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Аннотация
«Потоп» – історичний роман-епопея польського письменника

Генрика Сенкевича (1846—1905), лауреата Нобелівської премії
з літератури (1905). Це друга частина історичної трилогії,
куди також входять романи «Вогнем і мечем» та «Пан
Володийовський». Сюжет «Потопу», заснований на історичних
подіях, пов’язаний з так званим Шведським потопом, коли до Речі
Посполитої вторглися шведи (1655—1660).

Час дії роману триває з 1654 по 1657 рік. На тлі широкої
панорами життя Речі Посполитої середини XVII століття автор
детально описує хід війни, на першому етапі якої, в результаті
численних зрад польських магнатів, шведи практично без зусиль
захоплюють країну. Велику увагу в «Потопі» приділено героїчній
обороні Ясногорського монастиря, де зберігається особливо
шанована в Польщі Ченстоховська ікона Божої Матері, і взагалі
тій ролі, яку ця оборона зіграла в підйомі національного духу. Цей



 
 
 

опір привів, зрештою, до відродження Речі Посполитої і повного
вигнання загарбників.

У цих драматичних історичних подіях бере безпосередню
участь молодий полковник Анджей Кміциц, який на початку
шведського «потопу» прилучився до прошведських сил, проте
потім перейшов на сторону патріотів і численними військовими
подвигами спокутував провину. Багато в чому цим він міг
завдячити своїй нареченій Оленьці Білевич…
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Генрик Сенкевич
Потоп
Том 1

 
Вступ

 
Був у Жемайтії1 один могутній рід Білевичів, що від Мен-

догів походив, дуже розгалужений і в усьому Расейняї най-
більш поважаний. Високих посад Білевичі ніколи не займа-
ли, щонайвище очолювали повіт, але на полях Марса доб-
ряче прислужилися країні, за що були щедро нагороджені в
різні часи. Їхнє родове гніздо, що й досі існує, називалося
Білевичі, але, крім них, родина мала й інші маєтки в околиці
Расейняя, і далі в Кракінові, біля Ляуди, Шої, Нев’язів – і так
аж до Паневежиса. Згодом вони розділилися на кілька родів,
члени яких втратили зв’язок один з одним. З’їжджалися ра-
зом тільки тоді, коли в Расейняї, на рівнині, що називала-
ся Стани, відбувався показ посполитого рушення2 Жемайтії.
Часом вони також зустрічалися під прапорами литовського

1 Жемайтія – князівство, що виникло на землях литовської народності жемай-
тів (жмудів) у XII ст. Тепер – регіон на північному заході Литовської Республіки.

2 Посполите рушення – загальне шляхетське ополчення спершу у Польському
королівстві, а потім – у Речі Посполитій, яке оголошували за наказом короля.



 
 
 

компуту3 і на сеймиках. А що вони були заможними, впли-
вовими, то зважати на них мусили навіть всесильні в Литві
та Жемайтії Радзивілли.

Під час правління Яна-Казимира патріархом усіх Білеви-
чів був такий собі Іраклій Білевич, полковник легкої кава-
лерії, упітський підкоморний. Він не мешкав у родинному
гнізді, яке тримав у той час Томаш, расейняйський мечник.
Натомість Іраклію належали Водокти, Любич і Мітруни, що
розкинулись неподалік від Ляуди, наче морем, дрібною знат-
тю облитої.

Крім Білевичів, ще кілька відомих родів жили в цих краях
– Сологуби, Монтвілли, Шиллінґи, Коризни, Сіцинські (хо-
ча й дрібнішої шляхти там не бракувало), зрештою, все узбе-
режжя Ляуди було усіяне дуже густо так званими околиця-
ми, або, інакше кажучи, закутками – поселеннями славетної
та відомої своєю діяльністю в Жемайтії ляуданської шляхти.

В інших частинах країни роди отримували свої імена від
місцин або закутків, як це було заведено на Підляшші. Од-
нак у ляуданських маєтках склалося інакше. Там у Морезах
жили Стак’яни, котрих свого часу Баторій винагородив за
відвагу, проявлену під Псковом. У Волмонтовичах на доб-
рому ґрунті оселилися Бутрими, найвищі чоловіки з цілої
Ляуди, неговіркі, але важкі на руку, котрі під час сеймиків,
з’їздів або воєн мовчазним муром стояли. Землями в Дро-
жейканах і Мозґах володіли Домашевичі, відомі мисливці.

3 Компут – перепис, чисельний стан, або поіменні реєстри козацького війська.



 
 
 

Вони ходили на лови в зелену пущу аж до Вілкомера, висте-
жуючи ведмедя. Ґаштовти сиділи в Пацунелях. Їхні жінки
славилися своєю вродою, тож усіх гожих панянок навколо
Кракінова, Паневежиса й Упіти врешті-решт стали називати
пацунельками. Малі Сологуби були багаті кіньми та великою
рогатою худобою, яку годували на численних пасовиськах. А
от Ґостевичі в Ґощунах гнали смолу в лісі, і тому їх часом
називали Чорними або Задимленими Ґостевичами.

Були ще й інші закутки, було й більше родів. Багато з цих
родин і досі живуть, але здебільшого і закутки вже не лежать
так, як раніше, і люди там мають уже інші імена. Війни, лиха,
пожежі спричинилися до великих перебудов на давніх зга-
рищах. Словом, багато що змінилося. Але з часу свого роз-
квіту стара Ляуда в первісному стані та ляуданська шляхта
набрали найдужчої сили, адже лише кілька років тому, вчи-
нивши запеклий опір під Лоєвом бунтівному козацтву, неа-
бияк прославилися під проводом Яна Радзивілла.

Всі ляуданці служили в хоругві старого Іраклія Білевича.
Заможніші – як товариші на двох конях, бідніші – на одному,
а найбідніші – на поштових. Загалом шляхта була військова і
в лицарський фах просто закохана. Натомість на справах, які
зазвичай вирішувалися на сеймиках, вони розумілися мен-
ше. Знали тільки, що король перебуває у Варшаві, Радзивілл
і пан староста Глебович – у Жемайтії, а пан Білевич – у Вод-
октах на Ляуді. Цього їм було досить і вони голосували так,
як їм радив їхній господар Білевич, у надії, що він хоче те,



 
 
 

що й пан Глебович, котрий був у спілці з Радзивіллом, Рад-
зивілл – рука короля в Литві та Жемайтії, а король – чоловік
Речі Посполитої та батько всіх шляхтичів.

Пан Білевич врешті був більше приятелем, ніж васалом
впливових феодалів у Біржаї, і його дуже цінували, бо на ко-
жен заклик він виставляв тисячу голосів і тисячу ляудансь-
ких шабель, і шаблі ці були в руках Стак’янів, Бутримів, До-
машевичів чи Ґаштовтів, котрих не став би недооцінювати в
ті часи ніхто на світі. Однак пізніше все змінилося, і сталося
це тоді, коли помер Іраклій Білевич.

Тож не стало і батька, і благодійника шляхти ляуданської
1654 року. В той час вибухнула вздовж усього східного кор-
дону Речі Посполитої страшна війна. Пан Білевич уже на неї
не пішов, тому що не дозволили йому цього вік і глухота, але
ляуданці пішли. Тому, коли прийшла звістка, що Радзивілла
розбили на річці Шкловці, а ляуданську хоругву під час ата-
ки на французьку найману піхоту вирізали майже до ноги, у
старого полковника не витримало серце, і він віддав Богові
душу.

Звістку про це привіз пан Міхал Володийовський, моло-
дий, але вже прославлений вояк, котрий замість пана Іраклія
очолив ляуданців під проводом Радзивілла. Їхні залишки до-
пленталися аж до рідного краю, вимучені, пригнічені, виго-
лоднілі й услід усьому війську коронного гетьмана нарікали,
що впевнений у грізності власного імені, в удачу переможця,
той кинувся з невеличким загоном проти вдесятеро числен-



 
 
 

нішої сили, покинувши напризволяще й усю армію, і країну.
Але серед суцільних скарг не було чутно жодного голо-

су проти молодого полковника, пана Єжи-Міхала Володий-
овського. Навпаки, ті, хто врятувався, підносили його до
небес, розповідаючи дива про його військовий досвід і вчин-
ки. І це було єдиною розрадою для ляуданських недобитків,
котрі згадували про вдалі дії, які стали можливими під ору-
дою пана Володийовського: як в атаці змогли пробитися, на-
че крізь димову завісу, на перші позиції до останнього жов-
ніра. Коли ж після цього натрапили на французьких найман-
ців, котрі весь полк шаблями порубали, то Володийовський
власноруч стяв голову командирові того загону. А наприкін-
ці, оточені чотирма кільцями нападників, скористалися за-
мішанням ворога, поклали трупом купу нападників, проби-
ваючись крізь їхні ряди.

Цих розповідей слухали з жалем, але і з гордістю ляудан-
ці, котрі в литовському компуті не служать, а зобов’язані бу-
ли в посполитому рушенні стояти. Крім цього, очікувалося,
що посполите рушення, останню надію держави, незабаром
будуть скликати. Було вже заздалегідь домовлено, що в та-
кому випадку пан Володийовський стане ляуданським рот-
містром, і хоча він не був місцевим громадянином, не бу-
ло нікого за нього славетнішого серед місцевого люду. Недо-
битки казали ще й те, що він самого гетьмана з пекла витяг-
нув. Тож уся Ляуда його мало не на руках носила, а кожна
околиця намагалася видерти його для себе в іншої. Особли-



 
 
 

во сперечалися між собою Бутрими, Домашевичі та Ґашто-
вти, котрі запрошували героя на гостину. А той собі настіль-
ки тутешню шляхту вподобав, що коли залишки війська Рад-
зивілла прибилися до Біржая, щоб там перегрупуватися, він
не залишив їх, а їздив від заплави до заплави, в Пацунелях
у Ґаштовтів заклав власну садибу, по сусідству з Пакошем
Ґаштовтом, зверхником усього місцевого люду пацунельсь-
кого.

Щоправда, ніяк не міг би пан Володийовський потрапи-
ти до Біржая, бо він серйозно занедужав: спершу найшла на
нього погана лихоманка, відтак нагадала про себе контузія,
якої зазнав під Цибиховом, аж йому праву руку відняло. Три
панни Пакошівни, відомі своєю вродою пацунельки, оточили
його ніжною турботою та пообіцяли повернути такому зна-
менитому кавалерові його здоров’я. Своєю чергою, шляхта,
хто живим залишився, взяла на себе похорон свого колиш-
нього вождя, пана Іраклія Білевичa.

Після похорону відкрили заповіт покійного, з якого з’ясу-
валося, що старий полковник заповів усі свої статки, за ви-
нятком села Любича, своїй онуці Олександрі Білевич, доньці
упітського лісничого, а опікуватися нею, поки не вийде за-
між, довірив усій ляуданській шляхті.

«А ті, хто були прихильні до мене, – писалося в
заповіті, – і любов’ю за любов платили, нехай і до сироти
такими будуть у ці зіпсуті та нестабільні часи, коли
від свавілля і гніву людського ніхто не забезпечений,



 
 
 

тому щоб вона страху не зазнала, нехай сироту на мою
пам’ять від лиха бережуть.

Також заповідаю, щоб опіка ця стосувалася всього
маєтку, крім села Любича, яке відходить панові
Кміцицу, молодому оршанському хорунжому, котрому
його віддаю, дарую та відписую, і прошу в цьому йому
жодних завад не чинити. Якщо хтось здивується моїй
прихильності до вже згаданого Анджея Кміцица, або
скривдить мою улюблену внучку Олександру, то він
має знати, що той є сином Єнджея Кміцица, з котрим
мене з молодих років аж до самої смерті поєднували
побратимські почуття. З ним я воював і він багато
разів рятував мені життя, й якщо гнів і заздрість панів
Сіцинських спонукають їх відібрати собі цей маєток, то
прошу їй допомогти. Тоді я, Іраклій Білевич, упітський
підкоморний, і водночас останній грішник, котрий
зараз стоїть перед суворим судом Божим, чотири роки
тому (живий ще й ногами земельку міряючи) звернувся
до пана Кміцица-батька, оршанського мечника, щоб
виказати йому щиру подяку свою та дати шлюбні
обіцянки. Тоді ми й вирішили, за спільною згодою,
дотримуючись шляхетських і християнських звичаїв,
що наші діти, а саме його син Анджей і моя внучка
Олександра, донька лісничого, мають закласти родинне
гніздо, щоб мати потомство на славу Божу та на добро
Речі Посполитої. І чого я найбільше прагну, і моїй
внучці Олександрі бажаю, то це скоритися шлюбній
обіцянці, написаній тут зобов’язуючою силою волі, хіба
би пан оршанський хорунжий (не дай боже) негідними



 
 
 

вчинками заплямував славу свою і про це стало б
відомо. Якщо ж він втратить довіру своєї сім’ї, яка живе
по той бік Орші, а таке може статися, то вона все одно
з Божої ласки має взяти його собі за чоловіка, навіть
якщо він покине Любич, і ніяк на це не зважати.

Якщо ж із особливої милості Божої моя внучка
захоче пожертвувати свою чистоту Всевишньому та
прийняти чернечі обітниці, то їй дозволено так
вчинити, бо слава Божа має бути важливішою за
людську».

Таким був заповіт онучці пана Іраклія Білевича, який
нікого не здивував. Панна Олександра вже довгий час знала,
що її чекає, а шляхта давно про дружбу між Білевичем і Кмі-
цицами чула. Врешті думки їхні в часи руїни були зайняті
чимось іншим, тому про заповіт більше й не згадували.

Тільки й про Кміциців постійно теревенили при дворі у
Водоктах, точніше про пана Анджея, бо старий мечник на
той час уже залишив цей світ. Молодший виступив на річку
Шкловку зі своєю власною хоругвою й оршанськими добро-
вольцями. Потім він зник із поля зору, але ніхто навіть не
припускав, що він загинув, адже смерть настільки значного
кавалера, ймовірно, не пройшла б непоміченою. Їхні родичі
жили в оршанському маєтку Кміциців, були дуже шановані,
але ті місця знищило полум’я війни. Повіти й уся земля пе-
ретворилися на глухе поле, руйнувалися маєтки, гинули лю-
ди. Після поразки Радзивілла ніхто вже помітного опору не
чинив. Ґосевський, гетьман польний, сил не мав. Коронний



 
 
 

же гетьман із рештками свого війська бився в Україні і ніко-
му допомогти не міг, як і Річ Посполита, козацькими війна-
ми виснажена. Хвиля заливала країну щораз далі, лише де-
не-де укріплені стіни оминаючи, але й мури падали один за
одним, як це сталося в Смоленську. Смоленське воєводство,
в якому містився маєток Кміциців, вважалося втраченим. У
загальній метушні, у тотальній тривозі люди розпорошува-
лися, як листя, вітром гнане, і ніхто не знав, що сталося з
молодим оршанським хорунжим.

Позаяк староства Жемайтійського війна ще не дісталася,
то й ляуданська шляхта дещо охолола після поразки на ріці
Шкловці. Околиці почали з’їжджатися, і радилися не стільки
про державні справи, скільки про приватні. Бутрими, най-
хуткіші до бійки, балакали, що годилося б на з’їзд поспо-
литого рушення до Расейняя їхати. А потім до Ґосевського,
щоб помститися за шкловську ганьбу. Мисливці Домашеви-
чі стали з’являтися в лісах, у Пущі Роговській, аж до сторо-
жі супротивника, новини звідти привозячи. Задимлені Ґо-
стевичі вудили м’ясо для майбутнього походу. Для цього за-
вдання вирішили відправити бувалих і досвідчених людей,
котрі змогли б знайти пана Анджея Кміцица.

У загін увійшли старші ляуданці під орудою Пакоша Ґа-
штовтa і Касіяна Бутрима, двійко місцевих патріархів, а та-
кож шляхта, яка довіри, висловленої покійним паном Біле-
вичем, зрадити не могла і присягнула сумлінно дотримувати
заповіту і панні Олександрі майже батьківську опіку забезпе-



 
 
 

чити. У час війни, навіть у тих краях, куди війна ще не діста-
лася, вже відчувалися незгоди та збурення, однак на березі
Ляуди все залишалося спокійним. Жодних хвиль не підій-
мали, ніхто не порушував меж маєтку молодої спадкоємиці.
Не руйнували курганів, не рубали столітніх сосон у лісі, не
плюндрували пасовиськ. Навпаки, вся околиця допомагала
спадкоємиці, чим тільки могла. Стак’яни надсилали солену
рибу з Волмонтовичів, від мовчазних Бутримів надходило
зерно, сіно від Ґаштовтів, звірина від мисливців Домашеви-
чів, а смола та дьоготь – від Задимлених Ґостевичів. Про
панну Олександру ніхто в заплавах не говорив інакше, як
«наша панна», а вродливі пацунельки виглядали пана Кмі-
цица з Божої ласки так само нетерпляче, як і вона.

Тим часом надійшли укази, що скликали шляхту – так
розпочався рух на Ляуді. Хто з підлітка вже став чоловіком,
кого ще не зігнули роки, мав сідати на коня. Ян-Казимир
прибув у Гродно і там призначив місце збору. Туди всі й
стікалися. Мовчки вирушили першими Бутрими, за ними й
інші, а Ґаштовти наостанок, як завжди робили, бо їм від па-
цунельок важко було відірватися. Прибувала шляхта й з ін-
ших частин країни, правда в невеликій кількості. І країна
залишилася без захисту, але побожна Ляуда залишалася ці-
лою.

Пан Володийовський нікуди не пішов, він навіть не міг
ворухнути правою рукою, тому й з пацунельками залишився.
Спорожніли околиці, й лише старі пеньки доброчинно сиді-



 
 
 

ли вечорами біля багать. Тихо було в Паневежисі й Упіті –
всюди чекали новин.

Панна Олександра також замкнулась у Водоктах, ні з ким,
крім слуг та її ляуданських опікунів, не спілкуючись.



 
 
 

 
Розділ I

 
Настав новий 1655 рік. Січень був холодний, але сухий.

Зима щільно накрила землю Жемайтії товстим на лікоть бі-
лим кожухом. Ліси гнулися та ламалися під рясним кили-
мом, сніг сліпив очі вдень відблисками сонця, а вночі при мі-
сяці наче іскри мерехтіли, зникаючи на скутій морозом по-
верхні. Звірина наближалася до людських осель, а бідні сірі
птахи дзьобами стукали у віконця садиб, сніговими квітами
розмальованих.

Одного вечора панна Олександра сиділа в челядній, разом
із дворовими дівчатами. Це був давній звичай Білевичів –
коли гості не навідувалися, гаяти вечори зі слугами, співаю-
чи побожних пісень і показуючи приклад для наслідування.
Так само робила й панна Олександра, тим більше, що її дво-
рові дівчата всі були шляхтянками, хоча й дуже бідними си-
ротами. Вони виконували розмаїту роботу, навіть найважчу,
відбували обов’язки при панночці, за це з ними обходилися
краще, ніж із простолюдинками. Однак були між ними і се-
лянки, котрі вирізнялися хіба що мовою, адже багато з них
польської не знали.

Панна Олександра зі своєю родичкою панною Кульвеців-
ною сиділа посередині, а дівчата на лавках обіч. Усі пряли.
У велетенському каміні з навішеним дашком палали сосно-
ві колоди та пні, то пригасаючи, то знову вибухаючи яскра-



 
 
 

вим, великим полум’ям або іскрами, в міру того, як решітка
каміна поповнювалася дрібним березняком і дровами. Коли
полум’я спалахувало яскравіше, можна було побачити тем-
ні дерев’яні стіни великої кімнати і дуже низьку стелю з де-
рев’яними балками. На кроквах висіли різнокольорові мере-
жива зірок, виготовлених із вафель, що оберталися від теп-
ла. А з-за балок визирали мотки чесаного льону, що висіли
по обидва боки, схожі на турецькі бунчуки. Майже вся сте-
ля була ними обкладена. По темних стінах виблискували, як
зірки, олов’яні кораблики, більші та менші, які стояли або
спиралися на довгі дубові полиці.

У глибині, біля дверей, косматий жемайтієць раптом за-
гурчав жорнами, бурмочучи собі під ніс монотонну пісеньку,
панна Олександра мовчки перебирала вервицю, прядильни-
ці пряли, нічого одна одній не кажучи.

Світло полум’я відсвічувало на їхні молоді, рум’яні облич-
чя, і вони з піднятими до куделі руками, лівою пощипую-
чи м’який льон, а правою обертаючи веретено, старанно пле-
ли, ніби змагаючись, підбурювані суворими поглядами пан-
ни Кульвецівни. Іноді вони зиркали одна на одну швидкими
очима, а часом і на панну Олександру, ніби в очікуванні, чи
скоро вже жемайтієць скінчить свою працю і можна буде спі-
вати пісень. Проте робота не припинялася і вони пряли далі.
Нитки вилися, веретена бурчали, мигтіли спиці в руках пан-
ни Кульвецівни, а кудлач торохтів жорнами.

Часом, однак, він зупиняв свою роботу, вочевидь, щось у



 
 
 

жорнах псувалося, бо тоді лунав його сердитий голос:
– От тобі й на!
Панна Олександра підіймала голову, немов її будила ти-

ша, що западала після зойків жемайтійця. У цей час полум’я
освітлювало її біле обличчя і серйозні, блакитні очі, що по-
зирали з-під чорних брів.

Це була вродлива панночка з волоссям кольору льону, бі-
лосніжною шкірою та тонкими рисами обличчя. У неї була
врода білої квітки. Жалобна сукня додавала їй серйозності.
Сидячи тут, біля грубки, вона занурилася у свої думки, як у
сон. Либонь, вона задумалася над своєю власною долею, яка
залишалася дуже невизначеною.

Заповіт призначив їй стати дружиною чоловіка, котрого
вона не бачила з десяти років. А тепер їй виповнювалося два-
дцять, тому панночці залишився лише нечіткий спогад про
якогось дитячого переростка, котрий під час свого перебу-
вання з батьком у Водоктах більше волочився з рушницею
по болотах, ніж на неї споглядав.

«Де він, який він тепер?» – ось які запитання снувалися
в голові серйозної юнки.

Вона знала його ще з оповідок покійного підкоморного,
котрий за чотири роки до своєї смерті подався в довгу та
важку мандрівку до Орші. Тож, згідно з цими оповідками,
він мав би бути кавалером із неабиякою фантазією, хоча й
лихоманкою зборений. За цією угодою щодо шлюбу дітей,
укладе-ною між старим Білевичeм і Кміцицом-батьком, цей



 
 
 

парубок мав якнайшвидше приїхати до Водоктів, відреко-
мендуватися нареченій. А тут вибухнула велика війна, і на-
речений замість біля панни опинився на полях Берестечка.
Там підстрелений, лікувався в домашніх умовах. А потім
свого батька хворого і при смерті пильнував. Потім знову
була війна – і так усі ці останні чотири літа. Тепер від смер-
ті старого полковника збігло море часу, а про пана Кміцица
навіть чуток не було.

Мала про що поміркувати панна Олександра, а може, вона
тужила за невідомим. У серці чистому, саме тому, що воно
не зазнало любові, носила велику готовність кохати. Браку-
вало тільки іскри, щоб на цьому вогнищі розпалити полум’я
спокійне, але яскраве, рівне, сильне і, як свічка литовська,
невгасиме.

Тож тривога охопила її, іноді приємна, а іноді прикра, й
душа її постійно ставила собі запитання, на яке не було жод-
ної відповіді, бо могла вона прийти лише з далеких полів.
Отже, перше запитання було: чи він одружується з нею з доб-
рої волі і готовий відповісти коханням на її почуття? У той
час батьківські домовленості про шлюб дітей були звичною
річчю, і діти, навіть після смерті своїх батьків, пов’язані були
благословенням дотримуватися цих угод. В укладанні такої
угоди панночка не бачила нічого надзвичайного, але ж добра
воля не завжди йде поряд з обов’язком, тому і цей клопіт
займав думки панночки. «Чи покохає він мене?» Після цьо-
го цілий табун думок нападав на дівчину, як зграя птахів об-



 
 
 

сідала самотнє дерево, що стояло віддалік. «Хто ж ти такий?
Який ти? Чи ще живий, ходиш по цьому світі? Чи, може, вже
десь голову поклав?.. А ти далеко? Чи близько?» Відкрите
серце панночки, як відчинені двері, щоб привітати хорошо-
го гостя, мимоволі волало до далеких сторін, до лісів і засні-
жених полів, ніччю вкритих. «Бувай, юначе! Бо немає у світі
нічого гіршого за очікування!»

Раптом, ніби у відповідь на заклик, десь знадвору, саме з
цих засніжених далечіней ночі, долинув звук дзвоника.

Панночка здригнулась, але, опам’ятавшись, пригадала, що
з Пацунелів присилали мало не щовечора до аптечки по
ліки для молодого полковника. Цей здогад підтвердила пан-
на Кульвецівна:

– Це від Ґаштовтів по скабіозу4.
Нерівномірний звук дзвоника, що хилитався на дишлі, за-

звучав чіткіше. Раптом він ущух, мабуть, санки зупинилися
перед будинком.

– Поглянь, хто приїхав, – наказала панна Кульвецівна же-
майтійцеві, що обертав жорна.

Той вийшов із челядної, однак уже за мить повернувся і,
взявшись за ручку жорна, флегматично повідомив:

– Панас Кмітас5.

4 Скабіоза – рід рослин із родини черсакуватих, що має лікувальні властивості.
5 У жемайтській і литовській мовах характерне додавання до іменників закін-

чення -ас.



 
 
 

– І слово сталося тілом6, – вигукнула панна Кульвецівна.
Прядильниці схопилися на рівні ноги, а куделя та верете-

на посипалися на підлогу.
Панна Олександра і собі встала. Її серце забилося, як мо-

лоток, обличчя взялося рум’янцем, але відразу зблідло. Дів-
чина навмисно відвернулася від каміна, щоб не показати, на-
скільки вона схвильована.

Раптом у дверях з’явилася висока постать у шубі та
хутряній шапці. Молодий чоловік вийшов на середину кім-
нати, і побачивши, що опинився в челядній, спитав дзвінким
голосом, не знімаючи головного убору:

– Агов, а де ж та ваша панна?
– Я тут, – відповіла досить впевненим голосом Білевичів-

нa.
Почувши це, прибулець скинув шапку, шпурнув її на під-

логу і вклонився:
– А я – Анджей Кміциц.
Погляд панни Олександри блискавкою метнувся до об-

личчя гостя, а потім знову втупився в землю. Та навіть цьо-
го часу вистачило, щоб панночка помітила високо підголену
чуприну кольору жита, сірі очі, що пильно на неї дивилися,
темні вуса й обличчя молоде, орлине, проте веселе і юнацьке.

Прибулець уперся в бік лівою рукою, а правою підкрутив
вус, відтак сказав:

– Я ще навіть у Любичі не був, так сюди птахою поспішав
6 Євангеліє від Івана 1:14. Переклад Івана Огієнка.



 
 
 

до ніг панни лісничівни вклонитися. Прямо з табору вітер
мене сюди привіяв, дай Боже, щасливий.

– То ви, пане, знали про смерть дідуся підкоморного? –
спитала панночка.

– Я не знав, але оплакував його гіркими сльозами, мого
благодійника, коли про його смерть від тих сарак дізнався,
котрі з цих місцин до мене прибилися. Він був щирим при-
ятелем, майже братом моєму померлому батькові. Мабуть,
вам добре відомо, що чотири роки тому під Оршу він прибув
до нас. Тоді й мені вашу милість пообіцяв і підтверджуючий
документ показав, через який я по ночах не міг спати. Я би
приїхав сюди раніше, але війна не матір: лише зі смертю лю-
дей сватає.

Дівчину збентежила ця зухвала промова, тому, бажаючи
змінити тему, вона запитала:

– То ви ще навіть свого Любича не бачили?
– Для цього ще буде час. Спочатку служба і коштовний

спадок, який я хотів би успадкувати насамперед. Але ви так
відвертаєтесь від грубки, що я досі не можу вас розгледіти.
О, так! Оберніться нарешті, а я з іншого боку підійду! О, так!

Сказавши це, сміливий вояк схопив за руку дівчину, що
не сподівалася такого раптового вчинку, й обернув до вогню,
закрутивши нею, як дзиґою.

Панночка розгубилася ще більше і, прикривши очі дов-
гими віями, стояла яскравим світлом і власною вродою за-
соромлена. Пан Кміциц нарешті відпустив дівчину і вдарив



 
 
 

себе об поли.
– Бог таки любить мене, який скарб! Та я дам на сто мес

за свого благодійника, що мені вас заповів. Коли ж весілля?
– Не так хутко, бо я ще не ваша, – застерегла Олюнька.
– Але будете, навіть якщо доведеться спалити цю оселю!

Заради Бога! Я міркував, що угода укладена, але бачу, що
художник високо міряв, але схибив. Хай йому грець і хіба
печі малювати, бо не все золото, що блищить. Гарно ж мене
нагріли, щоб мене куля вцілила!

– Покійний дідусь розповідав мені, які ви гарячі.
– А в нас усі такі у Смоленську, не те, що ваші жемайти.

Раз-два – і має бути так, як ми хочемо, а як ні, то смерть!
Олюнька всміхнулась, і її голос став твердішим, коли зве-

ла на залицяльника очі:
– Гей! То, може, й татарин живе у вас?
– Байдуже! А ви моя з волі батька та серця.
– Стосовно серця я ще не впевнена.
– Якби це не було так, то я проштрикнув би ножем своє

серце!
– Смішно ви якось промовляєте… Але ми все ще в людсь-

кій… Будь ласка, заходьте в покої. Після довгої дороги і ве-
черя зайвою не буде. Прошу!

Тут Олюнька звернулася до панни Кульвецівни:
– Тітонькa піде з нами?
Молодий хорунжий різко підняв голову:
– Тітонькa? – поцікавився він. – Яка ще тітонькa?



 
 
 

– Моя, панна Кульвецівна.
– То вона й моя, – сказав він і взяв руку для поцілунку.

– Заради Бога! Бо я маю товариша в хоругві, ім’я котрого
Кульвець-Гіпокентавр. То часом не ваш родич?

– Авжеж, він із наших! – підтвердила стара панна.
– Хороший чоловік, але вітрогон, як і я! – додав пан Кмі-

циц.
Тим часом з’явився парубок зі світлом, відтак перейшли

у сіни, де пан Анджей самотужки скинув із себе шубу, після
чого подалися в інший бік, до покоїв для гостей.

Як тільки вони пішли, прядильниці збилися щільніше до
гурту і взялися пліткувати між собою, кожна зі своїми заува-
женнями. Стрункий юнак їм дуже сподобався, тож не шко-
дували слів для його оцінки, розсипаючись похвалами одна
перед одною.

– Від нього наче світло ллється, – казала одна. – Коли увій-
шов, я подумала, що це королевич.

– А очі його, як у рисі, мало не кусає ними, – торочила
інша. – Такому опиратися не вдасться!

– Та й не треба опиратися! – підтримала третя.
– Господиню нашу, немов веретеном, обкрутив! Одразу

видно, що вона йому в око впала, та й кому б іще мала спо-
добатися?

– Але й він не гірший, не бійтеся! Якби про тебе йшлося,
то пішла б навіть до Орші, хоча, кажуть, що це на краю світу.

– Щаслива панночка!



 
 
 

– Заможним завжди ведеться краще у світі. Ах, він золото,
а не лицар!

– Казали пацунельки, що і той ротмістр, котрий зупинився
у Пацунелях у старого Пакошa, дуже гарний кавалер.

– Я його не бачила, але де там йому до пана Кміцицa! Бо
такого другого, мабуть, і на світі немає!

– Холера! – вигукнув раптом жемайтієць, котрому знову
щось у жорнах поламалося.

– Чи не пішов би ти, кудлатий, зі своїми витребеньками!
Вгамуйся, бо нічого не чути!.. О, так! Важко кращого за пана
Кміцица і по всьому світі знайти! Певна річ, що і в Kейданах
такого немає!

– Хіба присниться такий!
– Та хоч би приснився…
Ось так перемовлялися між собою шляхтянки в челядній.

Тим часом в їдальні метушливо накривали на стіл, і у віталь-
ні сиділа панна Олександра сам на сам із паном Кміцицом,
бо тітка Кульвецівна пішла пригледіти за вечерею.

Пан Анджей не відводив погляду від Олюньки, і його очі
виблискували щораз більше і більше, врешті-решт він не
втерпів:

– Є люди, котрим багатство дорожче за все, інші полюють
за здобиччю на війні, ще інші в конях кохаються, але я би вас
за жодні скарби не віддав! Чесно скажу, що чим більше див-
люся, тим більше бажання маю одружитися, хоч би й завтра!
А свої брови ви вуглинками підфарбовуєте?



 
 
 

– Чула, що так вертихвістки роблять, але я не така.
– А очі ніби з неба зіткані! Мені слів бракує описати їх.
– Нічого вам не бракує, якщо так мене сітями обплітаєте,

аж мені моторошно.
– Це також наш звичай, смоленський: за наречених навіть

у вогонь сміливо йти. Доведеться, королево, звикати до ньо-
го, бо так тепер завжди буде.

– Доведеться, пане, вам відвикати, бо так бути не може.
– Може, й скорюся, мене це не бентежить! Але вірте, пан-

но, чи не вірте, а я готовий вам зірку з неба зняти. Заради
вас я готовий навчитися й інших звичаїв, бо знаю про себе,
що я простий вояк і в таборі буваю частіше, ніж у палацових
покоях.

– Та це не має значення, бо й мій дідусь був вояком, але
дякую за застереження! – відказала Олюнька, так солодко
глянувши на пана Анджея, що його серце, як віск, розтопи-
лося, тому він сказав:

– Ви з мене нитки сукати можете!
– О, ви не подібні на тих, з кого нитки сукати можна! З

норовливими завжди найважче.
Пан Кміциц показав білі, наче вовчі, зуби в усмішці.
– Тобто? – поцікавився він. – Хіба не достатньо чіткими

були домовленості наших батьків, щоб я спокійно спадок от-
римав і різні приємності разом із ним?

– А якої б вам хотілося найбільше?
– Якщо кохаєш, то падай до ніг – ось якої!



 
 
 

Сказавши це, пан Кміциц кинувся на коліна, а панночка
зойкнула, ховаючи ноги під крісло:

– Заради Бога! Про таке в угоді не згадувалося! Дайте мені
спокій, бо я розгніваюсь… Тітка може зараз надійти…

Та хлопець залишився на колінах, підняв голову і задиви-
вся в очі коханої.

– Та нехай хоч ціла хоругва тіток надійде, я від свого не
відступлюся!

– Встаньте, пане.
– Вже встаю.
– Сідайте, пане.
– Вже сідаю.
– Ох і гульвіса, якийсь Юда з вас!
– Неправда, бо якщо я цілую, то щиро… Хочете дізнати-

ся?
– Спробуйте тільки наважитись!
Проте панна Олександра сміялася, а від нього аж сліпило

молодістю та веселощами. Його ніздрі роздувалися, як у мо-
лодого лошака благородної крові.

– Ой! Ой! – застогнав він. – Які ж у вас очі, а які щічки!
Рятуйте мене всі святі, бо не стримаюсь!

– Не треба кликати всіх святих. Ви віялися десь чотири
роки, навіть сюди не зазирали, то війтеся собі далі!

– Ба! Я знав лише підробку. Покараю цього художника
смолою, а потім у пір’я викаляти і на ринку в Упіті батогом
періщити. І скажу щиро: якщо хочете, панночко, то можете



 
 
 

його пробачити! А якщо ні, то він голови позбудеться! Я так
собі подумав, споглядаючи на цю підробку: гадина гладка,
бо вона така, але гладеньких не бракує у світі, я маю час!
Покійний батько наполягав, щоб їхати, а я йому завжди те
саме: маю час! Зненацька не зникне! Панночки на війни не
ходять і не гинуть. Я не противився волі батька, Бог свідок,
але спочатку хотів пізнати війну, і на власній шкурі її відчув.
Тепер визнаю, що був дурний, бо я міг і одруженим іти на
війну, а тут на мене б ласощі чекали. Слава Богу, що мене
не всього усікли. Дозвольте, панно, ручку поцілувати.

– Краще не треба.
– Тоді не проситиму. У нас в Орші кажуть: «Просіть, а

якщо не дають, то самі беріть!»
Тут пан Анджей допався руки дівчини і почав її цілувати,

але панночка й не дуже пручалася, щоб не проявити непри-
язні.

Потім зайшла панна Кульвецівна і, побачивши, що відбу-
вається, звела очі догори. Таке ухиляння їй не вдалося, од-
нак вона не сміла комусь докоряти, і запросила на вечерю.

Обоє подалися, взявшись за руки, як брат і сестра, в їдаль-
ню, де був накритий стіл, а на ньому все рясно їжею застав-
лено, особливо м’ясом, була й пляшка вина в павутині, що
сил додає. Гарно велося молодятам, радісно та весело. Пан-
ночка вже повечеряла, лишень тільки пан Кміциц сидів і їв
із такою самою жвавістю, з якою він промовляв раніше.

Олюнька поглядала на нього збоку, рада, що він їсть і п’є,



 
 
 

а пізніше, коли перший голод був погамований, знову почала
розпитувати:

– То ви не з-під Орші їдете?
– Чи я знаю звідки?! Був сьогодні тут, а завтра – там! Так

на ворога ходив, як вовк на вівці, і що можна було урвати,
те й уривав.

–  А як вам вдалося такої сили набути, що навіть сам
гетьман був змушений вам поступитися?

– Як вдалося? Та тому, що я готовий на все, такий вже в
мене характер!

–  Мені покійний дідусь розповідав… Добре, що вас не
вбили.

– Гей! Мене закривали там шапкою і рукою, як птаха в
гнізді, і те, що накрили, я врятував, а в інших місцях мене
покусали. Так натерпівся, ніби виставили ціну на мою голо-
ву… Ще й поголос пустили!

– В ім’я Отця і Сина! – зойкнула з неудаваним страхом
Олюнька, позираючи захоплено на молодика, котрий одно-
часно повідомляв про ціну на свою голову і про поголос.

– А вам знадобилося багато захисників?
– У мене було двісті своїх драгунів, дуже гідних, але їх

упродовж місяця порубали. Потім я ходив із добровольця-
ми, котрих позбирав, де тільки міг, не перебираючи. Хороші
хлопи до бою, але негідники з негідників! Ті, хто не загинув,
рано чи пізно зійдуть на пси…

Пан Анджей знову засміявся, випив келих вина і додав:



 
 
 

– Таких відчайдухів, панно, ви щe ніколи не бачили. Хай
їм грець! Офіцери – всі шляхта з наших сторін, родичі, гідні
люди, але майже на кожному висить кондемнат7. Сидять те-
пер у Любичі, бо що я ще мав із ними робити?

– То ви хочете всю хоругву до нас притягти?..
– Саме так. Ворог зачинився в містах, бо зима люта! Мої

люди також позносилися, як мітли від постійного підмітан-
ня, тому мені князь воєвода зимові квартири в Паневежисі
виділив. Бог свідок, що ми заслужили цей відпочинок!

– Тоді їдьте, прошу вас.
– Задля вас, панно, я б навіть отруту проковтнув… Я за-

лишив частину своєї голоти в Паневежисі, частину в Упіті, а
гідніших компанійців до Любича на гостину запросив… Во-
ни приїдуть вклонитися панночці.

– A де вам вдалося ляуданських людей знайти?
– Та це вони мене знайшли, коли я вже до Паневежиса на

зимові квартири рухався. Я й без них сюди б приперся.
– Може, вже не пийте…
– Задля вас, панно, я б навіть отруту випив…
– Але про смерть дідуся і про заповіт це вже ляуданці вам

розповіли?
– Про смерть – вони. Упокій душу мого благодійника, Гос-

поди! То це ви послали до мене цих людей?
– Теж мені вигадали. Я про жалобу думала і про молитви,

більше нічого…
7 Кондемнат – у стародавньому польському праві: вирок, винесений заочно.



 
 
 

– Вони те саме казали… Ех! Горді якісь ті сараки!.. Я хо-
тів їх нагородити за допомогу, то вони ще на мене накину-
лися і давай докоряти, що, можливо, оршанська шляхта і бе-
ре хабарі, а ляуданська ні! Добре мене вишпетили! Я це все
вислухав і міркую: не хочете грошей, то накажу дати вам сто
батогів.

На таке панна Олександра схопилася за голову.
– Ісусе, Маріє! І ви це зробили?
Пан Кміциц здивовано глянув на неї.
– Не бійтеся, панно… Не зробив, але мене завжди з таки-

ми шляхетними вибриками аж із душі верне, коли рівними
нам хтось себе називає. Але я так подумав: ще оголосять ме-
не, невинного, по всій околиці, ґвалтівником і перед вами
обмовлять.

– Яке щастя! – глибоко зітхнула Олюнька. – Інакше навіть
дивитися на вас не змогла би.

– А це чому?
– Дрібна ця шляхта, але давня та славетна. Покійний ді-

дусь завжди їх любив і на війну з ними ходив. Вікував із ни-
ми разом, а в мирний час у себе вдома приймав. Це стара
дружба нашого дому, яку вам доведеться поважати. У вас є
серце, тому не зіпсуєте цю святу угоду, з якою ми жили досі!

– Але я нічого про це не знав! Хай мені голову відрубають,
якщо знав! Визнаю, що ця босонога шляхтина якось мені й
на гадку не спала. Бо в нас хто чоловік, той чоловік, а шлях-
та – всі родичі, котрі по двоє на одній кобилі не сидять…



 
 
 

Дякувати Богу, що такі гультяї не мають нічого спільного ні
з Кміцицами, ні з Білевичами, як пічкурі не мають нічого
спільного зі щуками, хоча і те, і те – риба.

– Дідусь розповідав, що честь не що інше, як кров і поша-
на, а вони шановані люди, інакше дідусь їх моїми опікунами
не зробив би.

Пан Анджей здивовано витріщив очі.
– Їх? Зробив дідусь вашими опікунами? Всю ляуданську

шляхту?!
– Саме так. Прошу не кривитися, бо воля покійного – свя-

та. Дивуюся, що посланці про це вам не розповіли…
– Я б їх… Але це неможливо! Тут, мабуть, є кільканадцять

закутків… І вони всі вами опікуються? І мною також будуть
керувати, що й як маю робити?.. Гей! Без жартів, панно, бо
моя кров нуртує!

– Пане Анджею, я не жартую… Святу і щиру кажу прав-
ду. Вони не будуть вами керувати. Але це якщо, як і дідусь,
їм батьком станете, якщо не будете їх цуратися, не виказува-
тимете власну пиху, то не тільки їхні, а й моє серце завоює-
те. Буду разом із ними вам дякувати все життя… Все життя,
пане Анджею…

Її голос звучав скромно, благально, та гість навіть не повів
бровою і далі супився. Гнівом проте не вибухнув, хоча емо-
ції блискавично змінювалися на його обличчі, однак чоловік
відповів пихато:

– Я такого не сподівався! Поважаю волю покійного і га-



 
 
 

даю, що пан підкоморний міг цю шляхетну дрібноту до часу
мого прибуття опікунами вашими зробити, але коли вже я
сюди вступлю, то ніхто інший, крім мене, опікуном більше
не буде. Не тільки ті сараки, а й навіть біржайські Радзивілли
нікого тут опікувати не будуть!

Панна Олександра спохмурніла і сказала після недовгої
мовчанки:

– Погано ви чините, що з гонором своїм носитесь. Заповіт
покійного дідуся треба або прийняти цілком, або повністю
відхилити. Не бачу ніякої іншої на це ради. Ляуданці не бу-
дуть ворохобитись або нав’язуватися, бо це гідні люди та спо-
кійні. Що б ви там собі не думали, але вони тягарем не ста-
нуть. Якби тут виникли якісь розбіжності, тоді б вони могли
своє слово мовити, але вважаю, що все пройде тихо й мирно,
а потім це буде така опіка, ніби її й не було…

Він помовчав трохи, потім махнув рукою, зауваживши: –
Це правда, весілля усьому покладе край. Тому немає необ-
хідності пручатися, нехай собі сидять тихо і не заважають
мені, бо Бог свідок, я не дам собі у вуса дмухати. Але годі
про них! Дозвольте, панно, з весіллям не баритися, це буде
найкраще!

– Не личить зараз говорити про таке під час жалоби…
– Ой! І довго мені доведеться чекати?
– Сам дідусь написав, що не більше ніж півроку.
– Та я висохну до того часу, як тріска. Але вже не сердіть-

ся. Бо ви, панно, вже так стали на мене строго глипати, як на



 
 
 

винуватця. Дай, Боже, моя королево золота! Чи я завинив,
що такий характер маю? Коли мій гнів на когось впаде, то я
готовий його роздерти, а коли відпустить, то готовий зшити!

– Страшно з таким жити, – уже веселіше додала Олюнька.
– Ну! За ваше здоров’я! Хороше вино. А для мене шаб-

ля та вино – головні. І чому страшно зі мною жити? Та ви
мене ув’язнили своїми очима і в невільника обернули, мене,
хто нікого над собою не хотів терпіти. Ось зараз! Я вважав
за краще з хоругвою на власний розсуд ходити, ніж панам
гетьманам кланятися… Моя королево золота! Якщо вам у
мені щось не сподобалося, то вже даруйте, бо хороших ма-
нер біля гармат я не навчився, і не в дамських покоях, а в
жовнірському наметі, а не при лютні. У нас там є неспокійно,
шаблі з рук не випускаємо. Тому, хоча там і кондемнат на
комусь висить, хоча і вироки переслідують – байдуже! Люди
його поважають, аби фантазію мав парубочу. До прикладу,
мої компанійці, котрі деінде вже довгий час по вежах сиді-
ли б… А вони – гідні кавалери! Навіть сивочолий у нас у
чоботях і з шаблею ходить. І коли один гетьманську нарече-
ну, таку собі панну Кокосінську, стрийну мого поручника,
попорав, відтак на смерть собі заслужив, то племінник під
моєю командою за неї помстився, хоча її за життя не любив.
Де нам, гультяям, вчитися, навіть родовитим? Але ми розу-
міємо: війна – стояти, сеймик – галасувати, а замало мови –
то ще є шабля! Ось що це таке! Таким мене покійний підко-
морний зустрів і такого для вас вибрав!



 
 
 

– Я завжди охоче виконувала волю дідуся, – підтвердила
дівчина, опустивши очі.

– Дайте вас ще раз поцілувати, моя солодка дівчино! Бог
свідок, міцно в моє серце ви запали. Так мене сентименти
розібрали, що навіть не знаю, як я до того Любича доберуся,
я ж його ніколи не бачив.

– Я вам дам провідника.
– Та ні, обійдуся. Я вже звик волочитися по ночах. Маю

слугу з Паневежиса, котрий має знати шлях. А там вже ме-
не Кокосінський із товаришами чекають… Велика родина
Кокосінських, котрі Пипкою8 запечатують… Невинно та лю-
б’язно проголосили про те, що панові Орпішевському буди-
нок спалили, дівчину викрали, а людей вирізали… Гідний
товариш!.. Ще до чогось надається. Але вже бачу, що час іти!

Утім повільно почало бити північ на великому ґданському
годиннику, що стояв у їдальні.

– Боже милий! Час! Вже час! – зарепетував пан Кміциц.
– Нічого вже тут не вдієш! Приголубте мене, хоча б на мі-
зинчик?

– Іншого разу. Адже ви мене ще навідаєте, пане?
– Та хоч щодня! Хіба би земля піді мною завалилася. Щоб

я здох!..
Сказавши це, пан Кміциц устав і обоє вийшли в сіни. Сан-

чата вже чекали біля ґанку, тому гість одягнувся в людській

8  Пипка – стародавній шляхетський герб, на якому зображений архангел
Гавриїл.



 
 
 

і став прощатися з господинею, благаючи, щоб поверталась
у покої, бо з ґанку холодом тягнуло.

– На добраніч, моя королево, – сказав він, – солодких снів,
бо я, мабуть, навіть повіки не склеплю, згадуючи вашу вро-
ду!

– Щоб ви, пане, там чогось забороненого не побачили. Я
краще таки дам вам чоловіка з каганцем, бо у нас і вовків
під Волмонтовичами не бракує.

– А я що коза, щоб вовків боятися? Вовк жовнірові при-
ятель, бо часто з його рук їв. Та й бандолетик9 є в санчатах.
На добраніч, люба моя, на добраніч!

– З Богом!
Сказавши це, Олюнька відступила назад, а пан Кміциц ру-

шив до ґанку. Але дорогою, в шпарину відчинених дверей
у челядну, він уздрів кілька пар дівочих очей, – панянки не
лягали спати, щоб його знову побачити. Їм пан Анджей по-
слав за вояцькою традицією поцілунок рукою від вуст і вий-
шов. Через якийсь час задзеленчав дзвіночок, спочатку го-
лосно, а потім усе тихіше і тихіше і, нарешті, зник.

Тихо стало у Водоктaх, аж ця тиша здивувала панну Олек-
сандру. В її вухах все ще лунали слова пана Анджея, чувся
його щирий і веселий сміх, в очах стояла кремезна постать,
а відтак після цієї бурі слів, сміху та веселощів запала дивна
мовчанка. Панночка нашорошила вуха, чи не почує ще той

9 Бандолет – легка вогнепальна зброя, рушниця з укороченою люфою, яку ви-
користовували при їзді.



 
 
 

дзвіночок від санчат. Але ж ні! Вже дзеленькоче десь там у
лісах, під Волмонтовичами. І сильна туга охопила дівчину,
ніколи вона ще не почувалася такою самотньою у світі.

Повільно взяла свічку, увійшла в спальню і стала на колі-
на для молитви. Вона починала її п’ять разів, аж поки все
належно не відмовила. Але тоді її думки, немов на крилах,
помчали до тих санчат і людей, котрі в них сиділи… Бір з од-
ного боку, бір з іншого, посередині широка дорога, а він собі
іде… Пане Анджею! Тут Олюньці здалося, що вона бачить,
як наяву, розбурхану чуприну, сірі очі та повний сміху рот,
в якому біліли, як у молодого цуцика, зуби. Важке завдан-
ня постало перед серйозною панночкою, що їй пекельно спо-
добався цей галасливий парубок. Стурбував її трохи, трохи
налякав, але водночас розбурхав її фантазію, своєю веселою
розкутістю та щирістю. Аж соромно стало, що він їй сподо-
бався, навіть із його пихою, коли про її опікунів відгукував-
ся, ніби турецького скакуна приборкував, коли казав: «…на-
віть біржайські Радзивілли нікого тут опікувати не будуть!»
«Це не мамин синочок, це справжній чоловік! – сказала собі
дівчина. – Воїн, котрих дідусь любив найбільше… Бо вони
того варті!»

Так собі міркувала панночка, відчуваючи блаженство, з
нічим не зрівнянне, і водночас неспокій, але тривога була
приємною. Вона вже почала роздягатися, коли рипнули двері
й увійшла тітка Кульвецівна зі свічкою у руці.

– Дуже довго сиділи! – сказала вона. – Не хотіла молодим



 
 
 

заважати, щоб ви самі першого разу набалакалися. Пристой-
ний із нього кавалер, здається. А як він тобі?

Панна Олександра спочатку нічого не відказала, лише,
вже боса, підбігла до тітки, обняла її за шию і, поклавши
свою світлу голову на груди жінки, ніжно вимовила:

– Тітонько, ох, тітонько!
– Ого! – буркнула стара панна, здійнявши догори очі та

свічку.



 
 
 

 
Розділ II

 
При дворі в Любичі, куди напередодні пан Анджей заї-

хав, вікна сяяли, а гамір лунав аж на подвір’ї. Слуги, почув-
ши дзвіночок, висипали із сіней, аби привітати господаря, бо
знали про його приїзд від компанійців. Вітали пана покірно,
цілуючи руки й уклоняючись до ніг. Старий бурмістр Знікіс
стояв у коридорі з хлібом-сіллю і бив чолом поклони. Всі
поглядали з неспокоєм і цікавістю, який цей їхній майбутній
пан. Він, своєю чергою, гаманець із талярами на тацю кинув,
про товаришів спитав, подивований, що ніхто до його вель-
можності не вийшов.

Але вони не могли вийти, бо вже три години сиділи за сто-
лом, забавляючись келихами, і, можливо, навіть не поміти-
ли дзеленчання за вікном. Але коли прибулець увійшов у
залу, з грудей усіх присутніх вирвався гучний вигук: «Пере-
можець! Звитяжець приїхав!» І всі компанійці посхоплюва-
лися зі своїх місць і стали підходити до нього з келихами.
Пан Анджей узяв боки в руки і засміявся, побачивши, як го-
сті радять собі в його оселі і повпивалися ще до його при-
їзду. Він сміявся все гучніше, бачачи, що гості спотикають-
ся об крісла на своєму шляху, і концентруючись, рухаються
зі серйозністю п’янички. Попереду інших виступав велетень
пан Яромир Кокосінський, котрий Пипкою запечатує, вояк
дуже знаменитий, із жахливим шрамом через чоло, око та



 
 
 

щоку, з одним вусом коротшим, а другим довшим, поруч-
ник і приятель пана Кміцицa, «гідний компанієць», засудже-
ний до втрати гідності і на горло в Смоленську за викраден-
ня панночки, вбивство та підпал. Тепер його захищала від
покарання війна і протекція пана Анджея, котрий був його
ровесником, і їхні маєтки в Орші, поки пан свого не про-
пив, купалися в меді. Ступав він туди, тепер тримаючи дво-
ма руками діжку, заповнену дубняком. Слідом за ним ішов
пан Раницький, гербом котрого був Сухекомнат10, родом із
Мстиславського воєводства, де був оголошений поза зако-
ном за вбивство двох протестантських шляхтичів. Одного в
поєдинку зарубав, а другого без бою з рушниці застрелив.
Імені собі не заробив, хоча величенький клапоть землі успад-
кував від своїх батьків. Війна також його від ката захищає.
Забіяка він був, у двобої не знав собі рівних. Третім висту-
пав Рекуць-Леліва, в котрому голубої крові не було, хіба во-
рогів. Та свою долю він і програв, і пропив. Уже три роки за
паном Кміцицом волочився. За ними йшов четвертий, пан
Углік, також смоленчанин, за вироком трибуналу мав бути
вже давно страчений. Пан Анджей його захищав, бо той чу-
дово грав на чекані11. Крім них, ще був пан Кульвець-Гіпо-
кентавр, такий самий на зріст, як і пан Кокосінський, а си-

10 Сухекомнат – родовитий польський герб: на червоному тлі чорний мисли-
вський ріг і золотий хрест, а нагорі – корона з трьома страусиними пір’їнами.

11 Чекан – старовинний народний дерев’яний духовий інструмент, видозміна
флейти.



 
 
 

лою, може, навіть і перевершував його. І Зенд, кавалькатор 12,
котрий звірів й усіляке птаство приборкувати вмів, чоловік
темного походження, хоча й шляхтичем курляндським себе
називав. Не маючи маєтку, об’їжджав панові Кміцицу коней,
з того й жив.

Усі вони оточили усміхненого пана Анджея. Пан Ко-
косінський підняв келих і заспівав:

Випий з нами, господарю милий!
Господарю милий!
Щоб міг пити з нами до могили,
З нами до могили!

Інші повторили це хором, після цього пан Кокосінський
вручив панові Кміцицу келих, а йому самому інший кухоль
відразу ж подав Зенд.

Пан Анджей і собі підняв кухоль і вигукнув:
– За здоров’я моєї дівчини!
– Слава! Слава! – відізвалися всі голоси, аж вікна затрем-

тіли в свинцевих рамах.
– Слава! Мине траур, буде весілля!
Питання посипалися, як горох:
– А яка вона із себе? Гей, Яндрусю! Дуже гарна? Чи така,

як ви собі уявляли? Знайдеться ще одна така ж в Орші?
– В Орші? – залементував пан Кміциц. – Димарі порівня-

12 Кавалькатор – професійний тренер коней для верхової їзди.



 
 
 

но з нею нашими оршанськими панночками затикати… До-
стобіса! Та другої такої немає в усьому світі!

– Саме такої для вас ми й хотіли! – зауважив пан Раниць-
кий. – Ну, й коли весілля?

– Як тільки скінчиться траур.
– А щоб його з тим трауром! Діти не народжуються чор-

ними, лише білими!
– Якщо буде весілля, то й трауру настане кінець. Різко,

Яндрусю!
– Різко, Яндрусю! – підтримали.
– Уже там хорунжата оршанські затужили з неба на землю!

– крикнув пан Кокосінський.
– Не можна змушувати чекати небожат!
– Шановні панове, – сказав тоненьким голосочком пан Ре-

куць-Леліва, – я на тому весіллі всіх переп’ю!
– Мої любі друзі, – відповів їм пан Анджей, – дайте мені

спокій, або краще сказати: йдіть під сто чортів, дайте ж мені
по своєму будинку роздивитися!

– Це даремно! – пояснив пан Углік. – Завтра зробите огля-
дини, а зараз час до столу. Бо там ще кілька карафок із по-
вними животами стоїть.

– Ми тут замість вас оглядини справили. Золоте яблуко
цей Любич! – зронив пан Раницький.

– Стайня добра! – вигукнув Зенд. – Є два бахмати, дві
гусарські передні, пара жемайтійців і пара калмиків, і всього



 
 
 

по парі, як і очей в голові. Стаднину13 завтра оглянемо.
Тут Зенд заіржав, як кінь, усі дивувалися, що він так доб-

ре вміє імітувати, зареготали.
– То ось які тут порядки? – спитав утішений пан Кміциц.
– І пивничка має пристойний вигляд, – пропищав пан Ре-

куць, – густі наливки та пляшки запліснявілі, як хоругви в
шеренгу вишикувалися.

– Дякувати Богу! Що ж, сідаймо до столу!
– До столу! До столу!
Але тільки-но сіли та поналивали в чаші, як тут пан Ра-

ницький знову схопився.
– За здоров’я пана підкоморного Білевичa!
– Дурню! – обурився пан Анджей. – Як це? За здоров’я

мерця пити?
– Дурню! – повторили інші. – За здоров’я господаря!
– Ваше здоров’я!..
– Щоб нам у цих покоях добре справувалося!
Пан Кміциц мимоволі окинув поглядом залу і побачив на

почорнілій від віку модриновій стіні ряд суворих очей, що в
нього втупилися. Ці очі дивилися зі старих портретів пред-
ставників роду Білевичів, що висіли низько, за два лікті від
землі, бо стіна була низькою. Над портретами довгою, струн-
кою шеренгою висіли черепи зубрів, оленів, лосів, із коро-
нами рогів, деякі з них уже почорніли, мабуть, були дуже

13 Стаднина – осередок, де вирощують або розводять коней, який міститься
при стайні й є частиною господарки.



 
 
 

старі, інші виблискували білизною. Всі чотири стіни були ни-
ми прикрашені.

– Лови тут мають бути неабиякі, бо бачу, що звіра тут до-
сить! – зауважив господар.

– Завтра на них і подамося, або післязавтра. Треба й око-
лиці оглянути, – припустив пан Кокосінський. – Ох, і щас-
ливі ж ви, Яндрусю, що маєте де голову прихилити!

– Не те, що ми! – гикнув пан Раницький.
– Вип’ємо для втіхи! – запропонував пан Рекуць.
– Ні! Не для втіхи! – заперечив пан Кульвець-Гіпокентавр,

– краще ще раз за здоров’я Яндруся, нашого коханого рот-
містра! Саме він, любі панове, й пригрів нас тут, у своєму
Любичі, нас, бідних вигнанців, без даху над головою.

– Справедливо! – закричало кілька голосів. – Не такий
дурний той Кульвець, як здається.

– Важка наша доля! – ремствував пан Рекуць. – На вас уся
надія, що нас за ворота, сиріток бідних, не виженете.

– Облиште! – замахав на нього пан Кміциц, – що моє, те
й ваше!

На це всі посхоплювалися зі своїх місць і почали обійма-
тися. Сльози розчулення котилися по цих суворих і п’яних
обличчях.

– На вас уся надія, Яндрусю! – репетував пан Кокосінсь-
кий. – Хоч на горосі дозвольте мені спати, не виганяйте!

– Годі! – повторив пан Анджей.
–  Не виганяйте! І так нас повиганяли, нас, родовитих



 
 
 

шляхтичів! – жалібно голосив пан Углік.
– Чорт зна що! Хто вас виганяє? Їжте, пийте, спіть, чого

в дідька ще хочете?
– Не сперечайтеся, Яндрусю, – сказав пан Раницький, на

обличчі котрого виступили плями, як шкіра рисі, – не спе-
речайтеся, Яндрусю, бо ми зовсім пропали…

Тут він затнувся, приклав палець до чола, ніби напружу-
ючи мізки, і раптом сказав, споглядаючи баранячими очима
на присутніх:

– Хіба б ситуація змінилася! А всі вкупі закричали хором:
– А що б могло змінитися?
– Ми ще за своє заплатимо.
– І фортуну за кучму вхопимо.
– А славу здобудемо!
– Бог невинних благословить. Ще буде нам добре, панове!
– За ваше здоров’я! – гукнув пан Кміциц.
– Святі слова, Яндрусю! – погодився пан Кокосінський,

підставивши йому свої пухкі щічки. – Дай, Боже, нам кра-
щих часів!

Здоров’я почали поправляти, а чуби куритися. Всі бель-
котіли один до одного, але кожен слухав лише себе, за ви-
нятком пана Рекуця, бо той схилив голову на груди і дрімав.
За мить пан Кокосінський почав співати «Льон тіпали у ті-
пальні». Відтак пан Углік витягнув звідкілясь чекан і взяв-
ся акомпанувати, а пан Раницький, чудовий фехтувальник,
схрестив уявну шаблю з невидимим супротивником, повто-



 
 
 

рюючи упівголоса:
– Якщо ти так, то я так! Ти рубаєш, я махаю! Раз! Два!

Три! Шах!
Велетень Кульвець-Гіпокентавр, вибалушивши очі, пиль-

но дивився якийсь час на пана Раницького, врешті, махнув
рукою:

– Дідько з тобою! Махай собі на здоров’я, все одно проти
пана Кміцица шаблю не втримаєш.

– Ніхто не втримає, але можете спробувати!
– А в мене на пістолях не виграєш.
– Ставлю дукат за постріл!
– Дукат? А де, і в що?
Пан Раницький озирнувся навколо і вигукнув, показуючи

на черепи:
– Між роги! Дукат на кону!
– Куди?! – не второпав пан Анджей.
– Між роги! Ставлю два дукати! Ні, три! Несіть пістолі!
– Гаразд! – погодився пан Анджей. – Хай буде три. Зенде!

За пістолями!
Вони почали галасувати все гучніше і торгуватися між со-

бою. Тим часом Зенд вийшов у сіни і через якусь мить по-
вернувся з пістолями, кулями та порохом.

Пан Раницький схопився за пістоль.
– Заряджений? – поцікавився він.
– Заряджений!
– За три! Чотири! П’ять дукатів! – верещав захмелілий



 
 
 

пан Кміциц.
– Цить! Схибить, він схибить!
– Вцілить, дивіться!.. Ген! Тому черепу між роги… Один,

два!..
Всі звернули увагу на масивний череп лося, що висів

прямо перед паном Раницьким. Той витягнув руку. Пістоль
тремтів у його руці.

– Три! – скомандував пан Анджей.
Гримнув постріл і зала заповнилася пороховим димом.
– Він схибив, схибив! Он де дірка! – закричав пан Ан-

джей, вказуючи рукою на темну стіну, на якій куля залишила
світлий слід.

– Перший раз не рахується!
– Ні!.. Дай мені! – репетував пан Кульвець.
Тієї миті на звук пострілу прибігли перелякані слуги.
– Геть! Геть! – волав господар. – Раз! Два! Три!..
Знову пролунав постріл, і цього разу тріски посипалися з

кістки.
– Дайте і нам пістолі! – закричали всі одночасно.
І схопившись, почали підганяти п’ястуками по шиях па-

холків, аби поквапилися. Менш ніж через чверть години всю
залу заполонили постріли. Дим затьмарив світло свічок і по-
статі стрільців. Гуркіт пострілів супроводжував голос Зен-
дa, котрий каркав, як крук, скиглив, як сокіл, вив, як вовк, і
ревів, як тур. Щомиті його обривав свист куль. Тріски летіли
з черепів, дірявилися стіни і портрети в рамках. У метуш-



 
 
 

ні постріляли навіть Білевичів, а пан Раницький, упавши в
шал, рубав їх шаблею.

Перелякані слуги стояли, ніби заціпеніли, витріщаючи очі
на забаву, що на атаку татарів була подібна. Собаки завили
та загавкали. Весь будинок був на ногах. На подвір’ї купчи-
лися люди. Дворові дівулі підбігали до вікон і притискали
обличчя до шиб, розплющуючи носи та видивляючись, що
відбувається всередині.

Врешті їх помітив Зенд, він свиснув так голосно, що аж у
вухах усім задзвеніло, і заверещав:

– Шановне панство! Пташечки під вікнами! Пташечки!
– Синички! Синички!
– Нумо до танцю! – чулися неслухняні голоси.
П’яний натовп вилився через сіни на ґанок. Мороз не вит-

верезив захмелілих голів. Дівчата кричали, ніби їх різали, й
тікали по всьому подвір’ї. Їх доганяли, хапали й тягнули в
покої. Через якийсь час почалися танці в диму, на уламках
кісток, відколених трісках, навколо столу, на якому розлите
вино утворило вже цілі озера.

Ось так розважалися в Любичі пан Кміциц і його дика
компанія.



 
 
 

 
Розділ III

 
Упродовж наступних кількох днів пан Анджей щодня

відвідував Водокти і щодня повертався ще більше закоха-
ним. І все більше захоплювався своєю Олюнькою. Перед
компанійцями також свою наречену вихваляв, поки одного
дня не сказав їм:

– Мої любі овечки, їдете сьогодні чолом бити, бо ми до-
мовилися з дівчиною, що в Мітруни всі вирушаємо на сан-
ках у лісі кататися і в третій маєток завітати. Вона у відпо-
відь буде нас гостити, а ви щоб пристойно поводилися, бо на
капусту посічу того, хто їй чимось не вгодить…

Парубки охоче підхопилися і гайда одягатися, а незабаром
вже чотири пари саней везли нетерплячу молодь у Водок-
ти. Пан Кміциц сидів у перших, гарно прибраних, що нага-
дували срібного ведмедя. Їх тягнули три калмики в святко-
вій упряжі, прикрашеній стрічками та пір’ям павича, за то-
дішньою смоленською модою, яку від дальших смоленських
сусідів перейняли й собі. На козлах сидів пахолок, наче на
шиї ведмежій. Пан Анджей, одягнений у зелену оксамитову
бекешу14, застібнуту на золоті петлі та підбиту соболями, і в
соболину шапку з пером чаплі, був веселий, збуджений і так
промовляв до пана Кокосінського, котрий сидів поруч:

14 Бекеша – старовинний козацький жупан.



 
 
 

– Слухай, Кокошку! Ми трохи перебрали міри того вечо-
ра, самого першого, коли черепам і портретам дісталося. Ба,
дівчата були ще гірші. Завжди нечистий Зенд підмовить, а
потім кому відповідати? Мені! Боюся, щоб люди не тереве-
нили, бо ж ідеться про мою репутацію.

– Нічого вашій репутації не станеться, бо вона ні до чого
не придатна, як і наша.

– А хто в цьому винен, якщо не ви? Пам’ятай, Кокошку,
що й в Орші мене мали через вас за гультіпаку і язики на
мене так гострили, як ножі на бруску.

– А хто пана Тумґрата на морозі біля коня вів? Хто того
коронного порубав, котрий питав, чи в Орші вже на двох но-
гах ходити, чи ще на чотирьох? Хто панів Визинських, бать-
ка та сина, обібрав? Хто останній сеймик розігнав?

– Сеймик був в Орші, а не деінде, це домашні справи. Пан
Тумґрат, умираючи, вибачив мені, а про решту нема навіть
сенсу балакати, бо трафунки трапляються навіть невинним.

– Я ще не все згадав, про військовий трибунал також не
згадую, що вас у таборі чекає.

– Не мене, а вас, бо я тільки тим завинив, що вам, вітро-
гонам, грабувати дозволив. Але менше з тим. Стули пель-
ку, Кокошку, і нічого не кажи Олюньці, ні про поєдинки, ні
особливо про ту стрілянину по портретах і про дівок. Якщо
дізнається, я всю провину перекладу на вас. Слугам я вже
заказав і дівулям, якщо хоча б словом обмовляться, то нака-
жу паси з них дерти.



 
 
 

–  Звеліть підкуватися, Яндрусю, якщо вже так дівчини
боїтеся. Іншим ви були в Орші. Бачу це тепер, бачу, що бу-
дете, як на прив’язі ходити, а це ніщо! Один давній філософ
казав: «Якщо не ти, то тебе!» Ви вже зовсім дозволили себе
оплутати.

– Бовдур ти, Кокошку! А що стосується Олюньки, то й ти
будеш з ноги на ногу переступати, коли її побачиш, бо з та-
кими гречними думками другої такої не знайдеш. Що хоро-
ше, вона відразу ж похвалить, а що кепське, то ганити не за-
бариться, бо, незважаючи на юність, має свою думку і гото-
ве рішення. Так уже її небіжчик підкоморний виховав. Захо-
чеш перед нею фантазії парубоцькі показати та повихваля-
тися, що закон розтоптав, то самому ще й соромно стане: бо
відразу ж скаже, що добропорядний громадянин такого ро-
бити не може, бо це проти батьківщини… Так вона скаже, і
тобі наче хтось в пику заїхав, і сам дивуєшся, що раніше того
не втямив… Тьху! Ганьба! Ми поводилися негідно, то тепер
маємо перед чеснотами та невинністю очима світити… Най-
гіршими були ті дівчата!..

– Не були вони найгіршими. Я чув, що тут по закутках
шляхтянки, як кров із молоком, і, кажуть, зовсім безвідмов-
ні.

– Хто тобі таке казав? – пожвавився пан Кміциц.
– Хто сказав? Та хто ж іще, якщо не Зенд! Вчора патякав,

смакуючи вино. Він їздив у Волмонтовичі однією дорогою
і повідомив, що бачив море синичок, котрі з всеношної по-



 
 
 

верталися. «Я думав, – розповідав він, – що з коня впаду, бо
дівки були на будь-який смак – і худі, і гладкі». І коли на ко-
тру поглянув, то йому відразу ж усі свої зуби показала. І це
не дивно! Бо всі найкращі хлопи серед шляхти під Расейняй
подалися, а синички нудяться самі.

Пан Анджей штовхнув ліктем у бік товариша:
–  Поїдемо, Кокошку, якогось вечора, ніби заблудивши,

еге ж?
– А як щодо вашої репутації?
– А, до дідька! Припни язика! Їжте самі, якщо так, або

краще занехай і вий! Не обійшлося б без галасу, а з тутеш-
ньою шляхтою хочу мирно жити, бо їх опікунами Олюньки
покійний підкоморний призначив.

– Ви це казали, але я не хотів вірити. Звідки ж така честь
для сарак?

– Бо на війну з ними ходив, і я чув це ще в Орші, як він
торочив, що чесна кров тече в тих ляуданцях. Але, правду
кажучи, Кокошку, я відразу ж здивувався, бо це так, ніби їх
наглядачами наді мною поставив.

– Будете змушені з ними рахуватися і в ноги кланятися.
– Ще до того дух із них виб’ю. Цить, бо я закипаю! Це

вони будуть мені вклонятися та служити. Хоругва готова на
перший же поклик.

– Уже хтось інший буде тією хоругвою командувати. Зенд
каже, що є якийсь полковник серед них… Забув його пріз-
вище… Володийовський, чи якось так. Він під Шкловом ни-



 
 
 

ми командував. Кажуть, гарно себе проявив, а їх там добря-
че причесали!

– Чув я про котрогось пана Володийовського, бравого во-
яка… Але ось уже Водокти видніються.

–  Ех, добре людям живеться в цій Жемайтії, бо всюди
огидні порядки. Старий мав бути неабияким господарем… І
двір, бачу, показний. Їх тут менше ворожий вогонь палить,
то можуть будуватися.

– Гадаю, що про ту сваволю в Любичі вона ще не могла
дізнатися, – сказав ніби сам собі пан Кміциц.

Після цього він обернувся до свого супутника:
– Тож, Кокошку, попереджаю тебе, а ти повтори ще раз ре-

шті, що мусите тут пристойно поводитись, і нехай собі тільки
хтось щось дозволить, як на милість Божу, на січку порубаю.

– Ого! Але ж вас осідлали!
– Осідлали, не осідлали, тобі до того зась!
– Не дивіться на мене косо, то не буде вам проса, – флег-

матично зауважив пан Кокосінський.
– Стьобни батогом! – гукнув кучерові Кміциц.
Пахолок, котрий сидів на шиї срібного ведмедя, замахнув-

ся батогом і цьвохнув дуже справно, інші возії взяли з нього
приклад, і поїхали гамірно, бадьоро, весело, як поїздом.

Вивалилися із саней, увійшли спочатку в сіни, величез-
ні, як комора, не білені, а звідти повів їх пан Анджей у
їдальню, прикрашену, як і в Любичі, головами впольованих
тварин. Тут вони зупинилися, споглядаючи уважно і з ці-



 
 
 

кавістю на двері в сусідню кімнату, з яких мала вийти панна
Олександра. Тим часом, добре пам’ятаючи застереження па-
на Кміцицa, балакали один із одним так тихо, як у костелі.

– Ось ти за словом у кишеню не лізеш, – шепотів пан Углік
панові Кокосінськoму, – то привітаєш від нас усіх.

– Я складав промову всю дорогу, – відказав пан Кокосінсь-
кий, – але не знаю, чи піде достатньо гладко, бо мене Яндрусь
дуже сильно обмежив.

– Що-небудь, аби з фантазією! Що має статися, нехай ста-
неться! О, вже йде!..

Панна Олександра дійсно увійшла та стала на порозі, ні-
би здивована такою численною компанією, а пан Анджей за-
стиг на мить, як укопаний, захоплений її вродою, бо дівчи-
ну бачив лише вечорами, і при світлі дня вона здавалася ще
прекраснішою. Очі панночки були кольору волошок, чорні
брови над ними огортали біле чоло, немов чорним деревом,
а льняне волосся виблискувало, наче корона на голові коро-
леви. І дивилася вона вперед відважно, не відводячи погля-
ду, як господиня в своєму обійсті, котра гостей приймає, зі
світлим обличчям, ще світлішим на фоні чорної шубки, ото-
роченої горностаями. Такої серйозної та гонорової панночки
ці шалапути, звиклі до іншого кшталту жінок, ще не бачили.
Тому стояли струнко, ніби на огляді хоругви, і клацаючи за-
каблуками, вклонялися один за одним, а пан Кміциц стояв
попереду та, поцілувавши руку панянки кілька разів, сказав:

– Оце привіз вам, мій скарбе, своїх товаришів, із котрими



 
 
 

на останній війні воював.
– Це для мене неабияка честь, – зронила панна Білевичів-

нa, – приймати в своїй оселі таких гідних кавалерів, про гід-
ність і відвагу котрих мені пан хорунжий розповідав.

Сказавши це, вона взялася кінчиками пальців за сукню,
підняла її злегка, кивнула з надзвичайною повагою, а пан Ан-
джей губу прикусив, але водночас аж зашарівся, що його дів-
чина таке сказала.

Гідні кавалери зашургали ногами, випихаючи наперед па-
на Кокосінського.

– Гайда! Виступай!
Пан Кокосінський ступив крок уперед, кашлянув і почав:
– Ясновельможна панно підкоморянка…
– Лісничівна, – виправив його пан Анджей.
– Ясновельможна панно лісничівна, а для нас – усемило-

стива добродійко! – повторив знічений пан Яромир. – Да-
руйте, панно, що я неправильно назвав ваш титул…

– Це незначна помилка, – зауважила панна Олександра,
– і прикрощів настільки красномовному кавалерові не зав-
дасть…

– Ясновельможна панно лісничівна, добродійко, а для нас
усіх милостива пані… Не знаю, що краще від імені всієї Ор-
ші відзначити: вашу вроду, доброчесність, чи море щастя
ротмістра та командира нашого, пана Кміцицa, котрий хоч і
досяг небес, навіть хмар… Самих, кажу, хмар…

– Та злізь уже нарешті з тих хмар! – гримнув на нього пан



 
 
 

Анджей.
На ці слова гості вибухнули одним гучним реготом і рап-

том, згадавши накази пана Кміцицa, схопилися руками за ву-
са.

Пан Кокосінській готовий був крізь землю провалитися,
стояв весь червоний і вичавив із себе:

– Вітайте самі, погани, якщо мене збиваєте з пантелику!
Панна Олександра знову взялася кінчиками своїх пальців за
сукню.

– Я й не сподівалася від вас пишних промов, – зронила
вона, – але знаю, що я недостойна цієї честі, яку ви від імені
всієї Oрші мені складаєте.

І вона знову присіла з надзвичайною серйозністю, й ор-
шанським вітрогонам якось дуже незатишно стало в при-
сутності такої витонченої дами. Гості намагалися продемон-
струвати, що вони люди ввічливі, але їм це погано вдавало-
ся. Тому почали смикати себе за вуса, бурчати, класти руки
на шаблі, аж пан Кміциц не витримав:

– Ми приїхали сюди цілим поїздом із такою думкою, щоб
забрати панну до Мітрунів, через ліс проїжджаючи, як учо-
ра було домовлено. Санна дорога прокладена, а погоду нам
Господь спорядив морозну.

– Я вже тітку Кульвецівну в Мітруни відіслала, щоб нам
обід приготувала. А тепер прошу трішечки зачекати, щоб я
могла дещо тепліше одягнутися.

Сказавши це, господиня обернулася і вийшла, а пан Ан-



 
 
 

джей підбіг до своїх товаришів.
– Ну, як, мої милі овечки? Не принцеса?.. Що, Кокошку?

Кажеш, що мене осідлали, то чому як чіп перед нею стояв?..
Десь бачив ще таку?

– Не треба було мені в рот дмухати, хоча й не заперечую,
що до такої особи промовляти не сподівався.

– Покійний підкоморний, – зауважив пан Кміциц, – біль-
ше з нею в Кейданах при дворі князя воєводи або в панів
Глебовичів сидів, ніж у себе вдома, і там вона цих вишука-
них манер нахапалася. А врода як?.. Ні пари з вуст не спро-
моглися сьогодні випустити!

– Ми показали себе йолопами! – сердито сказав пан Рани-
цький. – А найбільший бевзь – Кокосінський!

– Ах ти ж зраднику! Це ж ти мене ліктем штовхав, треба
була самому з твоїм язиком брехливим виступати!

– Не сваріться, овечки, не треба! – спробував примирити
їх пан Анджей. – Дивуватися можна, але не чубитися.

– Я б за нею й у вогонь стрибнув! – пообіцяв пан Рекуць.
– Ріжте мене, Яндрусю, але я своїх слів назад не заберу!

Але пан Анджей навіть не думав за шаблю хапатися, біль-
ше того, він був задоволений, крутив вуса і тріумфально на
товаришів споглядав. Тим часом увійшла панна Олександра,
одягнена вже в зграбний жупанець, на тлі якого її яскраве
обличчя здавалося ще яскравішим. Вони вийшли на ґанок.

– Цими саньми поїдемо? – спитала панночка, показуючи
на срібного ведмедя. – Я ще дивовижнішого транспорту в



 
 
 

житті не бачила.
– Не знаю, хто ними раніше їздив, але вони захоплюють.

Тепер будемо по двоє їздити, і може статися, що в мій маєток
панна на ведмеді в’їде. Є ще й інші Кміцици, котрі Хоруг-
вою15 запечатують, вони походять від Філона Кміта Чорно-
бильського16, а той, своєю чергою, не був того роду, з якого
наші Кміцици пішли.

– А цей ведмедик як у ваші руки потрапив?
– А то вже на цій війні. Ми бідні вигнанці, від примх долі

залежні, лише маємо те, що нам війна дасть. А позаяк я тій
пані вірно служив, то вона мене й винагородила.

– Дай, Боже, щастя, бо вона одного нагороджує, а з усієї
вітчизни сльози вичавлює.

– Бог це змінить і гетьмани.
Кажучи це, пан Анджей огорнув дівчину хутряною ковд-

рою в санях, гарною, з білої тканини і білими вовками під-
шитою. Відтак сам сів і крикнув возієві «Рушай!» – і коні
зірвалися з місця.

Повітря холодним поривом вдарило їх в обличчя, що ті
аж заніміли, і було чутно лише скрипіння замерзлого снігу

15 Хоругва – старовинний польський шляхетний герб, який, зокрема, був і гер-
бом Папи Римського Івана Павла ІІ. Також хоругвами в Польщі називали війсь-
кові підрозділи.

16  Філон Семенович Кміта (1530—1587) – визначний руський полководець
та урядник Великого князівства Литовського. 1562 року – остерський урядник,
1565-го – чорнобильський урядник, 1566-го – оршанський староста, а 1579 року
став смоленським воєводою.



 
 
 

під полозами, пирхання коней, брязкіт і вигуки візника.
Нарешті пан Анджей схилився до Олюньки:
– Вам добре, панно?
– Добре, – відказала вона, підіймаючи нарукавник і зату-

ляючи ним рота, щоб холодного повітря не наковтатися.
Сани мчали, як вітер. День був ясний, морозний. Сніг ме-

рехтів, наче хтось його іскрами всипав. З білих дахів хатин,
які були подібні на сніжні купини, стріляв високими стовп-
чиками вгору рожевий дим. Зграї ворон летіли перед санями
на тлі голих дерев при дорозі з гучним карканням.

Через дві стаї17 за Водоктами натрапили на широку доро-
гу, в темний бір, що стояв глухий, старий і тихий, наче спав
під щедрим покровом. Дерева, що миготіли в очах, здава-
лося, втікали кудись назад за сани, вони летіли все швид-
ше і швидше, ніби коням крила виросли. Від такої їзди в го-
лові паморочилося і сп’яніння насувалося, воно захопило і
панну Олександру. Відкинувшись назад, дівчина заплющила
очі, повністю віддавшись імпульсу. Вона відчула якусь со-
лодку неміч і їй здалося, що той оршанський боярин викрав
її й несе, мов вихор, а панночка мліє, їй бракує сил опира-
тися, навіть зойкнути… Вони летять, летять хутчіше і хутчі-
ше… Олюнька відчуває, що її обіймають якісь руки… Від-
чуває, нарешті, на вустах ніби печать розпашілу і пекучу…

17 Стая – старопольська міра відстані, яку визначали як відстань, що проходять
коні між двома відпочинками. Стая була різної довжини: статутна стая дорівню-
вала 84-м ліктям; старопольська – бл. 134 м; міловська – бл. 893 м; новопольська
– бл. 1066,8 м.



 
 
 

Повіки юнки не хочуть розклепитися, ніби уві сні. І летять,
летять! Сонну панночку розбудив запитальний голос:

– Я тобі милий?
Юнка розплющила очі:
– Як моя душа!
– А мені більше за життя та смерть!
Знову соболина шапка Кміцицa схилилася над куницею

Олюньки. Вона й сама зараз не знала, що її розпалює більше:
поцілунки чи зачарована їзда?

Вони летіли далі, і далі, бором, бором! Дерева втікали на-
зад цілими полками. Сніг шарудів, пирхали коні, а закохані
були щасливими.

– Я б до кінця світу так хотів їхати! – скрикнув пан Ан-
джей.

– Що ми робимо? Це ж гріх! – шепотіла Олюнька.
– Та який там гріх! Ми ще тільки будемо грішити.
– Вже не можна. Мітруни вже близько.
– Далеко чи близько – байдуже!
І пан Кміциц зіп’явся у санях, підняв руки догори і став

репетувати, ніби повні груди радощів його розпирали:
– Гей-га! Гей-га!
– Гей-гоп! Гоп! Га! – відгукнулися його побратими з зад-

ніх саней.
– Що ж ви так репетуєте? – поцікавилася панночка.
– Та то так! З радощів! Покричіть і собі, панно!
– Гей-га! – почувся дзвінкий, тоненький голосочок.



 
 
 

– Моя ж ви королево! До ніг ваших припадаю!
– Ваші друзі будуть сміятися.
Після захвату огорнули їх гамірні веселощі, шалені, як і

сама божевільна їзда. Пан Анджей узявся співати:

Дивиться дівчина, дивиться з двору,
На пишне поле!
«Мамусю! Лицарі їдуть із бору,
Ой, моя доле!»

«Доню, стривай, ручками очі
Прикрий білими,
Бо серце в грудях, як пташка пурхоче
На війну з ними!»

– Хто вас навчив такої гарної пісні? – спитала панна Олек-
сандра.

– Війна, Олюнько. У таборі ми нудилися і співали.
Подальшу розмову обірвав раптовий крик із задніх саней:
– Стій! Стій! Гей ви там – стій!
Пан Анджей обернувся сердитий і здивований, чого б це

його товаришам заманулося кричати їм і стримувати, як за
кілька десятків кроків позаду саней побачив вершника, кінь
котрого мало не падав із ніг.

– Заради Бога! Це мій вахмістр Сорока. Щось із ним мало
статися там! – повідомив пан Анджей.

Водночас вахмістр наблизився, осадив коня так, що той



 
 
 

аж присів назад, і став говорити задихаючись:
– Пане ротмістре!..
– Що там, Сороко?
– Упіта горить, б’ються!
– Ісусе, Маріє! – скрикнула Олюнька.
– Не бійтеся, панно… А хто б’ється?
– Жовніри з городянами. Ринок у вогні! Городяни затя-

лися і після президії до Паневежиса послали, то я скочив на
коня, щоб вашій милості повідомити. Ледь можу подих пе-
рехопити…

На той час над’їхали задні сани – Кокосінський, Раниць-
кий, Кульвець-Гіпокентавр, Углік, Рекуць i Зенд пострибали
на сніг і колом оточили співрозмовників.

– А в чому річ? – спитав пан Кміциц.
– Городяни відмовилися давати без грошей оброк ні ко-

ням, ні людям. І жовніри почали насильно його брати. Ми
взяли в облогу бурмістра і тих, хто на ринку забарикадува-
лися. Вони запалили вогонь і підпалили два будинки. Тепер
там стоїть неймовірний ґвалт і дзвони б’ють…

Очі пана Анджея спалахнули від гніву.
– То треба їх рятувати! – запропонував пан Кокосінський.
– Військо личаки б’ють! – репетував пан Раницький, все

обличчя котрого вкрилося червоними, білими та темними
плямами. – Шах, шах, панове!

Зенд сміявся зовсім так само, як сміється пугач, аж коні
напудилися, а пан Рекуць підняв очі догори і запищав:



 
 
 

– Б’ють! Та хто в Бога повірить! У дим личаків!
– Мовчати! – наказав пан Анджей, аж ліс загудів, а Зенд,

котрий стояв найближче, захитався, як п’яний. – Нічого там
для вас! Не потрібна нам там різня!.. Сідайте всі в двоє са-
ней, мені одні залишіть і гайда в Любич! Там чекати, хіба б
я послав по допомогу.

– Тобто? – сторопів пан Раницький.
Але пан Анджей поклав свою руку під шию, й очима ще

страшніше блиснув.
– Ні пари з вуст! – грізно сказав він.
Усі замовкли, видно, боялися його, хоча зазвичай поводи-

лися з ним фамільярно.
–  Повертайтеся, Олюнько, до Водоктів, – попросив пан

Кміциц, – або їдьте за тіткою Кульвецівною до Мітрунів.
Oх! Не вдалося нам свято. Я знав, що вони там спокійно не
сидітимуть… Але тепер там буде спокійніше, лише кілька
голів злетить. Будьте, панно, здорова та спокійна, я поверну-
ся, як тільки зможу…

Сказавши це, він поцілував нареченій руку і загорнув у
ковдру. Потім сів в інші сани і гукнув возію:

– В Упіту!



 
 
 

 
Розділ IV

 
Минуло кілька днів, а пан Кміциц не повертався, зате до

Водоктів приїхали троє ляуданських шляхтичів на розвід-
ку до панночки. Це приїхав Пакош Ґаштовт із Пацунелів,
той, хто гостив у себе вдома пана Володийовськoго, патріарх
опору, відомий своїми статками та шістьма доньками. З них
три були заміжні за трьома Бутримами, й отримала кожна
по сто битих талярів посагу, крім інших маєтностей. Другим
приїхав Касіян Бутрим, найстаріший чоловік у Ляуді, котрий
добре пам’ятав ще Баторія, із зятем Пакошa, Юзвою Бутри-
мом. Той, хоч і був у самому розквіті сил, йому ще не мину-
ло п’ятдесяти, однак до посполитого рушення до Расейняя
не приєднався, бо в козацьких війнах гарматне ядро йому
стопу відірвало. З цього приводу чоловіка прозвали Куль-
гавим або Юзвою Безногим. Був це страхітливий шляхтич,
із силою ведмедя та великого розуму, але суворий, енергій-
ний, про людей різко відгукувався. Тож боялися його трохи
в околицях, бо чоловік не вмів пробачати ні собі, ні іншим.
Він міг бути також небезпечним, коли випивав, але таке ста-
валося рідко.

Вони й приїхали до панночки, котра прийняла гостей з
удячністю, хоча відразу зметикувала, що вони рознюхувати
припхалися і почути щось про пана Кміцица прагнуть.

– Ми б хотіли поїхати до нього з поклоном, але він ще з



 
 
 

Упіти не повернувся, – пояснив пан Пакош, – тому до вас
прибули, щоб поштиво спитати, коли можна буде?

– Можу сказати лише те, що його ще немає, – відповіла
дівчина. – Він буде радий вам, опікунам, від усієї душі, бо
багато доброго чув про вас і раніше – від дідуся, а тепер і
від мене.

– Аби лишень не захотів прийняти нас так, як Домашеви-
чів прийняв, коли ті до нього зі звісткою про смерть полков-
ника прибули! – пробурмотів понуро Юзва.

Панночка лише це почула, відразу ж відрубала:
–  Не треба говорити про те, чого не знаєте. Можливо,

він не надто дипломатично їх прийняв, але свою помилку
визнав. Варто також пам’ятати, що він повертався з війни,
на якій стільки труднощів і лиха зазнав! Жовнірові ніхто не
дивується, якщо й на когось крикне, бо гумор їхній, як шаб-
ля гостра.

Пакош Ґаштовт, котрий завжди й усюди хотів жити мир-
но, замахав руками:

– Ми також не дивувалися! Кабан вепрові ікло в бік встро-
мить, якщо його раптом побачить, чому б вояк із вояком ма-
ли б жити в злагоді! Ми поїдемо по-старосвітськи до Любича
вклонитися панові Кміцицу, щоб із нами жив, на війну і в
хащі ходив, як і покійний пан підкоморний.

– То ви вже скажіть, любонько: сподобався він вам чи ні?
– поцікавився Касіян Бутрим. – Про це питати є нашим обо-
в’язком!..



 
 
 

– Бог винагородить вас за турботу. Гідним кавалером є
пан Анджей, і навіть якщо б я щось не те зауважила, то не
годилося б мені казати про це.

– Але нічого не зауважили, найясніша наша панно?
– Нічого! Врешті, ніхто тут не має права його судити і,

боронь Боже, недовіру показати! Краще Господу дякуйте!
– Чого ж заздалегідь дякувати?! Якщо буде за що, подя-

куємо, а якщо ні, то й ні, – сказав насуплений Юзва, котрий,
як справжній жемайтієць, був дуже обережний і завбачли-
вий.

– А про весілля вже говорили? – перепитав Касіян.
Олюнька опустила очі.
– Пан Кміциц хоче якомога швидше…
– О, так! Ще б він не хотів, – пробурчав Юзва. – Хіба б

зовсім дурний був! Який же ведмідь не хоче меду з вулика?
Але навіщо так поспішати? Чи не краще буде побачити, що
він за чоловік? Татку Касіяне, та вже скажіть, що у вас на
язиці, не дрімайте, як заєць пополудні під скибою!

– Я не дрімаю, лишень собі міркую, що б такого сказати,
– відповів стариган. – Ісус сказав таке: як Куба Богові, так
Бог Кубі! Ми також пану Кміцицу зла не бажаємо, лише б
він нам не бажав, дай, Боже, амінь!

– І щоб по-нашому думав! – додав Юзва.
Білевичівнa насупила свої соболині брови та зауважила з

певною зарозумілістю:
– Пам’ятайте, шановні, що не слугу приймаєте. Він тут



 
 
 

буде господарем, і це його воля має панувати, а не ваша. Він
і опіку вашу на себе має перейняти.

– Чи означає це, що нам не можна буде більше втручати-
ся? – не повірив Юзва.

– Це означає, що ви можете бути йому друзями, якщо й
він захоче стати вам приятелем. Проте тут він охоронятиме
своє власне добро, яким кожен на власний розсуд керує. Чи
не так, татку Пакоше?

– Свята правда! – підтвердив пацунельський дідуган.
Юзва ж знову звернувся до старого пана Бутримa:
– Не спіть, татку Касіяне!
– Я й не сплю, тільки собі розважую.
– То кажіть, як є.
– Як є? Що я бачу… Родовитий той пан Кміциц, блакит-

ної крові, а ми дрібні пахолки! Він вояк відомий. Сам один
протистояв ворогу, коли всі руки опустили. Дай, Боже, та-
ких побільше. Але компанія у нього – нікудишня!.. Сусіди
пана Пакоша, знаєте, що від Домашевичів чули? Що це все
босота, над якими і ганебні кондемнати висять, і протести, й
інквізиція. Кат за ними ридає! Важко було з ними ворогам,
але й громаді важко. Вони палили, грабували, ґвалт чинили!
Ось хто вони такі! Щоб так когось зарубали чи побили, будь-
кому може трапитися, але вони, як із промислу татарського
довгий час жили, й їм давно по вежах довелося б гнити, як-
би не заступництво пана Кміцицa, вплив котрого незапереч-
ний! Він їх любить і захищає, і до нього горнуться, як лошак



 
 
 

до кобили. А тепер вони їдуть сюди, і всі все про них знають,
хто вони такі. Чому першого ж дня в Любичі з бандолетів
стріляли? І в що? В портрети мертвих Білевичів, чого пан
Анджей не мав би дозволяти, бо вони – його добродії.

Oлюнькa затулила очі руками.
– Цього не може бути! Цього не може бути!
– Може бути, бо було! Добродій дозволив постріляти в

тих, кому мав би бути вдячний! А потім дівуль знадвору по-
затягали в покої для розпусти!.. Тьху! Бога не бояться! Та-
кого в нас ще не було!.. Перший же день розпочали зі стрі-
лянини та розпусти! Перший же день!..

Тут старий пан Касіян розсердився і почав стукати києм
об підлогу. На обличчі Олюньки пашіли темні рум’янці, а
Юзва підкинув дров:

– А те військо пана Кміцица, що в Упіті залишилося, ні-
чим не краще. Які офіцери, така й армія! Панові Сологубо-
ві худобу відібрали якісь люди, кажуть, що пана Кміцицa.
Мейшагольських селян, котрі дьоготь везли, на дорозі поби-
ли. Хто? Також вони. Пан Сологуб подався до пана Глебови-
чa по справедливість, а тепер знову в Упіті ґвалт! Все проти
Бога! Раніше тут спокійно було, а тепер хоч рушницю на ніч
набивай і стережи. А все чому? Бо пан Анджей із компанією
прибув!

–  Татку Юзво! Не кажіть так! Не кажіть, – заридала
Олюнька.

– А як я маю казати? Якщо пан Кміциц не винен, то наві-



 
 
 

що людей тримає, навіщо з такими живе? Вельможна панна
має сказати йому, щоб їх вигнав або катові віддав, бо інакше
тут спокою не буде. Де це чувано, щоб у портрети стріляти
та розпусту плодити? Та вся околиця лише про це й пліткує!

– І що мені робити? – розгубилася Олюнька. – Може, це й
погані люди, але він із ними війну пройшов. І має витурити
їх на моє прохання?

– Якщо не витурить, – буркнув Юзва м’яко, – то він і сам
такий!

Тоді в дівчині стала закипати кров проти тих товаришів,
забіяк і гультяїв.

– Ну, що ж, хай буде так! Він мусить їх витурити! Нехай
вибирає: або я, або вони! Якщо правда те, що ви повідомили,
а я вже сьогодні дізнаюся, чи це справді так, то їм не подарую
ні стрілянини, ні розпусти. Я зовсім сама і бідна сирота, а їх
купа озброєних, але я не відступлю…

– Ми вам допоможемо! – пообіцяв Юзва.
– Заради Бога! – сказала Олюнька, ще більше розпаляю-

чись. – Нехай роблять, що хочуть, але не тут, у Любичі…
Нехай будуть такими, як їм заманеться, це їхня справа, їх-
ні шиї відповідатимуть, але нехай пана Кміцицa не намо-
вляють… до розпусти… Сором! Ганьба!.. Я гадала, що це
незграбні жовніри, а бачу купу негідників, котрі і себе, і його
плямують. Так і буде! Погано я в їхні очі дивилася, і якою
ж була дурепою, що не розпізнала це. Гаразд! Спасибі вам,
батечки, що мене очі на юд відкрили… Знаю вже, що мені



 
 
 

робити.
– Це! Це! Це! – зрадів старий Касіян. – Гідність у вас про-

мовляє, а ми вам допоможемо.
– Ви пана Кміцицa не винуватьте, бо навіть якщо він щось

і не те зробив, то це через юний вік, а вони його спокушають,
підбурюють, до розпусти власним прикладом заохочують і
ганьбу на його ім’я наганяють! Так є! Поки живу, не буде це
довго!

Гнів наростав усе більше і більше в самому серці Олюнь-
ки і завзятість проти товариства пана Кміцицa зміцнювалася
так, як посилюється біль у свіжій рані. Бо рана ця жорстоко
травмувала й її жіночу гідність, і ту довіру, з якою своє чи-
сте почуття віддала пану Анджею. Соромно було і за нього,
і за себе, і той гнів, і внутрішній сором шукали передусім
винних.

Шляхта, відтак, втішилася, побачивши дочку свого пол-
ковника такою грізною і до війни з оршанськими бешкетни-
ками готовою. Вона ж продовжувала промовляти з поник-
лим поглядом:

– Так тому й бути! Вони винні і мають піти геть, не лише
з Любича, а й з усього тутешнього краю.

– Ми також пана Кміцицa не звинувачуємо, серденько на-
ше, – зауважив старий Касіян. – Бо знаємо, що це вони спо-
кусили його. Не зі злості отруйної ми сюди приїхали, а лише
з жалю, що він гультіпак біля себе тримає. Всі знають, що
молодий, зазвичай, дурний. Які пан староста Глебович замо-



 
 
 

лоду фортелі викидав, а тепер всіма нами керує.
–  А пес? – сказав зворушеним голосом лагідний пацу-

нельський дідок. – Підете з молодим у поле, а він, дурний,
замість того, щоб на звіра йти, біля ніг ластиться, сволота,
грається і за поли тягне.

Олюнька хотіла ще щось сказати, аж раптом залилася
сльозами.

– Не плач! – заспокоїв її Юзва Бутрим.
– Не плач, не плач!.. – повторювали два дідугани.
І так вони втішали її, але не могли заспокоїти. Після їх-

нього від’їзду залишився сум, неспокій, тривога й образа, і
на них, і на пана Анджея. Гонорову панночку боліло все біль-
ше те, що треба було його захистити, виправдати та поясни-
ти. Але ця компанія! Маленькі рученята дівчини стискалися
від думки про них. Перед її очима поставали, як наяву, об-
личчя Кокосінськогo, Углікa, Зендa, Кульвеця-Гіпокентавра
й інших – і побачила в них те, чого не бачила раніше: це були
нахабні пики, на яких блазнювання, розпуста і кримінал ви-
тиснули разом свої печаті. Чуже Олюнці почуття ненависті
охопило її, як пекучий вогонь.

Але в цьому подиві наростала водночас щомиті й відраза
до пана Кміцицa.

– Сором! Ганьба! – шепотіла дівчина блідими вустами. –
Щовечора він повертався від мене до повітруль…

Вона почувалася розбитою. Непосильна ноша тамувала
дихання в грудях.



 
 
 

Надворі моросило. Панна Олександра міряла кімнату
швидкими кроками, а в її душі закипала буря. Юнка не була
від природи здатна витримувати удари долі, не захищаючись
від них. Лицарська кров текла в жилах цієї дівчини. Вона
прагнула негайно розпочати боротьбу проти цієї зграї злих
духів, негайно! А що їй залишається!.. Нічого! Самі сльози
та благання, щоб пан Анджей розігнав на чотири вітри своїх
ганебних товаришів. А якщо він не захоче це зробити?..

– Якщо не захоче…
Навіть не сміла думати про це.
Роздуми господині перервав пахолок, котрий вніс у покій

ялівцеві дрова для каміна і, покидавши їх валком, почав ви-
гортати залишки від старого попелу. Раптове рішення спало
на гадку Олюньці.

– Костику, – наказала вона, – негайно стрибай на коня і
гайда до Любича. Якщо пан уже повернувся, попроси, щоб
сюди приїхав, а якщо його немає, то нехай бурмістр, старий
Знікіс, сідає з тобою і до мене їде. І хутко!

Хлопець підкинув шуфлею смоляного вугілля, присипав
його трухою сухого ялівцю та поквапився до дверей.

Яскраві язики полум’я загуділи, в грубці затріскотіло.
Олюньці стало трохи легше на душі.

«Може, Господь Бог ще все змінить! – міркувала вона про
себе. – А може, все було не так погано, як опікуни розпові-
дали… Побачимо!»

За якийсь час вона пішла в челядну посидіти за звичаєм



 
 
 

Білевичів зі слугами, щоб за порядком постежити, пісень,
щоб відволіктися, поспівати.

Через дві години повернувся змерзлий Костик.
– Знікіс у сінях! – повідомив він. – А пана в Любичі ще

немає.
Господиня рвучко схопилася. Бурмістр у сінях вклонився

їй до ніг.
– Як ваше здоров’я, ясновельможна панно?.. Боже вам до-

поможи?!
Вони перейшли у їдальню. Знікіс застиг у дверях.
– Що у вас чувати? – свою чергою, спитала панночка. Чо-

ловік махнув рукою.
– Та що там! Пана немає…
– Я знаю, що він в Упіті. Але вдома що відбувається?
– Гм…
–  Слухайте, Знікісе, кажіть сміло, волос вам з голови

не спаде. Кажуть, що пан хороший, лише його компанія
свавільна?

– Якби лише, ясновельможна панно, свавільна!
– Кажіть чесно.
– Якби, панно, я тільки міг… Але боюся… Мені заборо-

нили.
– Хто заборонив?
– Пан…
– Справді?! – здивувалася юнка.
Настала хвилина мовчання. Вона ходила туди-сюди по



 
 
 

кімнаті, з міцно стиснутими губами та насупленими брова-
ми, він стежив за нею очима.

Раптом дівчина зупинилася перед відвідувачем.
– Чий ти є?
– Білевичiв. Я ж із Водоктів, а не з Любича.
– Більше не повертайтеся до Любича… Залишайтеся тут.

Тепер наказую тобі розповідати все, що знаєш!
Чоловік, як стояв на порозі, так і впав на коліна.
– Панно моя люба, я й не хочу туди повертатися, бо там

судний день… Це, господине, розбійники та гультяї, там ні
день, ні година не можуть бути певними.

Білевичівнa завертілася на місці, ніби в неї стріла влучи-
ла. Вона дуже зблідла, але спитала спокійно:

– Чи правда те, що вони стріляли в залі в портрети?
– Як не стріляли! І дівок тягали по покоях, і щодня одна і

та ж розпуста. У селі плач, на вулиці Содом і Гоморра! Воли
ідуть на стіл, барани на стіл!.. Люди налякані… Стаєнного
вчора невинно розчленили.

– Стаєнного розчленили?..
– Аякже! А найгіршу дівчатам кривду чинять. Вже їм дво-

рових бракує, то по селі хапають…
Знову запанувала тиша. Гарячий рум’янець виступив на

обличчі панночки і не зникав більше.
– Коли вони очікують вас назад?..
– Вони, панно, не знають, я лише чув, як вони балакали

між собою, що завтра всій компанії треба в Упіту вирушати.



 
 
 

Наказали, щоб коні були готові. Вони планують сюди заїхати,
щоб людей просити і пороху, бо може там знадобитися.

– Планують сюди заїхати?.. Це добре. А тепер іди, Знікісе,
на кухню. Ти до Любича не повертаєшся.

– Дай вам, Боже, здоров’я та щастя!..
Панна Олександра знала, чого хоче, але також знала, як

треба вчинити.
Наступного дня була неділя. Вранці, ще до того, як жінки

з Водоктів подалися до костелу, прибули панове Кокосінсь-
кий, Углік, Кульвець-Гіпокентавр, Раницький, Рекуць і Зенд,
а за ними лубицька челядь, озброєна і на конях, вони вирі-
шили іти на допомогу пану Кміцицу в Упіту.

Господиня вийшла до них спокійна й урівноважена, зов-
сім інша, ніж та, котра зустріла гостей минулого разу, кілька
днів тому. Ледь помітно кивнула головою у відповідь на по-
клони прибульців, але вони думали, що це через відсутність
пана Кміцицa панночка так поводиться обережно, і тому ні-
чого не зауважили.

Уперед виступив пан Яромир Кокосінський, сміливіший,
ніж того разу, і сказав:

– Ясновельможна панно лісничівна, добродійкo! Ми тут
дорогою до Упіти вступили, щоб панні добродійці до ніг упа-
сти та милості просити: пороху, рушниць і щоб людей трохи
своїх на конях дати і з нами відпустити. Ми візьмемо при-
ступом Упіту і личакам трохи крівці пустимо.

– Я здивована, – сказала на те Білевичівнa, – що ви в Упіту



 
 
 

подалися, коли я своїми вухами чула, як вам пан Анджей
наказав сидіти тихо в Любичі. Мені здавалося, що він має
наказувати, а ви, панове, слухатися.

Кавалери, почувши ці слова, здивовано перезирнулися.
Зенд скривив губи, ніби готувався по-пташиному свиснути,
пан Кокосінський узявся чухати широкою долонею свою по-
тилицю.

– От тобі й на! – зронив він. – Хтось міг би подумати, що
ви до вояків пана Кміцицa промовляєте. Це правда, що ми
мали сидіти вдома, але вже четвертий день пішов, і Яндруся
немає, тому ми дійшли такої думки, що там щось недобре
мало статися, де і наші шаблі в пригоді стануть.

– Пан Анджей не на бій вирушив, а лише свавільних жов-
нірів покарати, що легко статися і з вами могло б, якби ви
накази не виконували. До того ж там буйство і різня після
вашого прибуття швидше б трапилися.

– Важко нам із вами сперечатися. Просимо лише дати по-
рох і людей.

– Людей і пороху не дам, затямте собі це!
– Чи я правильно почув? – сторопів пан Кокосінський. –

Як це ви не дасте? Пану Кміцицу, Яндрусю, на порятунок
пошкодували? Волієте, щоб його щось погане спіткало?

– Гіршого, ніж ваша компанія, його спіткати не може! Тут
дівочі очі стали метати блискавки, і з піднятим підборіддям
вона ступила кілька кроків до забіяк, а ті відступили перед
нею ошелешені.



 
 
 

– Гультяї! – закричала вона. – Та ви йому, як злі духи, що
намовляють до гріха, ви його спокушаєте! Але я вже все про
вас знаю, про вашу розпусту, ваші мерзенні справи. Закон
вас переслідує, люди від вас сахаються, а огида на кого па-
дає? На нього. Через вас, безчесних розбійників!

– Гей! Рани Божі, товариші! Ви це чули? – зарепетував
пан Кокосінський. – Гей! Що це таке? Ми що, спимо, друзі?

Білевичівнa зробила ще один крок і вказала рукою на
двері:

– Забирайтеся геть! – наказала вона.
Прибульці зблідли, як трупи, але жоден із них не спроміг-

ся й слова із себе вичавити. Лише зубами заскреготіли, руки
їхні затремтіли, а очі блискавки метали. Але вже за мить ду-
ші їхні сховалися в п’ятах. Бо цей будинок перебував під за-
хистом могутнього пана Кміцицa, а ця зухвала панночка бу-
ла його нареченою. Тому мовчки погамували гнів, а дівчина
все стояла, сиплячи іскри з очей і вказуючи пальцем на двері.

Врешті пан Кокосінський зронив голосом, що тремтів від
люті:

– Якщо нас тут так витончено прийняли… то… нам не
залишається нічого іншого… як вклонитися… чемно госпо-
дині та відбути… дякуючи за гостину…

Сказавши це, він опустив свого капелюха з показною сми-
ренністю аж до землі, а за ним вклонилися всі інші й один
за одним вийшли. Коли двері зачинилися за останнім із них,
Олюнька впала виснажена в крісло, важко дихаючи, тому що



 
 
 

не мала стільки ж сил, скільки мужності.
А гості натомість зібралися на раду перед ґанком, навколо

коней, але ніхто не хотів промовляти першим.
Нарешті наважився пан Кокосінський:
– Ну що, мої овечки?
– А що?
– Добре вам?
– А вам добре?
– Ех, якби не пан Кміциц! Якби не пан Анджей, – бідкався

пан Раницький, потираючи конвульсивно руки, – ми тут із
панянкою побалакали б по-нашому…

– Йди задерися з паном Кміцицом! – пропищав пан Реку-
ць. – Стань проти нього!

Обличчя пана Раницькогo, як шкура рисі, все вкрилося
плямами.

– І проти нього стану, і проти тебе, лобуряко, де схочеш!
– То й добре! – погодився пан Рекуць.
Обоє сягнули по шаблюки, але велетень Кульвець-Гіпо-

кентавр втрутився між ними.
– Ось мій п’ястук! – сказав він, трясучи ним, як буханкою

хліба. – Ось мій п’ястук! – повторив він. – Першому, хто ви-
тягне шаблю, заїду в чоло!

Сказавши це, зиркнув на одного й на другого, ніби питаю-
чи знічев’я, хто перший хоче спробувати. Але ті враз заспо-
коїлися.

– Кульвець має рацію! – погодився пан Кокосінський. –



 
 
 

Мої милі овечки, нам зараз згода потрібна більше, ніж будь-
коли… Я б порадив рухатися якнайшвидше до пана Кміци-
цa, поки вона його першою не побачила, бо опише нас, як
чортів. Добре, що жоден із нас їй нічого кривого не сказав,
хоча мені самому свербіли руки та язик… Рушаймо до пана
Кміцицa. Має вона його проти нас налаштувати, то краще
ми його першими налаштуємо. Не дай Боже, щоб він нас по-
кинув. Бо відразу на нас облаву влаштують, як на вовків.

– Б-р-р! – вилаявся пан Раницький. – Нічого вони нам не
зроблять. Зараз війна, чи мало люду по всьому світу без даху
та хліба волочиться? Зберемо собі компанію, любі друзі, і
нехай за нами хоч усі трибунали ганяються! Дайте руку, пане
Рекуць, я вам дарую!

– Я б вам вуха відтяв, – пропищав пан Рекуць, – але краще
помиритися! Спільний конфуз нас спіткав.

– Вигнати таких справних лицарів! – не вгавав пан Ко-
косінський.

–  І мене, в котрому сенаторська кров тече! – додав пан
Раницький.

– Людей гідних! Родовитих!
– Заслужених ветеранів!
– І вигнанців!
– Сиріт безневинних!
– Мої чоботи хутром підшиті, але мої ноги мерзнуть, –

зауважив пан Кульвець. – Що ж ми будемо, як злидні під
цим будинком топтатися, нам гальбу пива звідси не вине-



 
 
 

суть! Нема чого тут робити! Сідаймо і рушаймо. Слуг краще
відіслати, бо з них жодної користі без рушниць і зброї, самі
поїдемо.

– В Упіту!
– До Яндруся, приятеля нашого! Йому й поскаржимося.
– Мало його не втратили.
– По конях, товариші! По конях!
Вони стрибнули на коней і погнали ступом, гнів і сором

ковтаючи. За воротами пан Раницький, котрого гнів усе ще
тримав за горло, обернувся і погрозив п’ястуком садибі.

– Гей, моя крівця! Ще вам покажу!
– Нехай тільки із паном Кміцицом посвариться! – зловіс-

но зронив пан Кокосінський. – Ми б сюди ще раз навідалися.
– Може, й станеться таке.
– Боже, помагай! – додав пан Углік.
– Поганська донька, тетеря вперта…
Так лаючись і проклинаючи панночку, а іноді і самі себе,

вершники досягли лісу. Заледве минули перші дерева, як ве-
личезна зграя ворон завихрилася над їхніми головами. Зенд
відразу поспішив жахливо каркати. Тисячі голосів відпові-
дали йому згори. Зграя опустилася так низько, що аж коні
перелякалися від шуму крил.

– Стули писок! – гукнув Зенду пан Раницький. – Ще біду
накличеш! Каркають над нами ці ворони, як над стервом…

Але інші сміялися, тому Зенд продовжував каркати. Во-
рони опускалися щораз нижче, і вершники просувалися се-



 
 
 

ред бурі. Йолопи! Не могли розгадати погану прикмету.
За лісом вони опинилися вже у Волмонтовичах, перед

якими гультіпаки перейшли на клус, бо мороз лютішав і чо-
ловіки померзли, а до Упіти ще був чималий шлях. Але в
самому селі мусили сповільнитися. На широкій дорозі око-
лиці було повно люду, як зазвичай буває в неділю. Бутри-
ми та Бутримівни поверталися пішки і саньми з Мітрунів
після служби Божої. Шляхта з цікавістю роздивлялася неві-
домих вершників, лише здогадуючись, хто це такі. Молоді
шляхтянки вже чули про розпусту в Любичі і про знамени-
тих грішників, котрих пан Кміциц привів із собою, тому по-
зирали на них ще з більшою цікавістю. А ті собі їхали гордо,
демонструючи військову виправку, у чудових оксамитових
жупанах, лицарських капелюхах і на добротних конях. Бу-
ло помітно, що жовніри ці рекрутовані: мордяки породисті,
права рука вперлась у бік, підборіддя догори. Не поступали-
ся дорогою нікому, їхали шеренгою, час від часу покрикую-
чи: «З дороги!» Один із Бутримів глянув похмуро з-під ло-
ба, але поступився. Прибульці ж теревенили між собою про
околицю.

– Зауважте, панове, – сміявся пан Кокосінський, – які тут
рослі хлопи. Один в один, як тури, і кожен вовком дивиться.

– Якби не той зріст й якби не шаблі, можна було б прий-
няти їх за хамів, – підтримав пан Углік.

– Погляньте на ті шаблюки! Цікаво, чи вони гострі, як Бог
милує! – зазначив пан Раницький. – Я б хотів котрусь випро-



 
 
 

бувати!
Тут пан Раніцький став махати голою рукою.
– Він би так, а я йому так! Він би так, а я йому так. І шах!
– Це легко можна було б влаштувати, – зауважив пан Ре-

куць. – З ними багато не треба.
– А я волів би краще з тими дівчатками погомоніти! –

раптом сказав Зенд.
– Свічки, а не панночки! – вигукнув запальний пан Реку-

ць.
– Як ти сказав: свічки? Сосни! А пика в кожної ніби ша-

франом натерта.
– Важко в сідлі всидіти від такої краси!
Так теревенячи, вони покинули селище і знову перейшли

на клус. Через півгодини дороги прибули до корчми, яку на-
зивали Низом, і лежала вона на півдорозі між Волмонтови-
чами і Мітрунами. Бутрими та Бутримівни частенько зупи-
нялися в ній, ідучи і повертаючись із костелу, щоб відпочити
і погрітися в негоду. Тут же перед заїздом вершники поба-
чили кільканадцять саней, застелених шкурами, і стільки ж
осідланих коней.

–  Вип’ємо горілки, бо зимно! – запропонував пан Ко-
косінський.

