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ПЕРЕДМОВА

Зародки жанру історичної nовісти чи то
істоrичного роману в світовій літературі зу
стрічаються вже в часі Гомера в його епопеях
а пізніше в Олександрівській епосі, у творах
про Олександра Македонського, про Троянську
війну і про інші історичні епізоди того часу.
Та основоположником модерного історичного
роУІ;tн~· вважається загально англійського пись
:\Іl',JІІИІ\<І Сср Rо.:пера Скотта

(1771-1832),

який

своїми славними творами (Роб Рой, 1818; Ай
ненгу, 1819 і численними іншими) причинився
до nопуляризації цього жанру в европейській
JІітературі.

Українська література, загально кажучи, ду
же багата на історичні повісті й романи. Най
кращі українські письменники цікавилися цим
жанром, черпаючи теми для своїх творів із ча
су Княжої і Козацько-гетьманської доби, або
з

недавнього минулого.

Українських письменників-авторів історичних
nовістей і романів дуже багато, так що й годі
їх усіх тут перечислити. Вистачить тільки зга
дати повість Куліша Чорна Рада, Марка Вовч
ка Кармелюк і Маруся, Франка ПетрІі І Довбу
щуки і Захар Беркут та велику історичну nо
вість Богдана Лепкого Мазепа. Інші видатюшt
антори цього жанру з кінця ХІХ-го і початку

\'

ХХ-го ст. це Андрій Чайковський, Осип Наза
рук,

Юрій

Рудницький

Осип Маковей,

Королева,
Косач,

Панас

(Юліян

Опільський),

Катря Гриневичева,

Феденко,

Микола Голубець

Юрій
і

Наталена

Липа,

Юрій

Андрій Кащенко.

Між сучасними українськими підсовєтськими
письменикамн цей жанр головно репрезенту
ють Зінаїда Тулуб, Іван Ле і Семен Скляренко.

Як саме відноситься Б. Полянича твір Сім
Золотих Чаш до цієї багатої української тра
диції? Немає сумніву, автор глибоко вкоріне
ний у неї. Сама тематика твору близька згада
ній папісті Лепкого Мазепа, а патріотичний
характер твору в найкращій українській тради
ції. Та все ж таки повість Сім Золотих Чаш
сильно відрізняється від всіх інших згаданих
творів в одному напрямку. Традиційно в укра
їнському історичному романі дія відбувається
поголовно на українській землі; у Полянича,
натомість, поле дії Украіна і ціла західня
Европа. Автор поєднує широку історичну еру
дицію із сміливою творчою фантазією та роз
криває перед читачем інтриrи інтернаціональ
ної дипломатії, пляни і проєкти володарів за
хідньої Европи, серцеві пригоди аристократич
них дам, і, що може найцікавіше, психологію
Українця-дипломата ·на інтернс~ціона.пьній г !1l'ні.

Використовуючи численні архівальні джере
ла західньої Европи (як тогочасНІ жуrнали if
газети: Gazette de France, Gacetta de Madrid,
Gazette de Leyde, Vossische Zeitung, Le Clef
du Cabinet, і інші), автор нскрано змалr,ОF'УЕ
обставини та дух часу першої половини ХVІІІ
го століття з історичною вірністю й автентич-

\fl

ністю; не попадає при тому в дидактичний тон,

ІН.' мора.1:ізує, не старається повчати- хоч сам
тнір

подає

багатство

мало

відомих,

та проте

д:rя ~rкраїнців важливих історичних фактів.

Стилево-композиційна

Золотих

Чаш

теж

манера

відрізняє

автора

Сім

цю повість від

бі,'rьшости творів цього роду. Полянич не роз

виває дії своєї повісти лінійно, як це звичайно
був:1є в українській традиції. Дія Сім Золотих
ЧauJ блискавично переноситься з Гамбурrа до

Львова, до Риму, до інших міст західньої Евро
пи,

при

чому подинокі

розділи твору ніколи

не втрачають
своєї
органічної залежности і
творять одну логічну цілість.
Характеризують оповідання теж економіка
плястичність мови і свобіднісп) вис;юву.

с.тІін.

Сім Золотих Чаш це ще один вартісний вклад
Полянича в сенсаційну-історичну ділянку укра
їнської літератури.
Д-р

Леонід

Філядельфія,
Лютий

Рудницький
ЗСА
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1

РОЗДІЛ

ВЕЛИКИІіІ ШОГУН

Присмерк лягав на Гамбурr. Де - не -де по
домах заблисли у вікнах світла, а з моря хви
лями йшла імла. На кораблях, що стояли в
пристані Гамбурrу, високо на 1цоглах засві
чено лямпи. Тільки на одному судні, 1цо сто
яло на морі, в недалекій віддалі від пристані,

не було світла. У хвилях імли бовванів чорний
кадовб І<орабJІЯ і раз виринав із мряки 1 раз
топився у ній.
Рибною Площею, в цей час опустілою,

швид

ким, військовим І<роком проходив юнак. Зодяг
нений по-міщ<шському в широку палерину, час
до-часу уважно дивився на невеличкі будки,
в яких упродовж дня продавали рибу. Старав
ен не підходити до них близько, а по можно

сті

йти

серединою

пло1ці.

При

кінці

Рибної

Площі, юнш< пристанув, хвилину почекав, огля

нувся позад себе, чи хтось не слідкує за ним,
а тоді кількома східцями, 1цо вели до моря,
зійшов униз.

Кілька

І<рокін

подальше

східців

колихався

на хвилі човен. fОнак підійшов ближче. В чов

ні, з довгою вудкою в руці, пахкаючи лю.7Іьку,
сидів старий чоловік, і навіть не глянув на
юнака.

1 -

Сім золотих чаш

1

-

Ловите рибу, друже?

-

спитав юнак, спи

нившися біля човна.

-

Під ніч ловиться

рибка!

-

відповів

по

хвилині, не витягаючи JІюльки з рота мужчина
й помалу, обертаючи голову, глянув на юнака.

Юнак

оглянувся

довкола,

підніс

голову та

дивлячися на небо, на якому де-не-де блимаJІИ
зірки, сказав помалу:

-

Але ця ніч буде довга.

Мужчина повоJІі поклав вудку на дно човна,

витягнув люльку з рота та вистукуючи з неї
попіл у воду, сказав:
Кожне1 ніч утікає перед сходячим сонцем.
Юню< щераз оглянувся, згорнув у руки пеле

-

рину та ввійшов у човен. Сів на лавочці проти
мужчини. Мужчина сховав люльку в кишеню,
взяв обома руками весло та сии1ьно відштовх
нув човен. Човен ~ахитався, зробив півоборот
і почав зразу крутитися. Сильним ударом весла
мужчина надав йому напрям і по хвилині імла
закрила

судно.

Дайте мені весло, буде швидше!
мовив по хвилині юнаr<.

про-

-

Мужчина похитав головою.

Не треба! Ви радше майте на по готові
пістолю, воно може різно бути. Нас можуть
завважити з московського корабля.

-

- ·

Нема страху!

--

усміхнувся юнак.

-

Уде

мо в імлі.

Мужчина зручно виминув корабель, що стояв
з освіченими лямпами, та знову пірнув у мряку.
- Московські очі бачnть далеко! - шепнув
мужчина,

Чорна

завертаючи

тінь

знову

неосвіченого

човна.

корабля

наближа

лася щораз то Gi.1l>l1Ie. Юнак оглянувся: назу-

2

стріч йому неначе йшла якась потвора, окута
на серпанком iMJlИ.
- З якого боку підплинемо? - спитав юнак
по хвилині.
-Не знаю! --відповів мужчина. -Дадуть
нам

знати.

Човен уже плив просто на окутаний ніччю
І(Орабель. По хвилині мужчина витягнув весла
з води і в цьому ж моменті, праворуч корабля,
щось

упало

з

плюскотом

у

воду.

Юнак стрепенувся і поневолі сягнув рукою
під пелерину.
- Що це? - спитав.
- Знак для нас! Треба нам плисти праворуч.
Човен помалу завернув праворуч, підплива
ючи під стіну корабля, і по хвилині якась тінь
сплила стіною кораб.пя, зупинившися над са
мою

водою.

Човен підплив ще ближче. Тримаючися од

ною рукою мотузяної драбинкИ, висів на ній
моряк і мовчки, другою рукою, закликав чо

вен до себе.
Юнак піднявся з лавочки.

-

Де ви мене будете чекати? Тут чи на по- спитав.

кладі?

-

Тут! відповів мужчина.
Добре! Дякую!

Човен спинився перед моряком, що висів на
драбинці. Моряк зручно зіскочив із драбинки
та, тримаючи її в руці, звернувся до юнака по
німецьки:

-

Прошу, ви виходіть перші, а я йтиму за

вами!

- Дякую! пнятися нагору.

сказав юнак і помалу почав
На покладі, обабіч драбинки

стояло двох моряків, які, як тільки юнак досягз

нув покладу, нахилилися, взяли його під раме

на й поставили на покладі.
До юнака лідійшов високий мужчина і nо
здоровивши його по військовому, заговорив
по-французьки:
- Вітаю вас сердечно у нас, лане віцеграфе!
До3вольте представитися: я барон Фуміо Яно.
Тішуся, що ви прибули до нас щасливо й так
же ж само тішитиметься наш Великий Шоrун,
Токуrава, який уже чекає вас.
Вимовляючи ім'я Великого Шоrуна Токуrа
ви,

-

старшина

Дивно!

чу такого

схи.і'ІИВ

-

з

пошаною

подумав юнак

високого Японця,

і

голову.

я вперше ба
по-французьки

він говорить без акценту!

Подаючи баронові Фуміо Яно руку на при
вітання, юнак промовив:

- Дуже радий познайомитись з вами, пане
бароне, а тим більше приємно почути звук
моєї рідної мови з уст представника такого
непереможного народу, яким є нарід Країни
Сходичого Сонця. Чи можна вас просити про
вести мене до Великого Шоrуна?

прошу

за

мною, чи то пак буде краще, коли я візьму
під руку. З відомих вам причин на нашому
раблі світити не вільно і щойно внизу, під
кладом, матимемо світло. Прошу, увага,

вас
ко
по
тут

-

два

Будь

ласка,

східці,

скрутимо

пане

тепер

уже

праворуч

і

віцеграфе,

проста

прошу

дорога,

схилити

зараз

голову,

бо двері низькі. Увага, сходи, прошу уважно,
тут знову невеличкий закрут і тепер ідемо ко
ридорчиком,

о, бачите, пане віцеграфе, уже
просочується світло, просто нас, прошу схили
ти голову й уважати, бо знову кілька сходів,
так, і ми вже на місці.
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Увійшли до невеличкої кімнатки застеленої
килимами. Важка зананіса закривала вхід до
другої кімнати. В кутках кімнати, на двох низь

ких столиках, блимали блідим світлом дві
оли~ні лямпки. Під стіною було кілька под~
шечок

до

сидження.

Дозволите зголосити вас Великому Шо
rунові, пане віцеграфе? спитав старшина.
Тепер щойно, у світлі двох лямп, юнак гля
нув бачна на старшину: перед ним стояв висо
кий стрункий мужчина в однострої капітана

-

корабля, але вузька золота смужка, що гадюч

кою вишита була на правому рукаві, вказува

ла, що капітан барон Фуміо Яно належить до
тайної розвідчої служби.
- Хоч і косоокий він, та кровно він не пов
:ний Японець! подумав юнак і вголос ска
зав:

-

Дуже прошу, пане бароне!

Фуміо Яно відхилив занавісу і сказав щось
тихим голосом. По хвилині, відкриваючи ши
роко занавісу, промовив, звертаючися до юнака:

Великий Шоrун просить вас
і станув на позір перед занавісою.

зайти!

-

Кивком голови юнак подякував, увійшов за
занавісу й спинився перед дверима, біля яких
стояло двох узброєних моряків. Моряки від
дали військовий поклін і один із них відкрив
двері. Юнак увійшов до середини.
Була це більша кімната, вкрита такими ж
пухкими килимами, що й попередня, освічена
кількома

різнобарвними

оливними

лямпами.

Проти дверей, побіч столика, на якому стояли
невеличкі
подушках,

золоті

чарки

й збанок,

сидів підібгавши ноги

високо,
під себе,

на
у

довгому

чорному

кімоні

товстий

мужчина.

Довга рідка сива борода елливала йому май
же до пояса, але бистрі, живі очі, на вид вхо
дячого юнака, неначе на один момент забли
сли і зараз же погасли, а обличчя мужчини
знову стало непорушне, мов камінь.
Юнак підійшов кілька кроків ближче й низь
ко

вклонився.

Хай духи твоїх прещ<ів, що їх тіла спо
у священному місті Кіото, будуть
завжди з тобою, Великий Шоrуне! промо

-

чивають
вив

юнак.

Радію,

-

що

бачу тебе, мій дорогий

Ше

валіє де Мезон Руж! підніс на привітання
обі руки Токуrава. Дозволите, що я звати
му вас, коли ми у двійку, тим ім'ям, що ви
собі його прибрали, а не тим офіційним, що
ви його одержали по моєму другові а вашому
незабутньому батькові, хай дух його буде зав
жди з нами,

-

віцеграфе lllapoн!

Я тільки можу вам бути вдячний за це,

Великий Шоrуне, й повірте, я ніколи не за
буду тієї нашої зустрічі. Адже ж це ви мене
так назвали тоді: Шеваліє де Мезон Руж!

ва

і,

Так, я!
неначе

-

шепнув мов до себе Токуіа
розмову про минуле,

вриваючи

промовив:

- Розгостіться, Шеваліє, і дозвольте, що,
поки ми самі, говоритиму до вас "ти". Скинь
те пелерину і тут легка усмішка пробігла
по обличчі Великого Шоrуна та відложіть
зброю.

Вона тут непотрібна, та навіть може
в наших співрозмовців, які незабаром тут яв
ляться, викликати підозріння.
Шарон скинув пелерину, витягнув зза пояса
пістолю

6

та

відпоясав

коротку

шпаду,

все

це

складаючи

на

одну

з

подушок,

що

лежали

в

кутку, а сам сів проти Шоrуна й усміхаючися
сказав:

Згідно з наказом, Великий Шоrуне!
Токуrава заперечив рукою:

-

- Не Шоrуне, вождем я є для інших, для
тебе, мій сину, я є Токуrава і так мене й зви!
Дякую, Токуrаво, це велика ласка для ме

не!

-

схилив голову в поклоні Шарон.

Це не ласка! знову заперечив Токуrава.
- Це в пам'ять твого батька, мій сину! А тепер сягни по чарку, на наше привітання вип'є

-

мо вина з твоєї країни, що славиться заслуже
ною славою найкращих вин у світі,

- ці дві
чарки для нас, ця третя, на дні якої є кілька
крапель
вина,
належить твоєму покійному
батькові а моєму щирому другові. Візьми її і
вилий ці краплі вина в оту червону лямпv, якої
світло палає в пам'ять наших предків.
І Токуrава підвівся з місця та звернувс>і об
личчям до червоної лямпочки, яка горіла в
кутку кімнати. Шарон узяв третю чарку, яка
стояла опадалік на столику, підійшов до кут
ка й над полум'ям обернув чарку дном. Кілька
краплин вина впало на полум'я, вогник захи

тався, та по хвилині загорів знову рівним по
лум'ям. Т~куrава стояв непорушно, звернений

обличчям до лямпочки. Коли ж полум'я лям
почки загоріло знову рівно, Токуrава взяв
свою чарку й звернувся до Шарона:

- На дальшу нашу приязнь, мій дорогий
юначе! Сідай і поговоримо тепер про те, про
що я і ми хочемо тебе просити.
-

Слухаю, Токуrаво!

Перш усього, чи та людина, яка привезла
тебе сюди, певна, чи тобі треба нашої помочі?
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- Дякую за поміч, Токуrаво! Ця людина
зовсім певна. Це Українець, Запорожець, не
Француз.
Очі Токуrави спочили бачна на очах Ша
рона.

- Як ти сказав, мій дорогий Шеваліє? Це
Українець? У французькому посольстві?
- Так, Токуrаво! Як відомо, після програної
під Полтавою, багато українських вояків, яких
в Україні звуть козаками, розбрилися по світі.
Як добрі вояки, вони зразу ж вступили добро

вольцями до різних армій. Служать вони в нас,
у Шведів, у Німців. А головна їх сила перей
шла до Манджурії і там вони осіли. Вони хо
робрі вояки, сміливі, я навіть сказав би, що й
хитрі, як мало хто з нас, і вірні.
Токуrава на хвилину заплющив очі.
- Ти правильно сказав, мій дорогий Шева
ліє, про Манджурію. Туди саме подалася го
ловна сила тих військових частин, що їх звуть
Запорожцями, і я саме про це хочу з тобою
поговорити, бо як секретар посла короля
Франції, ти повинен про це знати.
Шарон посміхнувся.

- Я ще не секретар а тільки підсекретар,
Токуrаво. І не всі тайни доступні мені.
- Рід графів де Шарон, могутній рід. І чує
мое серце, що у великій книзі дружби країни
Сходячого Сонця із могутньою Францією на
почесному місці стоятиме твоє тайне прізви
ще, дорогий мій Шеваліє де Мезон Руж.
Шарон не

відповів

нічого,

бачна

вдивляю

чись у вічі Токуrави.

- Треба тобі знати, дорогий мій юначе, що
незабаром ворота країни (ходячого Сонця бу
дуть відкриті для чужинців. Відвічний наш во-
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рог, Китай хоче нас знищити і не допускає до

поширення нашої країни. А має наш ворог
сильне запліччя, царя Московш.ини. Сьогодні
ворогом Московщини є Швеція, але із смертю
великого короля Швеції, Карла ХІІ, Швеція
припинить ворожнечу з Московщиною. Єди
ним ворогом, поки існуватиме Московщина є
і буде для неї Україна, бо з неї зродилася Мо
сковщина, та син закував матір у кайдани й
запер у льох а сам господарить у її хаті. Чи
ти розумієш, що я цим хочу сказати, мій до
рогий Шеваліє?
Шарон пахитав головою.

- Розумію, Токуrаво, й усі ми про це знає
мо завдяки королеві України, чи то пак, як йо
го звуть на Україні, Гетьманові Пилипові Ор
ликові, який тепер перебуває в Туреччині, а
його син, Григор граф Орлик є на службі ми
лостиво нам пануючого короля Людвика XV.
Всі ми знаємо про долю цієї козацької держа
ви, яку поневолив цар Петро. Тільки, не знаю,
що

я

...

Токуrава рухом руки перебив слова Шарона.
Хвилинку, Шеваліє, я ще не скінчив. Ска

-

жу коротко: Манджукуо, чи то пак, як ви зве

те цю країну, Манджурія має бути японська й
усе, що находиться між рікою Амуром і Жов
тим морем, має підлягати країні Сходячого
Сонця.

- Розумію! - хитнув головою Шарон!
Цього самого хочуть і Москалі.

-

Крізь щілини заплющених очей Токуrави,
здавалося, замигтіли іскри й погасли.

- Ти правильно сказав, Шеваліє! Але крім
Тунrузів і Китайців, які живуть між Амуром
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і Жовтим морем, є тепер там Українці і за
кілька десяток років там буде велика україн
ська колонія.
- О, про це немає сумніву! Українська ро
дина без дітей проклята Богом! усміхнувся
Шарон. І, якщо йдеться про пораду ... не
докінчив Шарон.
- Я слухаю! - сказав помалу Токуrава.
- Чи можна мені висловити свою гадку? спитав Шарон.
- Авже ж я на це й просив дозволу твого
шефа, Шеваліє, щоб побачитися з тобою й
обговорити цю справу. Наша дружба з твоїм
незабутнім батьком була тільки сповидною
притокаю

до

цього.

Якщо я добре зрозумів, то ця військова
еміrрація українська, яка nід цю пору осіла в

-

Манджурії, мала б стояти на послугах Японії?
- І на її вдержанні, коли б зайшла потреба!
- докінчив Токуrава.

- Розумію! В такому випадку треба поговорити тільки з Гетьманом Орликом. Він же ж
начальний вождь козацьких військ поза кор
донами України.
- Ми про це вже постаралися! - сказав
спокійно Токуrава, хоч Гетьман Орлик ві
рить більше Туреччині, як нам. йому спішно,
а ми маємо час. А великі діла потребують ча
су, Слов'яни ж усі, зокрема ж Українці, люб
JІять поспіх і солом'яний вогонь. Нам треба
собі з'єднати іншу особу, яку ти, дорогий мій
Шеваліє, напевно знаєш ...

