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Сойм зібр;шся в Чнпrрнні другого дня жовтня 1656 р. На 
соймі цім - як доносн.ш свойому урядові московські uоєво

.J.ІІ - ··всі по.1ковннкн, осаву.ш й сотники складали собі вза

нtно. проміж себе, прнсягу, що коли хтонебудь на них на

стуn;-Іпrме. 1 о вонн пропr того ворога всі, як од11н муж, вмісті 

стоятн будуть'. 

Акти ІОж. 11 Зап. Рос. ІІІ. ст. 551-2: "отписка Бутурлина 
сь ювнстіями о бившемь сейми вь Чнгирини". 

"····~" 



ПЕРЕДМОВА 

Сягнути до джерел козацького, кажучи сьогоднішніми 

<СЛОвами, n-го відділу, коли могутній ум Великого Гетьмана 

Богдана творив "Козацьку Державу - Україну" - річ не

звичайно важка. Праця ця вимагає не тільки величезного 

знання і великої, мусимо тут признати, сили уяви, але й в 

старих споминах і описах мусить автор просто вишукувати 

те, про що дуже рідко писалося, а то й згадувалося, оттак, 

між іншим, між стрічками. Щойно новіші історики (як ось 

В. Липинський) розгорнули перед нашими очима наше слав

нє мину.'Іе, саме з цього боку, з якого воно найцікавlше й 

найбільш принадне. 

Повість "Багряний хрест", що ось даемо нашим Читачам, 

· старається відтворити - тут мусимо признати на похвалу 

авторові - правдиві історичні подіі, які попереджували наг

лу смерть, цей один з найбільш трагічних ударів для нашої 

державності, Великого Гетьмана Богдана Хмельницького. 
Особи, які беруть участь у ході подій ціеї повісті, не виду
мані. І литовсько-руський шляхтич Прокіп Верещака й князі 
Четвертинські чи Пузина -- всі вони служили своїй батьків
щині Україні й свойому гетьманові, служили чесно, вірно 
А щиро. Як впевІ!яють нас старі документи та записки істо
риків, Прокіп Верещака, героЯ нашої повісти, був справді 
шефом розвІдчого відділу Гетьмана uогдана Хмельницького. 

fоловноІС заслугою пов1сти, що Гі даемо нашим Чита
"Чам, є те; що вона відкриває переn нами такий зовсім нам 
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невідомий, а такий цікавий світ. Автор "Багряного хреста"· 

перший ·пробує дати українському загалові історичну сен-· 

заціАну повість, повість, основан_у на українській історії, по

вість про змагання цих українців, яких імя приснпав попіл 

забуття. Те, що існува.1и в нас "ФраАляАн Доктори" 300 ліr 
rому, те в нас може ті.'Іьки розбудити nошану А честь для. 

тнх .1юдей, яю. не входячи в історію, творили їі, які, зали

шаючнсь невідомими, формува.1и хід подій і випадків. 

''Багряний хрест'· - це други'А твір мо.r~одого автора_ 
Ьперве виступив він з історичною пєсою з часів зруйнуван

ня Січн п. з. :Лицарі ночі" 

Редакція 



І. 

ТІНИ ЧЕРЕМХИ 

І'вардист випр.ямився. Гетьман швидко прой

:шов двері й сходами зійшов ~·низ-, в город. У вікна 

.гетьманської палати стукав рахманний ранок. В 

rороді стояла тиша, тільки крізь вікна гетьман

·ської палати світла свіч боролися зі світлом тьмя
во-сходячого сонця. 

Квіття черемхи пахло задушливо. Гетьман по

·ступив кілька кр,оків і г .. 1ибоко віддихнув. СтаJІо 

. ...1еrше. Від кількох місяців не міг довго сидіти на 
одному місці. Щось душило його. Важкі, тверді 

його груди швидко піднімалися, а серце стукотіло. 

А так хотілося довести діло до кінця, побачити 

те, що тільки в снах бачив, за чим чугунними но· 

чами банував. 

- Ще трохи! Ще трохи! - шепнув до себе 

й глибоко віддихнув. 

Крізь вікно гетьманської палати мигнула тінь, 
проховзнулася по білому лісочку стежки й щезла. 

Гетьман оглянувся. 

- Семигородські посли раду р,адять - осміх
нувся. - Лютш і Себеші порозуміваються. 

- Втішиться Ракочі. Ще треба Богуша Радзі

віла зробиm князем слуцьким і новоrродським 

воєводою. Швецький король на те піде. І проти 

Москви ,повстане балтійсько-чорномо~ький союз, 

сила, якої не переможе світ. Швt:ція, Прусія, Укра· 
їна~ Семиг~р>од, Молдавія, Волощина й Литва! 
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- Пруський князь Фрідріх Вільгельм вже під 

nисав з Україною договір,, Юрій 11. Ракочі йде на 
Польщу, Карло Густав, король швецький заволо

діє правоберіжжям Балтійського моря, а Литва 

Богуша Радзівіла. Хто тоді посміє сягнути рукою· 

по Україну? 

Легкий вітрець пробіг по квітті черемхи й 

воно з тихим о~1еготом сплило під ноги гетьмана. 

На обличчі в гетьмана nоявилася усмішка, ця 
сама усмішка, коли він nрочитав в листі від султа· 

на Могамеда lV, що він "Князь Русі" є "славою мо-
нархів христі янських". _ 

Поволі обернувся і г~1янув на небо. 

Білі краї хмар мережав хтось золотом, а б~'Іа

кить неба щораз то більше ясюв. 
Захотілося nоїхати кудись і відnочати. - Мо 

же в Суботів? - мигнула думка. 

Сплеснув у р.уки. 

Сходами з палати nлигну~'Іа тихо тінь спи-

нилася nобіч гетьмана. 

---:- Браницький? - сnитав тихо гетьман. 

- Так, Ваша Ясновельможносте! - ще тихше-

відnовіла тінь. 

- Браницький, вели nриготовити мені коня. 

їду в Суботів. 

Тінь вклонилася. 

- Але .без нікого! - шеnнув з натиском. -
якби хтось nитався про мене, так скажи, що st 

ляг спочити. Розумі-єш? 

-- Так, Ваша Ясновельможносте. А може од
нак ... 

Гетьман бачно вдивився в тінь. 
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-Що може? 

- Може я ... хоч здалеку... nоїхав би за Ва· 
шою Ясновельможністю ... 

- Не треба! йди! Коня nриведеш мені сам! 
Тінь вклонилася низько й щезла nід квітни

ком. 

Гетьман nоволі виnрямився. Духота nідсту

nала до горла, а в грудях немилосердно засту

котіло й nр,орвалось. 

Хвилину стояв неnоворушно. 

-А може не їхати?-мигнула думка.-Мо
же краще лягти й відnочати. Адже ж щойно по· 

чали зїзджатись ... А скільки ще їх буде ... Вже nри
були швецькі nосли й nосли Ракочого, а ще трьо" 

послів з Молдавії, трьох з Волощини, ну й nосол 

польського короля.. З кожним треба про щось 

інше говорити. Може кр,аще не їхати ... 
За квітником почувся стукіт. Хтось вів геть

манського коня. 

Гетьман поволі nідступив кілька кроків. Кінь 

підніс здалеку голову й тихо, радісно заіржав. 

Ще кілька кроків, живіщих, швидчих: біліІ 

гетьмана був його найкращий приятель, що шов

ковими ніздрями тор.кався його обличчя і тихень

ко іржав. І гетьмана наче не було, на місці геть

мана стояв запорожець, для якого кінь був най· 
дорожчим скарбом, єдиним другом і найлюбі
його вбило - і показав рукою довкруги. 

- Ваша ЯсновельможностеJ - хотів щось 
сказати Браницький. 

Гетьман був уже в сідлі. Кінь застриг ухами, 

nідніс гордо р,озкішну ГОJІ<?ВУ, грива розсипаJІася 
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по стрункій, мов у лебедя, шиї і рушив з копита. 

А за ним, неначе навздогін, посипалися пелюстки 
черемхи. 

Поб.ІІизький Суботів, окутаний в ранюи туман, 
спав. Гетьман виїхав на чигИринськ\fй шлях і зір 
його спинився на обрію, де туман змагався зі сон

цем. 

- Плуг мусить перемогти степ, плуг ... - по-

думав гетьман. В своїй уяві побачив він численні 

хутори своїх полковників, отамані-в, козацької 

ш.'Іяхти, яка на кожний зазив готова була своїми 

гр.у дьми оборонити батьківщину перед ворогом~ 

яка кожної хвилини готова була здавити цей во

гонь, що його підкладали й розярували в серцях 

безчис.1енної черні московські шпигуни. 

- Плуг мусить перемогти, а з плуга зродить

ся меч. якого юхта не переможе. З плуга вийд~ 

перемога, бо тут на цих степах не встоїться ні

хто. Свій чужого задушить, а свойого зїсть. 

І очі гетьмана, хоч як хоті.ІJи побачити ·якийсь 

:\tаленький, найменший хутірець - не бачили ні

чого. Очі гетьмана ховзалис~ по гладкому, як ки

,:Іим гостинці, по мягкій, мов ковр,а траві. Спинити

ся на чому не було. 

- А поки тут зродиться життя, поки тут за

цвітуть хатки, поти Україна мусить мати nоміч від 
других. Від себе не буде помочі, хіба тількИ шко· 
да. За мало нас проти цеї черні, проти цього мо
ря, що хвилює, гуде, рине, все нищить, а.'Іе ніщс 
з бу дувати не може. Нас замадо. 

Кінь ступав поволі, повагом. Гетьман схилив 



голову й думав. 

- Україна матиме поміч. Як швецький ко
р.оль довідався, що я Підписав договір зі семиго

родським князем, поспішився підписати ''вічний со 

юз" з Ракочим. А між Карлом rуставом, королем 
швецьким і курфірстом бранденбурrським Фрід· 

ріхом Вільгельмом, договір уже підписаний. Ко

ро .. 'Іь швецький дістане Поморя, королівську Пру
сію, Курляндію, Ліфляндію, Семиrалію, ПJІоцьке й 

Мазовецьке воєвідства, частину Литви й частину 

Білорусі аж до воєнідетва Полоцького й Витебсь

кого. Решту Литви, як окреме князівство дістане 

князь Богуслав Радзіві.т:Іл. Бранденбурrський кур· 

фірст дістане цілу Великопольщу, цебто Познан

ське, Калішське, Ленчицьке воєвідства, а Ракочі Кра 

ків Малопольщу. А справу наших земель Річипо

сполитої і південної Білорусі вирішимо разом зі 

швецьким королем. І Україна матиме союзників, 

матиме поміч.. поки... побіч цього гостинця не 

зацвітуть мальви ... 
Кінь гетьмана легко здр,игнувся і порскнув. 

Гетьман підніс голову й поневолі сягнув з& 

пояс, за рукоятку кинджала. Тінь якась п.1и.1а на· 

зустріч. 

Кінь спинився. 

На дереві черемхи, недалечко гостинця; кудr-. 

вела дорога в Суботів, висів труп. 

Гетьман бачив його докладно. В сходячОМ)' 
сонці ярко Зазначувалася перекривлена голова ві

шельника. Пів нагий, холітався легко, а на його 
голову спадав квіт черемхи. 

Кінь переступав з ноги на ногу й порскав. Геть 
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ман лідїхав трохи в бік, лоллескав коня ло шиї 

ловолі з.1із з коня. Кінь знову лорскнув. 

-- Що ж, ти, друже, ще цього не бачив? -
в го.1ос сказав гетьман. 

Поволі лідійшов до дерева. Вішальник висів 
низько. Просто дивно було, що ноги його не тор

ка.7Іися землі. Видно було, що хтось здер з нього 

одяг і стягнув чоботи. 

Гетьман оперся об пень і швидким рухом кин 

джалу перетяв шнур,. Труп важко зва.1ився на 

землю. 

г~тьман нахилився і поволі обернув rо.1ову ві

ше.1ьника. На висках застиг.1а кров. Ціле обличчя 

було лодряпане й в крові. А крізь лошматовану 

сорочку видно бу.1о потовчене ті.1о. 

Обличчя бу.1о знайоме. 

Гетьман насупив брови й нахилився ще бі.lь

ше. Крізь густу сітку морщин чола пр,обігали різні 

призвіща, десятки, сотні, тисячі, аж врешті одно 
з них задержа.1ося в памяті гетьмана. 

- Торговицький! 

- Так, це був Торговицький. Цей сам вір.'Іи-

ний ніс, гостро зазначені щелепи, ці самі широкі 

уста, затиснені від бо.1ю. Торговицький! Але ж 

що ж він тут робив? Біля Чигирина? Куди їхав? І 
хто його повісив? 

Гетьман випрямився і оглянувся. Кругом бу

ло тихо й спокійно. На безхмару синь~у неба ви
п.,'Іило сонце, туман щез. Ген далеко-далеко майо-

рів Суботів. · 
Кінь уважно дивився на гетьмана. Стояв о

подалік і не ворох.нувся. Але його ніздря швид-



ко рухалися і вухами стриг полохливо. 

Гетьман поволі перехрестився. Дививс~ на не

поворушне обличчя Торговицького й уста почапu 

шептати: "ослаби, ост ави, отпусти, Боже - -" 
Кін·ь го.,'Іосно заіржав. 

Гетьман перервав молитву й бачно оглянувс_я 

довкруги. Здалеку на гостинці майоріла якась точ 

ка, маленька, дрібна, що швидко на очах ррсла й 

нагально зближалася. 

Вершник якийсь летів до Чигирина. 

Гетьман щераз широко перехрестився, назгор .. 
тав руками трохи пелюсток че~емхи й кинув на об 

личчя труnа. Відтак поволі підійшов до коня, по

глянув, чи є в сідлі пістолі, витягнув одну, у~аж
но її оглянув і повів коня з гостинця трохи в бік. 

Сам станув за конем і бачно глядів за вершником. 

Вершник швидко посувався. Кінь садив ско

ками, а за плечима вершника наче хоругов розви~ 

ва.1ася чор.на кирея. Сам схилений на шию коня, 

стрі"1ою мчав вперід. 

- Чорнокер.ейник! - подумав гетьман і вий

шов зза коня на гостинець, все ще тримаючи пі~ 

столю в руках. 

Стрілою летів вершник, не зважаючи, що на 

гостинці хтось стоїт-ь. Хотів видно ПРрелетіти по

біч, та гетьман підніс високо пістолю і стрілив у 

воздух. Вершник стягнув уздечку. До сонця за

миготіла шабля і в цій же хвилині, ще в бігу, 

вершник скочив з коня і з голою шаблею спи ... 
нився кілька кроків перед гетьманом. 

- Ваша Ясновельможносте! - прошепотів 
здумілий вершник, забуваючи здійняти шапку з 



t2 

голови. - Тут? TP.nep? 
- Я здалека вже nізнав вас, князю! - всміх

нувся гетьман. -А щоб такий друг, як кня3ь Пу
зина, не гаїв неnотр,ібно часу, так я виїхав йому 

назустріч! - знову всміхнувся геть~ ан, ховаючи 

пістолю за nояс. 

- Вибачте, Ваша Ясновельможносте, далеб: 

я не сnодівався такої зустрічі! - вибачався Пу
зина, ховаючи шаблю і низько кланяючися. 

- Повірте, що я теж! - хитнув головою геть 
ман і обернувшись nідійшов до свойого коня. -
Але - nродовжував розмову - добре, що вае 

стрінув, то вертатиием назад . разом у Чигир,ин. 
Легко скочив на коня і nоволі їхав. Князь Пу

.зина оглянувся. 

- Ваша Ясновельможність самі? 

- Чи ж я не обороню себе, князю? Навіщо 

мені охорони? От ви теж без охо~они! 
- Ваша Ясновельможносте, якже ж можна 

рівняти .... 
Гетьман виїхав на гостинець і спинив коня. 

- Можна, князю, чому ж би не можна! Що ж 
то, чи ж один козак не рівня другому? 

Пузина nідійшов до свойого коня, що стояв 

слухняно на гостинці й сів на н,_,ого. 

Коні руши.'іи. 

- От, бачите! - сказав гетьман. - Замісць 

в nокоях розказати мені в чому ді.по, та й стерег

тися, щоб, чого доброго, хтось не nідс .. 1ухав цьо
го, що ми говоритимем, ми лаговорим тут. Воно 

й краще й приємніше. 
- Слухаю, Ваша Яснове.1ьможносте, тільки я 
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трохи й провинився. 

- Провинився? - з.в.ивувався гетьман. 

Щось воно мені не хочеться вірити. Та ще й ви І 

Таж в '' чорнокир,ейників'' JІемає більш пильного, 
як князь Пузина. Це мені вже давно Верещака 

говорив. 

-- Надто ласкавий для мене, Прокіп, Ваша 

я~новельможносте, та я таки Вашій Ясновельмож

нос·rі кажу щиро, що провинився. Врешті, Ваша· 

Ясно~ельможність вже певно й самі знають в ЧОМ)' 
річ. 1-'озказати мусів уже все Торговицький. МІ! бо 

назначили стрічу в. Чиги~ні - -
Кінь гетьмана, стягнений уздою, станув дуба. 

- З ким ви умовились? - різко задзвеніло 
в повітрі. - З Торговицьким? 

Пузина теж здержав коня. 

- Так, Ваша Ясновельможносте, з Торговиць-

ким - сказав поволі. 

- Завертай коня! - впав приказ. 

Завернули назад і мовчки їхали. 

Пузина не відзивався. Бачно дивився на геть

мана, який з насупленими бровами й стяrненимІІ 

устами поволі їхав. 

-- Де Вер,е.щака?. - спитав по хвилині геть
ман. 

- В Чортовій Балці, Ваша Ясновельможно
сте. Саме назначив на сьогодці стрічу нам усім, 
бо ми з Торговицьким мали стрінутися у Bawoi 
Я-с-новельможності ... 
-А куди їздив Тарновицький? 

- В Пинсьх, Ваша Ясновельможносте. По 
скільки я знаю, там усе поладнане, врешті Торго-
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вицький мав усе Вашій Ясновельможності розка

зати, а відтак по приказам Вашої Ясновельможно

сті й Бережака - -
Гетьман спинив коня і витягнув ~ку. 

- Під цим деревом лежить Торговицький 

промовив поволі. 
Пузина не розумів. 

- Погляньте! Я вже його бачив. Тільки злізь
'Г'е З КОНЯ, ЩОб не ПОТОЛОЧИТИ СЛідіВ. 

Пузина зліз з коня і підійшов до дерева. Хви
лину роздивлявся уважно, став на колінах, пригля

дався і врешті вернувся до гетьмана. 

Гетьман пильно дІ$ився на нього. 

-Ну й що ж?' 

- Коли Ваша Ясновельможність це завважи-
ли? - відповів питанням на питання. 

- Недавно. Він висів на дереві. Я його від-
тяв. 

Пузина мовчав. 

Гетьман глянув довкруги. 

- Поїдете зі мною? - спитав. 
- Дозвольте, Ваша Ясновельможносте, що я 

тут залишуся. Приг лянуся сл ідам. 

- Добре! Я вертаюсь в Чигирин і пришлю 

вам козаків. 

- Дякую, Ваша Яс~tовельможнос'tе! 

Гf>тьман обернув коня і поскакав у Чигнрин. 
Пузина вернувся під дерево. Уважно оглянув 

сліди довкруги трупа. Приглянувся столоченіА тра
ві; обернув трупа горілиць і стягнув сорочку. Ті
ло бvло потовчене, де-не-де в крові. Кожне місце 
роза·лядав уважно. Відтак роз.глядав сорочку. В:п.яr-
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нув знову сорочку й обійшов довкруги дерево. 

Видно було кільканадцять слідів. Трава була сто
лочена босими ногами. 

- Чернь вбила - подумав і нагло здрігнувся. 

У стіп дерева лежали дві галузки, зложені 
навхрест. Став навколішках і почав пильно tм при 

r лядатися. Так, їх хтось в цей спосіб зложив. Це 

не було припадкове. Ще можна було добачати, 

як хтось ногою насунув одну галузку на другу, в 

тому місці була здушена земля. Пузина нахилився 

ще більше: це хтось босою ногою зрушив зем· 

лю, не чоботом. Підніс галузку до очей: на ній 
nр,исхло кілька крапель крови. 

- Хто це зробив? Для кого це знак? 

- Чернь схоnила Торговицького й повісила. 
Завіщо й з якої речі, про це мабуть ніколи не ді· 
знаємося. Він, щоб сказати щось, зробив ще пе

ред смертю цей знак галузками: хрест, на ньому 

кров ... багряний хрест .. Але що він значить? Ще 
важного віз Торг~вицький? Яку вістку мав пере· 
дати? Про це хіба знатиме Верещака! Aлtf як да· 

ти знати? 

Приглядався слідам. Один на другому, незу

гарні, великі. 

- Тільки чернь - подумав. 

Поволі nідняв одну й другу галузку, витиrnув 

зза nояса платок і уважно сховав галузки в пла

ток. Відтак підійшов до коня, що спокійно стоив 
на гостинці, повів його на тр.аву й скинув уздечку. 

Кінь почав пастися. Пузина подивився на сонце 
й неначе рішився на щось, пішов по слtдах. 

Маленька долинка, а відтак гайок неначе Тут 
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с.,1іди нривалися. Звогчена ранною росою трава лі

.іійма.'Іася і годі буо~1о дог~"Іянути слідів. Пузина 
навмання ішов далі. Перейшов маленький гайок, 

кі.;lька кущів і спинився. Куди ж тепер іти? Ні слі

ду якоїнебудь осе .. 1і, якогонебудь життя. Заверну
ти назад? Може воно й краще! По ждати козаків~ 

що їх обіцяв прислати гетьман і щойно з ними по

їхати в р,озшуки. А так, самому? Ну й хто похо

ває товариша? 

Завернув назад і наг~о спинився. В гайочку 

під кущем хтось спав. Голову схилив на руку й 

півлежачи, пів-сидячи, сопів. Пузина навшлиль

ках підійшов б.1ичже. Мужчина простоволосий, 

шаравари з грубого по.1отна, сорочка розхрістан~ 

на грудях. Об~1иччя не було видно. 

- Хтось з чер,ні! 

Пузина приступив б.1ижче й торкнув ногою 

СПЛЯЧОГО.· 

-А гей, ти! Вставай-но! 

Мужчина протягнувся, голосно зівнув, лідвіє 

голову й вирячив очі на Пузину. 

- А чого мені вставати? Га? 

Князь Пузина очам своїм не вірив. 

- Четнертинський! А т-и звідкіля тут взявся? 
Четвертинський ще раз гоJІосно зівнув і лро-

тягну·в здоровенні, довгі ноги. 
- А чи я питаю твою милість, якого ти біса 

шляєшся ло ночах? 

Пузина сів побіч Четвертинського. 

- Та яких ночах. День як бик, а ти ще ніtї 

згадуеш. А ти бачИв Торговицького? 
Четвертинський спокійно хитнув головою. 



- На дереві? Бачив! 
Пузина скипів. 

- І ти це так спокійно говориш? 
Четвертинський протягався. 

lї 

- А ти думаєш, що де скінчиш? Може на 
пуховому ліжочку, в обіймах жіночки? Ще добре, 

як на дереві повиснеш. На палі гірше й довше! 

- Знаєш, хто його повісив? 

Четвертинський вигідно сів на зем . .1і й витяг· 

нув люльку й капшук. 

- Якби я докладно знав, то я тут не сидів би. 

А вр,ешті немає туt багато чого думати. Ось W'J 

його вбило - і показав рукою довкруги. 

Пузина не зрозумів. 

-- Як то? Що? 

- Степ його вбив. Ця сила, що в степу кри-

Еться. 

Пузина хитнув рукою. 

- Не степ, а чернь. 

- А чиж це не одно й те саме. А де може •·у-

.ляти чернь. Чи буде це чернь, вдяmена так як ти, 

5ратіку, чи так як. я - все одно. Степ завжди 

тільки чернь зр,одить. 

- А з якої речі ти до черні пристав? 

-Я? 
- Т·а поглянь на себе. 

Четвертинський осміхнувся. 
- Це бачиш, вовк овечу шруку натягнув. Ча

сом воно треба трохи з народом поговорити ... 
Пузина всміхнувс~ і вмовк. Четвеwинський 

ПОВОЛі Тяг.&уІІ .СВОЮ .ЛЮЛЬКу, ВДИВ.1ЯЮЧИСЯ В дале
чінь. 
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-- Бачив Хмельницького? -- елитав ло хвилі 

Пузини. 

ду. 

В кількох словах розказав Пузина цілу приго-

-- І я вибрався туди, де ти мабуть був. 

Четвертинський хитнув головою. 

-- Був. Та шкода нам туди йти. Я навіть чор

ну кирею скинув, щоб ломстити смерть Торго

вицького, та вдвійку не дамо ради. Треба більшої 

сили. А скільки Хме.1ьницький козаків лр.ишле? 

-- Не сказав. 

-- Та й з ними не варто йти, Якби Верещака 

був тут, то може би й вибр~, а.1е так, то важ

ко. Ну, то ходім назустріч козакам. І так тут ні

чого робити. 

Встали й лово.11і йшли в наnрямі гостинця. Бі

.JІя коня Пузини стояли козаки й ждали. 

-- О, то нас вже ждуть! Посnішився гетьман t 
здивувався Четвертинський. -- Слухай, Юрку7 

як з козаків ніхто не впізнає мене, так не кажи їм. 

хто я. 

Козацький ст-аршина nобачив, що вони йдуть. 

звернув до них конем. 

-- Ви від пана гетьмана? -- елитав Пузина. 