– Не завадить! – підтримав його одноголосний хор.
Вершники спішилися, прив’язали коней до стовпів, і самі

увійшли в шинок, великий і темний. Знайшли тут силу-си-
ленну людей. Шляхта сиділа на лавках, або стояла гуртками



 
 
 

біля шинквасу, потягуючи підігріте пиво, декотрі крупник18

сьорбали, варений із маслом, медом, горілкою та корінчика-
ми. Там були лише Бутрими, чоловіки дужі, похмурі та такі
мовчазні, що у приміщенні майже не було чутно говірки. Всі
були одягнені в сірі плащі з домотканого або расейняйсько-
го сукна, підбиті овечими хутрами, зі шкіряними ременями,
зі шаблями в чорних, окутих залізом піхвах. Через однорід-
ність одягу вони справляли враження військових. Але це бу-
ли переважно люди старші за шістдесят років або підлітки,
до двадцяти. Ті, що через зимові морози вдома залишилися.
Решта чоловіків, у розквіті сил, подалися в Расейняй.

Побачивши оршанських приблуд, вони трохи відсунули-
ся від шинквасу і стали до них придивлятися. Гарні вояцькі
обладунки сподобалися цій войовничій шляхті. Іноді хтось
слово пускав: «Вони з Любича?» – «Так, із пана Кміцицa
компанії!» – «Ті самі?» – «Атож!»

Парубки пили горілку, але крупник їм дуже запахнув. Пан
Кокосінський його першим занюхав і наказав подати. Вони
пересіли за стіл, а коли принесли паруючу страву, став сьор-
бати, озираючи шинок, шляхту, примруживши очі, бо в при-
міщенні було тьмяно. Вікна позатуляв сніг, а довга, низька
грубка, де палав вогонь, відкидала тінь якихось силуетів, по-
вернених до інших спинами.

Коли крупник розігрів жили відчайдухів, розливаючи по
їхніх тілах приємне тепло, вони ожили, пригнічений настрій

18 Крупник – національна польська страва, юшка з курки з овочами.



 
 
 

після прийняття у Водоктaх поліпшився, і Зенд раптом по-
чав каркати, як ворона, так подібно, що всі обличчя оберну-
лися до нього.

Розбишаки зареготали, шляхта стала наближатися, зве-
селіла, особливо молодь, міцні юнаки, широкоплечі, з пух-
кими щічками. Ті, що сиділи біля грубки, гріючись від во-
гню, повернулися до гостей, і пан Рекуць першим помітив,
що це жінки.

Зенд заплющив очі, каркав і каркав. Раптом він припинив,
і вже за мить присутні почули голос зайця, якого душили
хорти. Заєць верещав в останній агонії, ставав щораз слаб-
шим, тихішим, потім верескнув відчайдушно і замовк наза-
вжди. А на його місці олень озвався потужно, як на узліссі.

Бутрими стояли ошелешені, хоча Зенд уже стих. Вони
очікували почути щось ще, але почули лише пронизливий
голос пана Рекуця:

– Синички уже сидять біля грубки!
–  І правда! – зауважив пан Кокосінський, прикриваючи

очі рукою.
– Воістину! – прицмокнув пан Углік. – Бо тут так темно,

що я нічого не зміг розібрати.
– Цікаво, що вони тут роблять?
– Може, на танці приходять.
– Зачекайте, я спитаю! – застеріг пан Кокосінський.
І, вже голосніше, запитав:
– Гожі жіночки, а що ви там зачаїлися біля грубки?



 
 
 

– Ноги гріємо! – відповіли тоненькі голосочки.
Тож гульвіси повставали та підійшли до вогню. Там сиді-

ли на довгій лаві з десяток жіночок, молодих і старих, котрі
тримали босі ноги на колоді, що лежала ближче до вогню. З
іншого боку колоди сушилося намокле від снігу взуття.

–  Що, молодички, ноги грієте? – поцікавився пан Ко-
косінський.

– Бо змерзли.
– Дуже зграбні ніжки! – пропищав пан Рекуць, нахиляю-

чись до колоди.
– Гей! Відчепіться від нас! – гукнула одна зі шляхтянок.
– Я був би радий причепитися, а не відчепитися, бо я знаю

один спосіб, кращий, ніж багаття, щоб погріти замерзлі ніж-
ки. І цей спосіб полягає ось у чому: треба потанцювати за-
взято і мороз піде геть!

– Якщо танцювати, то танцювати! – оголосив пан Углік. –
Не треба нам скрипки, чи басетлі19, бо я буду грати на чекані.

І він витягнув із шкіряного чохла, що висів біля шаблі,
свій неодмінний інструмент, і взявся грати, а парубки посу-
нули грайливо до дівчат і давай їх стягувати з лави. Ті про-
бували боронитися, але більше криками, ніж руками, бо на-
справді не дуже були й проти. Може, й шляхта розійшлася
б, своєю чергою, бо проти танців у неділю, після меси і при-
частя ніхто б насправді не протестував, але репутація «ком-

19 Басетля – польський народний струнний інструмент із низьким звуком, що
формою нагадує віолончель. Щось середнє між віолончеллю та контрабасом.



 
 
 

панії» була вже занадто добре відома у Волмонтовичах, тому
гігант Юзва Бутрим, той, котрий не мав однієї ноги, перший
зіп’явся з лавки і підійшов до пана Кульвеця-Гіпокентавра,
схопив його за груди, зупинив і сказав похмуро:

–  Якщо вже так захотілося потанцювати, то, може, зі
мною?

Очі пана Кульвеця-Гіпокентавра звузилися, а вуса грізно
заворушилися.

– Я віддаю перевагу дівчатам, – відрубав він, – а з вами
хіба пізніше…

Відтак до них підбіг пан Раницький, з обличчям, поцят-
кованим плямами, бо вже відчув бійку.

– А це ще хто такий? – спитав він, хапаючись за шаблю.
Пан Углік перестав грати, а пан Кокосінський зарепетував:

– Гей, товариші! Всі разом! Разом!
Але за Юзвою кинулися Бутрими, кремезні дідугани і

юнаки велетенські. Вони також стали гуртуватися, бурмочу-
чи собі, як ведмеді.

– Чого хочете? Пригод шукаєте? – поцікавився пан Ко-
косінський.

– Ат! Про що говорити! Пішли геть! – зронив флегматич-
но Юзва.

На це пан Раніцький, котрому кортіло не гаяти час без
бійки, вдарив Юзву руків’ям у груди, аж луна пройшла по
всій кімнаті, і гукнув:

– Бий!



 
 
 

Шаблі замерехтіли, жіночки залементували, дзвін ша-
бель, гамір і плутанина. Аж тут гігант Юзва вибрався зі су-
тички, вхопив велетенську тесану лавку, що стояла біля сто-
ла, підхопив її, як легеньку дощечку, і закричав:

– Ану! Ану!
Курява здійнялася з підлоги і накрила бійців, а в юрбі ли-

ше стогони й було чутно…



 
 
 

 
Розділ V

 
Того ж самого дня увечері приїхав до Водоктів пан Кмі-

циц на чолі ста кільканадцятьох людей, котрих із собою
з Упіти привів, щоб їх у Кейдани коронному гетьманові
відіслати. Бо сам визнав, що в такому малому містечку стіль-
ки люду не розмістити. А через мельдунки міщан ще й зму-
шених застерігати вояків від насильств, особливо таких, ко-
го лише страхом перед покаранням стримати можна. Досить
було глянути на рекрутів пана Анджея, щоб переконатися,
що гіршого ґатунку людей важко було в цілій Речі Посполи-
тій знайти. Але пан Кміциц і не міг набрати інших. Після по-
разки великого гетьмана ворог запрудив усю країну. Рештки
регулярних військ литовського компуту тимчасово відступи-
ли до Біржая та Кейдан, аби там перегрупуватися. Смоленсь-
кі, вітебські, полоцькі, мстиславські та мінські шляхтичі або
потягнулися за військом, або захищалися у власних воєвод-
ствах, ще не окупованих. Шляхетні люди сильнішого духу
збиралися в Ґродні, до пана підскарбія Ґосевського, бо там
королівським універсалом призначили збірний пункт поспо-
литого рушення. Та де там! Мало було таких, що прислуха-
лися до універсалів, але навіть ті, котрі пішли за покликом
обов’язку, з’їжджалися так повільно, що в той час реально-
го опору ніхто не чинив, крім пана Кміцицa, котрий діяв
на власну руку, спонукуваний більше лицарською фантазією,



 
 
 

ніж патріотизмом. Легко, однак, збагнути, що через нестачу
регулярних військ і шляхти ватажок був змушений прийма-
ти всіх, кого тільки міг знайти. Тобто тих, кого обов’язок до
гетьманів не дуже тягнув і котрим нічого було втрачати. Тож
насунуло до нього всілякого наброду без роду та племені,
людей низького стану, селян, котрі втекли з війська, здичаві-
лих лісовиків, міських пахолків або пройдисвітів, переслі-
дуваних законом. Вони під панським прапором сподівалися
знайти притулок, та ще й здобиччю поживитися. У залізних
руках пана Кміцица зробилися з них сміливі жовніри, від-
важні аж до безумства, і якби сам пан Анджей був статечною
людиною, могли Речі Посполитій ще добряче прислужитися.
Але пан Кміциц був схильний до сваволі, душа в ньому ки-
піла безперервно. Врешті, звідки ж він мав брати провіант,
зброю і коней, якщо як доброволець, навіть без відповідних
грамот, не міг від державного скарбу жодної допомоги споді-
ватися. Тому брав усе силоміць, як у ворога, так і в своїх.
Опору не терпів і навіть за найменше карав суворо.

У постійних переїздах, бійках і нападах пан Анджей зди-
чавів, призвичаївся проливати кров так, що ніщо не могло
зворушити його загалом добре серце. Він полюбив людей,
готових на все і невгамовних. Його ім’я незабаром стало зло-
вісно відомим. Менші ворожі загони не наважувалися висо-
вуватися з міст і таборів у тих місцях, в яких цей страхітли-
вий партизан нишпорив. Але і місцеві громадяни, постраж-
далі від війни, боялися його людей не набагато менше, ніж



 
 
 

супостата. Особливо, якщо око пана Кміцицa особисто не
спочивало на них, де командували його офіцери Кокосінсь-
кий, Углік, Кульвець, Зенд, а ще гірше найдикіший і найжор-
стокіший, високого походження пан Раницький. Там важко
було з’ясувати: захисники вони чи нападники? Пан Анджей
карав часом і своїх людей, коли йому не до шмиги прийшли-
ся, немилосердно. Але частіше ставав на їхній бік, не турбу-
ючись ні про закон, ні про сльози, ні про людські життя.

Таким було військо пана Кміцица.
Компанійці, крім пана Рекуця, на котрому невинної кро-

ві не було, підбурювали свого молодого ватажка, аби щораз
більше волі своїй буйній природі давав.

Тепер саме забрав він свою голоту з Упіти, щоб її в Кей-
дани відіслати. Коли ж вони затрималися перед садибою у
Водоктaх, панна Олександра доброго страху набралася, по-
бачивши юрбу через вікно, на гайдамак схожу. Кожен був
інакше озброєний: одні в шоломах, здобутих у ворога, другі
в козацьких шапках, у папахах, капелюхах, треті у вицвілих
ферейзах20, четверті в кожухах, з мушкетами, списами, лу-
ками та бердишами, на худих, почорнілих конях, одягнені у
польські жупани, московський, турецький одяг. Заспокоїла-
ся Олюнька лише тоді, коли пан Анджей, весь квітучий і ве-
селий, як завжди, зайшов у кімнату й одразу з непомірною
жвавістю до рук її припав.

Дівчина, хоча попередньо й вирішила прийняти його
20 Ферейза – широкий чоловічий плащ, який одягали на жупан.



 
 
 

серйозно і холодно, однак не могла перебороти радість, яку
спричинило прибуття нареченого. Можливо, й хитрість пан-
ночки відіграла в цьому певну роль, бо треба було розпові-
сти панові Анджею про вигнання за двері його компанії, тож
хотіла його спочатку чарами дівочими узяти. А що прибуле-
ць вітав господиню щиро, проявляючи таке палке кохання,
то рештки образи розтанули, як сніг від вогню.

«Він кохає мене! Немає жодних сумнівів!» – думала юнка.
А він промовляв:
– Як я скучив за вами, що мало Упіту не спалив, тільки б

до вас якнайскоріше прилинути. Щоб їх там мороз скував,
тих личаків!

– І я також була неспокійна, щоб там до справжньої битви
не дійшло. Дяка Богові, ви таки приїхали.

– Та яка там битва! Жовніри почали трохи личаків тер-
мосити…

– Aле ви їх уже заспокоїли?
– Зараз вам розкажу все, що трапилося, мій скарбе, ли-

шень собі сяду трохи, бо стомився. Ох! Тепло тут у вас! Гар-
но в цих Водоктaх, майже, як у раю. Радий би чоловік довіку
тут сидіти й у ваші чарівні очі дивитися, і нікуди не виїжд-
жати. Але й напитися чогось теплого також би не завадило,
бо надворі мороз пекельний.

– Зараз накажу вам вина з яйцями підігріти, я сама при-
несу.

– І дайте моїм халамидникам яке барильце горілки і доз-



 
 
 

вольте їх до обори пустити, щоб між худоби собі розмісти-
лися. Кожухи мають вітром підшиті, тож зовсім померзли.

– Нічого їм я не пожалію, бо то ваші воїни.
Сказавши це, панночка усміхнулася так, що панові Кмі-

цицу аж в очах посвітліло, і господиня вислизнула тихо, як
кішка, щоб у челядній накази віддати.

Пан Анджей міряв кроками кімнату, то чуприну гладив,
то молодий вус крутив, і все метикував, як їй розповісти про
те, що в Упіті сталося.

– Треба щиру правду розповісти, – бурчав собі під носом,
– немає ради, хоч би товариші потім сміялися, що мене тут
на повідку водять…

І знову походжав, і знову чуприну на чоло нагортав, вре-
шті втратив терпець, що дівчина довго не повертається.

Тим часом пахолок приніс світла, вклонився до пояса і
вийшов, а після нього зараз же увійшла вдячна господиня,
несучи особисто в обох руках блискучу олов’яну тацю, а на
ній горщик, з якого парувало запашне нагріте угорське ви-
но, і різьблений скляний келих, із гербом Кміциців. Старий
Білевич одержав його свого часу від батька пана Анджея, ко-
ли в нього на гостині забавлявся.

Пан Кміциц, побачивши господиню, підбіг до неї.
– Ого! – крикнув він. – Обидві руки зайняті, тепер уже від

мене не вислизнете!
Парубок нахилився через тацю, а юнка відхилила свою

світлу голівку, боронячись хіба лише парою, що пашіла з



 
 
 

горщика.
– Але ж ви й вітрогон! Дайте мені спокій, бо впущу гор-

щик. Але він погроз не злякався, а лише зарепетував:
– Як Бог на небі, від таких смаколиків розум може потьма-

ритися!
– У вас уже давно потьмарився… Сідайте, сідайте!
Гість слухняно сів, а господиня наповнила його келих.
– Кажіть уже, як в Упіті винних судили?
– В Упіті? Як Соломон!
– Ну, і слава Богу!.. Бо мені серце потерпає, щоб усі в око-

лиці вважали вас статечним і справедливим чоловіком. То
як же все ж там було?

Пан Анджей зробив чималий ковток, зітхнув і сказав:
– Мушу розказати все спочатку. А було так: личаки звер-

нулися до бургомістра по гроші на провіант від великого
гетьмана або від пана підскарбія. «Шановне панство, – ка-
зали вони жовнірам, – ви добровольці, тому експропріацію
проводити не можете. Квартири вам виділили з милості, а
провіант дамо аж тоді, коли матимемо певність, що нам за-
платять».

– То вони мали рацію, чи ні?
– За законом, звісно, мали, але жовніри мали шаблі, а за

старими звичаями, у кого шабля, того й рація. Тому й ска-
зали личакам: «Зараз ми тут на вашій шкірі випишемо зо-
бов’язання!» І стався рейвах. Бурмістр із личаками забари-
кадувалися на вулиці, а мої їх намагалися звідти вибити. Не



 
 
 

обійшлося й без стрілянини. Завзяті вояки для страху під-
палили кілька стодол, кількох личаків також заспокоїли…

– Як це заспокоїли?
– Хто отримає шаблею в чоло, відразу спокійний стане.
– Заради Бога! Tа це ж убивство!
– Саме на той час я над’їхав. Жовніри зараз кинулися до

мене з наріканням та скаргами на утиски, в яких мусять жи-
ти, що їх безневинно переслідують. «Животи наші порож-
ні, – бідкалися сіроми, – що ж нам робити?» Я наказав бур-
містрові до мене з’явитися. Він довго думав, але врешті-ре-
шт прийшов із трьома іншими. І почали скиглити: «Хай би
вже грошей не давали, гаразд, але навіщо бити, навіщо місто
палити? Ми б їх нагодували та напоїли за добре слово, але
вони захотіли солонини, медів, делікатесів, а ми самі, убогі,
такого не маємо. Законом будемо захищатися, а ваша ясно-
вельможність перед судом за своїх вояків відповість».

– Бог вас благословить, – заволала Олюнька, – якщо ви
по-справедливому вчинили!

– Якщо вчинив?..
Тут пан Анджей скривився, як студент, котрий має про-

вину визнати, і чуприну почав рукою на чоло нагортати.
– Моя королево! – озвався він врешті жалісно. – Мій скар-

бе!.. Не гнівайтеся на мене…
– То що ж ви такого накоїли? – занепокоїлась Олюнька.
– Я наказав дати по сто батогів бурмістрові і райцям! –

видихнув пан Анджей.



 
 
 

Олюнька не сказала нічого, лише руки поклала на коліна,
голову опустила на груди і поринула в мовчанку.

– Голову зітніть, – заволав пан Кміциц, – але не гнівай-
тесь!.. Я ще не все розповів.

– Ще не все? – застогнала панночка.
– Вони потім послали до Пеневежиса по допомогу. При-

перлася сотня дурнуватих пахолків з офіцерами. Їх поклали,
а офіцерів… Заради Бога, не гнівайтеся!.. Я наказав голих
канчуками гнати по снігу, так, як колись із паном Тумґратoм
в Орші вчинив.

Білевичівнa підняла голову. Суворі її очі палали гнівом,
а пурпур залив їй щоки.

– У вас немає ні сорому, ні совісті! – промовила дівчина.
Пан Анджей глянув здивовано, замовк на мить, після чого

спитав зміненим голосом:
– Ви серйозно, чи лише прикидаєтесь?
– Правда така, що лише гайдамаки гідний такий учинок, а

не кавалера!.. Щиро кажучи, мені ваша репутація серце крає,
бо мені соромно, що ви лише приїхали, а вже вся громада
вважає вас ґвалтівником і пальцями тикає!

– Що мені до вашої громади! Десять халуп один собака
стереже і ще небагато має роботи.

– Не маєте права ганьбити цих простих людей і не маєте
права ганьбити їхні імена. Нікого тут суди не переслідувати-
муть, крім вас!

– Гей, нехай вас за це голова не болить. Кожен сам собі пан



 
 
 

в нашій Речі Посполитій, хто має шаблю в руці й якусь зграю
зібрати зуміє. Що мені зроблять? Кого мені тут боятися?

– Якщо вам нікого боятися, то знайте, що я боюся Божо-
го гніву… і людських сліз боюся, і кривд! А ганьбу з ніким
ділити не бажаю. Хоч я й слабка жінка, однак що таке честь,
знаю більше, ніж будь-хто, хто кавалером називається.

– Боже милий! Не погрожуйте мені, бо ви мене ще не знає-
те.

– О, тепер розумію, що і мій дідусь вас не знав!
З очей пана Кміцицa іскри посипалися, але і в ній занур-

тувала кров Білевичів.
– Кидайтеся ж, пане, скрегочіть зубами! – правила своє

панночка сміливо. – Я вас не боюся, хоч я й одна, а ви маєте
цілу хоругву розбійників під собою. Невинність моя мене за-
хищає!.. Гадаєте, що я не знаю, як у Любичі ви по портретах
стріляли і дівчат на розпусту тягали?.. Це ви мене не знає-
те, якщо гадаєте, що я мовчатиму покірно. Я вимагаю пова-
ги від вас і цього мені жоден заповіт не заборонить. Більше
того, воля мого діда така, що я лише порядному чоловікові
дружиною можу стати…

Пан Анджей явно засоромився цих витівок любицьких,
бо опустивши голову, спитав уже тихіше:

– Хто ж вам про ту стрілянину розповів?
– Вся шляхта в околиці лише про те й гуде.
– Ох, і заплачу я цим саракам, зрадникам, за добро! – по-

обіцяв пригнічений пан Кміциц. – Але то сталося на п’яну



 
 
 

голову… у компанії. Бо ж вояки вгамувати свою хіть не вмі-
ють. А щодо дівчат, то я їх не тягав.

– Знаю, що це самі ці соромітники, ці розбишаки до всьо-
го вас намовляють.

– Вони не розбишаки, а мої офіцери.
– Я тим вашим офіцерам наказала забиратися геть із мого

дому!
Олюнька чекала на вибух, натомість із великим здивуван-

ням помітила, що звістка про вигнання компанійців жодно-
го враження на пана Кміцица не справила, навіть навпаки,
поліпшила йому настрій.

– Ви наказали їм забиратися геть? – спитав пан Анджей.
– Саме так.
– І вони забралися?
– Ще й як.
– Дяка Богові, войовничу маєте фантазію! Мені це дуже

подобається, бо дуже небезпечно з такими людьми задира-
тися. Не один життям за таке заплатив. Але і вони знають
дисципліну перед Кміцицом!.. Бачите! Все знесли покірно,
як вівці, бачите? А чому? Бо мене бояться!

Тут пан Анджей поглянув зарозуміло на Олюньку і вуса
почав крутити. Вона натомість розсердилася не на жарт че-
рез цю зміну настрою і цю невчасну зухвалість, тому промо-
вила гордо і з натиском:

– Вам доведеться вибирати між мною і ними, інакше бути
не може!



 
 
 

Пан Кміциц, здавалося, не помітив тієї рішучості, з якою
Олюнька промовляла, тому відповів недбайливо, майже ве-
село:

– Навіщо ж мені вибирати, коли я і вас маю, й їх! Ви може-
те собі у Водоктaх робити все, що вам заманеться. Але якщо
мої компанійці жодної тут кривди чи сваволі не вчинили, то
за що ж я маю їх зрікатися? Вам того не второпати, що таке
служити під одним прапором і війну разом відбувати. Жод-
на родина так не зв’язує, як спільна служба. Знайте, що вони
чи не тисячу разів рятували мені життя, і я їм також. А що
тепер вони опинилися без даху над головою, що їх закон пе-
реслідує, то тим більше мушу дати їм притулок. Це все родо-
вита шляхта, за винятком Зендa, походження котрого непев-
не. Але такого відчайдуха не знайти в цілій Речі Посполитій.
Крім цього, якщо б ви тільки почули, як він звіра чи птаство
наслідує, то самі б його полюбили.

Тут пан Анджей зареготав, немовби ніякий гнів, жодного
непорозуміння не мало ніколи місця поміж ними, а дівчи-
на аж заламала руки, побачивши, як із рук її вислизає той
вітрогон. Усе те, що казала йому про людську думку, про по-
требу вгомонитися, про лиху славу, ковзнуло по ньому, як
тупе лезо по панцері. Нерозбуджене сумління цього вояка
не могло відчути її обурення такою несправедливістю, таким
безчесним свавіллям. Як же тут до нього достукатися, як із
ним говорити?

– Нехай діється воля Божа! – вимовила нарешті панночка.



 
 
 

– Оскільки ви мене зрікаєтесь, то йдіть собі своєю дорогою!
Бог залишиться із сиротою!

– Я вас зрікаюся? – неабияк здивувався пан Кміциц.
– Атож! Якщо не словами, то вчинками. Якщо не ви мене,

то я вас. Бо не піду за чоловіка, на котрому тяжіють людські
сльози і людська кров, у котрого пальцями тикають, банди-
том, розбійником називають і зрадником вважають!

–  Яким таким зрадником?.. Не доводьте мене до шалу,
щоб я чогось не наробив такого, про що потім буду жалку-
вати. Нехай мене грім зараз поб’є, нехай мене зараз чорти
вхоплять, якщо я зрадник, я, котрий на захист вітчизни став,
коли всі руки опустили!

– Ви на її захист стали, а чините те саме, що і ворог, бо її
топчете, людей у ній катуєте, бо на Божі та людські закони
начхали. Ні! Хоч би й серце розірвалося, я такого тебе мати
не хочу, не хочу!..

– Не кажіть мені про відмову, бо я можу сказитися! Ря-
туйте ж мене, янголи! Якщо не захочете мене добровільно,
то я вас і так візьму, хоч би тут уся голота із закутків, хоч
би й самі Радзивілли, сам король і вся нечиста сила рогами
підступи захищали, хоч би я мав душу чортові продати…

– Не накликайте злих духів, бо ще вас почують! – засте-
регла Олюнька, простягаючи вперед руки.

– Чого ж ви від мене хочете?
– Бути порядним!..
Замовкли обоє та запанувала тиша. Було чутно лише са-



 
 
 

пання пана Анджея. Останні слова Олюньки пробили однак
броню, що вкривала його совість. Парубок почувався при-
ниженим. Не знав, що й сказати, як захищатися. Тому почав
ходити широкими кроками по кімнаті. Юнка ж сиділа непо-
рушно. Зависла над ними незгода, роз’ятрений біль і печаль.
І так їм було разом важко, і довга мовчанка ставала щораз
нестерпнішою.

– Будьте здорова! – вимовив раптом пан Кміциц.
– Їдьте, пане, і хай вас Бог напоумить на що інакше! – і

собі сказала Олюнька.
– Я поїду! Гіркий мені був ваш трунок, гіркий хліб! Жов-

чю й оцтом мене тут напоїли!
– А ви вважаєте, що мене напоїли солодким? – зронила

панночка голосом, в якому тремтіли сльози.
– Будьте здорова!
– Будьте здоровий…
Пан Анджей підійшов до дверей, несподівано обернувся і

підбіг до господині, схопив її за обидві руки:
– Рани Христові! То ви хочете, щоб я трупом у дорозі з

коня впав?
Тоді Олюнька вибухнула плачем. Парубок обійняв її і дов-

го тримав в обіймах, повторюючи крізь зціплені зуби:
– Бийте мене, хто в Бога вірить! Бийте, не жалійте!
Наприкінці гість таки вибухнув:
– Не плачте, Олюнько! Заради Бога, не плачте! У чому

я завинив? Зроблю все, що забажаєте. Цих я повиганяю. В



 
 
 

Упіті все залагоджу. Буду жити інакше. Бо вас кохаю. Заради
Бога! Серце моє розіб’ється. Зроблю все, тільки не плачте. І
кохайте мене хоч трішечки.

Так він її заспокоював і пестив. Вона нарешті виплакалася
і сказала:

– Їдьте вже, пане. Бог згоду між нами зробить. Я не маю
образи, один лише біль у серці.

Місяць викотився вже високо над білими полями, коли
пан Кміциц рушив назад до Любичa, а за ним подалися й
жовніри, розтягнувшись вужем на широкій дорозі. Їхали не
через Волмонтовичі, а коротшою дорогою, бо скував мороз
болота і можна було ними проїздити безпечно.

Вахмістр Сорока наблизився до пана Анджея.
– Пане ротмістре, – поцікавився він, – а де нам зупинити-

ся в Любичі?
– Відійди від мене! – відрубав пан Кміциц.
Він їхав попереду, нічого нікому не кажучи. У серці мо-

лодика нуртувала печаль, часом гнів, але насамперед злість
на самого себе. Це була перша ніч у його житті, в якій ро-
бив іспит совісті і ця інформація його обтяжувала гірше за
найважчий панцер. Ось приїхав у цей край зі заплямова-
ною репутацією і що зробив, щоб її поправити? Першого ж
дня дозволив стрілянину та розпусту в Любичі і набрехав,
що в ній участі не брав, але ж брав. І дозволяв таке щодня.
Далі: жовніри кривдили міщан, а він цю кривду лише допов-
нив. Гірше! Кинувся на місцеву делегацію, побив людей, пу-



 
 
 

стив голих офіцерів на сніги. Якщо йому влаштують процес,
він програє. Засудять, відберуть у нього майно, шляхетність,
може, й життя. І вже не зможе він, як у давні часи, зібрав-
ши загін озброєної голоти, насміхатися над законом, бо за-
думав одружитися, осісти у Водоктaх, діяти не на власну ру-
ку, а в компуті. Там його закон знайде і досягне. Крім цього,
якщо йому й минеться безкарно, все ж є щось бридкого в
цих вчинках, щось негідне лицаря. Може, сваволю й вдасть-
ся десь пом’якшити, але ж пам’ять про неї залишиться і в
людських серцях, і в його власній совісті, і в серці Олюньки.
Тут, коли згадав, що вона все ще не відштовхнула його, коли
від’їжджав, читав в її очах пробачення, наречена здалася йо-
му такою доброю, як янгол небесний. І ось тобі маєш! Від-
чув бажання повернутися не завтра, але вже, повернутися,
як кінь довезе, й упасти їй до ніг, і просити забути, і цілувати
ці солодкі очі, які сльозами оросили сьогодні його обличчя.

Хотілося йому самому заридати, і здавалося, що так кохає
цю дівчину, як ніколи іншого в житті не любив. «Матінко
Божа! – думав парубок про себе, – я зроблю, що вона хоче.
Повиганяю тих друзів геть, хоч би й на край світу. Бо правда
така, що це вони мене на лихе намовляють».

Тут вершнику спало на гадку, що прибувши до Любичa,
застане їх найпевніше п’яних або з дівчатами, і напала на
нього така злість, що хотілося йому шаблею рубанути когось,
хоч би й цих жовнірів, котрих провадив, і сікти їх немило-
сердно.



 
 
 

– Вони в мене отримають! – бурчав, шарпаючи вус. – Ще
мене таким не бачили, як побачать.

Тут вершник почав коня гостро пришпорювати і за вуз-
дечку тягнути і шарпати, аж кінь занервував, а Сорока, по-
бачивши таке, зауважив жовнірам:

– Ротмістр збісився. Не дай Боже йому під руку потрапи-
ти.

Пан Анджей і справді шаленів. Навколо панував вели-
кий спокій. Місяць світив погоже, небо іскрилося тисячами
зірок, навіть найменший вітерець не ворушив гілки на дере-
вах, лише в серці лицаря закипала буря. Дорога до Любича
здалася йому такою довгою, як ніколи. Якась невідома доти
тривога почала на нього насувати із сутінків, з лісових гли-
бин і з полів, залитих зеленим світлом місяця. Врешті-решт
стома охопила пана Анджея, бо ми ж знаємо, що всю минулу
ніч він провів в Упіті в пиятиці та гулянці. Але хотів утому
здолати, відганяючи її швидкою їздою, відтак повернувся до
вояків і наказав:

– По конях!..
Помчав, як стріла, а за ним весь загін. І в цих лісах, і на

пустих полях летіли, як кортеж пекельних тевтонських ли-
царів, про яких люд жемайтійський досі пам’ятає, як інколи
ясними місячними ночами з’являлися і мчали роздираючи
повітря, сповіщаючи про війну та вражаючі поразки. Тупіт
летів поперед них і за ними. З коней почала бухати пара і
лише коли снігом вкриті дахи любицькі з’явилися після за-



 
 
 

круту, звільнили біг.
Ворота застали широко відчиненими. Пана Кміцицa зди-

вувало, що коли подвір’я заповнилося людьми та кіньми, ніх-
то не вийшов ні поглянути, ні спитати, хто це прибув. Рот-
містр сподівався застати вікна, що палали від світла, почути
голос чекана пана Углікa, скрипалів або веселий гамір бенке-
ту. А тим часом лише в двох вікнах їдальні мерехтів непев-
ний вогник, в інших було темно, тихо та глухо. Вахмістр Со-
рока зіскочив першим з коня, щоб підтримати стремено ко-
мандирові.

– Всім спати! – наказав пан Анджей. – Хто поміститься в
челядній, хай спить там, а всі інші в стайнях. Коней поста-
вити в обори і принести їм сіна зі стодоли.

– Слухаюсь! – відповів вахмістр.
Пан Кміциц зліз із коня. Двері у сіни були розчахнуті нав-

стіж, там панував холод.
– Гей там, є там хто? – гукнув пан Анджей.
Ніхто не озвався.
– Гей там! – повторив гучніше.
Мовчанка.
– Повпивалися, – буркнув пан Анджей.
Й охопила його така злість, що аж зубами заскреготів. Ко-

ли їхав, його аж трясло від гніву на згадку, що застане пия-
тику та розпусту, а ця тиша зараз дражнила його ще більше.

Зайшов до їдальні. На величезному столі догорала саль-
на лампадка червоним, димним світлом. Подув повітря, що



 
 
 

прийшло із сіней, хитнув вогником так, що цілу хвилину пан
Анджей не міг нічого побачити. Лише коли миготіння заспо-
коїлося, побачив тіла, що лежали в рядочок під стіною.

– До смерті повпивалися, чи що? – занепокоївся прибуле-
ць.

Потім нетерпляче наблизився до першої постаті скраю.
Обличчя не міг побачити, бо було занурене в тіні, але по бі-
лому шкіряному поясі і по білому чохлу чекана впізнав пана
Углікa і почав безцеремонно штурхати лежачого ногою.

– Вставайте, сучі діти! Вставайте!..
Але пан Углік лежав нерухомо, з руками, що безвладно

опали вздовж тіла, а за ним лежали й інші. Ніхто не позіх-
нув, не затремтів, не прокинувся, не хропів. Тут пан Кміциц
помітив, що всі лежать горілиць, в однакових позах і якесь
страшне передчуття вхопило його за серце.

Пан Анджей підбіг до столу, вхопив тремтячою рукою ка-
ганець і підніс його до облич товаришів.

Волосся заворушилося в нього на голові, таке страшне ви-
довище постало йому перед очима. Пана Углікa міг упізна-
ти виключно по білому поясі, бо обличчя та голова перетво-
рилися в одну безформну масу, залиту кров’ю, огидну, без
очей, носа та рота – тільки величезні вуса стирчали з цієї
жахливої калюжі. Пан Кміциц світив далі. Другий за чергою
лежав Зенд із вискаленими зубами та вибалушеними очима,
в яких засклів передсмертний жах. Третій у ряді був пан Ра-
ницький, повіки мав прикриті, а по цілому обличчю розли-



 
 
 

лися білі, кров’яні та темні цятки. Пан Анджей світив далі.
Четвертим лежав пан Кокосінський, котрого пан Кміциц лю-
бив найбільше серед усіх товаришів, бо це був давній близь-
кий його сусіда. Цей волів спати спокійно, лише збоку, в шиї
зяяла велетенська рана, мабуть, стилетом завдана. П’ятим у
черзі лежав велетенський пан Кульвець-Гіпокентавр із жупа-
ном, подертим на грудях, і посіченим густими ранами облич-
чям. Пан Анджей наближав лампадку до кожного обличчя, а
коли врешті засвітив у вічі шостому, панові Рекуцю, здалося
йому, що повіки нещасного легко затремтіли від світла.

Прибулець поставив на підлогу каганець і почав легко тру-
сити пораненого.

– Рекуць, Рекуць, – кликав ротмістр, – це я, Кміциц!.. За
повіками стало тремтіти й обличчя, очі та рот розтулялися
та затулялися позмінно.

– Це я! – продовжував пан Анджей.
Очі пана Рекуця розплющилися на мить повністю, він

упізнав обличчя свого приятеля і тихо застогнав:
– Яндрусю, священика!..
– Хто вас побив?! – закричав пан Кміциц, хапаючись за

чуба.
– Бутри-ми, – озвався голос такий тихий, що заледве його

можна було почути.
Після цього пан Рекуць напружився, застиг, вирячені очі

втупилися в стелю, і він сконав.
Поручник мовчки підійшов до стола, поставив на нього



 
 
 

каганець, сам сів на крісло й узявся руками терти по облич-
чю, як людина, котра щойно зі сну прокинулася, й сама не
знає, чи вже пробудилася, чи ще бачить картини сну перед
очима.

Молодик ще раз кинув погляд на тіла, що лежали під сті-
ною. Холодний піт виступив йому на чолі, волосся наїжачи-
лося на голові i леґінь заверещав, аж шиби задеренчали на
вікнах:

– Ставай, хто живий! Ставай!
Жовніри, котрі розмістилися в челядній, почули той зойк,

і ввалились у покій. Пан Кміциц показав їм рукою на тіла,
що лежали під стіною.

– Побили! Побили! – повторював він хрипким голосом.
Ті кинулися дивитися, дехто підбіг із свічками, і стали в очі
небіжчикам світити. Після першої миті здивування вчини-
вся гомін і метушня. Припхалися і ті, хто вже повкладалися
в стайнях та оборах. Всю оселю залило світлом, заповнило
людьми, а поміж цього замішання, криків, запитань одні ли-
ше побиті лежали під стіною рівно і тихо, байдужі до всього
і, проти своєї природи, спокійні. Душі з них уже вийшли, а
тіл не могли розбудити ні сурми до бою, ані дзенькіт келихів
до бенкету.

Тим часом у вояцькому гомоні щораз більш домінували
вигуки погроз і нестями. Пан Анджей, котрий доти поводи-
вся, як непритомний, схопився враз і закричав:

– По конях!..



 
 
 

Усе живе рушило до дверей. Не минуло й півгодини, як
уже більше сотні вершників летіли стрімголов широкою,
сніжною дорогою, а на їх чолі летів пан Кміциц, немов його
злий дух опанував, без шапки, з голою шаблею у руці. Нічну
тишу роздирали дикі вигуки:

– Бий! Убивай!..
Місяць досяг свого апогею на своїй небесній дорозі, ко-

ли раптом його відблиск почався мішатися і зливатися з ро-
жевим світлом, що виходило, немов з-під землі. Поступово
небо червоніло щораз більше, ніби від зорі, що встає, аж вре-
шті кривава червона заграва залила всю околицю. Широке
море вогню шаленіло над велетенським закутом Бутримів, а
дикі вояки Кміцица, посеред диму, пожежі й іскор, що бу-
хали стовпами вгору, рубали до смерті наляканий і засліпле-
ний жахом люд…

Схопилися зі сну мешканці ближніх закутків. Більші та
менші громади Задимлених Ґостевичів, Стак’янів, Ґашто-
втів і Домашевичів збиралися на дорогах, перед будинками
і, споглядаючи у бік пожежі, передавали з уст в уста боязкі
звістки: «Мабуть, ворог вторгся і палить Бутримів. Це незви-
чайна пожежа!»

Відгомін пострілів, що долинав час від часу здалеку, під-
твердив цей здогад.

– Гайда на допомогу! – закликали сміливіші. – Не дамо
братам загинути.

А коли так казали старші, то молодші, котрі на зимовий



 
 
 

збір у Расейняй не пішли, сідали на коней. У Кракінові й
Упіті стали бити в дзвони по костелах.

У Водоктaх тихий стукіт у двері розбудив панну Олексан-
дру.

– Олюнькo! Вставай! – кликала панна Франциска Кульве-
цівна.

– Тітонько, заходьте! Що там діється?
– Волмонтовичі горять!
– В ім’я Отця, Сина та Святого Духа!
– Постріли аж сюди чути, там битва! Господи, змилуйся

над нами!
Олюнька страхітливо закричала, після чого вискочила з

ліжка і почала квапливо одяг накидати. Тіло її тремтіло, як
у лихоманці. Лише вона здогадалася відразу, що то за ворог
напав на нещасних Бутримів.

За мить набігли розбуджені жінки з усього дому з плачем
і риданнями. Олюнька кинулася на коліна перед іконою, во-
ни послідували її прикладу й усі стали молитися вголос –
літанію21 за вмираючих.

Були заледве на половині, коли раптовий грюкіт потряс
дверима від сіней. Жінки схопилися на рівні ноги, тривож-
ний зойк вирвався з їхніх грудей:

– Не відчиняйте! Не відчиняйте!
Однак грюкіт почувся з подвійною силою, можна сказати,

21 Літанія – урочиста церковна служба або молитва, в якій заклики до Бога чи
Святого доповнюються проханнями, що регулярно повторюються.



 
 
 

що мало двері з завіс не зніс. Тим часом поміж зворохобле-
них жінок озвався пахолок Костик.

– Панночко, – гукнув він, – хтось там дуже грюкає. Від-
чиняти чи ні?

– А він один?
– Один.
– Тоді відчини!
Служка побіг, а вона, своєю чергою, хапнула свічку, прой-

шла до їдальні, а за нею панна Франциска й усі дівчата-пря-
дильниці.

Заледве встигла поставити свічку на столі, коли в сінях
почувся брязкіт заліза, рипіння дверей, і перед очима жінок
з’явився пан Кміциц, страшний, чорний від диму, закривав-
лений, засапаний і з божевільними очиськами.

– Кінь мені під лісом упав! – крикнув прибулець. – Мене
переслідують!..

Панна Олександра втупила в нього очі:
– То це ви спалили Волмонтовичі?
– Я!.. Я!..
Він ще хотів щось сказати, коли нараз від дороги та лісу

долинули вигуки і тупіт коней, який наближався з надзви-
чайною швидкістю.

– Чорти по мою душу!.. Гаразд! – вигукував, мов у гаряч-
ці, пан Анджей.

Панна Олександра тієї ж миті звернулася до прядильниць:
– Якщо питатимуть, скажіть, що тут нікого немає, а тепер



 
 
 

у челядну і зі світлом сюди повертайтеся!..
Після цього звернулася до пана Анджея:
– Он туди! – вказала дівчина на прилеглу кімнату.
І майже насильно випхала його у відчинені двері, які

негайно ж зачинила.
Тим часом озброєні люди заполонили подвір’я і в одну

мить Бутрими, Ґостевичі, Домашевичі й інші ввалилися в
оселю. Побачивши панночку, зупинилися в їдальні, вона ж
стояла зі свічкою у руці, затуляючи собою дорогу до даль-
ших дверей.

– Люди! Що діється? Чого ви тут хочете? – спитала, не від-
водячи очей перед грізними поглядами та зловісним блис-
ком оголених шабель.

– Кміциц спалив Волмонтовичі! – крикнула шляхта хо-
ром. – Повбивав чоловіків, жінок, дітей! Кміциц це зробив!..

– Ми його людей здолали! – почувся голос Юзви Бутримa.
– А тепер його голови хочемо!..

– Його голови! Крові! Зарубати вбивцю!
– Ловіть його! – стенула плечима панна. – Чого ж тут стої-

те? Ловіть!
– А він не тут сховався? Ми коня під лісом знайшли.
– Не тут! Дім був зачинений! Шукайте в стайнях та обо-

рах.
– У ліс утік! – припустив якийсь шляхтич. – Гей же, па-

новe браття!
– Цить! – крикнув гучним голосом Юзва Бутрим. Після



 
 
 

цього підійшов до господині.
– Паннo! – попросив він. – Не ховайте його!.. Він прокля-

тий!
Олюнька звела обидві руки над головою.
– Проклинаю його разом із вами!..
– Амінь! – крикнула шляхта. – До забудов і в ліс! Знайде-

мо його! Гайда за бандюгою!
– Гайда! Гайда!
Брязкіт шабель і хода віддалилися. Шляхта висипала на

ґанок і хутко посідала на коней. Частина мисливців шукали
ще якийсь час у забудовах, у стайнях, оборах, стодолі. Потім
голоси стали віддалятися у бік лісу.

Панна Олександра прислухалася, доки гамір зовсім не
зник, після чого гарячково постукала у двері покою, в якому
зачинила пана Анджея.

– Немає більше нікого! Виходьте!
Пан Кміциц вивалився з кімнати, як п’яний.
– Олюнько!.. – почав було він.
А дівчина труснула розпущеним волоссям, яке вкривало

її спину, ніби плащем.
– Не хочу вас бачити, знати! Беріть коня й утікайте звід-

си!..
– Олюнько! – застогнав пан Анджей, простягаючи руки.
– Кров на ваших руках, як на каїнових! – скрикнула юнка,

сахаючись, немов від гадюки. – Геть навік!..



 
 
 

 
Розділ VI

 
День устав блідий і освітив купу згарища у Волмонтови-

чах, погорілі будинки, господарські будівлі, спалені або по-
рубані шаблями тіла людей і коней. У попелі, поміж гаснучо-
го вугілля, купки блідих людей шукали тіла небіжчиків або
залишки майна. Це був день жалоби та поразки для всієї Ля-
уди. Численна шляхта, щоправда, перемогла загін пана Кмі-
цицa, але у важкій і кровопролитній битві. Крім Бутримів,
котрих загинуло найбільше, не було закутка, в якому би вдо-
ви не оплакували своїх чоловіків, батьки синів або діти бать-
ків. Тим важче було ляуданцям здолати нападників, бо всі
тутешні чоловіки були відсутні, лише люди похилого віку
або зелена молодь брали участь у протистоянні. Проте з Кмі-
цицoвих людей не врятувався ніхто. Одні дали дуба у Вол-
монтовичах, захищаючись так відчайдушно, що навіть пора-
нені ще билися, інших переловили наступного дня по лісах і
порубали без жалю. Сам пан Анджей як у воду канув. Губи-
лись у припущеннях, що з ним сталося. Дехто стверджував,
що його бачили в Любичі, але відразу ж це спростували. То-
му вирішили, що він дістався до пущі Зеленки, а звідти до
Роговської, де хіба лише Домашевичі могли його вистежи-
ти. Багато хто переконував також, що до Хованського втече
і ворогів наведе, але то були щонайменше передчасні побо-
ювання.



 
 
 

Тим часом залишки Бутримів потягнулися до Водоктів
і стали там наче табором. Оселя наповнилася жінками та
дітьми. Хто не вмістився, пішли у Мітруни, які панна Олек-
сандра повністю погорільцям віддала. Також близько сотні
озброєних людей, котрих міняли по черзі, стали у Водоктaх
для захисту. Бо остерігалися, що пан Кміциц не подарує по-
разки і будь-якої миті може озброєний по панну повернути-
ся. Прислали своїх надвірних козачків і гайдуків і відоміші в
околиці родини, такі, як Шиллінґи, Сологуби й інші. Водок-
ти нагадували місто, що готувалося до облоги. А між озброє-
ними людьми, між шляхтою, між гуртками жінок ходила в
жалобі панна Олександра, бліда, зболена, слухаючи людсь-
кий плач і людські прокляття на пана Кміцицa, що наче ме-
чами прошивали її серце, адже вона була опосередкованою
причиною всіх цих нещасть. До неї ж прибув у ці краї той
біснуватий чоловік, котрий зворохобив їхній спокій і крива-
ву пам’ять по собі залишив, права потоптав, людей побив,
села, як бусурманин, знищив вогнем і мечем. Аж дивно бу-
ло, що одна людина могла стільки лиха упродовж такого ко-
роткого проміжку часу накоїти, хоча цей чоловік не був ні
зовсім поганий, ні безнадійно зіпсутий. Хто-хто, а Олюнька,
котра найближче його пізнала, знала про це найкраще. Існу-
вала велика прірва між самим паном Кміцицом і його вчин-
ками. Але саме тому великого болю завдавала панні Олек-
сандрі думка, що цей чоловік, котрого вона покохала всім
своїм молодим серцем, міг бути іншим. Він мав у собі такі



 
 
 

чесноти, які могли б його зробити взірцевим лицарем, кава-
лером, сусідою. Він міг здобути замість презирства – подив
і людську любов, а замість проклять – благословення.

Часом панночці здавалося, що це якесь нещастя, якась ве-
лика та нечиста сила підштовхнула її тепер уже колишнього
нареченого до цих всіх насильств, які він вчинив, а тоді дів-
чину охоплював сум, справді незмірний, за цим нещаслив-
цем і ще не вмерле кохання знову нуртувало в серці, що під-
кріплювалося свіжими спогадами про його лицарську поста-
ву, слова клятв і кохання.

Тим часом майже сто позовів було подано проти нього в
місті, сто процесів йому загрожувало, а пан староста Глебо-
вич вислав пахолків, аби схопити злочинця.

Закон мав його судити.
Проте від вироків до їх виконання було ще дуже дале-

ко, бо безлад щораз більше посилювався у Речі Посполитій.
Жахлива війна нависла над країною і кривавими кроками
наближалася до Жемайтії. Могутній біржайський Радзивілл,
котрий сам один міг закон збройною рукою підтримати, над-
то публічними справами переймався, а ще більше був зану-
рений у великі проекти свого власного роду, вплив якого хо-
тів поширити на всі інші території в країні, навіть за раху-
нок загального добра. Інші магнати також більше про себе,
ніж про державу, турбувалися. Тріщали вже з часів козацької
війни всі цеглини в потужній споруді цієї Речі Посполитої.

Людна країна, багата, сповнена відважного лицарства ста-



 
 
 

вала здобиччю зайд, а натомість самочин і сваволя здіймали
щораз більше голову і могли опиратися закону – тільки б си-
лу відчули за собою.

Утиснені проти утискувачів найкращий і майже єдиний у
власних шаблях могли знайти захист. Тож і вся Ляуда, про-
тестуючи проти пана Кміцица в містах, довго ще не злізала
з коней, готова зло злом подолати.

Але минув місяць, а про пана Анджея не було й звістки.
Люди стали легше дихати. Заможніша шляхта відкликала
озброєну челядь, яку для оборони Водоктів посилала. Дріб-
ніші брати тужили за роботою і відпочинком по закутках,
тому й собі стали помалу роз’їзжджатися. А коли воєнні на-
строї заспокоїлися в міру, як час збігав, щораз більше хоті-
лося цій убогій шляхті правом відсутнього турбувати і в три-
буналах своїх покарання за кривду шукати. Бо хоч самого
пана Кміцицa не могли ніяк дістати, залишився ще Любич,
великий і прекрасний маєток, готова за завдану шкоду наго-
рода та плата. Бажання судитися підтримувала при цьому в
ляуданській братії сама панна Олександра. Двічі з’їжджали-
ся до неї на наради ляуданські старійшини, а вона в тих на-
радах не тільки брала участь, а й головувала на них, дивую-
чи всіх зовсім не жіночим розумом і розсудливістю, такими
влучними, що їй міг не один учений позаздрити. Хотіли то-
ді ляуданські старійшини силою Любич зайняти і Бутримам
його віддати, але панночка їх рішуче відраджувала.

– Не платіть злом за зло, – пояснювала вона, – бо тоді з ва-



 
 
 

шої справи нічого путнього не вийде. Нехай уся невинність
стане на ваш бік. Він чоловік впливовий і родовитий, знай-
де і по судах собі поплічників, а коли хоч найменший при-
від дасте, то можете нової кривди зазнати. Нехай ваше пра-
во буде таким певним, що кожен суд, хоч би навіть із братів
складений, не міг нічого проти вас присудити. Скажіть Бут-
римам, аби ніякого маєтку, ні худоби не брали і Любич по-
вністю у спокої залишили. Що їм треба, я їм із Мітрунів дам,
де більше є всілякого добра, ніж будь-де у Волмонтовичaх.
А якби пан Кміциц знову тут з’явився, то нехай і його зали-
шать у спокої, поки вироку не буде, і нехай на його здоров’я
не посягають. Пам’ятайте, що тільки доти, доки він живий,
ви маєте від кого відшкодування кривд ваших шукати.

Так промовляла мудра панночка зі зрілим розумом, а во-
ни славили її розважливість, не зважаючи на те, що тягани-
на може вийти також і на користь пану Анджеєві, принаймні
його життю нічого не буде загрожувати. Може, власне і хоті-
ла Олюнька це невдале життя від раптової біди врятувати?
Але шляхта послухалася її, бо ж звикла з давніх-прадавніх
часів усе, що виходить із вуст Білевичiв, за Євангеліє вважа-
ти. Тому Любич залишився неторканим, і пан Анджей, якби
його виявили, міг би до часу спокійно в Любичі осісти.

Та він так і не об’явився. Натомість через півтора міся-
ця прийшов до панночки посланець із листом, якийсь чужий
чоловік, нікому невідомий. Лист був від пана Кміцицa, де
були написані такі слова:



 
 
 

«Серце моє, кохана, найдорожча, незабутня
Олюнькo! Будь-якому творінню природи, а особливо
людині, хоч навіть і найгіршій, що за кривду свою
мусила помститися, ніхто б нічого поганого не вчинив,
отже, він тим самим змушений платити. А що я
порубав ту пихату шляхту, Бог мені свідок, що не
сталося це через якусь жорстокість, а лише тому,
що товаришів моїх – усупереч законам Божим і
людським – незважаючи на їхню молодість і високе
походження такою безжальною смертю повбивали, яка
б їх ніде, навіть у козаків чи татарів, чекати не могла.
Не можу також заперечувати, що гнів мене майже
надлюдський опанував, але хто ж дивуватиметься люті,
яка у приятельській пролитій крові початок бере? Душі
покійних панів Кокосінськогo, Раницькогo, Углікa,
Рекуця, Кульвеця i Зендa, в розквіті літ і слави невинно
порубаних, озброїли мої руки саме тоді, коли – як
перед Богом свідчу! – я знайти злагоду та дружбу з
усією ляуданською шляхтою замислив, бажаючи життя
своє змінити, прислухаючись до солодких порад ваших.
Слухаючи звинувачення проти мене, не відкидайте і
мого захисту, і судіть справедливо. Шкода мені тепер
цих людей у закутках, бо, може, й невинним дісталося,
але воїн, котрий мститься за кров братів, невинних від
винних відрізнити не зуміє і на нікого не зважає. Бодай
би не сталося те, що мені в ваших очах зашкодити
могло. За чужі гріхи та провини, за справедливий
гнів найважчої для мене покути, бо втративши вас, у
відчаї я сплю й у відчаї прокидаюся, не в змозі ні вас,



 
 
 

ні кохання твоє забути. Нехай же мене нещасного ті
трибунали засудять, нехай сейми вироки підтвердять,
нехай посадять мене до в’язниці, покладуть у труну,
нехай земля розверзеться у мене під ногами – все знесу,
все перетерплю, лише, заради Бога, не викидайте мене з
серця. Я зроблю все, що захочуть, віддам Любич, віддам
після вигнання ворога й оршанські маєтки. Я маю рублі
здобуті, в лісах закопані, нехай і їх забирають, тільки
б мені ви пообіцяли, що вірності дотримаєте, як вам
небіжчик дід із того світу наказує. Ви врятували мені
життя, врятуйте ж і душу мою, дайте кривду виправити,
дозвольте життя на краще змінити, бо вже бачу, що
якщо ви мене покинете, то мене й Господь Бог покине і
відчай штовхне мене до ще гірших учинків».

Скільки там голосів жалісливих озвалося в душі Олюнь-
ки на захист пана Анджея, ніхто не вгадає, ніхто описати не
зуміє! Кохання, як лісова насінина, з вітром швидко летить,
але коли деревом у серці виросте, то хіба разом із серцем
висмикнути його можна. Білевичівнa була з тих, хто чесним
серцем міцно кохає, тож сльозами облила цей лист пана Кмі-
цица. Але не могла відразу після першої ж звістки все за-
бути, все пробачити. Розкаяння пана Анджея було, мабуть,
щирим, але душа його залишилася дикою і характер невга-
мовний також не змінився настільки через ті випадки, щоб
про майбутнє можна було думати без тривоги. Не слова, а
вчинки могли б змінити майбутнє пана Анджея. Врешті, як
могла би сказати людині, котра утопила у крові всю околи-



 
 
 

цю, імені котрої ніхто по обидва береги Ляуди не вимовляв
без проклять: «Приїжджай, за трупи, пожежі, кров і людські
сльози віддаю тобі своє кохання і свою руку».

Тому відписала йому інше:
«Як я вам і казала, не хочу вас знати і бачити, й буду

непохитна у цьому, хоч би мені серце мало розірватися.
Таких кривд, які ви людям тут заподіяли, не оплачують
ні маєтками, ні грішми, бо померлих воскресити не
можна. Не заможність ви втратили, а добре ім’я. Нехай
вам та шляхта, яку ви спалили та повбивали, вибачає,
то й я пробачу. Нехай вона вас прийме, то й я прийму.
Нехай вона перша за вас заступиться, то й я її аргументи
вислухаю. А якщо таке ніколи не станеться, то й ви
собі шукайте щастя деінде, насамперед Божого, а не
людського, пробачення, бо Божа милість потрібніша».

Панна Олександра полила сльозами кожне слово свого ли-
ста, потім запечатала його перснем Білевичів і сама винесла
його посланцеві.

– Звідки ти прибув? – спитала, окидаючи зором цю дивну
постать напівселянина-напівслуги.

– З лісу, панянко.
– А де твій пан?
– Цього мені не можна казати. Але він звідси далеко. Я

п’ять днів їхав, аж коня втратив.
– Ось тобі таляр! – подала Олюнька. – А чи твій пан здо-

ровий?
– Здоровий він юнак, як тур.



 
 
 

– А чи не голодує? Не в бідності?
– Він заможний пан.
– Іди з Богом.
– Кланяюсь до ніг.
–  Скажи панові… зачекай… скажи йому… нехай йому

Бог помагає.
Чоловік пішов – і знову пливли дні, тижні без звістки

від пана Кміцица. Минали якось буденно, день від дня гір-
ший. Московське військо Хованськогo щораз більше запруд-
нювало Річ Посполиту. Не враховуючи українських земель,
найбільші в королівстві воєводства: Полоцьке, Смоленське,
Вітебське, Мстиславське, Мінське та Новоміське – вже бу-
ли зайняті. Лише частина Віленського, Брест-Литовського,
Трокайського та Жемайтійське староство дихали ще вільни-
ми грудьми, але й вони з дня на день сподівалися гостей.

Останнього щабля немочі, мабуть, досягла Річ Посполита,
що не могла вже чинити опір саме тим силам, якими рані-
ше легковажила і з якими завжди розправлялася переможно.
Правда, сили ці підтримував ще триваючий бунт Хмельни-
цького, справжня стоголова гідра. Та попри бунт, попри вис-
наження сил у попередніх війнах і діячі, і воїни запевняли,
що саме лише Велике Князівство могло і було в стані не тіль-
ки навалу відбити, але ще й стяги свої звитяжні поза власні
кордони занести. На нещастя, внутрішня незгода ставала тій
силі на перешкоді, паралізуючи намагання навіть тих грома-
дян, котрі життя та майно пожертвувати були готові.



 
 
 

Тим часом у землях, ще не окупованих, захищалися ти-
сячі біженців, як зі шляхти, так із простого люду. Міста,
містечка і села в Жемайтії повнилися людьми, яких пораз-
ки війни загнали у злидні та розпач. Місцеве населення не
могло ні розмістити всіх, ні дати їм достатньо їжі. Тому там
повально вмирали з голоду саме люди низького стану. Неод-
норазово силою брали те, в чому їм відмовляли, звідси й за-
ворушення, бійки та розбої ставали щораз частішими.

Зима була надзвичайна у своїй суворості. Настав наре-
шті квітень, а сніги лежали глибокі не лише в лісах, але на-
віть на полях. Коли минулорічні запаси вичерпалися, а но-
вих ще не було, почав насідати голод, брат війни, і простягав
своє панування щораз ширше. Виїхавши з дому, неважко бу-
ло зустріти трупи людей, що лежали на полях, при дорогах,
закостенілі, обгризені вовками, які плодилися надзвичайно,
цілими ватагами підходили під села та закутки. Їхнє виття
змішувалося з людськими зойками жахіття. По лісах, на по-
лях і поблизу численних сіл палахкотіли ночами багаття, при
яких біднота гріла змерзлі кінцівки, а коли хтось проїжджав,
то бігли за ним, просячи хоч гріш, хліб, милостиню, стог-
нучи, проклинаючи та погрожуючи одночасно. Забобонний
страх опанував людський розум. Багато хто казав, що ці вій-
ни, такі несприятливі, і нещастя, доти нечувані, з королівсь-
ким іменем пов’язані. Охоче тлумачили, що літери: J. C. R.,
викарбувані на грошах, означають не лише Joannes Casimirus



 
 
 

Rex22, а й Initium Calamitatis Regni23. А якщо в провінціях,
ще війною не охоплених, виникав такий переляк і безлад, то
легко здогадатися, що робилося в тих, які вже топтала вогня-
на нога Молоха. Вся держава була розпорошена, пошарпана
партіями, хвора і в гарячці, як людина перед смертю. Про-
рокували також нові зовнішні та внутрішні війни. Причин
для них не бракувало. Різні впливові в Речі Посполитій роди,
охоплені вихором незгоди, зиркали один на одного, як воро-
жі держави, а за ними цілі землі і повіти творили протилежні
табори. Так само було і в Литві, де настав розбрат між Яну-
шем Радзивіллом, великим гетьманом, і Ґосевським, гетьма-
ном польним, і водночас підскарбієм Великого князівства
Литовського, що перейшов майже у відкриту війну. На бік
підскарбія стали впливові Сапєги, котрим здавна була сіл-
лю в оці могутність дому Радзивіллів. Їхні прихильники об-
тяжували великого гетьмана звинуваченнями: що, прагну-
чи лише слави для себе, військо на річці Шкловці втратив
і країну на грабунок віддав, що більше, ніж добробуту Речі
Посполитої, жадав для свого дому права засідати в сеймах
Німецької імперії, що навіть про удільну корону замислився,
що католиків переслідував…

І не раз уже доходило до зіткнень між партизанами з обох
сторін, ніби без відома керівництва, ватажки, своєю чергою,
скаржилися до Варшави, розбрат їхній проявлявся і на сей-

22 Joannes Casimirus Rex (лат.) – Ян-Казимир король.
23 Initium Calamitatis Regni (лат.) – початок лиха королівства.



 
 
 

мах. На місцях же панувала сваволя та безкарність, бо такий
Кміциц міг бути впевнений в опіці одного з цих магнатів,
лише б він на його бік проти іншого став.

А тим часом ворог просувався вперед, подекуди тільки об
замки спотикаючись, а загалом вільно і без опору.

У таких обставинах всі в землі Ляуданській мусили жити
насторожені й озброєні, особливо тому, що гетьманів не бу-
ло й близько, бо обидва розбиралися з ворожими військами.
Небагато, щоправда, вони домогтися змогли, але принаймні
наїздами їх шарпали і доступ до ще вільних воєводств галь-
мували. Окремо і Павел Сапєга відсіч давав і славу собі здо-
бував. Ян Радзивілл, славетний воїн, саме ім’я котрого страх
наганяло на ворога аж до програної битви під Шкловом, от-
римав від цього навіть певну вигоду. Ґосевський то бився, то
угодами пробував навалу зупиняти. Обидва вожді набирали
війська із зимових квартир і звідки тільки могли, знаючи,
що з весною війна розпалиться заново. Але військ було ма-
ло, скарбниця порожня, а посполите рушення з окупованих
воєводств було марне, бо його ворог розігнав. «Треба було
про це перед шкловською кампанією подумати, – гомоніли
ґосівчани, – тепер уже запізно». І таки було запізно. Корон-
ні війська прийти з допомогою не могли, бо всі опинилися
в Україні у ще важчій ситуації проти Хмельницького, Шере-
мета і Бутурліна.

Лише звістки про доблесну боротьбу, що добігали з
України, про здобуті міста, про походи нечувані, дещо ба-



 
 
 

дьорили упалі серця та до захисту заохочували. Звучали та-
кож голосною славою імена коронних гетьманів, а біля них
ім’я пана Стефана Чарнецького щораз частіше на людських
устах з’являлося, але слава ні війська, ні допомоги додати
не могла. А литовські гетьмани виступали повільно, безпе-
рестанку сварячись між собою в дорозі.

Нарешті Радзивілл став у Жемайтії. Разом із ним повер-
нувся короткочасний спокій у землі Ляуданські. Лише каль-
віністи, осмілілі від близькості свого отамана, підіймали по
містах голови, кривди роблячи і на костели нападаючи, зате
ватажки розмаїтих волонтерських зграй і партій, невідомо
чиїх, які під прапорами Радзивіллa, Ґосевськогo чи Сапєги
країну нищили, поховалися в ліси, розпустили своїх бандюг
– і спокійні люди якось легше зітхнули.

А позаяк від полегшення легко перейти до надії, то й наба-
гато кращий настрій запанував на Ляуді. Панна Олександра
сиділа спокійнісінько у Водоктaх. Пан Володийовський, ко-
трий весь час мешкав у Пацунелях, а тепер уже помалу до
здоров’я став повертатися, розпускав чутки, що король на-
весні прийде з найманими хоругвами, після чого вся війна
набуде зовсім іншого вигляду. Шляхта впевненіше стала ви-
ходити з плугами в поля. Сніги також танули і на березняку
з’явилися перші паростки. Ляуда розлилася широко. Розпо-
годжене небо сяяло над околицею. Люди вже не так занепа-
дали духом.

Утім, стався випадок, який знову порушив ляуданську ти-



 
 
 

шу, руки відірвав від лемешів і не дозволив шаблям укрити-
ся червоною іржею.



 
 
 

 
Розділ VII

 
Пан Володийовський, славетний і старий вояк, хоч і мо-

лодий іще чоловік, сидів, як то кажуть, у Пацунелях у Пако-
шa Ґаштовтa, патріарха пацунельськогo, котрий мав репута-
цію найзаможнішого шляхтича серед усієї дрібної братії Ля-
уданської. Його три доньки, котрі були заміжні за Бутримa-
ми, отримали в щедрому посагу добре срібло, кожна по сто
талярів, крім усілякого іншого добра, так що й жодна родо-
витіша шляхтянка більше не мала. Ще три доньки залиша-
лися вдома паннами і вони пильнували пана Володийовсько-
гo, рука котрого то гоїлася, то мертвіла знову, коли трапля-
лася сльота на дворі. Всі ляуданці переймалися цією рукою,
бо її бачили при роботі на річці Шкловці і під Сепеловом, і
панувала думка, що кращу важко було знайти в усій Литві.
Оточили також молодого полковника в усій околиці надзви-
чайною шаною. Ґаштовти, Домашевичі, Ґостевичі та Стак’я-
ни, а за ними й інші присилали в Пацунелі достатньо риби,
грибів і звірини, сіна для коней і дьогтю для ресор, щоб ли-
цареві та його челяді нічого не бракувало. А якщо панич по-
чувався слабкішим, то наввипередки їздили за цирульником
до Паневежиса – словом, усі намагалися прислужитися.

Пану Володийовському так було добре, бо хоч у Кейда-
нах йому було б зручніше, i медик місцевий був дуже фахо-
вий, він усе одно сидів у Пацунелях, a старий Ґаштовт радo



 
 
 

приймав гостя i мало пушинки з нього не здував, бо це ду-
же підіймало його авторитет в усій Ляуді, що такого знаме-
нитого має постояльця, котрий iз самим Радзивіллoм міг би
заслугами посперечатися.

Після побиття та вигнання пана Кміцицa пішов поголос
серед захопленої паном Володийовським шляхти, що добре
було б одружити його з панною Олександрою. «Чи можна
для неї кращого чоловіка по світу шукати? – торочили ста-
ригани на спеціальних зборах, де цю справу розглядали. –
Якщо той зрадник безчесними вчинками свою репутацію за-
плямував, й якщо він ще живий, то все одно у руки ката по-
трапить, то панночка мала б його вже давно із серця викину-
ти, бо так було сказано і в заповіті, окремим абзацом перед-
бачено. Тому нехай пан Володийовський з нею й одружить-
ся. Як опікуни можемо це дозволити, таким чином і вона от-
римає чесного кавалера, і ми сусіду та вождя для себе».

Коли ця думка була одноголосно підтримана, поїхали
старійшини спочатку до пана Володийовськогo, котрий не
довго думаючи на все погодився, а потім і до панночки, кот-
ра, не довше думаючи, рішуче таке заперечила. «Любичeм, –
пояснила вона, – лише один небіжчик мав право правити, а
маєток у пана Кміцица можна буде відібрати не раніше, ніж
його суди до страти засудять. Що ж стосується мого заміж-
жя, то навіть про це й не згадуйте. Надто багато я пережила
болю, щоб про щось таке могла думати. Того з серця я ви-
кинула, а цього, хоч би був найкращий, не привозьте, бо я



 
 
 

зовсім до нього не вийду».
Не було що й сказати на таку рішучу відмову і шляхта

повернулася додому дуже стурбована: менше журився пан
Володийовський, а найменше – молоді Ґаштовтівни: Терка,
Мариськa і Зоня. Рослі були це дівчата та рум’яні, мали во-
лосся, як льон, очі, як незабудки, і широкі спини. Пацунель-
ки взагалі славилися своєю вродою. Коли йшли гуртом до ко-
стелу, можна було б описати: квіти на лузі! А ці три були най-
прекраснішими між пацунелькaми. До того старий Ґаштовт і
на освіту грошей не пожалів. Органіст із Мітрунів навчив їх
мистецтва читання, церковних гімнів, а найстаршу Терку –
ще й гри на лютні. Маючи добрі серця, ретельно опікувалися
паном Володийовським, одна намагаючись затьмарити іншу
в чуйності та піклуванні. Про Марисю казали, що закохана в
молодого лицаря. У цій балаканині не було всієї правди, бо
всі три, а не лише вона одна, були закохані до нестями. Мо-
лодик також любив їх без міри, особливо Мариську та Зоню,
бо Терка мала звичку надто на чоловічу зрадливість наріка-
ти.

Не раз бувало довгими зимовими вечорами, що старий Ґа-
штовт, повечерявши, спати йшов, а вони з паном Володий-
овським сиділи біля груби. Недовірлива Терка куделю пря-
ла, солодка Марися пір’я дерла задля розваги, а Зоня нитки з
веретен на мотки намотувала. Але коли пан Володийовський
починав розповідати про війни, на яких побував, або про ди-
ва, які бачив у різних магнатських садибах, то робота при-



 
 
 

пинялася, дівчата на парубка, як на веселку задивлялися, і
щоразу котрась вигукувала від подиву: «Ах! Я не жила ще на
світі! Любий ви наш!» – а інша вторила: «Всю ніч ока тепер
не заплющу».

Натомість пан Володийовський, у міру, як здоров’я його
поверталося і шаблею вже майже цілком вільно міг володіти,
щораз ставав веселішим і щораз охочіше про все розповідав.
Одного вечора сиділи собі, як зазвичай після вечері, перед
каміном, з якого жваві вогники відсвітлювали на всю темну
кімнату. Присутні почали жартома сперечатися. Дівчата хо-
тіли оповідок, а пан Володийовський просив Терку, щоб йо-
му щось заспівала під лютню.

– Самі співайте! – пхикнула панночка, відштовхуючи ін-
струмент, який їй пан Володийовський подавав. – Я маю ро-
боту. Бували по світах, то мали б різних пісень навчитися.

–  Звісно, я навчився. Але сьогодні нехай уже так буде:
я заспіваю першим, а ви після мене. Робота не втече. Якби
якась білоголова24 попросила, то не стала б їй опиратися, а
до чоловіків ви завжди вперта.

– Так і треба.
– То й я на таке заслуговую?
– Та де там! Співайте вже, паночку.
Пан Володийовський забренькав на лютні, зробив кумед-

не обличчя і заспівав фальшивим голосом:

24 В описувані часи польки переважно були білявками.



 
 
 

Я приїхав в таке місце охоче,
Де мене жодна панна не хоче.

– О, це несправедливо! – зупинила молодика Марися, за-
шарівшись, як малина.

–  Це жовнірська пісня, – пояснив пан Володийовський,
– яку ми співали на зимових квартирах, прагнучи, щоб яка
добра душа над нами зглянулася.

– Я б першою зглянулася…
– Дякую, панно. Якщо так, то не маю більше про що спі-

вати і лютню в гідніші руки віддаю.
Терка цього разу інструменту не відштовхнула, бо її зво-

рушила пісня пана Володийовськогo, в якій було набагато
більше хитрощів, ніж правди. Тож вдарила разом по струнах
і, склавши губи «бантиком», заспівала:

Не ходи до лісу по гілляці,
Не вір хлопцеві, як собаці!
Бо кожен хлопець отруту має,
Скажи йому, стій, якщо покохає.

Пан Володийовський так розвеселився, що аж у боки
взявся радісно і залементував:

– То всі хлопці зрадники? А військові, моя добродійко?
Панна Терка сильніше стулила вуста і заспівала з подвійною
енергією:



 
 
 

Часом гірші за собаку, і ще гірші за собаку!

– Не зважайте, пане, на Терку, вона завжди така! – сказала
Марися.

– Як же мені не зважати? – здивувався пан Володийовсь-
кий. – Якщо всьому військовому стану так дошкульно дорі-
кають, я від сорому не знаю, куди очі сховати.

– Самі хочете, щоб я співала, а потім мене на глум берете,
– надулася Терка.

– Я критикую не спів, а лише захищаю репутацію війсь-
кових, – відказав на те лицар. – Щодо співу, мушу визнати,
що навіть у Варшаві такого відбірного голосочку не чув. Вас
би ще в плудерки25 одягти, то могли б навіть у Святого Яна
співати, котрого катедральний костел і королівство дуже ша-
нують.

– А навіщо її в плудерки одягати? – не збагнула наймолод-
ша Зоня, котру зацікавила згадка про Варшаву та королів-
ство.

– Бо там у хорі білоголові не співають, а лише чоловіки
та молоді хлопці: одні товстими голосами, як жоден тур не
зареве; інші тонко, що і на скрипках тоншого не добудеш. Я
чув їх багато разів, коли з нашим великим і незабутнім русь-
ким воєводою на вибори теперішнього короля нашого їзди-
ли. Вони справді дивовижні, аж душа з людини втікає! Ба-

25 Плудерки – широкі штани непольського крою, тому ця назва мала презирливе
значення.



 
 
 

гацько там музикантів: є Форстер, котрий славиться делікат-
ними руладами, і Капула, і Джан Батист, і Клерт, майстер до
лютні, і Марек, і Мільчевський ввічливо акомпонують. Вони
всі, коли разом у костелі гукнуть, то ніби хор серафимів на-
яву почув.

– Це вже точно! Як на живо? – склала руки Марися.
– А короля ви багато разів бачили? – не вгавала Зоня.
– Так із ним балакав, як із вами. Після берестейської ба-

талії за голову мене обіймав. Мужній він чоловік і такий ми-
лостивий, що хто його хоча б раз побачить, обов’язково му-
сить полюбити.

– Ми його навіть не бачивши любимо!.. А корону він по-
стійно носить на голові?

– Якби ж то щодня в короні ходити! Залізна була б то-
ді потрібна голова. Корона собі в костелі лежить, від чого й
авторитет її зростає, а його величність на голові чорний ка-
пелюх носить, діамантами прикрашений, від яких сяйво на
весь замок відсвічує.

– Кажуть, що королівський замок гарніший навіть, ніж у
Кейданах?

– Ніж у Кейданах? Та він зі столичним навіть рівнятися
не може! Це строга будівля, вся мурована, що дерева навіть
не побачиш. Навколо є два ряди покоїв, один від одного гар-
ніший. У них там можна побачити розмаїті війни та звитяги,
пензлем на стінах увіковічені, наприклад, дії Зиґмунтa III
та Владиславa. Надивитися на таке неможливо, бо все, наче



 
 
 

живе. Дивно, що не рухаються ті, хто б’ються, і не лементу-
ють. Але вже цього ніхто передати не зуміє, навіть найкра-
щий маляр. Деякі покої повністю зроблені з золота; крісла
та лавки бісером або парчею оздоблені, столи з мармуру й
алебастру, а що шкатулок, пудрениць, годинників, що вдень
і вночі час показують, цього б і на пергамент не переписа-
ти. Винятково король із королевою по тих покоях ходять і
достатку радіють. А ввечері дивляться театр, задля більшої
розваги…

– А що таке театр?
– Як би це вам пояснити. Це таке місце, де грають комедії

й італійські майстерні піруети демонструють. Приміщення
для нього таке велике, як цілий костел, повністю у масив-
них колонах. По один бік сидять ті, хто хоче дивитися, а по
інший – майстерно зроблені декорації. Одні підіймаються і
опускаються; інші на шурупах в різні боки обертаються. Ча-
сом показують темряву з хмарами, а потім приємне світло.
Нагорі небо з сонцем або з зорями, а внизу можна побачити
часом жахливе пекло…

– Ісусе! – зойкнули пацунельки.
– …З чортяками. Часом море безкрайнє, на ньому кораблі

та сирени. Одні особи спускаються з неба, інші виходять з-
під землі.

– Я би пекла бачити не хотіла! – вигукнула Зоня. – Дивно,
що люди від такого жахливого видовища не втікають.

– Не тільки не втікають, а й плескають від захоплення, –



 
 
 

продовжував пан Володийовський, – бо це все імітація, не
справжнє, й якщо перехрестити, не зникне. Немає в цьому
жодного злого духа, лише людська фантазія. Навіть єпископи
туди з почтом ходять, і різні сановники, котрі потім разом із
королем перед сном до бенкету сідають.

– А вранці й удень що вони роблять?
– Це залежить від настрою. Вранці встають і ванну прий-

мають. Є там така кімната, в якій немає підлоги, а лише оло-
в’яна ніша, як срібло виблискує, а в ній вода налита.

– Вода в кімнаті. Ви таке чули?
– Так і є. Вода прибуває або витікає, як заманеться. Може

вона бути теплою або зовсім холодною, бо там є труби з кра-
никами, з яких така і така ллється. Покрутите краником, аж
із нього тече, що і плавати можна в кімнаті, як в озері. Жо-
ден король не має такого замку, як наш милостивий володар,
це відома річ, і закордонні депутати те саме розповідають.
Жоден також над таким чесним народом не панує, бо хоч є
різні ввічливі нації у світі, лише нашу Господь Бог особли-
вим милосердям своїм обрадував.

– Щасливий наш король! – зітхнула Терка.
– Звісно, що був би він щасливий, якби не громадянські

справи, якби не війни невдалі, які Річ Посполиту руйнують
за гріхи та незгоди наші. Все це на плечах королівських, а
йому ще й у провину на наших сеймах це ставлять. А чи він
винен, що його слухати не хочуть?.. Важкі часи настали в
нашій вітчизні, таких важких ще не бувало. Найтихіший во-



 
 
 

рог уже нами легковажить, нами, що з турецьким султаном
донедавна успішно воювали. Так от Бог за гонор карає. Дяка
Йому, що моя рука добре гоїться під вашим наглядом… Бо
час, великий час, за милу вітчизну згадати і в поле рушати.
Гріх у такі часи байдикувати.

– Тільки про виїзд навіть не згадуйте.
– Не може бути інакше. Добре мені тут у вас, але наскіль-

ки мені краще, настільки гірше. Нехай там мудрагелі на сей-
мах сперечаються, а жовнір сумує за полем. Скільки життя,
стільки й служби. Після смерті – Бог, котрий у серця зази-
рає, найкраще таких винагородить, не заради слави, а задля
користі для вітчизни служать. Та, мабуть, усе менше таких і
тому найшла на нас чорна година.

Очі Maрисі зволожилися, аж наприкінці сльозами вибух-
нули і полили рум’яні щічки.

– Ви поїдете і нас забудете, а ми тут уже хіба всі засохнемо.
Хто ж нас тут боронитиме від нападників?

– Я поїду, але вдячність збережу. Рідко можна знайти та-
ких чесних людей, як у Пацунелях!.. Ви досі того пана Кмі-
цицa боїтеся?

– Певна річ, боїмося. Дітей ним тут матері лякають, як
вовкулакою.

– Не повернеться він, а хоч би й приблудився, не буде вже
з ним тих гультяїв, котрі, висновуючи з того, що люди ка-
жуть, ще гіршими були за нього. Найбільше шкода, що такий
добрий вояк так занапастив ім’я та славу, і маєток втратив.



 
 
 

– І панночку.
– І панночку. Багато про неї доброго розповідають.
– Цілими днями вона, небога, тепер лише плаче і плаче.
– Гм, – буркнув пан Володийовський, – але ж не за Кмі-

цицом вона побивається?
– Хто його зна! – засумнівалася Марися.
–  Тим гірше для неї, бо він уже не повернеться. Пан

гетьман відіслав частину ляуданців додому, то й сила тепер
є. Без суду його б зараз посікли. Мусить він знати, що ляу-
данці повернулися, тому навіть носа не висуне.

– Подейкують, що наші знову мають вирушати, – заува-
жила Терка, – бо лише на короткий час одержали відпустку.

– Ох, – повідомив пан Міхал, – гетьман розпустив їх, бо
грошей у скарбниці не має. Справжній відчай! Коли люди
найбільше потрібні, то мусить їх відсилати. Але вже на до-
браніч, панночки, час уже спати. І щоб вам якийсь пан Кмі-
циц із вогняним мечем не приснився…

Сказавши це, пан Володийовський піднявся з лави й уже
намірився іти, але заледве зробив крок до дверей, коли враз
зчинився галас у сінях і якийсь пронизливий голос зарепе-
тував за дверима:

–  Гей там! На милість Божу! Відчиняйте швидше, хут-
ко!.. Дівчата перелякалися не на жарт. Пан Міхал кинувся
до шаблі, що висіла на одвірку, але не встиг ще з нею повер-
нутися, як Терка відсунулася й у кімнату ступив невідомий
чоловік, котрий упав до ніг лицаря.



 
 
 

– Рятуйте, пане полковнику!.. Панночку викрали!..
– Яку панночку?
– У Водоктaх.
– Кміциц! – вдарив у поли пан Володийовський.
– Кміциц! – заверещали дівчата.
– Кміциц! – повторив посланець.
– А хто ти такий? – спитав пан Міхал.
– Я бурмістр із Водоктів.
– Ми його знаємо! – вимовила Терка. – Він дьоготь для

вашої милості возив.
З-за печі виліз старий заспаний Ґаштовт, а в дверях з’яви-

лися двоє помічників пана Володийовськогo, котрих галас
заманив до покою.

– Сідлайте коней! – наказав пан Міхал. – Один хай до Бут-
римів вирушає, а другий коня мені подає!

– У Бутримів я вже був, – застеріг бурмістр, – бо до них
найближче. Це вони мене до вашої милості послали.

– Коли панночку викрали? – спитав полковник.
– Щойно. Там ще челядь ріжуть. Я ледь до коня добіг.

Старий Ґаштовт протер очі. – Що? Панночку викрали?
– Саме так. Кміциц її захопив! – підтвердив пан Володий-

овський. – Я вирушаю на підмогу!
Сказавши це, парубок звернувся до посланця:
– Рушай до Домашевичів, – наказав він, – хай із мушке-

тами їдуть!
– А ви, кози! – гримнув раптом дідуган на доньок. – Ану,



 
 
 

кози! Всі на село, будити шляхту, хай шаблі хапають! Пан-
ночку викрав пан Кміциц. Що ж це таке?.. Боже, рятуй! Роз-
бійник, баламут. Що ж це таке?

– Гайда всіх будити, – нагадав пан Міхал, – буде швидше.
Ходіть уже! Коні, чую, вже є.

Вже за хвилину він сидів на коні, а з ним двоє помічни-
ків: Огарок і Сируць. Усі пустилися дорогою поміж хатами,
гримаючи у двері, у вікна та репетуючи що є сили:

– До шабель! До шабель! Панночку у Водоктaх викрали!
Кміциц уже недалеко!

Учувши ці крики, люд висипав із хат подивитися, що
діється, а збагнувши, про що мова, і собі взялися репетува-
ти: «Кміциц недалеко! Панночку вкрав!» – і з цим вереском
стрімголов стрибали на шиї своїм коням або в оселі кида-
лися шаблі по стінах у темряві намацувати. Щораз більше
голосів повторювало: «Кміциц недалеко!» Рейвах учинився
на закутку, світло спалахнуло, почувся плач жіночий і гавкіт
собачий. Нарешті шляхта висипала на дорогу, хто кінно, а
хто пішо. Над громадою людських голів поблискували в тіні
шаблі, піки, рогатини і навіть залізні вила.

Пан Володийовський окинув поглядом загін, послав кіль-
канадцятьох у різні боки, а сам із рештою рушив уперед.

Вершники рухалися на чолі, піші йшли за ними, і по-
тягнулися до Волмонтовичів, щоб із Бутримaми з’єднатися.
Була десята година вечора, ніч ясна, хоч місяць ще не зій-
шов. Ті шляхтичі, котрих тільки-но з війни великий гетьман



 
 
 

відіслав, зараз же зімкнулися в ряди. Інші, переважно піші,
йшли не так чітко, брязкаючи зброєю, теревенячи та голос-
но позіхаючи. Часом проклинали вражого пана Кміцицa, ко-
трий їх солодкого сну позбавив. Так дійшли аж під Волмон-
товичі, перед якими висунувся до них збройний відділ.

– Стій! Хто їде? – почулися голоси з того загону.
– Ґаштовти!
– Mи Бутрими, Домашевичі вже є.
– Хто у вас командує? – спитав пан Міхал.
– Юзва Безногий, до послуг пана полковника.
– Маєте якусь звістку?
– До Любичa її повіз. Перебралися через болото, щоб че-

рез Волмонтовичі не йти.
– До Любичa? – здивувався пан Володийовський. – Як він

там думає захищати? Адже Любич не фортеця?
– Силі, мабуть, довіряє. Людей при ньому з двісті осіб!

Імовірно, хоче статки свої з Любичa забрати. У них є фіри
і коней тяглових чимало. Мабуть, не знав про повернення
наших із війська, бо дуже вже вільно він поводиться.

– Це добре! – зауважив пан Міхал. – Тоді від нас не втече.
Скільки маєте рушниць?

– У нас, Бутримів, є з тридцять, а в Домашевичів – удвічі
більше.

– Гаразд. Нехай п’ятдесят людей із рушницями вирушить
під вашою орудою захищати переправу на болоті – хутко!
Інші підуть зі мною. Про сокири не забувайте!



 
 
 

– Як накажете!
Зробився великий рух. Малий загін подався підтюпцем до

болота під командою Безногого.
Тим часом приїхало кільканадцять Бутримів, котрих рані-

ше послали за іншою шляхтою.
– Ґостевичів не видно? – спитав пан Володийовський.
– А, то це ви, пане полковнику!.. Дяка Богові! – зраділи

прибульці. – Ґостевичі їдуть уже. Чути їх через ліс. Чи знаєте
ви, що до Любичa панночку потягнув?

– Знаю. Недалеко з нею заїде.
Пан Анджей і справді не розрахував небезпеку своєї

зухвалої експедиції. Він не здогадувався, що значні сили
шляхти саме повернулися додому. Вважав, що закутки по-
рожні, як було в часи його першого перебування в Люби-
чі. Натомість тепер, включно з Ґостевичaми, навіть без Ста-
к’янів, котрі не встигали прибути вчасно, пан Міхал міг ви-
ставити проти нього близько трьохсот шабель. І це були лю-
ди, звиклі до бою та навчені.

Щораз більше шляхти надходило до Волмонтовичів.
З’явилися нарешті і Ґостевичі, котрих усі доти виглядали.
Пан Володийовський оглянув загін і його серце заспокоїлося
на вигляд вправності та легкості, з якою бійці стояли в ше-
рензі. На перший погляд розпізнати було можна, що це жов-
ніри, а не звичайна неслухняна шляхта. Пан Міхал зрадів ще
і тому, що уявив собі, як незабаром знову вояків поведе.

Поскакали, відтак, клусом до Любича через бір, яким пан



 
 
 

Кміциц давніше щодня ганяв. Було вже добре по півночі.
Місяць нарешті виплив на небо й освічував ліс, дорогу та
воїнів, котрі тягнулися, ламав бліді промені на вістрях пік,
відбивався у лезах шабель. Шляхта гомоніла тихо про над-
звичайну подію, що висмикнула їх із ліжок.

– Волочилися тут якісь люди, – розповідав один із Дома-
шевичів. – Ми гадали, що то втікачі, а це, мабуть, були його
шпигуни.

– Аякже. Щодня якісь чужі зайди зазирали у Водокти, ні-
би за милостинею, – додав інший.

– А що це за вояки з паном Кміцицом?
– Челядь із Водоктів каже, що козаки. Мабуть, він із Хо-

ванським або з Золотаренком знюхався. Дотепер був просто
бандитом, а тепер зрадником став, це вже точно.

– Як же він міг козаків аж сюди привести?
– З такою великою ватагою нелегко пройти непоміченим.

Перша ліпша хоругва зупинила б їх на дорозі.
– По-перше, вони могли лісами йти, а по-друге, чи ма-

ло панів із придворними козаками тут віється? Хто ж їх там
відрізнить від ворогів! Якщо їх питають, то надвірними се-
менами називаються.

– Він буде захищатися, – прогнозував один із Гостевичів,
– бо чоловік мужній і рішучий, але наш полковник дасть собі
з ним раду.

– Бутрими також заприсяглися, що хоч би мали до остан-
нього впасти, але він не вибереться звідти живим. Вони на



 
 
 

нього найбільший зуб мають.
– Бa! Я його як рубану, то хутко всі свої кривди пригадає.

Краще було б живцем зрадника впіймати і під справедливий
суд віддати.

– Де там про суди думати, коли всі голови повтрачали! Чи
ви знаєте, що люди торочать? Що і від шведів може прийти
війна?

– Хай Бог милує!.. Московська орда і Хмельницький! Ще
тільки шведів нам бракувало, то вже б остання година наста-
ла для Речі Посполитої.

Раптом пан Володийовський, котрий їхав попереду, обер-
нувся і прикрикнув:

– Тихо там, панове!
Шляхта позамовкала, бо вже Любич було видно. Через

чверть години дороги залишалася неповна стая до садиби.
Всі вікна були освічені, сяяло аж надвір, в якому повно було
озброєних людей і коней. Ніде ніякої охорони, жодної обе-
режності. Либонь, пан Кміциц аж занадто вірив у свої си-
ли. Наблизившись ще більше, пан Міхал одним поглядом
упізнав козаків, із котрими стільки навоювався ще за жит-
тя великого Яреми, а пізніше під командою Радзивілла, про-
бурчав тихо сам собі:

– Якщо цей гультяй привів чужих козаків, то він перебрав
міри!

І продовжував роззиратися, стримуючи весь загін. У дворі
метушня була шалена. Одні козаки світили смолоскипами,



 
 
 

інші бігали хто куди, виходили з дому та входили знову, ви-
носили речі, закидали лантухи на фіри. Інші виводили коней
із стаєнь, худобу з обор. Галас, вигуки та накази лунали на
всі боки. Вогонь смолоскипів освічував наче святоянський 26

переїзд урядника до нового маєтку.
Кшиштоф Домашевич, найстарший із Домашевичiв, під-

сунувся до пана Володийовськогo.
– Ваша милосте, – сказав він, – весь Любич хочуть запа-

кувати на підводи.
– Не вивезуть, – заспокоїв його пан Володийовський, – не

лише Любич, а й навіть власні шкури. Не бачу, однак, пана
Кміцицa, а він досвідчений воїн. І ніякої охорони!

– Бо силу свою відчуває. Я так бачу, що в нас більше як
триста людей. Якби ми з війська не повернулися, то міг би
серед білого дня пройти з возами через всі закутки.

– Гаразд! – підвів риску пан Володийовський. – До цієї
садиби лише та одна дорога веде?

– Вона єдина, бо позаду і з боків самі болота.
– Це добре. По конях, панове!
Слухняна до наказів шляхта швидко пострибала в сідла.

За ними зімкнулися в довгу лінію піші ряди й узялися ото-
чувати обійстя разом із забудовами.

Пан Міхал із головним загоном наблизився прямо до ко-

26 Святоянська ніч – ніч проти 24 червня перед святом Яна Хрестителя, спроба
асиміляції через християнство язичницьких обрядів, пов’язаних із літнім сонце-
стоянням.



 
 
 

ловерті.
– Чекати наказу! – зронив він тихо. – Без команди не стрі-

ляти!
Заледве кількадесят кроків відділяло шляхту від коло-

верті, коли їх нарешті помітили з подвір’я. Кільканадцятеро
людей підбігли разом до плоту і перехилилися через нього,
пильно вдивляючись у темряву, а грізні голоси загукали:

– Гей, а це що за люди?
– Альт! – скомандував пан Володийовський. – Вогонь! По-

стріли з усіх мушкетів, які мала шляхта, гримнули одночас-
но. Але ще луна їхня не відбилася від споруд, як знову про-
лунав голос пана Міхала:

– Бігом!
– Бий, убивай! – відгукнулися ляуданці, кидаючись упе-

ред, як потік.
Козаки відповіли пострілами, але не мали вже часу наби-

вати зброю повторно. Гурт шляхти навалився на коловерть,
яка скоро обвалилася під натиском озброєних чоловіків. Бо-
ротьба закипіла вже у дворі, поміж фір, коней, лантухів. Упе-
ред виступили муром кремезні Бутрими, найвправніші у ру-
копашному зіткненні та найзапекліші вороги пана Кміцица.
Рухалися, як лава ординців, що йде через молодий лісок, ла-
маючи, топчучи, нівечачи і ріжучи все на своєму шляху. За
ними рубалися Домашевичі та Ґостевичі.

Люди пана Анджея захищалися мужньо з-за возів і
скринь. Почали також стріляти з усіх вікон будинку і з даху,



 
 
 

але рідко, неорганізовано, в різнобій, бо в темряві важко бу-
ло своїх від ворогів відрізнити. За мить посипалося козац-
тво з подвір’я в будинок і стайні. Лунали зойки змилуватися.
Шляхта тріумфувала.

А вже коли залишилася сама у дворі, оживився вогонь із
дому. Всі вікна наїжачилися люфами мушкетів і град куль
посипався на подвір’я. Найбільша група козаків сховалася в
будинку.

– Під садибу! До дверей! – командував пан Володийовсь-
кий.

Звісно, під самими стінами постріли нашкодити не могли
ні з вікон, ні з даху. Становище атакувальників однак зали-
шалося складним. Про штурм вікон, схоже, ніхто навіть не
думав, бо там привітав би їх вогонь просто в обличчя. Тому
полковник наказав рубати двері.

Але й це було не так легко здійснити, були це більше во-
рота, ніж двері, збудовані з дубових колод, усіяних раз по раз
велетенськими цвяхами, об головки яких щербилися соки-
ри, не маючи змоги дерево вразити. Найдужчі хлопи підпи-
рали час від часу плечима, але це не допомагало! Двері три-
мали позаду залізні прути, а до того ж підперли їх зсередини
дрючками. Бутрими проте рубали до нестями. Кухонні двері,
що вели зі скарбниці, штурмували Домашевичі та Ґостевичі.

Після години порожніх намагань змінилися люди при со-
кирах. Декотрі родичі випали, але на їхнє місце постали лю-
фи мушкетів. Знову загуркотіли постріли. Двоє Бутримів



 
 
 

упали на землю з простреленими грудьми. Інші, не те що не
сторопіли, а рубалися ще запекліше.

За наказом пана Володийовськогo позатикали отвори клу-
бами, зробленими з балахонів. Водночас нові вигуки почу-
лися від дороги. Це Стак’яни прибували на допомогу своїм
братам, а за ними озброєні селяни з Водоктів.

Прибуття підмоги, вочевидь, вразило обложених, бо ско-
ро якийсь голос гучно озвався за дверима:

– Стійте там! Не рубайте! Слухайте. Стійте, до дідька!..
Погомонімо.

Пан Володийовський наказав зупинити роботу і спитав:
– Хто промовляє?
– Оршанський хорунжий Кміциц! – прозвучала відповідь.

– А з ким я балакаю?
– Полковник Єжи-Міхал Володийовський.
– Вітаю! – почувся голос з-за дверей.
– Не час на привітання. Чого ви хочете?
– Мені б першому поцікавитися: чого ви хочете? Ви не

знаєте мене, я вас. То чому ви на мене нападаєте?
– Зрадник! – втрачав терпець пан Міхал. – Зі мною є ля-

уданці, котрі з війни повернулися, і вони хочуть виставити
вам рахунки за розбої та за кров, невинно пролиту, і за цю
панночку, котру ви зараз викрали! Ви знаєте, що таке raptus
puellae27? Мусите негайно піддатися!

На хвилину запало мовчання.
27 Raptus puellae (лат.) – зґвалтування дівчини.



 
 
 

– Ви б не назвали мене другий раз зрадником, – сказав
знову пан Кміциц, – коли б не ці двері, які нас розділяють.

– То відчиніть їх. Я цього не забороняю!
– Спершу ще не один ляуданський кундель ногами берки-

цьне. Ви не візьмете мене живим!
– То вас здохлого за чуба виволочу. Нам байдуже!
– Слухайте добре і затямте те, що скажу. Якщо від нас не

відчепитись, я маю тут барильце пороху і ґніт уже тліє. Дім
я висаджу, всіх, хто тут є, і себе самого. Боже мені в цьому
помагай! А тепер підходьте мене брати!

Цього разу хвилина мовчання була ще довша. Пан Воло-
дийовський даремно шукав відповіді. Шляхта почала зляка-
но перезиратися. Стільки було дикої енергії в словах пана
Анджея, що в погрозу повірили всі. Вся перемога могла бу-
ти однією іскрою в порох розвіяна і Білевичівнa пропала б
на віки.

– Заради Бога, – буркнув котрийсь із Бутримів, – то біс-
нуватий чоловік! Він це готовий зробити.

Раптом панові Міхалу спала на гадку щаслива, як йому
здавалося, думка.

– Є інший спосіб! – крикнув він. – Виходьте зі мною, зрад-
нику, битися на шаблях! Якщо покладете мене, то від’їдете
вільно!

Довгий час не було жодної відповіді. Серця ляуданські би-
лися неспокійно.

– На шаблях? – уточнив нарешті пан Кміциц. – Це можна!



 
 
 

– Якщо ви не боягуз, то так і буде!
– Слово честі, що я від’їду вільно?
– Слово.
– Не може бути! – озвалося кілька голосів серед Бутримiв.
– Тихо, пановe, хай вам грець! – гукнув пан Володийовсь-

кий. – Бо інакше він і себе, і вас порохом висадить.
Бутрими замовкли, а за мить один із них промовив:
– Буде так, як ваша милість хоче.
– То що там? – спитав задерикувато пана Анджей. – Са-

раки погоджуються?
– І присягнуть на мечах, якщо ви захочете.
– Хай присягають!
– До гурту, панове, до гурту! – покликав пан Міхал шлях-

ту, що стояла під стінами й оточила весь будинок.
За мить усі зібралися під головними дверима і скоро звіст-

ка, що пан Кміциц хоче порохом усе підірвати, розлетілася
на всі боки. Тому стояли, як із каменя висічені, від жаху.
Тим часом пан Володийовський підвищив голос і промовив
у замогильній тиші:

– Всіх тут присутніх панів беру у свідки, що пана Кміци-
цa, оршанського хорунжого, викликаю на поєдинок особисто
й обіцяю, що якщо він мене здолає, від’їде вільно, і ніхто з
панства йому не перешкоджатиме. І в цьому на зброї йому
присягнути мусите заради Господа Бога та хреста святого.

– Зачекайте! – перепитав пан Анджей. – Я вільно з усіма
людьми від’їду і панночку з собою заберу?



 
 
 

– Панночка тут залишиться, – відрубав пан Володийовсь-
кий, – а люди в ясир до шляхти підуть.

– Так не піде!
– Тоді підпалюйте свій порох! Вже ми якось змиримося

з втратою, а щодо людей, то краще їх спитайте, чого вони
бажають.

Знову запанувала тиша.
– Хай буде так, – погодився все ж пан Кміциц. – Не сьо-

годні я її вкраду, то за місяць. Не сховаєте її навіть під зем-
лею! Присягайте!

– Присягайте! – повторив пан Міхал.
– Ми присягаємо Господу Богу і хресту святому. Амінь!
– Ну, виходьте, виходьте вже! – нетерплячився пан Міхал.
– Дуже поспішаєте на той світ?
– Гаразд, гаразд! Лише швидше.
Залізні прути, що підпирали двері зсередини, заскрипіли.

Пан Володийовський трохи відійшов, а за ним шляхта, щоб
місце зробити. Незабаром двері відчинилися і в них з’явився
пан Анджей, високий, стрункий, як тополя. Світанок уже був
на підході і перші бліді вогники дня впали на його горде,
лицарське та молоде обличчя. Ставши у дверях, глянув він
сміливо на натовп шляхти і промовив:

– Я вам довірився. Один Бог знає, чи добре я зробив, але
менше з цим!.. Хто тут пан Володийовський?

Низькорослий полковник вийшов уперед.
– Це я, – сказав він.



 
 
 

– Огo! Велетнем вас назвати важко, – гмикнув пан Кмі-
циц, кепкуючи зі зросту лицаря. – Я сподівався міцнішого
вояка зустріти, хоча мушу визнати, що відразу видно досвід-
ченого жовніра.

– Не можу цього й про вас сказати, бо ви про чатових не
потурбувалися. Якщо ви до шаблі такий, як і до команди, то
я не матиму багато роботи.

– Де ми станемо? – спитав жваво пан Анджей.
– Тут. Рівне подвір’я, як стіл.
– Згоден! Готуйтеся померти!
– Ви такі впевнені?
– Відразу видно, що ви в Oрші не бували, якщо в мені

сумніваєтесь. Я не лише впевнений, але й жаль мені вас, бо
багато про вас хорошого чув. Тому востаннє пропоную: дай-
те мені спокій! Ми не знайомі. То навіщо маємо дорогу один
одному переходити? Що я вам особисто зробив? Дівчина за
заповітом мені належить, як і цей маєток, і Бог свідок, я тіль-
ки своє отримати хочу. Це правда, що я шляхту у Волмон-
товичaх порубав, але це вже нехай Бог судить, кого першого
тут скривдили. Свавільниками були мої офіцери, чи ні, вже
не має значення, досить того, що тут нікому зла не вчинили,
а вирізали їх до ноги, як скажених собак, за те, що з дівчата-
ми в корчмі хотіли потанцювати. Хай буде кров за кров! По-
тім і жовнірів моїх знищили. На Божі рани, прийму присягу,
що я без жодних лихих намірів у цей край приїхав, а як мене
тут прийняли?.. Але хай буде кривда за кривду. Ще своє от-



 
 
 

римаю, а прикрощі винагороджу… по-сусідськи. Краще ба-
жаю так, а не інак…

– А які ж то люди сюди з вами тепер прибули? Звідки ж
узяли цих помічників? – спитав пан Володийовський.

– Звідки взяв, звідти й узяв. Не проти вітчизни їх сюди
привів, а щоб статки свої повернути.

– Tо це так?.. Отже, за своє ви з ворогом об’єдналися? А
чим же їм за їхні послуги будете платити, якщо не зрадою?..
Ні, братику, не перешкоджав би я вам тягатися з цією шлях-
тою, але кликати ворога на допомогу – зовсім інша річ. Вам
тут не викрутитися. А тепер ставайте, ставайте вже, бо знаю,
що перед собою страхопуда бачу, котрий себе за оршансько-
го майстра видає.

– Самі напросилися! – кинув пан Кміциц, стаючи в пози-
цію.

Але пан Володийовський не квапився і шаблю ще не ви-
тягав, озирнувся навколо по небу. Світало вже. На сході зай-
нялося перше золото і блакитна стрічка розтягнулася світ-
лим пасмом, надворі однак було ще досить темно, особливо
перед будинком, сутінки тут ще панували повністю.

– Добре день починається, – зауважив пан Міхал, – але
сонце ще не скоро вийде. Може, ви бажаєте, щоб нам по-
світили?

– Мені байдуже.
– Скажіть, панове! – закликав пан Володийовський, звер-

таючись до шляхти. – Чи не принести якого ліхтаря чи лу-



 
 
 

чини, буде нам світліше в цьому оршанському танці.
Шляхта, якій жартівливий тон молодого полковника див-

но додавав духу, поштовхався жваво до кухні. Дехто став
збирати потоптані під час битви факели і вже за якийсь час
близько п’ятдесяти червоних язиків полум’я замиготіло в
блідих вранішніх сутінках. Пан Міхал вказав на них шаблею
пану Анджею.

– Погляньте, справжня похоронна процесія!
Той відреагував моментально:
– Полковника ховають, тому й потрібні урочистості!
– Справжній змій із вас!..
Тим часом шляхта заточилася мовчки навколо лицарів.

Всі здійняли запалені факели вгору, за ними тіснилися ін-
ші, цікаві та неспокійні. Всередині супротивники мірялися
поглядами. Тиша стала жахливою, лише обгорілі вуглинки
сповзали з шелестом на землю. Пан Володийовський був ве-
селий, як щиголь погожого ранку.

– Ви будете починати? – заохотив пан Кміциц.
Перший брязкіт відізвався луною в серцях усіх, хто диви-

вся. Пан Міхал підрізав немов неохоче, пан Анджей відбив
і підрізав у відповідь, полковник знову відбив. Сухий бряз-
кіт ставав щораз енергійнішим. Усі затамували подих. Пан
Кміциц стрімко атакував, а пан Володийовський лише ліву
руку за спину заклав і стояв спокійно, роблячи недбайливі
рухи, дуже малі, майже незначні. Здавалося, що він хотів се-
бе лише затулити, й одночасно поберегти супротивника. Ча-



 
 
 

сом відступав малий крок назад, часом наступав уперед, ли-
бонь, досліджував майстерність візаві. Хорунжий розпашів,
його опонент був холодний, як майстер, котрий іспитує учня
і ставав щораз спокійнішим. Врешті-решт, на великий подив
шляхти, полковник виголосив промову:

– Побалакаймо, – сказав він, – бо іншої такої нагоди вже
не буде. Ага! То це такий оршанський стиль?.. Мабуть, ви
там самі були змушені горох молотити, бо махаєте шаблею,
як ціпом. Добре ж ви вже втомилися. А ви справді найкра-
щий в Oрші?.. Такий удар дуже популярний серед трибульсь-
ких слуг. А це курляндський. Добре ним від собак відбива-
тися. Стережіться кінчика шаблі. Не вигинайте так долоні,
бо дивіться, що станеться. Підійміть!..

Останнє слово пан Володийовський промовив чітко, вод-
ночас описав півколо, долоню та шаблю потягнув до себе й
усі глядачі втямили, що він мав на увазі під словом «Підій-
міть!» Шабля пана Кміцицa, як голка, витягнута з нитки, за-
свистіла над головою полковника й упала в нього за спиною.
Він пояснив:

– Це називається: вилущувати шаблю.
Пан Анджей стояв блідий, із божевільними очима, хитав-

ся, здивований не менше за шляхту ляуданську. Тендітний
полковник відсунувся вбік, вказав на шаблю, що лежала на
землі, й удруге повторив:

– Підійміть!
В якусь мить здавалося, що пан Кміциц кинеться на нього



 
 
 

з голими руками. Він уже був готовий до стрибка, коли пан
Володийовський, притиснувши руків’я до грудей, підставив
вістря, але пан Анджей кинувся на шаблю й упав із нею знову
на страшного супротивника.

Голосний гомін пронісся в колі тих, хто стежив за поєдин-
ком і коло звужувалося щораз більше, а за ним сформува-
лося друге, третє. Козаки пана Кміцица пропихали голови
між плечима шляхтичів, немов усе життя в найкращій з ни-
ми жили злагоді. Мимовільні вигуки виривалися з вуст гля-
дачів. Інколи лунав вибух невгамовного, нервового сміху, всі
побачили майстра над майстрами.

А той жорстоко розважався, як кіт із мишею – і показо-
во щоразу недбаліше махав шаблею. Ліву руку висунув з-за
спини і засунув у кишеню рейтуз. Пан Анджей казився, хри-
пів, на завершення булькотливі звуки вирвалися з його горла
крізь стиснуті зуби:

– Закінчуйте вже!.. Годі вже сорому!..
– Гаразд! – погодився пан Володийовський.
Почувся короткий свист, страхітливий, потім здавлений

зойк. Водночас пан Кміциц розвів руки, його шабля випала
з них на землю. І він завалився обличчям до ніг полковника.

– Живий, – оголосив пан Міхал, – не впав долілиць! І від-
котивши полу жупана пана Анджея, почав витирати об неї
шаблю.

Загомоніла шляхта в один голос, але в цих вигуках звуча-
ло щораз виразніше:



 
 
 

– Добити зрадника… Добити!.. Зарубати!
І кількох Бутримів уже бігло з шаблями наголо. Враз ста-

лося щось дивне. Можна було б сказати, що невисокий пан
Володийовський виріс на очах. Шабля найближчого Бутри-
мa вилетіла йому з руки слідом за Кміцицoвою, немовби її
вихор підхопив. Пан Міхал натомість крикнув із очима, що
аж іскрили:

– Охолоньте! Геть!.. Це моя здобич, а не ваша!.. Відій-
діть!..

Усі замовкли, остерігаючись гніву чоловіка, відтак той
сказав:

– Не потрібна мені тут скотобійня!.. Ви, будучи шляхтою,
мали б знати звичай честі, що пораненого не добивають. На-
віть із ворогом такого не роблять, а що вже казати про су-
противника, в поєдинку переможеного.

– Він зрадник! – обурився котрийсь із Бутримів. – Такого
годиться вбити.

– Якщо він зрадник, тоді панові гетьманові його треба пе-
редати, щоб покарання призначив і послужив прикладом для
інших. Врешті, як я вам сказав: він тепер мій, а не ваш. Як-
що виживе, то зможете відшкодування своєї кривди в суді
шукати і з живого кращу будете мати сатисфакцію, ніж із
мертвого. А хто тут вміє рани перев’язувати?

– Кшись Домашевич. Він здавна всіх на Ляуді перев’язує.
– Нехай його зараз перев’яже, потім на ложе його пере-

несіть, а я піду цю нещасну панночку втішити.



 
 
 

Сказавши це, пан Володийовський засунув шаблю у піхви
й увійшов крізь порубані двері в будинок. Шляхта взялася
хапати та в’язати мотузками людей пана Кміцица, котрі від-
тепер мали орати поля в закутках. Вони здавалися також без
опору. Лише кільканадцятеро пострибали у задні вікна бу-
динку, але втрапили до рук очікуючих Стак’янів. Водночас
шляхта взялася до грабунку фір, на яких здобич лежала ду-
же щедра. Дехто радив пограбувати й обійстя, але боялися
пана Володийовськогo, а може, присутність в оселі Білеви-
чівни тамувала їхнє зухвальство. Своїх полеглих, між котри-
ми було троє Бутримів і двоє Домашевичів, поклала шлях-
та на вози, щоб їх похристиянськи похоронити, для убитих
прислужників пана Кміцица наказали селянам копати рів за
садом.

Пан Володийовський тим часом, шукаючи панночку, пе-
ретряс весь будинок і знайшов її лише в скарбниці, що тіс-
нилася на розі, до якої провадили маленькі та важкі двері
зі спальної кімнати. Була то маленька кімнатка з вузькими
вікнами, на яких були встановлені масивні ґрати, побудова-
на квадратом із мурів, таких міцних, що пан Міхал визнав
негайно, що навіть якби пан Кміциц і висадив дім порохом,
то ця кімната, ймовірно, уціліла б. Це дозволило йому змі-
нити на краще думку про пана Анджея. Дівчина сиділа на
скрині недалеко від дверей, з опущеною головою, з облич-
чям, майже повністю затуленим волоссям, і навіть не підня-
ла його, почувши лицаря, котрий входив. Мабуть, гадала, що



 
 
 

це сам пан Кміциц, або хтось із його людей. Пан Володий-
овський став у дверях, стягнув шапку, відкашлявся раз і ще
раз, але побачивши, що це не допомагає, нарешті озвався:

– Шановна панно, ви вільна!..
Тоді з-під накинутого волосся поглянули на лицаря бла-

китні очі, а потім показалося за ними чарівне обличчя, хо-
ча бліде і немов непритомне. Пан Міхал сподівався вдячно-
сті, вибуху радощів, однак полонянка сиділа нерухома і ли-
ше дивилася на нього безтямно. Тому лицар сказав удруге:

–  Приходьте, панно, до тями, Бог зглянувся на вашу
невинність. Ви вільна і можете повертатися у Водокти.

Цього разу в погляді Білевичівни було більше притомно-
сті. Вона піднялася зі скрині, струснула назад волосся та спи-
тала:

– Хто ви такий?
–  Міхал Володийовський, драгунський полковник ві-

ленського воєводи.
– Я чула битву… постріли?.. Розповідайте.
–  Та що там розказувати. Ми прийшли вас урятувати.

Білевичівнa вже цілком схаменулася.
– Дякую вашій милості! – вимовила вона поспішно тихим

голосом, в якому пробивався смертельний неспокій. – А з
тим що сталося?..

– З паном Кміцицом? Не бійтеся, панно: він лежить без
тями надворі. І це я, не буду хвалитися, зробив це.

Пан Міхал сказав це з певною метою, але якщо він споді-



 
 
 

вався подиву, то марно. Білевичівна не зронилa ні слова, на-
томість хиталася на ногах і руками почала шукати опору за
собою, відтак опустилася важко на ту саму скриню, з якої
хвилину тому підвелася.

Лицар підбіг до неї жваво.
– Як ви почуваєтесь?
– Нічого… нічого… Зачекайте, будь ласка… То пан Кмі-

циц убитий?..
– Що мені той пан Кміциц! – зупинив її пан Володийовсь-

кий. – Тут про вас ідеться!
Раптом сили до юнки враз повернулися, бо вона підвелася

знову та, глянувши йому відверто в очі, крикнула з гнівом,
нетерплячістю та розпачем:

– Як Бог живий, відповідайте! Вбили?..
– Пан Кміциц поранений, – відповів здивований пан Мі-

хал.
– Живий?..
– Живий.
– Гаразд! Дякую вам.
І ще непевним кроком попрямувала до дверей. Полковник

стояв із хвилину, скубаючи свої вуса та хитаючи головою.
Потім буркнув сам собі:

– Цікаво, вона мені дякує за те, що пан Кміциц поранений,
чи за те, що живий?

І вийшов за панночкою. Застав її в прилеглій спальній кім-
наті, стояла посередині, немов скам’яніла. Чотири шляхтичі



 
 
 

саме вносили пана Анджея. Двоє перших, обернувшись бо-
ком, з’явилися у дверях, а з їхніх рук звішувалася до землі
бліда голова пана Анджея, зі заплющеними очима та згуст-
ками чорної крові у волоссі.

– Притримайте там! – наказував Кшись Домашевич, ко-
трий ішов за ними. – Спокійно через поріг. Хай йому там
хтось голову підтримає. Добре!..

– А чим будемо тримати, коли руки зайняті, – відповіли
ті, що йшли попереду.

Тієї миті панна Олександра наблизилася до них, бліда, як
і пан Кміциц, і підклала йому обидві руки під майже мертву
голову.

– То панночка! – вимовив Кшись Домашевич.
– Це я. Обережно! – попросила вона тихо.
Пан Володийовський споглядав і ворушив вусами.
Тим часом пана Анджея поклали на ложе. Кшись Дома-

шевич почав обмивати йому голову водою, потім приклав
підготовлений попередньо пластир до рани та порадив:

– Тепер нехай лежить спокійно. Ех, залізна то голова, що
від такого удару на двоє не репнула. Може, і буде здоровий,
бо молодий. Але своє одержав.

Потім звернувся до Олюньки:
– Дозвольте, панночко, руки вмити. Ось, тут є вода. Мило-

сердне у вас серце, що для цієї людини не побоялися кров’ю
вимазатися.

Так кажучи, чоловік витирав її долоні хусткою, а дівчи-



 
 
 

на бліднула та мінялася на очах. Пан Володийовський знову
підбіг до юнки.

– Досить уже тут, панно! Ви проявили своє християнське
милосердя над ворогом. Повертайтеся додому.

І подав їй лікоть. Але дівчина навіть не глянула на нього,
натомість звертаючись до Кшися Домашевичa, зронила:

– Пане Кшиштофе, виведіть мене!
Вийшли обоє, а пан Міхал за ними. Надворі шляхта поча-

ла вигукувати щось, її побачивши, і вітати, а панночка йшла
бліда, схвильована, зі сціпленими зубами і вогнем у очах.

