не проник би на острів, і не один 
капітан поплатився за свою зухвалість кораблем. Небез
печними були раби. Морські битви коштували піратам 
багатьох жертв, а кожний корабель давав нових рабів. 
Скориставшись вакханаліями, вони могли збунтуватися 
і заволодіти островом, знищити своїх господарів.

Щ об уникнути цієї небезпеки, зайвих рабів час від 
часу заковували в кайдани, вантажили на кораблі і вез
ли на далекі торжища Азії. Золото від їх продажу 
зникало в печерах на острові.

Але серед рабів була жменька обранців, до яких на
віть розбишаки ставились поблажливо, поводились з ни
ми, як з вільними. Привілейовані раби не ходили до 
праці, жили в зручних хатинах, одержували кращу їж у 
і навіть вино. То були римські та грецькі багатії, здебіль
ше комерсанти і високі державні урядовці, які потрапи
ли в неволю під час морських подорожей і за яких 
пірати сподівалися значного викупу. Всемогутнє, як зав
жди і всюди, золото, навіть тут давало привілеї. Обран
ці тратили час на гру в кості, варцаби *, на вчені філо
софські диспути, читання книг, яких серед награбованого 
добра було чимало, і навіть на рибну ловлю.

Клавдій і обидва юнаки також належали до гурту об
ранців, а в далеку Італію поплив довірений піратіз грек

* Рід шашок.
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Кротон. Він віз листи римлянина до управителів його ма
єтків, щоб ті негайно зібрали гроші на викуп і вручили 
їх грекові.

Того дня, коли однорядник зайшов до пристані, Ра
догаст і Дикобор вудили за виступом скали на самороб
ні гачки рибу. Рибальство було Тх улюбленою розвагою 
в ті вільні хвилини, коли Клавдій займався своїми спра
вами. Бо римлянин навіть тут, на розбишацькому остро
ві, не дозволяв юнакам дармувати, а велів їм займатись 
наукою. Щ е й підібрав собі двох помічників: банкіра 
Карпонія та вченого в алгебрі Цеція, послідовника Д іо - 
фанта Александрійського, які раптом відкрили в собі 
нахил до педагогіки і стали знайомити юнаків з рахів
ницею, на шнурки якої було нанизано білі та чорні че
репашки, та розв'язуванням рівнянь.

Від цих розмаїтих наук у Радогаста й Дикобора не 
раз боліли голови. Тоді Клавдій напував їх зелами, при
везеними з землі антів, і біль вщухав.

Риба клювала погано, і юнаки нудьгували.
—  Ходімо на пристань, Радогасте,— запропонував 

Д икобор.—  М оже, повернувся Кротон з викупом.
—  Навряд,—  засміявся Радогаст,—  Клавдій сподіває

ться його під весну, бо на Римському морі * бушують 
зараз зимові бурі, і грек подався в Італію сухопуттям.

Дерев'яний прплавець пірнув раптом під воду, і Ра
догаст, сіпнувши шнурок, почав обережно тягти його до 
себе. За хвилину на гаку затріпалась невелика рибина, 
схожа на щуку.

—  Зимові бурі, кажеш? —  скривився з презирством 
Дикобор, коли Радогаст кинув рибу в кошик.—  По-твоє
му —  це зима? Перебіжить хмарка, подощить дрібним 
пшоном, дмухне вітер, і знову ні осінь, ні провесна.

—  А ти чого хочеш? —  здивувався Радогаст.
—  Зими! —  вигукнув з відчаєм Дикобор.—  Нашої 

звинської зими, коли під ногами порипує сніг, такий пух
кий, як пір'я, а в лісах ідуть великі лови, з Боруча і Да-** 
настера везуть спійману в ополонках рибу і, немов 
вовча зграя, виє хурделиця. Мені, Радогасте, у снах ма
риться наша земля, причувається хрюкання вепрів, що 
ласують жолудями, глухий рев зубрів і турів, хрипкий 
оленя, що кличе лань. Вовче завивання для мене змал-

* Середземне море.
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ку було миліше від гри гуслів. Минулої зими ми з дядь
ком  Мированом наткнулись у лозняках над озером на 
вовчу сім 'ю : вовка, вовчицю і трьох переярків. Вітер 
віяв на нас, і вони вийшли прямісінько на стрілу. Я дво
ма стрілами убив вовчицю, а дядько Мирован одною 
вовка, а другою  переярка. У дядька Мирована такий 
лук, що стріли до нього схожі на дротики.

—  Ми з дідунем Мезамиром минулої зими звалили 
бика-тура,—  похвалився й собі Радогаст.— Він переходив 
на наш бік по льоду Боруча, і я випустив у нього стрілу.

—  Одною стрілою? —  з недовір'ям позирнув на то
вариша Д икобор.—  А в городищі говорили, що його 
звалив дідуньо Мезамир.

—  Хіба я сказав, що тур упав від моєї стріли? — су
воро запитав Радогаст, незадоволений такою допитли
вістю.

—  Адже це ти випустив у бика стрілу,—  збентежив
ся суворістю товариша Дикобор.

—  Вона поранила й розлютила його, і бик кинувся 
на мене,—  признався в невдачі Радогаст.—  Але дідуньо 
вдарив його ратищем під лопатку, пробив серце, і тур 
упав до моїх ніг.

— Твій дідуньо був славний мисливець,— з пошаною 
озвався про покійного Дикобор.

Спогади заполонили юнаків, і вони притихли, задиви
лись на хвилі, що, здоганяючи одна одну, розбивалися 
об камінний берег. Отак вони наступали на острів тися
чі, а може, й мільйони років, від тієї хвилини, коли якісь 
страшні сили вивергли його з морського дна, то воркітли
во, зрадливо, то шаленіючи від безсилого гніву — з ска
женим ревом, але граніт не відступив перед ними ні на 
півкроку. Боротьба йшла не на життя, а на смерть, і на
віть боги не змогли б передректи, чим вона закінчиться.

— Радогасте! А що буде з нами, як Кротон не 
повернеться? —  наситивши морем очі, повернувся до 
попередньої розмови Дикобор, і в голосі забриніла 
тривога.

—  Тобто чому він має не повернутись?— здивував
ся Радогаст.—  Кротон пірат, і на острові в нього сім'я.

— Грек може захворіти й померти в дорозі, його 
можуть убити розбійники, чи, врешті, управителі Клав- 
дійових маєтків, не довіряючи Кротонові, віддадуть його 
до рук римлян,—  не позбувся тривоги Дикобор.
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— Ти лихий віщун, Дикоборе,— розсердився на то
вариша Радогаст.— Час покаже, чим закінчаться твої злі 
віщування.

—  Будемо чекати,—  знизав удавано-байдуже плечи
ма Дикобор.—  Може, колись повернемось додому,—  
либонь, сивобородими дідами, але вже не застанемо 
ні Гордовласта, ані Білогрива, бо Тх покличе до себе 
Морана.

—  Буде так, як хочуть боги,—  обірвав бідкання Ди
кобора Радогаст.—  А час, проведений на острові, не 
пропав для нас марно. Від Карпонія і Цеція я взяв ба
гато нових знань, яких не м іг би дати навіть Клавдій. 
Та й ти, врешті, оволодів як слід мовою та письмом 
римлян, бо в городищі, гасаючи з луком по лісах, не 
встиг,—  посміхнувся.—  А тепер Цецій твердить, що ти 
маєш хист до рахування, а Карпоній певний, що станеш 
комерсантом, бо швидко розв'язуєш складні задачі на 
процент і прибуток.

Враз увагу юнаків привернув радісний гомін, що до
летів з пристані.

—  Вітають Демидора,—  здогадався Радогаст і скри
вився.—  Незабаром усі лежатимуть п'яні.

Юнаки, виховані в суворих слов'янських традиціях, 
що таврували всяку розбещеність, вже не раз були 
свідками розбишацьких оргій, які викликали в них оги
ду. Зі свого боку Клавдій пильно стежив за юнаками, 
щоб вони не опинились у баговинні.

По містку на палубу вайлувато підіймався велетень 
з короткою  круглою гераклевою бородою, такий смуг
лий, аж чорний. Оголений до пояса, широкогрудий, ве
ликоголовий, з бичачою шиєю і м'язами, що, ніби мо
туззя, нап'ялись на руках і ногах, він був втіленням 
дикої первісної сили. У вусі велетня блищав великий зо
лотий ковток *, тоді як інші розбишаки мали право тіль
ки на срібний.

Саме ці ковтки, якими вони так хизувалися, й свідчи
ли про їх піратську професію, бо греки не носили у ву
хах жодних прикрас.

Велетнем з ковтком у вусі був Демидор, головний 
ватажок піратів, гроза Егейського моря, перед яким 
тремтіли навіть відчайдушні головорізи.

*  Золота серга.
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Дємидор народився на одному з егейських островів 
і знав їх досконало. Плаваючи на великому торгово
му судні, він одного разу, збунтувавши залогу, захо
пив судно з багатющим вантажем, рабами та подорож
німи і, знаючи таємний прохід серед скель, заховався на 
острові.

З-за виступу скелі юнаки бачили, як до Демидора 
підбіг присадкуватий, ніби обрубок, капітан однорядни- 
ка й став звітуватись перед ватажком. Дємидор спочат
ку схвально хитав головою, схожою на цебрик, і рап
том, чимось незадоволений, підняв над капітанською 
головою кулаки-довбні, що їх удар позбавив життя вже 
не одного зухвалого розбійника.

Гамір на пристані враз затих, і пірати, затамувавши 
подих, чекали, чим закінчиться суперечка. Капітан, зі
щулившись, щось белькотів і на доказ, що говорить 
правду, раз у раз бив себе кулаком у груди. Йому, 
врешті, пощастило довести Демидорові свою правоту, 
бо ватажок перестав ревти й розмахувати кулачись
ками.

Але гнів ще бушував у ньому, ще шукав виходу і, ви
ливаючи його, Дємидор схопив упоперек худорлявого 
раба, що проходив повз нього з м іш ком борошна на 
спині, підняв його високо над головою разом з ванта
жем і жбурнув за борт.

—  Брудний вепр! —  з досадою штовхнув ногою ве
лику камінну брилу Радогаст.

— Говориш про Демидора? —  долинув до юнаків 
голос Клавдія, який, знаючи, де вони рибалять, вирішив 
навідатись до них.

—  Егеж! —  ствердив Радогаст, зрадівши Клавдієві.—  
Яким богам, скажи, батьку, поклоняються ці люди, що 
такі безсоромні? —  перевів погляд з піратів на Клавдія.

—  Демидорові,—  коротко відповів римлянин.—  Він 
керує їхніми вчинками, карає і нагороджує. Інших богів 
вони не потребують. Та й інакше бути не може на цьо
му маленькому острові. Адже серед піратів є і греки, 
і іберійці, і навіть даки. Щ о миле грецьким богам — 
прикре дакським. Щ о наказують готські боги —  заборо
няють іберійські. Серед богів, як і серед людей, немає 
згоди,— не то пожартував, не то мовив серйозно.— Тим 
паче не було б її серед піратів, якби кожен з них по
клонявся своїм богам і ставив їх вище за інших.
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—  М іж  піратами є твої земляки, Клавдію,— втру
тився у розмову Дикобор.

—  Звідкіля ти знаєш? —  здивувався Клавдій. —  
Справжні римляни ніколи не займалися піратством. Ли
бонь —  це італіки *.

— Може, й італіки,— не заперечив Дикобор.—  Я чув 
дещо з їх розмови з Тиберієм Карусом, коли вчора хо
див за нашим пайком м'яса та борошна. Вони не помі
тили мене, бо я стояв за скалою і дивився, як раби за
кріплюють на щоглах нові вітрила. Пірати говорили 
щось про ніч, про море, про небезпеку, яка їх чекає, 
але де саме, того я не дочув, про якісь острови, а Тибе- 
рій —  про тисячу авреусів і стільки ж  югерів якихось 
земель в Італії.

Д икобор розповідав про розмову Тиберія з пірата
ми спокійно, байдуже, ніби йшлося про щось звичайне, 
без особливого значення. Бранці не раз розмовляли 
з піратами, серед яких іноді знаходили земляків, а один 
іберієць зустрівся навіть з рідним братом. Демидор 
прихилився до просьб пірата і подарував бранцеві волю.

Але розповідь Дикобора збудоражила Клавдія. Роз
мова Демидорового бранця з піратами не була такою 
звичайною, як думав про неї юнак. Сенатор Тиберій —  
один з найбільших римських багатіїв повертався з доч
кою  Лукією з візитації своїх маєтків в Малій А зії і по
пав до рук піратів так, як попадали інші. Дізнавшись 
якимось способом, що обидва пірати італіки, а може, 
й римляни, Тиберій, мабуть, обіцяв їм золото та землю, 
якщо вони допоможуть йому та дочці вибратися з не
волі. Тепер йшлося про те, як повинен поступити він, 
Клавдій. Чи наодинці порозумітися з піратами, яким, ли
бонь, набридло таке непевне життя, чи діяти обережно 
через Тиберія? Мабуть, таки через сенатора...

Почувши, що їх таємниця стала відома багатьом, пі
рати з переляку відмовляться від свого наміру, і, нічо
го не досягнувши, він тільки пошкодить сенаторові та 
Лукії. Шкода, що вона на декілька років старша від 
Флавія та й була уже замужем. З них вийшла б напро
чуд гарна пара.

—  Дикоборе! Ти передав мені дуже важливу віст
ку,—  здивував юнаків Клавдій.—  Але зараз ще не час

* Корінні жителі Італії, завойовані римлянами.
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вести з вами про це розмову. Про зустріч сенатора 
з піратами мовчіть навіть перед Карпонієм і Цецієм.

Був уже полудень, коли раби перенесли з одноряд- 
ника на берег вантаж. Корабель прибув з Кріту і привіз 
знамените червоне крітське вино, відоме в цілому світі 
під назвою «бичача кров», солодке і п'янке, що не по
ступалось перед прославленим фалерном. Одна чаша 
такого вина приносила радість і звеселяла серце, дві 
збуджували чванливість і задерикуватість, призводили 
до суперечок, що часто закінчувалися криваво, третя 
звалювала з ніг навіть запеклих п'яниць, і тільки Деми- 
дор залишався тверезим, бо вино майже не діяло на 
нього. Ватажок іноді розбороняв супротивників, кидав 
Тх у ставок, щоб охолонули, іноді, навпаки,—  спраглий 
видовища, під'юджував одного проти другого і нагоро
джував переможця чашею вина.

До бурдюків підійшов Дємидор і став пильно до них 
приглядатися. Враз, схопивши з землі найбільший, вата
ж о к зірвав воскову печать-затичку з прізвищем вино- 
торговця і зазначеною місткістю, підніс його над голо
вою. З шийки в широко роззявлений, ніби ведмежа паща, 
рот потік червоний струмок «бичачоТ крові». У нього це 
виходило так майстерно, що юрба на пристані завила 
від захоплення.
/ Надудлившись досхочу, Дємидор передав бурдю к 

вірному рабові —  мідійцеві, щоб і той зазнав насолоди.
То був знак, що острівні вакханалії почалися, що 

можна братися за чаші.
Тінь від стовпа сонячного годинника, змайстрованого 

Цецієм і Клавдієм, не пересунулась ще й на годину, 
а над пристанню вже котився п'яний жіночий та чолові
чий регіт, лунали сороміцькі вигуки і пісні.

Зірвавши з себе одяг, піратські любовниці й дружи
ни стрибали в божевільному танку, збуджуючи пристрас
ті своїх коханців та чоловіків і, п'яні, падали разом 
з ними.

Серед дорослих вешталась дітвора, допивала з чаш 
недопите вино, в усьому наслідувала старших.

Осторонь від своїх господарів-розбійників, укравши 
кілька бурдюків вина, веселилися раби й рабині, які ще 
не стали наложницями піратів.

—  Підемо до хатини,—  запропонував юнакам Клав
дій, не бажаючи, щ об бруд проникав у їх душі.
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X

Море було неспокійне.
Власне, воно не бурунило, не кидалося гребенясти

ми грудьми хвиль на скелі, не забризкувало острова 
брудним накипом. Не було навіть вітру, який підштовх
нув би сколошмачені хмари, що, повільно переповзаю
чи над островом, сіяли холодною мжичкою. Але по вод
них безмежжях, що з голубих стали каламутними, хо
дили дрібні брижі, так ніби море тремтіло від холоду 
або з переляку.

На пристані було порожньо. Холод загнав піратів до 
хат і, гріючись біля вогню та похлептуючи тепле вино, 
вони нарікали на люту егейську зиму. Кутаючись в овечі 
шкіри і їжачись від холоду в дозорних гніздах на ске
лях, вартові в душі лаяли Демидора за його безглузді 
вигадки. В таку негоду острову з боку моря не загро
жувало аж ніщо. Адже кожної миті міг здійнятись ви
хор, розбурхати води, підняти хвилі, поховати в кипучій 
безодні навіть квінкверему.

Але Демидор вимагає, щоб на скелях, як сичі, зав
жди чатували вартові, маючи на очах море й рабів. Ка
же, що серед проданих рабів були й тямущі, які могли 
закарбувати в голові таємниці проходу і зрадити їх рим
лянам.

З Демидором ніхто не сперечається, бо ж ніхто не 
бажає стати кормом для риб.

Навіть раби не працювали у сльоту. Вони дрижали 
від холоду в довгих кам'яних сараях без дверей. Пере
важно уродженці гарячих країн Азії та Африки, вони 
мали сонце в крові, а без його вогняного дихання почу
вали себе ще нещаснішими, ніж були.

Не скаржились на егейську зиму юні звини і Клав
дій. За роки неволі римлянин звик до суворих гіпербо
рейських вітрів, від яких холола кров, до сніговіїв, що 
налітали з-над Данапра і шаленіли над Данастером, до 
лютих морозів, Що, ніби вогонь, обпікали обличчя, 
і сльота не дошкуляла йому так, як іншим жителям ост
рова. Ось і зараз, лежачи на нарах і накрившись тогою, 
патрицій заглибився в якусь книгу, мабуть, єгипетського 
походження, бо писану на папірусі.

Заглиблений у книгу, Клавдій забув про їжу, але 
юнакам докучав голод.
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Тиберій, всупереч наполяганням Лукії, навідріз від
мовився пропонувати піратам забрати ще й Клавдія 
і юнаків. Сенатор оправдувався тим, що обидва італіки 
вартують біля малих риболовних човнів, у яких стільки 
людей не поміститься.

З іншого боку, сенатор, як це заздалегідь передбачав 
Клавдій, боявся, що така розмова викличе недовірливість 
до нього піратів, підозру, що про Тх намір знають вже 
інші, а незабаром дізнається й Дємидор, і вони відмов
ляться від втечі.

Натомість Тиберій урочисто обіцяв зустрітись з Кро
тоном, через якого він також передав листи до управи
телів своТх маєтків, і виплатити грекові викуп за Клавдія 
та юнаків, якщо його ще не виплатили Клавдійові упра
вителі.

Одної ночі пірати, Тиберій та Лукія зникли з остро
ва, і Дємидор три дні лютував, як навіжений, збитку
вався над рабами, погрожував бранцям, з листами яких 
Кротон поїхав в Італію за викупом, перевіряв вартових, 
чи бува не дрімають на постах.

Погоня, послана за втікачами, повернулася ні з чим. 
Може, їх поглинуло море, може, їм пощастило добра
тися до безпечного місця, а можливо, вони попали до 
рук іншої піратської зграї.

Однорядник з продовольством десь забарився, і всі 
раби, навіть знатні бранці, оце вже третій день одержу
вали половину щоденного пайка.

— Кажуть, у таку негоду макрель гурмою йде на 
гачок,—промовив тихо, щоб не перешкоджати Клавдіє- 
ві, Дикобор.

За хвилину юнаки вже прямували з риболовними 
снастями до моря.

Раптом Дикобор зупинився, схопив товариша за 
руку.

— Радогасте! — показав на море.— Кораблі!
До острова йшла на веслах якась флотилія зі згор

нутими вітрилами.
— Боги! Та це ж римські триреми і квадриреми! — 

пізнав кораблі Радогаст.—Попереду навіть квінкверема. 
Чого вони сюди приплили?

— Хіба я знаю! — знизав плечима Дикобор, не від
риваючи палаючих очей від кораблів.— Може, проти 
піратів...
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Рим Іноді посилав проти морських розбишак військо
ві експедиції, знищував їх гнізда. Спійманих піратів про
давали в рабство, інших для постраху розпинали на 
хрестах. Але на цьому острові римські легіонери ще не 
бували. Спроби закінчувались невдало: не знаючи про
ходу, кораблі розтрощувались об скелі.

Вартові також помітили римлян, і на острові тривож
но заревіли роги та труби.

Кораблі зупинились недалеко від острова, і на воду 
було спущено кілька шлюпок з озброєними легіонера
ми і моряками.

Притаївшись серед скель, Радогаст і Дикобор збудже
но спостерігали за метушнею, що зчинилась на острові. 
З хат вибігали озброєні пірати і з диким вереском мча
ли на пристань. Інші, вимахуючи мечами, заганяли в са
раї рабів, які повиходили надвір, зацікавлені грою рогів.

Шлюпки тим часом безрезультатно шукали проходу 
серед скель, і було видно, як моряки з досадою б'ють 
веслами по воді.

Поведінка римлян свідчила, що вони не знають про
ходу, отже, ніколи не доберуться на острів.

Пірати зухвало глузували з легіонерів, вигукували 
різні непристойності. Хтось випустив у римлян стрілу, 
але вона не долетіла до шлюпок.

Відповідаючи на зачіпку, легіонери також послали 
на пристань кілька стріл. Чи то їх луки були досконалі
ші від піратських, чи легіонери були спритнішими стріль
цями, але дикий вереск на пристані свідчив, що стріли 
влучили в ціль.

— Ми, Дикоборе, на півкроку від волі, але залиши
мось невільниками,— промовив гірко Радогаст.— Про
хід такий заплутаний, що римляни його ніколи не зна
йдуть.

— Така воля безсмертних,— скорився богам Дико
бор.

Юнаки принишкли, замислились. Вони не раз спосте
рігали за піратськими кораблями, які входили в при
стань і виходили з неї, бачили, як вправно маневрують 
у проході капітани та стернові, обминаючи зрадливі під
водні скелі.

— Весь прохід у мене перед очима! — зненацька 
вигукнув Радогаст і, забувши про обережність, аж ви
хилився з-за скелі.— Випливши з пристані, піратські
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кораблі беруть напрям на оцей шпиль,— показав рукою 
на скелю, що виходила в море.— Опісля вони повер
тають ліворуч, пливуть так кроків п'ятдесят, а тоді зно
ву беруть праворуч.

— Йдуть так аж до скелі, що он там виступає з во
ди,— завершив думку Дикобор.— За нею вже чисте від 
підводних скель море.

Юнаки замовкли і з тихим смутком стежили за ко
раблями, що лагідно гойдались на воді.

— Дикоборе! — схопив раптом товариша за руку 
Радогаст.— Клянусь Перуном і Рожаницею, що я зумів 
би провести римські кораблі через прохід.

Дикобор витер полою туніки мокре від мряки об
личчя й зітхнув.

— Не сумніваюсь, Радогасте,— не заперечив прия
телеві.— Але без крил ти не долетиш до римлян.

— Ось вони, мої крила,— рвучко простяг до това
риша м'язисті, обпалені сонцем брунатні руки Радогаст.

У нього, мабуть, уже визрів якийсь винятково сміли
вий задум, бо обличчя стало не по-юнацьки суворе, 
завзяте.

— Зараз, Дикоборе, я попливу до римлян,— різким 
рухом зірвав з себе туніку.— Коли пірати мене помі
тять, я буду вже далеко. Ти ж знаєш, що в Звиниграді 
тільки я перепливав Данастер туди й назад.

Рішення Радогаста було таке неждане і незвичайне, 
що Дикобор, розгубившись, мовчав.

— Данастер — не море,— глухо нагадав товарише
ві.— Там немає ні зрадливих підводних скель, ні хвиль, 
які женуть тебе на ці скелі, ні акул та мурен. Та й гре
цькі і римські боги, яким підвладні ці води, не дуже 
люблять нас, слов'янських варварів.

— Я звин, і мною опікуватимуться мої боги,— не 
злякався чужих володарів всесвіту Радогаст.— Дажбо- 
же, Дано, Стрибоже! Будьте усі зі мною!

Пружне брунатне тіло майнуло в повітрі й зникло 
в морській безодні.

Минуло кілька страшних для Дикобора хвилин, і з 
води недалеко від берега виринула голова Радогаста.

Хвилі, більше здивовані, ніж ображені таким зух
вальством, ніби намагалися кинути плавця на скелі, за
крити перед ним шлях у відкрите море. Але робили це 
без особливої злоби, не кидалися на нього зі скаженим
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ревом, не наступали несамовитими валами, а котилися 
лагідними брижами, і юнак, спритно перепливаючи 
з гребеня на гребінь, почав віддалятися від острова.

Дикобор зі сховку між скелями тривожно стежив за 
змаганням Радогаста з морем, скликав йому на допомо
гу всіх богів великої антської країни.

Ось, ховаючись від небезпечної хвилі, що могла б 
кинути його на скелі, Радогаст пірнув під воду. Тепер 
виринув і обережно обминає зрадливий кам'яний пояс, 
що оточує острів. Обминув і подає знак рукою, щоб 
він, Дикобор, негайно повертався в хатину до Клавдія. 
Ось і вдруге, щоб краще його зрозуміти.

Дикобор здогадується, що в Радогаста на думці.
Пірати не повинні дізнатися, хто саме поплив до 

римлян. Інакше вони посічуть на шматки і Клавдія, і йо
го, Дикобора, і всіх полонених римлян.

Призначена під житло для патриція та юнаків хати
на спиралась стіною об скелю, і через бічне віконечко 
Дикобор, ніким не помічений, спритно пробрався все
редину. Л

Клавдій, забувши про книгу, ніби заворожений, сте
жив за кораблями.

Чалапання босих Дикоборових ніг на мить одверну
ло його увагу від моря.

— Де Флавій? — запитав неспокійно, шукаючи очи
ма юнака.— Пірати роздратовані, як оси, і краще не 
потрапляти їм на очі.

— Він незабаром прибуде,— заспокоїв римлянина 
Дикобор.— На квінкверемі,— додав неголосно.

— Зараз, Дикоборе, не час для нерозумних жар
тів,— насупився Клавдій.

— Присягаюсь Позвіздом і Даною, що в моїх сло
вах немає зерна неправди,— ошелешив римлянина Ди
кобор.— Глянь, Клавдію, он там серед хвиль його голо
ва, схожа на м'яч.

— О боги!— жахнувся римлянин.— То ж русява 
голова мого сина, Флавія. Що штовхнуло його на такий 
шалений вчинок? — заламав у відчаї руки.

— Благородне бажання повернути нам волю,— по
яснив зворушено Дикобор.— Він покаже дорогу в при
стань римським кораблям.

— Дорогу в пристань? — ніби не осмислюючи слів 
юнака, перепитав Клавдій.—Дикоборе! — з'явився раптом
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у його очах переляк.— Я зрозумів тебе. Але Флавій 
не знає проходу і занапастить наш флот.

Навіть рабство не вбило в Клавдієві любові до бать
ківщини, і він турбувався насамперед не про себе, а 
про добро імперії.

— Не турбуйся. Ми знаємо прохід,— розвіяв по
боювання римлянина Дикобор.

Вереск на пристані, що сколихнув острів, перервав 
дальшу розмову.

Пірати помітили плавця.
Вони ще не дізналися, хто з-поміж кількох сотень 

рабів зважився на такий відчайдушний вчинок, але сам 
факт втечі розлютив і стривожив їх. Побоювання Деми
дора, що від старих рабів можна сподіватися лиха, ма
ли під собою реальну основу.

Задзижчали стріли, але до Радогаста вони вже не 
долетіли.

Легіонери також помітили плавця, і за хвилину Ра
догаст уже був на шлюпці.

Легат-адмірал Порцій, якому імператор поручив роз
громити піратів, був неговіркий, але діяльний. Уважно 
вислухавши Радогаста, він кивнув сурмачеві, за
грала сурма, і триста весел одночасно занурилось 
У воду.

Радогаст, голий, схожий на грецьку різьблену ста
тую, стояв біля стернового й показував дорогу. Раптом 
Порцій здійняв з себе пишний адміральський каптан 
і накинув його на плечі юнакові.

Обпливши самотню скелю поблизу острова, адмі
ральська квінкверема увійшла в прохід. Вона пливла ду
же обережно і так повільно, що в Клавдія та Дикобора 
іноді складалося враження, ніби корабель стоїть.

Але то було лише враження. Хоч квінкверема й по
взла по воді з черепашачою швидкістю, неквапно обми
наючи зрадливі скелі, вона з кожною хвилиною, з кож
ним помахом весел наближалась до острова.

Слідом за адміральською квінкверемою одна за 
одною заходили в прохід триреми і квадриреми. Вони 
йшли так близько одна від одної, що можна було пере
стрибнути з палуби на палубу.

Пірати, зрозумівши, що надходить їм кінець, закри
чали ще лютіше, і... ріптом замовкли. То Дємидор нака
зав мовчати, даючи знак, що хоче говорити.
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Він говорив коротко, не довше однієї хвилини, але 
придумав щось, мабуть, дуже розумне й хитре, бо пі
рати з радісним гомоном чимдуж помчали до кораблів.

— Замишляють втечу,— здивувався Дикобор.— Але 
прохід такий вузький, що два кораблі в ньому не роз
минуться. А може, існує ще один, про який знає тільки 
Демидор?

— Невже ж, Дикоборе, ти не розгадав їх хитро
щів?— здивувався римлянин.— Пірати замишляють зато
пити в проході один із своїх кораблів і закрити шлях 
римлянам,— поділився своїми міркуваннями з юнаком.— 
Тепер наша доля залежатиме від того, чи встигне квінк- 
верема випередити піратів.

Клавдій замовк і напружено стежив за подіями, що 
розгорталися саме так, як він передбачав. Піратські ко
раблі знялись зі стоянок біля причалів і попливли до 
проходу. За ними і перед ними, ніби риби-лоцмани по
між акулами, пливли великі рибальські човни.

— Якась нова хитрість,— занепокоївся Дикобор.
— Човни підберуть піратів, які стрибатимуть з пото

паючих кораблів у море,— пояснив Клавдій.
На квінкверемі розгадали замір піратів, і буцина * 

передала веслярам наказ адмірала гребти швидше. Те
пер, коли пройдено найнебезпечніші місця, можна було 
й поквапитись.

Поспішали й пірати. Вихід квінквереми з проходу ніс 
їм загибель.

Дикобор уперше бачив Клавдія таким збудженим, 
невитриманим. Римлянин тупотів, стогнав, вигукував 
щось незрозуміле, з його чола і обличчя струменів піт.

— Хвала богам!— підстрибнув він на радощах, ніби 
юнак.— Квінкверема вийшла з проходу!

Оглушливий тріск і скрегіт заліза злився з несамови
тим вереском піратів. Квінкверема залізним носом-та- 
раном врізалась у піратський корабель, розтрощила, 
розколола його навпіл.