-- Так, ваша милість! Пан гетьман звеліли ме-
ні явитись до ваших nослуг. 

Пузина показав на дерево. 

-- Там лід тим деревом лежить мертвий хо· 
рунжий Торговицький. Візьмете тіло й завезете 
в Чигирин. 

-- ·чи ваша милість доручить щось сказатїt 
лану гетьманові? -- елитав старшина. 
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- Ні, або - й тут Пузина хви~1ину надуму· 
вався - або скажіть nану гетьманові, що я саІІ1 

приїду в Чигирин nодякувати йому. 
Старшина вклонився. 

Пузина звернувся до Четвертинського. 

- А ваша милість, князю, ку ди nр,ямує? 

- Моя милість бє чолом твоїй милості, бачу-
чи, в яких ти ласках у гетьмана. А міжтим ти cir 
дай на коня і їдь в Чортову Балку, щоб разом з 

Верещакою розчовnати загадку хреста. 

Пузина з nодивом глянув на Четвертинського. 

-. Ти вже знаєш і це? 
Четвер,тинський сердито віддув губи. 

- Ти рішуче забагато думаєш про себе! Я" 

то чи я знаю? Таж я nерший nобачив цей хрест: 

пер,ший ним nоцікавився і вже не тільки трохи 

догадувався, але й трохи розчовпав, а ти див:у· 

єшся, що я щонебудь знаю! 

Пузина всміхнувся: 

- А чому ж ти нічого мені не говорив? Чому 

ти залишив усе так, як було й навіть вістки в 

Чигирин не післав? 

- Бо знав, що такий телепень, як ти, nриїде 

й все це за мене зробить! - відрубав Четвертин
ський. 

Пузина вскочив на коня. 

- Ну як так, то все в nорядку! Прощай! А 

що сказати Вер,ещаці? 

Четвертинський глянув бачно на Пузину: 
- Скажи йому, голубе, що присяга, яку nід· 

писала милостива шляхта пинська на вірність геть· 

манові Хмельницькому й вічну злуку з Україною. 
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враз із смертю Торговецького щезла. 

Пузина зжахнувся. 

- Так Торгови·цький?? 

- ... віз цей незвичайно важний документ зі 
собою - докінчив Четвертинський. 

- Боже ж ти· мій! - мало не зойкнув Пузи-
на. 

- Замісць документу залишив Торговицький 
хр,ест. 

- Багряний хрест! - шепнув Пузина. 

--- Багряний? - спитав Четвертинський. 
Чому багряний? 

- На га.1узках була засохла кров .. 
- Кров... -- призадум-ався Четвертинський і 

поволі повторив: - Кр,ивавий хрест.. багряний 

хрест ... Це вже щось є! Гм! Кривавий ... 
Швидко звернувся до Пузини: 

- Пращай, Юрку! Скажи Верещаці, що йду 

шукати кривавого, або багряного хреста... Найду 

його, мушу найти! За два тижні ждіть мене n 
Чортов,ій Балці. Праща й! 

І не обертаючись пішов швидко ліворуч. 
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В КОРШМ1 ПІД "СИВОЮ КОБИЛОЮ" 

Чаркува.'Іи аж любо. Високий, огрядний козак, 
якого два другі звали Прокоп.ом, що хвилини ви
хиляв чарку меду й звертаючися до коршмаря, 

співучим голосом кликав: 

-- А налий мені цього кобилячого 

-- np,owy дуже, як ласка панська! -- усмі-
хався під~lеСо.~lИВО коршмар і біг на.1ИВё:ІТИ чарки, 

при чому поди його халата роздува.1ися, як па

руси корабля. 

Другий сухор.'Іявий козак, завжди в цьому ж 

моменті, ко."'Іи коршмар, із боклажками наливав м~ 

ду, прижмурював ліве око й остерігаючи говорив: 

- Чи не буде забагато, Проколе, чи не буде 

забагато? 

Прокіп віддував повні, соковиті уста й грім

ко кликав: 

-- Для кого забагато? Для кого? Для .'Іитов

ського шляхтича Прокопа Верещаки? 

І си.-1ьно до.-1онею бив у стіл, аж 
кубки. дзвеніди й мід ·со .. lодкими кап.1ями nр.искав 
по столі. 

Мляскав губами коршмар, дивні світ.і'Іа світи
.1нся в його очах, коли чув прізвище Верещаки, 

ал·е ховав ці вогники глибоко й к.1аняючнсь ни· 

зенько, потакував: 

- Правда, вельможний пане, свята nравда! 

Цей мід нікому не пошкодив! його в мене ясно-
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ве~1ьжні геть~rани пють, князі ясні! Не пошко

дить, вельможне, ясне панство! Чи не так, ваш з 

милість? 

Третій козак, низький, похмурий, до якого 

звертався жид, не говорив нічого, ті.пьки, ко.11и 

кор.шмар вибігав до другої кімнати, він трівожно 

ого~'Іядався довкруги і дивлячися на розгорячені об

.1иччя своїх товаришів, бідькався: 

- Що воно буде далі? Господоньку, що во

но бур.е? 

- Тихо! - картав його цей, що його Проко

пом називали, і далі го~'Іосно розправляв: 

- А коли ми вирушили з князем Радвізі .. 1ом 
в похід, кажу я до нього: Слухай, братіку, погано 

ти робиш, що розводиш таку історію з Москвою. 

Москва нам брат і не треба проти неї ворого~І 

стати ... 
- Москва брат! Що брат, то брат - вигуку

вав сухорлявий та лідносячи чарку до уст, питав: 
- А чи не буде забага!._о, Прокопе, як ти ду-· 

маеш, серде, браті ку мій, чи не буде забагато? 

- Пий, Гей, ти сива коби.1а, ходи-но сюди 

та долий нам свойого коби .. 1ячого ... 
- А була в Радзівіло~'Іа бранка! Ой, друзі мої, 

не бранка, а сонічко ясне, весна красна, мід со

.1одкий. Та я і кажу до свойого пана - то зна· 

чить до свойого друга: знаєш ти що, братіку? Ht 
~овко во~о якось кидати брата нашого самого на 

поталу очей діявольських, жіночих - - -
- Що то буде, що то буде? - бідІІІ<авсп 

третій козак. 

Цей, що його звали Прокопом, оглянувся до-
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вкруги. Сиділи самі. Коршмар вийшов кудись, а 

крізь маленьке віконце на долівку, заходяче сонце 

кидало своє останнє проміння. Другий стіл, побіч, 

стояв порожній. 

Прокіп нахилився до товаришів: 
- (JJухайте! Довго ми будем ждати? А як 

вони ще й сьогодні не приїдуть. Що тоді роби

тимем? 

Другий козак хотів щось відповісти та туt· 

двері риПнули й ввійшла наймичка. 
Прокіп гримнув кулаком в стіл. 

- От і наша бранка розкішна! Ануко, сер

денько, ходи-но сюди, голубко, скажи нам дещо 

на вушко! 

Наймичка уважно розглянулас я довкруги й пі-

дійш.7Jа до столу: 

- Вашмості бажають собі? 
Пр.окіп гукнув: 

--Меду! 

Та тут не дала йому наймичка докінчити і на 
хилившися до обличчя козаків, шепотом крикнула: 

- Стереж:ться! Коршмар післав слугу по Мо

скалІв! 

Обличчя всіх трьох козаків нагло видовжило
.:я в смt:ртельному здивуванні. 

- По москалів? - спитав сухорлявий. - А 

звідкіля ж їх тут віз~ме? Де ж вони? 

Наймичка щераз оглянулася. 

- Москалі тут недалечко. Про них ніхто й не 
відає. А вдягаються вони, як козаки й тут схо
дяться. А вас шукають. 

І наймичка тицьнула пальцем в Прокопа. 
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- Сохрани Боже! -- верескнув низький ко

зак та схопився на рівні ноги. 

ПJ)ІОкіп вхопив його за контуш. 

- Сиди, собаче кодло, на те ми тут! гнів· 
J:IO засичав, а відтак звернувся до наймички: 

- А звідкіля ти знаєш це? - спитав. 

ГІо "високому чолі наймички пробігла морutи

на гніву й щезла в очах. 

- Звідкіля знаю, не ваше діло і перестерігаю· 

вас, ОСІ> і все! 

Прокіп присунувся ближче й рукою сягнув до· 

обличчя. 

- Ну, ти не гнівайся, щебетушечко ... 
Наймичка ЗJІегка відсунула його руку. 

- До лестощів візьмете собі кого іншого. 

Не час тепер на те. Старайтесь якнайшвидше ви

дістатись звідсіль. 

АJІе мід ррзгулявся на добре в жилах Проко

па. Вхопив за стан наймичку й посадив собі на. 

колінах: 

- Що буде, то буде, а ти тепер наша! 

Наймичка зручно вивинулась з його обійміе 

і опершись об другий стіл з неабиякою ненавистю· 
глянула на козаків та на Прокопа: 

- І ви зветесь Прокіп Вер.ещака! Тьфу, на та

кого лицаря! - і обернувшись швидким кроком 

відійшла. 

Прокіп ніяково ГJІянув на своїх товаришІв: 

- Що воно таке? Ви бачили? 

AJte козаки нічого не бачили. Один з них сто
яв коло вікна й уважно заглядав крізь нього, 3• 

другий опер голову на руки й повторив в одно: 
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- Господоньку, що воно тепер буде, що во

но тепер буде? 

Прокіп потер рукою чоло. 

- Може воно справді якось не ловко бупо? 

Що воно таке: панянка вона, чи наймичка? А я не 

шляхтич?! А може не треба було так робити. Мо
же воно не по лицарськи? Ну, й що ж такого ста· 

лося? Посиділа трохи на колінах і пішла собі. Чи. 

це такий великий гріх? 

Другий козак підійшов до нього: 

- Гей Онисиме, не тут біда -
Цей, якого досі звали Прокопом і нагло змі

нили йorw1y імя на Онисим, мало не скочив зІ 
стільця: 

- Сказився ти, телепню проклятий! 

-Тихо! - гримнув другий козак. - Не слі.ц 
тепер в комедіяити бавитись. Бачиш сам, що лихо 

не жде .. 
- Яке .1ихо?? 
- Чув, що наймичка говор.ила? 

- Та чув, ну то що? Велів нам його милrс.ть 

тут сидіти й мід пити, так яке нам діло? 

- Значить, підождемо, поки нам голову з 

n.1ечей знімуть, чи як? 

Третій козак на ці слова закліпав очима. 

- А я казав - плачливим голосом зой·кн.ув 

що з нас каша буде! Ой, казав я! 

Другий козак Лідійшов до дверей, що вели 
до ванькира і почав надслухувати. Там царила ти

ша. Навшпильках вернувся назад. 

Нічого не чути. Знаете, що, братіки? А мо

же б ми так, довго не думаючи, й чкурнули звід-
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сіль? Ге? 

Як чкурнули? майже в голос спитали о-

бидва козаки. 

- А просто, на коні й по минай, як зва"'Іи! У 
ванькир,і жида немае, гостинець вілІ?ний, так і в 

дорогу. 

Онисим призадумався: 

Охриме, а ти як? 

-- Охрим підняв очі в небо й тихенько зой

кнув: 

Я так, як Герасим! 

Онисим рішився. 

~ Ну, то з Богом! 

Поволі вийшов зза столу й тихенько підійшов 

до дверей. За ним пішли два другі козаю1. 

Перед дверима Онисим обернувся: 

- Братіки, ті.1ьки, якби тепер нам довелося 

кuгось зустрінути, так не забудьте, що я, Прокіп 

Всрещака, ти Охриме князь Юрко Пузина, а ти, 

Герасиме, князь Степан Четвертинський! Не гань

біть слави наших панів. 

- Вже досить ти наробив з наймичкою, от 

ганьба! 
Онисим скочив: 

- Хто наробив, що наробив:· Що ж то, не 
Rідьно лицареві наймичку собі на коліна посадити, 

дурня го? за кого ж ти пана мойого маєш, що на

віть собі з наймичкою пожартувати не сміє? 

- Та воно не наймичка була, не наймичка 

мало не заплакав Охрим. 

- Не наймичка! - відчинив рот Онисим. 
А хто ж? Герасиме, чуєш, не наймичка. каже. А 
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хто ж? Хто ж? 

Та Герасим, замість слухати, що говорять йо

го говариші, підійшов до дверей і с.пухав. І мусів 

щось цікаве заслухати, коли нагло обернувся до 
Онисима й показуючи на д·вері, сказав: 

чі? 

- Не вийдемо! 
Розмова втихла. 

Онисим не давався. 

- Що ти верзеш? Як не вийдемо? З якої ре-

Герасим розвернув руками: 

- Таки не вийдемо! От і налитали собі! 
Онисим підійшов д9 двер.ей, попробував їх 

раз і другий: двері зачинені. 

Охрим заломив руки: 

- А не казав я, що воно буде, що воно бу

де! А не казав я? 

Онисим прикликав рукою Герасима. Натисну· 

.1и двері плечима, двері не подавалися. Ще раз. 

Нічого. 

- Та ж пер.ед хвилиною вийш.па сюди най

мичка. Що ж воно таке? Чи ж то може вона за

чинила? 

Та на це питання, кинене в зачинені двері, не 

відловів ніхто. Козаки заметушились. Наче на при 
каз метнулися до дверей, що вели до ванькиря. Ці 
двері були теж зачинені. 

Безрадність осіла на обличчях козаків: були 
в ластці. 

Онисим лідійшов спокійно до сто.па, сів за 
нього, на-'lив кухлик меду, випорожнив його, обтер 

рукавом уста й спокіЙно заявив: 
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- Попались! 

- Що попа.=Іись, тп по пались! - зойкнув 

Ох рим. - А все чер,ез тебе! 

- Через мене! А чому через мене? 

- Навіщо буд о так пити? 

А ти не пив? 

Та пив, бо ти велів! A;rr.e чого так було 

лити? 

Якто чого? Х ;ба ж ш.1яхта не пе? А ми 

Ш.lЯХТУ Вдава.1И! 

- Але й вда.1и! Ловка вдали! 

- Не скиг.1и! Будеш скигліти, як час буде на 

це. Тепер радьмо, як '-з цієї пастки видобутись? 
Герасим хитнув головою. 

- Легко радити! От краще подумаймо, як бо

ронитися! ко.1и моска.1і прийдуть. 

Онисим встав: 

- Х:юпці. порядок мусить бути! Я вже знаю. 

що зробити. Пістоаі в нас є, шаб.1і теж, так доро· 

го продамо свое життя, та поки прийдеться йог•) 

продати, є на це різні способи. Значить, щоб нас 

не заскочили: я стану біля входавих дверей і 

пильнуватиму їх, ти, Охриме, станеш коло вікна, 

щоб якась наво.1оч крізь вікно нам бісика не пу

сти.~lа. А ти, Герасиме, станеш біля дверей вань

киря. Хтонебудь ввійде дверима, шаблею його в 

голову тай крізь відчинені двері шусть. А вже як 

будемо на ардвірю то во.1я наша. Зрозуміли, хло-
'? t: 

ПЦІ. ,. 

Герасим пахитав головою: 

- Зрозумt.1и, та як ніхто не прийде? 
Онисим не погодився на це: 
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- Якто, ніхто не прийде? Хтось мусить 
прийти! 

- Мусить, не мусить. Ніхто його не змусить, 
тим мче ти. Не прийде й вже. 

- Ну, сьогодні не прийде, завтра не прийде, 
але таки врешті прийде колись. 

Ох рим зойкнув: 

- А що ж ми будем до цього "колись" їсти? 

Онисим подумав, й пішов за прилавок, там 

стояли пляшки з різними колірІовими наливками~ 

але зї~ти чогось не було. 

- Пити є, та ба, що будемо їсти? 

Герасим заспокоївся: 

- Мій пан казав, що сьогодні тут прийде. 

А що він сказав, то святе! Прийде й визволить нас. 

- А як його схоплять по дорозі? 

- Князя Четвертниського ще ніхто не схопив 

не схопить. 

Козаки вмовкли. 

Онисим взяв стілець з-за столу підставив до 

дверей і розсівся вигідно. Те саме зробив Герасим. 
OxPJiM підсунув стіл до вікна й сів з його ліво

го боку. 

Хвилини минали. Козаки не говорили до себе 
й довкруги коршми царила тишина. 

По довгій мовчанці обізвався Герасим: 

- А якби ввійшов коршмар, то бити? 
- Авжеж, але не на смерть. 

-Чому? 

- Ще нам потрібний буде. 

-Та до чого? Хіба--
- ПС'М'! - шепнув Охрим. - Хтось зближа-
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ється. 

В світлиці було темно, а на двор~ теж зовсім 
стемніло. Чути було тільки шорох, якби хтось на
ближавсь. 

Хтось іде! - шепнув Герасим. 

- На готовте пістолі! - кинув приказ Они
('ИМ. 

Козаки витягнули пістолі й застигли в очіку
ванні. 

Але шорох втих. 

- Нікого немає! - плачливим голосом зой-

кнув Охрим. 

- Тихо! Може пjдсідається. 

- Нічого не було чути. 

- Хтось по подвірі ходить. 

- Тихо! 

'Ш<;>рох повторився. Але вже ближче, начеб 

хтось дряпався по стіні. 

- Це кіт! 

- Або миша. 

Онисим підплиг близько с.:гіни приложив у-

хо. Пп хвилині шепнув: 

- Ув~га, хлопці! Хтось лізе по д~бині на 
стрих. Пістолі в поготівлі! 

Сам витягнув пістолю і швидко став коло две

рей. Герасим витягнув теж пістолю, зате Охрим 
почав гарячково шукати щось за поясом. По хви

лині, немов найшов те, за чим шукав і заспокоївся. 

На горі загупали чиїсь кроки: 

Герасим поглянув на зчорнілі сволокн, нена

че там шукав якогось вияснення. Але темінь огор

нула зовсім світлицю. 
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КозаІ<и ждали. І в тому очіІ<уванні таїлась я

J<ась туга, яІ<ась пр.истрасть, а рівночасно сила й 
лосмак цікавості. Миші, зловлені в пастІ<у, не 

тільІ<и. не боялись І<Ота, не тільки ждали його, але 
певні були свое] перемоги, перемоги, за яІ<у може 

й заплатять І<ровю, але заскочити себе не дадуть. 

Ніхто з І<озаІ<ів не писнув словечІ<а. Навіть 

Охр·им, що завжди зойJ<ав, приниJ< зовсім і ждав 

рОЗВЯЗІ<И. 

Але розвязка не приходила. Шорох затих і 

настала знову тиша. Козаки мовчали. 

Десь далеJ<о забрехала собака, І<р.ізь віІ<но по

чало пробиватись зеленJ<аве світло. 

-Либонь сьогодні повня - шепнув Онисим. 

- Так, сьогодні велів нас тут ждати мій n~н 
відловів шепотом Герасим. 

- Ко би хоч не прибув запізно !-хотів сказа
ти Онисим, але замовІ<. - Не виІ<ликуй вовк~ 

з .1ісу, він й таJ< прийде! 

І знову зацарила тиша. 

І нагло щось з грюкотом гупнуло у ванькИрі, 
аж І<озаки схопилися. Крjзь щілину дверей забли: 
мало світло. 

-Увага! 

Пістолі насторожились. Хтось ввійшов до вань

киря й наближався до дверей. 

- Герасиме, увага! ЯІ< тільІ<и хтось ввійДе, 
ло голові його, ми крізь відчинені ·двері на двір. 
Увага! 

І коли вся увага козаків була сnрямована на 
)ІВері. ЩО ВеЛИ ДО ВаНЬІ<ИрЯ, НаГЛО ЗГОрИ МЇЖ СВО'· 
локами відчинилося тайне віконце, світло смоло-
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скипа залило цілу світлицю, а якийсь го.1ос закри· 

чао: 

- Зложіть всю зброю на стіл, бо стріляєм о • 
Ошелешені козаки ГJlянули догори. 

Крізь відчинений, чотирокутний отвір в сте:t: 
дивились на них грізно чорні ду.1а трьох рушниць . 

..- Зложіть зброю, бо стр.іляемо! 

Онисим глянув на Герасима. Хоч наготовлен; 

nістолі ждали, стріляти не було до кого. Хто три

мав рушниці, не знати, не видно бу.н,~_,. А стріляти 

в стелю, чи в рушниці? 

І не знаючи, що робити, обидва рішились спи

тати очима Охрима. Але коли звеv,нули свої очі 
під вікно, там, де мав сидіти Oxpv.'!l, Охрима не 
бу.'Іо. Л\ісце було лорожне. А на сто~1і не було ні 
'ni( ro.7J;, ні шаб.1і. Не хотіли вірити. Щераз погля· 

--tyJ. .. 1. Jаки немає . 
. - В третє кажу вам з .. 1ожити зброю, бо ви· 

стріляєм о вас, як собак! - загрозив знову голо<.:. 

- Немає Охр,има, значить він щось задумав. 

Р. я• · задумав, то нас не опустить ~ пuдумав О· 
р•.fсим і поволі підійшов до стола. Відіпняв шабтс 

t положив на столі. Відтак по .. 1ожив пісто.1ю і ві 

,ff.ЇЙШОВ на бік. 

Те саме зробив і Герасим. 

- Хай один стає поб:ч другого! - загрозив 

ЗНОВУ ГO.rlOC. 

Герасим перейшов світ.1ицю й став побіч О· 

НИl:іМа. 

- l :•ходь третій! - зак.1икав по х&илині го 

~'J:nc. 

ОнисИ:\1 Герасим пог .. 1яну.1и на себе й по-
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сміхнулись. 
Третій н·е виходив. 

- Чуєте! Третій, виходь! ЗаГJ)ІеМЇВ ЗНОВ у 
голос. 

Онисим nоглянув догори: 

- Немае третього. Ми тільки вдвох. 

- А де ж третій? 

-Не знаємо! 

- Як не знаете! - розсердився голос. - To>k 
вас трьох було. 

- Було трьох - nритакнув Герасим. 

- Ну, а де ж nодівся третій? 

- Щ~з! 

- Що ви тут дурака мені валяєте? Де третій? 

- Як ти такий відважний, то nодивися! -
зневаж.11иво відnовів Онисим. 

Рушниці nоча.,1и рухатися. Кілька го.1осів щось 

нишком заговори.1о між собою й по хвилині якесь 

в.\·сате обличчя вирячило очі, заглядаючи nоміж 

..1уаа рушниць. 

На хви~ину все втихло. 

Кі.1ькох людей затуnотіло у ванькирі. Заскре
готів ключ в замку й двері відчинилися. 

На порозі стану.,1о тр,ьох узброєних мужчю·!. 

Зі заду кі.1ькох узброєних с.,'Іуг тримало горіючі 
ОЮ.lОСКИПИ. 

Л·\ужчини вдягнені були в козацький стрій, 

\Зброєні від стіn до го.tови. На головах смушкові 

шапки, в руках голі шаб.11і. Зараз же за му.Жчина

:\1Н стояв якийсь високий, начебто чернець, в ка

птурі на голові. в його руках була теж гола шаr 

бл я. 
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Перший з ::\tужчин, високий і поставний, ввій

шов до світ.1иці. передти~ уважно ог.1ядаючись, 

та приступив .10 Ониси:\tа й Гераси~Іа. За НИ:\f всту 
ПИ.'НІ іНШі. 

- Зв язати їх! - кинув приказ c.l~Ta:\t. 

Ці шви.1ко підбіг.1и .10 Онисима й Гераси:\Ісl 
та ЗВЯЗа.lИ Ї:\f руки. 

;Івері у ванькир за.1иши.1ись відчинені. 

- Хто ви? - спитав високий ~ужчина. 

- А ти хто такий, що о1ієш нас вязати if на· 
па.1ати? - кинув бутно Ониси:ч. 

1\\ужчина пr.икусив губи ІЇ звернувся до c.1yr. 
- Скинути Ї::\І чоботи! 

С.1~ти кину:шсь .1n козаків і по хви.1ині оби.з.

Н<І 1\Озаки .1ежа.1и босоніж на сто.1ах. 

- Будете відповідати, чи вас припечи? -
спитав мужч11на. 

Гераси~ спокійно відповів: 

СИі\13. 

Як запитаєте мене, то відповім. 

Хто ти? 

Я Степан, князь Четвертинський. 

А цей? -- і тут ~tужчина вказав 1-1а Они-

Uei-i? Прокіп Верещака, .1итовсько-руський 
Ш.lЯХТИЧ. 

- Значить, вони! - кинув крізь зуб11 :\tуж

чІІна. 

Чернець нахи.1ився до :мужчини й сказав nів· 

Г0.1ОСОМ: 

-- Може б їх тут таки на ~tісці, по.lковню<у? 

Мужчина, якого звали по.1ковником, заnер~

чив рухом го~ови. 
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Візьмемо їх зі собою! - відrювів. - В мо
настир,. 

Всі стояли обернені спиною до дверей вань· 

киря. І ко:~и цей, якого звали полковником, обер

нувся до с.1уг, щоб, згідно зі своїми словами, в~_

літи забрати бранців у цей монастир, нагло вере

скнув. Всі оторопіли. Мужчина відвернувся від. 

бр.анців і, вказуючи на когось шаблею, кричав: 
- Лови! Лови! 

Ніхто не знав, що сталося. Кільком слуга:\І 

хтос~;» підбив ноги, хтось ранений закричав, оди!.! 

смолоскип випав якомусь слузі з рук і rоріюч[J 

смола роз.11и.11ася по до.1івці. А над цим гамором .1у 

нав крик: 

- Ловіть його! Ловіть! 