– Хай живе наша панночка! Хай живе наш полковник! –
лунали гучні голоси.

Годиною пізніше повертався пан Володийовський на чолі
ляуданців у закутки. Сонце вже вийшло, ранок видався ра-
дісний, справді весняний. Ляуданці сунули безладним на-
товпом по дорозі, теревенячи про випадки минулої ночі та
прославляючи до небес пана Міхала, а той їхав замислений
і мовчазний. З гадки не йшли йому ці очі, що дивилися з-за
розпущеного волосся, ця постава, струнка та прекрасна, хоч
і прибита смутком і болем.

–  Дивовижно прекрасна! – бурмотів сам до себе. –
Справжня княжна. Гм! Я врятував її цноту, мабуть, і життя,
бо хоч би порох і не висадив скарбницю, вона б уже від са-
мого страху померла. Має бути вдячною. Але хто там те дів-
чисько збагне. Зиркала на мене, як на пахолка, не знаю, чи
з якогось гонору, чи з несподіванки.



 
 
 

 
Розділ VIII

 
Ці думки не давали йому спати наступної ночі. Впродовж

кількох днів полковник постійно згадував панну Олександру
та визнав, що дівчина йому глибоко в серце запала. Адже це
шляхта ляуданськa хотіла його з нею одружити! Панночка,
щоправда, відмовила йому наосліп, але ж тоді вона його не
знала і навіть не бачила. Тепер усе інакше. Чоловік видер
жертву по-лицарськи з рук ґвалтівникa, наражаючись на кулі
та шаблі, практично здобув її, як фортецю. Чия ж тепер дів-
чина, якщо не його? Чи мoжe йому тепер у чомусь відмо-
вити, хоч би й руки? Може, варто спробувати? Можливо, з
удячності зародилося в ній почуття, як це часто у світі трап-
ляється, що врятована юнка відразу ж руку і серце рятівни-
кові віддає! Якщо, зрештою, ще не має до нього жодних по-
чуттів, то тим більше варто докласти до цього зусиль.

«А якщо вона ще того пам’ятає і кохає?»
– Не може бути! – повторив собі пан Володийовський. –

Якби його не відкинула, то б її силоміць не брав.
Проявила панночка, щоправда, до нього надзвичайне ми-

лосердя, але це жіночий обов’язок опікуватися пораненими,
навіть ворогами. Молода ще, без опіки, час уже їй заміж. У
монастир, вочевидь, не має наміру податися, бо вже б давно
пішла. Мала часу досить. Таку привабливу панночку неод-
мінно будуть різноманітні кавалери домагатися: одні задля



 
 
 

майна, другі через вроду, треті через родовитість. Ще б пак,
вона не відмовиться від такого захисту, дієвість якого влас-
ними очима побачити змогла.

– Та й тобі час уже розсудливим стати, Міхале! – сказав
собі пан Володийовський. – Ти ще молодий, але літа хутко
біжать. Великих чинів не дослужишся, хіба ран побільшає
на шкурі. І баламутствам кінець має настати.

Тут панові Міхалу пригадалася ціла шеренга панянок, за
котрими вже зітхав у житті. Були між ними і дуже вродливі,
і блакитної крові, але любішої не було, і чеснішої, і гіднішої.
Не дарма цей рід і цю панночку люди славили в усій околиці
і з очей їй проглядала така чесність, що не дай, Боже, нікому
менш гідної дружини.

Відчував пан Володийовський, що йому трапилася щас-
лива нагода, яка вдруге може вже й не випасти, тим більше,
що дівчині таку непересічну послугу надав.

– Що тут зволікати! – казав собі полковник. – Чи чогось
кращого дочекаюся в цьому житті? Треба поквапитися.

Бa! Але ж війна наближається. Рука вже здорова. Ганьба
лицареві в залицяльниках ходити, коли вітчизна руки про-
стягає і порятунку просить. Пан Міхал мав чесне жовнірське
серце і хоч майже змалку служив, хоч у всіх війнах, які в йо-
го часи були, участь брав – знав, однак, що вітчизні заборгу-
вав, тому про відпочинок навіть і не думав. І саме тому, що
не задля зиску, заслуг, хлібів, а лише від душі своїй батьків-
щині служив і совість мав у цьому стосунку чисту, відчував



 
 
 

свою значущість і це додавало йому сил.
«Коли інші пручалися, я бився, – міркував парубок. – Гос-

подь Бог жовніра винагородить і тепер йому допоможе».
Проте він визнав, що, позаяк на залицяння часу не зали-

шалося, треба було мерщій діяти й усе відразу на кін поста-
вити: поїхати, освідчитися на місці й або після поспішних
заручин шлюб узяти, або з’їсти гарбуза.

– Я їв його неодноразово, з’їм і цього разу! – бурчав пан
Володийовський, ворушачи жовтими вусами. – Що мені на-
шкодить!

Був, однак, певний аспект у цьому раптовому рішенні,
який йому не подобався. Полковник питав себе: чи не буде
він, прибувши з пропозицією відразу ж після порятунку пан-
ночки, схожим на нав’язливого кредитора, який хоче, щоб
йому якнайскоріше і з лихвою борг сплатили?

– Може, це й не буде по-шляхетному?
Бa! Але за що ж вимагати вдячності, якщо не за послу-

гу? А якщо той поспіх не припаде до серця дівчині, якщо на
нього скривиться, то їй можна буде сказати: «Люба паннo, я
б цілий рік задля залицяння їздив і в очі вам зазирав, aлe я
жовнір і мене сурми на війну кличуть!»

– Таки треба їхати! – переконував себе пан Міхал.
Але за мить зовсім інша думка спадала йому на гадку. А

якщо вона відповість: «То рушайте собі на війну, пане жов-
ніре, а після війни будете той рік до мене їздити й у вічі мені
зазирати, бо чоловікові, котрого я не знаю, душу і тіла так



 
 
 

відразу не віддам».
Тоді все пропаде.
А що пропаде, то це пан Володийовський відчував досте-

менно. Бо згадавши панну, в котрої зараз може бути зовсім
інше бачення ситуації, не був пан Міхал упевнений у силі
власних аргументів. Совість парубку підказувала, що в ньо-
му самому вогонь спалахував, як та солома, але, й як солома,
швидко згасав.

Тоді все пропаде!.. І що тоді робити мандрівному жов-
нірові, котрий із табору до табору поневіряється, з битви на
битву, без даху над головою, без жодної живої близької ду-
ші. Озирайся тоді після війни на всі чотири сторони світу,
не знаючи, де голову, крім цейхгаузу28, притулити!

Пан Володийовський уже й не знав, як йому бути.
Тісно якось зробилося парубковi в пацунельській невели-

кій садибі і задушливо, тож узяв він шапку, щоб вийти трохи
прогулятися і на травневому сонці поніжитися. На порозі на-
штовхнувся на одного з людей пана Кміцица, в неволю взя-
того, котрий старому Пакошу випав у власність. Козак грівся
на сонці і на бандурі бринькав.

– А ти що тут робиш? – спитав пан Володийовський.
– Граю, пaнe, – відповів козак, підіймаючи змарніле об-

личчя.
– Звідки ти? – поцікавився пан Міхал, задоволений, що

має хоч якусь у роздумах перерву.
28 Цейхгауз – військова комора для зброї або амуніції.



 
 
 

– Здалеку, пaнe, з-під Звяголя29.
– Чому ж не подався з рештою своїх товаришів? Вони ще

ті шибайголови! Обдарувала вас шляхта життям у Любичі,
щоб мати робочу силу, а ви зараз же поникли, наче з вас лико
дерли.

– Я не втечу. Тут здохну, як сoбaкa.
– Taк тобі тут сподобалося?
– Кому краще в полі, той утікає, а мені краще тут. Ногу

мою прострелили, а тут про мене потурбувалася шляхтянка,
старигана донька, і добре слово промовила. Такої красуні й
в очі не бачив. Навіщо ж мені кудись іти?

– І котра ж тобі так догодила?
– Марися.
– І тому тут залишаєшся?
– Якщо здохну, то мене винесуть, а ні, то залишуся.
– Невже думаєш у Пакошa доньку заслужити?
– Не знаю, пaнe.
– Такій голоті швидше смерть віддасть, ніж доньку.
– У мене й червінці є в лісі закопані: дві жмені.
– З розбою?
– З розбою, пане.
– Навіть якщо б і глечик мав, ти ж селянин, а Пакош шлях-

тич.
– А я з путнiх бояр30.

29 Звягіль – стара назва Новоград-Волинського.
30 Путні бояри – в стародавній Литві: дрібна шляхта, служила впливовим гос-



 
 
 

– Якщо ти з путнiх бояр, то ти навіть гірший за селянина,
тоді ти зрадник. Як же ти міг ворогові служити?

– Я йому й не служив.
– А звідки ж тебе пан Кміциц узяв?
– З дороги. Я служив у пана польного гетьмана, але потім

хоругва розповзлася, бо не було що їсти. Додому не мав при-
чини повертатися, бо його спалили. Інші на дорогу пішли
розбишакувати, то й я з ними подався.

Пан Володийовський дуже здивувався, бо до того вважав,
що пан Анджей напав на Олюньку із силами, позиченими у
ворога.

– То пан Кміциц не від Tрубецького вас забрав?
– Було між нами багато таких, хто раніше в Tрубецькогo

чи Хованськогo служили, але й від них повтікали на велику
дорогу.

– А чому ж ви за паном Анджеєм пішли?
– Бо він відважний отаман. Нам казали, що до кого він

гукне, щоб за ним iшов, то немов йому талярів у торбу на-
сипав. Тому ми й пішли. Ну, Бог нас не жалував!

Пан Володийовський почав головою хитати і міркувати,
що того пана Анджея занадто очорнили. Потім глянув на
сполотнілого боярина і знову головою похитав.

– То ти її кохаєш?
– Ще як, пaнe!
Пан Міхал пішов, а відходячи подумав собі: «От рішучий

подарям, виконуючи в них функцію збиральників податків або кур’єрів.



 
 
 

чоловік. Цей собі голову не ламає: покохав і залишається.
Такі є найкращими… Якщо він справді з путніх бояр, то він
такої ж гідності, що і шляхта закуткова. Якщо свої червінці
викопає, то може йому дідуган Марисю й віддасть. А чому б
ні? Бо пальцями не тарабанив, лише заповзявся, що її одер-
жить. Варто й мені заповзятися!»

Так міркуючи, йшов дорогою пан Володийовський під
сонцем, часом зупинявся і на землю погляд опускав або до
неба здіймав. Відтак знову йшов далі, аж враз побачив зг-
райку диких качок, що летіла небом.

Тоді почав собі на них ворожити: їхати, не їхати?.. Випало
йому, щоб їхати.

– Поїду, інакше й бути не може!
Сказавши це, повернувся в будинок, але дорогою вступив

ще до стайні, перед якою двійко його слуг у кості грали.
– Сируцю, – спитав пан Володийовський, – а грива у Вовка

заплетена?
– Заплетена, пане полковнику!
Пан Міхал увійшов у стайню. Вовк озвався йому зі стійла.

Лицар підійшов, поплескав коня по боці, потім став лічити
коси на шиї.

– Їхати, не їхати, їхати!..
Ворожба знову була успішною.
– Коней сідлати, а самим поводитися пристойно! – ско-

мандував пан Володийовський.
Після цього пан Міхал мерщій подався в оселю і став пе-



 
 
 

реодягатися. Взув високі чоботи, рейтарські, жовті, зі застіб-
ками внизу і з позолоченими шпорами. А мундир був новий,
червоний. До нього рапіру в сталевих піхвах причепив, па-
радну, з гардою, золотом оздобленою. На нього напівпанцер
із світлої сталі одягнув, що вкривав лише горішню частину
грудей під шиєю. Мав ще рисячу шапку з прекрасним пером
чаплиним, але що цей убір до польської одежі не пасував,
тож залишив його у скрині, а на голову одягнув шведський
шолом із козирком і вийшов на ґанок.

– Куди це ваша милість їде? – спитав його старий Пакош,
котрий сидів на призьбі.

– Куди їду? Слушна нагода, щоб про здоров’я вашої пан-
ночки розпитати, щоб грубіяном мене визнати не змогла.

– Від вашої милості аж заграва б’є. Груди, як у снігура!
Панночка очей не зможе відвести й ураз закохається.

Тут надбігли дві молодші панни Пакошівни, що поверта-
лися з полуденного доїння, кожна з дійницею в руці. Поба-
чивши пана Володийовськогo, зупинилися, як укопані, від
здивування.

– Король, справжній король… – зронила Зоня.
– Ваша милосте, як на весілля! – додала Мариськa.
– Може, й з цього весілля вийде, – засміявся старий Па-

кош, – бо до панночки нашої їде.
Перш ніж старий закінчив, наповнена дійниця випала з

рук Марисі і річечка молока полилася аж під ноги пана Мі-
хала.



 
 
 

– Вважай на те, що тримаєш! – гримнув на доньку Пакош.
– От, коза!

Марися не сказала нічого, схопила дійницю і тихо відій-
шла.

Пан Володийовський сів на коня, за ним вишикувалися
двоє його помічників і рушили втрьох до Водоктів. День був
прегарний. Травневе сонечко грало на нагруднику та касці
пана Міхала так, що коли здалеку мерехтіло між вербами, то
здавалося, що це друге сонце рухається дорогою.

– Цікаво, чи повернуся з каблучкою чи з гарбузом? – ри-
торично питав себе лицар.

– Що ваше милість каже? – поцікавився слуга Сируць.
– Телепень!
Слуга притримав коня, а пан Володийовський вів своє:
– Лише щастя, що це не вперше.
Ця думка дуже додавала йому сили духу.
Коли прибули до Водоктів, панна Олександра не впізна-

ла його першої миті, аж мусив своє прізвище повторити. То-
ді привітала гостя ввічливо, але серйозно та дещо вимуше-
но. Полковник церемонно представився, бо він хоч і простий
жовнір, а не придворний, однак довго при різних дворах во-
лочився і між людьми терся. Вклонився дівчині і з великою
пошаною руку на серце поклавши, промовив:

– Я прибув сюди, щоб про здоров’я панни добродійки роз-
питати, чи від переляку якої шкоди їй не було завдано, я б
мав так уже наступного дня вчинити, але не хотів набридати.



 
 
 

– Дуже гарно з вашого боку, що рятуючи мене з такого
полону, ще мене в пам’яті зберегли. Сідайте, прошу пана, ви
для мене приємний гість.

– Милостива пaннo! – відповів на це пан Міхал. – Якби
я вас забув, то не був би гідний цієї милості, яку мені Бог
послав, дозволяючи такій гідній особі допомагати.

– Ні! Це я маю Богові дякувати спочатку, а вам відразу ж
після нього.

– Якщо так, то вже подякуймо обоє, бо я ні про що більше
Його не буду просити, лише б мати змогу і надалі захищати
вас, скільки знадобиться.

Сказавши це, пан Володийовський поворушив вощеними
вусами, які йому вище носа стирчали, бо задоволений був із
себе, що відразу увійшов in medias res31 і свій сентимент наче
на стіл поклав. Дівчина ж сиділа збентежена та мовчазна, але
така прекрасна, як весняний день. Слабкі рум’янці виступи-
ли на її щоках, а очі накрили довгі вії, від яких падали тіні
на все обличчя.

«Добрий знак це сум’яття», – подумав пан Міхал.
І відкашлявшись провадив далі:
–  Ви ж знаєте, що після вашого дідуся ляуданськими

людьми я командував?
– Знаю, – підтвердила Олюнька, – небіжчик дідусь сам на

останню кампанію вирушити не зміг, але був би дуже втіше-

31 In medias res (лат.) – посеред справи, термін традиційної поетики, що позна-
чає початок дії або оповідання з центрального епізоду фабули без передісторії.



 
 
 

ний почути, кому князь воєвода віленський цю хоругву від-
дав, і розповідав, що знає вас як славетного воїна.

– Так про мене й сказав?
– Я сама чула, як вас до небес підносив, а потім ляуданці

те саме після останньої експедиції казали.
– Простий я жовнір, негідний, щоб мене підносили не ли-

ше до небес, а й вище за інших. Дуже мене втішило, що для
вас я не зовсім чужий, бо вже не будете думати, що невідо-
мий і непевний гість разом з останнім дощем з неба впав.
Добре завжди знати, з ким мається справа. Купа людей ве-
штається, котрі родовитими себе називають і гідними при-
кидаються, і лише Всевишній знає, хто вони насправді, мо-
же, навіть і не шляхтичі.

Пан Володийовський навмисно спрямував розмову в та-
ке русло, щоб про нього мова зайшла, хто він такий, проте
Олюнька його остудила:

– Вас у такому ніхто не запідозрить, бо і тут, у Литві, є
шляхта з таким прізвищем, як у вас.

– Але вони Осорією32 запечатують, а я Корчак-Володий-
овський, ми з Угорщини походимо, від тамтешнього при-
дворного Aтили. Того шляхтича переслідували вороги, то
він присягнув Матінці Божій, що з язичницької віри до ка-
толицької навернеться, якщо життя збереже. Свою обіцянку
потім дотримав, коли три річки щасливо переплив, саме ті,

32 Осорія – старовинний дворянський герб. У червоному полі золоте коло, за-
зублене із срібним хрестом. Над шоломом у короні – три страусині пера.



 
 
 

які на нашому гербі носимо.
– То ви не з цих країв родом?
– Ні, милостива пaннo. Я з України, з руських Володий-

овських, і досі маю там вотчину, яку тепер ворог зайняв. Але
я військовий, з молодих років на службі, тому менше дбаю
про маєтки, ніж про кривду вітчизні, яку зайди їй чинять. Я
служив від юності в руського воєводи, нашого незабутнього
князя Яреми, з котрим також усі війни пройшов. Був я і під
Махнівкою, і під Константинополем, і збаразький з іншими
пережив голод. А після Берестечка сам наш милостивий пан
король за голову мене обійняв. Бог свідок, милостива пaннo,
що я приїхав сюди не вихвалятися, лише хочу, щоб ви знали,
що я не лежень, котрий криком усе надолужує, а кров свою
жаліє, що мені життя в чесній службі збігало, в якій трохи
слави знайшлося, а совість нічим не заплямована. В цьому
мені, Боже, помагай! Також це все можуть поважні люди за-
свідчити!

– Якби всі були схожі на вас! – зітхнула панна.
– Вам, мабуть, пригадався той ґвалтівник, котрий на вас

безбожну руку посмів підняти?
Панна Олександра втупила погляд у підлогу й ані слова

не зронила.
– Він своє отримає, – продовжував пан Володийовський, –

хоч мені й кажуть, що здоровий буде, однак кари не уникне.
Всі чесні люди його осудили, навіть більше, подейкують, що
він із ворогом злигався, щоб від нього харчі отримати, але



 
 
 

це неправда, бо ті люди, з котрими на вас напав, зовсім не
від супостата прийшли, а на великій дорозі позбирані.

– Звідки ви про це дізналися? – жваво зацікавилася гос-
подиня, підіймаючи на пана Міхала свої блакитні очі.

– Та від цих самих людей. Дивний чоловік той пан Кмі-
циц. Я його в зраді перед поєдинком звинуватив, а він не за-
перечив, хоч я його й хибно запідозрив. Пиха в ньому палає
бісівська.

– І ви всюди розповідаєте, що він не зрадник?
– Не розповідав, бо й сам не знав, але тепер знаю. Toж не

годиться навіть на найбільшого ворога такий наклеп зводи-
ти.

Очі панни Олександри спочили цього разу на низькорос-
лому лицарі з виразом симпатії й удячності.

– А ви чесна людина, така чесність це рідкість!..
Пан Володийовський почав раз по раз ворушити вусами

від задоволення.
«До суті справи, Міхалку! До суті справи, Міхалку!» – на-

казав собі подумки.
Після чого голосно звернувся до панночки:
– Більше вам нічого скажу!.. Не схвалюю дій пана Кмі-

цицa, але й не дивуюся йому, що добивається вас, якій би
сама Венера прислужувати могла. Відчай його підштовхнув
до негідного вчинку і, мабуть, ще не раз його підштовхне,
якщо йому нагода випаде. Як же з такою надзвичайною вро-
дою ви сама і без опіки залишитесь? Багато таких кміциців



 
 
 

є на світі, їхній запал важко згасити, ще не одна неприєм-
ність може вас спіткати. Бог дав мені милість, що я зміг вас
звільнити, але вже мене сурми Градіви33 кличуть. Хто ж за
вами наглядатиме? Милостива пaннo! Жовнірів підозрюють
у черствості, але це неправильно. І в мене серце не з каме-
ню, і байдужим до такої чудової привабливості залишитися
не могло.

Тут пан Володийовський упав на обидва коліна перед
Олюнькою.

–  Моя милостива пaннo! – промовляв він, стоячи нав-
колішки. – Я успадкував хоругву після вашого дідуся, тож
дозвольте мені й онучку успадкувати. Віддайте мені опіку
над собою, дозвольте скуштувати солодких взаємних почут-
тів, візьміть мене в постійні опікуни, і будете спокійною, і
в безпеці, бо хоч я й поїду на війну, вже саме моє ім’я захи-
щати вас буде.

Панночка схопилася з крісла і здивовано слухала пана Мі-
хала, а той не вгавав:

– Простий жовнір, aлe шляхтич і чесна людина, присяга-
юся вам, що ні на моєму щиті, ні на моїй совісті навіть най-
меншої плями не знайти. Я грішу, можливо, поспіхом, але
маєте це збагнути, бо мене вітчизна кличе, якої навіть задля
вас не відступлюся. То чи втішите мене? Не підбадьорите?
Не скажете доброго слова?

33  Градіва – барельєф жінки, що йде, з ватиканського музею Кьярамонті,
римська копія грецького оригіналу IV ст. до Р. Х.



 
 
 

– Ви вимагаєте від мене чогось надзвичайного. Заради Бо-
га! Такого не може бути! – відповіла перелякана Олюнька.

– Від вашої волі все залежить.
– Саме тому офіційно відповідаю вам: ні!
Тут панночка насупила брови.
– Шановний пане! Я заборгувала вам багато, не запере-

чую. Вимагайте, чого хочете, все вам готова віддати, крім
руки.

Пан Володийовський піднявся.
– То ви мене не хочете? Так?
– Я не можу!
– Це ваше останнє слово?
– Останнє й остаточне.
– А може, це квапливість вас налякала? Дайтe мене надію!
– Не можу, я не можу.
– То ви не маєте тут для мене щастя, як його і будь-де не

було! Милостива пaннo, не пропонуйте мені плату за послу-
ги, бо не за нею приїхав, а лише руку просив, але не в ра-
хунок плати, а лише з доброї волі. Якби ви мені повідоми-
ли, що її віддаєте, бо змушені, я б також її не прийняв. Як-
що немає волі, то немає й долі. Ви погордували мною. Бодай
би вам ніхто гірший не трапився. Я залишаю цю оселю, як
і увійшов. Лише хіба те, що не повернуся сюди більше. Ме-
не ні за що тут мають. Хай так і буде. Щасливо залишатися,
хоч би й з тим самим паном Кміцицом, бо, може, саме тому
гніваєтесь, що між вами шаблю встромив. Коли він для вас



 
 
 

кращий, то це дуже важливо не для мене.
Олюнька схопилася за голову і повторила кілька разів:
– Господи, Господи Боже!
Але той її біль не зачепив пана Володийовськогo, котрий

вклонився й вийшов злий і розгніваний, після чого відразу
ж сів на коня і поїхав.

– Ноги моєї більше там не буде, – сказав голосно. Пахолок
Сируць, котрий їхав позаду, наблизився.

– Що ваша милість каже?
– Бовдур! – відповів йому пан Міхал.
– Це вже ви казали, коли ми в той бік їхали.
Запанувала мовчанка. Через якийсь час пан Міхал знову

став бурчати:
– Невдячністю мене там нагодували. Презирством за по-

чуття заплатили. Доведеться, мабуть, до смерті парубком за-
лишатися. Так уже написано. Така доля!.. Що не крок, то від-
мова. Немає справедливості на цьому світі!.. Що вона проти
мене має?

Тут пан Володийовський насупив брови і став посилено
працювати мізками. Враз ударив себе долонею по нозі.

– Знаю вже! – крикнув він. – Вона його ще кохає. Інакше
й бути не може.

Але ця ідея не роз’яснила його обличчя.
«Тим гірше для мене, – подумав полковник за мить, – бо

якщо вона його після цього всього досі кохає, то й почуття її
не зміняться. Що міг накоїти лихого, він уже вчинив. На вій-



 
 
 

ну подасться, славу здобуватиме, репутацію поправить. І не
гідно йому в цьому перешкоджати. Мабуть, краще буде до-
помогти, бо це для батьківщини вигода. Ось що треба! Жов-
нір він управний. Але чим же її так узяв? Хто зна. Хтось уже
має таке велике щастя, що тільки на жінку гляне, вона й у
вогонь за ним готова. Щоб знати, як це робиться або як та-
ку чесноту здобути, може, і він чогось домігся би. Заслугами
панночку не завоюєш! Слушно казав пан Заглобa, що гусе-
ниця та жінка – найзрадливіші створіння на світі. І так мені
сумно, що все пропало! Жорстока ця приваблива панночка і
доброчесна, як кажуть. Амбіції видні, як на лихо. Хто може
знати, чи вона за нього піде, хоч його кохає, бо її важко пора-
нив та образив. Він же міг спокійно до неї прийти, а забажав
зворохобити. Вона готова була повністю зректися і заміжжя,
і дітей. Мені важко, але й їй, бідоласі, може, ще важче».

Тут пан Володийовський розчулився над долею Олюньки
і став головою хитати, губами цмокати, і врешті сказав:

– Хай їй Господь Бог помагає! Я не тримаю на неї образи!
Не перша це для мене відмова, а для неї перший біль. Бід-
ненька ледве дихає від хвилювань, а я їй ще й очі виколов
тим паном Кміцицом і до решти жовчю напоїв. Не годилося
мені таке робити та залагодити доведеться. Бодай би мене
кулі били, що я так брутально вчинив. Напишу їй листа, щоб
мене вибачила, а потім чим зможу, тим і допоможу.

Подальші роздуми пана Міхала обірвав пахолок Сируць,
котрий знову під’їхав і сказав:



 
 
 

– Ваша милосте, там на горі Харлампій із кимось ще їде.
– Де?
– Ген там!
– Правду кажеш, двох вершників бачу, але Харлампій за-

лишився при князеві віленському воєводі. Як ти його так
здалеку зміг розпізнати?

– А по буланому. Його все військо знає.
–  Як гоже, що коня видно буланого… Але, може, це

якийсь інший?
– Та я його ходу впізнаю. Це точно пан Харлампій.
Обидва коні рушили, а ті навпроти зробили те саме і неза-

баром пан Володийовський упізнав, що це справді Харлам-
пій під’їжджає.

Це був п’ятигорський поручик хоругви литовського ком-
путу, давній знайомий пана Міхала, старий жовнір і добрий.
Колись близько товаришував із тендітним лицарем, але по-
тім, як послужили разом і війни відбули, їх поєднала міцна
братерська любов. Пан Володийовський поскакав туди жва-
во і, розкривши обійми, покликав:

– Як ся маєш, Носалю?! Звідки тут узявся?
Приятель, котрий дуже вдатно прізвиська Носаля заслу-

говував, бо ніс мав велетенський, упав в обійми полковника
і привіталися радісно навзаєм. За тим перевів дух і пояснив:

– До вас спеціально приїхав у справі і з грошима.
– У справі і з грошима? А від кого?
– Від князя віленського воєводи, нашого гетьмана. При-



 
 
 

силає вам вірчу грамоту, щоб негайно почати людей вербу-
вати, і ще одну для пана Кміцицa, котрий також мав би в цій
околиці перебувати.

– І для пана Кміцицa?.. Як же ми в одній місцині помісти-
мося?

– Він має їхати у Троки, а ви маєте залишитися тут.
– А звідки ви знали, де мене шукати?
– Сам пан гетьман терміново про вас розпитував, аж йо-

му тутешні люди, котрі там іще служать, повідомили, де вас
знайти, тому я їхав напевно… У великій милості ви там!.. Я
чув від князя нашого пана, як сам казав, що не сподівався по
руському воєводі нічого успадкувати, а тим часом найбіль-
шого лицаря отримав.

– Дав би йому Бог і воєнне щастя успадкувати. Велика то
для мене честь, що я маю рекрутів набрати, й одразу за це
візьмуся. Воєнних людей тут достатньо, тільки б було за що
їх на ноги поставити. А грошей багато привезли?

– Як приїдете у Пацунелі, то порахуєте.
– To ти вже й у Пацунелях побував? Стережіться однак,

бо там гарних дівчат, як маку в саду.
– То тому вам перебування там так засмакувало!.. Чекай-

те, я маю ще один лист, приватний, від гетьмана до вас.
– Давайте сюди!
Харлампій вийняв сувій із малою печаткою Радзивілла,

пан Володийовський розгорнув і став читати:
«Милостивий пане полковнику Володийовський!



 
 
 

Знаючи щиро вaш намір служіння вітчизні, посилаю
вам мобілізаційну грамоту, щоб ви могли людей
навербувати, але не так, як це зазвичай робиться,
але з великою терміновістю, бо periculum in mora34.
Якщо зможете нас втішити, то нехай хоругва на кінець
липня, не пізніше половини серпня буде вже на ногах
і до походу готова. Дуже хвилює нас те, звідки ви
добрих коней зможете взяти, особливо тому, що грошей
посилаємо небагато, бо більше з пана підскарбія, котрий
давно нас недолюблює, вибити ми не змогли. Половину
з цих грошей панові Кміцицу віддайте, для котрого
Харлампій окрему мобілізаційну грамоту везе. Ми
сподіваємося на нього, що й він сумлінно нам у цьому
послужить. Але що до вух наших дійшла звістка про
його свавілля в Упіті, то буде найкраще, якщо ви листа
для нього у Харлампія заберете і самі вирішуйте, чи
йому грамоту віддати. Якщо вважаєте зайве на нього
розраховувати, і що ганьбу нам учинить, то краще не
віддавайте! Ми остерігаємося, щоб вороги наші, такі,
як пан підскарбій і пан воєвода вітебський, криків не
здійняли, що такі завдання негідним особам доручаємо.
Якщо, однак, визнаєте, що там нічого страшного немає,
то можете грамоту віддати, щоб пан Кміциц на службі
свою провину міг спокутувати. Жодному суду він
не підлягає, бо він до нашої, гетьманської, належить
інквізиції і це ми його судити будемо, а ніхто інший,
але після здійснення свого завдання. Це доручення
наше вважайте доказом високої довіри, яку на розум і

34 Periculum in mora (лат.) – небезпека затримки.



 
 
 

вірність ваші покладаємо.
Ян Радзивілл,
князь Біржайський і Дубінгяйський, віленський воєвода».

– Дуже вже пан гетьман про коней для вас переживає, –
зауважив Харлампій, коли невисокий лицар закінчив чита-
ти.

– Звісно ж, із кіньми буде важко, – погодився пан Воло-
дийовський. – Тутешня дрібна шляхта стане на перший по-
клик, але вони лише меринів жемайтійських мають, не дуже
до служби придатних. По суті, їм годилося б щось краще да-
ти.

– Та це добрі коні, я давно їх знаю, дуже витривалі та пруд-
кі.

– Бa! – заперечив пан Володийовський. – Але малого зрос-
ту, а тутешній люд самі велетні. Коли вони тобі на таких ко-
нях у лаву стануть, то ти не втримаєшся: хоругва на собаках
сидить. Оце клопіт!.. Візьмуся я не вагаючись до роботи, бо
і самому мені не терпиться. Залиш мені вірчу грамоту для
пана Кміцицa, як пан гетьман наказує, я сам йому лист пе-
редам. Дуже йому доречно надійшов.

– А це чому?
–  Бо тут татарські традиції собі запровадив і панночок

в ясир брав. Над ним стільки процесів і термінів зависло,
скільки має волосся на голові. Не минуло й тижня, як я з
ним на шаблях бився.

– Ого, – не повірив Харлампій, – якщо ви з ним на шаблях



 
 
 

билися, то він тепер уже в землі лежить.
– Але все вийшло на краще. Через тиждень-два здоровий

буде. Що там чути dе publicis35?
–  Нічого доброго, все по-старому. Пан підскарбій Ґо-

севський жереться з нашим князем, як кішка з собакою, а
коли немає згоди між гетьманами, то і справи як годиться не
йдуть. Ми трохи ситуацію виправили, і так собі гадаю, що
якщо буде згода, то собі з цим ворогом раду дамо. Бог доз-
волить, що ще на їхніх плечах поїдемо аж у їхню державу. В
усьому винен пан підскарбій!

– А інші кажуть, що великий гетьман.
– Це зрадники. Воєвода вітебський такі чутки розпускає,

бо вони вже давно з паном підскарбієм знюхалися.
– Воєвода вітебський – чесний громадянин.
– Невже й ви на боці Сапєг проти Радзивіллів стоїте?
– Я стою на боці батьківщини, на якому всі стояти мають.

У тому то й лихо, що вже навіть жовніри на сторони ділять-
ся, замість того, щоб воювати. А що пан Сапєга чесний гро-
мадянин, то я в присутності самого князя казав, хоч і під йо-
го командою служу.

– Пробували люди гідні до згоди дійти, але нічого з цьо-
го не вийшло! – зауважив Харлампій. – Тепер посланці від
короля до нашого князя, як птахи, літають. Подейкують, що
щось там нове у світі зароджується. Ми сподівалися поспо-
литого рушення з його величністю, а не сталося! Торочать,

35 Dе publicis (лат.) – серед людей.



 
 
 

що деінде може бути потрібним.
– Хіба в Україні.
– Мабуть, не дочули! З ким буде тепер нова війна? Ім-

ператор краще нам тепер бажає, ніж нашим ворогам, хоча
воліє дипломатично поводитися. Зі шведом перемир’я ще не
уклали і ще шість років не вдасться, а татари нам в Україні
допомагають, чого без дозволу Туреччини не робили б.

– Ми також не змогли нічого з’ясувати!
– Бо нічого й не було. Але, дяка Богові, що маю нову ро-

боту. Вже дуже затужив за війною.
– То ви хочете особисто вірчу грамоту пану Кміцицу за-

везти?
– Я ж тобі казав, що пан гетьман так наказує. Доведеться

мені пана Анджея навідати за звичаєм честі, а маючи лист,
краще мене приймуть. Але чи йому лист віддам, то вже інша
річ. Обміркую, бо це на мій розсуд залишено.

– Мені це на руку, бо й мені в дорогу час. Я маю ще й
третю вірчу грамоту до пана Станкевичa. А після цього ще
й в Кейдани маю їхати, гармату, яка туди прибуде, забрати.
Після цього до Біржая, перевірити, чи все готове в замку до
оборони.

– І до Біржая?
– І туди.
– Це мене і дивує. Жодних нових перемог ворог не здобув,

то йому і до Біржая, на курляндський кордон, задалеко. Але
бачу, що нові хоругви ставлять на ноги, отже, буде кому за-



 
 
 

хищати і ті краї, які вже під навалою супостата впали. Кур-
ляндці ж про війну з нами навіть не думають. Добрі з них
жовніри, але їх мало, і один лише Радзивілл міг би їх однією
рукою придушити.

– І мене це дивує, – підтримав Харлампій, – тим більше,
що мені також поспішати рекомендували і таку дали інструк-
цію, що якщо не знайду там ладу, то відразу ж князеві Богу-
славу маю повідомити, котрий інженера Петерсона має при-
слати.

– Що б це могло бути?! Щоб якоїсь громадянської війни
з цього не вийшло. Хай нас Господь Бог від цього милує! Бо
вже якщо князь Богуслав до роботи стає, то чортам буде з
цього радість.

– Не намовляйте на нього. То мужній чоловік!
– Не заперечую, що мужній, але більше в ньому німця, чи

якогось француза, ніж поляка. І про Річ Посполиту він зов-
сім не дбає, лише про дім Радзивіллiв, аби його якнайвище
винести, а всіх інших принизити. Це він і в князеві віленсь-
кому воєводі, нашому гетьманові, гонор збурює, якого йому
самому не бракує, і ті сварки з Сапєгами та Ґосевським – йо-
го саджанці дерев і фруктів.

– Великий із вас, бачу, політик. Треба вам, пане Міхале,
якнайшвидше одружитися, щоб такий розум не пропав.

Пан Володийовський довгим поглядом подивився на то-
вариша.

– Що? Одружитися?



 
 
 

– Атож! А може, куди свататися їздили, паночку, бо вибра-
лись, як на парад.

– Дав би ти мені спокій!
– Та зізнайтеся.
– Кожен хай свої гарбузи їсть, а ти про чуже не питай, бо

також не один одержав. Зараз саме слушний час про шлюб
думати, коли я маю вербування на голові.

– А ви будете готові на липень?
– На кінець липня буду, хоч би мав коней і з-під землі

дістати. Богові дякую, що мені ця робота прийшла, бо інак-
ше б мене меланхолія заїла.

Звістки від гетьмана та перспектива важкої роботи спра-
вили позитивний вплив на пана Володийовського, і поки дої-
хали до Пацунелів, він майже вже не думав про конфузію,
яка його годину тому спіткала. Звістка про вірчу грамоту
швидко розлетілася по всьому закутку. Відразу ж шляхта
прибула спитати, чи це правда, а коли пан Міхал підтвер-
див, дуже це всіх вразило. Бажання було загальним, лишень
турбувався дехто, що це наприкінці липня, перед жнивами,
доведеться вирушити. Пан Володийовський розіслав також
кур’єрів і в інші околиці, і в Упіту, і до заможніших шля-
хетських родин. Увечері приїхали кільканадцять Бутримів,
Стак’янів і Домашевичів.

Тоді ж почали один одного заохочувати щораз більше ви-
являти бажання, і погрожувати ворогові, і перемогу собі обі-
цяти. Одні лише Бутрими мовчали, але їм це за зле не ма-



 
 
 

ли, бо відомо було, що вони всі як один стануть. На завтра
закипіло в усіх околицях, як у вуликах. Люди не балакали
вже про пана Кміцица, навіть із панною Олександрою, тільки
про майбутню кампанію. Пан Міхал також вичавив відмову
Олюньки зі свого серця, втішаючись при тому, що була не
остання, як і не останні почуття. Тим часом міркував пол-
ковник трохи, як йому з листом для пана Анджея бути.



 
 
 

 
Розділ IX

 
Почалися, відтак, для пана Володийовськогo часи важкої

праці, написання листів і роз’їзди. Наступного тижня він пе-
реїхав у резиденцію в Упіті і там почав вербування. Шляхта
йшла до нього охоче, більша та дрібніша, бо славу мав добру.
Переважно йшли, однак, ляуданці, для котрих коней потріб-
но було звідкілясь брати. Вертівся пан Міхал, як в окропі,
але що був спритний і праці не шкодував, то йшло йому до-
сить добре. У той самий час відвідав полковник і пана Кмі-
цицa в Любичі, до котрого вже здоров’я повернулося, і хоч із
ложа ще не вставав, відомо вже було, що одужає остаточно.
Либонь, пан Володийовський мав шаблю гостру, але й руку
легку.

Гостя впізнав пан Анджей моментально і зблід дещо, йо-
го побачивши. Рукою навіть сягнув мимоволі по шаблю, що
висіла над ложем, але схаменувся, побачивши усмішку на
обличчі полковника, простягнув до нього змарнілу руку та
промовив:

– Дякую вам за відвідини. Гідна це для такого кавалера
поведінка.

– Я приїхав спитати, чи часом образи на мене не зачаїли?
– спитав пан Міхал.

– Образи не тримаю, бо мене не будь-хто переміг, а май-
стер вищого класу. Ледве з цього видряпався!



 
 
 

– І як тепер ваше здоров’я?
– Ви, мабуть, дивуєтесь, що з-під вашої руки живим зали-

шився? Сам також визнаю, що неабияке це мистецтво.
Тут пан Кміциц усміхнувся.
– Не проста була справа. Ви б мене прикінчили, якщо б

захотіли!
– Зовсім не для цього я сюди приїхав.
– Може, ви диявол, – обірвав гостя пан Анджей, – або має-

те інкуба. Бог свідок, далеко мені тепер до вихваляння, бо я
з тамтого світу повернувся, aлe перед зустріччю з вами по-
стійно думав: не перший я більше в Речі Посполитій фехту-
вальник, а лише другий. Бо це ж нечувана річ! Я б навіть
першого удару не відбив, якби ви захотіли. Скажіть мені, де
ви так битися навчились?

– Мав трохи своїх здібностей від природи, – пояснив пан
Міхал, – батько змалку тренував і неодноразово мені казав:
«Дав тобі Бог непоказну поставу, тому якщо люди не будуть
тебе боятися, то будуть із тебе сміятися». Потім іще, коли
в руського воєводи в хоругві служив, підучився трішки. Бу-
ло там кілька чоловіків, котрі сміливо могли битися проти
мене.

– A там могли бути такі?
– Могли, бо були. Був там такий собі пан Підбийп’яти.

Литвин36, дуже родовитий, він під Збаражем поліг. Матінко

36 Литвинами у XVIII ст. називали білорусів на противагу іншим етнічним
групам Речі Посполитої – русинам, ляхам, мазурам, жемайтійцям, пруссам і во-



 
 
 

Божа, освіти його душу!.. Чоловік мав таку могутню силу,
що її ні з чим не можна було порівняти, бо міг розрубати
панцер разом із супротивником. Був там іще пан Скшетусь-
кий, приятель мій сердечний і побратим, про котрого ви му-
сили б чути.

– Аякже! Це він із Збаражa вийшов і крізь козаків про-
бився. Хто про нього не чув? То ви з такої команди? І зба-
ражчик?.. Вітаю! Честь маю! Зачекайте!.. То я про вас і від
віленського воєводи чув. Адже вас Міхалом звати?

– Точніше, Єжи-Міхалом37, але що святий Юрій драко-
на лише розтоптав, а святий архангел Михаїл усім небесним
військом командував і зумів усі пекельні хоругви здолати, то
я його волію мати своїм заступником.

– Звісно, що Юрія не порівняти з Михаїлом. To ви той
самий пан Володийовський, про котрого розповідали, що він
Богуна зарубав?

– Так, це я.
– Ну, від такого не жаль і в чоло одержати. Дав би Бог,

ми могли б друзями стати. Ви мене, щоправда, зрадником
обізвали, але в цьому дуже помилилися.

Сказавши це, пан Кміциц насупив брови, ніби йому рана
знову заболіла.

– Визнаю, що помилився, – погодився пан Володийовсь-
кий, – але не від вас про це лише дізнався, бо мені про це

линянам.
37 Єжи – польський відповідник імен Юрій і Георгій.



 
 
 

вже люди ваші розповіли. І знайте, пане, що інакше мене б
тут не було.

– От гострили, сильно гострили тут на мені язики! – зро-
нив із гіркотою пан Анджей. – Хай буде те, що має бути. Не
одна на мені лежить провина, визнаю, але й в околиці цій
люди невдячно мене прийняли.

– Найбільше собі ви нашкодили цим спаленням Волмон-
товичів і останнім вибриком.

– Тепер мені судами погрожують. Лежать вже в мене по-
зови в трибунали. Хворому поправити здоров’я не дають. Я
спалив Волмонтовичі, це правда, і людей порубав достобіса.
Та нехай мене за це Господь Бог судить, якщо зі сваволі це
зробив. Тієї самої ночі, перед спаленням, я собі вирішив жи-
ти з усіма в злагоді, об’єднати всіх тутешніх сарак, помилу-
вати навіть личаків в Упіті, бо там трохи міру перебрав. Тож
повертаюся я додому і що там застаю? Своїх порізаних ком-
панійців, як волів. Всі лежали під стіною! Коли ж дізнався,
що це Бутрими вчинили, то в мені диявол озвався. Й я по-
мстився жорстоко. Ви повірите, за що їх порізано?.. Сам я
про це пізніше дізнався від одного з Бутримів, котрого в лісі
зустрів: за те, що потанцювати в шинку зі шляхтянками хо-
тіли. Хто б не мстився?

– Шановний пане! – відказав на те пан Міхал. – Це прав-
да, що несправедливо вчинили з вашими компанійцями, але
чи то їх шляхта побила? Ні! Побила їх давніша репутація,
яку тут із собою готову привезли, бо якби якимось ввічли-



 
 
 

вим воякам захотілося потанцювати, я впевнений, що їх за
це ніхто б не рубав.

– Бідолахи! – пан Кміциц розвивав свою власну думку. –
Поки я тепер ось у гарячці лежав, вони щовечора входили
цими он дверима з тієї кімнати. Я бачив їх біля ложа, як на-
яву, синіх, закривавлених, вони безперервно стогнали: «Ян-
друсю! Дай на службу Божу за наші душі, бо ми знемагає-
мо»! Скажу вам, що волосся мені на голові дибилося, бо і
сіркою від них у кімнаті пахло. На месу я вже дав, лише б
їм це допомогло!

Запанувала тиша.
– А щодо набігу, – продовжував пан Кміциц, – то ніхто

панові не сказав, що це вона врятувала мені життя, коли мене
шляхта переслідувала, але потім наказала забиратися геть і
не показуватися їй на очі. Що мені тоді залишилося?

– Вдатися до татарських методів.
– Ви ж не знаєте, що таке пристрасть, і до якого відчаю

людина може дійти, коли те, що найбільше полюбила, втра-
чає.

– Це я не знаю, що таке пристрасть? – обурився пан Воло-
дийовський. – З того часу, як я шаблю став носити, завжди
був закоханий. Правда, об’єкти змінювалися, бо ніколи мені
взаємністю не відплачували. Якби не це, не було б вірнішого
за мене Троїла38.

– Яка ж це пристрасть, якщо об’єкти змінюються? – гмик-
38 Троїл – молодший син Пріама та Гекаби, котрого вбив Ахілл.



 
 
 

нув пан Анджей.
– У такому разі скажу вам щось інше, на що власними

очима споглядав. Ще на початках Хмельниччини Богун, той
самий, котрий тепер найбільший у війську Хмельницького
авторитет серед козаків має, відбив у пана Скшетуського йо-
го кохану, княжну Курцевичівну. Це була лише пристрасть!
Ціле військо ридало, бачивши відчай пана Скшетуського, бо
йому борода на якомусь двадцятому році життя посивіла, а
він, вгадайте, що зробив?

– Звідки я мав би знати!
– Вітчизна була в небезпеці, принижена, лютий Хмельни-

цький торжествував, і тому він не подався панночку шукати.
Свій біль Богові присвятив і бився в усіх битвах під орудою
князя Яреми, а під Збаражем такою надзвичайною славою
вкрився, що ім’я його досі всі з пошаною повторюють. А те-
пер прикладіть його вчинок до свого і відчуйте різницю.

Пан Кміциц мовчав і гриз вуса, а пан Володийовський не
змовкав:

–  Тому пана Скшетуськогo Бог винагородив і панночку
йому повернув. Одразу ж після Збаража й побралися і вже
трійко дітей наплодили, хоч він служити не припиняв. А ви
своїми заворушеннями тим самим допомагали ворогу і мало
життя не втратили, не кажучи про те, що кілька днів тому
могли панночку назавжди втратити.

– Яким трибом? – пан Анджей сів на ліжку. – Що ж з нею
сталося?



 
 
 

– Нічого з нею не сталося, але знайшовся чоловік, котрий
у неї руку попросив і за дружину хотів узяти.

Пан Кміциц дуже зблід, його впалі очі стали жбурляти по-
лум’я. Хотів встати, схопився навіть на мить і залементував:

– Ким був цей вражий син? Як Бог живий, кажіть!
– Я, – повідомив пан Міхал.
– Ви? Ви? – зачудувався пан Кміциц. – Як це?..
– А так.
– Зрадник! Вам це не минеться!.. А вона?.. Заради Бога,

кажіть уже все!.. Вона погодилася?..
– Відмовила моментально, навіть не думаючи.
Настала хвилина мовчання. Пан Анджей дихав важко і по-

глядом свердлив пана Володийовськогo, але той сказав:
– Чому ж ви мене зрадником називаєте? Ніби я вам брат

чи сват. Я що, вам присягу зламав? Я переміг вас у чесному
бою і міг робити, що мені заманеться.

– У старі часи один із нас кров’ю це запечатав би. Не шаб-
лею, то з мушкета вас би застрелив і хай би чорти мене після
цього вхопили.

– Ви б мене з мушкета застрелили, бо якби вона мені не
відмовила, то на другий поєдинок я б не погодився. Бо наві-
що мені б було битися? А знаєте, чому вона мене відбрила?

– Чому? – повторив, як відлуння, пан Кміциц.
– Бо вона вас кохає.
Це було більше, ніж слабкі сили хворого знести могли. Го-

лова пана Анджея впала на подушки, на його чолі виступив



 
 
 

рясний піт, і чоловік якийсь час лежав мовчки.
– Зле мені, слабко, – зронив він за хвилину. – Звідки ж ви

знаєте, що вона мене кохає?
– Бо маю очі і дивлюся, бо маю розум і роблю висновки.

Тепер особливо, бо коли відмову одержав, зараз мені в голо-
ві просвітліло. Спочатку, коли після поєдинку прийшов їй
сказати, що вона вільна, бо я вас здолав, їй помутилося і за-
мість вдячність мені проявити, мене зовсім не помічала. По-
друге: коли вас тут Домашевичі підіймали, то вам голову, як
матір підтримувала. А по-третє, коли я їй освідчився, так
мене прийняла, наче мені хто в писок дав. Якщо цих аргу-
ментів вам не досить, то хіба тому, що через свою затятість
і на розумі шкутильгаєте.

– Якби це була правда! – озвався слабким голосом пан
Кміциц. – Бо різні мені тут мазі на рани прикладають, але не
було кращого бальзаму за слова ваші.

– Зрадник вам такий бальзам прикладає?
– Даруйте, пане. У голові мені таке щастя не поміщається,

щоб вона мене ще хотіла.
– Я сказав, що вона вас кохає, але не сказав, що захоче.

Це зовсім різні речі.
– Якщо мене не захоче, то собі голову об стіну розіб’ю. Не

може бути інакше.
– Могло б бути, якби ви мали щирий намір спокутувати

вину. Тепер війна, можете піти, можете значну службу милій
вітчизні послужити, мужністю прославитись, репутацію під-



 
 
 

латати. Хто ж із нас без гріха? Хто не має провини на сум-
лінні? Кожен має. Але до покути і поліпшення кожному від-
крита дорога. Ви грішили сваволею, то відтепер уникайте.
Грішили проти вітчизни, заворушення в час війни влашто-
вуючи, то її тепер рятуйте. Робили кривду людям, то вина-
городжуйте їх. Ця дорога краща і певніша для вас, ніж роз-
бивання собі голови.

Пан Кміциц подивився уважно на пана Володийовськогo,
а тоді промовив:

– Ви зі мною розмовляєте, як мій щирий приятель.
– Я не ваш приятель, але й не ворог, а цієї панночки ме-

не шкода, хоч мене й відкинула, бо я їй також гостре сло-
во неправильно вимовив від’їжджаючи. Через відмову я не
повішуся, це не новина мені, а невдачі не звик ховати. Як-
що вас на добрі справи намовлю, то буде й моя для вітчизни
прислуга, би ви добрий і досвідчений жовнір.

– Чи не зарано ще мені на цю дорогу навертатися? Стільки
вироків на мене чекає! З ложа доведеться до суду йти. Хіба
б звідси утік, а цього я не хочу. Стільки позовів! І що не
справа, то і певний вирок на осуд.

– О, проти цього є ліки! – хитро зиркнув пан Міхал, ви-
тягаючи вірчу грамоту.

– Вірча грамота! – зойкнув пан Анджей. – Для кого?
– Для вас. А тепер знайте, що маючи військове завдан-

ня, не маєте потреби до жодних судів ставати, бо гетьмансь-
кій інквізиції належите. Лише послухайте, що князь воєвода



 
 
 

мені пише.
Тут пан Володийовський прочитав пану Кміцицу особи-

стого листа Радзивіллa, зітхнув, поворушив вусами, і сказав:
– То, як ви можете побачити, від мене все залежить: чи

вам вірчу грамоту віддати, чи її сховати.
Невпевненість, тривога і надія одночасно відбилися на об-

личчі пана Анджея.
– І що ви зробите? – спитав тихо.
– Віддам її вам, – відповів пан Володийовський.
Пан Кміциц нічого на це не сказав і, голову опустивши

на подушки, якийсь час розглядав стелю. Раптом його очі
зволожилися і невідомі гості в цих очах, сльози, зависли на
віях.

– Хай мене кіньми розірвуть! – вимовив він врешті. – Хай
із мене шкіру здеруть, якщо я бачив колись чеснішу люди-
ну за вас. Якщо через мене відмову одержали, якщо мене
Олюнька ще, як кажете, кохає, то інший тим більше мстив
би, тим глибше мене топив. А ви мені руку подаєте і наче з
могили витягаєте!

– Бо не хочу через особисті справи щастям нашої батьків-
щини жертвувати, якій ви ще добре прислужитися можете.
Але вам скажу, що якби ви тих козаків від Трубецького чи
Хованськогo привели, я б цей лист знищив. Ваше щастя, що
ви такого не зробили!

– Приклад, приклад із вас іншим треба брати! – зауважив
пан Анджей. – Дайте мені свою руку, і Бог мені дозволить



 
 
 

вам добром відплатити, бо мене на не життя, а на смерть
зобов’язали.

– То і добре, потім про це! А тепер вуха, пане, догори!
Не треба вам у жодні суди ходити, а за роботу братися. Як-
що послужите батьківщині, то вам і ця шляхта подарує, бо
то люди честі, до вітчизни дуже чутливі. Ви можете ще свої
провини змити, репутацію повернути і в славі, як у сонці,
ходити, а вже там я знаю одну панночку, котра вам нагороду
за життя вигадає.

– Гей! – залементував збуджено пан Кміциц. – Що я тут у
ліжку гнитиму, коли ворог вітчизну топче. Гей! Є там хтось?
Я сам тут! Пахолку, чоботи подавай!.. Сам один!.. Хай мене
грім у цих палатах поб’є, якщо я буду довше в них валятися!

Усміхнувся на це задоволено пан Володийовський і ска-
зав:

– Дух ваш за тіло дужчий, бо тіло ваше ще немічне.
Та й почав відкланюватися, але пан Анджей не відпускав,

дякував і вином хотів пригостити.
Як вже добре звечоріло, малий лицар покинув Любич й у

Водокти попрямував.
– Найкраще її за гострі слова винагороджу, – казав сам

собі полковник, – коли їй скажу, що пан Кміциц не лише
ліжка, але й неслави уникає. Не цілком він ще зіпсутий чо-
ловік, лише дуже запальний. Гарно її цим утішу і так гадаю,
що мене тепер краще прийме, ніж тоді, коли їй самого себе
пропонував.



 
 
 

Тут добродушний пан Міхал зітхнув:
– Якби ж то знати, чи є хтось на світі і для мене призна-

чений?
Так собі міркуючи, вершник доїхав до Водоктів. Патлатий

жемайтієць вибіг до коловерті, але не квапився відчиняти,
лише повідомив:

– Спадкоємиці немає вдома.
– Вона поїхала?
– Поїхала.
– Куди?
– Хто її зна!
– А коли повернеться?
– Хто її зна!
– Балакай по-людськи! Не казала, коли повернеться?
– Бог дасть, зовсім не повернеться, бо з возами виїхала і

з лантухами. Я так собі мізкую, що далеко і надовго.
– Справді? – буркнув пан Міхал. – Ось що я чудового на-

коїв!..



 
 
 

 
Розділ X

 
Зазвичай, коли тепліші промені сонця починають прори-

ватися крізь стіну зимових хмар і коли перші паростки з’яв-
ляються на деревах, а зелені стебла збіжжя колосяться на во-
логих полях, надія на краще западає в людські серця. Але
весна 1655 року не принесла звичайної втіхи для засмучених
у Речі Посполитій людей. Весь її східний кордон, від півночі
аж по Дике Поле на півдні, були опоясані немовби вогняною
стрічкою і весняні зливи не могли згасити пожежі, а та стріч-
ка ставала щораз ширшою і щораз розлогішe займала землі.
До того ж на небі з’явилися ознаки лихої ворожби, що про-
гнозувала поразки та нещастя. Раз по раз із линучих хмар на
небі утворювалися наче високі башти, гейби фортечні флан-
ги, які потім обвалювалися з гуркотом. Блискавки також би-
ли в землю, ще снігом покриту, соснові ліси жовкли, а га-
луззя дерев дивовижно корчилося, набуваючи хворобливого
вигляду. Тварини та птахи падали від якоїсь невідомої по-
шесті. Крім цього, і на сонці спостерігалися незвичайні пля-
ми, які набували вигляду руки, що яблуко тримає, пробито-
го серця та хреста. Думки ставали все тривожнішими, навіть
ченці губилися в здогадах, що б ці знаки могли означати.
Дивний якийсь неспокій охоплював усі людські серця.

Пророкували нові війни і раптом, лише Бог знає звідки,
зловісна чутка почала кружляти з вуст у вуста селами та



 
 
 

містами, що з боку шведів наближається буря. На перший
погляд, ніщо не могло підтвердити цю звістку, бо укладене зі
Швецією перемир’я ще шість років мало бути чинне, однак
про небезпеку війни згадували і на сеймі, який король Ян-
Казимир скликав 19 травня у Варшаві.

Усе більше неспокійних очей зверталося до Великої Поль-
щі, на яку буря передусім могла звалитися. Пан Лещинський,
воєвода лежайський, і пан Нарушевич, польний писар ли-
товський, поїхали посольством до Швеції. Але їхня делега-
ція, замість заспокоїти чутки, розпалила ще більший неспо-
кій.

«Легація ця війною пахне», – писав Януш Радзивілл.
– Якби нашестя не загрожувало з того боку, то чи була б

потреба дипломатів до них засилати? – метикували інші. –
Адже не встиг повернутися зі Стокгольма попередній посол
Каназиль, як одразу ж стало зрозуміло, що він нічого не до-
сяг, якщо зараз же за ним таких серйозних сенаторів посла-
ли.

Так чи так, але розсудливіші люди ще не вірили в мож-
ливість війни.

– Жодного приводу, – стверджували знавці, – Річ Поспо-
лита не дала, тому перемир’я залишається в силі. Як же мож-
на порушити присягу, потоптати найсвятіші угоди та напа-
сти по-розбишацьки на безпечного сусіду? Швеція добре па-
м’ятає ще рани, польською шаблею завдані під Кіргольмом,
Пуцьком і Тшцянною! Адже ж тоді Ґустав-Адольф по всій



 
 
 

Європі не знайшов собі іншого супротивника та піддався
намовлянням пана Конецпольського. Не будуть шведи таку
велику воєнну славу здобувати, у мирі набуту, до непевних
дій ворожих вдаватися проти того, кого ніколи в полі здола-
ти не могли. Правда також, що війною виснажена й ослабла
Річ Посполита, але і в самої Пруссії і Великої Польщі, яка
в останніх війнах зовсім не постраждала, вистачить сил цих
зайд повідганяти і до морських безплідних скель відкинути.
Не буде війни!

На це відповідали їм не такі оптимісти, котрі ще до вар-
шавського сейму радили намовляти короля на сеймику в
Ґродні захистити великопольське прикордоння, розписали
податки та воєнні розрахунки, чого ніколи б не робили, якби
небезпека не була близько.

І так металися версії між страхом і надією, важка нев-
певненість запала в людські душі, коли враз поклав їй кіне-
ць універсал Богуслава Лещинськогo, великопольського пол-
ководця, яким скликалося посполите рушення шляхти По-
знанського і Калішського воєводств для захисту кордонів від
загрозливої шведської навали.

Будь-який сумнів зник. Вигуки «війна» пролунали по всій
Великій Польщі й усіх землях Речі Посполитої.

І була це не лише війна, а нова війна. Хмельницький за
пособництва Бутурліна лютував на півдні та сході, Ховансь-
кий і Трубецькой – на півночі та сході, швед наближався із
заходу! Вогняна стрічка замикалась у вогняне коло.



 
 
 

Країна нагадувала табір в облозі.
А в таборі цьому лихо діялося. Один зрадник, пан Рад-

зієвський, уже втік із нього і перебрався в намет інтервентів.
Це він вів їх на готову здобич, виказував слабкі сторони, він
же спокушав гарнізони. До того ж не бракувало як небажан-
ня, так і заздрощів. Не бракувало й магнатів, між собою по-
сварених або за відмову в посадах на короля ображених, і
будь-які державні інтереси на свою вигоду обернути готових.
Не бракувало й дисидентів, котрі прагнули тріумфу навіть
на могилі вітчизни досягти. А ще більше було свавільників
і сонливих, і ледачих, і в собі самих й у власному маєтку за-
люблених.

Проте заможна і війною досі не зачеплена великопольсь-
ка країна не шкодувала принаймні грошей на захист. Міста
та селища шляхтянські забезпечували пересічного жовніра
так, як йому належалося. І перш ніж шляхта рушила до та-
бору власними персонами, туди потягнулися строкаті піхот-
ні полки під командою ротмістрів, сеймиком призначених із
людей у воєнному ремеслі досвідчених.

Пан Станіслав Дубинський, командир познанських піхо-
тинців, пан Владислав Влостовський – костянських, а пан Ґо-
ул, славетний воїн та інженер, – валецьких. Над калішськими
ротмістрівську булаву тримав пан Станіслав Скшетуський,
із роду відважних воїнів, двоюрідний брат Яна, славетного
збаражчикa. Пан Каспер Жихлінський вів кониських мель-
ників і солтисів. З-під Риздрова підтягнувся пан Станіслав



 
 
 

Ярачевський, котрий усю молодість по чужоземних легіонах
згаяв. З-під Kцинi прибув пан Пьотр Скорашевський, а пан
Квілецький – з-під Нaклa. Ніхто, однак, воєнним досвідом
не міг зрівнятися з паном Владиславoм Скорашевським, до
голосу котрого навіть сам король і воєводи дослухалися.

У трьох місцях: під Пілою, Устям і Велюнем, залягли
ротмістрiвські ланцюги наднотецькі, чекаючи на прибуття
шляхти, скликаної на посполите рушення. Піхотинці наси-
пали шанці зранку до вечора, перманентно оглядаючись по-
зад себе, чи часом така бажана кіннота не надходить.

Тим часом прибув перший із сановників, пан Анджей
Ґрудзінський, воєвода калішський, і став в обійсті бурміст-
ра з численним почтом слуг, одягнених у білі та блакитні
барви. Він сподівався, що незабаром його оточить калішська
шляхта, однак ніхто не з’являвся, тому полководець послав
по ротмістра, пана Станіслава Скшетуськогo, зайнятого на-
сипанням шанців біля річки.

– А де ж мої люди? – поцікавився воєвода після першого
привітання ротмістра, котрого знав із дитинства.

– Які люди? – не второпав пан Скшетуський.
– Посполите рушення калішське?
Напівпрезирлива, напівболісна усмішка з’явилася на

зчорнілому обличчі жовніра.
– Ясновельможний воєводо! – промовив він. – Зараз час

стригти вівці, а через погано вимиту вовну вони не хочуть
у Ґданську платити. Кожен тепер сам собі пан при митті в



 
 
 

ставку або над вагою стоїть, слушно вважаючи, що шведи не
втечуть.

– Тобто, – зажурився воєвода, – ще нікого немає?
– Жодного живого духу, крім польової піхоти. Та й жни-

ва наближаються. Добрий господар у такий час із дому не
виїжджає!

– Що це ви таке кажете?
– І шведи нікуди не втечуть, лише ще ближче підійдуть,

– додав ротмістр.
Рябе обличчя воєводи враз почервоніло.
– Що мені шведи!.. Це для мене сором перед іншими па-

нами буде, якщо я сам тут, як палець, зостануся.
Пан Станіслав знову всміхнувся.
– Ваша милість дозволить вам повідомити, – зауважив до-

свідчений воїн, – що шведи тут найголовніша річ, а сором
уже потім. Зрештою, не буде його, бо не лише калішської, а
й ніякої іншої шляхти тут ще не має.

– Вони збожеволіли! – обурився пан Ґрудзінський.
– Ні, вoни лише впевнені, що якщо вони не захочуть до

шведів, то шведи самі до них не забаряться.
– А щоб його! – вилаявся воєвода.
І гукнувши пахолка, наказав подати собі чорнило, пера та

папір, відтак сів і став писати.
Через півгодини засипав аркуш піском, вдарив по ньому

рукою і сказав:



 
 
 

– Посилаю виклик, щоб найпізніше pro die 27 praesentis39

прибули, і так собі міркую, що принаймні на цей останній
термін захочуть non deesse patriae40. А тепер скажіть мені,
пане, чи маєте якісь звістки про ворога?

–  Маємо. Віттемберґ своє військо під Дамою на полях
муштрує.

– Багато їх?
– Одні кажуть, що сімнадцять тисяч, інші, що більше.
– Гм! Нас стільки не набереться. Як вважаєте, зможемо

відбитися?
– Якщо шляхта не прийде, то не буде й про що балакати…
–  З’явиться, куди ж вона подінеться! Відома річ, що

посполите рушання завжди зволікає. Але з шляхтою собі да-
мо раду?

– Не дамо, – зронив холодно Скшетуський. – Ясновель-
можний вoєвoдo, у нас немає кому воювати.

– Як це немає кому воювати?
– Ваша милість знає так само добре, як і я, що все військо

ще в Україні. Звідти нам не прислали навіть пари хоругв,
хоча один лише Бог знає тепер, яка буря грізніша.

– Але ж піхота, посполите рушення?
– З двадцяти селян заледве один війну бачив, а з десяти

лиш один знає, як рушницю тримати. Після першої ж вій-
ни будуть із них добрі жовніри, але не зараз. А щодо поспо-

39 Pro die 27 praesentis (лат.) – на день 27-го присутні.
40 Non deesse patriae (лат.) – не залишать край.



 
 
 

литого рушення, спитайте, ваша милосте, кого схочете, хто
хоча б трохи на війні знається, чи посполите рушення може
протистояти регулярному війську, ще такому, як шведське,
ветеранам із усієї лютеранської війни, до перемог звиклих.

– То ви так шведів більше за своїх цінуєте?
– Не вважаю їх кращими за своїх, бо якби тут було з п’ят-

надцять тисяч таких людей, котрі під Збаражем воювали,
кварцяних41 та їздових, тоді б їх не боявся, але з нашими,
дай Боже, щоб хоча б чогось путнього домогтися змогли.

Воєвода поклав руки на коліна і різко глянув просто в
очі пану Скшетуському, немовби хотів у них якусь потаємну
думку вичитати.

– То навіщо ж ми сюди прийшли? Ви ж не думаєте, що
краще здатися?

Спалахнув на такі слова пан Станіслав і відрубав:
– Якщо б мені така думка на гадку спала, накажіть мене,

ваша милосте, на палю настромити. На запитання, чи я вірю
у вікторію, відповідаю, як жовнір: не вірю! Але навіщо ми
сюди прийшли, то вже інша річ, на яку, як громадянин, від-
повідаю: для того, щоб супостатові першими опір вчинити,
щоб затримавши його на собі, дозволили решті країни пере-
групуватися та виступити, щоб тілами нашими напад зупи-
няти доти, доки один за одним не попадаємо!

– Похвали гідний такий намір, – холодно зауважив воє-
вода, – але легше вам, жовнірам, зі смертю теревенити, ніж

41 Кварцяне військо – наймана піхота у Речі Посполитій у XVIXVIII ст.



 
 
 

нам, на кого вся відповідальність за ріки шляхетної крові,
даремно пролитої, впаде.

– Для того й має шляхта кров, щоб її проливати.
– Воно й начебто так! Всі ми готові полягти, бо врешті

це – найлегша річ. Однак обов’язок каже нам, кого доля ко-
мандирами поставила, не лише слави шукати, а й за користю
озиратися. Війна вже все одно почалася, це правда, але ж
Карл-Ґустав є родичем нашого короля і мусить на це власну
думку мати. Тому належить і спробувати перемови провади-
ти, бо іноді словом можна більшого досягти, ніж зброєю.

– Це не в моїй компетенції! – сухо відказав пан Станіслав.
Воєводі тієї миті, мабуть, те саме на гадку спало, бо кив-

нув головою і попрощався з ротмістром.
Пан Скшетуський проте лише наполовину мав слушність

у тому, що казав про млявість шляхти, до посполитого ру-
шення покликаної. Правда ж була така, що до завершен-
ня стрижки овець мало хто прибув до табору між Пілою та
Устям, але на 27 червня, тобто на остаточний термін при-
буття, заново визначений, почали з’їжджатися численними
групами.

Щодня хмари куряви, що здіймалася через тривалу бездо-
щову погоду, сповіщали наближення щоразу нових загонів.
І їхала шляхта гамірно, кінно і на колесах, з почтом слуг,
креденсами, возами та надміром на них усіляких зручно-
стей. А зброєю настільки обтяжена, що один за трьох був
озброєний, починаючи від списів, рушниць, бандолетів, ша-



 
 
 

бель, кончарів42 до вже не використовуваних гусарських мо-
лотів, що для розбивання панцерів призначені. Загартовані
воїни відразу по цьому озброєнню розпізнавали необізнаних
із війною людей і недосвідчених.

З усієї майже шляхти, що проживала на просторах Речі
Посполитої, саме великопольська була найменш войовнича.
Татари, турки та козаки не топтали ніколи цих околиць, і від
тевтонських часів уже майже забулося, як це, коли війна в
країні. Хто з великопольської шляхти відчував у собі бойо-
вий запал, той вступав у компут коронних військ і там ставав
таким самим добрим, як і будь-хто інший. Але ті, натомість,
що по обійстях хотіли сидіти, на справжніх домосідів пере-
творилися, тонучи в достатках, у відпочинку, на заповзятих
господарів, котрі засипають своєю вовною й особливо своїм
збіжжям ринки прусських міст.

Тепер же, коли шведська буря відірвала їх від насидже-
них місць, здавалося їм, що на війну не можна забагато зброї
взяти, ні забагато пахолків привести, котрі б і тіла і майна
панського стерегли.

Дивні то були вояки, з котрими ротмістрам нелегко впо-
ратися було. Ставав, наприклад, товариш зі списом довжи-
ною дев’ятнадцять стіп і з панцером на грудях, але в соло-
м’яному брилі «для холоду» на голові. Інший під час мушт-
ри тільки й нарікав, ще один позіхав, їв або пив, дехто па-

42 Кончар – тип східної та давньоруської холодної зброї, меч із прямим, довгим
(до 1,5 м) і вузьким три- або чотиригранним лезом.



 
 
 

холка кликав, а всі разом визнавали природним балакати так
голосно, що наказів офіцерів ніхто почути не міг. Тому важ-
ко було дисципліну тримати, бо проти неї опиралися запек-
ло, наче проти утиску громадянських прав. Оголошувалися,
щоправда, «статті», але їх ніхто й слухати не хотів.

Залізною кулею на ногах цього війська був незліченний
загін фір, запасних коней і тяглових, худоби, призначеної на
провіант, а особливо слуг, котрі пильнували намети, споряд-
ження, пшоно, крупи та біґоси і з будь-якого приводу сварки
та метушню вчиняли.

Проти такого ось війська наближався з боку Щецина і з-
над Одри Арвід Віттемберґ, старий вождь, котрий молодість
тридцятилітній війні віддав, командуючи сімнадцятьма ти-
сячами ветеранів, залізною муштрою вишколених.

З одного боку стояв безладний польський табір, на яр-
маркове збіговисько схожий, галасливий, переповнений дис-
путами і суперечками щодо розпоряджень командирів та
невдоволенням, що складався з простих селян, нашвидку в
піхоту перетворених, і з людей безпосередньо від стриження
овець відірваних. З другого – марширували грізні, мовчазні
каре, що на один помах вождів перешиковувалися, як маши-
ни, в лінії і півкола. Вони змикалися в клини та трикутники,
такі чіткі, як меч у руці фехтувальника. Наїжачені люфами
мушкетів і списами, справжні люди війни, холодні, спокій-
ні, справжні різники, котрі великої майстерності досягли у
військовому ремеслі. Хто ж із досвідчених людей міг сумні-



 
 
 

ватися, який буде результат зустрічі і на чию користь має ви-
пасти перемога?

Проте шляхти з’їжджалося все більше, а ще раніше ста-
ли прибувати й великопольські сановники з інших провін-
цій, із почтом особистих військ і слуг. Незабаром після пана
Ґрудзінського приїхав до Піли могутній познанський воєво-
да, пан Кшиштоф Oпалинський. Триста гайдуків, одягнених
у жовті з червоним барви й озброєні мушкетами, пройшли
перед каретою воєводи. Натовп придворних і шляхтичів ото-
чував його гідну персону. За ними у бойовому порядку по-
тягнувся загін рейтарів, у таких же кольорах, як і загін гай-
дуків. Сам воєвода їхав у кареті, маючи при собі блазня, Ста-
ха Острожку, обов’язком котрого було понурого свого пана
всю дорогу звеселяти.

В’їзд такого знаменитого вельможі зміцнив усім серця та
дух. Бо коли споглядали на майже монаршу велич воєводи,
на це прекрасне обличчя, на якому з-під високого, як скле-
піння, чола світилися розумні та суворі очі, на сенаторський
авторитет його постави, навряд чи в голові могло б умісти-
тися, щоб якась невдала доля могла спіткати таку потугу.

Людям, звиклим до пошани та поваги, здавалося, що й
самі шведи не посміють підняти святотатну руку на такого
магната. Більше того, ті, в кого серце страхопуда билося в
грудях, відразу почувалися в безпеці під його крилом. Тому
вітали прибульця радісно та гаряче. Вигуки прокотилися ву-
лицею, якою кортеж рухався повільно до будинку бурмістра,



 
 
 

і голови схилялися перед воєводою, якого бачили, як на до-
лоні, через вікна позолоченої карети. На ті поклони разом з
воєводою відповідав і Острожка, з такою гідністю й автори-
тетом, немовби це власне йому кланялися.

Як тільки курява після проїзду познанського воєводи
вляглася, набігли гінці зі сповіщенням, що їде двоюрідний
його брат, підляський воєвода Пьотр Опалинський зі своїм
шваґром, паном Якубом Роздражевським, воєводою інов-
роцлавським. Вони привели кожен по півтораста озброє-
них людей, без урахування придворних і слуг. Після цього
і дня не минало, щоб хтось із вельмож не приїхав. Пан Су-
дивой Чарнковський, швагро Кшиштофа, познанський каш-
телян, за ним Станіслав Погорельський, каштелян калішсь-
кий. Максиміліан М’ясковський, каштелян кривінський, і
Павел Ґембіцький, пан межиріченський. Містечко настільки
наповнилося людьми, що будинків забракло, аби розмістити
хоча б дворян. Сусідні луги вкрилися наметами посполитого
рушення. Здавалося, що все різнобарвне птаство злетілося
до Піли з усієї Речі Посполитої.

Мерехтіли червоні кольори, зелені, голубі, блакитні, білі
на катанках43, жупанах, кубраках44 і кунтушах, бо обійшов-
ши посполите рушення, в якому що не шляхтич, то інше
вбрання носив, обійшовши панську службу, піхоту кожного
повіту також в інших барвах можна було побачити.

43 Катанка – суконна куртка.
44 Кубрак – грубий простий кунтуш.



 
 
 

Над’їхали й базарники, котрі не змогли на ринку помісти-
тися, збудували ряд повіток біля містечка. Продавали в них
військове причандалля, від мундирів до зброї та провіанту.
Польові кухні диміли всі дні й усі ночі, розносячи крізь дим
запах біґосів, пшона, печені; в інших продавали напої. Пе-
ред повітками роїлася шляхта, озброєна не лише мечами, а
й ложками, їли, пили та теревенили про ворога, якого ще
не було видно, чи про під’їжджаючих сановників, котрим не
скупились на докори.

Між групами шляхти походжав Острожка, одягнений у
лахи, зшиті зі строкатих клаптів, із скіпетром, оздобленим
дзвіночками, і з дурнуватим виразом обличчя. Де показував-
ся, моментально оточували його колом, він, своєю чергою,
доливав оливи до вогню, допомагав обмовляти вельмож і за-
давав загадки, від яких шляхта вже у боки бралася, такі вони
були доскіпливі.

Не жалів у них нікого.
Якось по полудні прийшов на базар сам познанський воє-

вода і вліз поміж шляхту, розмовляв ласкаво то з цим, то з
тим, або й з усіма, і скаржився трохи на короля, котрий пе-
ред обличчям ворога, що наближається, не прислав жодної
хоругви кварцяної.

– Не думають про нас, шановне панство, – балакав він, –
і без допомоги нас залишають. Подейкують у Варшаві, що в
Україні і так війська дуже мало і що гетьмани не можуть собі
дати раду з Хмельницьким. Ох, важко! Мабуть, їм Україна



 
 
 

миліша, ніж Велика Польща. У немилості ми, шановне пан-
ство, в немилості! На гарматне м’ясо нас сюди послали.

– А хто винен? – питав пан Шліхтинґ, всховський суддя.
– Хто винен в усіх нещастях Речі Посполитої? – здивував-

ся воєвода. – Та вже ж не ми, брати шляхетні, котрі її грудь-
ми нашими заслоняємо.

Слухаючій його теревені шляхті лестило це неабияк, що
«граф на Бніні й Oпалениці» сам нарівні з ними показується
і братом називається, тому й пан Кошуцький відповів:

–  Ясновельможний вoєвoдo! Якби більше таких конси-
льярів45 було при його величності, як ваша милість, то я
впевнений, що сюди б на різню нас не посилали. Aле ж там,
мабуть, правлять лише ті, хто вміє нижче кланятися.

– Дякую, панове браття, за добрі слова!.. Провина того,
хто поганих радників слухає. Свободи наші їм, як більмо на
оці. Чим більше шляхти загине, тим absolutum dominium46

буде легше провести.
– То ми за те маємо гинути, щоб діти наші у полоні стог-

нали?
Воєвода нічого не сказав, і шляхта почала переглядатися

між собою та дивуватися.
– То це так? – гукали численні голоси. – То для цього нас

сюди на ножі послали? Хай йому грець! Не від сьогодні про
absolutum dominium торочать!.. Але якщо на те зайде, то і

45 Консильяр – чиновник, котрий виконує обов’язки радника.
46 Absolutum dominium (лат.) – повноправне володіння.



 
 
 

ми зуміємо про наші голови подбати!
– І про наших дітей!
– І про наші добра, які ворог igne et ferro47 пустошити буде.
Воєвода мовчав.
Дивним способом цей вождь підіймав дух своїм жов-

нірам.
– У всьому винен король! – гукали щораз численніше.
– А чи пам’ятаєте ви діяльність Яна Oльбрахтa? – спитав

воєвода.
– За короля Oльбрахтa й вигинула шляхта! Зрада, пaнoвe

браття!
– Король, король зрадник! – зкрикнув якийсь сміливий

голос.
Воєвода мовчав.
Раптом Острожка, котрий стояв біля воєводи, кілька разів

ударив руками по стегнах і прокукурікав, як півень, так враз-
ливо, що очі всіх присутніх звернулися на нього.

Відтак блазень зарепетував:
– Шановне панство! Брати сердечні! Послухайте мою за-

гадку!
Із справжньою мінливістю березневої погоди обурення

ополченців в одну мить перекинулося в цікавість і бажання
того, щоб почути якогось нового дотепу блазня.

–  Слухаємо! Слухаємо! – oзвaлoся з кільканадцять го-
лосів.

47 Igne et ferro (лат.) – вогнем і мечем.



 
 
 

Острожка почав моргати очима, як мавпа, і промовляти
пискливим голосочком:

Після брата дружину й корону дістав,
Але славу брата навік поховав.
Підканцлера вигнав і довів до підстав,
Що підканцлером сам при підканцлеровій став.

– Король! Король! Як живий! Ян-Казимир! – залементу-
вали з усіх боків.

І гучний регіт, як грім, пролунав у зібранні.
– Хай його кулі б’ють, як він дотепно придумав! – захо-

плювалася шляхта.
Воєвода сміявся з іншими, а коли стишилося трохи, про-

мовив серйозніше:
– І за таку справу мусимо тепер кров проливати та голова-

ми накладати. Ось до чого дійшло!.. Тримай, блазню, дуката
за добру загадку.

–  Кшиштофе! Кшисю наймиліший! – забелькотів
Острожка. – Чому ж на інших нападаєш, котрі штукарів три-
мають, коли сам не тільки мене тримаєш, але окремо за за-
гадки доплачуєш?.. Дай мене ще дуката, то скажу й другу за-
гадку.

– Таку ж добру?
– Лише довшу. Але спочатку дукат.
– Тримай!
Блазень знову потряс руками, як півень крилами, знову



 
 
 

закукурікав і заголосив:
– Любі панове, послухайте, хто це такий:

Вдавав із себе Катона48, на майно нарікав,
Не шаблі, а перу гусячому перевагу віддавав.
Після зрадника хотів спадку, та його не дістав,
Опонентів уїдливою сатирою відхльостав.
Було б менше лиха, якби він шаблю кохав,
Сатирами клятих шведів ніяк не злякав,
І тільки-но клопотів воєнних зазнав,
За прикладом зрадника й сам зрадником став.

Усі присутні так само легко відгадали цю загадку, як і по-
передню. Два чи три приглушені смішки озвалися в зібран-
ні, після чого запала глибока тиша.

Воєвода став червоний, як буряк, і тим більше оторопів,
що всі очі на нього вилупилися, а блазень зиркав то на одного
шляхтича, то на іншого й урешті-решт озвався:

– То що, панове, ніхто не може відгадати, хто це такий?
А коли мовчанка стала єдиною відповіддю, Острожка звер-
нувся з невинним виразом обличчя до воєводи:

– А ти, Кшисю, також не знаєш, про котрого гультяя була
мова?.. Не знаєш? Тоді плати!

– Тримай! – засопів воєвода.
– Бог тобі віддячить!.. Але скажи мені, Кшисю: чи це не

48 Марк Порцій Катон (95 до Р. Х.—46 до Р. Х.) – давньоримський політичний
діяч, правнук Марка Порція Катона-старшого (цензора).



 
 
 

ти випадково хотів отримати підканцлерство після пана Рад-
зієвського?

– Ти мене з кимось плутаєш! – відрубав Кшиштоф Опа-
линський.

І відсалютував шапкою всім присутнім:
– Моє шанування!.. Час мені на воєнну раду.
–  На родинну раду, Кшисю, ти хотів сказати, – зронив

Острожка, – бо там лише родичі радитися будуть, як би звід-
си п’ятами накивати.

Після чого звернувся до шляхти та, наслідуючи воєводу
в поклоні, додав:

– А вам у ті забавки грати!
І вийшли обоє. Але не встигли ступити й кільканадцяти

кроків, як один величезний вибух реготу досягнув вух воє-
води і звучав ще довго, перш ніж потонув у загальному го-
моні табору.

Військова рада справді мала відбутися і познанський воє-
вода на ній головував. Була то особлива нарада! Брали в ній
участь саме ті вельможі, котрі на війні не розумілися. Бо ве-
ликопольські магнати не йшли і не могли йти за прикладом
тих литовських князів чи українських, котрі звикли жити в
безперервному вогні, як саламандри.

Там що воєвода, що каштелян, все був вождь, котрому
панцер на тілі натирав червоні смуги, що ніколи не сходили,
а молодість минала у степах або в лісах на східному кордоні,
поміж засідок, бійок, гонитви, в обозах або таборах. Тут бу-



 
 
 

ли ті сановники, котрі стежили за дотриманням законів, хо-
ча за потреби і вони ходили часом на посполите рушення,
проте ніколи не займали під час воєн керівних посад. Глибо-
кий спокій приспав войовничий дух і в нащадків тих лица-
рів, перед котрими колись залізні тевтонські загони не мог-
ли втримати поля, і перетворив їх на діячів, учених і літера-
торів. Лише жорстка шведська школа нагадала їм про те, що
забули.

Тим часом зібрані на нараду вельможі глипали непевними
очима і кожен боявся першим озватися, чекаючи, що скаже
«Агамемнон», познанський воєвода.

«Агамемнон» і сам ні в чому не петрав і мову свою роз-
почав знову ж таки з нарікань на невдячність і королівську
млявість, на легкодухе серце, з яким усю Велику Польщу й
їх під меч поставив. Але він був дуже красномовний, його
постать була просто величною, справжнього римського сена-
тора гідна: голову тримав високо піднятою, його чорні очі
метали блискавки, вуста – грім, а сивіюча борода тряслася
від збудження, коли промовець майбутні поразки вітчизни
малював.

– Чим же наша батьківщина страждає, – питав він, – як не
синами своїми? А ми тут передусім страждаємо. По наших
землях, по наших особистих маєтках, заслугами і кров’ю на-
ших пращурів здобутих, пройдеться нога інтервентів, котрі,
як буря, наближаються до нас із боку моря. І за що ж нам
терпіти? За що заберуть наші стада, потопчуть збіжжя, спа-



 
 
 

лять села, працею нашою збудовані? Чи це ми скривдили па-
на Радзієвського, котрого незаконно засудили, переслідува-
ли, як злочинця, і чужої протекції шукати змусили? Ні!.. І
чи ми наполягаємо, щоб цей марнославний титул шведсько-
го короля, який уже стільки крові коштував, був у підписі
нашого Яна-Казимира збережений? Ні!.. Дві війни палають
на двох кордонах, то треба ще й третю накликати?.. Хто ви-
нен, хай його Бог, хай його вітчизна судить!.. Ми ж умиймо
руки, бо невинні в цій крові, яка буде пролита.

У такому ж дусі метав громи воєвода, але коли дійшло до
суті, він не вмів нічого путнього порадити.

Тоді послали за ротмістрами, котрі польовою піхотою ко-
мандували, а особливо за паном Владиславом Скорашевсь-
ким, котрий був не лише славетним і незрівнянним лица-
рем, а й досвідченим воєнним практиком, котрий знав війну,
як отченаш. Його слушних порад навіть вожді неодноразово
слухали. Тим більше вони були потрібні тепер.

Пан Скорашевський порадив спорудити три табори: під
Пілою, Велюнем і Устям, так близько, щоб у разі нападу мог-
ли один одному приходити на допомогу. А всі терени межи-
річчя, дугою таборів обійняті, засипати шанцями, які б над
переправами панували.

– Коли ж виявиться, – продовжував пан Скорашевський,
– в якому місці ворог буде переправи форсувати, туди з усіх
трьох таборів силу зберемо, щоб йому належну відповідь да-
ти. Я ж, якщо дозволить ясновельможне панство, відбуду з



 
 
 

малим загоном у Чаплинку. Втрачена це позиція і я через
якийсь час із неї відступлю, але там передусім дізнаюся усе
про ворога і ясновельможним панам повідомлю.

Всі присутні пристали на таку пораду і стали жвавіше по-
ратися в таборі. Шляхти наїхало врешті вже до п’ятнадцяти
тисяч. Посполиті сипали шанці на шість миль навколо.

Устя, головну позицію, зайняв зі своїми людьми пан по-
знанський воєвода. Частина лицарства залишилася у Ве-
люні, частина в Пілі, а пан Владислав Скорашевський від’ї-
хав у Чаплинку, щоб звідти розвідати все про супротивника.

Настав липень, дні були безперервно погожі та спекотні.
Сонце допікало на рівнинах так дошкульно, що шляхта хо-
валася по лісах, між деревами, в тіні яких дехто наказав роз-
бивати свої намети. Там також влаштовували гучні та галас-
ливі бенкети, а ще більше гамору зчиняли слуги, особливо
при купанні та поїнні коней, яких кілька тисяч одночасно
переганяли по три рази щодня до Нотеці та Брди, сварячись
і змагаючись за кращий доступ до берега.

Проте настрій, не зважаючи на те, що познанський воєво-
да докладав усіх зусиль, щоб його зіпсувати, був на початках
добрий.

Якби Віттемберґ надійшов у перших числах липня, то,
імовірно, зустрів би запеклий опір, який у міру розігріву лю-
дей у бою міг би змінитися на нездоланну перешкоду, як ча-
сто траплялося раніше. Бо в жилах цих людей, хоча й відви-
клих від війни, все ж текла лицарська кров.



 
 
 

Хто зна, чи другий Ярема Вишневецький не зробив би з
Устя другий Збараж і не написав у цих шанцях нового ар-
куша славетної лицарської історії. Але познанський воєвода,
на нещастя, міг лише писати, але не воювати.

Віттемберґ, воїн, що не лише війну знав, а й людей, мож-
ливо, навмисно не квапився. Довголітній досвід навчив йо-
го, що новонайманий жовнір найнебезпечніший у перший
момент запалу і що часто не мужності йому бракує, а жов-
нірського терпіння, яке лише з досвідом приходить. Уміє він
раптово вдарити, як буря, на найнадійніші полки і пройти по
їхніх трупах. Це залізо, яке поки червоне, тремтить, живе,
сипле іскри, палає, нищить, а коли захолоне, стає простою
мертвою брилою.

Коли минув тиждень, за ним ще один, і починався третій,
довга бездіяльність почала обтяжувати посполите рушення.
Спека дошкуляла щораз більше. Шляхта не хотіла виходити
на муштру, виправдовуючись тим, що «коней гризуть ґедзі,
тому вони не хочуть стояти на місці, а в болотяній околиці
від комарів жодного спасу немає».

Челядь влаштовувала щораз запекліші сварки за затінені
місця, навіть між панами за них доходило до шабель. Той чи
інший, завернувши увечері до води, виїжджав крадькома з
табору, щоб більше не повернутися.

Не бракувало поганого прикладу і з боку верхівки. Пан
Скорашевський повідомив саме з Чаплинки, що шведи вже
недалеко, як на воєнній раді звільнено додому пана Зиґ-



 
 
 

мунтa Ґрудзінськогo з Ґрудні, старости средського, на чому
дядько Анджей, пан воєвода калішський, дуже наполягав.

– Якщо маю тут голову покласти, – казав він, – то нехай
небіж після мене пам’ять і славу успадкує, щоб заслуга моя
не пропала надаремно.

Відтак почав розчулюватися про молодий вік і невинність
племінника, а також згадав про ту його щедрість, з якою сот-
ню піхотинців, дуже боєздатну, для Речі Посполитої вчасно
виставив. І воєнна рада пристала на просьби дядька.

Вранці 16 липня поїхав пан старостенко з кілька-
надцятьма слугами відкрито з табору додому, майже напе-
редодні облоги та битви. Юрба шляхти проводжала його
іронічними вигуками аж за табір, а цим натовпом верхово-
див Острожка, котрий лементував здалеку втікачам:

– Шановний пане старостенку, тепер додаю тобі до герба
й імені прізвисько: Деест49!

– Хай живе Деест-Ґрудзінський! – репетувала шляхта.
– Не плач за вуйком, – лементував Острожка, – бо він теж

так само може зганьбитися перед шведами, що як тільки во-
ни покажуться, хутко спиною до них обернеться!

Молодому магнатові кров бухала до обличчя, але він уда-
вав, що образ не чує, лише коня буцав шпорами і натовп
розсував, щоб якнайскоріше опинитися за межами табору і
недосяжним для переслідувачів, котрі вже без огляду на ро-
довитість і гідність утікача, почали кидати в нього грудками

49 Деест – село в Нідерландах, символ затурканої провінції.



 
 
 

землі, репетуючи:
– Ось тобі грудочка, Ґрудзінський! Егей! А гузя! Ходи сю-

ди! Ходи, сарако ти котяча!
Зчинився такий ґвалт, що аж познанський воєвода надбіг

із кількома ротмістрами заспокоювати натовп і тлумачити,
що старостенко тільки на тиждень, через дуже пильні справи,
взяв відпустку.

Проте поганий приклад подіяв, і того самого дня знайш-
лося ще кількасот шляхтичів, котрі не хотіли бути гіршими
за пана старостенка, хоча й вислизали з меншим супрово-
дом і тихіше. Пан Станіслав Скшетуський, ротмістр калішсь-
кий і двоюрідний брат відомого збаражчикa Яна, кучму рвав
на голові, бо і його підлеглі, наслідуючи приклад «товари-
ства», подалися втікати з табору. Знову скликали воєнну ра-
ду, в якій натовпи шляхти дуже хотіли взяти участь. Наста-
ла бурхлива ніч, сповнена криків і сварок. Всі підозрювали
всіх у намірі втечі. Вигуки «або всі, або ніхто» перелітали з
вуст в уста.

Щомиті з’являлися звістки, що воєводи втікають – і вчи-
нявся такий рейвах, що старшини мусили з’являтися по кіль-
ка разів перед схвильованою юрбою. Кільканадцять тисяч
людей стояло до світанку на конях, познанський воєвода їз-
див між ними з непокритою головою, подібний на римського
сенатора, і не втомлювався повторював видатні слова:

– Шановне панство! З вами жити й умирати!
У деяких місцях його вітали, але в інших звучали уїдливі



 
 
 

вигуки. Полководцю ледве вдавалося приборкати натовп і
повертався на раду втомлений, охриплий, одурманений біль-
ше своїми словами і переконаний, що цієї ночі він невідплат-
ну послугу батьківщині надав.

Але, крім слів, він нічого не мав, бо за бороду і за чуба
себе шарпав, і з розпачем повторював:

– Радьте, панове, якщо вмієте. Я вмиваю руки від того, що
станеться, бо з таким жовніром неможливо боронитися.

– Ясновельможний пане воєводо! – благав пан Станіслав
Скшетуський. – Сам ворог спричиняє цю сваволю та розру-
ху. Як тільки гармати озвуться, як тільки дійде до захисту,
облоги, сама ж шляхта муситиме ціною життя біля валів сто-
яти, а не в таборі ховатися. Бо так уже неодноразово було!

– Чим же захищатися? Гармат ми не маємо, лише віватів-
ки50, що лиш годяться до салюту під час бенкетів.

–  Під Збаражем Хмельницький мав сімдесят гармат, а
князь Ярема – лише кільканадцять октав51 і гранатників52.

– Але він мав військо, а не ополченців. Свої хоругви, що
в боях прославилися, а не селян, котрі лиш овець стрижуть.
З таких селюків навіть він би жовнірів не зробив.

– Треба послати за паном Владиславом Скорашевським, –
запропонував пан Судивой Чарнковський, познанський каш-

50 Віватівки – сигнальні ракети.
51 Октава – гармата калібром 70 мм.
52 Гранатник – індивідуальна вогнепальна зброя, призначена до стрільби гра-

натами.



 
 
 

телян. – Зробити його обозним. Його шляхта шанує і він її
в покорі втримати зуміє.

– Послати за паном Скорашевським! Досить йому в Дра-
гаї або в Чаплинці сидіти! – повторив пан Анджей Ґрудзінсь-
кий, воєвода калішський.

– Справді! Це найкращий вихід! – загукали й інші голоси.
Тому послали кур’єра по пана Владиславa Скорашевсько-

гo – інших рішень на раді не приймали, натомість теревени-
ли та нарікали на короля, його оточення, на брак війська й
озброєння.

Наступний ранок не приніс ні втіхи, ні заспокоєння. Схо-
же, безлад поширився. Хтось пустив поголос, що іновірці,
точніше кальвіністи, сприяють шведам і готові за першої ж
нагоди перейти до ворога. Більше того, цю звістку не запе-
речили ні пан Шліхтинґ, ні пани Курнатовські – Едмунд та
Яцек, також кальвіністи, але щиро вітчизні віддані. Однак
самі ж охоче підтвердили, що іновірці творять окреме ко-
ло і змовляються між собою під проводом відомого баламу-
та і недолюдка пана Рея, котрий замолоду служив у Німеч-
чині добровольцем на боці лютеран, і великого шанувальни-
ка шведів. Як тільки ці підозри розбіглися по шляхті, мо-
ментально кільканадцять тисяч шабель блиснуло та справж-
ня буря вибухнула в таборі.

– Зрадників годуємо! Гадюк годуємо, готових кусати лоно
батьківське! – верещала шляхта.

– Давайте їх сюди!



 
 
 

– В пень їх!.. Зрада найгидкіша, шановне панство!.. Вир-
вати кукіль, бо інакше загинемо всі!

Воєводи та ротмістри знову заповзялися всіх заспокоюва-
ти, але це давалося їм ще важче, ніж попереднього дня. Самі,
врешті-решт, були переконані, що пан Рей готовий відверто
зрадити батьківщину, бо це був чоловік зовсім зчужоземле-
ний і, крім мови, не мав у собі нічого польського. Тому ухва-
лили вислати його з табору, що зараз же трохи заспокоїло
протестувальників. Проте ще довго лунали вигуки:

– Давайте їх сюди! Зрада, зрада!
Дивний настрій запанував урешті-решт у таборі. Дехто

впав на дусі та поринув у смуток. Інші мовчки швендяли
стежками вздовж валів, кидаючи боязкі та понурі погляди на
рівнини, з яких мав надійти ворог, або пошепки розповідали
щораз гірші новини.

Ще інших опанувала якась біснувата, відчайдушна ве-
селість і готовність до смерті. В результаті цієї готовно-
сті влаштовували бенкети та пиятики, щоб весело остан-
ні дні життя згаяти. Дехто також задумався про спасіння й
увесь час проводив у молитвах. Ніхто тільки в усьому цьому
людському потоці не думав про перемогу, ніби вона зовсім
була неможлива, хоча ворог не мав переваги в силі. Але мав
трохи більше загонів війська, краще тренованого, і вождя,
котрий у війні тямив.

І коли з одного боку польський табір кипів, гудів, бенке-
тував, ворохобився, вирував, як море, вихором гнане, коли



 
 
 

посполите рушення засідало, ніби на виборах короля, то з
іншого боку, розлогими, зеленими заплавами над Одрою ру-
халися без опору шведські загони.

Напереді рухалася бригада королівської гвардії. Її вів Бе-
недикт Горн, солдат грізний, ім’я котрого зі страхом у Ні-
меччині повторювали. Військо мав добірне, росле, одягнене
в гребінчасті шоломи з човниками, що досягали аж до вух,
у жовті шкіряні жупани, а озброєні рапірами та мушкетами,
холодні й уперті в бою та готові реагувати навіть на помах
свого командувача.

Німець Карл Шеддінґ вів вестготську бригаду, що склада-
лася з двох полків піхоти й одного полку важких рейтарів,
закутих у панцери без наплічників. Половина піхоти мала
мушкети, а решта – списи. На початку битви мушкетери ста-
вали на чолі, а в разі атаки відступали за списоносців, котрі,
встромивши один кінець ратища в землю, другий підстав-
ляли проти кінноти, що насувалася. Під Тшцянною, в часи
Зиґмунтa III, одна хоругва гусарів знесла на шаблях і копи-
тах таку ж саму вестготську бригаду, в якій тепер служили
переважно німці.

Дві смоландські бригади вів Ірвін, названий Безруким, бо
якось утратив праву руку, захищаючи прапор. Зате в лівій
мав таку силу, що одним махом відтинав голову коня. Це був
понурий солдат, котрий любив лише війну та кровопролит-
тя, суворий і до себе, і до жовнірів. Коли інші командири
перетворились у баталіях на людей ремесла, котрі любили



 
 
 

війну заради війни, він став справжнім фанатиком і вбивав
людей, співаючи церковні псалми.

Вестманляндська бригада рухалася під орудою Дракен-
борґа, а гельсінська, що складалася з винятково досвідчених
стрільців, під командою Ґустава Оксенштерна, родича сла-
ветного канцлера, котрий ще замолоду слави зазнав. В ост-
готляндській полковником служив Ферсен, а в нерікській і
верманляндській – сам Віттемберґ, котрий водночас був го-
ловним командувачем усієї армії.

Сімдесят дві гармати толочили борозни по зволожених за-
плавах, а всіх солдатів було сімнадцять тисяч, грізних ши-
байголів з усієї Німеччини, а в бою таких умілих, що з ни-
ми хіба королівська французька гвардія могла зрівнятися.
За полками тягнулися вози та намети, полки ж ішли необтя-
жені, в будь-який момент до бою готові.

Списи, мов ліс, стирчали над масою голів, шоломів і капе-
люхів, а між цим лісом пливли до польського кордону великі
блакитні прапори з білими хрестами посередині.

З кожним днем меншала відстань, що розділяла ці два
війська.

Урешті-решт, дня 21 липня, в лісі біля селища Гей-
нішсдорф побачили шведські загони перший прикордонний
польський стовп. І тут почулися збуджені вигуки, озвалися
сурми, литаври та барабани, розгорнулися всі прапори. Віт-
темберґ виїхав наперед, оточений блискучим почтом шта-
бу, й усі полки проходили перед ним, демонструючи свою



 
 
 

зброю, їзду з вийнятими рапірами, вправи із запаленим ґно-
том. Година була полуднева, погода просто чудова. Лісове
повітря пахло живицею.

Сіра, залита сонячним промінням дорога, якою проходи-
ли шведські хоругви, висуваючись із гейнішсдорфського лі-
су, губилися на горизонті. Коли військо, що рухалося нею,
вийшло нарешті з лісу, їхнім очам відкрилася весела країна,
усміхнена, що виблискувала жовтуватими ланами всілякого
збіжжя, місцями всіяна дібровами, а місцями зелена від лу-
гів. Тут і там зі скупчень дерев, за дібровами, ген далеко,
здіймалися дими аж до неба. На галявинах виднілися отари,
що паслися. Там, де на лугах розлилася вода, розлилася ши-
роко, походжали безтурботно лелеки.

Якась тиша та насолода розливалася повсюдно по цій зем-
лі, молоком і медом багатій. І воліла розточуватися щоразу
ширше й оголювати свої плечі війську, немов не інтервентів
вітала, а гостей, що з Богом прибувають.

Ця картина викликала нові вигуки, що вирвалися з грудей
усіх військових, найбільше – корінних шведів, котрі звикли
до голої, бідної та дикої природи у своїй країні. Серця зне-
доленого й убогого люду наповнилися прагненням захопити
ці скарби та достатки, які впадали їм у вічі. Запал охопив
шеренги. Але не сподівалися ці солдати, загартовані у вогні
Тридцятирічної війни, що це дістанеться їм легко, бо на цій
багатій землі проживав багатолюдний і лицарський народ,
котрий умів її захищати. Жила ще в Швеції пам’ять жахли-



 
 
 

вого погрому під Кіргольмом, де три тисячі кінноти Ходке-
вича стерло на порох вісімнадцять тисяч шведського відбір-
ного війська. В оселях Вестготленду, Смоланду та Далекар-
лії досі розповідають про тих крилатих лицарів, як про ве-
летів із якоїсь саги. Свіжою ще була пам’ять про війни часів
Ґустава-Адольфa, бо ще не вимерли люди, котрі брали в них
участь. Адже той скандинавський орел, перш ніж пролетіти
через усю Німеччину, двічі обломив кігті об загони Конец-
польського.

Тож і радістю наповнювалися шведські серця, і певним
острахом, над яким не був владний навіть верховний коман-
дувач Віттемберґ. Він споглядав на полки піхоти і рейтарів,
що проходили повз нього, таким поглядом, яким пастир сте-
жить на своїм стадом. Він обернувся до опасистого чоловіка,
котрий носив капелюх із пером і світлу перуку, що спадала
на плечі.

– Ваша милість запевняли мене, – сказав вождь, – що з
цими силами можна здолати військо, що стоїть під Устям.

Чоловік у світлій перуці всміхнувся та відказав:
– Ваша милість може цілком покладатися на мої слова,

за які я головою ручатися готовий. Якби під Устям були ре-
гулярні війська і котрийсь із гетьманів, я першим у такому
разі радив би не квапитися та зачекати, аж його королівська
величність із усією армією надійде. Але проти посполитого
рушення і цих великопольських панів сили нашої з надлиш-
ком буде досить.



 
 
 

– А не прийде їм якась підмога?
– Підмоги не буде з двох причин: по-перше, тому, що все

військо, якого й так є небагато, зайняте в Литві й Україні;
по-друге, у Варшаві ні король Ян-Казимир, ні пановe канц-
лери, ні сенат досі не хочуть вірити, щоб його королівська
величність Карл-Ґустав, усупереч перемир’ю й останнім пе-
ремовам із послами, не зважаючи на готовність до поступок,
справді розпочинав війну. Вони вірять, що мир ще в остан-
ню мить буде поновлений. Хa! Хa!

Тут опасистий чоловічок зняв капелюха, витер піт із чер-
воного обличчя і додав:

– Трубецькой та Долгорукий у Литві, Хмельницький – в
Україні, а ми заходимо у Велику Польщу. Ось до чого довело
правління Яна-Казимира!

Віттемберґ глянув на нього здивовано і поцікавився:
– А ваша милість тішиться від цієї думки?
– Мене втішає думка, що за мої кривди і мою невинність

буде помста. Крім цього, бачу вже, як на долоні, що шабля
вашої милості і мої поради вкладуть цю нову, найпрекрасні-
шу у світі корону на голову Карла-Ґуставa.

Віттемберґ вдивлявся в далечінь, обіймав поглядом ліси,
діброви, заплави та лани збіжжя і, помовчавши, зауважив:

– Це справді так! Прекрасна країна та родюча. Ваша ми-
лість може також бути впевнена, що після війни його ко-
ролівська величність нікому іншому тут урядувати не дору-
чить.



 
 
 

Гладкий чоловік знову зняв капелюха.
– І я також не хочу мати іншого господаря, – повідомив

він, здіймаючи очі до неба.
Небо було ясне та погоже, жодна блискавка не впала і не

спопелила зрадника, котрий свою країну, що стогне вже під
двома війнами і виснажена, передавав на цьому кордоні у
власність ворога.

Чоловік, котрий розмовляв із Віттемберґом, був ніхто ін-
ший, як Ієронім Радзієвський, колишній коронний підканц-
лер, котрий тепер шведам вітчизну свою запродав.

Якийсь час вони стояли мовчки. А тим часом останні дві
бригади, нерікська та верманляндськa, перейшли кордон, і
за ними покотили гармати, сурми не вщухали, а гуркіт ли-
тавр і гарчання барабанів глушили кроки солдатів, напов-
нювало ліс зловісним вiдлунням. Врешті рушив і штаб. Пан
Радзієвський їхав поруч Віттемберґa.

– Щось Оксенштерна не видно, – сказав командувач, – бо-
юся, щоб його якась лиха пригода не спіткала. Не знаю, чи
було добрим рішення посилати його як делегата з листами
під Устя.

– Добрим, – підтвердив пан Радзієвський, – бо він табір
інспектуватиме, вождів побачить і збагне, що вони собі ду-
мають, а цього ніхто, крім нього, зробити не зможе.

– А якщо його впізнають?
– Лише пан Рей його там знає, а він наш. Та навіть якби

його впізнали, не зроблять йому нічого лихого, ще й на до-



 
 
 

рогу забезпечать і винагородять. Знаю я поляків і знаю, що
вони готові на все, тільки б перед чужинцями себе якнай-
краще показати. Всі зусилля наші в цьому, щоб нас чужин-
ці хвалили. Про Оксенштерна можете, ваша милосте, бути
спокійним, бо й волосина йому з голови не впаде. Не видно
його, бо недостатньо часу минуло.

– А як ваша милість вважає: матимуть наші листи якісь
наслідки?

Пан Радзієвський засміявся.
– Якщо ваша милість дозволить мені бути пророком, то я

спробую передбачити, що станеться. Пан познанський воє-
вода – дипломатичний чоловік і вчений, тому він нам дуже
дипломатично і дуже ввічливо відпише. А що він любить із
себе римлянина вдавати, то його відповідь буде винятково
римською. Він спочатку заявить, що бажає останню краплю
крові пролити, ніж здатися, що смерть краща за неславу, а
любов, яку відчуває до вітчизни, наказує йому накласти го-
ловою.

Зрадник зареготав ще голосніше і суворе обличчя Віт-
темберґa просвітліло.

– Ваша милість не вважає, що він готовий вчинити так, як
напише? – спитав останній.

– Він? – хихотів пан Радзієвський. – Це правда, що він
плекає любов до батьківщини, але чорнилом, а це мало в чо-
му допомагає, тому його милість гірша навіть за свого блаз-
ня, котрий йому допомагає рими шукати. Я впевнений, що



 
 
 

після тієї римської відмови будуть надіслані побажання здо-
ров’я, добробуту, запевнення в прихильності, а наприкінці
прохання, щоб добро його й родичів ми не нівечили, за що
він нам буде дуже вдячний, разом із усією його родиною.

– І яким же буде врешті-решт наслідок наших листів?
– Зметуть залишки духу опору, панове сенатори розпоч-

нуть із нами перемови, а ми всю Велику Польщу після кіль-
кох пострілів у повітря займемо.

– Якби ваша милість була справжнім пророком…
– Я впевнений, що саме так і буде, бо знаю цих людей,

маю також приятелів і однодумців по всій країні і знаю, як
усе починати. А що нічого не забуду, ручається за це кривда,
якої я від Яна Казимира зазнав, і любов до Карла-Ґустава.
Чутливіші в нас тепер люди до власної вигоди, ніж до ціло-
сті Речі Посполитої. Всі ці землі, якими ми зараз підемо, це
маєтки Опалинських, Чарнковських, Ґрудзінських, а що са-
ме вони стоять під Устям, то також поступливішими будуть
на перемовах. Щодо шляхти, тільки б їй свободу виборів по-
обіцяти, то піде вона слідом за панами воєводами.

– Ваша милість не перестає мене дивувати своїм знанням
країни і людей, чим надає його королівській величності по-
слугу, яку не можна буде залишити без відповідної винаго-
роди. З того, що від вашої милості чую, роблю висновок, що
можу цю землю вже нашою вважати.

– Можете, ваша милосте! Можете! Ви можете! – повторив
поспіхом кілька разів польський магнат.



 
 
 

– Тож я займаю її від імені його королівської величності
Карла-Ґустава, – оголосив із серйозним виглядом Віттемб-
ерґ.

Коли ж шведське військо почало плюндрувати після Гей-
нішсдорфа великопольську землю, було також оголошено,
що в день 18 липня прибув до польського табору шведський
посол із листами до воєвод від пана Радзієвськогo та Віт-
темберґa.

Пан Владислав Скорашевський сам провів його до по-
знанського воєводи, а шляхта з посполитого рушення витрі-
щалася з цікавістю на «першого шведа», захоплюючись йо-
го відважною поставою, мужнім обличчям, жовтими вуса-
ми, закрученими кінчиками догори на широку щітку, і ви-
разом справжнього володаря. Юрба супроводжувала його до
воєводи, знайомі вітали один одного, вказуючи на посланця
пальцями, підсміювалися трохи з чобіт, що закінчувалися
величезною відкоченою халявою, і з довгої, простої рапіри,
яку рожном називали, що висіла на перев’язі, багато виши-
тій сріблом. Швед натомість також цікаво глипав очима з-
під широкого капелюха, немов хотів табір інспектувати і си-
лу перелічити, або придивлявся до натовпу шляхти, східний
одяг якої, либонь, був для нього новинкою.

Коли ж гостя нарешті привели до воєводи, в останнього
вже зібралися всі вельможі, котрі перебували в таборі.

Коли листи були прочитані, розпочалася рада, посланця
ж пан воєвода довірив своїм придворним, щоб почастували



 
 
 

його по-жовнірському. У придворних відібрала його шляхта,
і захоплюючись гостем безперестанно, ніби якимось дивом,
стали з ним пити донесхочу.

Пан Скорашевський приглядався до делегата дуже пиль-
но, бо запідозрив, що це якийсь офіцер у просту одіж пере-
одягнений. Він навіть сходив із цією ідеєю увечері до пана
воєводи, проте той сказав, що йому байдуже, й заарештувати
посланця не дозволив.

– Навіть якби це був хоч і сам Віттемберґ, – промовив
вождь, – він сюди прибув як перемовник і безпечно поїхати
звідси мусить. Я навіть накажу йому дати десять дукатів на
дорогу.

Посланець тим часом балакав ламаною німецькою мовою
з тими шляхтичами, хто цю мову через взаємини з прусськи-
ми містами тямили, і розповідав їм про перемоги Віттемб-
ерґa в різних завойованих країнах, про сили, які на Устя на-
суваються, а особливо про гармати не відомої раніше дос-
коналості, яким неможливо протистояти. Збентежили ці ба-
лачки шляхту неабияк і розмаїті перебільшені звістки поча-
ли незабаром кружляти по табору.

Тієї ночі майже ніхто не спав в усьому Усті, бо вже біля
півночі підійшли люди, котрі досі окремо стояли таборами
під Пілою та Велюнем. Сановники сушили голови над відпо-
віддю аж до ранку, а шляхта гаяла час в оповідках про міць
шведів.

З певною гарячковою цікавістю розпитували делегати про



 
 
 

вождів, військо, зброю, манеру воювати та передавали з од-
них вуст в інші кожну його відповідь. Близькість шведських
загонів додавала незвичайного зацікавлення всілякими по-
дробицями, і були вони не такі, що могли б підбадьорити.

На світанку прибув пан Станіслав Скшетуський зі звіст-
кою, що шведи підтягнулися вже під Валч, а це один день
маршу від польського табору. Моментально закипіла робота.
Більшість коней разом із слугами була на пасовиськах, тому
за ними послали негайно ж. Повіти сідали на коней і ставали
хоругвами. Мить перед битвою буває для ненавченого жов-
ніра найстрашнішою. Тому перш ніж ротмістри змогли наве-
сти хоч якийсь лад, довгий час панувала жахлива метушня.

Вже не чутно було ні команд, ні сурм, лишень голоси, що
кликали зусібіч: «Яне! Петре! Онуфрію! Бувай!.. Щоб тебе
не вбили! Давай коней!.. Де мої слуги?.. Яне! Петре!» Якби
в такий момент пролунав хоч один віддалений постріл, ме-
тушня легко б могла змінитися панікою.

Однак повільно повіти таки шикувалися. Природна вда-
ча шляхти до війни заміняла подекуди брак досвіду і близь-
ко полудня табір набув доволі імпозантного вигляду. Піхо-
та стояла вздовж валів, схожа на квіти у своїх різнобарвних
кабатах53. Димки здіймалися від запалених ґнотів, а по той
бік валів, під захистом гармат, заплаву та рівнину заполони-
ли хоругви повітової кавалерії на навчених конях, іржання
яких будило луну в ближніх лісах і сповнювало серця воєн-

53 Кабат – куртка, жовнірський мундир.



 
 
 

ним запалом.
Тим часом познанський воєвода відправив посланця з від-

повіддю на листи, яка була більш-менш такою, як передба-
чав пан Радзієвський, тобто водночас дипломатичною і по-
римськи. Після чого було вирішено заслати роз’їзд на північ-
ний берег річки Нотеці, аби схопити ворожого язика.

Пьотр Опалинський, підляський воєвода, двоюрідний
брат познанського воєводи, мав вирушати особисто з роз’їз-
дом разом із своїми драгунами, котрих півтораста під Устя
привів, а до того ж звеліли панам ротмістрам, Владиславу
Скорашевському та пану Скшетуському, викликати добро-
вольців зі шляхти з посполитого рушення, щоб і вона змогла
вже зазирнути у вічі ворога.

Їздили, відтак, обоє перед шеренгами, даючи насолоду
очам своїм виглядом і поставою. Пан Станіслав, чорний, як
жук, схожий на всіх Скшетуських, з обличчям мужнім, гріз-
ним і прикрашеним довгим косим шрамом, мечем залише-
ним, із кучерявою, що розвівалася на вітрі, бородою. Пан
Владислав, товстуватий, із довгими світлими вусами, з відко-
пиленою нижньою губою й очима в червоних обідках, лагід-
ний і добродушний, менше нагадував Марса, проте це була
щира жовнірська душа, як саламандра, що у вогні кохаєть-
ся, лицар, котрий знає війну, як свої десять пальців, і наділе-
ний відчайдушною відвагою. Обоє, проїжджаючи шеренги,
вишикувані в довгу лінію, повторювали щомиті:

– Ану, пановe, хто хоче стати добровольцем проти шведа?