З трюмів потопаючого корабля з криком вистрибу
вали веслярі, кидалися у воду. На квінкверемі ніби саме 
цього й чекали.

Ревнула буцина, на розбишак прлетіли стріли та дро
тики, і вода зачервоніла від крові.

* Труба.
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Безпорадно спостерігаючи загибель своїх товаришів, 
пірати на пристані не кричали, а ревли з розпуки так 
моторошно, що Дикобор затулив долонями вуха.

Тим часом усі римські кораблі вийшли з проходу, 
вишикувались у бойовий ряд.

Враз картина на пристані різко змінилась. Умить 
зникли кудись, ніби їх вітром здуло, лементуючі жін
ки та діти, і на березі залишились тільки озброєні чо
ловіки.

Гамір ущух, наче якась незрима рука затулила піра
там роти, і чути було лиш приглушений гнівом голос 
Демидора, який викрикував накази.

Пірати розставили свої сили так, щоб не допустити 
висадки римлян на острів. У перших лавах, прикриті 
щитами, вишикувались мечоносці, на флангах — пращ
ники, а за ними на горбовинах і дахах будинків — луч
ники.

Враз на квінкверемі втретє загула буцина, і повітря 
сповнилося зловісним моторошним шумом.

То на римських кораблях запрацювали катапульти.
Пудові каменюки з страшною силою трощили панци

рі і шоломи, відривали голови, звалювали зразу по 
двоє-троє розбійників. Короткі металеві списи наскрізь 
прошивали щити і тіла.

Впав з розтрощеною головою Дємидор, корчився 
в конвульсіях Абруцій, конали десятки інших. А смер
тельний шквал не вщухав. Навпаки! Набирав сили, ста
вав ще нищівнішим.

Піратські шеренги зламались. Залишаючи встелену 
вбитими й пораненими пристань, пірати безладними 
гуртами кинулись навтікача.

Під звуки труб легіонери почали швидко висаджува
тись на берег, формувати центурії і когорти.

Раби, уникаючи стріл і мечів розлючених піратів, по
ховались по сараях, і тільки Клавдій не залишив свого 
поста біля дверей.

— Дикоборе! До нас наближається воля! — вигукнув 
на радощах, спостерігаючи втечу піратів.— Ще до яну- 
арських днів будемо в Римі. Глянь, як утікають від рим
лян ці душогуби. Якби мені щит та меч...

Клавдій так і не встиг сказати, навіщо йому зброя. 
Меч кудлатого, бородатого, забризканого кров'ю пірата, 
який, пробігаючи повз сарай, помітив радість римлянина,
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прошив його наскрізь, і патрицій, змахнувши руками, 
впав Дикоборові до ніг.

— Боги! Рятуйте його! — кинувшись до римлянина, 
затулив тунікою рану Дикобор.

— О Риме! Мій любий Риме! — ледь чутно проше
потів умираючий.

Кров хлюпнула йому з рота, тіло напружилось і враз 
стало нерухомим.

Дикобор, щоб не впасти, сперся об стіну.
В особі римлянина Радогаст і він втрачали останню 

близьку й прихильну до них людину, прощалися назав
жди з мудрим опікуном і порадником. Що ж тепер 
вони діятимуть без Клавдія серед чужих людей у чужій 
землі? І яку долю готують їм боги?

Думки плуталися, рвалися...
Тим часом на пристані римляни готувалися до битви. 

Катапульти, щоб не пошкодити своїх, перестали обстрі
лювати втікачів.

Одначе пірати ще не визнали себе переможеними. 
Висадка римлян викликала нову хвилю завзяття і від
ваги.

Серед морських розбійників не було боягузів. На
швидку переформувавшись, вони кинулись на римлян.

Але в легіонерів була грізна зброя, якої не мали 
пірати: двометрові списи-пілуми. Сталевий наконечник 
списа з'єднувало з держаком м'яке залізо. Наконечник 
пробивав щит, і залізо згиналось під натиском держака, 
що загостреним кінцем застрявав у землю. Тепер щит 
вже не служив заслоною, а ставав завадою, зв'язував 
руки й рухи воїна.

Сотні схожих на летючих чорних вужів списів-пілумів 
зашуміло в повітрі, і в одну мить перші наступаючі ше
ренги піратів залишилися без щитів.

Заграли сурми, і тепер в атаку кинулись римляни. 
Короткі римські мечі колоди не захищених щитами піра
тів, пустошили, ламали й розколювали їх лави.

В розколини вклинялися легіонери, оточували про
тивника. Але безвихідне становище піратів не згасило 
їх завзяття, не позбавило відваги. Тепер у рукопашному 
бою життя йшло за життя, і смерть збирала щедре 
жниво.

Перелякані криками, зойками і скреготом заліза, 
з жалібним квилінням покидали острів чайки.
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Але римляни перевершували піратів бойовою май
стерністю, дисципліною рі досвідом.

З хвилини на хвилину танули сили піратів, і битва не
забаром перетворилась в різанину.

Пірати, знаючи, що Тх чекає страшна смерть на хре
сті, якою римляни карали розбійників, не кидали зброї, 
не просили пощади.

Тільки кілька десятків піратів зуміли вирватись з ото
чення і заховатися серед скель. Решта встелила своїми 
тілами пристань.

Легіонери виривали з вух убитих ворогів срібні сер
ги, якими любили прикрашатися пірати, зривали з їх 
грудей золоті й срібні талісмани.

Один легіонер зірвав золотого щитка за відвагу 
з панцира мертвого декуріона, але злочин помітили. 
Злочинця привели до Порція, і він тут же наказав від
рубати негідникові-легіонерові голову.

— Марс послав нам перемогу, і за неї одержить 
від мене сто авреусів \ — щедро пообіцяв богові адмі
рал.— А ти, юначе, тисячу, бо заслужив їх,— звернувся 
до Радогаста.—А тепер веди мене до достойного Клав
дія, мого приятеля, а твого названого батька.

— Він у цій хатині, пане,— зрадів швидкій зустрічі 
з названим батьком юнак.

Іти довелося недовго, і за хвилину Порцій та Радо
гаст зупинились перед хатиною.

Тиша в хатині злякала юнака. Чи обидва з Дикобо- 
ром поніміли з переляку?

— БатькуІ ДикобореІ — вигукнув весело, пересту
паючи поріг хатини.— Не ховайтесьі Я приніс вам...

Раптом, зупинившись на півслові, Радогаст закричав 
так несамовито, що Порцій здригнувся й позадкував 
від порога.

XI

Опівдні кораблі з золотими знаменами на палубах 
зайшли у військову пристань Остії.

Сурми грали гімн перемоги, який давно вже не зву
чав над Остією, бо химерне щастя одвернулось від зо
лотих орлів Роми і невдач було більше, ніж успіхів. Біля

* Золота монета.
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знамен у блискучій зброї вишикувались залоги кораб
лів.

Очі переможців світилися гордістю, на обличчях сяя
ла радість. Тут, на італійській землі, в білокамінній 
Остії їх чекав заслужений відпочинок, гомінкі від сміху 
та пісень таберни і попіни, веселі дівчата, які продавали 
розкіш за золото.

В битві з піратами полягло багато легіонерів, але 
життя перемогло смерть. Живі поховали мертвих і по
ринули в круговорот власних справ, радощів, надій 
і зневір.

Зараз, вишикувані на палубах, вони милувалися 
Остією, обіймали її ніжним поглядом, заздалегідь сма
кували розкіш, яка на них чекала.

Але поруч з радістю в серці ворушився й неспокій.
Остія зустрічала їх не так, як вони того заслужили 

й сподівалися. Якийсь дивний смуток тяжів над пристан
ню, поклав на неї свою печать.

Переможців дивувало, що не всі кораблі, які стояли 
в пристані, відповіли на гімн, як того вимагав морський 
статут. На деяких не видно було людей, так, ніби залоги 
їх покинули. Та й по пристані, завжди такій гамірній 
і людній, зараз мляво вешталось дві-три сотні моряків, 
ніби не знаючи, куди себе подіти.

Гімн перемоги розбудив у них цікавість, і вони юр
мами поспішали до причалів. Але веселості не було. 
НавпакиІ На обличчях, суворих і мужніх, лежало тавро 
журби й неспокою.

Переможці губилися в здогадах, що гнобить їх остій- 
ських товаришів. Або почалася нова війна з персами, 
і Еміліан * забрав залоги з кораблів, посадив моряків 
на коней і озброїв пілумами, або в Італії знову шаленіла 
зараза **, вилюднювала міста й села, забирала найдо
рожчих і найближчих.

У здогадах була правда. Обидва лиха ніби заповзя
лися погубити Італію, хоч війська проти персів повів не 
Еміліан.

Радогаст і Дикобор не знали ані про страшну зара
зу, ані про спустошливі перські війни, що завдавали 
римлянам стільки горя.

* Римський імператор.
** Чума, від якої в 250— 260-х роках н. е. в Італії померло 

дуже багато людей.
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Відійшли в небуття часи, коли перед шеренгами ле
гіонерів гнали юрми голих персів, струнких, тендітних, 
немов дівчата, щоб римські воїни бачили, з яким кво
лим суперником мають воювати.

За роки, що минули, «повії в шоломах», як глузува
ли з персів римляни, мужніли й гартували в боях з Ри
мом тіло й душу і тепер громили прославлені легіо
ни і прославлених легатів, загрожували існуванню 
імперії.

Власне, юнаки не знали — сумувати, чи радіти від 
того, що закінчились їх блукання, що зараз вони ступ
лять на італійську землю.

Обох тривожила непевність, як прийме їх чужа 
батьківщина,— чи замінить рідну, чи стане мачухою?

Пам'ять відтворювала городище з дерев'яними хати
нами, човни на Данастері, степи й ліси, накриті в цей 
час білою шапкою снігів, і серце стискалося від туги.

Смуток Остії зливався зі смутком юнаків.
Ще одна людина на квінкверемі не раділа італій

ським берегам, прагнула знаходитись якнайдалі від 
них — це легат Порцій.

До зарази адмірал ставився безбоязно, поділяючи 
думку своїх моряків, що кому боги призначили, того 
не минути.

Але зустріч з Еміліаном, якого він у душі зневажав, 
турбувала Порція.

Неприязнь цих двох людей сягала далеких часів, ко
ли обидва служили трибунами в сірійському легіоні. 
Зараз, купивши у преторіан імператорський вінок, Емі- 
ліан задумав позбутись Порція. Способів на знищення 
легата було багато — старих, випробуваних, придума
них диктаторами й імператорами. До адмірала можна 
було послати центуріона-преторіана з наказом, що 
Порцій негайно мусить покінчити з собою. Так діяли 
колись Сулла та Марій, яких наслідував Нерон. Можна 
було наслати на нього вбивць-преторіан або, запросив
ши на бенкет, напоїти вином з отрутою.

Але Порцій, покладаючись на моряків, міг злегко
важити центуріона, оборонитись від убивць, не прийня
ти запрошення на бенкет і підняти повстання. І Еміліан 
наказав адміралові знищити піратів, які стали грозою 
морів, підривали римську торгівлю, приводили до зубо
жіння Італію, нападали на прибережні міста.
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Імператор не сумнівався, що експедиція Порція за
кінчиться такою ж невдачею, як і попередні під коман
дуванням різних славних адміралів. Пірати мали спіль
ників серед залог купецьких кораблів, неприступні 
схованки на островах і свої «вуха» у пристанях, які по
переджували їх про небезпеку.

Невдача Порція стала б для нього початком кінця. 
Від нього відсахнулися б моряки, повернувшись додому 
голіруч, без сподіваної здобичі, ремствували б римські 
громадяни, що адмірал не виправдав їх надій.

Голос народу — божий голос. Порція можна було б 
звинуватити в бездарності, позбавити командування 
флотом, судити й карати.

Легат знав, що звістка про його перемогу розлютить 
імператора, спричиниться до нового спалаху ненависті.

Але переможців не судять.
Хитрощі Еміліана обернулися проти нього, вийшло 

так, як говорять у народі: «Випив вино з отрутою, при
значеною для приятеля».

Тепер море знов стало безпечне, як дорога на Ка- 
пітолій. За такий подвиг кожний легат заслуговував він
ка цереможця. Власне, Порцій не сумнівався, що Емілі
ан, затамувавши в серці злобу, нагородить його таким 
вінком. Захоче приспати його підозру, прославитись се
ред народу справедливістю.

Порцій гнівно прикусив губи.
Зараз він мав нагоду знешкодити лихі заміри Еміліа

на, знищити його самогб.
Досить було натякнути сп'янілим від перемоги моря

кам, щоб проголосили свого адмірала імператором, 
і вони зроблять це без вагання, підуть за ним на Рим, 
відрубають Еміліанові голову. Порцій роздумував над 
цим не раз у безсонні ночі.

Народ підтримає переможця, а преторіани продаж
ні, як повії, і боягузливі. Вони вбивають імператорів, але 
дорожать власним життям.

Одначе Порцій рішуче відкинув від себе спокусу. 
Знесилений війнами і поразками, сваволею преторіан 
і легіонерів, Рим потребував спокою, щоб загоїти рани, 
набратись свіжих сил, навести лад у державі та армії. 
Новий бунт приніс би йому, Порцієві, імператорський 
вінок, але поглибив би безладдя й розбещеність, завдав 
би імперії нових ран.
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Порцій був насамперед римлянином, для якого 
«добро республіки— найвищий закон».

На квінкверему дряпався товстий начальник приста
ні, друг Порція Аврелій.

— Вітаю тебе, Порцію, і вас, славні сини Римської 
імперії, з перемогоюі — щиро привітав він адмірала 
й залогу.

Колишній капітан квадриреми і морський трибун, він 
так дорожив моряцькою честю і славою, що радів на
віть з чужого успіху.

— Нам милі твої привітання, Аврелію, бо ти друг 
моряків і один з славних з-поміж нас,— відповів на при
вітання Порцій.

Схвальний гул залоги свідчив, що адмірал висловив 
їх думку і почуття.

— Ми радіємо,— продовжував Порцій,— що боги 
обдаровують тебе здоров'ям і зичимо його божествен
ному Еміліанові,— видобув з себе через силу обов'яз
кове привітання.

— Про кого ти мовиш, легате?—злукавив Аврелій.— 
Я щось призабув такого імператора.

Порцій, ніби вражений громом, здригнувся. Адже 
про живого Еміліана Аврелій не говорив би так зневаж
ливо. Значить, імператорський вінок прикрашає вже ін
шу голову.

— Ти сказав...— зупинився від хвилювання на пів
слові.

— Еге ж! — хитнув головою Аврелій.— Нині маємо 
двох божественних. Колишнього прокуратора * Реції Ва
леріана і його сина Галл ієна.

— Хай доброзичливість богів буде з ними,— поба
жав від щирого серця новим імператорам Порцій. Але 
на душі стало прикро. Те, що він, Порцій, відкидав від 
себе, спокусило інших, чого боявся — сталося. Розумно 
чи безглуздо він учинив, що не сягнув за імператор
ським вінком?

З іншого боку, прокуратор Реції був саме тією лю
диною, якої зараз потребував Рим, чи, власне, імперія. 
Розумний і відважний, він водночас був хитрим, напо
легливим і твердоруким.

Порцій давно був знайомий з новим імператором,

*  Високий адміністративний службовець.
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• хоч обидва не приятелювали, але поважали один од
ного.

Зміну імператорів залога сприйняла байдуже. Скіль
ки Тх, злих і добрих, чесних і свавільних появлялося та 
зникало, ніби привиди, за останні п'ятнадцять роківі 
І Максимін, і Пупієн, і Бальбін, і Гордіан, і Пилип Араб, 
і Требоніан Гал, і Еміліан... Може, були ще й інші, але 
хто їх запам'ятає. Усіх досягла рука підступних вбивць. 
Одні гинули від мечів нещирих приятелів, з якими весе
лилися за бенкетним столом, інших убивали вартові, 
покликані берегти їх особу, або преторіани, які прися
гали їм на вірність.

— Повезеш ще нині божественному Валеріанові ві
стку про нашу перемогу,— запропонував Аврелієві 
Порцій.

То був доказ великої приязні, бо за добру вістку че
кала Аврелія імператорська нагорода.

— Валеріана звістка про перемогу здожене й пора
дує в дорозі,—здивував і розчарував Порція Аврелій.— 
Божественний днями вирушив з новонабраними легіо
нами проти персів. Один легіон з моряків,— додав 
гордовито, але в голосі затремтів смуток.— У Римі за
лишився Галлієн, який напевне зрадіє нам,— завірив 
Порція.— Адже тепер Рим знову одержуватиме єгипет
ську пшеницю, кіпрські вина, сірійські дактилі і шовки 
та самоцвіти з далеких східних країн. А вас, хоробрі си
ни Роми, чекає неабияка імператорська нагорода.

— Аує сезагі * — сотнями радісних голосів загримі
ла палуба.

Знаючи, що залоги квапляться на берег, Порцій дав 
знак сурмачам. На квінкверемі заграла буцина, за нею 
на кораблях переможців озвались інші. То був сигнал, 
що парад закінчився, і моряки мають право на відпо
чинок.

Роздавши капітанам кораблів за допомогою труби 
накази, Порцій і Аврелій зійшли з квінквереми на берег.

Разом з Порцієм залишили корабель Радогаст і Ди
кобор, про яких адмірал встиг уже дещо розповісти 
Аврелієві.

Краса Остії вразила юнаків, і мимохіть напрошува
лось запитання: «А який же той прославлений Рим?»

* Хай живе цезарі
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Решта дня минула для юнаків за бенкетним столом 
у розкішній віллі Аврелія. Грали арфістки, раби подава
ли на стіл різноманітні страви з морських риб і на со
лодке— сушені фіги та дактилі, які юнаки їли вперше. 
Аврелій не дотримувався римських звичаїв, і найсмач
ніші страви та вино раби подавали найперше не госпо
дареві, а гостям. Юнакам було весело і приємно, тим 
паче, що господар, який побував замолоду в Дакії, знав 
слов'ян і хоч називав антів варварами, але висловлю
вався про них з пошаною, високо цінив їх за відвагу 
і волелюбність.

І все ж в очах Радогаста час від часу появлявся гли
бокий смуток, і тоді, замислившись, юнак забував про 
смачну їжу, не чув ніжних звуків арфи і флейти, не по
мічав чарівної крітської танцівниці, яка грайливо усмі
халася до нього. Тут, за цим багатим столом, серед 
розвеселених вином і перемогою людей бракувало ще 
однієї людини. Тої, мудрої і доброї, для якої він став 
сином, а вона для нього батьком, хоч обоє походили 
з різних земель, поклонялися різним богам, належали 
до різних родів. Що, власне, тепер він почне без Клав
дія, без його батьківської ради та опіки на чужій зем
лі, серед чужих людей? А може, чужа для Радогаста — 
ця земля стане гостинна для Флавія? Може... Але рим
ські боги обійшлися з Клавдієм нелюдяно. Привели його 
на поріг рідної хати, а зайти до неї не дозволили. Не
вже ж антські боги будуть колись для нього, Радогаста/ 
такими жорстокими, як римські для Клавдія?

Юнак злякано стрепенувся.
Бенкет закінчився опівночі, при світлі воскових сві

чок і світильників, а вранці Порцій, господар і юнаки 
вирушили до Риму.

Адмірал сів на коня, доказавши тим, що він не лише 
добрий моряк, але й вершник.

Від Остії до Риму було рівно двадцять п'ять миль, 
і вже опівдні вершники в'їхали в оточену мурами сто
лицю світу.

Юнаки значуще перезирнулись. Таких могутніх му
рів не мала ні Сармізегетуза, ні ті приморські міста, 
біля яких вони пропливали. Мимохіть напрошувалося 
запитання: кого боялися володарі світу, від кого хова
лися за мурами?

Біла мурів, як бідні сироти, тулилися одні до одних

231



хижі римсько? бідноти, визволенців, водовозів, чистиль
ників каналів, візників і жебраків, яких у Римі було без
ліч. Між хиж вешталися обдерті, похмурі люди з висна
женими, сірими від недоїдання обличчями.

Картина римських злиднів ошелешила юнаків. Невже 
ці люди володіють світом і його багатствами? Невже 
для того вони пролили стільки власної і чужої крові, 
підкорили стільки народів, щоб жити в таких злиднях?

Але чим далі від мурів, тим менше зустрічалося хиж 
і, нарешті, їх місце зайняла чепурні вілли, пишні пала
ци, терми, форуми, базиліки, театри. Таких величних 
будівель не знала Сармізегетуза, не дорівнював їм 
і палац Постумія.

То був Рим Клавдія і Порція, тут жили справжні во
лодарі світу: патриції, консули, легати, банкіри, шовків
ники, работорговці, про яких ходила слава, що вони не 
знають ліку своїм багатствам.

Вулиці, дарма що зараза забрала гекатомби жертв, 
були заповнені пішими і лектиками. Швендяли військові 
в блискучій зброї, прикрашеній сріблом і золотом, 
у гребенястих шоломах зі щитками з кінського волосу. 
Вони поводилися зухвало, деякі були напідпитку, і Ра
догаст здогадувався, що це преторіани, охоронці імпе- 
раторів, які торгували імператорськими вінками та 
головами.

Порцій зупинився перед великою, але дещо зане
дбаною віллою, смикнув за шнур, що звисав з воріт, і за 
муром задзеленчав дзвінок.

— Ми на Апієвій дорозі, а це вілла Клавдія,— про
мовив до Радогаста.— Віднині вона твоя. Ти щасливо 
зберіг Сармізегетузький пергамент про усиновлення, 
і все те, що нележало твоєму батькові, тепер належить 
тобі.

Радогаст розгублено позирнув на Порція, перевів 
погляд на віллу.

В його свідомості з трудом осмислювалися події.
Вілла в самому серці Риму... Маєтки в Апулії і Ка- 

лабрії... раби... Десятки, а може, й сотні рабів... Тепер 
їх володарем буде ант Радогаст. Утікач, який з-над да
лекого Данастера приніс у своєму серці аж у Рим без
межну тугу і безмежну любов до рідної землі.

Ворота відчинилися, і сивий дід зламався перед Пор- 
цієм у низькому поклоні.

232



— Боги з тобою, достойний пане! — привітав гостя.
— Ти хто? — запитав коротко Порцій, не відповідаю

чи на привітання, і в'їхав на подвір'я.
— Герменон, раб достойного Клавдія,—відповів ста

рий.— Мій-пан, вирушаючи в дорогу, доручив мені тур
боту про віллу і три сотні його римських рабів.

— Клич їх сюди! — наказав Порцій, здивовано пози
раючи на невеликий гурт стариків, що скупчились біля 
Герменона.

— Оце всі, що залишились,— опустив у землю очі 
старий, ніби соромлячись, що не зберіг доручене йому 
добро.— За десять років, достойний пане, одні розбіг
лися, молоді завербувалися в армію, інших забрала за
раз а,— виправдувався Герменон.

Порцій насупився й мовчав.
— Це ваш новий пан,— порушуючи врешті якось не

радо мовчанку, показав на Радогаста.— Достойний 
Клавдій уже сюди не повернеться. Хісна з них матимеш, 
як з горобця м'яса,— пожалів юнака, показуючи на ра
бів.— Тепер уся надія на маєтки покійного Клавдія в 
Апулії та Калабрії.

— Раб Герменон вітає тебе, мій пане!— схилився 
перед Радогастом старий.— І не карай мене за те, що 
перші слова твого раба принесуть тобі не радість, а гір
коту.

— На що ти натякаєш, рабе? — зацікавився Порцій.
— Імператор Еміліан подарував маєтки достой

ного Клавдія преторіанським ветеранам,— пояснив 
Герменон.

Порцій засопів з досади.
— Один дурень накоїть за годину більше лиха, як 

сто мудреців за сто років добра,— згадав стару при
казку.— Маєтки пропали, бо ні Валеріан, ані Галлієн не 
схочуть конфлікту з преторіанами. Жаль мені тебе, Фла
вію, але навіть Клавдій уже не відібрав би їх. Проте 
я знаю, що в патриція, крім маєтків в Апулії та Кала
брії, були в Римі ще й інсули \  Що з ними, рабе?

Герменон, переступаючи з ноги на ногу, зволікав 
з відповіддю.

— Що ж ти мовчиш! — Порцій крикнув гнівно на 
Герменона, поведінка якого насторожила його.

* Багатоповерхові орендні будинки.
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— Аж три, достойний,— підтвердив раб.— Але най
більша і найприбутковіша при Аппієвій дорозі згоріла, 
одна, та що біля Траянового форума, стала непридатна 
для житла, ось-ось завалиться, і наймачі покинули її. 
Залишилась третя, найменша, за оренду з якої ми, ра
би, харчуємось і одягаємось. Так розпорядився достой
ний Клавдій, вибираючись до Дакії,— додав швидко, 
щоб бува новий пан не гадав, ніби раби самовільно 
привласнювали оренду.

Порцій скрушно покрутив головою.
Нова батьківщина не порадувала юнака своєю доб

ротою. Тепер Флавій, такий заслужений для Риму, жи
тиме майже так же скромно, як і його старі раби. Ціле 
багатство юнака — це оця вілла, невеличка чиншова ін- 
сула і тисяча авреусів нагороди. Бо за цих старих рабів 
ніхто не заплатить навіть аса.

— Не горюй, Флавію, бо життя,— як гра в кістки. 
Один раз програєш, за іншим — виграєш,— розрадив 
юнака, певний, що той глибоко боліє над втратою.— 
Я опікатимусь тобою.

Якби адмірал міг зазирнути в душу Радогаста, то 
оторопів би з дива. В ній, ще не розбещеній багатст
вом, не було ані крихти жалю за апулійськими та калаб- 
рійськими маєтками і римськими інсулами.

XII

Імператор Галлієн, одягнений в білу лляну туніку 
з червоною облямівкою, відпочивав у бібліотеці після 
купелю і гімнастичних вправ. Біля нього на мармурово
му столику стояв грецький скляний амфориск з вином, 
на якому кольоровою емаллю зображено суд Паріса. 
Син Пріама і Гекуби, любуючись пишною красою трьох 
оголених богинь, вагається, котрій з них дати золоте 
яблуко з написом «найкращій».

Поруч з амфорою стояв жбан води для розбавлян
ня вина, золотий кубок, обплетений майстерно викона
ним лавровим вінком, і срібний полумисок з сушеними 
фігами, родзинками, дактилями.

Імператор тримав у руках густо списаний розгорне
ний пергамент, але не читав. Натомість, погляд його 
блискучих чорних очей зосередився на трьох богинях,
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так, ніби не Паріс, а він повинен був вирішити, котрій 
з них вручити яблуко.

Адже в Римі ні для кого не було таємницею, що ім
ператора більше ваблять бенкети і розваги з повіями, 
ніж книги. Книгозбірня залишилася в спадщину від попе
редніх імператорів і мала свідчити про їх вченість.

Коли Радогаста привели перед Галлієна, вражений 
розкішною обстановкою і книжковими багатствами, 
юнак так розгубився, що забув привітати імператора.

Мозаїкову підлогу накривали кольорові пухнасті 
пальмірські килими, що заглушували відгомін кроків, 
в нішах стояли мармурові, бронзові і срібні скульптури 
богів та імператорів, на стінах висіли різнокольорові 
картини, на яких люди, птахи і звірі виглядали мовби 
живі, кораблі—наче справжні маленькі триреми, а фру
кти — ніби тільки що зірвані з дерева. Стелю прикра
шували круглі позолочені резеди * і лаврові та дубові 
вінки, у розставлених то тут то там дорогоцінних висо
ких грецьких вазах красувалися свіжі квіти, і їх ніжний 
аромат розпливався по бібліотеці.

На полицях книжкових шаф. лежали сотні, а може, 
й тисячі сап'янових футлярів з золотими написами, 
у яких «жили мертві і говорили німі»

Таких бібліотек не мали ні Постумій, ані Порцій.
Отямившись, Радогаст схилився перед імператором, 

який лукаво примруженими очима спостерігав за юна
ком, здогадуючись, що його так приголомшило.

— Живи вічно, божественний! *** — привітав Галліє
на так, як навчав його Порцій.

— Це той юнак, який так прислужився Римові? — 
звернувся до Порція, який прибув разом з Радогастом, 
Галл ієн.

— Ти сказав, божественний, — підтвердив адмі
рал.— Сміливий вчинок Флавія допоміг нам дощенту 
знищити найнебезпечніше піратське гніздо.

— У нагороду син патриція Клавдія одержить від 
нас десять тисяч сестерціїв і золотий щитик,— розщед
рився Галлієн, не помітивши іронії в очах Порція.

З боку імператора то була мізерна нагорода за 
подвиг, який приносив Римові безпеку на морях, арма-

* Орнамент.
** Написи на римських бібліотеках.

Форма звертання до імператорів.
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торам забезпечував спокійне плавання, а купцям—казко
ві прибутки, плебсові ж — довіз дешевої єгипетської 
і сірійської пшениці. Адже дотепер половина всіх ко
раблів, які прямували до італійських берегів, потрапля
ла до рук піратів, і Порцій в душі радів, що виявився 
для Флавія щедрішим від імператора.

Але хто посмів би вказати імператорові на його по- 
милкуі

— То похвально, Флавію, що ти так любиш свою но
ву батьківщину,— похвалив Радогаста Галлієн.

— Свободу, божественний, бо Рим я знав тільки 
з оповідань,— спростував сміливо імператора Радогаст, 
і Порцій строго позирнув на нього.

Хіба можна так відповідати імператорові? Адже Гал
лієн не старійшина якогось варварського племені, 
а найперша людина на Землі. Флавію треба ще багато 
чому навчитись, щоб він став римлянином, знав, як по
водитись зі знатними і достойними, як обходитись 
з плебсом і як ставитись до «речей, що говорять».

— Цей юнак такий же сміливий, як і зухвалий,— 
похвалив і водночас зганив Радогаста Галлієн.— Невже 
для тебе воля миліша, ніж життя?

— Ти сказав, божественний,— палко запевнив імпе
ратора Радогаст.— У нас говорять, що неволя страшні
ша від двох смертей.

Галлієн незадоволено наморщив брови. *
— Тобто де це «у нас», Флавію?
— В країні гівінів, божественний,— радо пояснив ім

ператорові що має на умі юнак.
«Або він такий простодушний, або... щирий»,— поду

мав Галлієн, не знаючи — дивуватись чи сердитись на 
Радогаста.

Щирість була у Римі, а тим паче серед оточення ім
ператора, рідкісним явищем.

— Але ти, Флавію,— звернувся до юнака,— вже не 
гівін, не ант, а римлянин. Не забувай, що в твоїх жилах, 
крім варварської, тече вже шляхетна римська кров 
патриція Клавдія, який усиновив тебе в святині Юпітера 
в Сарлдізегетузі, про що розповів мені Порцій. А тепер 
скажи, чи завжди служитимеш вірно Римській державі 
та її імператорам? — запитав зненацька.