-

А саме?

--

спитав Шарон.

Князя Андрія Войнаровського, який тепер
перебуває в Гамбурrу.
Особисто я з ним незнайомий, хоч це ві-
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дома постать із широкими зв'язками й великий

приятель некоронованої королеви Саксонії, Ав
рори графині Кеніrсмарк.

Це

-

має

бути

жінка

непересічної

вроди,

правда воно?

-- Так, така краса родиться раз на тисячу ро
ків.
ЯІ(ась глумлива усмішка пролетіла обличчям
Такуrави.

-

З тебе говорить Француз, мій дорогий Ше

валіє!

lllapoн сердечно розсміявся:
Ні, Токуrаво, тіJІьки мужчина! AJie до ре
чі: я мав би говорити з князем Войнаравським

--

про цю справу?
- Так! І з'єднати його для нас!

--

Це

я

можу зробити!

-

погодився

Ша-

рон.

-

Очевидно, всі кошти платимо ми. Я при

готовив тобі, мій дорогий Шеваліє записку до

власника кіоску ч. 17 на Рибній Площі. Це Ні
мець, нам довірений, торгівець рибою. Кож
ного разу, коли потребуватимеш грошей, зай
ди до нього і він дасть тобі стільки гроша,
скільки забажаєш. Ось, прошу, записка.
І Токуrава вийняв із кімона невеличку пер
rамінову
карточку,
записану
дрібнесеньким
японським письмом, та вручив її Шаронові,
який кинув на неї оком і сховав у кишеню.
- Дякую, Великий Шоrуне! Все буде в по
рядку, хоч не думаю, щоб я міг швидко стрі
нутися з Войнаровським.
--Це ми тобі дякуємо за прислугу, дорогий
мій Шеваліє де Мезон Руж. Говорю тому так,
бо за хвилину тут прийде двох наших старшин

і

ти

вже станеш

віцеграфом де

Шарон. Але
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чому ти думаЕІll,

що

не

швидко

стрінешен

з

Войнаравським?
Токуrава взян у руки збанок і налив чарки:
- Вип'ємо, мій дорогий юначе, на успіх на
шої справи!
Тримаючи чарку в руці, Шарон повторив за
nит:

- Чому я не швидко стрінуся з Войнаров
ським? Бо його мабуть довший час не буде
в Гамбурrу, після виборів короля Англії ...
Токуrава, який теж тримав чарку в руці, nоклав її на столик і нахилився до Шарона:
- Яких виборів?
Шарон усміхнувся:
- О, то ви ще не знаєте найновішої нови
ни? Коли я виходив із посольства, наспіла са
ме вістка, що королем Англії, який прибрав ім'я
Юрія І, став електор Гановеру, Юрій Людвик,
особистий nриятель Войнаровського.
Обличчя Токуrави мов змертвіло, він зало
жив руки в обидва широкі рукави свого кімо
Ш1 й заплющив очі.
Хвилину царила тишина, яку nерервав шеnо

том Токуrава:

Зла вістка, для нас і для Войнаровського!
Чому для Войнаровського? спитав здивований Шарон, адже ж король Англії
Юрій І, як особистий друг Войнаровського,
зможе багато зробити д.1Ія України ...

-

-- Це присуд смерти для Войнаровського І
сказав знову шепотом по хвилині Токуrава,
неначе

-

продонжуючи

Не розумію!

-

свою думку.

поневолі відповів шепо

том теж Шарон, хоч довкруги царила тишина
й тільки олива час-до-часу порскала в лямпоч

ках.
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-

Хто

може

видати

присуд

смерти

на

князя

Войнаровського, він же ж полковник
шведських військ і підлягає тільки імперато
рові Швеції?
Токуrава розплющив очі, глянув бачна в вічі
Шаронові і, нахиляючись до нього, поклав йо
му

руку на

плече:

Сину мій, із хвилиною вибору короля
Англії Юрія І, особистого приятеля князя
України, Андрія Войнаровського, на нього ви
дав присуд смерти цар Московщини Петро І.
Ти не розумієш, мій сину, що Україна мусить
щезнути з усіх мап світу, що про неї має за
бути ввесь світ?
І знов зацарила мовчанка. Нагло в кімнаті
пронісся легкий стукіт у двері. Шарон здриг
нувся і його rука поневолі пашукала за по
ясом пістолі.

-

Токуrава випрямився:

Будь спокійний, юначе, ти в гостині у
друзів! і дивлячися на двері, гостро кинув:

-

-Увійдіть!

Двері відкрилися і в них появився Фуміо
Яно. Низько кланяючися у бік Токуrави, пі
дійшов ближче:
- Великий Шоrуне, ця людина, яка привез
ла сюди нашого гостя і Фуміо Яно схилив
голову в бік Шарона зловила в морі шпи
гуна.

Шарон

-

схопився

А мій козак?

з

-

подушок:

майже крикнув.

Фуміо Яно знову легко вклонився і відповів:
Здоров і є на покладі нашого корабля,
пане віцеграфе!
- Москаль? - спитав спокійно Токуrава.

-

-

Так, Великий Шоrуне!

Шарон· питаюче глянув на Токуrаву.
ІЗ

- Закувати в кайдани шпигуна й примісти
ти в льоху аж до дальших моїх наказів. А ви,
бароне, попросіть сюди адмірала Сузукі й ра
зом із ним приходьте негайно сюди. Наради
не бу де, я тільки в приявності пана віцеграфа
Шарон хочу вас повідомити про наші рішення.

- Ти сказав, Великий Шоrуне! - вклонився
барон Фуміо Яно й вийшов із кімнати.
- Переслати тобі шпигуна московського до
французького посольства, мій сину? спитав
Шарона Токуrава.
- Воно не було б зле! - відповів Шарон,
ПідіЙШОВШИ ДО ОДНОЇ З ЛЯМПОЧОК і ВДИВЛЯЮ·
чись у полум'я. Цікаво, до кого він був
післаний, до мене чи до вас?
- І до тебе й до нас! - сказав байдуже
Токуrава. Врешті, дізнаємося про це від
нього.

- Якщо вспієте його переслухати~ передай
те його нашому посольству. Може він нам де
що цікавого виспіває!

- Відпливаємо опівночі, до цього часу змо
жемо дізнатися від нього, що нам треба!
І якась жорстока усмішка

пробігла

облич

чям Токуrави.

- А про себе, мій сину, будь спокійний.
Я дам тобі охорону аж до пристані та, якщо
бажаєш, то й до брам твого мешкання.

-

Дякую сердечно, я з моїм козаком без-

печний!
У двері знову постукано.
Увійдіть! сказав голосно Токуrава.
Перший увійшов старший мужчина в адміральському моряцькому однострої, за ним ста

-

нув Фуміо Яно.
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-

Дозвольте, адмірале, представити вам мо

го молодого друга, віцеграфа де Шарон, сина
покійного мого притяеля, незабутнього Антуа

на де Шарон! Віцеграфе, це адмірал Контара
барон Сузукі, від сьогодні ваш приятель і опі
кун.

Шарон підійшов до адмірала:
Дуже мені приємно вас пізнати, пане ад
мірале, й надіюся, що наша співпраця буде
успішно розвиватися.
- Я завжди до ваших послуг, пане віцегра
фе! заявив адмірал, низько кланяючися.
- Барона Фуміо Яно ви вже знаєте, віце
графе, так тепер дозвольте, продовжував
Токуrава, що з уваги на браІ< часу, я тільки
повідомлю коротко вас, мої панове, що віце
граф де Шарон погодився співпрацювати з
нами у відомій вам справі й від сьогодні є він
під охороною прапору Країни Сходячого Сон
ця, а пристані Кобе, Осака й Йокогама є для
нього й для осіб, яких він укаже, відкриті.
Прошу пана адмірала повідомити в цій справі
кого слід.
І в цьому ж моменті повітрям струснув гар
матній стріл, один, другий і третій.
-- Що це? - спитав Токуrава.
-- Це рада міста Гамбурrу вітає короля Англії, Юрія І пояснив Шарон.
Японські старшини глянули на себе а Току
rава вп'ялив очі в адмірала Сузукі.
-- Саме я хотів теж повідомити, панове, що
королем Англії, який прибрав ім'я Юрія І-го,
став електор Гановеру, Юрій Людвик.
Здавалося, що після цих слів адмірал Сузукі
затремтін, а його обличчя стало сіре, як земля.

-
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РОЗДІЛ

У ВЛАДИЧІИ ПАЛАТІ НА ГОРІ СВ. ЮРА
У ЛЬВОВІ

Велика молочна куля, в середині якої горі
ла олив'яна лямпа, кидала на стіл біле, лагід
не світло. При столі, закиданому паперами й
записками, сидів у чернечому одязі, могутньої
постави, широкоплечий, з довгою чорною бо
родою
чоловік.
УІого очі швидко пробігли
рядками листа, що його він тримав у руках, і

спинилися довше на останньому реченні:
"Тому звертаюся до Вашого Преосвящен
ства з уклінним проханням ліслати когось із
довірених, найкраще когось із панів на Шеп
тицях Шептицьких, сюди до нас, U(об він міг,
як слід, де треба, піти та оповісти те, що ми
вже

знаємо,

але

на

що

не

маємо

наочного

свідка ... "
Чернець хвилину задумався. його очі щераз
спинилися на підписі листа:
"Вашого Преосвященства в Христі покірний
брат і слуга, о. Василь Процевич, Протоархи
мандрит Чину Святого Василія Великого, дана у Вічному місті Римі, 29 дня місяця жов
тня, Року Божого 1715".
Чернець згорнув листа,

щераз уважно

огля

нув печать на коперті, де побіч адреси "Ата-
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насієні на Шептицях Шептицькому, Єпископо
ві Львова, Галича і Кам'янця, Київо-Печерсько
му й Унівському Архимандритові до рук вла
сних" було зазначено великими буквами "Стро
го довірочно" і заховав листа в шухляду
стола. Встав помалу зза стола й підійшов до
вікна. І в цьому моменті завважив, що неначе
якась тінь мигнула за вікном.
Чернець швидко відчинив вікно й виглянув:
кругом царила ніч, десь далеко у підніжжя
Святоюрської

Гори

спав

Львів,

тільки

де-не

де по хатах блимали якісь світелця, а лісом,
що стояв довкруги владичої палати, йшов та
ємний шум.
Чернець хвилину стояв у відкритому вікні,
відтак зачинив його, підійшов до дверей і,
відчиняючи їх, КJІикнув:
- Брате Арсеніє!
- Слухаю, Ваше Преосвященство!
відп овів голос і молодий чернець почав іти схода
ми

-

нагору.

Брате

Арсеніє,

хто

з

владичих

козаків

має сьогодні службу?
- Язловецький, Гулевич і Камоцький, Ваше
Преосвященство! .відповів брат Арсеній,
спинившись на сходах, що вели з сіней наго
ру.

Скажи,

будь ласка,

брате

Арсеніє, хай

вони переглянуть сад!

-

Ваше Преосвященство завважили
Так! А собаки спущені?

Ні, Ваше Преосвященство,
бути відвідини.

- Правда! Але
собою собак!
2 -

бо

хай Язловецький

щось?

ще мають

візьме

зі

Я зараз скажу, Ваше Преосвященство.
Сім золотих чаш
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Брат Арсеній збіг кілька сходів униз і скру
тив ліворуч до кімнати, де була станиця вла
дичих козаків,
особистої rвардії львівських
владик.
По хвилині з кімнати вийшло трьох
мужчин. При світлі смолоскипів, що горіли в
передсінні, заблистіли на їхніх, фіалетної бар
ви кубрачках, золотом гаптовані герби вла
дик Шептицьких і різнородними барвами за
грали вибивані самоцвітним камінням ·рукояті

їх шпад. Один із мужчин, тримаючи в руках,
широкий із білим струсиним пером,
чорний
капелюх, хотів піти сходами нагору, коли наг
ло хтось тричі застукав у входові двері. Муж
чина завернув і рухом руки спинюючи брата
Арсенія, який підбіг відчинити входові двері,
сам підійшов до дверей і відчинив їх.
У передсіння

палати ввійшло двох мужчин,

один із них нижчого росту, в чернечому одя

зі, другий високий і стрункий, при шпаді, вдя
гнений із французька, своєю постаттю нагаду
вав

владику-ченця.

- Слава Ісусу Христу! - привіталися муж
чини, при чому високий мужчина, побачивши
rвардистів, усміхнувся до них а чернець звер

нувся до брата Арсенія з запитом:

-

Чи не буде за пізно,

брате,

бачитися з

владикою?

- І-Іе тільки не пізно, брате Степане, але я
вас нетерпеливо очікую! роздався
голос
владики, що все ще стояв у відкритих дверях
своєї кімнати. Заходьте дорогі гості, за
ходьте!
Високий

мужчина

підійшов

rвардистів.
- Чи може сподієтесь
дядька?
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-

спитав тихо.

до

якогось

одного

з

нападу на

- Здогадно, хтось е в саді, бо владика ве
лів нам переглянути сад відповів также ж
тихо

rвардист.

Добре

-

мужчина й

знати!

сказав

помалу за ченцем

неначе
пішов

до

себе

догори

сходами.

Слава Ісусу Христу! привітався чер
схилившись низько й цілуючи з поша
ною владичий перстень. Вибачте, Ваше Пре
освященство, що ми так пізно приходимо, але
нелегко воно
ніччю дібратися зі Львова на
Святоюрську Гору.

-

нець,

- Я вже боявся за вас, хоч знаю, що мій
братанич Федько, то з цих Шептицьких, що
вміють махати шаблею!

- Я сьогодні, дядьку, при шпаді! - цілую
чи перстень владики, сказав поважно Федір
Шептицький.
- А то чому? - здивувався владика Атана
сій. Якийсь новий закон, чи радше нова ви
думка наших львівських райців?
Еге ж!- усміхнувся Федір.- Охорона ду
ховної особи може бути тільки при шпаді.
- Але напасники, владико, можуть бути при
шаблях! звертаючися з усмішкою до влади
ки, сказав чернець, якого звали Степаном.
- О! - всміхнувся владика. - Наша міська
рада дуже про нас дбає, зокрема ж дуже хоті
ла б дізнатися,
що діється на Святоюрській
Горі! Але сідайте, дорогий кузине, звернув
ся владика до ченця Степана, бо хіба мені
вільно так вас звати, отче Степане, правда?
Князі Пузини є пасвоячені з родом Шептиць
ких

-

...
Так, Ваше Преосвященство, навіть досить

близько посвоячені, тільки на жаль, уже мало
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Українців у

нашому роді... "Потурчились ми,
побісурманились", як співає козацька дума ...

сказав о. Степан, сідаючи на широке крісло

-

побіч стола.
- Ще не всі, брате Степане, ще не всі! примирливо - потішаюче
промовив владика
Атанасій,
сідаючи за стіл. Адже ж князь
Юрій із Варшави ще не покинув нас!
- Так, Юрій ще ні! Саме я їду тепер до
нього. І він не покине ні української Церкви,

ні свого народу, бо в нього жінка козачка. Але
в кого жінка Полька ... хитнув головою о.
Степан і якось, зворушено неначе, тихо додав:
- не нам мірятись із родом Шептицьких,
твердий цей рід, як скала!
- Брате Степане, коли буде українська дер
жава, тоді всі ті, що покинули нас, повернуть

ся назад, як б лу дні сини...
владика Атанасій.

-

сказав спокійно

- Боюся, Ваше Преосвященство, що ми ще
не підготовані, якслід, щоб мати свою держа
ву, а вже повинні бути готові!
-

Як ви це розумієте, брате?

Ваше Преосвященство,
коли ми кілька
днів тому відвідали вас, я дозволив собі пе
редати
Вашому
Пре~священству
універсал
Гетьмана Пилипа Орлика. Сьогодні, Ваше Пре
освященство, я дозволю собі декількома сло
вами з'ясувати цілу справу, зразу ж заявляю
чи, що завдяки тут приявному панові Федаро
ві і о. Степан легко схилив голову вбік Фе
дора, що сидів недалечко нього, я міг ба
гато більше зробити,
як я задумав, а перш
усього,

домі

перебуваючи

Вашого

в

гостині

Преосвященства,

в

родинному

Вощинцях,

стрінутись із тими нашими родами, які готові
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своє життя віддати за нашу Церкву й за укра

їнську державу. Не буду вичмеляти тут, Ваше
Преосвященство, з ким я бачився і з ким я
провів наради,
всі бо представники
наших
шляхетських родів однозгідно, як і слід шлях
ті Галицько-волинської
Волости,
леліють у
своєму серці ві.чьну й незалежну
украtнську
державу та готові за неї кожної хвилини від
дати своє життя. Але, дозвольте Ваше Прео
священство, що буду щирий, так, як був щи
рий на нарадах, у Вощинцях чи в Шептицях,
де я отверто заявляв: вмерти за якусь ідею не
штука, штука є цю ідею втілити в життя і для
неї жити!

-- І не порубала вас, шаблями, наша пере
миська шляхта за це, отче Степане? усміх
нувся владика Атанасій.

- Якось ні, владико, хоч часом уже було
близько того, зокрема одного веЧора нарад,
коли довідалися,
що нащадок старовинного
руського боярського роду, тобто я, став єзу
їтом ...

- Це правда! - хитнув головою владика
Атанасій, в історії цього заслуженого Чину,
побут його в Україні, це одна з чорних сторі
нок. Але не винен хіба ж у цьому святий Ігна
тій Льойоля, тільки ті його наслідники, які по
волі чи поневолі спростачили його ідею! Це ж
кожна людина зрозуміє! ... Та, якщо не поми
ляюся, отче Степане, то ви тепер василіянин?
- Так, Ваше Преосвященство, я скористав,
нарешті не тільки я, з дозволу що його виєд
нав покійний генерал Ісусовців, хай Господь
світить над його душею, Клявдій де Аквавіва,
у папи Павла
звуть, єзуїти,

V,

1до Ісусовці, чи то пак, як нас
право, в деяких випад-

мають
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ках, перейти до васи.71іян і бути в них на служ

бі, якщо зайде потреба*). І тому я виїхав із
Риму з повновластями організувати, чи може
радше переорганізувати шкільництво в Укра
їні.

-

Розумію!

хитнув головою владика.

-

-

І таким чином ви об'їхали всі землі України!

- Так, Ваше Преосвященство, в дослівному
значенні всі землі нашої розлогої батьківщи
ни, яка тепер поділена
між Польщею і Мо
сковщиною... Але можу впевнити Ваше Пре
освященство, що очі всіх, і тих, що після не
щасного бою під Полтавою,
а яких очолює
Гетьман Пилип Орлик, опинились на чужині,
і очі тих, що стоять під кермою однuго з наі: ·
благородніших

володарів

України,

нещасного

Гетьмана Івана Скоропадського, який жертвує

всім, що тільки має найдорожчого, щоб збе
регти під кривавим тиском царя Петра І хоч
рештки того українства, що ним жила Україна
під кермою Гетьмана Мазепи, та врешті й очі
тих, які не повернулись до Апостольської Сто
лиці, думаючи, що в своїй Православній Церк
ві вони

найдуть

прибіжище

ницько-державницьких ідей,

-

своїх самостій
очі всіх, Ваше

Преосвященство звернені на Святоюрську Го
ру у Львові,
на особу Вашого Преосвящен
ства.

Хвилину, після цих слів о. Степана Пузини,
царила мовчанка. Владика Атанасій, який досі
слухав

уважно,

похилив

голову,

важко

заду

мавшись і, коди підняв її, в його великих, про
низливих чорних очах засяли неначе

*)
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Автентичне.

іскорки:

-- Я завжди прошу нашого Спасителя, бра
те Степане,
щоб дозволив мені взяти Иого
хрест і піти за Ним. Адже ж гаслом роду Шеп
тицьких є "А круче сал юс"*); і наш рід дер
жався і, вірю. що держатиметься завжди цьо
го клича. Але я тільки один із єпископів, дар
ма, що володію одною з найстарших митро
полій України, яка вже за нашого галицького
монарха Юрія І, ще в 1303 р. була установлена
а тільки польська окупаційна влада нам, га
лицьким єпископам, цей належний нам титул
і привілей, забрала. Але наді мною є мій зверх
ник, католицький київський митрополит Лев
11, а побіч нього київський православний мит
рополит Иоасаф Кроковський ...
Иого вже нема! сказав тихо о. Степан.
Кого нема? живо спитав владика Атанасій.