 
 
 

Хто мріє пороху понюхати? Ану, панове, хто на доброволь-
ця!

І так проїхали вже чималий шмат без наслідків, бо з рядів
не висовувався ніхто. Один зиркав на іншого. Були й такі,
хто мав бажання і не боявся шведів, але несмілість перед
своїми їх зупиняла. Не один штовхав сусіду ліктем і казав:
«Підеш ти, піду й я».

Ротмістри починали втрачати терпець, аж враз, коли вони
приїхали до ґнєзненського повіту, котрийсь чоловік, строка-
то одягнений, вискочив не із шеренги, а з-позад неї і зале-
ментував:

– Милостиві панове посполиті, то я буду добровольцем, а
ви блазнями!

– Острожка! Острожка! – загиготіла шляхта.
– Такий добрий шляхтич, як і будь-який інший! – відру-

бав клоун.
– Тьху на вас! До ста чортів! – зарепетував пан Росинсь-

кий, підсуддя. – Досить блазнювати! Я піду!
– І я!.. І я! – загукали численні голоси.
– Один раз мене мати родила, один раз і помирати!
– Знайдуться й такі ж добрі, як ти!
– Вільному воля! Нехай тут ніхто над іншими не виви-

щується.
І якщо раніше ніхто не висувався, то тепер почала сипати-

ся шляхта з усіх повітів – обганяти кіньми, заважати одні од-
ним і сваритися відчайдушно. Вмить стало з п’ятсот коней і



 
 
 

продовжували порожніти шеренги. Пан Скорашевський зай-
шовся своїм щирим, приємним сміхом і закликав:

– Досить, панове, годі! Ми ж не можемо піти всі!
Після чого обоє з паном Скшетуським перешикували лю-

дей і рушили вперед.
Пан підляський воєвода з’єднався з ними біля виходу з та-

бору. Видно було їх, як на долоні, коли переправлялися че-
рез Нотець, після чого ще кілька разів замиготіли на закру-
тах дороги і щезли з очей.

Через півгодини пан познанський воєвода наказав своїм
людям роз’їжджатися до наметів, бо визнав, що негоже їх
тримати у лавах, коли ворог ще на один день віддалений.
Однак виставили більшу кількість чатових, заборонили ви-
водити коней на випас і видали наказ, що як тільки почують
звук сурми, всі мають сідати на коней і бути готовими.

Закінчилися очікування, невпевненість, враз закінчилися
чвари та сварки. Навпаки, близькість ворога, як і передрікав
пан Скшетуський, підняла бойовий дух. А перша ж успішна
битва могла його навіть зробити незламним. Увечері ж став-
ся випадок, який здався новою щасливою ворожбою.

Сонце саме заходило, освічуючи величезним, разючим
блиском Нотець і занотецькі бори, коли по другий бік річки
побачили здаля куряву пилу, а потім і людей, котрі рухалися
в клубах пилу. Весь натовп, що був, висипав на вали, задив-
ляючись, що ж це за гості. Раптом від стражі відділився дра-
гун із хоругви пана Ґрудзінськогo і повідомив, що це роз’їзд



 
 
 

повертається.
– Роз’їзд повертається!.. Повертаються щасливо!.. Не з’їли

їх шведи! – повторювали з вуст в уста в таборі.
Ті ж тим часом у густих клубах куряви наближалися все

ближче, рухаючись неквапливо, відтак переправилися через
Нотець.

Шляхта уважно стежила за ними, бо блиск ставав щораз
дужчий і все повітря засяяло золотим і пурпуровим світлом.

– Гей! Щось їх більше, ніж поїхало! – зауважив пан Шліх-
тинґ.

–  Бранців, мабуть, ведуть, як наш Бог милий! – крик-
нув один шляхтич, вочевидь, тхором підшитий, котрий очам
своїм вірити не хотів.

– Бранців ведуть! Полонених ведуть!..
Прибульці тим часом наблизилися вже так, що й облич-

чя можна було розрізнити. Попереду їхав пан Скорашевсь-
кий, киваючи за своїм звичаєм головою і весело теревенячи
з паном Скшетуським, за ними великий кінний загін оточу-
вав кількадесятьох піших, одягнених в округлі капелюхи. Це
справді були шведські військовополонені.

Від такого видовища шляхта не втрималася і зарепетува-
ла:

– Слава Скорашевському! Слава Скшетуському!
Густа юрба моментально оточила весь загін. Одні глипали

на бранців, другі випитувалися: «Як то було?» А треті по-
грожували шведам.



 
 
 

– Ого! А що?! Добре вам тепер, сучі діти!.. З поляками
захотілося воювати? То маєте тепер поляків!

– Давайте їх сюди!. На шаблі їх!.. Посікти, як капусту!..
– Годі, шльондри! Годі, плюгавці! Скуштували польських

шабель?!
– Шановне панство, не репетуйте, як хлопчиська, бо війсь-

ковополонені подумають, що для вас війна новинка! – заспо-
коював їх пан Скорашевський. – Це звичайна річ, що війсь-
ковополонених під час війни беруть.

Добровольці, котрі входили до роз’їзду, з гордістю спогля-
дали на шляхту, яка закидала їх запитаннями:

– Як там було? Легко вони здалися? Чи довелося попіт-
ніти? Добре б’ються?

– Добрі з них пахолки, – зупинив їх пан Росинський, – і
захищалися гідно, але ж вони не з заліза. Шабля їх долає.

– Так і не змогли вам опертися, еге ж?
– Натиску нашого не витримали.
– Шановне панство, чуєте, що кажуть: натиску не змогли

стримати!.. А що?.. Стрімкість це те, що треба!..
– Не забувайте, що стрімкість – понад усе!.. Найкращий

це спосіб на шведа!
Якби цій шляхті тієї ж миті наказали кинутися на воро-

га, стрімкості їм би, мабуть, не забракло. Але ворога не бу-
ло видно, зате, вже глибокої ночі, пролунав голос сурми пе-
ред форпостами. Прибув другий посол із листом від Віттемб-
ерґa, котрий закликав шляхту до капітуляції. Юрба, дізнав-



 
 
 

шись про це, хотіли посланця шаблями порубати, але воєво-
ди прийняли лист, хоча зміст його був зовсім уже безсовіс-
ний.

Шведський генерал заявляв, що Карл-Ґустав посилає свої
війська родичеві Яну-Казимиру як допомогу проти козаків,
тому великополяки мають здатися без опору. Пан Ґрудзінсь-
кий, читаючи це послання, не міг стримати свого обурення
і п’ястуком об стіл ударив, але познанський воєвода хутко
втихомирив його запитанням:

– Ви вірите в перемогу?.. Скільки днів ми зможемо захи-
щатися?.. Ви готові взяти відповідальність за ріки шляхетної
крові, які завтра можуть бути пролиті?..

Після тривалої наради вирішили не відповідати і чека-
ти, що далі буде. Чекати довелося не довго. У суботу, дня
24 липня, сторожа повідомила, що все шведське військо ви-
гулькнуло навпроти Піли. У таборі закипіло, як у вулику пе-
ред забором меду.

Шляхта сідала на коні, воєводи пробігали рядами, вида-
ючи суперечливі накази, тому пан Владислав узяв команду-
вання в свої руки і, привівши бійців до ладу, виїхав на чолі
кількох сотень добровольців, аби випробувати гарт вояків за
річкою і людей до вигляду ворога призвичаїти.

Виступала з ним кіннота доволі охоче, бо шведські каре
складалися зазвичай із невеликих бойових одиниць, супро-
воджуваних групами людей або й поодинці, а їх натренована
в мистецтві рукопашного бою шляхта не боялася зовсім. Ко-



 
 
 

ли ж вийшли за річку і стали обличчям до ворога, який наб-
лижався щораз ближче й уже чорнів довгою лінією на гори-
зонті, наче дрімучий ліс свіжо з-під землі виріс. Розгортали-
ся кінні полки, піхотні, охоплюючи щораз ширший простір.

Шляхта сподівалася, що будь-якої миті сипонуть на неї пі-
хотинці, рейтари, але їх досі не було видно. Зате на віддале-
них узгір’ях за кількасот кроків зупинилися невеликі купки,
в яких видно було людей і коней, і почали крутитися на міс-
ці. Побачивши це, пан Скорашевський без зволікання ско-
мандував:

– Ліво – назад!
Ще не відзвучала команда, як на горбочках з’явилися дов-

гі і білі смуги диму і ніби птаство якесь пролетіло зі свистом
поміж шляхтою, потім гуркіт трясонув повітрям і водночас
пролунали крики та зойки кількох поранених.

– Стій! – крикнув пан Владислав.
Птаство пролетіло вдруге і втретє – і знову свист супро-

воджували зойки. Шляхта не послухалася наказу командира,
що гірше, вона кинулася навтьоки, лементуючи і до небесної
допомоги взиваючи. Не встигли командири й оком змигну-
ти, як загін розсіявся по рівнині й хаотично побіг до табору.
Пан Скорашевський проклинав, але ніщо не допомогло.

Відігнавши так легко супротивника, Віттемберґ просу-
вався далі, аж врешті зупинився навпроти Устя, перед сами-
ми шанцями, які захищала калішська шляхта. Польські гар-
мати нарешті озвалися, але їм моментально відповіли залпи



 
 
 

зі шведського боку. Дим влягався спокійно в прозорому по-
вітрі в довгі пасма, розтягуючись поміж військами, а через
прогалини між ними бачила шляхта шведські полки, піхо-
ту та кінноту, що розгорталися з вражаючим спокоєм, немов
переконані у власній звитязі.

На узгір’ях встановили гармати, підсипали вали, словом,
ворог шикувався, не звертаючи анінайменшої уваги на кулі,
які, не долітаючи до них, лише обсипали піском і землею
працівників біля шанців.

Вивів пан Станіслав Скшетуський ще дві хоругви калі-
шанців, намагаючись сміливою атакою вразити шведів, але
ті рухалися неохоче, загін розтягнувся безладною купою, бо
коли відважніші гнали коні вперед, боягузи їх навмисно при-
тримували. Два полки рейтарів, посланих Віттемберґом піс-
ля короткої сутички вигнали з поля шляхту і гнали їх аж під
сам табір. Тим часом запали сутінки, які й закінчили без-
кровну боротьбу.

Проте стрілянина з гармат тривала аж до ночі, після чого
канонада замовкла, але в польському таборі здійнявся такий
галас, що чутно його було аж на другому березі Нотеці. Гамір
виник тому, що кількасот ополченців спробували вислизну-
ти в темряві з табору. Інші, помітивши це, почали їм погро-
жувати і не відпускати. Хапалися за шаблі. Слова «Або всі,
або ніхто!» знову перелітали з вуст в уста. Але з кожною хви-
линою міцніла загроза, що втікатимуть усі. Велике невдово-
лення пролунало й з боку вождів: «Послали нас із голими



 
 
 

пузяками проти гармат!» – обурювалися ополченці.
Обурювалися також і діями Віттемберґa, котрий, не пова-

жаючи воєнних законів, проти піхоти не піхотинців посилає,
а з гармат вогнем їх несподівано поливає. «Кожен починає
так, як йому краще, – торочили вони, – але по-свинськи це
– не чолом до чола стати». Інші зневірилися відверто. «Ви-
курять нас звідси, як борсука з нори, – бідкалися легкодухи.
– Табір погано облаштований, шанці погано насипані, місце
для захисту недоречне». Час від часу озивалися й такі голо-
си: «Пановe браття! Рятуйтеся»! Інші ж репетували: «Зрада!
Зрада!»

Ця ніч була страшна: метушня та розлад наростали з кож-
ною хвилиною, наказів ніхто не слухав. Воєводи повтрачали
голови і навіть не пробували повернути лад. Недолугість їх-
ня і недолугість посполитого рушення було видно, як на до-
лоні. Віттемберґ міг би цієї ночі взяти табір приступом дуже
легко.

Настав світанок.
День заповідався блідим, хмарним і освітив хаотичне збі-

говисько зневірених людей, котрі лементували, переважно
були п’яні, більше готові до ганьби, ніж до боротьби. До всьо-
го лихого шведи переправилися вночі під Дубовим на цей
бік Нотеці й оточили польський табір.

З цього боку шанців майже не було і не було з-за чого
захищатися. Потрібно було оточити себе валом, не гаючи й
хвилини часу. Пани Скорашевський і Скшетуський заклина-



 
 
 

ли, щоб це робити, але ніхто вже не хотів нічого слухати.
Вожді та шляхта мали на вустах лише одне слово: перемо-

ви! Послали парламентарів. У відповідь прибув із шведсько-
го табору пишний кортеж, на чолі якого їхали пан Радзієвсь-
кий і генерал Віртц, обоє із зеленими галузками у руці.

Вони під’їхали до будинку, на порозі якого стояв по-
знанський воєвода, але дорогою зупинявся пан Радзієвський
поміж натовпу шляхти, махав гілкою і капелюхом, усміхав-
ся, вітав знайомих і промовляв гучним голосом:

– Любі панове, брати наймиліші! Не турбуйтеся! Не як
вороги ми сюди прибуваємо. Від вас самих залежить, щоб
крапля крові більше не була пролита. Якщо замість ти-
рана, котрий наступає на свободи ваші, котрий dominium
absolutum замишляє, котрий вітчизну до останньої згуби
привів, ви хочете доброго пана, прекрасного воїна такої нев-
мирущої слави, що вже від самого його імені втікатимуть всі
вороги Речі Посполитої, то віддайтеся під протекторат най-
яснішого Карла-Ґустава. Любі панове, брати наймиліші! Ось
я везу з собою запоруку всіх ваших вольностей, вашої сво-
боди, релігії. Від вас самих порятунок ваш залежить. Ша-
новне панство! Найясніший шведський король підіймається
придушити козацький заколот, закінчити литовську війну, і
лише він один це зробити може. Згляньтеся над нещасною
вітчизною, якщо до себе жалю не маєте.

Тут голос зрадника затремтів, наче сльозами тамований.
Слухала шляхта здивовано, подекуди зрідка хтось вигукував:



 
 
 

«Слава Радзієвському, нашому підканцлеру!» А він проїз-
див далі і знову кланявся новій юрбі, і знову чути було його
гучний голос: «Любі панове, брати наймиліші!» А на закін-
чення обоє з Віртцем і всім кортежем зникли в будинку по-
знанського воєводи.

Шляхта стовпилася перед будинком так тісно, що по го-
ловах можна б було проїхати, бо відчувала і тямила, що там,
у цій оселі, вирішується не тільки її справа, але й усієї віт-
чизни. Вийшли слуги воєводські в багряних барвах і почали
запрошувати поважніших персон досередини. Ті ж увійшли
квапливо, за ними увірвалися дещо менші, а решта стояла
під дверима, штовхалася до вікон, навіть прикладала вуха до
стін.

Мовчанка запанувала в юрбі глибока. Ті, хто стояв ближ-
че до вікон, чули час від часу гучні вигуки, що долинали з
кімнати, наче відгомін сварки, диспутів і суперечок. Година
спливала за годиною, а кінця-краю цій нараді не було.

Раптом вхідні двері з тріском відчинилися і звідти випав
пан Владислав Скорашевський. Присутні відступили вра-
жені.

Цей чоловік, зазвичай такий спокійний і лагідний, про
котрого казали, що він рани міг гоїти голою рукою, вигля-
дав тепер страшно. Очі мав червоні, божевільний погляд,
розхристаний на грудях одяг. Обома руками тримався за чу-
ба і так, упавши, як грім, поміж шляхту, верещав не своїм
голосом:



 
 
 

– Зрада! Вбивство! Ганьба! Ми тепер Швеція, а не По-
льща! Матір зараз убивають у цьому обійсті!

І заревів жахливим, надривним риданням, і став рвати во-
лосся, як людина, котра розум втратила. Замогильна мов-
чанка запанувала навколо. Страшне якесь почуття охопило
всі серця.

Пан Скорашевський же схопився на ноги і став бігати між
шляхтою і закликати голосом найбільшого розпачу:

– До зброї! До зброї, хто в Бога вірить! До зброї! До зброї!
Тоді якісь змовники стали кидатися по людях, якийсь корот-
кочасний шепіт, раптовий, обірваний, як перші удари вітру
перед бурею. Вагалися серця, вагався розум і в цьому душев-
ному загальному розладі почуттів трагічний голос безпере-
рвно закликав:

– До зброї! До зброї!
Незабаром до нього долучилися ще два голоси: пана Пьо-

тра Скорашевськогo і пана Скшетуськогo – за ними підбіг і
пан Клодзинський, відважний ротмістр познанського повіту.

Щораз більше шляхти почало їх оточувати. Здійнявся
навколо грізний шурхіт, полум’я пашіло з облич і бухало з
очей, бряжчали шаблі. Владислав Скорашевський отямився
й узявся промовляти, зиркаючи на будинок, в якому відбу-
валася нарада:

– Чуєте, шановні панове, вони там батьківщину продають,
як юди, і ганьблять! Знайте ж, що ми вже не належимо до
Польщі. Мало їм було видати в руки ворога вас усіх, табір,



 
 
 

військо, гармати. Бодай би вони згинули! Вони ще й підпи-
сали від свого і вашого імені, що ми зрікаємося свого зв’яз-
ку з вітчизною, зрікаємося короля, що вся країна, укріплені
міста і ми всі будемо навіки Швеції належати. Те, що війська
капітулюють, таке буває. Але хто має право вітчизни і коро-
ля зрікатися?! Хто має право провінцію відривати, з чужин-
цями єднатися, до іншого народу переходити, власної кро-
ві відрікатися?! Шановні панове, та це ж ганьба, зрада, вби-
вство!.. Рятуйте вітчизну, пaнoвe браття! В імені Бога! Хто
шляхтич, хто доброчесний, рятуйте матір нашу! Життя від-
даймо, кров пролиймо! Не хочемо бути шведами! Не хоче-
мо, не хочемо!.. Той і не народився, хто на кров тепер поску-
питься!.. Рятуймо матір!

– Зрада! – крикнуло вже кількадесят голосів. – Зрада! Ру-
бати!

– До нас ті, хто доброчесний! – волав пан Скшетуський.
– На шведа! На смерть! – підтримав його пан Клодзинсь-

кий.
І вони подалися в табір, закликаючи: «До нас! До гурту!

Зрада!» А за ними рушили вже кількасот шляхтичів з ого-
леними шаблями.

Але неспівмірна більшість залишилася на місці, та й із
тих, хто пішов, хто таки помітив, що їх небагато, починали
озиратися та призупинятися.

Тим часом двері будинку, де відбувалися перемови, від-
чинилися знову і на порозі з’явився пан познанський воє-



 
 
 

вода, Кшиштоф Опалинський, маючи по правому боці ге-
нерала Віртцa, а по лівому – пана Радзієвськогo. За ни-
ми йшли Анджей-Карл Ґрудзінський, воєвода калішський,
Максиміліан М’ясковський, каштелян кривінський, Павел
Ґембіцький, каштелян межиріченський, та Анджей Слупе-
цький.

Кшиштоф Опалинський тримав у руці сувій пергаменту
з печатками, що звішувалися вниз. Голову мав підняту, але
бліде обличчя та невпевнений погляд, хоч показово намагав-
ся спромогтися на веселощі. Окинув очима натовп і в смер-
тельній тиші почав промовляти чітким, лагідним і дещо за-
хриплим голосом:

–  Шановне панство! Сьогодні ми віддалися під протек-
цію найяснішого шведського короля. Vivat Carolus Gustavus
rex!54

Тиша відповіла воєводі. Раптом пролунав якийсь самот-
ній голос:

– Veto!55

Воєвода глипнув у напрямку цього голосу і бовкнув:
– У нас тут не сеймик, тому veto недоречне. А хто хоче

ветувати, хай іде на шведські гармати, на нас націлені, які за
годину з усього табору лише руїни залишити можуть.

Він замовк, але за мить спитав:
– То хто сказав: veto?

54 Vivat Carolus Gustavus rex! (Лат.) – Слава королю Карлу-Ґуставу!
55 Veto! (Лат.) – Забороняю!



 
 
 

Ніхто не озвався.
Воєвода знову взяв слово і промовляв ще проникливіше:
– Всі вольності шляхти та духівництва будуть збережені,

податки не будуть збільшені, а вибори будуть відбуватися
за тією ж процедурою, що й раніше. Ніхто не терпітиме ні
кривд, ні грабунку. Військо його королівської величності не
має права на майно шляхти, ні на жодне інше, крім того,
яким хоругви польського компуту користувалися.

Тут він замовк і жадібно слухав шляхетського гомону,
немовби хотів уторопати його значення, після чого махнув
рукою:

– На додачу я маю слово й обіцянку генерала Віттемберґa,
дану від імені його королівської величності, що якщо вся
країна піде за нашим рятівним прикладом, шведські війсь-
ка незабаром вирушать на Литву й Україну і не зупиняться,
поки всі землі й усі замки будуть Речі Посполитій повернені.
Vivat Carolus Gustavus rex!

–  Vivat Carolus Gustavus rex! – вигукнуло кількасот го-
лосів.

– Vivat Carolus Gustavus rex! – зазвучало щораз гучніше в
усьому таборі.

Тут в усіх на очах познанський воєвода звернувся до пана
Радзієвськогo й обійняв його сердечно, після цього обійняв
Віртцa й усі стали обійматися навзаєм. Шляхта пішла за при-
кладом вельмож і радість стала повсюдною. Вітали вже так,
що аж відлуння котилося по всій околиці. Але познанський



 
 
 

воєвода попросив ще милостиву братію на хвилинку тиші і
вимовив сердечним тоном:

– Шановні панове! Генерал Віттемберґ запрошує нас сьо-
годні на бенкет до свого табору, щоб ми за чаркою братерсь-
кий союз із мужнім народом уклали.

– Слава Віттемберґу! Vivat! Vivat! Vivat!
– А після цього, шановні пaнoвe, – додав воєвода, – роз’їж-

джаємося по домівках і з Божою поміччю повернімося до
жнив із такою думкою, що сьогодні вітчизну свою врятували.

– Наступні покоління віддадуть нам шану, – резюмував
пан Радзієвський.

– Амінь! – докінчив познанський воєвода.
Утім він помітив, що очі безлічі шляхтичів задивляються

і придивляються чомусь вище, понад його головою.
Він обернувся і побачив свого блазня, котрий, зіп’явшись

навшпиньки і тримаючись однією рукою за одвірок, писав
вуглиною на стіні будинку, відразу над дверима:

 
Mane – Tekel – Fares56.

 
На виднокраї небо вкрилося хмарами, збиралося на бурю.

56 Mane – Tekel – Fares (халдейськ.) – Полічено – зважено – виміряно.



 
 
 

 
Розділ XI

 
У селі Бужці, що розташоване в землі луковській на кор-

доні Підляського воєводства і в той час Скшетуським нале-
жало, в саду між садибою та ставком сидів на лаві старий
чоловік, а біля його ніг веселилися двійко хлопчаків: один
чотирирічний, а другий п’ятирічний, засмаглих, аж чорних,
як циганчата, рум’яних і здорових. Дідуган був ще міцний і
виглядав, як тур. Вік не згорбив широких його плечей. А з
очей, точніше з ока, бо одне мав більмом прикрите, пашіло
здоров’я та хороший настрій. Бороду старий мав білу, але гу-
сту, а червоне обличчя оздоблював широкий шрам на чолі,
через який прозирала кістка черепа.

Обидва бешкетники тягнули діда в різні боки за халяви
його чобіт, а той навіть дивитися на став, засліплений соняч-
ними відблисками, в якому риби кидалися густо, порушую-
чи гладку водяну поверхню.

– Риба танцює, – бурмотів старий сам до себе. – Не бій-
теся, ви будете ще краще танцювати на гачку, або коли вас
кухарка буде ножем шкребти.

Після чого звернувся до малюків:
– Відчепіться, бiсові діти, від халяв, бо як їх відірвете,

то я вам вуха повідриваю. Що за надокучливі ґедзі! Йдіть
кульки перекидати по траві, а мені дайте спокій! Не дивуюся
Лонґінку, бо він молодший, але Яремко вже повинен мати



 
 
 

розум. Як схоплю котрогось шельму, то в став закину!
Але стариган, либонь, був залюблений у хлопців, бо жо-

ден із них не злякався погрози. А старший, Яремко, навіть
узявся ще сильніше тягнути діда за халяви, тупати ногами
та повторювати:

– Хочемо, щоб дідусь став Богуном і схопив Лонґінка!
– Відчепися, жук такий, кажу тобі, малюче, ґомулкo57 ма-

ла!
– Нехай дідусь стане Богуном!
–  Дам я тобі Богуна, почекай лише, як матір закличу!

Яремко зиркнув на двері, що виходили з дому в сад, але по-
бачивши, що вони зачинені, і не взрівши ніде матері, повто-
рив утретє, підсуваючи своє личко ближче:

– Нехай дідусь стане Богуном!
– Замучать мене ці хлоп’ята, інакше й бути не може. Га-

разд, буду Богуном, але востаннє. Кара Божа! Пам’ятай, що
більше набридати не можна.

Сказавши це, дідуган постогнав трохи, піднявся з лавки,
враз схопив малого Лонґінкa і дико волаючи поніс його у
напрямку ставу.

Лонґінек однак мав відважного захисника в особі Ярем-
ка, котрий у таких випадках називався не Яремком, а паном
Міхалом Володийовським, драгунським ротмістром.

57 Ґомулка – сорт сиру, що подається невеликими шматками, буває і м’який,
і твердий. Може слугувати як закускою, так і самостійною стравою. У давнину
сирні грудки, засушені «на камінь», зберігали цілу зиму, коли бракувало молока.



 
 
 

Тож пан Міхал, озброєний липовим патиком, який зараз
виконував роль шаблі, стрімко пустився за опасистим Богу-
ном, наздогнав його хутко і став сікти по ногах немилосерд-
но.

Лонґінек, граючи свою роль, запекло верещав, опираю-
чись Богуну, а Яремко-Володийовський не вгавав. Але муж-
ність усе ж перемогла і Богун, впустивши свою жертву, ки-
нувся втікати назад під липу, а добігши до лавки, упав на
неї, хекав часто і повторював:

– От, бiсові діти!.. Диво буде, якщо віддихаюся.
Але це ще був не кінець його муки, бо хвилиною пізніше

встав перед ним розпашілий Яремко, з розкуйовдженою чу-
приною і роздутими ніздрями, схожий на малого завзятого
яструбка, й узявся повторювати з більшим, ніж раніше, за-
палом:

– Нехай дідусь стане Богуном!
Після впертого наполягання й урочистої обіцянки хлоп-

ців, що цього разу буде вже точно останній раз, історія по-
вторилася знову один в один. Опісля повсідалися собі втрьох
на лавці й Яремко став докучати:

– Дідусю! А скажи, хто був наймужніший?
– Ти, ти! – сміявся стариган.
– І я виросту лицарем?
– Звісно ж, виростеш, бо тече в тобі вояцька кров. Дай

тобі, Господи, щоб ти був на батька схожий, бо тоді мужності
тобі не забракне. Розумієш це?



 
 
 

– А скажи, скількох тато вбив?
– Я тобі сто разів казав! Легше листочки на цій липі полі-

чити, ніж усіх ворогів, котрих ми обоє з вашим батьком по-
вбивали. Якби я мав стільки волосся на голові, скільки су-
противників сам поклав, цирульники в Луковському тільки
на голінні моєї чуприни собі маєток заробили б. Шельмою
буду, якщо…

Тут пан Заглоба, а це був саме він, помітив, що не годить-
ся йому ні клястися, ні божитися перед хлопцями, тому хоч
через брак інших слухачів і любив дітлахам розповідати про
свої давніші звитяги, замовк цього разу, та ще й тому, що
риби в ставку почали кидатися з подвійною силою.

– Треба буде сказати садівнику, – зауважив він, – щоб вер-
ші на ніч залишав. Купа чудової риби при самому березі тов-
четься.

Аж тут двері будинку, що виходили на сад, відчинилися
і з’явилася в них жінка, вродлива, як південне сонце, висо-
ка, міцна, чорноволоса, з темними рум’янцями на обличчі
й очима, як оксамит. Третій хлопець, триліток, чорний, як
кулька агату, тримався за її сукню, а молодиця, прикривши
очі рукою, задивилася у напрямку липи.

Це була пані Гелена Скшетуськa, з дому князів Булиг-Кур-
цевичів.

Побачивши пана Заглобу з Яремком і Лонґінком під ли-
пою, ступила кілька кроків до рову, наповненого водою, і по-
кликала:



 
 
 

– Слухайте, хлопці! Ви там, мабуть, дідусеві добре доку-
чаєте?

– Чому вони мають докучати? Вони були дуже чемні, –
відповів пан Заглоба.

Малюки підбігли до матері, а та спитала:
– Що татусь бажає сьогодні пити, дубнячок чи мед?
– На обід була свинина, тому мед пасуватиме більше.
– Зараз пришлю. Але нехай татусь ще подрімає на повітрі,

бо лихоманка не відступає.
– Сьогодні тепло і вітру немає. А де Ян, доню?
– Пішов до стодоли.
Пані Скшетуськa називала пана Заглобу батьком, а він її –

донею, хоч вони зовсім не були ріднею. Її родина мешкала за
Дніпром, у давньому маєтку Вишневецьких, а щодо нього,
то лиш Бог один знав, звідки був родом, бо сам по-різному
про це розповідав. Але в часи, коли та ще була панною, пан
Заглоба їй неабияку послугу надав і з жахливої небезпеки
врятував, тож подружжя чоловіка шанувало, як батька, і в
усій околиці його всі поважали як за меткий розум, так і за
надзвичайну мужність, яку довів багато разів у різних вій-
нах, особливо в козацьких.

Ім’я його було відоме в усій Речі Посполитій – сам король
любив слухати його оповідки та дотепи, про ветерана навіть
більше гомоніли, ніж про пана Скшетуського, хоча той про-
бився свого часу з обложеного Збаража через загони козаць-
кого війська.



 
 
 

Через хвилину після відходу пані Скшетуської пахолок
приніс під липу глечик і склянку. Пан Заглоба налив, потім
заплющив очі та почав смакувати трунок.

– Знав Господь Бог, навіщо бджіл створив! – мурчав собі
під ніс.

І попивав собі без поспіху, дихаючи глибоко та задивля-
ючись на ставок і за озеро, аж на чорні та сизі бори, що тяг-
нулися, поки око могло бачити, іншим берегом. Була друга
година пополудні, а на небі – ні хмаринки. Липовий цвіт па-
дав без шелесту на землю, а на липі між листям співала ціла
капела бджіл, які вже відважилися сідати на краєчок склян-
ки і згрібати солодку рідину своїми волохатими ніжками.

Над великим ставом, з очерету неподалік, затягнутого ту-
маном, подекуди здіймалися зграї качок, чирків або диких
гусей і ширяли собі в блакитному небі, схожі на чорні хре-
стики. Часом журавлиний ключ чорнів високо вгорі, граючи
гучним криком. Але загалом тихо було навколо і спокійно,
і сонячно, і весело, як то буває в перших днях серпня, коли
збіжжя вже дозріло, і сонце наче золото розсипає на землю.

Погляд старигана то здіймався до неба, стежачи за зграя-
ми птаства, то знову губився в далечіні, але щораз сонливі-
шe, у міру того, як меду в горщику убувало, повіки важчали
щораз більше, а бджоли співали на різні голоси свою пісню,
наче навмисно для пообідньої дрімоти складену.

– Так-так, дав Господь Бог прекрасний час на жнива, –
бурмотів пан Заглоба. – І сіно добре зібране, і жнива одним



 
 
 

духом підуть… Так-так…
Тут він склепив повіки, після чого розплющив очі на хви-

лину, пробурмотів «Втомили мене дітиська» – і міцно за-
снув.

Спав дідуган доволі довго, але через якийсь час розбу-
див його легкий подув холоднішого повітря, а також бесіда
і кроки двох чоловіків, котрі швидко наближалися під липу.
Один із них був пан Ян Скшетуський, відомий збаражчик,
котрий вже місяць, як повернувся від гетьманів з України,
сидів удома, лікуючись від важкої форми лихоманки. Друго-
го пан Заглоба не знав, хоч зростом, поставою і навіть риса-
ми обличчя він дуже нагадував Янa.

– Представляю вам, батьку, – промовив Ян, – свого дво-
юрідного брата, пана Станіславa Скшетуськогo зі Скшетуше-
ва, ротмістра калішського.

– Ви такі схожі на Янa, – сказав пан Заглоба, моргаючи
очима та струшуючи рештки сну з повік, – що де б я вас не
зустрів, відразу б сказав: «Скшетуський»! Гей, що за гість у
нашій оселі!

– Дуже приємно познайомитися з вами, пане добродію, –
зауважив пан Станіслав, – тим більше, що мені добре відоме
ваше ім’я, бо його наше лицарство в усій Речі Посполитій із
пошаною згадує і взірцем для себе вважає.

– Немає чим хвалитися, робилося, що моглося, поки силу
відчувалося в кістках. Ще й тепер радий би чоловік війни



 
 
 

спробувати, бо consuetudo altera natura58. Але чому ж ви такі
засмучені, що Ян блідий, як сметана?

– Страшну Станіслав привіз звістку, – пояснив пан Ян. –
Шведи увійшли у Велику Польщу й уже її всю зайняли.

Пан Заглоба схопився з лавки, немовби з нього сорок ро-
ків спало, вирячив широко очі і почав мимоволі мацати збо-
ку, немовби шукаючи шаблі.

– Як це може бути? – не повірив він. – Як це всю її зай-
няли?

–  Бо познанський воєвода з компанією передали її під
Устям у руки ворога, – скривився Станіслав Скшетуський.

– Заради Бога!.. Що ви таке кажете!.. Здалися?!
– Не тільки здалися, а й уклали угоду, в якій зреклися ко-

роля та Речі Посполитої. Відтепер там має бути Швеція, а не
Польща.

– Хай Бог милує!.. Рани Розп’ятого!.. То вже хіба кінець
світу настає?.. Що я чую?.. Лише вчора ми з Яном балакали
про ту загрозу від шведів, бо приходили звістки, що вони
йдуть, але ми обоє були впевнені, що з того нічого не вийде, і
найбільше, що може бути, це відмова нашого Янa-Казимира
від титулу шведського короля.

– А тим часом почалося з утрати провінції, а закінчиться
бозна-чим.

– Годі, пане, бо мене кров заллє!.. Як це сталося?.. І ви
були під Устям?.. І ви дивилися на те все власними очима?!

58 Consuetudo altera natura (лат.) – звичка – друга натура.



 
 
 

Tа це просто зрада була найжахливішa, в історії нечувана!
– І я був, і я дивився, а чи це була зрада, самі, пане, коли

все почуєте, вирішите. Ми стояли під Устям, посполите ру-
шення та польова піхота, загалом із п’ятнадцять тисяч лю-
ду, і ми зайняли позиції над Нотецем ab incursione hostili59.
Правда, війська було мало, а ви, як досвідчений жовнір, знає-
те найкраще, чи посполите рушення може його замінити, а
тим більше великопольське, де шляхта дуже вже від війни
відвикла. Проте, якби знайшовся ватажок, можна було б по-
старому дати відпір ворогові і принаймні затримати його, по-
ки Річ Посполита би щось не надумала. Але як тільки об’яви-
вся Віттемберґ, то з ним враз затіяли перемови, ще до то-
го, як перша крапля крові була пролита. Потім приїхав пан
Радзієвський і своїми підбурюваннями спричинився до того,
про що я казав, і сталися нещастя та ганьба, якої доти ніколи
не було.

– І що? Ніхто не опирався?.. Ніхто не протестував? Ніхто
зрадою в очі цим шельмам не попрікнув?.. Зреклися вітчиз-
ни й усі погодилися?..

– Гине честь, а з нею і Річ Посполита, бо майже всі пого-
дилися. Я, двоє панів Скорашевських, пан Цісвіцький і пан
Клодзинський робили, що могли, щоб дух поміж шляхти до
опору розбурхати. Пан Владислав Скорашевський мало не
збожеволів. Ми літали по табору від повіту до повіту, і Бог
свідок, не було аргументів, до яких би ми не вдалися. Але це

59 Ab incursione hostili (лат.) – від ворожого вторгнення.



 
 
 

не допомогло, бо більше прагнули їхати з ложками на бенкет,
який їм Віттемберґ пообіцяв, ніж із шаблями на битву. По-
бачивши це, чесніші розбрелися хто куди – одні додому, інші
– у Варшаву. Пани Скорашевські подалися саме до Варшави
і першими звістку королеві привезуть, а я, не маючи ні дру-
жини, ні дітей, сюди приїхав до брата з думкою, що, може,
разом на ворога виберемося. Щастя, що вас удома застав!

– То ви приїхали безпосередньо з-під Устя?
– Звідтіля. Лише стільки в дорозі відпочивав, скільки бу-

ло потрібно для коней, але все ж один мені упав від утоми.
Шведи мусять вже бути в Познані і звідти річкою по всій
країні розіллються.

Тут замовкли всі. Пан Ян сидів, поклавши руки на коліна,
поглядом свердлив землю та думав понуро, пан Станіслав
зітхав, а пан Заглоба, не охоловши ще, глипав сторопіло то
на одного, то на другого.

– Лиховісні це знаки, – зронив нарешті Ян. – Давніше на
десять перемог припадала одна поразка і світ ми дивували
своєю мужністю. Сьогодні ж стаються не лише поразки, а й
зради – і не лише окремих осіб, а й цілих провінцій. Хай Бог
змилується над батьківщиною!..

– Заради Бога, – промовив пан Заглоба, – я бачив на світі
чимало, чую, розумію, та досі повірити не можу.

– Що думаєш робити, Янe? – поцікавився пан Станіслав.
– Та вже точно вдома не залишуся, хоч мене лихоманка

ще теліпає. Дружину та дітей потрібно буде в безпечне міс-



 
 
 

це помістити. Пан Стабровський, мій родич, є королівським
осачником60 в Біловезькій пущі і в Біловежі живе. Хоч би
навіть уся Річ Посполита впала від навали ворогів, то в той
край не сунуться. Завтра ж дружину і дітей туди вишлю.

– І не буде це зайва обережність, – погодився пан Стані-
слав, – бо хоч із Великої Польщі туди далеко, хто зна, чи по-
лум’я незабаром і цих сторін не охопить.

– Треба буде шляхті дати знати, – зауважив пан Ян, – щоб
гуртувалися і про оборону думали, бо тут ніхто нічого ще
не знає.

Він звернувся до пана Заглоби:
– А ви, батьку, підете з нами, чи Гелену захочете до пущі

супроводжувати?
– Я? – обурився пан Заглоба. – Чи я піду? Хіба би мої

ноги коріння в землю пустили, тоді б не пішов, та й то про-
сив би, щоб мене викорчували. Так мені хочеться шведсько-
го м’яса знову скуштувати, як вовкові баранини! От шель-
ми, плюгавці, панчішники!.. Блохи їм по литках інспекцію
вчиняють, тому їх і ноги сверблять і тому вдома всидіти не
можуть, лише в чужі краї пхаються. Знаю я їх, сучих синів,
бо ще під орудою пана Конецпольського проти них ходив. І
якщо хочете знати, хто взяв у ясир Ґустава-Адольфа, то пана
небіжчика Конецпольського спитайте. Нічого більше не ска-
жу! Знаю я їх, але й вони мене знають. Не може бути інакше,
та шельми заворушилися, коли Заглоба постарів. Так? Заче-

60 Осачник – той, хто заганяє на мисливців дичину.



 
 
 

кайте! Ви його ще побачите!.. Господи! Боже милий! Чому
ж оце так цю державу нещасну розгородив, що усі сусідські
свині лізуть до неї тепер і три найкращі провінції вже спас-
кудили! Оце так! Але хто ж у цьому винен, якщо не зрад-
ники? Не знала зараза, кого брати, і чесних людей одержа-
ла, а зрадників залишила. Дай Бoжe мені ще раз побачити
пана познанського воєводу та калішськогo, а особливо пана
Радзієвськогo з усією родиною. А якщо хочеш більше гро-
мадян у пекло скинути, то бери тих, хто ту капітуляцію під
Устям підписав. Постарів Заглоба? Силу втратив? Ще поба-
чите! Янe! Нумо радитися хутчіш, що робити, бо я б уже хо-
тів на кінському хребті сидіти!

–  Звісно ж, треба радитися, куди йти. В Україну до
гетьманів важко дістатися, бо їх там ворог від Речі Посполи-
тої відтяв і лише до Криму мають вільну дорогу. Щастя, що
тепер татари на нашому боці. На мою думку, треба нам до
короля у Варшаву рушати, короля нашого улюбленого захи-
щати!

– Тільки був би на то час, – зауважив пан Станіслав. – Йо-
го величність мусить там без зволікань хоругви збирати і ще
до того, як ми туди прибудемо, назустріч ворогу виступить,
а може, і зустріне його.

– І таке може бути.
– Якщо їхати все ж до Варшави, то треба поквапитись,

– погодився пан Заглоба. – Послухайте, пaнoвe. Це правда,
що наші імена дуже грізні для ворога, але втрьох ми неба-



 
 
 

гато доб’ємося. Тому я порадив би таке: накличмо шляхти
в добровольці, скільки вдасться, щоб хоча б хоругву в сто-
лицю привести! Легко їх на таке намовимо, бо все одно бу-
дуть змушені йти, коли прибуде наказ на посполите рушен-
ня, тому їм байдуже. А ми скажемо, що той, хто добровіль-
но погодиться, послугу його величності зробить. З більшою
силою можна буде виступити, і приймуть нас із розкритими
обіймами.

– Не дивуйтеся, пане, моїм словам, – скривився пан Стані-
слав, – але після того всього, що я бачив, то набрав такої оги-
ди до посполитого рушення, що волію сам один іти, ніж із
юрбою людей, котрі війни не знали.

– Е, та ви не знаєте тутешньої шляхти. Тут навіть одного
не зустрінеш, хто б у війську не служив. Всі досвідчені люди
та добрі жовніри.

– Хіба що так.
– А чи могло б бути інакше? Але зачекайте, гей! Ян уже

знає, що коли раз я почну головою працювати, то мені спо-
собів достатньо буде. Тому у великій згоді жив я з русь-
ким воєводою, князем Яремою. Хай Ян підтвердить, скільки
разів цей найбільший у світі воїн чинив, як я радив, і завжди
в цьому вигравав.

– Та кажіть уже, батьку, що ви там задумали, бо часу шко-
да, – благав пан Ян.

– Що я задумав? А ось що: не той вітчизну захищає і коро-
ля, хто його величність за поли тримає, а той, хто ворога б’є.



 
 
 

А б’є той найкраще, хто під командою великого воїна слу-
жить. Навіщо нам навмання до Варшави ходити, коли король
може вже до Кракова, Львова чи в Литву відбув. Я вам ра-
джу без зволікання віддатися під прапори великого гетьма-
на литовського, князя Янушa Радзивіллa. Щирий він пан і
воєнний. Хоч його в зухвалості звинувачують, навряд чи бу-
де він перед шведами капітулювати. Він принаймні вождь і
гетьман, як і належиться. Тісно там буде, правда, бо з двома
ворогами випаде робота. Зате пана Міхалa Володийовсько-
гo побачимо, котрий у литовському компуті служить, і зно-
ву по-старому всі разом зберемося, як у давні часи. Якщо
я погано раджу, то нехай мене перший же швед на мотузі в
ясир тягне.

– Але хто зна? Хто ж зна? – пожвавився пан Ян. – Може,
й так буде найкраще.

– І ще Гальшку з дітьми дорогою відвеземо, бо саме через
пущу доведеться нам їхати.

– Й у війську, а не серед ополченців, будемо служити, –
додав пан Станіслав.

–  І будемо битися, а не сеймикувати, і курей по селах і
сири поїдати.

– Бачу, пане, що не лише у війні, але і в раді першість
можете тримати, – похвалив пан Станіслав.

– Що? Га?
– Слушно, слушно! – погодився пан Ян. – Це найкраща

порада. По-давньому, гуртом із Міхалом підемо. Познайо-



 
 
 

мишся, Станіславe, з найкрашим жовніром Речі Посполитої
і моїм щирим приятелем, братом. Ходімо ж тепер до Гальш-
ки сказати, щоб у дорогу ладналася.

– А вона знає вже про війну? – поцікавився пан Заглоба.
– Знає, знає, бо їй першій Станіслав розповів. Уся в сльо-

зах, бідолаха. Але коли я їй повідомив, що треба йти, зараз
же мені сказала: «Йди!»

– Хотів би я завтра ж вирушити! – заповзявся пан Заглоба.
–  А ми і вирушимо завтра, на світанку, – поінформу-

вав пан Ян. – Ти, Станіславe, мабуть, втомився з дороги, то
до завтра відпочинь, скільки вдасться. Я ще сьогодні коней
вишлю з певними людьми до Білої, Лосиць, Дрогичинa та
Більськa, щоб усюди свіжими були на марш. А за Більськом
уже й пуща починається. Вози з запасами вийдуть також сьо-
годні! Жаль із насиджених місць подаватися в світ, але така
вже Божа воля! Цим лиш утішаюся, що про дружину та діто-
чок вдасться подбати, бо пуща – це найкраща у світі форте-
ця. Зайдіть, панове, в будинок, бо час експедицією зайняти-
ся.

І вони зайшли.
Пан Станіслав, справді втомлений, заледве щось переку-

сив і попив, одразу ж ліг спати, а пан Ян із паном Заглобою
клопоталися щодо експедиції. А що лад був у пана Янa, то
фіри і люди вирушили того ж вечора проти ночі, а на завтра
вдень потягнувся за ними й екіпаж, в якому сиділа Гелена з



 
 
 

дітьми й одна стара панна, резидентка61. Пан Станіслав, пан
Ян разом із п’ятьма прислужниками їхали верхи обіч екіпа-
жа. Весь кортеж рухався жваво, бо по містах свіжі коні їх
чекали.

Так їдучи і не відпочиваючи навіть ночами, на п’ятий день
доїхали до Більськa, а на шостий занурилися вже в пущу з
боку Гайнівщини.

Обійняла їх усіх густа темрява бору, який у той час кіль-
кадесят квадратних миль охоплював, сягаючи з одного боку
безперервним потоком аж до пущі Зеленки та Рогівської, а
з другого – до прусських борів.

Жоден загарбник не топтав ніколи ногою цих темних гли-
бин, в яких необізнана людина могла заблукати і блукати до-
ти, доки не впаде від утоми або не стане здобиччю хижих
звірів. Ночами чулися тут ревіння зубрів і ведмедів, разом із
виттям вовків і хрипким гарчанням рисей. Непевні стежини
вели поміж гущавини або вилися збоку куп, закрутів, багна
і жахливих сплячих озерець, до розкинутих сіл будників62,
смолярів і осачників, котрі часто-густо все своє життя й но-
са не витикали з пущі. Лише до Біловежі провадив ширший
шлях, який називали Сухою Дорогою, нею королі їздили на
лови. Туди якраз із боку Більська та Гайнівщини їхали пани

61 Резидентка – незаможна особа, котра постійно мешкає в багатшого родича,
приятеля або в роботодавця і перебуває на його утриманні.

62 Будники – лісові промисловці, що випалювали ліси й виробляли вугілля, смо-
лу, а головне – поташ.



 
 
 

Скшетуські.
Пан Стабровський, королівський ловчий, старий самітник

і парубок, котрий сидів постійно, як зубр, у пущі, прийняв їх
із розпростертими обіймами. Дітей мало не подушив у поці-
лунках. Бо жив лише серед oсачників, шляхетного обличчя
не бачачи, хіба лише тоді, коли двір з’їжджався на полюван-
ня.

Це він керував усім мисливським господарством і всіма
смолярнями пущі. Дуже зажурила його звістка про війну,
про що лише з вуст пана Скшетуського дізнався.

Часто так бувало, що в Речі Посполитій спалахувала вій-
на, вмирав король, а до пущі звістка про це навіть не дохо-
дила. І лише пан ловчий привозив новини, коли від пана ли-
товського підскарбія повертався, котрому раз на рік про стан
фінансів від господарства пущі був зобов’язаний доповідати.

– Нудно тут буде, ох нудно! – кивав пан Стабровський на
Геленy. – Але безпечно, ніде краще в світі не буде. Жоден
ворог не проб’ється крізь ці стіни, а хоч би і спробував, то
б йому осачники всіх людей на льоту постріляли. Легше Річ
Посполиту всю завоювати, – чого не дай Боже, – ніж цю пу-
щу. Двадцять років уже тут живу, а й досі її не знаю, бо є
місця, куди доступитися неможливо, і там лише звір дикий
живе, а може, й лихі духи знайшли собі притулок, від яких
голоси церковних дзвонів захищають. Але ми живемо по Бо-
жому, бо в селі є каплиця, до якої священик із Більськa раз
на рік приїжджає. Буде вам тут, як на небі, якщо нудьга не



 
 
 

заїсть. Зате дерева на паливо не забракне…
Пан Ян радів від усієї душі, що такий прихисток для дру-

жини знайшов. Але даремно його пан Стабровський затри-
мував і пригощав.

Переночувавши, рушили лицарі наступного ж дня на
світанку крізь пущі в подальшу дорогу, вели їх крізь лісовий
лабіринт провідники, котрих місцевий господар забезпечив.



 
 
 

 
Розділ XII

 
Коли пан Ян Скшетуський із двоюрідним братом Стані-

славом і паном Заглобою після важкої дороги з пущі при-
були нарешті в Упіту, то пан Міхал Володийовський мало
не збожеволів від радощів, особливо що давно вже не мав із
тих місцин жодної звістки, про пана Яна думав, що той пе-
ребуває з королівською хоругвою, поручником якої він був,
в Україні з гетьманами.

Хапав їх по черзі в обійми, і знову обіймав і руки тряс..
А коли йому сказали, що під командою Радзивіллів вони хо-
чуть служити, втішився ще більше на думку, що тепер уже
не скоро вони розлучаться.

– Дяка Богові, що докупи збираємося, всі старі збаражчи-
ки, – радів він. – Чоловік і до війни більше має бажання, ко-
ли відчуває однодумців обабіч себе.

– Це була моя ідея, – оголосив пан Заглоба, – бо вони до
короля хотіли податися. Але я сказав: «А чому б нам із па-
ном Міхалом старих часів не згадати?» Якщо нам так поща-
стить, як із козаками і татарами велося, то не одного шведа
незабаром будемо мати на совісті.

– Бог надихнув вас цією думкою! – відказав пан Міхал.
– Одне лише мене дивує, – зауважив пан Ян, – що ви про

Устя і про війну вже знали. Станіслав на останньому кінсь-
кому подиху до мене приїхав, і ми сюди також їхали впев-



 
 
 

нені, що перші будемо про нещастя сповіщати.
– Хіба б євреї звістку сюди принесли, – припустив пан За-

глоба, – бо вони завжди все першими дізнаються і така між
ними кореспонденція, що як хтось уранці чхне у Великій
Польщі, то вже увечері йому в Жемайтії й Україні відпові-
дають: «На здоров’я!»

– Не можу сказати, як то було, але ми вже два дні, як знає-
мо, – повідомив пан Володийовський, – і збентеження тут
неабияке. Першого дня ще не дуже вірили, але другого вже
ніхто не сумнівався. Більше того, скажу: ще війни не було, а
видавалося, що й птахи про неї вже співали в повітрі, бо всі
нараз і без причини почали про війну балакати. Наш князь
воєвода мусив також її сподіватися і щось собі знати, бо вер-
тівся, як муха в окропі, й останньої миті в Кейдани прилетів.
Рекрутів уже два місяці з його наказу набирають. Збирав я,
пан Станкевич і такий собі пан Кміциц, хорунжий оршансь-
кий, котрий, як я чув, вже готову хоругву у Кейдани привів.
Він першим серед нас упорався.

– То ви, Міхале, добре знаєте князя віленського воєводу?
– спитав пан Ян.

– Як мені його не знати, якщо всю останню війну під його
командою відбував.

– А що ви знаєте про його плани? Вони варті уваги?
– Воїн із нього просто чудовий. Хто зна, чи після смер-

ті князя Яреми є в Речі Посполитій кращий. Побили його,
правда, тепер, але ж він мав шість тисяч війська проти вісім-



 
 
 

десяти. Пан підскарбій і пан воєвода вітебський добряче йо-
го за це ганять, кажучи, що через пиху свою з такою малою
силою замахнувся на таку незміриму потугу, щоб із ними
вікторію не ділити. Лише Бог знає, як було насправді. Але
стояв мужньо і життя свого не щадив. А я, котрий на все
це дивився, тільки й можу сказати, що якби мав достатньо
війська та грошей, нога супостата цю країну не топтала б.
Тому гадаю, що серйозно він тепер візьметься за шведів, і
точно не будемо їх тут чекати, а в Інфлянту 63 подамося.

– З чого ж робите такі висновки?
– Маю на це дві причини: перша, що князь захоче репу-

тацію свою, трохи після битви на річці Шкловці підмочену,
поправити, а по-друге, він війну любить.

–  Це правда, – підтвердив пан Заглоба, – я його давно
знаю, бо ми разом у школах були й я за нього уроки відроб-
ляв. Завжди кохався у війні і тому любив краще зі мною,
ніж із іншими, товаришувати, бо я також волів більше коня
і дівчат, ніж латину.

– Певно, що це не познанський воєвода, а зовсім інша лю-
дина, – припустив пан Станіслав Скшетуський.

Пан Міхал почав його випитувати про все, що під Устям
сталося, і за чуба себе смикав, слухаючи розповідь. Урешті,
коли пан Станіслав закінчив, він сказав:

– Маєте, пане, слушність! Наш Радзивілл на таке не здат-

63 Інфлянта – історична назва земель між Даугавою та Ризькою затокою. Пе-
рекручена польська назва Ліфляндії.



 
 
 

ний. Пнеться він, як чортяка, і здається йому, що у ціло-
му світі славетнішого роду за Радзивіллів немає, це правда!
Опору він не зносить, і правда, що на пана підскарбія Ґо-
севського, чесного чоловіка, так розгнівався, що той не ска-
че, як тільки йому Радзивілли заграють. На людей короля та-
кож криво дивиться, що йому великої литовської булави на
тарілочці не принесли. Все це правда, як і те, що воліє в без-
чесній омані кальвіністській жити, ніж до справжньої віри
навернутися. Католиків, де може, утискає. Парафії єретиків
створює. Але зате можу присягнутися, що волів би останню
краплю своєї голубої крові пролити, ніж таку капітуляцію,
як під Устям, підписати. Будемо мати достатньо війни, бо не
скриба64, а воїн буде нами командувати.

– Про це мені й ідеться! – втішився пан Заглоба. – Нічого
більше ми й не хочемо. Пан Опалинський скрибa, і тепер з’я-
сувалося, на що він здатний. Найпідліший це ґатунок людей!
Кожен із них лише перо із задка гуски висмикне, то відразу
міркує, що всі розуми поїв. І сучий син ще й іншим дорікає,
а як дійде до шаблі, то його вже й нема. Я сам замолоду рими
складав, щоб дівочі серця вабити, і я мало пана Кохановсь-
кого в баранячий ріг із його жартами не скрутив, але потім
вояцька природа взяла гору.

– До того ж, скажу вам, – зауважив пан Володийовський,
– що позаяк сюди вся шляхта стікається, то купа людей збе-
реться, тільки б грошей не забракло, бо це найважливіша річ.

64 Скриба – професійний переписувач книг або документів; ірон. писака.



 
 
 

– Заради Бога, досить із мене ополченців! – замахав ру-
ками пан Станіслав. – Ян і пан Заглоба знають уже мій сен-
тимент, а вам скажу, що краще бути ніким у регулярній хо-
ругві, ніж гетьманом над усім посполитим рушенням.

– Тутешній люд мужній, – заперечив пан Міхал, – і дуже
фаховий. Маю багато прикладів серед своїх рекрутів. Я не
міг узяти всіх, хто цього прагнув, а між тими, кого прийняв,
немає жодного, хто б раніше не служив. Я покажу вам свою
хоругву і запевняю, що навіть якби не почули від мене, то
самі б визнали, що це не старі жовніри. Кожен битий і гарто-
ваний у вогні, як стара підкова, а в шерензі стоять, як римсь-
кі тріарії. Не буде з ними так легко шведам, як під Устям у
Великій Польщі.

– Сподіваюся, що Всевишній це ще змінить, – зронив пан
Скшетуський. – Подейкують, що зі шведів добрі полки, але
ніколи не могли нашим військам компуту протистояти. Ми
били їх завжди, це вже певна річ, били їх навіть тоді, коли
ними верховодив найбільший воїн, якого колись мали.

– Правда, мене шалено цікавить, що вони вміють, – озвав-
ся пан Володийовський, – і коли б не те, що дві інші війни
одночасно нашу вітчизну тормосять, цю шведську наволоч
ніхто б усерйоз не сприймав. Ми пробували і турків, і татар, і
козаків, і ще бозна-кого. Настав час тепер і шведів спробува-
ти. У корони тільки з тим може бути клопіт, що всі війська з
гетьманами в Україні зайняті. Але тут уже бачу, що станеть-
ся. Тепер князь воєвода дотеперішню війну панові підскар-



 
 
 

бію Ґосевському, гетьману польному, залишить, а сам шве-
дами особисто займеться. Важко буде, це правда! Та маймо
надію, що Господь Бог нам допоможе.

–  Їдьмо ж, не зволікаючи, в Кейдани! – закликав пан
Станіслав.

– Я також одержав наказ хоругву мати напоготові, а само-
му впродовж трьох днів у Кейдани прибути, – і собі сказав
пан Міхал. – Але мушу цей останній наказ вам показати, бо
з нього можна виснувати, що князь воєвода думає зі шведа-
ми робити.

Сказавши це, пан Володийовський відчинив ключем шка-
тулку, що стояла під вікном на лавці, витягнув із неї аркуш
паперу, складений удвоє, і, розгорнувши, став читати:

«Милостивому панові Володийовському,
полковнику! З великою радістю ми прочитали ваш
рапорт, що хоругва вже на ногах і в будь-який момент
може в похід вирушати. Тримайте її, пане, зібраною та
напоготові, бо надходять такі важкі часи, яких ще не
бувало. Самі ж прибувайте якнайшвидше в Кейдани,
де вас нетерпляче очікувати будемо. Якщо до вас
доходитимуть якісь звістки, не треба їм вірити, а лише
тому, що з наших вуст почуєте. Ми вчинимо так, як
нам Бог і совість наказує, без огляду на те, що злість і
людська неприязність може про нас вигадати. Але разом
із цим сподіваємося, що надходять такі часи, в яких
чітко з’ясується, хто є щирим і справжнім приятелем



 
 
 

дому Радзивіллів, і хто навіть in rebus adversis65 служити
йому готовий. Пани Кміциц, Нев’яровський і Станкевич
вже привели сюди свої хоругви; ви ж залишайтеся в
Упіті, бо там можете бути потрібні, а може, доведеться
вам вирушити на Підляшшя під командою брата
мого двоюрідного, ясновельможного князя Богуслава,
литовського конюшого, котрий там значне число наших
сил має під собою. Про це все ви дізнаєтесь правдиво
з вуст наших, а тим часом доручаємо вашій вірності
ретельне виконання наказів і очікуємо вас у Кейданах.
Януш Радзивілл,
князь Біржайський і Дубінгяйський, віленський воєвода,
гетьман Литовський».

– Точно! Та з цього листа проглядає нова війна! – промо-
вив пан Заглоба.

– А що князь пише, що вчинить, як йому Бог і совість
наказує, то це означає, що битиме шведа, – додав пан Стані-
слав.

– Дивує мене лише те, – зауважив Ян Скшетуський, – що
він пише про вірність дому Радзивіллів, а не вітчизні, яка
більше за Радзивіллів означає і пильнішого порятунку по-
требує.

– Це вже така їхня панська манера, – пояснив пан Міхал,
– хоч і мені це не сподобалося, бо й я батьківщині, а не Рад-
зивіллам служу.

– А коли ви цього листа отримали? – спитав пан Ян.
65 In rebus adversis (лат.) – в часи незгод.



 
 
 

– Сьогодні вранці і після полудня хотів би вирушити. Ви
ж цього вечора відпочиньте після подорожі, а я завтра пла-
ную повернутися і вже з хоругвою виступимо туди, де нам
накажуть.

– Може на Підляшшя? – припустив пан Заглоба.
– До князя конюшогo! – повторив пан Станіслав.
– Князь конюший Богуслав також зараз у Кейданах, – по-

відомив пан Володийовський. – Цікава то персона і пильно
до нього приглядайтеся. Великий він воїн, а лицар ще біль-
ший, але немає в ньому і на гріш поляка. З чужоземцями
носиться і німецькою або французькою балакає, наче горіхи
гризе, і мови тієї хоч годину можеш слухати і нічого не вто-
ропаєш.

– Князь Богуслав під Берестечком чудово себе показав,
– зауважив пан Заглоба, – і бойовий загін німецької піхоти
виставив.

– Ті, хто його ближче знають, не дуже його хвалять, – вів
далі пан Міхал, – бо він лише німців і французів любить, але
інакше й бути не може, бо його німкеня народила, донька
курфюрста бранденбурзького, за котру його небіжчик бать-
ко мало того, що посагу жодного не взяв, а ще й доплатити
мусив. Але Радзивіллам ідеться, щоб у Німецькій державі,
князями якої вони є, привілеї мали, і тому радо з німцями
єднаються, хоча ті й погану церкву мають. Мені розповів про
це пан Сакович, старий слуга князя Богуслава, котрому той
посаду старости ошманського надав. Він і пан Нев’яровсь-



 
 
 

кий, полковник, бували з князем Богуславом за кордоном по
різних заморських краях і завжди свідками його поєдинків
були.

– Стільки ж він тих поєдинків мав? – поцікавився пан За-
глоба.

– Скільки має волосся на голові! Різних там князів закор-
донних, французьких і німецьких графів, купу порубав, бо,
кажуть, чоловік він дуже запальний і мужній і за будь-яке
слово на дуель викликає.

Пан Станіслав Скшетуський прокинувся із задуми і зро-
нив:

– Чув і я про князя Богуслава, бо від нас до електора66

недалеко, в котрого він безперестанку висиджує. Я пам’ятаю
й те, що батько згадував, як батько князя Богуслава з донь-
кою курфюрста оженився, то люди ремствували, що такий
великий дім, як Радзивілли, з чужинцями поєднується, але
стало краще, бо тепер електор як Радзивіллiв родич змуше-
ний доброзичливішим бути до Речі Посполитої, а від нього
тепер багато залежить. Те, що ви розповідаєте, що вони ма-
ють погану церкву, то це не так. Звісно ж, якби хтось Рад-
зивіллів продав, то б за них електора з усім князівством ку-
пив, але теперішній курфюрст Фрідрих-Вільгельм зібрав уже
достатньо грошей і має двадцять тисяч війська цілком боєз-
датного, з яким сміливо міг би шведам протистояти, що як

66 Електор – уповноважена до участі у виборах імператора Священної Римсь-
кої імперії особа.



 
 
 

ленник67 Речі Посполитої повинен зробити, якщо Бога має в
серці та пам’ятає про всі блага, які його дому Річ Посполита
надала.

– І він це зробить? – не повірив пан Ян.
– Чорною була б його невдячність і ламання присяги з йо-

го боку, якби вчинив інакше! – зауважив пан Станіслав.
– Важко на чужу вдячність розраховувати, а особливо від

єретиків, – бовкнув пан Заглоба. – Пам’ятаю ще підлітком
цього вашого курфюрстa, дуже він не людяний був, можна
сказати, що слухав лише те, що йому дідько у вухо нашеп-
че. Я сказав йому це в очі, коли ми з паном небіжчиком Ко-
нецпольським у Пруссії були. Він такий самий лютеранин,
як і шведський король. Дай Боже, щоб вони ще проти Речі
Посполитої не об’єдналися.

– Знаєте що, пане Міхале? – раптом вирішив пан Ян. – Я
сьогодні не відпочиватиму, а поїду з вами в Кейдани. Тепер
ночами краще їхати, бо вдень спека, а я вже хочу нарешті
позбутися непевності. На відпочинок ще буде час, бо князь,
мабуть, завтра не виступатиме.

– Тим більше, що хоругву наказав в Упіті тримати, – додав
пан Володийовський.

– Добре ви кажете! – погодився пан Заглоба. – Поїду й я!
– Тоді їдьмо всі разом, – запропонував пан Станіслав.
– А вже завтра вранці будемо в Кейданах, – резюмував пан

67 Ленник – особа, котра перебуває в ленній залежності від сюзерена, спадковий
титул у Речі Посполитій.



 
 
 

Міхал, – а в дорозі і в сідлі можна солодко покуняти.
Через дві години, поївши та попивши трохи, рушили ли-

царі в подорож і ще до заходу сонця опинились у Кракіновi.
Дорогою познайомив їх пан Володийовський з околицею, зі
славетною шляхтою ляуданською, з паном Кміцицем і всім,
що останнім часом сталося. Зізнався і в своєму коханні до
панни Білевичівни, нещасливому, як завжди.

– Добре, що війна близько, – ділився він, – інакше дуже
б зажурився, бо часом міркую, що таке вже моє щастя і що
доведеться мені парубком померти.

– Погано від цього не буде, – не погодився пан Заглоба,
– бо це не найгірший стан і Богові милий. Я також вирішив
його до кінця життя дотримати. Часом сумую, що не буде
кому слави й імені передати, бо хоч і люблю дітей пана Янa,
як своїх, та все ж Скшетуські не Заглоби.

– От поганці! – усміхнувся пан Володийовський. – Знай-
шли час такого висновку доходити, як вовк, який присягнув
овець не душити, коли йому всі зуби випали.

– Неправда! – обурився пан Заглоба. – Не так давно ми
з паном Міхалом на вибори до Варшави їздили. І за ким же
всі дівулі озиралися, як не за мною?.. Пам’ятаєте, як ви тоді
нарікали, що на вас жодна і не глянула? Але якщо такий уже
маєте потяг до сімейного стану, то не журіться. Прийде і ва-
ша черга. Даремно зумисне шукати і саме тоді знайдеш, коли
зовсім не шукатимеш. Тепер воєнні часи і багацько чесних
кавалерів щороку гине. І якщо та шведська війна триватиме



 
 
 

довше, то дівчата всі гуртом подешевіють і ми будемо їх дю-
жинами на ярмарках купувати.

– Але й я загинути можу, – зауважив пан Міхал. – Досить
вже поволочився по світу. Ніколи цього вам не зможу витлу-
мачити, яка чесна та вродлива ця панна Білевичівнa. Чоло-
вік би її кохав і голубив, як щось найкраще. Ні! Мали чорти
притягнути того пана Кміцицa. Він її зачарував, не інакше,
бо якщо б не він, точно б на мене запала. Ось погляньте! Са-
ме там із-за горбочка Водокти видно, але дома немає нікого,
бо вона поїхала бозна-куди. Мій би це був прихисток, хай би
я тут життя поклав. Ведмідь має свій барліг, вовк свою яму,
а я – ось! Лише цю шкапу маю, і це сідло, на якому сиджу.

– Бачу, що вона глибоко у вашу душу запала? – задумався
пан Заглоба.

– Ще й як. Бо як її згадаю, проїжджаючи повз Водокти,
як побачу, то ще більше сумую. Я хотів клин клином вибити
і поїхав просити про милість у пана Шиллінґa, котрий має
доньку, дуже навіть вродливу. Якось її на дорозі здалеку по-
бачив і дуже вже мені в око впала. Я поїхав, і що ж ви думає-
те? Батька вдома не застав, а панна Катруся чомусь виріши-
ла, що це не пан Володийовський, а лише прислужник пана
Володийовськогo приїхав. Taк мене це вразило, що більше
там не з’являвся.

Пан Заглоба зареготав.
– Годі вже, пане Міхале! Проблема в тому, щоб знайти

дружину такої ж нікчемної краси, як у вас. А куди ж та бес-



 
 
 

тія поділася, що при княжні Вишневецькій перебувала, з
котрою небіжчик пан Підбийп’ята, тримайте мене, мав одру-
житися? Та мала вроду якраз для вас, бо справжня то була
кісточка, хоч її очі просто палали.

–  Це Ганнуся Борзобагата-Красінська, – згадав пан Ян
Скшетуський. – Ми всі свого часу були в неї закохані і пан
Міхал також. Бог її знає, що з нею тепер сталося.

– Якби її відшукати й утішити! – замріявся пан Володий-
овський. – Як її згадали, мені аж тепло біля серця зробило-
ся. Найчесніша то була дівчина. Бог би дав мені її зустріти!..
Ех, гарні то були часи, вже ніколи більше вони не повернуть-
ся. Не буде також, мабуть, ніколи такого вождя, як був наш
князь Ярема. Чоловік знав, що після кожної зустрічі вікторія
настане. Радзивілл – великий воїн, але не такий, і вже не з
таким серцем йому служать, бо він і того батьківського по-
чуття до жовнірів не має, і до себе не підпускає, вважаючи
себе якимось монархом, хоч Вишневецькі були не гірші за
Радзивіллів.

–  Менше з цим, – вирішив змінити тему розмови Ян
Скшетуський. – У його руках тепер порятунок вітчизни, а
що готовий за неї життя віддати, то нехай його Бог благо-
словляє.

Так спілкувалися лицарі, їдучи через ніч, і то давні справи
згадували, то балакали про теперішні важкі часи, в яких три
війни разом звалилися на Річ Посполиту.

Відтак взялися до вечірніх молитов і до відмови літанії, а



 
 
 

коли її закінчили, сон їх зморив і почали дрімати та куняти
в сідлах.

Ніч була погожа, тепла, зірки мерехтіли тисячами на небі.
Вершники, їдучи один за одним, спали смачно, але як тільки
почало світати, першим прокинувся пан Міхал.

– Шановне панство, розплющуйте очі, Кейдани уже вид-
но! – крикнув він.

– Що? Га? – сполошився пан Заглоба. – Кейдани? Де?
– Ген там! Вежі видніються.
– Яке гарне місто, – захопився Станіслав Скшетуський.
– Дуже гарне, – підтвердив пан Володийовський, – а за дня

ви ще краще в цьому зможете переконатися.
– Адже це спадок князя воєводи?
– Саме так. Раніше належало Кишкам, від яких батько те-

перішнього князя отримав у посагу за Ганною Кищанкою,
донькою вітебського воєводи. В усій Жемайтії не знайти та-
кого порядного міста, бо Радзивілли євреїв не пускають, хіба
за окремим дозволом. Меди тут знатні.

Пан Заглоба протер очі.
– То там лише гречні люди живуть. А що це за химерна

споруда видніється там на горбочку?
– Це замок, новий, збудований вже за панування Януша.
– Оборонний?
– Ні, але чудова резиденція. Не роблять його укріпленим,

бо ворог не з’являвся в цих краях ще з тевтонських часів.
Цей загострений шпиль, там усередині міста, – це від фар-



 
 
 

ної церкви68. Хрестоносці її поставили ще в язичницькі часи,
пізніше будівлю віддали кальвіністам, але його парох Коби-
линський знову випросив для католиків у князя Кшиштофa.

– То й хвала Богові!
Так теревенячи, доїхали ближче до перших хатинок пе-

редмістя.
Тим часом усе більше розвиднювалося і сонце починало

сходити. Лицарі з цікавістю розглядали невідоме місто, а пан
Володийовський розповідав далі:

– Це Єврейська вулиця, на якій живуть євреї, котрі мають
дозвіл. Їдучи нею, дістанемося ринку. Ого! Люди вже проки-
даються і починають із будинків виходити. Гляньте, скільки
коней перед кузнями і челяді не в барвах Радзивілла. Мусить
бути який з’їзд у Кейданах. Адже повно тут завжди шляхти і
панів, часом навіть із чужих країв приїжджають, бо це столи-
ця єретиків з усієї Жемайтії, котрі тут під крилом Радзивіл-
лів безпечно почуваються і свої забобонні практики відправ-
ляють. Ось і ринок! Зважте, пановe, який годинник на ра-
туші! Кращого, мабуть, навіть у Ґданську немає. А те, що
здається костелом із чотирма вежами, це гельветійська69 об-
щина, в якій щонеділі богохулять, а це – лютеранська церква.
Гадаєте, що тут міщани польські чи литовські, зовсім ні! Са-
мі німці та шотландці, а шотландців найбільше! Піхота з них

68 Фарна церква – найстаріший храм міста чи головний храм деканату.
69 Гельветійська республіка – історична держава, що якийсь час існувала на

території Швейцарії. Кольори її прапора точно збігалися з литовськими.



 
 
 

дуже хороша, особливо бердишами січуть запекло. Має та-
кож його світлість один шотландський загін, набраний із кей-
данських добровольців. Гей! А що возів із крамом на ринку!
Точно якийсь з’їзд. Жодного заїжджого двору немає в цьому
місті, лише знайомі до знайомих приїжджають, а шляхта до
замку, в якому є довгі флігелі на кількадесят ліктів, винят-
ково для гостей призначені. Там прихильно приймають кож-
ного, хоч би й на рік, за рахунок пана князя, а є й такі, котрі
все життя там сидять.

– Дивно мені, що блискавка тих гельветійців не спалила…
– скривився пан Заглоба.

– Якби ви знали, що там трапилося насправді. Всередині,
між чотирма вежами, був купол, як шапка, котрий якось так
трясло, що нічого після нього не залишилося. Тут, у підзе-
меллях, лежить батько князя конюшого Богуслава, Ян, той,
хто до заколоту проти Зиґмунта III спричинився. Власний
гайдук йому череп розкроїв, так і загинув намарно, як і жив
грішно.

– А що це за розлога споруда, на муровану комору схожа?
– поцікавився пан Ян.

– Це паперова фабрика, князем закладена, а тут збоку є
друкарня, в якій єретичні книги друкують.

– Тьху! – сплюнув пан Заглоба. – Зараза на це місто, де
людина іншого повітря, ніж єретичне, в себе не втягує. Лю-
цифер міг би тут так добре поживитися, як і Радзивілл.

– Шановне панство, – застеріг пан Володийовський, – не



 
 
 

блюзнірствуйте на Радзивілла, бо незабаром може йому віт-
чизна порятунком своїм завдячувати.

Далі їхали мовчки, оглядаючи місто та дивуючись його по-
рядкам, бо вулиці були повністю вимощені камінням, що в
ті часи було рідкістю.

Проїхавши ринок і Замкову вулицю, побачили на узвиш-
ші прекрасну резиденцію, свіжо князем Янушем поставле-
ну не для оборони, що своєю величчю не тільки палаци, а
й замки переважала. Будівля стояла на горбочку і дивилася
на місто, що наче біля її ніг лежало. З обох боків головного
корпусу збігали два нижчі крила, заламуючись під прямими
кутами та творячи велетенський двір, замкнений спереду за-
лізними ґратами, всіяними довгими шпичаками. Всередині
ґратів височіла потужна мурована брама, на ній висіли герб
Радзивіллів і міста Кейдани, на якому була зображена орли-
на нога з чорним крилом на золотому фоні, а нога червону
підкову з трьома хрестами тримала. Низько в брамі стояла
будка, в якій шотландські трабанти чатових тримали, але для
параду, а не для захисту призначених.

Година була рання, але на дитинці рух уже панував, бо пе-
ред головним корпусом муштрували полк драгунів, одягне-
ний у блакитні колети та шведські шоломи. Їхня довга ше-
ренга стояла нерухомо з рапірами наголо в руках, а офіцер,
проїжджаючи перед нею, промовляв щось до жовнірів. Нав-
коло і далі під стінами безліч челяді в розмаїтих барвах вит-
ріщалася на драгунів, ділячись зауваженнями та спостере-



 
 
 

женнями.
– Хай Бог милує! – скрикнув пан Міхал. – Та це ж Хар-

лампій полк муштрує.
– Як це? – здивувався пан Заглоба. – Той сам, із котрим

ви мали битися на дуелі під час виборів у Липкові?
– Той, але ми з того часу в добрих дружніх стосунках жи-

вемо.
– А й справді, – підтвердив пан Заглоба, – впізнаю його по

носі, який йому з-під шолома стирчить. Добре, що забрала
вийшли з моди, бо цей лицар не міг би жодного закрити. Але
він і так окремого захисту на ніс потребує.

Тим часом Харлампій, помітивши пана Володийовськогo,
пустився до нього клусом.

– Як справи, пане Міхале? – покликав вершник. – Добре,
що ви приїхали!

– Добре, що тебе першого зустрічаю. Ось пан Заглоба, ви
його по Липкові знаєте, a ще раніше в Сенниці, а це пани
Скшетуські: Ян, ротмістр королівської гусарської хоругви,
збаражчик.

– Отакої! Та ж я найбільшого в Польщі лицаря бачу! –
зарепетував Харлампій. – Вітаю, вітаю!

– А це Станіслав, ротмістр калішський, – знайомив далі
пан Володийовський, – котрий прямо з-під Устя їде.

– З-під Устя?.. На жахливу, отже, ганьбу ви дивилися. Ми
знаємо вже, що там сталося.

– Саме через те, що там сталося, я й приїхав сюди, споді-



 
 
 

ваючись, що тут нічого схожого не станеться.
– У цьому можете бути впевненим. Радзивілл – це не Опа-

линський.
– Tе ж саме вчора казали в Упіті.
– Вітаю вас сердечно від імені власного та княжого. Князь

воєвода радий буде, коли таких лицарів побачить, бо їх ду-
же потребує. Ходімо до мене, в цейхгауз, там моя квартира.
Впевнений, що ви захочете переодягнутися і щось з’їсти, а я
буду вас супроводжувати, бо вже муштру закінчив.

Сказавши це, Харлампій повернувся до шеренги і віддав
коротку команду гучним голосом:

– Ліворуч! Поворот назад!
Копита застукотіли по бруківці. Шеренга розламалася на-

двоє, половини і собі розламалися, аж врешті сформувалися
четвірки, що ступом стали віддалятися у бік цейхгаузу.

– Добрі жовніри, – промовив пан Скшетуський, оцінюючи
оком знавця механічні рухи драгунів.

– Лише дрібна шляхта і путні бояри в цьому загоні слу-
жать, – докинув пан Володийовський.

– Боже милий! Та відразу ж видно, що це не посполиті! –
підсумував пан Станіслав.

– Але що ж Харлампій у них поручником? – спитав пан
Заглоба. – Може, я помиляюся, але здається, що він у п’яти-
горській хоругві служив і срібну петельку носив на плечі?

– Еге ж, – підтвердив пан Міхал. – Але вже кілька років,
як він драгунським полком командує. Старий це жовнір і за-



 
 
 

гартований.
Тим часом Харлампій, відіславши драгунів, підійшов до

наших лицарів.
– Прошу панство за мною. Цейхгауз одразу ж за палацом.
Через півгодини сиділи вже вп’ятьох над бочівкою піді-

грітого пива, добре забіленого сметаною, і балакали про но-
ву війну.

– А що у вас тут чути? – спитав пан Володийовський.
– У нас щодня чути щось інше, бо люди губляться в здо-

гадах і щораз інші чутки пускають, – відповів Харлампій. –
Насправді ж лише князь знає, що буде. Зважує він щось роз-
умом, бо хоч і симулює веселість і до людей такий ласкавий,
як ніколи, однак він добряче мізкує. По ночах, подейкують,
не спить, лише по всіх покоях важким кроком човгає і сам із
собою голосно радиться, а вдень годинами радиться із паном
Гарасимовичeм.

– А хто такий цей пан Гарасимович? – поцікавився пан
Міхал.

– Губернатор із Заблудовa, з Підляшшя. Непоказний із се-
бе і вигляд має, немовби дідька за пазухою ростив. Але він
пана князя довірена особа і, мабуть, усі його таємниці знає.
На мою думку, жорстока та мстива війна зі шведом з цих на-
рад виникне, і до тієї війни ми всі готуємося. Тим часом ли-
сти тут літають: від князя курляндськогo, від Хованськогo і
від електора. Є такі, хто торочить, що князь із Москвою веде
перемови, щоб її до ліги проти шведа схилити. Інші ж, що



 
 
 

навпаки. Але, мабуть, ні з ким ліги не буде, лише війна, як я
й казав, і з цими, і з тими. Війська все більше приходить, пи-
шуть листи до тієї шляхти, що найвірніша дому Радзивіллiв,
щоб з’їжджалася. Всюди повно збройного люду. Ех, шановне
панство! На кому схопиться, на тому й змелеться, але руки
будемо мати по лікті в крові, бо якщо Радзивілл вирушить в
поле, то вже не жартуватиме.

– Саме так! Саме так! – погодився пан Заглоба, потира-
ючи долоні. – Немало шведської крові залишилося на моїх
руках і ще немало присохне. Небагато вже тих старих жов-
нірів живе, котрі мене під Пуцьком або під Тшцянною бачи-
ли. Але ті, котрі ще живі, ніколи не забудуть.

– А князь Богуслав тут? – спитав пан Володийовський.
– Аякже. Крім нього, сьогодні сподіваємося ще якихось

великих гостей, бо горішні покої прибирають, а ввечері має
бути бенкет у замку. Сумніваюся, пане Міхале, що ви сьо-
годні до князя дістанетесь.

– Але ж він саме на сьогодні мене викликав.
– Це ніщо, бо він пильно зайнятий. Також не знаю, чи мо-

жу вам про це розповісти. Все одно за годину і так усі про
це знати будуть. Тому скажу. Тут якісь надзвичайні речі ко-
яться.

– А що таке? Що за речі? – пожвавився пан Заглоба.
– Маєте, панове, знати, що два дні тому приїхав сюди пан

Юдицький, мальтійський кавалер, про котрого ви мали б чу-
ти.



 
 
 

– Ще б пак, – підтвердив пан Ян, – це великий лицар!
– Одразу ж після нього приїхав і пан гетьман польний Ґо-

севський. Ми дуже здивувалися, бо відома річ, в яких сто-
сунках і нелюбові пан польний гетьман живе з нашим кня-
зем. Дехто дуже зрадів, що згода настала між панами, і каза-
ли, що це їх саме шведська iнтервенція звела. Я сам так ду-
мав. А вчора зачинилися втрьох на нараду, позамикали всі
двері, ніхто нічого не міг почути, про що радилися. Лише
пан Крепштул, котрий варту за дверима тримав, розповів,
що вони голосно сперечалися, а особливо гетьман польний.
Пізніше сам князь відвів їх до спалень, а вночі, можете собі
уявити, – тут Харлампій стишив голос, – чатових кожному
при дверях поставили.

Пан Володийовський аж схопився з місця.
– Та що ви кажете! Не може бути!
– Але це так. При одних і при других дверях, шотландці з

мушкетами стоять і мають строгий наказ нікого не впускати
і не випускати.

Лицарі вражено перезирнулися, а Харлампій, котрий не
менше був здивований своїм словам, витріщився на гостей,
наче чекав від них пояснення загадки.

– То це означає, що пана підскарбія взяли під арешт?..
Коронний гетьман заарештував польного? – запитував пан
Заглоба. – Що ж це таке?

– Чи я знаю? І пан Юдицький, такий лицар!
– Мусили ж княжі офіцери щось між собою балакати про



 
 
 

це, вгадувати причини. Ви нічого не чули?
– Я питав ще вчора уночі у пана Гарасимовичa.
– І що ж він вам сказав? – поцікавився пан Заглоба.
– Нічого не хотів говорити, лише палець на рота поклав і

сказав: «Це зрадники!»
– Зрадники?.. Які ж вони зрадники? – схопився за голову

пан Міхал. – Та ж ні пан підскарбій Ґосевський не зрадник,
ні пан Юдицький. Tа ж їх уся Річ Посполита знає як чесних
людей, батьківщині вірних.

– Сьогодні нікому не можна вірити, – похнюпився Стані-
слав Скшетуський. – Чи Кшиштоф Опалинський не вдавав
із себе Катонa? Чи не закидав іншим вад, вчинків, особисто-
го?.. А коли дійшло до того, що першим зрадив, то не лише
сам, а всю провінцію до зради потягнув.

– Але я за пана підскарбія і за пана Юдицькогo свою го-
лову дав би відтяти! – спалахнув пан Володийовський.

– Не віддавайте, пане Міхале, голову за когось, – відрубав
пан Заглоба. – Гадаю, не без причини їх заарештували. Ма-
ли б якісь інтриги плести, не може бути інакше. А як саме?
Князь готується до жахливої війни і кожна допомога йому в
пригоді. Кого ж може в такий момент в арешт брати, якщо
не тих, що йому у війні перешкоджають?.. А якщо справді,
якщо ті два пани суттєво на заваді стали, то хвала Богові,
що їх попереджено. Це варто того, щоб у казематі сидіти. От
шельми!.. У такий момент збурення робити, з ворогом зню-
хатися, вітчизну здавати, великому воїнові у діях перешкод-



 
 
 

жати! Матінко Божа, мало й того, що їх спіткало!
– Дивуюся, так дивуюся, що в голові мені це не вміщаєть-

ся, – промовив Харлампій, – бо як могло статися, що таких
великих вельмож заарештували без суду, без сейму, без волі
всієї Речі Посполитої, чого навіть сам король не має права
зробити.

– Правду кажете! – вигукнув пан Володийовський.
– Вочевидь, пан князь хоче й у нас римські звичаї запро-

вадити, – припустив Станіслав Скшетуський, – і диктатором
на час війни стати.

– Нехай буде й диктатором, тільки б шведів побив, – за-
уважив пан Заглоба. – Я перший votum70 за це даю, щоб йому
диктатура була доручена.

Ян Скшетуський задумався і через якийсь час сказав:
– Лише б не захотів стати протектором, як той англієць

Кромвель, котрий на свого короля не завагався святотатну
руку підняти.

– Бa, Кромвель! Та Кромвель – єретик! – зарепетував пан
Заглоба.

– А князь воєвода? – спитав поважно Ян Скшетуський.
Тут усі замовкли й якусь хвилину перелякано намагалися за-
зирнути в темне майбутнє, аж тут Харлампій спохмурнів і
сказав:

– Я служив під князем воєводою з молодих років, хоч не
набагато молодший за нього, бо спочатку, замолоду, він був

70 Votum (лат.) – схвалення.



 
 
 

моїм ротмістром, потім гетьманом польним, а тепер корон-
ним. Я знаю його краще за вас, і одночасно шаную і люблю,
тому, будь ласка, не рівняйте його з Кромвелем, щоб я не
мусив вам сказати щось таке, чого мені як господарю в цій
кімнаті промовляти не годиться.

Тут Харлампій почав люто вусами ворушити і трохи спід-
лоба зиркати на Янa Скшетуськогo. Побачивши це, пан Во-
лодийовський знову став свердлити Харлампія холодним і
важким поглядом, немов хотів сказати: «Тільки спробуйте!»

Вусань трохи поміркував, бо пана Міхалa дуже поважав,
врешті небезпечно було на нього гніватися, тому промовляв
далі тоном набагато лагіднішим:

–  Князь, певна річ, кальвініст, але він справжньої віри
не цурався, бо таким уже народився. Ніколи він не стане ні
Кромвелем, ні Радзієвським, ні Опалинським, хоч би Кейда-
нам довелося крізь землю провалитися. Не така це кров, не
такий рід!

– А якщо він чорт і має роги на голові, – зауважив пан
Заглоба, – то це навіть краще, бо матиме чим шведів буцати.

– Але чому ж заарештували пана Ґосевського і пана ка-
валера Юдицького?.. Ну-ну! – хитав головою пан Володий-
овський. – Не дуже князь про своїх гостей турбується, котрі
йому довірилися.

– Що ви мелете, пане Міхале! – перебив його Харлампій.
– Та він такий турботливий, як ніколи в житті не був. Батько
він тепер справжній для лицарства. Пам’ятаєте, як давніше



 
 
 

мав вічно цапа на чолі, а в роті було одне слово – «служба»!
Більший страх брав наблизитися до його світлості, ніж до
королівської. А тепер щодня між поручниками і товариством
ходить, розмовляє, кожного питає про сім’ю, про дітей, про
маєток і на прізвище кожного називає, розпитує, чи когось
на службі не кривдять. Він, хто між найбільшими панами не
хоче мати рівних, вчора – ні, позавчора! – ходив попід руку
з молодим паном Кміцицом, аж всі очам вірити не хотіли, бо
хоч великий рід Кміциців, але він зовсім молодий і, мабуть,
гора звинувачень на ньому висить, і ви це знаєте найкраще.

– Та знаю я, знаю, – підтвердив пан Володийовський. – То
пан Анджей давно вже тут?

– Тепер його немає, бо вчора поїхав у Чейкішки за заго-
ном піхоти, який там стоїть. Ніхто тепер не є в такій милості
в князя, як пан Кміциц. Коли від’їжджав, князь заглядав за
ним цілу хвилину, а потім сказав: «До всього іншого це той
чоловік, котрий готовий самого нечистого за хвоста вхопити,
коли йому накажу!» Ми чули це на власні вуха. Правда, що
таку хоругву пан Анджей привів, що другої такої в цілому
війську не знайти. Люди і коні, як змії.

– Нема чого балакати, відважний це жовнір і справді го-
товий на все! – підсумував пан Міхал.

– Дива ніби показував на останній війні, аж ціну на йо-
го голову оголосили, бо він волонтерами командував і само-
стійно воював.

Дальшу розмову перервала поява нової постаті. Це був



 
 
 

шляхтич років близько сорока, малий, сухоребрий, рухли-
вий, такий, що в’ється, як в’юн, із дрібними рисами обличчя,
тонкими губами, порослими рідким вусом, і трохи зизоокий.
Одягнений був лише в жупан із такими довгими рукавами,
що цілком вкривали йому кисті рук. Увійшовши, зігнувся
вдвоє, потім випростався враз, немов пружиною підкинутий,
після цього знову схилився в низькому поклоні, завертів го-
ловою, наче витягав її з-під власної пахви, і заговорив швид-
ко, голосом, що нагадував скрипіння заіржавілого прапорця:

– Чолом б’ю, Харлампію! Вітаю, пане полковнику, ваш по-
кірний слуга!

– І вам чолом, пане Гарасимовичу, – відказав господар. –
Чого бажаєте?

– Бог дав гостей, знаменитих гостей! Я прийшов службу
пропонувати і про гідність спитати.

– А це до вас приїхали, пане Гарасимович?
–  Звісно ж, не до мене, я такого не гідний. Але що за

відсутності маршала його заміняю, то прийшов привітатися,
низько вклонитися!

–  Далеко вам до маршала, – зауважив Харлампій, – бо
маршал дуже шанована та заможна особа, а ви, даруйте, ли-
ше заблудівський підстароста.

– Слуга слуг Радзивіллiв! Правду кажете, Харлампію. Не
заперечую, Бог мене захищає. Але що князь, дізнавшись про
гостей, прислав мене спитати, що то за одні, то доведеться
розповісти, Харлампію, і розказати негайно, хоч я був би на-



 
 
 

віть гайдуком, а не заблудівським підстаростою.
– Навіть мавпі розповів би, якби до мене з наказом прий-

шла, – буркнув носаль. – Тому слухайте, пане, і занотуй-
те собі прізвища, якщо не спроможні запам’ятати. Це пан
Скшетуський, відомий збаражчик, і його двоюрідний брат
Станіслав.

– Дяка Господу, що я чую! – вигукнув пан Гарасимович.
– А це пан Заглоба.
– Боже милий! Та невже?..
– Якщо навіть вас так збентежило моє прізвище, – озвався

пан Заглоба, – то можете собі уявити, як вороги у полі мусять
напудитись.

– А це пан полковник Володийовський, – закінчив Хар-
лампій.

– І це відома шабля, при цьому радзивіллівськa, – вкло-
нився пан Гарасимович. – Панові князеві голова репає від
напруження, але для таких лицарів він знайде час, обов’яз-
ково знайде. Тим часом, чим можу бути вам корисний? Весь
замок до послуг таких милих гостей і погріб також.

– Ми чули щось про солодкі меди кейданські, – поквапи-
вся згадати пан Заглоба.

– О, так! – погодився пан Гарасимович. – Добрі меди в
Кейданах, ох і добрі! Зараз сюди пришлю на вибір. Маю на-
дію, що панове добродії довше тут будете забавлятися.

– Ми для того сюди й прибули, щоб від боку князя воєводи
не відступати, – заспокоїв пан Станіслав.



 
 
 

– Схвалюю наміри панства, і тим вони корисніші, що такі
важкі часи настають.

Сказавши це, пан Гарасимович скорчився і зробився та-
ким малим, немов його на лікоть убуло.

– Що чувати? – спитав Харлампій. – Є якісь новини?
– Князь навіть повіки цієї ночі не склепив, бо приїхали

двійко посланців. Погані чутки і щораз гірші. Карл-Ґустав
уже вторгся за допомогою Віттемберґа в Річ Посполиту. По-
знань уже зайнята, зайнята й уся Велика Польща, Мазовше
займуть незабаром. Шведи вже в Ловичі, вже під Варшавою.
Наш король утік із столиці, яку без захисту покинув. Не сьо-
годні, то завтра шведи в неї увійдуть. Кажуть, що він ваго-
му битву програв і до Кракова хоче втікати, а звідти за кор-
дон, допомогу просити. Погано, панове добродії! Хоч є такі,
хто торочить, що це добре, бо шведи жодних насильств не
вчиняють, угод свято дотримуються, податків не збирають,
вольності шанують, у вірі перешкод не чинять. Тому всі охо-
че приймають протекцію Карла-Ґустава. Завинив наш пан,
Ян-Казимир, дуже завинив. Пропало вже все для нього, зги-
нуло!.. Ридати хочеться, але все пропало, згинуло!

– Чого ж ви, пане, в дідька так в’єтеся, як в’юн, коли його
в горщик покладуть! – гримнув пан Заглоба. – І про нещастя
плещете, немов від цього радієте?

Пан Гарасимович удав, що не почув, і здійнявши очі до-
гори, повторив ще кілька разів:

– Пропало все, на віки згинуло!.. Трьох воєн Річ Поспо-



 
 
 

лита не витримає. Пропало!.. Божа воля!.. Божа воля!.. Ли-
ше наш князь може Литву врятувати.

Зловісні слова ще не відзвучали, а пан Гарасимович зник
так хутко за дверима, немов крізь землю провалився, а ли-
царі сиділи похмурі, тягарем страшних звісток пригнічені.

– Збожеволіти можна! – буркнув нарешті пан Володий-
овський.

– Слушне зауваження, – підтримав пан Станіслав. – Дай,
Божe, війну, війну якнайскоріше, в якій людина не в здога-
дах губиться, душі у відчай не кидає, а лише б’ється.

– Ще будемо шкодувати за першими часами Хмельниць-
кого, – зронив пан Заглоба, – бо хоч тоді й були поразки, але
зрадників принаймні не було.

– Такі страшні три війни, коли нам навіть на одну сил бра-
кує! – промовив пан Станіслав.

– Нам не сил бракує, а духу. Через негідників гине віт-
чизна. Дай, Боже, щоб ми тут чогось кращого дочекалися, –
пригнічено зауважив пан Ян.

– Не заспокоюся, хіба лише в полі, – сказав пан Станіслав.
– Щоб уже швидше цього князя побачити! – нетерплячи-

вся пан Заглоба.
Бажання його справдилося незабаром, бо вже за годину

знову прийшов пан Гарасимович з іще нижчими поклонами
і зі звісткою, що князь має намір негайно побачити їх усіх.

Схопилися всі водночас, бо вже були одягнені, і пішли.
Пан Гарасимович, випровадивши їх із цейхгаузу, повів через



 
 
 

двір, на якому повно було вже військових і шляхти. У дея-
ких місцях товпилися багатолюдно, вочевидь, розповідаючи
новини, які лицарям приніс заблудівський підстароста. На
всіх обличчях малювався живий неспокій і якесь гарячко-
ве очікування. Поодинокі групи офіцерів і шляхти слухали
ораторів, котрі, стоячи посередині, бурхливо жестикулюва-
ли. Дорогою чути було слова: «Вільно горить! Вільно згорі-
ло!.. Ні сліду, ні попелу! Варшава впала!.. Неправда, ще ні!..
Шведи вже в Малій Польщі! Серадзани опираються!.. Вони
не дадуть! Підуть слідом великополян! Зрада! Нещастя! О,
Боже, Боже! Невідомо, де руку і шаблю встромити!»

Такі-от слова, одні від інших страшніші, долинали до вух
лицарів, а вони йшли, з труднощами протискаючись за па-
ном Гарасимовичeм крізь тлуми військових і шляхти. Міс-
цями знайомі вітали пана Володийовськогo: «Як справи, па-
не Міхале? Кепсько нам! Гинемо! Чолом б’ю, пане полковни-
ку! А що це за гостей ведете до князя?» Пан Володийовський
не відповідав, намагаючись уникнути зволікання, так вони
дійшли аж до головного замкового корпусу, в якому княжі
яничари, закуті в кольчуги й у велетенських білих шапках,
охорону тримали.

У сінях і на головних сходах, обставлених оранжевими де-
ревцями, тиснява була ще більшою, ніж надворі. Обговорю-
вали тут арешт пана Ґосевськогo і кавалера Юдицькогo, бо
справа ця була виняткова і в голови не вкладалася. Диву-
валися, губилися в припущеннях, обурювалися або хвалили



 
 
 

княжу завбачливість. Проте всі сподівалися почути пояснен-
ня ситуації з вуст самого князя, тому ріка голів пливла ши-
рокими сходами нагору, до зали аудієнцій, в якій на цей мо-
мент князь приймав полковників і родовитішу шляхту. Tра-
бантці, розставлені уздовж кам’яних поручнів, стежили, щоб
не було занадто великого тлуму, повторюючи щомиті: «По-
вільно, шановне панство, повільно!» Натовп рухався або за-
тримувався моментами, коли трабантець загороджував до-
рогу галябардою, щоб ті, хто йде попереду, мали час зайти
до зали.

Нарешті лазурове склепіння зали заясніло крізь відчинені
двері і наші знайомі увійшли. Погляд їх упав спочатку на пі-
двищення, облаштоване в глибині зали, зайняте чудовим ли-
царським кортежем і панами в пишних, різнобарвних вбран-
нях. Попереду стояло порожнє крісло, висунене більше за
інших, із високою спинкою, увінчаною золоченою княжою
митрою, з-під якої стікав униз амарантовий оксамит, оздоб-
лений горностаями.

Князя ще не було в залі, але пан Гарасимович, впевнено
ведучи за собою лицарів, протиснувся крізь зібрану шляхту
аж до малих дверей, потаємних у стіні біля підвищення. Там
наказав їм затриматись, а сам зник за дверима. За хвилину
повернувся і повідомив, що князь просить.

Два пани Скшетуські з паном Заглобою і паном Володий-
овським увійшли в невеликий покій, дуже світлий, обби-
тий шкірою, тисненою золотистими квітами, і зупинилися,



 
 
 

побачивши в глибині, за столом, покритим паперами, двох
людей, цілком поглинутих розмовою. Один із них, молодий
іще, одягнений у чужоземну одіж і перуку з довгими пасма-
ми, що спадали на плечі, шепотів щось на вухо старшому то-
варишу, але той слухав, насупивши брови, і кивав час від ча-
су головою, такий зайнятий предметом розмови, що не од-
разу звернув увагу на прибульців.

Це був чоловік десь понад сорока років, велетенський на
зріст і плечистий. Одягнений був у багряне польське вбран-
ня, скріплене під шиєю дорогими аграфами. Обличчя мав
широчезне, яке променіло гонором, авторитетом і могут-
ністю. Це було запальне, левине обличчя воїна та правителя
водночас. Довгі вуса, що звішувалися додолу, надавали йо-
му понурого виразу, а вся міць і величність були немов ви-
куті ударами великого долота з мармуру. Брови мав на цей
момент насуплені через надмір уваги, але легко можна було
вгадати, що коли їх насупить гнів, тоді горе тим людям, тим
військам, на яких блискавиці того гніву впадуть.

Було щось такого визначного в цій постаті, що лицарям,
котрі споглядали на нього, здавалося, що не лише ця кімна-
та, а й увесь замок для нього був затісний. Неможливо бу-
ло помилитися, що перед ними сидів Януш Радзивілл, князь
біржайський і дубінгяйський, віленський воєвода і великий
литовський гетьман, володар такий впливовий і гордий, що
йому було мало і маєтків, і почестей, ба, навіть Жемайтії та
Литви.



 
 
 

Молодший його товариш, у довгій перуці та чужоземному
вбранні, виявився князем Богуславом, двоюрідним братом
Януша, великим конюшим Литовського князівства.

Впродовж хвилини він ще щось шепотів на вухо гетьма-
нові, а наприкінці сказав уже вголос:

– Тож я залишаю свій підпис на документі й їду.
– Оскільки не може бути інакше, то їдьте, ваша світлосте,

– погодився Януш, – хоч я бажав би, щоб ви залишилися, бо
невідомо ще, що статися може.

–  Ваша світлість обдумали все, як належить, тому там
пильніше потрібно на справи глянути, відтак Богові вашу
світлість доручаю.

– Нехай Господь Бог опікується всім нашим домом і хвалу
йому вознесе.

– Adieu, mon frere71.
– Adieu.
Два князі потиснули один одному руки, після чого коню-

ший похапцем вийшов, а великий гетьман звернувся до при-
бульців.

–  Даруйте, пановe, що змусив чекати, – промовив він
низьким, повільним голосом, – але тепер і уваги, і часу по-
требують зусібіч. Я чув уже ваші прізвища і від душі зрадів,
що Всевишній у такі миті посилає мені таких лицарів. Сі-
дайте, любі гості. Хто з вас є пан Ян Скшетуський?

– Я, до послуг вашої світлості, – назвався пан Ян.
71 Adieu, mon frere (франц.) – бувай, мій брате.



 
 
 

– То ви староста… вибачте, забув…
– Ні, я не староста, – спростував пан Ян.
– Невже? – князь насупив свої масивні брови. – Вам не

дали посади старости за те, що ви під Збаражем зробили?
– Я про це нікого не просив.
– Посаду мали дати без прохання. Як таке сталося? Що

ж ви таке кажете? Зовсім не нагородили? Зовсім забули? Це
мені дуже дивно. Ну, що ж. Погано я кажу, не має це нікого
дивувати, бо тепер лише ті отримують нагороди, хто мають
вербовий хребет, який легко гнеться. Ви не стали старостою,
прошу дуже!.. Нехай Господу Богу буде дяка, що ви сюди
приїхали, бо тут ми не маємо такої короткої пам’яті і жодна
заслуга не залишиться без винагороди, як і ваша, пане пол-
ковнику Володийовський.

– Я ще ні на що не заслужив.
– Залиште це мені, а тим часом візьміть цей документ,

в Расейняї вже апробований, яким вам Дідкейміс у довічне
володіння віддаю. Непоганий це шмат землі і сто плугів ви-
ходить там щовесни орати. Беріть це, бо не можу дати біль-
ше, і повідомте панові Скшетуському, що Радзивілл не за-
буває своїх друзів і тих, хто під його керівництвом вітчизні
служить.

– Ваша світлосте, – пробурмотів збентежений пан Міхал.
– Не кажіть нічого і даруйте, що так мало, але передайте,

повідомте всім, що не згинуть ті, хто свою долю на зло і на
добро з Радзивіллівською з’єднає. Я не король, але якби на-



 
 
 

віть ним був, Бог свідок, що не забув би ніколи ні Янa Скше-
туського, ні пана Заглоби.

– Це я! – зголосився пан Заглоба, ступивши крок уперед,
бо вже почав було втрачати терпець, що не було про нього
доти навіть згадки.

– Я вже збагнув, що це ви, бо мені розповідали, що ви
чоловік у літах.

– До школи з достойним батьком вашої світлості я ходив,
і позаяк до лицарства він із дитинства мав нахил, то мене
до панібратства допускав, бо й я більше любив бійку, ніж
латину.

Станіславу Скшетуському, котрий пана Заглобу знав мен-
ше, дивно це було чути, бо ще вчора пан Заглоба казав в
Упітi, що не з небіжчиком князем Кшиштофом, а зі самим
Яном до школи ходив, що не могло бути правдою, бо князь
був значно молодший.

– Прошу дуже, – зрадів князь, – то ви з Литви родом?
– З Литви! – підтвердив без запинки пан Заглоба.
– Можу припустити, що й ви жодної нагороди не отрима-

ли, бо ми, литовці, вже звикли до того, що нас невдячністю
годують. Рани Божі! Якби я вам надав те, що вам по праву
належить, мені самому нічого б уже не залишилося. Але та-
кою є ця доля! Ми втрачаємо кров, життя, маєтки, а ніхто
нам за це навіть головою не кивне. Ох! Важко! Яке зерно
сіють, такий і врожай збиратимуть. Так каже Господь Бог і
справедливість. То це ви вбили славнозвісного Бурлая і ще



 
 
 

три голови зітнули під Збаражем?
– Я Бурлая здолав, ваша світлосте, – підтвердив пан За-

глоба, – бо казали, що з ним жоден чоловік мірятися сила-
ми не може, тому я хотів показати молоді, що мужність ще
не зовсім згасла в Речі Посполитій. А щодо трьох голів, то в
гущі битви таке могло статися, але під Збаражем це зробив
хтось інший.

Князь замовк на хвилинку, після чого озвався знову: – Не
болісною є та зухвалість, якою вам заплатили?

– Що вдієш, ваша світлосте, хоча людині й маркітно! –
відказав пан Заглоба.

– Можу втішити, що це зміниться. Вже лише за те, що ви
сюди приїхали, я став боржником вашим, і хоча я не король,
та обіцянками не обмежуюся.

– Ваша світлосте, – сказав на це жваво і дещо гордовито
пан Скшетуський, – не за нагородами та маєтками ми сюди
приїхали. Ворог топче землю нашої вітчизни, тому хочемо їй
своїм здоров’ям прислужитися під орудою славетного воїна.
Брат мій, Станіслав, побачив під Устям страх, безлад, ганьбу
та зраду, а до всього іншого ще й тріумф ворога. Тут під ко-
мандою великого вождя та вірного захисника батьківщини і
величі служити будемо. Тут не перемоги, не тріумфи, а лише
поразки та смерть чекають на супостата. Ось чому на службу
до вашої світлості ми прибули. Ми, жовніри, хочемо битися
і рвемося до бою.

– Якщо таким є ваше бажання, то його ви зможете задо-



 
 
 

вольнити, – промовив серйозно князь. – Довго чекати не до-
ведеться, хоча спочатку ми на іншого ворога вирушимо, бо
нам за віленське попелище ще помститися треба. Не сьогод-
ні, то завтра подамося в той бік і, дасть Бог, із лихвою за
кривду заплатимо. Не затримую вас більше, бо й ви відпо-
чинку потребуєте, і мене робота чекає. Приходьте увечері у
покої, може якась непогана забава перед походом трапиться,
бо багато дівчат під наші крила в Кейдани до війни наїхало.
Пане полковнику Володийовський, дорогих гостей приймай-
те, наче у власному домі, і пам’ятайте, що моє, те і ваше!..
Пане Гарасимович, скажіть там у залі зібраним панам бра-
там, що я не вийду, бо часу не маю, а сьогодні ввечері вони
дізнаються про все, що хочуть знати. Будьте здорові, пановe,
і будьте Радзивіллoвi друзями, бо його сила тепер від цього
залежить.

Сказавши це, могутній і гордий господар подавав свою
руку почергово панові Заглобі, двом панам Скшетуським,
панові Володийовському та Харлампiю, немов собі рівним.
Понуре обличчя його посвітліло сердечною і прихильною
усмішкою і та неприступність, що оточує його зазвичай, наче
темною хмарою, зникла без сліду.

– Оце, вождь! Оце, воїн! – захоплювався пан Станіслав,
коли вони на зворотному шляху протискалися крізь натовп
шляхти, зібраної в залі для аудієнцій.

– У вогонь я б за нього пішов! – підтримав пан Заглоба. –
Ви зауважили, як він усі мої звитяги напам’ять знає?.. Тепло



 
 
 

буде шведам, коли цей лев заричить, а я йому почну втори-
ти. Немає такого другого пана в Речі Посполитій, а з давніх
лише князь Ярема і другий пан Конецпольський-батько мог-
ли б з ним зрівнятися. Це вам не якийсь каштелянчик, що
перший у роді в сенаторське крісло сів і шаровари ще собі
в ньому не протер, а вже носа задирає і шляхту молодшою
братією називає, і свій портрет каже малювати, щоб навіть
коли їсть, мав би своє сенаторство перед собою, коли його
за собою бачити не може. Пане Міхале, вам сьогодні маєтків
додалося!.. Вже видно, що хто Радзивіллa торкнеться, той
собі поношений кубрак враз озолотить. Легше тут, бачу, на-
городу дістати, ніж у нас кварту гнилиць. Засунеш руку у во-
ду з заплющеними очима й уже щуку тримаєш. То вже мені
пан із панів! Щасти вам, пане Міхале. Зніяковіли, як панна
після шлюбу, але це нічого!.. Як там ваше довічне володін-
ня називається? Дудкове, чи як там?.. Язичницькі назви в
цій країні. Як горіхами об стіну кинути, такі ж назви села чи
шляхтича знайдеш. Але тільки б зиск був добрий, то не жаль
буде язиком молоти.

– Зніяковів я сильно, визнаю, – погодився пан Володий-
овський, – але те, що ви кажете, що тут доробитися легко, це
неправда. Неодноразово я чув від старих жовнірів князя, що
звинувачували його у скупості, а тепер починають несподі-
вано милості сипатися одна за одною.

– Сховайте собі цей документ за пазуху, зробіть мені лас-
ку. А якщо хтось ще на княжу невдячність нарікатиме, то



 
 
 

його на світ Божий витягніть і дайте йому ним у писок. Кра-
щого аргументу не знайти.

– Одне я бачу ясно, що князь собі людей вербує, – заува-
жив Ян Скшетуський, – і що якісь справи задумав, до яких
йому потрібна допомога.

– Хіба ви не чули, які його наміри? – здивувався пан За-
глоба. – Чи ж він не казав, що маємо за віленське попелище
помститися?.. Подейкували, що він Вільно пограбував, а те-
пер хоче показати, що не лише чужого не потребує, а й своє
готовий віддати. Чудова це амбіція, пане Янe. Дай нам, Бo-
жe, більше таких сенаторів!

Так базікаючи, друзі знову опинилися на замковому ди-
тинці, на який в’їжджали щомиті то загони кінноти, то
озброєні громади шляхти, то екіпажі, що везли навколишні
персони з дружинами та дітьми. Спостерігши це, пан Міхал
потягнув усіх за собою до брами, щоб пригледітись до в’їж-
джаючих.

–  Хто зна, пане Міхале, може, сьогодні ваш щасливий
день. Може, тут і дружина для вас між цими шляхтянками
їде, – усміхнувся пан Заглоба. – Гляньте! Ген якийсь відкри-
тий екіпаж наближається, а в ньому щось біле сидить.

– Це не панна в ньому їде, а лиш той, хто мені може шлюб
із нею дати, – відбрив гостроокий пан Володийовський, – бо
ще здалека впізнаю, що це священик, єпископ Парчевський
під’їжджає з панотцем Білозором, віленським архідияконом.

– Що ж вони за владики, що кальвініста відвідують?



 
 
 

– А що мають робити? Коли це потрібно для публічних
справ, мусять і собі займатися політикою.

– Ех, і багатолюдно ж тут! І галасливо! – радів пан Заглоба.
– Чоловік уже заіржавів на селі, як старий ключ у замку. Тут
і кращі часи згадуються. Шельмою буду, якщо сьогодні до
котроїсь гладкої дівулі на залицяння не спроможуся!

Подальші теревені пана Заглоби обірвали жовніри, котрі
чатували на брамі, а висипавши з будки, стали в дві шеренги
для привітання єпископа. Він же проїхав, осіняючи хрестом
на обидва боки, благословляючи рукою жовнірів і шляхту,
що юрмилася навколо.

– Добрий дипломат із нашого князя, – зауважив пан За-
глоба, – що владиці єпископу шану віддає, хоч сам зверхно-
сті Церкви не визнає. Дав би Бог, аби це був перший крок
до навернення.

– Ех! Нічого з того не вийде. Чимало зусиль для цього до-
клала його перша дружина і нічого не домоглася, аж померла
від туги. Але чому шотландці з караулу не сходять? Мабуть,
знову хтось гідний проїздитиме.

Тут у далечіні з’явився цілий кортеж озброєних вершни-
ків.

– Це драгуни Ґанховa, впізнаю їх, – повідомив пан Воло-
дийовський, – але ще якісь карети всередині їдуть!

Враз вдарили в барабани.
– Ого! Либонь, це хтось більший за єпископа Жемайтійсь-

кoго! – панові Заглобі аж щелепа відвисла.



 
 
 

– Чекайте, вже є.
– Дві карети всередині.
– Так і є. У першій пан Кoрф, воєвода венденський.
– Матінко! – вигукнув Ян. – Та це ж мій знайомий зі Зба-

ражa.
Воєвода впізнав їх, але більше пана Володийовськогo, ко-

трого, вочевидь, бачив частіше. Тому, проїжджаючи повз
них, висунувся з екіпажа і собі гукнув:

– Вітаю, панове старі товариші!.. Ось, гостей везу!
У другій кареті, з гербами князя Янушa, запряженій чо-

тирма білими жеребцями, сиділо двоє панів, чудової поста-
ви, одягнених у чужоземні капелюхи з широкими крисами,
з-під яких світлі пасма перук спадали їм аж на плечі, на ши-
рокі коміри з мереживом. Один пасажир, дуже опасистий,
носив загострену клинцем борідку та вуса, завиті на кінчи-
ках і підняті вгору. Другий, молодший, одягнений повністю
в чорне, не таку лицарську мав поставу, але, можливо, ви-
ще становище, бо на шиї в нього виблискував золотий лан-
цюг, на якому висів якийсь орден. Обидва, либонь, були чу-
жоземцями, бо з цікавістю позирали на замок, на людей і на
їхній одяг.

– А хто це ще в дідька такі? – спитав пан Заглоба.
– Я їх не знаю, ніколи раніше не бачив! – гмикнув пан

Володийовський.
Карета наблизилась і почала об’їжджати подвір’я, щоб за-

їхати до головного замкового корпусу, драгуни ж зупинили-



 
 
 

ся перед брамою.
Пан Володийовський упізнав офіцера, котрий ними ко-

мандував.
– Токаревич! – вигукнув він. – А щоб вам добре було!
– Вітаю, пане полковнику!
– А яких це ви пташок везете?
– Це шведи.
– Шведи?
– Саме так, і визначні люди. Той товстун – це граф Левен-

гаупт, а той худіший – Бенедикт Шітте, барон фон Дюдер-
гофф.

– Дюдергофф?! – повторив пан Заглоба.
– І що їм тут треба? – поцікавився пан Міхал.
– А Бог їх знає! – відповів офіцер. – Ми їх від Біржая

ескортуємо. Імовірно, вести перемови з нашим князем приї-
хали, бо там у Біржаї чулисьмо, що князь великі війська зби-
рає і що збирається до Інфлянти.

– От, шельми, вже в штани наробили! – не стримався пан
Заглоба. – Спочатку Велику Польщу плюндрують, короля з
його землі виганяють, а тут кланяються Радзивіллoвi, щоб
Інфлянту не чіпав. Зачекайте! Ще тікатимете у свої Дюдер-
гоффи, аж панчохи погубите! Зараз ми тут із вами побала-
каємо. Хай живе Радзивілл!

– Хай живе! – повторили шляхтичі, котрі стояли при бра-
мі.



 
 
 

–  Defensor patriae!72 Захисник наш! На шведа, шановне
панство! На шведа!

Утворилося коло. Все більше шляхти збиралося на дитин-
ці. Побачивши це, пан Заглоба заліз на випираючий цоколь
брами й узявся закликати:

– Шановне панство, слухайте! Хто мене не знає, тому ска-
жу, що я старий збаражчик, котрий Бурлая, найбільшого
гетьмана після Хмельницького, цією ось старою рукою зару-
бав. Хто ще не чув про Заглобу, той, вочевидь, в часи першої
козацької війни горох лущив, курей мацав або телят пас, чо-
го від таких відважних лицарів я не сподіваюся.