Радогаст, який не чекав такого запитання, збентежив
ся. До чого, власне, зміряв Галлієн? Але, з іншого боку,
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в запитанні імператора не було нічого підступного, 
і можна на нього відповісти щиро. Адже це прав
да, що в його, Радогаста, жилах тече кілька краплин 
римської крові. І безперечно, він щиро служитиме бать
ківщині Клавдія, яка прийняла його, утікача, за свого. 
Але Клавдій радив обережно вживати такі слова, як 
«ніколи» та «завжди», і шкода, що імператор того не 
знає. Адже прийде час, що він, Радогаст, покине Італію 
і повернеться на рідну землю.

— Служитиму вірно, божественний,— схвильовано 
запевнив Галл ієна Радогаст, не вживаючи одначе слова 
«завжди».— Наказуй, що маю робити.

— Я задоволений твоєю відповіддю, Флавію,— про
мовив імператор, якому щирий, необізнаний з римськи
ми хитрощами і лицемірством юнак сподобався. Хоч 
1 чужому, але йому напевне можна більше довіряти, 
ніж своїм продажним преторіанам, сенаторам і фаль
шивим приятелям.— Я нагородив тебе золотим щитком 
за геройство, і як захочеш, то призначу тебе декуріо- 
ном моєї гвардії,— запропонував юнакові.— Але, най
перше, складеш присягу на вірність і повчишся в легіо
нерській школі військової справи.

Обличчя Радогаста опромінила радість.
Призначення його декуріоном імператорської гвар

дії відкривало перед ним шлях до військових знань, до 
вивчення римських способів ведення війни, до військо
вої майстерності, яка колись йому пригодиться в бо
ротьбі з Гордовластом. А гвардійська заслуженина за
безпечить скромний прожиток...

— Ніколи не пошкодуєш, що так вчинив, божест
венний! — вигукнув запально на радощах, забуваючи на 
мить, що перед ним імператор Римської імперії.

Галлієн пронизливо, ніби прагнучи заглянути йому 
в душу, позирнув на юнака і кивком руки дав знак, що 
розмова закінчена.

Від тої пам'ятної зустрічі з імператором минуло чо
тири роки. За той час багато каламутної тібрської води 
спливло у море, багато хуртовин прошуміло над імпе
рією, багато синів народили римські матері і багато 
сліз пролили за тими, що полягли на бранних полях.

Радогаст змужнів, засвоїв військовий статут, на
вчився на щоденних муштрах вправно володіти мечем 
і захищатися щитом, виконувати накази і наказувати,
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командувати декурією і навіть центурією. Адже на полі 
битви декуріони часто мусили заміняти полеглих цен
туріонів.

Але заповітна мета — повернення на батьківщину — 
й надалі залишалась далекою, недосяжною.

У душу молодого декуріона, в міру того як росла 
туга за рідною землею, все частіше стала закрадатися 
зневіра. Іноді його огортало непереборне бажання по
кинути Рим, повернутися потай у Звиниград і, згурту
вавши навколо себе яровитичів та велогастичів, покара
ти Гордовласта та його прибічників. Проте розум за 
кожним разом перемагав почуття. Радогаст розумів, 
що без досвідчених воїнів, без зброї та золота він Гор
довласта і його прибічників не переможе.

Спершись об стіл, Радогаст замислено позирав на 
розвішані на стінах мечі, щити, шоломи і панцирі, які 
залишилися від Клавдія та його предків. На багатьох 
шоломах та панцирах, як спогад про відшумілі грози, 
залишилися сліди від мечів та списів. Срібні та золоті 
щитки, прикріплені до зброї, промовисто свідчили про 
Клавдієвих предків. Тепер, до деякої міри, вони були 
предками і його, Радогаста, «варвара» з-над Данастера.

Смаковитий запах печеної риби, що розпливався по 
тріклінії, нагадав Радогастові про сніданок.

— Така, як ти любиш, мій пане, печена між камін
ням,— Герменон поставив на стіл перед Радогастом по
лумисок, на якому лежав чималий кусок мурени.

— Турбуєшся про мене, Герменоне, ніби про сина,— 
похвалив раба Радогаст.

Для молодого декуріона раби були не «речами», 
а людьми, з якими він поводився, як з вільними, від 
яких не одному навчився. Адже і він, і Клавдій також 
були рабами, але не стали речами.

— Немає смачнішої риби від данастерських сомів, 
яких ми ловили з дідунем Мезамиром,— завірив раба 
Радогаст, і в його очах появилася туга.

— З рідної землі кислиця смачніша на чужині від 
абрикоса,— співчутливо похитав головою раб, перед 
яким Радогаст не таївся зі своєю тугою за далекою 
батьківщиною.

Поснідавши муреною, молодий декуріон старанно 
помив у теплій воді руки, витер їх лляним рушником, 
одягнув блискучий панцир з декуріонськими відзнаками,
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гребенястий шолом з сріблястим начільником, приче
пив до пояса короткий легіонерський меч.

— Купиш на базарі квітів і віднесеш Тх у віллу Со
лодких снів при Тускулянській вулиці,— подав Гермено- 
нові сестерція.

— Лукії Лівії? — упевнився раб, хоч не уперше ви
конував подібне доручення.

Втеча з острова для Лукії і її батька закінчилася 
щасливо. Боги опікувались утікачами, і вони після три
денного плавання без пригод причалили до берегів 
Італії.

Радогаст зустрів Лукію в Римі і став частим гостем 
у її пишній віллі. Але сенатор Тиберій вже не жив. Він 
помер від пошесті, залишивши все своє майно єдиній 
дочцг.

В очах Герменона появився тихий смуток. Багата Лу- 
кія вела в Римі веселе життя, звичне для римлян, але 
не похвальне в очах старого раба. В його прекрасній 
Галлії і, мабуть, в країні, з якої походив декуріон, тіль
ки смерть розлучала подружжя. Натомість володарі 
світу міняли дружин, дружини чоловіків, як зношену 
туніку. Молода Лукія встигла уже розлучитися з двома 
чоловіками. Він вивідав про це від її рабів, коли з дору
чення свого молодого пана носив квіти у віллу Солод
ких снів.

В його країні жінки народжували дітей на радість 
батькам. А в Римі ще й досі батьки мають право вики
дати своїх немовлят на міські смітники, позбуваючись 
таким способом зайвих турбот. Це дозволяють римські 
закони, якими так пишаються володарі світу. Галлійські 
жінки прагнуть якнайбільше дітей. Римські, навпаки, 
вживають усіх заходів, щоб вони не народжувалися.

Чоловіки в його країні не знають наложниць, а їхні 
дружини коханців.

Римські багачі заводять гареми рабинь-наложниць, 
а їхні дружини купують для любовних розваг гладіато
рів і циркових атлетів. Говорять, що навіть дівиці Вес
ти * не цураються любовних пригод, потай народжують 
дітей і потай викидають їх на смітники.

Не така дружина, як Лукія, потрібна його доброму 
панові.________

* Весталки, жриці Вести —  богині культового жертовного вог
ню й домівок. Шлюбували дівочу незайманість,
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Але він, ґерменон, ще вискаже декуріонові свою 
думку про Лукію. Опісля вже нехай той покарає або 
помилує його. Як захоче...

Позирнувши на себе в дзеркало, Радогаст, супрово
джуваний турботним поглядом Герменона, вийшов 
з вілли.

У городі працювало кілька старих, ще Клавдієвих, 
рабів. Молодий раб, недавно куплений для допомоги 
старим, товк щось у ступі. Може, просо, а може, пше
ницю на біле борошно, з якого пекли тістечка та бу
лочки.

Всупереч римським звичаям, він не мав наротника 
на губах, що перешкоджав рабам їсти зерно і борошно.

Вічне місто гуло тисячами голосів, кипіло, вирувало.
Радогаст любив оцей вічний незмовкаючий гул, що 

вабив своїм неспокоєм і невгамовністю, стверджував 
невмирущість Риму.

Погладивши по голові собаку, що лащилась до ньо
го, Радогаст вийшов на вулицю і поплив, підхоплений 
стихією.

З тавром на чолі або обручем на шиї, на якому ви
писано прізвище їх пана, поспішали кудись раби. Пова
гом ступала вільна біднота в обшарпаних туніках, горда 
своєю причетністю до володарів світу. З презирством 
позирали з високих лектик, прикрашених сріблом і брон
зою, на крикливу пішу юрбу патриції, високі державні 
службовці, міські багатії.

Скрипіли навантажені вози, лаялись погоничі мулів, 
гучно ревіли, впряжені у високі, як будинки, двоколки, 
осли. Вистукували дерев'яними сандаліями дівчата з на
чорненими бровами і начервоненими губами, що свід
чило про їх професію.

Раз у раз зустрічалися чоловіки, жінки й підлітки 
з мішком на спині та горшком у руці, і Радогаст здога
дався, що нині в анноні * роздають вільним злидарям 
безплатно зерно та олію, бо інакше вони б загинули 
з голоду.

Службовці аннони твердили, що вони годують двісті 
тисяч голодних володарів світу, а ще стільки інших до
бивається права на державну милостиню.

* Державна установа, в якій римські злидарі безкоштовно 
одержували зерно і олію.
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Позираючи на міхонош, Радогаст мимохіть замис
лився над тим, куди діваються багатства, що пливуть 
з усього світу до Риму. Хто їх загарбує?-Банкір Полівій, 
лихвар Публій чи сенатори, у яких тисячі югерів землі, 
тисячі рабів, десятки чиншових інсул, палаци по всій 
Італії. А міхоноші живуть біля мурів у хижах, схожих 
на хліви. Вони ніколи не наїдаються досхочу навіть бо
бової каші. Зате Полібій п'є з золотої чаші фалерно 
і ласує паштетом з пташиних язичків.

То були такі, складні питання, що молодий декуріон 
не знаходив на них відповіді.

Минаючи велику старомодну віллу, Радогаст мимо
хіть схилив голову. Ще недавно тут жив Порцій. Муж
ній суворий Порцій, який замінив йому, Радогастові, 
Клавдія, скеровував його перші кроки на чужій римській 
землі.

Легата теж немає вже живого, його скосила зараза, 
як тисячі інших, багатих та бідних, панів та рабів, старих 
та молодих громадян Роми і, ніби наситившись жертва
ми, вщухла.

На форумі Траяна Радогаст зупинився почитати сві
жу газету, яку кожного ранку, писану на дешевшому від 
пергаменту папірусі, вивішували службовці імператор- 
ської канцелярії.

Новин було багато. В Пірейській пристані Дексикон 
і Клеодом розгромили флот готів, які спустошили Афі
ни. З Єгипту прибуло двісті кораблів з пшеницею для 
аннони. Раб Антел убив свого пана — суддю Тита Стра- 
бонія, і вбивцю шукають міські органи безпеки. Хто 
викаже його, одержить тисячу сестерціїв нагороди. 
Християни викинули з каплиці Вакха вівтарець і поста
вили там свого бога. Богохульників арештовано, і їх че
кає смерть на арені амфітеатру.

Християн у Римі було багато, і Радогаст знав, що 
вони не визнають римських богів, мають свого. Але мо
лодому декуріонові було байдуже, чий бог стоятиме 
в каплиці: римський чи християнський. Він мав своїх бо
гів, яких не збирався міняти на чужих.

Але одна звістка радісно схвилювала Радогаста. Ни
нішньої ночі дружина Галл ієна Піпа *, дочка маркоман- 
ського ** короля, народила сина, і імператор наказував

* Галлієн одружився з Піпою з політичних міркувань.
** Германське плем'я.
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відслужити за здоров'я немовляти молебні в усіх хра
мах імперії.

То була важлива подія, на яку з години на годину 
чекав увесь Рим, покладаючи на неї великі надії. Бід
нота сподівалась подвійного наділу зерна та олії, 
службовці — авансів, нобілі —нових привілеїв, офіцери— 
підвищення в званнях, а всі — кривавих видовищ в ам- 
фітеатрах і перегонів квадриг у Великому цирку, що 
мали відбутися на дев'ятий день після народження, ко
ли хлоп'яті даватимуть ім'я.

Біля Священної дороги, що веде на Палатин, Радо
гаст несподівано зустрів Дикобора, який вибіг на хвили
ну в таберну з'їсти гарячих сосисок * з хлібом і випити 
кухлик пива. Завдяки покійному Порцієві його прийняли 
в Торгову палату, що об'єднувала всіх римських купців.

Кожна провінція мала тут свій відділ, і Дикобор 
улаштувався в дакському помічником молодшого ділово
да. Сюди надходили реляції від купців з Дакії, в яких 
часто згадувалось про звинів, і юнаки довідувались 
з них, що діється на їх батьківщині.

— Піпа народила сина, хай живе вічної — порадував 
приятеля доброю новиною Радогаст.

Праця в Палаті починалася рано, коли ще не було 
газети, і Дикобор міг не знати про подію.

— Хай живе вічно! — побажав і собі новонародже
ному Дикобор, але якось байдуже, ніби йшлося про 
буденщину.— В Палаті про це вже знають і сподівають
ся випросити знижку мита і декрет, який заборонить 
рабам займатися торговими справами з доручення їх 
панів.

Дикобора щось турбувало, і Радогаст подумав, що 
приятеля спіткала якась прикрість. Може, невдача у фі
нансових справах, хоч це було мало ймовірне. Дикобор 
був обережний і за неповних п'ять років виявив такий 
торговельний та організаторський хист, що з помічника 
молодшого діловода став діловодом.

— Повернувся торговець хутром Нумерій,— промо
вив збуджено.

Серед римських чепурух настала мода на короткі 
хутряні накидки з капюшонами та довгі, для зимових 
мандрівок, пелуми, і хутро цінилось на вагу золота.

* Поширена Тжа середньозаможних римлян.
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— Вранці він прийшов у Палату з реляцією і скар
гою на Фабіана, який постачає для амфітеатру ведмедів 
і турів. Каже, що Фабіан, крім турів, нишком скуповує 
без дозволу Палати хутро й перепродує в Римі по кон
курентних цінах.

— Два вовки гризуться за теля,— знизав плечима 
Радогаст, не приховуючи розчарування.

Дикобор незадоволено зиркнув на приятеля.
— Поспішаєш з висновками, як візник квадриги на 

перегонах у Великому цирку,— дорікнув Радогастові.— 
Нумерій і Фабіан прибули з Дакії, і обидва побували 
у Звиниграді,— ошелешив приятеля.

— Перуне! Світовиде! — схопив за рамена Дикобо
ра Радогаст.— Чи Морана забрала вже в своє царство 
тьми Гордовласта? Порадуй мене доброю звісткою.

— Не проси від мене того, що я не спроможний тобі 
дати,— похнюпився Дикобор.— Сталося так, як перед
бачав Клавдій.— Гордовласт захопив владу над звинами, 
розігнав раду старійшин, оточив себе душогубами, на
вербованими з різних племен, і проголосив себе коро
лем. Нумерій і Фабіан мусили віддавати йому королів
ські почесті.

Шалений гнів перекосив обличчя Радогаста, який 
схопився за меч, немовби ворог був перед ним.

— Першим антом, кров якого омиє цей меч, буде 
Гордовласт,— поклявся, вдаряючи себе за антським зви
чаєм кулаком у груди.— Невже ж звини примирилися 
з тиранією? — з недовір'ям позирнув на приятеля.

— Звини, Радогасте, розкололися навпіл, як горіх,— 
розвіяв надії приятеля Дикобор.— Одні пішли за Гор- 
довластом, інших він пригнобив силою. Його супротив
ники або зникають з городища — так, як колись зник я, 
або гинуть від рук його душогубів. Так загинув Ратобор, 
який кинувся на Гордовласта з ножем. Гордовласт уста
новив податки хутром та золотом, і в тих, хто їх не пла
тить, забирає коней, худобу, відбирає наділ. Зараз чи
мало звинів живе у більших злиднях, ніж римські 
міхоноші, бо у Звиниграді немає аннони. Я просив Ну- 
мерія, щоб він нишком розвідав про все, що в нас діє
ться,— пояснив, звідкіля в нього такі відомості.

Здоровенний преторіанин, що саме проходив повз 
приятелів, глипнув з ненавистю на Радогаста. Срібна 
пластинка на панцирі молодого декуріона з написом
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«охоронець божественних грудей» вплинула на нього, як 
червоний плащ гладіатора на арені амфітеатру на пан- 
нонського бика.

Преторіани мали причину ненавидіти людей з такими 
пластинками на панцирах. Галлієн, забезпечуючи себе 
від преторіанської сваволі, створив з довірених офіце
рів і декуріонів гвардію «охоронців божественних гру
дей», яка замінила преторіан.

— П'ятдесят тисяч сестерціїв, які ми позичили Ну- 
мерієві на дорогу, повернуться нам тепер подвійно,— 
не бажаючи дорешти засмучувати приятеля, перевів 
розмову на інше Дикобор.

— Вони нам скоро пригодяться,— спалахнули очі 
декуріона.— Підрахуй, скільки за них зможемо купити 
панцирів, мечів і шоломів.

На тому приятелі розійшлися. Дикобор подався в по- 
піну, Радогаст — Священною дорогою на Палатин.

П'ятий рік він приходив сюди нести свою почесну 
службу, і кожного разу захоплювався нагромадженою 
тут красою та багатством, загарбаним римлянами в чу
жих країнах.

Сяяли золотом і сріблом мармурові палаци імпера
торів, храми і портики, милували очі скарби мистецтва 
Греції, Єгипту, Персії. На облицьованих бурштином 
і перламутром стінах висіли картини прославлених ху
дожників, у портиках і атріумах красувалися скульпту
ри Антифіла, Праксителя, Миррона, Фідія і Скопаса, па
лали на сонці, що пливло крізь прикрашені вітражами 
вікна, кольорові мозаїки, бігли вздрвж стель різьблені 
сволоки з червоного африканського дерева, інкрустова
ні слоновою кістю і ціннішою від золота корінфською 
бронзою.

Але найпишнішим серед пишних був палац Нерона 
Золотий дім, у якому боліли очі, не звиклі до блиску 
золота.

Саме в Золотому домі зупинявся Галлієн, коли, втом
лений розгульним життям і походами, прибував у Рим, 
шукаючи нових розваг в палких обіймах Піпи, яку рим
ляни називали дикою красунею. Тепер сорокарічний ім
ператор примчав у Рим, щоб бути при народженні сво
го першого нащадка, якого боги довго відмовляли 
йому. Злі язики пліткували, що п'яні гульні з повіями 
передчасно позбавили імператора чоловічої сили, і
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Галл ієн, знаючи про це, наказав одрізати пліткарям язи
ки. Але плітка ходила й далі.

Біля Золотого дому одні з охоронців божественних 
грудей вартували, інші, які вже не несли службу, про
гулювалися в парках і портиках.

Безпечний серед легіонерів і довірених охоронців 
божественних грудей, з якими поділяв усі похідні труд
нощі, Галлієн, перебуваючи в Римі, пильно остерігався 
зрадливих преторіан, позбавлених його довір'я. Адже 
досі тільки вони мали привілей охороняти імператорів 
і... вбивати Тх. Тепер гвардія охоронців божественних 
грудей відсунула їх від імператора, позбавила вигідного 
привілею, поставила під сумнів доцільність дальшого 
існування преторіанської гвардії.

В портику перед палацом Радогаст зустрір свого на
чальника трибуна Вітелія.

— Дерукіон Флавій чекає твоїх наказів, достой
ний,— підніс догори руку Радогаст, вітаючи трибуна.

— Вартуватимеш біля дверей малого тріклінія,— 
розпорядився Вітелій.— Візьми в зброярні щит та спис 
і приходь сюди.

Повернувшись в портик, Радогаст уже застав там 
двох центуріонів і декуріона Мокрина, з яким мав вар
тувати.

Зміна варти і передача гасла відбувалися по-військо- 
вому чітко, і Радогаст зайняв свій пост.

Молодий декуріон любив свою службу, сувору , 
дисципліну, тверду муштру, жадібно вивчав військову 
науку.

— Преторіани збираються послати до божественно
го делегатів з вимогою скасувати нашу гвардію,— по
передив вартових трибун.

— Люті, як голодні вовки, що кінець їх сваволі,— 
засміявся центуріон Крісп.

— ЦентуріонеІ Забуваєш, що під час вартування ти 
зобов'язаний мовчати! — гримнув на Кріспа трибун.— 
Завтра я перевірю, чи ти ще пам'ятаєш військовий ста
тут. Але про преторіан ти правду сказав. Тепер вони не 
ті, що є, а ті, що були. Зайві люди. Поранений звір най
лютіший і найнебезпечніший, то ж будьте пильні. Майте 
широко розплющені очі і насторожені вуха. Тепер не 
вони, а ви охоронці божественної особи імператора, 
то ж доведіть, що заслуговуєте його довір'я.
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Чотири списи вдарили об щити, і брязкіт заліза від
лунням поплив по палацу.

Трибун і вартові навіть не підозрівали, що до їх роз
мови прислухався в сусідній відпочивальні сам імпера
тор.

— Аує сезаг! — вигукнув раптом збентежено і зав
мер з піднесеною рукою Вітелій.

— Ти добре повчав своїх людей, легате,— вийшов
ши з відпочивальні, похвалив Вітелія Галлієн.

Смугляве обличчя імператора було суворе, але в 
очах чаТлося лукавство.

Підслухана розмова свідчила, як мудро він вчинив, 
що створив гвардію охоронців божественних грудей 
і відсунув від себе продажних преторіан. Тепер вони 
так ненавидять одні одних, що тільки смерть може Тх 
примирити. Вітелій знав, яка доля чекала б і його і всіх 
охоронців, якби преторіанам вдалося відновити втраче
не значення. Адже для преторіан навіть імператорські 
голови — ніщо.

Хай ворогують. Чим більша між ними ненависть, тим 
безпечніше для нього. Він, Галлієн, мудро поглиблюва
тиме ту ворожнечу, підливатиме олії до вогню і, спи
раючись на охоронців божественних грудей, скасує 
преторіанську гвардію.

— Опусти руку, легате! — наказав лагідно.— Я ніко
ли не сумнівався у твоїй вірності і бачу, що не поми
лився.

— Божественний! — опустив руку Вітелій.— Ми зав
жди будемо вірні тобі, аж до останнього нашого поди
ху. Але ти приймаєш мене за когось іншого.

Вітелієві було прикро, що імператор, з яким він 
відбув не один похід, забув його ім'я. Адже Галлієн 
знав усіх трибунів, центуріонів, декуріонів і навіть ба
гатьох рядових воїнів своєї гвардії, сам підбирав їх. Хто 
не користувався його довір'ям, ніколи не потрапив би 
в гвардію. З іншого боку, хіба боги забрали в нього зір 
і він не помітив його трибунських відзнак і малого зо
лотого ланцюга, що назвав його легатом?

— Затям, Вітелію, що імператор завжди знає, що 
говорить,— повчально промовив до спантеличеного 
трибуна Галлієн.— Я назвав тебе легатом, бо оце щой
но ти став ним. А вони тепер твої трибуни,— показав 
на центуріонів.— Вас, декуріони, переводжу в центу
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ріони. Після варти зайдете усі до мене в бібліотеку 
і одержите ваші нові відзнаки. Тепер піду погляну, що 
там витворяє мій син,— закінчив розмову, і його облич
чя набрало гордовитого вигляду.

— Хай живе вічної — побажав від себе та вартових 
новонародженому Вітелій, і чотири списи вдруге бряз
нули об щити так голосно, що з недалекого атріума 
прибігли занепокоєні вартові.

XIII

Над Римом нависла душна літня ніч, в тріклінії
- було прохолодно. Мармур не нагрівався так, як камінь, 

а від порухуваних руками раба віял подував приємний 
вітерець. Пахли сплетені з троянд вінки, зготовлені для 
гостей.

У триклінії на софах лежало двоє: господиня вілли 
Солодких снів Лукія і огрядний років під п'ятдесят пре
фект Кассій.

Неуважно слухаючи гру арфістки-рабині, він не від
водив жагучого погляду від Лукії. Молода красуня роз
будила в ньому давно приспані почуття, і він закохався 
у неї, ніби безвусий наївний юнак в свою першу дів
чину.

Задовольняючись до того часу рабинями-наложни- 
цями і, з подружнього обов'язку, прив'ялою, завжди 
заклопотаною дітьми Фаустиною, Кассій прагнув Лукії. 
Прагнув, як ніколи ще — жодної жінки і навіть більше, 
ніж сенаторської тоги, про яку він, виходець з купець
кої сім'ї, даремно мріяв і якої добивався стільки років. 
Натомість поведінка Лукії, яка була з ним ввічлива, 
але здержана в словах і вчинках, слухалась його порад, 
як помножити свої багатства, приймала від нього доро
гі подарунки, але не відплачувала за них жіночою лас
кою, призводила Кассія до божевілля. Адже вона давно 
вже не весталка, мала двох чоловіків і, напевне, кохан
ців. Треба тільки знайти до неї підхід. І він, Кассій, 
знайде його. А хто стане йому на заваді, того він зни
щить.

Вузькі губи Кассія скривилися в хижій гримасі.
Раби, пересуваючись безшелесно, як тіні, встромили 

у свічники нові свіжі свічки і зникли.
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— Тебе щось турбує, Кассію? — помітила насупле
ний погляд гостя Лукія.

— Твоя байдужість, прекрасна,— дорікнув господи
ні Кассій.— Швидше можна витиснути з каменя воду, 
як допроситися в тебе ласки.

— Будь обережний в словах, Кассію,— з фальши
вою тривогою попередила гостя Лукія.— Нас слухають 
раби. Опісля підуть плітки по Риму, а я того не хочу.

«З неї краща акторка, ніж прославлений Максен- 
тій»,— ледь не скреготнув зубами з досади Кассій.

— Бачу, що ми будемо не одні,— показав на вінки, 
яких було три.

— Сподіваюся декуріона Флавія,— лукаво позирну
ла на гостя Лукія, заздалегідь знаючи, як подіють на 
нього її слова.

— Варвар! — з презирством рявкнув Кассій.
— Син патриція Клавдія,— спростувала гостя Лукія.
— Ха, ха! — єхидно зареготав Кассій.— Син двох 

батьків. Я просив тебе не приязнитись з ним.
— То даремне прохання, Кассію,— застереглася Лу

кія.— Не забувай, де ми з Флавієм заприязнилися. Від 
таких приятелів не відрікаються ніколи.

Кассій засопів, але не заперечив господині.
Він ревнував Лукію за її приязнь з Радогастом, але 

таївся з тим.
А тим часом Радогаст не йшов, а ніби летів, начеб 

раптом став крилатим.
Цен-ту-рі-он!..
Для інших думок і почуттів зараз ані в голові, ані 

в серці не знаходилось місця. Рука доторкнулась до 
холодного металу нараменників, і від того по тілі пі
шов приємний гарячий струм.

Яка шкода, що над Римом уже ніч, місяць десь за
подівся, і на неосвічених вулицях так темно, що ніхто 
не помітить його офіцерських нараменників, яких він 
чекав майже п'ять років.

Може, для декого це неабиякий відрізок часу. Мо
же, за цей час хтось народився, а хтось відійшов до 
предків, може, хтось з безіменного став знатним, 
а знатний — безіменним, може, хтось одружився і хтось 
розлучився. Але в армії час міряють іншим мірилом, 
ніж у хижах міхонош з Затібр'я і в мармурових пала
цах сенаторів. З десятка декуріонів тільки один іноді
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дослужується на старості літ до срібних нараменників 
центуріона. Йому, Радогастові, всміхнулася доля, бо 
ним опікуються боги антів.

Добрі боги батьківщини...
Перед римським офіцером відкриті дороги до висо

ких державних посад, до малого золотого ланцюга 
трибуна. Навіть до найпочеснішого... Великого легат- 
ського...

Радогаст аж злякався своїх нескромних думок, але 
не проганяв їх від себе, і вони ставали ще сміливішими, 
зухвалішими.

Раптом новоспечений центуріон насупився.
Які недоладні думки і бажанняі Адже він не римля

нин, а звин, і прибув сюди не по срібні нараменники 
та золоті ланцюги.

Відгомін чиїхось кроків сполохав розбурхані думки, 
і Радогаст сягнув рукою по меч. Ніч виманювала з тру- 
щоб усю людиноподібну каламуть великого міста, 
і убивства та грабування траплялись у Римі раз у раз.

Але то був патруль міських вігілів на чолі з декуріо- 
ном.

Наблизившись до Радогаста, декуріон підняв ліхтар, 
щоб краще придивитися до нічного мандрівника. Отак 
самотньо блукали серед ночі або дуже відважні люди, 
або такі, яким набридло життя, або ті, що чигали на 
чуже. Безпечними були тільки чистильники міських ка
налів, смітників і клоак, від яких завжди відгонило так 
погано, що всі їх обминали, та ще міські багатії, які, 
забарившись у гостях, поверталися додому шумно 
й бундючно, при світлі смолоскипів і ліхтарів, оточені 
юрбою озброєних рабів.

— Декуріон Анній з третьої когорти вігілів вітає 
тебе, достойний,— помітивши на панцирі мандрівника 
срібні нараменники центуріона, привітав Радогаста вігіл, 
як велів військовий статут.— Щойно на вулиці Еквітів 
ми зустріли допоміжний преторіанський патруль,— до
дав, позираючи на срібну пластинку на панцирі центу
ріона.

В його словах таїлася доброзичлива порада для Ра
догаста обминати вулицю Еквітів, і Радогаст зрозумів її.

Преторіани, які ненавиділи охоронців божественних 
грудей, могли спровокувати зачіпку і, скориставшись 
з відсутності свідків, звалити вину на нього.
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— Я не забуду твоєї доброзичливості, декуріоне 
Аннію,— подякував вігілові за пересторогу Радогаст.— 
Це твоїм людям, щоб уранці після служби випили ви
на,— висипав з гаманця на долоню сестерції і подав їх 
декуріонові.

— Хай в твоєму гаманці завжди буде срібло і золо
то,— зрадів щедрому дарункові Анній, ховаючи сестер
ції.— Вип'ємо, достойний, щоб боги опікувалися тобою. 
Але скажи, які, бо ж кожний має своїх.

— Антські, декуріоне, Сварог, Святовид, Позвізд,— 
назвав рідних богів Радогаст.— Але ти, певне, навіть не 
чув про таких.

— Значить, ти ант, достойний,— не запитав, як бува
ло в таких випадках, а ніби впевнився у якійсь власній 
здогадці Анній.—Твої боги є й моїми богами, бо я скла- 
вен з-над Данубіусу, а ми, слов'яни, усі споріднені між 
собою.

— То ми однієї крові, декуріоне,— зрадів Радо
гаст.— Дідусь Мезамир розповідав мені про наших да
леких родичів склавен і венедів. Але як ти опинився тут, 
декуріоне?

— Ми, склавени, смертельні вороги готів, з якими 
живемо в сусідстві, а готи ворогують з римлянами,— 
не затаїв перед Радогастом і своїми вігілами того, що 
він донині почуває себе склавеном, декуріон.— Римля
ни добре знають про нашу ворожнечу з готами, і їх 
вербувальники никають по наших землях, заманюють 
молодь в армію. В наших когортах чимало склавен і є 
навіть анти. Кілька карпів, галатів і теребовитів. Ти 
з якого племені, достойний? Може, серед наших вігілів 
є твої земляки.

— Із звинів з-над Данастера, яких римляни назива
ють гівінами,— пояснив Радогаст.

— їх у наших когортах, мабуть, немає,— розчару
вав Радогаста декуріон.— А тепер скажи, куди поспі
шаєш, і ми проведемо тебе.