-

Вибачте, що я дозволив собі перебити
ваші слова, Преосвященний, це сталось поне
волі. Митрополит Иоасаф у тюрмі й буде за
сланий на досмертну каторгу.

- Що сталося? Чому? Адже ж кілька років
тому він скликав собор до Глухова і, слухаю
чи наказу царя Петра І, викляв Гетьмана Ма
зепу~!
- Так, Ваше Преосвященство, це nравда.
Але коли йоасаф никлинав Гетьмана Мазепу,
біля нього стояли з наготовленими мушкета
му царські жандарми. Це примусове никлинан

ня так духово розп'яло Митрополита йоаса
фа, що він опісля написав листа до царя, в
якому відкликав викляття. У відповідь на цьо-

*) "Спасіння в хресті"

-

лат.
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го листа И:оасафа, цар наказав його скатувати

й кинути в тюрму, з якої він уже не вийде.
Владика Атанасій

перехрестився.

Господи, будь милосердний його душі!
- шепнув. - Ви може бачилися з ним, отче
Степане?

-

Ні,

владико! Хоч

як я

про

це старався,

бо це один із тих українських владик, які ви

бираючи між Москвою і Римом,
вибрали б
Рим. І саме тому, Ваше Преосвященство, очі
всіх звернені на вас, перш усього тих, які ви
разно бачать, що не мине півсторіччя і Укра
їнська Православна Церква перестане існувати,
як самостійна

Церква

багато

яким

таких,

України.

почування

Правда,

є

ще

притемнюють

розум, а в нас Українців багато помилок мож
на

пояснити

перевагою

чуття

над

розумом,

але не всі з нас кермуються улюбленою клич
кою "Хто не з нами, той проти нас". Є в нас,
Богу дякувати й такі, які знають правдивість
української приповідки: "Поки пічнеш бігати,
навчися ходити".

-

Але таких мало серед нас, отче Степане!
пахитав головою владика Атанасій.
Справедливо,

владико,

дуже

мало.

Але

справу вирішує не кількість, не юрба, а якість,
одиниці, ті, що ведуть юрбу. І коли їх думку
прояснить Божа ласка, коли наші провідники
попросять у Бога помочі й благословення на
свій труд,
то він видасть
стократний
плід.
Преосвященний,
живемо в часах
крайнього
неладу в Польщі, безнастанних соймів, що не
можуть винести ніякої ухвали, всяких комісій,
які єдиний вихід із лиха бачать у нових по
датках, що ними наше міщанство вже й так пе
ретяжене, часах взаємних міжусобиць і брата-
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вбивств. Чужі сусідні пруські й московські вій
ська входять безІ<арно в кордони Польщі, на
українські землі, і ніхто не ставить їм опору.
Військо стоїть залогами по містах, невинних
запирає в льох, лайдачиться, знущається над
жінками,
вбиває спокійних мужчин, домага
ється від міщан крім харчів і грошей ще їхніх

жінок і дочок. А як терпJІять наші священики,
наші братства, наші храми Господні, яких увесь
дорібок, усі церковні
трибуцїі!

Повне

Польщі,

мусить

прикраси йдуть на кон

розладдя~

яке

закінчитися

панує

в

катастрофою

тепер

і

кожний, хто має відкриті широко очі, бачить
це.

-

І ми це бачимо, брате, і тому незабаром

у Львові відбудеться Собор, на скликання яко

го в нас є вже дозвіл від Апостольської Сто
лиці. Наш Папа Климент ХІ видасть спеціяль
ну буJІлю з

приводу

цього

Собору*)

-

ска

зав спокійно владика Атанасій.

Обличчям ченця о. Степана пробігла, нена
че блискавка, радісна усмішка.
Він хвилину
глядів розрадуваними очима на владику Ата
насія, відтак звернувся до Федора, який досі
сидів мовчки, слухаючи розмови:
- Ти чув, Федоре? - спитав.

--

Слава Богу!

-

шепнув Федір.

Владика Атанасій
здивовано
поглянув на
своїх гостей.
- Не розумію вас! У чому справа? - спи
тав.

•)

Спеціяльна

булля

Папи

Климента

ХІ,

в

якій Папа вітає і благословляє собор Україн
ської Католицької Церкви, появилася з датою
17 липня· 1720 року.
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- Владико, чи ця вістка, що ви її нам тепер
сказали, є зовсім певна? спитав о. Степан.
Зовсім певна! У мене на руках є доку
мент про це! сказав рішуче єпископ Атана
сій.
- Бо на Київщині, чи таки просто в Києві,
звідкіля я тепер вертаюся, ходять інші чутки.
Я їх нікому не повторяв, тільки єдиному Фе
дорові ...
- А саме? - якось нетерпляче спитав вла
дика.

- Цар Петро приймає католицизм, Апо
стольська
Столиця уневажнює Унію і наша
Католицька Церква
підлягатиме
Москві! сказав помалу чернець Степан.
-- І ви повірили в таке, мій брате? - засмі
явся сердечно владика Атанасій. Та ж від
цієї вістки на милю задихає московський об
ман!
- Чин Ісусовців, до якого я в основі нале
жу, Ваше Преосвященство, і де маю числен
них приятелів, знає певно, що через своїх по
слів

і

довірених

конати деякі

цар

кола,

Петро

які

старається

стоять

близько

пере
Папи,

про свій намір піддатися зверхності Апостоль
ської Столиці сказав поважно чернець Сте
пан.•)

-

І ми це знаємо також, мій кузене і брате,

як теж знаємо, що деякі видатні діячі вашого
Чину захоплені цією думкою, чи може радше,
цим обманним пляном царя Петра І.
Будьте
спокійні, в Римі може краще знають москов
ську хитрість, як ми самі її знаємо. Але до ре-

•)
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Автентичне.

чі: чи можете мені сказати, де ви вперше по
чули цю вістку, з чи'іх уст?
- Із уст самого Гетьмана України, Івана

Скоропадського, який недавно вернувся з Пе
тербурга до Глухова.
Дуже зажурився цією
вісткою Гетьман і просив мене, як тільки по
бачуся з Вашим
Преосвященством,
спитати
про це та повідомити його. Тому, Ваше Пре
освященство, своїми словами - запевненнями,
ви зняли мені великий тягар із серця і щиро
повторюю за своїм кузеном Федором: Слава
Богу, слава Богу!
На

чолі

владики

Атанасія

появився

глибо

кий пруг і голос його неначе наливався мета

лічністю, коли він, вп'яливши очі в отця Сте
пана,

говорив:

Запевніть, брате, Ясновельможного Папа
Гетьмана, що серед нас, українських католиць
ких владик, не було й не буде ніколи навіть
найменшого прихильника московщення нашої
Церкви чи нашого народу.
Всі ми,
владики
Української Католицької Церкви знаємо зну
щання і наруги, що їх переносять наші брати
й сестри під кривавим пануванням Москви, то
й кожного, хто думає про якесь "воз'єднання"
з Москвою, ми вважаємо бідною, заблудшою
вівцею. Тільки неосвічені, ті, що не знають,

-

чи

не

хочуть

сліпило

знати

свого

чи засліпляє

минулого,

яких

за

царське золото, можуть

надіятись якоїсь ласки з Москви чи Варшави.
І це не є, княже Пузина, моє тільки станови
ще, це не тільки я так думаю. Так думає і згід
но зі своїм національним
сумлінням так же
само

поступає

і

ділом

здійснює

наші

думки

й наш католицький київський митрополит Лев
11, і архиєпископ полоцький Флоріян Греб-
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НИЦЬКИЙ,

і

ЕПИСКОП

турова

- ПІШСЬКИЙ

Теофіл

Г одебський і, може найбільший мученик серед
нас, архиєпископ смоленський Лаврентій, князь

Друцький

-

Соколинський. Та не менші наруги

uід "власть імущих" переносимо й ми, брате
Степане,
від польського
духовенства й від
польської влади; коби ви знали, скільки тер
пить наш екзарх, луцько-острозький владика,
Иосиф граф із Вигова Виговський, скільки на
руги зазнав від своїх і чужих наш перемись
кий владика Єранім Устрицький, скільки при
судів смерти одержав єпископ холмсько-бел
зький йосип Левицький. Про те все знає тіль

ки наш Спаситель і його намісник на землі~
Папа. Але нас ніхто не поневолить, бо ми під
дані Ісуса Христа й воїни його Церкви!

- Говорю вам це тому, щоб ви заспокоїли
пана Гетьмана і піддержали в його справді ду
же важкому становищі. Я завжди молюся, щоб
Господь дав йому силу видержати ці важкі
терпіння. Читав я із справдішним болем сер
ця, листа запорізького кошового йосипа Ки
риленка до Гетьмана Івана,
в якому зветься
його "мосць-паном Скоропадським, гетьманом
Московським". Це справді жахливе! Який брак
взаємного розуміння серед нас, скільки злоби
скривається в людині!
- Уже з природи, Ваше Преосвященство,
Гетьман Іван, дарма, що він із старого козаць
кого роду, людина податлива. Але він безсум
нівно щиро відданий своїй батьківщині. У ньо
го зв'язані руки, за всім же ж наглядає Мо
скаль, аrент царя Петра, стольник Хведір Про
тасьєв. Коли б не Гетьманша, рішуча й енергій
на Настя Скоропадська, фундаторка Гамаліїв
ського манастиря,
єдиного
місця, де можна
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без підслуху говорити з Гетьманом чи Геть
маншею, то Гетьман Іван уже давно був би на
засланні. А тепер у Гетьмана знову ж родинна
трагедія ...
Що ж такого? спитав живо владика.
Цар домагається,
1цоб
Гетьман віддав
свою дочку за сина царського любчика, дво

-

рянина Петра Толстого. А їй ледве
- Це ж звичайне душогубство!
неначе до себе владика.

якого

15

-

років ...
шепнув

Така ж і політична лінія царя Петра І,
вже тепер ве.7Jичають "великим", Ваше

Прессвященство хитнув головою о. Степан.
А за ваші слова, Владико,
я вам глибоко
вдячний. Я перекажу ... - -

-

І нагло о. Степан замовк, бо з городу поніс
ся якийсь скажений гавкіт собак і пронизли
вий вереск:

--

Рятуйте! Рятуйте!

На долині, в сінях єпископської палати, по
чувся стукіт чобіт, чутно було, як хтось рап

тово відкрив

входову

браму й сильний му

жеський голос закликав:

-

До зброї! За мною!

А з городу лунав пронизливий крик:

-

Рятуйте! Рятуйте!

Федір Шептицький схопився з крісла, мит
тю витягнув шпаду з піхви, підбіг до входо
вих дверей кімнати, відчинив їх та станув на
порозі. Отець Степан паблід і перестрашено
глядів на владику, який спокійно, наче б ніщо
не сталося, сидів за столом. спершнея на спин
ку крісла.

--'-

Ваше Преосвященство, це напад?!

-

ви

шептав по хвилині о. Степан.
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- Не
Атанасій

виключене!

-

- усміхнувся владика
адже ж живемо в Польщі, nід оnі

кою найяснішого короля Авrуста 11. Якщо б
ви, отче Стеnане, nобували довше у Львові,
то звикли б до таких речей. Що ж там, Федю?
- спитав владика стончого на nорозі Федора.
- Нічого не бачу, дядьку, й нікого в сінях
немає. Двері на город відкриті.
-- А nоклич но брата Арсенія!
- Брате Арсеніє! - кликнув Федір, підходячи до сходів, брате Арсеніє!
- Слухаю! - озвався голос знадвору й у
відкритих дверях,
що провадили до городу,
появився братчик-чернець.
Брате

-

Арсеніє,

Преосвященний

що сталося? нахиляючися
сходів, сnитав Федір.

через

nитають,
nоруччя

- Не знаю, Ваша Милосте! Преосвященний
велїли nровірити город і Язловецький та Гу
левич взяли собак та nішли в ліс. Із рештою
вартових залишився Камоцький.
А коли по
чувся крик у лісі,

Камоцький закликав решту

й усі nобігли в ліс.
Але тепер вихилився
крізь відкриті надвір двері бра1 Арсеній хтось іде, ні, це не наші, ті з ліхтарнями ... Це
галябардники, ваша милість, міська стежа .. .
- От, і вже знаємо, хто вислав до нас шпи
гуна! nодумав Федір і, ховаючи шnаду до
nіхви, завернув назад до кімнати владики:

--

Дядьку, nрийшли галябардники, але я з

ними nоладнаю. Я зачиняю двері.

-

Тільки без бійки, Федьку!
усміхнувся владика.

Оnануй себе!

Федір збіг сходами вниз і станув на nорозі
відчинених входавих дверей, побіч брата Ар
сенія.
зо

Гурт мужчин із галябардами в руках набли
жався швидкою
ходою до владичої палати.
Два з них попереду несли засвічені ліхтарі й

один підійшов близько Федора та, світячи йо
му просто в обличчя, грубо спитав по-поль
ськи:

--

А ти хто такий?

Федір lLІептицький скипів:

Геть звідсіля, хаме!

--

Ти знаєш, куди ти

прийшов? -- крикнув Федір і відсуваю чи га
лябардника рукою так, що тому малощо ліх
тарня не випала з руки, вийшов назустріч сте
жі:
-- Хто з вас тут старший? - спитав грімко
по-українськи.
Із гурта галябардників
висунувся корени
стий, низького росту мужчина,
вдягнений в
однострій міської поліції:

-- Я сотник Остоя-Пшесмицкі, командант
стежі, а з ким маю честь говорити? сказав
мужчина ломаною українською мовою, відда
ючи поклін.
-- Боярин Федір Шептицький! - вклонив
шись легко, відповів Федір, зразу помітивши,
що сотник, почувши слово "боярин", що йо
го вживала тільки українська шляхта для за
значення своєї старовинної приналежности до
землі української, якось злісно скривився.
- Яким правом ви ввійшли у манастирську
обитель без дозволу владики, вашмосць сот
нику?

-

спитав гостро Федір.

Очі сотника якось неспокійно забігали, не
наче

шукаючи

чогось,

але

миттю

опанував

шись, він бундючно відповів:

- Правом порядку! Ми чули якісь крики в
лісі, а чимало банд тепер шляеться по лісах ...
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-

Ви чуJІи крики в лісі?

рив Федір.

-

глузливо повто

-

Цікаво! І ці крики доходили аж

до львівської ратуші? Дуже гомінкий став ліс
Святоюрської Гори! Хто б то подумав?! Може
й стріли було чути? глузував Федір.
Сотник стояв, як на розжареному вугіллі, на
його обличчі відбилася
така
ненависть, що
здавалося,
він ось-ось
кинеться на Федора
ШептицьІ<ого, який на голову вищий від ньо
го,

стояв

зложивши

руки

на

грудях,

глумливо

посміхаючись.
- Вашмосць Шептицький !-про цідив крізь
зуби сотник. Ви забуваєте, що стоїте перед
владою

... - -

Мовчіть! гукнув Федір, вдаряючи з ці
лою силою по рукояті шпади. Ви незакон
но вдерлися сюди, де владу має тільки львів
ський владика.
І я вас кожної хвилини маю
право видати в руки владичих rвардистів, а
вони вже з вами зроблять порядок!

-

-

Здоров, Остоя! А ти що тут робиш?

залунав голос і зза вугла

-

манастиря вийшов

гурт владичих козаків. Один із них тримав на
смичі двох величезних собак, які побачивши
галябардників,
почали гарчіти й визиватись.
Трьох інших вело якусь постать, обличчя якої
було заслонене каптуром; попереду йшов Я·
зловецький,
але
побачивши
rалябардників,
рукою спинив гурт rвардистів, а сам підійшов
до

-

сотника.

Ти звідкіля тут взявся?

-

спитав.

Побачивши закаптурену постать, яку один
із владичих козаків держав nід руку, сотник
неначе зрадів:

- А не казав я, що бандити шляються по
святоюрському лісі! Мене саме вислали пере32

шукати ліс і схопити небезпечного бандита, а

ось ви його й схопили! А тепер я його ...
Язловецький підійшов близенько до Пше
смицкого й поклав йому руку на рамені:
- Спокійно, О сто я, спокійно! Ти знаєш хто
я і я знаю хто ти! Ти маєш владу на вулицях
Львова, але на Святоюрській Горі маю владу
я! І ти про це дуже добре знаєшl Цей в'язень
є мій і про його долю рішатиме мій зверхник,
Владика
Атанасій, а не бурrомістер чи лава
радних райців, твої зверхники.
І тут Язловецький обернувся і кликнув до
гурту rвардистів:
- Камоцький, відведи в'язня до льоху й по
клич до нього фельдшера!
Пшесмицкі збентежено глянув на Язловець
кого, відтак на Шептицького:

-

Панове, а хіба не можна б ...

-

Протестую! -

Ніяк не можна, Остоя! І нічого тут більше говорити!
А тепер я і тебе й твоїх галя
бардників
мушу
придержати, аж до наказу
владики, що з вами зробити!

крикнув Пшесмицкі. -

Вн

не маєте права мене придержати! Я почув крик
у лісі й моїм обов'язком було ...

Язловецький
не
слухаючи
Пшесмицкого,
знову звернувся до гурту rвардистів:

- Гулевич, ліди будь ласка до владики і
спитай його, що він накаже зробити з місь
кою стежею, яка без дозволу вдерлася на те
рен мюшстирської обителі? Чи придержати іі
аж до ранку, чи відвести до міста?
.-

Протестую! Ми не вдерлися, тільки при

бІгли на поміч, тому хто кричав "на поміч, ря
туйте"...
3 -

-

кричав Пшесмицкі.

Сім золотих чаш
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-

Остоя! Ще раз попереджую тебе, щоб ·ти

не кричав! сказав спокійно Язловецький.
- А чи ти знаєш, Михайле, - звернувся
UUептицький до Язловецького що цей крик
було чути аж до львівської ратуші?
- Та невже? - засміявся сердечно Язло
вецький. Хто б то подумав, що ми Українці
маємо таких щирих приятелів серед лавників
міста Львова! ... Зараз же вислали нам поміч!
До Язловецького підійшов Гулевич:
- Преосвященний веліли відвести міську
стежу до міста, а пана сотника Остою-Пшес

мицкого, з котримсь із лавників міської ради,
просили завтра явитись у палаті.
Язловецький розвів руками:
- Ви бачили, Остоя, і все поладнане! Семе
не! гукнув до гурту rвардистів Язловецький
- разом із Павлом відведеш пана сотника до
підніжжя гори! Добраніч, панове, й будь доб
рої думки, Остоя!
- Не знаєш ти, Язловецький, якої ти хале
пи наробив! сказав півголосом Пшесмицкі.
- Ти хочеш сказати, Остоя, якої ви халепи
наробили! -- усміхаючись, теж півголосом від
повів Яз.човецький, входячи з UUептицьким до
палати.

- Замкніть брами, брате Арсеніє, бо ма
буть уже спокійно зможемо спати! звер
нувся Язловецький до ченця, ідучи по сходах
нагору.

- Ваша милість спатимуть сьогодні тут, чи
на вартівні? спитав брат Арсеній.
-

Сьогодні спатиму тут, на вартівні ночує

Гулевич.

-

То я зараз же приготую вечерю.

Добре, брате Арсеніє!
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Увійшли до кімнати, в яюи владика розмов
ляв з о. Степаном. Владика бачно глянув на
Федора і, всміхаючись до Язлонецького, спи
тав:

- Бачу, пане Михайле, що наш Федір не
скривавлений і вбрання на ньому не пошарпа
не. Як воно сталось? Що це за диво?
- Ось-ось, владико, було б дійшло до драч
ки, але нас наднесло в саму пору! відповів
сміючись Язловецький.
- Розкажете нам усе при вині! Скоч-но,
Федьку, з братом Арсенієм до пивниці та при
неси нам до вечері якогось доброго грецького
вина!
- Вже йду, дядьку!
- Бачите, як утішився! Просто преобразився на обличчі, як тільки згадали про вино! жартував владика. Ну, прошу до їдальні,
підкріпимось, чим Бог дав!
Але коли владика відкрив двері до їдальні,
у дверях станув збентежений Федір.
Владика спинився:
- Що сталось, Федьку? Нема вина? - спи
тав жартівливо.
- Ні, дядьку, тільки ...
Язловецького.
Що тільки?