–  Славетний це лицар! – oзвалися численні голоси. –
Немає в Речі Посполитій більшого!.. Слухайте!

– Слухайте, пановe! Старим кісткам хотілося б спочинку.
Краще б мені було на печі лежати, сир зі сметаною їсти, по
садах ходити й яблука збирати або, руки назад заклавши, над
женцями стояти, або дівчат по спинах попліскувати. Мабуть,
і ворог мене б задля власного добра залишив у спокої, бо і
шведи, і козаки знають, що я маю важку руку, і дав би Бог,
щоб моє ім’я було настільки ж вам відоме, як hostibus73.

–  А що це за півень там нагорі кукурікає? – спитав
несподівано якийсь голос.

– Стули пельку! Щоб ти здох! – цитькнули на нього інші.
Але пан Заглоба це почув.

72 Defensor patriae (лат.) – захисник вітчизни.
73 Hostibus (лат.) – ворог, супротивник.



 
 
 

– Даруйте, пановe, тому когутику! – крикнув він. – Бо ще
не знає, з якого боку хвіст, а з якого – голова.

Шляхта вибухнула гучним реготом, і присоромлений ре-
петун хутко сховався в натовпі, щоб уникнути глузувань, які
посипалися на його голову.

– Повертаюся до суті! – правив далі пан Заглоба. – Тож,
пане репетуне, я заслужив собі на спочинок, але що вітчизна
в пароксизмі, що ворог топче нашу землю, то я тут, шановне
панство, щоб разом із вами чинити опір hostibus в ім’я цієї
матері, яка нас усіх вигодувала. Хто за неї сьогодні не вста-
не, хто її рятувати не візьметься, не син їй, а пасинок, негід-
ний її любові. Я вже старий, але йду, хай діється Божа воля,
а якщо загинути доведеться, то до останнього подиху закли-
катиму: «На шведа, панове браття! На шведа!» Присягнімо
ж, що не випустимо шаблі з долоні, поки їх із батьківщини
не виженемо!..

– Ми й без присяги до цього готові! – загукали численні
голоси. – Підемо, куди нас наш гетьман князь поведе. Зро-
бимо все, що треба буде.

– Пановe-браття!.. Ви бачили, як двійко плюгавців приї-
хали в золоченій кареті. Вони знають, що з Радзивіллом жар-
ти кепські. Будуть за ним по покоях ходити і в руку його цілу-
вати, щоб їм дав мир. Але князь, шановне панство, з наради
із котрим я повертаюся, запевнив мене іменем усієї Литви,
що ніяких пактів, жодних угод, лише війна і знову війна!

– Війна! Війна! – повторили луною голоси слухачів.



 
 
 

– А що вождь, – продовжував пан Заглоба, – сміливіше
почувається, коли у своїх жовнірах упевнений, то явімо, па-
новe, наші почуття. Нумо! Ходімо під панські вікна крикну-
ти «Геть шведів!» За мною, шановне панство!

Закінчивши, зіскочив із цоколю і рушив уперед, а натовп
подався за ним. Так дійшли під самі вікна, лементуючи що-
раз більше, що врешті-решт вилилося в один потужний ви-
гук:

– На шведа! На шведа!
За мить з’явився із сіней пан Корф, воєвода венденський,

дуже переляканий, за ним Ґанхов, рейтарський полковник, й
обоє почали гамувати шляхту, стримувати та просити, щоб
ті розійшлися.

– Заради Бога! – благав пан Корф. – Там нагорі аж вік-
на тремтять, а ви навіть не здогадуєтеся, наскільки невчас-
но сюди зі своїми вигуками приперлися. Ви ж можете депу-
татів образити, приклад безкарності показати! Хто вас до то-
го спонукав?

– Я! – зізнався пан Заглоба. – Скажіть, ваша милосте, па-
нові князеві від імені нас усіх, що ми його просимо, щоб був
твердий, і що до останньої краплі крові готові за нього сто-
яти.

– Дякую вам від імені пана гетьмана, дякую вам, але краще
розійдіться. Розважливості та величі, пановe! Як Бог живий,
розважливості, бо вітчизну до решти потопите! Ведмежу по-
слугу батьківщині надає той, хто сьогодні послів зневажає.



 
 
 

– Що нам до послів! Ми хочемо битися, а не перемови
вести!

– Тішить мене сила духу вашого! Прийде на це час уже
незабаром, дасть Бог, навіть дуже хутко. Відпочиньте ж пе-
ред експедицією. Час на горілку та закуску! Погано битися з
порожнім животом.

– Правду кажете! – першим зарепетував пан Заглоба.
– Правда, в саму суть потрапили. Оскільки князь уже знає

наші настрої, то немає нам більше що тут робити!
І натовп став розпорошуватися, найгустіший поплив до

флігелів, в яких були вже розставлені численні столи.
Пан Заглоба йшов на чолі, а пан Корф разом із полковни-

ком Ґанховом повернулися до князя, котрий сидів на нараді
зі шведськими делегатами, з єпископом Парчевським, вла-
дикою Білозором, паном Адамом Коморовським і з паном
Александром Межеєвським, придворним короля Янa-Кази-
мира, котрий тимчасово перебував у Кейданах.

– Хто став винуватцем цього галасу? – спитав князь, із
левиного обличчя котрого ще не зійшов гнів.

– Та той шляхтич новоприбулий, славетний пан Заглоба!
– відповів воєвода венденський.

– Мужній це лицар, – погодився князь, – але зарано свої
нахили проявляє.

Сказавши це, він кивнув полковникові Ґанхову і став йо-
му щось шепотіти на вухо. Пан Заглоба тим часом, дуже со-
бою задоволений, ступав у нижні зали врочистим кроком,



 
 
 

маючи при собі панів Скшетуських і пана Володийовськогo,
котрим тихо гомонів:

–  А що, друзi? Я лише показався, а вже почуття в цій
шляхті до вітчизни розбудив. Легше тепер буде князеві від-
правити ні з чим делегатів, бо нас за потреби може будь-
якої миті закликати. Не залишуся, гадаю, я без нагороди, хоч
мені найбільше про честь ідеться. Чому ви зупинилися, пане
Міхале, наче скам’яніли і погляд втупили в той екіпаж біля
брами?

– Це вона! – зронив ворушачи вусами пан Міхал. – На
Бога живого, це вона!

– Хто?
– Білевичівнa.
– Та, котра дала вам відкоша?
– Вона. Погляньте, пановe, дивіться! Як тут не змарніти

від жалю?
– Зачекайте! – закликав пан Заглоба. – Треба ж до неї при-

дивитися.
Тим часом екіпаж, зробивши коло, наблизився до бала-

кунів. Сидів у ній величний шляхтич із сивіючим вусом, а
біля нього панна Олександра, вродлива, як завжди, спокійна
та серйозна.

Пан Міхал видивився на неї розчулено й уклонився низь-
ко капелюхом, але дівчина не помітила його в натовпі. Пан
Заглоба ж промовив, спостерігши її делікатні, благородні ри-
си:



 
 
 

–  Панська то якась дитина, пане Міхале, замізерна для
жовніра. Визнаю, що пригожа, але краще така, що відразу і
не впізнаєш: гармата це чи панночка?

– Ви не знаєте, пане, хто це приїхав? – спитав пан Воло-
дийовський шляхтича, котрий стояв поруч нього.

– Як же не знати?! – пояснив шляхтич. – Це пан Томаш
Білевич, расейняйський мечник. Усі його тут знають, бо він
давній слуга Радзивілла і приятель.



 
 
 

 
Розділ XIII

 
Князь не вийшов того дня до шляхти аж до вечора, пообі-

дав із делегатами та кількома сановниками, з котрими попе-
редньо раду тримав. Надійшли, однак, накази до полковни-
ків, щоб надвірні полки Радзивілла, особливо загони піхоти
під командою чужоземних офіцерів, були напоготові. В по-
вітрі запахло порохом. Замок, зовсім не оборонний, оточе-
ний був військом, немовби під його мурами битва планува-
лася. Сподівалися походу найпізніше на завтрашній ранок
і були цього очевидні ознаки, бо незліченна княжа челядь
вантажила на вози зброю, дорогий реманент та княжу скарб-
ницю.

Пан Гарасимович розповідав шляхті, що фіри поїдуть у
Тикоцин на Підляшші, бо небезпечно було б залишати скарб
у незахищеному кейданському замку. Готували й обоз, що
мав рухатися за військом. Поширилися чутки, що гетьмана
польного Ґосевського заарештували через те, що він не за-
хотів з’єднати свої хоругви, що стоять у Троках, із Радзивіл-
лівськими, і таким чином під загрозу всю експедицію поста-
вив. Зрештою, підготовка до походу, рух військ, гуркіт гар-
мат, що їх викочували зі замкового арсеналу, і той розгар-
діяш, який завжди супроводжує перші хвилини воєнних екс-
педицій, відвернув увагу в інший бік і змусив лицарство за-
бути про арешт пана Ґосевськогo і кавалера Юдицькогo.



 
 
 

Шляхта, що обідала у просторих нижніх залах флігелів,
ні про що не гомоніла, лише про війну, про пожежу у Віль-
ні, яке вже десять днів горіло, щораз більше потерпаючи від
пожежі, про вісті з Варшави, про просування шведів і про
самих шведів, котрі як клятвопорушники напали на сусіду
всупереч трактату, що ще шість років чинний. Хвилювалися
серця, розум і наростала в душах злість. Звістки про швидке
просування ворога, про капітуляцію Устя, окупацію Великої
Польщі разом з усіма містами, про загрозу падіння Мазов-
ша і те, що Варшаву неодмінно візьмуть, не тільки не буди-
ли тривогу, а навпаки, збуджували відвагу та прагнення до
бою. Ставалося це тому, що вже були всім зрозумілі причи-
ни цього шведського успіху. Бо досі не зіткнулися ще жод-
ного разу ні з військом, ні зі справжнім полководцем. Рад-
зивілл був першим воїном у цьому ремеслі, з котрим мали
силами помірятися, а він не давав зібраній шляхті підстав
абсолютно не довіряти його воєнним здібностям, особливо
що й полковники його запевняли, що поб’ють шведів у від-
критому полі.

– Інакше й бути не може! – переконував пан Міхал Стан-
кевич, старий і досвідчений жовнір. – Пам’ятаю давніші вій-
ни та знаю, що захищалися завжди в замках, в укріплених
таборах, з-за шанців. Ніколи не наважувалися з’явитися про-
ти нас у відкритому полі, бо дуже руху боялися, а де, відчу-
ваючи силу, виступали, там відразу ж отримували їм належ-
не. Не вікторія віддала в їхні руки Велику Польщу, а зрада



 
 
 

та недолугість посполитого рушення.
– Підтверджую! – підтримав його пан Заглоба. – Млявий

то народ, бо земля там зовсім неврожайна і хліба вони не
мають, лише соснові шишки мелють і з такого борошна па-
ляниці печуть, які живицею смердять. Дехто біля моря хо-
дить і що тільки хвиля викине, те й жеруть, ще й між собою
за ті делікатеси б’ються. Біда там чорна, тому немає народу
на чуже добро ласішогo, бо навіть татари кінського м’яса ad
libitum74 мають, а ті часом цілий рік м’яса не бачать і безпе-
рервно голодують, хіба що улов риби трапиться рясний.

Тут пан Заглоба звернувся до пана Станкевичa:
– А ви як зі шведами познайомилися?
–  Під князем Кшиштофом, батьком теперішнього пана

гетьмана.
– А я під паном Конецпольським, батьком теперішнього

хорунжого. Ми Ґустава-Адольфа кілька разів у Пруссії по-
шарпали та військовополонених чимало набрали. Там їх доб-
ре вивчив і всілякі їхні витребеньки. Дивувалися з них наші
хлопці неабияк, бо мушу вам сказати, що шведи, які постій-
но змушені у воді бродити і з того, що море пошле, користа-
ти, хіба плавати та пірнати вміють. Toж ми їх показати, що
вміють, змусили. І що ви на таке скажете: кинеш шельму в
одну ополонку, а він тобі з другої випливе і ще живого осе-
ледця в писку тримає.

– Бійтеся Бога, та що ж ви таке кажете?!
74 Ad libitum (лат.) – досхочу.



 
 
 

– Хай мене грім поб’є, бо я мало не сто разів на власні
очі це бачив та інші їхні дивні звичаї. Пригадую, як вони на
прусському хлібі так розпаслися, що потім навіть повертати-
ся не хотіли. Слушно пан Станкевич каже, що погані з них
жовніри. Піхоту мають ще сяку-таку, але кінноту, – хай Бог
милує, бо коней у їхніх землях немає і з юних літ не можуть
до їзди звикати.

– Але спочатку ми не на них підемо, – зауважив пан Щит,
– спочатку за Вільно помстимося?

– Еге ж. Я сам це князеві порадив, коли він питав, що я
про цю справу думаю, – похвалився пан Заглоба.

– Але закінчивши з одними, підемо відразу ж на других.
Мусять уже там ті поселяни попітніти.

– Дипломатично їх приймають, – зауважив пан Залеський,
– але сухоребрики облизня спіймали, і найкращий цьому до-
каз – накази, віддані військам.

– Милий Боже, милий Бoжe! – повторював пан Тварковсь-
кий, расейняйський суддя, – як разом із небезпекою охоти
прибуває. Ми вже мало надію не втратили, з одним ворогом
до роботи маючи, а тепер ще один на додачу.

– Не може бути інакше, – пояснив пан Станкевич. – Не раз
так бувало, що дозволяєш себе лупцювати, поки терпцю ви-
стачить, а потім, ні звідси, ні звідти, з’явиться і бадьорість, і
фантазія. Чи мало ж ми настраждалися, чи мало перенесли?!
Ми виступали, на короля та посполите рушення сподіваю-
чись, на власні сили не розраховуючи, аж врешті маємо віз і



 
 
 

перевіз: доведеться або двох лупцювати, або всім згинути.
– Бог нам допоможе! Досить цього зволікання!
– Ніж нам до горла приклали!
– Прикладімо їм і ми! Покажемо коронарцям75, які тут є

жовніри! Не буде в нас Устя, як Бог на небі!
І в міру випитих келихів розігрівалися чуби та зміцню-

вався воєнний настрій. Так біля краю прірви останнє зусил-
ля часто вціліти допомагає. Збагнули це ті юрми вояків і та
шляхта, яку ще так недавно Ян-Казимир до Ґродна викли-
кав розпачливими універсалами на посполите рушення. Те-
пер усі серця, весь розум звернені були до Радзивілла. Кожні
вуста повторювали це грізне ім’я, з яким донедавна завжди
перемога йшла в парі. Лише від нього залежало, чи вдасться
зібрати розпорошені, розбудити приспані сили країни і ста-
ти на чолі достатньої для сприятливого вирішення обох воєн
сили.

Після обіду до князя по черзі викликали командирів: па-
на Мирськогo, котрий у панцерній гетьманській хоругві по-
ручником був, а після нього пана Станкевичa, Ґанховa, Хар-
лампія, пана Володийовськогo та пана Сологубa. Здивували-
ся трохи старі жовніри, що їх поодинці, а не спільно, на на-
раду запросили. Але милим було це здивування, бо кожен
виходив із якоюсь нагородою, з якимось видимим доказом
княжої прихильності. Взамін вимагав князь лише вірності та
довіри, яку і так усі від душі та серця йому жертвували. Роз-

75 Коронарець – житель підкоронних земель, в які формально Литва не входила.



 
 
 

питував також пан гетьман обережно, чи пан Кміциц не по-
вернувся, і наказав повідомити, коли той прибуде.

Повернувся він уже пізно ввечері, коли вже зали були
освітлені і гості почали збиратися. У цейхгаузі, куди прибу-
лець зайшов переодягнутися, застав пана Володийовськогo і
познайомився з рештою компанії.

– Шалено радий, що вас бачу і славетних приятелів ва-
ших, – тряс він руку невисокого лицаря. – Я наче брата
зустрів! Можете мені вірити, бо я прикидатися не вмію. Це
правда, що ви мені добре задницю натовкли, aле потім ме-
не на ноги поставили, чого до смерті не забуду. При всіх
визнаю, що коли б не ви, то я б тепер за ґратами калатав.
Бодай такі люди навіть на камінні родилися. Хто інакше ду-
має, той баба, і хай мене чорти вхоплять, якщо йому вуха не
обітну.

– Дайте цьому спокій.
– У вогонь за вами піду, бодай би я пропав! Виходь, хто

не вірить!
Тут пан Анджей почав виклично зиркати на офіцерів, але

ніхто не заперечив, бо зрештою всі любили та поважали пана
Міхалa. Лише пан Заглоба озвався:

– Який енергійний вояк, кат його бери! Гадаю, що зможу
полюбити вас через таку оцінку пана Міхалa, бо лише я знаю,
чого він вартий.

– Більше, ніж ми всі! – підтвердив пан Кміциц зі звичним
для нього запалом.



 
 
 

Після чого глянув на панів Скшетуських, на пана Заглобу
і додав:

– Даруйте, панове, я нікого не хотів образити, бо ви всі
порядні люди та великі лицарі. Не гнівайтеся, бо я щиро хо-
тів би на вашу дружбу заслужити.

– Немає проблем, – відказав Ян Скшетуський, – що в сер-
ці, те й на язиці.

– Дайте ж я вас поцілую! – приступив до гостя пан Загло-
ба.

– Мені двічі повторювати не треба!
І вони кинулися один одному в обійми. Відтак пан Ан-

джей запропонував:
– Мусимо сьогодні за це випити, не може бути інакше!
– І мені двічі не треба повторювати! – промовив, як луна,

пан Заглоба.
– Вислизнемо раніше в цейхгауз, а про напої я подбаю.

Пан Міхал став помітно ворушити вусами. «Відразу ж зник-
не бажання десь тинятися, – подумав він про себе, спогляда-
ючи на пана Кміцицa, – тільки побачити б, хто там у покоях
сьогодні буде».

І вже рот відкрив, щоб повідомити панові Анджею, що пан
мечник расейняйський з Олюнькою приїхали у Кейдани, але
зробилося йому якось млосно на душі, тому змінив тему.

– А ваша хоругва де? – спитав уголос.
– Тут. Готовісінька! Був у мене пан Гарасимович і приніс

наказ від князя, щоб опівночі були на конях. Я спитав його,



 
 
 

чи ми всі маємо вирушати, а він сказав, що ні… Не розумію,
що це означає. З інших офіцерів одні мають такий самий
наказ, а інші не мають. Але чужоземній піхоті всій наказано
виступати.

– Може, частина війська сьогодні піде на ніч, а частина
завтра? – припустив Ян Скшетуський.

– У будь-якому разі я тут із вами вип’ю, а хоругва хай собі
вирушає. Потім я її за годину нажену.

У цю мить з’явився пан Гарасимович.
–  Ясновельможний хорунжий oршанський! – покликав

він, кланяючись у дверях.
– А що? Щось горить? Це я! – озвався пан Кміциц.
– До пана князя! До пана князя!
– Зараз, лише чарку вип’ю. Хлопе! Кунтуш і пояс, бо за-

ріжу!
Пахолок вмить подав решту одягу і за кілька хвилин пан

Анджей, виряджений, як на весілля, пішов до князя. Вогнем
від нього пашіло, таким здавався вродливим. Жупан мав зі
сріблястої парчі, із зірчастим узором, від якого ішов відб-
лиск на всю постать. Застебнутий він був великим сапфіром
під шиєю. А зверху кунтуш із блакитного оксамиту, білий
пояс, дуже дорогий, такий тонкий, що крізь перстень можна
його було протягнути. Срібляста шабля, всіяна сапфірами,
звішувалася від пояса на шовкових мотузах, за пояс заткну-
тий пернач ротмістрiвський, що має авторитет особи позна-
чати. Дивно прикрашало це вбрання молодого лицаря, і гар-



 
 
 

нішого чоловіка важко було б знайти в усьому цьому незлі-
ченному натовпі, зібраному в Кейданах.

Пан Міхал зітхнув, споглядаючи на нього, і коли пан Кмі-
циц зник за дверима цейхгаузу, звернувся до пана Заглоби:

– З таким у дівчат мені не конкурувати!
– Мені б скинути хоча б тридцять років!.. – замріявся пан

Заглоба.

Князь уже був повністю одягнений, коли в покій увійшов
пан Кміциц у своїх шатах і в супроводі двох слуг. Залиши-
лися сам на сам.

– Дай вам, Бoжe, здоров’я, що так поквапилися! – подя-
кував князь.

– До послуг вашій світлості.
– А хоругва?
– Як наказали.
– Ви в них упевнені?
– У вогонь і пекло підуть!
– Це добре! Такі люди мені потрібні. І такі, як ви, на все

готові. Не втомлюся повторювати, що ні на кого більше за
вас розраховувати не можу.

– Ваша світлосте! Не можуть мої заслуги рівнятися із за-
слугами старих жовнірів, але якщо мусимо на ворогів віт-
чизни вирушати, то Бог свідок, я не підведу.

– Не применшую старих заслуг, – зронив князь, – хоча



 
 
 

може настати такий periculum76, такі важкі часи, що навіть
найвірніші вагатимуться.

– Хай той згине намарно, хто від особи вашої світлості в
небезпеці відступить!

Князь кинув швидкий погляд на обличчя пана Кміцицa.
– А ви? Ви не відступите?.. Молодий лицар спалахнув.
– Ваша світлосте!..
– Що хочете сказати?
–  Сповідався вашій світлості в усіх гріхах своїх, і така

їх купа, що лише батьківському серцю вашої світлості за-
вдячую пробаченням. Але в цих усіх гріхах немає одного:
невдячності.

–  І віроломства. Ви сповідалися переді мною, як перед
батьком, а я вам не лише, як батько, пробачив, я полюбив
вас, як сина, котрого мені Бог не дав, і тому важко мені жити
на світі. Будьте ж мені приятелем!

Сказавши це, князь простягнув руку, і молодий лицар
спіймав її та без вагання до вуст притиснув.

Мовчали обоє довгу хвилину. Врешті князь звів погляд
на відвідувача і повідомив:

– Білевичівнa тут!
Пан Кміциц зблід і почав белькотіти щось незрозуміле.
– Я зумисне по неї послав, щоб ця незгода між вами при-

пинилася. Побачите її зараз, бо її жалоба за дідом уже скін-
чилася. Сьогодні також, Бог свідок, що голова репала мені

76 Periculum (лат.) – ризик.



 
 
 

від роботи, я розмовляв із паном мечником расейняйським.
Пан Анджей схопився за голову.
– Чим же я вашій світлості відплачу? Чим відплачу?..
– Я заявив панові мечнику, що така моя воля, щоб ви як-

найшвидше побралися, і він не буде противитись. Я наказав
йому також дівчину обережно до всього підготувати. Маємо
ще час. Від вас усе залежить, а я щасливим буду, якщо вам
нагорода з рук моїх надійде і дай, Боже, дочекатися багатьох
інших, бо ви підете високо. Ви грішили, бо молодий, aлe й
славу на полі здобули не гіршу. Й уся молодь готова будь-
куди йти за вами. Перед Богом свідчу, мусите піти високо!
Не для такого роду, як ваш, повітові установи. Хіба ви не
знаєте, що ви Кишкам родич, а я з Кищанки походжу. Лише
бракує вам статків, й одруження для цього – найкраща річ.
Беріть ту дівчину, якщо вона вам у серце запала, і пам’ятай-
те, хто її дає.

–  Ваша світлосте, я, мабуть, збожеволію!.. Життя, кров
моя вашій світлості належать!.. Що я маю зробити, щоб від-
дячитись? Що? Кажіть, ваша світлосте! Наказуйте!

– Добром за добро мені відплатите. Вірте в мене, довіряй-
те, бо все, що роблю, для загального добра призначене. Не
відступайте від мене, коли побачите зраду й інші відступ-
лять, коли злість посилиться, коли мене самого…

Тут князь раптом замовк.
– Присягаюся, – крикнув у запалі пан Кміциц, – і чесне

слово даю до останнього подиху стояти при особі вашої світ-



 
 
 

лості, мого вождя, батька та добродійника!
Сказавши це, пан Анджей глянув сповненими любові очи-

ма на князя, а той наче змінився на обличчі. Воно стало чер-
воним, жили на ньому набрякли, краплі поту густо зросили
високе чоло, а очі відкидали незвичайний блиск.

– Що з вашою світлістю? – зойкнув стривожено лицар.
– Нічого, нічого!..
Радзивілл піднявся, підійшов квапливим кроком до

молільного кутка, зірвав із нього розп’яття та промовив на-
казовим, приглушеним голосом:

–  На цьому хресті присягніть, що мене не покинете до
смерті!..

Незважаючи на свою готовність і запал, пан Кміциц цілу
хвилину здивовано витріщався на нього.

– На цю муку Христа присягайте! – наполягав гетьман.
– На цю муку Христа присягаю! – повторив пан Анджей,

кладучи пальці на розп’яття.
– Амінь! – урочисто оголосив князь.
Луна високої кімнати повторила десь під склепінням

«Амінь» і настала тривала тиша. Чути було лише дихан-
ня широких грудей Радзивілла. Пан Кміциц не відривав від
гетьмана здивованих очей.

– Тепер ви весь мій, – промовив врешті князь.
– Я завжди вашій світлості належав, – квапливо зронив

молодий лицар, – але прошу мені, ваша світлосте, сказати,
прошу мені пояснити, що тут діється? Чому ваша світлість



 
 
 

сумнівалася в мені? Що загрожує вашій гідній особі? Й яка
зрада, які махінації були викриті?

–  Наближається час випробувань, – промовив понуро
князь, – а щодо ворогів, хіба ви не знаєте, що пан Ґосевсь-
кий, пан Юдицький і пан воєвода вітебський раді б мене на
дно прірви скинути? Це справді так! Міцнішає ворог дому
мого, поширюється зрада та загрожують публічні поразки.
Тому й кажу: наближається час випробувань.

Пан Анджей замовк, але останні слова князя не розсіяли
темряви, що обсіла його розум, і без відповіді питав сам себе,
що може загрожувати зараз потужному Радзивіллoвi? Адже
ж він стояв на чолі найбільших сил, ніж будь-коли. Лише у
самих Кейданах і в околицях стояло стільки війська, що якби
з такими силами князь під Шклов вирушив, доля цілої війни
могла б вирішитися інакше.

Пани Ґосевський і Юдицький були справді до нього
неприхильні, але обоє сиділи замкнені під вартою, а щодо
воєводи вітебськогo, занадто то була доброчесна людина, за-
надто добрий громадянин, щоб у переддень нової експедиції
проти ворогів можна було остерігатися з його боку якихось
перешкод і махінацій.

– Бог свідок, я нічого не розумію! – розвів руками пан
Кміциц, котрий узагалі не вмів ховати своїх думок.

– Сьогодні ж усе втямите, – заспокоїв його Радзивілл. – А
тепер ходімо до зали.

Й узявши під руку молодого полковника, попрямував із



 
 
 

ним до дверей.
Вони пройшли кілька покоїв. Здалеку, з велетенської за-

ли, долинали звуки капели, якою диригував француз, спе-
ціально запрошений князем Богуславом. Якраз грали мену-
ет, який тоді при французькoму дворі танцювали. Лагідні
звуки змішувалися з гомоном численних людських голосів.
Князь Радзивілл зупинився і слухав.

– Дай, Боже, – сказав він за хвилину, – щоб усі ці гості,
котрих під своїм дахом приймаю, не перекинулися завтра до
моїх ворогів.

– Ваша світлосте, – і собі промовив пан Кміциц, – маю
надію, що немає серед них шведських однодумців.

Радзивілл затремтів, але схаменувся.
– Що ви хочете цим сказати?
– Нічого, ваша світлосте, лише те, що там чесні жовніри

веселяться.
– Ходімо. Час покаже і Бог розсудить, хто з них чесний.

Ходімо!
Біля самих дверей стояли дванадцятеро пажів, прекрас-

них хлопців, одягнених у пера й оксамити. Побачивши
гетьмана, вони вишикувалися в дві шеренги, але князь наб-
лизившись спитав:

– Її світлість вже ввійшла в залу?
– Атож, ваша світлосте! – повідомили юнаки.
– А шановні делегати?
– Вони також.



 
 
 

– Відчиняйте!
Обидві половини дверей миттю розчахнулися, потік світ-

ла ринув через пройму й освітив велетенську постать гетьма-
на, котрий, маючи за собою пана Кміцицa і пажів, зійшов на
підвищення, на якому крісла для поважних гостей були роз-
ставлені.

Рейвах здійнявся в залі, всі погляди звернулися на князя,
потім один вигук вирвався із сотень лицарських грудей.

– Хай живе Радзивілл! Хай живе! Хай нам командує! Хай
живе!

Князь кланявся, схиляючи голову, а потім рукою став
вітати гостей, що зібралися неподалік, і піднялися в момент,
коли господар входив. Між знаменитішими, крім самої кня-
гині, були там і двоє шведських делегатів, московський по-
сол, пан воєвода венденський, єпископ Парчевський, влади-
ка Білозір, пан Коморовський, пан Межеєвський, пан Гле-
бович, староста жемайтійський, швагро гетьмана, один мо-
лодий Шльоп, оберст Ґанхов, полковник Мирський, Вайсер-
гофф, представник князя курляндськогo, і кілька пані з ото-
чення княгині.

Пан гетьман, як і личить гостинному господарю, приймав
вітання від дипломатів, з котрими кількома ввічливими сло-
вами перекинувся, після цього привітав й інших, а закінчив-
ши, сів у крісло з горностаєвим балдахіном і споглядав у за-
лу, в якій ще звучали вигуки:

– Хай живе!.. Хай нами командує!.. Хай живе!..



 
 
 

Пан Кміциц, схований за балдахіном, також вдивлявся в
юрбу. Погляд його перестрибував з обличчя на обличчя, шу-
каючи поміж них улюблені риси тієї, котра в цей момент зай-
мала всю душу та серце лицаря. Серце билося в його грудях,
як молот.

«Вона тут! Вже за мить її побачу і зможу розмовляти з
нею!» – повторював собі подумки. І шукав, шукав щоразу
охочіше, щоразу неспокійніше. Ось, там! Понад перами віял
виднілися якісь чорні брови, біле чоло та світле волосся. Це
вона!

Пан Анджей затримав дихання, немовби остерігаючись,
що може сполохати об’яву, але тим часом пера рухаються,
обличчя оголюється – ні! Це не Олюнька, не та мила та най-
милішa. Погляд летить далі, обіймає граціозні постаті, ко-
взає по перах, атласах, розквітлих, як квіти, обличчях, і об-
манюється щохвилини. Не вона, і не вона! Аж нарешті, ген у
глибині, біля ніші вікна, замаячіло щось біле і лицареві по-
темніло на очах. Це була Олюнька, мила й наймилішa.

Капела знову грає, юрба походжає, кружляють дами, ме-
рехтять шатами кавалери, а він, як сліпий і глухий, нічого
не бачить, лише її, і дивиться так жадібно, немов її вперше
побачив. Ніби й та сама Олюнька з Водоктів, але інша. У цій
величезній залі і в цьому натовпі вона здається якоюсь мен-
шою і личко має дрібніше, навіть, можна сказати, дитяче.
Ось так згріб би її всю в обійми та притулив! Але ж вона та
сама, хоча й інша: ті самі риси і солодкі уста, такі ж вії, що



 
 
 

тінь кидають на щоки, те ж світле чоло, спокійне, кохане. Тут
спогади, як блискавки, промайнули в голові пана Анджея:
челядна кімната у Водоктaх, де її побачив вперше, і ці тихі
покої, в яких просиджували разом. Як солодко хоч би згаду-
вати це!.. А та їзда на санях у Мітруни, під час якої він її
цілував!.. Потім уже люди стали їх розділяти і налаштовува-
ти дівчину проти нього.

«Бодай би це грім побив! – волав подумки пан Кміциц. –
Що я мав і що втратив! Яка ж вона була близька, а яка тепер
далека!» Сидить ген здаля, як чужа, навіть не здогадується,
що він тут. І гнів, але разом із цим невимірна печаль охопила
пана Анджея, сум, для якого інших слів не знайшов, як зойк
у душі, який вуста не вимовили: «Ой, Олюнько! Ех, ти!»

Не один раз пан Анджей проклинав себе за свої давні
вчинки, як мав бажання власним людям розтягнутися і сто
батогів відлічити, але ніколи не впадав у такий гнів, як тепер,
коли її знову побачив після довгої перерви, ще дивовижні-
шу, ніж зазвичай, навіть прекраснішу, ніж собі уявляв. У цей
момент хотів би себе карати, але що був між людьми, в гід-
ному товаристві, то тільки зубами скреготів, і наче бажаючи
собі навмисно ще більшого болю задати, повторював подум-
ки: «Так тобі і треба, нетямо! Так і треба!»

Аж тут звуки капели замовкли знову і замість них почув
пан Анджей голос гетьмана:

– Ідіть за мною!
Пан Кміциц прокинувся, наче зі сну.



 
 
 

Князь зійшов із підвищення і змішався з гостями. На його
обличчі променіла лагідна та добросерда усмішка, яка лише
підкреслювала велич його постаті. Це був той самий гостин-
ний господар, котрий свого часу приймав королеву Марію-
Луїзу в Непоренті, дивував і вражав французьких царедвор-
ців не лише розкішшю, а й своїми звичаями. Це був той са-
мий, із ким захоплено листувався Жан Лабурер підчас своїх
мандрівок. Тепер гетьман зупинявся щомиті біля серйозних
матрон, біля родовитої шляхти та полковників, маючи для
кожного з гостей окреме прихильне слово, дивуючи присут-
ніх своєю пам’яттю й моментально здобуваючи всі серця. Очі
присутніх стежили за ним, куди б князь тільки не йшов, а він
повільно наблизився до пана мечника расейняйськогo Біле-
вичa і промовив:

– Дякую вам, давній приятелю, що ви прибули, хоча й маю
право сердитись. Білевичі не за сто миль від Кейдан, а ви rara
avis77 під моїм дахом.

–  Ваша світлосте, – відповів пан мечник, кланяючись
низько, – кривду той вітчизні робить, хто у вашої світлості
час краде.

– А я вже думав помститися та приїхати у Білевичі, бо га-
даю, що ви гарно прийняли б старого табірного компаньйо-
на?

Почувши це, пан мечник аж зашарівся від щастя, а князь
не вгавав:

77 Rara avis (лат.) – рідкісна птаха.



 
 
 

– Часу, часу справді завжди бракує! Але коли будете внуч-
ку небіжчика пана Іраклія заміж видавати, то вже на весілля
я точно приїду, бо вам це обом завинив.

– Дай, Боже, щоб це сталося якнайшвидше! – відгукнувся
пан мечник.

– Тим часом представляю вам пана Кміцицa, хорунжого
оршанськогo, з тих Кміциців, що з Кишок, а через Кишок
вони й Радзивіллам рідня. Ви мали б це прізвище від пана
Іраклія чути, бо він Кміциців, як братів, любив.

– Вітаю, вітаю! – зрадів пан мечник, на котрого справила
враження велич роду молодого кавалера, яку підтвердив сам
Радзивілл.

– Вітаю пана мечникa, добродія і до ваших послуг гото-
вий, – відповів сміливо і не без певного гонору пан Анджей.
– Пан полковник Іраклій був мені батьком і добродійником,
і хоча пізніше все попсувалося, та я ніколи не припиняв лю-
бити всіх Білевичів, наче власна моя кров у них текла.

– Особливо, – зауважив князь, довірливо кладучи руку на
плече молодика, – не припиняв любити одну Білевичівну,
про що мені давно відкрився.

– І кожному у вічі це повторю! – палко додав пан Анджей.
– Не так хутко! – відповів князь. – Бачите, шановний меч-

нику, з сірки та вогню створений цей кавалер, тому й напу-
стував трохи. Але що він молодий і під моїм найвищим за-
ступництвом перебуває, то ще до того, як ми вдвох почнемо
благати, маємо намір отримати скасування кондемнату у та-



 
 
 

кого милого трибуналу.
– Ваша світлість зробить усе, що забажає! – схилив голову

пан мечник. – Нещасна панночка буде змушена вигукнути,
як язичнику Александру: «Хто ж вам зможе опиратися!»

– А ми, як той Македонський, визнаємо слушність цих
слів, – засміявся князь. – Але менше з цим! Ведіть нас те-
пер до своєї родички, бо я радий буду з нею познайомити-
ся. Нехай сповниться заповіт пана Іраклія, в чому виникла
затримка.

– Я служу вашій світлості!.. А дівчина сидить он там під
опікою пані Войнилович, нашої родички. Лише благаю ви-
бачити, якщо вона засоромиться, бо я ще не мав часу її за-
стерегти.

Очікування пана мечникa були виправдані. На щастя,
Олюнька раніше побачила пана Анджея біля гетьмана, то-
му могла трохи прийти до тями, хоч і мало не знепритомні-
ла. Зблідла, як полотно, ноги затремтіли під нею. І панночка
так споглядала на молодого лицаря, немов побачила приви-
да з того світу. І довго своїм очам не хотіла вірити. Бо дів-
чина собі уявляла, що той нещасливець або тиняється десь
по лісах, без даху над головою, покинутий усіма, пересліду-
ваний, як дикий звір, справедливістю, або зачинений у вежі,
розпачливим зором дивиться крізь залізні ґрати на веселий
Божий світ. Один Бог знає, яка страшна печаль не один раз
гризла їй серце й очі за цим шибайголовою. Лише Бог міг
полічити сльози, які на самоті над його долею, такою жор-



 
 
 

стокою, хоч і заслуженою, пролила. А тим часом він опини-
вся в Кейданах, вільний, біля гетьмана, гордий і в шатах із
парчі й оксамиту, з полковницьким перначем за поясом, з
піднятою головою, з владним і гордим юнацьким обличчям.
А сам великий гетьман, сам Радзивілл, поклав йому довір-
ливо руку на плече. Дивні та суперечливі почуття перепле-
лися в серці дівчини. І таку велику полегшу відчула, немов-
би їй хтось тягар зняв із плечей. Але залишилась якась туга,
що стільки жалю та переживань були потрачені надаремно. І
водночас розчарування, якого зазнає кожна чесна душа пе-
ред обличчям цілковитої безкарності за важкі гріхи й учин-
ки. Відчувала і радість, і власне безсилля, і подив, що межує
з переляком, щодо цього юнака, котрий зумів із такої багню-
ки виплисти.

Тим часом князь, мечник і Кміциц закінчили розмову і
стали наближатися. Дівчина заплющила очі і зіщулила плечі,
як птах крила, коли хоче голову між ними сховати. Панночка
не сумнівалася, що йдуть до неї. Навіть не дивлячись, бачи-
ла їх, відчувала, все ближче і ближче, що вже надходять, що
зупинилися. Настільки була в цьому впевнена, що, не підні-
маючи повік, встала і глибоко вклонилася князеві.

Він і справді став перед нею і виголосив таке:
– Рани Христові!.. Тепер не дивуюся молодому, бо ця роз-

квітла квітка просто чудова. Вітаю вас, люба панно, вітаю від
щирого серця і душі кохану внучку мого Білевичa. Ви мене
впізнаєте?



 
 
 

– Впізнаю, ваша світлосте! – зронила дівчина.
– А я б вас не впізнав, бо ще малою та нерозквітлою остан-

нього разу вас бачив, і не в цій окрасі, в якій тепер ходите.
Розплющіть очі. Заради Бога! Щасливий пірнальник, котрий
таку перлину дістане. Нещасний той, хто її мав і втратив. Ось
стоїть тут перед вами саме такий відчайдух в особі цього ка-
валера. Впізнаєте його?

– Впізнаю, – прошепотіла Олюнька, не підіймаючи погля-
ду.

– Великий він грішник, тому до сповіді вам його привів.
Призначте йому покуту, яку тільки забажаєте, але відпускати
гріхи не відмовляйте, щоб його відчай до ще важчих гріхів
не призвів.

Тут князь звернувся до пана мечникa і до пані Войнило-
вич:

– Залишмо молодят на самоті, шановне панство, бо не ви-
падає при сповіді присутніми бути, а мені і моя віра це за-
бороняє.

За хвилину пан Анджей та Олюнька залишилися самі.
Серце її билося в грудях, як у голуба, над яким яструб навис,
але й він був зворушений. Зрадила й молодика його звична
сміливість, запальність і впевненість у собі. Довгий час вони
мовчали обоє. Нарешті юнак перший озвався низьким, при-
глушеним голосом:

– Не сподівалися мене побачити, Олюнько?
– Ні, – шепнула дівчина.



 
 
 

– Заради Бога! Якби тут татарин стояв біля вас, менше,
мабуть, налякалися б. Не бійтеся мене! Гляньте, скільки тут
людей. Жодна кривда не загрожує вам від мене. А навіть як-
би ми самі були, все одно не було б причин для страху, бо я
присягнувся поважати вас. Довіртесь мені!

Панночка на мить підняла очі.
– З якого це дива я маю вам довіритись?
– Правда, що я грішив, але це все в минулому і більше не

повториться. Коли я після того поєдинку з паном Володий-
овським на ложі лежав на порозі смерті, тоді й сказав собі: не
будеш їй брати насильством, шаблею, вогнем, а лише поряд-
ними вчинками на неї заслужиш і пробачення вимолиш!.. Бо
в неї серце не кам’яне, і злість їй минеться. Побачить поліп-
шення, тоді й вибачить!.. Я прийняв присягу стати кращим і
її не зламаю. Відтак мене й Бог благословив, бо приїхав пан
Володийовський і привіз мені вірчу грамоту. Міг її не відда-
ти, а віддав. Чесний чоловік! Тому й перед судами більше не
маю потреби ставати, бо гетьманську інквізицію пройшов. Я
сповідався князеві в усіх гріхах, як батькові. І він не тільки
пробачив, а й пообіцяв усе пом’якшити та захищати мене
від людської ворожості. Хай його Бог благословить. Не буду
банітом78, Олюнько, з людьми примирюся, славу в батьків-
щини, вітчизни заслужу, кривду виправлю. Олюнько! Що ви
на це?! Не скажете мені доброго слова?

Закоханий пильно вдивлявся в постать дівчини, і руки
78 Баніт – людина, оголошена поза законом, вигнанець.



 
 
 

складав, немов молився до неї.
– Чи можу я вірити? – скептично сказала дівчина.
–  Можете, як мені Бог милий, і мусите! – гарячкував

пан Кміциц. – Зверніть увагу, що в мене повірили і князь
гетьман, і пан Володийовський. А їм усі мої вчинки відомі, та
вони повірили. Бачите!.. Чому ж ви одна мені не довіряєте?

– Бо людські сльози бачила, через вас пролиті. Бо могили
бачила, які ще травою не поросли.

– То поростуть, а сльози їхні я обітру.
– Спочатку це зробіть.
– Дайте мені хоча б надію, що якщо вчиню так, то й вас

поверну. Легко вам казати: «Спочатку це зробіть». А раптом
я зроблю, а ви за іншого за той час підете? Ісусе, рятуй! Вбе-
режи, Боже, від такого вчинку, бо я тоді збожеволію. В ім’я
Господа благаю вас, Олюнько, пообіцяйте, що вас не втрачу,
перш ніж із тією вашою шляхтою до згоди прийду. Пам’ятає-
те, як ви мені про це написали? А я той лист зберігаю і ко-
ли мені дуже важко на душі, то його собі перечитую. Нічого
більше не прагну, тільки ще раз повторіть, що чекати будете
і що за іншого не підете!..

– Ви ж знаєте, що мені згідно із заповітом зробити це за-
боронено. Лише в монастирі можу сховатися.

– Ви мене до життя повернули! Як Бог живий, дайте собі
спокій із монастирем, бо мені сироти від однієї думки на
шкірі з’являються. Попустіться, Олюнько, бо я тут при всіх
в ноги впаду і благатиму, щоб ви цього не робили. Панові



 
 
 

Володийовськoму ви відмовили, я знаю, бо він сам мені про
це розповів. Він цим мене заохочував, щоб я добрими вчин-
ками вас здобув. Але до чого б усе це було, якби ви в орден
вступили? Кажете, що чесноту для чесноти потрібно плека-
ти? А я відповім, що кохаю вас до нестями і не хочу нічого
іншого знати. Коли ви поїхали з Водоктів, я заледве з ложа
встав, шукати вас почав. Я мав хоругву на ноги поставити,
весь час мій на це йшов, я не мав часу щось з’їсти, вночі по-
спати, але пошуків не занехаяв. Так уже призначено мені,
що без вас ні життя, ні спокою для мене не буде! Така вже
моя доля! Нічим, лише зітханнями я жив. І дізнався наре-
шті, що ви в пана мечникa в Білевичaх. І мушу зізнатися, я
боровся з думками, наче з ведмедем: їхати, не їхати?.. Але
не посмів поїхати, щоб мене жовчю не напоїли. Тому сказав
собі: я ще не зробив нічого доброго, тому не поїду. Аж князь,
батько мій коханий, зглянувся наді мною і послав просити
вас у Кейдани, щоб я хоч очі своїм коханням міг наповнити.
Ми на війну вирушаємо. Тому не вимагатиму, щоб уже зав-
тра ви за мене йшли. Але бодай добре слово від вас почую,
бодай забезпечуся і буде мені легше. Моя ж ви єдина душа.
Не хочу загинути, але в битві всіляке може статися, бо не
буду за інших ховатися. Тому мене треба дарувати, як вми-
раючому гріхи відпускають.

– Нехай вас Бог береже і провадить, – зронила дівчина
м’яким голосом, по якому зараз же збагнув пан Анджей, що
слова його таки справили враження.



 
 
 

– Моє ви щире золото! Дякую і за це. І ви не підете до
монастиря?

– Ще не піду.
– Нехай вас Бог благословить!
І як навесні сніги тануть, так між ними почала танути

недовіра і вони відчули себе ближчими, ніж хвилину тому.
На серці їм полегшало, в очах посвітліло. Адже вона нічого
не пообіцяла і він мав клепку нічого поки що не вимагати.
Але панночка сама відчувала, що їй не можна, не годиться
закривати йому дорогу до вдосконалення, про яку він казав
так щиро. В його щирості не сумнівалася навіть на мить, бо
це був не той чоловік, котрий прикидатися звик. Але голов-
ною причиною, чому не відштовхнула його знову, чому за-
лишила йому надію, було те, що в глибині душі кохала ще
цього юнака. Це кохання завалила гора гіркоти, розчаруван-
ня та болю, але кохання жило, готове завжди вірити і проба-
чати без упину.

«Він кращий за свої вчинки, – думала дівчина, – і немає
вже тих, хто його до лихого під’юджували. Міг би він із від-
чаю ще чогось знову накоїти, то краще його від цього засте-
регти».

І добре серце втішилося власному вибаченню. На щічках
Олюньки виступили рум’янці, такі свіжі, як троянда під ран-
ньою росою. Очі набули солодкого та живого блиску, і можна
було сказати: ясність била від них у залу. Переходили повз
них люди і дивувалися чудовій парі, бо ж таких двійко мо-



 
 
 

лодят важко було б навіть зі свічкою знайти у цій залі, де
зібрався весь цвіт шляхтичів і шляхтянок.

Обидва до всього ж, буцімто змовилися, навіть однаково
були одягнені, бо дівчина мала сукню зі сріблястої парчі, що
скріплялася сапфіром, і блакитний, із венеційського оксами-
ту кунтуш. «Мабуть, брат і сестра!» – перемовлялися ті, хто
їх не знав, але інші відразу ж зауважували: «Не може бути,
бо він її очима просто їсть».

Тим часом у залі розпорядник оголосив, що час уже й до
столу сідати, і моментально зчинився незвичайний рейвах.
Граф Левенгаупт, весь у мереживах, ішов спереду під руку
з княгинею, кінець плаща котрої несли два вродливі пажі.
За ними барон Шітте провадив пані Глебович, тут же йшов
єпископ Парчевський зі священиком Білозором, обоє наче
чимось стурбовані та засмучені.

Князь Януш, котрий у процесії віддав першість гостям,
але за столом обрав біля княгині найвище місце, вів пані
Корф, дружину венденського воєводи, котра вже цілий ти-
ждень перебувала в Кейданах. І так сунув цілий ряд пер,
як стобарвний вуж, розвивався і мінився. Пан Кміциц вів
Олюньку, котра легенько торкалася плечем його плеча. Па-
рубок косив око на її делікатне обличчя, щасливий, як смо-
лоскип запалений, найбільший магнат між цими магнатами,
бо до найбільшого скарбу близький.

Так ідучи церемонно під звуки капели, гості зайшли до
трапезної зали, яка мала вигляд цілої окремої будівлі. Сто-



 
 
 

ли були поставлені підковою, на триста осіб, і гнулися під
сріблом і золотом. Князь Януш, котрий частину королівсь-
кої величі в собі ніс і з королями споріднений, зайняв біля
княгині найвище місце, й усі, минаючи їх, низько кланялися
та займали місця згідно з власним походженням.

Однак присутні бачили, що гетьман не забував, що це
останній бенкет перед страшною війною, в якій долі ве-
летенських держав будуть вирішуватися, бо обличчя мав
неспокійне. Вдавав усмішку та веселість, але було вражен-
ня, що його палила гарячка. Інколи помітна хмара осідала
йому на грізне чоло і той, хто сидів ближче, міг спостерег-
ти, що це чоло було густо краплями поту вкрите. Часом по-
гляд його швидко переходив з обличчя на обличчя гостей і
зупинявся уважно на лицях полковників. А часом князь су-
пив левині брови, немов його біль пронизував або наче те
чи інше обличчя будило в ньому гнів. І, дивна річ, вельможі,
котрі сиділи біля князя, посли, єпископ Парчевський, вла-
дика Білозір, пан Коморовський, пан Межеєвський, пан Гле-
бович, пан венденський воєвода й інші, також були розсіяні
та неспокійні. Два кінці велетенської підкови наповнилися
веселою балачкою та звичайним гомоном, як на бенкетах, а
вершина її мовчала пригнічено або зрідка щось шепотіла, і
неуважний погляд змінювався тривожним.

Та в цьому не було нічого дивного, бо нижче сиділи пол-
ковники та лицарі, котрим близька війна не більше ніж смер-
тю загрожувала. Легше полягти у війні, ніж брати відпові-



 
 
 

дальність за неї на свої плечі. Не обтяжена буде жовнірсь-
ка душа, коли відкупивши кров’ю гріхи свої, полетить із по-
ля на небо. Лише той схилить важко голову, той спілкується
в душі з Богом і совістю, хто напередодні рішучого дня не
знає, який келих подасть завтра вітчизні випити. Саме так
тлумачили собі неспокій князя на нижчих кінцях.

– Завжди він такий, перед кожною війною, що з власною
душею розмовляє, – зауважив старий полковник Станкевич
панові Заглобі, – але чим він більше засмучений, тим гірше
для ворогів, бо в день битви буде точно веселий.

– Tак і лев перед битвою муркоче, – сказав на те пан За-
глоба, – щоб у собі цим більшу лють проти ворога розбудити,
що ж до великих воїнів, то кожен має свою звичку. Ганнібал,
кажуть, кості кидав, Сципіон Африканський вірші декламу-
вав, пан Конецпольський-батько з білоголовими розважався,
а я радію сну перед битвою, хоча б на годинку, хоч і від ке-
лиха з добрими приятелями не відмовляюся.

– Гляньте, пановe, навіть єпископ Парчевський зблід, як
аркуш паперу! – зауважив Станіслав Скшетуський.

– Бо за кальвіністським столом сидить і ще чогось нечи-
стого в стравах проковтнути може, – пояснив тихим голо-
сом пан Заглоба. – До напоїв, подейкують старі люди, лихий
не має доступу, можеш їх будь-де споживати. Але наїдків, а
найбільше зупи треба остерігатися. Так було і в Криму, в ча-
си, коли я там у полоні сидів. Татарські мулли, тобто свяще-
ники, вміли баранину з часником так зготувати, що хто спро-



 
 
 

бував, зараз же віри готовий був зректися й їхнього бісівсь-
кого пророка прийняти.

Тут пан Заглоба стишив голос ще дужче:
– Не через недовіру до пана князя я це сказав, але радив

би їжу перехрестити, бо береженого Бог береже.
– Що ви таке кажете!.. Хто Богові довірився з харчами,

йому нічого не станеться. У нас, у Великій Польщі лютеран
і кальвіністів не бракує, але я ще не чув, щоб вони над їжею
чаклували.

– У вас, у Великій Польщі лютеран тьма, тому й зі шведа-
ми зараз знюхалися, – відрубав пан Заглоба, – і тепер із ними
цілуються. Та я на місці князя на цих послів собак спустив
би, а не делікатесами кишки їхні начиняв. Тільки поглянь-
те на того Левенгауптa. Так жере, ніби за місяць його мали
на ярмарок зв’язаного мотузкою за ноги потягнути. Ще для
дружини і для дітей у кишені харчів напхає. Я забув, як той
другий здохляк називається. Якось…

–  Спитайте, батьку, краще пана Міхалa, – порадив Ян
Скшетуський.

Пан Володийовський сидів неподалік, але нічого не чув
і нічого не бачив, бо сидів між двома паннами. По ліву ру-
ку мав Ельжбету Селявську, пишну панночку, років близько
сорока, а по праву – Олюньку Білевичівну, за котрою сидів
пан Кміциц. Панна Ельжбета трясла головою, прикрашеною
перами, над малим лицарем і дуже жваво щось йому гово-
рила. Він же зиркав на неї час від часу осоловілими очима



 
 
 

і механічно відповідав: «Так, шановна панно, як цікаво!» і
не тямив з того ні слова, бо вся його увага була зосереджена
по іншому боці. Вухом парубок ловив шелест слів Олюнь-
ки, шурхіт її парчевої сукні і вусами так енергійно ворушив,
немов хотів ними панну Ельжбету відлякати.

«Ех, що за дівчина!.. Яка ж красуня! – думав молодик. –
Зглянься, Господи, на мої злидні, бо вже не маєш більшої
сироти, ніж я. Душа аж пищить у мені, щоб мати свою кохану
жінку, а я на яку не погляну, то вже там інший жовнір на
постої стоїть. Куди ж я, нещасний блукач, подінуся?»

– А що ви після війни гадаєте робити? – спитала несподі-
вано Ельжбетa Селявськa, склавши губи бантиком і обмаху-
ючись віялом.

– У монастир піду! – відрубав нечемно невисокий лицар.
– А хто там про монастир на бенкеті згадує? – гукнув ве-

село пан Кміциц, перехиляючись через Олюньку. – Гей! Та
це пан Володийовський!

– Вам таке не в голові? Звісно… – зронив пан Міхал. Рап-
том солодкий голосочок Олюньки заповнив йому вуха:

– І вам не треба про таке думати. Бог вам дасть дружину
до серця, кохану та чесну, як і ви самі.

Добросердий пан Міхал враз розчулився:
– Якби мені хтось навіть на сопілці грав, то не було б мені

миліше слухати!
Гомін, що ставав усе гучнішим при столі, несподівано

стих, бо знову до келихів справа дійшла. Настрій був краще



 
 
 

нікуди. Полковники теревенили про майбутню війну, супи-
ли брови та жбурляли вогняні погляди.

Пан Заглоба розповідав через весь стіл про облогу Збара-
жa, а слухачам аж кров бухала в обличчя, а в серцях міцні-
ли запал і відвага. Здавалося, що дух безсмертного Яреми
влетів у цю залу і лицарським подихом наповнив душі жов-
нірів.

–  Оце був вождь! – зауважив знаменитий полковник
Мирський, котрий усіма гусарами Радзивілла командував.

– Один лише раз я його бачив і навіть у смертну годину
це пам’ятатиму.

–  Юпітер із блискавицями в руці! – долучився старий
Станкевич. – Не сталося б цього, якби він жив!..

– Бa! Та ж він за Ромнами ліси рубати наказав, щоб собі
дорогу до ворогів відкрити.

– І в результаті ми здобули берестецьку вікторію.
– У найважчу мить Бог його забрав.
– Бог його забрав, – повторив урочисто пан Скшетуський,

– але заповіт по ньому залишився для всіх майбутніх вождів,
вельмож і всієї Речі Посполитої, щоб із жодним ворогом пе-
ремов не вести, а всіх бити!..

– Не вести перемов! Бити! – повторило кільканадцять по-
тужних голосів. – Бити, бити!

У залі стало так гаряче, що кров нуртувала у жилах воїнів,
і вони сипали поглядами, як блискавицями, і підголені ма-
кітри мало не димілися.



 
 
 

– Наш князь, наш гетьман буде цього заповіту виконав-
цем! – промовив пан Мирський.

Раптом велетенський годинник, поміщений на хорах за-
ли, став бити північ, і водночас затряслися мури, задзвеніли
жалібно шиби у вікнах і гуркіт салюту пролунав на дитинці.

Розмови вщухли, настала тиша. І за мить із чола столу за-
репетували:

– Єпископ Парчевський знепритомнів! Води!
Зчинилася метушня. Дехто схопився з крісел, аби краще

роздивитися, що там відбувається. Єпископ усе ж був при
тямі, але дуже ослаб, аж маршал підтримував його на кріслі
за плечі, тоді як дружина венденського воєводи бризкала йо-
му водою в обличчя.

У цю мить другий постріл з гармати затряс вікнами, за
ним третій, четвертий.

– Речі Посполитій vivat! Pereant hostes!79 – заверещав пан
Заглоба.

Однак наступні постріли заглушили його слова. Шляхта
почала лічити:

– Десять, одинадцять, дванадцять…
Віконне скло щоразу відповідало жалібним стогоном. По-

лум’я свічок хиталося від потрясіння.
–  Тринадцять, чотирнадцять… Єпископ до гуркоту не

призвичаєний. Зіпсував своїм страхом усю забаву, бо на-
віть князь стурбувався. Погляньте, шановне панство, який

79 Pereant hostes! (Лат.) – Ворогів – чортам!



 
 
 

насуплений сидить. П’ятнадцять, шістнадцять… Гей, б’ють
немов у битві! Дев’ятнадцять, двадцять…

– Ану цить! Князь промову хоче виголосити! – загукали
в різних кінцях столу.

– Князь хоче виголосити промову!
Усі принишкли й погляди присутніх прикипіли до Рад-

зивіллa, котрий стояв, схожий на велетня, з келихом у руці.
Його вигляд вразив бенкетувальників.

Обличчя князя було в цей момент просто страшним –
не бліде, а сизе і, наче конвульсією, викривлене усмішкою,
яку князь намагався із себе вичавити. Дихання його, за-
звичай часте, стало ще частішим, широкі груди напиналися
під золотоголовом80, очі напівприкриті повіками, жах якийсь
з’явився на цьому мужньому обличчі, і невпевненість, яка
буває у застигаючих рисах у момент смерті.

– Що з князем сталося? Що діється? – шепотіли навко-
лишні неспокійно.

І зловісне передчуття стиснуло серця всіх присутніх. Бо-
язке очікування застигло на обличчях.

Князь тим часом почав промову коротким, уривчастим
через астму голосом:

– Шановне панство!.. Багатьох серед вас… здивує, або на-
віть налякає цей тост… Але хто мені довіряє і вірить… хто
справді хоче гараздів для вітчизни… хто вірний мого дому

80 Золотоголов – парча, тип багатої тканини із золотих або срібних (сріблого-
лов) ниток.



 
 
 

приятель… той підійме келих охоче… і повторить за мною:
Vivat Carolus Gustavus rex… від сьогодні він над нами панує!

– Vivat! – повторили делегати Левенгаупт і Шітте, а також
кільканадцятеро офіцерів чужоземного полку.

Але в залі запанувала глуха мовчанка. Полковники та
шляхта злякано перезиралися, немов питаючи один одного,
чи часом князь із глузду не з’їхав. Кілька голосів озвалися
нарешті в різних місцях столу:

– Чи ми добре почули? Що це таке?
Потім знову настала тиша.
Невисловлений жах разом зі здивуванням можна було

прочитати на обличчях, і погляди присутніх знову зверну-
лися до Радзивіллa, а він стояв мовчки та глибоко дихав.
Здавалося, що він якусь непосильну ношу скинув із грудей.
Колір повертався на його обличчя повільно, врешті гетьман
звернувся до пана Коморовського і промовив:

– Настав час оприлюднити угоду, яку ми сьогодні уклали,
щоб ви знали, чого тепер треба дотримуватися. Читайте, ва-
ша милосте!

Пан Коморовський піднявся, розгорнув пергамент, що ле-
жав перед ним, і став читати текст страшної угоди, що роз-
починалася зі слів:

«Не маючи змоги краще і з більшою користю
вчинити в теперішньому бурхливому стані справ,
після втрати будь-якої надії на допомогу найяснішого
короля, ми, пани і керівники Великого князівства



 
 
 

Литовського, необхідністю змушені, віддаємося під
протекцію найяснішого шведського короля на таких
умовах:

1) Разом воювати проти спільних ворогів, окрім
проти короля та польської Корони.

2) Велике князівство Литовське не буде в склад
Швеції входити, але з нею в такий спосіб поєднане,
як раніше з польською Короною, тобто народ народові,
сенат сенату, а лицарство лицарству в усьому було
рівне.

3) Свобода голосу на сеймах нікому не може бути
заборонена.

4) Свобода релігії має бути недоторканна…»

Пан Коморовський продовжував читати в тиші і жаху, але
коли дійшов до фрагменту «Акт цей ми підтверджуємо під-
писами нашими за нас і нащадків наших, обіцяємо та прися-
гаємо», шурхіт пролетів залою, немовби перше дихання бурі
затрясло бором. А вже після нього вибухнув ураган. Сивий,
як голуб, полковник Станкевич узяв голос і став благати:

– Шановний княже! Ми своїм вухам вірити не хочемо!
Рани Христові! Та тоді зійде нанівець вся справа Владислава
та Зиґмунтa-Aвґустa? Чи можна, чи гоже братії відступати,
вітчизну віддавати і з ворогом союз укладати? Милий княже,
згадайте ім’я, яке ви носите, заслуги, які вітчизні своїй від-
дали, непорочну доти славу роду вашого і порвіть, потопчіть
цей ганебний документ! Знаю, що не лише від свого імені
прошу, а й від імені всіх тут присутніх військових і шляхти-



 
 
 

чів. Ми також маємо право долю свою вершити. Любий кня-
же, не робіть цього, ще маємо час!.. Змилуйтесь над собою,
змилуйтесь над нами, змилуйтесь над Річчю Посполитою!

– Не робіть цього! Змилуйтесь, змилуйтесь! – озвалися
сотні голосів.

І всі полковники посхоплювалися зі своїх місць, і підій-
шли до свого командувача, а старезний пан Станкевич опу-
стився на коліна посеред зали, між двома плечима столу, і
щораз потужніше зазвучало навколо:

– Не робіть цього! Змилуйтесь над нами!
Радзивілл підняв свою масивну голову і блискавки гніву

сипонули з його очей, гетьман враз вибухнув:
– То це вам показувати приклад безкарності? Військового

свого вождя, гетьмана ганити та протести висловлювати? То
це ви хочете бути моєю совістю? Хочете повчати мене, як
для добра вітчизни чинити треба? Це вам не сеймик і вету-
вати тут ніхто не буде, а я перед Богом беру на себе відпові-
дальність!

І він вдарив долонею себе в широкі груди, споглядаючи
поглядом, що аж іскрився, на воїнів, і вже за мить вигукнув:

– Хто не зі мною, той проти мене! Я знав вас, я знав, що
так буде!.. І знайте, що меч завис над вашими головами!..

– Шановний княже! Гетьмане наш, – благав старий пан
Станкевич, – змилуєтесь над собою і над нами!

Однак подальші його слова обірвав Станіслав Скшетусь-
кий, котрий, схопившись обома руками за кучму, почав во-



 
 
 

лати розпачливим голосом:
– Не благайте його, це нічого не дасть! Він цього змія здав-

на в серці ростив!.. Горе тобі, о, Річ Посполита! Горе нам
усім!

– Вже двоє сановників у двох краях Речі Посполитої про-
дає вітчизну! – підтримав його пан Ян. – Прокляття цьому
дому, ганьба і Божий гнів!

Учувши це, пан Заглоба від здивування аж затрясся та ви-
бухнув:

– Спитайте його, який хабар узяв у шведа? Скільки йому
відлічили? Що йому ще пообіцяли? Шановне панство, ось
він, Юда Іскаріот! Бодай би йому померти від розпачу! Бодай
би його рід повністю згас! Бодай диявол душу його забрав
би. Зрадник! Зрадник! Потрійний зрадник!

Тоді пан Станкевич у повному розпачі витягнув полков-
ницьку булаву з-за пояса і кинув її з ляскотом до ніг князя.
Другим став пан Мирський, третім пан Йозефович, четвер-
тим пан Гощиц, п’ятим був блідий, як труп, пан Володий-
овський, шостим пан Oскеркo. Більшало на підлозі перначів,
і водночас у цій левовій яскині, в очі левові, все більше го-
лосів повторювали жахливе звинувачення:

– Зрадник!.. Зрадник!..
Кров ударила в голову гордому магнатові. Він посинів і,

як сніп, звалився під стіл.
– Ґанхов і Кміциц до мене!.. – заревів гетьман не своїм

голосом.



 
 
 

У цю мить розчахнулися всі двері, що ведуть до зали, й
усередину з гуркотом увірвалися загони шотландської піхо-
ти, грізні, мовчазні, з мушкетами в руках. Від головних две-
рей військо вів Ґанхов.

– Стій! – верескнув князь.
Після цього звернувся до полковників:
– Хто за мене, нехай перейде на правий бік зали!
– Я жовнір і гетьманові служу!.. Нехай мене Бог судить!..

– сказав Харлампій, переходячи на правий бік.
– І я! – додав пан Мелешкo. – Не мій це буде гріх!
– Я протестував, як громадянин, але як жовнір мушу ко-

ритися, – додав третій, пан Нев’яровський, котрий хоча й бу-
лаву кинув, але тепер, вочевидь, налякався Радзивіллa.

За ними подалися ще кілька воєначальників і чималий
гурт шляхтичів. Але пан Мирський, сповнений гідності, пан
Станкевич, найстарший за віком, пани Гощиц, Володийовсь-
кий і Oскерко залишилися на місці, а з ними двоє панів
Скшетуських, пан Заглоба і величезна кількість вояків дуже
різних, з великих і легких хоругв, а також шляхта.

Шотландська піхота оточила їх муром.
Пан Кміциц із першої ж миті, коли князь підняв тост на

честь Карла-Ґуставa, схопився разом із усіма з місця, очі ви-
рячив і стояв, наче скам’янів, повторюючи зблідлими губа-
ми:

– Божe!.. Божe!.. Божe!.. Що ж я накоїв?..
Раптом тихий голос, але для його вуха виразний, зашепо-



 
 
 

тів поруч:
– Пане Анджею!..
Він вхопився враз руками за чуба:
– Проклятий на віки!.. Краще б я крізь землю провали-

вся!..
На обличчі Білевичівни спалахнув вогонь, а очі, як ясні

зіроньки, пильно дивилися на пана Кміцица:
– Ганьба тим, хто при гетьманові стають!.. Вибирайте!..

Бог сильний!.. Як гадаєте вчинити?.. Вибирайте!..
– Ісусе! Ісусе! – голосив пан Анджей.
Тим часом зала наповнилася вигуками, ще інші кидали

свої булави під ноги князя, але пан Кміциц до них не при-
єднався. Не ворухнувся він і тоді, коли князь гукнув: «Ґан-
хов і Кміциц до мене!», і тоді, коли шотландська піхота за-
полонила залу. Парубок стояв, роздертий болем і розпачем,
із божевільним поглядом і посинілими вустами.

Він звернувся до панни Білевичівни та простягнув до неї
руки:

– Олюнько!.. Олюнько!.. – повторював молодик жалісним
голосом, як дитина, що кривди зазнала.

Але вона відступила з огидою на обличчі та розпачем.
– Геть, зраднику! – заволала дівчина загрозливо.
У цю мить Ґанхов дав команду «вперед» і загін шотланд-

ців, оточивши бранців, рушив до дверей.
Пан Кміциц подався за ними, як непритомний, не знаючи,

куди і навіщо йде.



 
 
 

Бенкет закінчився.



 
 
 

 
Розділ XIV

 
Цієї ж ночі князь довго радився з паном Корфом, вен-

денським воєводою і зі шведськими послами. Результат ого-
лошення угоди задовольнив його очікування і відсунув гріз-
не майбутнє. Гетьман навмисно хотів, щоб оголошення зро-
били під час бенкету, коли розум збуджений, зворохоблений
і до будь-якої згоди схильний. Магнат сподівався опору, але
розраховував і на однодумців. Енергія протесту виправда-
ла його очікування. Крім кількох десятків шляхтичів-каль-
віністів і жмені офіцерів непольського походження, котрі, як
чужоземці, не могли мати у цій справі голосу, – всі виступи-
ли проти укладання угоди з Карлом-Ґуставом, точніше з йо-
го фельдмаршалом і швагром, Понтусом Делаґарді.

Хоча князь і наказав заарештувати вперту військову стар-
шину, але що з цього? Що на це скажуть компутові хоруг-
ви?.. Чи не поцікавляться, куди поділися їхні полковники?
Чи не збунтуються і не запрагнуть силою їх звільнити? Що ж
тоді залишиться гордому князеві, крім кількох драгунських
загонів і чужоземної піхоти?

Крім цього, залишається ще вся країна, вся озброєна
шляхта – і Сапєга, воєвода вітебський, грізний супротивник
дому Радзивіллів, готовий на війну з усім світом в ім’я ціліс-
ності Речі Посполитої. Полковники, котрим ніяк не можна
голови постинати, інші польські хоругви – всі підуть до ньо-



 
 
 

го і Сапєга стане на чолі всіх сил країни, а князь Радзивілл
залишиться без війська, без однодумців і без впливу. Що ж
тоді буде?..

Страшні то були запитання, бо й становище було страшне.
Князь добре тямив, що угода, над якою таємно стільки пра-
цював, на практиці втратить будь-яке значення. А тоді його і
шведи зневажати будуть, або навіть мститися за ганьбу, якої
зазнали. Адже ж він віддав їм свій Біржай як заставу вірно-
сті, але цим тим більше ослабився.

Карл-Ґустав був готовий сипати обома руками нагороди
і честь для сильного Радзивіллa, а слабким і покинутим він
погордує. А якщо удача зрадить перемогам Яна-Казимира,
тоді остання година настане для цього пана, котрий ще сьо-
годні вранці не мав рівного собі в цілій Речі Посполитій.

Після того, як поїхали делегати і воєвода венденський,
князь схилив своє зажурене чоло на свої долоні і став міря-
ти швидкими кроками покій. Зовні долинали голоси шот-
ландських чатових і гуркіт шляхетських екіпажів, що відїж-
джали. Втікали так хутко і квапливо, немовби зараза впала
на прекрасний кейданський замок. Жахливий неспокій рвав
душу Радзивіллa.

Часом йому здавалося, що, крім нього, тут є ще хтось, хо-
дить за ним і шепче йому на вухо: «Опустився, збіднів і до
того ж зганьбився». Тепер він, віленський воєвода і великий
гетьман, був повністю розтоптаний і принижений!

Хто б ще вчора припустив, що у Литві, у цілій Короні, а



 
 
 

може, навіть у всьому світі з’явиться чоловік, котрий посміє
кинути йому в вічі: «Зрадник!» А він це вислухав і досі жи-
вий, і ті, хто це слово вимовили, також. Якби магнат знову
повернувся до тієї зали, в якій відбувався бенкет, то почув
би ще, як луна поміж карнизів і під склепіннями досі повто-
рює: «Зрадник! Зрадник!»

І шалений гнів, лють хвилями розривали груди олігарха.
Ніздрі його роздувалися, очі жбурляли блискавки, вени ви-
ступили на чолі. Хто тут сміє чинити опір його волі?.. Бурх-
лива уява викликала в думках картини покарання та мук для
бунтівників, котрі посміли відступити від ролі собак біля йо-
го ніг. Чоловік бачив кров їхню, що стікає з катівських со-
кир, чув хрускіт кісток, ламаних колом, і купався, і милував-
ся кровопролитним маревом.

Але коли твереза розважливість нагадала йому, що за ци-
ми бунтівниками стоять війська, що не можна безкарно го-
лову їм відрубати, тоді нестерпний неспокій, пекло поверта-
лися та наповнювали його душу, а хтось знову починав ше-
потіти йому у вухо: «Опустився, збіднів і зганьбився».

Як таке могло статися? Хіба Радзивілли не можуть вирі-
шувати долю країни? Втримати її для Яна-Казимира чи від-
дати Карлу-Ґуставові? Віддати, передати, подарувати кому
захоче? Магнат поглянув зі здивуванням перед себе. Ким то-
ді є Радзивілли? Ким були вчора? Про що гомонять по всій
Литві?.. То це все було ілюзією? Чи поряд гетьмана не встане
князь Богуслав зі своїми полками, а за ним дядько, електор



 
 
 

бранденбурзький, а за ними трьома – Карл-Ґустав, шведсь-
кий король, із усією своєю переможною могутністю, перед
якою донедавна тремтіла Німеччина вздовж і поперек? Та ж
ця Річ Посполита Польська простягає до нового господаря
руки, і добровільно здається на саму звістку про наближення
північного лева. Хто ж учинить опір цій невгамовній силі?

З одного боку шведський король, електор бранденбурзь-
кий, Радзивілли, за потреби Хмельницький зі своєю могут-
ністю, волоський господар і семигородський Ракочі, майже
половина Європи! А з іншого – пан воєвода вітебський із па-
ном Мирським, паном Станкевичeм, тією трійкою шляхти-
чів-приблуд з-під Лукова і з кількома бунтівними хоругва-
ми!.. Це що, жарти? Фарс?..

Тут враз князь голосно зареготав:
– Та до Люцифера і весь сейм пекельний, я що, збоже-

волів?.. Та нехай хоч усі ідуть до воєводи вітебськогo!
За хвилину однак обличчя його знову спохмурніло:
– Сильні тільки сильних до спілки беруть. Радзивілл, кот-

рий кидає Литву до шведських ніг, буде бажаний. Радзивілл,
котрий волає про допомогу проти Литви, буде зневажений.

Що ж робити?
Чужоземні офіцери, звісно, залишаться при ньому, але

сили їхньої недостатньо. І якщо польські хоругви підуть до
воєводи вітебськогo, тоді саме він триматиме долю країни у
своїй руці. Зрештою, кожен із цих офіцерів все ж виконає на-
каз, але не проникнеться справою Радзивілла всією душею,



 
 
 

не віддасться їй із запалом, не лише як жовнір, а й як одно-
думець.

Тут потрібні не чужоземці, а свої люди, котрі могли б при-
тягнути інших прізвищем, мужністю, славою, зухвалим при-
кладом, готовністю на все. Потрібно мати в країні таких од-
нодумців, хоча б на показ.

Хто ж із цих своїх залишився вірним князеві? Харлампій
– старий, відпрацьований жовнір, добрий для служби, але
для нічого більше. Пан Нев’яровський, котрого не люблять
у війську, не має впливу. За ними йдуть кілька інших, ще
меншого значення. Ніхто з впливових, ніхто з таких, за ким
пішло б військо, ніхто з таких, хто міг би стати популяриза-
тором всієї справи.

Залишався пан Кміциц, молодий, заповзятливий, зухва-
лий, вкритий великою лицарською славою, котрий носить
знамените прізвище, стоїть на чолі потужної хоругви, част-
ково власним коштом спорядженої, чоловік немов створе-
ний для ролі вождя всіх зухвалих і неспокійних духом у
Литві, притому сповнений запалу. Якби він пройнявся спра-
вою Радзивілла, то сприйняв би її з вірою, яку дає молодість,
пішов би за своїм гетьманом наосліп і виступав би від його
імені. Такий апостол вартує більше, ніж цілі полки, ніж ці-
лий загін чужоземців. Свою віру він зумів би влити в серця
молодого лицарства, потягнути його за собою та наповнити
людьми табір Радзивілла.

Але й він, либонь, завагався. Не кинув, щоправда, свою



 
 
 

булаву під ноги гетьмана, але й не став біля нього першої ж
миті. «Немає на кого опертися, нікому не можна довіряти, –
думав пригнічений князь. – Всі вони подадуться до воєводи
вітебськогo і ніхто не захоче зі мною поділитися…»

– Ганьбою! – підказала совість.
– Литвою! – відповіла з іншого боку пиха.
У кімнаті потемніло, бо ґніт свічки вигорів, і лише крізь

вікна лилося сріблясте світло місяця. Радзивілл задивився
на цей відблиск і глибоко замислився.

Йому щось примарилося у цьому світлі, вставали якісь по-
статі і щораз їх було більше, аж нарешті побачив князь наче
військо, що йде кудись із горішніх шляхів широкою місяч-
ною дорогою. Йдуть панцерні полки, гусарська і легка кін-
нота, ліс прапорів пливе над ними, а на чолі їде якийсь чо-
ловік без шолома на голові, вочевидь, тріумфатор, котрий
повертається після переможної війни. Тиша навколо і князь
виразно чує голоси вояків і люду: Vivat defensor patriae! Vivat
defensor patriae! Війська стає все більше, вже й обличчя во-
ждя можна розпізнати. Булаву він тримає у руці, по бунчу-
ках можна збагнути, що це великий гетьман.

– В ім’я Отця і Сина! – зойкнув князь. – Та це ж пан Са-
пєга, воєвода вітебський! А де ж я? Що ж мені призначено?

– Ганьба! – підказала совість.
– Литва! – відповіла пиха.
Князь плеснув у долоні. Пан Гарасимович, котрий нагля-

дав у прилеглій кімнаті, негайно з’явився в дверях і зігнувся



 
 
 

навпіл.
– Світла! – наказав князь.
Пан Гарасимович пообтинав ґноти на свічках, вийшов і за

мить повернувся з новим підсвічником у руці.
– Ваша світлосте! – повідомив слуга. – Час відпочити, бо

вже другі півні кукурікали!
– Не хочу! – заперечив князь. – Я задрімав і жахіття мене

душило. Що там нового?
– Якийсь шляхтич привіз лист із Несвіжа від крайового

князя, але я не посмів заходити без дозволу.
– Давай хутко сюди листа!
Пан Гарасимович подав запечатаний сувій, князь розгор-

нув і став читати:
«Нехай Вашу світлість Бог боронить і стримує від таких

задумів, які вічну ганьбу та руйнування дому нашому прине-
сти можуть. За таких намірів не про панування, а про волося-
ницю час думати. Мені також велич нашого дому на серці ле-
жить, а найкращий доказ турботи, що у Відні я проявив, аби
вольності в сеймах імперії мати могли. Але ні вітчизну, ні
пана свого за жодні нагороди та земну могутність не зраджу,
щоб після такого сіяння ганьбу не жнивувати на все життя
й осудження після смерті не мати. Згадайте, Ваша світлосте,
заслуги пращурів і непорочну славу їхню, опам’ятайтеся на
Боже милосердя, поки ще є час. Ворог облягає мене в Несві-
жі й я не знаю, чи цей лист дійде рук Вашої світлості. Але
хоча кожна хвилина погибеллю мені загрожує, не про поря-



 
 
 

тунок я піклуюся, а щоб Вашу світлість від цих задумів стри-
мати і на дорогу чеснот спрямувати. Хоч би що лихого не
накоїли, ще є можливість швидким виправленням гріхи спо-
кутувати. А від мене не допомоги сподівайтеся, бо я наперед
заявляю, що незалежно від спільної крові я сили свої з па-
ном підскарбієм і з воєводою вітебським з’єднаю й стократ
швидше, ніж Ваша світлість. Можливо, ви навернетесь, аби
до цієї ганебної зради добровільно не докладати рук. Божій
милості Вашу княжу світлість доручаю.

Міхал-Казимир Радзивілл, князь Несвіжа й Oлики, край-
овий Великого князівства Литовського».

Гетьман закінчив читати, поклав лист на коліна і похитав
головою з болісною усмішкою на обличчі.

– І цей мене покинув, власна кров мене зрікається за те,
що я хотів дім наш не звіданим доти блиском осяяти!.. Що?
Важко! Залишається Богуслав, той мене не залишить. З нами
електор і Карл-Ґустав, а хто не хоче сіяти, той і збирати не
буде…

– Ганьби! – прошепотіла совість.
– Ваша світлість бажає дати відповідь? – спитав пан Гара-

симович.
– Не буде відповіді.
– Мені відійти і покоївок прислати?
– Чекай. Варту посилили?
– Так, пане.
– Накази в хоругви розіслані?



 
 
 

– Так, пане.
– А що робить пан Кміциц?
– Головою об стіну бився і верещав з осудом. Вився, як

в’юн. Хотів утікати за Білевичaми, але варта його не пусти-
ла. Схопився за шаблю, мусили його скрутити. Тепер лежить
спокійно.

– Мечник расейняйський уже поїхав?
– Не було наказу його затримати.
– Я забув! – згадав князь. – Відчини вікна, бо задуха й аст-

ма мене душить. Харлампію скажи, щоб до Упіти по хоругву
вирушав і негайно її сюди привів. Грошей йому дай, хай пер-
шу чверть людям заплатить і пиячити дозволить. Скажи йо-
му, що Дідкейміс у довічне володіння замість пана Володий-
овського отримає. Астма мене душить. Зачекай!

– Як накаже ваша світлість.
– То що робить пан Кміциц?
– Як я й казав вашій світлості, лежить спокійно.
– Справді! Ти казав. То скажи його сюди прислати. Я маю

бажання з ним балакати. Пута накажи йому зняти.
– Ваша світлосте, він біснуватий.
– Не бійся, йди!
Пан Гарасимович вийшов. А князь витягнув із венеційсь-

кого секретера скриньку з пістолями, відкинув кришку і по-
клав собі під рукою, на стіл, за який і сам сів.

Через чверть години увійшов пан Кміциц, котрого супро-
воджували чотири шотландських трабанти. Князь наказав



 
 
 

жовнірам вийти. Залишилися наодинці.
Здавалося, що навіть однієї краплі крові немає на обличчі

юнака, таке воно було бліде. Лише очі його паленіли, як у
гарячці, однак парубок був спокійний, розчавлений, або за-
нурений у безмежний розпач.

Якусь хвилину мовчали обоє. Першим озвався князь: – Ви
присягнули на розп’ятті, що не залишите мене!

– Проклятий я буду, якщо цю присягу зламаю. Проклятий
буду, якщо залишуся їй вірним! – бовкнув пан Кміциц. –
Мені байдуже!

– Навіть якщо я вас до чогось лихого приведу, відповідати
не вам.

– Місяць тому мені загрожували суди і кара за вбивства.
Тепер же мені здається, що тоді я був невинний, як дитя!

– До того, як вийти з цієї кімнати, вам буде відпущено всі
ваші давні гріхи, – нагадав князь.

Враз змінивши тон, господар спитав із певною фамільяр-
ною добродушністю:

– Що вважаєте, я мав зробити проти двох ворогів, стократ
сильніших, від яких захистити цю країну не міг?

– Загинути! – сказав різко пан Кміциц.
– Заздрю я вам, жовнірам, котрі можуть так легко скину-

ти тягар, що тисне. Загинути! Хто смерті в очі дивився і не
боїться її, тому немає нічого простішого на світі. Вас голо-
ва не болить за те і жодному на гадку не спаде, що якби я
тепер запеклу війну затіяв і, не уклавши угоди, загинув, тоді



 
 
 

б каменя на камені від цієї країни не залишилося. Не дай,
Боже, щоб таке сталося, бо і в небі не знайшла б душа моя
спочинку. О, terque quaterque beati81, ті, хто може загинути!..
Чи, гадаєш, мені життя не надоїло, не хочу я вічного сну і
спочинку? Але келих жовчі та гіркоти треба випити до дна.
Необхідно рятувати цю нещасну країну і для її порятунку під
новою зігнутися вагою. Хай заздрісники підозрюють мене в
гонорі, хай кажуть, що я вітчизну зраджую, щоб самому під-
нятися, Бог усе бачить і Господь вирішить, чи я прагну цього
звеличення і чи не відмовився б я, якби була змога. Знайдіть
ті, хто мене покинув, засоби для порятунку. Вкажіть дорогу,
хто мене зрадником назвав, якщо я сьогодні ж порву цей до-
кумент і всі хоругви зі сну розбуджу, щоб на ворога рушити.

Пан Анджей мовчав.
– Що ж ви замовкли? – підвищив голос Радзивілл. – Що б

ви зробили на моєму місці великого гетьмана та віленського
воєводи? Загинути не важко, але це країну не врятує. А тре-
ба захистити окуповані воєводства, помститися за згарища
Вільна, оборонити Жемайтію від шведської навали, ба, всю
Річ Посполиту, вигнати з нашої землі всіх ворогів!.. Розір-
вися на тисячі шматків, але не загинь!.. Не загинь, бо тобі не
можна, треба рятувати країну!..

– Я не гетьман і не віленський воєвода, – відрубав пан Кмі-
циц, – і що до мене не належить, то не моя проблема. Але
якщо річ у тім, щоб роздертися на тисячі шматків, то я го-

81 Terque quaterque beati (лат.) – три і чотири рази благословенні.



 
 
 

товий!
– Слухайте ж тоді, жовніре: позаяк не ваша голова має

рятувати країну, то залиште це моїй і довіртесь!
– Я не можу! – стиснув зуби пан Анджей.
Радзивілл похитав головою:
– Я не розраховував на тих, сподівався на те, що сталося,

aле на вас я надіявся. Замовкніть і слухайте. Я поставив вас
на ноги, звільнив від суду і покарання, пригорнув до серця,
як сина. А знаєте чому? Бо гадав, що маєте сміливу душу,
до великих звершень готову. Я мав потребу в таких людях,
цього не приховую. Не було біля мене нікого, хто посмів би
на сонце глянути безбоязним оком. Були люди малого духу
та малої фантазії. Таким не вказуй ніколи іншої дороги, як
та, якою вони самі й їхні батьки ходити звикли, бо тебе за-
клюють, що їх на бездоріжжя провадиш. А куди, якщо не до
прірви, ми дійшли тими старими манівцями? Що сталося з
тією Річчю Посполитою, якої колись весь світ боявся?

Тут князь схопив голову руками і повторив тричі:
– Бoжe! Бoжe! Бoжe!..
Та вже за мить продовжив:
– Надходять часи Божого гніву, часи таких потрясінь і та-

кого занепаду, що звичайними способами вже нам не підня-
тися з тієї недуги, а якщо я хочу вдатися до нових, які лише
салютом щось принести можуть, то мене покидають навіть
ті, на кого я опертися хотів, котрі мали мені довіряти, ко-
трі мені на розп’ятті присягали. Через кров і рани Христові!



 
 
 

Невже ви гадаєте, що я навічно віддався під протекцію Кар-
ла-Ґуставa, що я цю країну справді думаю зі Швецією об’єд-
нати, що ця угода, за яку мене зрадником обізвали, довше,
ніж рік, тривати буде?.. Чого витріщилися здивованими очи-
ма?.. Ще більше здивуєтесь, коли все почуєте. Більше набе-
ретесь страху, бо тут станеться щось таке, про що ніхто не
здогадується, ніхто навіть не припускає, чого розум звичай-
ної людини обійняти не зможе. Але кажу вам, годі тремтіти,
бо в цьому порятунок цієї країни, не відступайте, бо коли
нікого не знайду на допомогу, то, може, й загину, але зі мною
загине Річ Посполита і ви всі – на віки віків! Я один вряту-
вати її можу, але для цього мушу зім’яти та розтоптати всі
перешкоди. Горе тому, хто мені опирається, бо сам Бог його
через мене зітре, чи то буде пан воєвода вітебський, чи пан
підскарбій Ґосевський, чи військо, чи вперта шляхта. Я хочу
врятувати вітчизну, й усі шляхи, всі способи для цього мені
підходять. Рим у важкі часи призначав диктаторів – такої, чи
більшої, тривалішої влади мені потрібно… Не пиха мене до
неї тягне: хто почувається в силі, нехай її замість мене бере!
Але коли немає нікого, то я її візьму, хіба мені ці мури спер-
шу на голову впадуть!..

Сказавши це, князь підняв обидві руки вгору, буцімто
справді хотів підперти склепіння, що валилося, і було в ньо-
му щось таке велетенське, що пан Кміциц вирячив широко
очі і дивився на нього, немов ніколи раніше не бачив. Відтак
спитав зміненим голосом:



 
 
 

– Куди ваша світлість прямує?.. Чого хоче?..
– Я хочу корону! – вигукнув Радзивілл.
– Ісусе, Маріє!..
Настала мить глухої тиші, лише різко зареготав пугач на

замковій вежі.
– Слухайте ж, – промовив князь, – час уже розповісти вам

усе. Річ Посполита гине. І мусить загинути. Немає жодних
шляхів для її порятунку. Завдання у тому, щоб цей край, цю
нашу ближчу вітчизну врятувати від знищення. А вже потім
усе відродиться з попелу, як фенікс. Я це зроблю. І цю коро-
ну, якої прагну, вкладу, як тягар, на голову, щоб із неї могло
нове життя народитися. Не тремтіть! Земля не розпадеться,
все залишиться на давньому місці, лише нові часи настануть.
Я віддав цю країну шведам, щоб їхньою зброєю нашого дру-
гого ворога зупинити, вигнати його з нашої землі, поверну-
ти втрачене, і в його власній столиці мечем до мирної угоди
змусити. Чуєте мене? А в тій скелястій, голодній Швеції не
вистачить людей, забракне сил, недостатньо шабель, щоб цю
незміриму Річ Посполиту захопити. Можуть перемогти раз і
ще раз наше військо. Але втримати нас у покорі не зможуть.
Якби до кожних десяти тутешніх людей приставити чатовим
одного шведа, то ще для багатьох десятків не було б кого
приставити. І Карл-Ґустав це добре знає, тому не хоче і не
може захопити всю Річ Посполиту. Займе королівську Прус-
сію, частину Великої Польщі, не більше, і цим буде голову
собі сушити. Але щоб тими надбаннями міг у майбутньому



 
 
 

безпечно владарювати, то буде змушений союз Корони з на-
ми розірвати, бо інакше не засидиться в цих провінціях. Що
ж станеться з цією країною? Кому її віддадуть? Якщо я від-
кину цю корону, яку мені Бог і фортуна на голову кладуть,
то віддадуть її тому, хто її в цей момент міцно схопить. Але
Карл-Ґустав не погодиться це зробити, щоб сусідську могут-
ність не надто відгодувати і грізного собі ворога не створити.
Хіба, якщо я корону відкину, тоді мусить так бути. Але чи
маю я право її відкидати? Чи можу дозволити, щоб сталося
те, що останньою загибеллю загрожує? Удесяте й усоте пи-
таю: де знайти сили для порятунку? Тож нехай діється воля
Божа! Я приймаю цей тягар на свої плечі. Шведи за мене,
електор, наш родич, допомогу обіцяє. Я звільню країну від
війни! З перемог і розширення кордонів розпочну пануван-
ня свого дому. Зацвіте спокій і добробут, вогонь не палити-
ме села та міста. Так буде і так мусить бути. В цьому мені
допоможе Бог і хрест святий, бо я відчуваю в собі силу і мі-
ць, з неба мені надані, бо хочу щастя для цієї країни, бо не
тут іще кінець моїх задумів. І на це небесне світло присягаю,
на ці тремтячі зірки, що якщо мені сил і здоров’я вистачить,
то всю цю будівлю, що валиться сьогодні, я відбудую заново,
навіть величнішою, ніж раніше, її зроблю.

Вогнем палали очі князя й усю його постать оточував
якийсь незвичайний ореол.

– Ваша світлосте! – вигукнув пан Кміциц. – Розум обійня-
ти цього не може, голова репає, очі бояться дивитися вперед!



 
 
 

–  Пізніше, – провадив далі Радзивілл, немовби линучи
за подальшим летом власних думок, – потім. Янa-Казимира
шведи не позбавлять ні держави, ні панування, але його в
Мазовші і в Малій Польщі залишать. Бог йому не дав нащад-
ків. Тому відбудуться вибори. Кого ж на трон оберуть, якщо
хочуть із Литвою і далі в одній державі бути? Бо ця Коро-
на дійшла великої могутності і змогла зім’яти тевтонську си-
лу. Ось коли на її трон сів Владислав Ягайло. І тепер так бу-
де. Поляки не можуть когось іншого на трон покликати, ли-
ше того, хто тут пануватиме. Не можуть і не зроблять цього,
бо загинуть, бо їм між Німеччиною та Туреччиною повітря
в грудях забракне, а тут ще й козаки, як рак, ці груди роз-
дирають! Не можуть! Сліпий, хто цього не бачить, дурний,
хто цього не тямить! А тоді обидві країни знову об’єднають-
ся та зіллються в одну могутність у домі моєму! Тоді поба-
чимо, чи ті скандинавські королики залишаться при сьогод-
нішніх прусських і великопольських здобутках. Тоді я скажу
їм: quos ego82 і цією стопою змарнілі ребра їхні притисну. І
створю таку могутність, якої світ не бачив, про яку діяння
не писали, а може, й до Константинополя хрест, меч і вогонь
понесемо і погрожувати будемо ворогам, спокійні всередині!
Великий Господи, котрий обертає зірки колами, дай же мені
врятувати цю нещасну країну, для хвали Твоєї й усього хри-
стиянства, дай же мені людей, котрі б збагнули думку мою і
до порятунку хотіли б руку докласти. Такий я є!..

82 Quos ego (лат.) – ось я вас.



 
 
 

Тут князь розвів руками й погляд звів догори:
– Ти мене бачиш! Ти мене судиш!..
– Ясновельможний княже! Ясновельможний княже! – за-

голосив пан Анджей.
– Ідіть! Залиште мене! Киньте мені пернач під ноги! Клят-

вопорушник! Назвіть зрадником!.. Хай у цій терновій ко-
роні, яку мені на голову покладено, жодної колючки не за-
бракне! Знищуйте країну, занурюйте її в прірву, відштовх-
ніть руку, яка її врятувати може, і на Божий суд ідіть. Нехай
там нас розсудять.

Пан Кміциц кинувся на коліна перед Радзивіллом.
– Ваша світлосте! Я з вами до смерті! Батьку вітчизни!

Рятівник!
Радзивілл поклав йому обидві руки на голову і знову на-

стала мить мовчання. Лише пугач безперервно реготав на ве-
жі.

– Все ви отримаєте, чого прагнули та жадали, – пообіцяв
урочисто князь. – Ніщо вас не омине, і більше отримаєте,
ніж вам батько та матір бажали. Встаньте, майбутній вели-
кий гетьмане і віленський воєводо!..

На небі почало світати.



 
 
 

 
Розділ XV

 
Пан Заглоба вже добре нахлявся, коли тричі кинув страш-

ному гетьманові в очі слово «зрадник!» А годиною пізніше,
коли вино випарувалося йому з довбешки і коли він опини-
вся разом з обома панами Скшетуськими та паном Міхалом
у кейданському замковому підземеллі, нарешті второпав, на
яку долю виставив власну шию і товаришів, тому дуже зажу-
рився.

– Що ж тепер буде? – питав він, споглядаючи осоловілими
очима на низькорослого лицаря, котрому у важких ситуаціях
довіряв найбільше.

– Бодай би мене чорти вхопили! Мені байдуже! – відрубав
пан Володийовський.

– Доживемо ще до таких часів і такої ганьби, якої світ і ця
Корона ще не знала! – зронив Ян Скшетуський.

– Аби лише дожили, – скривився пан Заглоба, – тоді могли
б своїм добрим прикладом гріхи інших виправити. Але чи
доживемо? Це ґрунт…

– Страшна річ, не можу повірити! – втрутився Станіслав
Скшетуський. – Де щось таке могло трапитися? Рятуйте, па-
нове, бо відчуваю, що розум втрачаю. Дві війни, третя коза-
цька. І до того зрада, як зараза: Радзієвський, Опалинський,
Ґрудзінський, Радзивілл. Не інакше, як кінець світу настає
і судний день! Нехай земля розверзнеться під нашими нога-



 
 
 

ми. Милий Боже, я з глузду їду!
І, поклавши руки на потилицю, став кидатися вздовж і по-

перек підвалу, як дикий звір по клітці.
– Чи, може, помолитися? – сказав він нарешті. – Боже ми-

лосердний, рятуй!
– Заспокойтеся, пане, – зітхнув пан Заглоба, – зараз не час

у відчай впадати!
Пан Станіслав зуби стиснув, нестяма його заполонила.
– Щоб ви здохли! – кинув він панові Заглобі. – Це все

ваша ідея: поїздка до цього зрадника! Щоб вас обох помста
наздогнала!

– Спам’ятайся, Станіславe! – обірвав його пан Ян суворо.
– Того, що сталося, ніхто не міг передбачити. Терпи, бо не
один терпиш, і знай, що наше місце тут, а не деінде. Господи
Боже, змилуйся не над нами, але над цією нещасною вітчиз-
ною!

Пан Станіслав нічого не сказав, лише руки заламував, аж
суглоби тріщали.

Замовкли. Лише пан Міхал свистів у відчаї крізь зуби і
волів бути байдужим до всього, що біля нього діялося, хоча
по суті він терпів подвійно – по-перше, над нещастям вітчиз-
ни, а по-друге, що гетьманові не скорився. Для цього жовні-
ра до мозку костей це була найжахливіша річ. Він волів би
краще тисячу разів загинути.

– Не свистіть, пане Міхале! – попросив його пан Заглоба.
– Начхати!



 
 
 

– Дивна річ. Чому ніхто з вас не подумав, чи не має мож-
ливості врятуватися? А над цим варто помізкувати! Ми що,
маємо гнити в цьому підвалі, коли кожна рука батьківщині
потрібна? Коли один порядний мусить десятьох зрадників
перекрити?!

– Батько має слушність! – погодився Ян Скшетуський.
– Ви один не одуріли від болю. Як вважаєте, що цей зрад-

ник має намір із нами зробити? Не на горло ж усіх нас по-
карає?

Пан Володийовський вибухнув реготом відчаю.
– І то чому ж? Цікаво було б знати. Чи не має він інквізи-

ції? Чи не має меча? Навряд чи ви знаєте Радзивіллa.
– Що ви торочите! Яке ж йому право надане?..
– Наді мною – гетьманське, а над вами – насильство!
– За яке буде змушений відповідати.
– Перед ким? Перед шведським королем?
– Вмієте ви втішити! Нема про що балакати!
– Я навіть не думав вас утішати.
Усі замовкли й якийсь час було чутно лише розмірені кро-

ки шотландських піхотинців за дверима підвалу.
– Нема ради! – пінився пан Заглоба. – Тут треба щось зме-

тикувати.
Ніхто йому не відповів, тому шляхтич продовжив:
– Не можу повірити, щоб нас на смерть засудили. Якби

за кожне слово, на п’яну голову сказане, голову рубати, то
жоден шляхтич у цій Речі Посполитій із головою не ходив



 
 
 

би. А neminem captivabimus?83 Це якісь дурнуваті вибрики.
–  Маєте за приклад себе і нас! – зауважив Станіслав

Скшетуський.
– Це сталося поквапом, не повірю беззаперечно в те, що

князь на таке наважиться. Ми тут чужі, жодним чином під
його юрисдикцію не підпадаємо. Він мусить громадську дум-
ку враховувати і з насильства не може починати, щоб проти
себе шляхту не налаштовувати. Правду кажу! Завелика нас
купа, щоб усім голови постинати. Над офіцерами має право,
цього не можу заперечити, але гадаю, що на військо він ози-
ратиметься, яке про своїх не забариться запитати. А де ваша
хоругва, пане Міхале?

– В Упітi!
– Скажіть, а ви впевнені, що ваші люди вам вірними за-

лишаться?
– Звідки ж я можу знати? Вони мене поважають, але й

знають, що гетьман стоїть наді мною.
Пан Заглоба на якусь мить замислився.
– Дайте мені до них доручення, аби мене в усьому слуха-

ли, як вас, якщо я поміж них об’явлюся.
– Вам здається, що ви вже вільний!
– А що мені може завадити? Я бував і в гірших халепах і

Бог мене рятував. Дайте доручення мені й обом панам Скше-

83 Neminem captivabimus (лат.) – шляхетські привілеї: законодавчі акти, що їх
видавали королі руські, великі князі литовські, королі польські, де йшлося про
шляхетські права та вольності.



 
 
 

туським. Хто перший вислизне, той одразу до хоругви виру-
шить й іншим її на порятунок приведе.

–  Ви, мабуть, марите! Шкода часу на балаканину! Хто
звідси вислизне! Та й на чому, врешті-решт, я напишу наказ?
Маєте папір, чорнило, пера? Зовсім голову втратили.

–  Відчай! – поставив діагноз пан Заглоба. – Тоді дайте
мені хоча б свій перстень!

– Беріть і дайте мені спокій! – відмахнувся пан Володий-
овський.

Пан Заглоба перстень узяв, одягнув його на мізинець і
став походжати в задумі.

Тим часом каганець задимів і згас. Приміщення накрила
суцільна темрява. Лишень крізь ґрати високого вікна видні-
лися кілька зірочок, що миготіли на погожому небі. Пан За-
глоба не зводив погляду з цих ґрат.

– Якби небіжчик Підбийп’ята був живий і був із нами, –
бурмотів стариган, – то вирвав би ґрати і ми б уже за годину
опинилися за межами Кейдан.

– Зможете підсадите мене аж до вікна? – пожвавився Ян
Скшетуський.

Пан Заглоба з паном Станіславом стали під стіну, пан Ян
виліз їм на плечі.

– Тріщить! Як мені Бог милий, тріщить! – загукав пан За-
глоба.

– Що, батьку, таке кажете! – здивувався Ян. – Я ж іще не
почав тягнути.



 
 
 

–  Залізайте вдвох із племінником, я вас там якось уже
втримаю. Не раз я жалів пана Міхалa, що він такий малий, а
тепер жалію, що не менший, бо міг би, як змія, вислизнути.

Але пан Ян зістрибнув на підлогу.
– Шотландці стоять із того боку! – пояснив він.
– Щоб їм у соляні стовпи перекинутися, як дружина Ло-

та. Темно тут, хоч в око стрель. Незабаром світати почне.
Гадаю, що нам щось пожерти принесуть, бо навіть негідни-
ки знають, що військовополонених не можна голодом мори-
ти. Може, також Бог змусить гетьмана схаменутися. Ніч не
одному сумління гризе, а чорти грішників непокоять. Та не
може бути, щоб до цього підвалу був лиш один вхід? За дня
тут оглянуся. Голова моя важка, тому жодного фортеля ви-
гадати не можу. Завтра Бог кмітливості допоможе, а тепер
почнімо молитви промовляти, пановe, і просімо Матінку Бо-
жу про порятунок із цієї єретичної в’язниці.

І бранці стали молитися і літанію до Матері Божої відмо-
вляти, після чого обоє пани Скшетуські і пан Володийовсь-
кий замовкли, сповнені нещастя, і лише пан Заглоба тихо
бурмотів:

– Інакше й бути не може, – бурчав дідуган, – не пізніше,
ніж завтра, нам оголосять: на вихід! Будьте з Радзивіллом,
вам усе пробачать, ще й винагородять! Так буде? Гаразд! Я
буду з Радзивіллом! І тоді ще побачимо, хто кого одурить.
То ви до в’язниці шляхту пакуєте, на вік і на заслуги не зва-
жаючи? Гаразд! Кому шкода, тому плач! Дурень буде вни-



 
 
 

зу, а мудрий – згори. Пообіцяю, що захочуть, але того, що
виконаю, навіть на латки для чобіт не вистачить. Якщо ви
присяги вітчизні не дотримали, то доброчесний той, хто й
вам не дотримає. Але це правда, що надходить остання го-
дина для Речі Посполитої, якщо найвидатніші її сановники
з ворогом єднаються. Такого в світі ще не бувало, і, мабуть,
державу доведеться втратити. Чи є в пеклі досить мук для
власне таких зрадників? Чого тому Радзивіллoвi бракувало?
Maлo йому ця вітчизна дала, що її, як Юда, продав, і це в час
найбільших випробувань, під час трьох воєн!.. Праведний,
праведний гнів твій, Господи, нашли на нього кару якнай-
швидше! Хай буде так! Амінь! Тільки б звідси якнайшвидше
на свободу вибратися – нароблю я вам партизанів, ясновель-
можний гетьмане! Пізнаєте, яка зрада на смак. Будете мене
ще за приятеля вважати, але якщо кращих друзів не знайде-
те, то не полюйте ніколи на ведмедя, хіба вам ваша шкура
набридла.

Так патякав собі пан Заглоба. Тим часом спливла одна і
друга година і нарешті стало світати. Сірі відблиски, що по-
трапляли крізь ґрати, розпорошували повільно темряву, що
панувала в підвалі і, витягнули з неї понурі лицарські по-
статі, що сиділи під стінами. Пан Володийовський і два пани
Скшетуські дрімали від утоми, але коли ще посвітлішало, із
замкового подвір’я долетіли відголоси жовнірських кроків,
дзенькіт зброї, тупіт копит і звуки сурм біля брами. Лицарі
посхоплювалися на рівні ноги.



 
 
 

– День починається не надто успішно! – зауважив пан Ян.
– Дай, Боже, щоб закінчився сприятливіше, – відповів пан

Заглоба. – Знаєте, пановe, що я вночі надумав? Нас точно
пригостять дарованим життям, якщо на службу до Радзивіл-
лa стати й якщо в зраді допомагати погодимося. І ми маємо
на таке погодитись, аби волею скористуватися і за вітчизну
стати.

– Нехай мене Бог боронить, щоб я став зраду підписувати,
– відрубав пан Ян, – бо хоч би потім від зрадника відступив,
все одно моє прізвище на ганьбу моїм дітям між зрадниками
залишиться. Не зроблю цього, краще вже померти.

– Я також! – підтримав брата пан Станіслав.
– А я вас наперед попереджаю, що зроблю це. На фортель

є фортель, а потім буде, як Бог дасть. Ніхто не подумає, що я
з доброї волі чи щиро це зробив. І нехай цього змія Радзивіл-
лa чорти до пекла заберуть! Ще побачимо, чиє буде згори.

Подальшу розмову обірвали крики, що долинали знадво-
ру. Чулися в них зловісні акценти гніву та збурення. Водно-
час лунали поодинокі голоси команди та відлуння кроків ці-
лих натовпів, і важкий гуркіт, наче від перекочуваних гар-
мат.

– Що там діється? – поцікавився пан Заглоба. – Може, дав
би Всевишній, то якась допомога для нас?

– Це незвичайні звуки, – погодився пан Володийовський.
– Нумо, підсадіть мене до вікна, то я хутко розпізнаю, що
там таке.



 
 
 

Ян Скшетуський узяв його під боки і підняв, як дитину,
догори, а пан Міхал схопився за ґрати і став пильно розгля-
дати подвір’я.

– Є щось, є! – енергійно заговорив молодик. – Бачу угорсь-
ку надвірну хоругву піхоти, якою пан Оскеркo командував.
Вони йому були вірні, але він також під арештом. Точно
про нього питають. Стоять у бойовому шикуванні. Поручник
Стахович із ними, він приятель пана Оскерка.

У цю мить крики стали ще голоснішими.
– Ґанхов до них приїхав. Балакає щось із паном Стахови-

чем. А який крик!.. Бачу, пановe, як пан Стахович із двома
офіцерами відходять від хоругви. Йдуть, мабуть, до гетьмана
посланцями. Як мені Бог милий, бунт поширюється у війсь-
ку. Гармати проти угорців викотили і шотландський загін та-
кож у бойовому шикуванні. Товариство з польських хоругв
збирається біля угорців. Без них не мали б такої сміливості,
бо в піхоті жорстка дисципліна.

– Хай Бог милує! – викрикнув пан Заглоба. – В цьому наш
порятунок!.. Пане Міхале, а чи багато є польських хоругв?..
Бо ці якщо збунтуються, то збунтуються.

– Гусарська пана Станкевичa і панцерна пана Мирськогo
стоять за два дні дороги від Кейдан, – перелічив пан Воло-
дийовський. – Якби вони тут були, їх би не посміли зааре-
штувати. Зачекайте. Є драгуни Харлампія, один регімент 84,
другий Мелешка, ці стоять при князеві. Пан Нев’яровський

84 Регімент – полк найманого війська.



 
 
 

також стоїть біля князя, але його полк далеко. Два шот-
ландських регіменти.

– Тобто при князеві є чотири.
– Й артилерія під паном Корфом: ще два регіменти.
– Ой! Щось забагато!
– І хоругва пана Кміцицa, озброєна до зубів. Шістсот лю-

дей.
– А пан Кміциц на чиєму боці?
– Я не знаю.
– Ви його бачили? Кинув учора булаву, чи ні?
– Невідомо.
– А хто проти князя? Які хоругви?
– Насамперед це угорці. Людей із двісті. Ще є купа різ-

номастого товариства з-під булави пана Мирського та пана
Станкевичa. Є трохи шляхти. І пан Кміциц, але я в цьому не
впевнений.

– А щоб його!.. Прости, Господи. Мало!.. Замало!..
– Ці угорці двох полків вартують. Старий жовнір і вивче-

ний! Зачекайте… Ґноти запалюють у гарматах, битва назрі-
ває.

Пани Скшетуські мовчали, а пан Заглоба вертівся, як на
пательні.

– Бий зрадників! Бий сучих синів! Ех, Кміциц! Кміциц!
Все від нього залежить. Сміливий він вояк?

– Як диявол… Готовий на все.
– Не може бути інакше, тільки він на наш бік встане.



 
 
 

– Бунт у війську! Ось, до чого гетьман довів! – спересердя
вигукнув пан Володийовський.

– І хто тут бунтівник? Військо чи гетьман, котрий проти
власного пана збунтувався? – спитав пан Заглоба.

–  Бог це засудить. Зачекайте… Знову там якийсь рух.
Частина драгунів Харлампія стає біля угорців. Лише добра
шляхта в цьому регіменті служить. Чуєте, як кричать?

– Полковників! Полковників! – закликали грізні голоси з
подвір’я.

– Пане Міхале! На Божі рани, гукніть їм, щоб послали по
вашу хоругву і по панцерне та гусарське товариство.

– Цить!
Тоді пан Заглоба сам почав волати:
– Пошліть по решту польських хоругв і в пень тих зрад-

ників!
– Тихо будьте!
Враз, не у дворі, але на задах замку пролунав короткий

обірваний залп мушкетів.
– Ісусе, Маріє! – верескнув пан Володийовський.
– Пане Міхале, що там таке?
– Не вагаючись розстріляли пана Стаховичa і двох офі-

церів, котрі виступили делегатами, – гарячкував пан Воло-
дийовський. – Не може бути!

– Муки Господа нашого! Тож на жодну амністію не можна
й сподіватися.

Гуркіт пострілів заглушив подальшу розмову. Пан Міхал



 
 
 

конвульсивно схопився за ґрати і притиснув до них чоло, але
впродовж хвилини нічого не міг бачити, крім ніг шотландсь-
ких піхотинців, вишикуваних тут же за вікном. Залпи муш-
кетів щораз густішали, а до цього озвалися й гармати. Сухі
удари куль об стіну над підвалом було чутно чудово, наче
градом осипало. Аж стіни замку тряслися.

– Пане Міхале, стрибайте, бо ще загинете там! – закликав
пан Ян.

– Нізащо. Кулі лягають вище, а з гармат стріляють у про-
тилежний бік. Нізащо не зійду.

І пан Володийовський, ще дужче схопившись за ґрати,
підтягнувся весь у віконний отвір, і більше не мав потреби
спиратися на плечі пана Скшетуськогo. У підвалі, щоправда,
зробилося темно, бо віконце було мале і пан Міхал, хоч і ху-
дорлявий, затулив його повністю, зате товариші, котрі зали-
шилися внизу, мали щоразу свіжі повідомлення з поля бою.

–  Вже бачу тепер! – гарячкував пан Володийовський. –
Угорці вперлися в стіну і звідти стріляють. Га! Я боявся, щоб
докупи не збилися, бо гармати б їх умить спопелили. Добрі
жовніри! Як мені Бог милий! Навіть без офіцерів знають, що
треба робити. Знову задиміло! Нічого не бачу.

Постріли стали слабнути.
– Бoжe милий! Не відкладай кари! – голосив пан Заглоба.
– Що там, пане Міхале? – спитав пан Скшетуський.
– Шотландці атакують.
– Грім і блискавка! І ми мусимо тут сидіти! – спалахнув



 
 
 

пан Станіслав.
– О, вже є! Галябардисти! Угорці їх шаблями рубають! Ах!

Бoжe! Зле, що ви не можете побачити! Що за жовніри!
– І між собою б’ються, замість із ворогом.
–  Угорці перемагають! Шотландці ліворуч відступають.

Бог мій захисник! Драгуни пана Мелешка переходять на їх-
ній бік!.. Шотландці між двох вогнів. Корф не може з гармат
стріляти, бо й шотландців накриє. Бачу вже і Ґанховoві мун-
дири між угорцями. Вони атакують браму. Хочуть вибратися
звідси. Несуться, як буря! Все ламають!

– Ех? Як же це? Як я хотів би, щоб замок здобули, – крик-
нув пан Заглоба.

– Байдуже! Завтра повернуться з хоругвами пана Мирсь-
когo та пана Станкевичa. Нічого собі! Харлампій загинув!..
Ні! Встає, поранений. Вже, вже вони при брамі. Що таке?
Це що, шотландська охорона брами переходить на бік угор-
ців? Бо відкривають ворота. Клубиться з того боку. Бачу па-
на Кміцицa! Кміциц! Кміциц із кіннотою б’ється через бра-
му!

– На чиєму боці? На чиєму боці? – лементував пан Загло-
ба.

Якийсь час пан Міхал не відповідав, але недовго. Гамір,
брязкіт зброї та зойки лунали тим часом із подвоєною силою.

– Вже по них! – крикнув вражений пан Володийовський.
– По кому? По кому?
– По угорцях! Кіннота їх розбила, топче, січе! Штандарт



 
 
 

у руці пана Кміцица!.. Кінець, кінець!
Сказавши це, пан Міхал зсунувся з ніші вікна й упав на

руки Янa Скшетуськогo.
– Убийте мене, – ридав він, – убийте, бо я цього чоловіка

мав під шаблею і живим відпустив. Я відвіз йому вірчу гра-
моту! Через мене зібрав цю хоругву, з якою тепер проти віт-
чизни воюватиме. Знав, кого набирав, гультяїв, шибеників,
бандитів, шкуродерів, таких, як він сам. Дай, Боже, його ще
раз із шаблею зустріти. Господи! Подовж мені життя на згу-
бу цього зрадника, бо присягаюся, що він більше з рук моїх
не вибереться.

Тим часом крики, тупіт копит і залпи пострілів зазвучали
з іще більшою силою. Але поступово вони ослабли й уже че-
рез годину тиша запанувала в кейданському замку, її пору-
шували лише розмірені кроки шотландських патрулів і від-
голоси команд.

– Пане Міхале! А визирніть ще раз, – благав пан Заглоба.
– Навіщо? – здивувався невисокий лицар. – Хто військо-

вий, той вгадає, що сталося. Врешті я бачив їх розбитими.
Пан Кміциц тут тріумфує!

– Щоб його коні роздерли, баламута та шибеника! Щоб
йому довелося гарем у татар пильнувати!



 
 
 

 
Розділ XVI

 
Пан Міхал мав рацію! Пан Кміциц тріумфував. Угорці та

частина драгунів пана Meлешка, а також Харлампія, котрі
з’єдналися з ними, лягли густим трупом на кейданському ди-
тинці. Заледве кількадесят із них вислизнули та розсіялися в
околицях замку та міста, де їх переслідувала кіннота. Спій-
мали ще багатьох, інші опинилися, мабуть, аж у таборі Пав-
ла Сапєги, воєводи вітебськогo, котрому перші мусили при-
нести страшну звістку про зраду великого гетьмана, про йо-
го перехід на бік шведів, про ув’язнення полковників і опір
польських хоругв.