— На Тускулянську вулицю до вілли Солодких 
снів,— зрадів з пропозиції Аннія Радогаст.— Мабуть, 
знаєш...

— Це ж моя дільниця,—хитнув головою декуріон.— 
Стережися, достойний, префекта Кассія Фламінія.

Скупа пересторога вігіла так вразила Радогаста, що 
він на мить розгубився.
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Анній знав про його стосунки з Кассієм. Але звідкі
ля і від кого?

— Що означає твій натяк, декуріоне? — запитав су
воро.

— Не допитуйся, достойний, при свідках про справи, 
що повинні залишитися таємницею,— промовив раптом 
по-слов'янськи Анній.— Міська служба безпеки знає 
про все, що діється в Римі. Навіть про те, що нині бо
жественний вручив двом декуріонам своєї гвардії на
раменники центуріонів. Одним з них є ти, достойний 
Флавію Клавдію.

Щирість Аннія була така моторошна, що Радогаст 
здригнувся.

Для людей зі служби безпеки таки не було таєм
ниць.

У Римі правду говорили, що в неї вуха та очі на 
землі і під землею, що вона знає, хто що робить і що 
мислить, що навіть стіни в неї на службі.

— Я маю знати, достойний, що діється на моїй діль
ниці, хто кого відвідує, хто з ким ворогує і приятелює, 
бо за це одержую плату від держави,— зрадів від вра
ження його слів на Радогаста декуріон.— Я знав, що ти 
не римлянин і прибув сюди з якоїсь слов'янської краї
ни, а тому, як рідного, перестеріг тебе перед преторіа- 
нами і Кассієм. Вчора, поспішаючи до вілли Солодких 
снів, ти не помітив двох старих міхонош, що відпочива
ли під муром. Але вони помітили тебе. Одним з них 
був я,— признався щиро Радогастові.— ХодімоІ — знов 
перейшов на латинську мову, і десять пар підкованих 
чобіт ударило об камінний брук.

Здалека долетів жіночий крик, і вігіли зупинилися, 
насторожились. Може, хтось напав на самотню жінку, 
а може, вона відбилась від гурту і кликала своїх. Крик 
не повторився, і патруль помандрував у ніч.

— Ваша служба дуже неспокійна,— поспівчував ві- 
гілам Радогаст.

— Як на війні,— погодився Анній.— Грабіжників у Ри
мі — ніби того гайвороння. Нападають бандою, вчинять 
капость і втікають.

— Мене обминають, хоч завжди ходжу сам,— засмі
явся Радогаст.

— Мають чого обминати, достойний,— несхвально 
поставився до сміху центуріона вігіл.— У тебе є меч,
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яким ти умієш майстерно орудувати. Крім того, напад 
на вігіла, легіонера чи преторіана підняв би на ноги 
всі двадцять наших і преторіанських когорт. Такі випад
ки вже траплялися, і ми кожного разу наловлювали 
сотні цих бандюг.

— О боги! — жахнувся Радогаст.— Звідки їх стільки 
береться?

— З хиж і палаців, достойний,— здивував центуріо
на своєю відповіддю Анній.— Багаті казяться з розко
шів і, переодягнені за водовозів, погоничів мулів або 
міхонош, вони шукають нічних пригод, а бідних женуть 
на грабунок злидні. Злидарів, як знаєш, у Римі досить. 
За найновішими податковими переписами, а вони дуже 
докладні, бо ніхто з громадян не повинен залишитись 
неоподаткованим, у нашому місті проживає понад один 
мільйон вільних римлян і, мабуть, стільки ж рабів. Один 
Полібій має близько двадцяти тисяч «речей, що гово
рять». Але римські статистики ними не займаються, 
бо ж вони не люди і не платять податків. На мільйон 
вільних — двісті тисяч міхонош і вдвоє більше бідноти, 
яка добивається в анноні наділу. Ми одержуємо звіти 
від статистиків,— пояснив, звідки в нього такі докладні 
відомості.— Серед нічних тіней, як ми називаємо гра
біжників, найбільше втікачів-рабів і колонів, за якими 
ходить їх смерть,— продовжував Анній.— Нові закони 
карають колонів за втечу від патрона, так як і раба за 
втечу від пана. Вільних же міських плебеїв, зловлених 
на розбишацтві, посилають у державні каменоломні 
й рудники.

Анній замовк, замислився.
Втратив бажання до дальшої розмови і Радогаст. 

Може, молодого центуріона турбували думки про те, 
що з вини Гордовласта серед звинів також незабаром 
з'являться злидарі, а може, обмірковував способи, як 
допомогти землякам.

— Вілла Солодких снів,— перебив думки Радогаста 
декуріон, і патруль зупинився перед залізними воріть
ми, за якими в місячному світлі сріблився великий бу
динок.— Доброї ночі тобі, достойний!

— Тобі ж, Аннію, і твоїм людям — спокійної служ
би,— побажав вігілам Радогаст і сіпнув за ланцюг на во
ротах.— Зайди до мене на Аппійову дорогу в будинок 
Клавдія,— запросив декуріона.— Маю добре вино.
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— Неодмінно прийду, достойний,— зрадів запроси
нам Анній, для якого товаришування з центуріоном ім
ператорської гвардії було неабиякою честю.

З іншого боку, декуріон здогадувався, що Радогаст 
запрошує його не без причини, що має до нього якусь 
справу.

Вілла була ясно освітлена, наче там приймали або 
чекали гостей.

— Пані веліла тобі, достойний, зайти в малий трі- 
кліній,— відчинивши ворота, передав центуріонові на
каз господині раб.

— Є якісь гості, Лівене? — пізнаючи раба, запитав 
Радогаст.

— Так, достойний. Префект Кассій Фламіній,— під
твердив Лівен здогадки Радогаста, присвічуючи йому 
ліхтарем.

Він устиг помітити нові офіцерські нараменники Ра
догаста і незадоволення центуріона, викликане звісткою 
про те, що у віллі гостює Кассій Фламіній, але мовчав. 
Річ, що говорить, не сміє відкривати рота, коли її не 
питають.

Радогаст вагався, чи заходити йому в трікліній, чи 
піти геть. Він не бажав зустрічатися з зарозумілим на
чальником міських будов, що збагатився на прибутковій 
посаді і ставився з презирством до людей, які не мали, 
принаймні, мільйона сестерціїв.

Але справжня причина, з-за якої Радогаст незлюбив 
Кассія, була інша. Людей, які збагатилися нечесним спо
собом, у Римі не зневажали, а навпаки, шанували за 
спритність. Розумний багатіє, дурний втрачає те, що має.

Радогаст, не признаючись у тому 'Навіть самому собі, 
ревнував Лукію Лівію.

В ясноосвітленому свічками тріклінії центуріон за
став за вечерею двох: господиню дому і Кассія Фламі- 
нія. Вони лежали на низьких м'яких софах, спершись 
на ліву руку, щоб правою можна брати зі столу їжу 
й чаші з вином.

Побачивши Радогаста, Лукія, не приховуючи радості, 
швидко встала з софи й підійшла до гостя.

На ній була киклада * з такої прозорої хіоської тка
нини, що крізь неї видно було коротку сорочку і голі

* Дорога сукня.
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ноги. Буйне чорне волосся, вибагливо зібране у високу 
зачіску, підтримувала вишивана золотом, перлинами та 
самоцвітами стрічка — діадема. Навіть ремінці на сан
даліях прикрашало золото і дорогоцінне каміння.

— Флавію! — вигукнула радісно.— У тебе срібні на- 
раменники центуріона!

— Годину тому я одержав їх з рук самого божест
венного,— похвалився Радогаст.

— Поздоровляю з офіцерським ступенем,—буркнув 
Кассій, не підводячись з софи.— Багато заслужених ве
теранів не може його діждатись,— уколов новоспече- 
ного офіцера.

Він непривітно зиркнув на Радогаста і насупився. За
розумілий від свого багатства, Кассій глибоко ненави
дів молодого охоронця божественних грудей, який став 
на перешкоді його залицянням до красуні Лукії.

— Скидай, Флавію, панцир та чоботи й лягай на 
софу біля мене,— запропонувала гостеві Лукія.— Зараз 
Лівен принесе тобі сандалії, а рабиня — рушник та воду, 
помиєш руки.

За хвилину Радогаст у туніці, сандаліях і з вінком 
запашних квітів на голові вже лежав на софі біля Лукії 
й смакував апетитний паштет з гусячих печінок та голу
б'ятини, запиваючи його розведеним водою кіпрським 
вином.

— Тепер, пане центуріоне, ти повинен улаштувати 
бенкет для приятелів,— запропонувала весело Лукія.— 
Я ще ніколи не була в твоєму домі.

— Зате Флавій щоденно відвідує тебе, прекрасна,— 
потягнувся до чаші з вином Кассій і, проти звичаю, ви
пив до дна нерозбавлене вино.

Власне, він не сказав нічого образливого, і його сло
ва можна .було прийняти за невинний товариський жарт, 
але Радогаст нахмурився.

В голосі Кассія звучали глум і досада.
— До свого дому кожний має право запросити гос

тей, які для нього милі,— гостро нагадала Кассієві про 
свої права господині Лукія.

— Ти, як завжди, маєш слушність, прекрасна,— уни
каючи суперечки з господинею, хитнув головою Кассій.— 
Я радо прийму запрошення Флавія. Щоб було веселог 
найми, центуріоне, танцівниць, фокусників і акроба
тів. Якщо не маєш грошей, я тобі позичу на законних

254



п'ятнадцять процентів,— запропонував з удаваною при
язню, знаючи, що Радогаст в успадкованій по Клавдію 
віллі живе на свою зарплату декуріона.

Борг каменем повисне над центуріоном, і тоді він, 
Кассій, продиктує йому свої умови. Власне, тільки одну: 
або забратись з Клавдійової вілли, або назавжди забути 
про господиню вілли Солодких снів.

Радогаст зрозумів приховані наміри Кассія, і його 
обличчя почервоніло від гніву.

— Я, достойний, не скористаюсь з твоєї доброти,— 
подякував холодно Кассієві.— Але запам'ятаю її. А про 
банкет повідомлю тебе.

Він навмисне не вжив слова «запрошу», даючи зрозу
міти Кассієві, що той буде небажаним гостем.

— Я ніколи й нікому не накидаюсь,— зрозумівши . 
натяк, ображено засопів Кассій.

Він не сподівався, що молодий центуріон розга
дає його хитрощі, і тепер опинився в незручному ста
новищі.

— Днями я купив гарненьку віллу в Баях і влашто
вую для приятелів прийом,— промовив удавано весе
ло.— Буде багато приємних несподіванок. Сподіваюся, 
прекрасна, не засмутиш мене відмовою. Пошлю за то
бою карпентум *, запряжений чотирма аравійськими же
ребцями. Опісля і коні, і карпентум і раб-візник стануть 
твоїми.

То був імператорський дар, який спокусив би кожну 
жінку, а Лукія не присягала Весті, що дотримуватиметь
ся жіночої цнотливості.

Рука Радогаста з чашею здригнулася, і на стіл хлюп
нулось червоне, як кров, вино.

Кассій таки переміг його. За аравійських жеребців, 
які цінились у Римі на вагу золота, можна було купити 
маєток і жити в ньому до смерті. А що, крім квітів за 
сестерція, він може подарувати Лукії? Гроші, які з таки
ми труднощами нагромаджував спритний Дикобор, були 
призначені не для коханок.

Кассій помітив хвилювання Радогаста, і в його очах 
спалахнув тріумф. Наївний «варвар» ніби не знає, що 
золото сильніше від кохання, а люди — раби золота.

Тепер Лукія стане його, Кассія, коханкою, а цей

* Бричка.

255



зухвалий центуріон відійде принижений, як жебрак, який 
не дочекався милостині.

Карпентум з червоного африканського дерева. 
Другого такого немає в цілому Римі,— додав, знаючи 
примхливу жіночу вдачу.

Лукія глянула на розхлюпане вино, зупинилася погля
дом на Кассієві, і з уст зникла привітна усмішка.

Кассій певний, що за карпентум і коней він купить її 
любов. Але префект забуває, хто така господиня вілли 
Солодких снів.

— Ти, Кассію, привик сам визначати ціну любові,— 
промовила з іронією.— Але для мене вона недостатня.

Гість, не чекаючи таких слів, на мить розгубився.
— Не сподівайся, прекрасна, що хтось інший запла

тить більше,— промовив, нарешті, грубо з налитими кро
в'ю очима.

— Забуваєш, Кассію, що я не повія, а сенаторська 
дочка і була дружиною сенатораї — гнівно нагадала гос
теві Лукія, обурена його зухвальством.— Любов ти мо
жеш дістати безкоштовно у своїх рабинь або купити її за 
кілька сестерціїв у дівчат на Затібр'ї. Я своєї не про
даю, а дарую тому, хто її заслуговує.

Римські жінки сміливо висловлювали свої думки, на
віть нескромні, і Лукія не соромилась своїх слів. Вони 
свідчили, що Кассій небажаний гість і повинен піти геть.

Кассій, голосно сопучи, ніби йому невистачало повіт
ря, підвівся з софи.

— Сподіваюся, що іншим разом ти будеш до мене 
ласкавішою, прекрасна Лукіє,— насилу гамуючи гнів, кис
ло посміхнувся до господині і спідлоба глипнув на Радо
гаста.

Оцей молодий варвар, який несподівано став римля
нином і центуріоном, святкує нині таку ж несподівану 
перемогу над ним, Кассієм. На своє горе... Він не знає, 
яка страшна буває помста Кассія. А Лукія?... Вона та
кож скиглитиме ще біля його ніг і також не матиме по
щади. До ворогів Кассій милосердя не знає.

Від таких думок обличчя префекта набрало по-вов
чому хижого вигляду. Зиркнувши на нього, Радогаст від
чув, як у нього по спині побігли мурашки.

— Сподіваюся, що ми ще зустрінемось, центуріоне,— 
промовив глухо Кассій, і в його очах блиснула нена
висть.
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— Як захочуть боги, достойний,— не заперечив Радо
гаст, відчуваючи, що нажив смертельного ворога.

За кілька хвилин, оточений гурмою рабів, Кассій зали- г 
шив віллу Солодких снів.

В трікліній долинули крики та зойки, і Лукія з глумом 
посміхнулась.

— То Кассій зганяє злість на рабах. Але забудьмо 
про нього, Флавію,— обійняла за шию і пристрасно по
цілувала в уста Радогаста.— Нинішня ніч буде нашою. 
Забирайтесь геть! — гукнула до рабів і зірвала з себе 
кикладу.

XIV

Готи втікали безладними юрмами в густі ліси, на які 
така багата гориста Далмація. їх полчища проникли сю
ди через обидві МезіТ і рвалися в Паннонію, але легіони 
на чолі з Галлієм перепинили їм дорогу.

Наситившись кров'ю, римська кіннота не знищувала 
втікачів, а брала тих, які кидали зброю, в полон. Від 
мертвих хісна не було, а за живих школи гладіаторів 
платили великі гроші. На аренах амфітеатрів готи з та
ким завзяттям убивали готів, ніби мали перед собою 
найлютіших ворогів.

На бойовищі густо, купами, лежали вбиті, валялися 
поламані мечі та списи, порубані шоломи, подірявлені 
щити.

Готів було втричі більше, ніж легіонерів, але вже по
чаток битви вирішив перемогу римлян.

Галлієн і легати так вишикували легіони, що вони 
кількома клинами вбилися в гущу готів, розкололи їх 
на дрібні загони. З флангів ринула на ворога кіннота, 
взяла його в кліщі. Битва швидко перетворилася на рі
занину, і опівдні війська готів уже не існувало.

Сурми оповіщали перемогу, легіонери скандували 
«Ауе сезаг!», призначені для цього підстаршини підра
ховували вбитих готів.

Римлян полягло вдесятеро менше, ніж готів, і офіце
ри та легіонери прославляли військовий геній імперато
ра, прирівнювали його до Цезаря і тут же, на полі бою, 
присвоїли йому наймення «готікус» — переможець готів.

* Галлієн не заперечував. Він прагнув слави полковод
ця, якої не здобув як імператор.
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Не святкував перемоги разом з усіма тільки Радо
гаст. Він лежав у наметі Галлієна, і досвідчені імператор
ські ескулапи зашивали та перев'язували йому рану, зма
щували ТІ цілющими мазями.

Галлієн взяв у похід когорту охоронців божественних 
грудей, до складу якої входила центурія Радогаста. За
бувши на полі бою, хто має керувати битвою, а хто 
воювати, імператор іноді кидався в бій, ніби простий 
легіонер, який одержує за свою кров плату.

Так було й тепер. Помітивши, що на лівому фланзі 
готи чинять опір римській кінноті, імператор кинувся зі 
своєю гвардією на допомогу вершникам. Він, як завжди, 
був без щита, і якийсь здоровенний гот, зарубавши ле
гіонера, що заступив йому дорогу, замахнувся на Гал
лієна бойовою сокирою. Імператор затулився мечем, 
але це не врятувало б його від смерті чи, принаймні, 
небезпечної рани, якби не Радогаст.

Заслоняючи імператора, центуріон підставив під со
киру свій щит.

Удар гота був такий сильний, що сокира, розколов
ши щит, ковзнула по шоломі, розрубала нараменник 
і зачепила ключицю. Завдати нового удару гот уже не 
встиг, бо меч Галлієна проколов його наскрізь.

Рана Радогаста не була небезпечною, бо сокира не 
роздробила, а лише пошкодила ключицю. Але ескула
пи сказали, що, принаймні місяць, центуріон не зможе 
одягти панцира та нараменників.

Прислухаючись до гри сурм і веселого гамору, що 
долинав з бойовища, Радогаст забував про біль і рану. 
Готи були ворогами слов'ян, і перемога радувала центу
ріона.

Раптом біля намету почувся гамір, забряжчала зброя, 
залунали збуджені голоси. Хтось відхилив запону, що 
закривала вхід, і до намету увійшов Галлієн, а з ним ле
гат Гонорій і два трибуни.

— Лежи, Флавію!— ласкаво наказав Радогастові ім
ператор, помітивши, що центуріон хоче підвестись, і сів 
на стілець біля ліжка.— За його здоров'я ви відповідає
те головами,— попередив ескулапів.— Мужність Флавія 
врятувала для Італії Галлієна, бо така була воля богів.

— Максентію! — звернувся до одного з трибунів, літ
ньої вже людини, Галлієн.— Зніми свій трибунський лан
цюг, бо він тобі більше не знадобиться.
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— Божественний... За віщо?.. — аж посірів ураз на 
обличчі Максентій, але без вагання виконав наказ.

Він, мабуть, увесь час перебував у самій гущі бит
ви, бо його пишний шолом мав сліди ударів, панцир 
у кількох місцях був роздертий і весь забризканий 
кров'ю, а плащ-опанча подірявлена списами та ме- 
чами.

— Еге ж, Максентію,—продовжував лукаво Галлієн.— 
Навіщо тобі цей малий трибунський ланцюг, коли ти ще 
нині одержиш з моїх рук великий легатський? А твій 
носитиме Флавій. Ви обидва своїми вчинками заслужи
ли цього.

Галлієн любив іноді проявити великодушність там, 
де добачав для себе вигоду. Вона єднала йому легіо
нерів, славила його ім'я, дозволяла поблажливо стави
тися до його вад.

— Живи вічної — вигукнули Радогаст і Максентій, по- 
різному сприйнявши несподіване підвищення.

Тридцять років чекав старий трибун цього щасливого 
дня, і тепер, коли він прийшов, Максентій відчув рап
том у всьому тілі таку кволість, що сперся об спинку 
імператорського стільця, щоб не впасти.

Радогаст, навпаки, забув про біль та рану. Трибун 
імператорської гвардії був такою знатною персоною, як 
префект або й претор. Тепер тільки один крок відділяє 
його від великого золотого ланцюга легата.

Шкода, що його трибунської відзнаки не бачитиме 
Кассій, якого Галлієн послав з особливим дорученням 
у якусь провінцію. А Лукія, довідавшись, напевно на
пише листа з поздоровленням. Адже вони, наситившись 
любов'ю, але не з'єднавши своєї долі, залишились і на
далі приятелями.

Господиня вілли Солодких снів стала достойною мат
роною достойного претора Лелія і навіть народила йому 
дочку. Лихі язики пліткували різне, але Лелій, як вима
гає звичай, підняв на порозі свого дому немовля на 
руки, підтверджуючи тим своє батьківство.

Найбільше зрадіє його трибунству Дикобор... Але 
той, мабуть, ще не повернувся з Дакії. Чи вдалось йо
му побувати у Звиниграді, вдихнути повітря батьків
щини?

Радогаст раптом відчув, що італійська земля, яка 
прийняла його, як сина, і за яку він мало не загинув,
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ніколи не стане для нього такою милою та рідною, як 
далека батьківщина.

То було таке несподіване і неймовірне відкриття, 
що хворий аж здригнувся.

— Чи не заболіла в тебе, Флавію, рана? — занепо
коївся Галлієн.

— Так, божественний,— не заперечив Радогаст, при
ховуючи справжню причину свого хвилювання.

— Своїм вчинком ти заслужив на золоту пластинку 
з написом «друг імператора»,— підвівся зі стільця Гал
лієн.

Такої високої почесті досі в імперії удостоїлось лише 
декілька людей, і від слів імператора Радогастові зашу
міло у вухах, кров ударила в обличчя. Пластинка дава
ла такі привілеї, яких не мали навіть легати і намісники.

— Слава божественному! — отямившись, прошептав 
через силу хворий, бо надмірне зворушення ніби віді
брало в нього мову.

— Завтра я повертаюсь до Риму і тебе заберу з со
бою, трибуне,— пообіцяв Радогастові Галлієн.— Догля
дайте йога так, як би доглядали мене,— наказав еску
лапам і вийшов з намету.

Після відходу імператора Радогаст рвучко сягнув здо- 
ровою рукою до чаші з вином і випив нерозбавлене 
до дна. Його очі палали хворобливим вогнем, на облич
чі з'явилися червоні плями.

— О Риме, страхітливий Риме! — лякаючи ескулапів, 
вигукнув раптом, і в тому вигуку звучали відчай і радість, 
гнів і любов, гордощі й презирство. До кого — до Риму 
чи до себе самого — знали тільки боги.

Наступного дня Галлієн з когортою охоронців боже
ственних грудей і трьома когортами легіонерів виру
шив до Риму. Решта війська залишилась в Далмації, щоб 
дощенту винищити готських недобитків, назавжди від
бити у готів бажання зазіхати на чужі землі.

Радогаст їхав на возі, вистеленому м'якою повстю, 
запряженому парою добрих мулів. За возом на прив'я
зі йшов його кінь Нубіс і раз у раз з докором косився 
великими випуклими очима на свого господаря, який 
проміняв сідло на віз. Але німий докір Нубіса був не
справедливий. Радогаст ще ніколи не бажав так гаряче, 
як нині, сидіти в сідлі при повній зброї з... трибунським 
ланцюгом на шиї.
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Народ палко зустрічав Галлієна, величав імператора 
своїм визволителем, рятівником від готського меча 
і рабства, просив для нього благословення богів.

Далеко за мури Риму вийшли у пишних тогах вітати 
імператора сенатори, префекти і патриції, аннона розда
вала всім без розбору злидарям хліб, олію і навіть вино, 
щоб бурхливіше виявляли свої радощі й голосніше кри
чали «ауе сезагі»

Учені ескулапи помилялися, кажучи, що трибун, при
наймні, місяць не зможе одягати панцира. За три тижні, 
що збігли в дорозі, рана загоїлася, і Радогаст в'їхав у Рим 
на коні — з золотим ланцюгом на шиї.

Вдома Радогаста чекала приємна несподіванка. Попе
реднього дня повернувся з Дакії Дикобор.

Він схуд, засмаг і, видно, щось турбувало його, бо в 
очах таївся смуток. Помітивши на панцирі приятеля зо
лотий трибунський ланцюг і пластинку з написом «друг 
імператора», Дикобор так зрадів, ніби це він сам заслу
жив таку почесть.

— Про друзів імператора я чув, але живого бачу 
уперше,— обережно доторкнувся до золотої пластин
ки.— Тепер усі сенатори, префекти, легати і навіть наміс
ники шукатимуть твоєї приязні. Хто не шанує друзів 
імператора, той не цінує власної голови. Як гадаєш, Радо
гасте? Чи не назрів час повернутись на рідну землю? 
Грошей у нас дещо призбиралось, а Постумій і легати 
дакських легіонів допоможуть тобі.

Він говорив по-слов'янськи, бо хоч у Римі стіни мали 
вуха, але слов'янської мови тут не розуміли.

— Розповідай, що ти бачив у Звиниграді,— уникав 
розмови про повернення Радогаст.

Дикобор на хвилину замислився, ніби відтворював 
у пам'яті все бачене й почуте.

— Нумеріан правду говорив,— промовив журливо.— 
Нема добра на землі звинів. Навіть батько та мати не 
впізнали мене, переодягненого за римського купця, 
з пофарбованим волоссям і причепленою бородою. По
старіли обоє, біда в хату заглядає.

— Вони з роду ардагастичів, і Гордовласт їм допо
може,— потішив приятеля Радогаст.

— Роди, Радогасте, помалу розпадаються,— зажурив 
приятеля Дикобор.— Немає серед них тієї єдності, що 
була колись, а Гордовласт навмисне сіє ворожнечу.
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— Яровитича з яровитичем не порізнить навіть Гор
довласт,— упевнено сказав Радогаст.— Адже той, хто 
підійме руку на свій рід — підіймає її на свою кров, 
на самого себе.

— Гордовласт не завагався продати мене дакам, 
хоч ,ми з ним ардагастичі,— нагадав Радогастові сумну 
правду Дикобор.— Але яровитичі і велогастичі ще збе
рігають єдність,— порадував приятеля.— Живуть у злид
нях, одначе з Гордовластом і ардагастичами не мирять
ся. Тим паче, що тепер, крім МезамировоТ, їх з ними 
розділила ще й Ратоборова кров.

— Розповідай, Дикоборе, чим ти допоміг нашим 
родам? — запитав після деякої мовчанки Радогаст.

— Мечами і сестерціями, Радогасте,— тихо, ніби боя
чись, щоб його не почув хтось, промовив Дикобор.— 
Я дав упізнати себе Добромислові, який зараз старійши
ною яровитичів, і передав йому двадцять тисяч сестер
ціїв, а в схованці над Данастером залишив для ярови
тичів і велогастичів мечі, наконечники для списів, стріли 
і шоломи. Бо Звиниград — як Данастер перед повіддю. 
Ось-ось забурлить, і ніщо його не зупинить.

— Відкинь зайві слова і переходь до справні — ви
гукнув нетерпляче Радогаст.

— Я домовився з Добромислом, що в день Сваро- 
га яровитичі, велогастичі і деякі бідніші роди по
встануть проти Гордовласта,— ошелешив несподіваною 
звісткою приятеля Дикобор.— Ми повинні прибути пов
станцям на допомогу. До дня Сварога не залишилось 
навіть півроку, то ж готуйся в дорогу, Радогасте, бо 
треба поспішати.

Певний, що звістку про близьке повстання Радогаст 
зустріне з радістю, Дикобор весело позирав на прияте
ля. Але Радогаст мовчав, ніби не чув його слів, і на 
обличчі Дикобора відбилося здивування і розчарування.

— Чого ж ти мовчиш? — запитав роздратовано.— Хі
ба не радий, що незабаром повернемось додому? А мо
же, ти вже не хочеш повертатись?

— Замовкни, Дикоборе! — скипів Радогаст.— Адже 
знаєш, що моя батьківщина не тут, а над Данастером. 
Там, де шумлять рідні ліси, стеляться зелені степи і де 
стоїть могила дідуня Мезамира. Але не хочу, щоб Гал
лієн, від якого я одержав трибунський ланцюг і пра
во називатися його другом, думав про мене як про
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невдячного слов'янського варвара. Спершу я повинен 
переконати імператора, що імперії буде користь від 
нашого повернення, бо я назавжди збережу приязнь 
до нього і Риму,— пояснив приятелеві причину своєї 
мовчанки.

— Ти жертвував для нього своїм життям, і він наго
родив тебе для того, щоб інші це бачили, знали і наслі
дували твій приклад,— поставився без особливого захоп
лення до імператорської великодушності Дикобор.— 
Але зволікати ми не маємо права. Навпаки! Мусимо 
повертатися негайно, бо нас чекають. Я привіз тобі з бать
ківщини дарунок, цінніший від золотих ланцюгів Риму.— 
Візьми його! — подав приятелеві невеличкий мішечок.

Радогаст мовчки розв'язав його і висипав на долоню 
жменьку чорної землі.

— Наша рідна...— промовив зворушено.
— Еге! Земля з могили твого дідуня Мезамира,— 

пояснив Дикобор.— Поклади її на вівтарець поруч з ла- 
рами і пенатами Клавдія і кожного дня молися до неї. 
Бо могили вже немає.

— Жартуєш, Дикоборе,— покосився з недовір'ям на 
приятеля Радогаст.— Чей же не продав її Гордовласт 
дакським гендлярам.

— Немає вже дідуневої могили, Радогасте,— повто
рив твердо Дикобор.— Гордовласт звелів зрівняти її 
з землею й заорати, щоб не нагадувала звинам про 
його злочин.

Радогаст голосно, з зусиллям, ніби щось заважало 
йому дихати, втягнув у себе повітря.

— Завтра повідомлю Галл ієна, що повертаюсь на 
батьківщину,— промовив твердо і притулився чолом до 
мішечка.

XV

Валка, ніби довженний вуж, вповзла в Сармізегетузу, 
але хвіст, на милю завдовжки, ще залишився за мурами. 
Вона, мабуть, прибула дуже здалека, бо не чути було 
веселого форкання коней, а на ряднах, що накривали 
вози, лежав густий шар пилюки. Бородаті візники-раби 
мали втомлений вигляд, на їх змарнілих обличчях позна
чилися недоспані ночі.
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Валку охороняли дві сотні вершників, озброєних на 
зразок римських легіонерів, але без центуріонів, під- 
старшин і сігніферів з сотенними знаменами.

Попереду на сріблястому в яблуках скакуні з плас
тинкою з написом «друг імператора», прикріпленою до 
нової лорики, і золотим трибунськими ланцюгом їхав Ра
догаст. Хоч він і вибув зі складу офіцерського корпусу 
імператорської гвардії, але Галлієн назавжди залишив за 
ним звання римського трибуна і право носити золотого 
трибунського ланцюга.

Розмова Радогаста з імператором була невесела.
Галлієн нерадо відпускав від себе вірного трибуна 

в далеку країну варварів, а Радогастові важко було роз
лучатися з людиною, для якої він жертвував власним 
життям і яку мав право називати своїм другом.