При дверях ванькиря зчини.1ася суматоха. Всі 

пха.1ися до двер,ей і ніхто не міг вийти. Врешті 

мужчина, вдаряючи п.1оско шаб.1ею! промостив 

собі дорогу, вибіг перед ванькир, JіЗ двір. За ним 
вибігли всі інші. В світ.1иці за.1ишилися козаки. 

Хви.1ину козаки мовча.1и. Врешті перщий заго

ворив Онисим: 

- Що воно таке, братіку? Чи бувало не прИ
був саме в добрий час твій пан, князь Четвертин

ський? 

Герасим потихоньки реготався й. не відпо
відав нічого. 

- Ти чого регочешся? Та скажи! 
- Ти знаєш, хто наробив такої суматохи? 

Ну! 

- Охрим! 

- Охрим? Якимже-ж чудом? 
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- Я бачив усе. Як нас к"1яті зас·~uчили, всу
ваючи рушниці крізь nовалу, Охрим зміркував,,, 

чому діло швидше, як ми, й заховався nід сті.11. 

Світ ло nад ал о згори й ніхто не завважив малогu 

Охрима, як· він скрився nід столом. Я його бачив~ 
чи радше бачив його ноги, яких він не міг скрити. 

А ко.аи всі ввійшли, Охрим nочав міркувати, як ви. 

дістатись, ну, й, звертаючи тамтих зніг, втік крізь 

відчинені двері ванькиря. Та чи втік .. 
Крики на nодвірі не вгавали. Крізь вікно вид

но бу.1о, як с.ауги зі смолоскипами шука.1и втіка

ча. 

- Як ти думаєш, схоn.1ять Ох рима, чи ні? 

спитав по хви.1ині Герасим. 

- Як Охрим зумів від своєї жінки втечи й ця 
не з.:-rови.1а його, то його вже ніхто не з.1овить. 

І справді. На дворі метушня не вгава.1а. Чутно 

бу.1о, як сідла.1и коней і .1агоди.1ись до погоні. 

- Чуєш, кінна погоня за ним! 

- А він десь неда.1ечко за.1ишився, як цвір-

К\'Н у зачіпку. Коби хоч не схопили! 

-- Не трівожся! Охри~а й сатана не схопить. 

А.1е теnер тихо. 

На дворі за вікном nочувся стукіт коnит від

їзджаючих коней, відтак хви.1ину тиша, а кі.1ька 

хвиJ1ин nізніше до світ.1иці ввійшов високий :\tуж· 

чина, якого зва.1и nо .. 1ковником, чернець і кор

шмар, яки;r тримав у руках два горіючі смо.1ос

киnи. 

Коршма.р. сnинився nри дверях. Тамті обидва 

підійш"1и ближче. Чернець розвязав козакам ноги. 

-Встаньте! 
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Мужчина звернувся до коршмаря й, показу· 
ючи на входові двері, спитав: 

- Ці двері зачинені? 

- Так, ваша світлосте, милостивий пане по.l· 
ковнику, за.1ізними дрюками зачинені, навіть ми

ша не пролізе, а найбільший силач не звалить. 

- Добре! Залиши один смолоскип тут, а сам 

іди й пи.1ьнуй коршми. Наші коні хай ждуть під 

rанком осідлані, ми зараз їдемо. 

- Так, ваша світлосте! 

Коршмар поставив у залізне кружево один 
смолоскип, а з другим вийшов до ванькиря, зачи

няючи старанно за собою двері. 

Високий мужчина підійшов до козаків і впя

.1ивши очі в Онисима, поволі крізь зуби ви цідив: 

----- Ти знаєш, хто я є?? 
Онисимові зовсім було нецікаво, хто є цей, 

якого зва.1и полковником і перед яким всі тремті
ли. В цій ХВИ.-1ИНі, КОЛИ П0.7ІКОВНИК завдав ЙОМу це 

питання, Онисим думав, чи Охрим вирятує їх 

з цього неприємногq положення, чи ні, чи прий

деться значить загибати, не відаючи за що. І то· 

му глянув зовсім спокійно на питаючого й щиро

сердечно відповів: 

- І не потребую знати! 

Чернець аж схопився з місця. 

- Повчи його, полковнику, повчи цю гадю

ку, що стільки нас куса.-1а. Хай хоч перед смертю 

nочує твою силу. 

Онисим зчудувався. 
Гадюка? Кусала? - Він не пр.игадував со

бі, що когось кусав, ну, але як кажуть .. 
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Міжти:\І полковник насупив брови й щойно по 
хви.1ині відозвався до чернця: 

Ні, я передше поговорю, поговорю з ІІИ\І 

так, що чорти в пек.1і реготатисьмуть з радості. 

На вогні виспіває він мені про До.1иничівну 

правда, вашмасть? Ми ще з того часу знайомі .. 
Онисим почав пи.1ьно с.1ухати. 
- Да.1иничівну? Що воно таке? -- і так зди

вовано г.1янув на по.1ковника, що аж цей зди· 

вувався. 

- Хочеш :\Іене об:\tанути, що? Думаєш, щ.:: 

не знаю, з ким ти тоді їздив по Дз.1иничівну? Ду

:\tаєш хто спрятав зі світа Сємєновського, твойого 

друга найб.1ижчого, прияте.1я найкращого, вірни

ка найсердечнішого? Хто? Ти не знав ще дотепе)J 

цього, а.1е сьогодні я тобі можу сказати щиро: н 

це зробив! Я! 

Ониси:\І рішуче не :\tіг собі нічого пригад~

ти. Якби хтось завів його перед образ Покрови 
Пречистої, дві свічі засвітив, велів руку на свят~ 

Єванге.1іє пок.1асти й спитав: присагаєш, що ні

чого не знаєш, ні про Да:шничівну, ні про Сємя

новського? - на ці.1у церкву гукнув би: при

сягаю! 

А по.1ковник говорив да.1і: 

- Ти деінде :\1ене шукав. Я знаю, ти гнавс~ 
за :\ІНОЮ ту ІИ, куди Я гінців розіс.lаВ, МОВ.lЯЧV., 

хай :\Іене шукають. І вони нібито шукаючи мене. 

шпа.1и про :\Іене, а ти їхав с.1ідо:м їх і думав, щu 

ось-ось схопиш мене! А міжтим я своє ді.1о роб~~ 
а ти ганився за мною і шукав мене там, де і\Іен~ 

не бу.1о, аж поки не попався в сіти. Ти ду:\tав, що 
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я деінде й що тут тебе я не заскочу!! Ох, який же 

ти дурень, мосьці Всрсщако! 

І ІJОJІковник зареготався. А сJІідом за ним 

почав реготатися чернещ>. Та тут стаJІОСІ> щось 

дJІЯ них обоїх нсзрозуміJІС. Онисим, нкий пиJІІ>НІ' 

слухав СJІіВ nOJIKOBIIИIOl, ЩОЙНО, І<ОJІИ ЗLlЧУН CJIOB:} 
4

' MocІ>Jti Нсрсщако", nригадав собі, що uін не О

нисим, ч,ура JІитовсько-руського шJІяхтича ГІроко

па Нсрсщаки, а таки сам Версщака. ЗначиТІ>, цс~і 

з цими всіми Далиничівними й СємяновсІ>кими ІН~ 

знає, до кого говорить і думає, що говорить 3 

його nаном. І бачучи, як вони обидва сміютьсн, 

Онисим nочав реготатися, та так щир.о й сердеч

но, що тамті заперестали сміятися. Не могJІИ зро

зуміти вибуху такого сердечного сміху. А Ониси

мові сльози котилися з очей, він nросто заікувао

ся, nлював, згинався, начеб його не знати, як че

рево боJІіло й реготав-реготав. А nідчас рего

ту виховзувалися з його уст слова, які, хоч май

же не завжди підходять шляхтичеві, але майже 

3авжди є виявом знаменитого настр,ою: 

- А щоб ті чорти маму місили! Ха-ха-ха! А 

трястя твоїй... хе-хе-хе! По рол о б тебе! Хі-хі-хі! 

Гик! Ой-ой-ой! Ха-ха-ха! Гик! Боже! 

Полковник і чернець дивилися на себе. Не мо 

І',1ІИ зрозуміти цього надсnодіваного для них за

І<інчення розмови. І стуnнсво, коли регіт їхнього 

нязня не тіJІьки не вгавав, а навnаки кріnшав, об
JІИччя їхні заходиJІИ чорною хмарою. Рука nол

ковника затиснуJrа рукоятку шаблі, але через хви· 

.Jашу він nереміг себе й дав знак черцеві. 

Цей, не поспішаючи підійшов до древей, хо-
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тів їх відчинити, але двері були зачинені. Голосно 

постукав і ждав. З ванькирі не відзивався ніхто. 
Чернець nостукав сильніше. Міжтим Онисим за

спокоївся трохи. Хотілося йому nросити вибачен· 

ІНІ, що він так нестримно реготався, але чи ж це

він винен? А чернець nочав уже не стукати, але 

гримати до дверей. Ніхто не відозвався. Він гля

нув на uолковника, наче nитаючи, 1цо робити .l 
знову загримав. Жадної відnовіді. 

- Що це? - сnитав трохи стрівоженим го

.~юсом nолковник. 

Не знаю, ваша милість. Нас мабуть замк-

нул·и. 

Гукайте по коршмаря! 

Чернець nідійшов до вікна й крикнув. Та на 

nодвірі цаrила тиша. Полковник nідбіг до дру

rих дверей. Ці. теж були зачинені. Не знаючи, LЦО· 

робити, неначе на чийсь наказ, nідвели вони очі 

догоrи й глянули на відчинений ще отвір в стел; .. 
Крізь отвір гляділи на них два чорні дула ni ·· 

..:толів. 



НАйМИЧКА 

ІІІ. 

- І'осподоньку! Коби хоч вспіла! 

- Уже не вспіе! он бач, уже місяць високо, 

а її немае! А не казала, Горпино, куди їде? Може б 
і"і пошукати? 

- Не казала! А чи вона щонебудь говорить? 

Сідлає коня і їде. Ще добре, як скаже: вернуся 

тоді й тоді. А сьогодні нічого не казала. Навіть 
не знаю, в яку сторону поїхала. 

- Погано! 

Дві тіні спер.лися на деревляний, досить низь
кий частокіл, що окружав садок і дивилися на мі

сячним сяйвом залиту доріжку. 

- А що буде, як не пр.иїде? 

- Пек тобі, сатано, цур тобі! Що верзеш, І-

ване! Не приїде! Та чому ж би не мала приїхати? 
Завжди приїзджає та й тепер приїде. Таж мило

сердний Господь хіба не дозволи.ть на старості літ 

такого ждати. Теж вигадав, не приїде. 

- І Щ(_) не боїться так сама ... 
- А її мати боялася?! От, коби ти бачив ії 

матір! Де-де, дочка! Очі чорні як ворон, дві коси 

гадюки, а стан, як у берізки. В цілій Україні та· 

кої краси шукай. Не тямиш її уже, Іване, а я так як 

її бачу. Казали, не з нашої крови була. І таки прав 
да, що не з нашої! А хіба ж хто з нас так веш

таеться, як Оксана? А старий сотник на все дозво

ляt:. Видно, велику жалість має до неї. А Оксана 
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до матері вдалася. Зовсім . мати. Навіть так і го

ворИть, як матір. А не перечив сотник сотничисі~ 

не пер.ечить сотниківній ... А, глянь-но, Іване? Уде? 
Іван нахилився через частокіл і бачно дивив· 

ся в срібним сяйвом залиту доріжку. 

- Птах якийсь, мабуть. Зараз ... ні, таки птиця 

якась ... 
- Ко би хоч вспіла! 

Десь зацвірінькали пільні коники, зашептала 

трава, вечірний w'Іегіт поплив у далину, запахло 

мятою. 

· _ А цей уже довго сидить? 
- Та приїхав ще перед сумерком. Ну, що ~' 

говорять собі зі сотником, сказано вчені, військові 

люде, е і про що побалакати. Але сотник уже кіль

ка разів питався: 

- А Горпина що казала? 

~ А що ж маю казати! Гуляти поїхала. Вер

хом. Ну, а щq скажу? А хіба я знаю, куди поІха
л~а. Кара Божа не дівчина! От, дов~деться мені 

старій випити за неї ... О, а може це вона? .. 
Ні, це нічна птаха, якась .. 

- Десь стільки тих гаспидських птах намJІо· 

жилося.. Господоньку, що ж тут рпбити? А мо

же справді, як ти виговорив, вона не приїде? 

- Та я не виговор.ював, я собі тільки так ... 
Бо раз, пригадую собі, панночка, пізно було вже) 

дуже пізно, панночка приходить д9 стайні, а я 

вже спав, приходить та над моїм вухом тихенько: 

Іване! - кличе - Іване! А знаєте, .як воно в стай

ні спиться, одним вухом спиш, а другим коней 

пильнуєш. Та і схопився я на рівні ноги, та, що 
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ci"tl.locя, питаю. А панночка собі: виведеш - ка

і~l' - мені Зіркатого на подвіря. Ухати - каже -
\Іt'Ні треба. Як їхати - то їхати. Осідлав я Зір,ка.;. 
тuro, вивів, а панночка вже жде. Обдивилась, чи 

все гар~азд, та й каже до мене: нікому - -каже -
не говори, що я їду. А кому ж я - кажу - маю 

говорити? Що ж то - кажу - жінка є в мене, 

ІJІІ що? Та й не вспів я це сказати, а по нашій 

ІІанночці й слід застиг. 

- Поїхала, кажеш? 

- Щоб то поїхала! Полетіла! О, Горпина не 
:ша є, що то за кінь цей Зіркатий! А ще як панноч

~:v почує на собі, то начеб панночці хто крил до

дав. 

- А я бач, нічого не знала! От, біля її кім
нати сплю, ~ не знала! 

- А ви, Горпина, нікому й не кзжіть. 
- А ти що думаєш, що я з язиком в Чиги-

рин піду? 

- Та ви вибачайте, а то воно часом і понево

.:Іі щось висмикнеться .. 
- Ти смик, то тобі може й висмикнутися, а 

не мені старій, що гр.удьми своїми Оксану году

вала. Ну, але росказуй далі. 

- Ну, та й що! Пішов я в стайню спати. Дов· 
1·о я спав, чи ні, не знаю вже, коли чую, хрохіт. 

Схопився я знову, а тут панночка Зіркатого веде. 
А кінь кажу вам, ледве дише. Обітри його - ка· 
/І.;е панночка - й сама сідає в жолобі та теж лед

н~: жиє. Та прошу паниочки йти лягти - кажу я 

--- я уже Зіркатого допильную. Подумала вона, 

подума.па, либонь втома таки більша бул·а, як віра 



в мої слова й каже: так я іду, а ти - каже -
допильнуй його, а гостинця - каже - тобі nри

везу. Та й пішла. А воно вже внедовзі А дніти 

почало ... От і я тепер кажу: може аж над ринком 
приїде .. . 

- Господи сохрани! от вигадуєш! Якби так 
кудись далеко, то хіба сказала б, але -

- Гор.пино, Горпино! - почувся міцний 1·о· 

пос з дверей хати. 

-Спухаю!- відозвалась швидко Горпина. 

-А ходи-но сюди! 

Горпина підійшла до хати, щось порозмовля

па й по хвилині вернулася знову до Івана. 

- Сотник питав? 

- Ще й який сердитий! Куди цей дівчук во-

почиться - каже -хіба доведеться нагаєм вчи

ти її - Боже сохрани, Господи поможи! Ко би 
хоч Пречиста домів її щасливо повернула ... 

Пільні коники цвірінькали, мов розсварені, 

місяць плив по молошному шляху, ще дужче за

пахло мятою. 

Зі стайні хтось вийшов та нишком прокрався 

до частоколу. 

- Немає 1це панночки? - спитав тихенький 
ГОJІОСОЧОК. 

-А ти чого не спиш? Чого шляєшся? -
спитала гостро Горпина. 

- Страшно мені чогось, мамуню. Не спиться. 

- От краще помолися і лягай. Ходиш, на мі-
сяць дивитися і Бог зна, що привиджується ... 

Іван схилився, узяв стебпинку трави й почав 

гризти зубами. 
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- Ганусю! - спитала по хвилі Горпина. 

- Чого? 
- А панночка, як буЛа вдягнена, як виїзджа-

ла? Ти бачила? 
- Бачила, мамуню. Панночка так вдягнулася, 

ЯІ< Я. 

- Що ти верзеш? 

.- Та присяй Богу, мамуню, зовсім так, як я 
у будні ходжу. Ще й фартух почепила. ТільІ<и 

за . сорочку кинджал встромила, той ту~цький, 

що їй наш пан привіз. 

- Свят! Свят! Свят! перехрестиласfІ 

Горпина. За нею крадькома перехрестився Іван. 

Пільні коники вмовкли. Щось пересупулося 

травою, над де~вом пролетіла сова. 

- Кажуть - шепнув Іван - що як когось 

JlИXO стрінуло в дорозі, то хай три душt до Пре

чистої нашої Покрови, вголос "Під Твою милость'' 

відмовлять, то Пречиста руку подасть блукаючо· 

му й: домів щасливо заведе. Так в моїх сторонах 

кажуть. 

- Де це так кажуть? - спитала Ганус я. 

- Там, де я родився - шепнув Іван - за 
рікою Збручем. 

-Далеко? 

- Дуже далеко... - мов відгомін відозвався 
Іван. 

Уста Горпини почали рухатися... "Прибігаєм .. 
молитв наших не презри ... " За нею шептала Га
нуси. А Іван дивився на місяць і уста його не ру

халися. У світлі місяця бачив Іван свою панночку, 
Зіркатого, а над ним Пречисту Діву, що лагідно 



всміхаючися, витягал·а до паниочки свою довгу, 
сніжнобілу руку. 

Пільні коники знову почали сваритися. Б тр,(:t· 
ві щось заворушилось, швидко пробігло під чн· 
стоколом. Сонний птах верескнуа далеко в саді. 

Нагло Іван випрямився і почав надслухувати. 
- Хтось їде! 

Горпина й Гануся насторожились. 

- Нічого не чутно. 

- Я вже чую. Панн_очка їде. Чую ходу Зір· 
като го. 

Всі, притаюючи віддих надслухували. Стукіг 

копит наближався, кріпш.ав і врешті в сріблі мі

сячного сяйва мигнула .tел·ика пт·аха, що летіл!l 
просто на частокіл. 

-- Панночка! Панночка! сплеснула в доло· 

ні Гануся. 

- Слава Богу! - віддихнула Горпина. -
Правду кажуть в твоїх сторонах, Іване! 

Розгуканий Зіркатий стрілою перелетів побіч 
них і спинився на подвірі. Іван підбіг до коня. 

З коня легко зісунулась струнка, пр,ужиста 

постать. 

- Матінко Божа, Океаночко! Що ж ти з на
ми старими робити думала! Таж ми тут - -

Перед Горпиною спинилась струнка стати. 

Чорні очі в сріблі місяця набр~ли якогось дивно

го, мягкого бл·еску, темне обличчя зливалося з 
чорнотою коня, що важко дихаючи, окутувався в 

серпанок імли й куряви. 

UЦо сталося? -- спитав низький, звучний 

голос. 
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- Таж тут на тебе ждуть, ледве сонце зай

шло, а приїхали до тебе .. 
-- До мене? - здивувався низький голос. 

- Не знаю, Оксаночко, до тебе, чи по тебr. 

А батенько, nан сотник, що хвилини виходить на 

rанок і питає, приїхала Оксана nриїхала вже чи

- А ти 1цо сказала? 

- Я С!(азала, що ти гуляти поїхала. 

- То добре! - й Оксана, швидко обернув-
шись, йшла в наnрямі хати. 

Оксаночко, та пожди! 

Чого? - сnиталася в ході. 

Та чейже може прибратися годиться! Так 

nростоволоса - -
- Нічого! Як nриїхали свататься, то хай зна~ 

ють, когv бер,уть! 

І Оксана перескочила сходи, відчинила две

рі, ясне світло кинулось в сад і щезло. Двері за
чинились .. 

Оксана глянула на гостя. Стояв недалечко 
двер.ей, наче прощатися хотів. Високий русявий. 

Гострий, перебитий ніс, повні, затиснені уста. 
Батько стояв побіч нього, й тримаючи в одній ру
ці люльку, кінчав про щось говорити: 

- ... а ви так і скажіть пану гетьманові ... 
Гляну ли на неї. 

- Ти звав мене, батеньку?! - сказала спо
І<ійно й підійшла ближче. 

На столі стояли чарки й дзбанок. 
Побачила видимо втішене обличчя батька. 

Ну, ти вже є! А ось пан осаул вже й діж
датись тебе не може! Я вже просто сам не знав, 
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ч-и посилати гінців за тобою.. Ну, познайомтесь: 
пан осаул Тиміш Носач, від пана гетьмана до тебе 
з ділом nриїхав. 

Оксана легко задріжала. 
- Від пана гетьмана... до мене? 
На неі глянули сірі зимні очі. 
- Від Іх Ясновельможності, Пана Гетьмана 

до вас, сотниківно. 

Оксана глянула на батька. На його обличчі 
не можна бупо добачити жадного схвилювання. 

- Не розумію вас, пане оса у ле! Пан гетьман 

бажає мене бачити? 

- Так, сотниківно! Вашому батечковІ, панv 

сотникові я передав листа з проханням Іх Ясно
вельможності, Пана Гетьмана, одпустити вас враз 

з-і мною в Чигир.ин. 

Очі Оксани зі здивування не хотіли приплю· 

щитись. 

-В Чигирин? 

Осаул вклонився. 

- Так, сотниківно. якщо ви не втомлені, то 

можемо зараз їхати. Ух Ягновельможність хоче вас 

бачити ще сьогодні. 
Оксана не могла рішитись. 

- Батеньку, .а ін? - звернулася до сотника., 

- Я? - здивувався сотник. - Я нічого! 
Ждатиму тебе. Якщо ласка пана осаула, так з 

гетьманськими козаками відпровадить тебе сюди,: 

а як воля гетьмана.. J 

Оксана щораз більше не розуміла: Ти знаJ 
- Воля гетьмана .. Батеньку, що це? 

~ш щось! 



Сотник осміхнувся. 

- Нічого не знаю, дитино. ~nи.J, що пан осаул 

знудився тут зі мною старим, чекаючи тебе й з.на.

ю - додав заспокоююче - що пан гетьман хоче 

тебе справді сьогодні бачити в себе ... 
Оксана розве.1а руками: 

- Батеньку, я нічого не розумію! 

Сотник осміхнувся: 

- Нічого, дитино. Ми теж з паном осау.'Іо!\1: 

нt·l>~n,пo розуміємо. А.1е як гетьман розуміє, то 

ШІ:\t не треба розуміти. Правда~ пане осауле? 

- Так, пане сотнику! 

- Ну, йди дитино, вдягнися і зараз nоїд ет~! 

Оксана пово.1і вийш.па зі світлиці. Але на по-

rозі г:rянула на батьІ<а: 

- Батеньку, чи можна тебе на хвилинку? 

( отник вибачився. 
- Хвилиночку, пане оса у ле! 

Осау.1 вк.тюнився. 

Оксана витягну.rа батька за поріг: 
Батеньку, чи ти його знаєш? 

Кого, дитино? 

А ... тогп осау.1а? 

Звичайно, що знаю. 

- А він ... справді ocayJ1? 
- Як це спр.авді? 

- Чи він справді с.11ужить в канцNІярії гет!>-

мана? 

Сотника брови піднялись вгору. 

- А де ж би мав с.іІужити? Ясно, що в кан

це.lиrїі гетьмана. 

- Я тільки так ... 



Сотник осміхнувся: 

- Не довірJІЕШ йому? 

Брови Оксани легко збіглися над но~ом. 

- Недовіряти? Я? Хіба. ж ти не знаєш своєї 
дитини, тату? 

Сотник погладив чорне волосся: 

- Знаю, дИтино, й тому кажу, вдягайся і їдь~ 

І неначе крадькома, щоб хтось не побачив,. 

сотник нахилився над голівкою дівчини й швидко 

її поцілував та вийшов з кімнати. 

По хвилині в сві.~лицю ввійшов молоденький. 

козак; широкі темно-вишневі шаравари, бронзовий. 

оксамітний жупан з морелевими вильотами й мо

ролевем піджупанником, вишневий широкий пояс 

і жовті чобітки. За поясом сріблом вибиті пістолі 

й кинджал. В руці бронзова футряна шапка ~ 

червоним денцем. 

Козак всміхнувся ~а вид здивованого обличч~ 

осаула й низьким голосом весело сказав: 

- Ваші голови, панове товариство! 

Сотник прояснів: 

-- Скажіть, пане осауле, хто б в цьому коз:r 

кові пізнав мойого пустунчика? Ну, їдьте з Бо

гом! А я вас жду зі щасливим поворотом. 

Поцілував Окс~ну легко в голову, вклонивс~ 

з осаулом. 

На подвірю ждало трьох козаків, побіч стояв 

Іван і тримав Зіркатого. Оксана ніжно поплескал~ 
коня по шиї. Він начеб зрозумів, що треба ще 

сьогодні далеко їхати й легко заіржав. Швидко 
вскочила на коня, кивнула рукою батьков~ що 
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вийшов на рундук, вершники щезли в срібній 
імлі. 

Сотник ще довго стояв на р~ундуку. Аж коли 
підійшла Горпина й спитала, чи "пан сотник ужє 
лягати будут." - сотник обернувся до Горпини, 
поклав свою руку на її плече й, переможно осмі

хаючись під вусом, сказав: 

- Лепську маємо дочку, правда, Горпино? 

По кількох хвилинах їзди перед вершниками 
простягнувся чигир'"нський гостинець, що в далині 

щезав у ·сріблистому тумані. На переді їхало двох 

козаків, по середині Оксана, біля неї осаул, позаді 
третій козак. 