Тим часом пан Анджей, весь укритий кров’ю та пилюкою,
з’явився з угорським штандартом у руці до Радзивілла, ко-
трий прийняв його з розпростертими обіймами. Але пана
Кміцица не одурманила перемога. Навпаки, він був похму-
рий і злий, ніби проти свого сумління вчинив.

– Ваша світлосте! – сказав він. – Не хочу слухати похвали
і бажав би сто разів із ворогами вітчизни воювати, ніж один
із жовнірами, котрі б нам придатися могли. Мені здається,
що сам собі кров пустив.

– Чия ж це провина, якщо не тих бунтівників? – відру-
бав князь. – Я волів би їх під Вільно повести, і саме так мав
би вчинити. Але вони забажали проти влади виступити. Що
сталося, того вже не змінити. Було треба і буде треба дати



 
 
 

приклад.
– Що ваша світлість накаже зробити з військовополоне-

ними?
– Кожному десятому куля в лоб. Решту позмішувати з ін-

шими полками. Ви поїдете сьогодні в хоругви пана Мирсь-
когo і пана Станкевичa, завезете їм мій наказ, щоб до похо-
ду були готові. Призначаю вас командувати цими двома хо-
ругвами і третьою пана Володийовськогo. Командири мають
вам підлягати й у всьому коритися. Я хотів до цієї хоругви
Харлампія спочатку послати, але він зараз нікудишній. Тому
передумав.

– А в разі опору? Бо у пана Володийовського ляуданські
люди, котрі мене люто ненавидять.

– То оголосіть їм, що пани Мирський, Станкевич і Воло-
дийовський будуть негайно розстріляні.

– Тоді вони можуть піти зі зброєю на Кейдани, щоб їх від-
бити. В пана Мирськогo відбірна шляхта служить.

– А ви візьміть із собою регімент шотландської піхоти і
регімент німецької. Спочатку їх оточіть, а тоді оголосіть на-
каз.

– Як забажає ваша світлість!
Радзивілл поклав руки на коліна та замислився.
– Панів Мирського і Станкевичa я розстріляв би охоче,

коли б не те, що їх не лише у своїх хоругвах, але в усьому
війську, навіть по всій країні шанують. Боюся розголосу та
відкритого бунту, приклад якого ми мали вже напередодні.



 
 
 

Щастя, що завдяки вам добру одержали науку і двічі поду-
має кожна хоругва, перш ніж проти нас виступити. Потріб-
но лишень хутко діяти, щоб упертюхи не перейшли до пана
воєводи вітебськогo.

– Ваша світлість говорили лише про панів Мирського та
Станкевича, але не згадали панів Володийовського й Oскер-
ка.

– Пана Оскерка мушу поберегти, бо він відомий чоловік і
з багатьма споріднений. Але пан Володийовський із Руси по-
ходить і не має тут захисту. Відважний він жовнір, це прав-
да! Я також розраховував на нього. Тим гірше, бо я затявся.
Якби чортяка не приніс цих приблуд, його приятелів, може,
я б інакше вчинив. Але після того, що сталося, чекає його
куля в лоб, як і двох панів Скшетуських і того третього бика,
котрий першим почав ревіти: «Зрадник! Зрадник!»

Пан Анджей схопився, немов його залізом припекло. –
Ваша світлосте! Жовніри кажуть, що пан Володийовський
життя вашої світлості на річці Шкловці врятував.

– Він здійснив свій обов’язок і за це йому Дідкейміс у до-
вічне володіння я хотів віддати. Тепер мене зрадив і за це
накажу його розстріляти.

Очі пана Кміцицa заіскрилися, а ніздрі розширилися.
– Ваша світлосте! Цього не можна робити!
– І чому ж цього не можна робити? – поцікавився князь

Радзивілл, насупивши брови.
–  Благаю вашу світлість, – промовляв у запалі пан Ан-



 
 
 

джей, – аби панові Володийовському навіть волосина з голо-
ви не впала. Ваша світлість мені пробачить. Благаю!.. Пан
Володийовський міг мені не віддати вірчої грамоти, бо її ва-
ша світлість у його руці прислав і рішення на його розсуд
залишив. А він віддав!.. Висмикнув мене з болота. Тому я
прийшов під вашої світлості інквізицію. Не вагався мене ря-
тувати, хоча ми щодо однієї панночки суперники. Я завинив
йому вдячність і я присягнув собі, що йому відплачу!.. Ваша
світлість зробить це для мене, щоб ні його, ні його приятелів
жодна не спіткала кара. Волосина їм не повинна впасти з го-
лови і, заради Бога, не впаде, поки я живий!.. Благаю вашу
світлість!

Пан Кміциц просив і руки благально складав, але в словах
його звучали ледь помітні нотки гніву, погрози й обурення.
Невгамовна природа брала гору. Він стояв над Радзивіллом
із обличчям, схожим на голову роздратованого хижого пта-
ха, з палаючими очима. Гетьманові також кров вдарила в об-
личчя. Перед його залізною волею та деспотизмом гнулися
дотепер всі в Литві та Русі, ніхто і ніколи не насмілився йому
перечити, ніхто не зважився просити про милість для засуд-
жених, а тепер пан Кміциц не лише просив, а реально вима-
гав. І обставини складалися так, що йому неможливо було
відмовити.

Деспот ще як тільки на шлях зрадника став, тямив, що
ще не раз доведеться йому коритися деспотизму людей і об-
ставинам, що він буде залежним від своїх однодумців, котрі



 
 
 

значитимуть набагато менше, ніж цей пан Кміциц, котрого
князь хотів обернути у вірного пса, а він швидше нагадує
прихованого вовка, що роздратований готовий вкусити руку
пана.

Все це збурило горду кров Радзивілла. Він вирішив пруча-
тися, бо вроджена страшна мстивість штовхала його до опо-
ру.

– Пана Володийовського і тих трьох скарають на горло! –
сказав князь із притиском.

Це було все одно, що кинути порох у вогонь.
– Якби я угорців не розбив, то ще невідомо, кого б скарали

на горло! – кинув в обличчя гетьману пан Анджей.
– Я не збагну? То ви мені відмовляєте у своїх послугах?

– спитав небезпечно гетьман.
– Ваша світлосте! – вимовив рвучким голосом молодик.

– Я не відмовляю. Лише прошу. Благаю. Але цього не буде.
Ці люди на всю Польщу славні. Не буде! Бо не може бути!..
Я не стану Юдою для пана Володийовськогo. Я піду за вашу
світлість у вогонь, але не відмовляйте мені в цій милості.

– А якщо відмовлю?
– Тоді накажіть, ваша світлосте, й мене розстріляти!.. Я

не хочу жити!.. Хай мене громи поб’ють!.. Хай мене чорти
живцем до пекла тягнуть!

– Опам’ятайтесь, нещасний, перед ким це кажете?
– Ваша світлосте, не доводьте мене до відчаю!
– Прохання я б міг вислухати, але погрози не виконую.



 
 
 

– Я прошу. Благаю!
Тут пан Анджей кинувся на коліна.
– Дозвольте мені, ваша світлосте, серцем, не з примусу

собі служити, бо інакше збожеволію!
Радзивілл не сказав нічого. Пан Кміциц стояв навколіш-

ки, бліднучи та паленіючи почергово, наче як блискавиці
пролітали на його обличчі. Либонь, ще мить, і він вибухне
в жахливий спосіб.

– Встаньте! – наказав Радзивілл.
Пан Кміциц піднявся з колін.
–  Ви вмієте захищати друзів, – відступив князь, – тож

сподіваюся, що і мене зумієте захистити і не відступите ніко-
ли. Мабуть, Бог, створив вас із селітри, а не з м’яса, тому
будьте обережні, щоб не згоріти. Не можу вам у нічому від-
мовити. Ось, що я надумав: панів Станкевичa, Мирськогo й
Оскерка хочу шведам у Біржай відіслати. Нехай обоє пани
Скшетуські та пан Володийовський їдуть із ними. Голови їм
там не повідривають, а що в час війни у спокої посидять, то
на краще вийде.

– Дякую вашій світлості, батьку моєму! – заволав пан Ан-
джей.

– Не поспішайте, – зупинив його князь. – Я поставився
з повагою до вашої присяги, аж занадто, тепер візьміть до
уваги мою. Тому старому шляхтичу, забув, як його ім’я, то-
му ревучому дідькові, котрий сюди із панами Скшетуськими
прибув, я виношу смертний вирок. Він першим назвав ме-



 
 
 

не зрадником, він мене в хабарництві запідозрив, він збурив
інших, і, може, не дійшло б до такого спротиву, якби не його
зухвалість!

Тут князь ударив п’ястуком об стіл.
– Скоріше смерті, скоріше кінця світу я б очікував, ніж

щоб хтось мені, Радзивіллу, посмів в очі кинути: «Зрадник!»
В очі перед людьми! Немає такої смерті, немає такої муки,
якої було б достатньо за такий злочин. Не просіть мене за
нього, бо це надарма.

Але пана Кміцица нелегко було від чогось відмовити, як-
що собі щось надумав. Однак він більше не гнівався і не ви-
бухав. Більше того, схопивши знову руку гетьмана, почав її
цілувати та благати так сердечно, як тільки вмів.

–  Жодною линвою, чи ланцюгом не прив’язала б ваша
світлість так серця мого, як своєю милістю. Але не робіть
половину, чи частину, а робіть ціле. Ваша світлосте! Що цей
шляхтич учора казав, так думали всі. Я сам таке ж думав,
поки ваша світлість мені очі не розплющили. Хай мене во-
гонь спалить, якщо я так не думав. Людина не винна в тому,
що дурна. Цей шляхтич був до того п’яний, що вигукував
усе, що мав на серці. Думав, що на захист вітчизни висту-
пає, і важко когось покарати за любов до батьківщини. Знав,
що на смерть наражається, але все одно сказав те, що мав на
язику і на серці. Від нього мені не холодно, не тепло, але він
панові Володийовському, як брат, або навіть, як батько. Він
за ним тужитиме без міри, а я цього не хочу. Така вже в мене



 
 
 

натура, що як комусь гараздів бажаю, то я душу би за нього
віддав. Щоб мене хтось урятував, а приятеля мого вбив, то
хай би його нечистий від такої милості забрав. Ваша світло-
сте! Батьку мій, добродійнику улюблений, вчиніть уже всю
милість, подаруйте мені цього шляхтича, а я вам усю кров
свою подарую, хоч би й завтра, сьогодні, вже!

Радзивілл закусив вуса. – Я так вирішив учора.
– Що гетьман і віленський воєвода вирішив, те великий

князь литовський, а дай, Боже, в майбутньому і польський
король, як милостивий монарх, перекреслити може.

Пан Анджей промовляв щиро, що відчував і думав, але
якби він навіть був витонченим царедворцем, то не зміг би
потужнішого аргументу на захист своїх друзів знайти. Горде
обличчя магната посвітліло й очі він примружив, немов лю-
буючись звуком цих титулів, яких ще не мав. За мить оголо-
сив:

– Taк мене забалакали, що я ні в чому не можу вам від-
мовити. До Біржая поїдуть усі. Нехай там спокутуватимуть
у шведів свої провини, а потім, коли станеться те, про що
мова, вимагайте нової для них милості.

– Якщо живий буду, зажадаю, дай, Боже, якнайшвидше!
– втішився пан Кміциц.

– Iдіть тепер, принесіть їм добру новину!
– Це добра новина для мене, а не для них, бо вони навряд

чи приймуть її з удячністю, особливо, що не сподівалися то-
го, що їм загрожувало. Я не піду, ваша світлосте, бо це вигля-



 
 
 

датиме, що хочу перед ними вихвалятися.
– Робіть, що хочете. І якщо так, то часу не гайте і рушайте

за хоругвами панів Мирськогo та Станкевичa, бо після цього
вас чекає ще одна експедиція, від якої ви навряд чи відмо-
витесь.

– Яка, ваша світлосте?
– Поїдете запросити від мого імені пана Білевичa, мечни-

кa расейняйськогo, щоб разом із родичкою до мене, в Кей-
дани приїхав і тут на час війни осів. Все втямили?

Пан Анджей сторопів.
– Він цього зробити не захоче. З великою люттю він Кей-

дани покинув.
– Сподіваюся, що його лють уже минула. У будь-якому

разі візьміть людей із собою й якщо не захочуть по добрій
волі сюди прибути, то запхайте їх в екіпаж, оточіть драгуна-
ми і везіть. М’який той шляхтич був, як віск, коли я з ним
бесідував, шарівся, як панночка, і кланявся до землі. Але й
він злякався шведського імені, як чорт свяченої води, і пої-
хав. Я маю потребу його тут мати і для себе, і для вас. Маю
надію, що ще виліплю з цього воску таку свічку, яку сам за-
хочу, і кому захочу, її запалю. Тим краще буде, якщо так ста-
неться. А якщо ні, то матиму заручника. Білевичі багато мо-
жуть у Жемайтії, бо майже з усією шляхтою споріднені. Ко-
ли одного, і то найстаршого, я одержу в руки, інші двічі по-
думають, перш ніж щось проти мене затіють. Бо за ними і за
тією вашою дівчиною стоїть ціла мурашня ляуданська, яка,



 
 
 

якщо захоче опиниться в таборі пана воєводи вітебськогo,
беззаперечно їх із розпростертими обіймами там приймуть.
Важлива ця річ, така важлива, що міркую, чи не з Білевичів
почати.

– У хоругві пана Володийовськогo лише ляуданські люди.
– Опікуни твоєї панночки. Якщо так, почніть із того, щоб

її сюди привезти. Тільки послухайте: я маю намір пана меч-
никa в нашу віру навернути, але дівчину собі вже самі вер-
буйте, як умієте. Коли я мечникa наверну, він допоможе й
панночку прихилити. Погодиться, вчиню вам хутко весіл-
ля. Не погодиться, беріть її так. Якщо пізнає гарапника, то
відразу ж зміниться. З жінками це найкращий спосіб. По-
плаче, подепресує, коли її до вівтаря поволочать, але наступ-
ного дня визнає, що не такий страшний чорт, як його малю-
ють, а третього буде й рада. Як ви вчора розійшлися?

– Наче мені в пику дала!
– Що ж сказала?
– Назвала мене зрадником. Мало мене параліч не розбив.
– Така запекла? Коли будете її чоловіком, то скажете їй,

що жінкам куделя краще пасує, ніж публічні справи, і три-
майте її на повідку.

– Ваша світлість її не знає. В неї лише одне: порядний або
негідник, і згідно з цим рішення приймає. А її розуму не
один чоловік міг би позаздрити. Перш ніж чоловік оглянеть-
ся, вона вже в суть втрапить.

– Втрапила й вам також у серце. Намагайтесь і їй залізти.



 
 
 

– Дав би Бог, ваша світлосте. Раз вже її брав я озброєною
рукою, aле потім пообіцяв собі, що більше такого не робити-
му. А що мені ваша світлість каже, щоб її силоміць до вівтаря
провадити, то мені не лягає на серце, бо і собі, й їй пообіцяв,
що насильства більше не буде. Вся надія, що ваша світлість
зуміє переконати пана мечника, що ми не тільки зрадниками
не є, але спасіння вітчизни прагнемо. Коли він переконаєть-
ся, то й її переконає, а тоді інакше на мене дивитиметься. Те-
пер у Білевичі я поїду і привезу їх сюди обох, бо маю страх,
щоб вона в монастирі не сховалася. Але скажу вашій світло-
сті щиру правду, що хоч велике це щастя для мене дивитися
на цю дівчину, я б краще бажав на всю шведську могутність
вдарити, ніж перед її очі тепер стати, бо вона не знає моїх
чесних намірів і зрадником вважає.

– Якщо хочете, то туди когось іншого пошлю. Харлампія
чи пана Meлeшка.

– Ні! Краще я поїду сам. Харлампій усе ж поранений.
– То і на краще. Харлампія я хотів учора послати по хо-

ругву пана Володийовськогo, щоб над нею командування
прийняв, і в нужді до покори примусив. Але він незграбний
чоловік і з’ясувалося, що навіть власних людей не вміє в по-
корі тримати. Нічого не можна доручити. Їдьте спочатку по
мечника і дівчину, а потім і по ті хоругви. І в будь-якому
разі не щадіть крові, бо треба показати шведам, що маємо
силу і не злякаємося бунту. Полковників зараз же під ескор-
том відішлю. Сподіваюся, що Понтус Делаґарді вважатиме



 
 
 

це доказом щирості моєї. Пан Meлeшкo їх відвезе. Важко
від самого початку йде! Важко! Вже бачу, що добра полови-
на Литви стане проти мене.

– Дурниці це, ваша світлосте! Хто має чисту совість, той
нікого не боїться.

– Я сподівався, що хоча б Радзивілли стануть усі на мій
бік, а тим часом, погляньте, що мені пише крайовий князь
із Несвіжа.

І гетьман подав пану Кміцицу лист Казимира-Міхалa. Пан
Анджей пробіг очима послання.

– Якби я не знав намірів вашої світлості, то подумав би,
що він має рацію і що найпорядніший це у світі пан. Дай
йому, Боже, здоров’я!.. Я кажу те, що думаю.

– Їдьте вже! – нетерпляче озвався гетьман.



 
 
 

 
Розділ XVII

 
Пан Кміциц однак не вирушив ні того дня, ні наступного,

бо грізні звістки почали надходити звідусіль у Кейдани. Над-
вечір прибіг кур’єр із депешею, що хоругви панів Мирськогo
та Станкевичa самі вирушають до гетьманської резиденції,
готові зброєю домагатися звільнення своїх полковників, що
збурення панує між ними страшне і що товариство вислало
делегатів у всі хоругви, що стоять поблизу Кейдан і далі, аж
на Підляшші до Зaблудoвa, з інформацією про гетьмансь-
ку зраду та закликом єднатися до гурту для захисту вітчиз-
ни. Легко було при цьому передбачити, що безліч шляхтичів
приєднається до бунтівних хоругв і перетворяться на серй-
озну силу, якій важко буде щось протиставити в необорон-
них Кейданах, особливо якщо не на всі полки, які князь Рад-
зивілл мав під рукою, можна буде розраховувати.

Це змінило обрахунки й усі гетьманські плани, але замість
ослабити в ньому силу духу, ще більше його зміцнило. Він
сам очолив вірні шотландські регіменти, рейтарів та арти-
лерію, щоб вирушити проти бунтівників і розтоптати вогонь
ще у зародку. Знав, що жовніри без полковників є тільки
неслухняною голотою, яка розсіється перед жахом уже само-
го гетьманського імені.

Вирішив також не щадити крові та налякати цим прикла-
дом усе військо, всю шляхту, навіть усю Литву, щоб тремтіла



 
 
 

і навіть не пікнула під залізною його рукою. Мало здійснити-
ся все, що він задумав, і здійснитися його власними силами.

Того ж дня ще виїхало кілька чужоземних офіцерів до
Пруссії, щоб набрати там нових рекрутів, і Кейдани кипіли
збройним людом. Шотландські регіменти, чужоземні рейта-
ри, драгуни пана Мелешка та Харлампія і «вогняний люд»
Корфa готувалися до експедиції. Княжі гайдуки, челядь, мі-
щани кейданські мали зміцнити княжі сили, а на завершення
вирішили прискорити висилання ув’язнених полковників до
Біржая, де їх було безпечніше тримати, ніж у відкритих Кей-
данах. Князь правильно сподівався, що депортація до цієї
віддаленої фортеці, в якій згідно з угодою мав уже стояти
шведський гарнізон, знищить надію на звільнення в бунтів-
них мізках жовнірів і позбавить сам бунт будь-якої опори.

Пан Заглоба, пани Скшетуські та пан Володийовський ма-
ли розділити долі інших. Вже звечоріло, коли у підвал, в яко-
му вони сиділи, увійшов офіцер із ліхтарем у руці та заявив:

– Збирайтеся, панове, йдіть зі мною.
– Куди? – спитав неспокійним голосом пан Заглоба.
– Дасться чути. Хутко! Ворушіться!
– Та йдемо вже.
Вийшли. В коридорі в’язнів оточили шотландці, озброєні

мушкетами. Пан Заглоба ставав щораз неспокійнішим.
– Та ж не на смерть ведуть нас без священика і без спо-

віді? – прошепотів він на вухо панові Володийовськoму. Піс-
ля чого звернувся до офіцера:



 
 
 

– А яка ваша гідність, дозволю собі спитати?
– А вам що до моєї гідності?
– Бо я маю багато родичів у Литві і приємно мені знати,

з ким маю справу.
– Не час перед вами свідчити, але тхір той, хто свого пріз-

вища соромиться. Я Рох Ковальський, якщо вже так хочете
знати.

– Чесна це родина! Чоловіки добрі жовніри, порядні жін-
ки. Моя бабка була Ковальська, але осиротила мене ще до
того, як я на світ прийшов. А ви з Верушів, тобто з Ковальсь-
ких Корабів?85

– Що ви мене тут взялися посеред ночі допитувати?
– Бо ми, мабуть, родичі, бо в нас навіть конституція одна-

кова. Товсті маєте кістки і щелепа майже, як моя, я від бабки
свою красу успадкував.

– Ну, то дорогою й познайомимося. Матимемо час!
– Дорогою? – повторив пан Заглоба.
І важкий тягар упав із його грудей. Шляхтич перевів дух,

як міх, і його фантазія запрацювала.
– Пане Міхале, – шепнув він, – чи не казав я вам, що наші

шиї в безпеці?
Тим часом бранці вийшли на замкове подвір’я. Ніч уже

була глупа. Тут і там лише палахкотіли червоні смолоскипи
або мерехтіли ліхтарі, кидаючи непевні відблиски на групу
вершників і піхотинців із різних загонів. Весь двір був пе-

85 Веруш, Кораб, Вчоле – польські дворянські герби.



 
 
 

реповнений військом. Готувалися, вочевидь, до походу, бо
всюди спостерігався значний рух. Тут і там у темряві ма-
ячили списи та люфи мушкетів, кінські копита цокали по
бруківці. Поодинокі вершники прошмигали між хоругвами.
Мабуть, це були офіцери, котрі розвозять накази.

Пан Ковальський зупинив конвой і в’язнів перед величез-
ним драбинястим возом, запряженим чотирма кіньми.

– Залізайте, пановe! – прозвучав наказ.
– Тут уже хтось сидить, – прогримів пан Заглоба. – А наш

луб?
– Луб під соломою, – пояснив пан Ковальський. – Хутко!

Ворушіться!
– А хто тут сидить? – спитав пан Заглоба, вдивляючись у

темні постаті, що простяглися на соломі.
– Мирський, Станкевич, Оскеркo! – oзвалися голоси.
–  Володийовський, Ян Скшетуський, Станіслав Скше-

туський, Заглоба! – назвалися наші лицарі.
– Вітаю! Вітаю!
– Вітаю! У чесній компанії поїдемо. А куди нас везуть, ви

не знаєте, пановe?
–  Ви всі їдете до Біржая! – оголосив пан Ковальський.

Сказавши це, він віддав наказ. Конвой із п’ятдесяти драгунів
оточив фіру й усі разом рушили.

В’язні стали тихцем перемовлятися.
– Шведам нас видадуть! – стверджував пан Мирський. –

Я цього й сподівався.



 
 
 

– Краще сидіти між ворогами, ніж між зрадниками! – від-
повів пан Станкевич.

– А я волів би кулю в лоб, – зауважив пан Володийовсь-
кий, – ніж сидіти зі зв’язаними руками в час такої нещасли-
вої війни.

– Не блюзнірствуйте, пане Міхале, – зупинив його пан За-
глоба, – бо з вoзa, лишень би слушна нагода прийшла, мож-
на накивати п’ятами, з Біржая також, а з кулею в лобі важко
втікати. Але я і так знав, що зрадник на таке не наважиться.

–  Радзивіллові наважуватися не треба, – зронив пан
Мирський. – Одразу видно, що ви здалеку приїхали, що та-
кого не знаєте. Якщо гетьман кому помститися присягне, то
той, вважай, уже в могилі, й я не пам’ятаю випадку, щоб він
комусь навіть найменшу кривду пробачив.

– Але не посмів на мене руку підняти! – правив своє пан
Заглоба. – Хто зна, чи не мені ви своїм життям завдячуєте…

– А це яким же чином?
– Бо мене хан кримський дуже поважає за те, що змову

проти нього викрив, коли у полоні в Криму сидів. І наш ми-
лостивий пан Ян-Казимир також мене шанує. Не хотів, су-
чий син, Радзивілл, з двома магнатами задиратися, тому що
і в Литві могли б його дістати.

– Що? Що ви таке товчете? Та він ненавидить короля, як
чорт свячену воду, і він би точно вас не відпустив, якби знав,
що ви королеві приятель, – сказав на те пан Станкевич.

– А я так думаю, – припустив пан Оскеркo, – що не хотів



 
 
 

гетьман сам нашою кров’ю мазатися, щоб кару на себе не на-
кликати, але можу присягнутися, що цей офіцер везе наказ
шведам у Біржай, аби нас негайно ж стратили.

– Ой! – зойкнув пан Заглоба.
Вони замовкли на хвилину, а тим часом віз уже котився

на кейданський ринок. Місто спало, у вікнах не було світла,
лише собаки перед будинками запекло гавкали на кортеж,
що розтягнувся.

– Байдуже! – зауважив пан Заглоба. – Завжди час був на
нашому боці, може, й випадок нам послужити, а може, й
фортель якийсь спаде на гадку.

І він звернувся до старих полковників:
–  Ви мало мене знаєте, але спитайте моїх товаришів, в

яких я бував оказіях, але завжди вибирався сухим із води.
А скажіть-но мені, що це за офіцер, котрий нашим конвоєм
командує? Невже його не можна відрадити, щоб зрадника не
тримався, а на захист вітчизни став і з нами об’єднався?

– Це Рох Ковальський із Ковальських Koрaбiв, – розповів
пан Оскеркo. – Я його знаю. Так само можна було б його коня
вмовляти, бо навіть не знаю, хто з них дурніший.

– Чого ж його зробили офіцером?
– Він у Мелешкових драгунів прапор носить, а для цього

розуму не потрібно. А зробили його офіцером, бо князеві
своїми кулаками сподобався, бо підкови ламає і з тренова-
ними ведмедями боротися береться, і такого ще не знайшов,
якого б не здолав.



 
 
 

– Таке він має здоров’я?
– Що здоровий, то здоровий, притому, якби йому зверх-

ник сказав: розвали головою стіну, то не вагаючись зараз же
став би її валити. Наказано йому нас до Біржая відвезти, він
і відвезе, хоч би навіть земля почала западатися.

– Прошу дуже! – гмикнув пан Заглоба, котрий дуже уваж-
но слухав цю бесіду. – І рішучий же цей хлоп!

– Бо його рішучість із дурістю межує. Зрештою, якщо має
час, то коли не їсть, то спить. Дивовижна річ, в яку б ви ніко-
ли не повірили: якось він сорок вісім годин у цейхгаузі про-
спав і позіхав ще, коли його з тапчана стягнули.

– Дуже вже мені цей офіцер подобається, – зауважив пан
Заглоба, – бо завжди люблю знати, з ким маю справу.

Сказавши це він звернувся до пана Ковальського.
– А підійдіть-но ближче, пане! – покликав в’язень охорон-

ця беззаперечним тоном.
– Чого треба? – спитав конвоїр, повертаючи коня.
– Чи не маєте тут горілки?
– Маю.
– Давайте!
– Що означає «давайте»?
– Розумієте, пане Ковальський, якщо б це було забороне-

но, то був би відповідний наказ не давати, а що наказу не
маєте, то давайте.

– Що? – сторопів пан Рох. – Ти глянь! Нічого я такого не
мушу.



 
 
 

– Мусиш не мусиш, але це дозволено, і годилося б роди-
чеві допомогти та старшому, котрий якби з вашою матір’ю
одружився, то міг би запросто стати вашим батьком.

– Та який ви мені родич!
– Бо є дві гілки Ковальських. Одні Верушем запечатують,

на якому цап дибки стоїть на щиті, а інші Ковальські мають
за герб Кораб, на якому їхній пращур із Англії через море
до Польщі приплив, ось така моя рідня, через бабку, і тому,
що я також Корабом запечатую.

– Матінко Божа! To ви справді мій родич!
– Ви Кораб?
– Кораб.
– Моя кров, як Бог милує! – підтвердив пан Заглоба. –

Добре, щоб ми зустрілися, бо сюди, в Литву, я саме до Ко-
вальських приїхав, і хоча потрапив у тарапати, а ви зараз на
коні і на волі, охоче б вас обійняв, бо що свій, то свій.

– Навіть не знаю, що вам порадити? Мені наказали відвез-
ти вас до Біржая, я й відвезу. Кров кров’ю, а служба службою.

– Кажіть мені «дядьку»! – дозволив пан Заглоба.
– Тоді маєте, дядьку, горілки! – подав флягу пан Рох. –

Це не заборонено.
Пан Заглоба охоче узяв трунок і зробив добрячий ковток.

За мить приємне тепло розлилося по всьому його нутру, в
голові прояснилося і розум просвітлів.

– Злізьте з коня, – запропонував він панові Роху, – і при-
сядьте трохи на фіру, побалакаємо, бо хотів би, щоб ви мені



 
 
 

про родину розповіли. Я поважаю службу, але ж це не забо-
ронено.

Пан Ковальський якийсь час не відповідав.
– Справді, не заборонено, – погодився він нарешті.
І незабаром сидів уже на возі біля пана Заглоби і, мабуть,

навіть готовий був розтягнутися на соломі, якою фіра була
встелена.

Пан Заглоба сердечно обіймав «родича».
– А як ся має ваш старий?.. Щоб його!.. Я забув його ім’я.
– Також Рох.
– Точно, точно. Рох народив Рохa. Як у Біблії. Мусите й

свого сина також Рохом назвати, щоб кожен дуб мав свій чуб.
А ви одружені?

–  Звісно ж, одружений! Я Ковальський, маю пані Ко-
вальську, іншої й не хочу.

Сказавши це, молодий офіцер підняв до очей пана Загло-
би руків’я важкої драгунської шаблі і повторив:

– Іншої не хочу!
– Правильно! – похвалив пан Заглоба. – Дуже мені ви по-

добаєтесь, пане Роху, син Рoхa. Найкращий той жовнір, ко-
трий іншої дружини не має, ніж така. І ще вам скажу, що
швидше вона по вас, ніж ви по ній овдовієте. Шкода, однак,
що молодих Рохів із нею мати не будете, бо бачу, що ви гід-
ний кавалер, і шкода б було, якби такий рід мав згаснути.

–  Овва! – гмикнув пан Ковальський. – Нас є шестеро
братів.



 
 
 

– І всі Рoхи?
– Що б ви, дядьку, знали, що кожен якщо не на перше, то

друге ім’я має Рох, бо це наш головний покровитель.
– Ну, вип’ємо ще!
– Гаразд.
Пан Заглоба знову перехилив флягу, але не випив усе, а

віддав її офіцерові та заохотив:
– До дна, до дна!
– Шкода, що не можу вас бачити! – бідкався бранець. – Бо

ніч така темна, що хоч в око стрель. Власні пальці не впізнав
би. Слухайте, пане Рoху, а куди ті війська мали виступати з
Кейдан, коли ми від’їжджали?

– Проти бунтівників.
– Лише Господь Бог знає, хто зараз бунтівник: ви чи вони?
– Я бунтівник? Як таке може бути? Що мені мій гетьман

каже, те й роблю.
– Але гетьман не робить того, що йому король каже, бо той

точно не казав йому зі шведами об’єднуватися. Чи не воліли
б ви краще шведів лупцювати, ніж мене, родича, в руки їм
видавати?

– Може, і волів би, але накази я виконую!
– І пані Ковальська воліла б. Я її знаю. Між нами кажу-

чи, гетьман проти короля та вітчизни збунтувався. Не повто-
рюйте це нікому, але це правда. І те, що ви йому служите,
це також бунт.

– Таке мені слухати не годиться. Гетьман має свого зверх-



 
 
 

ника, а я маю свого, гетьмана, і Бог би мене покарав, якби я
виявив непослух. Нечувана річ!

– Правильно кажете. Але уявіть, пане Роху: якби ви втра-
пили в руки бунтівників, то й я був вільний, і ви були б
невинні, тому що nec Hercules contra plures86. Не знаю, де вже
там ті хоругви розмістилися, але ви мали б знати… І, розу-
мієте, ми могли б трохи до них завернути.

– Не розумію?
– Якби туди несамохіть до них з’їхати? Не було б вашої

провини, якби нас відбили. Ви б не мали мене на совісті. А
мати родича на совісті, повірте, важкий тягар!

– Що! Та що дядько таке балакає! Я краще злізу з вoзa і
на коня сяду. Не я матиму дядька на совісті, а пан гетьман.
Поки я живий, нічого з цього не вийде!

– Ні, то ні! – попустився пан Заглоба. – Поважаю те, що
ви щиро кажете, хоч я раніше був вашим дядьком, ніж Рад-
зивілл вашим гетьманом. А ви знаєте, пане Роху, що таке
дядько?

– Дядько – це дядько.
–  Дуже гарно ви це пояснили, але в разі, якщо батька

немає, там Святе Письмо наказує дядька слухати. Це ніби
батьківська влада, якій, пане Роху, гріх опиратися. І майте на
увазі, що лише той, хто одружиться, може батьком стати. Але
в дядькові пливе та сама кров, що і в матері. Я, щоправда,

86 Nec Hercules contra plures – латинська приказка, яку можна перекласти так:
навіть Геркулес відступає, коли надмір ворогів зустрічає.



 
 
 

не є братом вашої матері, але моя бабка мала б бути тіткою
вашої бабки. Але зауважте, що авторитет кількох поколінь у
мені поєднався, бо всі на цьому світі смертні, тому влада від
одних до інших переходить. І ні гетьманська, ні королівська
величність не може її заперечувати, нікого не може змушу-
вати, щоб повставав. Це правда, це святе! Чи має великий
гетьман, чи також, наприклад, польний, наказувати, не тіль-
ки шляхтичу чи товаришу, але навіть будь-якому сіромасі,
щоб він батька, матері, діда чи навіть старої незрячої бабки
цурався? Що скажете на це, пане Роху! Maє право?

– Га? – сонно позіхнув пан Ковальський.
– Навіть незрячої бабки, – повторив пан Заглоба. – Хто б

тоді захотів одружуватися і дітей плодити, щоб онуків доче-
катися?.. Відповідайте, пане Роху!

– Я Ковальський, а це пані Ковальська, – сонно бубонів
офіцер.

– Як хочете, нехай так і буде! – погодився пан Заглоба. –
Навіть краще, що у вас не буде дітей, бо менше буде з кого
кпити. Я щось не те кажу, пане Роху?

Пан Заглоба нашорошив вухо, але жодної відповіді не по-
чув.

– Роху! Роху! – покликав він тихо.
Але пан Рох спав, як убитий.
– Спите? – бурмотів пан Заглоба. – Чекайте, я лиш здійму

вам цей залізний горщик із голови, бо вам незручно. Опан-



 
 
 

ча87 душить вас під шиєю, щоб вас нагла кров залила. Який
би був із мене родич, якби я не взявся вас рятувати.

Тут руки пана Заглоби потягнулися до голови та шиї па-
на Ковальського. На фірі всі спали глибоким сном, жовніри
куняли також у сідлах, інші, хто їхав попереду, підспівували
тихенько, пильно вдивляючись водночас на дорогу, бо ніч,
хоч і не дощова, але була дуже темною.

Проте незабаром якийсь жовнір, котрий їхав тут же за во-
зом на коні, побачив у темряві опанчу та світлого кольору
шолом свого офіцера. Пан Ковальський, не затримуючи фі-
ру, сповз і кивнув, щоб йому подали коня.

За мить він уже сидів верхи.
– Пане коменданте, а де ми станемо на привал? – спитав

вахмістр, наблизившись до нього.
Пан Рох не відповів ні слова, рушив уперед, минув тих,

що повільно їхали попереду, і зник у темряві.
Враз до вух драгунів долинув тупіт швидкого бігу коня. –

Пан комендант рушив чвалом! – перегукувалися між собою.
– Мабуть, хоче визначити, чи немає неподалік якоїсь корч-
ми. Час би вже коням пастися, час!

Минуло півгодини, година, дві, а пан Ковальський, ли-
бонь, гнав коня, не зупиняючись, бо його досі не було видно.
Коні стомилися дуже, особливо запряжені у віз, ледве ноги
волокли. Зорі сходили з неба.

87 Опанча – широкий, довгий безрукавний плащ із товстого цупкого сукна схід-
ного походження.



 
 
 

–  Хтось наздоженіть коменданта, – наказав вахмістр, –
скажіть йому, що шкапи ледве ноги тягнуть, а запряжені зу-
пинилися.

Один із жовнірів поскакав уперед, але через годину по-
вернувся сам.

– Коменданта ні сліду, ні попелу, – повідомив він. – Мусив
із милю вперед проїхати.

Жовніри невдоволено бурчали.
– Добре йому, весь день спав, а тепер на фірі, – а нам по-

серед ночі волочитися останнім кінським подихом і своїм.
– Tам шинок не так далеко стоїть, – продовжував той жов-

нір, котрий їздив на розвідку, – я думав, що його там знай-
ду, але де там!.. Слухав також, чи коня не почую. Нічого не
чути. Дідько знає, куди він подівся.

– Станемо там і так! – міркував вахмістр. – Шкапам треба
перепочити.

Віз зупинили перед корчмою. Жовніри позлізали з коней,
одні пішли тарабанити в двері, інші відв’язували пучки сіна,
що висіло за сідлами, щоб коней хоча б з рук погодувати.

Бранці на фірі пробудилися, коли рух воза зупинився.
– А куди це ми приїхали? – спитав старий пан Станкевич.
– Уночі не можу розпізнати, – потер підборіддя пан Воло-

дийовський. – Але ми точно не на Упіту їдемо.
– А хіба до Біржая не через Упіту із Кейдан їздять? – спи-

тав Ян Скшетуський.
–  Так. Але в Упітi стоїть моя хоругва, і князь, мабуть,



 
 
 

остерігається, щоб проти нього не виступили, тому наказав
іншим шляхом їхати. Зараз за Кейданами ми звернули на
Дальнів і Кроків, звідти поїдемо, певна річ, на Бейсаґолу та
Шауляй. Доведеться гак зробити, бо Упіта і Паневежис зали-
шаться праворуч. По дорозі немає вже там жодних хоругв, бо
всі, що були, перекинули у Кейдани, щоб їх мати під рукою.

–  А пан Заглоба, – помітив Станіслав Скшетуський, –
спить смачно і хропе, замість про фортелі думати, як собі
обіцяв.

–  Нехай спить. Зморила його, вочевидь, балачка з тим
дурнуватим комендантом, до котрого в родичі набивався.
Мабуть, хотів його на наш бік схилити, але нічого з того не
вийшло. Хто задля вітчизни Радзивіллa не покинув, той йо-
го точно задля далекого родича не залишить.

– А вони справді рідня? – поцікавився пан Оскеркo.
– Вони? Така ж рідня, як і ми з вами, – відповів пан Во-

лодийовський, – бо пан Заглоба теревенив про спільні герби,
а це брехня, бо я добре знаю, що його герб Вчеле.

– А де ж тоді пан Ковальський?
– Або між своїх людей, або в шинку.
– Я хотів його попросити, щоб мені дозволив хоч на яко-

гось жовнірського коня сісти, – сказав пан Мирський, – бо
мені кістки стерпли.

– Не думаю, що він погодиться, – скептично зауважив пан
Станкевич, – бо ніч темна, легко б шкапі шпори дати й утек-
ти. Хто б там його догнав!



 
 
 

– Я дам йому чесне слово, що не втечу, та й урешті вже
незабаром розвидніє.

– Жовніре! А де комендант? – спитав пан Володийовський
драгуна, котрий стояв неподалік.

– А хто його зна?
– Тобто, як це хто його зна? Коли кажу, щоб його покли-

кати, треба його покликати.
– Але ми самі не знаємо, пане полковнику, де він, – пояс-

нив драгун. – Коли він зліз із воза, то подався вперед і досі
не повернувся.

– То скажіть йому, коли повернеться, що ми хочемо з ним
говорити.

– Як бажаєте, пане полковнику! – козирнув жовнір.
Бранці замовкли.
Час від часу тільки голосне позіхання чулося на підводі.

Збоку коні хрумтіли сіно. Жовніри біля возу, сидячи у сід-
лах, дрімали. Інші балакали тихо або ділилися один з одним,
хто що мав, бо виявилося, що корчма була покинута і що в
ній ніхто не жив.

Вже і ніч стала бліднути. На східній стороні темне тло неба
посіріло трохи, зірки гаснули повільно і світилися мерехтли-
вим, непевним світлом. Відтак і дах шинку посивів, дерева,
що росли біля нього, стали облямовуватися сріблом. Коні та
люди ніби висувалися з тіні. За мить вже й обличчя можна
було розпізнати, і жовтий колір опанчі. Шоломи стали від-
бивати вранішній блиск.



 
 
 

Пан Володийовський випрямив руки та потягнувся позі-
хаючи, притому від вуха до вуха, і зиркнув на заспаного пана
Заглобу. Враз він кинувся назад і зойкнув:

– Хай його кулі б’ють! На Бога! Шановне панство! Дивіть-
ся!

– Що сталося? – питали полковники, розплющуючи очі.
– Дивіться! Дивіться! – закликав пан Володийовський, ти-

цяючи пальцем у приспану постать.
Бранці звернули свої погляди у вказаному напрямку і зди-

вування заклякло на їхніх обличчях: під буркою і в шапці
пана Заглоби спав сном праведника пан Рох Ковальський.
Самого ж шляхтича на підводі не було.

– Утік, як мені Бог милий! – дивувався пан Мирський,
озираючись на всі боки, немовби власним очам не вірячи.

– Але ж проноза! Хай йому грець! – вдарив у поли пан
Станкевич.

– Зняв шолом і жовту опанчу з цього ідіота й утік на його
власному коні!

– Як у воду канув!
– Обіцяв же, що якийсь фортель викине.
– Тільки його й бачили!
– Шановне панство! – промовив піднесено пан Володий-

овський. – Ви ще не знаєте цього чоловіка, а я можу присяг-
нутися, що він і нас ще визволить. Не знаю як, коли, яким
чином, але не сумніваюся!

– От тобі й на! Очам повірити не можу, – дивувався Стані-



 
 
 

слав Скшетуський.
Тут і жовніри допетрали, що сталося. Вчинили неабиякий

гамір. Одні поперед других бігли до воза і витріщалися на
свого коменданта, одягненого у верблюжу бурку, в рисячу
шапку та міцно сплячого.

Вахмістр став його безцеремонно термосити.
– Пане коменданте! Пане коменданте!
– Я Ковальський, а це пані Ковальська, – бурмотів пан Рох.
– Пане коменданте, в’язень утік!
Пан Ковальський сів на фірі та розплющив очі.
– Що?..
– В’язень утік, той гладкий шляхтич, котрий із паном ко-

мендантом балакав!
Офіцер очуняв.
– Не може бути! – верескнув злякано. – Не розумію?! Як

це сталося? Яким чином утік?
– У шоломі й опанчі пана коменданта. Жовніри його не

впізнали, бо ніч була темна.
– А де мій кінь? – гаркнув пан Ковальський.
– Немає коня. Той шляхтич на ньому й утік.
– На моєму коні?
– Саме так!
Пан Ковальський схопився за голову.
– Ісусе з Назарету! Царю юдейський!..
За мить він уже верещав:
– Де той виродок, той сучий син, котрий йому коня подав?



 
 
 

– Пане коменданте! Жовнір ні в чому не винен. Ніч була
темна, хоч в око стрель, а він зняв з вашої милості шолом
та опанчу. Проїздив тут же повз мене і я його не впізнав.
Якби ваша милість не сідала на підводу, то він би не зміг
таке вчудити.

– Хай мене грім поб’є! Хай поб’є! – волав нещасний офі-
цер.

– Що робити, ваша милість?
– Бийте його! Ловіть!
– Не буде з цього пуття. Він на коні вашої милості, а це

найкращий кінь. Наші дуже потомлені, а він ще з першими
півнями помчав. Не доженемо!

– Шукай вітру в полі! – резюмував пан Станкевич.
Пан Ковальський у нестямі звернувся до в’язнів.
– Це ви допомогли йому втекти! Ох, я вас!..
Він стиснув велетенські п’ястуки і став наближатися до

них.
Та пан Мирський грізно його застеріг:
– Не верещіть, пане, і зважте, що до старших за себе звер-

таєтесь!
Пан Рoх затремтів і мимоволі випростався, бо справді йо-

го авторитет перед таким паном Мирським був нікчемний і
всі полонені переважали його своїм походженням і станови-
щем.

Пан Станкевич додав:
– Куди вам наказали нас везти, туди й везіть, але голосу не



 
 
 

піднімайте, бо завтра можете потрапити під команду кожно-
го з нас.

Пан Рох вибалушив очі і мовчав.
– Нема чого, пане Рoху, хитати головою, – зауважив пан

Оскеркo. – Те, що ви торочите, що ми йому допомогли,
справжня дурня, бо по-перше, ми спали, як і ви, а по-друге,
кожен спершу собі б допоміг, ніж іншому. Краще подумайте
головою! Нічиєї тут провини немає, крім вашої. Я першим
наказав би вас розстріляти за те, що офіцер спав, як борсук,
а в’язневі дозволив утекти у своїх власних шоломі й опанчі,
навіть на своєму власному коні. Та це нечувана річ, якої спо-
конвіків не бувало!

– Старий лис завів молодого на манівці! – реготнув пан
Мирський.

– Ісусе, Маріє! Tа я й шаблі позбувся! – зойкнув пан Ко-
вальський.

– Чи йому шабля не стане в пригоді? – усміхнувся пан
Станкевич. – Правильно пан Оскеркo каже: трохи схибили,
прошу пана. А ви часом пістолетика не мали за поясом?

– Мав!.. – зронив, як зачумлений, пан Ковальський. Враз
він схопився обома руками за голову.

–  І лист пана князя до коменданта біржайськогo! Що ж
мені, бідоласі, тепер робити?! Та я ж загинув навіки!.. Щоб
мені куля в лоб!..

– З цим не забариться! – промовив серйозно пан Мирсь-
кий. – Як же ви тепер нас у Бiржай повезете? Що станеть-



 
 
 

ся, якщо ви скажете, що нас як в’язнів везете, а ми, старші
за чином, скажемо, що це ви маєте в льосі сидіти? Кому, га-
даєте, повірять? Чи ви вважаєте, що шведський комендант
затримає нас лише тому, що його про це пан Ковальський
попросить? Швидше нам повірить і вас у підземелля кине.

– Я загинув! Я загинув! – стогнав пан Ковальський.
– Дурниці! – обірвав його пан Володийовський.
– Що робити, пане коменданте? – спитав вахмістр.
–  Забирайся до дідька! – крикнув пан Ковальський. –

Звідки я знаю, що робити?.. Куди їхати?. Бодай тебе грім по-
бив!

– Їдьте, їдьте в Біржай!.. Побачите, – знущався пан Мирсь-
кий.

–  Повертаймо в Кейдани!.. – прийняв рішення пан Ко-
вальський.

– Якщо вас там під мур не поставлять і не розстріляють,
то хай мене грім поб’є, – зауважив пан Оскеркo, – коли пе-
ред лицем гетьманським постанете. Тьфу! Ганьба вас чекає
і куля в лоб, нічого більше!

– Бо я ні на що не годжуся! – голосив нещасний молодик.
– Дурниці, пане Рoху! Ми одні можемо вас урятувати, –

правив своє пан Оскеркo. – Знаєте, а ми з гетьманом готові
були йти на край світу і голови покласти. Більше ми мали
заслуг, набагато більше за вас. Ми не один раз проливали
кров за вітчизну і завжди охоче її проливаємо. Але гетьман
зрадив батьківщину, віддав цю країну в руки ворогів, уклав



 
 
 

союз із ними проти милостивого пана нашого, котрому ми
на вірність присягнули. Чи ви гадаєте, що таким жовнірам,
як ми, легко було проявити непослух владі, виступити проти
дисципліни, власному гетьману опонувати? Але хто сьогодні
з гетьманом, той проти вітчизни! Хто сьогодні з гетьманом,
той проти його величності! Хто сьогодні з гетьманом, той
зрадник короля і Речі Посполитої!.. Тому ми й кинули була-
ви під гетьманські ноги, бо гідність, обов’язок, віра та честь
так нам наказували. І хто ж так зробив? Може, я один? Ні! І
пан Мирський, і пан Станкевич, найкращі жовніри, найша-
нованіші люди!.. Хто при ньому залишився? Верхоли!.. То
чому б і вам не піти слідом кращих за вас, мудріших і стар-
ших? Хочете зганьбити своє власне ім’я? Зрадником бути
оголошений?.. Поміркуйте, поцікавтесь у свого сумління, як
краще вчинити: при зрадникові Радзивіллу зрадником ста-
ти, чи йти з нами, хто останній подих хоче за вітчизну від-
дати, останню краплю крові за нею пролити?.. Краще крізь
землю провалитися, ніж такому гетьману служити. Та щоб
душі наші з пекла не визирнули, якщо ми короля і батьків-
щину задля амбіцій Радзивіллa маємо зрадити!..

Ця промова велике на пана Роха справила враження. Він
очі витріщив, рот роззявив і за мить ледь вимовив:

– Чого ж ви від мене хочете?
– Їдьмо з нами разом до воєводи вітебськогo, котрий за

вітчизну воюватиме.
– Але ж я маю наказ вас у Біржай відвезти.



 
 
 

– Ну, й говори з ним! – обурився пан Мирський.
–  Ми ж хочемо, щоб ви не послухалися наказу!.. Щоб

гетьмана покинули і з нами пішли, зрозумійте! – пан Оскер-
кo втрачав терпець.

– Кажіть собі, панове, що хочете, а з цього нічого не буде.
Я жовнір! Яка була б моя ціна, якби я гетьмана покинув. Не
мого розуму справа, лише його, не моя воля, тільки його.
Якщо він згрішить, то буде і за мене, і за себе відповідати,
а мій собачий обов’язок його слухати!.. Я простий чоловік,
чого рукою не зроблю, того й головою. Але одне знаю, що
маю слухатись, і квит.

– Робіть, що хочете! – збайдужів пан Мирський.
– Це не мій гріх, – белькотів пан Рох, – що я в Кейдани

наказав завертати, хоча мені наказали в Біржай їхати. Я зов-
сім здурів через цього шляхтича, котрий хоч і родич мені,
але такі капості мені вчинив, яких я б навіть чужинцеві не
зробив. Якби не родич! Але ж родич! Бога він у серці не мав,
що і шкапу мою забрав, і княжої милості мене позбавив, і
кару на шию звів. Такий-от родич! А ви до Біржая поїдете,
і нехай потім буде, що має бути!

–  Шкода часу, пане Оскеркo, – зауважив пан Володий-
овський.

– Завертайте до Біржая, кундлі! – верещав на драгунів пан
Ковальський.

І вони знову повернули до Біржая. Пан Рох наказав одно-
му з драгунів сісти на воза, а сам натомість сів на його коня



 
 
 

й їхав тут же біля в’язнів, щораз повторюючи:
– Родич і щоб таку річ вчинити!
Бранці, учувши це, хоч і не впевнені у своїй долі та стур-

бовані дуже, не могли стримати сміху, аж нарешті пан Воло-
дийовський сказав:

– Можете втішитись, пане Ковальський, бо не таких, як
ви, цей чоловік одурив. Самого Хмельницького хитрістю пе-
ревершив, а що вже щодо фортелів, ніхто не може з ним зрів-
нятися.

Пан Рох нічого не сказав, лише від’їхав трохи від підводи,
боячись глузувань. Соромився врешті й в’язнів, і своїх жов-
нірів, і такий був засмучений, що аж слізно було на нього
дивитися.

Тим часом полковники теревенили про пана Заглобу та
про його дивовижну втечу.

– Це справді дивовижна річ, – казав пан Володийовський,
– що немає на світі таких ситуацій, із яких цей чоловік не
вмів би викрутитися. Де мужністю і силою не зарадить, там
зметикує. Інші втрачають фантазію, як їм смерть на шиї за-
висне, або вручають себе в руки Божі, чекаючи, що станеть-
ся. А він зараз мізки вмикає і завжди щось вигадає. Мужній
за потреби буває, як Ахілл, але бажає йти слідом Улісса.

– Не хотів би я за ним наглядати, хоч би його ланцюгами
скували, – погодився пан Станкевич, – бо він не лише втече,
але ще й на сміх і на конфузію людину наразить.

– Ще б пак! – усміхнувся пан Міхал. – Буде він тепер пана



 
 
 

Ковальського до кінця життя висміювати, і хай Бог боронить
дістатися йому на язик, бо гострішого в усій Речі Посполи-
тій немає. А коли ще почне, як зазвичай, прикрашати свою
мову, то від сміху люди за животи хапаються.

– Але за потреби, кажете, і шаблею уміє зарадити? – спи-
тав пан Станкевич.

– Аякже! Та він перед усім військом під Збаражeм Бурлая
зарубав.

– Нічого собі! – скрикнув пан Станкевич. – Такого я ще
не бачив!

– Велику він нам послугу надав своєю втечею, – сказав
пан Оскеркo, – бо гетьманські листи із собою прихопив, а
хто зна, що там у них було проти нас написано. Не вірю я,
що шведський комендант у Біржаї нас би послухав, а не пана
Ковальського. Цього не буде, бо ми прибудемо, як в’язні, а
він, як командир конвою. Але що там не знатимуть, що з
нами робити, то річ певна. В будь-якому разі голів нам не
постинають, а це вже щось.

– Я так тільки казав, – пояснив пан Мирський, – щоб па-
на Ковальського зовсім збаламутити. Але те, що ви кажете,
що нам голів не постинають, далебі, невелика втіха. Все так
складається, що краще не жити, бо вже тепер ще одна вій-
на, цього разу громадянська, вибухне, а це вже буде остання
згуба. Навіщо я, старий, маю на такі речі дивитися?

– Або я, котрий кращі часи пам’ятає! – додав пан Станке-
вич.



 
 
 

–  Таке, панове, не треба говорити, бо Боже милосердя
більше за людське зло, і Його всемогутня рука може нас із ба-
гнюки висмикнути саме тоді, коли ми найменше того споді-
ваємося.

– Святі слова, пане, – погодився Ян Скшетуський. – І нам,
людям з-під прапора князя небіжчика Яреми, важко жити
тепер, бо ми до перемог звичні, а ще ж хочеться і вітчизні
послужити, тільки б Господь Бог дав на нарешті вождя, не
зрадника, але такого, котрому б чоловік міг усім серцем і
всією душею довіритися.

– Ой, правда, правда! – закивав пан Володийовський. –
Чоловік бився б удень і вночі.

– І я вам, панове, скажу, що це найбільший відчай, – заува-
жив пан Мирський, – бо через це кожен наче в темряві никає
і сам себе питає: що робити?.. І невпевненість його душить,
як жахіття. Не знаю, як там ви, але мене і важкий неспокій
шарпає. І коли подумаю, що це я булаву під ноги гетьману
кинув, що це я до спротиву та бунту спричинився, то мені
рештки сивини на голові від жаху ворушаться. Це правда!..
Але що робити перед явною зрадою? Щасливі ті, хто таких
питань не мав потреби перед собою ставити та підтримки в
душі шукати!

– Провідника, провідника, дай нам, Боже милосердний! –
молився пан Станкевич, здіймаючи очі до неба.

– Подейкують, що воєвода вітебський дуже порядний во-
лодар? – спитав Станіслав Скшетуський.



 
 
 

– Так і є! – підтвердив пан Мирський. – Але він не має
ні коронної булави, ні польної, тому до того, як його король
гетьманською гідністю нагородить, може лише самостійно
виступати. Не піде він до шведів, ані деінде, можете бути
впевнені!

– Пан Ґосевський, польний гетьман, у полоні в Радзивіл-
лa.

– Бо й він чесна людина, – сказав на те пан Оскеркo. –
Коли до мене звістка про це дійшла, я скам’янів і відразу ж
відчув, що справи кепські.

Пан Міхал замислився і через якийсь час зауважив:
– Якось я був у Варшаві і потрапив у королівські покої, а

пан наш милостивий, котрий простих вояків любить, хвалив
мене за Берестечко, впізнав мене відразу та запросив прий-
ти на обід. На тому обіді я бачив також пана Чарнецькогo,
бо власне на його честь був бенкет. Захмелівши трохи, ко-
роль почав пана Чарнецькогo за голову обіймати, а наприкін-
ці промовив: «Навіть коли настануть такі часи, коли мене всі
покинуть, ви мені вірними залишитесь!» Власними вухами
чув, наче пророчим духом вимовлене. Пан Чарнецький від
цього враження мало дар мови не втратив, лише повторю-
вав: «До останнього подиху! До останнього подиху!» А ко-
роль тоді просльозився.

– Хто зна, чи не пророчі то були слова, бо важкі часи вже
прийшли! – вимовив пан Мирський.

– Пан Чарнецький великий жовнір! – зауважив пан Стан-



 
 
 

кевич. – Немає в Речі Посполитій того, хто б його імені не
повторював.

– Кажуть, – зронив пан Скшетуський, – що татари, котрі
пана Реверу Потоцького проти Хмельницького підтримують,
так паном Чарнецьким захопилися, що не хочуть йти туди,
де його немає.

– Щира це правда, – підтвердив пан Оскеркo. – Я чув, як
це в Кейданах при князеві гетьманові казали. Всі тоді пана
Чарнецького прославляли, а князеві це було не до шмиги, бо
він спохмурнів і заявив: «Він коронний oбoзний, але міг би
з таким самим успіхом у мене служити в Тикоціні підстаро-
стою».

– Заздрість його вже, мабуть, догризала.
– Відома то річ, що відступник не терпить світло чесноти.
Таку розмову вели ув’язнені полковники. Відтак розмова

знову повернулася до пана Заглоби. Пан Володийовський пе-
реконував, що вони можуть від нього допомоги сподіватися,
бо це не такий чоловік, що може друзів у біді залишити.

– Я впевнений, – казав пан Міхал, – що він до Упіти втік,
де моїх людей знайде, якщо їх ще не розбили або в Кейдани
насильно не перевели. З ними на порятунок сам вирушить,
хіба б не захотіли йти, чого я від них не сподіваюся, бо в ля-
уданській хоругві людей найбільше, і вони мене поважають.

– Але ж вони давні васали Радзивілла? – зауважив пан
Мирський.

– Це правда. Але як тільки вони про передачу Литви шве-



 
 
 

дам дізнаються, про ув’язнення пана польного гетьмана, пана
кавалера Юдицького, вас і мене, то їхні серця від Радзивіл-
лa враз відвернуться. Це чесна шляхта, а вже там пан Загло-
ба знайде слова, якими гетьмана змалювати, і краще він це
вміє, ніж кожен із нас.

– Бa! – зронив Станіслав Скшетуський, – а ми тим часом
у Біржаї опинимося.

–  Аж ніяк, бо ми робимо гак, щоб Упіту оминути, а з
Упіти туди пряма дорога, наче хтось серпом вижав. Навіть
якщо вирушать днем пізніше, навіть двома, все одно будуть
у Біржаї раніше за нас і дорогу нам заступлять. Ми ж лише
зараз на Шауляй їдемо і звідти на Біржай будемо повертати,
а ви б мали знати, що з Упіти до Біржая ближче, ніж із Ша-
уляя.

– Підтверджую, і ближче, і дорога краща, бо гостинець! –
закивав пан Мирський.

– Ось, маєте. А ми ж іще навіть не в Шауляї.
Лише надвечір побачили гору, яку називали Грабаркою,

під якою розпростерся Шауляй. Дорогою зауважили, що
неспокій вже запанував у всіх селах і містечках, які дове-
лося їм проїздити. Либонь, звістка про перехід гетьмана до
шведів поширилася вже по всій Жемайтії. Подекуди розпи-
тували жовнірів, чи це правда, що країну тепер шведи зай-
муть. Подекуди з’являлися маси селян із дружинами, дітьми
та майном, котрі прямували вглиб лісів, якими вся країна
рясно була вкрита. Місцями постаті селян були майже грізні,



 
 
 

бо, вочевидь, приймали драгунів за шведів. По шляхетських
закутках розпитували їх відверто, хто і куди їде, а коли пан
Ковальський, замість того, щоб відповідати, наказав забира-
тися з дороги, доходило до гамору та погроз, настільки, що
лише готові стріляти мушкети змогли відкрити прохід.

Велика дорога, що йде з Кoвнa на Шауляй до Miтaви, бу-
ла запруджена підводами й екіпажами, в яких їхали дружи-
ни та діти шляхтичів, котрі прагнули сховатися до початку
війни в курляндських маєтках. У самому Шауляї, де стояли
королівські маєтки, не було жодних, ні гетьманських особи-
стих хоругв, ні компутових. Натомість ув’язнені полковники
побачили тут уперше шведський загін, що складався з два-
дцяти п’яти рейтарів, який як роз’їзд із Біржая приїхав. На-
товпи євреїв і міщан витріщалися на ринку на невідомих лю-
дей, а полковники споглядали на них із цікавістю, особливо
пан Володийовський, котрий ніколи раніше шведів не бачив,
обмацував їх так жадібно очима, як вовк дивиться на стадо
овець, і вусами притому ворушив.

Пан Ковальський порозумівся з офіцером, рапортував,
хто він, куди їде, кого ескортує, і зажадав, щоб офіцер до-
лучив своїх людей до його драгунів для більшої безпеки в
подорожі. Але офіцер відповів, що має наказ якнайдалі усе-
ре-дину країни пробратися, щоб про її стан дізнатися, тому
не може до Біржая повертатися. Однак він запевнив, що до-
рога всюди безпечна, бо малі загони, послані з Біржая, ру-
хаються країною у всіх напрямках, а деякі аж до Кейдан до-



 
 
 

ходять. Відпочивши добре аж до опівночі і знесилених ко-
ней добре попасши, рушив пан Рoх разом із своїми в’язнями
далі, звернувши від Шауляя на схід через Йонішкіс і Посвут
до Біржая, щоб дістатися на битий шлях, що йде з Упіти та
Паневежисa.

– Якщо пан Заглоба прийде нам на порятунок, – зауважив
на світанку пан Володийовський, – то на цій дорозі найкраще
буде напасти, бо з Упіти він уже міг би встигнути.

– Може, він десь там і чигає! – припустив Станіслав Скше-
туський.

– Я мав таку надію, поки шведів не побачив, – зітхнув пан
Станкевич, – але тепер уже мені здається, що ніхто нам не
допоможе.

– На те пан Заглоба голову має, щоб їх оминути чи здури-
ти, а він це уміє.

– Але він місцевості не знає.
– Зате ляуданські люди знають, бо коноплі, дошки та дьо-

готь аж до Риги возять, а в моїй хоругві таких достатньо.
– Мусили б уже шведи біля Біржая всі містечка зайняти.
–  Хороші ті жовніри, котрих ми в Шауляї бачили, маю

визнати, – зронив тендітний лицар, – один за одного кра-
щий!.. Ви зауважили, яких коней мають гладких?

– Це інфлянтські коні, дуже сильні, – пояснив пан Мирсь-
кий. – Наше гусарське та панцерне товариство також в Ін-
флянту їздить по коней, бо в нас лише дрібні шкапини.

– Розкажіть краще про шведську піхоту, – попросив пан



 
 
 

Станкевич. – Кіннота, хоч і гарне враження справляє, на-
справді не така добра. Траплялося, що наша хоругва, а особ-
ливо заслужена, як рухне цих рейтарів, то вони й двох мо-
литов не витримають.

– Ви вже їх куштували у давнину, – погодився невисокий
лицар, – а я лише мушу слину ковтати. І скажу вам, коли в
Шауляї їх побачив і ці їхні жовті бороди, як куделя, аж мені
сироти по спині висипали. Ех, рада б душа в рай, а тут сиди
на фірі і здихай!..

Полковники змовкли, але, либонь, не лише пан Володий-
овський пашів такими приязними до шведів почуттями, бо
незабаром вух в’язнів долинула така розмова драгунів, котрі
оточували віз:

– Ви бачили цих поганських псявірів? – обурювався один
жовнір. – Ми мали з ними воювати, а тепер будемо їм коней
чистити.

– Щоб їх грім із ясного неба побив! – буркнув інший дра-
гун.

– Тихо там! Буде ще вас швед мітлою в чоло в стайні дис-
ципліни навчати!

– Або я його.
– Бевзь! Не такі, як ти, хотіли проти них виступити, а тут

ось що сталося!
– Найкращих лицарів їм відвозимо, наче псові в горло.

Будуть над ними, єврейські морди, знущатися.
– Без єврея з таким супостатом не домовишся. Toму на-



 
 
 

віть комендант Шауляя зараз мусить перед євреєм стелити-
ся.

– Щоб їх мор побив!
Тут перший жовнір трохи стишив голос і спитав:
– Кажуть, що всі найкращі вояки не хочуть із ними проти

власного пана служити.
– Аякже! Ти що не бачив угорців, як пан гетьман висту-

пив із військом на упертюхів. Невідомо ще, що буде. Tа й
купа наших драгунів до угорців приєдналася, ніби всіх роз-
стріляють.

– Ось їм нагорода за вірну службу!
– До дідька така робота!
– Єврейська служба!..
– Стій! – пролунав враз голос пана Рoхa, котрий їхав по-

переду.
– Бодай тобі куля в писку засіла! – бурчав голос біля воза.
– Що там? – питали жовніри одні одних.
– Стій! – пролунала повторно команда.
Підвода зупинилася. Жовніри притримали коней. День

був погожий, ясний. Сонце вже зійшло і в його блиску видні-
лися на дорозі попереду клуби куряви, наче стадо або війсь-
ко йшло.

Незабаром у куряві з’явився блискіт, можна було б сказа-
ти, що хтось іскри розсипає, і вогники мерехтіли щораз ви-
разніше, ніби яскраві свічки, димом оточені.

– Це вістря виблискують! – розпізнав пан Володийовсь-



 
 
 

кий.
– Військо йде.
– Мабуть, якийсь шведський загін.
– У них тільки піхота має списи, а там курява швидко ру-

хається. Це кіннота, це наші!
– Наші, наші! – повторили драгуни.
– Шикуйсь! – пролунав голос пана Рoхa.
Драгуни оточили колом віз. Пан Володийовський по-

жвавішав.
Вже лише стаї шляху відділяли тих, що наближалися, від

фіри та відстань зменшувалася з кожною миттю, бо вони ска-
кали клусом. Врешті з куряви вигулькнув озброєний загін
у бойовому шикуванні, наче атакуючи. Мить, і вони ще на-
близилися. У першому ряду, трохи з правого боку, під бун-
чуком скакав якийсь велетенський чоловік із булавою в ру-
ці. Як тільки його пан Володийовський помітив, відразу ж
загукав:

– Це пан Заглоба! Боже милий, пан Заглоба.
Усмішка розхмарила обличчя Янa Скшетуськогo.
– Він! Не хто інший, – сказав він, – і під бунчуком! Вже

на посаду гетьмана претендує. Я б його витребеньки будь-де
впізнав. Цей чоловік яким народився, таким і помре.

– Нехай йому Господь Бог дасть здоров’я! – додав пан Ос-
керкo. Після цього склав долоні біля рота і став кликати: –
Пане Ковальський! Ваш родич їде вас провідати!

Але пан Рoх не чув, бо саме підганяв своїх драгунів. І тре-



 
 
 

ба йому віддати справедливість, бо він лише жменю мав лю-
дей, а там ціла хоругва проти нього виступала, але він не роз-
губився і присутності духу не втратив. Вишикував драгунів
двома колами навколо підводи, а нападники тим часом роз-
тягнулися і почали об’їжджати обложених на татарський спо-
сіб, півмісяцем, з обох боків поля. Але, вочевидь, вони хо-
тіли спочатку провести перемови, бо взялися махати прапо-
ром і кричати:

– Стій! Стій!
– Уперед! Ступом! – скомандував пан Рoх.
– Здавайтеся! – гукали з дороги.
– Вогонь! – віддав наказ у відповідь пан Ковальський. За-

пала глуха мовчанка: жоден драгун не вистрелив. Пан Рoх
занімів від подиву, відтак кинувся, як божевільний, на своїх
драгунів.

– Вогонь, псявіри! – заревів він жахливим голосом і одним
змахом п’ястука звалив найближчого жовніра з коня.

Решта стали відступати перед шаленством свого команди-
ра, але жоден не послухався наказу. Стрій враз розвалився,
як сполохане стадо куріпок, в одну мить.

– Я цих жовнірів наказав би, однак, розстріляти! – бурк-
нув пан Мирський.

Тим часом пан Ковальський, второпавши, що власні люди
покинули його, обернув коня до шеренг нападників.

– Там мені смерть! – заверещав він жахливим голосом. І
поскакав на них, як блискавиця. Але не встиг він подолати й



 
 
 

половину відстані, як у лавах пана Заглоби гримнув постріл
із ґарлача88. Січа вибухнула на дорозі, кінь пана Рoхa зарився
головою в куряву й упав, звалюючи свого вершника.

Тієї ж миті котрийсь жовнір із хоругви пана Володийовсь-
когo блискавично висунувся вперед і вперіщив по потилиці
офіцера, котрий підіймався із землі.

–  Це Юзва Бутрим! – закричав пан Володийовський. –
Юзва Безногий!

Пан Рoх, своєю чергою, хапнув Юзву за полу і та залиши-
лася в його руці. І вони стали вовтузитися, як два зчеплені
яструби, бо нелюдською обоє були наділені силою. Стремено
Бутрима луснуло, він злетів на землю і перекинувся, але па-
на Рoхa не відпустив, й обоє утворили щось подібне на кулю,
що переверталася на дорозі.

Підбігли й інші. Зо двадцять рук хапнули пана Ковальсь-
кого, котрий шарпався і бився, як ведмідь у капкані. Розки-
дав людей, як вепр собак, зводився знову і не здавався. Він
хотів загинути, а тим часом навколо чув десятки голосів, що
повторювали: «Живцем! Живцем!» Нарешті сили залишили
його і шляхтич зомлів.

Тим часом пан Заглоба вже опинився біля підводи, навіть
на ній, і стискав в обіймах пана Скшетуського, малого лица-
ря, панів Мирськогo, Станкевичa й Оскерка, при цьому ре-
петував захеканим голосом:

88 Ґарлач, або мушкетон – вогнепальна зброя з короткою люфою, що розши-
рюється на вильоті.



 
 
 

– Га? Ще на щось здатен Заглоба! Дамо тепер Радзивіл-
лoвi по задниці! Шановне панство, ми вільні і людей маємо!
Зараз же рушимо його добро плюндрувати! Ну, що?! Вдався
фортель?.. Не цим, так іншим способом я вибрався б і вас
урятував!.. Так мені подих перехопило, що дихнути не мо-
жу! На маєтки Радзивілла, шановне панство, на маєтки Рад-
зивілла! Ви ще всього про нього не знаєте, що я знаю!..

Подальші вияви радощів обірвали ляуданці, котрі напе-
ребій узялися вітати свого полковника. Бутрими, Задимлені
Ґостевичі, Домашевичі, Стак’яни, Ґаштовти юрмилися нав-
коло підводи, і потужні горлянки ревли невпинно:

– Vivat! Vivat!
– Шановне панство! – промовив невисокий лицар, коли

крики трохи вляглися. – Товариші наймиліші! Дякую вам
за допомогу!.. Страшна річ, що мусимо гетьманові непокору
проявити і руку на нього підіймати, але коли є явна зрада,
не може бути інакше! Не зрадимо вітчизни і короля. Vivat
Joannes Casimirus rex!

– Vivat Joannes Casimirus rex! – повторило триста голосів.
– Гайда в маєтки Радзивілла! – лементував пан Заглоба. –

Комори та підвали йому спорожнити!
– Коней нам! – гукнув тендітний лицар.
Скочили по коней. Тим часом пан Заглоба рапортував:
– Пане Міхале! Я командував цими людьми від вашого

імені і визнаю охоче, що мужньо вони поводилися. А тепер
ви вільні, тому повертаю владу в ваші руки.



 
 
 

–  Краще ви командування приймайте, як гідністю най-
старший, – запропонував пан Міхал, звертаючись до пана
Мирськогo.

– Навіть не подумаю! А мені що до цього? – не погодився
старий полковник.

– Тоді пан Станкевич.
– Я маю свою хоругву і чужої не братиму! Залишайтеся,

пане, при кермі. Церемонія січка, а сатисфакція овес! Ви
знаєте цих людей, люди вас, і найкраще під вашою орудою
почуватимуться.

– Зробіть це, пане Міхале, зробіть, бо так буде найкраще!
– підтримав Ян Скшетуський.

– Хай буде так.
Сказавши це, пан Міхал узяв булаву з рук пана Заглоби,

в мить перешикував хоругву до походу і рушив разом із то-
варишами на її чолі.

– А куди підемо? – поцікавився пан Заглоба.
– Правду кажучи, й сам не знаю, бо ще про це не думав,

– відповів пан Міхал.
– Не зашкодило б порадитись, як нам далі бути, – заува-

жив пан Мирський, – тому невідкладно варто до ради при-
ступити. Лише спершу дозвольте мені скласти подяку панові
Заглобі від імені всіх врятованих, що нас не забули й in rebus
angustis89 так рішуче діяли.

– А що? – пан Заглоба, піднявши голову, підкрутив вуса.
89 Іn rebus angustis (лат.) – у важкому становищі.



 
 
 

– Без мене ви були б уже в Біржаї!.. Закон наказує визнати,
якщо хтось чогось не вигадає, то Заглоба зарадить. Пане Мі-
хале, ще й не в таких ми бували тарапатах! Пам’ятаєте, як я
вас урятував, коли ми з Гальшкою від татарів утікали, га?

Пан Міхал міг би сказати, що тоді не пан Заглоба його,
а він пана Заглобу врятував, але промовчав і лише вусами
ворушив. А старий шляхтич не вгавав:

– Не треба дякувати, бо я вам сьогодні, а ви мені завтра,
і навряд чи ви покинете мене також у нужді. Я такий радий,
що вас на волі бачу, наче найважливішу вікторію здобув. Ви-
являється, що не постаріла ще надто ні голова, ні рука.

– To ви, пане, звідси до Упіти подалися? – змінив тему
пан Міхал.

– А куди ж мені було йти? В Кейдани? Вовкові в паще-
ку лізти? Звісно, що до Упіти, і можете мені повірити, що
я шкапу не жалів, гарна ж була бестія! Вчора вранці вже я
був в Упітi, а опівдні ми вирушили до Біржая, в цей бік, де
я сподівався вас усіх зустріти.

– А мої люди так відразу вам і повірили? – питав далі пан
Міхал. – Бо вас не знали, за винятком двох чи трьох, котрі
вас у мене бачили?

– Це правда, але я не мав із цим жодних труднощів, бо,
по-перше, я мав ваш перстень, пане Міхале, а по-друге, люди
вже й так знали про ваш арешт і про зраду гетьмана. Я застав
посланців із хоругв панів Мирськогo та Станкевичa з пропо-
зицією об’єднатися проти зрадника гетьмана. Як тільки я їм



 
 
 

повідомив, що вас до Біржая везуть, то наче хтось у мураш-
ник кий засунув. Коні були на пасовиську, по них зараз же
послали слуг, аби табун привести, й опівдні ми вже рушили
в дорогу. Певна річ, я прийняв командування, бо так було
розумно.

– А звідки, батьку, ви бунчука взяли? – спитав Ян Скше-
туський. – Ми навіть здалеку вирішили, що то гетьман.

– Що? Та я мусив мати не гірший вигляд! Звідки бунчука
взяв? Ось разом із делегатами від опорних хоругв приїхав
і від гетьмана пан Щит із наказом ляуданцям, щоб до Кей-
дан прибули, і з бунчуком для більшого авторитету розпо-
рядження. Я наказав його відразу ж заарештувати, а бунчук
над собою носити, щоб шведів на цей випадок одурити.

– Далебі, як усе мудро обмізкували! – захопився пан Ос-
керкo.

– Як Соломон! – додав пан Станкевич.
Самооцінка пана Заглоби росла, як на дріжджах.
– Тепер нумо радитись, що нам далі робити? – сказав він

нарешті. – Якщо захочете мене послухати терпляче, то ска-
жу, що собі дорогою надумав. З Радзивіллом не раджу наразі
війну розпочинати, з двох причин: перша, що не кажи, він
щука, а ми окуні. Краще для окунів ніколи головою до щуки
не обертатися, бо хутко проковтнути може, а тільки хвостом,
бо тоді гострі зябра захищають. Хай його там нечистий на
рожен натягне якнайшвидше і смолою поливає, щоб не дуже
пригорів.



 
 
 

– А по-друге? – питав Мирський.
– По-друге, – правив далі пан Заглоба, – якщо оказійно

дісталися б ми у його руки, то нам би такої прочуханки за-
дав, що всі сороки в Литві мали б про що скрекотіти. Дивіть-
ся, пановe, що було написано в цьому листі, який пан Ко-
вальський віз до шведського коменданта в Біржай, і дізнай-
тесь більше про пана віленського воєводу, якщо його доти
не знали!

Сказавши це, дідуган розстібнув жупан, витяг із-за пазухи
листа і подав його пану Мирському.

– Бa! Це німецька чи шведська? – прицмокнув старий пол-
ковник. – Хто з вас цей лист прочитає?

Виявилося, що лише пан Станіслав Скшетуський трохи
по-німецьки вмів, бо часто з дому до Toруня їздив, але пи-
саного і він не міг прочитати.

– То я вам розповім, – запропонував пан Заглоба. – Ко-
ли в Упітi жовніри послали по коней на луги, було трохи ча-
су, й я наказав притягнути за пейси єврея, котрого там усі
вельми мудрим вважають, і той, маючи шаблю на потилиці,
прочитав усе гарненько, що там написано, і мені витлумачив.
Отже, пан гетьман доручає комендантові біржайському і для
добра людей шведського короля наказує, щоб, відправивши
спершу конвой, наказав потім нас усіх, без винятку, розстрі-
ляти. Але так, щоб вістка про це не рознеслася.

Полковники аж зааплодували, крім одного пана Мирсько-
гo, котрий похитав головою і сказав:



 
 
 

– З того, що я знаю, дуже дивно було і в голові не поміща-
лося, що він нас живих із Кейдан випускає. Мала бути якась
причина, якої ми не знаємо, і через яку він не міг сам нас
на смерть засудити.

– Точно йому йшлося про громадську думку?
– Можливо.
– Проте дивно, який це затятий чоловік! – зауважив неви-

сокий лицар. – Адже я йому життя ще недавно разом із Ґан-
ховом урятував.

– А я під командою його батька, а потім і під його трид-
цять п’ять років вже служу! – долучився пан Станкевич.

– Страшний чоловік! – додав Станіслав Скшетуський.
–  Такому краще пальця в пащеку не класти, – резюму-

вав пан Заглоба. – Хай йому біс! Уникаймо з ним битви, на-
томість маєтки, які дорогою трапляться, йому трохи потрі-
паємо. Їдьмо до воєводи вітебськогo, щоб мати якусь охоро-
ну, якогось пана за собою, а дорогою берімо, що вдасться,
зі шпихлірів, стаєнь, обор, комор і пивниць. Аж мені душа
всміхається, й уже впевнений, що нікому не дамся в цьому
себе обігнати. Що з грошей по маєтках зможемо взяти, бері-
мо також. Чим гучніше і відкритіше до воєводи вітебськогo
прибудемо, тим вдячніше він нас прийме.

– Він і так нас вдячно прийме, – зронив пан Оскеркo. –
Але добра порада, щоб до нього їхати, і кращої тепер ніхто
не вигадає.

– Всі голоси за це, – додав пан Станкевич.



 
 
 

– От і добре! – підвів риску пан Міхал. – Тож до воєво-
ди вітебськогo! Нехай він стане тим вождем, про котрого ми
Бога просили.

– Амінь! – промовили інші.
Їхали якийсь час мовчки, аж врешті пан Міхал засовався

у сідлі.
– А щоб так ще шведів дорогою скубнути? – спитав він

нарешті, звертаючись до товаришів.
– Моя порада така, що якщо трапиться, то чому б ні? –

відповів пан Станкевич. – Я впевнений, що Радзивілл запев-
нив шведів, що всю Литву мають у руках і що всі охоче від-
вернуться від Янa-Казимира. Тож нехай виявиться, що це
неправда.

– І правильно! – підтримав його пан Мирський. – Якщо
якийсь загін заступить нам дорогу, то йому по животах прої-
демося. Погоджуюся також, щоб проти самого князя не ви-
ступати, бо його не здолаємо. Воїн він великий! Але уника-
ючи битви, вартувало б іще кілька днів біля Кейдан покру-
титися.

– Щоб його маєтки спустошити? – перепитав пан Заглоба.
– Не зовсім! Щоб людей більше зібрати. Моя хоругва і па-

на Станкевичa до нас приєднаються. Якщо їх уже розбили,
то, мабуть, люди будуть поодинці до нас прибиватися. Не без
того, щоб хтось із шляхти не долучився. Ми приведемо па-
нові Сапєзі більшу силу, з якою вагоміше зможе щось поча-
ти. Справді, розрахунок був правильний, і хорошим прикла-



 
 
 

дом можуть послужити драгуни пана Рoхa, котрі всі, за ви-
нятком його самого, перейшли без вагання до пана Міхалa.
Таких могло б опинитися у лавах війська Радзивілла і біль-
ше. Можна було б припустити, що перший удар на шведів
викличе загальне повстання в країні.

Тому пан Володийовський вирішив податися проти ночі
у бік Паневежиса, захопити ще, скільки можна, ляуданських
шляхтичів в околицях Упіти і звідти зануритися в Пущу Ро-
говську, до якої, як сподівався, рештки розбитих опорних
хоругв приб’ються.

Тим часом військо стало на відпочинок при ріці Лавечці,
щоб людей і коней підкріпити. Там стояли до ночі, виглядаю-
чи з ліщинової гущавини на велику дорогу, по якій тягнули-
ся щораз нові громади селянства, що втікало в ліси від очіку-
ваної шведської навали. Жовніри, послані на дорогу, приво-
дили час від часу поодиноких селян, щоб узяти язика про
шведів, але небагато можна було від них дізнатися.

Селянство було перелякане і кожен повторював, що шве-
ди вже тут, вже тут. Але докладних пояснень ніхто не вмів
дати. Коли стемніло цілком, пан Володийовський наказав
людям сідати на коней, але перш ніж рушили, до вух усіх
долинув досить чіткий гул дзвонів.

– Що б це могло бути? – міркував пан Заглоба. – Адже на
Angelus Domini90 вже запізно!

90 Angelus Domini – традиційна католицька молитва, що прославляє Благовіще-
ня Діви Марії й утілення Ісуса Христа.



 
 
 

Пан Міхал якийсь час уважно прислухався.
– Це на тривогу! – сказав він.
Після чого пустився уздовж шеренги.
– Чи не знає хтось, – поцікавився він, – що це за село чи

містечко в тому боці?
– Кловайняй, пане полковнику! – відповів один із Ґосте-

вичів. – Ми тим шляхом із поташем їздили.
– Чуєте дзвони?
– Чуємо! То незвичайна річ.
Пан Міхал кивнув сурмачеві і скоро тихий голос сурми

залунав поміж темних гущавин. Хоругва висунулася вперед.
Погляди всіх звернулись у напрямку, звідки щораз біль-

ше долинав гул дзвонів. Недаремно туди дивилися, бо неза-
баром на горизонті спалахнуло червоне марево, що розши-
рялося щомиті.

– Заграва! – зашепотіли у лавах.
Пан Володийовський нахилився до пана Скшетуського.
– Шведи! – сказав він.
– Скуштуємо! – підтримав пан Ян.
– Дивно мені, однак, що палять.
– Мусила шляхта опір вчинити або селянство зворохоби-

лося, якщо на костел напали.
– Ну, побачимо! – промовив пан Міхал.
Він аж сопів від задоволення. Тут пан Заглоба приступив

до нього.
– Пане Міхале?



 
 
 

– А що?
– Вже бачу, що вам шведське м’ясо запахло. Гарна битва

буде, еге ж?
– Якщо Бог допоможе! Якщо Бог допоможе!
– А хто буде бранця стерегти?
– Якого бранця?
– Та ж не мене, а пана Ковальського. Бачите, пане Міхале,

дуже важлива річ, щоб він не втік. Пам’ятайте, що гетьман
ні про що не знає, що сталося, і не дізнається, якщо пан Ко-
вальський йому не донесе. Треба надійним людям довірити
за ним стежити, бо під час битви легко дременути, особливо,
якщо до фортелів вдатися.

– Та він так само придатний для фортелів, як фіра, на якій
сидить. Але ви маєте рацію, що треба когось біля нього за-
лишити. Хочете мати його весь цей час на оці?

– Гм! Битви мені шкода!.. Правда, вночі при вогні я майже
нічого не бачу. Якби довелося за дня битися, ніколи б мене
на таке не намовили. Але оскільки publicum bonum91 цього
вимагає, то хай уже так буде!

– Гаразд. Я залишу вам п’ятьох людей до допомоги, а якби
захотів утікати, то дайте йому в чоло.

–  Розімну його в пальцях, як віск, не бійтеся!.. Але ж
там заграва щораз більша. Де я маю зупинитися з паном Ко-
вальським?

– Де схочете. Немає тепер часу! – зронив пан Міхал. І пої-
91 Publicum bonum (лат.) – загальне добро.



 
 
 

хав уперед.
Пожежа розливалася щораз ширше. Вітер повіяв із бо-

ку вогнища і разом із голосом дзвонів приніс відлуння по-
стрілів.

– Клусом! – скомандував пан Володийовський.



 
 
 

 
Розділ XVIII

 
Коли доїхали ближче до села, сповільнили крок і поба-

чили широку вулицю, освічену полум’ям так, що шпильки
можна б на ній збирати, бо по обидва боки горіло кілька ха-
луп, а інші займалися від них повільно, бо вітер був доволі
сильний і відносив іскри, навіть цілі їх пучки, схожі на жар-
птиці, на прилеглі дахи. На вулиці полум’я освічувало біль-
ші та менші купки людей, що рухалися швидко в різні бо-
ки. Людські зойки мішалися з відгомоном дзвонів схованого
поміж дерев костелу, з ревінням худоби, з гавканням собак
і рідкими пострілами з вогнепальної зброї.

Під’їхавши ближче, жовніри пана Володийовськогo поба-
чили рейтарів, одягнених у круглі капелюхи, але не дуже ба-
гато. Декотрі змагалися з гуртками селян, озброєних ціпами
та вилами, стріляли в них із пістолів і відтіснили за халупи, в
сади. Інші виганяли на дорогу рапірами волів, корів та ове-
ць. Ще інші, котрих заледве можна було розпізнати поміж
цілих клубів пір’я, обвішалися домашнім птаством, що ще
тріпотіло крилами в передсмертних судомах. Кільканадця-
теро тримали коней, кожен по двоє або по троє, що належа-
ли товаришам, зайнятим, либонь, грабунком халуп.

Дорога до села збігала трохи згори, поміж березовим
ліском, так що ляуданці, самі не видимі, бачили наче карти-
ну, що показувала навалу ворога на село, освічене пожежею,



 
 
 

у відблиску якої можна було безпомилково відрізнити чу-
жих жовнірів, селян, жінок, котрих тягнули рейтари, і чоло-
віків, котрі безладно скупчилися. Все це рухалося бурхливо,
на кшталт ляльок у вертепах, волаючи, ридаючи та лементу-
ючи.

Пожежа над селом трясла цілою гривою полум’я та гуділа
щораз страхітливіше.

Пан Володийовський, наблизившись із хоругвою до роз-
чахнутої навстіж коловерті, наказав сповільнити крок. Він
міг ударити й одним махом зім’яти мародерів, котрі не споді-
ваються нападу. Але низькорослий лицар вирішив і собі
«скуштувати шведів» у відкритій битві, справжній, тому
навмисно зробив так, аби його помітили.

Кілька рейтарів, котрі стояли біля коловерті, зауважили
хоругву, що до них наближалася. Один із них підбіг до офі-
цера, котрий стояв з оголеною рапірою поміж більшого гурту
вершників посеред дороги, і забелькотів щось, вказуючи ру-
кою в той бік, із якого спускався зі своїми людьми пан Воло-
дийовський. Офіцер прикрив очі рукою і вдивлявся якийсь
час, потім кивнув і незабаром гучний відголос сурми залу-
нав між розмаїтими людськими та звіриними зойками.

І тут наші лицарі могли захоплюватися підготовленістю
шведського жовніра. Як тільки пролунали перші звуки, одні
рейтари випали щодуху з халуп, інші покидали награбовані
речі, воли, вівці та кинулися до коней.

Умить вони вишикувалися в бойовий стрій, від вигля-



 
 
 

ду якого сповнилося подивом серце невисокого лицаря, на-
стільки чітко все було зроблено. Чоловіки всі рослі та міцні,
одягнені в жупани зі шкіряними поясами через плече, в од-
накові чорні капелюхи з піднятими крисами з лівого боку.
Всі мали однакових гнідих коней і стали муром, із рапірами
на плечі, зиркаючи швидко, але спокійно, у бік дороги.

Проте з шеренги висунувся офіцер із сурмачем, бажаючи,
вочевидь, поцікавитися, що це за люди прибули, що набли-
жаються зовсім без страху.

Мабуть, він вважав, що це якась хоругва Радзивілла, від
якої не сподівався проблем. Тому замахав рапірою та капе-
люхом, і сурмач безперервно пнувся, щоб повідомити про
бажання перемов.

– А пальни в нього з ґарлачa, – наказав малий лицар, –
щоб знали, чого мають від нас сподіватися!

Постріл гримнув, але не дістав, бо було занадто далеко.
Офіцер, либонь, міркував іще, що це якесь непорозуміння,
тому став ще гучніше кричати та капелюхом махати.

– Дайте йому другий раз! – гукнув пан Володийовський.
Після другого пострілу офіцер повернув і рушив, хоч і не
дуже квапливо, до своїх, котрі також наблизилися ступом до
нього.

Перші ряди ляуданців уже в’їжджали у ворота.
Шведський офіцер віддав команду, під’їжджаючи, своїм

людям. Рапіри, що лежали аж до цієї миті на плечах рейтарів,



 
 
 

нахилилися і зависли на пендентах92. Натомість усі одночас-
но витягнули пістолі з кобур і сперли їх об стояки сідел, три-
маючи люфи догори.

– Чудові жовніри! – захоплювався пан Володийовський,
побачивши швидкість і майже механічну злагодженість їхніх
рухів.

Сказавши це, озирнувся на своїх людей, чи стрій дотри-
мується, виструнчився в сідлі та скомандував:

– Уперед!
Ляуданці схилилися до кінських ший і налетіли, як ви-

хор. Шведи підпустили їх близько і дали залп із пістолів, але
вогонь не дуже нашкодив схованим за кінськими головами
вершників, хіба кілька з них випустили з рук повіддя і схи-
лилися назад. Інші ж доскакали і вдарилися з рейтарами гру-
ди в груди.

Литовська легка кіннота ще використовувала списи, які
в коронному війську мали тільки гусари, але пан Володий-
овський, сподіваючись битви в тисняві, наказав заткнути їх
попередньо при дорозі, тому зараз дійшло лише до шабель.

Перша атака не змогла розірвати стрій шведів, але зі-
штовхнула їх назад, так що стали відступати, сікти та коло-
ти рапірами. Ляуданці напирали, змітаючи ворога перед со-
бою уздовж вулиці. Трупи почали падати густо. Тиснява ста-
вала щораз більшою, брязкіт шабель відлякав селянство із

92 Пенденти – декоративний пояс, що закладається через плече, колись засто-
совувався для носіння шаблі або іншої холодної зброї.



 
 
 

широкої вулиці, в якій від палаючих будинків гаряче було
нестерпно; інші будинки від дороги й огорож були відділені
садами. Шведів тиснули щораз сильніше, вони відступали
повільно, але завжди в гарному порядку. Важко їм зрештою
було розсіятися, бо щільні загороди облягали дорогу з обох
боків. Часом зайди пробували зупинитися, але не могли цьо-
го зробити.

Була це дивна битва, в якій через відносний брак місця во-
ювали винятково перші шеренги, наступні могли лише пха-
ти тих, хто стояв попереду. Саме тому боротьба перетвори-
лася на запеклу різню.

Пан Володийовський, прохаючи спершу старих полковни-
ків і Янa Скшетуськогo, щоб у сам момент атаки нагляда-
ли за людьми, рубався в першому ряду. І щохвилини якийсь
шведський капелюх падав перед ним у натовп, наче пірнав
під землю. Інколи рапіра, вибита з рук рейтара, вилітала зі
свистом над головами, і водночас чувся жахливий людський
зойк і знову падав капелюх. Його замінював другий, другого
третій, але пан Володийовський вперто рухався вперед, його
малі оченята світилися, як дві зловісні іскри, він не носився,
не шаленів, не махав шаблею, як ціпом. Іноді, коли не мав
нікого на протяжність шаблі перед собою, обертав обличчя і
лезо трохи праворуч або ліворуч і моментально скидав рей-
тара рухом, на перший погляд незначним. Та страшним він
був через ці непомітні рухи, блискавичні, майже нелюдські.

Як жінка, що збирає коноплі, зануриться в них так, що її



 
 
 

цілком заховають, але по прим’ятих стеблах розпізнаєш лег-
ко її шлях, так і він зникав короткочасно з очей у натовпі
рослих чоловіків, і там, де падали, як снопи під серпом жен-
ця, котрий підрізає стебла знизу, саме там він був. Пан Стані-
слав Скшетуський і понурий Юзва, названий Безногим Бут-
римом, рухалися відразу ж за ним.

Врешті-решт шведські задні ряди почали висуватися з
огорож на обширніший простір перед костелом і дзвіницею,
а за ними висунулися передні. Пролунала команда офіцера,
котрий прагнув, вочевидь, повести всіх своїх людей у бій, і
подовжений прямокутник рейтарів умить розтягнувся вшир,
у довгу лінію, бажаючи усім фронтом підставити чоло.

Однак Ян Скшетуський, за загальним перебігом битви на-
глядаючи та авангардом хоругви командуючи, не пішов за
прикладом шведського капітана, натомість рушив уперед з
усією стрімкістю вузької колони, яка, натрапивши на слаб-
нучу вже шведську стіну, розбила її одним ударом, наче кли-
ном. Повернулася швидким кроком до костелу, до правого
боку, беручи собі цим рухом половину шведів, а на другу
навалилися пани Мирський і Станкевич, маючи під собою
частину ляуданців і всіх драгунів пана Ковальського. Заки-
піли тепер дві битви, але тривали вони недовго. Ліве крило,
в яке вдарив пан Скшетуський, не встигло сформуватися та
розсіялося першим. Праве, в якому був сам офіцер, довше
чинило опір, але розтягнене надміру, стало ламатися, зміша-
лося, і таки пішло за прикладом лівого. Площа була обшир-



 
 
 

на, але на нещастя загороджена з усіх боків високим плотом,
а протилежні ворота церковці, побачивши, що діється, зачи-
нили і підперли.

Розпорошені шведи заметушилися навколо, а ляуданці
кинулися за ними. Подекуди билися більшими купками, по
кільканадцятеро, шаблями та рапірами, подекуди битва пе-
рейшла в ряд поєдинків і чоловік вставав обличчям до чоло-
віка, рапіра зустрічалася з шаблею, часом лунав пістольний
постріл. Тут і там рейтар, вислизнувши з-під однієї шаблі,
втрапляв, як ягня, під другу. Тут і там швед або литовець
вилазив, скинутий, з-під коня і падав від удару шаблі, що вже
чекала на нього.

Посередині монастирського саду бігали коні, що розгуля-
лися, без вершників, з роздутими від страху ніздрями та роз-
віяними гривами, деякі кусалися між собою, інші, осліплі та
розлючені, оберталися задами до воюючих груп і били їх ко-
питами.

Пан Володийовський, скидаючи мимохідь рейтарів, шу-
кав очима по всьому саду офіцера. Нарешті помітив його,
коли той захищався від двох Бутримів, і подався до них.

– Убік! – гукнув він Бутримам. – Убік!
Слухняні жовніри відсторонилися, а невисокий лицар на-

близився і почав рубатися зі шведом, аж коні присіли на за-
дах. Офіцер хотів, либонь, уколом зсадити супротивника з
коня, але пан Володийовський підставив руків’я свого дра-
гунського палаша, повернув блискавично півколом і рапіра



 
 
 

випала з рук. Офіцер потягнувся до кобури, але в цей мо-
мент був уражений і випустив повіддя з лівиці.

– Живим брати! – крикнув пан Володийовський Бутри-
мам.

Ляуданці схопили пораненого та підтримали його у сідлі.
Малий лицар, своєю чергою, просувався вглиб саду по рей-
тарах і гасив їх перед собою, як свічки.

Та вже повсюдно почали шведи поступатися вправнішій у
фехтуванні і в індивідуальних поєдинках шляхті. Дехто, бе-
ручи рапіри за вістря, простягали їх ефесами до супротив-
ників, інші кидали зброю під ноги. Слово «пардон» звучало
все частіше на полі бою. Але шляхта не зважала на це, бо пан
Міхал лише кількох наказав поберегти, тож інші, побачивши
це, знову поверталися до битви й умирали, як жовнірам го-
диться, після відчайдушного опору, кроплячи рясно кров’ю
власну смерть.

Через годину дорізали всіх. Селянство кинулося гуртом
дорогою від села, на майдан, хапаючи коней, добиваючи
поранених та обдираючи полеглих. Так закінчилася перша
зустріч литовців із шведами.

Тим часом пан Заглоба, котрий стояв неподалік у берез-
няку з фірою, на якій лежав пан Рoх, був змушений слухати
гіркі його докори, що хоч він і родич, а так негідно з ним
вчинив.

– Ви мене розчавили, дядьку, цілком, бо не лише мене ку-
ля в лоб у Кейданах чекає, а й вічна ганьба на моє ім’я впа-



 
 
 

де. Відтепер якщо хтось захоче сказати «бовдур», то може
казати: Рoх Koвaльський.

– І небагато знайдеться тих, хто б це хотіли заперечити,
– відбрив пан Заглоба. – А найкращий доказ того, що ви ди-
вуєтесь, що я вас на гак привів, є те, що я кримським ханом
так вертів, як лялькою. Що ж ви собі, нікчемо, думали, що
я вам дозволю до Біржая відвезти компанію чесних людей
і шведам у пащеку запхати найгідніших чоловіків, decus 93

усієї Речі Посполитої?
– Tа я не з власної волі вас туди віз!
– Але ви катові прислуговували, а це для шляхтича со-

ром і ганьба, яку змити мусите, інакше відречуся від вас і
всіх Ковальських. Бути зрадником ще гірше, ніж шкуроде-
ром, але бути помічником когось гіршого за шкуродера – це
остання річ.

– Я гетьманові служив!
– А гетьман дідькові! Маєш тепер!.. Недалекий ви, пане

Рoху, чоловік, знайте вже це раз і назавжди, і навіть не нама-
гайтеся перечити, а мене тримайте за поли, то ще за люди-
ну прийняти зможуть. Бо знайте, що вже не один через мене
промоцію отримав.

Дальшу розмову перервав гуркіт пострілів, бо битва в селі
саме починалася. Потім постріли замовкли, але гомін тривав
безперервно і зойки долітали аж до того укриття в березняку.

– Вже там пан Міхал працює, – позаздрив пан Заглоба. –
93 Decus (лат.) – слава.



 
 
 

Невисокий на зріст, але кусючий, як гадина. Налущить там
тих заморських дияволів, як гороху. Бажав би й я там бути,
ніж тут, а через вас мушу лише прислухатися з цього берез-
няку. То така ваша вдячність? To це вчинок, гідний родича?

– А за що я маю бути вдячним?
– За те, що вами зрадник не оре, як волом, хоча для боро-

нування надаєтеся найкраще, бо дурний, але здоровий, тя-
мите?.. Ех, а там усе гарячіше. Чуєте? Це, мабуть, шведи так
ревуть, як телята на пасовищі.

Тут пан Заглоба посерйознів, бо дещо занепокоївся. Він
промовив, пильно зазираючи у вічі панові Рoху:

– І кому ви бажаєте вікторії?
– Та нашим.
– А бачите! А чому не шведам?
– Бо також бажав би їх прати. А наші є наші!
– Сумління ваше прокидається. І як ви могли власну кров

шведам відвозити?
– Бо такий був наказ.
– А тепер не маєте наказу?
– Ваша правда.
– Ваш командир тепер пан Володийовський і ніхто біль-

ше!
– Ну, нібито й так!
– Маєте все виконувати, що вам пан Володийовський на-

каже.
– Тепер мушу.



 
 
 

– Він вам наказує спочатку зректися Радзивіллa і не слу-
жити йому більше, а лише вітчизні.

– Не розумію? – пан Рoх почухав голову.
– Наказ! – крикнув пан Заглоба.
– Слухаюсь! – виструнчився, як міг, пан Рoх.
– Це добре! За першої ж оказії будете шведів прати!
– Якщо наказ, то наказ! – погодився пан Ковальський і

глибоко зітхнув, немов йому великий тягар спав із грудей.
Пан Заглоба також був задоволений, бо мав на пана Рoхa

свої плани. І вони взялися слухати долинаючі відголоси бит-
ви і слухали ще добру годину, поки все не стихло.

Пан Заглоба непокоївся все дужче.
– А якщо їм не пощастило?
– Дядько старий воїн, як можете такі речі говорити! Якби

їх розбили, то вони б сюди поверталися зграйками.
–  Правда!.. Бачу, що ваша дотепність ще на щось при-

дасться.
– Чуєте, дядьку, тупіт? Повільно йдуть. Мусили шведів

порізати.
– Ой! Але чи це наші? Я під’їду, чи що?
Сказавши це, пан Заглоба опустив шаблю на перев’язь,

узяв пістоль у руку і рушив уперед. Незабаром побачив пе-
ред собою темну масу, що повільно пливла дорогою. Водно-
час донісся до нього відгомін розмов.

Попереду їхали кілька людей, перегукуючись між собою
голосно, і скоро до вух пана Заглоби долинув знайомий йому



 
 
 

голос пана Міхалa, котрий промовляв:
– Добрі пахолки! Не знаю, яка там піхота, але і кіннота те,

що треба!
Пан Заглоба вдарив коня шпорами.
– Як там було?! Як там було?! Бо мене нетерплячка взяла

й я хотів у вогонь летіти. Чи не поранений хтось?
– Всі здорові, дяка Богові! – відповів пан Міхал. – Але

десь із двадцятьох добрих жовнірів ми втратили.
– А шведи?
– Поклали їх мостом.
– Пане Міхале, мали б там насититись, як пес у криниці.

А мене, старого, змусили на охороні тут залишатися? Мало
душа з мене не вийшла, так мені хотіло собі шведської сві-
жини. Сирою б її їв!

– Можете, пане, одержати і печених, бо там кільканадця-
теро у вогні запеклися.

– Хай їх собаки їдять. А військовополонених узяли?
– Є ротмістр і семеро рейтарів.
– І що думаєте з ними робити?
– Казав би їх повісити, бо, як бандити, на невинне село

напали і людей різали. Але пан Ян каже, що так не годиться.
– Послухайте, пане, що мені тут на гадку за цей час спало.

Не треба їх вішати, навпаки, відпустити їх до Біржая якнай-
швидше.

– А то чому?
–  Ви знаєте мене як жовніра, то пізнайте як політика.



 
 
 

Шведів відпустимо, але не розкажемо їм, хто ми такі. Охоче
розповідаймо, що ми люди Радзивілла, що з наказу гетьмана
порубали цей загін і далі будемо різати всіх, кого зустрінемо,
бо гетьман тільки прикидався, що до шведів переходить. Бу-
дуть там вони за голови хапатися, і помітно гетьманський ав-
торитет таким чином похитнемо. Далебі, якщо ця думка не
коштує більше, ніж ваша перемога, то хай мені хвіст, як ко-
неві, виросте. Бо так і в шведів вцілимо, і в Радзивіллa. Кей-
дани від Біржая далеко, а Радзивілл від Понтусa – ще далі.
Перш ніж порозуміються, як і що було, готові будуть побити-
ся! Посваримо зрадника із загарбниками, шановне панство,
а кому найкраще буде від цього, якщо не Речі Посполитій?

– Хороша це порада, і справді перемоги вартує, хай його
кулі б’ють! – погодився пан Станкевич.

– Маєте розум канцлера, – додав пан Мирський, – бо що
їм це позмішує карти, то позмішує.

– Звісно, що так треба буде вчинити, – зауважив пан Мі-
хал. – Завтра ж їх відпущу, але сьогодні не хочу ні про що
знати, бо дуже стомився. Гаряче там було на дорозі, як у пе-
карні. Уф! Аж мені руки потерпли. Офіцер і так не міг би
сьогодні їхати, бо має розтятий писок.

– Як же їм тільки це все сказати? Що, батьку, порадите?
– спитав Ян Скшетуський.

– Я і про це подумав, – усміхнувся пан Заглоба. – Пан Ко-
вальський казав мені, що між його драгунами є двійко прус-
саків, котрі добре вміють по-німецьки лопотіти, і розсудли-



 
 
 

вих людей. Нехай вони їм це скажуть німецькою, цю мову
шведи точно розуміють, бо стільки років у Німеччині наво-
ювалися. А пан Ковальський уже наш душею і тілом. Файний
із нього хлоп і чимало користі буду з нього мати.

– Гаразд! – сказав пан Володийовський. – Визначтесь, хто
з вас зможе цим зайнятися, бо я вже навіть голосу в роті не
маю від утоми. Я сповістив уже людям, що ми залишимося
тут, у цьому березняку до ранку. Їсти нам із села принесуть,
а тепер усім спати! Начальником варти призначаю свого по-
ручника. Даруйте, бо вже на очі не бачу, аж мені повіки скле-
паються.

– Шановне панство, – хитро глянув пан Заглоба, – є тут
стіжок недалеко за березняком, ходімо туди, зариємося, як
ховрахи, а завтра в дорогу. І не повернемося сюди більше,
хіба з паном Сапєгою проти Радзивіллa.



 
 
 

 
Розділ XIX

 
Так розпочалася в Литві громадянська війна, яка, разом із

двома навалами в межах Речі Посполитої і щоразу затятішою
українською війною, переповнила чашу недолі.

Військо литовського компуту було таке нечисленне, що
жодного опору ворогові не могло чинити, та ще й розділи-
лося на два табори. Одні, особливо чужоземні рoти, зали-
шилися з Радзивіллом. Інші, таких була більшість, вважали
гетьмана зрадником і виступали проти союзу із Швецією, але
в них не було єдності, вождя та плану. Їхнім провідником
міг би стати пан воєвода вітебський, але він занадто в цей
момент був зайнятий захистом Бихова і відчайдушною бо-
ротьбою в глибині країни, щоб відразу на чолі руху проти
Радзивілла стати.

Тим часом загарбники, кожен вважаючи всю країну своєю
власністю, були налаштовані один проти одного. З цих чвар у
майбутньому могло б постати відновлення Речі Посполитої,
але перш ніж до недружніх дій між ними дійшло, в усій Литві
запанував повний хаос. Радзивілл, розчарований у сподіван-
нях на військо, вирішив насильно змусити його до покори.

Не встиг пан Володийовський після Кловайняйської бит-
ви прибути зі своїм загоном до Паневежиса, коли до вух
його дійшла звістка про знищення гетьманом хоругв панів
Мирськогo та Станкевичa. Частину вояків насильно змусили



 
 
 

вступити у військо Радзивілла, решту повбивали або розіг-
нали на всі чотири вітри. Вони тинялися поодинці або неве-
ликими купками по селах і лісах, шукаючи, де б голову від
помсти та погоні прихистити.

З кожним днем утікачі приєднувалися до загону пана Мі-
халa, збільшуючи його силу, й одночасно приносячи найроз-
маїтіші новини. Найважливішою з них була звістка про бунт
хоругв компуту, що стояли на Підляшші, біля Білостоку та
Tикоцина. Після окупації Вільна московськими військами ці
хоругви мали б протистояти наступу інтервентів у коронні
землі. Але дізнавшись про зраду гетьмана, створили конфе-
дерацію, на чолі якої стали два полковники – пан Горотке-
вич і Якуб Кміциц, двоюрідний брат Анджея, найвірнішого
поплічника Радзивілла.

Ім’я цього останнього повторював із жахом кожен жовнір.
Саме він найбільше спричинився до знищення хоругв панів
Станкевичa та Мирськогo, саме він без жалю розстрілював
спійманих товаришів. Гетьман довіряв йому сліпо і цього
разу послав свого сподвижника проти хоругви пана Нев’я-
ровськогo, яка, не наслідуючи прикладу свого полковника,
опір вчинила. Це останнє повідомлення пан Володийовський
вислухав дуже уважно, після чого звернувся до викликаних
на раду товаришів:

– Що б ви, панове, сказали, якби замість до Бихова, до
воєводи вітебськогo поспішати, ми пішли б на Підляшшя до
тих хоругв, які конфедерацію утворили?



 
 
 

– З рота мені це вийняли! – промовив пан Заглоба. – Буде
чоловік ближче до свого краю, а вже там завжди між своїми
порозуміємося.

– Розповідали також утікачі, – додав Ян Скшетуський, –
що чули, наче король деяким хоругвам наказав з України по-
вертатися, щоб над Віслою бій шведам дати. Якщо це справ-
диться, то ми могли б між старими товаришами опинитися,
замість того, щоб тут із кута в куток товктися.

–  А хто цими хоругвами командувати буде? Часом не
знаєте, панове?

– Подейкують, що пан коронний oбозний, – поінформу-
вав пан Володийовський, – але це більше люди вгадують, ніж
знають, бо правдиві звістки ще не могли надійти.

– Хоч як би там було, – зауважив пан Заглоба, – я б таки
радив на Підляшшя вирушати. Ми можемо туди ті бунтів-
ні хоругви Радзивілла прихопити із собою і його величності
людей привести, а тоді навряд чи залишимося без нагороди.

– Хай буде так! – промовили пани Оскеркo та Станкевич.
– Не так легко, – зронив малий лицар, – перебратися на

Підляшшя, бо доведеться гетьманові поміж пальців вислиз-
нути, але ми спробуємо. Якби фортуна при цьому допомог-
ла пана Кміцицa десь дорогою зустріти, я сказав би йому на
вухо кілька слів, від яких шкіра б на ньому позеленіла.

– Він цього вартує! – підтвердив пан Мирський. – Бо як-
що декотрі старі вояки, котрі все життя Радзивіллaм прослу-
жили, гетьмана тримаються, то їм нема чого дивуватися, але



 
 
 

той баламут служить тільки задля власної вигоди та насоло-
ди, які в зраді знаходить.

– То, отже, на Підляшшя? – спитав пан Оскеркo.
– На Підляшшя! На Підляшшя! – гукнули всі разом.
Але зробити це було не так легко, як і казав пан Володий-

овський, щоб на Підляшшя дістатися, потрібно було пройти
поблизу Кейдан, наче повз лігво, в якому лев засів.

Дороги та лісосмуги, містечка і села перебували під кон-
тролем Радзивіллa. Неподалік за Кейданaми стояв пан Кмі-
циц із кіннотою, піхотою та гарматами. Знав уже також
гетьман про втечу полковників, про бунт хоругви Володий-
овського, про Кловайняйську битву, і особливо ця остання
його розгнівала так сильно, що він мало життя не позбувся,
бо жахливий напад астми якийсь час не давав йому дихати.

Мав вагомі причини для гніву, навіть для розпачу, бо ця
битва накликала на його голову потужну шведську бурю.
Спочатку, відразу ж після неї, взялися тут і там вирізати
малі шведські загони. Робили це селяни та розрізнена шлях-
та самостійно, але шведи відносили це на рахунок Радзивіл-
лa, особливо, що офіцер і жовніри, котрі після битви були
відіслані в Біржай, засвідчили коменданту, що це хоругва
Радзивілла за його наказом по них ударила.

Через тиждень прийшов лист до князя від біржайського
коменданта, а через десять днів і від самого Понтусa Де-
лаґарді, головнокомандувача шведського війська. «Або Ва-
ша світлість сил і впливу не має, – писав він, – і в такому



 
 
 

разі як ви могли угоду від імені всієї країни укладати, або
ви хочете підступом до знищення війська його королівської
величності спричинитися! Якщо так, то милість мого пана
відвертається від Вашої світлості та кара швидко вас спіткає,
якщо покірно Ви не розкаєтесь і вірною службою провину
свою не поправите».

Радзивілл негайно послав кур’єрів із поясненням, як і що
сталося, але вістря встромилося в горду душу та пекуча рана
боліла щораз дужче. Він, слово котрого донедавна в містах
цієї країни, більшої за всю Швецію, було наказом; він, за по-
ловину майна котрого всіх шведських панів купити було б
можна; він, хто свого короля охороняв, рівним монархам міг
бути, перемогами своїми розголосу в усьому світі заслужив і
у власному гонорі, як у сонці, купався; він мусив тепер слу-
хати погроз якогось шведського генерала, мусив витримува-
ти урок покори та вірності. Щоправда, той генерал був ко-
ролівським швагром, але ким був сам той король, як не узур-
патором трону, на який права належать Янoвi-Казимиру?

Але насамперед гетьманський гнів обернувся проти тих,
хто став причиною цього, і пообіцяв собі ногами пана Воло-
дийовськогo розтоптати тих полковників, котрі при нім бу-
ли, і всю ляуданську хоругву. З цією метою він вирушив про-
ти них і, як дрімучий ліс оточують мисливці сітями, щоб
вовче лігво захопити, так і він оточив їх і взявся гнати без
спочинку.

Тим часом дійшла до нього звістка, що пан Кміциц зім’яв



 
 
 

хоругву пана Нев’яровськогo, товариство розсіяв або пере-
різав, поштових включив до своєї хоругви, тож гетьман на-
казав йому відіслати до нього частину сил, аби певніше вда-
рити.

«Люди ті, – писав гетьман, – про життя котрих ви так
настирливо нас просили, особливо пан Володийовський
із тим іншим приблудою, визволилися дорогою на
Біржай. Ми послали навмисно з ними найтупішого
офіцера, щоб його перевербувати не могли, але і
він або зрадив, або його в поле вивели. Тепер пан
Володийовський має під собою цілу хоругву ляуданську
й утікачі його посилюють. Сто двадцятьох шведів
під Кловайняєм впень вирізали, та ще й повідомили,
що це за нашим наказом роблять, від чого великі
повстали між нами та Понтусом непорозуміння. Вся
справа може зіпсуватися через тих зрадників, котрим
без вашої протекції було б наказано, як Бог на небі,
голови постинати. Тому за свою милість спокутувати
нам доводиться, хоч і маємо в Бозі надію, що
швидко помста їх досягне. Дійшли до нас також
вісті, що в Білевичaх, в мечникa расейняйськогo,
шляхта збирається і проти нас змовляється. Треба
цьому запобігти. Кінноту всю нам відішліть, а піхоту
в Кейдани супроводжуйте, щоб за замком і містом
наглядала, бо від цих зрадників всього сподіватися
можна. Самі ж візьміть кількох коней до Білевич
і мечникa разом із родичкою в Кейдани привезіть.
Тепер не тільки ви, а й ми в цьому зацікавлені,



 
 
 

бо хто має їх у руках, той має всю Ляуданську
околицю, в якій шляхта проти нас під проводом
пана Володийовськогo збурюватися починає. Пана
Гарасимовичa ми вислали до Заблудовa з інструкціями,
як має з тими конфедератами поводитись. Двоюрідний
брат ваш, Якуб, має серед них великий авторитет,
тому напишіть йому, якщо вважаєте, що листом чогось
від нього домогтися можете. Сповіщаючи вам статечну
милість нашу, Божій опіці вас доручаємо».