-

-

-

і Федір глянув на

уже гостріше спитав вла

дика.

- Тільки... прийшов фельдшер...
вагаючись відповів Федір.
насій.

Фельдшер? зчудувався
- А що ж він хоче?

якось

-

владика

Ата

Язловецький звернувся до владики:
В'язня, Ваше Преосвященство, потурбу

-

ва.'Іи трохи наші собаки.
на

карк

і

рану

треба

Бровко скочив йому
було

мабуть

зішити.
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Тому я велів
фельдшерові
зайти до в'язня,
прочистити й перев'язати йому скалічення.

- Розумно! Так повино бути! А хіба рани
небезпечні? занепокоївся владика.
- Виключене, Ваше Преосвященство, я ж
ці поранення бачив, коли здіймав з його пле
ча лук! сказав спокійно Язловецький.
-Лук?
- Так, Ваше Преосвященство, лук. І кілька
стріл, які на мою гадку затроєні. Я іх, до
розгляду, передав фельдшерові. Затроєні во
ни, Федьку, що? звернувся до Шептицького
Язловецький.
- Так! - хитнув головою Федір.
- Я так і догадувався! - ствердив Язловецький.
- Але фельдшер сказав мені тепер щоср
інше... продовжував
Федір цим банди
том, що ви його схопили у святоюрському лі
сі, є ... жінка.
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З РОЗДІЛ
ЧОРНИИ МЕТЕЛИК

Покоївка по клонилася:
Так, пані графине!
І вели йосипові запрягати. Хай карета
чекає! А каву принеси нам гарячу, таку, як я

-

люблю!
- Так, пані графине!
Швидким поглядом обкинула кімнату: гра
финя сиділа на фотелі у своїй ранній коронко
вій намітці.

( - "Жорж обіцяв мені таку намітку купити,
як тільки ми подружимося!" подумала).
Лікар стояв біля вікна і тримав якісь газети
в руці. Коли вона ввійшла в кімнату, вони обоє
сердечно сміялися.

(- "Жорж напевно спитає мене, чому лікар
приходив і 1цо я маю тепер йому сказати?" подумала).
Вийшла з кімнати й легко примкнула двері,
залишаючи вузесеньку щілину. Пушисті кили
ми

глушили

крок.

Станула під дверима надслухуючи.

Приємна на вид ця ваша покоївка, гра
- відозвався лікар.
- rіза, думаєте? -- спитала графиня. Так я вже так звикла до неї, що просто годі

-

фине!
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мені без неї обійтися. Але від якогось часу по
мічаю, що вона якась наче б то розгублена.
Доведеться вам, докторе Лярі, мабуть і її лі
кувати.

-

ІЦо ж, на це я і лікар, щоб лікувати!

-

Бо ви зовсім здорові фізично,

А мене чомусь не можете вилікувати ...
Дозвольте, чому ж ви зараз же хмуритеся?
графине!

Ваша депресія, чи то пак пригноблений настрій
не випливає зовсім із якогось фізичного недо

ліку. Я зовсім не сv~иваюся із своїм тверджен
ням, що так з фізh о.~ на краса, як ви графине,
родиться раз на тисячу років. І на сторінках
історії жіночої краси, Аврора графиня Кеніrс
марк, займе перше місце. Адже ж самі знаєте,

графине,

що

ваше

прізвище

відкриває

усі

двері.

- Крім одних! - почувся шепіт графині.
(-- "Нічого не розумію!" - подумала Гіза
й притулила ухо до щілини дверей.)
- Ось саме й тут джерело вашої недуги,
графине! Просто й одверто: ви не можете жи

ти самітньо! Вам не вільно жити спогадами!
Ви шукаєте того, що минуло, на своїх замках
Кведлінбурrу, Берліну чи Дрездену, а забуває

те, що життя йде дальше і колеса історії за
вернути не можна. Вам треба знову так, як ко
лись, почати ткати сіть політики, яка під цю
пору вимагає зовсім іншого підходу -Кава!- малощо не скрикнула Гіза й про
жогом побігла до кухні. Минула малу їдальню,
прийомну, малий сальон, перебігла коридорчик
і через службову кімнату, де дрімав лакей до
послуг, убігла до кухні.
- Ви запарили каву? - спитала задихана
кухаря, що порався біля кухні.
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- Очевидно, що запарив! - споюино від
повів кухар. А ти куди літала, що сопеш, як
дихавичний кінь?
Треба було!

ваше

діло!

-

кинула крізь зуби.

-

почала

укладати

на

-

Не

срібному

підносі чашки.

-

Які береш?

-

спитав кухар.

-

Не знаєш,

що пані не любить німецької порцеляни, тіль
ки французьку? А тому твоєму кухарчукові я
ще голову розвалю!
Такий він мій, як і ваш!

-

-

відгризлася.

Давайте каву й булочки!

-

Ага, булочки! Побіг твій кухарчук по бу-

лочки і слід за ним пропав! Мабуть знову ти
його з якимись любовними справами післала!

-

Та відчепіться від мене! Чого ви присіка

єтеся? Булочки давайте!
- Ага! Давайте! Та бери ті, я їх трохи при
грів із маслом, але вони вчорашні. Знову біда
буде!

-

Не буде! У пані є лікар і вони такі зай

няті, що навіть не 3авважать. Кава гаряча?

- Окріп! А слухай, може б ти паню спитала,
на скільки осіб готовити обід?
-

Не тепер! Пізніше!

Взяла в руки піднос і нагадала:

-

Ага! Пані Кt"Ізала запрягати~ Хай Иосип

чекає під палатою!

-

Скажи це Жанові, він і так спить по ці

.тшх днях!

Ішла помнлу, несучи каву. Прийшла під две
рі будуару, постукала й увійшла. Зразу ж зав
важиJІа, rцо папері, які передше тримав у руці
доктор Лярі, лежали на столику під лямпою.
Пнні д<1льше сидіJІа на своєму фоте.11і, голову
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підперла рукою, з якої зісунувся широкий ру
кав коронки.

-

Які в неї білі руки!

подумала rіза і чо

-

мусь глянула на свої.

Доктор Лярі

ходив

по

кімнаті

й

говорив

дальше:

-

Я не хочу вас вразити, графине, зокрема

ваших патріотичних почувань, але я вже пере
став вірити в геніяльність Карла ХІІ. N\оже я
помиляюся, але на мою гадку, після його смер
ти, Швеція стане малою незначною державою
та зійде зі сцени всесвітНІх потуг.

У чорних глибоких очах графині Кенігсмарк
загорілися вогники:

-

А хто прийде на місце Швеції?

низьким,

неначе

г.'Іухим

-

спитала

голосом.

rіза підсунула столик до фотелю графині та
почала помалу розставдяти філіжаночки, уваж
но

-

с.11ухаючи.

Не мої це слова, графине, ш.о я вам їх те

пер говорю, а почув я їх кілька днів тому на
обіді у графині фон Ассен.

-

Не люблю цієї жінки!

--

сказала неначе

до себе Кеніrсмарк.

-

Стрінувся я там

говорити Лярі,

--

продовжував дальше

неначе не

почув

завваги

Ке

ніrсмарк із дуже милим, молодим дипло
матом, красунем, що на них така багата східня
Европа, князем, чи то пак, як його там титу
лували, Андрієм принцом Войнаровським, який
недавно прибув до Гамбурrа, про

що

ви ма

буть уже знаєте.

Графиня Кеніrсмарк узяла дзбанок із кавою
і глянула на rізу, яка стояла непорушно біля

столика. Наливаючи каву в філіжанку, сказа.па:
- Дякую, rізо, можеш відійти!
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Гіза

легко

вклонилася

і

помалу

пішла

до

дверей.

"Щоб тільки не забути!

(-

-

думала,

щоб тільки не забути! Він називається Война
ров-ський, Вой-на-ров-ський ... ")
І знову не зачинила дверей, тільки їх не
щільно примкнула а сама станула біля щілини
в

дверях,

надслухуючи.

Ковток кави, дорогий докторе? Так, я
вже познайомилася із князем Войнаровським,
справді зовсім мила людина і поведінка в ньо
го европейська ... Гадаю, що шановна пані фон
Ассен бу де довго тішитися своїм новим набут
ком! залунав якось глумливо голос графині
Кеніrсмарк.

-

Не знаю, чи це буде

-

"набуток"

графині

фон Ассен, чи чийсь інший, але його слова я

собі запам'ятав і хочу їх саме повторити, гра

фине, а ці слова торкаються вашої батьківщи
ни, Швеції! сказав якось сухо доктор Лярі.
Не дивота! Незабаром Українців буде у

-

шведському війську більше, як Шведів! Я про
це писала Карлові ХІІ, пригадуючи, що завдя
ки цим Українцям, половина найкращої швед
ської армії наклала

головами

під Полтавою.

Взагалі і наш Карло ХІІ і ваш Людвик XV за
кохані в цих козаків! Але чому, ніяк не вто
ропаю!

-

сердито говорила Кеніrсмарк.

"Полтава, Полтава!"
стоячи під дверима).

(-

-

-

повторяла rіза,

Графине, ви несправедливі! Зв'язки Укра

їни зі Швецією не почали ся від Карла ХІІ, а
майже 100 років тому. Я теж про це не знав
і мені щойно князь Войнаравський пригадав:
ще в

1654

від їхнього коро.чя, чи то пак як во-
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ни звуть свого

володаря, Гетьмана, а звався
він Хмельницький, їздило посольство до вашої
королеви Христини, а згодом до Карла Густава

у відомій вам спробі балтійсько-чорноморської
коаліції. Карло ХІІ зовсім не відкрив України!
- Починаю підозрівати, докторе Лярі, що
ви на с.лужбі української аrентури!

сказала

-

ущипливо графиня Кеніrсмарк.

-

На службі України я не є,

важно доктор Лярі,

-

відповів по

але я там був, хоч і не

-

довго, то, гадаю, хто бачив Україну, вже П не
забуде! ..

Бачите,

графине,

я

вихованець

єзу

їтів, і з моїм учителем, французьким єзуїтом
о. д' Аврілем, *) а минуло вже кільканадцять ро
ків

тому,

я

відвідав

узберіжжя

українського

Чорного моря. Там же ж я і познайомився з
Українцями ...

-

Очевидно, якщо ви це, докторе, сказали

Войнаровському, то він мало не розцілував вас

із радости,

бо

чула я,

що

Українці люблять

дуже цілуватися і просто плачуть з утіхи, коли
хтось похвалить їх батьківщину!

-

Тут

приємно,

нічого
коли

дивного,

хтось

про

графине!
вашу

Вам

теж

батьківщину,

Швецію, щось приємного скаже, дарма, що ви

вже давненько

"Саксонською Діяною"

стали.

А ваше упередження до України виникло ма

буть із вашого довкілля, чи радше може під
впливом батька вашого сина, теперішнього на
шого саського електара й короля Польщі, Ав
rуста 11 ...

*)

Ісусівець о. д' Авріль, відвідав

1692

р. узбе

ріжжя Чорного моря і побував в Україні. Він

перший залишив точний опис козацької чайки.
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Хвилинку царила тишина. Гіза тихенько від
ступи.7Іа від дверей і заховалася в звоях кота
ри,

що

заслонювала

двері,

але

ніхто

дверей

не відкривав. Щойно по хвилині почувся тихий
голос графині Кеніrсмарк:

-

Може воно і правда, докторе, що ви ка

жете, але я не можу Гетьманові України, Ма

зепі, простити його програної під Полтавою.
Ви ж знаєте, я із старинного військового роду
Швеції, я внучка шведського пільного марша
ла Ганса Крістофера графа Кеніrсмарк, мій під

ло й потаємно замордований брат Филип граф
Крістоф,

був

гановерським

полковником

-

уся моя родина військовики. І я не можу зро
зуміти, як міг, такий великої міри дипломат як
Мазепа,

піти враз

із

Карлом

ХІІ

проти

царя

Петра, коли поруч цього ж царя стояв із цим
же українським військом сьогоднішній Гетьман

України, Іван Скоропадський. Українці проти
Українців, уявляєте? І разом із собою Україн
ці воюють під проводом Шведів за свою дер
жаву, над якою панує московський цар Петро?!

- Я не стратег, графине, і не політик. І самі
знаєте, що я не шляхтич, і навіть цього ма
ленького "де" при своєму прізвищі не маю. Мої
батьки селяни, і може й я сьогодні орав би,
і сіяв на полях південної, такої дуже вбогоі
Франції, коли б не Чин Єзуїтів. Вони мене ви
ховали,

навчили

лікарського

мистецтва,

про

яке я мріяв від своїх дитячих років, то сьо
годні я ваш і іншої високої шляхти лікар, я

-

звичайний собі Лярі. І тому я може інакше
дивлюся на цю справу, як ви, графине! У вас

інакший підхід до політичних справ, бо ви на
але я гляджу на цей вершок знизу.

вершку,
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Але коли низи струсяться, вершок може впа

сти. Катастрофу під Полтавою залишім розгля
дати науковцям, сьогодні ж можемо ствердити,
що я вам раніше хотів сказати: не в Швеції і
не в Англ~ї і не у Франціі розіграється бій за
владу над снітом, а в Україні!
- Чи не підповів вам цих слів ваш АндріА
князь Войнаравський? залунав знову ущип
ливий голос графині Кеніrсмарк.
- Для мене, добра графине, зовсім байду
же, князь він, чи ні, бо я звичайний Лярі та
ще й лікар до цього, а повірте, коли ви покла
дете на шпитальне ліжко графиню фон Ассен
а поруч неї вашу покоївку rізу, то ніхто не то
з дипломатів, але й із найбільш талановитих
анатомів і фізіологів не вгадає, хто з них гра
финя а хто покоївка ...
- Фе, докторе, ви починаєте бути непри
стойні! залунав легкий сміх графині.

-

Ні, графине, я йду тільки слідами свОГО

великого

попередника,

лікаря й

письменника

Франсуа Рабле ...

-Ух! Як ви можете читати таку гидоту, ви,
вихованець єзуїтів!

- Не забувайте, ласкава пані, що цей же,
як ви кажете, автор гидких творів і мій вели
кий учитель, лікар Франсуа Рабле, був довго
літнім секретарем архиєпископа а згодом кар

динала Парижу, Жана ді Беллей.

-

Ну так, у вашій Франції воно все можли

ве!

-

А чому ж подібне не може статися в Сак

сонії?

-
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Як то подібне?
А просто: чому ви, графине, тепер не мо-

жете обернути коруговки політики Саксонії
під інший вітер?
- Я тепер не маю вступу на саксонсьІ<ий
двір, докторе!
- Проте, графине, Август 11 грає під дудІ<у
царя Петра, який раніш чи пізніш проковтне
Україну а з нею всі п.11яни Швеції, Франції й
Туреччини. А коли б ви таІ< заграли на карту
УІ<раїни і проковтнули царя Петра?
- А навіщо він мені?

-

Вам може ні, але ви маєте сина ...

Щойно по хвилині почувся леrІ<о схвильова ·
ний голос графині:

- Ви сІ<азали правду, докторе, таІ<, ви сІ<а
зали правду: я мушу жити для мого сина. А
то, кажу вам щиро, я часом забуваю це й усі
свої зусилля спрямовую на викритття вбивника
мого єдиного брата. Я мушу, мушу найти того вбивника!
·
нуло,

Графине, від убивства вашого брата ми
якщо

не

помиляюся,

уже

з

два

десятки

років і ледве чи вдасться вам найти вбивника.
І поскільки пригадую, хоч у той час мене ще
в Гамбурзі не було, то говорили, що полІ<ов
ника Филипа Крістофера вбив теперішній ко
роль Англії, Юрій І, а тодішній електор гано
верський Юрій Людвик ...

- Так, я теж таІ< спершу думала... Бо мій
брат кохався в Софії, жінці його. Але це не
Юрій убив його.

-

Воно майже певне!

Що ж легшого, яІ< сягнути до найпевні

шого джерела, графине?

- Ви маєте це джерело, докторе? Під милий
Біг, чому ж ви дотепер не вказали його! Та ж
ви знали,

1цо

я

шуІ<аю

-

-
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- Це я знав, графине, але щойно кілька днів
тому я дізнався про джерело, де ви можете
засягнути докладних вісток про вбивство ва
шого брата. І сьогодні я вам можу вказати оте
джерело.

Кажіть, докторе, кажіть!

-

Щирим

другом

і

приятелем

сьогодніш-

нього короля Англії, Юрія І, є ...

Є?

-

-

майже скрикнула графиня Кеніrс

марк.

-

Є Андрій князь Войнаравський!

-

-

-

У коридорі почулися кроки й залунав голос
дворецького:

- Герто, коли побачиш rізу, скажи, щоб
зійшла на долину до мене!
Пза притьмом вискочила зза котари й ста
нула

в

--

дверях:

Я тут,

пане Фридрих!

сказала легко

вклонившись.

-

Що ти тут робиш?

Пані графиня велїли мені чекати, а там
є лікар, показала рукою на двері, що вели
до будуару графині.

-ся. -

А хто велів запрягати?

Пані графиня!

-

Ну, добре!

дворецький неначе замняв-

-

всміхнулася rіза.

Коли лікар вийде, негайно зголоси мене

в п?.ні графині!

-

докінчив діловито.

Добре, пане Фридрих!

-

--

знов усміхнула

ся rіза.

- Ну, добре! - знову дворецький неначе
замнявся. А ... лікар уже довго в пані гра
фині?

Дуже довго, пане Фридрих!
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кий,

Тааак!

-

неначе до себе сказав дворець

простуючи до сходів,

що вели вниз nа

лати.

Гіза вернулася до кімнати.
Щоб я не забула: Войнаровський, Хмель

-

ницький, Мазепа, Полтава

цях,

-

-

числи~1а та паль

ще щось було п'яте, зараз ... убивство ...
Я вам безмежно вдячна, докторе Л ярі! -

-

пронісся голос графині Кеніrсмарк.
Двері будуару відкрилися широко та на nо
розі станув плечима до Гізи, доктор Лярі, що
глибоко схилився в поклоні. І я постараюся
вам якнайскорше віддячитися за вашу при
слугу.

-

Мій старий приятель Франсуа Рабле, гра

фине, сказав, що відколи Фенікійці винайшли
гроші, від того часу перестало існувати слово
"вдячність". А може то не він сказав Але чи
це не все одно? Хтось сказав!
- А може це сказав ваш новий

приятель,

князь Андре? -- засміялася графиня Кеніrс
марк, стоячи в порозі кімнати.
- Ні! - відповів усміхаючись доктор Л ярі
він напевно ні. Але ... як хочете бути здорові,
графине, послухайте моєї ради!
- Я обіцяла бути вам послушною, докторе,
і буду! І тепер чекаю від вас вістки, коли й
де?!
-- Наказ! - і доктор Лярі щераз глибоко

-

вклонився.

- Гізо, відведи пана доктора до брами! звернулася графиня Кеніrсмарк до Гізи. Ви
нибачте, докторе, я не вдягнена!
rїза швидко вийшла з кімнати, йдучи попе
ред доктора, а по хвилині вернулася тихенько

до будуару та стрималася на порозі.
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Графиня Кеніrсмарк стояла посередині кім
нати й дивилася на великий образ, що висів
на задній стіні її будуару. На образі в зеленій
воді гралися до сонця дві постаті, Аврори Ке
ніrсмарк і короля Августа 11. Обличчя короля
була звернене до Аврори з якимсь наче пра
хальним виразом. Аврора дивилася просто пе
ред себе. Високе чоло, під луком зарисовани
ми рівними бровами горіли великі чорні, не
наче бездонні очі, невеличкі, повні уста під
рівним із чолом носом і високо заложене
над чолом каштанувате, барви старого золота
волосся, творило якусь, неначе не від цього
світу красу. А проти тієї Аврори з образу, сто
яла дійсна Аврора, без зачіски, з розпущеним
волоссям, але на її, такому ж високому чолі,
що й на образі, вже було видно глибокі до
земні пруги ...
rіза, тихенько, на пальцях підійшла до Ав
рори і на неї глянули неначе непритомні очі
графині Кеніrсмарк. По довшій хвилині. мов
пробудивтися зі сну, Аврора потерлп долонею
чоло

-

та

тихо

спитала:

Ти чогось хотіла, Пзо?