Але Галлієн розумів, яку користь матиме Рим від та
кого відданого союзника, якщо той займе високий пост 
у своїй країні. А вірні союзники були йому вкрай необ
хідні. Імперія знаходилась на грані розвалу. Валеріан за
гинув у перській неволі, втративши під Едессою всю 
свою армію. Зараза спустошила Італію. В Єгипті, Іспа
нії та інших провінціях воєначальники проголошували себе 
імператорами і не признавали над собою влади Гал
лієна, який своїми непослідовними вчинками, що особ
ливо різко стали проявлятися в останній час, підривав 
до себе довір'я армії і народу. Готи раз у раз нападали 
на прибережні міста Малої Азії та Греції, а орди алема- 
нів вдиралися у Північну Італію. На Сіцілії повсталі раби 
знищували римських латифундистів, і Рим залишився без 
сіцілійської пшениці. Обезцінювалась римська монета, 
бо з наказу Галлієна до золота і срібла домішувалось 
половину міді.

Власне, чимало з цих лих, які звалилися на імперію, 
виникло з вини самого імператора. Галлієн, який замоло
ду вважався освіченою гуманною людиною, згодом став 
жорстоким тираном, непогамованим у своїх вчинках, 
відвернув від себе народ та армію. Іноді, нехтуючи смер
тю, він з мечем у руці кидався на ворога, але, бувало, 
в критичний момент імператор залишав армію для бен
кетів і розваг з повіями. Він намічав ряд заходів для 
оздоровлення імперії, але рідко доводив їх до кінця, 
відступаючи перед труднощами. Він ставився з довір'ям 
до підлизнів та донощиків і не довіряв приятелям, яких,
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врешті, у нього не залишилось; був щедрий на обіцянки, 
яких рідко дотримував. Іноді, осмислюючи свої помил
ки, він намагався їх виправити, але незабаром старі по
роки перемагали здоровий глузд.

Те, що союз з Римом з-за існуючих зараз обставин 
принесе антам більше шкоди, ніж хісна, імператора не 
турбувало. Адже Рим завше використовував союзників 
у своїх інтересах, і смішно було б щадити якихось дале
ких варварів, які пожертвують своїм життям для безпе
ки імперії. Але в боротьбі з готською загрозою Рим 
уже не буде самотній, та й даки стануть покірнішими.

Керуючись такими міркуваннями, імператор розщед
рився. Префекти імператорських фінансів, військових 
зброярень та інтендатур одержали накази видати Радо
гастові двісті тисяч сестерціїв, повне озброєння для двох 
центурій, сто возів з кіньми та продовольство на до
рогу.

Ідучи назустріч трибунові, Галлієн дозволив йому за
брати з собою тих слов'ян, які перебували на різних 
службах у Римі й бажали повернутись на батьківщину. 
Вони не знали Гордовласта, проти якого веде їх Радо
гаст, старійшина звинів не заподіяв їм жодної кривди. 
Але він своїми негідними вчинками поганив всю антську, 
священну для них землю, і в їх серцях народжувалася до 
нього глуха ненависть, руки хапалися за мечі.

Біля мосту на річці, що розділяла Сармізегетузу, во
зи і вершники зупинилися, вижидаючи, коли звільниться 
переїзд.

Радогаст сидів у сідлі замислений, зосереджений. 
Може, на пам'ять прийшов день, коли він, юний і не
щасний, вирушив з цього міста разом з Клавдієм у да
леку мандрівку, в чужий, незнаний світ, може, молодий 
трибун згадав людей, з якими зустрічався, приятелював 
і ворогував, усі ті події, свідком і учасником яких був, 
а може, перед очима постала розрівняна й заорана мо
гила Мезамира.

Раптом обличчя Радогаста повеселіло, на устах з'яви
лася лагідна усмішка.

— Ось тут, Дикоборе, я врятував з води Зореславу,— 
показав на річку.

— Маленьку золотоволосу слов'янку, — усміхнув
ся Дикобор, якому приятель розповідав про цю при
году.
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— Еге ж! — хитнув головою Радогаст.— Тоді Зоре- 
слава мала золоте волосся, зв'язане у вузол косинкою. 
Але від того часу минуло п'ятнадцять років, і нині, на
певно, вона вже носить на голові покривало заміжньої 
жінки. А будиночок Кологаста стоїть он там ще й до
сі,— зрадів, помітивши ветху хатину лимаря.— Як зна
йду час, то навідаюсь до нього.

За мостом білів оточений садами і парками палац 
Постумія, і Радогаста раптом огорнуло зворушення. 
В свавільному Римі він бачив ще пишніші парки, ще ве
личніші будівлі, але жодна з них, навіть Золотий дім Не- 
рона, вже не зробили на нього такого враження, як 
резиденція дакського намісника. Навіть час за довгих 
п'ятнадцять років не затер того враження, сприйнятого 
чистим серцем і душею юного варвара.

Повідомлений про високого гостя, Постумій вийшов 
йому назустріч. Намісник постарів, схуд, чорне колись 
волосся побіліло і порідшало, з очей визирала втома.

— Боги з тобою, Постумію! — сплигнувши з коня, 
підійшов до намісника Радогаст.— Ти напевно вже забув 
Флавія, названого сина достойного Клавдія. Це я — той 
Флавій, до якого ти був колись такий доброзичливий. 
Ось прибув з Риму і привіз тобі поздоровлення від 
божественного.

На устах вельможі заблукала усмішка, імператорське 
поздоровлення свідчило, що Галлієн задоволений ним 
і з боку імператора його не чекають жодні прикрощі.

— Хай живе вічно! — побажав імператорові.— Ра
дий вітати дорогого гостя в моєму скромному домі. 
Друг імператора — мій друг,— позирнув заздрісно на 
золоту пластинку на лоріці. Ти і твої люди знайдуть 
у мене гостину і відпочинок.

Постумій грав роль гостинного господаря, але в душі 
у нього було маркітно і гірко. Канули в Лету ті добрі 
часи, коли перше місце в державі посідали достойні 
люди, що виводили свій рід від Енея. Тепер імператор 
дружить з варварами, одружився з маркоманкою Пі- 
пою, а ті, предки яких будували імперію, живуть у тіні.

О часи! О звичаї!
Власне, Постумій не мав слушності, бо найвищі по

сади в імперії займали й далі патриції, але золота плас
тинка і трибунський ланцюг дратували його. Намісник 
не знав, за які заслуги Радогаст одержав їх, але це не

.266



мало суттєвого значення. Відзнаки імперії повинні носи
ти тільки найдостойніші з-поміж римлян.

— Я давно чув, що мій друг Клавдій загинув у пі
ратській неволі, але не знаю обставин його смерті,— 
посумнів Постумій.— Щирих приятелів здобувають за 
довгі роки, а втрачають в одну мить.

— Він був свідком загибелі Клавдія,— Радогаст по
казав на Дикобора, який, сплигнувши з коня, стояв по
руч з ним. — Це мій приятель Дикобор, колишній 
начальник Дакського відділу Торгової палати.

— Дикоборус,— дивуючи гостей, хитнув головою на
місник і посміхнувся.— Адже всі купці, які прибували 
з Риму в Сармізегетузу, мусили пред'являти мені ви
даний Палатою дозвіл на торгівлю в Дакії. Від деякого 
часу на дозволах почав з'являтися підпис «Дикоборус», 
який своєю незвичайністю привернув мою увагу,— по
яснив, звідкіля йому відоме це ім'я.

В тріклінії, куди господар запросив гостей, уже стоя
ли на столі вишукані страви, вина і навіть слов'янський 
варений мед. Кілька років тому купці подарували Посту-: 
мієві барильце «варварського напою», і мед так сподо
бався намісникові, що тепер він без нього не обходив
ся ані дня.

За їжею, вином та медом зайшла мова й про антів.
— Наші купці іноді привозять мені про них відо

мості,— сказав Постумій, затаюючи правду, що реляції 
постачають йому не купці, а розвідники, яких він поси
лає за Данастер.

Адже розвідка не раз торувала дорогу легіонам, 
і римські шпигуни пробиралися туди, куди не проник
ла б навіть миша.

— Рекс* гівінів Гордовласт радо приймає римських 
купців,— продовжував Постумій.

— У звинів, найдостойніший, немає рекса, а є ста
рійшина,— спростував намісника Радогаст.— Рексів, чи, 
власне, ріксів, мають тільки готи та германські племена 
за річкою Рейном.

— Ти давно, трибуне, не був на батьківщині, тож 
не знаєш, які там сталися зміни,— посміхнувся наміс
ник.— Г ордовласт — більше, як рекс. Він — диктатор, 
робить, що хоче, і його воля — закон для звинів.

* Вождь, король.
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— Бачу, що твої «купці» постачають тобі доклад
ні реляції, найдостойніший,— легко вколов його Ра
догаст.

— Намісники і легати мусять знати своїх сусідів,— 
не заперечив Постумій.— Такий сусід, як гівінський рекс, 
для нас невигідний. Він дуже владолюбний і пожадли
вий. Нам відомо, що Гордовласт носиться з думкою на
пасти на дакське прикордоння, здобути рабів, бо вони 
тепер високо ціняться гівінами. Але рекс має серед гі-

, вінів більше ворогів, ніж приятелів. Його супротивники, 
мабуть, готують щось проти нього, бо закупили в наших 
купців різної зброї на двадцять тисяч сестерціїв.

— Які всезнаючі «купці»,— лукаво похвалив намісни- 
кових розвідників Радогаст і, не бажаючи таїтись перед 
ним, додав.— Проти Гордовласта готується повстання. 
Ми прибули, щоб допомогти повстанцям, а ти, найдо
стойніший, повинен допомагати нам. Я привіз про це 
листа від божественного — і тобі, і легатові Кріспові, про 
якого божественний теж дуже високої думки.

— Невже ж ти привіз Кріспові наказ перейти Дана- 
стер і почати війну з слов'янами? — занепокоївся на
місник.

— Про це мова не йшла,— заспокоїв Постумія 
гість.— Божественний наказує вам допомогти повстан
цям зброєю, бо він знає про те, що готується повстан
ня, і не чинити перешкод тим сармізегетузьким слов'я
нам, які забажають поступити до мого загону.

— Воля божественного для мене свята,— зрадів, що 
його побоювання не підтвердились, намісник.— Дану- 
бійський лімес * під загрозою, і там потрібний нині кож
ний легіонер. Готи роззухвалились, раз у раз прориваю
ться в Дакію та Мезію, і ми їх насилу стримуємо. 
Зараз маємо трохи спокою, бо готські орди вторглись 
у слов'янську країну венедів, але не добились там вели
ких успіхів. Венеди виявились войовничим народом.

— У слов'ян, найдостойніший, в найбільшій пошані 
плуг, промовив скромно Радогаст.— Але в кожній сло
в'янській хаті на стіні висить ще й меч.

— Таке поєднання меча із плугом було колись у рим
лян,— зітхнув Постумій, шкодуючи за тими часами, що 
канули в Лету.

• Кордон (лат.).
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— У Римі вже давно меч переміг плуг,— засудив 
римську пожадливість Радогаст.

Намісник, не знаючи, як поставитись до слів гостя, 
мовчав.

— Безпека Італії вимагає, щоб наш лімес біг не за 
сто, а за тисячу миль від Риму,— заступився, врешті, за 
своїх земляків.— Інакше нашого вічного міста нині вже 
не існувало б. Якби його не зруйнували готи, то доко
нали б галли або інші варвари.

Постумій говорив правду, і тепер, думаючи, що від
повісти намісникові, мовчав Радогаст.

Але відповідати не довелось.
— Прибув достойний претор Сармізегетузи,— пові

домив господаря про нового гостя раб.— Запитує про 
твоє здоров'я.

— Скажи преторові, що я здоровий, і проси його сю
ди,— скривився Постумій, не приховуючи свого незадо
волення візитом.— Того, що призначено для вух наміс
ника та імператорового друга, не повинен знати ніхто 
сторонній,— попередив трибуна.

Радогаст ствердно хитнув головою і враз здригнувся.
В трікліній у довгій до землі тозі з червоною обля

мівкою і гордо піднесеною головою зайшов... Кассій.
Його привела цікавість побачити намісникового гостя 

з золотою пластинкою, про якого донощики вже встиг
ли повідомити претора.

Сподіваючись, що це хтось із його римських знайо
мих, Кассій бажав якнайшвидше поновити знайомство, 
нагадати про себе достойному гостеві.

Претор плекав у душі сміливі плани, писав доноси 
на Постумія і сам мітив на його місце, то ж треба бу
ло якнайшвидше прихилити імператорового друга до 
себе, поки цього ще не встиг зробити Постумій.

Кассій не сумнівався, ідо приїзд римського достой
ника викликаний його доносами, і, йдучи в палац, трохи 
хвилювався. В доносах було більше брехні, ніж правди, 
і тепер усе залежатиме від того, на чий бік стане Галліє- 
нів посланець.

Власне, донощики здебільша послуговувалися брех
нею, і до цього в Римі так звикли, що, відкидаючи го
ри брехні, задовольнялися зерном правди. А воно, це 
зерно правди, в доносах було. Золото з дакських ко
палень і податки з Дакії, що надходили в імператорську
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скарбницю, зменшувалися рік від року. Причиною цьо
го, на думку Кассія, був похилий вік Постумія, який став 
потурати у всьому дакам. Намісником Дакії повинна 
стати людина залізної руки, яка навіть з мертвих видо
була б сестерції, а з каменя — золото.

Такою людиною є він, Кассій...
Преторові навіть на думку не спало, що Галлієн ви

соко цінував свого намісника, якому його приятелі не
гайно імператорською поштою посилали копії доносів, 
а лагідна податкова політика по відношенню до даків 
була погоджена і схвалена імператором.

Маючи під боком готів, завжди готових до війни 
з Римом, даки могли в будь-який час з'єднатися з ними 
і підняти повстання. Тоді дунайські легіони опинились би 
у безвихідному становищі між молотом і кувадлом. То- 
Х*у дратувати зараз даків було небезпечно.

Помітивши Радогаста, Кассій ураз ніби закам'янів,
і в його широко відкритих очах застиг переляк.

— Вітаю тебе, дорогий Флавію!— отямившись, ви
гукнув так радісно, ніби зустрівся з найсердечнішим при
ятелем.— Претор Кассій вітає намісника Постумія! — не 
забув і про господаря.

— Боги з тобою, достойний Кассію! — спершись на 
руку, підвівся на софі Радогаст, думаючи одночасно, яка 
небезпечна ця людина, що вміє так приховувати свої 
справжні почуття.

— Що ж ти привіз нам від божественного, хай живе 
вічно? — зберіг у голосі й на обличчі радість від зустрі
чі Кассій.

— Я прибув сюди у власних справах, і божественний 
не передав через мене ні листів, ані наказів,— пораду
вав претора своєю відповіддю Радогаст.

— Мені приємно, що в моєму домі зустрілися дав
ні приятелі, — процідив крізь зуби намісник, певний, 
що трибун знав про перебування Кассія в Сармізе- 
гетузі.

Він був лихий на себе, що, керуючись нічим не ви
правданою симпатією до Радогаста, перестерігав його 
перед претором.

— Ми, найдостойніший, ніколи не приятелювали,— 
холодно спростував Постумія Радогаст.

— Невже ж, достойний Флавію, ти ще й досі не за
був про те дрібне непорозуміння, яке колись виникло
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між нами? — здивувався Кассій, і в його примружених 
очах спалахнула непримиренна ненависть.

— Думаю, що й ти також затямив його,— з глумом 
посміхнувся Радогаст.

— Помиляєшся, Флавію, — заперечив швидко Кас
сій.— Ти вийшов переможцем, здобув любов Лукії, а я 
забув про неї наступного дня, знайшов утіху з іншою 
жінкою. Власне, як я довідався, прекрасна Лукія вийшла 
вчетверте заміж і не дісталась ні мені, ні тобі,— зарего
тав удавано весело.— Скажи тепер, найдостойніший, чи 
годиться ворогувати мужчинам з-за такої жінки? — звер
нувся до Постумія.

Намісник, який спочатку насторожено, а опісля з за
доволенням прислухався до розмови своїх гостей, по
тягнувся рукою до чаші з вином. Він не сумнівався, що 
має перед собою двох смертельних ворогів, яких може 
примирити тільки меч.

— Якщо йдеться про прекрасну Лукію Лівію, яку я 
знав ще дівчиною, то таких жінок не забувають ніко
ли,— підлив масла в вогонь.— Але дозволь рабам зня
ти з тебе тогу і будь моїм гостем,— запропонував єхид
но преторові.

— Боюся, що заважатиму вам,— не зрадів запрошен
ню Кассій, але й не відмовився від нього.

Постумій ще був його начальником, і префект знав, 
що слово намісника поки що вагоміше в Римі від доно
сів на нього.

— У мене є кілька вироків, які вимагають твоєї зго
ди, найдостойніший,— промовив, прилігши на софу.— Не 
знаю, чи вирішиш їх тут, чи завтра в намісництві.

— Якщо ти, достойний, прибув з ними аж сюди, то 
кажи,— запропонував Постумій.

— Йдеться, найдостойніший, про незаплачені подат
ки,— зітхнув облудно претор.— Закони провінції нака
зують конфіскувати майно державного боржника, а його 
сім'ю продати в рабство.

— Хіба я не заборонив тобі, достойний, застосовувати 
такі кари до даків? — нахмурився Постумій.— Я ще на
місник божественного, і моє слово в Дакії — закон.

— Ти незаслужено гніваєшся на мене, найдостойні
ший,— удав ображеного претор.— Я не порушив твоїх 
наказів, бо йдеться не про даків, а сармізегетузьких сло
в'ян. Лимар Кологаст уже другий рік не платить подат
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ків і заборгував імператорові п'ятсот сестерціїв. Я виніс 
рішення продати його хату з аукціону, а сім'ю — в раб
ство.

— Це той слов'янин, у якого дочка красуня? — дові
давшись, про кого мова, заспокоївся Постумій.— Хто ж 
її хоче купити?

— Я, найдостойніший,— признався Кассій.
Якби претор глянув в цю мить на Радогаста, то поба

чив би, що обличчя трибуна аж перекосилося від гніву.
— Іменем божественного я, його друг, забороняю 

тобі, Кассію, кривдити Кологаста,— промовив глухо, з по
грозою Радогаст і спересердя стукнув чашею об стіл.

Претор, як ошпарений, з палаючими очима, схопився 
з софи і враз, усвідомивши, що перед ним «друг імпе
ратора», який мас право наказувати навіть Постумію, 
принишк, зів'яв.

— Це імператорові гроші,— виправдувався.
— Завтра заплачу борг Кологаста,—повідомив прето

ра трибун.— А тепер слухай мене уважно, Кассію. Якщо 
з твоєї вини спіткає Кологаста або його сім'ю якась 
кривда, то іменем божественного я звелю покарати тебе.

Обличчя претора від страшного гніву пополотніло, як 
у мерця, але жодне необережне слово не злетіло з за- 
тиснених уст.

«Нині ти, варваре, переміг мене вдруге,— подумав 
з ненавистю.— Але швидко настане день мого тріумфу. 
Навіть боги не врятують тебе від помсти Кассія».

XVI

Радогаст не сумнівався, що зажурена дівчина, яка, 
тривожно позираючи на нього, відчинила ворота,— була 
Зореслава. Про це свідчила і її пишна врода, яка мало 
не привела дівчину в преторські наложниці, і русяве 
волосся, по-дівочому перехоплене вишиваною стрічкою, 
і рум'яне слов'янське обличчя, і тополина стрункість фі
гури, що відзначалася неперевершеною гармонійністю.

Зачарований дівочою красою, Радогаст навіть не по
мітив відчинених воріт. Отямившись, трибун торкнув 
ногою коня і в'їхав на подвір'я.

— Що трапилося, Зореславо? — запитав ласкаво.— 
Ти така сумна. Чи батько нагримав, чи мати вилаяла?
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— Звідкіля, пане, ти знаєш моє ім'я? — стрепенула
ся дівчина і пильно подивилася на пишного вершника.—
0  боги! — сплеснула в долоні.— Я пізнала тебе, достой
ний.— Це ж ти врятував мене, коли я впала в річку, 
а потім приходив до нас і майстрував для мене іграш
ки. Якщо тебе привели спогади, то заходь до хати і будь 
нашим гостем.

Щира радість дівчини від несподіваної зустрічі пе
редалась і Радогастові. Трибунові було приємно, що 
в хатині лимаря не забули про нього, що згадують 
його добрим словом.

— Не називай мене, Зореславо, паном і достойним, 
а по-давньому, Радогастом,— запропонував дівчині, зі
скочивши з коня.

— Не посмію...— збентежилась дівчина.— Ти тоді 
був скромним антським юнаком, а тепер схожий на пре
фекта або патриція.

— Виконуючи моє прохання, ти збережеш нашу 
давню приязнь,— промовив лагідно, але вимогливо 
гість.

Його наполягання так сподобалось дівчині, що вона, 
забуваючи про недавні турботи, які привели її до сліз, 
посміхнулася.

— Коли така твоя воля, Радогасте... промовила по
кірно, ховаючи від гостя очі, в яких застрибали радісні 
вогники.

— Я задоволений твоєю слухняністю, Зореславо,— 
лукаво похвалив дівчину гість.

Дальшу розмову перебив Кологаст, який, помітивши 
прибульця, вийшов з хати. Він хвилину придивлявся до 
гостя і раптом з юнацькою жвавістю кинувся йому на
зустріч.

Кологаст постарів, у волосся вплелася срібна пряжа,
1 на втомлене обличчя поклала печать велика журба.

— Боги з тобою, достойний гостю! — вигукнув радіс
но, пізнаючи Радогаста, лимар, не відважуючись, одна
че, за слов'янським звичаєм обійняти його.

Вигляд гостя свідчив, що він став знатною людиною, 
піднявся над іншими. А знатні люди не полюбляють па
нібратства з біднотою.

— Своїм життям, Зореславо, ти завдячуєш нашому 
достойному гостеві,— звернувся до дочки, певний, що 
вона не пізнала вершника.
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— Я, тату, не забула Радогаста,— радісно усміхнула
ся дівчина.

— Твоє імгя, достойний, дороге для нас, і ми часто 
тебе згадуємо,— покосившись незадоволено на дочку, 
стримано промовив Кологаст.

Отак просто називати достойного гостя Радогастом 
дозволялось восьмирічній дівчинці, коли цей гість був 
ще безвусим юнаком. Власне, за звичаєм римлян, він 
і зараз не носив вусів, але це тільки означало його висо
ке становище. Про це красномовно свідчили і прикра
шена самоцвітами пишна золота фібула, що запинала 
шовкову опанчу, і чистокровний кінь, що кращого не 
мав навіть намісник.

Гість тим часом прив'язав коня до старої груші, що 
росла в кутку подвір'я і, супроводжуваний Зореславою 
та Кологастом, зайшов до хати.

За хвилину Радогаст уже сидів за столом, застеленим 
лляним полотном, і Кологаст наливав йому в дерев'яний 
кухлик запашного слов'янського меду.

В хатині лимаря добро, мабуть, не переливалось, бо 
мати Зореслави Добромила поклала на стіл миску з твер
дим овечим сиром, смажену на олії рибу й чорний хліб.

— Тепер, Зореславо, скажи мені, яке лихо наповнило 
слізьми твої очі,— нагадав дівчині про своє запитання 
Радогаст.— Може, я зараджу йому.

Зореслава тихо схлипнула, але мовчала.
— Горе велике впало на нас, достойний,— відповів 

за дочку Кологаст, і з очей його визирнув ’ відчай.— 
Претор Кассій за несплачені податки хоче продати в раб
ство Зореславу. Але того не буде! — вдарив кулаком 
об стіл.— Завтра він уже не знайде її в Сармізегетузі, 
а з нами,— маючи на думці себе й дружину,— хай чи
нить, що захоче.

— Зореслава залишиться вдома, і ніхто не посміє її 
скривдити,— промовив твердо Радогаст.

— Достойний! Ти не знаєш Кассія, коли так гово
риш,— сумно похитав головою Кологаст.— Людське горе 
тільки радує його.

— Претора я знаю ще з Риму, але ніколи з ним 
не приязнився,—посіяв і рівночасно розвіяв тривогу гос
подаря Радогаст.— Твій борг, п'ятсот сестерціїв, я запла
тив за тебе і заборонив Кассієві переслідувати вас. Він 
не посміє порушити мого наказу...
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— Безсмертнії — Хто ж ти, достойний, що наказуєш 
преторам і караєш їх? Та й від кого ти довідався про 
мій борг?

— Кассій учора приносив списки боржників намісни
кові, і я був присутній при їх розмові,— пояснив Радо
гаст.— А право наказувати преторам і носити золотий 
трибунський ланцюг дав мені імператор Галлієн.

Слова гостя так приголомшили господарів, що добру 
хвилину ніхто з них не міг промовити й слова.

— Хвала їм за це,— зрадів опікунству богів Коло
гаст.— Оце вже вдруге ти рятуєш нам дочку, і наш 
борг перед тобою зріс удвічі.

— Така воля безсмертних, Кологасте, щоб сходили
ся наші дороги,— послався на богів Радогаст.

— Хвала їм за це,— зрадів опікунством богів Коло
гаст.— Антським і римським,— непевний, яким богам 
поклоняється гість, згадав і чужих.— А сестерції я тобі 
поверну,— вдарив себе кулаком у груди.— З-під землі 
добуду, а поверну. З процентами... Піду в гори з шука
чами золота, може, пощастить...

— Ображаєш мене, Кологасте,— дорікнув лимареві 
гість.— Я не лихвар і процентів не беру. Та й про борг 
не турбуйся. Повернеш його, як розбагатієш.

— Того ніколи не буде,— посміхнувся гірко госпо
дар.— Хіба трапиться нам багатий зять.

— Не губи заради грошей дочки,— суворо глипнув 
на господаря Радогаст, якому слова про зятя чомусь 
не сподобалися.

— Я й не збираюся, достойний,— застеріАя рішуче 
господар, здивований незаслуженим докором.— Адже 
сам знаєш, що в нас, слов'ян, молоді одружуються 
з власного вибору, а не з батьківської спонуки.

— В ніч на Купала від гір, де живуть карпи, аж за 
Данапр, земля антів палахтить вогнищами, і молодь тан
цює, співає, веселиться,— збуджено згадав старий зви
чай Радогаст.— Парубки стрибають через вогнище, дів
чата кидають на воду вінки. А як Позвізд гасить зорі, 
женихи садовлять на коней суджених і везуть їх до 
своїх батьків.

— У нас також так робили, коли тут ще не було да
ків,— зітхнув гірко Кологаст.— Тепер ми в Сармізегету- 
зі вогнищ не запалюємо, але звичай шануємо і своїх 
суджених у Купалову ніч викрадаємо. Моя Добромила,
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мабуть, від полудня ждала біля воріт, коли я прийду 
по неї і заберу її від батьків,— пожартував над дружи
ною. А Зелогор он двічі відходив від моїх воріт самот
ній,— поскаржився на дочку.— Парубок він уже не мо
лодий, статечний, побував навіть у Римі, навчився там 
виплавляти скло, і зараз для самого намісника постачає 
скляні чаші та жбани і дороге кольорове скло для при
крас і мозаїк. Розбагатів так, що тримає рабів. А Зоре
слава й слухати про нього не хоче,— похитав з докором 
головою.

— Осоружний мені Зелогор,— соромливо сховала 
від гостя очі Зореслава.

— Ну, от! — здвигнув плечима Кологаст.— Вигадала...
— То не вигадки, тату,— позбуваючись сором'язли

вості, заперечила різко дівчина.— Зелогор позбувся 
в Римі всіх добрих слов'янських звичаїв і набрався усіх 
римських пороків. Він тримає не тільки рабів, але й ра- 
бинь-наложниць, яких шмагає батогами.

— Дружини шмагати не буде...— зніяковіло засту
пився за скляра Кологаст.— Не забувай, дочко, що Зе
логор слов'янин,— натякнув багатозначно.

— Слов'яни не знущаються з рабинь, шанують дру
жин,— вела своє дівчина.— Зелогор не став римляни
ном, але він уже не є й слов'янином.

Радогаст, який пильно прислухався до суперечки, 
в душі був на боці Зореслави. Дівчина мужньо захищала 
своє право на щастя і мала на нього право. Тї нехіть до 
Зелегора передалась і йому, хоч незнайомий скляр не 
заподіяв трибунові жодної кривди.

— Маю до тебе справу, Кологасте,— відсунув від 
себе кухоль з медом гість, бажаючи припинити супе
речку між батьком і дочкою.

— Наказуй, достойний! — пожвавішав господар, ди
вуючись у душі, яка то справа могла привести імпера
торського друга в хатину бідного лимаря.

— В дорозі так зносилась упряж на наших конях, 
що треба якнайшвидше замінити її новою,— пояснив, що 
привело його сюди, Радогаст.— Ось тобі гроші,— поклав 
на стіл перед лимарем купку авреусів,— і берись за ро
боту.

Холодний блиск металу на мить зачарував Кологас- 
та. Але жадоба не засліпила лимаря. Навпаки! Він по
чував себе нещасним, що не може відмовитись від цих
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злощасних авреусіе, виконати й без них бажання гостя. 
Тоді залишився б тільки борг вдячності.

Кологаст, не доторкаючись до грошей, з ненавистю 
поглипував на них.

Внутрішня боротьба, що позначилась на обличчі ли
маря, не пройшла мимо уваги Радогаста.

— Бери!— порадив він лагідно Кологастові.— Ре
мінь, бронза і залізо на упряж та сідла коштуватимуть 
чимало. Та й тебе, Зореславо, також чекає праця,— по
сміхнувся до дівчини.— Вишиєш золотом на шовку тура. 
То буде прапор звинів, під яким згодом, може, об'єд
наються всі анти. Рим має золотих орлів, а слов'яни 
матимуть золотих турів,— додав схвильовано.— Шовк 
і золото я завтра тобі привезу,— підвівся з-за 
столу.

— Ніхто в Сармізегетузі не вишиє його краще від 
мене,— палко запевнила Радогаста дівчина, жаліючи 
в душі, що він так швидко відходить.

Таких достойних і милих гостей у бідній лимарській 
хатині ще не бувало. Багаті римляни й даки, приходячи 
замовляти збрую і сідла, поводили себе бундючно 
з батьком і пожадливо поглипували на неї, намагаючись 
нав'язати знайомство. Вона добре розуміла ті безсором
ні чоловічі погляди, що ковзали по ній, обмацували і так
сували її тіло, шукали прихованих одягом ганджів, і ля
калась їх.

Радогаст був інакший, і, провівши його очима аж за 
міст, дівчина тихенько зітхнула.

Привізши наступного ранку шовк і золото, Радогаст 
застав у хатині Зореславу саму. Кологаст пішов по шкі
ру і бронзу, Добромила — на базар за городиною та 
рибою, а Зореслава залишилась на господарстві.

Дівчина зустріла гостя як доброго знайомого, не хо
ваючи своєї радості.

Спокійна, що з боку Кассія їй уже не загрожує жод
на небезпека, Зореслава повеселішала і виглядала ще 
вродливішою й привабливішою, ніж учора.

Саме такою вона й приснилась Радогастові, але при
знатись у цьому він не хотів і не міг. Адже дитина, для 
якої він майстрував колись іграшки, перетворилась на 
жінку, якої він ще не знав.

Гість не знав, що тієї ночі сон довго не приходив до 
дівчини, що колишній скромний антський юнак несподі
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вано став тим казковим витязем, який полонив дівочі 
мрії.