Коли виїхали на гостинець, осаул, приказуючи

прохаючи сказав: 

- Дозвольте, сотниківно, підогнати коня. Ми 

спізнились трохи. 

У відповідь Оксана долонею торкнулась Зірка· 

того між вухами. Кінь задрjжав, поклав вуха нс1 
голову й пqчав гнати. Оксана схилилася. Осаул за

лишився позаду. Кілька скоків коня й козаки, що 

їхали попереду залишились позаду. Але осаул не 

дав за виграну. Один голосний оклик і козацькі 
коні витигнулись в лук та перегнали Оксану. 

Вітер евистав в ухах, в очах клубилася срібли
ста мряка ,а вершники гнали ... гнали ... 

Гостинець закручував ліворуч. В долині гайок. 

А правоrотч,. подальше, Чигирин. 

Оксана легко обернула голову й глянула на 

осаула. Шапка натягнена на чоло, весь похилий до 
переду, майже лежав на шиї бахмета. 
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-Таки їдемо до Чигирина!- мигнула думюt. 

- Але чого? 

Стягнула трохи ·узди коневі. Тепер уже була 

спокійна. А врешті можна було бути зовсім спо· 

кійним. Аджеж батько з кимнебудь не пус·rив би 

її в ніч саму Значить, мусів таки гетьман зажада

ти її приїзду. Але чому? Що мав гетьман до неї? 

Щераз кинула оком на осаула. Зпід шапки ви
зирав пер.ебитий ніс. 

- Тиміш Носач! Тиміш - гарне імя. А Носач, 
.аки справедливо. Знали, як назвати. 

Ще один закрут. Гайок був уже зовсім близь-

ко. 

- А може тут нападуть? - мигнула в думці. 

- Може чекають в гайку? Хто його знає. Батень-

ко може його знати, але кому тепер 

вірити?! Вчора служи-в гетьманові а сьогодні мо

же комусь другому служити. Чиж не було вже та

ких! .. Носач ... Дивне якесь призвіще! Певно не так 
в дійсності зветься. А шляхтичем заносить ві :1 

нього ... 
Минали гайок. 

Оксана кинула оком за п~яс. Пістолі срібли
лися до місяцSї, а р.учка кинджалу кидала малень

ку тінь на піджупанник. Легко торкнула полонею 

між вухами коня. 

Зіркатий здер копитами, аж камінці посипа· 

лись по гостинці. Гайок перегнали стрілою. 

В далині бовваніла темна, незугарна маса. 

-Чигирин! 

Осаул підїзджав конем з боку. 
- Сотниківно, ми здержимось коло гетьман-
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ського саду. Будь ласка, спиніть трохи коня. 
Оксана стягнула коня. Козаки зїхали в доріж

ку ліворуч, а відтак малою, темною, опустіло.ю ву· 
личкою зїхали в місто. 

Місто спал3. Де-не-де у вікнах блимали сві

тилка. Двох вершників проїхало повз них, бачн(J 

приглядаючись. 

Ще трохи вниз, знову вуличка праворуч і СШІ· 

нились перед великим садом, обведенем часто· 

колом. 

- О, це й гетьманський сад! - сказав осау.:І, 

зеїдаючи з коня. 

Поки поміг злізти Оксані, вона швидко зіско

чила сама. Осаул взяв за поводи її коня й передзь 

одному з козаків. И:ого коня взяв другий козаІ<. 

Не кажучи ні слова, козаки миттю відїха.1и. 

Осаул підійшов до Оксани. 

- Будь ласка, ходіть за мною. Тут уважно. 

р.ів, ось місток .. 
Поміг її перейти вузе~ь~ий місток і спинидись 

перед деревляним частоколом. 

Осаул оглянувся довкруги й постукав швидк~ 

три рази, а відтак з довгою перервою два раз~ •. 
Хтось підійшов до частоколу. 

- Жовті Води! -· сказав тихо осаул. 
Таємна, скр.ита фірточка в частоколі відчини 

.'Іась ,осаул дав дорогу Оксані й ввійшов за нею. 
- Ясновельможний уже спить? - спитав о· 

t:аул в того, хто відчинив фірточку. 

- Ні, ще ні! - відповів хтось. 
Окtана міцно тримала руку на рукоятці ки~ 

дж ал у. 
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- Тепер, сотниківно, я вас попращаю. Жда
rиму вас в канцелярії. 

Осаул- вк.,1онився і щез між деревами. 

- Будь ласка, за мною! - почула Оксано. 

голос. 

:Широкоплечий мужчина йшов поnереду. Дріб· 

ний пісок шелестів під ногами. Крізь густі дерева 

ледв11 протікало срібло місяця. 

Завернули ліворуч окружили чарівний квітник 

і мужчина застукав до якихось темних дверей. 

Двері швидко відчинилися й неначе самі зачи

нилися За ними. Пер.ед ними був вузький коридор

чик, ясно освіт лений смолоскипом, прикріпленим 

до стіни. Догори вели вузькі східці. Ними вийшли 

неначе на широку площадку де було троє дверей. 

Біля кожних дверей стояло двох гетьманських 

гвардистів. 

- Хвилиночку заждіть тут !-сказав мужчина 

й ввійшов в середні двері. 

По хвилинні вернувся. Гвардисти стояли мов

чазні, неповорушно, неначе викуті з каменя. 

- Вибачте - спитав мужчина - як вас зго
лосити пану гетьманові? 

Оксана л-егко зморщила брови й глянула би
стро на свойого провідника. В очах його чаїлася 
зневажлива усмішка, ця усмішка блукала по тов
с·тому, обвислому обличчі, блестіла в холодних си
ніх очах й застигла в кутиках уст. Цілий закутаний 

був у чорну кирею. 

- Наймичка! - кинула Оксана різко вві чі. 
- Як? -- спитав зневажливо мужчина. - Як 

~яс з голосити? 
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- Скажіть пану гетьманові, що прийшла най

мичка, яку він закликав до себе. 
Мужчина JІСГКо знизив плечима, обернувся 

і знову щез в сер,едних дверях. Оксана глянула на 

rвардистів: стояли неповорушно, камінні. 
По хвилині мужчина вернувся, зачинив за со

бою середні двері, відчинив двері ліворуч і, кла

няючись низько, сказав: 

- Ух Ясновельможність просить. 
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ЧОРТОВА БАЛКА 

Князь Пузина підїхав під саму гору. Далі їхати 

було г011,і. Обривиста стіна гори не мала ніякої ши
рокої доріжки, куди б можна було проїхати ко

нем. Треба було йти й коня уважно вести за собою. 
Пузина зсів з коня, поправив довгу, чорну ки

рею, щоб не чіплялась хащів і не перешкоджувала 

пq дорозі, взяв поводи й поволі почав пнятися до· 

гори. йдучи, кинув оком на ловиолиций місяць. 

- Вже з півночі буде! - подумав. - Пр.ипіз· 

нився я, щоб хоч Верещака ждав. Четвертниського 

мабуть не буде. Не вспіє. А Торговицький уже під 

муравою. 

Приспішив ходи й пнявся далі. По дорозі лічив 

.1іворуч дерева. Один, два, три, при девятому де

реві слинився й уважно аійшов у яр. Яр обривався 

чимраз більше. Навчений кінь ступав поволі, уваж

но йдучи за своїм паном. По кількох хвилинах увій 
шли в русло висохлої річки. Пісок, намул під но

гами. Тут було йти вже безпечніше. Сходили щораз 
то більше вниз,· а.щ поки проти них не зачорlІів ве

.'Іикий отвір печери. 

Пузина залишив коня перед печерою й сміло 

ввійшов до середини. В печері було зовсім темно~ 
та щось живе в ній рухалося і двоє очей засвіти
лося. Пузина dиняв кресало, скресав вогню й прн 
бліденькому вогнику побачив коня. Заспокоївся.:. 
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Верещака ждав. його кінь стояв спокійно в печері 
і сп~кійно їв накинену на землю траву. 

Затямив собі, в котрому місці стояв кінь Ве
рещаки, Пузина вийшов перед печеру й впровадив 

до середини свого коня. Зі сідла витягнув пістолю, 
вложив її собі за пояс, вийшов знову надвір і скру

тив ліворуч. Перескочив один рівчак, пройшов ма

леньку долинку і знову почав пнятися вгору. Густj 

дерева прислони.;ш місяць. Десь загукав сич, над 

головою перелетів лилик, зап.11акав пугач. Якісь та· 

ємні шеnоти доходили з nоміж дерев. 

Але Пузина, навіть не звертаючи на це уваги~ 

йшов далі. Гора скінчилася обривистим яром. Пу.

зина вийшов над яр nочав ним сходити в низ, пок'' 

знову не натраnив на густі дерева. Скрутив ліво· 

руч і нагло, наче хтось обірвав якусь занавісу:"" nе

ред очима його простягалася маленька поляна, 

акружена стоJІ1ітніми деревами, д~сь недалечко 

доходило журчіння nотічка, а nосередині поляни 

тліло вогнище. 

Біля вогнища сидів хтось, закутаний в чорну 

кирею, зі схиленою головою. Вогнище ледве за

МІтно тліло. 

- Ілєлі! Ілєлі! - кинув тихо Пузина. 

Постать nіднесла голову, легко червона за

грава вогнища облила виразне, наче з каміння в .. -
куте обличчя мужчини. 

- Пузина nідійшов ближче до вогнища і щи

ро звитався. 

- Здоров, Проколе! - Боявся, Чи не втечеш 
мецt бувало, бо я спізнився трохи. 

Зимні, сталеві очі мужчини легко посміхну-
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лися. А сміялися тільки ці дрібонькі моршики, що 

засіли довкруги очей, на чорному мужеському 

ОбJІИ9Чі. 
- Як завжди! - впала відповідь. 
Пузина скинув кирею, роспростер на мураві 

і вигідно положився на ній. 
- Трохи, як завжди, а трохи ні. Значить, тро

хи було це з моеї вини, а трохи з rетьмана. 

- Гетьмана? 

- Так, бо бачиш Торговицького вбили, чи 

радше повісили, гетьман найшов його трупа, я на 
це- надїхав бо як тобі відо-Іо мав стрінутися з Тор

говицьким в Чигирині, обшукав трупа Торговиць

кого, найшов одну річ, стрінув Четвертинського, 

ска.~а'в йому в чому річ. - ну, й бач~ш, все те 
запяпо трохи часу. Значить, ось чому і сnізнився~ 

Обличчя Верещаки ні дрогнуло, ні один мяз не 

рушився. Тільки очі блиснули, коли нахиляючись 

до вогнища й nоnравляючи його, сказав: 

- Розкажи мені все. 

Пузина вигідно ляг на спину, дивився в ясне 
небо й nоволі розказував, як "він стрjнув гетьмана, 
як виглядав труn Торговицького й що він найшов 

під деревом. Як врешті побачив Четвертниського 
й як цього останнього захоnив "кривавий" чи рад
ше ''багряний хрест". · 

- Хто це nридумав? -- спитав по хвилі Ве

рещака. 

- Що придумав? 

- Ну; назву на останній знак Торговицьког<J. 

Ніхто не nрпдумав, а радше ,точно кажу-

чи .. я. 



59 

І тут Пузина піднявся, витягнув зза пояса пла

ток, розложив його й почав показувати. 

- Галузки лежали ось так. Бачиш: хрест. Зо

всім виразний хрест. А мабуть ТорговицькИй 

довше над ним стояв і кілька крапель крови впало 

незалежно від волі Торговицького, на рамена хре

ста. Ну, й вийшов багряний хрест. 

- Думаєш, незалежно від ВОо~'Іі Торго-

вицького? 

- Я так думаю, а врешті може ... Хто його зна? 
Може він і справді хотів нам дати багряним чи 

якимсь інШим знаком важну вістку? 
- Як дума.Є Четвертинський? Хто вбив Тор-

вицького? 

- Степ, чи виразніше каЖучи, чернь. 
-А ти'? 

Пузина знову вигідно ліг на кирею. 

- Я думаю, що москалі. 

- Зовсім правильно. Я теж так думаю. 
Пузина заложив руки на груди й говорив: 

- Чернь, правда, могла це виконати. Але за-

дум Карпова. 

- Так! Рішуче Карпова - потвердив Вере

щака. 

- А вслід за тим, Торговицький їхав з доку

ментом. Пинська земля заприсягла вірність геть

манові й злучилася з Україною. Значить, кому ц~ 
треба знати? Кому потрібно цього документу? 

-Ясно. 
-- Я теж так думаю. Тільки, бачиш, Прокопе 

воно якось мені неясно. 

--Чому? 
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- - Неясно тому, що хтось дізнався про цей до

а<умент. 

J Пузина обернувся так, щоб бачити. обличчя 
Вереruаки: 

- Бо дізнався - докінчував - ворог і, що 

найважні ще, міг дізнатися тільки ... від нас! 

Це слово впало твердо. Вітрець захитав вогни

щем, воно легко задимило й сизий димок простя

гався між .-.во ма обличчями: одним, спокійним, 

зимним, незмінним, а другим тверди'м, різким і 
вичікуючим. 

Стао~1еві очі ізза сизого димку прониза .. 1и об
личчя ГІузини, еверлили його, щоб добратися аж 

до мізку, до серця і вичитати там це все, чого не 

договори.'Іи уста. 

- Юрку, ти думаєш .. 
Пузюіа пово .. 'Іі піднявся, підобр.ав ноги під се

бе й оперся об них руками. 

- Про.копе, я не думаю нічого, я не хочу -
це слово впало твердо й гостро - я не хочу ду

мати нічu1·о. Але .. документу нема! А хтож з нас, 

чорнокирейників, знав про документ крім тебе? 

Четвертинський! 

І більш ніхто? 
Не лічу гетьмана ... 
Ясно, але більш ніхто? 

Пузина знову ляг на кир.ею, дивився довго 

в небо й по хвилі тихо сказав: 

- Значить, ті, що вішали Тормовицького, про 

існування документу не знали. 

Верещака лохитав головою. 

- .І навіть його не шукали. Вбити ·чорнокирей· 
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Пузина легко всміхнувся. 
- І нагорода. 
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- А що ті, що вішали Торговицького, не 
знали про існування документу, але навіть його не 

шукали, доказом багряний хрест. 

- Доказом? - не р.озумів Пузина. 

- Безумовно! Торговицький зал·ишив знак, 
де шукати документу. Він документу при собі не 

мав. Скрив його в безпечному місці. А це безпечне 

місце означено, покищо загадкою для нас: багря

ний хрест. 

Пузина знQву ляг і .• обернувся о·бличям до 

вогнища. 

- Зовсім справедливо! - сказав, дивлячись 

в померкле вогнище - тільки ще одна темна сто

рінка: з якої ж тоді речі вбивником є Карпов? 

- А чи ж Карпов, коли б стрінув тебе на го

стинці, не вбив би тебе? 

- Правда! - шепнув Пузина. 

- Карпов ~істав від царя приказ нищити 
"чорнокирейників". Цар. з гетьманом пІдrmсує до
говори, а міжтим насилає своїх шпигунів, щоб ви· 
нищити, ослабити Україну. І коли гетьман проти 

московських шпигунів висунув нас, Карпові не зали 

wається ніщо іншого, тільки по одному з нас згла

цжувати зі світа. До нас не дістанеться, бо ми 

зачинена для себе самих сімя, ніхто чужий доступу 

до нас немає, грішми нас не купить, бо за нашІ 

власні гроші ми змогли б такому Карпову пів мос

:'.іовського царства купити. Залишається одно: ви

губити до ноги. 
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- При·ємне майбутнє! - всміхнувся Пузина. 
- Таке майбутнє, .як кожного лицаря ... Та не 

в тому річ. Річ в тому, що місце Торговицького му· 

сиш ти заняти. 

- Не розумію. Поскільки знаю, він діло до

вів до кінця .. 
- Либонь. Сього певно не знаємо. Якщо най

дем багрянИй хрест, то тоді щойно дізнаємося, чи 

діло довершене, чи ні. Частинно воно довершене, 

це знаю з листа старого Степана Четвертинського, 

але як далі, не знаю. А це діло треба рішуче дове

сти до кінця. 

Верещака встав і ~итягнув зпід себе шкуряну 

торбу, а звідтам з різними паперами листи. 

- Щиро кажучи, Григор возив зі собою цього 

листа і завжди забував дати гетьманові. Аж вреш

ті я відобрав його йому й сам доручу. Цей лист 

ще зі січня, подумай, як довго з ним возився Гри

гор. Переглянь його, побачиш настрої старого 
князя Четвертинського. 

- Звілкі.ля старий пише? - спитав Пузина. 

- З Нової Четвертині. 

Позуна розложив листа: 

''За прислання універсалів ВММПана на охо

рону майна мого волинського, поJ<Іірно дякую, 

вчинивши поклон Господу Найвищому, що саме 

ВММПана добрим для мене вчинив і що маєш 

відомість певну про Дім мій, який від давніх кня· 
жат Руських виводиться. Але я мусів дати хліб для 
полку, що стоїть в Турові й до Висоцька, де йМП 
Зарудний був, теж послати. Тому, бувши певним, 

що це Ух Милости полковники помимо волі ВМи· 
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Пана послати. Маю надію, що суворо з милостивої 
ласки своєї панеької накажеш, щоб більше з мене 

не стягали й не кривдили в старості моїй, мене, за 
одміною несталої фортуни. позбавленого тепер ши

роких волостей бідного Русина, слугу ВММПана, та 

вбогих підданих моїх. За собою і за сином моїм 

каштеляном минським, у якого маєтності одібрано, 

пильно ВМММПана прошу. Зволь подати руку не· 

щасливому, як звикли Великі й Славні Гетьмани, 

що перемагають і над прохаючим милосердя чи· 

нять, а таким Гетьманом і ВММПан єси. Що ми 

це одержимо покладаюсь, уповні на ласку вммnа

на, яку заслужити, поки житя могс,, я і потомство 

мое вважати себе обовязаними ... " 
Пузина згорнув листа й віддав Прокопові. 

- Поскільки я знаю, стар.ий Степан Четвер· 
тинський не є винятком. Якби серед українськоі 

шляхти були інші настрої, старий Степан такого 

приятельського й сердечного листа до гетьмана не 

написав би. 

Верещака сховав листа. 

- Саме тому я і кажу, що Торговицький, як 

що не зробив усе, то певно львину частину. Тобі 
залишиться мало. Та поки ти поїдеш туди, треба 

розглядати тайну багряного хреста ... Без розвязки 
цієї тайни, немае що їхати ... 

- Четвертинський сюди нr прибуде? 
- Як ми розходилися, то казав, що прийде, 

але куди вибрався, не знаю. Він також шукає роз

вязки. 

На хвилину стихли. Пузина дивився в небо; а 
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Верещака встав і почав поволі ходити по муравІ. 

- ТИ не знаеш ближчих знайомих Тр.рговиць-
к·ого? - спитав по хвилині. \~ :· 

- Яких ближчих знайомих? - не зрозумів 
Пvзина. 

- Просто знайомих, товаришів. Може б вошІ 

знали що про багряний хрест. 

- Знайомих ... - повторив у задумі Пузина.--

... Знайомих ... Ну, що ж, ближче він так з нІким н'= 

товаришував, навіть і в нашому гуртку, як сам т~ 

~наеш він був завжди здержаний і холодний в по

ведінці. Знаю, що хотів женитися .. 
- Власне .. 
- Зараз, поскільки собі пригадую. Тоrговиць· 

кого вінчання мало внедовзі відбутися в Чигирині ... 
Пригадуеш, що підчас нашої останньої приявностІ 

в гетьмана, він питав, чи може приїхати зі своєю 

судженою просити б.1агословення в гетьмана... А 

мо·же навіть вже вони бу~1и по слюбі тепер. 

- Погано, rцо він з ніким не товаришував. 

Пузина осміхнувся. 

- Ти так говориш, якби ми оби;х,ва, або Че

'твертинський, так дуже зі всіми товаришували? 
Ч11ж можна вести таку роботу, як ми, й пр.оводитн 

ночі на гулянках? А де інакше найдеш товариство? 

- Ну, ми спорікати на товариство не можемо 

І що найважніще, зміняемо його кожного дня. Ал~ 
суджена Торговицького, чи може його жінка, це· 

Бur левська. 

- Так Івана Боглевського з Глинська й Кни 

жої Луки дочка. 

- Як ій на імя? 
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-Христина. 

- Може через цю Христину зможемо дещо 
nровідатись? 

- Може й через Христину.. Небагато, я ду· 
маю, скористаємо з розмови з нею, але до Глин

.ська поїхати можна. 

Верещака сів біля огнища. 

- Може б ти, Юр.ку, поїхав туди? Ти знайо
_мий з Боrлевським? 

- Знайомий. Добре, можу поїха~и й розвІда

ти. Неприємно воно дуже тепер їхати, але інакше 

.годі. Тимбільше, що вони напевно вже знають пр~ 
смерть. 

- А може ще ні. 

- Рішуче знають. Таж гетьман мусів їх пові-
домити. його ж поховали в Чигирині. 

- А я поїду до Торговиці. Може там найду 

якийсь слід - рішив Верещака. 

- Там, думаю швидше зможеш найти. 

- Ледве. Саме я думаю, 1цо він дома нічого 
не ховав. Документ мусить бути схований деіндt:. 

Дома в аього напевно жадного багряного хреста 

немае. А, ти знаt::ш, Христину? 

- Знаю. Чому питаєш? 

- Можна буде з нею щиро розговоритись? 

- Дівчина з неї гарна. Але чи щиро можна 

буде з нею говорити, сумніваюся. А ще я! 

-Чому ж ти? 

- В такому випадку краща була б жінка. Жін 

-ка від жінки всього розвідає, як хоче. Я радив би 
nустити на неї Далиничівну ... 
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кликувати. 

- А ти коли будеш у Варшаві? 

- Жду вирішення гетьмана. Ну, але нижче-
двох-трьох - лічу - місяців напевно ні. 

- Задовго. Ну, що ж по пробуємо! 
- Ідь таки зараз, сьогодні. 
- Добре, поїду надранком. Трохи епічну, ну 

й хай кінь відпочине. Вже ледве ногами волочить. 

І nузина простягнувся на киреї та розnнЯJ). 

трохи пояс. 

- nрокопе! - сказав тихо по хвилині - а 
ти як з... Далиничівною? 

- Як завжди. Чому питаєш? 

- Оттак! Розговорилися про жінок та поне"-

ВОоlІі пригадалась даВНЯ історія. nрекрасна дівчина. 

І вимріяний шпигун. 

- Юрку! - а що сталось з твоєю судженою? 

- Нічого. Розійшлись. 
- І ти не бачив її уже більше. 

-.....- Не бачив. І не хочу бачити . 
._ Шкода, що воно якось так розійшлось. Ви 

собі добре підходили. 

- Я теж так думав та виходило, що ні. 

- Ще ти вернешся до неї! 

nузина обернувся набік і дивився в огнище. 

- І - знаєш, може б я і вернувся та JІедви~ 

чи направиться те, що сталося. 

- А ти знаєш, хто тобі ії спрятав? 

- Спр.ятав, не спрятав ... ЗнаєІІІ, що вона, як 

я її колись знав, дух степу. Вилеліяла собі в своїй 
уяві образ мужчини, якого мабуть немае на еві-
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ті та й всіх стрічних мужчин порівнювала з цим 
уявним образом. Ясно, що воно не виходило в 
користь мужчинам, Які ходять по світі. А врешті, 

qи я знаю, що вона хотіла ... 
Верещака поправив огниtце. 

- Расова дівчина - сказав. 

А Пузина вдивляючись в огнИще тихо додав: 

-Чарівна ... 
Обидва вмовкли. Вогнище живіще запалахко

тіло, місяць ловився хмарою. Десь далеко загука 

ла COBJl. 

По хвилині Пузина поволі підвівся і глянув нл 

Вемещаку: 

-· Ходім спати. Чи ти може кого ще ждеш? 
-Так жду. 

І Верещака легко всміхнувся. 

- І ти навіть не догодався б ког.о. 

-Ну? 
- Посла їх милості короля Швеції.. 
- Грондонського? Тут? 

- Ні, тут ні, тільки недалечко звідсіль. 

- А чого ж ти не говориш з ним у Чигирині? 
- В Чигирині стіни вуха мають ... 
- Хіба! Я йду спати в печеру. Добраніч, 

Проколе. А ранком вирушу в дорогу до Глинська. 

- Я ще тебе побачу. А крім цього .. ти скажи 
Четвертниському - -

Верещака не докінчив. Нічну тишу прорвав 

стріл, один, другий, третій, а по хвилині швидко 

no собі ще два стріли. 
Пузина застиг на місці. Нерещака схопився 
- Знак гетьмана! - шепнув. - Тут? 
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Хвилину ждали й надслухували. І знову тишн

ну ночі продерли три стріли, а по хвилині безпосе

редньо по собі два. 

- Знак гетьмана! - крикнув Верещака й 

кинувся збігати r~из. 



V 

ДУХ СТЕПУ 

Кімната була велика. Посередині, ближче ві

<на, стояв великий важкий стіл, закиданий папе 

рами. Проти стола на стіні висіла ве.11ика картз. 

На столі в ліхтарі палахкотіло пять грубих вос· 

кових, свіч. Побіч стола стояв стілець. Більше ~ 

кімнаті не було нічого. А за вікном був сад і мі

сяць. 

Оксана побачила все те одним мигом ока }і 

спинил-ась на порозі. За столом похилений, щось 

пишучи, сидів гетьман. Побачила його нахилену 

голову і велику тінь на стіні. 

За нею тихо зачинилися двері. 