Чи пані графиня вже хочуть одягатися?
спитала также ж тихо rіза.
- Так! - якимсь чужим голосом відповіла
Кеніrсмарк. Поклич мені Герту!
- А ще, пані графине, пан Фридрих просив
чи може зайти?

-

і

Хай зажде, поки вдягнуся. Карета чекає?
Так, пані графине!

Можеш

графиня

відійти, Пзо! Зараз, зачекай!

Кеніrсмарк

глянула

на

столик,

на

якому, бі.11я недопитої філіжанки кави, лежали
газети, що їх залишив доктор Лярі.
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- Візьми ці газети й занести їх до мешкання
доктора Лярі. Ти знаєш, де він живе?
Знаю, пані графине!
Гіза навшпиньки підійшла до столика, взяла
рульон паперів, що лежав на ньому й нишком
висунулася з будуару. Перебігла кілька кімнат
і на коридорчику, 1до вів до кімнат служби,

-

гукнула:

Герто! Герто!
А що там? відозвався жіночий голос
з одної кімнати.
- Графиня тебе кличе!
- Вже йду! - і з кімнати вийшла огрядна
чорнявка. Чому так пізно?
-Лікар був у графині! Біжи мерщій!- від
повіла Гіза, відчиняючи двері своєї кімнатки.
Кинула рульон на ліжко, з вішака зза дверей
взяла чорну пелерину й надягнула на себе.
- Ще вспію! - подумала, скидаючи неве
личку намітку з голови та поправляючи зачіс
ку. Жорж іще буде дома! Коби тіJІьки не за
бути! Всього було п'ять На коридорчику почулися кроки й І<різь від
криті двері до кімнати заглянуло обличчя дво

-

рецького:

-Ти куди?

Пані графиня посиJІає мене до міста, пане Фридрих. 1 пані графиня велїла вам заче
кати; коли буде виходити, тоді поговорить з

-

вами.

Ну, добре! Ти може їдеш з панею графи

нею?

- Ні, пане Фридрих! Мене пані графиня по
силає до пана доктора Лярі, я зараз вернуся.
-

Ага! Тааак!

--

.11иччя дворецького

4 -

Сім золотих чаш

діловито прогугнявіло об
й

Ідезло

за дверима.
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Надягнула чорний каптурик на голову, вхо

пила рульон і швидко збігла службовими схо
дами вниз. Відкриваючи двері на nодвір'я, ма
ло не зударилася з кухарем, який саме ніс ве
ликий казан із кип'ятком.

- Тю, на твою голову! - вилаявся кухар. А тобі що, повилазило? Не бачиш, що несу
кип'яток?
- А ви більше вважайте на других, не на
себе! відгризлася, вибігаючи на вулицю.
Швиденько виминала прохожих, перебігла
через вулицю, скрутила в бічний заулок, де не
було такого руху та нрешті, задихана, спини
лася перед невеличким домиком із залізним
плотиком. Трохи відсапнула та потягнула за
довгий дріт. Дзвоник задзвонив, у домику,
крізь шибу мигнуло якесь обличчя, але ніхто
не відкривав брами.

- Невже Жорж уже пішов? -- подумала. -Він же ж тепер повинен бути дома! Сам казав,
що кожного дня дополудня пряче кімнати, бо
як пан прийде і побачить хоч найменший
який порошок на меблях, то кричить і лаеться
ввесь

день.

Піднесла

руку, щоб знов задзвонити, ко.,1и
нагло відкрилися двері й у них появився всміх

нений Жорж.
- Мій чорний метелик прийшов! - крикнув
радісно, і подався назад у сіни, потягаючи дріт.
Фіртка відкрилася і rіза ШВИДКО перебігла rо
родЧИІ<.

-

А я тебе сьогодні не сподіваься!

Пригорнулася до нього сильно-сильно.

-

TRnrn

пана нема?

-

спитала.

Нема, нема! Ходи, ходи! Як ти гарно зро·
била, що прийшла! взяв її за руку.
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- Я тобі маю багато-багато розказати ... Але
и тільки н~ хвилину! Маю nіднести ці газети до
доктора Лярі

й

мушу негайно

вертатися

на

зад.

- Але твоя п~ні нікуди не поїхала~ - спи
тав Жорж, відкриваючи двері до невеличкого
передсінку.
Ні, поїхала каретою, але я не знаю куди.
Сама чи з лакеєм?
-Сама.
Увійшли до просторих сіней, із яких ліворуч

-

праворуч пнялися

-

сходи вгору.

Ходи нагору, до сальону мого пана, там

собі поговоримо! сказав Жорж.
- А не до тебе, до твоєї кімнати? - кинула
оком праворуч. Мені краще подобається в
тебе!

-

Сьогодні, мій чорний метелику, ми будемо

панами! засміявся весело Жорж, ухопив наг
ло за пояс Гізу та підніс високо догори.

Жорж, що ти робиш! замахала руками.
Подвигаєшся!
- Я тебе занесу сходами нагору? Добре? -·
спитав усміхнений, дивлячись угору в обличчя

-

-

Гізи та тримаючи її на руках.
- Не роби цього, Жоржику, не роби! Я тебе
дуже прошу!

Помалу опустив її вниз:

Пожди хвилинку, Гізо, я тільки скажу ла
кеєві, щоб нікого не впускав.

-

-

А якщо твій пан прийде?

-

спитала зля

кано.

-

Він не прийде, він поїхав на два дні! По

жди хвилинку!

Швидко звернув праворуч і відкрив двері до
бічної кімнатки:
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Жорж! шепнув.
Я слухаю, пане віцеграфе!
І молодий мужчина, який стояв біля вікна,
вийшов на середину кімнати.
- Нікого тепер до мене не впускай. А як би
хтось прийшов, то скажи, що я буду може ве
чором у хаті!
- Я слухаю, пане віцеграфе!
- Чого ти так дивишся у вікно?
- Якась карети спинилася на розі. Я її ще
тут не бачив!
- Зрозумів, Жорже? Нікогісінького не впускати!
- Так, пане віцеграфе!

--

Швидко вибіг із кімнати:
Ходи, йдемо нагору! сказав беручи по
під руку rізу. І будемо сьогодні панами: ти
будеш графинею Кеніrсмарк, а я віцеграфом де

-

Шарон. Добре, мій чорний метелику? А тепер
мене поцілуй, на знак, що добре!

rіза маєстатично піднесла голову й протя
гаючи слова через ніс, помалу сказала:

- Ви забуваєтеся, пане віцеграфе! На схо
дах цілується тільки служба!
Залунав сміх і Жорж, підбігаючи до дверей
сальону й відкриваючи їх, низьким поклоном
попросив:

- Мадам, заходьте, тільки прошу, вважайте,
коли входите, бо можете зашпотатися об цей
перський килим та розбити собі свій прекра
сний носик або якусь іншу частину вашого
благородного тіла.
rіза з піднесеною головою ввійшла до са
спинилася і почала ворушити

льону та нагло

ніздрями носа:
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- Пане віцеграфе, тут воняє службою! Нев
же ваш шляхотний ніс не чує цього неприєм
ного

запаху?

Узяв її в обійми й притулив до себе:

-

Гізо, з тебе прекрасна акторка, ти повин

на виступати в тутешньому королівському те
атрі. Направду, ти мусиш попросити свою па
ню,

щоб тобі в

цьому допомогла.
Мені те саме й моя пані казала, бо моя
пані дуже любить, коли я наслідую деяких на
ших гостей, особливо ж тих дам, які бувають
у нас на обіді? Є така пані - Вибач, Гізлику, що тобі переб'ю, але хочу
тебе поспитати: що хочеш, вина, чи може шам
пана?
- Дай мені ковток шампана і слухай, Жор
жику, я мушу зараз іти, я тобі хочу тільки роз
казати про сьогоднішнє, tцо я підслухала ...
- Добре, розказуй, я приготую чарки й
шам пан, а ти оповідай!
- Отже, сьогодні ранком у моєї пані сидів
дуже довго доктор Лярі. Я всієї розмови не

-

чула, бо

подавала

каву,

а ти знаєш,

що моя

пані пристрасно любить гарячу каву, хоч їй
багато кави пити не можна. І я зачула n'ять
прізвищ і собі запам'ятала.
- Ну, які? - спитав )І(орж, уставдяючи чар
ки на невеличкому сто.rшку біля софи, на якій
сіла Гіза.

-

Зараз, перше прізвище було ... зараз ... вже

знаю: Отнаровський.

-

Отнаровський?

ливаючи чарки,

-

-

зчудувався Жорж, на

Напевно?

Ні, Жоржику, не так!
вою.

-

Знаю!

-

пахитала голо

Войнаровський!

Войнаравський? Андрій?

53

- Так, ТаІ\! - заплескала в руки Гіза та аж
підскочила з радости на софі. Войнаров
сью-Ій!

-

Ну й

що ж вони

про

цього

Войнаров

ського говорили? А, власне кажучи, хто гово

рив: доктор Л ярі чи графиня?

- Доктор Лярі, він увесь час говорив і так,
знаєш, Жоржику, наче б його обороняв!
-

Ага!

-

хитнув

головою Жорж

і

підніс

чарку:

-

На твоє здоров'я, Гізелько!
Разом

із тобою,

)Коржику!

піднесла

чарку й надпила ковток, продовжуючи:

-

А потім говорили про якогось Хельниць

кого, про Мазепу, ну, про нього то всі гово
рять, де е якась

гостина, то

завжди мусять го

ворити про Мазепу і про Полтаву ... Зараз, я
почислю на пальцях, має бути п'ять: Война
ровський, ХеJІьницький, Мазепа, Полтава чотири, а де ж п'ятий? Хто був п'ятий? Хтось
був, бо я числила на пальцях!

-

Може Карло ХІІ?

-

нагадав Жорж.

-Ні, Жоржику, я його не числила, він був,
так, і про сьогоднішнього короля Англії була
мова, aJie я його не числила, і про вбивство
говорили

...

-

Яке вбивство?

-

Та то вже так давно було!

А брата моєї пані,
ніrсмарк ...

молодого графа Ке-

-

зневажли

во всміхався Жорж.

--чиш,

А моя пані досьогодні боліє цим ...
нагадала:

щось знати
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той

Войнаровський

про те вбивство.

U,

ба

мав

би

- Войнаравський? Про вбивство графа Ке
ніrсмарк? зчудувався Жорж. Гізелько, ти
не поплутала?
- Присягаю, Жоржику, що ні! Таке говорив
доктор Лярі! Чула на власні вуха! Але хто був
п'ятий?
- Який п'ятий? - розгубився Жорж.
- А той п'ятий, про якого говорили, бачиш
не можу собі ніяк пригадати. Але я пригадаю,
Жоржику, зовсім певно й тобі скажу ...
- Цікаво! - думаючи про щось інше шеп
нув до себе Жорж. вихилив чарку й налив собі
знову.

Взяла його за руку:

Не пий так багато, Жоржику, прийде твій
пан і буде знову лаятися, rцо ти п'яний. Пам'я

-

таєш, що ти мені розказував?
Узяв її за руку:

Добре, мій чорний метелику, твоя правда,
я вже більше пити не буду.

-

Піднялася з

софи.

Але я вже мушу йти, хоч мені з тобою

-

так добре ...

Розумію! -· якось розгублено промовив
- але прийди якнайскорше знову ... До

-

Жорж,
бре?

Пригорнулася до нього:

А як моя пані поїде, то прийдеш до ме

не?

-

спитала тихо.

Таки цього самого дня... і на довго!
шепнув, цілуючи її Жорж.

-

- І тоді
Правда?

поговоримо

про

наше

-

вінчання?

Хитнув головою якось розгублено усміхаю
чись.
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Ішли помалу сходами вниз. І нагло посереди

ні сходів, кинувши оком через бічне вікно, по
бачив, що карета з гербом роду де Шаронів
стоїть запряжена на розі саду коло хати.
- Хто ж це велів запрягати й чому? збентежився. Та стараючись скрити своє збен
теження, усміхнувся до rїзи:
- Але мій чорний метелик не забуде й на
дальше довідуватися про всі речі, які мене ці
кавлять, правда?
- Як обіцяла. то й додержу! - відповіла
самопевно Гіза й притулилася до нього: Бу
вай здоров! Я знову невдовзі прийду і знов
щось цікавого тобі розкажу!
- Приходь якнайчастіше! - шепнув обні
маючи її і відкрив входові двері.
Стояв у сінях і бачив, як Гіза легкою ходою
перейшла

городець, минула фіртку, скрутила
праворуч і тоді якийсь мужчина, що стояв на
вулиці, приступив до неї і щось заговорив. Во
на на мент спинилася і в цій же хвилині з ка
рети, що стояла на противному розі вулиці,
вискочив мужчина, схопив Гізу, вкинув її в ка
рету та сам ускочив за нею. Коні рвонули з
копита і карета зникла за рогом вулиці.
А в цьому ж моменті, друга карета з гербом
роду де Шаронів, яка стояла на розі саду коло

віллі віцеграфа де Шарона, стрілою помчала
за

тою

каретою.
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РОЗДІЛ

У ГАМАЛІУВСЬІ<ОМУ МАНАСТИРІ

Моетик над річкою Шосткою глухо застог-.

нав під колесами коляски, що запряжена в па
ру баских сивих коней, скрутила з глухівсько
го шляху та спинилася перед зачиненою бра
мою Гамаліївського Дівочого Манастиря.
Із коляски вискочила молода дівчина, під
бігла до мангстирської брами й, оглянувшися

довкруги, вдарила тричі в калатало, що висіло
біля брами, та звернулася до

старшого

муж

чини, що сидів у колясці:
- Таточку, по жди в колясці! Може не треба
буде заходити в манастир ...

-

Добре, Уляно!

-

відповів мужчина.

На зоук калатала, бічні двері манастирського
будинку відкрилися, якесь мо."'Іоденьке облич

чя появилося у відкритих дверях і в цьому ж
моменті, побачивши дівчину та коляску перед
брамою, негайно зникло. Двері зачинилися і
по хвилині відкрилася брама й у ній появилася
висока, струнка постать черниці.

--

Слава Богу!

привіталася ді}:jчина.

-

На віки слава!

-

відповіла черниця з ми-

лою усмішкою та, запрошуючи рухом руки до
середини,

сказала:

[)7

Просимо ближче, дорогі гості,

-

просимо!

Не погордіть нашою обителлю!
Дівчина швидко підбігла до коляски і по
дала мужчині руку, за нею поспішила черниця,
яка низько поклонилася мужчині.
Вітаємо

панно

Вашу

Гетьманівно,

Ясновельможність

і

вас,

в нашій скромній обителі

та радіємо, що прибули до нас добродії наші!

-

Хочемо, мати ігумене, вас провідати, ді

знатися про потреби ваші та поклонитися пра
хам

батьків наших,

Lцоб їх

Господь

милував

у хоромах своїх!
І Гетьман вийшов із коляски, скинув шапку

й перехрестився. Широкоплечий, кремезної бу
дови, він на голову перевищав ігуменю, а гли
боко запалі очі його, на добродушному облич

чі, неначе світилися якоюсь гарячкою.
Ігуменя кинула оком на візника й замнялася.
Це спостерегла гетьманівна Уляна й
руку на плече ігумені, усміхаючись:

поклала

- Будьте спокійні, мати ігумене, наш сьо
годнішній кучер, це наш кузен, Семен Калин
ський!
- О! О! - зніяковіла ігуменя, - вибачте
nаша милість, і тут звернулися до кучера,
який уклонився сидячи на кізлі коляски, то
може, ваша милість заведуть коні - Не треба, мати ігумене, Семен ще мусить
поїхати до огородника, що тут недалечко жи
ве, перебив слова ігумені Гетьман Іван, бо в нас діло до нього є.
тут ...

Ваша

-

Є тут?
ман.

Ясновельможносте,

огородник

є

тихо сказала ігуменя.

-

якось радісно промовив Геть-

Ось там, праворуч, Ваша Ясновельможно

сте,

і ігуменя показала рукою на город, де

-

в світлі заходячого сонця біліла якась постать.
Гетьман заслонив сонце рукою і глянув у бік,
ку ди показувала

ігуменя.

- спитаD.
На обличчі ігумені пробігла усмішка:
- Наш огородник при праці вдягає завжди
полотнянку й широкий білий бриль ...
- То він уже ваш? - назначив останнє сло
во Гетьман, лагідно всміхаючись.
- Як же ж це може бути? - трагічно-роб
лено заломила руки гетьманівна ~'ляна. Та ж
він уніят, василіянин!
- А всі уніяти поляки й зрадники! - нахи
лившися з кізла коляски, засміявся Калю-І
ський.
- Ви знаєте, мати ігумене, чому Калинський
таке говорить? заговорила швидко Гетьма
нівна ~'лянз. Бо він теж уніят, запроданець!
-

Цей у білому?

Мати

ігуменя

наче прохаючи
з

зніяковіла

помочі,

якого обличчя,

козацьких

і,

ховаючись

вусах,

не

якось

глянула
у

на

безрадна,

Гетьмана,

довгих,

сходила

тиха,

сивих

лагідна

усмішка.

- Ну, тихо, діти, тихо! А то справді мати
Магдалина подумає, що ви серіозно говорите
й залякаєте її на смерть. Хоч, правда, мати
ігумене, Галаганів тан: швидко налякати не
можна!

-

промовив Гетьман.

О, ні! засміяJІася ігуменя. я дуже
.11юблю жарти, а ще молоді, тільки, Ваша Ясно

-

вельможносте,

на

порозі? Я

чому

б

ми

про

хотіла таких

це

все

говоримо

високих

гостей

у нашій манастирській трапезі гостити, де вже
напевно всі сестри чекають на добродія і кти-

тора

нашого,

пана Івана

Гетьм::Іна

Скоропад

ського.

Правда! Правда!

- хитнув головою Геть
- Ну, то ЯІ< ми зробимо?
tаточку, - звернулася до Гетьмана Уля

-

ман Іван.

на,

зробім так: ти підеш спершу до наших

-

покійних помолитися, а ми зі Семком, що за
веде коні до стайні} підемо з матір'ю ігуменею;
я передам від мами всі доручення і ми чекати

мемо тебе в манастирській гостинній. Згода?
- Гаразд! - погодився Гетьман, - а ... -і глянув у той бік, де працював огородник.
- Я це все лоладнаю, таточку! - швидко
заговорила У.11яна.
- Так прохаю, мати ігумене, відчинити мені
церкву!

-

Я маю ключі при собі, будь ласка, лане

Гетьмане!

-

сказала ігуменя.

Уляна вихром скочила в коляску:

·-

Рушай,

уніяте!

-

крикнула

до

Калин

еького й зараз лохолилася, закривши долонею
уста.

Ігуменя витягнула ключі зза пояса й удаючи,
що не чула с.чів У.11яни, спитала~

-

Ви знаєте, Гетьманівно, де наші стайні?
Знаю, мати ігумене! Знаю!

-

якось вину-

вато відповіла У~чяна і, як тільки ігуменя від

вернулася з

цілої

сили штовхнула

в бік

Ка

.11инського, який мало не ловалився з кізла ко
ляски.

Уляна

розреготалась та в цій же
ляснув батогом, коні зі
рвалися, він здер їх віжк:1ми, коляска захита
лася і Уляна, як довга лавалилася на подушки.
Коні рушили rальолом, Уляна ж надаремно
старалася викопирсатися з-лід лодушок та
хвилині

()0

голосно

КаJІинський

схопити рівновагу, а Калинський серед куряви,

що створилася довкруги коляски, ляскав бато
гом і оглядаючися

на Уляну,

кричав,

регочу

чись:

А ось тобі за твій стусан! А ось тобі!

-

Гетьман і ігуменя підійш.·r:ш до церкви, ігу
меня відчинила ключем браму церкви та ста
нула набоці, пропустити Гетьмана.

-

Дякую, ігумене, будь ласка, залишіть ме

не самого!

-

сказав якимсь владним голосом

Гетьман.

Ігуменя схилила голову в поклоні. Гетьман
увійшов у церкву, перехрестився і зробив гли
бокий поклін перед престолом, сягаючи до ка
мінної піллоги трьома пальцями. Кинув оком
по церкві: заходяче сонце червоною загравою

просмикнулося крізь вітражі, кидало барвисті
на золотом цвяхований іконостас та
тінню лягало на обличчя святих, що мовчки
ДИВИ.7JИСЯ З образів.
блиски

Хвилину

стояв

непорушно

перед

іконоста

сом, потім підійшов ліворуч і станув під іко

ною Богоматері, копією чудотворної ікони
Чернігівсько-Іллінської Богородиці з храму, що
його побудував ще в
му батько,
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р., як розказував йо

князь Святослав Яросланич.