Розгорнувши шовк, Зореслава раптом спаленіла, 
в очах засвітилася радість. На золотих нитках для ви
шивання лежала пишна червона троянда. Дівчина 
несміло простягла руку до квітки і враз, ніби чогось зля
кавшись, забрала її назад. Може, ця пишна троянда по
трапила сюди випадково, може, вона призначена для 
іншої жінки, а може, достойний гість пожартував над 
бідною лимарською дочкою.

— У Римі з давніх-давен є звичай дарувати дівчатам 
квіти, — помітив збентеження дівчини Радогаст.— Рим
ляни кохаються в квітах, бо ж вони прикрашають люд
ське життя. Вплети її в косу,— подав дівчині троянду 
Радогаст.— Я хочу прирівняти її красу до твоєї.

— Такі слова говорять багатим вродливим римським 
жінкам, але не бідним слов'янським дівчатам,—Зоресла
ва з тихим докором нагадала гостеві про сувору дійс
ність, проте слухняно виконала його прохання.

— Багатство і врода, Зореславо, не завжди ходять 
в парі,— лагідно промовив до дівчини Радогаст.— Бага
то милих і вродливих римлянок народилося в хижах За- 
тібр'я і стільки ж злих і негарних у палацах на Палатині. 
Але повір мені, що слов'янки вродою перевершують 
римлянок.

Радогаст замовк і, ховаючи від дівчини лукаву усміш
ку, нахилився над шовком. Знаючи жіночу вдачу, він не 
сумнівався, що розмова на тому не закінчиться, і не 
помилився.

— Чим же так сподобались тобі слов'янки, Радо
гасте? — зацікавилась жваво дівчина, несміливо пози
раючи на гостя.

— Римлянки не мають ні такого, як твоє, волосся, що 
розсипається золотом,— доторкнувся до дівочої коси Ра
догаст,—ані таких очей, як весняне небо над Звениградом.

— Такою мовою говорять поети,— засміялася радіс
но дівчина.— Але в Римі ти, напевно, милувався чорни
ми косами і чорними очима римлянок,— пожартувала 
лукаво з гостя й, сама злякавшись своєї сміливості, за
соромилась, принишкла.— Не гнівайся за необачні сло
ва,— попросила лагідно.

— За таке не гніваються,— взяв дівчину за руку Ра
догаст.
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Тут повернулася Добромила, й люба розмова урва
лася. Гість та Зореслава взялися обмірковувати прапор 
звинів.

Чекаючи, коли повернеться із Звиниграда Дикобор, 
який під виглядом купця вдруге вирушив у городище, 
Радогаст став щоденним гостем у хатині лимаря. При 
тому друг імператора не так цікавився збруєю та сід
лами, як золоторогим туром, і значно більше часу про
водив з Зореславою, ніж з Кологастом.

Власне, трибун навіть не помітив, коли любов закра
лася в його серце і полонила його.

Римляни недарма говорили, що від злодія і любові 
ще ніхто не вберігся.

Та Радогаст і не опирався коханню до бідної, але 
цнотливої слов'янської дівчини, що була йому миліша 
від пишних, зате розбещених римських красунь. З лас
кавих слів Зореслави, з її сяючих очей та радості, з якою 
вона зустрічала його, і тихого смутку, коли приходив час 
прощання, трибун також багато про що здогадувався.

Того дня, коли Радогаст вирішив відкрити перед коха
ною своє серце, він застав її сумною, принишклою.

— Знов бачу тебе зажуреною, Зореславо,— стриво
жився трибун.— Невже Кассій...— нахмурився, і обличчя 
стало суворим.

— Тепер він нас не чіпає,— відповіла дівчина.— Але 
наш сусід дак Сурбал, який постачає для преторського 
звіринця диких звірів, чув від когось у палаці, що Кассій 
не відмовився від наміру зробити мене своєю рабинею, 
і попередив про це батька.

Вона не вжила слова «наложницею», але, мабуть, ма
ла його на думці, бо зашарілась, відвернула від гостя 
голову.

— Поки я тут, тобі нічого боятися Кассія,— гордови
то запевнив дівчину трибун.

— А опісля, Радогасте? Що буде опісля? — підвела 
на гостя посумнілі очі дівчина.— Батько вранці казав, 
що ти ось-ось залишиш Сармізегетузу.

— Це правда, Зореславо,— не заперечив трибун.— 
Але й ти також тут не зостанешся, — пригорнув її до 
себе.

— Не розумію твоїх слів, Радогасте,— захотіла до
кладніших пояснень дівчина, не пробуючи, одначе, звіль
нитися з обіймів.
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Але рум'янець на її обличчі свідчив, що Зореслава 
здогадується, на що натякає гість.

— Поїдемо разом у Звиниград, бо я люблю тебе, 
Зореславо,— впало, врешті, довгождане слово, від яко
го дівчина стрепенулась і завмерла.— Там ти станеш 
моєю дружиною, там народиш мені синів і там колись 
ми й спочинемо над Боручем вічним сном. Чи хочеш 
того, Зореславо?

— Радогасте! — шепнула тихо дівчина і, перемагаю
чи дівочу сором'язливість, обійняла тремтячими рука
ми шию коханого.

Палкий Радогастів Поцілунок ліг на неціловані ще ді
вочі уста, і Зореслава тихо зойкнула.

Але в тому зойку був не біль, а невимовна радість.

XVII

Напад стався несподівано. Околиця тут завжди була 
спокійна, дорожні вігіли виловили та порозпинали на 
хрестах грабіжників, і навіть одинокі мандрівники по
дорожували безпечно.

Нападники, безперечно, заздалегідь знали, якими до
рогами їхатиме валка, й чатували на неї. їх було, при
наймні, сто, і вигулькнули вони з лісу зненацька, коли 
вже обидві центурії та вози зі зброєю сховалися за па
горбом, а у видолинку під охороною кількох вартових 
залишились підводи з продовольством і скромними по
житками Кологаста.

Лимар радо пристав на пропозицію Радогаста пере
селитися у Звиниград, здогадуючись, чим вона виклика
на. Таємниця молодих давно перестала бути нею для 
батьків Зореслави.

Кологаст і Добромила без жалю залишали Сармізе- 
гетузу, в якій їх чекали злидні та прикрощі, а Зоресла- 
ву гірка доля преторської наложниці.

Нападники повбивали вартових, поранили Кологаста, 
який відчайдушно захищав дочку, і, схопивши дівчину, 
зникли в лісі. Вони не пограбували возів, і з того можна 
було здогадатися, що їх завданням було тільки викрас
ти Зореславу.

Зухвалість нападу і зникнення Зореслави вдарили Ра
догаста як грім.
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Хто зібрав таку велику ватагу і зважився на такий 
шалений вчинок? Хто знав, якою дорогою Тхатиме валка, 
і стежив за нею?

Хто, врешті, так пристрасно прагнув Зореслави, що 
не завагався кинути на терези долі людські та й своє 
життя?

«Кассій!» — майнув блискавкою здогад.
Серед візників або рабів знайшовся зрадник, який 

доносив Кассієві про все, що діялось у таборі.
Але, з іншого боку, Радогаст ясно розумів, що вчин

ком претора керувала не тільки сліпа пристрасть до 
вродливої дівчини.

Кассій помстився йому за Лукію Лівію, за прини
ження, що його він зазнав у домі Постумія, за те, що 
Зореслава не стала його наложницею.

За хвилину перша центурія на чолі з Радогастом уже 
мчала навздогін за нападниками. Друга, під команду
ванням Аннія, залишилась охороняти валку. Викраден
ня Зореслави могло ще й мати за мету заманити в ліс 
центурії, а тоді вози зі зброєю і скарбниця залиши
лись би без охорони.

Нападники ще не встигли далеко втекти зі своєю 
здобиччю, і до погоні раз у раз долітало голосне 
іржання їх коней.

Ліс не був для них надійним захистом.
Колись тут шуміли пущі, але за часи римського во

лодіння сокира завершила свою нищівну справу. Що
найкращі дуби та ялиці попливли в далеку бідну на де
рево Італію, що ввозила його з завойованих країн.

За якоїсь півгодини центурія вимчала на узлісся, до 
якого підходив порослий верболозами і вільхою луг.

У далині в багряно-золотих променях сонця, що сі
дало за гори, мерехтіла, ніби палала, річка, маячіли 
оточені муром будинки якоїсь багатої садиби.

Лугом, прямуючи до неї, мчала безладна ватага 
вершників.

Там, у її гущі, може, прив'язана до кінської спини, 
а може, й поранена, була Зореслава.

Радогаст, схилившись над кінською гривою, промо
вив щось до коня і поплескав його по шиї.

Кінь, ніби розуміючи вершника, заіржав і, як стріла, 
що вилетіла з лука, помчав навздогін за ватагою. Влас
не, він і справді ніби не доторкався копитами до землі,
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а летів, бо відстань між грабіжниками і Радогастом 
зменшувалася з хвилини на хвилину.

За трибунолл, стискаючи в руках короткі якулі *, мчала 
в бойовому строю центурія. Посивілі в боях ветерани 
стужилися за бряжчанням зброї і скреготом заліза, за 
голосом бойових труб, що звучав для них як ніжні зву
ки арфи, і прагнули битви.

Раптом один з утікачів, повернувшись у сідлі і щось 
крикнувши, випустив у Радогаста стрілу. То мусив бути 
неабиякий лучник, бо стріла влучила в ціль, але, вдарив
шись об панцир, упала на землю.

Саме в ту мить, як нападник клав на тятиву другу 
стрілу, його наздогнав Радогаст і з розгону встромив 
йому під лопатку меч мало не по рукоять.

Товариші вбитого, повернувши коней, кинулись ці
лою зграєю на Радогаста. Але трибун недарма довгі 
роки мужньо і надійно охороняв «божественні груди», 
за що став другом імператора. Затуляючись щитом, він 
так спритно орудував мечем, що звалив ще двох напад
ників. Одначе нерівне змагання не могло б продовжу
ватись довго, якби на допомогу не надлетіла центурія. 
Вона як завірюха змела нападників і на спинах їх 
товаришів влетіла через відчинені ворота на подвір'я 
садиби.

У гущі розбійників Радогаст помітив Зореславу. Бо
родатий здоровань тримав дівчину перед собою в сід
лі, не знаючи, що тепер йому з нею робити. Його това
риші густо падали від мечів ветеранів, смерть уже 
наближалася до нього, а дівчина сковувала йому руки.

Озираючись, ніби когось шукаючи, він ураз підняв 
дівчину високо над головою й жбурнув далеко від себе.

Розбишака мусив бути неймовірно сильний, бо Зоре
слава, ніби м'яч, перелетіла над головами вершників 
і впала далеко від них на кущ жасмину.

Але розбійник не пустив меча в дію. Побачивши, що 
його товариші кидають зброю, він без вагання зробив 
те ж саме.

Радогаст тим часом, зіскочивши з коня, допоміг під
вестись Зореславі. Дівчина не була поранена, але так 
перелякалася, що, притулившись до Радогаста, не мог
ла вимовити й слова.

* Списи.
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Враз трибун здригнувся, схопився за меч. У супро
воді двох лікторів * з в'язками різок і застромленими 
в них сокирами в сенаторській тозі з червоною обля
мівкою з будинку вийшов... Кассій.

Поява претора збентежила ветеранів і підбадьорила 
розбійників, які стали поглядати на відкинуту зброю, не 
приховуючи бажання підняти її.

Кассій, ніби не знаючи, що сталося, хвилину пильно 
приглядався до принишклих ветеранів і обеззброєних 
розбишак.

— О часиі О звичаї! — вигукнув раптом з пафосом, 
здіймаючи до неба руки.— Невже ж це правда? — Чи, 
може, постаріли мої очі і бачать те, чого немає? Невже ж 
римський трибун і друг божественного зважився на
пасти на садибу претора Сармізегетузи, зібравши ватагу 
горлорізів?

— Замовкни, негіднику! — кинувся з мечем у руці 
до претора Радогаст.— Твої найманці напали на мою 
валку, убили вартових, схопили дочку лимаря Зореславу.

— Я тих людей не знаю,— рішуче відсахнувся від 
своїх головорізів претор.— Клянусь Юпітером, що впер
ше їх бачу. Запитай їх, хто з них мій найманець? А дівок 
у мене досить і без лимарської дочки.

В голосі й словах претора було стільки самовпевне
ності і образи незаслуженою підозрою, що Радогаст роз
губився. Кассій, можливо, говорив правду. З усієї банди 
він міг знати тільки ватажка і з ним зноситися. Але хто 
цей ватажок? Може, його закололи в битві ветерани, 
і він валяється серед оцих мертвих тіл? А може, захо
вався від погоні в лісі?

— Пов'яжіть їх! — показуючи на розбишак, яких ще 
залишилось чимало, наказав Радогаст ветеранам.— Зараз 
ми пересвідчимося, Кассію, чи в твоїх словах є правда,— 
погрозив преторові.— Хто завербував тебе в банду і ке
рував нападом? — запитав кудлатого з тупим, подзьоба
ним віспою обличчям дака, якому ветерани в'язали на 
спині руки.— Кажи правду, якщо не хочеш гинути на 
хресті.

Дак спідлоба глипнув на Радогаста, і в його голові 
майнула якась думка, бо в примружених очах блиснув 
глум._________

* Прибічна сторожа високих державних службовців, яка несла 
в'язки різок з сокирами, що були символом влади.
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— Гестобал!—захрипів, вишкіряючи по-вовчому зуби.
— Це котрий з них? — зиркнув на зв'лзаних розби

шак Радогаст.
— Гестобала серед них немає! — злорадно вигукнув 

дак.— Він отам,— кивнув головою на купу мертвих тіл.
— Кордобул каже правду,— загомоніли збуджено 

розбишаки, зрадівши з такої хитрої відповіді кудлато
го.— Це Гестобал наказав нам викрасти дівку. А навіщо 
і для кого — не знаємо.

Радогаст з досади вдарив ногою каменюку, що валя
лась під ногами. Він не сумнівався, що розбишаки бре
шуть, але ще не придумав, яким чином добути від них 
правду.

— Тепер, трибуне, ти таки пересвідчився, що я 
непричетний до нападу на твою валку,—з суворим доко
ром промовив Кассій.— Божественний, мабуть, не зра
діє, довідавшись, що його друг нападає на доми рим
ських урядовців.

Нарешті, він дістав змогу поглумитись над Радогас
том і тепер святкував перемогу.

Бундючність і самовпевненість Кассія так вразили 
Радогаста, що слова застряли йому в горлі. Кассій без
карно глумився над ним, певний, що тепер ніщо йому 
не загрожує.

— А скажи, преторе, чому розбишаки везли Зоре- 
славу сюди, в твою садибу? — через силу добуваючи сло
ва, запитав Радогаст.

— Про ті справи говори з ними,— зміряв зневажли
вим поглядом трибуна Кассій, показуючи рукою на 
напасників.

— За мурами садиби ми були б у безпеці,— пояснив 
один з розбишак.— Але чия вона, того ми не знали.

— Чи досить тобі тих слів, трибуне? — з іронією за
питав Кассій.

— Тепер я пересвідчився, що ти, Кассію, непричет
ний до нападу,— визнав свою поразку Радогаст, твердо 
впевнений, що в словах розбишак і претора немає на
віть зернини правди. Але як її знайти?

«Страх!» — майнула раптом думка.
Він іноді розв'язує язики запеклим горлорізам.
— З їх вини підозра впала на тебе,— показуючи на 

розбишак, виправдувався перед Кассієм трибун,— і за 
це їх чекає кара.— Прибийте його до хреста! — наказав
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ветеранам, доторкнувшись кінцем меча до кудлатого 
дака.

— Достойний! Я скажу всю правду, якщо подаруєш 
мені життя,— заскиглив дак.

— Станеш рабом,— відгукнувся на благання розби
шаки Радогаст.— А тепер кажи правду.

— Боги з тобою! — зрадів дак, що страшна смерть 
обминула його.— Це він завербував нас у ватагу, дав 
кожному коня та зброю ще й обіцяв по півсотні сестер
ціїв, якщо схопимо дівку,— показав на здорованя, який 
жбурнув у кущі Зореславу.

Гладко виголене обличчя Кассія пополотніло, в очах 
майнув відчай.

— Продовжуй! — наказав твердо Радогаст, удаючи, 
що не помічає переляку претора.

— Він обіцяв нам безпеку й безкарність, бо дівка, 
казав, призначена для самого претора. А претор уря
тує нас від усякої халепи.— Тепер удає, ніби не знає 
нас,— обурився лицемірством Кассія розбишака.

— А що скажеш ти? — кивнув на проводиря, щоб 
той підійшов до нього, Радогаст.

— Від мене, достойний, уже небагато дізнаєшся, бо 
Кордобал сказав найголовніше,—заздалегідь виправдав
ся розбишака.— Претор обіцяв нам безкарність, а дів
ку велів привезти сюди, бо це його садиба. Наказував 
поводитися з Зореславою дуже обережно, щоб, бува, 
не скалічити її.

— Га, брехливий Кассію! Чи чуєш? — вигукнув з глу
мом та досадою Радогаст і, обернувшись, завмер від 
несподіванки.

Скориставшись тим, що увага всіх зосередилась на 
розмові Радогаста з проводирем, претор зник.

Трибун, відштовхнувши лікторів, що ніби закам'яніли 
в дверях, з оголеним мечем вбіг у будинок. Шукаючи 
претора, він оббіг усі кімнати, але Кассій немов крізь 
землю провалився.

— Де твій пан? — приткнув меч до грудей Кассієво- 
го раба Радогаст.— Кажи швидко, бо замовкнеш на
віки.

— Милосердя, достойний!—зойкнув раб.—Він там,— 
показав на кам'яну стіну.

Помітивши, що Радогаст його не зрозумів і меч мо
же проколоти йому груди, додав тихо;
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— Натисни отут.
Радогаст без вагання наліг плечем на стіну. Вона 

плавно, без скреготу, обернулась, відслоняючи велику, 
але темнувату кімнату.

Не встиг трибун ступити ще й кроку, як на нього, ви
гукуючи «гинь , варваре!», з мечем у руці кинувся Кассій.

Напад був такий несподіваний, що Радогаст ледве 
встиг ухилитись від удару.

Меч Кассія з такою силою вдарив об кам'яну стіну, 
що гартоване залізо зламалось, як хмизина, і претор 
залишився безборонний.

^ле Радогаст не скористався з переваги. Убити без
боронного Кассія не дозволяло почуття честі римсько
го офіцера. З іншого боку, злочин претора вимагав су
ворого й негайного покарання. Призвідця і спільник 
розбишак, Кассій повинен був поділити їх долю, стати 
«річчю, що говорить».

І тут несподівано його виручив сам претор.
— Боги знову дали тобі перемогу, Флавію,— про

мовив глухо, з ненавистю.— Тепер можеш мене вбити, 
бо на твоєму боці закон і прихильність імператора. Але 
знай, що в Римі залишились мої приятелі, які стануть 
твоїми ворогами.

— Я не вб'ю тебе, Кассію,— заперечив побоювання 
претора Радогаст.

— Відпустиш? — з недовір'ям покосився на трибуна 
Кассій.— Тоді ти мав би в мені довічного друга.

— Я не шукаю дружби з мерзотниками,— з презир
ством відкинув пропозицію претора Радогаст.— Ти ста
неш моїм рабом і носитимеш рабський нашийник.

— О боги!— зойкнув Кассій.— Не безчесть мене 
так жорстоко. За волю я заплачу тобі сто тисяч сестер
ціїв. Двісті тисяч, Флавію!— подвоїв суму викупу.

— Усі твої багатства не повернуть тобі волі,— запе
речливо похитав головою Радогаст.— Зв'яжіть його! — 
наказав ветеранам.

— Стривай, Флавію! — вигукнув злякано Кассій.— 
Я недавно став римським сенатором, то ж дозволь мені 
вмерти смертю достойних. Переможець має бути вели
кодушний.

Радогаст, аж ніяк не чекаючи таких слів, знітився. 
Вони свідчили, що гордість і відвага ще залишились 
у серці цієї жорстокої, підступної і мстивої людини.
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Адже трибун і ветерани знали, чого просить Кассій, 
і не раз чули про те, як умирали достойні, потрапивши 
в неласку до імператорів: кінчали життя самогубством.

— Візьми мій меч,— запропонував схвильовано Ра
догаст.

То була жорстока пропозиція, але вона свідчила про 
поблажливість трибуна до переможеного противника, 
до його несподіваної мужності, до пробудженої гід
ності.

Але Кассій заперечливо похитав головою.
— Попроси в нього,— запропонував він рабові-гото- 

ві, показуючи на схований у піхвах меч одного з вете
ранів.—Тепер відійдіть і закрийте мене з рабом стіною.

Кассій був спокійний і поводився з такою гідністю, 
що Радогастові здавалося, ніби перед ним не підступ
ний, жорстокий ворог, якого він знав, а інший, благо
родний, незнайомий.

Коли за Кассієм і рабом закрилася стіна, Радогаст. 
і ветерани завмерли в очікуванні.

Стояла така тиша, ніби в будинку зібралися не живі 
люди, а привиди.

З-за стіни долетіло моторошне харкотіння, і тут же 
щось глухо гепнулось об долівку.

Кожний з присутніх здогадався, що відбулося за сті
ною, але ніхто не ворухнувся, не порушив мовчанки. 
Минуло кілька хвилин, коли врешті Радогаст наважився 
відсунути стіну.

Кассій лежав на кольоровій мозаїчній підлозі з про
битими грудьми, і з рани витікав червоний струмок. 
Над претором стояв з закривавленим мечем сірий від 
переляку раб.

— Не карай мене, пане, бо я не винний у цьому 
вбивстві,— став перед Радогастом на коліна.— Достой
ний наказав мені встромити йому цього меча в серце, 
і я, злиденний раб, тільки виконав його волю. Тепер, 
благаю тебе, забери мене і всіх рабів, що в садибі, 
з собою. Адже ти знаєш, достойний, що нас чекає.

Радогаста ні здивувало, ані обурило прохання раба. 
Римські закони були для рабів жорстокі й нещадні. За 
вбивство пана навіть з його наказу, а це траплялося не 
раз, вони карали кожного десятого раба, що належав 
убитому, розп'яттям.

Трибун на мить завагався. Він не бажав, щоб щось

287



ми хтось постійно нагадували йому про Кассія, так як 
чинитиме оцей раб своєю присутністю. Та й хто, власне, 
співчуває чи довіряє рабові, який убив свого пана? Але, 
з іншого боку, Радогаст розумів, що річ, яка говорить, 
мусила виконати наказ свого пана.

— Дарую всім вам волю і допоможу повернутися 
тобі й твоїм товаришам у готську землю,— порадував 
раба.

— Достойний! — вигукнув, не тямлячись від радості, 
гот.— Ніколи не пошкодуєш за свою великодушність. 
А повертатись мені нікуди. Плем'я вовків здавна воро
гувало з нашим племенем круків, хоч ми й спільної 
крові. Однієї ночі вовки зненацька напали на нас, од
них перебили, інших пов'язали й продали римлянам. 
Так двадцять років тому я став рабом, переходив від 
пана до пана( поки потрапив до претора. Він був най
лютіший. Тепер служитиму тобі, і ніде не знайдеш вір
нішого від мене слуги.

— Воля твоя,— не відштовхнув від себе гота, але й 
не зрадів його словам Радогаст.

У битві з преторовими найманцями полягло кілька 
ветеранів, і їх поховали у повному озброєнні, з військо
вими почестями під звуки бойових труб.

Але тієї ночі смуток зустрівся з радістю.
Після нападу на валку Радогаст вирішив не зволіка

ти з одруженням. Хай усі знають, що Зореслава його 
дружина, і роблять з цього відповідні висновки для 
себе.

Хоч від купайлової ночі минула їх принаймні сотня, 
Радогаст велів запалити над річкою вогнища, а Зоре- 
славі сплести і кинути на воду вінок. Ветерани, які ще 
не забули купайлових пісень, тепер їх заспівали, загра
ли на верболозових сопілках, які тут же змайстрували, 
почали стрибати через вогнища.

У вінку, оточена недавніми рабинями Кассія, біля 
одного з вогнищ сиділа радісно збуджена Зореслава, 
кидала у вогонь напоєні живицею пахучі смерекові га
лузки, і вони, спалахуючи, розсипали міріади іскор.

Позвізд уже гасив зорі, коли Радогаст підійшов до 
дівчини, взяв її за руку і під звуки сопілок та пісень 
повів у будинок...

Вранці валка вирушила в дальшу дорогу. Цим разом 
віз Кологаста перемістився на чоло валки, так що

288



центурії і Радогаст весь час мали на оці Зореславу. За 
сьомим параграфом військового статуту, купці і налож
ниці під час походу мусили їхати за табором. Положен
ня статуту були мудрі, передбачливі, але Зореслава не 
була ні купцем, ні наложницею, а дружиною, і сьомий 
параграф її не стосувався. Та й Радогаста він, правду 
кажучи, вже не зобов'язував, хоч той і тепер мимоволі 
відчував себе трибуном Галлієна.

Від згадки про імператора Радогастові стало сумно 
на душі. Позаду залишився прекрасний Рим, багатство, 
слава, веселе життя, приятелі. Попереду — труднощі, 
суворі будні, турботи.

Але смуток трибуна тривав недовго. З ним була Зо
реслава, перед ним рідна земля, яка, ніби рідна мати, 
кликала його до себе, і її голос переміг інші почуття 
та бажання.

Подорож минала без пригод, дні Радогаст проводив 
у сідлі, вечори і ночі— з молодою дружиною.

Одного ранку, коли в Дакію вже закралась осінь 
і повітря пахло стиглими яблуками, виїхавши на пагорб, 
Радогаст побачив те, що зачарувало його, опромінило 
невимовною радістю обличчя.

В далині широкою стрічкою голубів Данастер. За 
річкою маячіли вали і будівлі Звиниграда, стелилася 
нивами й лісами рідна земля, любов до якої він доніс 
у серці через роки та відстані.

Раптом обличчя його стало суворим. Парки, які пря
дуть нитки життя, завтра чиюсь обірвуть: його, або Гор- 
довластову. Але то буде завтра... Нині він нап'ється води 
з рідного Данастера, смак якої досі чує на своїх устах.

З застави, тієї самої, з якої колись він з Клавдієм 
вирушив у невідомий світ, виїхав гурт вершників і по
мчав назустріч валці. Попереду в блискучих шоломах, 
прикрашених султанами з чаплиного пір'я, їхали офіце
ри, і Радогаст здогадався, що його зустрічає центуріон 
застави. Але чому їде два офіцери? Адже малими при
кордонними заставами командував завжди один.

Враз Радогаст тихо засміявся. Це Дикобор самочин
но присвоїв собі звання та військові відзнаки. Але три
бун не розсердився на приятеля за його витівку. Кожна 
людина має свої якісь вади.

Вершники під'їхали до Радогаста, і центуріон по-вій- 
ськовому коротко привітав трибуна, доповів, що накази,
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одержані через Дикобора від намісника та легата,— 
виконано.

— Ти досягнув своєї мети, центуріоне, і нині я вітаю 
тебе,— пізнаючи в офіцерові колишнього декуріона Ме- 
телія, промовив Радогаст.

— Боги були до мене прихильні. Але невже ж, до
стойний, ти ще пам'ятаєш мене? — здивувався радісно 
офіцер.

— Ворогів і приятелів не забувають. А ти ставився 
до мене приязно,— порадував Метелія Радогаст.— Чи 
ще носиш у душі тугу за рідними горами, центуріо
не? — продовжив почату п'ятнадцять років тому роз
мову.

— Я, достойний, римський громадянин і офіцер,— 
дав зрозуміти Радогастові, чия земля стала для нього 
батьківщиною, центуріон.

«Рим поглинув тисячі таких Метеліїв»,— подумав 
з гіркотою Радогаст.

Сердечно привітавшись з Дикобором, який анітро
хи не збентежився від лукавих слів приятеля «вітаю 
й тебе, центуріоне!», Радогаст і легіонери подалися на 
заставу. По дорозі Дикобор, який кілька днів тому по
вернувся із Звиниграда, куди їздив, переодягнений за 
работорговця, повідомив приятеля, що бунт ось-ось ви
бухне. Яровитичів і велогастичів він уже забезпечив 
зброєю, і тепер вони чекають від Радогаста обіцяної 
допомоги. Гордовласт не тільки знущається над наро
дом, але й посварився з братніми антськими племена
ми, а оце недавно схопив кількох галатів і продав їх 
йому, Дикоборові. Ще й двох велогастичів, які заголос- 
но висловлювались проти диктатора. Навіть ардагастичі 
обурені на свого старійшину, бо він, Дикобор, шепнув 
декому з роду, яким способом опинився в Римі. Вся 
влада Гордовласта тримається на кількох сотнях найман
ців, але зараз, коли в яровитичів і велогастичів досить 
зброї, з допомогою Радогаста вони сподіваються одер
жати перемогу над Гордовластом, не чекаючи до Сва- 
рогового свята. А тому треба поспішати, щоб повстання 
обійшлось без зайвих жертв. Човни і пороми приго
товано в лозняку на березі.

Не вміщаючись на заставі, ветерани і валка розта
шувались на відпочинок за пагорбами у видолинку, де 
тільки дим від вогнища міг зрадити їх присутність.
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Обміркувавши з Дикобором і Метелієм справу, Ра
догаст вирішив переправитись через Данастер на сві
танку, коли люди ще підвладні Морфеєві.

Морок тільки почав розвіюватися, як перші пороми 
і човни з ветеранами відчалили від дакського берега. 
Щоб коні не іржали, їм зав'язали мотузками морди, 
і вони незадоволено сопли.

Переправа закінчилась, коли вже розвиднілось, і да
лі таїтися не було потреби.

В городищі помітили озброєних вершників, і на ва
ли висипала Гордовластова дружина.

Раптом до Радогаста і його центурій долинув збу
джений стоголосий крик. То яровитичі та велогастичі, 
здогадавшись, що за військо висадилось на їх землю, 
вирішили, що час братися за зброю.

Радогаст дав знак сурмачеві грати сигнал «до бою!» 
і вдарив коня. Тепер кожна хвилина вирішувала життя 
або смерть сотень повстанців.

Заграла сурма, і понад дві сотні вершників понесло
ся на городище.

Повстанці саме встигли відчинити споруджені з вог
нестійких і твердих, як залізо, морених дубів, ворота, 
і центурії в'їхали в городище.

Тут уже кипів бій. На колишньому форумі і вулицях 
люто рубалися найманці Гордовласта з повстанцями.

Зімкнувши за римським звичаєм стіною щити, вете
рани під їх прикриттям рушили в атаку.

Неперевершені професіонали-рубаки, вони, як коса
рі, покосами клали Гордовластових найманців, топтали 
їх кіньми.

Минуло небагато часу, як від загонів Гордовласта 
залишились жалюгідні недобитки. Решта лягла на по
боїщі, спокутувавши смертю свої злочини.

Але Гордовласта не було ні серед мертвих, ані се
ред живих. Не знайшли диктатора і в його новозбудо- 
ваному за римським зразком палацові.

— Шукайте негідника навіть під землею, але зна
йдіть його,— наказав повстанцям Радогаст.