Гетьман підніс голову. Оксана побачила впе~ 
ве, так дуже близько, володаr-=t України. На неї 

глянули бистрі темні очі, хвилину задержались на 

обличчі й швидко пр,оховзнулися по ціл-ій статі. 

Гетьман встав зза столу і підійшов ближче 

Оксани. Якась міць, незбагнута сила овіяла Окса · 
ну. Хотілося впасти перед ним навколішки, ціJІу

вати руки й заплакати. Схилилася низько-низько. 

Гетьман легко взяв Оксану за плече, повів до 

стільця й лагідно посадив. Сам знову сів за стіл. 
Вдягнений був у малиновий жупанник, відчинений 

nід шиєю. У світлі свіч побачила Оксана на висках 

срібні ниточки. 

- Вибач, дитино. що забрав тебе з дому та 
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ще й вночі. Та хотів я теб~ чогось просити, а ВОН1) 

пильне дуже й часу багато немає. 

Голос в гетьмана був тихИй. Говорив поволі И 
начебто з трудом. 

Оксані хотілося відповісти щось багато-бага

то, хотілося подякувати гетьманові за .ласку, яку 
вчинив їй, кличучи до себе, хотілося кричати з 

радості, що вона сидить ось-тут, при боці геть
мана, хотілося так дуже йому чимсь помогти, 

або просто ,взяти його голову, таку дуже важку 

й стурбовану, в свої руки, положити в себе на 

грудях і поцілувати, ніжно, пест ливо. 

І не знаючи з цього всього, що сказати, О кс а
на шепнула: 

- Ваша ЯсновельможНІсть ... 
- А моїми устами, дитино, просить тебе на-

ша батьківщина, щоб ти їй помогла. Бо надійшов 

час, що треба всі свої сили віддати рідній землі. 

В цій хвилині, Оксана була б на смерть пішла, 

але шепнула тільки: 

стіл. 

- Я готова, Ваша Ясновельможносте! 

Гетьман важк'о віддихнув і сперся руками об 

І розглядаючись між ріdними козачками, 

моїми знайомими, я. вибрав тебе, дитино. Та тіль
ки про все, що ми тут говоритимем, ніхто ніколи 

не може дізнатися. Те, про що ми говоритимем, 

знатиме тільки Бог, ти й я. І ти, дитино, присягни 

мені на це! Згода? 
- Так, Ваша Ясновельможносте! 
Гетьман витягнув руку. У світлі свіч райдужно 

заграв самоцвіт на пальці гетьманової руки, заку-
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тий "В грубе золото. 

- Так присягаєш? 

Присягаю! - шепнула дрижучим голосоr.: 
Оксана, якої рука зовсім згубилася в широкій до· 
лоні гетьмана. 

Гетьман знову важко віддихнув, помовчав 

хви ... 1инку й говорив далі: 

-- Те, що ти зробиш, дитино, не буде гріхом, 

хоч в іншому випадку це булоб ним. Бо піти до 

чужого дnму, забрати дорогоцінну р.іч - це звет.) 

ся І<радіжжу, але в тому випадку це не буде кра· 

діж. Те, що ти вкрадеш д""Ія мене з одного дому, 

не буде крадіжжу, бо ти повернеш це назад влас

никам. Річ тільки в тому, щоб я це мав на кількь 

хвилин. Добре, зробиш це? 

Оксана була рішена життя своє віддати для 

:гетьмана, а не то вкрасти щонебудь. 

- Я все зроблю для Вашої Ясновельможно

сті! - сказала 1циро. 

Гетьман легко усміхнувся. 

- Мені всього не треба, дитиночко, треба ме

ні тільки одної речі. 
1 гетьман сплеснув у руки. 
Бічні двері відчинилися і в кімнату тихо ввій

шов покойовий. 

- Браницький! - сяазав гетьман. - Прин~· 

си мені ще раз цю скриньку. 

Покойовий низько вклонився і вийшов. 

- А як це тобі. дитино, вдасться - сказав 

гетьман - то я тобі гарно подякую. 

Двері відчинилися і Браницький знову ввій

шов у кімнату, положив маленьку скриньJ<у на стіл 
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nеред гетьманом і тихо вийшов. 

Гетьман відчинив скриньку, хвилину пошукаtt 

у ній і врешті витягнув округлий медаліон, ста .. 
рипної роботи. На медаліоні було погруддя якоїсь. 

дівчини. 

- Знаєш, хто це, дитино? - спитав гетьман,. 

nодаючи медаліон Оксані. 

Оксана глянула: це був портрет - погруддя: 

молоденької дівчини, літ може вісім, десять. Лич

ко дівчини було Оксані неначебто знайоме. 

- Пізнаєш? - знову спитав гетьман. 

- Трохи, Ваша Ясновельможносте, тільки не.· 

можу собі пригадати хто це - шепнула Оксана .. 
- Я пqможу тобі, це Боrлєвська. 

Оксана вnізнала. 

- Христя! 

- Так, дитино. Ти її знаєш, правда? 

- Так, Ваша Ясновельможносте. 
- Значить, дитино, тобі це буде легше зро·· 

бити, як комунебудь другому. Але приглянься до· 

кладніше цьому портретикові. 
Оксана приглядалася уважно, але ніщо не· 

могла завважити. 

- Що в Христі на грудях? 

-- Хрестик - відповіла Оксана. 

- Саме, й чи ти nізнала б цей хрестик?' 
- Як то пізнала? - не зрозуміла Оксана. 
- Чи, якби ти в дійсності побачнила його, то· 

чи ти nізнала б? 
Оксана nильно придивлялася медаліононі if 

по хвилині рішуче сказала: 
- Пізнала б. 
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-- Гарно! Так тепер, дитино, вважай, що ска
жу: маєщ мені цеu хрестик принести сюди. 

- Цей хрестик? - страшенно здивувалася 
Оксана. 

- Так - всміхнувся гетьман, бачучи її здQ
вування. - Цей хрест·ик. Добре? Принесеш мені 
Ао го? 

- Ваша Ясновельможносте, це ж нічого труд
ного! - сжазала Оксана дуже розчаровано. 

- Побачиш, дитино, може воно буде дуже 
легко, а може дуже важко. Але принести менІ йо

го мусиш. 

- Я за кіл-ька днів уже принесу його Вашій 

Ясновельможності. 

- Дай Боже. Так значить, ми договорились. 

І гетьман поволі, з тру дом встав, узяв ме

даліон зі стола, кинув до скриньки, зі скр'"ньки 

витягнув шнур перел і зачинив ії. 

- А тепер, дитино, будеш моею гостею, пе

реночуеш тут, а завтра в дорогу. А за це, що ти 

була чемна й послухала мене старого, ось тобі го ... 
стинець. 

І гетьман положив на долоню Оксани шнур 

перел. 

- Ваша Ясновельможносте f - ледве вспіла 

вимовити ціла в огні Оксана. 
Гетьман плеснув руками. 

Вийшов Браницький. 

- Браницький! - сказав гетьман. - Відве
деш сотниківну в гостинні кімнати й віддаси n 
оnіку Катерині. А відтак прийдеш до мене. 

Браницький вклонився без слова. 
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- Добраніч, доню, а не забудь, що про цю 

справу зна-є тільки Бог і ми. 
Оксана низенько вклонилася і вийшла. За нею 

вийшов Браницький. Гетьман підійшов до стола, 
ще ~з витягнув портретик,, лотримав його ,lJ.Oв

ro під с.вітло, бачно дивлячись на нього. Врешті 
кинув його до скриньки. 

Війшов Браницький. 

Гетьман важко сів на стілець хвилину мов-

чав. 

Браницький підійшов ·ближче: 
- Чи може подати Вашій Ясновельможноста 

краплі? 

Гетьман важко дихав. 

- Ні - сказав по хвилі І, неначе оправдуючtt 
себе, шепнув: 

- Не можу довго говорити ... 
По хвилині звернувся до Браницького: 

- Слухай, Браницький! Скажи князеві Чет

ве~тинському, щоб завтра ранком був готов до 
дороги. Сьогодні його вже не потребую. ПодбаfІ, 

щоб вязні з ніким не бачилися. 

- Так, Ваша Ясновельможносте. ВонИ під го-
строю сторожею. 

- То добре! Вели поставити біля них німців. 

- Так, Ваша Ясновельможносте! 
- Це було б усе .. Можеш іти спати, Браниць-

кий. Я вже не бу ду тебе потребувати... Вже й так 
з півночі ... 

Браницький нахилився до гетьмана. 

- А може б Ваша Ясновельможність теж ляг· 

ли - сказав мягко. 
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Очі гетьмана дивилися в даль. 

- Лягти, кажеш ... Може й справді .. 
- Краще завтра попрацювати.. І думка швид· 

ше йде й відпочате тіло ... 
Гетьман встав. 

- Може справді ходім спати! - погодився. 
Кинув погляд на стіл. 

- Візьми свіч й проведи мене. І не забудь 

заховати скриньк~ 

- Так, Ваша Ясновельможносте, я все зро
блю. 

Гетьман зібрав папері й записки й все те взяв 

зі собою. Браницький узяв в одну руку ліхтар, а 

в другу скриньку й пішов поперед гетьмана, від

чиняючи двері. Світлq свіч перейшло до другої 

кімнати. 

Гетьман оглянувся: місячне світло сріблило 
маnу, на якій великими, чорними буквами стояло: 

''Україна, або Земля Козаu!>ка". Неначе жалко бу

ло гетьманові ВІдходити. Стояв тихо й вnялив очі 

в цей, тцкий дорогий, напис. 

Нагло щось мигнуло за вікном і на мапі щез 
напис: "~україна, або Земля Козац.ька", а появила

ся тінь, наче якого двоголового вірла. 
Гетьман скрикнув. 

Світло свіч залило знову кімнату, а в дверях 
nоявилося залякане обличчи Браницького. 

- Ваша Ясновельможносте! Що сталося? 
Гетьман рукою показав на вікно. Браницький 

швидко підбіг до вікна й по хвилині заспокоено 
сказав: 

- Ваша Ясновельможносте, це пугач заглядав 
ло вікна ... 



ПРАВО МЕЧА 

VI. 

Охр.им, кілька разів перевернувшись, наче здо

ровенний клубок, викарабкався на подвіря і роз

глянувся довкруги. Праворуч білів гостинець, а

."'Іе туди не було чого втікати, схопили б зараз же, 

бо місяць так ясно світив, що голку можна б бу

ло найти, а не то Охрима. За собою чув Охрим 

крик і метушню. Ось-ось і з дверей коршми ви

сиплеться погоня. 

Охрим кинувся за коршму. Тут було троХl~ 

тіні й бовваніло кілька маленьких, паршивеньких 

собі, як подумав Ох рим, копичок· сіна. Крики по

гоні вже були на порозі коршми. Нічого не пора

диш! - подумав Ох рим і гулькнув у сіно, аж ма~ 

ло копички не перевернув. Чув метушню на подвt

рі, люде бігали, перекликувались, кілька разш 

побіч копички, де зашився Охрим, чутно було ту

п1т швидких кроків. Охрим зашився, як миш, но· 
ги підобг.ав під себе, так, що носом колін сягав 

і сидів тихесенько. Пістоля десь по дорозі ш.е

зла, єдиною обороною Охрима був кинджал, що 
його тримав на поготівлі за поясом. 

- Заг."'Іяне якийсь бісовий син до копички! 

а я його 'оцим 1-іожиком в морду! Навіть не зі
пне! - думав Охрим. - Ну, а ·як зіпне, то Боже 

милостив моїй душі! - і Охрим хотів ударитися 

в груди, але сіно не лускало. 

Ще хвилину не вгавала метушня на подвірі 
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А.~1е відтак трохи заспокоїлось. Охрим чув, як ви

водили звідкілясь коні, щось поговорили, покри
чалн, копита застукотіли й стало тихо. 

- Невже я врятований? - роздумував Ох
рl'Ім. - А то дураки! Щоб ніхто до копички не 
заглянув! - Правда, паршивенька вона собі, ду

же паршивенька, просто сором козакові в такій 

копичці сидіти, ну, але, як ніхто не бачить, то 

можна. А може вони засілись. 

Але на подвірю було тихо. Охрим надслуху

вав, надслухував і врешті не витерпів: ле го нько 

розсунув сіно й глянув. Та не мав часу навіть до

бре поглянути, бо сіно нагло розсунулось (от! 

паршивенька копичка! - f. цьому ж моменті по
думав Ох рим), копичка розвалилась і Ох рим, як 

довгий, покатився на землю. Що правда, котитися 

було легко, бо по сіні, але хоч ніч була теплень

ка, Охрима холодний піт облив. 

Лежав, не ворошучись на землі й слухав. 

Кілька хвилин було тихо, а врешті хтось вий

шов із ваньки.,:>я й станув на порозі коршми, не

наче надслухуючи. Охрим тихесенько піднявся й 

поволі проліз за розсипану копичку, де схилений 

скрився. Та цьому комусь, що стояв на порозі, 

те все не дуже подобалося. Кроки почулися ближ

че, хтось nіді_йшов під копичку. 

- Боже, милостив будь мені... - подума& 
Охрим і підняв голову. 

Плічми до нього стояв хтось. Халат довгий., 

цебто виглядає на якогось жида. Певно коршмар. 

Та не було часу думат~. Як дикий кіт скочив О· 
хрим на плечі людини, вдягненої в халат, і о-
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бидвома руками стиснув горло коршмаря. Корш

мар хотів зойкнути та не велів. Як дt.~Jгий зва

.лився на сіно та тут почалася борня. 

Коршмар не давався. Охрим думав, що це зі 

жидом легка справа, але цей жид був силач. Бо

ронився мовчки, без зойку, без стогону. Охрим 
зціпив зуби й дусив горло коршмаря, а коршмар 

своїми руками відривав пальці Охрима, що начё'. 

пявки приссалися до його шиї, і зігненими в .-rryк 

ногами що-хвилиnи копав у живіт. Охримові ста· 

вало млісно, червоні плямочки бігали перед очи

ма, але він не пускав. Та тут ненадійно прийш.'Іа 

йому в поміч копичка, така ларшивенька копичка. 

Перевертаючись по сіНі, коршмар обличчям за

стряг в одному боці, нерозваленому, копички й 
почав дуситися. Цю хвилину використав Охрим, 

сягнув блискавкою за пояс і кинджал вирішив не· 

рівний бій. 

Минуло кілька хвилин, поки Охрим міг всrа

ти на ноги. Пово~і обчімхався зі сіРІа й оглянувся. 
Все було на свойому місці. Довкруги коршми бу

ло спокійно й тихо. Поволі підійшов Охрим до 

стіни коршми, приляг до неї і довшу хвилину над
с.чухував. Царювала тишина. 

- Ну, тепер утікаймо! - подумав. 

Висунувся зза коршми, обережно оглянувся 

і вийшов на місяцем облите подвіря. Двері з 
ванькиря на подвіря були відчинf'ні. І другі две

рі мабуть були не дуже щільно зачинені, коли 0-
хрим почув якийсь голос. 

- Значить, не всі поїхали! - подумав Охрим. 

- А як не поїхалИ всі, то значить залишився О· 
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нисим і Герасим. Якже-ж так кидати друзів? 

Не ловко було втікати, тимбільше, коли пе

ред хвилиною добулося таку перемогу. І не дов

го думаючи, Охрим проліз навшпильках в~ 

і діставшись під саміські двер.і, що вели rs І(Імна; 

ту, звідкіля доходили голоси, принишк побіля две

рей. Чутно було зовсім добре слова: · 
- Хочеш мене обманути ... з ким ти тоді їздив 

. по Далиничівну ... спрятав зі світа Семеновського ... 
я це зробив, я! 

- Погано! - подумав Ох рим. - Як спрятаn 

цей бісів син цю якусь Далиничівну, чи як його, 

Сєменовського, то Онисима й Герасима спрятає ... 
Погано! 

А якийсь голос у світлиці кричав далі: 

- Ти деінде мене шукав ... я свое діло робив ... 
ти ганявся за мною... мосьці Верещак о! 

Зі світ.1иці почувся сильний регіт і в цьому 'f< 

моменті Охрим налапав залізний дрючок. · 
- ЗаЧинити їх, так, як вони нас зачниили! -

блиснула думка й, використовуючи хвилю загаль

ного реготу, який зчинився в коршмі, Охрим на

тиснув дрючок, зачиняючи двері. А сам, не ду

маючи довго чмихнув на подвіря, а звідтіль на 

гостинець і в поле. 

Вт·ікав, що-сили. Зпершу сам не знав з якоt 
речі так утікає, але пізніш, щойно по дорозі, зро

зумів, що вони, так підступно зачинені, не довго 
будуть там безчинно сидіти. А щоб їх звідти виз
волчти, треба привести поміч. Якнайшвидше по

міч! 

І Охрим біг. Сам не знав кудh й сам не відав, 



кого б тут помочі просити. Але біг. Гостинцем 

ПРОСТО. 

ПовоJІі, згодом, ноги почали відмовлятч по
слуху. Охрим почув уто~у. Треба було спочати. 
Хоч трошечки спочати. А то втомився Охрим, так, 
що далі важко бул-о йти навіть звичайним кроком. 

Охрим зійшов з гостинця на поле й трохи 
сів. Власне кажучи, не сів, а положився, випро

стував ноги, хвилинку лежав горілиць, а відтак 

бо щось у боці пекдо (товк корwмар ногами здо

рово! Царство йому небесне! - подумав Охрим), 

обернувся на бік та приляг ухом до землі. Та в 

цьому ж моменті схопився, як опарений, оглянув

ся довкруги й знову швидко приляг до землІ. 

Земля стугоніЛа. Ухав якийсь відділ вершин· 
ків. Не один, не двох, а кільканадцять. 

І підскочив Охрим з радості та зараз же отя

мився. 

- Може воно вороги їдуть? Ще треба буде 

віА них утікати? 

Та зараз же потім заспокоївся. 
- Вороги, тут, це неможливе. Певно їде я

J<Ийсь відділ козаків, може стійка, а може й сам 
гетьман. Усі знають, що гетьман любить виїздити 

ніччу. 

І знову сумні думки засіли в Охр.имовій го

пові. 
· - Як гетьман, то поминай як звали. Ще зве-

лять киями вибити, мовляв, голодр.анець якийсь 
по степу ніччу вештаеться і спокійних людей непо

коїть. Ох, коби то був мій пан, князь Пузина, або 
Герасимів пан, князь Четвертинський, то було б ... 
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І нагло Охрим розсердився на себе. 

- Ко би! Коби! - майже в голос сказав. 
А матері твоїй хрін! Треба так робити, як мусить

ся. Немае чого боятись! Хто буде, то буде! Гони 

на гостинець і жди, сякий, такий. 

Але поки Охрим рішив піти по вказівкам та

кої промови до себе, приляг щераз вухом до зем

лі. Так, тупіт копит наближався. Ухали гостинцем, 

в сторону Охрима. І кільканадцять вершни.ків. 

їхали поволі, спокійно. 

Охрим подивився на місяць і на зорі, кинур. 
оком на свій кинджал, що все ще сторчао за по

ясом, хитнув головою раз, другий, а відтак здо· 

рово плюнув пошкандибав на гостинець. Ту·а· 

приляг у рові й ждав. 

Але ждати прийшлось довго. Вже набридло 

на гостинець дивитися, набридло думати, а вер· 

шинки не появлялися. 

- Чого доброго, ще куди інде поїдуть, а 9. 

тут надаремно час тр.ачу - подумав ді.'Іовито 

Ох рим. 

Врешті далеко-далеко замаячіли тіні на до-

розі. 

-Ідуть! 

Тепер хотів Охрим, щоб вершники гна.'Іи що

си..-1и. Але вони їхали пово.11і, крок за кроком на 

бJІижаючись до Охрима. 

Охрим рішився. Поволі встав, якось ніяков(J 

зиркнув на свій кинджал за .. поясом, випрямився. 
nерескочив рів, що ділив поле від гостинця, і рів

ним кроком пішов на зустріч вершникам. 

- Побють, то по б ють! - думав. - Чейже не 
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вб ють! Бачать, іде проти них хрещена душа, щ<1 

навіть кийка в руці немає. Чого ж мали б убити? 
А як дадуть лрочуханця, то скажу свойому пано

ві: ваша милість, не погнівайтеся, ми-ж слухалИ' 
князя Четвертинського, залізли в коршму, ну,. 

я втік, а ці драбуги, що їх я безборонний на го

стинці стрінув, замісць порятувати нещасного --
Вершники наближалися щораз ближче. Мож

на було їх уже по.11ічити. 

- Буде їх з парканадцять! - подумав, чо 

мусь то сердито, Охрим і хоч ішов ім назустріч,. 

старався їх не бачити. Якось не ловко було йти 

йому назустріч цим невідомим, що кожної хви

лини могли зробити з ним, що тільки було їм 

до вподоби. 

Вершники помітили Охрима. Видно було, що 

один з гурту, що їхав по середині, відділився від 

товаришів і конем підїхав на чоло відділу. 

- Коби хоч не стріляли! - мигнула думка 

в Охрима. 

Але Охрим ішов далі. 

Вершник наближався щораз ближче, так, що 

врешті Охрим міг розпізнати коня. 

- Боже-ж ти мій! ----' мало не ск·рикнув 0-
хрим, пізнаЮ'Іи бахмета турецької крови князя 

Четвертинського. - Ваша милість! Ваша милість r 
Вершник стягнув коня, аж цей став диби. РІв

ночасно в світ лі місяця блиснула пістоля. 

- Не стріляти! Не стріляти! - замахав РУ'"' 
ками Охрим і почав бігти назустріч вершникові. -
Ваша милі~ть! Ue я,, Ох рим, чу ра ·іх милості кня

зя Пузини! 



Вершник здержався. До нього шд1здили інші. 

Охрим побачив, що власник бахмета був заку
таний в чорну кирею, а інші вершники, що їха
.'ІИ позаду, це були ко·заки. 

Засапаний добіг Охрим до бахмета й обняв 
ноги вершника. 

- Ваша милість! Ваша милість! - лепетав. 

- Слава Богу, с.1Іава Богу! - І Ох рим, цілуючи 

чоботи вершника, глянув догори. 

На нього гляді.пи згори легко r.лумливі, зав· 

А<ди всміхнені очі князя Четвертинського. 

-- Чого ж ти так р.евеш? Де ж другі? -
спитав. 

- Ваша милість, вони зачинені в коршмі, 

разом з москалями ... 
- З якими москалями? В якій коршмі? Хто ж 

їх зачинив? 

Я, ваша милість, я! - бився гордовито 

Охрим в груди. 

- Нічого не розумію! Говори по порядку. Я ж 

вам велів сидіти в коршмі, пи.ти й ждати мене ... 
- Ваша милість, нас там замкнули, якийсь 

полковник, якийсь чернець, говоJ)Іять по москов

ки, коршмар зрадник, я вбив корщмаря, вони 

увязнені ... 
Глибока борозда протяла чоло Четвертин

ського. Охрим навіть не зчувся, як опицився на 

бахметі перед Четвертинським, почувся сильний 

голос: 

·- За мною' - і по вершниках залишилася 

тільки курява. 

Коні рвали з копита. 
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-- Тепер розкажи мені по порядку - сказав 

спокійно Четвертинський, підчас коли бахмет 
рвав великими, присадистими скоками вперід. 

- Ваша милість, це тут недалечко, ось зараз 

ліворуч. 

І Охрим в кількох словах розказав князеві 

все. 

Четвертинський не відповів ні словом. Наче 

стріла влеті.1и на подвіря коршми. Четвертинсь· 
кий швидко зіскочив .з коня й хотів бігти до кор

шми, коли нагло Ох рим замахав руками: 

- Ваша милість, зараз, зараз! 

- Що такого? - обернувся Четвертин-

ський. 

- Ваша милість - шепнув таємничо Охрим, 

ходім туди - і Охрим показав на горище. 

-Куди? 

- Я зараз покажу. Туди, звідки вони нас 

страшили. 

В легко глумливих очах князя Четвертнись 

кого заблима."'Іи вогники. 

Козаки зсіли з коней. 

- Окружити коршму й ні живого духа не ви

пускати! - велів Четвер;rинський, а звертаючись 

до Охрима, сказав: 

- А ти веди! 

- Ваша ми.1ість! Ваша милість! - знову по· 

чав говорити Охрим. 

- Ну? - нетерпиливо спитав Четверти.нсь

кий. 

- Ваша ми.1ість! Хай ваша милість дасть 
мені. два пістолі, а самі ідуть сюди - І Oxpиlt' 
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Четвертинський здивувався: 

- Навіщо тобі пістолі? 
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- Ваша ми.1ість, я піду з пістолями на гори-

ще і так само зроблю, як вони передше. А як ска

жу: станьте всі вкуті, ваша милість відчиніть две

рі і готово. 

Кивком р.уки Четвертинський nрикликав ко

зака, мовчки перебрав від нього пісто.тtі й передав 

·їх Охримові. 

-йди! 

- Дякую вашій милості! - вк.11онився роз-
радувани й Охрим. 

Четвертинський, кількох козаків і Охрим у

війшли в двері кор,шми, Охрим зараз же східцями, 

вузенькии наче драбина, викарабкався на горище! 

а Четвертинський і козаки жда.11и під дверима. 

В кімнаті хтось ходив, чутно буле якісь голосн й 

врешті почу.11и переможний голос Охрима. Хви

.тшну виждали. На знак Четвертинського, козаки 

усунули дрючок, двері відчинилися, козаки з руш 
ницями, наготовленими до стрілу, стали у вань· 

кирі, тільки Четвертинський, спокійно увійшов 

до світ лиці. 