Дуже любив цю ікону і заходив часто, ще
малим хлопцем, до спальні батьків, де висіла
ікона,

"подивитися в очі Богородиці", як сам

казав.

Великі чорні очі Богородиці, 1цо тримала на
.7Jівій руці немовля Ісуса, крили в собі якийсь
неземt-Іий спокій і цю наджиттєву лагідність,
що може бути відбиткою тільки Бога.
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Гетьман схилив голову, перехрестився тричі
перед

іконою,

шепчучи:

"Пресвятая

Богоро

дице, спаси нас!"

Помалу зійшов униз до гробниці Скоропад

ських: у великій, мурованій крипті стояли ря
дом домовини, одні покриті вже цвіллю, деякі

ще чисті.
Гетьман знов перехрестився, клякнув на чер
воним адамашком покритий кличник і глядів
на домовини, над якими на стіні висів великий,
чорний хрест. У його стіп блимало світло олив
ної лямпадки.
- Тут Михайло, Іван, Василь і малий Се
менко. Федора немає, поляг під Жовтими Во
дами. А тут мій батько, Ілля, а біля нього місце
для мене. А той ряд призначений для моїх
братів, Василя й Павла, якщо повернеться з
турецької неволі й не загине в тайІ'ах Сибіру.
-- Всі вони вже у Бога! -- зідхнув Гетьман
і дуже йому захотілося бути між ними.
Глянув на великий чорний
на стіні над домовинами

хрест,

що висів

і в світлі лямпадки

здавзлося йому, що тінь від хреста все росте

й більшає наче хоче своїми раменами обняти
його. А позаду хреста гляділи на нього великі,

сумні, надземно лагідні очі Богородиці.
Заплющив очі й схилив голову на руки.

-

Коли покличеш мене, Господи, до Себе?
поскаржився.

-

Ти дав мені нести хрест і

я несу його, хай буде Твоя воля, не моя ... і не

стиму доти, аж покличеш мене до Себе... Але
я немічний, Господи, і щораз то важче мені
нести його ... Дай мені сили, Господи, сповнити
волю Твою і чесно й вірно ввійти у ряди моїх
предків, що сидять праворуч Тебе... Хай не
відвернуть вони обличчя свого від мене, коли
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Ти покличеш мене,

і нехай буду я гіднии

tx,

що віддам своє життя за батьківщину нашу ...
І дай мені, Господи, силу простити всім

-

тим, що роблять хрест той, що Ти мені його

дав, усе важчим

і важчим... немічний

бо я і

старий уже, Господи! Ти Сам знаєш! Ти знаєш
усе!
У крипті темніло щораз то більше й тільки
невеличка червона оливна лямпадка, що горі
ла у стіп великого хреста, кидала на стіну й
на домовини Скоропадських таємні тіні.
Позаду Гетьмана зашаруділи кроки. Ясно
вельможний здригнувся і помалу підвівся з
колін.
- Хто там? - спитав гостро.
- Це я, Ваша Ясновельможносте, отець Степан! почувся голос із теміні.
Вітайте, князю! сердечно промовив
Гетьман та з нитягненою до привітання рукою
пішов назустріч постаті. Тішуся, що можу
стрінутися з вами. І вибачте, шо наче старо
винні християни стрічаємосн у катакомбах
гробницях ... Але тут найбезпечніше, мертві бо
зради

-

не

знають

...

Я знаю, Ваша Ясновельможносте, що ви

окружені

гунами,

московськими

і справді,

донощиками

й

шпи

ми тут найбезпечніші...

-

глибоко вклонившись, сказав о. Пузина.

-

Сідайте, брате, ось тут стільці, та зараз

пошукаємо свічі, яка теж тут захована ... Я ча
сто буваю тут на молитві ... додають мені сили
нести хрест мій оті мої предки покійні. Ось
і свіча, але мусимо її від лямпадки засвітити - Дозвольте, Ваша Ясновельможносте, за
порозьким звичаєм я завжди з кресалом і губ
кою ходжу. Зараз засвічу!
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І о. Степан узяв від Гетьмана свічку, поси
палися

іскри,

блимнув

вогник

губки

й

ме

рехтливе світло свічі освітило обличчя ченця
огородника.

-

Давайте,

хоч погляну на ваше обличчя,

князю, адже ж про вас уже в Україні леrенди
ходять, що ви мов дух, являєтеся там, де най

більша потреба ...
всміхаючися

ває!

сказав привітно -добряче

-

Гетьман.

Часом із малого вогню веJшкий дим бу
усміхнувся

-

о.

Степан

і

оглянувся, де

поставити свічу.

-

Ось тут, князю, на цьому виступі муру!

завважив

-

-

Гетьман.

Але чи воно безпечно буде, Ваша Ясно

вельможносте?

--

і о. Степан показав на ма

леньке, закратоване віконце, яке виходило на
город.

Може

-

Ні!

нас

хтось доглянути.

-- там є Уляна,
моя дочка. А вона це шеф моєї "таємної кан
целярії", як ви кажете в Европі. Але сідайте,
мій дорогий брате, сідайте!
-

заперечив Гетьман,

-

- Чому в Европі? - здивувався о. Степан.
--- Хіба ж ми не в Европі?
- Ні! - рішуче й твердо сказав Гетьман,
сідаючи на сті.т1ець. Тут Азія і поки буде
Москаль в ~'країні, тут буде Азія, азіятські ме
тоди, азіятські тортури, азіятський спосіб ду
мання. А коли воно потриває довше, то ми са

мі Азіятами станемо, а то вже й тепер дехто
ними

стає

Гетьман
голосом

і

...
говорив
його

якимсь

запалі

очі,

грізним,

владним

здаваJІися

в

ме

рехтливому світі свічі rце більш запалими, наче
кида.71и іскри гнjну.
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Отець Степан мовчав і в крипті запанувала
мертва

тишина.

Вибачте! сказав по хвилині Гетьман та
якось важко зідхнув. Я з ніким про це не
говорю, то й хочеться часом розкрити душу.

-

Така козацька наша вдача ... Ну, скажіть, до
рогий брате, те, що ви хотіли мені сказати ...
Але зараз: дякую вам сердечно за листа від
Гетьмана

Пилипа

Орлика,

хай

Господь

дер

жить його в здоров'ї. Спасибі йому, що не за

був за мене старого та не клене мене, як інші
мовляв, запроданець я москов
ський ... А знаєте, брате, що ко.1и я прочитав
підпис Орлика, то так і сльози потиснулися
до очей ... Який він щасливий!
мої земляки,

Чому, Ваша Яснонельможносте?

-

-

спитав

здивоuано о. Степан.

-

Я десятки разів читав цей підпис, я лю
- говорив дальше Гетьман, не
зважаючи на питання о. Пузини. Я вивчав
його напам'ять: "Филип Орлик·ь, гетман Войск
бувався ним!

Запорожских'Ь! ..., Ви чуєте, брате? І немає вже

цього гидкого додатку: "його Царського Пре

світлаго Величества ", них жахливих слів, які
розпеченим залізом кайдан печуть душу кож
ного чесного Українця ... О, коби мені Господь
дозволив передати бу.т1ану в руки Орлика а са
мому усунутися ін віта еремітіка ... •)
- Вам не вільно цього зробити, Ваша Ясно
нсльможІ-юсте! -- сказав тихо-рішуче о. Пу
ЗІ-ша.

- Знаю! - шепнув Гетьман. - Не вільно!
І може котрамусь із нащадків мого роду Го*)
5 -

Лат.: "у чернече затишшя''.
Сім золотих чаш
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сподь дасть щасливішу булаву гетьманську в

руки, а може ще більш досвідчить, як мене
досвідчає. Усе в Божих руках! .. - Я так і
написав Гетьманові Орликові, а тепер передаю
вам, брате, цього JІИста, то вишліть чи пере

дайте, куди треба. А ви коли бачилися з Геть

маном Орликом?

-

спитав Гетьман, витягаю

чи з нагрудної кишені жмут паперів.

- Уже давно, бо я тепер приїхав зі Львова
через Київ сюди. Але через кілька днів вер
таюся назад. У Києві вже не буду, але буду,
якщо Господь дозволить, у Білостоці.
А що там є? спитав Гетьман.
У Білостоці є Василіянський манастир,
Ваша Ясновельможносте, і там, сказати б, збі

-

гаються шляхи наших розсіяних по всьому сві
ті, ченців-василіян.

- А чому ви вибрали саме такий далекий
манастир? Якщо не помиляюся, то це вже Під
ляшшя? спитав зацікавлений Гетьман.
-

Ваша Ясновельможносте, Поляки нас не

менше шпигують, як Москалі. І хоч ніби поль
ське

чернече

духовенство

на

словах

дуже

лас

каве до нас, але як би могло, то б нас у ложці
води втопила. Як би не АпостольсьІ<а Столиця
і наша протоархимандрія в Римі, то з нас дав
но й сліду не задиши.лося б. Так пішли б у
пащу Польщі наші католицькі манастирі, як
ідуть у пащу Москви наші православні мана
стирі ...

-

Так! .. Гинуть один по одному ...

-

шеп

нув Гетьман до себе.

- А вибрали ми цей манастир у Білостоці
тому, Ваша Ясновельможносте, що він лежить
майже на пограниччі українських, польських і
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білоруських земель. Є куди втікати!

-

засмі

явся о. Степан.

Гетьман усміхнувся і хитнув головою:
Знаю я, знаю, як ви втікаєте! Коби Го

-

сподь дав нам таких "утікачів" якнайбільше!

- І там, у нашому біластацькому манастирі
я довідався, де тепер перебуває Гетьман Ор
лик, Андрій Вонайровський та всі інші.
- Ось вам, дорогий брате, лист до Орлика
- і Гетьман передав о. Степанові заляковану
коверту

- а тут - і Гетьман розгорнув учетве
ро зложений папір та подав його о. Степанові
- як бачитиметесь із Гетьманом Орликом, то
розкажіть йому зміст цього листа. Прочитайте
його тепер. У своєму завіщанні я прошу, щоб
мені цього листа поклали в домовину, хочу на
Страшному Суді перед обличчям Бога із цим
листом стати, хай Він нас розсудить! Цей лист

довгий, та вистарчить прочитати тільки вступ.

Гетьман Орлик знає добре всі "всемилостивіші
вселаскавіші" укази "предаброго батюшки
царя", а тепер ви розкажіть йому, як мене
мої ж земляки шанують!
І Гетьман подав листа о. Степанові.·)
й

Отець Степан нахилився до свіч і:
"Вельможний

мосьць-пане

Скоропадський,

гетьмане Московський! Універсал ваш увеще
вательний, подлисом руки вашої і Москов
ський і двома печатями: единою війскавою а
другою москавскою утвержденний, получили і,
по звичаю, на раді вслух всіх вичитаний, ні
чого нового та корис~ного для себе не чули,
окрім

•)

одна

неправда

та

прелесть

московська

Лист автентичний.

67

ізображена, отвітствуєм: а во первих, удивля
ємся, іж ваша милость не встидаєтся титулу
вати війска запорожекого обоїх боків Дніпра
Гетьманом, коли ж ми вашей милости ані са
ми собою, ані через послов наших, ані через
письмо войсковеє на той уряд не оббірали, на
який ваша милость возведені зосталися под
мушкетами
хова...

ваша

московськими
милость,

внутрі

города

мосьць-пане

Глу

Скоропад

ський, сами з доброї волі шию свою у ярмо
тяжке московське вкладаєте і отчизну в него
впрягаєте ... "
Отець Степан перестав читати, обернув ли

ста на другий бік, щоб поглянути на підпис:
"Кошовий йосип Кириленко з Низовим Това
риством" і подав листа Гетьманові:
- Ваша Ясновельможносте, - сказав по
малу, Христос вибрав тільки 12 Апостолів
і між тими 12-ма найшовся один Юда! ..
- Коби то був тільки один Юда!- шепнув
Гетьман, ховаючи листа в кишеню.
- Кажете, - почав помалу говорити Геть
ман, що ви зі Львова через Київ сюди при
були... Ви напевно відвідували владику Шеп
тицького, як він почувається?
- О, він бодрий, як завжди! Я саме був в
нього тоді, коли на нього напали, чи може
радше хотіли ...
- Що ви кажете? Як це ж можливе? Та ж
Польща величається перед цілим світом своїм
"передмур'ям християнства", а тут тобі роб
лять напад на християнського митрополита?!
- Ваша Ясновельможносте, католиком-хри
стиянином у Польщі може бути тільки Поляк,
а

всt

шші

sокрема
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ж

католики

- християни

Українці

католики,

це

себто

єретики,

уніяти,

бо вони і православні і Папу Римського голо

вою своєї Церкви визнають ... Чи ж таким хит

рунам-єретикам

можна

вірити?

засміявся

-

о. Пузина.

-

Справедливо, князю, Українцям не можна

вірити!

гірко всміхнувся Гетьман.

-

А ще дозвольте, Ваша Ясновельможносте,
зложити вам поклін від київського владики
йоасафа.

-

-Невже ви говорили з ним?-- зрадів Геть
ман.

-

Як

хотів

би

я

з

ним

бачитися!

Це

чесний Українець!

- Так Ваша Ясновельможносте, і тому він
недовго вже буде київським митрополитом ...
Гетьман по хитав головою:

--

Він спротивився цареві Петрові!

Маючи врешті повне право обстоювати
ті церковні маєтки, що їх ;Українській Церкві
дарували ще за Руси-України наші князі й
вельможі, а які цар Петро незаконно присвоює
московській державі

-

Що значить:

сказав о. Степан.

-- -

незаконно?- гірко

посміх

нувся Гетьман. Чи ж у Московщині був ко
лись якийсь закон? Д.чя Москаля законом є
і буде терор! Дорогий мій князю, не думайте
по-европейському й усім нашим, там, закордо
ном скажіть, що ко.rrи йдеться про .Московщи
ну, чи то пак, як тепер хоче цього цар Петро,
про

Росію,

щойно

хай думають

по-московськи.

збагнуть вони всю

велич

Тоді

підлоти,

це
безкрає море брехні, обману, ложі й хитрости,
що їх скриває в собі московська душа. Без мо
сковського підходу до Москаля, ніхто Москов
Іцини не зрозуміє! Це дарма!
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- А врешті, в.11адика йоасаф має за собою
рішення Духовного Собору, він поступає зов
сім правильно!

-

Це

-

рішення

стільки варта,

сказав рішуче о. Пузина.
нашого

що

Духовного

Собору

рішення тих моїх

предків,

tцо лежать ось тут!

-

мовини Гетьман. вдадика, що ті ж

Та ж хіба не казав вам
самі архиєреї, які брали

участь

у Соборі,

піс.1я

показав рукою на до

Собору

вірнопідданчі

заяви до Петерсбурrа слали та доноси на вла

дику безперервно шлють?

- Тш<! Так! -- шепнув о. Пузина. - І навіть
сказав мені, хто є верховодом донощиків ...
український чернець із Свінеького манастиря,
Іриней. •)

-

Український Юда московського хову!

-

якимсь глухим голосом сказав Гетьман. І в
тому саме я бачу найбільшу нашу трагедію ...
Не в тому, що коли закордонні держави-поту

ги не подадуть нам руки, то Українська Геть
мннська Держава згине та стане, на довго мо
же, колонією Московщини. Вона відродиться
знову, я певен у тому. Але найбільше зло в
тому, що своєю підлотою Московщина демо

ралізує, нищить і спростачує наш український
характер, робить із нас підляк і обманців, вза
ЕМО - ненависників, заводить у нас безладдя,
повну духову анархію. І помалу-малу, як чер
ваки дерево точить нашу духовість Москва і
духовість України загибає. Таких Українців, у
Автентичне. На донос цього ж ченця Іри
православного
київського
митрополита
йоасафа Кроковського в 1718 р. схоплено в

·)

нея,

Твері та замучено в тюрмі.
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моєму довкіллі, мій дорогий отче Степане, вже
є дуже багато. Вони самі навіть,

сердеги, не

знають, що вони nерестали вже бути ~ Країн

7

цями. Говориш із таким, на вид він щирий, ро
зумний, от, думаєш, найшов ти свою душу, а

обернешся: і він у тебе за спиною донос до

царя шле!
їнець?

-

Скажіть,

який

же

з

нього

Укра

Так, правда ваша, Ясновельможний! І про

це ми теж говорили

із

владикою

йоасафом.

Мені бо доручено закупити деякі літургійні
книги в Києві, для нашого манастиря у Вар

шаві. Усміхнувся гірко владика йоасаф, коли
я висловив йому своє прохання: Беріть, каже,

усі! Згідно бо з зарядженням наймилостивішо

го "Отця Отчизни" царя Петра, всі українські
літургійні книги "заражені треклятою латин
щиною римською", співаємо ми по українських
церквах "по нотах римеких або італійских",
"занечистили ми віру русску". А чиста христи
янська віра збереглась тільки ... в Москві ... Усі
наші стяровинні українські літургійні книги
мають бути знищені.
- І ви взяли іх? - спитав Гетьман.
-- Тяк, чи радше, я купив їх. Не хотів брати

від мене грошей Митрополит йоасаф, тому
належну суму я вплатив як даток на київську
Академію, що її ректором є владика. А наші
книги збережуться в Римі.

-

Так, ви маєте Рим!

---

шепнув по хвилині

Гетьман.

- Вибачте, Ваша Ясновельможносте, ми ма
ємо Рим! сказав спокійно і рішуче о. Пу
зина, назвачуючи слово "ми".
- Так! Вибачте мені, отче Степане, й не гні
вайтеся за ці, ненароком сказані слова. Вони
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є тільки доказом, що навіть я не можу охо
ронитися перед московською їддю, яка за
троює ненависництвом наш український орга
нізм. Вибачте й простіть мені!

-- Але ж, Ваша Ясновельможносте, я зовсім
не гніваюся, я вповні розумію і вчуваюся в це
довкілля, в якому ви мусите жити та зберігати
те, що 1це можна зберегти.

-

Очевидно, владика йоасаф знав, що ви

уніят-василіянин?

Так. І поблагословив мене на дальшу працю!

І я вас благословлю, дорогий брате, хай
Господь чуває над кожним вашим кроком. Ко
.7JИ побачитеся з Гетьманом Орликом, то щераз
повторіть йому те, що я пишу в листі до ньо

го: на випадок якоїнебудь зміни ситуації, дій
сним Гетьманом є він і свої клейноди я скла
даю в його руки. Так же ж само, коли Гетьман

Орлик дасть мені знати через своїх довірених,
що наближається вирішня пора, я сам поведу
нашу aplVfiю до бою. Але цей бій мусить бути
обдуманим і опрацьованим, мусить мати че

сних співпрацівників, не життєвих акторів, яки
ми дуже часто є наші люди, і воно не може

бути зроблене на "галай-балай" чи на інше
"якось то буде". На "галай-балай'~ ніхто ще
нічого не збудував. І теж зазначую в листі, що
нікого, крім Гетьмана Орлика я слухати не
буду. Те все, що я вам кажу тепер, я обширно
передав у листі.

Гетьман піднявся з стільця та підійшов до
заrратованого віконця. Хвилинку дивився крізь
нього на небо, відтак обернувся обличчям до
о. Пузини і в цій же хвиJшні тінь від його
кремезної широкоплечої постаті неначе злучи-
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лася з великим чорним хрестом, що висів над

домовинами. Отець Пузина,
поневолі встав із стільця.

завваживши

те,

І ще одне мушу вам сказати, князю, Гетьман рішуче, владним голо

-

продовжував
сом,

те, про що я не згадав у листі й нікому

-

дотепер не говорив: до мене приїздять числен

ні особи, які звуть себе емісарями Гетьмана
Орлика, Войнаровського та інших діячів мазе
пинської еміrрацїі, із Туреччини, Швеції і Бог
зна звідки. Я з ними не говорю і говорити не
буду, поки вони не викажуться rлейтом*) від
Гетьмана Орлика. Навіть, коли б сюди прибув
сам Григор Орлик, якого я найвище ціню з
усіх наших дипломатів і стратегів, якщо він не
матиме rлейту від Гетьмана Орлика, я з ним
говорити не буду!

-

Не сумніваюся,
завважив

о.