— Он де він! — вигукнув раптом хтось з досадою, 
показуючи на Данастер.

Вниз по річці, швидко віддаляючись, плив легкий, 
на п'ять пар весел, видовбаний з суцільного дерева 
човен.
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Веслярі були досвідчені, бо гребли завзято, дружно, 
з усіх сил.

Не гребла тільки одна людина. Вона стояла на кермі 
човна й погрожувала стиснутим кулаком рідній оселі. 

То був Гордовласт.

XVIII

Той, сповнений надій і хвилювань, день богині Рожа- 
ниці надовго запам'ятався звинам. Обраний на раді ста
рійшин родів старійшиною племені Радогаст домігся 
нового жеребкування наділів, хоч дехто із багатіїв про
тивився тому. Таке жеребкування відбулося вже при 
Гордовластові, то навіщо ж, мовляв, заново розпалюва
ти пристрасті. Так говорили ті, які з ласки Білогрива та 
Гордовласта одержали найкращі наділи, і тепер їм було 
жаль їх втрачати. Але більшість старійшин підтримала 
Радогаста. Адже серед народу недаром кружляли впер
ті поголоски, що Білогрив, замирившись з Гордовла
стом, вдався до ошуканства і про наділи рішала не 
воля богів, а спритні пальці волхва.

З іншого боку, Радогаст також не схвалював щоріч
ного жеребкування, яке вже віджило свій вік і приноси
ло звинам не користь, а шкоду. Перебуваючи в Італії, 
він не раз замислювався над тим, чому римляни одер
жують з югера удвічі, а то й втричі більші врожаї, ніж 
звини, і тільки згодом збагнув суть досадної таємниці.

Римські землероби клопоталися про землю, бо вона 
належала їм на правах священної власності, так як кінь, 
віл чи «річ, що говорить». Вони успадкували її по бать
ках і заповідали дітям. Натомість щорічне жеребкуван
ня наділів не сприяло зародженню хазяйських навиків, 
ані розвиткові хліборобства. Проте, очевидно, наміром 
Радогаста уже керували значно глибші міркування при
вілейованого стану. Звини востаннє жеребкуватимуть 
наділи, але на цей раз ніби без ошуканства, і кожен 
одержить навічно те, що в своїй добросердості призна
чили йому безсмертні боги антської землі.

Напередодні жеребкування Радогаст зібрав старій
шин родів на раду в атрій своєї тільки що побудованої 
за римським зразком вілли. Господар не шкодував зо
лота на пишну будівлю, хоч дехто позирав на неї

292



кривим оком. Така розкіш не була притаманна для зви
нів і свідчила, що старійшина племені набув чужих рим
ських навиків.

Одначе Радогаста це не турбувало. Де було сказа
но, що звини завжди повинні тіснитися в убогих хатинах 
з чадними кабицями? Кожен, кому дозволяє на це його 
багатство, має право жити , так, як того бажає. Будують 
вже такі вілли Дикобор і старійшина роду добровити- 
чів Лютослав, підуть за їх прикладом й інші. Безпереч
но, не всі звини житимуть у розкішних ^іллах. Але ж 
інакше живе, одягається і харчується декуріон, а інак
ше легат, одначе легіонерам шкоди від цього немає. 
Та й звинам не буде від цього лиха, коли їх старійшини 
житимуть так, як це личить їм за саном. Радогаст хотів 
було відсторонити волхвів від жеребкування, але старій
шини не пристали на це.

— Хочеш забрати нам наші звичаї, а може, й бо
гів? — накинувся на Радогаста Лютослав.

В душі він сприяв Гордовластові і надіявся на його 
повернення, хоч на раді старійшин не насмілювався за
перечувати проти обрання Радогаста старійшиною пле
мені.

— Егеж, Радогасте! — підтримали Лютослава старій
шини.— Хай керують нашою долею не люди, а боги 
і об'являть свою волю устами волхвів.

Одначе старійшини не заперечували, щоб жеребку
вання відбулося новими табличками під наглядом Радо
гаста.

Особливий наділ, що дорівнював наділові цілого ро
ду, як велів звичай, повинен був одержати й Радогаст, 
і яровитич не відмовився від нього. Адже в старійшини 
племені чимало різних, зв'язаних з його урядуванням 
витрат, яких немає в старійшин родів, а тим паче, зви
чайних одноплемінників.

Завдяки Радогастові винятковий наділ мав одержати 
і Дикобор, який чимало зробив, щоб звини позбулись 
Гордовласта. Але, користуючись з пропозиції Радогас
та, Лютослав домігся, щоб особливі наділи призначити 
деяким старійшинам і волхвам. Вони повинні жити в до
статку, щоб більше турбувалися про божі і людські 
діла.

Не обійдено при поділі й ветеранів, які прибули 
з Радогастом, і вони також одержали наділи. Адже
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в їхніх жилах текла слов'янська кров, і пришельці швид
ко стали для звинів своїми.

Серед них знайшлося чимало колишніх ремісників, 
яких злидні колись загнали в армію. Зараз вони ви
плавляли скло і залізо, будували кам'яні будівлі, кува
ли панцирі та шоломи, виготовляли золоті й срібні при
краси, різьбили з каменю і дерева подоби людей, богів 
і звірів.

Ветерани радо передавали своє вміння молодим 
звинам-хліборобам, які запрагнули змінити косу і рало 
на ковадло й різець. Таких виявилось чимало. Інші на
вчали охочу до знань молодь латинської мови і письмен. 
Учителі залюбки застосовували римські навчальні ме
тоди, що давали небажані наслідки, і учні часто ходили 
з червоними, розпашілими вухами, але це не відлякува
ло їх від науки.

Відійшли в небуття чвари, що їх посіяв серед ант
ських племен Гордовласт. Лукавий узурпатор нацько
вував одно племено проти іншого, руйнував антську 
єдність, діяв на згубу антів, сподіваючись, що, знесилені 
міжусобицями, вони всі підпадуть його владі.

Не гребуючи брехнею та інтригами, Гордовласт ля
кав галатів теребовитами, а теребовитів бужанами, че
каючи з нетерплячкою, коли брат стане на брата. Бунт 
звиниградців, який змусив узурпатора до втечі, зруйну
вав його підступні плани.

Але розбрат серед антів так стривожив Радогаста, 
що він, не гаючись, подався до бужанів і теребовитів, 
навідався до галатів. Треба було негайно, для спільного 
добра всіх антів, припинити дію Гордовластових інтриг, 
примирити племена, відновити втрачене довір'я, відро
дити єдність.

То було важке завдання, бо ж підозри народжують
ся швидко, а вмирають довго, в муках і сумнівах. Але 
старійшин ще міцно єднала антська кров, ще не вигас
ло, як присок під попелом, почуття єдності й братерст
ва, і Радогастові вдалося їх погодити.

Він запрошував їх до Звиниграда, розповідав про 
зміни і новини, які сталися в ньому та оселях після вте
чі Гордовласта.

Прагнучи пересвідчитись, як порядкує звинами ко
лишній римський трибун, старійшини прибували до Зви
ниграда, подовгу зупинялися перед новими, побудова
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ними на римський зразок, кам'яними будинками, май
стернями рукодільників і печами, в яких виплавляли 
скло та залізо, здивовано позирали на юних звинів з чер
воними вухами й чорними шкільними дошками в руках 
і замислено куйовдили посріблені літами голови.

— Гей, гей, трибуне! Чи не замишляєш перетворити 
Звиниград на Рим? — запитували лукаво, але в очах не 
було глуму.

Навпаки. В них таїлася похвала Радогастові, прихова
ний сором за свої вбогі оселі.

— Еге ж, достойні мужі! — посміхався трибун, і ста
рійшини не знали, чи він жартує, чи мовить правду.— 
Хочу, щоб антський Звиниград здивував Рим.

Одначе гостей цікавили не так нові будинки та май
стерні і навіть не школярі, як події, що відбувалися на 
полях за валами.

Там у погожі дні й негоду сотні молодих звинів з 
осель і городища, зодягнені в панцирі й шоломи, бігали, 
стрибали, метали пілуми і дротики в опудала, наступа
ли одні на одних і відступали під звуки сурм, перейма
ли від ветеранів, обливаючись потом, їх військовий до
свід.

Радогаст не сумнівався, що Гордовласт не змириться 
з поразкою, а шукатиме способів відвоювати втрачену 
владу. Щоб запобігти цьому і дощенту розгромити 
зрадника, потрібні були не- юрми завзятих, але недо
свідчених новобранців, а обізнані з військовим ремес
лом воїни.

Проте одна подія, що до глибини душі схвилювала 
Радогаста і сповнила його радощами, не справила на 
гостей враження, викликала в них лише доброзичливі 
посмішки.

Адже жінки споконвіку народжували дітей, бо такий 
був закон життя, і в тому, що Зореслава народила си
на, вони не вбачали нічого особливого. Такі випадки 
траплялися кожного дня в їх оселях, вони нікого не ди
вували й не хвилювали. Але господар був іншої думки, 
і гості з ввічливості не заперечували йому.

Того дня, як у Звиниград прибув центуріон Метелій, 
Радогаст приймав у себе старійшину каменів з-за Боруча 
Радовита і боранів — Світобора. Цих останніх, від їх
нього городища Теребовлища, називали ще й теребо- 
витами.
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Молоді камени і теребовити, які прибули зі своїми 
старійшинами, гасали разом зі звинами в подарованих 
їм Радогастом лоріках, панцирах і шоломах по полях, 
набиралися військової спритності, але не призвичаєні 
до римської зброї, швидко втомлювалися.

З валів городища за молодими воїнами стежили за
квітчані дівчата, вибухаючи раз по раз дзвінким пере
ливчастим сміхом, і той сміх підстьобував і бентежив 
юнаків більше, ніж суворі повчання ветеранів.

Старійшини тим часом відпочивали в атрії \  Вони до
схочу намилувались муштрою, надивилися на новизни 
і тепер за кухлем меду вели з гостинним господарем 
розмову про сучасне й майбутнє антської землі.

— Прибув центуріон Метелій,— зайшовши у гридни- 
цю, повідомив Радогаста молодий звин, якого той за 
римським звичаєм призначив своїм ад'ютантом.

Старійшина щиро зрадів новому гостеві, і для центу
ріона вмить знайшлося місце за столом і чаша вина.

Але Метелій цим разом не квапився скористатися 
гостинністю господаря.

— Достойний! Я привіз тобі листи від намісника По
стумія і легата Кріспа,— добув з торбини і подав Радо
гастові невеличкі футлярчики.

«Мабуть, сталося щось дуже важливе, що з листами 
прибув не декуріон, а сам Метелій»,— подумав неспо
кійно Радогаст, розгортаючи пергамент.

Крісп писав по-солдатськи просто, без пишномовних 
стилістичних прикрас, без зайвих слів.

Він сповіщав Радогаста, що колишній диктатор зви
нів Гордовласт утік за Данубіус до германських пле
мен — готів і підбурив їх до походу проти антів. Рим
ські розвідники донесли, що Гордовласт обіцяє готам 
землю для поселення, а непокірне племено антських 
карпів віддає їм у рабство.

Враз Радогаст мало не виронив з рук листа.
Крісп писав, що, збуджений обіцянками, рікс готів 

Германіх домігся у Галлієна вільного переходу через 
Дакію. В противному випадку він загрожував знищити 
Мезію і Ілірію. Битви з варварами і узурпаторами, які 
раз у раз виникають в провінціях, так вичерпали сили

# Частина староіталійського житла. 
Вождь.
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божественного, що він змушений був дати такий до
звіл.

Готські племена вже . збираються над Данубіусом 
і незабаром вирушать у похід. Воїнів назбирається 
близько тридцяти тисяч, бо підуть не всі племена. Гер- 
маніх певний, що з ходу завоює антську землю, бере 
з собою навіть жінок, дітей, рабів.

Божественний, турбуючись про свого друга, велів 
йому, Кріспу, повідомляти Радогаста про кожен рух 
готської орди, а намісникові Постумієві — забезпечити 
антів зброєю.

З листа легата віяло смутком і гіркотою, за скупими 
рядками ховався сором за Галлієна, який рятує себе 
коштом приятелів, страхається диких варварів.

Радогаст мовчки подав листа новому старійшині ар- 
дагастичів — Дикоборові й розгорнув другого — від на
місника.

Постумій так само коротко сповіщав трибуна, що він 
негайно виконав наказ божественного: транспорти зі 
зброєю уже в дорозі.

— Мабуть, недобрі листи я привіз тобі, достойний,— 
помітивши турботу на обличчі господаря, збентежився 
Метелій.— Але такий був наказ легата, щоб не декурі
он, а я передав їх тобі до рук.

— Посланець не відповідає за послання,— нагадав 
центуріонові мудрий римський закон господар.— Для 
мене, центуріоне, ти завжди милий гість,— порадував 
Метелія.— Готи йдуть на нас війною,— сповістив присут
нім моторошну звістку.

Вона була така неймовірна й приголомшлива, що в 
Радогастових гостей неначе відняло мову, і хвилину во* 
ни тільки беззвучно ворушили губами.

— Анти ніколи не вчинили готам жодної кривди,— 
першим отямився старійшина каменів Радовит.— То чого 
вони хочуть від нас?

— Нашої землі!—проказав гнівно Радогаст.—А під
бурив їх Гордовласт.

Старійшини загукали і, схоплюючись з лав, хапались 
за мечі — так, ніби ворог був перед ними і його можна 
було негайно знищити.

— Ти, Радогасте, не раз воював проти готів, то ж 
скажи, які вони,— звернувся до господаря старійшина 
боранів Світобор, коли гамір ущух.
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— Готи войовничі,— не затаїв правди Радогаст,— 
але підступні, як вовки, і жадібні, як римські лихварі. Ті, 
яких вони переможуть, шукають від них рятунку в Мо
рени. Там, де пройдуть готи, довго не росте трава, 
і земля перетворюється на пустелю. Підкоривши звинів, 
готські орди хлинуть на землі галатів, теребовитів, ка
менів.

— Мовчи, Радогасте!— жахнувся старійшина каме
нів.— Ти ж віщуєш усім нам загибель. Але не поспішай 
зі зловісними віщуваннями, не гніви богів і нас. Хіба ти 
не знаєш каменів? Невже гадаєш, що вони віддадуть 
готам без бою свою землю і стануть готськими раба
ми?! — вдарив кулаком об стіл.— Доки житиме бодай 
один камен, жоден ворог не зможе похвалитися, що 
нас переміг. Навіть мертві — ми залишимось неперемож
ними і вільними.

— Батьківщини ніхто не віддає без бою,— приєднав
ся до камена Світобор.— У битві за рідну землю бора- 
ни не злякаються ані готів, ані Морани. Адже колись 
анти перемогли римлян,— гордовито нагадав господа
реві славетну подію, так, ніби той про неї забув.

— Легат пише, що Германіх має тридцять тисяч вої
нів,— обвів поглядом старійшин Радогаст, щоб пере
свідчитися, яке враження викликали його слова.— За 
Германіхом потягнуться табори з жінками, дітьми, раба
ми, яких удесятеро більше, ніж воїнів.

— Як тієї сарани, що її іноді степові вітри заносять 
аж сюди, і тоді ми голодуємо,— взявся за голову Радо- 
вит.— Але поразка і перемога в руках богів.

— У наших руках, Радовите,— спростував строго 
старійшину Дикобор, і присутні збентежено перезирну- 
лись.

Адже без волі богів нічого не діялося, і люди були 
тільки її слухняними виконавцями.

Це не інакше, як Рим, безбожне вічне місто безбож
них чужинців, позбавив Дикобора віри в богів. Аби ж 
тільки безбожність центуріона не накликала гніву без
смертних на всіх антів.

Але чому Радогаст схвально хитає головою? Невже 
він також згоден з Дикобором, що люди можуть обхо
дитися без богів?

— Непосильну відповідальність кладеш на нас, до
стойний,— промовив незадоволено Радовит.— Скажи,
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принаймні, що нам робити, як маємо вирішувати свою 
долю без участі богів?

— Він скаже,— показав на приятеля Дикобор, ані
трохи не збентежений натяком на безбожництво.

Старійшина ардагастичів не сумнівався, що Радогаст 
продовжить його думку, вкаже шлях, яким повинні піти 
анти.

— Боги допоможуть антам, якщо всі ми одностайно 
станемо проти готів,— виправдав надію приятеля Радо
гаст.— Одначе для цього треба негайно відновити союз 
усіх антських племен, що його створили колись наші 
предки проти римлян. Єдність дала тоді антам силу, 
і вони здобули перемогу.

— Камени також належали до союзу,— похвалився 
Радовит.— Та й зараз, коли усім антам загрожує заги
бель, ми не стоятимемо осторонь.

— Осторонь, Радовите, ніхто з нас не стоятиме,— 
проказав і своє слово Світобор.— Бужани також не че
катимуть, поки готи ринуть на їх землю. Але ж шлях 
готів веде через Дакію, яка під володінням Риму,— 
покосився на господаря.

— Імператор дозволив готам перехід через Да
кію,— помовчавши хвилину, пояснив скорботно Радогаст.

— Друг...— зневажливо знизав плечима Світобор.— 
Злигався з готами на твою і нашу згубу.

— Галлієн не має стільки війська, щоб заступити 
шлях готам у Дакію і Мезію та Ілірію,— пробував ви
правдати імператора Радогаст, але на душі в нього 
було маркітно.

— Боюсь, Радогасте, що помиляєшся,— заперечно 
похитав головою Радовит.—Рим ще спроможний упора
тися з готами. Тут інша причина.

Господар мовчав, і Радовит, не певний, чи старійши
на звинів здогадується, на що він натякнув, нервово 
куйовдив бороду.

— Авжеж — інша! Імператор хоче знищити одних 
варварів руками інших,— виручив Радовита старійши
на теребовитів і з досади так стиснув у долоні срібну 
чашу, що розплющив її, ніби тендітну іграшку.

Мовчанка, що запала після слів Світобора, була дов
га й гнітюча.

— Де тут правда, а де облуда, знають тільки бо
ги,— відважився врешті промовити Радогаст.
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Кинута Світобором на імператора підозра викликала 
в душі старійшини звинів бурю суперечностей. Вона ще 
не згасила приязні до Галлієна, але захитала ТУ, позбави
ла довір'я до божественного друга.

— Імператор обіцяє забезпечити нас зброєю, а рим
ські розвідники доноситимуть нам про кожний крок 
готської орди,— спробував, проти власного бажання, 
виправдати негідний вчинок Галлієна.— Тисячі мечів, 
шоломів і панцирів для нас уже в дорозі.

Слова Радогаста старійшини зустріли мовчанкою. Во
ни ніби відчували, що діється в душі «імператорового 
друга» і більше не називали імені імператора. Нато
мість всіляко лаяли зрадника Гордовласта і міркували, 
як зарадити лихові.

Гості ще тої ж ночі помчали до своїх земель, щоб 
якнайшвидше сповістити одноплемінників про небезпе
ку, скликати на битву воїнів.

Не здрімнули тої ночі навіть на хвилину Дикобор 
і Зореслава. Радогаст диктував, а вони при мерехтливо
му світлі воскових свічок писали листи до старійшин усіх 
антських племен, повідомляли їх про готську загрозу, 
кликали на допомогу.

Листи писано латинською мовою, бо слов'янських 
знаків Радогастові здавалось замало, щоб передати 
тривожну звістку, розповісти про зраду Гордовласта 
і близьку війну з готами.

Вранці в усі кінці антської землі помчали з листами 
молоді, обізнані з латиною, звини, яких у Звиниграді та 
оселях набралося вже чимало. Вони не шкодували ні 
коней, ані себе, не страхалися злих богів ночі, поганих 
людей і диких звірів, переправлялися через бистрі ріки 
і зрадливі трясовиння, свідомі тої відповідальності, яку 
на них покладено.

У Звиниграді тим часом готувалися до війни. Укріп
лювали вали, частоколи та рештки римських мурів, по
глиблювали рови, копали за римським зразком ями-па- 
стки з гострими палями на дні, споруджували катапульти, 
зброярі кували мечі, шоломи і списи.

Прибув обіцяний Постумієм транспорт зброї. Молоді 
звини, одягнувши панцирі, лоріки та шоломи, тепер ні
чим не відрізнялись від легіонерів. Навіть Радогаст, спо
стерігаюча за ними, іноді забував, що на полях відбу
вають свою щоденну муштру не римські центурії та
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когорти, а навчаються військового вміння слов'янські 
«варвари».

Першими до Звиниграда прибули близькі сусіди зви
нів — камени з-над річки Сумотрича *, а невдовзі за ни
ми — теребовити, галачі й бужани — разом близько 
двадцяти тисяч воїнів, але озброєних різною зброєю, не 
привчених до військової дисципліни.

Кожен рід із старійшиною на чолі купою йшов під 
своїм знаменом, причепленим до древка: орлиними 
крилами, рогами тура чи оленя, лопатами лося, голо
вою вепра. За воїнами їхали вози з продовольством 
і йшли нав'ючені коні.

Війська отаборилися над річками і потоками, що те
кли в Боруч та Данастер, біля озер, на узліссях, і над 
землею день і ніч пливло іржання коней, бряжчання 
заліза, гамір тисяч голосів.

Радогаст щиро вітав старійшин і воїнів, але з його 
втомленого обличчя не сходила турбота. Ці тисячі зав
зятих сміливих людей важко було назвати військом, і не 
диво, що перемога над римлянами коштувала колись 
антам незліченну кількість жертв.

Радогаст зібрав на раду старійшин. Він говорив їм 
про військову дисципліну, вихваляв римську стратегію 
і тактику, яка допомагає легіонам здобувати перемогу 
над переважаючими ворожими силами, пропонував ста
рійшинам передати всіх воїнів під командування вете
ранів.

Але рада відкинула пропозицію Радогаста. Анти спо
конвіку ходили на битви під родовими знаменами на 
чолі зі своїми старійшинами, і ламати старий звичай не 
годиться. Кому боги призначили смерть на полі битви, 
той загине, а кому життя,— той житиме.

Одначе справжня причина, яка об'єднала старійшин 
проти Радогаста, була інша, і про неї вони мовчали.

Старійшини прагнули зберегти за собою владу над 
племенами, боялися обмеження своїх прав/ принижен
ня авторитету.

Справу несподівано вирішив старійшина карпів Гро- 
мовит, який тільки-но прибув на чолі десяти тисяч вої
нів. Плем'я карпів було найчисленніше серед антів, і Ра
догаст покладав на нього великі надії.

* Смотрич.
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Громовит зайшов на раду в блискучому римському 
панцирі і шоломі, з коротким легіонерським мечем 
у срібних піхвах, і присутні зустріли його появу радіс
ними вигуками.

Прибуття войовничих карпів підбадьорило всіх, спов- 
нило вірою у власні сили.

— Тримаєтесь за старе і не помічаєте нового,— до
рікнув він старійшинам, без вагання стаючи на бік 
Радогаста.— Не забувайте, що ніхто з нас не знає так 
готів, як старійшина звинів. У битвах проти них він здо
був оцей золотий ланцюг трибуна,— показав на високу 
відзнаку, що прикрашала панцир Радогаста,— заплатив
ши за нього своєю кров'ю. Адже для римської центу
рії, якою командує досвідчений центуріон, не страшна 
навіть удвічі численніша, але безладна ватага. В боях 
з Римом готи не одному навчилися, перейняли від рим
лян способи їх воювання, і трибун не хоче,, щоб вони 
різали антів, як баранів. Мої карпи також давно вже не 
воюють безладними юрмами. Хоч вони йдуть у бій під 
родовими знаменами, але сотнями й тисячами, і ведуть 
їх не старійшини, а найхоробріші, найдосвідченіші вої
ни. Тому нас бояться даки і шанують римляни та пле
мена по той бік гір.

Слова Громовита, якого всі поважали за мужність 
і прямоту, збентежили старійшин, змусили їх по-іншо
му поставитись до пропозиції господаря. Хоч і не радо, 
вони один за одним віддавали своїх воїнів під команду
вання Радогастових ветеранів.

Головним воєначальником на час війни, враховуючи 
досвід, набутий у війнах з готами, обрано Радогаста.

Але найважливіша подія мала ще відбутися. Дико
бор, поправляючи на собі блискучі центуріонські нара
менники, ніби ненароком натякнув, що анти вже ніколи 
не зазнають спокою. Підбурені Гордовластом готи раз 
у раз нападатимуть на антську землю, то за згодою 
римлян, то без неї, то явно, то зненацька. А тому анти 
завжди — влітку і взимку, вдень і вночі — мусять бути 
напоготові і не розлучатися з мечем та щитом.

Старійшини похнюплено косились на Дикобора, але 
слухали його уважно, і навіть Громовит не заперечував 
старійшині ардагастичів.

— Тривожні твої слова, центуріоне,— промовив жур
ливо старійшина галатів Стозор.— Навіть якщо нині ми
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переможемо готів, то завтра вони можуть здолати нас. 
Чи не так?

Дикобор відповів не відразу. Він аж почервонів від 
задоволення, що ось тут, на раді старійшин, його при
людно названо центуріоном, і тепер ця назва закріпить
ся за ним назавжди.

— Адже знаєте, достойні, що один воїн битви не ви
грає, один лісоруб пущі не викорчує і один пастух не 
вбереже отари від вовків,— обвів уважним поглядом 
присутніх.

— Авжеж, центуріоне,— загомоніли старійшини.— 
Сила в гурті.

— Ваша правда, достойні! — зрадів від згоди ста
рійшин Дикобор.— Нині ми сильні єдністю. Але цю єд
ність нам треба зберегти і в майбутньому. А для цього 
антам потрібен один господар, одна голова, яка б 
керувала всіма нашими племенами під час війни 
і миру.

Дикобор замовк і крадькома позирнув на присут
ніх, прагнучи почути їх думку.

Але старійшини мовчали. В душі вони погоджували
ся з Дикобором, що готська загроза вимагає від них 
збереження єдності, що настав час, коли всі анти по
винні мати одного господаря, бо поодинці навіть карпи 
не опруться готам. Але, знов-таки, це ще більше обме
жило б їх владу, підпорядкувало б старійшин племен 
головноллу старійшині антів.

— Карпи завжди готові допомогти іншим племе
нам,— перший обережно висловив свою думку Громо- 
вит, даючи зрозуміти, що він проти пропозиції Дико
бора.

— Допомога цінна тоді, коли вона не запізніла,— 
повчив Громовита Дикобор.— Але не завжди можна 
подати її вчасно.

— Поставимо в горах вартових, а звини, камени 
і галачі пильнуватимуть уздовж Данастера,— запропону
вав якось нерішуче Громовит.

— Тисячі людей одірвемо від праці,— критично по
ставився до пропозиції Громовита старійшина каменів 
Радовит.— Хто ж буде орати, сіяти, рибалити і кувати 
залізо? Я за те, щоб племена антів очолив головний 
старійшина, якщо він не втручатиметься в справи пле
мен, не порушуватиме їх звичаїв.
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Камени були сусідами звинів, і небезпека з боку го
тів загрожувала їм так, як і звинам.

— Головний старійшина захоче накинути нам свою 
волю,— висловив свої побоювання теребовит Світобор.

— Анти не раби, яким можна наказувати, а вільні 
люди,— приєднався до теребовита старійшина бужанів.

— Кожний робитиме те, що захоче,— запропонував 
хитро Дикобор.

— Егеж, центуріоне! — не розпізнав лукавства арда- 
гастича бужанин.— На те вона й воля.

— То знайте, що наша воля вже не довга,— з доса
дою позирнув на старійшину бужанів Дикобор.— Готи 
саме тим сильні і страшні, що об'єднані під одним рік- 
сом, що ними керує одна голова й рука, що кожний ро
бить не те, що хоче, а те, що треба. Для того, щоб 
анти жили вільно на своїй землі, всі племена повинні 
об'єднатися в одну державу.

— Даремно лякаєш нас, центуріоне,— скривився бу
жанин.— Адже в небезпеці анти завжди єднаються про
ти ворога, так, як оце зараз об'єдналися^ проти готів. 
Я гадаю, що поразка Германіха, якщо нам допоможуть 
боги, назавжди позбавить готів бажання воювати з ан
тами.

— Мабуть, ти зле гадаєш, Стозоре,— з недовір'ям 
поставився до запевнень бужанина Радогаст,— Германіх 
залишив за Данубіусом більше війська, ніж веде його 
проти нас. Рікс не довіряє римлянам. Він боїться, щоб 
під час походу через Дакію вони не оточили його і не 
розгромили. Тоді на виручку ріксові поспішать війська 
з-за Данубіуса. З іншого боку, навіть програна битва не 
відохотить Германіха від нового походу на нашу землю. 
Адже римляни не раз дощенту розгромлювали готів, 
а минало небагато часу, і вони знову вторгалися в рим
ські провінції. При тому для нападу готи завжди виби
рали такий час, коли імперію лихоманило чи то від не
вдач, що їх зазнавала римська армія у війнах з Персією, 
чи від повстань у провінціях, чи, врешті, від міжусобиць 
преторіанських і легіонерських висуванців за імпера
торський вінок. Єдиний засіб проти готів—це сила. Але 
вона не в тимчасовому союзі племен, а в їх тривкому 
об'єднанні.

Радогаст замовк і, втомлено спершись на стіл, че
кав, що скажуть старійшини. Власне, докази Радогаста
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були такі переконливі, що вони тільки підтакували три
бунові.

Старійшини усвідомлювали: назріла необхідність 
об'єднання всіх антських племен в одну державу, бо 
готська загроза триватиме довгі роки, а може, й віки. 
Але жоден з них не бажав першим висловитись за про
позицію Радогаста і Дикобора, не знаючи, як сприймуть 
її інші.

— Як двоє мудрих мислять на один лад, то й тре
тьому не сором до них приєднатися,— порушив нареш
ті важку мовчанку Громовит.— Кого ж ти радиш, центу
ріоне, на старійшину всіх антів? — запитав хитро Дико
бора.— Я гадаю, що того, у кого найбільше воїнів,— 
сам відповів на власне запитання, значущо натякаючи 
на власну особу і певний, що вибір старійшин зупинить
ся на ньому.

— Я, Громовите, іншої думки,— розчарував старій
шину карпів Дикобор.— Одна невдала битва може за
лишити плем'я без воїнів. Головний старійшина антів 
має бути не тільки великий розумом, але й багатий 
військовим досвідом. Такий, щоб під час війни він зумів 
командувати когортами й маніпулами, а під час миру 
з допомогою старійшин керувати державою,—висловив 
свої міркування, не називаючи одначе прізвища канди
дата на головного старійшину.

Адже й без того всі присутні тут знали, про кого він 
вів мову і хто найкраще знає готів.

Старійшини схвально загули, даючи зрозуміти, що 
вони зрозуміли його натяк і згідні з «центуріоном».

Хоч старійшини однаково шанували як Гордовита, 
так і Радогаста, але перед звином не відчували такого 
страху, як перед карпом. Спираючись на силу карпів, 
Громовит, обраний старійшиною антів, міг швидко пе
ретворитись на антського диктатора.