- Добрий вечір, панове товариство! - про

мовив лагідно. І наче дуже здивований, підійшов 

ближче до вязнів. 

- Що я бачу?! Мій чура зі своїм товариш о_", 

у вашому товаристві, пане после? 

І князь Четвертинський здійняв шапку, 1а 
низько до колін, вклонився нею. 

Цей. що його звали полковником, зблід. Мут-
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ними очима глядів на Онисим·а й Герасима, від· 
так на козаків, на черця, що стояв ні в сих, ні 
в т.их. 

А легко·глумлива усмішка не сходил·а з об

личчя князя Четвертинського. 

Втім Герасим кинувся обіймати коліна Четвер
тинського. 

- Ваша ми .. 1ість! Я знав, що ви нас в.ирятr 
ете! Я так і знав, що ви не забудете нас. 

__._ А мені, собачий внуку, навіть не подя

куєш? Думаєш, що я на поталу своїх товаришів 

лишаю? - загуло басом з горища й в чорному 

отворі появилося округле обличчя Охрима. 

Онисим глядів угору з відчиненим ротом. 

- А диви! Диви! От тобі й лебмедик! - з 
подивом шептав до себе. 

Князь Четвертинський руками сперся· на ру· 

ноятку шаблі: 

- Вибачте, пане после, я вам перебив роз

мову з моїми чурами ... Чого вони тут є, я знаю. 

бо яж сам їх сюди післав, але чи дозволиtе спи· 

тати, що ви тут роб'ите? Поскільки знаю, ви дав

но вже виїхали з ~игирина? 

Полковник і чернець мовчали. 

Четвертинський випрямився. 

- П~екрасно! Думав я, що маю до діла з 

ким іншим. Бачите, ви так схожі на посла царя О

.11ексія, полковника Карпова, що я помилився. А 

міжтим, то ви обидва воло кити. От і краще! Мо 

роки менше бу де! 

І звертаючись до козаків, сухо докинув: 

- На гиляку з ними. 
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І Іоволі обернувся, сів на стілець, витягнуь 

І<апшук з тютюном і почав набивати люльку. 

Козаки підій111ли до бранців. 

Цей, що звали його полковником, підніс гор

до голову: 

- А хто ви, що напастуєте невинних? 

Четвертинський далі спокійненько набивав 

..ІЮЛЬКу. 

Та Герасим не видержав. 

- Тю, капосний, мойого пана, князя Четвер

тниського не знає! От, дурня га! 

Міжтим козаки відобрали шаблі бРІЗнцям і по

чали їх виводити. 

- Гей, с.::тійте - крикнув чернець - ви хіба 

не знаєте. що робите! Стійте!_ 

Козаки спинились і не знаючи, що робити, 

глянули на Четвертинського. Цей спокійно ехован 

хапшук і почав закурювати люльку. 

Чернець звернувся до Четвертинського. 

-- Кня::~ю, ви хіба не знаєте, що робите?! Ба· 

чу, що ви догадалися, хто ми такі, але ми вас не 

знаємо! 

Четвертинський викинув клуб диму з уст і 

глумливо глянув на заляканих бранців. 

- От і краще, що не знаєте! Не матимете 

жалю до цього, хто вас повісить! 

І звертаючись до козаків, гостро кинув: 

- На гиляку з ними! 

Козаки потелепали бранцями й почали їх ви

-тягати надвір. 

- Гей, стійте! - ревів чернець. - Стійте, 
6ісурмени! Скажіть слово, полк')внику, скажіть 



хто ви, бо нас повісять. 

Блідий полковник, уже біля дверей, звернувся· 

до Четвертниського й дав знак козакам. Козаки 

спинилися. 

- Ви вгадали. Я полковник Карпов, посол: 
царя Олексія ... 

Четвертинський встав із стільця: 

- Я Григор, і<нязь Четвертинський. - Звер-· 

таючись .tr.o ~озаків, дав кивок рукою пустити 
вязнів. Козаки відступили. 

Затираючи дрижачі руки, Карпов пtдстуnиіJ. 

ближче до Четвертинського: 

- Ви ще не знайомі, князю, з моїм писа-
рем. - І вказуючи на черця, сказав: 

- Отець Атанасій. 

Четвертинський вклонився 

Карпов продовжував: 

- Були б ви гріх взяли на душу свою, князю, 
повісили свойого союзника. 

Четвертинський легкоглумливими очима г.1я· 

нув на Карпова: 

-- Ні, полковнику - заперечив - ви мій во-· 

рог. 

Карпов весело-у дан о засміявся. 
- Якже ж це, князю? Ваш гетьман Бог дан 

союзник мойого царя Олексія, а ми зі собою во ро· 

ги? Я.кже ж це може бути? 

Четве~тинський невинно-лагідно всміхнувся. 

- Воно не може бути, а є. 

- Не розумію, князю! Ви жартуєте, ви ж 

на службі в гетьмана .. 
- Ні, полковнику - заперечив знову лагідн, 
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Четвертинський - я не є на службі в гетьмана .. 
- Якже ж це? - здумівся словами Четвер

тниського Карпов - таж князі Четвертиисью ... 
- Це мої брати ... - пояснював лагідно Че· 

твертинський, нас є пять братів... ясно, що можна 

поплутати імена ... 
Крапов затиснув уста й замовчав. Та по хви

лині силувано всміхнувся: 

- Вибачте, це я справді переплутав ... 
- Ага! - сказав спокійно Четвертинський.~ 

Так виходить! Воно буває... Різно буває! Воно на 

віть шкода, що так буває ... 
- Як то шкода? - зацікавився Карпов. 

- Шкода. Бо якби не вияснення тої плутани-

ни, то я мав би уже спокій, а так знову з вами· 
вертатися в Чигир,ин. 

- В Чигирин? З вами? 

- А так! Якби не це вияснення, то я nокарав 

би вас тут, ну, а раз ви посол, так може вас тіль .. 
ки гетьман карати: 

Отець Анастацій скипів: 
- Тож ви нас зразу пізнали, поки ще nолков

ник Карпов виявив, хто він е. 

Четвертинський заглянув у свою люльку, вда-

рив нею л'егко по столі й невинно всміхнувся: 
- Мені теж вільно поплутати ... Але nоневолі 
і тут Четвертинський зідхнув: 

- Але по-волі вже не вільно. 

І звертаючись до козаків, що у віддалі ждали, 

як скінчиться ця р,озмова й чи не треба буде ще 

вішати бранців, сказав: 

- Приготовте коні! Удемо .. 
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А відтак легко вклонився перед Карnовим: 

~ Дозвольте, вашмосць! 

Козаки й чури вийшли. Карпов поглянув че
рез вікно й звернувся до Четвертинського: 

- Виба 1те, княже! Тепер, коли ми самі, я хо· 
тів би вам дещо сказати - -

Четвертинський переби.в: 

- Не варто после! Ви вже стільки розказали 
мойому чурі, що мені вже не треба нічого гово
рити. 

Карпов густо зчервонів: 

- Не знав я, що в князів Четвертинських сло

во чури є більш варте, як слово цар,ськоrо посла. 

- Ви несправедливі, после. Зпершу ви запри

язнилися з моїм чурою, а згодом щойно зІ мною. 

Не я винен, що ви відбули свою сповідь перед 

моїм чурою .. 
Карпов начеб не слухав: 

- Річ в тому, княже, що я не бажаю собі їха · 
ти в Чигирин. 

Чет-вертинський хитнув потакуюче головою. 

- Зовсім з вами погоджуюся, после, на ва

шому місці я теж не бажав би ·собі їхати. 
- Ви не розумієте полковника - докинув 

о. Атанасій. 

Четвертинський перервав його сдова рухом 

руки. 

Зовсім добре розумію. Тепер дуже непри

ємоо їхати в Чигирин, дуЖе неприємно, ну, але 

шо ж робити? 

І ввічливим рухом руки запросив до виходу: 

- Прошу, панове .. 
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- Хвилиночку, княже - як царський посол, 

я вам велю послухати мене... я ... 
Четвертинський, який уже йшов до дверей, 

спинився: 

-- UЦо ви сказали? -- спитав здивовано. 

Карпов почервонів: 
-- Я тут посол цар.я і ви ... 
Глибока борозда протяла чоло Четвертинсь

кого. Підійшов ближчЕ. до Карпова, в його оча>с 

не бу.1о вже вогників г .. 1уму, а якісь ста.rrеві блис

ки: 

- Чи хочете -- ска~ав тихо -- щоб я з вами 

зробив отут це саме, що ви з Торговицьким? 
Безмірне здивування відбилося на обличчі 

Карпова: 

-- З яким Торговицьким? Про що ви? 

По тоні голосу, Четвер.тинський пІзнав, що 

Карпов говорить правду й в цьому ж моменті 

опанував себе. 

- Чи хочете - спитав повільно - щоб я 

вас вибатожив на очах козаків і ... чурів ... 
Карпов кинувся назад. 

- За зневагу посла гетьман скарає вас на гор 

~'І О .. 

Четвертинський глядів Карпову бач но вві чІ: 

- Але, як я ворога ска~аю на горло, то геть

ман подякує мені .... 
- Ви забуваєте... - почав Карпов. 
- ... ви забуваєте - докінчував початі словJ. 

Карпова Четвертинський -- що ви не є тільки цар
ським послом ... 

Карпов зблід. 



92 

- Що ви сказа.,1и? - вибе .. 1котів. 
- Те, що ви вдруге nочуєте на г.етьманськом} 

суді! - докінчував сухо Четвертинський і показу· 

ючи рукою на двері, сказав: 

-Ідемо. 
Кардов вийшов без слова. За ним о. Атанасій. 

Четвертинський витчгнув пістолю і йшов за ними. 
На подвірю ждали козаки. Трьох козаків з руш
ницями в руках стоя.,lо коло брами, біля неї ліво

руч стояли два осідлані коні. 

Зараз при виході з коршми, сіяючий з р,ёlдосп 

Герасим держав за поводи коня Четвертинського. 

- Оса у л! - закликав Четвертинський. 

- З гурту виступив один козак без руш · 
ни ці. 

Інші козаки підвели осідланих коней Карпову 

й о. Атанасію. Ці мовчки всіли на них. 

- Оса у ле! - говорJІв тихо Четвертинський. 
- Завезеш бранців у Чигирин. По дорозі вони не 

сміють з ніким говорити. Щонебудь питали б на

ших людей, ніхто не сміє їм відповідати. 

Четвертинський оглянувся: 

- Охриме! - крикнув півголосом, і зза кор-

шми вибігла трійка: Ох рим, Гер.асим і Онисим. 

-Ходи сюди! 

-Я тут! 

- Оса у ле! - продовжав Четвертинський -
як я сказав, відвезете бранців у Чигирин. А від· 

так в мойому імені враз із Охримом зголоситеGЯ 
в осаула Носача, й розкажете йому все. Крім 
цього, Oxwrмe, ти скажеш в мойому імені Носа
чеві, щ~б, ЯК ВЇН роздумає, ЗГОJІОСИВ тебе В rеть-
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мана й йому все розкажеш. Не забудете цього, 
що я вам сказав? 

- Ні, ваша милосте. 

- Найголовніше: нік·ому з в яз нем не вільно 

говорити. А зі всім в Чигирині до осаупа Носа 

ча. Розумієте? 

- Так, ваша милосте. 

- Герасима й Онисима візьмете зі собою в 
Чигирин і там нас пождете. А тебе, Охриме, я 
винагороджу в Чигирині. 

'_ Ваша милість, та де ж би я смів - - по· 
<~ав говорити Охр.им, але Четвертинський не слу

хав. Дав знак рукою. 

Осаул вклонився, козаки на конях окружили 

бранців, осаул скочив на коня. 

-- Княже Четвертинський! - крикнув Карпов. 
- Чи можна вас попросити на одно слово? 

Четвертинський скочив на коня і мовчки пІд

їхав до бранців. Козаки ~озступилися. 

Капов глянув ввічі Четвертинському: 

- Чи можна вас спитати, яким правом ви на'= 

увязнили·г 

- Можна - хитнув головою Четвертинський. 

Правом меча! 

І обертаючись до осаула, кинув приказ: 

-В дорогу! 

Осаул висунувся на чоло відділу, козаки окру· 

ж или бранців і розплилися в срібній імлі. 

Четве~тинський хвилину думав, відтак зсів 
з коня, залишив його на подвірю, а сам ввійшов до 
І<оршми. Зпершу пішов до світлиці, бачно огли
нув її, витягнув з! залізного перстеня смолоскип, 
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вернувся назад до ванькир.я і, освічуючи собі д 

рогу, східцями виліз на горище. Кілька хвилІ 
розглядав горище, перешукав кожний куток ! ЗJJ 

назад. Все ще зі смолоскипом, пішов поза ко 

шму. Зараз же за стіною коршми гляділо в не( 

мертве обличчя коршмаря. Четвертинський нахиЛІ 

смолоскип, придивляючись бачно. Сягнув за х 

лат TPtyna й уважно його обшукав. Але не на 

шов нічого. 

Погасив смолоскип і вернувся до коня. Розд 

муючи над чимось, поневолі гладив шию коня 

врешті півголосом сказав: 

- Що він не вбив, даю за це мою шию, а~ 

в такому випадку хто? 

Поволі сів на сідло й повертаючи конем J 

воруч, поїхав навмання, в степ. 



VII. 

ЧОРНА КИРЕЯ 

Верещака біг униз. В ухаж чув ще грахіт стрі

··нв. Пригадав собі докладно свою давню розмову 

з гетьманом. "Коли лотребуватиму тебе, Прокопе, 

лотребуватиму конечно твоїх сил, так ламятай мій 

знак, три стріли а відтак два. І щоб тоді не було, 

де б ти тоді не був, сnіши мені на nоміч. Знай, що 

я лотребую тебе''. 

Верещака nерскакував рівчаки, галузки дерев 

били його ло голові та він ні нащо не звертав у· 

ваги. В ухах ГJ>JОХіт недавніх стрілів мfшався зі 
словами гетьмана "я лотребую тебе" ... 

Врешті збіг на долину. Сnинився, щоб трохи 
відсалнути й бачна розглянувся. Недалеко стежеч

ки, що вела на гору, nобачив трьох вершникІв: 

один окремо, а два трохи nозаду. Та цей nерший 

не був гетьман. Бистре око Верещаки доглянуло 

струнку стать (а гетьман був лрисадистий І тон

стий) і не гетьманські коні. 

- Ще гірше! -- nодумав. - Щось сталося. 

Кілька скоків і Верещака був на долині. Верш

ник, що стояв трохи оnадалік двох других, вже 

раніш nобачив його й ловолі лідїхав конем. 
Верещака лідійшов до вершника й зчудова

ний слинився: веРtШник був закутаний в чорну 

І<ирею. Зnід глибоко натягнутоі на голову шаn101~ 
обличчя годі було nізнати. 



- Хто ж це може бути? - мигнула думка. 
- Всі наші на сдужбі в розїздах, хто ж може при-
їхати зі знаком гетьмана в нашій чо~ій киреї? 

Вершник нахилився. з коня і заговорив, наче б 
якимсь жіночим голосом: 

- Я подав знак гетьмана. Хто ви, що зголо
силися на його знак? 

Верещака кинув оком на двох вершників, ще 

спокійно стояли о подалік: це були гетьманські 

козаки. 

- Жінка! - догадався. І вi.zt гетьмана. А· 

пе що все це має значити? 

А в голос сказав: 

- А звідки ви приїздите? 

Вершни-к швидко стягнув щось з руки й пода

ючи Вереu~аці, сказав: 
- Приїзджу знад Жовт11х Вод, а ось вам сиr

нет мойого пана. 

Верещака ~ідняв перстень до очей. Проміння 
місяця заграло в золоті. Верещака пізнав герб 
гетьмана Хмельницького й вклонився, показуючи 

рукою ~:~а стежку. 

- Розгостися і будь нам бр.атом. Як звати те· 

бе? 

- Чорна кирея! - відповів тихо вершник. 

-Мене звуть Прокіп Верещака. 

І враз якась див11а дрож rірошибла вершн't 
ка. Чор.ні його очі спочали бачно на обличчІ. 

- Ви Верещака? Прокіп Верещака? - cn~t-

1'3B мягко здивований голос. 
Так! - відповів теж здивований Бере-

щака. 



- Правдивий Верещака? 

Верещака тихо всміхнувся. 
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- Тим разом правдивий, таки найправдивt· 
:wиА ... 

Вершник бачно вдивлявся ... 
- А... в коршмі "Під сивою кобилою'' був 

правдивий Верещака ,чи фальшивий? 

Верещака стягнув брови. 

- Вибачте, чи гетьман прислав вас сюди на ... 
·слідство? В такому випадку, зсядьте з коня і пo

.roBOWfMO там... при свідках. 
І Верещака показав рукою на гору. 

Вершник опустив очі. 

- Простіть! Я... зовсім у іншій справі... на 

хвиJІину від гетьмана. Я шукаю чого іншого. Ух 

Ясновельможність зволи.в дати мені сторожу й я 

nриїхав сюди, щоб сказати вам у чому рІч 1 по

Зхати далі. 

- Це ж можна буде сказати при вогнищі 
'J(р,аще ... 

- Ні, ні! - Вибачте, в мене обмаль ч~у. Нtч 

коротка, а ранком я мушу бути в овруцькому ма

настирі. 
- Не розумію. 

- Зараз же зрозумієте все. В моєї приитель-

·ки Христини Боrлєвськоі є клейнод, хрест з рубі

нів. І цей хрест потрібний дуже Іх. Ясновельможно-
(Ті. От і я вибрався туди, до Г линсJ:>ка. 1цоб .. . 
щоб... добути цей клейнод Ух Ясновельможності .. . 
А міжтим Христина в овwцькому монастирі. От і 
все. А їх Ясновельможність велів мені все вам ви

"Яснити й щоб хтось з вас поїхав туди зі мною, а 

• 
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хтось другий поїхав у ЧигИРІІfН та сказав про все

гетьманові. От і все. А я маю сторожу, менt біль

ще не потрібно:. Тільки прошу, хай хтось поїде
в: Чигири і скаже Ух Яс·,овельможності, що Христи

ни в Глинську немає, що вона є в овруцькому ма· 

настирі й що я туди поїхав. Бі.11ьш нічого ... 
І Вер,шник хотів· завернути конем. 

- Вибачте - спинив коня Верещака. - Ще 

кі.1ька с.1ів. Чи вам велів гетьман шукати хреста 

з рубінів? 

-Так. 

- U~~ ·).J.HO ПИТаННЯ ЧИ геТІ.:~ан СІ\ааав ВЗМr 

що я в цій справі маю теж слово? 

Голова вершника тихо схилилася вниз. 

- Гетьман велів мені вас у всьому слухати .. ~ 
Верещака взяв за поводи коня вершника й-

почав тихо, виразно говорити: 

- Поїдете в овруцький манастир, побачитесь 

там з Христиною, якщо вона справді там е 1. 

візьмете від неї хоест. І в манастирі ждатимете 

мене. Козаків відішлете. Розумієте? 

Так. 
- А як прибуде хтось, що скаже вам, віта

ючись, два рази "І.11€1Іі, Ілєлі"; так знаіітс, що це 

другий я. І· робитимете так, як цей хтось скаже. 

А тепер їдьте! 

І Вер.ещака .відступив від коня. 
Вершник вклонився мовчки і рушив з копита. 

За ним у віддалі пігнал\J козаки. 
Верещака хвилину стояв, дивлячись за ними й 

хотів завернути, коли нагло побачив якогось вер

шника, що швидко наближався. Підійшов трохи 
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вижче. Спінений бахмет турецької крови зарив пе

редніми копитами кілька кроків перед ним і спи
нився. 

- Ну, ти ще коротко говирив з нею! - ска

зав Четвертинський, зсідаючи з коня і йдучи до~ 

гори. 

йшли побіч себе. 

- А ти звідки знаеш, що це вона? - спитав 

Версщака. 

- Захотілося гетьманові мені поручити ''ду

же делікатну" с~1ужбу - відповів глумливо Чет
вертинський. - Слідити дівицю, щоб десь цноти 

не втратила. 

Верещака не міг здер,жати сміху. 

- І гетьман вибрав тебе на сторожа дівочої 

чести? 

Веселі вогники заграли в очах Четвертинсько-

го. 

- А може я не надаюся? 

Верещака поклепав по рамені Четвертинсь

кого. 

- Григор, ти знаеш, що стар;ій гетьман нас 

зовсім засоромив. 

-Ну? 
--,- Тайна багр.яного хреста розгадана. 

- Серйозно? - спитав глумливо Четвертин-

ський. - Та не кажи! 

- Повір, що таки справді! - І Нер,ещака ба·., 
но глянув на Четвертинського. - Але по тобі 
бачу, що або ти не віриш, або це твое дt.1JO! 

- Так важко було розгадати!! - знизиь 

плечима Четвертинський. - Як хтось гине за жін 
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ку, то ясно, що найціннішу річ береже trc хто ІН· 

ший, тільки саме ця жінка. 

- Як то гине ~а жінку? - спинився ··в ході 
Верещака. 

- Пузина тобі нічого не гвворив? - відпо 
вів питанням на питання ЧетвеwинськиА. 
-Ще ні! 

- Але він е на горі? 
-Так. 

- Ну, то добре! 

- Дійшли до печері, Четвертинський завів ту-

ди коня і по хвилині ввійшли на поляну. 
Вогнище палахкотіло весело. Пузина лежав 

горілиць біля вогнища й ду~ав. 

Четвертинський підійшов блИжче нього. 
- Що ж ти, зорі лічиш? - спитав. 

Пузина ліни-во обернув голову й г линув нn 

нього. 

- Жду вас! - сказав коротко й nоволі nід-

нявся. 

Четвертинський і Верещак~ сіли nобіч. 
Верещака nрижмурив очі: 

- Значить, можемо nочинати. Ти, ГригrJр,. 

t<ажи зnершу, як твої діла? 
Четвертинський витягнув каnшук з тютюном 

і nочав набивати люльку. 

- У мене трохи добре, тр,охи зле. Що торка· 

еться ТоргІJвицького, то вже все знаєш -
- Ні, не все - nеребив Beperuaкa. 
- Менш-більше все. Річ в тому, що те самг 

знає і Юрко й nовинен тобі був уже раніш с~а

зати, що Торговицького не nовіси.1и, тільки вби· 
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.'Ін. Та про це пізніш. Коли ми з Юрком ррзійш.1н

ся, я поїхав nросто до ГлинсьІ<а, догадуючися 

що може в Христини дещо найду. Христини дома 

не було. Кудись виїхала. Чого вона nовіялась, н~ 

моє діло. Врешті воно вимагало. довшого часу, 

тому то я залишив погоню за нею, а зате зробив 

маленьІ<ий трус в БоrлевсьІ<их. Може що найду 

nідходящого - подумав я - що заведе мене на 

·слід знаІ<у ТоwовицьІ<ого. І найшов меда.'Ііон~ 
цебто маленьІ<ий портр1етиІ< мами Христини, в якої 
на грудях висів хрест. Слово по с.1ові. дізнався н. 
що це nамятІ<овий хрест з рубінів. що nерехо~:~у

еться от рода в род в родині Боr.1евських. РуGі

ни, І<ров, хр,ест - ціла історія ясна. Сховав я (Л· 
бі медаліон, коли цього ніхто не бачив і nочимчи

кував у Чигирин. Про все nовідомив я гетьма~:а. 

А міжтим в гетьмана найшлися докази. що москов

СLкий nосол Карnов шnигун. ЯІ<і докази, не знаІ•J. 

А знаете, -що Карnов уже нераз нам са.1а за шІ~,

ру залив! По на І< азу гетьмана, треба було йог 

схопити. Посла схоnити, якось воно не теє. От : 
я заманив його в nастку. Вдягнув наших чурів як 
слід, велів їм піячити в коршмі "Під сивою коби

.1ою", куди, як дqнесли гетьманові. ведуть шпи

rун<..:ькі сіти москалів, і вигукувати на все гowro, шо 

мовляв "я шляхтич Верещака, я князь Четвертин

ський !" Герасимові й Онисимові ті.1ьки в це грай. 
А ЯІ< вам відомо, з Карловом тідьки Пузина зна

йомий. Охрим, значить, звався інакше. Ну, й з .. 1о· 
вилися в сильце москалі й сидять під сторожею 1~ 

Чигирині. А міжтим гетьман велів мені ~оїхатн 
за якоюсь дівицею, вдягненою в чорну кирею, і'• 
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пильнувати її як ока в голові, але так, щоб вонз 

цього не зна.11а. Дав їй гетьман двох гвардистІв, 

лередягнув як козаків, але про мене нічого не 

сказав. А до мене сказав: ''як вона побачиться з 

Верещакою, так ти вільний". От і я шлявся з.1 

нею, як невидима тінь, чорт його бат·ька зна чого, 
бо 'й навіть кулява собака не зачіпнла по дорозІ. 

І Четвертинський, який ще ніколи так довго 

не говорив, відсапнув глибоко й потягнув з люль

ки. 

Верещака мовчки вислухав усе й глинув на 

Пу зину. 

-- А ти, Юрку? 

Четв~р,тинський щось нагадав: 

- Зараз пожди. Забув одно. Просив гетьман, 
щоб ТИ, nроколе, зараз таки ПрИЇХаВ ДО НЬОГО. 
Ді-'10 пильне. 

Верещака хитнув головою. 