Ваша Ясновельможносте,

- що багато з тих
"емісарів"**) є "емісарями" ... Петерсбурf'у.
Гетьман зневажливо хитнув рукою.

-

Пузина,

- Очевидно, але їх зразу впізнаєш! А там
ті знову ж, може й мають добру волю, може
й справді хотіли б допомогти, але кожний ро
бить на власну руку, кожний історію починає
від себе! І кожний бідкається "над нашою не
щасною Україною", забуваючи, що чейже са
ма Україна себе нещасною не зробила! П ми
самі зробили нещасною, перш усього ті, що
бідкаються над її нещастям.
*) rлейт, нім. -- залізний
**) Емісар, лат., - посол
таємній

політичній

уряд держави

справі,

лист.
чи відпоручник у
що його висилає

закордон.
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Біля сходів щось за шару діло, по чулися якісь
кроки. Гетьман рвучко
до сходів:

-

Хто там?

-

обернувся й підійшов

спитав. гостро.

Таточку, це я! -почувся голос Уляни.--

Згаси свічку, прошу!
Отець Степан дмухнув і світло погасло.
- Що сталося, Улянко? - спитав стишеним
голосом Гетьман.
- Нічого важного, таточку. Чекаємо вас!

-

Ми вже йдемо, правда, отче Степане?

-

звернувся Гетьман до о. Пузини.

-

Я тут гостем, Ваша Ясновельможносте!

-··

всміхнувся о. Пузина.

Гетьман тихо засміявся.
Правда, як вас велично приймає Гетьман
України! Аж проситься подати новинку до "Га

-

зет де Франс": "Сьогодні Гетьман України Іван
Скоропадський

прийняв

на

довшій

авдієнції

представника Гетьмана Пилипа Орлика о. Сте

пана князя Пузину. Авдієнція відбулась у гроб
ниці

роду

Скоропадських!"

От

і

правдивий

символ нашої державноетнІ Ну, ходімте, доро
гий брате!
Гетьман

звернувся

перехрестився тричі,

стився

й

о.

Степан.

обличчям до домовин,
также ж само перехре
Вийшли нагору й

поба

чили, що біля входу до церкви стояла ігуменя,
Улянка й Калинський та про щось живо роз
мовляли.

-

Що ж такого сталося?

-

спитав Гетьман,

підходячи ближче них.

-

Таточку, ми спершу не хотіли тобі гово

рити, але потім таки рішили, бо воно виглядає
на поважну справу, почала Уляна й швидко
докінчила: Ми найшли вбиту жінку!
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- Хто то є "ми" і де ви її найшли? - спи
тав спокійно Гетьман. Розказуй за поряд
ком!
-- Я й Семенко хотіли трохи проїхатися, по
ки заїдемо до стайні, і поїхали оцим шляхом
- Уляна показала рукою в напрямі невелич
кого ліска, що бовванів праворуч манастиря там, у рові, лежала вбита жінка.

Вона ще там лежить? спитав Гетьман.
Ні! відповіла тихо ігуменя. Я вел іл а
перевезти її до нашої трупарні.
- Християнське діло ви зробили, мати ігу
мене! Заведіть мене, прошу, до трупарні! сказав спокійно Гетьман.

-

Мати ігуменя замкнула ключем браму цер
кви. Зараз за церквою стояв невеличкий дімок,
манастирська трупарня: там на марах, між дво
ма засвіченими свічками лежала вбита жінка.
Побачивши трупа, о. Степан подався назад,
Гетьман перехрестився і підійшов ближче, роз
глянути тіло.

Шия в жінки була спереду перерізана і ціле
її селянське вбрання в крові. Рана мусїла бути
глибока, бо голова була звернена в бік і зда
валося, що ось-ось відлетить від тулуба.

Чи коло вас траплялися такі випадки
вбивства частіше? спитав Гетьман ігумені,
яка стояла побіч нього й шептала молитву.

- Ні, Ваша Ясновельможносте!
шепотом ігуменя. Це вперше!

-

відповіла

До Гетьмана тихо підійшов о. Степан.
-Чи можна просити вас на хвилину, Ваша

Ясновельможносте?

Гетьман хитнув потакуюче головою і півго
лосно

сказав:
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- Прийми, Господи, душу раби твоеї і про
сти їй усі її прогріхи! -та вийшов із трупарні.
За ним вийшла ігуменя, замикаючи за собою
двері.

це

Слухаю вас, отче Спетане.
Ваша Ясновельможносте, ця вбита жінка
ключниця

фільварку

Райковського,

Ганна

Медівська. Я живу в Райковських, це моя рідня
по матері моїй і Медівська була единою осо

бою, крім Лізи Райковської, яка знала, хто я.
Цей маєточок Райковських дві верети
звідсіля, недалечко, і пані Райковська нам ду
же допомагає додала ігуменя.
- Це вже ясне! - знизав плечима Гетьман.
- Москалі на вашому сліді, о. Степане!
- Немае сумніву, Ваша Ясновельможносте,
а нещасна Ганна Медівська йшла до манастиря,
бо знала, де я, щоб мене попередити.
- До Райковських ви вже вертатися не мо
жете, бо там напевно вас чекають,

-

сказав

задумано Гетьман.

-

Таточку, а може о. Степан міг би поїхати

з нами до Глухова?

- шепнула Уляна.
Вибачте, Гетьманівно, наш огородник е
під нашою опікою! сказала всміхаючись
мати ігуменя. Він у нас сьогодні переночує,
ось у цьому домику під лісом. Коли б щось
-

сталося, то ми вже дамо знати нашому огород

никові. А так ми цілу ніч читатимемо псалтир
при покійній. А завтра вдосвіта ми маемо вез
ти з Сестрами городовину на продаж до Глу
хова, то нас повезе огородник, а назад візни
ком буде сестра Євдокія, яка не одному а цілій
сотні Москалів дасть раду.
- Дуже добре, ігумене! Прекрасно! А я вам
для безпеки 1це сьогодні своїх rвардистів піш-
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лю, бо треба в цій справі перевести слідство.
І ці ж rвардисти вас завтра охоронятимуть у

дорозі на Глухів. А забажаєте звернувся до
о. Степана Гетьман дальшої охорони, так
зверніться до сотника Михайла Танського, яко
го

я

зараз же сюди

вишлю.

Сердечно дякую Вашій Ясновельможно
сті! глибоко вклонився о. Степан і, якщо
Бог дозволить, зроблю все, як Ваша Ясновель
можність звеліли!
- Бувайте здорові й Богу милі! - вклонив
ся Гетьман ігумені.
- То Ваша Ясновельможність не вступлять
до нас хоч на хвилину? просила ігуменя.
- Не тепер, дорога ігумене, не тепер. Ко
лись пізніше, коли знов приїду просити по
мочі у моїх покійних предків! Бувайте здорові!
Ну, Улянка, скажи Семенкові заїздити!
- Він уже заїхав, таточку! Ось тут коляска

-

стоїть, за углом.
Гетьман всів у коляску, Уляна обтулила йому
1-юги і сама сіла побіч.
Коні рушили.

Гетьман помахав

рукою а о.

Степан за від'їжджаючаю гетьманською коляс
кою зробив великий знак св. хреста. Таким же

знаком св. хреста попрощала Гетьмана й мати
ігуменя, дивлячися довго за коляскою, яка по
малу щезала у мряці глухівського шляху.
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5

РОЗДІЛ

Г АЛЬЦІОНИНІ ДНІ

Андрій Войнаравський відвернувся від ба
.11юстради і глянув на графиню Кеніr·смарк.
Заходяче сонце де-не-де пробивалосн крізь гу
сті дерева та червоними плямами розсіялося
по веранді, спинюючися на шахових фіrурках
зі слоневої кости, що лежали в неладі на не
величкому столику, та неначе перерізуючи сяй

вом іскорок густе чорне волосся графині, що
гадючкою крутилося по лівому її плечі.

себе

Яка ти гарна, Авро! шепнув неначе до
Войнаровський. Ти повинна завжди

ходити без перуки!
Легка усмішка майнула по обличчі графині:
- Коли ж цього не ві~ьно, Андре, мода не
дозволяє. А мода це всевладна пані, якій по
коряються всі, включно з царями й короля
ми. Але коли я сама, або в колі своїх най
ближчих друзів, тоді я моді не корюся, тоді
я сама собою.

-

І тоді ти найкраща!

-

сказав щиро ВоА

наровський.

Але

Ти баламут, Андре! І це загально відоме!
як ти назвав ці наші дні "безхмарного

щастя"? Я вже забула?!
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- Гальціанині дні. Невже ти, Авро, забула,
хто це була Галькіона у грецькій мітології?
- Забула! - хитнула головою Аврора й
іскорки заходячого сонця неначе розсипались
у її волоссі.

-

Пригадай!

Так слухай! Галькіона це була дочка бога
вітрів Еола. Коли її чоловік, Кеїк, цар Трахіни,
загинув у морі, вона з горя кинулася з висо
кої скелі. Боги пожаліли нещасну й у леті пе
ретворили її в морську пташину, водомороза.
Відтоді, коли водомороз висиджує пташенят,

-

за велінням Гальціониного батька, бога вітрів

Еола, вітри вщухають і настає тиха, ясна по
года на морі, себто дні безхмарного щастя, Гальціанині дні.

- А їх так мало в житті!
хвилині графиня Ксніrсмарк.

--

шепнула

по

Войнаравський глянув на далекі, покриті лі
сом гори, що вже почали тонути в синій імлі,
та

хитнув

головою:

- А чи ми самі тому не винні? В Україні
кажуть, що кожний є ковалем свого щастя!
-Не вірю в те!

-

заперечила.

--

Воно тіль

ки часом таке буває. А врешті, ти, Андре, мо

жеш найкраще про це знати. Чи ти сподівався,
юнаком будучи, 1цо будеш вигнанцем, чи, як
ти кажеш по-українському, ізгоєм? До речі,
.11юблю чомусь це слово, воно якесь неначе без
закінчення, ізгой. Так неначе і криється
в цьому слові та вічна мандрівка людини без
батьківщини.

- Не: без батьківщини, Авро, не без бать
ківщини! ~' мене й у всіх нас, що покинули
свій рідний край, є Батьківщина. Але вона в
неволі.
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- Вибач, я розумію тебе, Андре! А ти й
інші, не хочеш бути рабом! І тому ти "ізгой"!
Я так і розумію с.лово "ізгой".
Графиня Кеніrсмарк встала зза столика, пі
дійшла до Войнаровського та оперлася об ба
.люстраду.

-

От і тепер

--

продовжувала

-

і я, і ти,

правда, що ти теж, хотіли б продовжувати в
цьому

далеRому

від

великоміського

гамору,

ловецькому замку, ті, як ти кажеш, Гальціо-
нині дні. І що з того, що ми хочемо, коли ти

мусиш їхати? Які ж ми ковалі своєї власної
долі?
Войнаравський нахилився до Аврори й узяв
її ніжно за руку:
Гальціанині дні, моя кохана, це суча
сність, чи може радше минуле, а ми куємо
майбутнє. А я таки вірю, що буду одним із
тих, які матимуть змогу викувати долю д.1я

моєї України.
І я тоді приїду до тебе, на твш замо~t
а ти меяе, ста руху, навіть не приймеш!
Чому старуху? Перш усього, Авро, ти
зовсім не стара ще, і довго rце старою не бу
деш, відтак, я помічаю, rцо ти чомусь панічно
боїшся старости? Хіба старість не має своїх·
принад?
Здригнулася наче від холоду і, по хвилині,
вказуючи на темно-синю імлу, що помзлу під
nливзла під замок, тихо сказала:
- Бачиш цю імлу, як вона тихо крадеться?
Так же ж тихо підкрадається до людини ста
рість. А пам'ятай, що жінки старіються швид
ше як мужчини. Швидше й грізніше. Я знаю,
ти цього не можеш зрозуміти, тобі тридцять
кілька років, ти ще навіть не мужчина в силі
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віку, дарма, 1до ти одружении 1 діти в тебе є,
а я тобі матір'ю можу бути. І ніхто з мужчин

ніколи

не

втратити

зрозуміє,

свою

rцо

значить

для

жінки:

красу.

А хіба ж принада жінки тільки в її кра

-

сі? Та ж окрім краси є Іде
Пусте!

-

--

-

-

перебила Аврора.

Ти може

вихований інакше, Андре, може там далеко, у

твоїй Україні, інакше думають про жінку, мо
же навіть і жінки там інакші, але тут, в Ев
ропі-А хіба ж У краЇУІа це не Европа?

-

зди

-

вувався Войнаровський.

І так,

-

і ні!

відповіла

-

спокійно.

-

Я

довго передумувала те, що ти мені розказував

про Україну, та прийшла до переконання, rцо
ви живете, ще й сьогодні, якимсь старим а мо

же

навіть

життя

стародавнім,

Европи

на

культурним

вид відсталим

життям,

від

своєрід

ним, притаманним тільки собі. Ти, вибач, Ан
дре, я не хочу сказати, що воно зле, тільки ...
воно інакше. Коли ти мені сказав, що у вас
було б пониженням для жінки бути полюбов
ницею чи то володаря, як у вас кажуть: Геть1\Іана, ЧИ ЯRОГОСЬ ПОЛІ<ОRОДЦЯ, ТОді КОЛИ у

Франції чи н:шіть у нашій Саксонії бути люб
кою короля чи якогось князя, це високе від

значення,

то

І не гнівайся,

повір

мені,

Андре,

я

не хотіла

але знаєш 1

кого

вірити.
я

спи

тала, чи це правда? Мого лікаря, доктора Ля
рі. Він має ве.11икі знайомства серед ісусовцін
і дуже цікавиться Україною. І він не тільки
підтвердив мені твої слова, але навіть показав
мені декі.7Іьнн портретів, чи то пак ілюстрацій
жінок

6 -

ващих.

Які

Сім золотих чаш

вони

відмінні

від

наших,
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скільки
поваги

в них

якогось.

неначе

б достоїнства,

...

Войнаравський сперся ліктями на балюстра
ду та дивився

у

даль.

По

хви.11ині

задумано

сказав:

- Так, це правда. Авр о! Ти нагадала мені
матір мого дядька, Гетьмана Мазепи, Марину
Мазепу. Я міг тоді мати вісім а може десять
років. Було це в Києві, зимою, не пам'ятаю
вже яке то було свято, коли до дядька із Глу
хова чи радше із Глухівського манастиря,
бо після смерти свого чоловіка бабка .Марина,
як ми всі її звали, приняла чернецтво й спершу
була ігуменею Києво - Печерського Вознесен
ського жіночого манастиря а згодом стала ігу
менею Глухівського манастиря, приїхала до
свого сина, Гетьмана Мазепи. І хоч у чернецтві
звалась вона Марія Маг далина, ДJІЯ нас усіх

вона й залишилась "бабкою Мариною". Котро
гось дня вечором, Гетьман улаштував бенкет
у честь своєї матері. Чужих на цьому бенкеті
не було, була тільки сама родина, кількох Мо
кієвських, бо бабка Марина була з роду Мо
кієвських, Мазепи й Войнаровські, очевидно
з жінками й дітьми. І пригадую, що мене тоді
найбільше вразило: на першому місці, де зав
жди під час бенкету сидів Гетьман, сиділа баб
ка Марина а послуговували не лакеї, як зав
жди при бенкеті, тільки сам Гетьман. Гетьман
відбирав полумиски з рук лакея, ніс їх до баб
ки і коли вона набрала собі на тарілку, при
прошував усіх інших. А коли прийшло на стіл
вино, Гетьман знову встав ізза стола -- а си
дів він на кінці стола проти бабки взяв від
підчашого пляшку, налив чарку бабці і аж
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після цього передав підчашому пляшку, щоб
він налив усім іншим гостям.
- Скільки років могло тоді бути твоїй ба
буні?

спитала графиня Кеніrсмарк по хви

-

лині.

-

Точно тобі не скажу, але під сімдесятку

напевно.

Вона ж померла кілька років тому
в Києві, маючи поверх сімдесяти.
- А тепер порівняй, Андре, ваших жінок і
наших

жінок та

скажи

сам,

чи

не

правду

я

кажу?
Не перечу! засміявся Войнаровський,
але що тутешні жінки можуть зробити багато більше для даної справи, як наші Укра
їнки, це теж правда!

-

-

-

Не вір жінкам, Андре! Я тобі це завжди

повторяю!

-

якось

твердо

сказала

Аврора

Кеніrсмарк, дивлячись у вічі Войнаровському.
- І ти це кажеш? Ти, жінка? .
- Саме тому, що я жінка, я тобі це кажу! Бо
ти

надто

віриш

жінкам,

Андре!

Неначе якась кисла усмішка майнула по об

личчі Войнаровського. Він кинув оком на без
хмарне небо й звернувся до Аврори:

-

Бачиш, на небі нема ні одної хмаринки!
Що ти хочеш цим сказати?

-

здивува-

лася Аврора.

-

А ось те, що на наші безхмарні Гальціо

нині дні, ти кидаєш тінь ...

Взяла його голову в свої руки.
Мій малий Андре, яка ти ще дитина, дар

-

ма, що ти і принц і дипломат і князь козаць

кий! Невже ти по гнівався за те, що я нагада~1а
тобі, ну скажім, не гуляще, це може за гостре
слово, але веселе життя, про яке, до речі, вся
дипломатична Европа знає?
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Хай Бог боронить, щоб я погнівався,
врешті, я на тебе, Авро, ніколи не погніваюсь
усміхнувся Войнаровський, але ти сама
знаєш, що я це як ти назвала, "веселе
життя" веду не тому, щоб це мені було приєм
но, чи що я бажав би цього й не міг жити
інакше, тільки зовсім з іншою ціллю.
- Знаю! - відповіла поважно й тут, легко
усміхаючися, прижмурила очі:
- Навіть граючи в трентучо чи басетта ?*)
- А ти несправедлива, Авро, таки несправедлива! Гра в карти не мусить бути пристра
стю: Коли я програю гроші в руки якогось
дипломата, то хіба я його вже не купив? Та
кий добродій уже мій і він допоможе мені
завжди, як тільки буде могти. Розумна гра в
карти є теж одним із дипломатичних підходів!
А я граю тільки з тими, що можуть мені допо
могти в моїй цілі. Очевидно, я знаю, що ба
гато моїх знайомих, не кажучи про таких же
ізгоїв Українців, як я, думають, що я розки

-

даю гроші ліворуч і праворуч, гуляю а то на

віть веду розпусне життя, бо так чи так помру
на чужині. Але я в совісті чистий, Авро, я маю

одну-єдину ціль у житті а цією моєю ціллю
є вільна моя держава. І я покладу життя за
оту ціль!
Аврора Кеніrсмарк взяла Войнаровського
під руку й помалу проходжуючись по веранді
замку,

-

говорила:

Мій дорогий Андре, ти мені дуже гарно

пояснив своє "гуляще" життя, про котре я до
відалась, і дальше довідуюся, бо ж люди є
людьми й завжди треба про щось говорити,

*)

84

Тодішні гри в карти, часто дуже газардні.

саме з цього довкілля дипломатів і політиків,

серед якого ти находишся. І мені дуже при
ємно, повір мені, говорю зовсім щиро, коли
тут, на моєму ловецькому замочку, після ло
вів у тих, як бачиш лісах, збереться на пере
куску

наше

товариство

"козацького дипломата",

та

-

коли

хтось

згадає

бо так тебе попу

лярно називають, Андрія Войнаровського,
то крім похвал, ніхто нічого поганого про те
бе не скаже. Але, любий мій, ти є сам і ти мо

лодий. А молодість ву дил не знає. Правда, ти
rозсу дливий і вто ропний, але Андре, проти
тебе стоїть армія московських дипломатів на
чолі з царем Петром. Сьогодні і Швеція і
Франція, а то навіть моя Саксонія чи Велика
Британія, стоїть за тобою, але не тому, що
ти второпний дипломат, а тому, що ти Укра
їнець а Україна це єдина держава, яка може
розвалити Московщину й змінити обличчя
Східньої Европи, без якої калікою є цілий
світ. Але скажи мені, чому крім тебе, тут се
ред нас, нема більше українських дипломатів?
Хіба ж ви, там в Україні, думаєте, що ми бу
демо вас шукати? То ви до нас прийдіть, ви
про себе нам розкажіть. То до нас приходять
і Поляки і Москалі, творять різні союзи, го
ворять про себе, а ви сидите неначе цвіркун
у запічку! Чи ти знаєш, Андре, що тільки не
давно я, яка вже довгі роки цікавилися полі
тикою, довідалася щось ближче про Україну!
- І то мабуть завдяки нещасній Полтаві! якось гірко всміхнувся Войнаровський.
- Навіть найбільше нещастя має свої добрі
сторінки! хитнула головою Аврора Кеніrс
марк.