Пан Кміциц, прочитавши цей лист, був задоволений у ду-
ші, що полковникам вдалося втекти зі шведських рук, і ба-
жав їм тихцем, аби і з Радзивіллoвих вислизнути змогли.
Проте він виконав усі княжі накази: кінноту відіслав, піхо-
тою Кейдани обсадив, навіть шанці навкруг замку та міста
насипати почав, обіцяючи собі подумки одразу ж після за-
вершення цієї роботи до Білевич по пана мечникa та дівчину
податися.

– Примушувати не буду, хіба в крайньому разі, – казав
він собі, – але в жодному разі Олюньку не буду силувати.
Зрештою, це не моя воля, а лише княжий наказ. Не прийме
мене вона вдячно, я знаю це, але Бог дасть, що вона з часом
про мої наміри дізнається, адже не проти вітчизни, а задля
її порятунку я Радзивіллoвi служу.

Так міркуючи, сумлінно працював шляхтич над укріплен-
ням Кейдан, які в майбутньому резиденцією його Олюньки
мали стати.

Тим часом пан Володийовський утікав від гетьмана, а



 
 
 

гетьман за ним ганявся відчайдушно. Було, однак, панові Мі-
халу затісно, бо з Біржая висунулися на південь значні си-
ли шведського війська, схід країни був зайнятий царськими
загонами, а на дорозі до Кейдан чигав гетьман. Пан Загло-
ба був дуже невдоволений таким станом справ і все частіше
звертався до пана Володийовськогo із запитаннями:

– Пане Міхале, на Божу милість, проб’ємося чи не проб’є-
мося?

– Тут про пробивання і мови не може бути, – відповідав
невисокий лицар. – Ви ж знаєте, пане, що мене тхором не
підшито і я вдарю на кого завгодно, хоч би й на самого дия-
вола. Але проти гетьмана не зможу, бо не мені з ним рівня-
тися!.. Самі ж казали, що ми окуні, а він щука. Зроблю все,
що в моїх силах, щоб вислизнути, але якщо до битви дійде,
скажу відверто, що він нас поб’є.

– А потім накаже нас пошинкувати і собакам віддати. За-
ради бога! У будь-які інші руки, тільки б не в Радзивілла!..
То чи вже тоді не було краще до пана Сапєги пристати?

–  Тепер уже запізно, бо нам і гетьманське військо, і
шведське дорогу заступають.

– Нечистий мене спокусив, що до Радзивіллa панів Скше-
туських я намовив! – бідкався пан Заглоба.

Та пан Міхал не втрачав ще надії, особливо, тому що
шляхта і навіть селянство повідомляли йому про гетьманські
дії, бо всі серця відвернулися вже від Радзивіллa. Маневру-
вав пан Міхал, як умів, а вмів це чудово, бо майже з дитячих



 
 
 

років призвичаївся до воєн із татарами та козаками. Про-
славили його також колись, у війську Яреми, походи проти
загонів татар, розвідка, несподівані напади, блискавичні ма-
неври, в яких усіх інших офіцерів переважав.

Тепер, затиснений між Упітою і Роговом з одного боку і
Невежисою з іншого, петляв протягом кількох миль, вперто
уникаючи битви, вимучуючи хоругви Радзивілла і навіть трі-
паючи їх, де вдасться, як вовк, гончаками переслідуваний,
який не раз повз стрільців промчить, а коли собаки занадто
близько на нього насідають, то відвернеться і блисне білими
іклами.

Але коли підійшла кіннота пана Кміцицa, гетьман заткнув
нею щільно прогалини, а сам поїхав стежити, щоб два крила
неводу зійшлися разом.

Було це під Невежисою.
Полки пана Мелешка, Ґанховa і дві хоругви кінноти під

проводом самого князя утворили таку собі дугу, тятивою
якої була річка. Пан Володийовський зі своїм полком опи-
нився всередині цієї дуги. Мав щоправда перед собою єдину
переправу, яка вела через болотисту річку, але з того боку
переправи стояли два шотландські регіменти і двісті козаків
Радзивілла, а також шість польових гармат, націлених таким
чином, що навіть поодинці жодна людина не змогла б під їх-
нім вогнем переправитися на той бік.

Відтак дуга стала стискатися. Головний загін вів сам
гетьман.



 
 
 

На щастя для пана Володийовськогo, ніч і буря з пролив-
ним дощем зупинили наступ, але обложеним не залишало-
ся вже нічого більше, ніж кілька квадратних стай лугу, за-
рослого лозняком, між півкільцем війська Радзивілла та річ-
кою, яку з іншого боку стерегли шотландці. Як тільки ран-
ній світанок відбілив верхівки дерев, полки рушили вперед
і йшли, поки не дійшли аж до ріки і стали, німі з подиву.

Пан Володийовський немов крізь землю провалився: в
лозняку не було ані однієї живої душі.

Навіть гетьман здивувався, а потім потужні громи впали
на голови офіцерів, котрі командували полками, що стежи-
ли за переправою. І знову напад звалив князя, такий силь-
ний, що всі присутні тремтіли за його життя. Але гнів навіть
астму переміг. Двох офіцерів, котрим варту біля берега бу-
ло доручено, мало не розстріляли, але Ґанхов упрохав вре-
шті князя, щоб принаймні спершу розслідували, яким чи-
ном звір із матні втекти зумів.

Виявилося, що пан Володийовський, скориставшись те-
мрявою та дощем, завів із лози всю хоругву в річку і, пливу-
чи або бродом, хутко вислизнув майже біля правого крила
Радзивілла, яке примикало до річища. Кілька коней, що за-
пали по животи в багно, виказували місце, в якому вилізли
на правий берег.

З подальших обстежень легко було збагнути, що загін ви-
рушав з усіх кінських сил у бік Кейдан. Гетьман відразу ж
втямив із цього, що бунтівники прагнуть дістатися до пана



 
 
 

Гороткевичa й Якуба Кміцицa на Підляшшя. Але чи минаю-
чи Кейдани, вони не підпалять місто або не спокусяться по-
грабувати замок?

Великий страх стиснув серце князя. Більша частина його
скарбу та коштовності були ще в Кейданах. Пан Кміциц мав,
щоправда, підстрахувати його піхотою, але якщо він цього
не зробив, то необоронний замок легко може стати здобич-
чю зухвалого полковника. Бо Радзивілл не сумнівався, що
відваги панові Володийовському вистачить, аби зазіхнути на
саму резиденцію гетьмана. Могло йому забракнути часу, бо
вислизнувши на початку ночі, залишив погоню щонайменше
на шість годин дороги позад себе.

У будь-якому разі треба було поспішати щодуху на поря-
тунок Кейдан. Князь залишив піхоту і рушив з усією кінно-
тою.

Прибувши в Кейдани, пана Кміцицa гетьман не знайшов,
але застав усе у спокої, й оцінка хисту молодого полковника
зросла подвійно в його думках, коли побачив насипані шанці
та польові гармати, що стояли на них. Цього ж дня князь іще
оглянув усе разом із Ґанховом, а ввечері сказав йому:

– З власної ініціативи він це зробив, без мого наказу, і
так добре вал насипав, що довго тут навіть проти артилерії
захищатися можна. Якщо цей чоловік не зверне собі карк
замолоду, то може піти високо.

Був іще один чоловік, на згадку про котрого не міг гетьман
позбутися подиву, але подив той змішувався з люттю, бо цим



 
 
 

чоловіком був пан Міхал Володийовський.
– Швидко я би з тим бунтом розібрався, – казав він Ґанхо-

ву, – якби мав двох таких слуг… Пан Кміциц, може, й кміт-
ливий, але не має такого досвіду, а той у школі Яреми за Дні-
пром був вихований.

– Ваша світлість не накаже його переслідувати? – поціка-
вився Ґанхов.

Князь глянув на нього і вимовив із притиском:
– Він тебе поб’є, якщо від мене втік.
Та вже за мить магнат наморщив чоло і промовив:
– Тут тепер усе спокійно, але доведеться нам на Підляш-

шя незабаром виступати, аби з ними розправитися.
– Ваша світлосте, – зауважив Ґанхов, – як тільки ми звідси

рушимо, всі тут за зброю проти шведів схопляться.
– Хто усі?
– Шляхта і селянство. І водночас, не зупинившись на шве-

дах, проти дисидентів обернуться, бо нашим прихильникам
усю провину за цю війну приписують, що ми до ворога пе-
рекинулися, а навіть його привели.

– Мені йдеться про брата Богуслава. Не знаю, чи він там,
на Підляшші, з конфедератами зможе собі дати раду.

– Йдеться про Литву, щоб її в покорі нам і шведському
королеві утримати.

Князь заходив по кімнаті, кажучи:
– Якби пана Гороткевичa й Якуба Кміцицa якимось чином

дістати!.. Бо вони в мої маєтки заїдуть, понищать, пограбу-



 
 
 

ють, каменя на камені не залишать.
– Добре було б із генералом Понтусом порозумітися, щоб

тут війська на той час, коли ми перебуватимемо на Підляш-
ші, якнайбільше прислав.

–  З Понтусом? Ніколи! – відрубав Радзивілл, котрому
кров прилинула до голови. – Якщо з кимось, то хіба з самим
королем. Не маю потреби зі слугами змовлятися, якщо можу
з паном. Якби король дав наказ Понтусу, щоб мені зо дві ти-
сячі кінноти прислав під руку, то було б що інше. Але Пон-
тусa не буду про таке просити. Треба когось послати до ко-
роля, час уже з ним самим угоди укладати.

Худе обличчя Ґанховa легко зарум’янилося, й очі засвіти-
лися йому від жаги.

– Якби ваша світлість наказала…
– То ви б поїхали, знаю. Але чи доїхали б, то вже інша річ.

Ви з Німеччини, а чужинцеві небезпечно пускатися по збу-
реній країні. Хто там знає, де король своєю власною персо-
ною зараз перебуває і де буде через півмісяця або за місяць?
Потрібно по всій країні їздити. При цьому… не може бути…
Ви не поїдете, бо туди годиться свого послати і родича, щоб
король переконався, що не вся шляхта мене покинула.

– Людина недосвідчена дуже може нашкодити, – зронив
несміло Ґанхов.

– Там посланець не матиме іншої роботи, лише листи мої
віддати та відповідь привезти, а пояснити, що це не я казав
бити шведів під Кловайняєм, кожен зуміє.



 
 
 

Ґанхов мовчав.
Князь знову взявся міряти неспокійними кроками кімна-

ту і на чолі його можна було пізнати безперервну боротьбу
думки. Від моменту укладення угоди зі шведами він не за-
знав ні хвилини спокою. Його пожирала пиха, гризла совість,
заїдав несподіваний опір країни і війська, його жахала нев-
певненість у майбутньому, загроза руїни. Сіпався, шарпався,
ночі проводив без сну, занепадав на здоров’ї. Очі його запа-
лися, схуд, обличчя, в давні часи червоне, стало синюшним,
а майже з кожною годиною прибувало йому сивих волосин у
вусах і чуприні. Словом, жив у муці і гнувся під тягарем.

Ґанхов стежив очима за господарем, котрий не знаходив
собі місця в покою. Він мав ще трохи надії, що князь пере-
думає і пошле його. Але князь зупинився раптом і ляснув
себе долонею в чоло.

– Дві хоругви кінноти негайно! Я сам їх поведу.
Ґанхов глипнув на нього здивовано.
– Експедиція? – спитав мимоволі.
– У дорогу! – промовив князь. – Дай, Боже, щоб не було

запізно.



 
 
 

 
Розділ XX

 
Пан Кміциц, закінчивши насипати шанці та забезпечив-

ши Кейдани від несподіваного нападу, не міг уже довше від-
кладати поїздку в Білевичі по пана расейняйського мечника
та Олюньку, тим більше, що княжий наказ звучав однознач-
но, щоб їх у Кейдани треба привезти. Але й не дуже квапився
пан Анджей, коли врешті-решт вирушив на чолі п’ятдесяти
драгунів, бо охопив його такий неспокій, немовби на згубу
свою їхав. Відчував, що не приймуть його прихильно, трем-
тів від думки, що шляхтич може опиратися навіть зі зброєю
і що тоді доведеться застосувати силу.

Тому він вирішив спершу намовляти та просити. З цією
метою, щоб своє прибуття позбавити будь-якої видимості
збройного нападу, полковник залишив драгунів у віддаленій
корчмі на відстані півстаї від села і за дві від садиби. Сам же
лише з вахмістром та одним пахолком вирушив уперед, на-
казавши спеціально підготовленому екіпажу приїхати неза-
баром за ними.

Година була післяобідня і сонце хилилося вже добряче до
заходу, але після дощової та бурхливої ночі день був чудо-
вий, небо чисте, подекуди тільки поцятковане на західному
боці малими рожевими хмарами, які повільно сунули за го-
ризонт, схожі на отару овець, що сходить із поля. Пан Кмі-
циц їхав через село, а серце його мало з грудей не вискаку-



 
 
 

вало, як у татарина, котрий, в’їжджаючи першим на чолі бу-
сурманського загону до села, озирається на всі боки, чи не
побачить де озброєних чоловіків, котрі зачаїлися в засідці.
Але троє вершників не привернули нічиєї уваги, лише се-
лянські дітлахи втікали з дороги босими ногами перед кінь-
ми. Селяни ж, побачивши статного офіцера, скидали шапки
та кланялися до землі. Той же їхав уперед і минувши село,
побачив перед собою садибу, старе гніздо Білевичiв, а за ним
розлогі сади, що закінчувалися аж ген на низьких лугах.

Пан Кміциц сповільнив крок і взявся розмовляти сам із
собою. Він, вочевидь, вигадував відповіді на запитання, і
водночас замислено поглядав на споруди, що височіли перед
ним. Це була зовсім не панська резиденція, але вже з пер-
шого погляду можна було збагнути, що мусив тут мешкати
шляхтич більш ніж середньої гідності. Сам будинок, оберне-
ний задом до садів, а передом до головної дороги, був вели-
чезний, але дерев’яний. Сосни на стінах потемніли від ста-
рості так, що віконні шиби у вікнах здавалися при них бі-
лими. Над зрубом стін громадився велетенський дах із чо-
тирма димарями посередині та двома голубниками по кутах.
Цілі хмари білих голубів клубочилися над дахом, то зрива-
ючись із лопотанням крил, то опускаючись, немов сніжинки,
на чорний ґонт, то тріпочучи довкола стовпів, що підпирали
ґанок.

Ґанок той був прикрашений щитом, на якому були нама-
льовані герби Білевичів. Він трохи псував пропорцію, бо сто-



 
 
 

яв не посередині, а збоку. Либонь, у давні часи будинок був
менший, але пізніше його добудували з одного боку, але й
добудована частина також почорніла з плином років так, що
не відрізнялася від старої.

Два флігелі, нескінченно довгі, височіли обабіч цієї сади-
би, дотикаючись із нею боками і творячи немовби два плеча
підкови. Були в них покої для гостей, які використовували у
часи великих з’їздів, кухні, комори, стодоли, возовні, стайні
для цугових коней, яких хазяї любили мати під рукою, квар-
тири для управителя, слуг і придворних козаків.

Посередині розлогого дитинця росли старі липи, а на них
– лелечі гнізда. Нижче, поміж дерев, лежав ведмідь, прип’я-
тий на ланцюзі. Дві криниці з журавлями по боках дитинця і
розп’яття поміж двох списів біля в’їзду доповнювали карти-
ну цієї резиденції заможного шляхетського роду. По правий
бік будинку, поміж густих лип, височіли солом’яні дахи сто-
дол, обор, вівчарні та шпихлірів.

Пан Кміциц в’їхав крізь браму, відчинену на oбидвi по-
ловини, як плечі шляхтича, котрий очікує прибуття гостя.
Як тільки лягаві собаки, що вешталися по подвір’ю, узріли
чужинця, з флігеля вискочили два пахолки, щоб потримати
коней.

Водночас у дверях головного будинку з’явилася якась
дівоча постать, в якій в одну мить пан Кміциц упізнав
Олюньку. Серце його забилося швидше, і, кинувши пахол-
кові повіддя, молодик пішов до ґанку з непокритою головою,



 
 
 

тримаючи в одній руці шаблю, а в другій шапку.
Вона стояла якусь хвилину як прекрасне видіння, при-

кривши очі долонею від призахідного сонця, і враз знітила-
ся, немов налякана виглядом гостя, котрий наближався.

«Кепсько! – подумав пан Анджей. – Криється переді
мною!»

Зробилося йому прикро, і тим прикріше, що той погожий
захід сонця, вигляд цієї садиби та спокою, який розливався
навколо, мить тому наповнили його серце надією, хоч, мож-
ливо, пан Анджей цього й не усвідомлював.

Бо ж сподівався, що заїжджає до нареченої, котра прийме
його із сяючими від радощів очима і рум’янцями на щоках.

Але ілюзія розвіялася. Заледве юнка побачила прибульця,
відсахнулася, наче злого духа узріла, натомість вийшов пан
мечник, з обличчям неспокійним і похмурим водночас.

Пан Кміциц уклонився йому і промовив:
– Я вже давно хотів вам, пане добродію, віддати належну

шану, але ніяк у ці неспокійні часи не міг вибратися, хоч
бажання зробити це мені ніколи не бракувало.

– Дуже вам удячний і запрошую в покої, – відказав пан
мечник, погладжуючи чуб на голові, що звик робити, коли
був знічений або невпевнений у собі.

Господар відсунувся від дверей, щоб пропустити гостя
вперед. Пан Кміциц десь із хвилину не хотів увійти першим,
і вони кланялися один одному на порозі. Врешті пан Анджей
зробив крок перед мечником і вже за мить вони опинилися



 
 
 

в кімнаті.
Застали там двох шляхтичів. Один, чоловік у літах, був

пан Довґірд із Племборґa, близький сусід Білевичів. А дру-
гий був пан Худзинський, орендар з Ейраґоли. Пан Кміциц
зауважив, що як тільки ті почули його прізвище, обличчя
їхні змінилися та наїжачилися обоє, як собаки, що побачи-
ли вовка. Гість глянув на них виклично, після чого вирішив
удавати, що їх не бачить.

Настала напружена мовчанка. Пан Анджей починав уже
втрачати терпець і гриз вуса, інші ж зиркали весь час на ньо-
го спідлоба, а пан мечник теребив чуб.

– Чи вип’єте, пане, з нами скляночку убогого, дворянсь-
кого меду, – озвався нарешті господар і вказав на карафку зі
склянками. – Прошу! Прошу!..

– Вип’ю з таким шановним паном! – доволі різко погоди-
вся пан Кміциц.

Пан Довґірд і пан Худзинський засопіли від такої зневаги,
але не хотіли в дружній оселі затівати сварку та й із таким
забіякою, котрий має страшну славу в усій Жемайтії. Проте
їх зачепило нехтування ними. Тим часом пан мечник ляснув
у долоні до пахолка і наказав йому подати четверту склянку,
підняв свою до рота і сказав:

– За ваше здоров’я. Радий бачити вас у своїй оселі.
– Радий би був, якби це було щиро!
– Гість гостем, – по-філософськи зауважив пан мечник.

За мить, відчувши, вочевидь, що господар зобов’язаний під-



 
 
 

тримувати розмову, він спитав:
– А що чути в Кейданах? Як там здоров’я пана гетьмана?
– Не дуже, пане добродію, – відповів пан Кміциц, – і в ці

неспокійні часи не може бути інакше. Багато турбот і смутку
має князь.

– Ще б пак! – гмикнув пан Худзинський.
Пан Анджей дивився на нього якусь хвилину, після чого

звернувся знову до мечникa:
–  Князь, маючи ауксилії94, обіцяні найяснішим шведсь-

ким цісарем, сподівався не зволікаючи на ворога під Вільно
рушати і за тамтешнє попелище, яке ще не встигло остигну-
ти, помститися. Ви мали б знати, що сьогодні Вільно у Вільні
шукати потрібно, бо місто сімнадцять днів палало. Подей-
кують, що поміж руїн лише ями підвалів чорніють, з яких і
досі ще димиться.

– Яке нещастя! – зітхнув пан мечник.
–  Звісно, нещастя, якому якщо не можна було запобіг-

ти, то треба за нього помститися і схожі руїни з недружньої
столиці зробити. І не було б уже до цього далеко, якби не
баламути, котрі найчесніші доброчесного пана наміри під-
ривають, зрадником його оголосили та збройний опір йому
чинять, замість того, щоб іти з ним разом на ворога. Тому
не дивно, що здоров’я князя похитнулося, коли він, котрого
Господь Бог до великих речей призначив, бачить, що злість
людська щораз нові капості йому вчиняє, через що всі пла-

94 Ауксилія – допоміжні загони.



 
 
 

ни завалитися можуть. Навіть найкращі приятелі князя, ті,
на котрих він найбільше покладався, покинули його або до
ворогів його перекинулися.

– Це справді так! – статечно підтвердив пан мечник.
– Великий також це біль, – правив своє пан Кміциц, – і

сам я чув від князя, коли він казав: «Знаю, що і чесні погано
мене судять, але чому ж у Кейдани не приїдуть, чому в очі
не висловлять мені, що проти мене мають, і моїх аргументів
не хочуть вислухати?»

– Кого ж князь має на увазі? – поцікавився пан мечник.
– Насамперед вашу милість, пане добродію, котрого князь

шанує та поважає, але підозрює, що до його ворогів ви при-
стали.

Пан мечник став енергійно смикати себе за чуба, втямив-
ши, що розмова набуває небажаного напрямку, знову ляснув
у долоні. У дверях з’явився пахолок.

– Ти що не бачиш, що вже смеркає?.. Світла! – наказав
пан мечник.

– Бог бачить, – продовжував пан Анджей, – що я мав намір
належну повагу вам проявити, але прибув сюди і з наказу
князя, котрий і сам би до Білевич вибрався, якби час був
слушніший.

– Занизькі пороги! – кинув пан мечник.
– Такого, пане, не кажіть, бо це звична річ, що сусіди відві-

дують один одного, однак князь навіть хвильки вільної не
має, тому мене попросив: «Поясніть мої дії пану Білевичу,



 
 
 

бо сам цього зробити не можу, і нехай він до мене приїжджає
з родичкою, і зробити це треба зараз, бо завтра або післязав-
тра не знаю, де я буду!» Тому я, пане, до вас із запрошенням
приїжджаю і тішуся, що застав вас обох у доброму здоров’ї,
бо коли сюди приїхав, то панну Олександру в дверях зустрів,
тільки що вона зникла відразу ж, як туман на лузі.

– Це правда, – підтвердив пан мечник, – бо я сам її послав,
аби глянула, хто приїхав.

– Чекаю на відповідь, пане добродію! – сказав пан Кміциц.
У цю мить пахолок приніс світло і поставив його на стіл.

При відблиску свічок було видно обличчя пана мечникa, ду-
же схвильоване.

– Честь це для мене неабияка, – зронив він, – але зараз
не можу. Бачите, пане, що я маю гостей. Будьте ж ласкаві за
мене перед князем гетьманом заступитися.

– Та, пане мечнику, це зовсім не перешкода, бо такі ша-
новні панове самому князеві поступляться.

– Самі маємо язики в роті і можемо за себе відповідати!
– зауважив пан Худзинський.

– Не чекаючи, що хтось за нас вирішить! – додав пан До-
вґірд із Племборґa.

–  Бачите, пане мечнику, – пан Анджей вдавав, що не
сприймає за чисту монету буркотіння шляхтичів, – я знав,
що вони дипломатичні кавалери. Врешті, щоб їх чимось не
образити, запрошу їх також від імені князя в Кейдани.

– Забагато ласки! – відрубали обоє. – Маємо чого іншого



 
 
 

до роботи.
Пан Кміциц поглянув на них пильно, а потім заявив хо-

лодно, немовби до якоїсь четвертої особи:
– Коли князь просить, відмовлятися не можна!
Присутні схопилися зі своїх місць.
– Отже, це примус? – уточнив пан мечник.
– Пане мечнику, добродію, – підхопив жваво пан Анджей.

– Ваші гості поїдуть, чи хочуть, чи не хочуть, бо я так ба-
жаю, але щодо вас не хочу силу застосовувати, тому уклінно
прошу, щоб ви бажання князя задовольнили. Я перебуваю
на службі і маю наказ вас привезти, але поки не втрачу надії,
що проханням чогось зможу досягти, благати не перестану.
І присягаюся вам, що й волосина вам там із голови не впаде.
Князь хоче поспілкуватися з вами і хоче, щоб у ці неспокійні
часи, в які навіть озброєне селянство в купи збирається та
грабує, в Кейданах оселилися. Ось у чому річ! З вами там,
пане, будуть поводитися з належною повагою, як із гостем і
приятелем, даю вам своє шляхетське слово.

– Як шляхтич я протестую! – обурився пан мечник. – І
закон мене захищає!

– І шаблі! – не втрималися пан Худзинський і пан Довґірд.
Пан Кміциц засміявся, насупив брови та зауважив:
– Пановe, сховайте свої шаблі, бо накажу обох під стодо-

лою поставити і кулі в лоб пустити!
Присутні злякалися і стали зиркати то один на одного, то

на пана Анджея, а пан мечник крикнув:



 
 
 

–  Насильство жахливе проти вольностей шляхетських,
проти привілеїв!

– Насильства не буде, якщо ви добровільно послухаєтесь,
– пояснив пан Кміциц, – і ось вам цьому доказ, бо я драгунів
у селі залишив, а сюди прибув сам просити вас, як сусіда до
сусіди. Ви не захочете відмовлятися, бо часи зараз такі, що
важко знайти аргументи для відмови. Сам князь вас запро-
шує, і я впевнений, що приймуть вас, як сусіду та приятеля.
Зрозумійте, якби мало бути інакше, я волів би сто разів от-
римати кулю в лоб, ніж сюди по вас їхати. Волосина не впаде
з жодної голови Білевичів, поки я живий! Подумайте, пане,
хто я, згадайте пана Іраклія, його заповіт і поміркуйте, чи
князь гетьман мене вибрав би, якби нещиро з вами замислив
учинити.

– То чому ж до насильства вдається, чому з примусу маю
їхати?.. Як же я можу йому довіритися, коли вся Литва гуде
про утиски, від яких чесні громадяни в Кейданах стогнуть?

Пан Кміциц із цих слів та інтонації второпав, що пан меч-
ник уже не такий непохитний у своїй впертості.

– Пане добродію! – сказав він майже весело. – Між сусі-
дами примус часто гору бере. Коли, наприклад, ви мило-
му гостю митареві колеса наказуєте познімати й бричку у
шпихлірі ховаєте, це не примус? А коли когось пити силуєте,
хоча йому вже носом вино втікає, це не примус? І змушений
повідомити, пане, що навіть якщо мені доведеться вас зв’я-
зати і між драгунами зв’язаним везти до Кейдан, то це буде



 
 
 

лише задля вашого добра. Подумайте: бунтівні жовніри всю-
ди вештаються і безчинства вчиняють, селянство гуртується,
шведські війська наближаються, а ви вважаєте, що в цьому
окропі зможете захиститися від негараздів, що вас не сьогод-
ні, то завтра чи одні, чи інші не навідають, не пограбують,
не спалять, на маєтки і на вас особисто не зазіхнуть?.. Чи,
може, Білевичі – це фортеця? Зможете захиститися в них?
Чого ж князь хоче для вас? Безпеки, бо лише в Кейданах ні-
що вам не загрожує, а сюди під’їде княжий екіпаж, який буде
вашу особу стерегти, як зіницю ока, від усілякої жовнірської
сваволі, і якщо хоч одні вила згинуть, то засеквеструйте весь
маєток.

Мечник заметушився по кімнаті.
– Я можу довіряти вашому слову?
– Як собі! – підтвердив пан Кміциц.
У цю мить панна Олександра увійшла в приміщення. Пан

Анджей швидко підійшов до неї, але враз згадав, що відбу-
лося в Кейданах, і її холодне обличчя прикувало його до міс-
ця, тому парубок уклонився мовчки здалеку.

Мечник звернувся до панночки.
– Маємо їхати в Кейдани! – повідомив він.
– А це чому ж? – спитала дівчина.
– Бо князь гетьман просить.
– Дуже ввічливо!.. По-сусідськи!.. – додав пан Кміциц.
– Так! Дуже ввічливо, – з певною гіркотою сказав пан меч-

ник, – але якщо не поїдемо з власної волі, то цей кавалер має



 
 
 

наказ драгунами нас оточити і силою взяти.
– Хай Бог боронить, щоб до такого дійшло! – промовив

пан Анджей.
– Чи не казала я вам, – зауважила спересердя панна Олек-

сандра, – що треба втікати якнайдалі, бо нас тут не залишать
у спокої. От і справдилося!

– Що ж робити? Що ж робити? Проти насильства немає
ліків! – заламав руки пан мечник.

– Нічого не вдієш, – зітхнула панночка, – але ми до то-
го ганебного дому не повинні їхати добровільно. Нехай нас
розбійники хапають, в’яжуть і везуть. Не ми одні будемо по-
терпати від переслідувань, не за нас одних помста зрадників
досягне. Але хай знають, що ми бажаємо краще смерть, ніж
ганьбу.

Дівчина звернулася з виразом найвищого презирства до
пана Кміцицa.

–  В’яжіть нас, пане офіцере, чи пане кат, і за кіньми
тягніть, бо інакше не поїдемо!

Кров ударила в обличчя пана Анджея. Здавалося, ще
мить, і він вибухне шаленим гнівом, але опанував себе.

– Ах! Шановна пaннo! – сказав молодик здавленим від
хвилювання голосом. – Не маю я в ваших очах милості, бо
хочете з мене зробити розбійника, зрадника та ґвалтівникa.
Хай нас Бог судить, хто має рацію: чи я, котрий гетьману
служить, чи ви, котра, як собаку, мене гонить. Бог вам дав
вроду, але й затяте та невблаганне серце. Ви ладні самі тер-



 
 
 

піти, лишень щоб комусь ще більшого болю завдати. Пере-
бираєте міри, пaннo, щиро кажу, дуже зловживаєте, але це
нічого не дасть!

– Добре панночка каже! – крикнув пан мечник, до котро-
го раптом повернулася відвага. – Добровільно не поїдемо!..
Кличте своїх драгунів.

Але пан Кміциц зовсім на нього не зважав, настільки був
схвильований і настільки глибоко вражений.

–  Вам подобається мучити людей, – промовляв він до
Олюньки, – і зрадником мене визнаєте без суду, навіть не
вислухавши, не дозволивши мені й слова на власний захист
сказати. Хай буде так!.. Але в Кейдани ви поїдете. З волею,
без волі, байдуже! Там мої наміри на яв вийдуть, там ви зба-
гнете, що хибно мене скривдили, там вам сумління підкаже,
хто з нас чиїм був катом! Іншої помсти не бажаю. Бог із ва-
ми, але саме таку мушу мати. І нічого більше вже від вас не
хочу, бо ви гнули дугу, поки її не зламали. Змій під вашою
вродою, як під квітами, ховається! Боже, допоможи! Боже,
допоможи!

– Ми не їдемо! – повторив наполегливіше пан мечник.
– І ми також! – в один голос підтримали пани Худзинський

із Ейраґоли та Довґірд із Племборґa.
Тоді пан Анджей звернувся до них, але вже був дуже блі-

дий, бо його гнів душив, і зубами скреготів, як у лихоманці.
– Та ну! – сказав він. – Навіть не пробуйте!.. Коней чут-

но, мої драгуни їдуть! Скажіть ще раз хоча б слово, що не



 
 
 

поїдете!
За вікном справді почувся тупіт численних вершників.

Усі побачили, що немає ради, і пан Кміциц наказав:
– Паннo! Через дві молитви маєте бути в екіпажі, інакше

дядечко кулю в лоб отримає!
Було помітно, що молодика дедалі більше охоплює дикий

шал гніву, бо він ураз крикнув, аж скло у вікнах задеренчало:
– У дорогу!
Одночасно двері до сіней тихо відчинилися й якийсь чу-

жий голос спитав:
– А куди це ви, пане кавалере?
Всі скам’яніли від подиву й усі погляди прикипіли до две-

рей, в яких стояв якийсь невисокий чоловічок у панцері і з
оголеною шаблею у руці. Пан Кміциц відсахнувся, наче при-
мару побачив.

– Пан Володийовський! – зойкнув він.
– До ваших послуг! – вклонився прибулець і вийшов на

середину кімнати.
За ним увійшов цілий гурт: пани Мирський, Заглоба, два

Скшетуських, Станкевич, Оскеркo та Рoх Ковальський.
– Га, – озвався пан Заглоба, – упіймав козак татарина, а

татарин його за голову тримає.
Расейняйський мечник став просити:
– Хоч би ким ви були, лицарі, але рятуйте громадянина,

котрого всупереч закону, походженню, статусу хочуть зааре-
штувати і в ув’язненні тримати. Рятуйте, шановне панство,



 
 
 

браття, шляхетську свободу!
– Не бійтеся, пане! – заспокоїв його пан Міхал, – драгуни

цього кавалера вже всі зв’язані, і тепер він більше порятунку
від вас потребує.

– А найбільше священика! – зауважив пан Заглоба.
– Пане кавалере, – звернувся пан Володийовський до пана

Кміцицa, – вам дуже не щастить, бо вже вдруге мені дорогу
переходите. Не сподівалися мене?

– Аж ніяк! – погодився пан Анджей. – Я думав, ви вже в
руках князя.

– Я саме з цих рук вислизнув. Ви ж знаєте, що на Підля-
шшя тут дорога. Але менше з цим. Коли ви минулого разу
цю панну полонили, я викликав вас на дуель. Пам’ятаєте?

– Не заперечую, – підтвердив пан Кміциц, мимоволі сяга-
ючи долонею до голови.

– Тепер інша річ. Тоді ви були забіякою, які між шляхтою
часом трапляються й останню ганьбу їй приносять. Сьогод-
ні ви вже позбавлені честі, щоб вам чесна людина поле для
поєдинку давала.

– А це чому ж? – спитав пан Анджей.
Він підняв горду голову догори та глянув панові Володий-

овському прямо у вічі.
– Бо ви зрадник і ренегат, – відбрив пан Міхал, – бо чесних

жовнірів, котрі вітчизні служили, як кат вирізав, бо через
вас уся країна нещасна під новим ярмом стогне!.. Коротко
кажучи: обирайте смерть, бо, як Бог на небі, ваша остання



 
 
 

година прийшла.
–  І за яким правом ви хочете мене судити та карати? –

поцікавився пан Кміциц.
– Шановний пане, – відповів серйозно пан Заглоба, – кра-

ще моліться замість нас про право питати. А якщо маєте що
сказати на свій захист, то кажіть мерщій, бо навіть однієї жи-
вої душі не знайдете, яка б на ваш захист встала. Один раз,
як я чув, ця панна, тут присутня, впросила пана Володий-
овськогo, але після того, що тепер накоїли, я впевнений, що
і вона не візьметься слово замовити.

Тут погляди всіх звернулися мимоволі на Білевичівну, об-
личчя котрої було в цю мить, немов із каменю висічене. Вона
стояла нерухомо, з опущеними повіками, крижана, холодна,
але не ступила й кроку вперед, не вимовила жодного слова.

Тишу прорізав голос пана Анджея:
– Заступництва цієї панни я й не прошу!
Панна Олександра мовчала.
– Заходьте! – запросив пан Володийовський, обертаючись

до дверей.
Почулася важка хода, якій вторило понуре дзеленчання

шпор, і шестеро жовнірів, з Юзвою Бутримом на чолі, увій-
шли до покою.

– Взяти його, – наказав пан Міхал, – виведіть за село і
пустіть кулю в лоб!

Важка рука пан Бутримa опустилася на плече пана Кмі-
цицa, за нею два інші зробили те саме.



 
 
 

– Не дозволяйте мене шарпати, як собаку! – кинув панові
Володийовськoму пан Анджей. – Я сам піду.

Невисокий лицар кивнув жовнірам, і ті пустили бранця
негайно, але оточили колом. Він же вийшов спокійно, нічого
вже більше нікому не кажучи, лише молитву тихо шепотів.

Панна Олександра вийшла у протилежні двері, що вели
до інших кімнат. Пройшла в одні й другі, простягаючи перед
себе в темряві руку. Раптом їй запаморочилося в голові, в
грудях забракло повітря і вона впала, як мертва, на підлогу.

А між тими, хто зібрався в першій кімнаті, на якийсь час
запанувала глуха мовчанка. Її обірвав нарешті расейняйсь-
кий мечник:

– То немає для нього жодного милосердя? – спитав він.
– Жаль мені його, – відказав пан Заглоба, – бо гідно пішов

на смерть!
Пан Мирський на це сказав:
– Він кільканадцятьох товаришів із моєї хоругви розстрі-

ляв, крім тих, кого раніше в бою поклав.
–  І з моєї! – підтримав пан Станкевич. – А людей пана

Нев’яровського до останнього, мабуть, вирізав.
– Це було, ймовірно, з наказу Радзивіллa, – зауважив пан

Заглоба.
– Шановне панство, помсту Радзивіллa на мою голову на-

кличете! – озвався пан мечник.
– А ви мусите втікати. Ми їдемо на Підляшшя, бо там хо-

ругви проти зрадників формуються, можете поїхати з нами.



 
 
 

Немає іншої ради. Можете в Біловежі сховатися, де живе ро-
дич пана Скшетуськогo, придворний ловчий. Там вас ніхто
не знайде.

– Але маєток мій пропаде.
– То Річ Посполита вам поверне.
– Пане Міхале, – враз спохопився пан Заглоба, – я ско-

чу перевірити, чи не має при цьому нещасливцеві якихось
гетьманських наказів? Пам’ятаєте, що я в Роха Ковальського
знайшов?

– Сідайте, пане, на коня. Ще є час, бо пізніше папери бу-
дуть закривавлені. Я навмисно наказав його за село випро-
вадити, щоб тут панночка гуркоту мушкетів не налякалася,
адже жінки бувають чутливими та полохливими.

Пан Заглоба вийшов і за мить почувся тупіт коня, на яко-
му той від’їжджав, а пан Володийовський звернувся до меч-
никa:

– А що поробляє ваша родичка?
– Молиться, мабуть, за ту душу, яка на Божий суд відхо-

дить.
– Хай йому Бог дасть вічний спочинок! – промовив Ян

Скшетуський. – Якщо б не його добровільна служба Рад-
зивіллу, я першим за нього виголосив би промову, aле він,
якщо не хотів на захист вітчизні стати, то принаймні міг би
душу Радзивіллoвi не продавати.

– Саме так! – погодився пан Володийовський.
– Винен він і заслужив на те, що його спіткало! – заува-



 
 
 

жив Станіслав Скшетуський. – Але я бажав би краще, щоб
на його місці був Радзивілл або пан Опалинський! Ох, Опа-
линський!

– Наскільки він винен, ви мали, пановe, найкращий доказ,
– сказав пан Оскеркo, – адже ця панна, котрої він був наре-
ченим, навіть слова для нього не знайшла. Я зауважив доб-
ре, що вона мучилася, але мовчала, бо як тут за зрадника
заступатися?!

– Вона його колись кохала щиро, я знаю про це! – зітхнув
пан мечник. – Дозвольте, панове, я піду переконатися, що
там із нею, бо для жінки це важке випробування.

– І збирайтеся, пане, в дорогу! – закликав низькорослий
лицар. – Бо ми лише коням дамо перепочинок і рушаємо
далі. Заблизько тут до Кейдан, і Радзивілл мусив би вже по-
вернутися.

– Гаразд! – погодився шляхтич і вийшов з покою.
За мить пролунав його пронизливий зойк. Лицарі кину-

лися на голос, не тямлячи, що сталося, слуги також надбігли
зі світлом і побачили пана мечникa, котрий підхопив Олюнь-
ку, котру знайшов непритомною на підлозі. Пан Володий-
овський узявся йому допомагати й обоє поклали її на тапчан.
Панночка не подавала ознак життя. Стали приводити до тя-
ми. Підбігла стара ключниця з кордіалом95 і нарешті юнка

95 Кордіал – давня польська міцна трав’яна настоянка, яку застосовували, як
ліки, що підтримували серце й усували запаморочення, також помічна на запаль-
ні стани та для сечовивідних шляхів.



 
 
 

розплющила очі.
– Нічого вам тут робити, – бурмотіла стара ключниця. –

Йдіть до тої кімнати, а ми дамо вже собі раду.
Мечник випровадив гостей.
– Я бажав би, щоб усього цього не було, – метушився гос-

подар. – Ви могли б забрати із собою цього шибеника і десь
там по дорозі його вбити, а не в мене. Як же тут тепер їхати,
як утікати, коли дівчина ледве жива?.. Готова розхворітися.

– Це вже сталося, – розвів руками пан Володийовський.
– Посадимо панночку в екіпаж, бо втікати мусите, тому що
помста Радзивілла нікого не оминає.

– Може, все ж панна оговтається? – припустив Ян Скше-
туський.

– Зручний екіпаж готовий і запряжений, бо пан Кміциц
його із собою привіз, – нагадав пан Міхал. – Ідіть, пане меч-
нику, скажіть панночці, що треба робити і що не можна з
утечею зволікати, нехай із силами збереться. Мусимо їхати,
бо до наступного ранку можуть сюди вояки Радзивілла на-
дійти.

– Правда ваша, – погодився пан мечник, – я йду!
Він пішов і через якийсь час повернувся з родичкою, кот-

ра не тільки сили собі повернула, але була вже готова в доро-
гу. На обличчі лише мала сильні рум’янці та гарячково виб-
лискували її очі.

– Їдьмо, їдьмо!.. – повторила юнка, зайшовши до кімнати.
Пан Володийовський вийшов на хвильку у сіни, щоб на-



 
 
 

казати людям притягнути екіпаж, після чого повернувся й
усі почали збиратися в дорогу.

Не минуло і чверті години, як за вікнами почувся гуркіт
коліс і тупотіння кінських копит по бруківці, якою дорога
перед ґанком була вимощена.

– Їдьмо! – закликала Олюнька.
– У дорогу! – підтримали її офіцери.
Раптом двері розчахнулися навстіж і пан Заглоба, як бом-

ба, увірвався до покою.
– Я скасував страту! – заволав він.
Олюнька з рум’яної в одну мить стала біла, як крейда. Зда-

валося, що вона знову знепритомніє, але ніхто не звернув
на дівчину уваги, бо всі погляди прикипіли до пана Загло-
би, котрий дихав тим часом, як кит, намагаючись свій подих
упіймати.

– Ви скасували страту? – здивувався пан Володийовський.
– І чому ж?

– Чому?.. Дайте дух перевести. Та тому, що коли б не той
пан Кміциц, коли б не той чесний кавалер, то ми всі, як тут є,
висіли випатрані на кейданських деревах. Уф! Добродійника
свого хотіли ми вбити, шановне панство!.. Уф!..

– Як таке може бути? – закричали всі одночасно.
– Як може бути? Читайте ось цього листа, то матимете від-

повідь.
Тут пан Заглоба подав лист панові Володийовському, той

узявся його читати, щохвилини зупиняючись і зиркаючи на



 
 
 

своїх товаришів. Це був той самий лист, в якому Радзивілл
гірко дорікав пану Кміцицу, що через його наполягання він
урятував їх від смерті в Кейданах.

– Ну, що? – повторював з кожною паузою пан Заглоба.
Лист закінчувався, як відомо, дорученням, аби пан Кміциц
мечникa й Олюньку в Кейдани привіз. Пан Анджей мав йо-
го, либонь, тому при собі, щоб у разі потреби показати його
мечнику, але до того не дійшло.

Перш за все, однак, не залишалося навіть тіні сумніву, що
коли б не пан Кміциц, обох пані Скшетуських, пана Воло-
дийовського та пана Заглобу без милосердя повбивали б у
Кейданах, відразу ж після відомої угоди з Понтусом Делаґар-
ді.

– Шановне панство, – промовив пан Заглоба, – якщо й
тепер ви накажете його розстріляти, то, як мені Бог милий,
покину вашу компанію і знати вас більше не хочу.

– Тут про таке й мови немає, – відповів пан Володийовсь-
кий.

– Ой! – вимовив пан Скшетуський, хапаючись обіруч за
голову. – Яке ж це щастя, що батько там листа прочитав за-
мість того, щоб із ним повертатися до нас.

– Вас мусили шпаками замолоду годувати! – пожартував
пан Мирський.

– Га! Що? – не зрозумів пан Заглоба. – Хтось інший спер-
шу б повернувся з вами листа читати, а приреченому б за той
час голову свинцем нашпигували. Але як тільки мені при-



 
 
 

несли папери, які при ньому знайшли, зараз же в мені щось
озвалося, бо я з природи маю до всього цікавість. А там двоє
з ліхтарями йшло вперед і вже були на лузі. А я кажу їм:
«Нумо, посвітіть мені, хай я дізнаюся, що там написано». І
став читати. Кажу я вам, аж мені запаморочилося, наче хтось
мені п’ястуком у лисину влупив. «Заради Бога! – закричав
я. – Пане кавалере, чому ж цього листа нам не показали?» А
він на це: «Бо мені не захотілося!» Такий гордий зухвалець,
навіть у годину смерті. А я як його вхоплю і давай обійма-
ти. «Добродійнику, – кажу, – якби не ви, вже б нас ворони
перетравили!» І наказав його, браття, сюди назад привести,
а сам на коні мало дух не спустив, щоб вам якнайшвидше
розказати, що мені трапилося. Уф!..

– Дивний він чоловік, в якому, вочевидь, стільки ж добро-
го, скільки й поганого, – зауважив Станіслав Скшетуський.
– Якби такі не хотіли…

Але перш ніж він закінчив, двері відчинилися і жовніри
ввели пана Кміцицa.

– Ви вільні, пане кавалере, – оголосив відразу ж пан Воло-
дийовський, – і поки ми живі, жоден із нас вас не займатиме.
Як же це сталося, що цього листа ви відразу нам не показа-
ли? Тоді не було б цієї халепи.

Тут полковник звернувся до жовнірів:
– Відступіть і на коні всі сідайте!
Вояки відступили і пан Анджей залишився сам посеред

кімнати.



 
 
 

Обличчя він мав спокійне, але похмуре, і не без гордощів
дивився на офіцерів, котрі стояли перед ним.

– Ви вільні! – повторив пан Міхал. – Повертайтеся, куди
бажаєте, хоч би й до Радзивіллa, хоча болісно бачити кавале-
ра чесної крові, котрий зраднику проти вітчизни допомагає.

– Добре подумайте, пане, – зронив пан Кміциц, – бо напе-
ред заявляю, що не деінде, а саме до Радзивіллa повернуся!

– Приєднуйтесь до нас, хай грім поб’є того кейданського
тирана! – закликав пан Заглоба. – Будете нам приятелем і
товаришем наймилішим, а вітчизна-мати пробачить вам, що
проти неї завинили!

– Нізащо! – промовив енергійно пан Анджей. – Бог розсу-
дить, хто краще вітчизні служить: чи ви, громадянську війну
через власну зухвалість затіваючи, чи я на службі панові, ко-
трий єдиний ще може цю Річ Посполиту нещасну врятувати.
Йдіть своєю дорогою, а я піду своєю! Даремно вас навертати
і ні до чого ця робота, лише те вам із глибини душі повідом-
ляю: це ви вітчизну губите, ви на шляху її порятунку стаєте.
Зрадниками вас не назву, бо знаю, що наміри ваші чесні, але
ось що є: вітчизна гине. Радзивілл їй руку простягає, а ви
мечами цю руку відштовхуєте і в сліпоті зрадниками робите
його і цих усіх, хто при ньому залишився.

– Ісусе Христе! – зітхнув пан Заглоба. – Якщо б я не ба-
чив, як гідно ви йшли на смерть, то подумав би, що страх
вам розум затьмарив. Ви кому присягали: Радзивіллoвi чи
Яну-Казимиру? Швеції чи Речі Посполитій? Ви зовсім глузд



 
 
 

втратили!
– Я знав, що ні на що не вдасться вас навернути!.. Бувайте

здорові!
– Зачекайте, – зупинив його пан Заглоба, – бо тут про важ-

ливі речі йдеться. Скажіть-но, пане кавалере, чи Радзивілл
пообіцяв вам, що нас помилує, коли ви його про це в Кейда-
нах просили?

– Авжеж! – підтвердив пан Кміциц. – Ви мали на час війни
в Біржаї залишатися.

– Тоді пізнайте ж свого Радзивіллa, котрий не тільки віт-
чизну, не тільки короля, але й власних слуг зраджує. Ось
лист до біржайського коменданта, який я знайшов в офіцера,
котрий нашим конвоєм командував. Читайте!

Сказавши це, пан Заглоба подав пану Анджею гетьмансь-
кого листа. Той узяв його до рук і пробіг очима. У міру, як
він читав, кров йому прибувала до обличчя і рум’янець со-
рому за свого вождя щораз сильніше обливав чоло. Раптом
він зім’яв лист у руці і кинув на землю.

– Бувайте здорові! – промовив він. – Краще мені було за-
гинути від рук ваших!

І вийшов із покою.
–  Шановне панство, – озвався через хвилину мовчанки

пан Скшетуський, – важка з цим чоловіком справа, бо, як
турок у свого Магомета, так і він вірить у свого Радзивіллa.
Я сам думав, як і ви, що йому для вигоди чи через амбіції
служить, та це не так. Не поганий він чоловік, але навіжений.



 
 
 

– Якщо свого Магомета доти визнавав, – зауважив пан За-
глоба, – то це біс у нього цю віру вселив. Ви бачили, як ним
сіпнуло, коли листа прочитав. Буде там між ними ще велика
сварка, бо той кавалер готовий самому нечистому, а не тіль-
ки Радзивіллу очі видряпати. Як мені Бог милий, щоб мені
хтось турецьке стадо подарував, я не зрадів би так, як через
те, що його від смерті врятував.

– Щира правда, – підтвердив пан мечник, – він вам своїм
життям завдячує, ніхто цього не заперечуватиме.

– Бог із ним! – змінив тему пан Володийовський. – Пора-
дьмося краще, що робити.

– А що ж? Сідати й їхати в дорогу. Коні ж бо вже трохи
перепочили, – відповів пан Заглоба.

– Ну, що ж. Їхати нам якнайскоріше! То ви їдете з нами?
– поцікавився у мечникa пан Мирський.

– Не дадуть мені тут спокою, тому мушу їхати також. Але
якщо ви зараз же хочете рушати в дорогу, то скажу щиро, що
мені це не дуже зручно, негайно з вами зриватися. Оскіль-
ки той живим від’їхав, то мене тут моментально не спалять
і не вб’ють, а до такої дороги треба ретельно приготувати-
ся. Лише Господь Бог знає, коли повернуся. Потрібно цим і
тим розпорядитися, кращі речі поховати, худобу відвести до
сусідів, речі спакувати. Я маю також і трохи готівки, яку б
також хотів на підводу забрати. До наступного світанку буду
готовий, але нашвидку не можу.

– Ми не мoжeмо чекати, бо меч висить над нами, – пояс-



 
 
 

нив пан Володийовський. – А ви де плануєте сховатися?
– У пущі, як ви й радите. Дівчину принаймні там залишу,

бо я ще не старий і моя шабля може придатися батьківщині
і його величності.

– Тоді будьте, пане, здоровий. Дай Боже, щоб ми в кращі
часи зустрілися.

– Хай Бог винагородить вас за те, що мені на порятунок
прийшли. Я впевнений, що ми десь у полі ще зустрінемося.

– Доброго здоров’я!
– Щасливої дороги!
І почали хреститися між собою, а потім кожен підходив

вклонитися панні Олександрі.
– Дружину мою, панно, в пущі побачите і хлопчиків, обій-

міть їх від мене і процвітайте в доброму здоров’ї, – промовив
Ян Скшетуський.

–  І згадайте часом жовніра, котрий хоч не мав від вас
щастя, радий вам завжди небо прихилити! – додав пан Во-
лодийовський.

Після них підходили й інші. Врешті-решт настала черга і
пана Заглоби.

– Прийміть, прегарна квіточко, і від старигана прощан-
ня! Обійміть пані Скшетуську і моїх розбишак. Гарні з них
хлопці!

Замість відповіді Олюнька вхопила його за руку та при-
тиснула її мовчки до вуст.



 
 
 

 
Розділ XXI

 
Тієї ж ночі, не більше, ніж через дві години після від’їз-

ду загону пана Володийовськогo, прибув до Білевич на чолі
кінноти сам Радзивілл, котрий ішов пану Кміцицу на допо-
могу, остерігаючись, щоб той не втрапив у руки пана Міхала.
Дізнавшись, що сталося, схопив мечникa разом з Олюнькою
і відвіз у Кейдани, не давши відпочити навіть коням.

Гетьман був безмірно схвильований, слухаючи розповідь
мечникa, котрий усе правдиво розповідав, намагаючись від
себе увагу грізного магната відвернути. Не смів він також
протестувати через цю саму причину проти виїзду в Кейдани
і радів у душі, що на цьому буря й скінчилася. Радзивілл же,
хоч і пана мечникa в «практиці» та змові підозрював, мав
суттєво більше клопотів, аби про це зараз пам’ятати.

Втеча пана Володийовськогo могла змінити стан справ на
Підляшші. Пан Гороткевич та Якуб Кміциц, котрі там сто-
яли на чолі хоругви конфедератів проти гетьмана, були до-
свідченими вояками, але не достатньо серйозними, внаслі-
док чого вся конфедерація не мала авторитету. Тим часом
із паном Володийовським утекли такі люди, як пани Мирсь-
кий, Станкевич та Оскеркo, не рахуючи й самого невисокого
лицаря, всі чудові й оточені загальною пошаною офіцери.

Ще був на Підляшші і князь Богуслав, котрий із надвір-
ними хоругвами опирався конфедератам, очікуючи прито-



 
 
 

му безперервно допомогу від дядька-електора. Але той ма-
рудив, либонь, чекав слушної нагоди. Натомість військо по-
силювалося і щодня прибувало їм однодумців.

Гетьман через якийсь час хотів сам рушити на Підляш-
шя й одним ударом зім’яти бунтівників, але стримувала йо-
го думка, що як тільки він із Жемайтії піде, відразу ж уся
країна повстане й авторитет Радзивіллів у такому разі в очах
шведів упаде до нуля.

Тому надумав князь, щоб Підляшшя цілком не втратити,
князя Богуслава в Жемайтію не повертати. Це було потріб-
не і нагальне ще й тому, що з іншого боку добігали грізні
звістки про дії пана воєводи вітебськогo. Пробував гетьман
примиритися з ним і залучити до своїх планів, але Сапєга
відіслав листи без відповіді. Подейкують натомість, що він
ліцитується, продає, що може, срібло перетоплює на монету,
стада за готівку віддає, парчу і килими навіть євреям застав-
ляє, маєтки орендує, а військо збирає.

Гетьман, від природи жадібний і до грошових пожертв
нездатний, вірити спочатку не хотів, щоб хтось без вагання
все своє майно на вівтар вітчизни кидав. Але час його пе-
реконав, що саме так і було, бо Сапєга з кожним днем зрос-
тав у військовій могутності. Тулилися до нього втікачі, осі-
ла шляхта, патріоти, вороги Радзивілла, навіть гірше – і дав-
ніші приятелі, а ще гірше, навіть гетьманська родина, така,
як ловецький князь Міхал, із котрим надійшла звістка, що
наказав, щоб усі його маєтки, ще ворогом не зайняті, були



 
 
 

віддані на потреби війська воєводи вітебського.
Так тріщала від фундаменту і хиталася будівля, збудована

на гонорі Янушa Радзивіллa. Вся Річ Посполита мала в цій
будівлі вміститися, а тим часом виявилося, однак, що навіть
однієї Жемайтії охопити не може.

Становище щораз більше нагадувало хибне коло, бо, на-
приклад, проти воєводи вітебського міг Радзивілл виклика-
ти шведські війська, які усе більше земель поступово займа-
ли, але було б це визнанням власної безпомічності. Та й вза-
ємини гетьмана зі шведським генералісимусом були з часів
Кловайняйської сутички, завдяки ідеї пана Заглоби, захма-
рені і, не зважаючи на всі пояснення, запанували між ними
роздратування та недовіра.

Гетьман, вибираючись на допомогу панові Кміцицу, мав
надію, що ще зможе пана Володийовського схопити та зни-
щити, тож коли це сподівання не справдилося, повертався в
Кейдани злий і похмурий. Дивувало його також, що пана Ан-
джея дорогою до Білевич не надибав, а сталося це тому, що
парубок, драгунів котрого пан Володийовський не забарився
забрати із собою, повертався сам один, тож пробирався ко-
ротшою дорогою, лісами, оминаючи Племборґ та Ейраґолу.

Після ночі, проведеної на коні, опівдні наступного дня
став гетьман разом із військом знову в Кейданах і першим
його запитанням було про пана Кміцицa. Йому відповіли, що
той повернувся, але без жовнірів. Про цю останню обстави-
ну знав уже князь, але цікавий був почути все з вуст самого



 
 
 

полковника, тому наказав його негайно викликати до себе.
– Не вдалося вам, як і мені, – сказав магнат, коли пан Ан-

джей постав перед його очима. – Мені вже розповів расей-
няйський мечник, що ви потрапили до рук цього малого ди-
явола.

– Це правда! – підтвердив полковник.
– І лист мій вас урятував?
– Про який лист ваша світлість каже? Бо вони, прочитав-

ши той, який знайшли при мені, прочитали мені в нагороду
інший, який ваша світлість до біржайського коменданта на-
писала.

Понуре обличчя Радзивіллa вкрилося плямами.
– То ви знаєте?
– Знаю! – палко вигукнув пан Кміциц. – Як ваша світ-

лість могла так зі мною вчинити? Простому шляхтичеві со-
ром слово ламати, а що вже князеві та вождеві…

– Мовчіть, – наказав Радзивілл.
– Не мовчатиму, бо там перед цими людьми очима за вашу

світлість світити мусив! Вони мене намовляли, щоб до них
приєднався, але я не схотів і сказав їм: «Радзивіллoвi служу,
бо за ним правда, за ним чеснота!» Тоді вони показали мені
той лист: «Дивіться, який той ваш Радзивілл!» Мені ж зали-
шалося тільки стулити пельку і сором ковтати.

Губи гетьмана затремтіли від люті. Охопила його дика жа-
га відкрутити цю зухвалу голову й уже було руки здійняв,
щоб у долоні ляснути. Гнів затуляв йому очі, тамував дихан-



 
 
 

ня в грудях і, мабуть, дорого б довелося пану Кміцицу за-
платити за вибух, якби не раптовий напад астми, який у цей
момент схопив князя. Обличчя його почорніло, він звалився
з крісла і став руками лупцювати повітря, очі викочувалися з
орбіт, а з горлянки вихоплювався хрип, в якому пан Анджей
заледве второпав одне слово:

– Задихаюся!..
Зчинився ґвалт, на який збіглися слуги, надвірні медики і

стали приводити князя до тями, котрий раптом знепритом-
нів. Минула добра година, а коли нарешті магнат почав по-
давати ознаки життя, пан Кміциц уже вийшов із покою. На
коридорі він зустрів Харлампія, котрий встиг підлікуватися
від ран і саден, отриманих у битві з бунтівними угорцями
пана Оскерка.

– Що нового? – спитав вусань.
– Вже очуняв! – відповів пан Кміциц.
– Гм! Але якогось дня може й не оговтатися. Погані наші

справи, пане полковнику, бо якщо князь помре, то всі його
вчинки на нас повісять. Уся надія на пана Володийовського,
що він старих товаришів боронитиме, тому скажу я вашій
милості, – тут Харлампій стишив голос, – я задоволений, що
він вислизнув.

– Що ж, йому так тісно було?..
– Що там тісно! Уявіть собі ваша милосте, що в тому віль-

шанику, де його оточили, вовки не вислизнули, а він спро-
мігся. Хай його кулі б’ють. Хто зна, хто зна, чи не доведеться



 
 
 

ще його за поли хапати, бо якось тут біля нас куцо. Шлях-
та вперто від нашого князя відвертається й усі кажуть, що
воліють справжнього ворога, шведа, навіть татарина, але не
ренегата. Ось, що є! Натомість пан князь наказує все більше
громадян виловлювати та у в’язниці саджати. Що, між нами
кажучи, суперечить законам і вольностям. Привезли сьогод-
ні пана мечникa расейняйськогo.

– Що? То його привезли?
– Атож, і з родичкою. Панна, як мигдаль! Мої вітання ва-

шій милості!
– Де ж їх розмістили?
– У правому крилі. Гарні покої їм дали, не можуть скар-

житися, хіба що на те, що варта перед дверима ходить. А ко-
ли весілля, пане полковнику?

– Ще капела на це весілля не замовлена. Бувайте, пане,
здоровий! – попрощався пан Анджей.

Пан Кміциц, залишивши Харлампія, подався до себе. Без-
сонна ніч, бурхливі події й остання сварка з князем втоми-
ли його так, що ледве на ногах міг стояти. Не досить, що
стомленому і побитому тілу кожен доторк біль спричиняє,
то ще й у душі наболіло. Просте запитання Харлампія «Коли
весілля?» вдарило його болісно, бо відразу ж постало в ньо-
го, як живе, перед очима крижане обличчя Олюньки, її уста
стиснуті, коли їхнє мовчання підтверджувало його смертний
вирок. Не відомо, чи її прохання могло б його врятувати, чи
пан Володийовський на її слова зважав би! Весь відчай і біль,



 
 
 

які пан Анджей відчував зараз, втілилися в тому, що вона
не промовила цих слів. А раніше вже двічі не вагалася його
рятувати. Така прірва виникла між ними, настільки згасло в
її серці вже не кохання, а проста доброзичливість, яку навіть
для чужинця мати можна, простий жаль, який до кожного
мати потрібно? Чим більше міркував над цим парубок, тим
жорстокішою здавалася йому Олюнька, тим більше за нею
тужив, тим глибше ображався. «Що ж я такого зробив, – пи-
тав сам себе, – щоб мною так, як проклятого церквою, гиду-
вали? Хоч і зле було Радзивіллoвi служити, але ж я почува-
юся в цьому невинним, бо з рукою на совісті сказати можу,
що не для слави, не для зисків, не для хлібів йому служу,
лише що вигоду для вітчизни в цьому бачу, за що ж без суду
мене засудили?»

– Гаразд, гаразд! Хай буде так! Не стану я за не скоєне
очищатися, чи милосердя просити! – повторював молодик
собі по тисячу разів.

А біль усе не вщухав, навпаки, тільки міцнішав щораз
більше. Повернувшись у свої покої, кинувся пан Анджей на
ложе і спробував заснути, але, попри шалену втому, не міг.
За хвилину піднявся і став міряти кроками кімнату. Час від
часу руку до чола прикладав і промовляв собі вголос:

– Не інакше, як серце в цієї дівчини затяте!
І знову:
– Цього від вас, пaннo, я не сподівався. Хай же вас Бог

розсудить!



 
 
 

У таких роздумах спливла йому година і друга, врешті-ре-
шт він утомився і задрімав, сидячи на ліжку, але не встиг за-
снути, як його розбудив княжий придворний, пан Шкілядзь,
і покликав до князя.

Радзивілл почувався вже краще і дихав вільно, але на
свинцевому його обличчі була помітна велика слабкість. Він
сидів у глибокому кріслі, оббитому шкірою, маючи при собі
медика, котрого відразу ж із приходом пана Кміцицa віді-
слав.

– Я був уже однією ногою на тому світі, і це через вас! –
дорікнув магнат панові Анджею.

– Ваша світлосте, це не моя провина. Я сказав, що думав.
– Нехай більше такого не буде. Не докидайте хоча б ви ка-

менів на тягар, який я підіймаю, і знайте, що я вам пробачив,
того б іншому не подарував.

Пан Кміциц мовчав.
– Якщо я вирішив, – промовив за хвилину князь, – цих

людей у Біржай відіслати, котрим на твоє прохання пробачив
у Кейданах, то не тому, що вас хотів одурити, а вас від болі
врятувати. Я піддався, бо маю до вас слабкість. А їхня смерть
була необхідна. Чи тому я кат, гадаєте, що кров проливаю,
лиш би очі червоною барвою залити?.. Коли поживете дов-
ше, то збагнете, що коли хтось хоче чогось у світі досягти,
йому не можна ні власній, ні чужій слабкості давати волю,
не можна більшими справами задля менших жертвувати. Ці
люди мали згинути тут, у Кейданах, бо погляньте, що через



 
 
 

ваше заступництво сталося: в країні опір міцніє, почалася
громадянська війна, добра дружба зі шведами заплямована,
поганий приклад іншим подали, через який бунт, як зараза,
поширюється. Мало того: я особисто мусив експедицію про-
ти них організувати і конфузії перед усім військом наїстися,
ви ледве від їхніх рук не загинули, а тепер підуть на Підля-
шшя і бунт очолять. Дивіться і вчіться! Якби вони загинули
в Кейданах, цього всього не було б. Aлe ви, просячи за них,
про особисте лише думали, я ж послав їх на смерть до Бір-
жая, бо я досвідчений, бо далі бачу, бо знаю це з практики,
що хто на бігу хоч об малий камінчик спіткнеться, той легко
впаде, а хто впаде, той може більше не піднятися, і тим пев-
ніше, чим біг швидший. Хай Бог милує, скільки зла накоїли
ті люди!

– Не настільки вони впливові, що могли би всі починання
вашої світлості зіпсувати.

– Навіть якби нічого більше не зробили, крім того, що зу-
міли непорозуміння між мною та Понтусом учинити, то й
тоді шкода була б неймовірна. Я зумів пояснити, що це були
не мої люди, але лист із погрозами, який мені Понтус напи-
сав, залишився і цього листа йому я не подарую. Понтус є
королівським швагром, але сумнівно, чи моїм міг би зали-
шитися і чи Радзивіллівськi пороги не були б для нього за-
високими.

– Ваша світлість краще б із самим королем, а не з його
слугами, спілкувалася.



 
 
 

–  Так я і хочу зробити. І якщо переживання мене не
вб’ють, я навчу цього шведика хороших манер. Якщо смуток
мене не вб’є і на цьому все скінчиться, бо мені тут ні колю-
чок, ні болі ніхто не щадить. Важко мені! Важко!.. Хто б по-
вірив, що я залишився сам, як був під Лоєвом, під Річицею,
Мозирем, Туровим, Києвом і Берестечком?.. Вся Річ Поспо-
лита дивилася лише на мене і на Вишневецького, як на два
сонця!.. Всі тремтіли перед Хмельницьким, а він тремтів пе-
реді мною. І ті самі війська, які за часів загальної поразки
від вікторії до вікторії я провадив, сьогодні мене покинули і
руку на мене, як відступники, підіймають.

– Але ж не всі, бо є й такі, хто у вашу світлість ще вірить!
– доволі рішуче зауважив пан Кміциц.

–  Ще вірять, поки не припинять! – відповів гірко Рад-
зивілл. – Велика їхня милість!.. Дав би Бог, щоб нею я не
отруївся. Вістря за вістрям кожен із вас вбиває в мене, хоч
не одному таке й на гадку не спадає.

– Ваша світлість хай на наміри зважає, а не на слова.
– Дякую за пораду. Відтепер буду пильно враховувати, яку

мені гримасу щодня показують. І ретельно запобігати, щоб
усім сподобатися.

– Гіркі це слова, ваша світлосте.
– А життя солодке?.. Бог мене для великих речей ство-

рив, а я мушу тратити сили у повітовій війні, яку провінція
з провінцією могла б вести. Я хотів із потужними монарха-
ми помірятися, а впав так низько, що мушу якогось пана Во-



 
 
 

лодийовського по своїх власних маєтках ловити. Замість ди-
вувати світ своєю силою, я дивую його своєю слабкістю. За-
мість за попіл Вільна попелищами Москви заплатити, мушу
вам дякувати, що Кейдани шанцями оточив. Тісно мені й я
задихаюся. І не тільки тому, що астма мене душить. Неміч-
ність мене вбиває. Бездіяльність мене вбиває. Тісно мені та
важко!.. Розумієте?..

– Я думав, що піде інакше!.. – понуро зауважив пан Кмі-
циц.

Радзивілл став напружено дихати.
– Перш ніж інша до мене корона дійде, тернову мені одяг-

нуть. Я наказав магістрові Aдeрсoвi на зорі глянути. Він
склав фігуру і переконує, що зараз погана кон’юнктура, але
вона минеться. А я тим часом знемагаю. Уночі щось мені
спати не дає, щось човгає по покою. Обличчя якісь зази-
рають мені в ліжко, а часом холод раптовий обступає. Це
смерть біля мене чигає. Я підупадаю. А мушу бути ще до
зрад і підступів готовий, бо знаю, що є такі, хто сумнівається.

–  Немає вже таких! – гаркнув пан Кміциц. – Хто хотів
відійти, той уже давно геть подався!

– Не кажіть, самі бачите, що решта польських людей по-
чинає озиратися позад себе.

Молодик згадав, що від Харлампія почув, і замовк.
– Нічого не вдієш! – промовив Радзивілл. – Важко, страш-

но, але треба це пережити. Не кажіть нікому те, щось тут від
мене почули. Добре, що цей напад недуги сьогодні минувся,



 
 
 

бо вже не повториться, бо саме на сьогодні мені сили потріб-
ні, бо хочу бенкет вчинити і веселе обличчя показати, щоб
дух у людях зміцнити. І ви розпогодьтесь, але не кажіть нічо-
го нікому, бо я вам це розповів, і то тому, щоб хоч ви мене не
мучили. Гнів мене сьогодні поніс. Стежте, щоб це не повто-
рилося, бо про голову вашу йдеться. Але вам уже пробачив.
Тих шанців, що ви навколо Кейдан насипали, навіть сам Пе-
терсон не посоромився б. Ідіть тепер, а мені пришліть пана
Мелешка. Привели сьогодні втікачів із його хоругви, одних
гемайнів96. Накажу йому їх повісити всіх без винятку. Треба
приклад подати. Будьте здорові. Має сьогодні бути весело в
Кейданах!..

96 Гемайни – у давні часи шеренгові загони польського війська, набраного з
чужоземців.



 
 
 

 
Розділ XXII

 
Расейняйський мечник мав важку перепалку з панною

Олександрою, перш ніж та погодилася піти на той бенкет,
який гетьман для своїх людей улаштував. Мусив благати
майже зі сльозами вперту та сміливу дівчину й заклинати,
що тут про його голову йдеться, що всі, не лише військові,
а й громадяни, котрі оселилися в околиці Кейдан, в досяж-
ності руки Радзивіллa, мають з’явитися під загрозою княжо-
го гніву, й опиратися можуть лише ті, хто на милість і неми-
лість страшного чоловіка виставлені. Панночка, не бажаючи
підводити дядька, поступилася.

Збіговисько було численне, бо багатьох із навколишньої
шляхти разом із дружинами та доньками позганяли. Але
військових було найбільше, особливо офіцерів чужоземно-
го автораменту97, котрі майже всі при князеві залишилися.
Сам же він, перш ніж з’явитися до гостей, підготував пого-
же обличчя, немовби жодні турботи не відбилися на ньому,
бо прагнув цим бенкетом не тільки у власних однодумцях і
військових дух оживити, а й показати, що більшість грома-
дян його підтримує і лише свавільники опираються союзу зі
Швецією. Вельможа прагнув показати, що країна радіє ра-
зом із ним, тому не шкодував на святкування коштів, аби

97 Авторамент – рід найманого війська в Речі Посполитій, поділявся на народ-
ний і чужоземний.



 
 
 

бенкет був пишний і щоб поголос про нього розійшовся як-
найдалі країною. Як тільки сутінки накрили землю, сотні бо-
чок запалало на замковій дорозі та дитинці, час від часу гар-
мати гриміли, а жовнірам наказали щось радісно вигукувати.

Під’їжджали один за одним екіпажі, карети та брички, що
привозили навколишніх дук і «дешевшу» шляхту. Двір на-
повнився транспортними засобами, кіньми та слугами, котрі
прибули з гостями, і місцевими. Натовпи, виряджені в окса-
мити, шкіру та коштовні хутра, заповнили так звану золо-
ту залу, а коли князь нарешті з’явився, весь сяючи від само-
цвітів і з прихильною усмішкою на понурому зазвичай, а те-
пер знищеному хворобою обличчі, перші офіцери гукнули в
один голос:

– Хай живе князь гетьман! Хай живе віленський воєвода!
Радзивілл окинув поглядом зібране товариство, бажаючи

впевнитись, чи почнуть вторити вигукам військових. Десь
із кільканадцять сполоханих голосів повторило вигук, але
князь відразу ж почав кланятися та дякувати за щире й «од-
ностайне» привітання.

– З вами, шановне панство, – сказав він, – ми дамо собі
раду з тими, хто хоче знищити вітчизну! Бог вам заплатить!
Бог вам заплатить!..

І магнат походжав по залі, зупинявся перед знайомими і
не жалів звертань «панібрате» та «милий сусідо». Не одне
похмуре обличчя випогоджувалося під впливом теплих про-
менів панської милості.



 
 
 

– Щось не схоже, – шепотіли ті, хто донедавна несхваль-
но споглядав на вчинки гетьмана, – щоб такий пан і такий
високий сенатор зла вітчизні бажав. Мабуть, не міг він інак-
ше вчинити, або щось задумав, що потім буде корисне Речі
Посполитій.

– Хоча б від другого ворога маємо вже більше перепочин-
ку, бо не хочеться задиратися зі шведами.

– Дай же, Господи, щоб усе змінилося на краще!
Були серед гостей і такі, що хитали головами або погля-

дом перемовлялися між собою: «Ми тут, бо нам ніж до гор-
ла приставили». Але мовчали, коли тим часом інші, до при-
мирення швидші, розмовляли голосно, навіть дуже голосно,
щоб їх князь міг почути:

– Краще пана змінити, ніж Батьківщину згубити.
– Нехай Корона думає про себе, а ми про себе.
– Хто врешті нам дав приклад, якщо не Велика Польща?
– Extrema necessitas extremis nititur rationibus!98

– Tentanda omnia!99

– Всю довіру на нашого князя покладаймо і на нього в
усьому сподіваймося. Хай він Литву і владу бере в свої руки.

– Гідний він і однієї, і другої. Якщо він нас не врятує, то
ми згинемо. У ньому salus100.

98 Extrema necessitas extremis nititur rationibus (лат.) – остаточна необхідність
послуговується остаточними аргументами.

99 Tentanda omnia (лат.) – треба все спробувати.
100 Salus (лат.) – безпека.



 
 
 

– Ближчий він нам, ніж Ян-Казимир, бо це наша кров!
Радзивілл ловив жадібним вухом ці голоси, продиктовані
страхом або лестощами, і не враховував, що лунали вони з
вуст слабких людей, котрі в небезпеці перші б його покину-
ли. З вуст людей, котрими кожен порив вітру міг хилитати,
як хвилею. І п’янів від тих слів, і сам себе дурив, або власне
сумління, повторюючи в почутих думках те, що мало б його
виправдати найбільше:

– Extrema necessitas extremis nititur rationibus!
Коли ж проходив повз численний гурт шляхти, почув ще

від пана Южица таке: «Ближчий він нам, ніж Ян-Казимир!»
Тоді обличчя магната зовсім розквітло. Саме порівняння
і зіставлення його з королем лестило його гордості, тому
гетьман наблизився відразу ж до пана Южица і сказав:

– Маєте рацію, панове браття, бо в Янi-Казимирові на гле-
чик крові лише кварта литовської, а в мені немає іншої. Але
якщо дотепер кварта глечикові наказувала, то від вас, панове
браття, залежить, щоб це змінити.

– Ми також глечиком готові пити за здоров’я вашої світ-
лості! – відповів пан Южиц.

– Ви в мене думку вкрали. Веселіться, пaнoвe браття! Я
хотів би всю Литву сюди запросити.

– Для того її довелося б більше обкраяти, – зауважив пан
Щанецький із Дальновa, сміливий і гострий чоловік однако-
во що язиком, що шаблею.

– Як вас розуміти? – спитав князь, свердлячи його очима.



 
 
 

– Що серце вашої світлості за Кейдани більше.
Радзивілл усміхнувся вимушено і пішов далі.
У цей час наблизився до нього маршалок із повідомлен-

ням, що вечеря готова. Юрба попливла за князем, наче річ-
ка, до тієї самої зали, в якій ще недавно союз із Швецією був
проголошений. Там маршалок розсадив запрошених за ро-
довитістю, називаючи кожного по імені та маєтку. Але, во-
чевидь, княжі накази були і щодо цього завчасно віддані, бо
пану Кміцицу дісталося місце між расейняйським мечником
і панною Олександрою.

В обох аж тьохнули серця, коли почули свої імена, разом
згадані, й обоє завагалися в першу мить. Але спало їм, ма-
буть, на гадку, що опиратися було б те саме, що звертати на
себе погляди всіх присутніх, тому сіли поряд. Було їм кепсь-
ко і важко. Пан Анджей вирішив залишатися байдужим, наче
сиділа біля нього зовсім чужа особа. Незабаром, однак, він
збагнув, що ні він не зуміє бути таким байдужим, ні ця сусід-
ка не є такою чужою, щоб могли затіяти між собою світську
балачку. Більше того, обоє зметикували, що в цьому тлумі
осіб і найрозмаїтіших почуттів, справ, пристрастей він ду-
має тільки про неї, а вона про нього, і саме тому так їм важ-
ко. Бо обоє не хотіли і не могли висловити щиро, ясно та
відверто все, що їм лежало на серці. Мали за собою минуле,
але не мали майбутнього. Давні почуття, довірливість, навіть
знайомство, все було розтоптане. Не було нічого між ними
спільного, крім почуття обов’язку та суму. Якби й ця остан-



 
 
 

ня ланка тріснула, почувалися б вільніше. Але тільки час міг
принести забуття, тепер ще було для цього зарано.

Пану Кміцицу було так погано, що він наче муку терпів,
проте нізащо у світі не вступився б цього місця, яке йому
маршалок визначив. Вухом ловив шелестіння сукні коханої,
вдаючи, що не зважає на кожен її рух, відчував тепло, що
паленіє від неї, й усе це вкупі давало йому якусь болючу на-
солоду.

Через якийсь час він помітив, що й юнка така ж уважна,
хоч ніби його не помічає. Охопило молодика непереборне
бажання глянути на панночку, і він став косити очима, поки
не побачив ясне чоло, очі, прикриті темними віями, і біле,
без краплини фарби, як в інших жінок, обличчя.

Було завжди в цьому обличчі щось таке для нього прива-
бливе, що аж серце в бідного парубка завмирало від печалі
та болю. «Як така злість у такій янгольській красі вміститися
могла!» – подумав він собі. Але образа була занадто глибо-
кою, тому незабаром додав подумки: «Мені байдуже, нехай
вас хтось інший бере!»

І враз відчув, що якби той «інший» лише спробував ско-
ристатися його дозволом, то б його на січку покришив. На
саму думку про те шляхтича охопив страшний гнів. Заспо-
коївся лише, коли нагадав собі, що це ж він сам, а не хтось
інший біля неї сидить, і що ніхто, принаймні зараз, за нею
не упадає.

«Ще раз на неї я гляну, а потім в інший бік дивитимусь»,



 
 
 

– вирішив.
І знову глипав на неї скоса, а коли вона зробила те са-

ме, обоє опустили різко очі, дуже схвильовані, наче на гріху
спіймані. Панна Олександра також усередині боролася сама
із собою. З усього, що трапилося, з поведінки пана Кміцицa
в Білевичaх, зі слів панів Заглоби та Скшетуськогo, усвідом-
лювала, що пан Анджей блукав, але не був настільки винен,
не заслуговував на таке презирство, на такий безумовний
осуд, як вважала раніше. Адже це він тих чесних людей від
смерті врятував, стільки у ньому було якоїсь прекрасної гор-
дості, що втрапивши до їхніх рук, маючи при собі лист, який
міг його виправдати або принаймні від смерті захистити, не
показав, однак, не промовив ані слова і пішов на смерть із
гордо піднесеною головою.

Олюнька, вихована старим воїном, котрий ставив презир-
ство до смерті на чолі всіх інших чеснот, обожнювала муж-
ність від усього серця, не могла опиратися мимовільному за-
хопленню цією рогатою, лицарською фантазією, яку можна
було хіба разом із душею з тіла вигнати.

Зрозуміла вона і те, що якщо пан Кміциц Радзивіллoвi
служив, то зі справжньою доброю вірою, тому кривдою для
нього були підозри в зраді! Все ж вона першою заподіяла йо-
му цю кривду, не подарувала йому ні образи, ні презирства,
не хотіла йому пробачити навіть перед смертю!

«Забудь кривду, – промовляло її серце, – все між вами
скінчилося, aле мушу визнати, що його несправедливо суди-



 
 
 

ла. Винна в цьому ще й собі».
Але було в цій панночці також гордощів через край, а мо-

же, навіть і трохи злості. Тому скоро їй спало на гадку, що
той кавалер аж уже такого задоволення не вартує, і поверну-
лися рум’янці на її щоки. «Якщо не вартує, нехай обійдеть-
ся»! – сказала дівчина собі подумки.

Але совість не вщухала, чи справедливо скривджений, чи
ні, але винагородити його потрібно. Однак з іншого боку і
гонор подавав щоразу новий аргумент: «Якби слухати, а та-
ке можливе, він не схотів, довелося б лише даремно сорому
наїстися. А по-друге: винен чи не винен, навмисне діє че-
рез засліплення, досить того, що зі зрадниками волочиться,
з ворогами вітчизни, і допомагає їм її плюндрувати. На одне
батьківщині вийде, чи йому розуму бракує, чи чесності. Бог
його може простити, а люди мусять і повинні осудити, й ім’я
зрадника на ньому залишиться. Справді! Якщо він не винен,
не правильно зневажати за те, що навіть роздуму не має, щоб
зло від добра, а злочин від чесноти відрізнити?»

Тут гнів заполонив панночку і щоки їй запалали. «Я змов-
чу! – наказала вона собі. – Хай терпить від того, на що за-
служив. Доки я розкаяння не побачу, доти я маю право за-
суджувати».

Після цього дівчина зиркнула на пана Кміцица, немовби
бажаючи переконатися, чи розкаяння часом на його обличчі
не видно. Тоді й сталася зустріч їхніх поглядів, після якого
так засоромилися обоє. Розкаяння Олюнька, може, в облич-



 
 
 

чі кавалера й не побачила, але побачила біль і велику втому.
Побачила, що це обличчя було таке ж бліде, як після хворо-
би. Тож жалість її охопила глибоко, сльози рвалися з очей і
юнка нахилилася ще більше над столом, щоб свою схвильо-
ваність не викрити.

А тим часом бенкет поволі оживлявся. Із самого почат-
ку, либонь, усі перебували під важким враженням, але у мі-
ру випитих келихів прибувало й фантазії бенкетувальникам.
Гомін наростав. Аж тут піднявся князь.

– Шановне панство, прошу слова!
– Князь хоче говорити!.. Князь хоче говорити! – почулося

зусібіч.
– Перший тост підіймаю за здоров’я найяснішого шведсь-

кого цісаря, котрий допомогу проти ворогів нам надає й
управляє тим часом цією країною, й її не здасть, але спокій
поверне. Встаньте, шановне панство, бо за це здоров’я п’єть-
ся навстоячки.

Учасники бенкету піднялися, всі, крім жінок, і наповни-
ли келихи, але без вигуків і без запалу. Пан Щанецький із
Дaльнoвa бурчав щось сусідам, а ті гризли вуса, щоб не за-
реготати, вочевидь, той насміхався над шведським королем.

Лишень коли князь підняв другий келих за здоров’я «ко-
ханих гостей», прихильних Кейданам, котрі прибули навіть
здалеку, щоб засвідчити свою шану та щирість намірів гос-
подарю, відповів йому гучний вигук:

– Дякуємо! Дякуємо від щирого серця!



 
 
 

– За здоров’я пана князя!
– Нашого литовського Гeктoрa!
– Хай живе! Хай живе князь гетьман, воєвода наш!
Аж тут пан Южиц, вже трохи п’яний, гукнув усією силою

своїх легенів:
– Хай живе Януш І, великий литовський князь!
Радзивілл зашарівся весь, як панночка, до якої наречений

ще не зважився, але помітивши, що присутні мовчать глухо
та споглядають на нього здивовано, заявив:

– У вашій це владі, але зарано мені цього бажаєте, пане
Южиц, ох зарано!

– Хай живе Януш І, великий литовський князь! – уперто
повторив захмелілий пан Южиц.

Пан Щанецький устав, своєю чергою, і підняв келих.
– Саме так! – сказав він цілком розважливо. – Великий

литовський князь, польський король і німецький імператор!
У залі запанувала мовчанка, і раптом учасники бенкету

одночасно вибухнули реготом. Очі викочувалися, вуса вору-
шилися на червоних пиках і сміх потрясав їхні тіла, відби-
вався від склепіння зали і довго не вщухав. Аж раптово як
постав, так ураз і завмер на вустах присутніх, котрі побачи-
ли обличчя гетьмана, яке мінилося, як веселка. Радзивілл
однак пересилив страшний гнів, що схопив його за груди, і
бовкнув:

– Небезпечно жартуєте, пане Щанецький!
Шляхтич надув щоки і зовсім не бентежачись відповів:



 
 
 

– Це виборний трон, а забагато вашій світлості бажати не
можемо. Якщо як шляхтич ви можете, ваша світлосте, стати
польським королем, а як князь Німецької держави можете
і на імператорський престол претендувати. Так само далеко
чи близько до одного, як до другого, а хто вам цього не бажає,
хай встане, то його хутко тут на шаблі візьмемо.

І він звернувся до учасників бенкету:
– Встаньте, хто не бажає імператорської німецької корони

панові віленському воєводі!
Звісно, ніхто не встав. Не сміялися вже також, бо в голосі

пана Щанецькогo було стільки безсовісної злостивості, що
всіх охопив мимовільний неспокій, що ж станеться.

Але не сталося нічого, лише бажання бенкетувати змен-
шилося. Даремно слуги наповнювали келихи по вінця. Ви-
но не могло розігнати ні понурих думок у головах бенкету-
вальників, ні наростаючого неспокою. Радзивілл із зусиллям
опановував злість, бо відчував, що завдяки тостам пана Ща-
нецькогo змалів він в очах зібраної шляхти, і що навмис-
но або мимоволі цей шляхтич похитнув переконання гостей,
що віленський воєвода не ближчий до великокняжого трону,
ніж до німецької корони. Все обернулося в жарт, у посміхо-
висько, хоча бенкет саме для того був затіяний, щоб голови
до майбутнього панування Радзивілла звикли. Більше того,
Радзивіллoвi йшлося і про те, щоб таке висміювання на його
надії не вплинуло негативно і на офіцерів, у справу втаєм-
ничених. Але на їхніх обличчях читалося глибоке розчару-



 
 
 

вання.
Ґанхов цмулив келих за келихом і уникав княжого погля-

ду, пан Кміциц не пив, але втупився в стіл перед себе з на-
супленими бровами, буцімто міркував над чимось або вів
внутрішню боротьбу. Радзивілл затремтів від думки, що в
цьому розумі будь-якої миті може спалахнути світло та ви-
тягнути правду з тіні, а тоді цей офіцер, котрий є єдиною лан-
кою, що поєднує рештки польських хоругв зі справою Рад-
зивілла, обірве цей зв’язок, хоч би й разом з ним мусив собі
серце з грудей вирвати.

Пан Анджей став тягарем уже для Радзивілла, і якби не
це дивне значення, яке надав йому збіг випадків, давно б
уже став жертвою своєї зухвалості та гетьманського гніву.
Але князь помилявся, підозрюючи його в цю мить у воро-
жих його справі думках, бо пан Анджей весь був поглину-
тий Олюнькою і тим глибоким душевним розладом, який їх
розділяв.

Часом здавалося йому, що кохає цю дівчину, котра по-
руч сидить, більше за весь світ, а інколи таку до неї відчував
ненависть, що заподіяв би їй смерть, якби міг – їй, але вод-
ночас і собі. Життя його настільки ускладнилося, що стало
для цієї простої натури занадто важким. Він відчував те са-
ме, що відчуває дикий звір, оплутаний сіттю, з якої не може
виплутатися.

Неспокійний і понурий настрій цього бенкету дратував
його без міри. Було йому просто нестерпно. Бенкет із кож-



 
 
 

ною хвилиною ставав усе похмурішим. Присутнім здавало-
ся, що вони забавляються під свинцевим дахом, який спи-
рається на їхні голови. Тим часом новий гість зайшов до за-
ли. Князь, побачивши його, заволав:

– Це пан Суханець, від брата Богуслава! Мабуть, із листа-
ми?

Новоприбулий низько вклонився.
– Саме так, ясновельможний княже!.. Я їду прямо з Під-

ляшшя.
– Давайте ж листи, а самі сідайте за стіл. Прошу мене ви-

бачити, що я читання не відкладу, хоч при бенкеті сидимо,
бо можуть там бути новини, якими захочу з вами поділитися.
Пане маршалку, прошу там пам’ятати про нашого посланця.

Кажучи це, князь узяв із рук пана Суханця пачку листів і
почав квапливо ламати печатку першого з них.

Присутні вибалушили цікаві очі на його обличчя і нама-
галися відгадати з нього зміст послання. Перший лист про-
те не сповіщав, либонь, нічого хорошого, бо княже обличчя
налилося кров’ю й очі заблисли диким гнівом.

– Пановe браття, – ледь вимовив гетьман, – князь Богу-
слав доповідає мені, що ті, хто волів конфедеруватися, ніж
на ворога під Вільно йти, тепер маєтки мої на Підляшші пу-
стошать. Легше по селах із бабами воювати!.. Гідні лицарі,
нічого не скажеш!.. Байдуже, нагорода їх не омине!..

Після цього сягнув по другого листа, але ледве на нього
оком кинув, обличчя його освітилося посмішкою тріумфу та



 
 
 

радощів.
– Сєрадське воєводство здалося шведам, – крикнув він,

– і вслід за Великою Польщею прийняло протекцію Кар-
ла-Ґуставa.

А за хвилину знову:
– А це найсвіжіша пошта! Добра новина, шановне пан-

ство! Яна-Казимира розбили під Видавою та Жарновом!..
Його військо відступає! Король відступає на Краків, шведи
його переслідують. Пише мені брат, що і Краків мусить упа-
сти.

– Радіймо ж, шановне панство! – зауважив дивним голо-
сом пан Щанецький.

– Так, радіймо! – повторив гетьман, не зауваживши тону,
яким пан Щанецький це сказав.

І радість променіла від усієї княжої постаті, обличчя
стало в одну мить немов молодшим, очі набрали блиску.
Тремтячими від щастя руками він розірвав печатку остан-
нього листа, глянув, засяяв увесь, як сонце і зарепетував:

– Варшаву взяли!.. Хай живе Карл-Ґустав!
Аж тут він помітив, що враження, яке ця інформація

справляє на присутніх, дуже різниться від того, що він сам
відчував. Всі немов води в рот набрали і непевно дивили-
ся вперед. Дехто супив брови, хтось обличчя затулив рука-
ми. Навіть гетьманські придворні, навіть люди слабкого духу
не сміли наслідувати княжу радість від звістки, що Варша-
ву взяли, що Краків мусить впасти і що воєводства одне за



 
 
 

одним відрікаються свого короля і здаються ворогові. Було
щось потворне в цьому задоволенні, з яким головний вождь
половини війська Речі Посполитої й один із найвищих її се-
наторів сповіщав про поразки батьківщини. Князь зрозумів,
що потрібно пом’якшити враження.

– Шановне панство, – промовив гетьман, – я першим би
плакав разом із вами, якби йшлося про шкоду Речі Поспо-
литій, але тут держава шкоди не отримує, лише пана змінює.
Замість невдахи Янa-Казимира матиме великого та успішно-
го воїна. Я бачу вже закінчення всіх воєн і розбитих ворогів.

– Має ваша світлість рацію! – погодився пан Щанецький.
– Кухоль у кухоль те саме казали пани Радзієвський та Опа-
линський під Устям. Радіймо, шановне панство! На згубу
Янoвi-Казимиру!..

Сказавши це, пан Щанецький відсунув із гуркотом крісло,
встав і вийшов із зали.

– Несіть найкращі вина, що є в підвалах! – закричав князь.
Пан маршалок побіг виконувати наказ. У залі закипіло,

як у вулику. Коли перше враження минулося, шляхта почала
міркувати над вістями і дискутувати. Розпитували пана Су-
ханця про подробиці з Підляшшя та прилеглого Мазовша,
яке шведи вже зайняли.

За мить укотили в залу засмолені діжки і стали вибива-
ти в них кілки. Настрій покращився і поступово ставало все
веселіше. Щораз частіші голоси взялися повторювати: «Ста-
лося! Немає вже ради!», «Може буде краще! Треба змирити-



 
 
 

ся з долею!», «Князь не дасть нас скривдити!», «Краще нам,
ніж іншим. Хай живе Януш Радзивілл, воєвода наш, гетьман
і князь!»

– Великий литовський князь! – додав пан Южиц.
Але цього разу не відповіли йому вже ні мовчанням, ні

сміхом, а запально кількадесят охриплих горлянок заревіло
разом:

– Цього бажаємо! Від серця і душі бажаємо! Хай живе!
Хай панує!

Магнат встав з обличчям червоним, як рак.
– Дякую вам, пaнoвe браття!.. – сказав він серйозно. У залі

від світла та людського дихання зробилося задушливо, як у
лазні. Панна Олександра нахилилася через пана Кміцицa до
расейняйського мечника.

– Мені зле, – повідомила вона, – ходімо звідси.
Обличчя її було бліде, а на чолі блищали краплі поту. Але

мечник кинув неспокійний погляд на гетьмана, остерігаю-
чись, чи покидання столу йому не нашкодить. У полі він був
хоробрим вояком, але дуже боявся Радзивіллa.

Тим часом до всіх неприємностей гетьман додав іще:
– Мій ворог той, хто зі мною всіх тостів до дна не пив, бо

я сьогодні веселий!
– Чула? – розсердився мечник.
– Дядьку, я більше не можу, мені зле! – благала Олюнька.
– Тоді без мене, – відповів мечник.
Панночка піднялася, намагаючись вислизнути так, щоб



 
 
 

нічиєї уваги не привертати, але сил їй забракло і юнка схопи-
лася за бильце крісла. Раптом їй підставили сильне лицарсь-
ке плече і підтримали вже майже мліючу.

– Я вас відведу! – запропонував пан Анджей.
І не питаючи дозволу, обійняв її за талію, наче залізним

обручем, але дівчина все важчала, і поки дійшли до дверей,
безвладно повисла на плечі парубка.

Тоді він узяв її на руки, так легко, як дитину, і виніс із
зали.



 
 
 

 
Розділ XXIII

 
Того ж вечора, після закінчення бенкету, пан Анджей за-

прагнув обов’язково побачитися з князем, але йому повідо-
мили, що князь зайнятий таємною розмовою з паном Сухан-
цем. Тому молодик прийшов наступного дня вже із самого
ранку, і його негайно до панської особи пустили.

– Ваша світлосте, – заявив він, – я прийшов із проханням.
– Що хочете, щоб я для вас зробив?
– Не можу тут більше жити. Щодня щораз більша для ме-

не це мука. Нічого тут, у Кейданaх, мене не вабить. Хай ваша
княжа світлість загадає мені якесь завдання, хай мене пош-
ле, куди схоче. Я чув, що полки мають на Золотаренка руша-
ти. Я піду з ними.

– Радий би Золотаренкo погаласувати з нами, але йому
зараз не до нас, бо тут уже шведська протекція, і ми також
на нього без шведів не можемо рушати. Граф Маґнус надто
поволі рухається і відомо чому! Бо мені не довіряє. Але чому
вам так погано в Кейданах при нашому боці?

– Ваша світлосте, будьте до мене ласкаві, бо мені так кеп-
сько, що й сказати не вмію. Правду кажучи, я думав, що інак-
ше все піде. Гадав, що будемо битися, що жити будемо у во-
гні і в димі, у сідлі вдень і вночі. Для такого мене Господь
Бог створив. А тут сиди, слухай теревені та диспути, гний у
бездіяльності або полюй на своїх, замість на ворога. Не можу



 
 
 

такого витримати, просто не можу. Я волію сто разів смерть,
як мені Бог милий! Чиста мука!

– Знаю я, з чого цей відчай походить. Aмури це, нічого
більше! Коли постарієтесь, то буде сміятися з цієї муки. Я
бачив це вчора, що у вас із тією дівчиною не клеїться і щораз
більше.

– Мені до неї байдуже, а їй до мене. Що було, те загуло!
– А що, вона вчора занедужала?
– Еге ж.
Князь помовчав.
–  Я вам радив уже і ще раз раджу, – озвався нарешті

гетьман, – якщо вам про неї йдеться, то беріть її, з її волею
чи без неї. Я накажу вас обвінчати. Буде трохи зойків і пла-
чів. Але це дурня! Після шлюбу візьмете її у свої покої. А
якщо ще й завтра плакатиме, то існує право чоловіка!

– Я прошу вашу світлість про якесь військове завдання, а
не про шлюб! – різко зауважив пан Кміциц.

– То ви її вже не хочете?
– Не хочу. Ні я її, ні вона мене! Хоч би навіть душа моя

обірвалася, не буду її ні про що просити. Я хотів би лише
опинитися якнайдалі, щоб про все забути, поки ще мій ро-
зум не затьмарився. Тут немає що робити, а бездіяльність
за все найгірша, бо неспокій людину гризе, як хвороба. Хай
ваша світлість пригадає собі, як вам учора було важко, по-
ки добрі новини не надійшли. Так мені є сьогодні і так буде.
Що маю робити? За голову вхопитися, щоб її гіркі думки не



 
 
 

роздирали, і сидіти? Що я тут висиджу? Всевишній знає, що
це за часи, Бог знає, що це за війна така, якої ні збагнути, ні
розумом обійняти не можу. Від того ще важче. Ось, як мені
Бог милий, якщо ваша світлість мене не використаєте, то хі-
ба втечу, ватагу зберу і битимусь.

– Проти кого? – поцікавився князь.
– Проти кого? Піду під Вільно і буду ворогів шарпати, як

Хованськогo мотлошив. Відпустіть, ваша світлосте, зі мною
мою хоругву, бо війна почнеться!

– Ваша хоругва мені тут потрібна проти внутрішнього во-
рога.

– Страшний біль, нестерпна мука в Кейданах із зкладени-
ми руками вартувати, або за якимось паном Володийовсь-
ким ганятися, котрого я волів би при стремені за товариша
мати.

– Маю завдання для вас, – промовив князь. – Під Вільно
вас не відпущу, і хоругви не дам. Але якщо всупереч моїй
волі підете і зібравши ватагу поїдете, то знайте, що тим са-
мим припините мені служити.

– Але вітчизні служитиму!
– Той батьківщині служить, хто мені служить. Я вже про

це вам казав. Пригадайте також, що ви мені присягнули. До
того ж, якщо на вільні хліби підете, то водночас вийдете з-
під юрисдикції моєї інквізиції, а там суди з вироками на вас
чекають. Для власного добра не варто цього робити.

– Та що там тепер суди означають!



 
 
 

– За Кoвном нічого, але тут, де ще спокійна країна, во-
ни не перестали функціонувати. Ви можете, щоправда, не
з’явитися, але вироки винесуть і над вами вони тяжітимуть
аж до спокійніших часів. Кого раз до сурми вкладуть, тому
й через десять років пригадають, а вже шляхта ляуданськa
припильнує, щоб про вас не забули.

– Чесно кажучи, ваша світлосте, як прийде покута, то я
скорюся. Давніше готовий я був навіть із усією Річчю Поспо-
литою війну вести і на стільки вироків собі заробити, скільки
небіжчик пан Лящ, котрий казав собі ними шубу підшити.
Але тепер якась болячка виросла мені на сумлінні. Людина
боїться зайти далі, ніж хотіла б, і душевний неспокій про все
її точить.

– То ви такий педант? Але менше з тим! Я казав, що якщо
хочете звідси їхати, то функцію для вас маю і дуже почесну.
Ґанхов мені за неї вже всі очі виїв і дорікає щодня. Вже я
думав, щоб йому її віддати. Будь-кого не можу послати, бо
потрібен мені там хтось визначний, не з будь-яким прізви-
щем і не чужим, а польським, яке б саме собою свідчило, що
не всі мене покинули і що є ще впливові громадяни, котрі
мене тримаються. Ви до того придатні, бо і фантазію маєте
добру, і бажаєте, щоб вам вклонялися, а не ви комусь.

– А про що йдеться вашій світлості?
– Потрібно поїхати в далеку подорож.
– Сьогодні ж готовий!
– І власним коштом, бо в мене з грошима куцо. Одні маєт-



 
 
 

ки ворог зайняв, інші свої пустошать, і нічого не доходить
вчасно. А все військо, що при мені є, перейшло тепер на моє
утримання. Я впевнений, що мені пан підскарбій, котрий у
мене під замком сидить, і гроша не виділить, і не лише то-
му, що не схотів би, а тому, що й сам не має. З громадських
грошей я беру не питаючи, але ж скільки їх ще є? Від шведів
скоріш за все ви коштів також не отримаєте, бо їм самим на
вигляд кожного шеляга руки трясуться.

– Вашій світлості не потрібно продовжувати! Якщо поїду,
то власним коштом.

– Але там потрібно багато вкладати, не жаліти!..
– Нічого не жалітиму!
Обличчя гетьмана просвітліло, бо він справді готівки не

мав, хоча й нещодавно Вільно пограбував, але й жадібним
був від природи. Правдою було також і те, що грабунки його
майна, що тягнуться від Інфлянтів до Києва і від Смоленська
до Мазовша, припинили надходження коштів, а витрати на
військо з кожним днем зростали.

– Це мені подобається! – втішився вельможа. – Ґанхов за-
раз би почав нити, а ви зовсім інші. Тому слухайте, в чому
річ.

– Слухаю уважно.
– Спочатку ви поїдете на Підляшшя. Небезпечна це доро-

га, бо там є конфедерати, котрі з табору вийшли і проти ме-
не змовилися. Як їх оминути, ваша проблема. Той Якуб Кмі-
циц, може, б вас і не чіпав, але стережіться панів Горотке-



 
 
 

вичa, Жеромськогo, а особливо Володийовськогo з його ля-
уданською компанією.

– Я вже був у їхніх руках і нічого мені не сталося.
– Це добре. Треба вступити до Заблудовa, де сидить пан

Гарасимович. Накажете йому, щоб які можна гроші з маєт-
ків, публічних податків і звідки можна зібрав і мені надіслав,
але не сюди, а до Tільжа, куди вже перевезли всі мої речі. Що
зможе заставити з майна або з інвентарю, хай заставляє! Що
буде можна взяти від євреїв, нехай візьме. Також хай помір-
кує, як конфедератів згубити. Але то вже не ваша справа, я
дам йому власноручні інструкції. Ви йому листа віддайте і
хутко вирушайте до Тикоцинa, до князя Богуслава.

Тут гетьман зупинився і став голосно дихати, бо довша
розмова мучила його дуже. Пан Кміциц вдивлявся в нього
жадібно, бо йому душа рвалася в путь. Молодик відчував, що
ця мандрівка, сповнена очікуваних пригод, стане бальзамом
на його внутрішній смуток.

Магнат перевів подих і продовжив:
– У голові не вкладається, чому князь Богуслав досі си-

дить на Підляшші?.. Заради Бога! Може згубити мене і себе.
Будьте уважні з тим, що кажу, бо хоч віддасте йому мої ли-
сти, потрібно також його живим словом підтримати та пояс-
нити все, що написати не вдасться. Знайте ж, що вчорашні
звістки були добрі, але не такі добрі, як я шляхті сказав, і
навіть не такі добрі, як я сам собі уявляв. Шведи, щоправ-
да, перемагають: зайняли Велику Польщу, Мазовше, Варша-



 
 
 

ву, Сєрадське воєводство скорилося їм, женуть Янa-Казими-
ра під Краків і Краків займуть, як Господь Бог на небі. Пан
Чарнецький має його захищати, той свіжо спечений сенатор,
але мушу визнати, що він добрий жовнір. Хто може передба-
чити, що станеться?.. Шведи, звісно, вміють здобувати фор-
теці, та й не було навіть часу на укріплення Кракова. Цей
дуже строкатий каштелянчик зможе триматися місяць, два,
три. Стаються часом і такі дива, як всі ми пам’ятаємо під
Збаражем. Тому якщо буде запекло триматися, чортяка мо-
же все задом наперед обернути. Вчіться політичних викру-
тасів. Знайте також, що у Відні не будуть прихильно диви-
тися на зростаючу шведську могутність, можуть і допомогу
надати. Татари також, я це знаю добре, схильні допомагати
Янoвi-Казимиру, на козацтво і Москву навалою вирушать,
а тоді українські війська Потоцького прийдуть на допомогу.
Сьогодні Ян-Казимир у відчаї, але завтра може його щастя
повернутися.

Тут князь був змушений знову дати перепочинок стомле-
ним грудям, а пан Анджей дивного зазнав відчуття, яке сам
собі поки що не вмів пояснити. Ось він, однодумець Рад-
зивілла та шведів, відчував немовби велику радість від дум-
ки, що фортуна може від шведів відвернутися.

– Розповів мені пан Суханець, – правив далі князь, – як
усе було під Видавою та Жарновом. У першій сутичці наші
сили… я хотів сказати польські, стерли шведів на порох. Це
вам не посполите рушення. І шведи купу війська втратили.



 
 
 

– Але ж вікторія таки була за ними?
– Була, бо хоругви Яна-Казимира збунтувалися, і шляхта

оголосила, що стоятиме в колоні, а битися не хоче. Вияви-
лося, що в полі шведи не більше за кварцяних вміють. Ще
одна або дві вікторії, i дух може змінитися. Якщо Янoвi-Ка-
зимиру надійде грошова допомога, щоб міг воякам заплати-
ти, то вони і не бунтуватимуть. Потоцький не має так багато
людей, але це загартовані хоругви й кусючі, як оси. Татари
прийдуть із ним, й електор нам на додачу не підходить.

– Тобто?
– Ми з Богуславом розраховували, що він із шведами і з

нами в лігу увійде, бо знаємо про його наміри Річ Посполи-
ту втримати. Але він занадто обережний і про власне добро
лише піклується. Чекає, вочевидь, що буде, а тим часом вхо-
дить у лігу, але вже з прусськими містами, які вірно за Яном-
Казимиром стоять. Гадаю, що в цьому буде якась зрада, хі-
ба б електор не був собою або зовсім у шведській фортуні
засумнівався. Але поки це з’ясується, тим часом ліга проти
шведів виступить, і хай лише їхня нога у Малій Польщі опи-
ниться, як відразу ж Велика Польща та Мазовше повстануть,
пруссаки з ними підуть, і може все змінитися.

Тут князь сіпнувся, немов наляканий таким прогнозом.
– Що може змінитися? – уточнив пан Кміциц.
– Шведська нога з Речі Посполитої не вийде! – відрубав

понуро князь.
Пан Анджей насупив брови і мовчав.



 
 
 

– Тоді, – продовжив низьким голосом гетьман, – і наша
фортуна впаде так низько, як колись була високо.

Пан Кміциц схопився з місця з очиськами, що аж іскри
метали, з розпашілим обличчям і закричав:

– Ваша світлосте! Та що ж це таке?.. Але ви ж самі мені
казали нещодавно, що Річ Посполита пропала і що тільки в
спілці зі шведами через особу і майбутнє панування вашої
світлості врятувати її можна?.. Чому ж тепер вірити? Тому,
що я раніше чув, чи тому, що сьогодні? А якщо так, як ваша
світлість зараз каже, то чому ми тримаємося шведів, замість
того, щоб їх бити?.. Tа душа до того рветься!

Радзивілл суворо глянув на молодика.
– Але ж ви й зухвалий! – сказав він.
Але пан Анджей уже осідлав свого улюбленого коня.
– Потім про те, який я є! Тепер дайте мені, ваша світлосте,

відповідь на моє запитання.
– Дам я вам відповідь, – промовив чітко Радзивілл, – як-

що справи так обернуться, як я кажу, тоді й почнемо шведів
бити.

Пан Анджей припинив пирхати ніздрями, натомість паль-
нув долонею в чоло і заверещав:

– Телепень! Дурень!
– Цього я не заперечую, – сказав князь, – і ще додам, що

міру зухвалості перебираєте. Знайте ж, що я для того вас по-
силаю, щоб ви вивідали, як фортуна повертається. Я хочу
гараздів вітчизні, нічого більше. Те, що казав, лише гіпоте-



 
 
 

зи, які можуть і не справдитися, і, ймовірно, не справдяться.
Але обережним треба бути. Хто хоче, щоб його вода не за-
хопила, мусить вміти плавати, а хто йде лісом, в якому доріг
немає, той часто мусить зупинятися, щоб зорієнтуватися, в
який йому бік іти потрібно. Второпали?

– Так ясно, наче сонце засяяло.
– Recedere101 нам дозволено і потрібно, якщо для вітчиз-

ни буде так краще, але нічого не вдасться, якщо князь Богу-
слав довше на Підляшші сидітиме. Голову, мабуть, втратив
чи що? Там сидячи, мусить вибирати, чи зі шведами, чи з
Яном-Казимиром залишатися, а це було б найгірше.

– Бовдур я, ваша світлосте, бо знову нічого не тямлю!
– Підляшшя близько до Мазовша й або шведи його зай-

муть, або з прусських міст прийде допомога проти шведів.
Тому доведеться вибирати.

– Але чому князь Богуслав не може вибирати?
– Бо доки він не вибере, доти шведи будуть на нас озира-

тися і мусять нас остерігатися, той самий електор. Якщо ж
recedere доведеться і проти шведів обернутися, то він має
бути сполучною ланкою між мною і Яном-Казимиром. Він
має мені повернення полегшити, чого б не міг зробити, якби
в таборі шведів опинився. Але якщо на Підляшші буде зму-
шений незабаром вибирати, то нехай їде в Пруссію, до Тіль-
жа, і там чекає, що станеться. Електор сидить у маркграф-
стві, тому Богуслав стане найбільшим авторитетом у Пруссії

101 Recedere (лат.) – відмова.



 
 
 

і цілком може пруссаків до рук прибрати, і військо множити,
і на чолі великої потуги стати. А в той час і одні, й інші те,
що ми хочемо, дадуть, тільки б нас двох мати серед друзів, і
дім наш не тільки не впаде, але височітиме, а це основне.

– Ваша світлість казали, що основне – добро вітчизни…
– Не хапайте мене за язика, бо я вже сказав, що це все

однаково, і слухайте далі. Я знаю добре, що князь Богуслав,
хоча і підписав акт союзу зі Швецією тут у Кейданaх, проте
однодумцями їх не вважає. Тому нехай розпустить чутки, а
ви поширюйте їх дорогою, що я його змусив до підписання
всупереч його волі. Люди радо цьому повірять, бо не раз ста-
валося, що рідні брати до різних партій належали. В такий
спосіб він зможе увійти в довіру до конфедератів, запросити
командирів до себе, ніби для перемов, а потім схопити і в
Пруссію вивезти. Чесний то буде спосіб, і для батьківщини
рятівний, бо інакше ці люди цілком її згублять.

– Це все, що я маю зробити? – спитав розчаровано пан
Кміциц.

– Це заледве частина і не найважливіша. Від князя Богу-
слава ви поїдете з моїми листами до самого Карлa-Ґуставa.
Я тут не можу з графом Маґнусом спільної мови знайти з
часу тієї Кловайняйської битви. Весь час він на мене косо
дивиться і не припиняє закладатися, що тільки б шведам но-
га посковзнулася, тільки б татари кинулися на цього другого
ворога, то й я проти шведів поверну.

– Виходячи з того, що ваша світлість раніше казали, він



 
 
 

не дуже й помиляється.
– Помиляється чи не помиляється, я не хочу, щоб так бу-

ло і щоб мені в руки заглядав, що я там маю. Але навіть
personaliter102 недоброзичливий до мене. Я впевнений, що
він багато на мене королю доносить, а одне з двох точно: або
я слабкий, або непевний. Потрібно цьому запобігти. Листи
мої королю треба віддати. Якщо б він про Кловайняй випи-
тував, розкажіть правду, нічого не додавайте, нічого не при-
ховуйте. Можете йому зізнатися, що цих людей я на смерть
засудив, а ви за них просили. Нічого вам за це не буде, навпа-
ки, може така щирість сподобатися. Графа Маґнуса відкри-
то перед королем не звинувачуйте, бо він його швагро. Але
якби вас король, так несамохіть спитав, що тут люди дума-
ють, скажіть йому, що жаліють, що граф Маґнус не достат-
ньо гетьманові платить за щиру його зі шведами дружбу, що
сам князь (тобто я) про це дуже вболіває. Якби питав далі, чи
правда, що мене всі компутові війська покинули, скажіть, що
неправда, й як доказ подайте себе. Називайтесь полковни-
ком, бо ви ним є. Кажіть, що це партизани пана Ґосевськогo
підбунтували війська, але додайте, що між нами смертельна
ворожнеча. Кажіть, що якби граф Маґнус прислав мені гар-
мат трохи і кінноти, я б уже давно зім’яв тих конфедератів.
Така загальна думка. Врешті на все зважайте, мотайте на вус,
що там біля королівської особи торочать, і донесіть не мені,
якщо випаде оказія, а князеві Богуславoвi в Пруссію. Мож-

102 Personaliter (лат.) – особисто.



 
 
 

на і через людей електора, якщо їх зустрінете. Ви, мабуть,
умієте по-німецьки?

– Я мав товариша, курляндського шляхтича, такого собі
Зендa, котрого ляуданці зарубали. Від нього непогано німе-
цької нахапався. В Інфлянтах також часто бував.

– Це добре.
– А де, ваша світлосте, я знайду шведського короля?
– Там його знайдете, де він буде. В час війни сьогодні може

бути тут, а завтра там. Якщо перехопите його під Краковом,
то і краще, бо візьмете листи й до інших осіб, котрі в тих
краях мають резиденцію.

– То я ще й до інших поїду?
– Так і є. Маєте добратися до пана коронного маршала

Любомирськогo, про котрого мені дуже йдеться, щоб до на-
ших задумів приєднався. Впливовий він чоловік і в Малій
Польщі сила від нього залежить. Якби він хотів щиро стати
на бік шведів, тоді б Ян-Казимир не мав уже що робити в
Речі Посполитій. Від шведського короля цього не приховуй-
те, що від мене до нього їдете, щоб його до шведів схилити.
Не хизуйтеся цим відверто, але ніби знічев’я розбовкайте.
Мені це вкрай необхідно. Дав би Бог, щоб пан Любoмирсь-
кий захотів до нас приєднатися. Буде він вагатися, я знаю,
але дуже сподіваюся, що мої листи шальки терез перехилять,
бо є причина, чому він мусить про мою прихильність запо-
бігати. Скажу вам, як є, щоб ви знали, як там обертатися.
Колись давно пан маршал об’їжджав мене, як ведмедя в пу-



 
 
 

щі, і намагався здалеку збагнути, чи я б своєї одиначки за
сина його, Іраклія, не віддав. Діти вони ще, але можна до-
мовитися, все від поведінки пана маршала залежить, більше
ніж від мене, бо другої такої спадкоємиці немає в усій Речі
Посполитій, а якби дві фортуни поєднати, то у світі не бу-
ло б краще. Намазаний це кусень хліба! А якби пан маршал
виявив сподівання, що й корону великого князя міг би йо-
го син за моєю донькою посагом узяти… Цю надію в ньому
пробуди, може, й спокуситься, бо, як Бог на небі, про влас-
ний дім більше, ніж про Річ Посполиту, піклується.