Пузина тр,охи мовчав і врешті почав тихо: 

- Дещо я тобі, Проколе, сказав, а решту 

розкажу тепер. Справедливо сказав Четвертинсь

кий, що я· відкрив це саме, що й він. Торговиць

кого хтось убив, а відтак повісив. На грудях в 

нього була ~на від шаблі, а трупа ніхто не б€ 

шаблею. Та не говорив я тобі цього, бо й мені до 

сьогодні не ясно, до сьогодні не найшов я ще в 

своїх думках якогонебудь сліду, хто б це міг учи

нити. Про документ знало нас трьох: Торговиць

кий і ви. Решта чорнокирейників на роботі деін

де. І тому тепер я можу вам сказати до очей, що 

в мене було підозріння, що вбив його хтось з 

наших, не тому може, щоб відобр,ати документ і 
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Тlrrrдати його ворогові, а просто через ... жінку! 
Верещака лег'ко зморщив брови. Четвертин

'-ї,кий витягнув люльку з рота й з пер,есердям 

JI.'JIOHyB. 

- Ти дурень, Пузина - сказав щиро. - Всі 
Jнають, що ти гуляка, але ніхто не знае, що ти ІШ 

службі чорноки~йників. Якщо ти через свої лю
бовні прШ"оди розсварився зі своею милою, то 

з якої J)JeЧi хтось з нас мав би вбивати таку потріб 
ну людину, як Торговицький? І через яку жінку? 

Знаеш, що Верещака мае аж може ~а багато жі
нок по різних столицях, а про мене знаєш, що :іІ 

І'Ш\ ,11юблю .жінок, як пси діда на вузькій дорозі ... 
- А чи ви. знаєте, що в Христини є дитина'? 

- Ну, то що? Торговицький теж про це знав. 

Ue ж його син ... Він тому хотів якнайшвидше він
чатися з нею ... 

Пузина бачна глянув на Четвертинсьхого. 

- А чи він з нею хотів вінчатися? - кинув 
·поволі, твердо 

Ніхто не сказав ні слова, тільки дерево в во

тннщі голосно запорскало й полумя померкло. 

Верещака почав підсичувати вогонь і по дов

тій хвилині мовчанки сказав: 

- Ні при чому тут наші здогади, панове. На

шого товариша хтось вбив крадькома. Тим самим 

знівечив ті сили, які були на службі нашої батьків

щини. А вітчина наша має мало таких людей, як 
наш брат в чорній киреї, Торговицький. І за це цей 

хтось мусить понести кару. За те, що він убив 

'"-войого ближнього, хай його Бог карае, J.Je мн 

:t'toмy будемо суддями. Теж і за те не будемо його 
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карати я~ий був його задум: чи це була звичай

на, низь~а nомста, чи це був шляхетний відрул 

лониженої люди·ни. За це ~аратиме його Бог. Але 

нашим обовяз~ом е карати його за те, що вбив

ни~ знівечив це життя, я~е було ні його, ні нашою 

ВJІасністю, я~е було власністю У~раїни й гетьма
на. І тому нашим обовяз~ом є найти цього вбив

ни~а й віддати nід суд гетьмана. 

Завдяки тобі, Григоре, ми найшли сJІід ба
гряного хреста. Не залишається нам ніщо інше, 

я~ його за всяку ціну добути. Що в цьому хресті 

з рубінами е якась скрит~а, а в цій с~ритці до

кумент - ЦЕ- ясно. 1 ось саме теnер, uеред хвили
ною, nрибув до нас внеланник гетьмана. По його· 

бажанням, зватимем його Чорною Киреєю. Хри

сти·на, мої nанове, є в овруцькому манастирі. Чи 
мае вона цей XJ)JЄCT npJ,І собі, чи ні, невідомо. Та 

вже ми його найдем. н'айдеш його, ти, Юрку. Як
стій nоїдеш в манастир, не nосnішаючи, хай Чорна 

Кирея матиме хоч трохи часу. В манастирі ска

жеш ви~ли~ати собі Чорну Кирею, я~що б тебе 
одначе не хотіли nустити, так nокажеш їм цей 

сиrнет. 

І Вереща~а nодав Пузині сиrнет, що його пе-· 

ред хвилиною дістав від висланни~а гетьмана. 

- А ми, Григоре, як стій їдемо в Чигирин. 
Памятаймо, що всі стрічаємоси в Чигири·ні. Крім 
цьо1·о, Юрку, ти, я~ матимеш можність, вивідай,. 

з ~им мала вінчатнея Христина ... Так, до nобачен
ня, ланове, в Чигирині! 

Пузина піднявся, на~инув ~ирею на nлече,. 

мовчки лолраща~ся і nочав сходити вниз. Вере-· 
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ща ка наче щось пригадав і ді гнав його: 

- Юрку - спитав - чи це правда, що ти 

ро.1сварився зі своєю судженою з приводу своїх 

гу."ІИНОК? 

Пузина мовчки хитнув головою. 

- Сл ухай Юрку - сказав мягко Нерещака, 

кладучи йому свою руку на рамя - якщо ти по

бачився б з Оксаною, то я... зві.;Іьняю тебе від 

присяги... Можеш їй все сказати .. 

- Не розумію -- шепнув Пузина. 

-- Нічого! Зрозумієш пізніш! А не забудь, 

що я зві.,1ьннв тебе від присяги! 

І Верещака швидко завернув до вогнища. 

Молодий козак спинився перед брамою мана

стиря, зсів з коня і звертаючись до двох козаків, 

сказав: 

- Дякую вам. Ви вже мені непотрібні. Може

те вертатись в Чигирин. 

Козаки вклонились і завернули коней. Моло

дий козак розго~ув кирею, щоб трохи прохоло

дитись і ждав перед брамою. 

Через хвилину за високим муром почулись 

кроки й маленьке віконце в мурі відчинилось. 

- Хто там? - сnитав жіночий, гострий го-

лос. 

- Сестрице! - сказав молодий козак. 

Зголосіть матері ігумені, що хоче з нею бачитм~ь 
Оксана, дочка сотника Зіньківського. Єсть в неї 
дуже важне. діло до матери ігумені від гетьмана 

Хмельницького. 
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- Хнй зажде! - відповів голос ві конце за

чинилось. 

Оксана кинула оком на мури. Високі, похму

рі, оперізували ріку й великий зчорнілий мана .. 
стир. Зза мур,ів його зовсім не було видно. Ліво

руч манастиря стояла маленька церковця, куди 

можна було ввійти й з дороги. А довкруги лkи, 

ліси. 

Що їм не скучно тут?! - подумала Ок
с::~на. 

Царила тишина. Сонце піднялось уже високо 

і почало припікати. Оксані стало гаряче. Скинула 

кирею і заJІишилась в жупані. Хотілось нестрим

но спати. 

- Ко би швидше до манастиря дістатись! 

nодумала. - А як не пустять? 

.І неначе у відповідь думці глянула на мур. 

- Не пустять поволі ·- дістанусь поневолі. 
За муром почулиси кроки й по хвилині цей 

сам голос сказав: 

- Сотниківна може ввійти. 
Одна половина брами відчинилась і Оксана, 

ведучи коня, ввійшла на маленьке манастирське 

подвіря. 

Черниця-воротар.ка підозріло глянула на ко

зацький стрій сотниківної, але не сказаJІа ні ело· 

ва, тільки зачинил~ браму й пішла попереду. Пра
поруЧ довгого, але низького манастиря, стояли 

господарські будинки. Туди зпершу повела чер.ни-
ця ·Оксану. _ 

- Тут при-містіть свого коня - сказала. 

kти йому дамо. А тепер ходіть за мною. 
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Оксана привязала до жолоба коня і піwлз 

слухняно за черницею. Ввійшли в манастир і Д()R

гим коридором пішJІИ лівор,уч. Перед дверима о

стаиньої келії, черниця спинилась. 

Це тут! - шепнула й застукала в двері. 

- Ввійти! - почувся холодний, гострий 

ГО.lОС. 

Черниця відчинила двері, Оксана ввtишла~ 

двері зачинились. Проти неї стояла висока, ст~ун

·ка, вже старша віком мати-ігуменя. 

Оксана покірно підійшла до неї і низько схи

.,,и~1ас~ цілуючи її руки. Ігуменя зробила знак хре

ста над головою Оксани й'· долонею підняла її 
голову. 

- Сотниківна, чи сотник? - спитала мягкс. 

Оксана густо зчервоніла. 

- Сотниківна, мати ігумено, сотника Зіньків

ського дочка, Оксана 

- Сідай, Оксано, розгостися. Ти з Чиги~на? 
- Так, мати ігумено, приїхала· я тут ::s про-

ханням від Ух Ясновельможності Пана Гетьмана ... 
- Сідай, Оксано! Сідай доню! Ти-ж втомле

на. Якже-ж здоровля Ух Ясновельможності? 
Оксана сіла на маленькому стільці біля сто

лика. Чорну кирею зложила на своїх колінах. За

рззже поруч--- на другому стілt>чику сіла ігуменя. 

---1 Дякую, добре. Ось і я з ділом до матtt 

ігумени--

І нагло Оксана похолола. В цю мить ПJJtll'a

дaлa собі, що сиrнет, якого дав їй гетьман, як 

свtи знак, вона дала Верещаці й не відобрала йо

го. Забула. Якжеж тепер повірить їй ігуменя, 
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хто-ж повірить її Со~lовам?? 

Ігуменя завважила неспоюи на ~1ичку Оксани. 
-- Що сталося, дитино? 
Оксані збіралося на плач. - Усе ПJ)!Опало! -

думЗJІа. - У ее пропало! - Що-ж я тепер. роби· 

тиму? Нічого не зможу зробити, нічого.. Все на

даремне! 

- Ну, скажи, дитино ! - говорила южно ігу

меня. - Може я тобі щось поможу ... 
- Мати, прошу мати ... я не знаю, що робитn, 

тепер мати не повірять моїм словам, я не маю ні

якого знаку від пана гетьмана, він дав мені свіі'f 

снгнет і я забула, забула ... його ... 
І Оксана схилио~lа голову на коліна ігумені. 

Ігуменя стала гладити її волосся. 

- Спокійно, .z}.итино, спокійно. Чи Іх Ясновель 
можність нічого більш не дав тобі, крім сиrнету~ 

ніякого знаку? Нічого не сказав? 

- Ні - шепнула майже в розпуці Оксана. 

Ігуменя торкнула пальцем к~реї. 

- А хто тобі дав кирею? 

- Якийсь rвардист, на припрручення Пана 

Гетьмана. 

- Ану-но, покажи мені цю кирею! 

І ігуменя взяла кирею в руки й уважно розглн~ 

да.1а її. РоЗJІожила лівий бі~ киреї широко й тихо 
засміялась. 

- Ніякого іншого знаку мені не треба, дити

но, глянь ... 
Оксана глянула. 

На лівому боці киреї, на цьому місці, де BOH!J 

заслонювала серце, була вигаптувана срібними 
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шовковими нитками малесенька, просто не до р,оз

пізнання, людська чашка. 

Оксана не вірнла своїм очам. 

Ігуменя всміхнулась. 

- Мені іншого знаку не треба, дитино, й тобі 
не треба ... 

- Прошу мати ігумені, а звідкіля мати ігуме-

ня... - почала Оксана й замовкла. 

- Мій син теж мае чорну кирею, доню, і теж .. , 
Очі ігумені гляділи в даль. 

По хвилині ігуменя неначе пробудилась. 

- Ну, а тепер дитино, розкажи з чим ти при

їха.lа. В чому тобі помогти? ... 
- Я приїхала - почала вже· відважно Окса

на - просити дозволу в мати ігумені побачитись 

з Христиною Боrлевською. Нам сказали, що вон:1 

тут е, а діло дуже пильне. 

Обличчя мати ігумені зповажніло. 

- fi вже тут немае, дитино - тихо сказала. 

- Куди-ж вона виїхала? ....-- живо запитала О· 
кс ана. 

- Туди, звідкіля немае повороту, до Бога. 

- Умерла? - зойкнула Оксана. - Коли? 

Ігуменя пахитала головою. 

- В~ора ми її поховали. 

- А хрест, хрест з рубінів?? -мало не крик· 

ну;ш Оксана. 

- Який хрест? - спитала ігуменя. 

- Мати ігумено -.почала живо Оксана 
Я зовсім не мала діла до Христини, я тільки хотіла 
нзяти в неї цей хрест, що вона його на грудях но

си.lа, золотий хрестик з рубінами. Він потрібниtі 
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гетьманові, конечно потрібний ... 
Ігуменя призадумалась. 

- Не знаю, дитино, чи цей хрестіік є, тільки 

знаю, що все своє самоцвітне каміння Христина 

зложила в жертву Богоматері. В нашій церковці, 

біля образа Пречистої діви, може й найдеш цей 

хрест. 

- Мати ігумено, чи можна піти до церкви, 

я н~ братиму його собі, тількИ погляну й знову 
повішу, там, де був. Він потрібний нашій батьків

щю-:~і, Панові Гетьманові. 

Ігуменя піднЯJІась. 

- Добре, дитино, я велю дати тобі ключі, 
йди туди так, як треба. Ходім. 

Оксана припала до рук ігумені. 
-Дякую· .. 
Вийшли на коридор, ігуменя відчинила останні 

двері праворуч: 

-- СестрQ Евфрозино, відчиніть церкву, за
провадьте туди нашу гостю й залишіть її саму. 
Іди, доню. А відтак прийди до мене. СпічнеІ..ll 

трохи. 

Сестра Евфрозина взяла велИкі ключr й пішла 
nопереду. Перейшли маленьке подвіря, відтак сад, 

а фірточкою персйшли на церковний цвинтаr. 

Столітні липи акружали церковцю. Сестра Евфро

зина відчиниJІа церковні двері, ввійшла перша й. 

три рази перехрестившись, глибоко поклонилася. 

сяг~ючи кінчиками пальців· долівки. Те саме зро· 

била Оксана. 
Чи маю зачинити церкву? - спитала тихо 

Ісестра Евфрозина. 
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В Оксани лоnота.ао серце. 

- Ні сестро, прийдіть трохи nізніше, самІ за.
чинете. Я тут хвилину буду ... 

Сестра Евфрозина вклони.;"Jась. 

- Дозвольте, сестро; де тут є образ Боr9.
матери? 

Праворуч - відnові.ІJа сестра й поюва.'І.а 
рукою 

Дякую. 

Сестра Евфрозина ще раз уклонилась і вий 

шла. Крізь різноколірові шибки добивались nро

міння сонця. Було лагідно, ясно й тихо. 

Навшnильках nідійшла Оксана дu вівтаря, 

клякнула nерехрести~'Іася й nідняла голову. На нс·І 

глянуло бліде, болісне, закуте в зо .. 1от.о й nрибра
не самоцвітамн обличчя Богоматери. 

- Богородице Діво ---почала молитисн Оk

сана та не видержала. Щось тягнуло nпдивитисІJ 

праворуч і nоневолі звернула туди голову: на ба

гровому куснику, в золотих рямцях, висіли жер

тви: золоте серце, кілька срібних рук, шнур nepejf 
коралів, а зовсім низенько хрест. 

Багряний хрест! 

Був завбільшки великого нальця. В мягкому, 

соняшному світлі рубіни лагідно кривааились. А 
висів так низенько, що тільки сягнути рукою. 

Оксана поволі піднялась і наче злодій, кр.адь

кома, підійшла до нього. Поволі витягнула руку 
й торкнула хреста. Холод золотого окуття прошиб 

її наскрізь. Поволі зняла хрест і швидко обернула 
його. Не було ніякого знаку. Рамена рівно задиті 
золотом. З одного боку, з другого-нічого. Зго-
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ри - єсть. Ма"lенька шрубочка. Дрижачими рука

ми почала ії відкручувати. Шрубочка не давалась. 

Оксана сіла на ступні престолу, положила хрест 
на коліно й притиснула. Шрубочка подалась. Шви.J 

ко відкрутила її і бляшка, закриваюча отвір, від

пала й покотилась на долівку. Дрижачими рука

ми струсиупа Оксана хрестом, але з отвору не ви

пало нічого. Ще раз - нічого. Оксана піднялась, 
стала проти сонця й глянула в маленький отвір. 

Скритка була порожня. 



VIII 

ТІНЬ ПУГАЧА 

- Гарячий день, сьогодні, що? 

Старий секретар, гетьмана, Самійло Зорка, гля-

·нув на вікно, за яким заходило сонце й останні 

проміння його клали криваву смугу на дерева, а 

відтак на сивого, з глибокими бороздами довкру

ги уст, козацького старшину. 

- Де гарячо? - спитав. - Там - показаь 

?УКОЮ на вікно - чи тут? - і очі його спинилися 
на сильних дубових дверях. 

- Либонь тут - хитнув головою в напрямі 

дверей - гарячіше. Як довго це триватиме 

спитав. 

Самійло Зо рка знизав раменами. 

- Невідомо. Бог його святий знає. То від яко 

rось часу аж .. 1ячно мені з гетьманом говорити. 

Набіглі кровю очі глядять кудись s далечінь і rне

наче все бачать, нічого не бачучи ... А казав мен! 
Бrаницький, що ночами старий гетьман схоплю

ється з ліжка, снується як тюремник по кімнаті, 
а уста його безвільно шепчуть: на паль! на паль! 

Козацький старшина здригнувся. 

-- Кого? - спитав тихо. 
- Невідомо. А немає ночі, щоб котрийсь і:3 

цил чорнокирейників з ним не шептав. Щось пога

не кроїться, погане.. І нікому гетьман ні словечка. 
не каже. Позавчора, знаєте, зайшов я з паперами 

в його кімнату, дивлюсь, а він сидить проти мапи 
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й глядить. Стою я коло дверей і жду, думаю, з~

чув, як я входжу, та зараз же спитае, з чим я прий

шов. Стою, стою, а він нічого. Глядить як навроче-

ний~ а відтак як гримне кулаком в сті~, аж я зля

кався: Не дам! - засичаd. Не дам! Що -
кому - Бог його знає ... 

Козацький старшина поволі підійшов до вік--

на. 

- Може ви краще знаєте, Силуяне, ви тепер

мабуть в десяте посольство вибираєтеся, то ви кр~ 

ще знаєте, які думки в гетьмана, які заміри його .... 
Старшина обернувся і силувано всміхнувся. 

- Не вмієте .1ічити, Самійло, шкода, що так 

довго писарюєте в гетьмана; не в десяте посо.r~ь-· 

ство я їду, а в третє чи четверте. 

Зорка похитав гол·овою. 

- А це таки неправда, от, що не кажіть, не

правда. Ну, .;1ічіть самі: їздили до Януша Радзівіла,. 

відтак до Порти Отоманської, воно значить два .. 
відтак до Москвп - -

- А хіба ж можна лічити посольсп:юм поїзд· 

ку до Москви? 

- Туди брате, ще важче послувати, як кудк 

інде... Ну, значить три, вІдтак у Швецію, зна--· 

чить чотири, тепер до хана, значить пять, ну ... -
й Самійло Зорка зацокався. 

- Ну? - повторив з усмішкою старшина. 
- Які бо ви догадливі! Та говоріть самі! Я · 

ким же чином я всі ваші посольства вилічува

тиму ... 
Дубові двер,і широко відчинилися і в них поя-
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вився гетьман. Зорка й Силуян замовкли й з nо
шаною вклонилися. 

Гетьман важко дихав і неначе хитався на но· 
гах. Зорка підбіг до нього. 

- Ваша Ясновельможносте - -
Гетьман рухом руки перервав йому. 

- Чегвертинського ще немае? - сnитав з 

трудом. 

-Ні, Ваша Ясновельможносте ... 
- Як пр.ийде, хай зараз зголоситься до мене 

- сказа~ тихо гетьман й бачно глянув на Силуяна. 

-Хто це? 

Козацький старшина швидко підійшов до гепJ

мана й припав до його рук. 

- Це я, Ваша Ясновельможносте, Силуян Му
жиловський ... 

Гетьман обняв голову Силуяна, нахилився і 
nри·rулив її до своїх грудей. 

- Здоров був, братіку! Здоров! - шепнув 

з трудом. - Добре, що зайшов... Я вчора .. ждав 
тебе ... Добр,е, що зайшов .. 

-- Ваша Ясновельможність тепер заняті ... 
- Так, так, це нічого. А ти зайди може піз-

ніш, от хочби біля півночі, не спиться мені тепер, 

часу мало ... - І гетьман потер рукою чоло ... - А 

в мене до тебе діло есть, до Швеції пої_деш, Th 

там знайомий, то швидше пол-аднаеш ... 
Мужиловt:ький вклонився до ніг. 
- Зайду, Ваша Ясновельможність, неодмінно 

зайду ... 
- Зайди, друже, пильне діло, дуже пильне ... 

А часу так немае, так мало часу ... - І гетьман 
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знову потер долонею чоло. 

- Ваша Ясновельможність, я поладаю усі 

свої справи і таки зараз же досвіта зможу вmxaтrr. 
- Зможеш досвіта? - видим о втішився 

гетьман. - Це добре, це дуже добре. Як найшвид

ще треба, як найшвидше ... Зайди біля півночі. Бу
де Демович - Креховецький і поговоримо. Коби 

успіти на час. 

Мужиловський знову вклонився. 

- Дозволь, Ваша Ясновельможносте, що 

сповню всі твої заміри .. 
- Дай Боже! - шепнув гетьман - дай Боже! 

Так іди, братіку, а я ждатиму тебе ... 
І гетьман знову поцілував Мужиловського в 

голову, повоа~lі обернувся і щез за дверима. Двері 

зачинилися. 

Зорка переможно глянув на Мужиловського. 

- Шість! - сказав. 

-Що шість? 

Шосте посольство! От до десятка неда-

.ІJ.~чко! 

- Як він постарів, як він постарів! шепнув 

Мужиловський. 

Зорка зповажнів. 

- Силуянt!, то ми його nостаріли. 

-Як це ми? 
- Він не постарів. В нього ця' ж сама сила, 

цей cav. світ.~1ий ум, ця сама очайдушна вtдвага, ця 
сама геройська мисль. Тільки серце хворе. А сер 
це, голубе, тільки рідні можуть знищити, тільки 

свої. Чужі серця не зранять. 

- А.1е свої вміють .. 
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- От, Силуяне, недалекі ці часи, коли ви тут 
разом з нами в канцеляії працювали, коли лиса

рем разом із нами був Іван Грушка, той, що із о

саулом Ковалевським минулого року договір зі сє

мигородським князем Ракочі підписав, пригаду

єте? 

-Чом би ні! 

- От, тоді теж свої сала за шкуру заливали. 

А сьогодні! Не де віри, що вони творять! Самі 

собі гріб копають, самі розвалюють те, що для них 
старий 'гетьман будував. Що старий ще живе, ще 
думає, це просто чудо. Немае дня, щоб чернь 

когось не вбила, майно якогось полковнича н~ 

спалила, когось зі старшин на паль не посадил3. 

І немае дня, щоб якийсь горлоріз не проголосиь 

себе гетьманом, а гетьмана зрадником і запродан

цем. Зпершу гетьман напоминав, перест~ріган. 

саджав у тюрму, а тепер ... 
- Тепер? - кинув Мужиловський. 

- Тепер казнить. 

- І добре робить! - шепнув Мужиловськи)І. 

- Добре, але запізно ... 
-Запізно? 

- Запізно. Немає йому на кому опертися. 

Немає Богуна, немає Нечая ... А ми, останки ... 
- Росте нове покоління, на ньому опреться 

гетьман. 

- Він уже ні, Силуяне, а на· синові гетьмани, 

Юрасеві, молоде покоління не зможе опер.-ися. 

- А чорнокирейники? 

Зерка задумався. 
Сильні вони, дуже сильні, ті.1ьки їх ма.'Іо ... 
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І Зоркз розвів руками. 

- Таке вийшло, що всупереч гетьманові ні· 

хто не важиться говорити, а хто й скаже, тому 

живим не бути. Самодержавець він справді, Єди

новладний, він не гетьман, не ватажок, що ЙОГt) 

можна по забаганкам козаків~черні скинути, ?. 

володар. Та по собі залишить руїну. 

- Бога бійтесь ... 
Зорка нахилився до вуха Мужиловського й 

докінчив: 

. - Поки ця скала держиться, черваки .лазять 
піД нею та їй нічого не зроблять й самі розлізутu· 
ся. Та розсиплеться скала ... 

І Зорка хитнув безнадійно рукою. 
Мужи.ловський мовчки витягнув руку. 

- Ну, до побачення! йду я лагодитися в до 
р,огу. 

Зорка кріпко стиснув руку. 

- Доброго здоров.ля, Си.луяне, а таки бачи· 

те, старий Зорка не бреше, до десятка недалtчко .. 
Мужкловський всміхнувся і звернувся до две· 

рей. 

Та в тій же хвилі двері зі сіней відчинилися 

і в дверях появився високий козарлюга, закутаннА 

в чорну кирею. 

- Четвертинський? - спитав. 

Зорка підійшов до козарлюги. 

- Добре, що ви прийшли, гетьман уже пи 

1'ався за вами. 

КозаРJІюга хитнув головою, перейшов 'Кімна· 
ту, .легко застукав і ввійшов до кімнати rетьмань. 

Мужиловський нахилився до Зорки. 



Четвертинський? -- сnитав 

Так. 

Подібний до своїх братів. 

- І такий сам немова, як тамті. Бочку соли 

можна зїсти, nоки слово вистогне. Ну, бувайте 

здоrові! 
Розпращалися. Зорка поволі шдшшов до 

сто.1а. Сумерк стукав до вікон. Треба було закли

кати покойового, щоб засвітив. 

Двері від гетьмflна знову відчинилися і в ни л 

ноявився Четвертинський. Зорка підійшов дu 

.нього. 

Четвертинський зніяковів. 

-- Вибачте, пане писарю. їх Ясновельмож
ttість ... - і Четвертинський не знав, як докінчити. 

-- В чому ж то річ, ваша милосте? Скажіть! 