— Достойні! Адже серед нас є така людина,— ви
гукнув радісно Світобор.— Це старійшина звинів Радо
гаст. Боги дали йому мудрість і мужність, завели аж 
у Рим і опісля привели назад у Звиниград. Він досвід
чений воїн, знає способи воювання готів, Тх військові 
хитрощі і сильні та слабі місця. То ж хай він стане го
ловним старійшиною антів.

В очах Радогаста спалахнула радість, хоч обличчя 
залишилось спокійним і зосередженим.
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Оце зараз збувалася його заповітна мрія — злиття 
всіх антських племен в тривалий союз, з якого згодом, 
може, виникне й антська держава.

Старійшини один за одним висловлювали свою зго
ду, і тільки Громовит сидів суворий, мовчазний.

— Карпи не захочуть підкорятися чужому старійши
ні,— промовив нарешті з досадою.

— Такого ніхто від них не вимагатиме,— розвіяв по
боювання Громовита Дикобор.— Племенами й надалі 
керуватимуть їхні старійшини. Але коли справа йтиме 
про всіх антів, то 17 вирішуватиме рада старійшин на чо
лі з головним старійшиною, і до його слів усі повинні 
прислухатися. Рада може скинути головного старійши
ну, якщо він не виконуватиме її рішень, і обрати іншого.

Дикобор, мабуть, не один раз обмірковував ці спра
ви з Радогастом, бо, не запинаючись, висловлював уже 
визрілі думки та пропозиції.

Старійшини, позираючи на Громовита, вдруге схваль
но загомоніли.

Обличчя старійшини карпів нервово засмикалось, 
зраджуючи ту внутрішню боротьбу, що точилася в його 
душі.

— Я згідний на Радогаста,— промовив нарешті глу
хо, переборюючи честолюбство і не бажаючи йти вроз
різ з усіма.

Трибун вдячним поглядом позирнув на Дикобора, 
який своїм розумним словом привів до об'єднання антів, 
а його до обрання головним старійшиною.

Радогаст не відмовлявся від старшування, а навпаки, 
приймав його без вагання, глибоко переконаний, що 
зуміє краще за Громовита керувати народом, забезпе
чити мир і вершити складну будову антської держави.

Старійшини постановили, що в мирний час вони зби
ратимуться, принаймні, тричі на рік і вирішуватимуть 
справи, що стосуються всіх антів, а під час війни всі тур
боти ляжуть на Радогаста.

Присутні урочисто поклялися зберігати і зміцнювати 
єдність, виконувати рішення ради і прислухатися до по
рад головного старійшини.

Від достопам'ятної наради старійшин минуло вже 
півмісяця, як одного дня Радогаста сповістили, що 
в дакські ліси над Данастером прибуло дві тисячі готів, 
які мають виготовити плоти і човни для переправи.
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Тієї ночі вартові зловили готського розвідника. Він 
підплив до берега човном і, сховавши його в кущах, 
підкрадався до Звиниграда.

Гот був одягнений у старі заяложені шкіряні штани 
і таку ж сорочку, а його обличчя поросло такими гус
тими кудлами, що видно було тільки сірі, сповнені зло
сті очі.

На запитання Радогаста, хто він, гот тільки мотав 
патлатою головою і белькотів щось незрозуміле.

— Поклич Геріхена! — наказав воїнові-вартовому 
Радогаст, маючи на увазі колишнього Кассієвого раба, 
який залишився у Звиниграді.

За хвилину ще заспаний визволенець з'явився у грид- 
ниці перед Радогастом. Глипнувши на полоненого, Гері- 
хен раптом щось люто скрикнув, очі його запливли 
кров'ю, зуби по-звірячому вишкірились.

— Ти знаєш його? — здивувався Радогаст.
— Він з племені вовків, яке знищило плем'я кру

ків,— показав на нашийник з вовчих зубів, що висів на 
полоненому, визволенець.

— Запитай його, коли орда прибуде над Данастер 
і скільки даків приєдналося до неї,— наказав Геріхено- 
ві Радогаст.

Визволенець заговорив по-готськи до полоненого! 
і той знову щось швидко забелькотів.

— Він каже, достойний, що його послали за язиком^ 
а того, що тебе цікавить, не знає,— передав відповідь 
гота Геріхен.— Але вовк бреше. Накажи його підсма
жити — він виспіває всю правду.

Радогаст гнівно позирнув на кудлатого гота і мовчки 
хитнув головою.

В очах Геріхена спалахнула зловтіха.
Вогонь свічки лизнув бороду полоненого, і в повітрі 

засмерділо палениною.
Гот несамовито заверещав і, розмахуючи руками та 

показуючи на Радогаста, став щось вигукувати.
— Достойний! Його слова страшні,— промовив зля

кано Геріхен.— Може, бреше, як кожен вовк, а може, 
й каже правду.

— Розповідай! — наказав коротко Радогаст.
— Вовк твердить, що проти тебе вчинено у Ззини- 

граді змову,— хвилюючись, передав слова гота визво
ленець.— Він підслухав розмову Гордовласта з ріксом
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Германіхом, коли вартував уночі біля його шатра. Обі
цяє назвати ім'я злочинця, якщо ти даруєш йому життя.

Слова гота були такі неймовірні, що Радогаст з не
довір'ям знизав плечима.

Хто, власне, зі звинів міг зважитись на змову проти 
нього?

Вовк, безперечно, вигадував усякі небилиці, щоб ря
тувати своє життя.

А втім, може, й справді це не було вигадкою. Мож
ливо, хтось з ардагастичів або таємничих прихильників 
Гордовласта знайшов спосіб, щоб порозумітись зі зрад
ником?

— Хай скаже, що знає,— хитнув головою Радогаст, 
даючи зрозуміти полоненому, що приймає його умову.

Второпавши, що смерть пройшла мимо, гот швидко 
щось заговорив.

— Вовк твердить, що рікс і Гордовласт підкупили 
якогось Онопулоса, який постачає тобі вино, і в одну 
з амфор він насипав отрути,— повторив по-латині слова 
гота Геріхен.— Онопулос має ось-ось прибути сюди 
з отруєним вином.

Радогаст здригнувся, схопив чашу з вином, що стоя
ла на столі і жбурнув нею об землю.

XIX

Готська орда, як страшна спустошлива сарана, суну
ла дорогами Дакії, кидала жах на міста і села, на вій
ськові застави і колонії ветеранів.

Там, де вона пройшла, столочена земля перетворю
валася в пустелю, на нивах не залишалося й колоска, 
на лугах — травинки.

В Дакії орда суворо дотримувалась укладеної з Ри
мом умови. Готські воїни не грабували й не палили 
осель, не знущалися над населенням, хоч жадібним 
оком позирали на багаті римські поселення.

Готи охоче поповнювали свої лави за рахунок дак
ських злидарів, які втікали від гніту римлян і старійшин.

Римські колоністи й дакські багатії з безсилим гні
вом спостерігали за втечею «приписаної до землі» бід
ноти, скаржились легатові, що спустошуються села, що 
не вистачить робочих рук до коси та плуга. Легат
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слухав ті скарги й безпорадно розводив руками. Він 
знавг що готи добровільно втікачів не повернуть, а про 
те, щоб забрати Тх силоміць, не могло бути й мови. 
Адже це привело б до війни з готами.

На антську землю орду вів головний рікс готських 
племен Германіх.

До Данастера залишалось не більше, як сто миль, 
коли він звелів покликати до свого шатра Гордовласта.

Зрадника, мабуть, мучило сумління, і він шукав роз
ради у вині, бо обличчя його стало одутле й набрякле, 
набрало брудно-синього кольору, очі скаламутніли, по 
руках раз у раз пробігала дрож.

Германіх лежав на кінських шкурах, а біля нього си
діла улюблена огрядна золотокоса рабиня-венедка, за 
яку рікс заплатив работорговцеві сотню авреусів.

Германіх нічим не відрізнявся від своїх воїнів, хіба 
що дикішим виглядом і заяложеною багряною биндою, 
якою були перев'язані його патли. Але саме цей шма
ток багряниці, якої не смів носити ніхто інший, свідчив 
про його владу.

Венедка була одягнена в коротку чисту туніку з про
зорої тканини, крізь яку просвічувало її пухке рожеве 
тіло, а на руках, ногах і шиї блищали золоті персні, 
браслети й нашийники, спалахували холодними вогнями 
самоцвіти.

На невеличкому похідному столикові стояв жбан 
вина, чаші, печена баранина.

Розпашілі обличчя рікса і венедки свідчили, що обоє 
вже звеселилися вином.

— Боги з тобою, великий Германіху!—привітав рік
са Гордовласт, пожадливо зиркаючи на венедку, що 
саме простягнула руку до чаші з вином.

— Онопулос не повернувся зі Звиниграда,— не від
повідаючи на привітання, сердито промовив Германіх.— 
Або грек зрадив, або загинув, отруївши Радогаста. Ще й 
пропав наш розвідник. Ти повинен довідатись, що там 
діється, повинен заслужити моє довір'я, якщо хочеш, 
щоб я поставив тебе старійшиною над звинами.

— Адже ми так домовились, великий ріксе,— несмі
ливо нагадав Германіхові зрадник.

— Як смієш так розмовляти зі мною? — осатанів 
гот.— Затям, нещасний, що Германіх домовляється 
з римськими імператорами, а таким, як ти, наказує.
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Захочу — звелю відрубати тобі голову або розірвати 
кіньми,— покосився погрозливо на Гордовласта.

— Ти великий і могутній,— пополотнівши з переля
ку, зігнувся той до пояса перед готом.— Коли перемо
жеш антів, станеш рівний імператорові. Але в чужій 
землі треба мати союзників і приятелів.

— Мої приятелі—готські гундафатси * і воїни,—зне
важливо відказав Германіх.— Всі інші — вороги і слуги. 
Але ти не бійся,— злагіднів раптом гот.— Рікс готів до
тримує даного слова. Я обіцяв звинам безпеку. Тим, хто 
кине зброю, мої воїни не вчинять жодної кривди. Хто 
принесе мені голову Радогаста, якщо його не отруїв 
Онопулос, одержить стільки золота, скільки вона ва
жить, а за живого дам удвічі більше. З його черепа 
я зроблю чашу і питиму з неї вино. У мене є вже чаші 
з черепів трибунів і навіть легата,— похвалився пиха
то,— але ще немає черепа друга римського імпера
тора.

— Буде так, як того бажаєш, великий ріксе! — ви
гукнув Гордовласт, втішений словами Германіха, забу
ваючи про приниження, якого тільки-но зазнав.— У Зви
ниград негайно пошлю ардагастича Силомира, який 
виконає твій наказ.

— Твоя справа, кого пошлеші — гримнув рікс.— 
Тільки гляди, щоб мій гнів не впав на тебе і всіх звинів. 
Пий! — подав запроданцю чашу з недопитим вином.— 
Дай йому, Мілано, м'яса.

Венедка ліниво простягла руку до миски з барани
ною, на мить завагалась і, вибравши найменший кусень, 
кинула його Гордовластові.

— А тепер іди!— махнув рукою рікс, ніби проганяв 
з шатра набридлого пса.

Силомир, вислухавши, чого хоче від нього Гордо
власт, ледь не видав перед ним своєї радості. Йому 
давно вже остогидло тинятися зі зрадником-старійши- 
ною по чужих землях, зазнавати поневірянь від нелю- 
дів-готів. Ардагастича пекла туга за рідною землею, 
приходила в снах молода дружина та старі батьки, й оце 
траплялась, нарешті, нагода повернутись до них, попе
редити звинів про небезпеку, спокутувати свою про
вину.

* Воєначальники,
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Одного дня на дакському березі знялася під небо 
хмара чорного диму. То центуріон, не наважуючись уже 
посилати з листом декуріона, оповіщав звинів, що при
буває орда. Це був заздалегідь домовлений знак, і Ра
догаст дав військам наказ бути напоготові.

Тепер замість безладних загонів, що прибули сюди 
з усіх кінців антської землі, на ворога чекала сорокати- 
сячна спаяна військовою дисципліною армія на чолі 
з досвідченими старшинами, призначеними Радогастом 
з-поміж колишніх ветеранів.

З листів Постумія та легата Радогаст знав, що до 
орди приєдналось понад двадцять тисяч збройних да
ків, але це не тривожило трибуна. То були безладні ва
таги, абияк озброєні, що не вирішували долі битви.

З набутого на бойовищах досвіду Радогаст знав, що 
найстрашніший перший удар готів, у який вони вкла
дуть усю свою силу, все завзяття. Якщо він захлинеть
ся, то повторити його готи вже неспроможні. Саме від 
того, як сприймуть цей перший готський удар анти, чи 
вистоять і відіб'ють його, чи похитнуться під тим страш
ним першим натиском, залежатиме поразка або пере
мога.

Радогаст і старшини не приховували від воїнів, що 
битва буде жорстока й нещадна, що вирішальне зна
чення матиме Тх стійкість і мужність.

Ніч вже впала чорним крилом на ліси й поля, коли 
від дакського берега почали відчалювати сотні плотів 
і човнів з готськими воїнами. Ті, для яких не знайшлося 
місця, не чекаючи, поки плоти та човни повернуться за 
ними, пускали коней у воду й, тримаючись за їхні хво
сти або гриви, намагалися переплисти ріку. Так вони 
переправлялися через Данубіус, так без вагання робили 
це й тепер, але Дана багатьох таки затягла в глибини.

Стали причалювати до берега й перші човни та пло
ти. Готських воїнів, які висаджувались на слов'янську 
землю, дивувала тиша, що стояла навколо. Вони навіть 
не підозрівали, яка небезпека нависла над ними.

— То мої приятелі приспали чуйність яровитича,— 
похвалився ріксові Гордовласт.

Але запроданця тривожила оця дивна тиша, яка так 
радувала рікса і його воїнів. Готи і їх союзники-даки 
чинили такий галас, що його, напевно, чули в Звинигра- 
ді. А римські офіцери і ветерани були занадто досвід
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і*ені, щоб дати застукати себе зненацька. Одначе, боя
чись гніву рікса, Гордовласт мовчав.

Побоювання Гордовласта були слушні. Вишикувана 
до битви антська армія чекала ворога. Радогаст не пе
решкоджав готам висадитися на берег, бо ніч не сприя
ла битві, і в темряві годі було відрізнити своїх від во
рогів.

Радогаст колись був учасником такої нічної битви, 
й тоді готи внесли такий розлад у римські шеренги, що 
Галлієн тільки з трудом уникнув поразки.

Послані готами розвідники, серед яких було кілька 
ардагастичів, чомусь не повернулись, але Гордовласт 
приспав підозри рікса, запевнивши його, що вони про
никли в городище й чекають світанку, щоб з'єднатися 
з ворогами Радогаста.

Германіх хотів було йти серед ночі на Звиниград, 
щоб застукати Радогаста і звинів зненацька, але здійс
нити зухвалий намір перешкодило безладдя серед готів 
і даків. Шукаючи свої відділи і знаки частин, вони юр
мами снували вздовж берега, заважали одні одним, ста
вали під чужі знамена, кричали, сперечалися, лаялися.

З мороку ночі вже народжувався сТрий світанок, 
коли, нарешті, Германіхові і гундафатсам вдалося наве
сти лад серед своїх воїнів.

— Одін * прагне крові! — вигукнув рікс і підняв над 
головою бойову сокиру, що, засірівши в перших про
менях світанку, ніби повисла в повітрі.

То був знак до наступу, й тисячі готів лавиною рину
ли за ріксом у напрямі городища. Центр займали піші 
готські і дакські ватаги, на флангах розташувалася кін
нота.

Раптом осатанілий крик, що вирвався з тисяч гот
ських і дакських грудей, роздер світанкову тишу, поко
тився над землею.

Полями п:д глухі неголосні звуки труб рівним, роз
міреним кроком ішли в бойових шеренгах центурії, 
маніпули й когорти, їхали турмами і алами ** вершники.

Але то не були римляни, бо сігнефери не несли ні 
легіонерських знамен, ані срібних і золотих орлів Роми 
з номерами когорт та легіонів, і навіть не всі воїни бу- 
ли однаково озброєні.

* Старогерманський бог війни.
** 300 вершників.
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Попереду війська гордо майорів великий багряний 
прапор з вишитим на ньому золоторогим туром. Він 
лопотів на вітрі, і грізний тур рухався, немов живий, 
кликав воїнів за собою.

Анти йшли в бій під одним знаменом.
Здогадавшись, що за військо перед ним, Германіх 

налитими кров'ю очима став шукати Гордовласта, щоб 
розтрощити йому сокирою череп.

Тільки зараз, за хвилину перед битвою, рікс зрозу
мів, що його обманули, що Радогаст знав про кожний 
крок готів, що він зумів об'єднати всі антські племена 
й створити дисципліновану могутню армію на римський 
зразок.

Оточений офіцерами-ветеранами, Радогаст пильно 
стежив за рухами ворога, раз у раз посилаючи гінців 
з наказами до маніпул і когорт.

Незважаючи на блискучі офіцерські нараменники 
і шолом з пишним султаном, центуріон Дикобор мусив 
задовольнитися скромною роллю гінця і щоразу мчав 
з наказами Радогаста від когорти до когорти.

Тим часом готська лавина з ревом і завиванням на
ближалася. Вона з такою силою вдарила в антські ше
ренги, що вони здригнулись, але не розкололись, не 
відкотились назад.

В опроміненому сонцем, що визирнуло з-за городи
ща, золото-рожевому світанку блиснули мечі й сокири, 
заскреготало залізо, злетіли в повітря списи, схожі на 
довгих, сірих і блискучоголових вужів.

Падали перші вбиті й поранені і, літаючи над бо
йовищем, веселилася Морана. Нині її чекало багате 
жниво.

Радогаст у трибунському шоломі з червоним султа
ном і золотим ланцюгом на панцирі стежив з коня за 
ходом битви. Він так розставив військо, що між когор
тами пролягали вузькі доріжки. Це дозволяло йому, не 
порушуючи ладу інших когорт, вводити цими доріжка
ми в бій свіжі сили.

То була стара римська тактика, яка виправдала себе 
в сотнях битв і давала легіонам перевагу над против
ником.

Саме в ці доріжки-коридори, забуваючи про їх при
значення, ринули готи і даки, наміряючись вийти ними 
в тили антських когорт. Але їм назустріч, замикаючи
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виходи, вже прямували свіжі когорти, і тисячі готів та 
даків опинились у пастці. Стиснуті з усіх боків, вони за
лишили на зрадливих доріжках сотні убитих та поране
них.

Одначе битва тільки розгорталась, і радість від пер
шого успіху тривала недовго. На лівому крилі готам 
вдалося вклинитись у шеренги бужан, розколоти й ото
чити Тх.

Прагнучи закріпити успіх і вийти в тили антської 
армії, Германіх кинув у бій кінноту. Становище ста
вало загрозливим. У битву негайно треба було ввес
ти резерви, які складалися з добірних когорт звинів 
і карпів.

Радогаст хотів було сам повести їх у бій, але офіце- 
ри-ветерани і старійшини не дозволили йому наражатись 
на небезпеку. Він — головний їх вождь і повинен керу
вати битвою, бо від його розуму та досвіду залежати
ме її успіх.

Нові підкріплення зупинили наступ готів, вирівняли 
лінію фронту. Захлинулась й атака готської кінноти. Пе
ред вершниками виріс ліс списів, на які настромлюва
лись люди й коні. Громовит, який командував антською 
кіннотою, хотів тепер, коли натиск готів втратив силу, 
кинути її в бій, але Радогаст зупинив його.

— Ще не прийшов час. Хай Громовит без мого на
казу не встряває у битву,— передав через гінця, якого 
послав до нього карп, своє повеління.

Германіх тим часом, гасаючи на коні від ватаги до 
ватаги, керував наступом готів і, зігріваючи їх власним 
прикладом, раз у раз сам ішов в атаку. Рікс був хороб
рий, досвідчений воїн, і від його сокири то тут, то там 
падали анти.

Ось сокира Германіха блиснула на сонці, розколола 
шолом молодого анта, що з юнацьким завзяттям всту
пив у двобій з ріксом, і юний воїн, навіть не зойкнув
ши, звалився на землю. В наступну мить її удар позба
вив життя літнього кремезного воїна.

Враз назустріч Германіхові, тримаючи в правій руці 
довгий вузький меч, а в лівій чудернацький, схожий на 
невеличку миску, залізний щит, виїхав приземкуватий 
вершник з глибоким шрамом на обличчі.

Він був одягнений у старенький шкіряний панцир 
з прикріпленими до нього металевими пластинками
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і повстяну шапку, в денце якої звичайно вкладали мета
леве коліща.

Кінь під вершником був невеличкий, кудлатий, сягав 
до грудей велетенському Германіховому жеребцеві.

Побачивши перед собою такого непоказного против
ника, ще й з таким дивовижним щитом, Германіх заре
готав, вишкірився.

— Гончар ТихомирІ — закричали враз радісно збу
джені галати, мабуть, добре знаючи хоробрість свого 
скромного земляка.

Вдаривши коня чобітьми під боки, рікс буревієм на
летів на гончара, замахнувся на нього сокирою. Вона 
з такою силою гепнулась об мискуватий щит, що залізо 
сипнуло іскрами.

Чудуюрись, що його непоказний противник ще жи
вий, Германіх повернув коня і вдруге налетів на гонча
ра. Тепер удари розлюченого рікса посипались один за 
одним.

Галати і готи, затамувавши подих, стежили за дво
боєм. Гончар тим часом так спритно затулявся миску- 
ватим щитом, що страшні удари Германіха не завда
вали йому шкоди. При тому він ніби забув про меч 
у руці, бо не скористався ним ані разу.

Раптом його невеличкий коник завертівся дзигою, 
стрибнув і притулився до боку ріксового скакуна. То 
була, мабуть, випробувана тактика гончара, бо галати 
радісно загомоніли. Вони довіряли військовій майстер
ності свого непоказного земляка.

Тепер, щоб завдати удару, Германіх мусив одірва
тись від Тихомира. Але зробити цього рікс уже не встиг. 
Меч гончара з блискавичною швидкістю вбився йому 
в горлянку — в єдине нічим не захищене місце між шо
ломом і панцирем.

Рікс готів захарчав, бризнув кров'ю і, захитавшись 
у сідлі, звалився з коня.

Відчайдушний крик готів на мить заглушив гул бит
ви. З того місця, де знаходився Радогаст, було видног 
як готські воїни, піднявши на щитах рікса, винесли його 
з поля битви.

— Германіх убитий! — присказав з радісною звіст
кою Дикобор.— Убив його галат Тихомир.

— Хоробрий був воїн,— віддав належну шану вби
тому ворогові Радогаст.
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— Галат? — не зрозумів приятеля Дикобор.— Він 
живий.

— Германіх,— пояснив коротко, кого має на увазі, 
Радогаст.— Але де ж зрадник Гордовласт? — занепокоїв
ся.— Невже залишився за Данастером, не відважуючись 
ступити на зраджену ним землю?

— Гадаю, що він ту/. Адже собака завжди тримає
ться поблизу свого пана,— висловив припущення Дико
бор.

Смерть рікса не зламала, а навпаки, роз'юшила го
тів, сповнила їх прагненням помсти. Вони з таким зав
зяттям кинулись на антські когорти, що на мить то тут, 
то там зупинили антів.

Удари сокир і мечів викрешували снопи іскор, а кри
ки та стогін поранених і іржання коней злилось в мото
рошне стугоніння. Але анти стояли мужньо, вмирали 
безстрашно, а живі йшли на готів так завзято, немов 
мисливці на диких вепрів.

Натиск готів швидко пригас. Тепер, коли вбито Гер
маніха, готські воїни керувалися не розумом, а сліпою 
ненавистю, наступали безладними юрмами, без належ
ного порядку. Такого військового досвіду, який був 
у рікса, не мав жоден з його гундафатсів, і жоден з них 
не користувався серед воїнів таким авторитетом, щоб 
його накази виконувало ціле військо.

Саме ця обставина дозволила Радогастові планово 
пересувати маніпули й когорти на більш загрожені ді
лянки, зміцнювати їх резерви.

Раптом серед допоміжних дакських ватаг, які з пе
ремінним щастям змагалися з бужанами, вчинився 
дивний переполох. Покидаючи поле битви, даки з не
самовитим вереском кинулись до Данастера.

Радогастові, який здивовано спостерігав за втечею 
даків, спочатку важко було збагнути, чим вона викли
кана.

— Дивись он тудиі — вигукнув збуджено Дикобор, 
показуючи рукою на далекий берег. Позирнувши туди, 
Радогаст стрепенувся.

Кілька сотень жінок метушилось біля готських чов
нів та плотів, зіштовхуючи їх на воду, і вони, підхоплені 
течією, швидко пливли по Данастеру й зникали з очей.

То Зореслава, озброївши чим-небудь жіноцтво, за
думала посіяти серед ворогів переполох, допомогти
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своїм. Рікс готів, обманутий нічною тишею і запевнен
нями Гордовласта, не залишив біля човнів та плотів 
вартових.

Переполох даків передався й готам. Ще не знаючи, 
що трапилось, вони розгубилися, і їх натиск на антські 
шеренги ослаб.

Зрозумівши, чим викликана втеча даків, чимало го
тів побігло слідом за ними.

Аж тепер Радогаст дав наказ Громовитові викори
стати кінноту. Старійшина повинен був вийти в тил гот
ських військ, завдати їм удару в спину.

Сам Радогаст, незважаючи на протести, на чолі звин- 
ських і теребовитських алів кинувся навперейми дакам, 
які гналися за жіноцтвом. Прагнучи наздогнати жінок 
і покарати їх за шкоду, чимало даків покидали щити та 
списи, які їм заважали. Тепер, маючи тільки мечі, вони 
гинули від антських списів, що прошивали їх наскрізь.

Ті, які встигли добігти до Данастера, намагалися сіс
ти в човни і на плоти, яких ще не встигли зіштовхнути 
на воду звиниградки. Проте їх не вистачало для всіх, 
і біля причалів зчинилася бійка.

Врешті кілька десятків човнів та плотів з готами і да- 
ками таки відчалило від берега, але деякі з них були 
такі перевантажені, що, не встигши відплисти навіть 
кількох кроків від берега, пішли на дно.

Побачивши, що анти їх оточують, ватаги напасників 
почали кидати зброю.

Раптом Радогаст, який врізався в гущу даків, щось 
вигукнувши, пришпорив коня.

Серед гурту дакських вершників він упізнав Гордо
власта.

Зрадник, мабуть, також здогадався, що за вершник 
з пишним червоним султаном на шоломі й золотим лан
цюгом на панцирі поспішає до нього, бо вдарив коня 
чобітьми під боки, кваплячись в'їхати у воду.

Але кінь, як то часто буває, злякався великої води, 
зноровився і, не слухаючись вершника, тривожно косив
ся на Данастер. Зрозумівши, що тепер уже ніяка сила 
не примусить коня зайти у воду, Гордовласт рвучко сіп
нув повіддя й помчав назустріч Радогастові. Коні, з роз
гону вдарившись грудьми, стали дибки, але стремена, 
які ще кільканадцять років тому запроваджено в рим
ській армії, .допомогли Радогастові втриматись у сідлі.

317



Гордовласт же, якому, як і всім готам, за сідло служив 
шмат повсті, втративши рівновагу, зсунувся з кінської 
спини на землю.

При падінні він випустив з рук щит та меч і тепер 
залишився безборонний.

Дикобор, ухопивши спис, заніс його над зрадником.
— Стривай! — різко зупинив приятеля Радогаст.—Не 

вбивай його.
— Хочеш пощадити запроданця? — обурився на Ра

догаста за його м'якість Дикобор, проте виконав наказ.
— Пощади не буде!—суворо промовив Радогаст.— 

Гордовласта покараємо так, як він цього заслуговує. 
Але покарає його антський народ, якого він зрадив і за
продав ворогам. Всі анти будуть йому суддями.

— Ти мудро сказав. Хай зрадника судить весь 
люд! — підхопили слова Радогаста старійшини.— Він по
карає зраду за прадавніми суворими, але справедливи
ми антськими законами.

Битва тим часом вщухала, і тільки то тут, то там ще 
оборонялися поодинокі загони недавньої особистої гвар
дії Германіха. Вони знали, що, кинувши зброю, врятують 
собі життя, але з людей перетворяться у «речі, що гово
рять», і воліли смерть, ніж рабство.

І все ж їх меншало з хвилини на хвилину, і незаба
ром останній Германіхів гвардієць ліг, прошитий ант
ським списом.

Страшна готська орда знайшла на слов'янській землі 
для себе могилу.

Радогаст обвів поглядом бойовище, на якому тепер 
лежали тисячі готів і даків, зупинився очима на багря
ному прапорі з золоторогим туром, що об'єднував усіх 
антів, і смуток на мить затьмарив радість.

Дорогу ціну заплатили антські племена за перемогу 
над ворогом, якого пригнала на їх землю ненаситна 
жадність. Адже анти ніколи не вчинили готам жодної 
кривди, не руйнували їх осель, не загарбували стад, не 
нищили у жорстоких боях готських воїнів, ані не пере
творювали у рабинь-наложниць їх жон. Боги покарали 
напасників, та поруч з ними лежать і антські воїни. Во
ни любили рідну землю, але не прагнули чужої, любили 
життя, але, з вини готів, їх забрала у своє царство Мо- 
рана. Вони могли ще довго втішатися життям, орати 
землю, сіяти хліб, виховувати дітей та онуків.
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— Я знаю, що затьмарює твою радість, Радогасте,— 
позирнувши на замисленого приятеля, здогадався Дико
бор,— біль втрат. Але наші воїни загинули за рідну 
землю, і доки на ній житимуть анти, доти віддаватимуть 
шану їхньому праху, носитимуть на їхні могили мед і па
ляниці, а діди розповідатимуть про їхній подвиг ону
кам, бо навіть час не зітре пам'ять про нього. Душі на
ших воїнів вже з'єдналися зі своїми предками і тепер 
разом радіють перемогою.— А що залишиться від них?— 
показав зневажливо рукою на готів ; даків.— їх тіла роз
шарпають собаки, і в потойбічному житті вони також 
стануть собаками, які служитимуть у царстві душ під 
час ловів нашим полеглим воїнам.

— Служитимуть їм так, як оці, що залишилися в жи
вих,— нам,— загомоніли збуджено старійшини, проба
чаючи Дикоборові його недовірливість до жерців.

— Несолодко їм буде,— позирнув неприязно на 
полонених Радогаст.— Нашим же полеглим воїнам ми 
завтра вчинимо тілоспалення і насиплемо їм над Дана
стером могилу, таку, щоб з неї видно було аж по небо
схил антську землю. Насипатимуть її всі антські племе
на, бо ж кожне принесло нині у жертву своїх синів. 
Вона стане священною для всіх антів, і кожного року 
від усіх племен прибуватимуть посланці, щоб поклони
тися прахові героїв, який покоїться у ній. А тепер хай 
сурми заграють перемогу! Хай знає весь світ, що анти 
чужої землі не прагнуть, але й своєї не віддадуть ніко
му ані пригорщі. А хто зазіхне на нашу -землю, того 
спіткає доля готів. В тому допоможуть нам наші боги: 
Світовид і Перун, Сварог і його син Дажбог та наші по
леглі воїни, які встануть з могили, якщо антська земля 
знову опиниться в небезпеці.
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