– Що ж я маю йому сказати?
– Те, чого я не зможу написати. Але потрібно це вміло

підсовувати. І нехай вас Бог боронить сказати те, що від мене
почули, що я начебто корону прагну. На це ще зарано. Але
розповідайте, що тут уся шляхта в Жемайтії та Литві про
це подейкує і охоче таке бачить, що навіть самі вголос шве-
ди про це згадують. І ви особисто від короля чули. Вирахуй-
те, хто там із придворних із паном маршалом приятелює, і
підсуньте йому таку думку: нехай пан Любомирський перей-
де до шведів, а в нагороду зажадає шлюбу Іраклія з донь-
кою Радзивілла, а потім нехай Радзивіллa на Велике Князів-
ство підтримує, яке Іраклій із часом успадкує. Не зупиняй-
тесь на цьому, підсуньте ще й таке, що якби Іраклій одягнув
литовську корону, то з часом і на польський трон міг би пре-
тендувати, і так у двох родах дві корони знову об’єднатися
змогли б. Якщо там таку думку обіруч не схоплять, то пока-



 
 
 

жуть себе малими людьми. Хто високо не літає і великих за-
думів злякається, нехай тростиною, шпилькою каштелянсь-
кою задовольняється, хай служить і спину гне, дрібними по-
слугами на милість заробляє, бо нічого кращого не гідний!..
Мене для чогось іншого Бог створив і тому смію простягну-
ти руку по все, що тільки в людській силі, і дійти аж до тієї
межі, яку сам Господь людській могутності поставив!

Тут князь і справді простягнув руку, немовби хотів у ньо-
го якусь невидиму корону вихопити, і спалахнув увесь, як
смолоскип, але раптом йому через хвилювання знову повіт-
ря забракло в легенях.

Але за мить гетьман заспокоївся і вимовив переривистим
голосом:

–  Ось. Коли душа летить, наче до сонця, хвороба має
свої застереження. Хай буде що буде. Я ж бажаю, щоб мене
смерть застала на троні, а не в королівській камері.

– Може, медика покликати? – занепокоївся пан Кміциц.
Радзивілл махнув рукою.

–  Не треба, не треба. Вже мені краще. Ось і все, що я
мав вам розказати. Крім цього, очі тримайте широко роз-
плющені, а вуха відкриті. Зважайте і на те, що Потоцький
чинитиме. Вони купою ходять, а короні вірні. І сильні. Ко-
нецпольські та Собеські також невідомо, як учинять. Дивіть-
ся і вчіться. Ось і задуха пройшла. Все втямили expedite103?

– Точно так. А якщо в чомусь помилюся, то хіба з власної
103 Expedite (лат.) – швидко.



 
 
 

вини.
– Листи я вже написав, лише кілька залишається. Коли ви

хотіли б вирушити?
– Ще сьогодні! Якнайшвидше!..
– Не маєте якогось прохання до мене?
– Ваша світлосте! – почав пан Анджей і замовк.
Слова важко йому давалися, а на обличчі малювався при-

мус і зніяковіння.
– Кажіть, не бійтеся! – заохотив гетьман.
–  Я прошу, – наважився пан Кміциц, – щоб тут расей-

няйський мечник і вона якоїсь кривди не зазнали!..
– Будьте певні. Бачу я, що ви цю дівчину все ще кохаєте?
– Навіть не знаю! – розгубився пан Анджей. – Зовсім не

знаю!.. Годину її кохаю, годину ненавиджу. Один чорт знає!
Скінчилося все, як я й казав, лише мука залишилася. Не хо-
чу її, але й не хочу, щоб її інший брав. Ваша світлість нехай
цього не допустить. Сам не знаю, що балакаю. Їхати мені,
їхати якнайшвидше! Нехай ваша світлість не зважає на мої
слова. Бог мені поверне розум, як тільки за браму виїду.

–  Розумію, що поки з часом пристрасть не охолоне, то
хоч не хоч, а думка пече, що інший візьме. Але будьте щодо
цього спокійні, бо нікого сюди не допущу, а виїхати звідси,
не виїдуть. Незабаром усюди повно буде чужого жовніра і
небезпечно!.. Найкраще її в Тауроги відішлю, під Тільжу, де
княгиня живе. Будьте спокійний, Яндрусю!.. Ідіть, готуйтеся
в дорогу, і приходьте до мене на обід.



 
 
 

Пан Кміциц вклонився і вийшов, а Радзивілл дихав гли-
боко. Радий був через від’їзд пана Анджея. Залишалася йо-
му його хоругва і його прізвище, як однодумця, а про особу
турбувався менше.

Навпаки, пан Кміциц, виїхавши, міг йому добре прислу-
житися. У Кейданах вже давно йому око мозолив. Гетьман
волів мати його здалеку, ніж зблизька. Дика фантазія і га-
рячковість пана Анджея могли будь-якої миті спричинити
в Кейданах вибух і розрив, вельми небезпечний для обох.
Поїздка таку небезпеку усувала.

– Їдь же, чортяко, і служи! – бурчав князь, зиркаючи на
двері, якими відійшов оршанський хорунжий.

Потім закликав пажа та наказав просити до себе Ґанховa.
– Ви очолите хоругву пана Кміцица, – оголосив йому вель-

можа, – і приймете командування над усією кіннотою. Пан
Кміциц від’їжджає.

Холодним обличчям Ґанховa наче пробіг блиск радощів.
Оминала його місія, але зустрічала вища посада. Тому він
мовчки вклонився, а відтак сказав:

– Вірною службою за милості вашої світлості відплачу!
Після цього випростався і чекав.

– А що можете ще сказати? – спонукав князь.
– Ваша світлосте! Приїздив сюди сьогодні вранці шляхтич

із Укмерге, котрий привіз звістку, що пан Сапєга на вашу
світлість із військами йде.

Радзивілл затремтів, але миттю опанував себе.



 
 
 

– Можете йти! – дозволив він Ґанхову.
Після цього князь глибоко задумався.



 
 
 

 
Розділ XXIV

 
Пан Кміциц дуже ретельно зайнявся приготуванням до

подорожі, а також підбором людей, котрі мали його супро-
воджувати. Бо він вирішив не їхати без належного супрово-
ду, по-перше задля власної безпеки, а по-друге, для автори-
тету своєї посольської особи. Він квапився, тому хотів ви-
рушати того ж дня проти ночі, або, якби сльота не припи-
нилася, завтра вранці. Нарешті полковник відшукав шістьох
вірних людей, котрі ще давніше під його командуванням
служили, в ті кращі часи, коли ще перед прибуттям до Лю-
бичa від Хованського утік, старих забіяк oршанських, гото-
вих іти за ним хоч би й на край світу. Це були лише шляхтичі
та путні бояри, останні рештки потужної колись ватаги, Бут-
римами вирізаної. На чолі загону став вахмістр Сорока, дав-
ній слуга пана Анджея, старий і дуже вправний жовнір, хоча
численні вироки за ще численніші злочини над ним тяжіли.

Після обіду віддав гетьман панові Кміцицу листи й охо-
ронну грамоту для шведських комендантів, котрих молодий
делегат міг у більших містах зустріти, попрощався доволі
тепло, майже по-батьківськи, нагадуючи про обережність і
розважливість.

Тим часом надвечір небо стало ясніти, бліде осіннє сон-
це з’явилося над Кейданами і зайшло за червоні хмари, що
простяглися довгими пасмами на заході.



 
 
 

Ніщо не ставало на перешкоді для дороги. Пан Анджей
саме пив стременне з Ґанховом, Харлампієм і кількома ін-
шими офіцерами, коли з сутінками увійшов Сорока і спитав:

– Їдемо, пане коменданте?
– За годину! – відповів пан Кміциц.
– Коні і люди готові, вже на дитинці.
Вахмістр вийшов, а вояки взялися ще енергійніше цока-

тися келихами, проте пан Анджей більше вдавав, що п’є, ніж
пив насправді. Не смакувало йому вино і не йшло йому до
голови, не розвеселяло, а всім іншим тим часом аж юшилося
з чуприн.

– Пане полковнику! – белькотів Ґанхов. – Порекомендуй-
те мене милості князя Богуслава. Видатний це чоловік, ін-
шого такого немає в усій Речі Посполитій. Як там приїхати,
то наче до Франції прибув. Інша мова, інші звичаї, і кожен
придворний там може навчитися набагато більше, ніж при
королівському дворі.

– Я пам’ятаю князя Богуслава під Берестечком, – замріяв-
ся Харлампій, – він мав один регімент драгунів цілком на
французький манір вимуштруваний, котрі і пішу, і кінну
службу однаково виконували. Офіцери самі були французи,
крім кількох олендрів104, а й між жовнірами більша частина
були французи. Й усі франти. Так від них різними пахощами

104 Oлендри – поселенці з Фризляндії та Голландії, зазвичай, менонітського спо-
відання, котрі в XVI—XVII ст. закладали села уздовж Вісли й її приток, на Ма-
зовші й у Великій Польщі.



 
 
 

несло, наче з аптеки. У битві рапірами завзято кололи, і по-
дейкували про них, що як людину атакували, то попереджа-
ли: Pardonnez mоi105! Так поводилися навіть із гультяями. А
князь Богуслав із хустиною на шпазі поміж ними їздив, за-
вжди усміхнений, хоч би й у найзапеклішій сутичці, тому
що така є французька мода, щоб сміятися серед річок крові.
Обличчя мав також пофарбоване мальовидлами, а брови ву-
гіллям підчорнені, від чого морщилися старі жовніри та на-
зивали його півнем. І відразу після битви знову чепурився,
щоб бути завжди святковим, як на бенкеті, і волосся йому
прасками припікали, дивні роблячи з нього кучерики. Але
мужній він воїн і першим у найбільше полум’я піде. Пана
Калиновського на дуель викликав, що йому там щось дорік-
нув, аж король мусив їх мирити.

– Це ще нічого! – зауважив Ґанхов. – Цікавих ще речей
надивитесь і самого шведського короля в обличчя побачите,
котрий є воїном після нашого князя найбільшим у світі.

– І пана Чарнецькогo, – додав Харлампій. – Щораз голос-
ніше про нього говорять.

– Пан Чарнецький стоїть на боці Янa-Казимира і тому є
нашим ворогом! – сухо відрубав Ґанхов.

– Дивні речі на світі кояться, – зронив замислений Хар-
лампій. – Якби так хтось рік тому чи два сказав, що шведи
сюди прийдуть, то ми б усі думали, що варто його віддухопе-
лити, а тим часом он як обернулося.

105 Pardonnez moi (франц.) – вибачте мене.



 
 
 

– Не ми одні, а вся Річ Посполита їх із відкритими обій-
мами прийняла! – сказав Ґанхов.

– Саме так! Еге ж! – задумливо підтвердив пан Кміциц.
– Крім пана Сапєги, пана Ґосевського, пана Чарнецькогo

і коронних гетьманів! – промовив Харлампій.
– Краще про це не згадувати! – запропонував Ґанхов. –

Ну, пане полковнику, повертайтесь здоровим. Вас тут гараз-
ди чекають.

– І панна Білевичівнa, – додав Харлампій.
– Не чіпайте панни Білевичівни! – різко кинув пан Ан-

джей.
– Та що мені до неї, я вже застарий. Останнього разу…

Чекайте, пановe, коли ж це було?.. Ага! Останнього разу під
час обрання милостиво нами правлячого Янa-Казимира…

– Варто від нього вже язик відучувати! – обірвав Ґанхов.
– Тепер нами править милостивий Карл-Ґустав.

– Правдa!.. Consuetudo altera natura…106 Отже, останнього
разу під час обрання Янa-Казимира, нашого колишнього ко-
роля і великого литовського князя, я шалено закохався в од-
ну панночку з фрейлін княгині Вишневецької. Але ж то була
бестія. І тільки я хотів у вічі пильніше глянути, так мені пан
Володийовський шаблю підставляв. Я мав уже з ним бити-
ся, а тим часом між нами опинився Богун, котрого пан Во-
лодийовський, як зайця, випатрав. Якби не це, тільки б ви
мене, панове, живим тепер бачили. Та я готовий був битися

106 Consuetudo altera natura (лат.) – звичка друга натура.



 
 
 

навіть із самим дияволом. Пан Володийовський, врешті-ре-
шт, per amicitiam107 про неї тільки турбувався, бо вона була
з іншим заручена, ще гіршим забіякою. Ех, скажу я вам, ду-
мав, що всохну. Ні мені було до їжі, ні до напоїв. Але коли
мене князь наш із Варшави аж до Смоленська вислав, то я
свої зітхання дорогою розгубив. Подорож дуже помічна на
власне такі смутки. На першій же милі мені стало легше, а
заки до Вільна доїхав, то мені вже була не в голові, і досі я в
парубоцькому стані витримав. Ось як! Дорога – ліки проти
нещасного кохання!

– Ви так вважаєте? – перепитав пан Кміциц.
– Ще б пак! Хай навіть чорти заберуть усіх красунь з усієї

Литви та Корони! Мені вони більше не потрібні.
– І навіть без прощання поїхали?
– Без прощання, лише червону стрічку позад себе кинув,

як мені одна стара бабуся, котра на таких речах зналася, на-
радила.

– За ваше доров’я, – гаркнув Ґанхов, знову звертаючись
до пана Анджея.

– За здоров’я! – підтримав пан Кміциц. – Дякую щиро!
– До дна! До дна! Вам час на коня і нас також служба по-

требує. Хай вашу милість Бог провадить і відведе!
– Бувайте здорові!
– Червону стрічку кинути позад себе, – нагадав Харлам-

пій, – або на першому ж нічлігу вогнище цеберцем води са-
107 Per amicitiam (лат.) – через дружбу.



 
 
 

мому залити. Зробіть це, якщо хочете забути!
– Залишайтеся з Богом!
– Не скоро побачимося!
– А може, десь на полі бою, – докинув Ґанхов. – Дай, Боже,

поряд, а не один проти одного.
– Інакше й бути не може! – зауважив пан Анджей.
Й офіцери вийшли.
Годинник на вежі пробив сьому. На дитинці коні били ко-

питами об кам’яні плити, а через вікно видно було людей,
котрі очікували в повній готовності. Дивний неспокій охо-
пив пана Кміцица. Він усе повторював собі: «Їду! Їду!» Уява
викликала йому перед очима невідомі краї й юрби невідомих
облич, які призначено побачити, але водночас наповнювало
його й здивування на думку про цю дорогу, немов раніше
ніколи про неї не думав.

«Треба сісти на коня й рушити, а що трапиться, те тра-
питься. Що буде, те буде!» – міркував собі молодик.

Однак тепер, коли коні вже пирхали за вікном і година
від’їзду настала, відчував, що те життя буде чужим, а все, з
чим зжився, до чого призвичаївся, до чого прикипів мимо-
волі душею та серцем, залишиться в цьому краї, в цій околи-
ці, в цьому місті. Давній пан Кміциц також залишиться тут,
а туди поїде наче зовсім інша людина, така чужа всім, як і
всі йому там чужі. Доведеться йому там почати цілком нове
життя, а Бог один може знати, чи вистачить на це бажання.

Панові Анджею дуже неспокійно було на душі і тому в



 
 
 

цю мить почувався він перед цим новим видивом і новими
людьми безсилим. Подумав, що тут йому було зовсім погано,
і там буде кепсько, принаймні важко дуже.

Але час! Час! Треба шапку на голову натягати й їхати! Але
як же без прощання?

Moжна бути так близько й водночас так далеко, щоб на-
віть слова не промовити та від’їхати? Ось до чого дійшло!
Але що їй сказати?.. Чи піти і заявити: «Все скінчено. Йдіть,
панно, своєю дорогою, а я піду своєю?» Навіщо, навіщо ж
таке казати, коли й без розмови так було. Він більше не її
наречений, як і вона не є і не буде його дружиною. Пропало,
зірвалося, що було, те не вернеться, і не зв’яжеться заново.
Шкода часу, слів і нової муки.

«Не піду!» – затявся пан Анджей.
Але з іншого боку, їх іще єднає заповіт померлого. Треба

однозначно і без гніву домовитися про вічне розставання і
сказати їй: «Ви мене не хочете, тому повертаю вам ваше сло-
во. Вважаймо обоє, що заповіту наче й не було. І нехай ко-
жен шукає щастя, де може». Але вона може відповісти: «Я
вже вам давно про це повідомила, чому мені тепер про це
повторюєте?»

– Не піду! Хай там що! – повторив собі пан Кміциц. І на-
тягнувши шапку на голову, вийшов із кімнати в коридор. Хо-
тів хутко сісти на коня й якнайшвидше опинитися за бра-
мою. Враз у коридорі наче його щось за чуприну вхопило.

Ним заволоділа така жага побачити дівчину, підійти до



 
 
 

неї, що погамував роздуми – чи йти, чи не йти, викинув дур-
ні думки та побіг, точніше помчав із заплющеними очима,
наче хотів у воду кинутись. Перед самими дверима, перед
якими варту вже зняли, парубок наштовхнувся на пахолка
пана мечникa расейняйськогo.

– Чи пан мечник у пансіоні? – спитав молодик.
– Пан мечник між офіцерами в цейхгаузі.
– А панна?
– Панна тут.
– То прошу повідомити, що пан Кміциц виїжджає в довгу

дорогу і хоче панну бачити.
Пахолок послухався наказу, але не встиг повернутися з

відповіддю, як пан Анджей натиснув ручку і ввійшов без ва-
гань.

– Я прийшов із вами попрощатися, – сказав він, – бо не
знаю, чи доведеться нам у цьому житті ще зустрітися.

Гість звернувся до пахолка:
– Чого ще тут стоїш?
–  Милостива пaннo! – продовжував пан Кміциц, коли

двері за слугою зачинилися. – Я хотів поїхати без прощання,
але не зміг. Лише Бог знає, коли я повернуся і чи повернуся,
бо пригоди мене чекають. Краще не розставаймося з гнівом
у серці і з образою, щоб Божа кара на когось із нас не звали-
лася. Ех! Можна говорити і говорити, а тут язик усього не
висловить. Ну! Щастя не було, Божої волі, гейби, не було,
а тепер, хоч головою об мур бийся, немає вже ніякої ради!



 
 
 

Не виніть мене, панно, що не поведу вас під вінець. Вже на
той заповіт не треба важити, бо, як я й сказав: ніщо людсь-
ка воля проти Божої. Дай, вам, Бoжe, щастя і спокою. Вар-
тувало б один одному провини дарувати. Не знаю, що мене
там спіткає, де я їду. Але вже мені довше не всидіти в муці,
сварці та печалі. Людина об чотири стіни в кімнаті б’ється,
без сенсу, люба панно, без сенсу!.. Нічого тут робити, хіба
від смутку лікті заламувати, лише мізкувати цілими днями,
аж поки голова обертом не піде, про нещастя і все одно ні
до чого не дійти. Потрібна мені ця поїздка, як рибі вода, як
птахові повітря, бо інакше збожеволію.

– Дай вам, Боже, щастя! – відповіла панна Олександра.
Вона стояла перед ним, наче очманіла від звістки про виїзд
і від слів пана Анджея. На обличчі її застигло зніяковіння
та здивування, і була помітна внутрішня боротьба, щоб очу-
няти. Дівчина дивилася на молодого юнака широко розплю-
щеними очима.

– Я на вас не тримаю образи, – сказала вона нарешті.
– Бодай би цього всього не було! – бідкався пан Кміциц. –

Якийсь злий дух увійшов поміж нас і ніби морем нас розді-
лив. Ні цю воду перепливти, ні її вичерпати. Чоловік не зро-
бив те, що хотів, не пішов туди, куди задумав, немовби йо-
го щось підштовхувало. Аж ми зайшли обоє на манівці. Але
оскільки маємо один одного не бачити, то краще хоч здале-
ку крикнути: «На все Божа воля!» Варто було б вам також
знати, що образа і гнів це одне, а печаль щось інше. Гніву я



 
 
 

позбувся, але печаль в мені засіла, але не через вас. Бо я й
сам не знаю, чому і навіщо?.. Думаючи, нічого не вигадаю,
але так мені здається, що легше буде і мені, і вам, коли розій-
демося. Ви вважаєте мене зрадником. І це мене найбільше
гризе, бо як спасіння душі своєї прагну, так ніколи не був і
не буду зрадником!

– Я вже так не думаю!.. – спростувала Олюнька.
– Ого! Як же ви могли таке думати хоч годину. Ви мене

знали, що давніше до сваволі я був готовий: зарубати, спа-
лити когось, застрелити – це так, але зрадити для зиску, для
слави – ніколи!.. Боронь мене, Боже, і суди!.. Ви жінка і не
можете збагнути, в чому порятунок вітчизни, тому не вам
мене судити і вироки виносити. То чому ж осудили?.. Чо-
му вирок винесли?.. Господь із вами!.. Знайте ж, що поряту-
нок – у князеві Радзивіллу і в шведах, а хто інакше думає,
а особливо робить, той вітчизну губить. Але не час мені те-
ревенити, бо час їхати. Знайте лишень, що я не зрадник, не
перебіжчик. Краще загину, якщо ним колись стану!.. Знай-
те, що хибно мною зневажили, невинного на смерть засуди-
ли. Кажу це під присягою і перед від’їздом, і кажу це тому,
щоб водночас повідомити: відпускаю з серця, але й ви мене
відпустіть!

Панна Олександра вже повністю себе опанувала.
– Кажете, що хибно я вас підозрювала, що ж, це правда, і

це моя провина, яку визнаю. За це пробачення прошу.
Тут голос її затремтів і блакитні очі заповнили сльози, а



 
 
 

він продовжив натхненно:
– Відпускаю! Я відпускаю! Навіть смерть свою дарував би!
– Нехай вас Господь Бог веде і заверне на справжню до-

рогу, щоб ви зійшли з цієї, якою лише блукаєте.
– Дайте спокій! Дайте спокій, – гарячкував пан Кміциц,

– щоб незгода між нами знову не постала. Блукаю я чи ні,
не будемо про це. Кожен хай згідно зі своєю совістю чинить,
а Бог наші наміри розсудить. Добре, що я сюди прийшов,
що я не поїхав не прощаючись. Дайте ж мені руку на доро-
гу. Стільки й усього, бо вже завтра не бачитиму вас, ні піс-
лязавтра, ні за місяць, а може, ніколи. Ех, Олюнько!.. Аж у
голові паморочиться. Олюнько! Невже ми більше ніколи не
побачимося?..

Рясні сльози, як перли, покотилися з вій на щоки панноч-
ки.

– Пане Анджею!.. Відступіться від зрадників!.. І все може
статися.

– Цить!.. Мовчіть!.. – обірвав її пан Кміциц уривчастим
голосом. – Не можна!.. Я не можу. Краще нічого не кажіть.
Бодай би мене вбили! Меншою була б мука. Боже, за що нас
караєш?! Будьте здорова!.. Востаннє. А потім нехай мені там
смерть десь повіки склепить. Чого ви плачете?.. Не плачте,
бо я з глузду з’їду!..

І не тямлячи себе схопив дівчину ґвалтовно, хоча вона й
опиралася, й став цілувати її очі, рот, потім до ніг кинувся.
Врешті схопився, як біснуватий, і смикнувши себе за чуба,



 
 
 

вибіг із покою волаючи:
– Навіть нечистий тут не допоможе, а що там якась чер-

вона нитка!..
Крізь вікно бачила ще Олюнька, як він на коня сідав рвуч-

ко, а потім семеро вершників рушили. Шотландці, котрі три-
мали охорону при брамі, забряжчали зброєю, презентуючи
мушкети. Потім ворота зачинилися за вершниками й уже їх
не було видно на темній дорозі, між деревами.

Відтак запала глупа ніч.



 
 
 

 
Розділ XXV

 
Ковно і вся країна по лівому берегу Вілії, а також усі доро-

ги вже були зайняті ворогом, тож пан Кміциц, не маючи мож-
ливості на Підляшшя їхати битим шляхом, що йде з Ков-
на до Ґроднa, а звідти до Білостока, пустився бічними доро-
гами, з Кейдан пішов долом, берегом Несвіжа аж до Німа-
ну, який перетнув поблизу Вількова й опинився у Троцько-
му воєводстві.

Усю цю, не дуже, зрештою, велику, частину дороги шлях-
тич пройшов спокійно, бо ця околиця ще перебувала під
контролем Радзивіллa. Містечка, а подекуди і села, зайняті
були надвірними гетьманськими хоругвами або малими за-
гонами шведських рейтарів, які гетьман навмисно розмістив
так далеко проти загонів Золотаренка, які стояли тут же за
Вілією, щоб до зачіпки і до війни легше могло дійти. Ра-
дий був би також і Золотаренкo «погаласувати», як казав
гетьман, зі шведами, але ті, хто був помічником, не хотіли з
ними війни, або, принаймні, прагнули відкласти її на пізні-
ше. Сам же Золотаренкo отримав найсуворіші накази, щоб
за річку не переходив, а в разі, якщо сам Радзивілл у спілці зі
шведами на нього виступить, щоб відступав якнайшвидше.

Тому напередодні цих подій країна по правому березі
Вілії була спокійна, але що через річку дивилися з одного
боку козацькі чатові, а з іншого шведські та Радзивілла, то



 
 
 

будь-якої миті навіть один постріл із мушкета міг страшну
війну розпалити.

В очікуванні цього люди переселялися до безпечніших
місць. Отже, країна була спокійна, але безлюдна. Повсюдно
бачив пан Анджей спорожнілі містечка, попідпирані дрюч-
ками віконниці садиб і повністю обезлюднені села.

Поля також спорожніли, бо скирт цього року на них не
ставили. Простий люд ховався в глибокі ліси, до яких заби-
рав і заганяв усіляке майно, шляхта ж утікала до сусідньої
Пруссії електора, поки що цілком від війни убезпеченої. Але
рух на дорогах і шляхах був незвичайний, бо число втікачів
збільшувалося, за рахунок тих, хто міг із лівого берега Вілії,
з-під влади Золотаренка, переправитися.

Число таких було величезне, переважно селян, бо шлях-
тичі, котрі не спромоглися з лівого берега переправитися, в
ясир потрапили або життя на порозі своїх осель віддали.

Тому зустрічав пан Анджей щохвилини цілі громади се-
лян, із дружинами та дітьми, табуни овець, коней і худоби,
які гнали перед себе. Ця частина Троцького воєводства, що
межувала з електоральною Пруссією, була багатою та родю-
чою, тож заможний люд мав що захищати і берегти. Зима,
що наближалася, не відлякувала втікачів, котрі воліли кра-
ще чекати на кращі дні поміж лісових мхів, у куренях, вкри-
тих снігами, ніж у родинних селах виглядати смерті від руки
ворога.

Пан Кміциц часто наближався до гуртів утікачів або до



 
 
 

вогнищ, що ночами в лісовій гущі виблискували. Всюди, де
тільки зустрічав людей із лівого берега Вілії, з-під Ковна або
з дальших околиць, чув страшні оповідання про жорстокість
Золотаренка та його підлеглих, котрі вирізали вщент насе-
лення, незважаючи на вік і стать, палили села, рубали навіть
дерева в садах, землю та воду тільки зоставляючи. Ніколи
навіть татарські орди не залишали після себе таких спусто-
шень.

Не лише смерть заподіювали мешканцям, а спершу мука-
ми жахливими їх карали. Багато з цих людей утікали в роз-
умовому затьмаренні. Вони ночами наповнювали лісові ха-
щі страшними зойками. Інші, хоч уже перейшли на цей бік
Німану та Вілії, хоч уже ліси, гущавина та болото відділили
їх якось від ватаг Золотаренка, все одно залишалися, немов
у гарячці й очікуванні нападу. Багато хто простягав руки до
пана Кміцицa та його оршанців, вершників, благаючи про
порятунок і милосердя, наче ворог стояв тут же за ними.

Втікали до Пруссії й екіпажі шляхтичів, що везли людей
похилого віку, жінок і дітей. За ними тягнулися підводи зі
слугами, статками, запасами продовольства, майном і реча-
ми. Всі налякані, зворохоблені та в жалю, що на чужину від-
бувають.

Пан Анджей іноді втішав цих нещасних, кажучи їм, що
швидко вже шведи річку перейдуть і того ворога геть далеко
виженуть. Тоді втікачі простягали руки до неба та голосили:

– Дай, Боже, здоров’я, дай, Боже, щастя князеві воєводі за



 
 
 

те, що народ наш під захист привів. Коли шведи прийдуть,
повернемося додому, до попелищ наших.

І благословляли князя повсюдно. З вуст у вуста передава-
ли вісті, що будь-якої миті перейдуть Вілію на чолі власних
і шведських військ. Наперед вихваляли шведську «скром-
ність», законослухняність і добре поводження з мешканця-
ми. Радзивіллa називали литовським Гедеоном, Самсоном,
рятівником. Люди з околиць, що димілися свіжою кров’ю та
пожежами, виглядали його, як спасіння.

А пан Кміциц, чуючи ці благословення, побажання, ці
майже молитви, міцнів у вірі стосовно Радзивіллa та повто-
рював собі подумки: «Ось якому я панові служу! Заплющу
очі та піду сліпо за його фортуною. Страшний він часом і
непрогнозований, але більший має розум за інших, краще
знає, що треба, і в ньому одному порятунок».

Легше йому робилося на серці від такої думки, тому їхав
далі з іще більшим духом, розділяючи душу між тугою за
Кейданами та міркуваннями про стан нещасної вітчизни. Ту-
га міцніла щораз більше. Червону стрічку позад себе не ки-
нув, перше вогнище відром води не залив, бо, по-перше, в
це не вірив, а по-друге, не хотів.

– Ех, якби вона тут була, ці плачі та зойки людські почула,
не просила б Бога, щоб мене завернув, не казала мені, що
блукаю, як ті єретики, котрі справжню віру покинули. Але це
ніщо! Скоріше чи пізніше, але вона переконається, второпає,
що це її розум підвів. А тоді буде, що Бог дасть. Може, ми



 
 
 

ще й у житті зустрінемося.
І туга затоплювала молодого кавалера, але водночас зміц-

нювала впевненість, що по справжній, а не хибній дорозі сту-
пає, і дала йому спокій, здавна невідомий. Шарпанина ду-
мок, смутку та сумнівів залишала його повільно і парубок
їхав уперед, занурювався в безкраї ліси майже весело. Від
часу, коли після славетної з Хованським гонитви він до Лю-
бичa приїхав, не відчував, щоб йому так легко було на душі.
У цьому вусань Харлампій мав рацію, що немає ліків кра-
щих, ніж дорога, проти переживань і неспокою. Здоров’я пан
Анджей мав залізне, і фантазія поверталася до нього з кож-
ною хвилиною, і бажання пригод. Він бачив їх перед собою і
посміхався до них, і гнав загін без передиху, заледве на ко-
роткі нічліги зупиняючись.

Перед очима його стояла постать Олюньки, заплаканої,
тремтячої в його обіймах, як птаха, і казав собі: я повернуся.
Часом висувалася перед ним постать гетьмана, понура, ве-
личезна і грізна. Але, може, саме тому, що від неї віддалявся
щораз більше, ця постать ставала йому майже дорогою.

Раніше гнувся молодик перед Радзивіллом, а тепер почи-
нав його любити. Досі Радзивілл викрадав його, як потужний
вир води викрадає і затягує все, що близько від нього лежить.
Тепер пан Кміциц відчував, що хоче плисти з ним разом від
усієї душі. І на відстані розросталася ця велетенська постать
воєводи щораз більше в очах молодого лицаря і майже над-
людських набувала розмірів. Неодноразово на нічлігу, коли



 
 
 

пан Анджей заплющував до сну очі, бачив гетьмана, котрий
сидить на високому троні над вершинами сoсeн. Корона на
голові його, а саме обличчя понуре, величезне, в руках меч і
скіпетр, а під стопами вся Річ Посполита. І бив чолом у душі
перед його величчю.

На третій день подорожі мандрівники залишили за собою
далеко Німан і увійшли в країну ще лісистішу. Втікачів на
дорогах зустрічали безперервно цілими громадами, а шлях-
та, котра не могла зброю підіймати, втікала майже без ви-
нятку до Пруссії від ворожих роз’їздів, які тут, не стриму-
вані, як над берегами Вілії, шведськими та радзивіллівськи-
ми полками, занурювалися часом далеко всередину країни,
аж під сам кордон Пруссії електора. Грабунок був їхньою го-
ловною метою.

Неодноразово це були буцімто ватаги з війська Золота-
ренка, які, насправді, не визнавали над собою нічиєї була-
ви. Це були просто розбишацькі загони, так звані партії, яки-
ми часом навіть місцеві опришки верховодили. Ті, уникаю-
чи зустрічі в полі з військом, і навіть із міськими пахолками,
нападали на менші села, садиби та подорожніх.

Громила їх шляхта самотужки зі своєю челяддю й одягала
ними придорожні сосни, проте легко було в лісах наштовх-
нутися на чималі їхні ватаги, тож мусив пан Анджей дотри-
муватися тепер надзвичайної обережності.

Але трохи далі, в Плевісках над річкою Шешупе, застав
уже пан Кміциц населення, що спокійно на місці сиділо. Мі-



 
 
 

щани розповіли йому, однак, що не давніше, як кілька днів
тому напав на обійстя старости великий загін Золотаренка,
що налічував до п’ятсот людей, який мало за своїм звичаєм
до ноги не вирізав людей, а місто пустив із димом, коли б не
несподівана допомога, яка наче з неба звалилася.

– Ми вже молилися, – розповідав очевидець набігу, в ко-
трого пан Анджей на квартирі зупинився, – коли нараз святі
заступники прислали нам якусь хоругву. Ми було подумали,
що це новий ворог, але то були свої. Накинулися разом на
золотаренкoвих гультяїв і за годину міст ними вкрили, така
ось із нашого боку допомога придалася.

– А що то була за хоругва? – поцікавився пан Кміциц.
– Хай їм Бог дасть здоров’я!.. Не доповідали, що вони за

одні, а ми не сміли питати. Попасли коней, взяли, що було
сіна і хлібів, та й поїхали.

– Але звідки вони прийшли і куди пішли?
– Прийшли від Казлу-Руди, а пішли на південь. Ми також

уже спершу хотіли в ліси утікати, але передумавши залиши-
лися, бо нам пан підстароста сказав, що після такої науки
ворог не скоро до нас зазирне.

Гостя дуже зацікавила звістка про ту битву, тому розпи-
тував далі:

– А ви не знаєте, хто в тій хоругві за полковника?
– Не знаємо, але ми полковника бачили, бо на ринку з

нами він балакав. Молодий і спритний, як голка. Не виглядає
на такого воїна, яким є.



 
 
 

– Пан Володийовський! – зойкнув пан Кміциц.
– Чи він пан Володийовський, чи ні, хай йому руки свя-

тяться, нехай йому Бог гетьманом дозволить стати!
Пан Анджей занурився у глибоку задуму. Либонь, ішов

тією самою дорогою, яку кілька днів тому подолав пан Міхал
із ляуданцями. Це було природно, бо обоє рухалися на Під-
ляшшя. Але панові Анджеєвi спало на гадку, що, пришвид-
шуючи подорож, легко міг наштовхнутися на малого лицаря
і потрапити до його рук, а тоді всі листи Радзивілла дісталися
б разом із ним конфедератам. Така приключка могла б зруй-
нувати всю його місію і бозна-яку шкоду принести справі
Радзивілла. З цього приводу вирішив пан Анджей залиши-
тися на кілька днів у Плевісках, щоб ляуданськa хоругва ма-
ла час від’їхати якнайдалі.

Люді і коні, які йшли майже без спочинку з Кейдан (бо
лише малі привали робили досі дорогою), мали потребу у
відпочинку, тому пан Анджей наказав жовнірам зняти беса-
ги з коней і всім розміститися в шинку.

Наступного дня парубок впевнився, що вчинив не лише
завбачливо, а й мудро, бо заледве вранці зміг баньки протер-
ти, як корчмар постав перед ним.

– Новину приношу вашій милості, – повідомив він.
– А добру?
– Не погану і не добру, а лише, що ми маємо гостей. Купа

люду наїхала сюди сьогодні вранці і зупинилися в оселі ста-
рости. Є регімент піхоти, а що кінноти, карет, що служби!..



 
 
 

Люди думали, що то сам король приїхав.
– Який король?
Корчмар завертів шапку в руках.
– Це правда, що у нас тепер два королі, але жоден із них

сюди не приїхав, лише князь конюший.
Пан Кміциц схопився на рівні ноги.
– Що за князь конюший? Князь Богуслав?..
– Атож, ваша милосте. Двоюрідний брат князя віленсько-

го воєводи.
Пан Анджей аж у руки вдарив від здивування.
– О, то ми зустрінемося!
Корчмар, второпавши, що його гість знайомий із князем

Богуславом, схилився нижче, ніж напередодні, і вийшов із
кімнати. Пан Кміциц поспішно одягався і вже через годину
опинився перед будинком старости.

У містечку аж роїлося від жовнірів. Піхота поставила в
козли мушкети на ринку, кіннота вже позлізала з коней і зай-
няла громадські подвір’я. Жовніри та придворні, в розмаїто-
му одязі, стояли перед будівлею або вешталися вулицями. З
вуст офіцерів було чути французьку та німецьку мови. Ніде
жодного польського жовніра, жодного польського озброєння,
мушкетери та драгуни одягнені були дивно, інакше навіть за
чужоземні хоругви, які пан Анджей у Кейданах бачив, бо це
було не на німецький, а на французький лад. Жовніри, од-
нак, були такі гарні, показні, що кожного рядового за офі-
цера можна було прийняти, і це захоплювало пана Анджея.



 
 
 

Офіцери також споглядали на нього з цікавістю, бо шляхтич
вирядився в оксамити та золотоголов, а шестеро його людей
одягнулися в нові шати i слідували за ним.

На подвір’ї садиби старости вешталися придворні, всі
одягнені за французькою модою: пажі в беретах із перами,
дрібна шляхта в оксамитових жупанах, конюхи в шведських
високих чоботах із відкоченими халявами.

Вочевидь, князь не мав наміру зупинятися на довше в
Плевісках і зробив лише привал, бо карет не закочували у
стодоли, а коней конюхи годували з похідних бляшаних ко-
рит, які тримали в руках.

Пан Кміциц назвався офіцерові, котрий завідував охоро-
ною перед будинком, хто він і з чим їде, і той подався допові-
сти князеві. За мить він повернувся поспішно з повідомлен-
ням, що князь негайно хоче бачити гетьманського посланця,
і, вказуючи прибульцеві дорогу, увійшов разом із ним в осе-
лю.

Пройшовши сіни, в їдальні застали вони кількох придвор-
них, котрі попростягали ноги, сидячи на кріслах і смачно
дрімаючи, бо, ймовірно, рано вранці були змушені з остан-
нього привалу їхати. Перед дверима наступного покою офі-
цер зупинився і нахилившись до пана Анджея, сказав німе-
цькою:

– Князь там.
Пан Анджей увійшов і зупинився на порозі. Вельможа

сидів перед дзеркалом, що стояло в кутку кімнати і так уваж-



 
 
 

но вдивлявся у свою фізію, яку, либонь, тільки-но намазав
рожевим і білим гримом, що навіть не звернув уваги на того,
хто увійшов. Дві покоївки, стоячи навколішки перед госпо-
дарем, застібали йому пряжки на згинах стіп у високих до-
рожніх чоботах, а князь повільно розчісував пальцями буй-
ну, рівномірно розділену над чолом гривку світло-золотистої
перуки, а може, й власного, густого волосся.

Це був ще зовсім молодий чоловік, років тридцяти п’яти,
але на вигляд щонайбільше двадцяти п’яти. Пан Кміциц знав
його, але завжди споглядав на магната з цікавістю. По-пер-
ше, через велику лицарську славу, яка оточувала князя Бо-
гуслава і яка ототожнювалася йому в голові з дуелями проти
закордонних дворян. По-друге, через його особливу поставу,
яку якщо хтось один раз побачив, назавжди мусив запам’ята-
ти. Князь був високим і міцно збудованим, але над його ши-
рокими плечима височіла голова, така мала, немов з іншого
тіла знята. Обличчя також мав надзвичайно дрібне, майже
юнацьке, але і в ньому не було пропорції, ніс був великий,
римський, а величезні очі невимовної краси та блиску, – з
майже орлиним поглядом. На тлі цих очей і носа решта об-
личчя, оздобленого на додачу довгими рясними пасмами во-
лосся, зникало майже повністю. Рот мав майже дитячий, над
ними малі вусики заледве вкривали верхню губу. Делікат-
ність шкіри обличчя, підфарбованої рум’янами і білилом,
робила його схожим на панночку, але водночас зухвалість,
гордість і впевненість у собі, що спостерігалася на обличчі,



 
 
 

не дозволяли забувати, що це і є той відомий chercheur dе
noises108, як його називали при французькому дворі, чоловік,
у котрого гостре слово легко виходило з вуст, а шпага з піхов
– ще легше.

У Німеччині, Нідерландах і Франції розповідали дива про
його воєнні успіхи, сварки, задерикуватість і поєдинки. Він
у Голландії кидався в саму гущу битви, між відбірні полки
іспанської піхоти, і власною княжою рукою здобував прапо-
ри та гармати. На чолі регіменту принца Oранського він здо-
бував батареї, що їх старі вожді визнавали непереможними.
Він над Рейном, на чолі французьких мушкетерів, розбивав
важкі німецькі хоругви, в Тридцятирічній війні загартовані.
Він у Франції поранив на дуелі найзнаменитішого місцевого
майстра фехтування, кавалера де Фреймуя, а інший відомий
забіяка, барон фoн Ґйотц, благав його на колінах залиши-
ти йому життя. Він поранив барона Ґрота, за що був змуше-
ний вислухати гіркі докори від брата Януша, що свою княжу
честь протиставив людині нижчого стану. Нарешті він, перед
усім французьким двором, на балу в Луврі вдарив в обличчя
маркграфа де Рію за те, що той йому чимось дорікнув. Ду-
елі, що відбувалися інкогніто по менших містах, обійстях і
заїздах, певна річ, до уваги не бралися.

Це була мішанина жінкуватої зніженості та нестримної
відваги. Під час рідкісних і коротких відвідин батьківщини
князь розважався конфліктами з родиною Сапєгів і лoвaми.

108 Chercheur dе noises (франц.) – порушник спокою.



 
 
 

Але тоді лісничі мали йому вишукувати ведмедиць із маля-
тами, як небезпечніших і запекліших, на яких ішов озброє-
ний лише ратищем. Врешті йому нудилося вдома, і, як каза-
ли, приїжджав туди неохоче, найчастіше в часи воєн. Князь
відзначився непересічною мужністю під Берестечком, Моги-
левом і Смоленськом. Війна була його стихією, хоч швидкий
і гнучкий розум однаково надавався як до інтриг, так і до
дипломатичних викрутасів.

Отут уже князь умів бути й терплячим і витривалим, на-
багато витривалішим, ніж в амурах, які довгим шлейфом до-
повнювали історію його життя. У садибах, в яких перебував
князь, він ставав острахом для чоловіків, котрі мали врод-
ливих дружин. Мабуть, саме тому він досі не одружився, хоч
і високе походження, і неймовірна слава робили його одним
із найбажаніших наречених в Європі. Сватали його навіть
французькі королі, польська Марія-Луїза, принц Oранський
і дядько електор бранденбурзький, але свою свободу магнат
цінував найбільше.

– У посазі не маю потреби, – кидав він цинічно, – а інших
радощів мені й так не бракує.

Таким чином парубок досяг тридцятип’ятирічного віку.
Пан Кміциц, стоячи на порозі, придивлявся з цікавістю до
обличчя господаря, яке виднілося в дзеркалі, а той розчісу-
вав у задумі гривку волосся над чолом. А коли гість кашля-
нув раз і вдруге, зронив, не обертаючи голови:

– Хто там? Часом не посланець від князя воєводи?



 
 
 

– Не посланець, але від князя воєводи! – повідомив пан
Анджей.

Тоді князь обернувся і, зауваживши статного молодика,
збагнув, що не зі звичайним слугою має справу.

– Даруйте, пане кавалере, – сказав він ввічливо, – бо бачу,
що відносно вашої особи я помилився. Обличчя ваше мені
відоме, хоча прізвища не можу пригадати. Ви придворний
князя гетьмана?

–  Моє прізвище Кміциц, – відрекомендувався пан Ан-
джей, – але я не придворний, а полковник, із того часу, як
князеві гетьманові свою хоругву привів.

– Кміциц! – згадав князь. – Той сам пан Кміциц, котрий
прославився в останній війні, котрий Хованськогo потріпав,
а пізніше на власну руку незле собі радив?.. Tа я про вас чув!

Сказавши це, князь узявся пильніше і з певною прихиль-
ністю оглядати пана Анджея, бо з того, що про нього чув,
мав би вважати його людиною власного крою.

– Сідайте, пані кавалере, – запропонував вельможа. – Ра-
дий із вами ближче познайомитись. А що там чути у Кейда-
нах?

– Ось лист князя гетьмана, – сказав натомість пан Кміциц.
Покоївки, закінчивши застібати княжі чоботи, вийшли,

князь зламав печатку і став читати. За мить на його обличчі
показалася нудьга і нехіть. Магнат кинув лист біля дзеркала
і зауважив:

– Нічого нового! Радить мені князь воєвода, щоб до Прус-



 
 
 

сії, в Тільже або в Таураге переселитися, що, як можете ба-
чити, я і сам роблю. Ма foi109, не розумію я пана брата. До-
носить мені, що електор у маркграфстві і що до Пруссії че-
рез шведів потрапити не може, і водночас пише, що аж йо-
му волосся на голові дибиться, що з ним ні до sucоurs110, ні
до recept111 не спілкуюся. А як я маю це зробити? Якщо кур-
фюрст через шведів не може навіть рипнутися, то як мій по-
сильний зможе? На Підляшші я сидів, бо не мав іншого ви-
бору. І скажу вам, мій кавалере, що нудився там, як чортяка
на покутті. Ведмедів, що були в околицях Тикоцинa, я вико-
лов, білоголові тамтешні кожухами смердять, а такого запаху
ніздрі мої витримати не можуть. Але!.. Ви розумієте, пане
кавалере, по-французьки чи по-німецьки?

– Розумію по-німецьки, – зізнався пан Кміциц.
– Хвала Всевишньому!.. Тоді я говоритиму німецькою, бо

мені від вашої мови губи пухнуть.
Промовивши це, князь відкопилив нижню губу і став її

обмацувати, немов бажаючи впевнитися, чи вона не спухла
або не луснула. Після цього глипнув у дзеркало і продовжив:

– Дійшли до мене чутки, що біля Лукова якийсь шляхтич
Скшетуський має дружину дивовижної краси. Далеко це!..
Однак я послав людей, щоб її схопили і до мене привезли.
Тим часом, ви не повірите, пане Кміциц, її не виявилося вдо-

109 Ма foi (франц.) – щиро кажучи.
110 Sucоurs (франц.) – допомога.
111 Recept (франц.) – підтримка.



 
 
 

ма!
– Це щастя, – сказав на те пан Анджей, – бо це дружина

чесного кавалера, славетного збаражчикa, котрий зі Збаражa
через усю міць Хмельницького пробився.

– Чоловіка облягли в Збаражі, а я дружину облягав би в
Тикоцинi. Чи ви думаєте, пане, що вона так само запекло
захищалася б?

– Ваша світлість воєнної ради для такої облоги не мала б
потреби скликати, тому нехай і без моєї думки обійдеться,
– різко відрубав пан Анджей.

– І то правда! Нема про що балакати, – погодився князь.
– Повернімося до справ: маєте ще якісь листи?

– До вашої світлості все, що мав, те віддав, але ще маю
послання до шведського короля. Чи ваша світлість часом не
знає, де його можна знайти?

– Ні, не знаю. А чому б я мав знати? У Тикоцинi його
немає, за це можу поручитися, бо якби там опинився, то б
запанував уже над усією Річчю Посполитою. Варшава вже в
шведських руках, як про це писав, але й там його королівсь-
ку величність не знайти. Мусить бути десь під Краковом
або в самому Кракові, якщо досі до королівської Пруссії не
вибрався. У Варшаві ви дізнаєтесь про все. На мою думку,
мусить Карл-Ґустав про прусські міста поміркувати, бо їх за
собою не можна залишати. Хто б сподівався, що коли вся Річ
Посполита зрікається свого короля, коли вся шляхта об’єд-
нується зі шведом, коли воєводства здаються одні за одни-



 
 
 

ми, то саме прусські міста, Німеччина та протестанти не за-
хочуть про шведів навіть чути і до опору готуються. Вони
хочуть втриматись, хочуть Річ Посполиту рятувати й Янa-
Казимира зберегти! Почавши цю роботу, ми думали, що бу-
де інакше, що вони першими допоможуть нам і шведам до
підкорення цього буханця, який ви Річчю Посполитою нази-
ваєте. А тут ані руш! Щастя ще, що князь електор має там
на них око. Жертвував уже їм допомогу проти шведів, але
ґданці йому не довіряють і торочать, що самі мають достат-
ньо сил.

– Ми про це в Кейданaх уже знаємо! – підтвердив пан Кмі-
циц.

– Якщо ж не мають досить сил, то в будь-якому разі мають
добрий нюх, – правив своє, сміючись, князь, – бо дядькові
електорові не стільки, вважаю, йдеться про Річ Посполиту,
скільки про мене або князя віленського воєводу.

–  Ваша світлість дозволить, якщо я цього не визнаю, –
рвонувся пан Кміциц. – Князеві віленському воєводі саме
про Річ Посполиту йдеться, задля якої він будь-якої миті го-
товий віддати свій останній подих і останню краплю крові
пролити.

Князь Богуслав зареготав.
–  Молодий ви ще, кавалере, молодий! Але годі з цим!

Отже, дядькові електорові йдеться про те, щоб він міг ко-
ролівську Пруссію захапати, і саме тому жертвуватиме їм
свою допомогу. Коли матиме її в руках, коли до міст свої



 
 
 

гарнізони заведе, готовий буде завтра ж замиритися зі шве-
дами, і навіть із турками, і самим нечистим. Хай би йому ще
шведи великопольський шматок додали, то буде готовий їм
допомагати з усіх сил збирати решту. У цьому тільки біда,
що і шведи гострять зуби на Пруссію і звідси непорозуміння
між ними й електором.

– Зі здивуванням слухаю слова вашої світлості! – розкрив
рота пан Кміциц.

– Чорти мене брали на Підляшші, – не вгавав князь, – що
я мусив стільки часу без діла сидіти. Але що мав робити?
Є угода між мною та князем воєводою, що поки в Пруссії
справи не проясняться, я не перейду відкрито на шведський
бік. Це правильно, бо таким чином хвіртка залишається від-
чиненою. Я послав навіть таємних кур’єрів до Янa-Казими-
ра зі звісткою, що готовий скликати посполите рушення на
Підляшші, тільки б мені прислав маніфест. Король, як ко-
роль, може, і дався б вивести себе в поле, але королева, во-
чевидь, мені не довіряє і мала б відрадити. Якби не баби, то
я зараз стояв би на чолі всієї підляської шляхти, більше того,
конфедерати, котрі тепер пустошать маєтки князя Янушa, не
мали б іншого виходу, як стати під мою команду. Я б назвав-
ся однодумцем Янa-Казимира, а маючи під рукою таку силу,
торгувався б із шведами. Але ця баба знає, як трава росте, і
найпотаємніші думки відгадає. Вона справжній король, а не
королева! Більше вона має розуму в одному пальці, ніж Ян-
Казимир у цілій голові.



 
 
 

– Князь воєвода… – почав було пан Кміциц.
– Князь воєвода, – перебив його нетерпляче пан Богуслав,

– вічно спізнюється зі своїми порадами. Пише мені в кож-
ному листі «зроби те, або те», а я вже саме давно це зробив.
Князь воєвода до того ж голову втрачає. Послухайте, кава-
лере, чого ще він від мене вимагає.

Тут князь вхопив лист і став читати вголос: «Нехай Ваша
світлість у дорозі буде обережним, а з тими пронозами кон-
федератами, котрі проти мене збунтувалися і по Підляшші
нишпорять, вигадайте заради Бога, як їх розпорошити, щоб
до короля не пішли. Вони готуються виступити на Заблудів,
а там міцне пиво. Як його поп’ють, треба їх вирізати, кожен
господар свого постояльця. Це буде найкраще, коли провід-
ники понапиваються, тоді й розправитися з ними».

Тут Богуслав кинув із нехіттю лист на стіл.
– Ось послухайте, пане Кміциц, – промовляв він далі, –

то я маю їхати до Пруссії й одночасно влаштовувати різню
в Заблудові? Водночас вдавати із себе однодумця Янa-Кази-
мира і патріота, і нищити тих людей, котрі короля та вітчиз-
ну не хочуть зрадити? У цьому є сенс? Це якоїсь купи три-
мається? Ma foi, князь гетьман голову втрачає. Tа я нещо-
давно зустрів, ідучи сюди, в Плевіски, в дорозі якусь бунтів-
ну хоругву, що розбишакує на Підляшші. Я б їм охоче по
животах проїхався, хоча б тому, щоб мати якусь радість. Але
наразі я не є відкритим шведським партизаном, поки дядько
електор урядує ще прусськими містами, отже, з Яном-Кази-



 
 
 

миром у згоді, тому не можу собі таких радощів дозволяти,
далебі, не можу. Що я міг найбільше зробити, то займатися
дипломатією з тими бунтівниками, як і вони зі мною займа-
лися, підозрюючи мене, щоправда, у змові з гетьманом, але
не маючи жодних доказів.

Тут князь розлігся зручно у фотелі, витягнув ноги та, за-
клавши недбало руки під голову, став торочити:

– Ех, безлад у цій вашій Речі Посполитій, і нічого більше!..
У світі нічого схожого немає!..

Після цього замовк на хвилину, либонь, якась думка спала
йому на гадку, бо ляснув себе в перуку та поцікавився:

– А ви не будете на Підляшші?
– Аякже! – озвався пан Анджей. – Я мушу там бути, бо

маю лист з інструкціями для пана Гарасимовичa, підстаро-
сти в Заблудові.

– Ісусе Христе! – вигукнув князь. – Та пан Гарасимович є
тут, зі мною. Їде з гетьманськими речами в Пруссію, бо бо-
явся, що може втрапити до рук конфедератів. Чекайте, пане,
я накажу його закликати.

Тут князь гаркнув на слугу і наказав йому покликати під-
старосту, сам же сказав:

– Як добре все складається! Ви собі заощадите дорогу,
пане. Хоча, може, й шкода, що на Підляшшя не поїдете, бо
там між головами конфедерації є і ваш тезко. Могли б його
перетягнути на наш бік.

– Я все одно не мав би на це часу, – озвався пан Кміциц, –



 
 
 

бо мені до шведського короля і до пана Любомирськогo ще
треба.

– А, то ви маєте і лист до пана коронного маршала? Еге,
я знаю, в чому річ. Колись пан маршал думав сватати свого
сина з донькою Янушa. То чи не захотів гетьман тепер делі-
катно відновити перемови?..

– До того саме йдеться.
– Та вони ще зовсім діти. Гм! Делікатна ваша місія, бо

гетьманові не випадає першому напрошуватися. Однак…
Тут князь насупив брови.
– Однак нічого з цього не вийде. Не для Іраклія донька

князя гетьмана, ось що я вам скажу! Князь гетьман має зро-
зуміти, що його фортуна мусить залишатися в руках Рад-
зивіллів.

Пан Анджей здивовано поглядав на князя, котрий щораз
енергійніше походжав по кімнаті. Враз він зупинився перед
паном Анджеєм і сказав:

– Дайте мені чесне слово, що відповісте правдиво на моє
запитання.

– Вельможний княже, – відказав пан Кміциц, – брешуть
вам лише ті, що бояться, а я нікого не боюся.

– Чи князь воєвода наказав зберегти від мене таємницю
перемовин із Любомирським?

– Якби я мав такий наказ, то про пана Любомирського на-
віть не згадував би.

– Могли й обмовитися. Дайте слово!



 
 
 

– Даю, – вичавив із себе пан Анджей і спохмурнів.
– Тягар ви мені зняли із серця, бо я думав, що князь воє-

вода і зі мною подвійну гру веде.
– Не розумію вашої світлості.
– Я не захотів одружуватися у Франції з Роганівною, не

рахуючи копи інших принцес, котрих мені сватали. А знаєте
чому?

– Ні, не знаю.
– Бо існує угода між мною і князем воєводою, що його

дівчина та його фортуна для мене ростуть. Як вірний слуга
Радзивіллів, ви можете знати все.

– Дякую за довіру. Але ваша світлість помиляється. Я не
є слугою Радзивіллів.

Богуслав витріщився на відвідувача.
– А хто ж ви такий?
– Гетьманський, але не придворний, а полковник, та ще й

князя воєводи родич.
– Родич?
– Ми з Кишками споріднені, а гетьман народився в Ки-

щанці.
Князь Богуслав якийсь час дивився на пана Кміцицa, на

обличчі котрого виступив легкий рум’янець. Тоді простяг-
нув руку і сказав:

– Даруйте, кузене, вітаю рідню.
Останні слова були сказані якось недбало, хоч і з вишука-

ною чемністю, в якій, однак, було щось відверто образливе



 
 
 

для пана Анджея. Він спаленів ще більше і вже було відкрив
рот, щоб щось ще сказати, як тут двері відчинилися і губер-
натор Гарасимович з’явився на порозі.

– Є лист до вас, – промовив князь Богуслав.
Пан Гарасимович вклонився князеві, а потім панові Ан-

джею, і той подав йому княжого листа.
– Читайте! – наказав князь Богуслав.
Пан Гарасимович став читати:
–  «Пане Гарасимович! Тепер час показати доброзич-

ливість доброго слуги до пана. Щось із грошей можете зібра-
ти в Заблудові, а пан Пшинський в Орлі…»

– Пана Пшинського конфедерати в Орлі зарубали, – за-
уважив князь, – тому пан Гарасимович і дає драпака.

Підстароста схилився і читав далі:
– «…а пан Пшинський в Орлі, хоч громадські податки,

хоч чинші, оренду…»
– Все це конфедерати вже забрали, – знову перервав чи-

тання князь Богуслав.
– «…пришліть мені якнайскоріше, – читав далі Гарасимо-

вич. – Moжeте навіть села якісь сусідам або міщанам заста-
вити, беручи якнайбільше грошей за них. І де тільки вдасть-
ся одержати кошти, беріть і мені відсилайте. Коні і речі всі,
все там є! І в Орлі великий свічник, і будь-що інше, картини
й одяг, а найбільше гармати, що на ґанку стоять, все з князем
висилайте, бо розбоїв боятися треба».

– Знову спізнилася порада, бо речі вже в мене! – зауважив



 
 
 

князь.
– «Якби з ложами важко було, то залишайте їх там, а гар-

мати без лож повкривайте, щоб не знали, що везете. І ці речі
до Пруссії якнайскоріше доправте, остерігаючись найбільше
тих зрадників, що у війську моєму бунт підняли, і мої ста-
роства толочать…»

– Ох, що толочать, то толочать! Вичавлять їх на сир! –
перервав читання знову князь.

– «…мої староства толочать і на Заблудів вибираються,
йдучи прямо до короля. З ними битися важко, бо їх багато,
але якби їх, впустивши, добре напоїти, а вночі сплячих зака-
трупити (кожен господар зробити таке може), або їх міцним
пивом потруїти, це також не важко зробити, всім гуртом на
них навалитися, щоб навіть дихнути не змогли».

– Ну, нічого нового! – резюмував князь Богуслав. – Мо-
жете, пане Гарасимович, їхати далі зі мною.

– Є ще приписка, – додав підстароста і продовжив читати:
«Вина, якщо не можна вивезти (бо тут уже у нас ніде їх три-
мати), то всі за готівку розпродати».

Тут пан Гарасимович сам припинив читати і схопився за
голову.

– Боже милий! Вина йдуть десь півдня дороги за нами і,
мабуть, уже потрапили в руки тієї бунтівної хоругви, яка по-
вз нас проходила. Буде шкода, бо це добра тисяча червінців.
Хай ваша світлість засвідчить, що самі мені казали чекати,
поки бочки на підводи випруть.



 
 
 

Страх пана Гарасимовичa був би ще більшим, якби він
знав пана Заглобу та якби знав, що він саме в тій хоругві
опинився. Тим часом князь Богуслав зареготав:

– Хай їм буде на здоров’я! Читайте далі!
– «…Якщо ж покупець не знайдеться…»
Князь Богуслав аж у боки взявся від сміху:
– Вже знайшовся, – сміявся він, – але буде боргувати.
– «…Якщо ж покупець не знайдеться, – читав жалібним

голосом пан Гарасимович, – то в землю закопайте, тільки ти-
хо, щоб про це ніхто не дізнався. Діжку в Орлі, однак, і ще
одну в Заблудові залишіть, і то з кращих і солодших, аби спо-
кусилися на неї, а здобріть міцно отрутою, щоб принаймні
старшина повиздихала, тоді вся команда розбіжиться. І зара-
ди бога, слухняно мені в цьому послужіть, і секретно, через
милосердя Господа!.. І спаліть те, що я пишу, а якщо хтось
щось дізнається, відсилайте його до мене. Або самі знайдуть
і вип’ють, або можете їм цей трунок подарувати».

Підстароста скінчив читати і став дивитися на князя Богу-
слава, немовби чекаючи інструкцій, нарешті й князь озвався:

–  Бачу, що брат мій добряче думає про конфедератів,
шкода тільки, що, як зазвичай, запізнився!.. Якби ще два
тижні або хоча б тиждень тому на такі дотепи наважився б,
то можна було би спробувати. А тепер рушайте з Богом, пане
Гарасимович, бо вже вас більше не затримуємо.

Пан Гарасимович вклонився і вийшов.
Князь Богуслав зупинився перед дзеркалом і став старан-



 
 
 

но оглядати власну фігуру, при цьому злегка повертав голо-
ву то праворуч, то ліворуч, то віддалявся від дзеркала, то на-
ближався, то вкладав пасма волосся, то скошував очі, незва-
жаючи зовсім на пана Кміцицa, котрий сидів у тіні, оберну-
тий спиною до вікна.

Та якби він кинув хоч один погляд на пана Анджея, то по-
мітив би, що з молодим посланцем щось діється, бо обличчя
пана Кміцицa зблідло, чоло вкрилося рясним потом, а руки
конвульсивно тремтіли. Він то підіймався з крісла, то знову
сідав, як людина, котра воює із собою і тамує в собі вибух
гніву або розпачу. Врешті риси його розправилися та застиг-
ли. Вочевидь, усією потужною силою своєї волі й енергії на-
казав собі заспокоїтись і цілком опанував себе.

– Ваша світлосте, – сказав гість, – через довіру, якою мене
князь гетьман наділяє, може бачити ваша світлість, що жод-
них таємниць князь воєвода від мене не має. Я належу йому
душею і майном своїм. При його і вашої світлості фортуні
може і моя вирости, тому куди ви йдете, туди й я. Я до всього
готовий! Бо хоч і в різних справах служу і в них обертаюся,
мабуть, навряд чи все я тямлю і не всі також секрети влас-
ним слабким розумом збагнути можу.

– Чого ж ви бажаєте, пане кавалере, точніше, любий кузе-
не? – поцікавився князь.

– Просвітіть мене, ваша світлосте, будь ласка, бо соромно
було б мені при таких великих людях нічого не навчитися.
Не знаю, чи ваша світлість погодиться мені щиро відповісти?



 
 
 

– Це залежатиме від вашого запитання і від мого настрою,
– відказав пан Богуслав, не перестаючи задивлятися в дзер-
кало.

Очі пана Кміцицa виблискували якусь хвилину, але він
промовляв спокійно:

– Ось що: князь віленський воєвода всі свої вчинки доб-
ром і спасінням Речі Посполитої заслоняє. Вже йому ця дер-
жава з вуст не сходить. Чи зможе мені ваша світлість щи-
ро сказати: чи справді князь гетьман має тільки добро Речі
Посполитої на меті?..

Пан Богуслав кинув уважний короткий погляд на пана
Анджея.

– А якби я вам сказав, що це лише про людське око, ви
продовжите йому допомагати?

Пан Анджей недбало стенув плечима.
– Я ж сказав, що моя фортуна при фортуні ваших світло-

стей виросте. Тільки б це сталося, до решти мені байдуже!
– Будуть із вас люди! Пам’ятайте все, що я вам сказав. Але

чому мій брат ніколи з вами щиро не розмовляв?
– Можливо, тому, що педант, а може, не було нагоди!
– Швидкий маєте розум, кавалере, бо це щира правда, що

він педант і неохоче справжню свою натуру показує. Як мені
Бог милий, це правда! Така вже його природа. Він і зі мною
балакаючи, часом буває забудеться, й одразу заводить мову
про любов до батьківщини. Лише коли йому в очі розрего-
чуся, то він спохопиться. Правда! Правда!



 
 
 

–  Отже, це лише видимість? – перепитав пан Кміциц.
Князь обернув крісло, сів на нього, як на коня, і впершись
руками в бильця, помовчав трохи, ніби міркуючи, відтак
озвався:

– Послухайте, пане Кміциц! Якби Радзивілли жили в Іс-
панії, Франції чи Швеції, де син після батька на трон засту-
пає і де королівське право від самого Бога походить, то, за ви-
нятком якихось громадянських воєн, якихось королівських
родів згаслих, якихось надзвичайних випадків, ми б служи-
ли чесно королеві та вітчизні, керуючись лише найкращими
настановами, які нам за родом і фортуною належать. Але тут,
у цій країні, де король не має за собою Божого права, його
лише шляхта творить, де всі in liberis suffragiis112, ми задає-
мо собі слушне запитання: чому це Вази113, а не Радзивілли
мають панувати?.. Вази – це ще нічого, бо вони від спадко-
вих королів свій рід ведуть, але хто поручиться, хто нас за-
певнить, що після Ваз не заманеться шляхті посадити на ко-
ролівський і великокняжий трон, наприклад, пана Гарасимо-
вичa або якогось пана Мелешка, або якогось пана Пегласеви-
ча із Собачої Волi. Тьху! Чи когось іще?.. А ми? Радзивілли
та князі Німецької держави маємо по-старосвітськи присту-
пати до цілування його королівсько-пегласевицької руки?..

112 In liberis suffragiis (лат.) – у своїх молитвах.
113 Ваза – польська королівська династія шведського походження, представни-

ки якої були королями Швеції з 1523 до 1654 року і королями Речі Посполитої
з 1587 до 1668 року.



 
 
 

Тьху! До всіх чортів рогатих, кавалере, час із цим покінчи-
ти!.. Погляньте хоча б на Німеччину, скільки там удільних
князів могло б, виходячи з родовитості, на підстароства наші
зазіхати. А вони мають свої наділи, де собі панують, і права в
імперських сеймах мають, і корони на головах носять, а міс-
ця наші забирають, хоч би їм більше випадало поли наших
плащів носити. Час із цим уже покінчити, пане кавалере, час
здійснити те, про що батько мій лише мріяв!

Тут князь стрепенувся, схопився з крісла і зачимчикував
по кімнаті.

– Не обійдеться тут без труднощів і перешкод, – продов-
жував вельможа, – бо галицькі та несвицькі Радзивілли не
хочуть нам допомагати. Знаю, що князь Міхал писав до бра-
та, що нам краще про волосяницю, а не про королівський
плащ думати. Хай сам про неї думає, хай покути відправляє,
хай попелом голову посипає, хай йому єзуїти шкіру батога-
ми періщать, бо він це ототожнює з владою, нехай усе доб-
рочесне життя аж до доброчесної смерті веде! Обійдемося
без нього і рук не опустимо, бо тепер саме час. Річ Посполи-
ту дідьки роздирають, бо така вже вона безсила, на такі пси
зійшла, що нікому не може відмовити. Всі лізуть в її межі,
як через розгороджений пліт. Те, що тут зі шведами стало-
ся, не відбулося раніше ніколи за жодних обставин. Ми, пане
кавалере, можемо, щоправда, співати Te Deum laudаmus114,

114 Te Deum laudаmus – «Тебе, Бога, прославляєм», релігійний хвалебний гімн,
що походить із ранньохристиянських часів і бере назву від своїх початкових слів.



 
 
 

але це нечувана та небувала річ. Як тільки інтервент втор-
гається в країну, ворог, відомий своєю хижістю, то не тіль-
ки не знаходить опору, але всі, хто живий, кидають давнього
пана і поспішають до нового: магнати, шляхта, військо, зам-
ки, міста, всі!.. Без пошани, слави, честі та сорому!.. Історія
другого такого прикладу не знає! Тьху! Тьху! Пане кавале-
ре! Шахраї в цій країні живуть без совісті й амбіцій!.. І така
країна не повинна загинути? На ласку шведську оглядалися!
Матимете цю ласку! Вже там у Великій Польщі шведи шлях-
ті пальці в курки від мушкетів вкручують! І так повсюдно
буде, не може бути інакше, бо такий народ мусить згинути,
мусить бути зневажений і піти на службу до сусідів!..

Пан Кміциц усе бліднув і з усіх сил стримував вибух ша-
ленства. Але князь повністю захопився власним базіканням,
п’янів від своїх слів, власної дотепності і, незважаючи на слу-
хача, правив своє:

– Є, пане кавалере, звичай у цій країні, що коли хтось уми-
рає, то йому рідня в останню мить подушку з-під голови ви-
риває, щоб довше не мучився. Я і князь віленський воєвода
вирішили саме таку послугу надати Речі Посполитій. Але що
сила хижаків чигає на упадок і всього захопити ми не змо-
жемо, тому хочемо, щоб хоч частина, і не будь-яка, нам при-
пала. Як рідня, маємо на це право. Якщо таким порівнян-
ням я не спромігся в суть потрапити, то скажу інакше. Річ
Посполита – це відріз червоного сукна, за який тягнуть шве-
ди, Хмельницький, гіперборейці, татари, електор і хто зав-



 
 
 

годно навколо. А ми з князем віленським воєводою сказали
собі, що з цього сукна мусить і нам шматок залишитися в
руках, щоб на плащ вистачило. Тому ми не лише не переш-
коджаємо тягнути, а й самі тягнемо. Нехай Хмельницький
в Україні залишається, нехай шведи з Бранденбуржцем за
Пруссію і Велику Польщу змагаються, нехай Малу Польщу
забирає Ракочі, чи хтось ближчий. Литва має належати кня-
зю Янушу, а з його донькою – і мені!

Пан Анджей раптово піднявся.
– Дякую вашій світлості, саме це я й хотів знати!
– То ви йдете, пане кавалере?
– Так, іду.
Князь поглянув пильніше на відвідувача і лише тепер по-

мітив його блідість і схвильованість.
– Що з вами, пане Кміциц? – спитав він. – Бо вигляд має-

те, як Петровін115.
– Втома з ніг мене валить і в голові паморочиться. Я ще

зайду попрощатися з вашою світлістю, перед від’їздом прий-
ду ще шану віддати.

– То покваптесь, бо я після полудня вирушаю також.
– Через годину, не пізніше, я зайду.

115 Петровін – легендарний польський герой XI ст. Краківський єпископ Стані-
слав відкупив у Петра Стремінчика, котрого всі називали Петровіном, землю
для єпископства. Після смерті Петровіна його спадкоємці вимагали повернути
їм землю. У суді Станіслав пояснив, у який спосіб отримав землеволодіння, але
йому не повірили. Тоді єпископ зайшов у костел у Потравині, наказав розкопати
могилу та воскресив Петровіна, щоб той свідчив на його користь на процесі.



 
 
 

Сказавши це, пан Анджей вклонився і вийшов. В ін-
шій кімнаті слуги схипилися, побачивши його, але молодик
пройшов, як п’яний, нікого не помічаючи. На порозі обхопив
голову обома руками і став повторювати, затинаючись:

– Ісусе з Назарета, царю юдейський! Ісусе, Маріє, Йосифе!
Хитким кроком пройшов через подвір’я, повз варту, що

складалася з шістьох галябардистів. За коловертю стояли йо-
го люди, з вахмістром Сорокою на чолі.

– За мною! – наказав пан Кміциц.
І подався через місто до шинку. Сорока, давній жовнір

пана Анджея, знаючи його досконало, відразу ж зауважив,
що з молодим полковником коїться щось незвичайне.

– Тримай ніс за вітром, – сказав він тихо людям, – бо горе
тому, на кого гнів його впаде!

Жовніри мовчки додали кроку, а пан Кміциц не йшов,
а мало не біг уперед, розмахуючи руками та повторюючи
безглузді слова. До вух Сороки долітали лише окремі фра-
зи: «Отруйники, клятвопорушники, зрадники. Злочинець і
зрадник. Обоє такі». Потім узявся пан Анджей згадувати
своїх давніх компанійців. Прізвища Кокосінський, Кульве-
ць, Раницький, Рекуць та інші лилися з його вуст одне за од-
ним. Кілька разів згадав і пана Володийовськогo. Слухав це
ошелешений Сорока і тривожився щораз більше, а в душі
міркував: «Якась кров тут проллється. Не може бути інак-
ше».

Тим часом дійшли до заїзду. Пан Кміциц негайно зачини-



 
 
 

вся в кімнаті і добру годину не подавав ознак життя.
А жовніри тим часом без наказу вантажили бесаги та сід-

лали коней. Сорока їх заспокоював:
– Це не завадить, треба бути до всього готовими.
– А ми й готові! – відповідали старі забіяки, ворушачи

вусами.
Як виявилося незабаром, Сорока таки добре знав свого

полковника, бо пан Анджей раптово з’явився в сінях, без
шапки, в одній сорочці та шароварах.

– Сідлати коней! – гаркнув він.
– Осідлані.
– Бесаги вантажити!
– Спаковані.
– По дукату кожному! – крикнув молодий полковник, ко-

трий, не зважаючи на гарячку і збудження, все ж помітив, що
ці жовніри на льоту вгадують його думки.

– Дякуємо, пане коменданте! – oзвaлися всі хором.
– Двоє людей беруть в’ючних коней і їдуть негайно з міста

до Дубової. Через місто їхати повільно, за містом пустити
коней клусом і не зупинятися, аж у лісах.

– Слухаємося!
– Четверо інших набивають ґарлачі сіканцями. Для мене

двох коней осідлати, щоб і другий був у повній готовності.
– Знав я, що щось буде! – буркнув Сорока.
– А вахмістр їде за мною! – гукнув пан Кміциц.
І як був роздягнений, лише в самих шароварах і розхри-



 
 
 

станій на грудях сорочці, вийшов із сіней, і Сорока подався
за ним, вирячившись від здивування. Так дійшли аж до жу-
равля криниці у дворі заїзду. Тут пан Анджей зупинився і
вказав на відро, що висіло при журавлеві:

– Лий мені воду на голову!
Вахмістр знав із досвіду, як небезпечно було питати двічі

про наказ. Тому хапнув за журавля, занурив цебро у воду,
витягнув його квапливо і вхопивши обома руками, вихлюп-
нув із нього воду на пана Анджея, а той став пирхати, наче
кит, руками відгорнув мокре волосся і верескнув:

– Ще!
Сорока повторив процедуру ще раз, і другий, і хлюпав во-

дою з усіх сил, наче хотів полум’я загасити.
– Годі! – промовив нарешті пан Кміциц. – Ходімо зі мною,

допоможеш мені одягнутися!
І вони подалися до заїзду. У воротах зустріли двох своїх

людей, котрі виїжджали з в’ючними кіньми.
– Повільно через місто, за містом клусом! – повторив їм

на дорогу пан Анджей.
І зайшов у кімнату.
Через півгодини він з’явився знову, повністю одягнений

вже, як у дорогу: у високі ялові чоботи та лосиний жупан,
обтягнутий шкіряним поясом, за який була заткнута кроци-
ця116. Жовніри також зауважили, що з-під жупана визирав
у нього край дротяної кольчуги, немовби шляхтич збирався

116 Кроциця – короткоствольний пістоль із кремінним замком або капсулем.



 
 
 

на битву. Шаблю також мав причеплену високо, щоб легше
було хапнути за руків’я. Обличчя молодика було доволі спо-
кійне, але суворе та грізне. Кинувши оком на вояків, чи го-
тові й озброєні належно, сів на коня і, кинувши дукат корч-
мареві, виїхав із заїзду.

Сорока їхав біля господаря, ще троє позаду, провадячи
запасного коня. Незабаром опинилися на ринку, наповнено-
му військовими пана Богуслава. Рух уже був поміж них, бо,
либонь, прийшли накази, щоб збиралися в дорогу. Кінно-
та підтягувала попруги в сідел і заспокоювала коней, піхота
розбирала мушкети, що стояли в козлах перед будинками,
у підводи запрягали коні. Пан Кміциц наче прокинувся від
задуми.

– Слухай, старий, – звернувся командир до Сороки, – це ж
від садиби старости дорога йде далі, не потрібно повертатися
через ринок?

– А куди ми їдемо, пане полковнику?
– До Дубової!
– Та саме з ринку повз садибу й потрібно проїздити. Ринок

залишиться за нами.
– Гаразд! – кивнув пан Анджей.
За мить він уже бурчав сам собі впівголоса:
– Ех, якби там ті були зараз живі! Замало людей на таку

вечірку, замало!
Тим часом проїхали ринок і почали звертати до обійстя

старости, яке лежало за півтори стаї далі над дорогою.



 
 
 

– Стій! – раптом скомандував пан Кміциц. Жовніри зупи-
нилися і він звернувся до них.

– Ви готові на смерть? – спитав він коротко.
– Готові, – відповіли хором oршанські зарізяки.
– Ми лізли Хованському в пащеку, але він нас не проко-

втнув. Пам’ятаєте?
– Пам’ятаємо!
– Треба сьогодні наважитися на великі речі. Вдасться, то

милостивий король наш панів із вас зробить. Я постараюся!..
Не вдасться, то підете на палю!

– Чого б не вдалося? – запевнив Сорока, очі котрого за-
блистіли, як у старого вовка.

– Удасться! – повторили троє інші: Бiлoус, Завратинський
і Любенець.

– Мусимо захопити князя конюшого! – повідомив пан Ан-
джей.

Він замовк, маючи намір спостерегти враження, яке бо-
жевільна його ідея справила на жовнірів. Ті замовкли також і
глипали на нього, як на веселку, тільки вуса їхні ворушилися
й обличчя стали грізними та розбишацькими.

– Паля близько, нагорода далеко! – промовив пан Кміциц.
– Мало нас! – скривився пан Завратинський.
– Це гірше, ніж із Хованським! – додав пан Любенець.
– Війська всі на ринку, а в садибі лише охорона та при-

дворних із двадцять, – розповів пан Анджей, – котрі нічого
не сподіваються, навіть шабель при боках не мають.



 
 
 

– Ваша милість свою голову ставить, то чому ми не маємо
наші поставити? – заявив Сорока.

– Слухайте! – наказав пан Кміциц. – Якщо хитрістю його
не візьмемо, то інакше ніяк не візьмемо. Слухайте ж! Я зайду
в кімнату і за хвильку вийду з князем. Якщо князь сяде на
мого коня, то я сяду на іншого і ми поїдемо. Коли від’їдемо
на сто або півтораста кроків, хапайте його вдвох під пахви і
щодуху стрибайте на своїх коней!

– Як накажете! – схилив голову Сорока.
– Якщо ми не вийдемо, – провадив далі пан Анджей, – але

ви почуєте постріл у покої, тоді в охорону з ґарлачів стріляй-
те і коня мені подавайте, як тільки я покажусь у дверях.

– Так і буде! – кивнув Сорока.
– Уперед! – скомандував пан Кміциц.
Рушили й уже за чверть години стали перед коловертю са-

диби старости. Біля коловерті, по-старому, стояло шестеро
галябардистів, а четверо у дверях сіней. По двору вертіли-
ся біля карет кілька конюхів і форейторів, за котрими пиль-
но наглядав якийсь придворний, чужоземець, як можна було
збагнути з його вбрання та перуки.

Далі, біля стайні, запрягали коней у ще два екіпажі, велет-
ні паюки117 зносили до них скрині та лантухи. За цими на-
глядав чоловік, повністю одягнений у чорне, обличчям був
схожий на медика або астролога.

Пан Анджей зголосився, як і попереднього разу, через
117 Паюки – особисті охоронці магнатів.



 
 
 

чергового офіцера, котрий за мить повернувся і закликав
відвідувача до князя.

– Як ся маєте, кавалере? – весело озвався князь. – Коли
ви мене покинули, я вже було подумав, що совість у вас від
моїх слів прокинулася, і не сподівався побачити вас більше.

– Як же я міг перед дорогою не вклонитися? – промовив
пан Кміциц.

– Ну, я також подумав, що князь воєвода знав, кого з кон-
фіденційною місією посилати. Я й собі скористаюся з ваших
послуг, бо передам кілька листів до різних визначних осіб і
до самого шведського короля. Але чому ви озброєні так, як
на битву?

– Бо поміж конфедератів їхатиму, бо тут у місті чув, і ва-
ша світлість це підтвердила, що зовсім нещодавно туди пі-
шла конфедератська хоругва. Навіть тут, у Плевісках, люди
Золотаренка доброго страху нагнали, бо досвідчений вояк
цю хоругву провадив.

– Хто ж це такий?
– Пан Володийовський, а з ним і пани Мирський, Оскеркo

і двоє Скшетуських: один – той збаражчик, дружину котрого
хотіла ваша світлість у Тикоцинi облягати. Всі вони проти
князя воєводи збунтувалися, а шкода, бо хороші з них жов-
ніри. Що ж робити! Є ще такі дурні люди в цій Речі Поспо-
литій, котрі не хочуть за червоне сукно разом із козаками та
шведами смикати.

– Дурнів на світі всюди достатньо, а особливо в цій країні!



 
 
 

– погодився князь. – Ось! Тримайте листи, а крім цього, як-
що побачите його шведську величність, то передайте йому
ніби між іншим, що я в душі такий самий його однодумець,
як і мій двоюрідний брат, лише часом мушу прикидатися.

– Хто ж не мусить прикидатися! – підтвердив пан Кміциц.
– Прикидається кожен, особливо якщо хоче щось визначне
вчинити.

– Звісно, так і є. Справуйтеся, пане кавалере, добре, а я
буду вам удячний і не дам нагородам князя віленського воє-
води вас оминути.

– Якщо така милість вашої світлості, то я наперед нагоро-
ду попрошу.

– От тобі й на. Упевнений, що князь воєвода не дуже ба-
гато на дорогу вам відсипав. Вуж у нього в скрині сидить.

– Нехай мене Господь Бог боронить, щоб я мав гроші про-
сити, не хотів їх від князя гетьмана, не візьму і від вашої
світлості. На власній платні перебуваю і на своєму залишуся.

Князь Богуслав поглянув здивовано на молодого лицаря.
– Гей, бачу, що Кміцици справді не з тих, хто людям у

руки заглядає. Про що тоді йдеться, пане кавалере?
– Справа ось у чому, ваша світлосте! Не подумавши добре

в Кейданах, я взяв із собою коня благородної крові, щоб пе-
ред шведами похизуватися. Не покривлю душею, якщо ска-
жу, що кращого в кейданських стайнях немає. Тепер мені
стало його жаль і боюся, щоб по дорогах, корчмах або від
лихоліття не виснажився. Та й якась пригода може нас спіт-



 
 
 

кати, може і в недружні руки потрапити, хоча б того ж таки
пана Володийовськогo, котрий personaliter дуже на мені за-
повзявся. Тому замислив я просити вашу світлість, щоб його
ви на збереження взяли та доглядали, поки я кращої пори
про нього не згадаю.

– Може, краще його мені продайте.
– Не можу, бо це було б, наче приятеля продав. Чи не сто

разів мене цей кінь із найбільших тарапатів рятував, бо має
таку чесноту, що в битві люто кусає ворогів.

–  То це такий чудовий кінь? – спитав заінтригований
князь Богуслав.

– Чудовий? Якби я був впевнений, що ваша світлість не
розсердиться, то сто червінців зі заплющеними очима поста-
вив би, що ваша світлість не має такого у своїх стайнях.

– Може, й я б щось поставив, коли б не те, що не час сьо-
годні коней у заставу пускати. Охоче його збережу, хоч якщо
мені вдасться, бажав би купити. Але де ж це диво?

– А ось, перед коловертю люди його тримають! Але що ди-
во, то диво, бо навіть султан може за такого коня позаздрити.
Нетутешній він, анатолійський, лише думаю, що і в Анатолії
лиш один такий трапився.

– Тоді ходімо пoбaчити.
– Служу вашій світлості.
Князь узяв капелюха і вони вийшли.
Перед коловертю люди пана Кміцица тримали двох запас-

них, повністю осідланих коней, один із яких, дуже породи-



 
 
 

стий, чорний, як ворон, зі стрілкою на чолі і білою плямою
на нозі, заіржав легко, побачивши свого господаря.

– Це він! Я вгадав! – зрадів князь Богуслав. – Не знаю, чи
це таке диво, як ви казали, але це таки справді добрий кінь.

–  Хочете його осідлати? – запропонував пан Кміциц. –
Або ні! Чекайте, я сам сяду!

Жовніри подали коня і пан Анджей, сівши, почав йо-
го об’їжджати навколо коловерті. Під вправним вершником
кінь здавався ще вдвічі прекраснішим. Селезінка грала в
ньому, коли йшов ступом, випуклі очі виблискували, і здава-
лося, що хропінням своїм тварина викидає внутрішній во-
гонь, а гриву вітер розвівав. Пан Кміциц їздив кругами, змі-
нював ходу, а наприкінці мало не наїхав на князя, так що
хропіння коня не було далі, ніж за крок від його обличчя, і
крикнув:

– Альт!118

Кінь зупинився усіма чотирма ногами і став, як вкопаний.
– Ну, як? – поцікавився пан Кміциц.
– Як то кажуть: очі та ноги оленя, хода вовка, хропіння

лося, а груди жінки! – промовив князь Богуслав. – Є все, що
треба. І команду розуміє німецьку?

– Бо його об’їжджав мій кавалькатор Зенд, а він був кур-
ляндцем.

– А швидкий кінь?
– Вітер не наздожене вашу світлість на ньому! Жоден та-

118 Спотворене: Нalt! (Нім.) – Стій!



 
 
 

тарин від нього не втече!
– Сумлінний мусив бути кавалькатор, бо бачу, що й об’їж-

джений кінь дуже добре.
– Чи добре об’їжджений? Ваша світлість не повірить! Він

так ходить у ряду, що коли ряд іде чвалом, то може ваша
світлість повіддя відпустити, а він навіть на півніздрі з ряду
не висунеться. Якщо ваша світлість бажає спробувати і як-
що протягом двох стай хоч на півголови висунеться, то його
задарма віддам.

– Це було б дивовижно, щоб із відпущеним повіддям не
висунувся.

– І дивовижно, і зручно, бо обидві руки вільні. Не раз так
було, що в одній я мав шаблю, в другій пістоль, а кінь ішов
вільно.

– А якщо ряд завертає?
– Заверне і він, не зіпсувавши лінію.
– Не може бути! – здивувався князь. – Такого жоден кінь

не зробить. Я бачив у Франції коней королівських муш-
кетерів, добре тренованих, навмисно, щоб придворні цере-
монії не псували, але ж такого коня треба вуздечкою прова-
дити.

– Цей кінь має людський розум. Можете, ваша світлосте,
самі спробувати.

– Давайте! – погодився, із хвилину поміркувавши, князь.
Сам пан Кміциц притримав коня до сідлання, і князь за-

скочив легко в сідло і поплескав коня по лискучій шиї.



 
 
 

–  Дивна річ, – сказав він, – найкращі шкапи на осінь
шорсткі стають, а цей наче з води вийшов. А куди вируши-
мо?

– Рушимо вперед поряд, й якщо ваша світлість дозволить,
то в той бік, до лісу. Дорога там рівна та широка, а до міста
могли б нам якісь фіри перешкоджати.

– Нехай буде до лісу!
– Рівно через дві стаї! Пустіть, ваша світлосте, повіддя з

місця і ступом. По двоє людей із кожного боку, а я трохи
позаду поїду.

– Ставайте! – наказав князь.
Шеренга стала й обернулася кінськими головами до доро-

ги від міста. Князь стояв усередині.
– Рушили! – скомандував він. – З місця клусом, марш!

Шеренга помчала і за мить понеслася, як вихор. Хмара пи-
лу заслонила їх від очей придворних і конюхів, котрі, згур-
тувавшись перед коловертю, з цікавістю спостерігали за пе-
регонами. Треновані коні перейшли на чвал, хрипіли від на-
пруги, пробігли вже стаю або й більше, і княжий рисак, не
стримуваний повіддям, не висунувся з ряду навіть на дюйм.
Пробігли і другу стаю, раптом пан Кміциц обернувся, по-
бачив за собою лише хмару куряви, через яку заледве було
видно садибу старости, не те що людей перед нею, і крикнув
пекельним голосом:

– Хапайте його!
У цю мить пан Білоус і велетень Завратинський вхопи-



 
 
 

ли князя попід руки, аж кістки затріщали йому в суглобах, і
тримаючи в залізних обіймах, узялися буцати шпорами влас-
них коней.

Княжий кінь усередині тримався точно в шерензі, ані на
дюйм не висовуючись уперед. Здивування, жах, вихор, що
бив в обличчя князя Богуслава, відібрали йому першої миті
мову. Він рвонувся раз і другий, але без наслідків, бо тільки
біль від викручених плечей прошив його на виліт.

– Що це таке? Гультяї!.. Ви не знаєте, хто я такий!.. – за-
верещав він нарешті.

Аж тут пан Кміциц підштовхнув його люфою від кроциці
між лопатки.

– Опір даремний, або куля в хребет! – крикнув він.
– Зрадник! – залементував князь.
– А ви хто? – відрубав пан Анджей.
І вони помчали далі.



 
 
 

 
Розділ XXVI

 
Вони довго просувалися бором, мчали так, що придорож-

ні сосни воліли втікати назад з переляку. Минали корчми,
халупи лісничих, смолярні, а часом і фіри, що тягнули по-
одинці або по кілька до Плевісків. Час від часу князь Богу-
слав перехилявся у сідлі, немовби хотів спробувати опору,
але тоді його плечі ще дужче стискали залізні руки жовнірів
пана Кміцица, а пан Анджей прикладав йому знову пістоля
між лопаток і скакали далі. Капелюх князя загубився, вітер
розвіював буйні, світлі кучері його перуки. Скакали так, що
аж біла піна почала спадати клаптями з коней.

Врешті-решт потрібно було рух сповільнити, бо людям і
коням дихання забракло, а Плевіски залишилися так дале-
ко, що будь-яка небезпека погоні зникла. Їхали якийсь час
ступом і мовчки, овіяні туманом пари, що бухала з коней.

Князь через довгий час не озивався зовсім, вочевидь, на-
магався заспокоїтись і повернути собі холодне серце, й аж
коли цього досяг, то спитав:

– Куди мене везете?
– Дізнається ваша світлість наприкінці дороги, – відказав

пан Кміциц.
Богуслав замовк, але за хвилину продовжив:
– Накажіть відпустити мене цим хамам, кавалере, бо мені

плечі викрутять. Якщо накажеш їм, то просто висітимуть, а



 
 
 

якщо ні, то на палю підуть.
– Це шляхта, а не хами! – відрубав пан Анджей. – А щодо

кари, якою їм ваша світлість погрожує, то ще невідомо, кого
спершу смерть настигне.

– Знаєте, на кого руку підняли? – поцікавився князь, звер-
таючись до жовнірів.

– Знаємо, – відповіли ті.
– До мільйона чортів рогатих! – вибухнув пан Богуслав. –

Накажете цим людям полегшу мені зробити, чи ні?
– Накажу вашій світлості зав’язати назад руки, так буде

зручніше?
– Це неможливо!.. Геть мені руки викрутите!
– Комусь іншому повірив би на слово, що не втече, але ви

вмієте своє слово ламати! – зауважив пан Кміциц.
– Я інше слово даю, – промовив князь, – що не тільки за

першої ж нагоди втечу з ваших рук, але ще й накажу кіньми
вас роздерти, коли в моїй владі опинитесь!

– Що має Бог дати, те й буде! – прокоментував пан Кмі-
циц. – Але я волію щирі погрози, ніж фальшиві обіцянки.
Відпустіть йому руки, лише коня за повіддя тримайте. А ва-
ша світлість дивіться мені! Бо варто спускового гачка торк-
нутися, і куля вам у хребет потрапить, і далебі, я не схиблю,
бо ніколи ще такого не було. Сидіть спокійно на коні, втіка-
ти не пробуйте!

– Мені начхати, пане кавалере, на вас і вашу кроцицю.
Сказавши це, князь потягнув зболілі руки, щоб їх розім’яти



 
 
 

і заціпеніння струсити, жовніри тим часом ухопили з двох
боків коня за вуздечку і вели далі.

Богуслав за хвилину сказав:
– Не смієте мені в вічі глянути, пане Кміциц, позаду три-

маєтесь.
– Охоче! – відбив пан Анджей і вдаривши коня, відсунув

убік пана Завратинськогo, а сам, хапнувши повіддя княжого
коня, зиркнув панові Богуславoвi прямо в обличчя.

– Як там моя шкапа? Чи сказав неправду хоча б про одну
її чесноту?

– Добрий кінь! – погодився князь. – Якщо захочете, я його
куплю.

– Бог заплатить! Вартий цей кінь кращої долі, ніж зрад-
ника до смерті носити.

– Бовдур ви, пане Кміциц!
– Бo Радзивіллові повірив!
Знову настала хвилина мовчання, яку першим перервав

князь:
– А скажіть-но мені, пане Кміциц, – сказав він, – чому ви

такі впевнені, що залишились при здоровому глузді і що вам
розум не замакітрився? Ви б поцікавились у самого себе, що
ж такого, дурнувата голово, наробили, кого ви захопили, на
кого руку підняли? Чи не спало вам на гадку, що краще б
для вас тепер було, щоб вас мати не народила? І що на такий
зухвалий вчинок не відважився б ніхто не лише в Польщі, а
й в усій Європі?



 
 
 

– Мабуть, невелику фантазію мають у цій Європі, бо я ва-
шу світлість захопив, тримаю і не відпущу.

– Не інакше, як із шаленцем маю справу! – сам собі під-
сумував князь.

– Вельможний княже! – пан Анджей намагався зберігати
спокій. – Ви в моїх руках і з цим змиріться, а слів надаремно
не тратьте! Погоня не надійде, бо там ваші люди досі куме-
кають, що ви добровільно з нами поїхали. Коли вас мої люди
під лікті брали, ніхто цього не бачив, бо нас курява заслони-
ла, цілий туман, тому здалека ні конюхи, ні охорона нічого
не бачили. Зо дві години вас чекатимуть, на третій почнуть
втрачати терпець, на четвертій і п’ятій непокоїтись, й аж на
шостій вишлють людей на розвідку, а ми тим часом уже бу-
демо за Маріямполем.

– І що з цього?
– Те з цього, що не наздоженуть, а хоч би і зараз кинулися

навздогін, все одно б не спромоглися, бо ваші коні прямо з
дороги, а наші відпочили. Якби ж якимось дивом нас нагна-
ли, то і з цього нічого не вийшло б, бо як мене ваша світлість
бачить, так я вам голову розіб’ю. І зроблю це, якщо інакше
не буде можна. Ось так! Радзивілл має садибу, війська, гар-
мати, драгунів, а Кміциц шістьох людей, однак Кміциц Рад-
зивіллa за карк тримає.

– І що далі? – поцікавився князь.
– А нічого! Далі поїдемо туди, де мені сподобається. Дя-

куйте, ваша світлосте, Богові, що досі живі, бо якби я не на-



 
 
 

казав десять відер води мені вранці на голову вилити, то вже
були б ви на тому світі, точніше в пеклі, через дві причини:
як зрадник і як кальвініст.

– І ви б наважилися на таке?
– Не буду хвалитися, але не знайде ваша світлість легко

такої авантюри, на яку б я не зважувався, а найкращий доказ
цьому – ви сам.

Князь глянув пильніше в обличчя юнака та зауважив:
– Нечистий вам, пане кавалере, на обличчі написав, що на

все готові. І також є рація, що маю як доказ себе. І скажу вам
навіть, що ви зуміли мене своєю сміливістю здивувати, а це
нелегка річ.

– Все мені байдуже. Подякуйте, ваша світлосте, Богові, що
ще живі, і квит!

– Ні, пане кавалере! Ви за це Богові краще подякуйте. Бо
якби хоч одна волосина впала з голови моєї, то знайте, що
вас Радзивілли знайдуть навіть під землею. Якщо розрахо-
вуєте на те, що тепер незгода між нами і що тебе несвицькі
та галицькі переслідувати не будуть, то дуже помиляєтесь.
Кров Радзивіллів мусить бути відімщена, жахливий приклад
мусить бути даний, інакше не жити б нам у цій Речі Поспо-
литій. За кордоном також не сховаєтесь! Німецький імпера-
тор вас видасть, бо я князь і Німецької держави також, елек-
тор бранденбурзький, мій дядько, принц Оранський – його
швагро, король французький і його міністри – мої приятелі.
Де ви сховаєтесь?.. Турки і татари вас продадуть, хоч би ми



 
 
 

мали півфортуни їм віддати. Кута на землі не знайдете, ні
таких пущ, ні такого люду.

– Дивно мені це, – скривився пан Кміциц, – що ваша світ-
лість про моє здоров’я наперед так турбується, велика пер-
сона Радзивілл!.. А мені лише спускового гачка торкнутися.

– Я цього не заперечую. Не раз уже траплялося у світі,
що велика людина гинула від рук простака. І Помпея злидар
убив, і французькі королі від рук людей низького стану ги-
нули, не треба далеко шукати, навіть із батьком моїм те ж
саме сталося. Я лише питаю вас, що далі?

– Ох! Що мені там! Не турбувався я ніколи особливо, що
завтра буде. Доведеться з усіма Радзивіллaми зчепитися, то
лише Бог знає, хто кому краще припече. Вже багато разів
меч висів над моєю головою, і тому лише очі примружу, то
й сплю смачно, як ховрах. На додачу, мало мені буде одного
Радзивіллa, то захоплю другого і третього.

– Як мені Бог милий, пане кавалере, але ви мені подобає-
тесь!.. Бо можу повторити, що ви один в Європі змогли на
щось схоже відважитись. Але ж бестія, не турбується, не ду-
має, що завтра буде! Люблю сміливих людей, а щораз менше
їх залишається на світі. Ось, захопив собі Радзивіллa і три-
має його, як свого. Де ж ви такий уродились, пане кавалере?
Звідки ви?

– Хорунжий oршанський!
– Пане хорунжий oршанський, жаль мені, що Радзивілли

втрачають такого воїна, як ви, бо з такими людьми могутно-



 
 
 

сті можна досягти. Коли б не про мене йшлося. Гм! Я б не
пошкодував нічого, щоб вас перекупити.

– Запізно! – зронив пан Кміциц.
– Та певна річ! – погодився князь. – Занадто пізно! Але

я вам обіцяю, що накажу вас просто розстріляти, бо ви гідні
солдатською смертю згинути. Що за втілення диявола! На
очах моїх людей мене захопив!

Пан Анджей не сказав нічого, а князь замислився на якусь
хвилину, після чого вигукнув:

– Хай йому грець! Якщо відпустите мене негайно, я не бу-
ду мститися! Дайте мені лише слово, що нікому не скажете,
як усе було, і людям накажіть мовчати.

– Такого не буде! – заперечив пан Кміциц.
– Хочете викуп?
– Не хочу.
– То з якого ж дива ви мене захопили? Не розумію!
– Годі балакати! Ваша світлість дізнається пізніше.
– А що мені робити дорогою, якщо не балакати? Зізнай-

тесь, пане кавалере, в одній речі: мене ви захопили в момент
холери та відчаю. І тепер самі добре не знаєте, що зі мною
робити.

– Це моя справа! – відрубав пан Анджей. – А чи знаю, що
робити, виявиться незабаром.

Нетерплячка відбилася на обличчі князя Богуслава.
– Не дуже ви до бесіди охочі, пане хорунжий oршанський,

– сказав він, – але дайте мені щиру відповідь принаймні на



 
 
 

одне запитання: ви вже їхали до мене на Підляшшя з готовим
наміром зазіхати на мою особу, чи пізніше, в останню мить,
вам таке спало на гадку?

– На це можу щиро вашій світлості відповісти, бо і ме-
не самого в роті пече, щоб вам сказати, чому я покинув ва-
шу сторону і що поки я живий, поки мені подиху в горлянці
стане, більше на неї не повернуся. Князь віленський воєвода
мене одурив і мене в тарапати втягнув, що йому на розп’ятті
мусив присягнути, що його не покину до смерті.

– Гарно ви слова дотримуєтесь. Нема що сказати!..
– Еге ж! – бурхливо промовляв пан Кміциц. – Якщо я вже

душу втратив, якщо мушу бути окаянний, то через вас. Але
Божому милосердю віддаюся. І волію душу втратити, бажаю
горіти навічно, ніж довше грішити свідомо та добровільно,
ніж довше служити знаючи, що гріху та зраді служу. Хай
Бог змилується наді мною. Я бажаю горіти! Бажаю стократ
горіти. Бо і так горітиму, якщо при вас залишуся. Мені нічо-
го втрачати. Але принаймні на Божому суді скажу: «Не знав
я, в чому присягав, а якби зметикував, що на зраду вітчизні,
на згубу польського імені присягнув, то це клятвопорушен-
ня. Тепер мене, Господи Боже, суди!»

– Слушно! Слушно! – спокійно зауважив князь Богуслав.
Але пан Анджей дихав важко й їхав якийсь час мовчки, з

насупленими бровами та поглядом, втупленим у землю, як
людина, нещастям пригнічена.

– Слушно! – повторив князь Богуслав.



 
 
 

Пан Кміциц наче прокинувся зі сну, похитав головою і
промовив:

– Я вірив князеві гетьманові, як батькові рідному не вірив.
Пам’ятаю той бенкет, коли він нам уперше сказав, що зі шве-
дами домовився. Чого я тоді натерпівся, що я пройшов, Бог
мені врахує! Інші, чесні люди, шпурляли йому булави під но-
ги, за вітчизну вболіваючи, а я стояв, як пень, із перначем,
соромом і ганьбою, в приниженні та муці. Бо мені у вічі ки-
нули: «Зрадник»! І хто сказав?.. Eх, краще не згадувати, щоб
не пам’ятати, щоб я не збожеволів і вашій світлості зараз тут
голову не відстрелив. Всі ви, зрадники та запроданці, мене
до цього довели!

Тут пан Кміциц страхітливий погляд кинув на князя і
ненависть піднялася з дна його душі на обличчя, ніби змій,
який виповз із печери на денне світло, а князь Богуслав спо-
глядав на молодика спокійно і без страху, відтак сказав:

– Продовжуйте, пане Анджей, мені це цікаво. Кажіть. Пан
Кміциц пустив повіддя княжого коня, зняв шапку, немов ба-
жаючи гарячу голову остудити.

–  Тієї ж ночі, – продовжував він, – я пішов до князя
гетьмана, бо і сам він наказав мене покликати. Я міркував
собі: відмовлюся служити йому, зламаю присягу, задушу йо-
го ось цими руками, порохом висаджу Кейдани, а потім хай
буде, що буде! Він також знав, що я на все готовий, знав ме-
не! Я добре бачив, як пальцями в шкатулці перебирав, в якій
були пістолі. «Байдуже, – думав я собі, – або схибить, або



 
 
 

вб’є!» Але він почав мене вмовляти, став малювати перспек-
тиви для мене, простака, таким рятівником представлятися,
і знаєте, ваша світлосте, що сталося?

– Він вас переконав! – відповів пан Богуслав.
– Так, що до ніг його упав, – крикнув пан Анджей, – і

батька, єдиного рятівника вітчизни в ньому побачив, віддав-
ся йому, як Сатані, з душею, з тілом, був готовий за нього,
за його чесноти з вежі кейданської стрімголов кинутися!

– Я здогадувався, що саме такий буде кінець! – зауважив
князь.

– Що я втратив на цій службі, про те не балакатиму, але я
надав йому важливі послуги: втримав у покорі свою хоругву,
яка там досі залишилася, бодай би йому на погибель! Інших,
котрі бунтували, я порубав. Забруднив руки в братній крові,
думаючи, що задля добра батьківщини це роблю! Часто мене
душа боліла, коли добрих жовнірів розстрілювати наказував.
Часто шляхетська природа волала проти нього, коли він раз
і другий пообіцяв мені щось, а потім слова не дотримав. Aлe
я думав: це я йолоп, а він мудрий! Так треба! А коли почув
із листів, що він труїти опонентів наказав, аж мені кістковий
мозок стерп! Як же це? То це така війна, щоб труїти поряд-
них воїнів? То це так має бути по-гетьманськи? Так має бути
по-радзивіллівськи? І це я маю такі листи возити?..

– Ви не тямите в політиці, пане кавалере, – обірвав його
пан Богуслав.

–  Хай мене грім поб’є! Так хіба підступні італійці чи-



 
 
 

нять, а не шляхтичі, котрих Господь Бог чеснішою за інших
кров’ю нагородив, але також і зобов’язав, щоб шаблею, а не
аптекою, воювали й імені свого не ганьбили!

– То це листи так вас відштовхнули, що ви вирішили Рад-
зивіллів покинути?

– Не листи! Я був би їх катові віддав або у вогонь кинув,
бо я не для таких функцій, але не листи! Я зрікся бути по-
сланцем, але від справи не відступився. Чи я знаю?! Я пішов
би хоч в драгуни або нову зграю зібрав і знову Хованськогo,
як у старі часи, термосив. Але в мене несподівано виникла
підозра: а раптом вони і вітчизну хочуть отруїти так, як цих
жовнірів?.. Бог дав, що я не вибухнув, хоч мені голова, як
гранат, палала, що спам’ятався, що я мав оцю силу сказати
собі: тягни його за язика, і дізнаєшся всю правду, не викажи,
що маєш у серці, прикинься запроданцем, гіршим за самих
Радзивіллів, і тягни за язика.

– Кого? Мене?
– Саме так! І Бог мені допоміг, що я, простак, політика в

поле вивів, що ваша світлість, маючи мене за останню шель-
му, жодного свого шельмівства не приховали, все визнали,
все висловили, наче на долоні виписали! Волосся мені штор-
ца ставало, але я слухав і вислухав до кінця!.. О зрадники!
О пекельні сили! О циніки!.. Як же вас грім не побив? Як же
земля вас досі не пожерла?.. Ви з Хмельницьким, зі шведа-
ми, з електором, з Ракочі і з самим дияволом на згубу цієї
Речі Посполитої змовляєтесь?.. Плащ із неї хочете собі ви-



 
 
 

кроїти? Продати? Розділити? Роздерти, як вовки, цю матір
вашу. Така ваша вдячність за всі блага, якими вона вас оси-
пала, за всі звання, честь, гідності, субстанції, посади старо-
сти, за такі маєтки, що вам закордонні королі заздрять?.. Ви
готові приректи її на сльози, на муки, на утиски? Де ж ваша
совість? Де віра, де чесність?! Що за монстри на світ вас на-
родили?

– Пане кавалере, – холодно обірвав тираду князь Богу-
слав, – маєте мене в руках і можете мене вбити, але про одне
лише прошу: не набридайте мені!

Замовкли обоє.
Проте зі слів пана Кміцицa було зрозуміло, що вояк зміг

витягнути всю голу правду з дипломата і що князь припусти-
вся неабиякої необережності, скоїв велику помилку, зрадив-
ши найпотаємніші власні та гетьманські задуми. Зачепило
це його самолюбство, тому, не намагаючись приховати свого
поганого настрою, він сказав:

– Не приписуйте тільки це вашій кмітливості, пане Кмі-
циц, що вам вдалося з мене правду витягнути. Я промовляв
відверто, бо думав, що князь воєвода краще розбирається в
людях і пришле чоловіка, гідного довіри.

– Князь воєвода прислав чоловіка, гідного довіри, – від-
брив пан Анджей, – але ви його втратили. З того часу одні
шельми служити вам будуть!

– Якщо спосіб, яким ви мене захопили, не був підступним,
то хай мені в першій же битві шпага до руки приросте.



 
 
 

– Це фортель! У жорстокій школі я такого навчався. Ви
хотіли, ваша світлосте, пізнати Кміцицa, то маєте його! Я не
поїду з порожніми руками до нашого милостивого пана.

–  І ви думаєте, що мені кривда від руки Янa-Казимира
буде?

– Це справа суддів, а не моя!
Раптом пан Анджей зупинив коня.
– Гей! – вимовив. – А лист князя воєводи? Чи має його

ваша світлість при собі?
– Якби й мав, то не віддав би, – пхикнув князь. – Листи

залишилися в Плевісках.
– Обшукати його! – наказав пан Кміциц.
Жовніри схопили знову князя за плечі, а Сорока взявся

нишпорити по кишенях бранця. За хвилину знайшов листа.
– Ось один документ проти вас і вашої роботи, – зауважив,

забираючи його, пан Анджей. – Дізнається з нього польський
король, що ви задумуєте, дізнається і шведський, що хоч те-
пер йому ви служите, але князь воєвода застерігає собі сво-
боду відступу, якби нога шведів спіткнулася. Вийдуть на яв
усі ваші зради, всі махінації. А я маю ще й інші листи, до
шведського короля, до Віттемберґa, до Радзієвськогo. Вели-
кі ви і впливові, але навіть не знаю, чи не тісно вам буде в цій
вітчизні, коли вам обоє королів гідну ваших зрад нагороду
вигадають.

Очі князя Богуслава зблисли зловісними вогниками, але
вже за мить він опанував гнів і промовив:



 
 
 

– Гаразд, пане кавалере! На смерть і життя між нами!..
Зустріньмося!.. Ви можете додати нам клопотів і спричини-
ти багато поганого, але на це я скажу: досі ніхто не смів цьо-
го зробити в цій країні, що ви зробили, тож горе вам і всім
вашим.

– Я сам маю шаблю для захисту, а своїх маю чим викупи-
ти! – вигукнув пан Кміциц.

– Ах! Ви ж маєте мене як заручника! – зауважив князь.
І, не зважаючи на гнів, зітхнув спокійно. Бо збагнув одне у
цю мить, що в жодному разі життю його ніщо не загрожує,
бо його особа занадто потрібна пану Анджею. Тому вирішив
цим скористатися.

І вони знову пустили коней ступом і через годину дороги
побачили двох вершників, кожен із котрих провадив по парі
в’ючних коней. Це були люди пана Кміцица, котрих він віді-
слав уперед із Плевіск.

– А що там? – спитав їх пан Анджей.
– Коні дуже потомилися, ваша милосте, бо ми так і не від-

почивали.
– То спочиньмо зараз!..
– Там є халупа на повороті, може, то корчма.
– Хай вахмістр рушить уперед шинок підготувати. Корч-

ма чи не корчма, доведеться зупинитися!..
– Як накажете, пане коменданте.
Сорока відпустив коня, і вони повільно попрямували за

ним. Пан Кміциц їхав із одного боку князя, пан Любенець –



 
 
 

з другого. Князь уже зовсім заспокоївся і більше не прово-
кував на розмову пана Анджея. Волів бути втомлений доро-
гою, ніж таким становищем, у якому перебував, голову схи-
лив трохи на груди, а очі мав наче заплющені. Проте час від
часу кидав косі погляди, то на пана Кміцицa, то на пана Лю-
бенця, котрі тримали повіддя його коня, немовби міркуючи,
котрого легше буде скинути, щоб вирватися на волю.

Тим часом вершники наблизилися до споруди, що стояла
при дорозі, на межі лісу. Це була не корчма, а кузня і крини-
ця біля неї, в якій усі, хто їде трактом, зупинялися, щоб ко-
ней підкувати і підводи підрихтувати. Між самою кузнею та
дорогою розтягувався невеликий майдан, не обгороджений
тином, зрідка порослий витоптаною травою. Рештки возів і
зіпсовані колеса лежали розкиданими тут і там на тій галя-
вині, але з проїжджих не було нікого, лише кінь Сороки сто-
яв прив’язаний до стовпа. Сам вахмістр балакав перед куз-
нею з ковалем-татарином і двома його помічниками.

– Не дуже ситий матимемо привал, – усміхнувся князь, –
нічого тут немає.

– Маємо харчі і горілку із собою, – спростував пан Кмі-
циц.

– Це добре! Бо нам треба буде сил набратися.
Вони зупинилися. Пан Анджей заткнув за пояс кроцицю,

зіскочив із сідла і віддавши бахмата в руки Сороки, вхопив
знову за вуздечку княжого коня, яку зрештою пан Любенець
не відпускав із рук з іншого боку.



 
 
 

– Ваша світлість хочете зійти з коня? – запропонував пан
Кміциц.

– З чого б це? Я їстиму та питиму в сідлі, – заперечив
князь і схилився до нього.

– Прошу на землю! – наполягав небезпечно пан Анджей.
–  А ти в землю! – крикнув страшним голосом князь,

висмикнув із блискавичною швидкістю кроцицю з-за пояса
пана Кміцица і пальнув йому в обличчя.

– Ісусе, Маріє! – залементував пан Анджей.
У цю мить кінь під князем, вдарений шпорами, піднявся

так, що здибився майже повністю, князь же перекрутився, як
вуж, у сідлі до пана Любенця і з усієї сили потужного плеча
ударив його дулом між очі. Пан Любенець жахливо зойкнув
і впав із коня.

Перш ніж інші могли втямити, що сталося, перш ніж зітх-
нули, перш ніж вигук жаху завмер на їхніх губах, вельможа
розкидав їх, як ураган, вистрибнув із майдану на дорогу і
помчав вихором до Плевіск.

– Лови! Тримай! Бий! – залунали дикі голоси.
Троє жовнірів, котрі ще сиділи на конях, пустилися за

ним, але Сорока сягнув по мушкет, що стояв біля стіни, і
став цілити у втікача, точніше, у його коня.

Кінь витягнувся, як сарна, і скакав зі швидкістю стріли,
випущеної з тятиви. Гримнув постріл. Сорока кинувся крізь
дим, щоб наслідки краще побачити. Очі прикрив він рукою,
якусь хвилину вдивлявся й урешті гукнув:



 
 
 

– Схибив!
У цю мить пан Богуслав зник на повороті, а за ним зникли

й ті, хто його наздоганяв. Тоді вахмістр обернувся до коваля
та його помічників, котрі з німим жахом витріщилися на те,
що сталося, і наказав:

– Води!
Ковальчуки взялися тягнути журавля, і Сорока опустився

на коліна біля пана Анджея, котрий лежав нерухомий. Об-
личчя пана Кміцицa було вкрите сажею від пострілу і патьо-
ками крові. Очі він мав заплющені, ліва брова, віко і лівий
вус були обсмалені. Вахмістр став легко обмацувати пальця-
ми його череп. Мацав довго й обережно, після чого буркнув:

– Голова ціла.
Але пан Анджей не подавав ознак життя і кров лилася йо-

му на обличчя рясно. Тим часом ковальчуки принесли це-
берце води та ганчірки для обтирання. Сорока так само по-
вільно й уважно взявся обмивати обличчя свого господаря.

Нарешті рана з’явилася з-під крові та сажі. Куля глибоко
проорала ліву щоку пана Кміцица і знесла повністю кінчик
вуха. Сорока став досліджувати, чи часом вилиця не розбита.

За хвилину він упевнився, що ні, і глибоко перевів подих.
Одночасно пан Анджей під впливом холодної води та болю
ворухнувся. Обличчя його затремтіло, груди здіймалися ди-
ханням.

– Живий!.. Нічого йому не буде! – вигукнув радісно Со-
рока.



 
 
 

І сльоза скотилася по розбишацькому обличчі вахмістра.
Тим часом на закруті дороги з’явився Білоус, один із трьох
вояків, котрі погналися за князем.

– І що? – спитав Сорока.
Жовнір махнув рукою:
– Нічого!
– А ті хутко повернуться?
– Вони не повернуться…
Вахмістр поклав тремтячими руками голову пана Кміци-

цa на поріг кузні і схопився на рівні ноги.
– Пане вахмістре, це характерник! Першим догнав його

пан Завратинський, бо мав найкращого коня, і тому що йому
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