- їх Ясновельможність бажае, щоб ми ... за-
. .лишилися самі ... 

Зорка легко вклонився. 

- Будь ласка... Я уже й так <:кінчив свою 
роботу. 

Четвертинський вибачався. 

-- Ви не гнівайтесь, пане nисарю, ріЧ в тому, 
1цо тут мае бути гетьманський суд -- -

Зорка спинив рукою дальші слова Четвертин· 

ського. 

-- Дозвольте, княже, я не бажаю собі нічо

rо знати. його воля є для мене приказом. А як
би їх Ясновельможність ще сьогодні nотребував 

мене, так я в себе дома. Чи маете ще які прикази 
для мене? 

-- Ні, їх Ясновель~ожність тільки зел ів мені 
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nрикдикати Носача. 

- Я там його nришлю. Доброго здоровля,. 
княже. 

Четвертинський вКJІонився. 

Зорка кинув оком на стіл і вийшов. Четвер

rинський залишився сам і поволі ходив по кім

наті. Хвилину здержався перед дверима, що ве

ли до гетьмана; .виглядало, що наче призадуму

ванся, чи uіти до гетьмана, врешті рішив не · йтІf 
і ждав далі. 

Двері відчинилися і увійшов Тиміш Носач. 
Побачив Четвертинського, легко вклонився і спи

нився. 

- Мене до вас покликали. Ваша Милість ба

жає собі? 

Четвертинський г .. "Іянув на нього. 

- Не я вас кликав, а гетьман. Будь ласка, 
заждіть хвилину тут. І Чевертинський увійшов до 

кімнати гетьмана. 

По хвилині вийшов і кивнув рукою. 

- Ух ЯсновельмоЖність просить. 
Носач ввійшов до гетьмана. Четвертинський 

зачинив двері і станув біля них. 

Носач глянув по кімнаті. Спиною до вікна, 

опершись об нього, стояв Rерещака. За столом, 

сидів гетьман і з-під лоба, похмуро дивився v 
даль. 

Носач низько вклонився. 

В кімнаті царила гнітуча тиша. Чутно було,. 
що перед хвилиною тут була буря, яка ще не 
nройшла, а тільки трохи пошаліла, щоб пізніше,. 

збираючи всі сили, розшаліти на добре. 



121 

Всі мовчали. Носач здержався при дверях й 
неповорушно стояв. Щось холодне пробігл·о по 

його шиї. 
Гетьман важко дихав. Червоний, останній від

блиск заходячого сонця, відбивався в його втомле

них, набіглих кр.овю, очах. 

Врешті повернув голову в сторону Носача ;\ 
поволі почав говорити. 

- Тимоше, ти знаеш, яка кара жде моїх ст~р

шин за якийнебудь бунт? 

Холодне лезо меча торкнулось шиї Носач~. 

Він вклонився і спокійним голосом відповІв: 

- Так, Ваша Ясновельможносте! 

- Тимоше, чи я скривдив тебе колинеоудь І 

- Ні, Ваша Ясновельможносте, ніколи. 

Гетьман бачна глянув на Носача й по хвилині, 

.з.овго дивлячись в його очі, тихо сказав· 

- Чого ж ти мене кривдиш? 

В цих безмежно сумних, до кр;аю втомлених 

очах Володаря України, Носач побачив не логро-· 

зу, не цей сталевий блиск, перед яким трусилися 

вороги, а боялися приятелі, а )І)аль, якийсь бР~

межний жаль. 

Носач кинувся до ніг гетьмана. Щось стиска

ло за горло, щось пекло в грудях. Обличчям сво-

1м притулився Носач до коліfІ гетьмана й в цьому 
моменті дав би життя за те, щоб винагородити 

йому цю, незрозумілу для нього, КР~Jівду. 

Довшу хвилину гетьман не воrоrшився. Непо

ворушмо стояв при вікні Верещака, неначе скаме

нін при дверях Четвертинський. 

RJ).Сшті рука гетьмана легко ~адрижала, i'r 
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важко піднялася. Гетьман подожив руку на го.1ову 

Носача й спитав= 
- Чи знаєш, хто був Торговицький? 

- Я пізиіще довідався. 

- Значить, ти вбиt його в двобою, Тимошt:? 

- Ваша Ясноведьможносте!! - прошептав 
у зд.ивуванні Носач. 

Гетьман наче з полекшою глянув сnершу· на 
Верещаку, відтак на Четвертинського. І звернувся 

до Носача. 

- Ти знав Боrдєвську? 

Носач піднявся і негайно щойно тепер очіку

ючи виміру кари, твердо сказав: 

- Так, Ваша Ясновельможносте. 

- Коли ти востаннє бачився з нею і Торго-

вицьким? 

- Не по лицарськи поступив Торговицький, 

Ваша Ясновельможносте, а я... я ... 
.,.--- І Носач замовк. 

- Що ти? - спитав гетьман. і ще додав: 

___, І не забувай, Тимоше, що говориш про 

покійного. Не слід споганювати память по~ійно· 

r·o JІицаря що не може вже бороkитись. 
Від дверей почувся твердий голос: 

- Зали·шились ще товариші його, Ваша Ясно-

вельможносте, а ці можуть оборонити чесн~ 

його імя. 
Носач спалахнув. 

- Не чесне, Ваша Ясновельможносте, не че
сне! Як на сповіді присягаю, що говорю правду. 

Ось тут, тобі моя шабля, Ваша Ясновельможности, 

карай мене, як хочеш, та я чесно поступив. А 
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Тоrговицький не лицаr. Бп Хrистина Боr.'/fевська 

:\•с·єю судженою буда. Батьки не хоті.1и її дати 

мrні, бо духопахолок я, Ваша Ясновельможносте, 

а вона багачка. І коди батьки Христини вибра.1и й 

за друга життя Торговицького, я мовчки в·к.lонив

ся Ї:\І і відійшов. Але ніхто мені не заборонив і не 

заборонить кохати цю жінку й в її обороні на

віть смерть понести. Не м<>є бу.1о діло, коли Тор

говицький подарував· їй сина, та коли пізніше він

чатися з нею не хотів - то це вже мое дідо. Ва

ша Ясноведьможносте, я був чесний. Знав я від 

Хrистини, щQ Торговицький в Чигирин прибуде, 

uиїхав назустріч щоб сказати:..- Ти відобрав честь 

в цеї жінки, яка Аля мен~ була світом й життям, 
в тебе шабля в мене шабля. Хай шабля вирішить, 
хто з нас пра~ий ... Але Торговицького вже не бу
.1о в живих .. 

- А звідкіля знаєш, Тимоше, що Торговиць-

кий не хотів вінчатнея з Христиною? 

- Від неї самої, Ваша Ясновельможносте ... 
Гетьман бачно глядів на Носача. 

- Ти вже не застав у живих Торговицького? 

- Ні, Ваша Ясновельможносте, присягаю на 

шаблю. 

Гетьман звернувся до Верещаки й Четвертин-

ського: 

- Чи маєте ще які питання, вашмостІ? 

Відповіддю була мовчанка. 

Гетьман випрямився, і поволі, спираючись до

лонями об стіл, піднявся. 

- Що ж, вашмості, винен е кари Тиміш Но
сач. вірник мій і осаул? Жду вашого слова! 
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Носач г.1янув у наnрямі вікна. Верещаки не= 

бу.1о видно, ті.1ьки велику тінь. Тінь Четвертин· 

ського з.;"Jива.lася з чорними дверми. 

- Не винен! - впало твердо з-лід вікна. 

Не винен! - наче відгомін відбився кол•· 

.1.верей. 



ІХ. 

БАГРЯНИй ХРЕСТ 

Пузина поволі спинив коня перед церквою 
і ЗJІіз з нього. Церква бy.rra відчинена. Довкругh 

царила тиша. Не довго думаючи, Пузина перейшов 

маленький цвинтар і тихо відчинив церковні двері, 

ввійшов туди й знову зачинив за собою. Уважна 

глянув. У церкві не було нікого. 

-Дивно! - подумав - З якої ж речі мана

стирська церква відчинена ~ цій порі? Що вони, 

свято SН<е? 

Поступив кі.1ька кроків да.1ьше й спинився: на 

східці престола сидів хтось, дівчина не- дівчина, ко 

.зак не козак. З козацька одягнена, а довге чорне 

волосся жмутами сплива.lо на рамена й плечі. 

В руках цеї дівчини-козака щось до сонця блестіло. 

- Що воно таке? - подумав Пузина й ти

хенько, навшпильках підійшов б .. 1ижче, загляда

ючи з боку. 

Отетерів. 

Це була Оксана! 

Не розуміючи, що робить, кинувся до неt 1 

вхопив її за руки. Блискуче щось висовгнулося ~ 

її рук і з дзенькотом впало на камяну до-1івку. Очі 

Оксани спинилися на обличчі Пузини. 
Оксана не здивувалась зовсім. Це ж бу.'ю я

сне: хто міг 11, в найважчій, просто безнадійній 

справі, помогтІf, як не той, що її безмежно кохав? 
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lle бу."Іо таке ясне й таке самозрозумі.1е. Що вона 
ко:шсь нідкину~1а кохання Пузини, що в<;>на ста· 

раласн нrо нього не думати, що її безмежно cer
..J.И.lO, ко:ш хтось щось доброго говорив про нього 

- це все було правда. Але що він появився саме 

тоді ко.1и вона сиді.ІJа безпомічна, розбита, що він 

зявився тоді ко.1и найбільш треба було помочі 

й поради - це було зовсім ясне й зовсім на місці. 

Так повинно було бути й те, що сталося, ста.lо

ся прави.1ьно. Ніхто інший не міг зявитися тоді, 

ніхто інший не міг подати помічної руки, тіJ1ьки 

Юрко, князь Пузина. 

І Оксана, показуючи на золотий хрест, що .lе

жав ~· її стіп і грав" в проміннях сонця багрою 
рубінів, тихо прошептала: 

- Ти бачиш, Юрку, все пропало, все втраче· 

не. Скритка порожня. 

Зпершу Пузина не зрозумів, що пропало й що 

втрачене. Але ко.1и взяв у р.уки хрест, уважно йо

го оглянув й побачив маленький чорний отвір -· 
зрозумів усе. І тоді нагло зрозумів, хто був цим 

лісланцем гетьмана, кого так, на приказ гетьмана 

сторожив Четвертинський, з ким говорив Вереща

І<а й чому Верещака звільнив його з присяги. Те

пер стало йому все таке ясне, таке ясне, що ця 

ясність розсаджувала йому груди, сія.1а в його о

чах і хотілося кричати з р.адості_: 

- Оксано! Оксано! Моя! Моя! 
Він став навколішках біля Оксани й лагідно 

приту.11ив її голівку до себе. Тихо гладив її во

лосся і промовляв найніжнішими с."Іовами. Це ні
чого страшного, казав Пузина, вони найдуть ще 
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документ і віддадуть його гетьманові. Вони вдвІи

ку добудуть його. UЦо скритка багряного хреста 
порожня, то ще не значить, що документу взагаJJі 

немае. Кудись його сховали, але вони його най

дуть. .Він, Пузина, тепер поможе їй. Вони му
сять цей документ ~айти й коли дотепер. пооди· 

ноко їм було важко, то вдвійку воно буде прекра

сно. UЦе трошки, трішечки, а документ буде в їх 

. руках. О, тепер Пузина вже нікому не віддасть Ок
сани, тепер уже Оксана його, на віки, вони разом 

працювати~уть, разом верстатимуть важкий шлях 

життя. І ніхто вже не стане їм на дорозі, юхто. 

Богоматір дивилася на них згори своїми глн .. 
бокими, болючими очима, соняшна мряка легко· 

ніжно окутува.'Іа їх, а тихий голос Пузини щораз 

то більше успокоював Оксану. Може воно і спраQ

ді так буде... Одже ж вдвійку легше буде найти 

цей документ, напевно легше .. Але чи їм ніхто не 
стане на дорозі? Зараз, зар.аз, адже ж вона мала 

до когось сказати ''іл елі, іл елі", ні, це хтось мав 

до неї зголоситись з цими словами. й Оксана наче 

пробудилася із сну. 

- Юрку, до мене зараз зголо.ситься хтось. 

- Хто? 

- Не знаю. Верещака так сказав. 

- Що ж тобі сказав Верещак а? 

- Що як прийде до мене хтось, що скаж~ 

умовлені слова, то я маю його слухати, так як йо
го й все робити, що він накаже. 

Радісна усмішка пробігла по обличчі Пузини. 
Поволі встав, поправив на собі кирею і нахиляю
чись до Оксани, твердим голосом сказав: 
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Ілєлі, ідєлі! 

Оксана оторопіла. 

- Юрку! - вишептала. - То ти? 

-Я! - всміхнувся широко Пузина. - Не ві-

риш? 

-А ... - почао~1а говорити й не мог.1а докін· 

ЧИТИ. 

Знаю! -- хитнув го.1овою Пузина. - А 

мої залицяння до інших жінок, мої нічні гу .. 1ян-
ки, про які ці .. 1а Укр.аїна гуде, ці сотні жінок, Щ•• 

я іх в путь нечестиву - -
Оксана поклала свою долоню на уста Пузин; 

й не дала докінчити. Ціла в огні шепну.1а: 

- Це неправда! 

- Дівчино! Дівчино! - по хитав гo .. 1oBOft, 

Пузина. -- Коли я колись божився, що все те н~ 

правда, ти не ймио~lа віри мені й через те m>КИН}'.·1і1 

мене, а тепер, ко .. 1и я признаюся до всього топ.), 

пр<;> що небаром пісні співатимуть, ти не ймеш 

мені вір.и. 

- Бо це неnравда! зокоnи.:1и.1а губи Оксана. 

- ~· тому й річ, що правда! 

Оксана розсердидась. 

- Неnр.авда й кінець! Ти б інакше не носив 

цього, що носиш! - І Оксана тицьну.1а nа.1ьчико~r 

в лівий бік киреї, де вигаnтована бу .. 1а .1юдськJ. 

чашка. 

- В цьому й ціла загадка, кохана моя, що я 

сnме тому гуляв і гу.1яю, що це ношу. 

Через хви.1ину Оксана стара.lаСІ? зрозуміти, ~ · 
ле воно не-виходило. 

- Не розумію. 
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- Зовсім просто. Коли голубонько князь Пу
зина бавиться і гу.ляє, то всі кажуть, він нічого не 

робить і нічого не варта. І тоді перед князем Пу

зиною можна різні секрети говорити й тоді жінки 

можуть йому р.озказувати, про що їм їхні <Іо.ло· 

віки говорять і з ким їхні чоловіки стрічаються. 

Бо князь Пузина це ніяка таємнича людина. Ма-.: 

гроші і гулне. Що ж можна жадати від Пузини? 

А.ле коли б князь Пузина не гуляв коли б окру

жився таемницею, тоді б всі сказали: це дуже 

небезпечний· цей князь Пузина. Він завжди мов

чить. з ніким не приятелює, жінок уникае. Сtере

жіться його. І стереглися б його й він не міг бн 

працювати так, як він працюе. 

Брови Оксани збіг.~1ися в лук. 
- Чому ж ти мені цього швидше не сказав, 

Юрку? 

- Бо не міг, серденько. Присягнув. 

- А тепер? 

- Тепер Верещака звільнив мене від присяги. 
Ко.1и побачив тебе й поговорив з тобою, велів ме

ні поїхати до тебе й з·вільнив мене. Знав, прн· 

ятель, що робить. 

Очі Оксани ;3апавутинились. 

- А це був правдивий Верещака? 

- Якто правдивий - не зрозумі!. Пузина. 
- Бо я колись бачила. Верещаку, але тамтой 

був інакший, зовсі~- інакший і... пяниА. 
Пузина сердечно розреготався. 

- Оксаночко, ти ще нераз можеш зустрІтисtt 

з таким Пузиною, що про нього ти навіть у снах 
не снила ... 



ІЗО 

Закинула йому руки на шию і пригорнулась. 
- Але цей правдивий буде завжди біля менt 
шепнула тихо. 

Тишину закоо~1отив манастирський дзвінок. 0-· 
бидвоє наче пробудились. 

- Треба йти... А що ми тепер зробимо? 

Пузина підняв хрест. 

- Звідкіля ти його взяо~1а? 

- Звідсіль. - І Оксана п~казала рукою - Це 
жертва Христини. fi вже немає в живих. 

- Христина померла? - щойно тепер дові-
дався Пузина. - Це погано. 

- Я ж кажу тобі, що вже все пропало. 

Пузина повісив хрест. 
- Так, тепер справді важко буде найти доку 

мент. Останній с .. 1ід втрачений. Ну, побачимо. Ти: 
заїхал-а в манастир? 

- Так., а ти? 

Пузина всміхнувся. 

- Ще нема ·таких добрих часів, щоб мужч11~ 

ни в жіночий манастир заїздиди. А тепер -зроби

мо так. Ти піди до ігумені, розкажи, що ти бачи· 

:1а цей хрест, що він тобі вже непотрібний, попра· 

шайся і вертс:ймося в Чигирюі Нічого туr уже шу-· 
кати. Там порадимось з гетьманом, що й як роби· 

ти. Може Четвертинський, або Верещака якісь но~· 
ві с~1іди найшли. Я nожду тебе бі.ІІя манастиря. 

Вийш.1и, разом з церкви. Пузина осторожно

зачинив браму. Оксана стежинкою пішо~1а в мана

стир, а Пузина вийшов на дорогу. Кінь пасся на 

тrаві. Пузина набрав у жменю трохи трави, вичи

стив коня, поправив сід.1о й ждав. Знову вертатись 
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з нічим. Погано! Треба роботу починати наново. 

Підвів коня під манастирську браму й ждав. 

-- UЦось вона бариться! -- подумав І глянув 
на сонце. - Коби хоч перед вечором заїхати до 

Чортової Балки. Переночувати можна буде й коням 

відпочати дати, бо ще перед Чигирином впадуть 

з перевтоми. В Чигирині теж не буде можна довго 

г.опасати ... 
Оперся об мур і ждав. Хоч докумекту не бу

ло, на душі Пузини було ясно й радісно. Якась див

на солодка сонність заволоділа тілом. Нагло йо

rо вухо. зачуло швидкі кроки за муром. Хтось біг 
до брами. 

-- Оксана! - подумав Пузина й поки вс пів 
підійти до коня, вузька фірточка в брамі відчи

нилася і на дорогу вибігла Оксана. Обличчя її ся

ло від радощів, а в руці держала якийсь малень

•ий звій. 
-Юрку! Документ! Юрку! Документ!- кри

чала Оксана й біr .. 1а до Пузини. 
Пузина скочив назустріч і витягнув руку. 

Оксана подала йому вузьке пасмо пергамІну. 
UUвндко розгорнув його й почав схвильовано чи-

тати: 

"Во імя Пресвятої Тройці, Отця, Сина й Св. 

Духа. Амінь 

" .... Ми Лукаш Єльський, Маршалок, Ада)r 

Спитек Бжеський, Стольник, Урядники повіту 

Пинськоrо яко посли, своїм і всеі Браті повіту 
нашого іменем присягаємо Богу, в Тройці СвятіА 

Єдиному, Найсвятішій Матері Божій і всім Свя· 
тим, згідно з обрядом і наукою віри нашої, нам че· 
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рез Алосто.1ів даної нами визнаваної - що то все, 

ще ми з його Милістю Паном Гетьманом Війсьh 
Залор.ожських від імені й ло дор~ченню всеї Бра· 
ті постановили, відносно вічного й нерозривного 
союзу - ми самі й ті, котрих іменем ті річи стано

вимо, здержимо у всіх до нашого- союзу належних 

умовах та nунктах і лотомки наші - лід обовяз· 

ком nрисяги теnер нами даної - здержати бу· 

дуть nовинні ... 
- Це цей сам документ! Цей сам! -- крикнуа 

Пузина . 
• - Читай читай! гар.ячкува.1ась Оксана. -. 

Може він не ці.1ий? Може щось баркує? 

- Звідкі.1я його маєш? - елитав схви~1ьова 

но Пузина. 

- Знаєш. Христина, вміраючи, за.1иши.1а .1Іt-

стц й nеред смеrтю відда.1а· ігумені цей документ. 

Rін· був захований в скритці, а.1е Христина знала 
про це. витягнула його і лереда.1а... Та читай, 

читай .. 
·· ... Обіцюєм. що ніко.1и не будем думати ні 

лро зраду, ні про rозірвання з.1уки нашої з Вій· 

ськом Халорожським. Не будем також таємно лід

юджувати nроти нього ніяких сторонніх ворогів

- хочби й найб.1ижчих нам - ми разом з тим 

Військом стояти будемо, не вимов.1яючись бизь

ким родством з ними. До того, всеї Браті іменем, 

зобовязуєиось про всякі ворожі заходи проти Вій 
єька Запоржського, які б нам на нашім логрянич· 
чю ста.1и відомі, завчасу ловідом.1яти й про вс~, 

що на шкоду Україні й усьому війську ма.1о б го

товитись, маємо перестерігат-и, ні в чим вірностк 
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СОЮЗНИЦЬКОІ Не нарушаЮЧИ . 
... Віри як Православної Грецької, так І Римсь 

1\ОЇ Католицької. свобід і гряниць наших обопіль~ 

ннх - коли б хто з ворогів на них наступати ~ав -
одностайно з Військом нашим Запорожським Mlt 

й нащадки наші боронити будемо ... 
. .. Всі обовязки, союзові присущі, хоч би туr 

про них і не згадалося, виконати обопільно й за« 

?'овати ми повинні вічно. Так нам поможи, Госпо
ди fі()же .. й невинна Мука Господа Христа ... 

. . . А по виконанню присяги поіменовані І':ІМП 
Іlос~н~ - й. М. Пан Лукаш Єльський Маршалок, 
пан Адам Спитек Бжеський Стольник повіту Пин

ськоrо з Братією нашою на той час будучою, дла 
більшого rрунтовного ~абезпеЧ'ення t:оюзу при пе

чатках своїх руками власними nіАписалися, обіцю

ючи, що те саме всі й. М. Панове шляхта Пинсj)К& 
незволікаючи учинити мають. 

ДіялЬJІось дня 20 червня 1657 р." 

На радощах Пузина обняв Оксану. 

-А не казав я, що обидвоє м-и швидше нd

Аемо Документ у нас. А теuер в Чигирин, ~о 
гетьмана. 

Ок-сана метнулась за браму й по хвилині цiJfa 
брам& відчинилась. Зіркатий, фор.каючи вибіг na 
дорогу й коли побачив коня Пузини, легко за

іржав. 

Пузина сидів на коні. 

- Бачиш, Оксано, ,наші коні пізналк себе, 

сказав Пузина, обертаючись до Оксани конем. 
Радісно всміхаючись, Оксана поправилась на 

сідлі, закутуючись в чорну кирею. 
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Рвану.1и з копита. 

Назустріч їм сонце кидало потоки золота. А 

за ними, крізь кур6Іву, дивились глибокі, рахманнІ 

очі' ігумені· И біла рука рисувала в повітрю знак 
хреста. 

Полуми свіч захиталося. Гетьман глянув на 

Верещаку, Четвертинського, Носача й Пузину, 

хвилину мввчав і почав далі читати: 

"Може недоладно пишу, Ваша Ясновельмож

носте, та знаю, що смерть моя близька. А тільки 

Бог і Ти повинен це знати... Ваша Ясновельмож

носте, це не чернь бунтуеться проти Тебе, ц_е мос

калі розіслали по всій Україні своїх емісаоів. щоб 

знищити те все, що Ти придбав. А підюджена 

чернь нищить де мuже й вбивае кого може. Коли 
А побачила, що юрба черні з колами йде проти 

нас,а веде її вис.rrанник Москви, я знала, що наt· 

ніхто не врятуе. І тоді мій чадовік сказав мені: 

втікай, я старатимуся спинити їх, ніч, може вдасть

ся врятуватИ тобі цей документ, що його маєш 
на шиї. Памятай, що в нас син ... А я уже дам знак, 
Ае е документ. І я мусїла втікати, я мусїла кинути 
в останній хвилині того, хто мені дорожчий над 

мое життя був... Я мусїла рятуватись, бо в менt: 
був докум~ІП, який Тобі Е потрібний, Ваш~ Ясн()

вельможносте, й нашій вітчині ... І вибач, на цьому 

місці, Ваша Ясновельможносте, що ми звінчалися 

крадькома, в"І'айнІ. Краще працювати окремо, а 

&оли й мІЙ чо.1nвік і я всюди говорили, що ми не 
звіttчані, всl вважао~1И. що ми погнівались І вигІд· 
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ніше буо~1о Семенові переховуватись у мене, аб~'J 

передержувати тайні документи. 

Гетьман на хвилину перервав глянув на Но

сача. Відтак читав далі. 

'' ... Важко мені Ваша Ясновельможносте, ПІt
сати. Рана пече. Московські посіпаки не дІгна.ли 
мене, але післали за мною кулю... А коли висліди

ли наше житло, то й мені треба було втікати до 

манастиря, до тети моєї, ігумені, бо ні ку ди було 

мені с.критись. 

А сrепер, Ваша Ясновельможносте, прохання 
вміраючої людини: похороніть мойого чоловіка, 

мойого Семена, так, як на це заслуговує герой. 

І знай, Ваша Ясновельможносте, що нІякі дого· 

вори й ніякі союзи не знищать ненависті крови. 

Документ і цього листа передаю мати ігумена, 

моїй теті. Може колись дійде до Твоїх рук, Ваша 

Яснове .. 1ьможносте .... 
Христина Торговиць"а. 

По.1умя свіч загоріло сильно, ярко. 

КІНЕЦЬ 
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