-

Повір мені, Андре, я це знаю з вла

сного досвіду! Але я забула тобі щось пока-
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зати, Андре! оглянулася і подивилась на
великі скляні двері, що вели з веранди до кім
нат

замку:

Чи в кімнатах уже засвічено?

-

-

спитала.

В їдальні засвічено, ось видно через две-

рі відблиск свіч, у вітальні теж. А ти куди хо
чеш іти?
- До моєї робітні, там побачиш щось ціка
вого! Ходи!

Увійшли

крізь

скляні двері до

великої

ві

тальні, де в кутках кімнати на високих столи·
ках у свічниках горіли свічі, ледве освічуючи
велику та, здавалося в сутені, пахмуру кімна
ту. Аврора пристанула на хвильку й указуючи
рукою

на

свічник,

звернулася

до

Войнаров

ського:

Пасвіти мені,

-

будь ласка!

Войнаравський узяв свічник і підніс його
високо над головою. Аврора відчинила двері
праворуч, перейшла одну кімнату, другу, тре

тю, скрутила невеличким присінком ліворуч і
відкрила двері до кімнати в самому кінці ко
ридорчика.

При світлі свіч Войнаравський

побачив не

велику, півокруглу кімнату, з малими віконця
ми, між якими висіли портрети жінок і муж
чин. Праворуч дверей стояло
ко,

стіл.

а

посередині

Під кожним

кімнати

невеличке бюр

великий

портретом

високе

округлий

крісло

а

ліворуч дверей шезльонr, накритий довгим, по
саму

-ла! -

землю,

покривалом.

Поклади свічник, ось тут, на краєчку сто

сказала Аврора,

потребує багато

--

бо це, що побачиш,

місця.

Дивлячися на здивованого

Войнаровського,

що оглядався довкола, Аврора засміялась:
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Ти що так чу дуєшся?

---

Вибач,

але це зовсім не та робітня, яку

я знаю! відповів Войнаровський.
- Зовсім не та! - засміялася. - Та робіт
ня, яку ти знаєш, призначена для гостей, а ця
тільки для мене. Сюди навіть службі не вільно
входити. Ти перший,

не з роду Кеніrсмарків,

який переступив цей

поріг.

Чому маю завдячувати цю ласку, графи

не?

-

-

спитав, уклонившись Войнаровський.
Зараз довідаєтесь, ваша княжа милосте!

Сягніть рукою за бюрко, в оцей куток, там
повинні бути три згортки паперу.
- Є три! - відповів по хвилині Война ро в
ський.

-

А тепер поклади їх на стіл під світло та

розгорни перший згорток. Бачиш, мапа Укра
їни, глянь, із котрого року?

-

1491

рік!

-А підпис?

-

Ніколяс а Куза.
Ти бачив уже цю мапу?

Ні, вперше бачу, хоч про Миколу з Кузи

знаю.*)

- Бачиш, ріжниці між Польщею і Моско
вією та Україною виразно зазначені, хоч Укра
їна тут названа "Подоліє" а Московія "Тарта
ріє ". А тепер розгорни другий згорток. Рік
1529. Дієrо Ріберо зве Україну "Сарматія" а
Московію
'Тіперборея ".
Кордони зазначені
виразно. Менш-більш те саме й у третьому
•) Автентичне; розшукав вістки про них у
Ватиканській бібліотеці Михайло граф Тиш
кевич у

1920-тих рр.
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згортку з
~rкраїну

1532 р. де якийсь rринеус теж зве

Сарматією,

але

вже

іменем, "Московіє".
--- Звідкіля ж у тебе

ці

Московію

скарби,

ж

Авро?

шепнув Войнаровський,

вдивляючися,

рехтливому світлі

у

свіч

її

розложені

при ме

на

столі

старовинні мапи України.
- Під цю пору, Андре, є на світі ;rвох лю
дей, які, можна б сказати, по-звірячому нена
видять Московію: це король шведський Карло
ХІІ і колишній фрсшцузький надзвичайний ам

басадор у Польщі й Московії, де ля Невій. Ве
ликий приятель Гетьмана Мазепи, є нін і моїм
приятелем і про все мені пише. Я ось із його
листів виписала собі характеристику Москалів,
коли він був тому 20 років у Москві, та тепер
дуже часто покликуюся на його слова. Хочеш
послухати?

Аврора відчіпнла

ю1аптик

паперу,

прикріп

.ТІений до першої мапи й прочитала:
"Москалі це варвари, підозрІЛІ, жорстокі,
скотоловці,
брудні,

грубі,

Войнаравський

-

скупі,

боягузи,

неотесані,

обжори ... "*)
сердечно

розреготався.

Ну, й багата французька мова!

сміючися.

-

сказав

Справді такої основної характе

-

ристики .Москалів я ще не чув. Чи, випадково,
ти не повторила цих слів де ля Невія де Ша
ронові,
.11юється

бо

він

про

часом так же ж само

вислов

Москалів?

- Де Шаронові не треба їх повторювати,
бо він учень де ля Невія. Де ля Невій був щи
рим приятелем його батька.
*)

RR

Автентичне.

-

Тепер я розумію, чому він мені розказу

вав про невдалу візиту царя Петра в Парижі!
- Невдалу візиту царя Петра в Парижі? -зацікавил(Іся Кеніrсмарк. Я не пригадую
цього. КоJш це було?
-- Точно в 1697 році. Цар Петро виявив
тоді бажання приїхати в Париж, щоб відвідати
коро.11я Людвика XIV. Одначе Людвик XIV від
мовився прийняти "дорогого кузена". "Це вар
вар" сказав Людвик IV "він хіба може
бути боцманом на голяндському кораблі."
Аврора засміялася:
-Не сумніваюся, що цар цих слів не забуде
Франції!

-

Безумовно, але як треба буде, то наслід

ники царя забудуть! хитнув головою Вой
наровський, вдивляючись у мапи України.
І незабаром це теж щезне ...

-

Що щезне?
мапи! -

Ці

-

не зрозуміла Аврора.
рукою Войнаров-

показав

ський.

-

Ти думаєш, що їх мені вкрадуть?
О, ні, але коли ми про таке говоримо, то

я хотів би тобі сказати, що в Московії готу

ються до проголошення царя Петра "всеросій-
ським
імператором".
Наразі
приготування
йдуть потайки ...
- Не розумію! Що значить "всеросійським
імператором"?
- Просто: старовинну українську назву Русь
чи то пак "Русія", цар Петро накидає всім під
кореним собі народам. Історична назва Моска
лів, Московія, перестає існувати, так як пере
стане існувати назва Україна все бу де зва
тися Росією, яка складатиметься з Північної
Росії, Південної Росії і таке інше. Вже є, д.11я
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різнородности, створені й такі назви як Вели

коросія, Малоросія ...

Але ж це нонсенс! Ніхто з нас цих назв

-

не бу де вживати!

Сьогодні ми та ще може чергове поко

-

ління вживати їх не будуть, але згодом старі

історичні назви забудуться

і

сто

років

після

нас уже їх ніхто навіть і не згадає!

- О, вибач, існують же науковці, які завжди
пам'ятатимуть і пригадуватимуть усім, яким
шляхом дійш.11о до "всеросійської імперії" ца
ря Петра!
Войнаравський почав помалу згортати мапи:

Моя дорога, на одному з прийомів,

ти

їх улаштувала

в

Гамбурrу,

я

мав

що

довшу

розмову з графом Еренсвердом ...

-

Пригадую, Еренсверд щирий прихильник

політики Карла ХІІ!

- І цей же Еренсверд сказав мені таке: Не
має сумніву, що ~'країна буде вільна й само
стійна. Але коли? І в цьому питанні саме суть
цілої справи. Науковці можуть чекати, бо вче
ні оперують сторіччями, але ми, люди полі
тики,

мусимо

числитися

виключно

з сучасними

фактами, ми чекати довго не можемо!
Войнаравський згорнув усі три мапи,

пере

в'язав їх биндою і поклав у куток. Аврора ди
вилася бачна на Войнаровського та,
підійшов

до

стола,

щоб

узяти

коли він

свічник,

спи

тала:

-

Коли це має бути?
Не пізніше 2-ох

-

З-ох років.

тепер за наказом Петра його
їздилися
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по

Західній

Европі

Але вже

емісари
та

пороз

викуповують

усі книжки й мапи, щоб ні сліду не лишилося

по назві "Московія" чи "Московітія".
Потакнула головою.
Так,

-

це

правда! Тільки

мені

казали,

що

ці всі речі купується до бібліотеки новоство
реної Академії Наук у Петербурзі.
Войнаронський узяв свічник та тихо засмі
явся:

-

Невже ти забула, що в політиці дуже рід

ко називають речі по імені? Але ходім, Авро,
мені вже час їхати!

че

Ходімо!
перед

готова

і

погодилася Аврора.

-

дорогою

ти

за

ще

дві-три

перекусиш,

години

-

Одна

перекуска

вже

будеш

у

Гамбурзі.

Коли ввійшли до вітальні, Аврора підійшла
до
що

стола,

взяла

невеличкий

стояв на середині

срібний

дзвоник,

стола, та тричі сильно

подзвонила.

Двері розкрились і в них появився юнак у
ловецькому

одязі.

- Гайнріх! - звернулася до нього графиня
Кеніrсмарк скажи, щоб подавали до стола!
- Так, ваша високосте! - вклонився юнак
і щез за дверима.

-

Як ти його назвав?- звернулася до Вой

наровського, який поставив свічник
і, задумано стояв біля нього.

-

Кого?

-

Гайнріха!

якось так

пам'ятати

столі

спитав Войнаровський.
Ти

назвав

його

приємно для вуха,

по-українськи

але я не

можу за

цього слова.

Гайдучок!

-

на

-

О! Гайдучок!

усміхнувся

-

Войнаровський.

сказала помалу й підій-
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шла до Войнаровського.

ся, Андре?
Глянув

-

їй у

-

Ти щось задумав

спитала ніжно.
вічі:

Сказати тобі
їхати звідсіля!

-

правду? Не

хочеться

мені

Хотіла щось відповісти, але застукано в две
рі й у них появився гайдучок із свічником та
низько вклонившися, доповів:

-

До стола подано, ваша високосте!

Войнаравський

подав

руку

графині

Кеніrс

марк 1, попереджені гайдучком, який ніс засві
чений свічник, перейшли малу вітальню й увій
шли до малої їдальні, де їх у дверях глибоким
поклоном привітав старший лакей, теж одяг
нений у ловецький однострій.

Гайдучок Гайнріх поклав свічник на столику
в куті та станув коло дверей, старший лакей
підійшов до накритого стола.
Аврора звернулася до старшого лакея:
Дякую, Франце! Ми обслуговуватимемо
себе самі! Можете відійти!

-

Оба лакеї вклонилися і вийшли з кімнати.
Аврора взяла за руку Войнаровського й по
вела

до

стола.

Стіл був накритий на дві особи сніжнобілим
посередині якого був вигаптований
герб графів Кеніrсмарк. На срібних мисках,
що виблискували у рясному світлі свіч, які
прикріплені до стін їдальні, кидали згори світ
ла, були розложені риби, м'ясиво, овочі, а на
невеличкому столику на колісцятках, побіч
обрусом,

стола, стояли чарки й келихи з кришта.тІю ра

зом із пляшками з вином і запіканкою.
А побіч накриття, до якого повела Аврора
Войнаровського, стояла золота чаша, вибита
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самоцвітним

камінням,

блиски

якого

грали

різними барвами.

Графиня

Кеніrсмарк узяла

чашу

в

руку

й

подала Войнаровському.

- Це мій подарунок для тебе, Андре! Ти
напевно забув: сьогодні минає місяць від часу,
коли ти вперве

спитав

мене:

чи

можна до

вас,

графине, сказати: А вро?
Войнаравський

узяв

у

руку

золоту

чашу:

була вона з важкого, кутого зо.11ота й по од
ному боці був виrравірований герб Войнаров

ських, а по другому боці часі герб ;у·країнськоі
Держави.

В

оба

герби

були

вплетені

само

світи.

- Чудова чаша! - шепнув Войнаровський,
цілуючи руку Аври. Чим же ж я зможу від
дячитися тобі Авро, за цей прекрасний пода
рунок?
- Ти вже мені віддячився, мій хлопче! Сво
їм довір'ям до мене! А це більше як наше "ко
хання", про яке вже плещуть різні графині й
маркізи. Врешті пригадуєш, що я тобі тоді,
коли ми почали говорити собі по імені, ска
зала?
-Дуже добре пригадую!- всміхнувся Вой
наровський.
"Після

того,

-

А колись
коли

історики

король Авrуст

напишуть:

Сильний
покинув свою любку, Аврору графиню Кеніrс
марк, вона стала любкою українського князя
Андрія Войнаровського!"
Аврора сердечно дозсміялася:
- Прекрасно! І повір мені, коханий м1и си
ну; Андре, що воно так бу де! Але тепер налий
нам вина, вип'ємо за успіх нашої справи, щоб
ти з тієї чаші міг випити в Києві за успіх і ве
лич Незалежної Української Держави!
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Войнаронський шдtишов до другого накрит

тя, взяв звідтам кришталевий келих та поклав
разом із чашею на маленькому столику на ко

лісцятах. Відчинив пляшку та, коли саме почав
наливати вино, у двері їдальні застукано.

-

Хто це?

-

гостро спитала Аврора.

Це я, Франц, ваша високосте!
Увійди!

Двері відкрилися і ввійшов старший лакей,
несучи

на

срібному

підносі

листа.

Підійшов

до графині Кеніrсмарк і, вклонившись, сказав:

-

Прошу вибачити, ваша високосте, прибув

надзвичайний післанець із Гамбурrа та просив
негайно

передати

цього

листа.

Післанець

че

кає на відповідь.
Графиня взяла листа, кинула на нього оком
подала Войнаровському.

-

Це тобі, Андре!

Войнаравський

швидко,

не

докінчивши

на

ливати в чашу вина, розірвав коверту й почав
читати.

Лист був писаний по-англійськи:
Дорогий Друже,

Король Юрій І, який тепер перебуває на
замку Готенбурr, а це недалеко від місця те

перішнього твого побуту, завтра а найпізніше
післязавтра, їде в Шотляндію, щоб перекона
ти Шотляндців, що їм найкраще буде жити в
Об'єднаному Королівстві Великої Британії. Ду
маю, що Шотляндці не дуже згідні зі своїм
новим королем і тому побут короля Юрія І
в цій милій країні продовжиться невідомо до
ки. Тому раджу Тобі негайно виїхати ДО
о-

r
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тенбурrу, бо в Гамбурзі ніхто Тебе не очікує,
крім

відданого Тобі щиро друга
Шеваліє де Мезон Руж.
Войнаравський подав листа Аврорі, ця швид
ко прочитала його й віддяла йому назад.

Треба їхати негайно!

-

-

сказав неначе до

себе Войнаровський, ховаючи листа в кишеню.
Як далеко

r

цей
отенбурr? спитав.
Зовсім недалеко! відповіла графиня
Кеніrсмарк. Ближче, як Гамбурr.
-- Які накази, ваша високосте? - спитав
старший лакей, звертаючися до графині.
- Хай нег3йно заїжджає карита князя і ска
жеш, Франце, лакеєві князя, щоб усі речі при
готовив до подорожі.
- Він уже готовий до подорожі й усі речі
запаковані, ваша високосте! А що сказати пі
сланцеві, який чекає на відповідь?
Аврора глянула питаюче на Войнаровського.
- Скажіть, Франце, післанцеві, щоб пере
казав від мене два с.11ова: все в порядку! -сказав Войнаровський.
-- Так, ваша милосте! - вклонився старий

-

-

лакей.

--

І хай мій лакей дасть лісланцеві одного
- додав Войнаров

золотого дуката за дорогу
ський.

-- Так, ваша милосте! - І звертаючись до
графині Кеніrсмарк, старший лакей спитав:
Чи вже все, ваша високосте?
Скажеш Оттонові, Франце, щоб десять
стрільців сулроводжало князя Войнаровсько
го аж брам Готенбурrа. Отто дорогу через лі

-

си знає мабуть добре?
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-

Напевно,

ваша

високосте!

Старший лакей уклонився й вийшов із кім
нати.

Аврора підійшла до столика й підняла свій
келих:

--

Тепер ми можемо, Андре, докінчити наш

тост!
Войнаравський

-

хитнув головою:

Коли б я був забобонний, то сказав би

на цей наш перерваний тост: поганий знак!
Аврора торкнула легко своїм келихом чашу
Войнаровського:

--

Навпаки,

напередодні

твого,

може

най

важливішого дип."Іоматичного кроку, ми спов

нюємо наш тост: за успіх!
Випили душком.

-

Дозволиш,

що

руку Войнаравський

-

попрощаюся? взяв 11
і притулив до уст.

Думаю, що не надовго, мій хлопче! Адже

ж чергового тижня ми бачимося на прийомі у
графині Ассен. Ти запрошений туди?

- Очевидно. І тоді я тобі розкажу все. Але
чашу я беру з собою!
-

Безумовно!

Саме

був

би

це злий

знак,

коли б ти її десь залишив!
- До побачення, Авр о! І дякую сердечно за
все, зокрема ж за подарунок!

-

Будь здоров, хлопче!

Войнаравський узяв сервету зі стола, зави
нув у неї чашу та швидким кроком вийшов
із кімнати.
Хвилинку

Аврора дивилася· на двері, що
Войнаровським, відтак перей
шла до півтемної вітальні, відкрила двері на
веранду, стану.,1а на порозі й глянула вниз. Казамкнулися
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за

рита запряжена в четверню була освічена дво

ма смолоскипами, що їх держали стрільці на
конях. Решта вершників стояли позаду кари
ти.

По

хвилині

Войнаравський

із
і

входавих

швидким

дверей

кроком

вийшов
підійшов

до карити. Старший стрілець Отто віддав вій
ськовий поклін, відкрив дверцятка карити та,
замкнувши їх за Войнаровським, скочив на
коня, під'їхав поперед карити й підніс праву

руку вгору.

Карита

рушила,

двох

вершників

зі смолоскипами їхали зараз за Оттоном по
переду,
ках

решта вершників рядом

по

обох бо

карити.

А графиня Аврора Кеніrсмарк стояла непо

рушно

на

порозі,

смолоскипів,

7 -

що

Сім золотих чаш

дивлячись

на

білі

плямки

помалу гинули в гущі лісів.
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6

РОЗДІЛ

ШЕВАЛІЄ ДЕ МЕЗОН РУЖ

На обличчі графа Толстого появилася об
Потирав руку об руку, ста
раючися своїм словам надати якнайбільше

леслива усмішка.
щирого тону.

- Очевидно, очевидно, пане графе, ваше
становище як премієр-міністра його Величе
ства короля Августа 11 дуже важке. Я вповні
вас, пане графе, розумію, я ж старий дипло
мат, але й ви повинні мене зрозуміти, хоч
новторюю, я в побуті добродія Андрія Война
ровського в Гамбурrу нічого такого небезпеч
ного не бачу... Очевидно, це моя особиста
гадка,

а ми

-

і тут знову улеслива усмішка

появилась на товстих устах графа Толстого
ми,

дипломати,

своєю

гадкою

не

...

кермуємось

Граф Флемінr прижмуреними очима глядів
на Толстого і на його сухому обличчі майнула

знуджена

усмішка.

Почекав

хвилинку,

слів Толстого, неначе роздумуючи,
помалу, слово по слові сказав:

а

після
відтак

-Дуже мені прикро, пане графе, що я не
можу виконати бажання його Величества царя
Петра та прошу його Величестну висловити в
моєму імені мою г.пибоку пошану. Андрій
князь Войнаравський є полковником rвардії
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короля Швеції Карла ХІІ, він є громадянином
королівства Швеції, і тим самим ми не маємо
ніякої влади над ним. Він є поза законом, пане
гргфс, і ви це мусите З}Jозуміти ... Мені незви
чайно

прикро

відмовити

вашому

проханню,

пане гргфе, але мушу це вчинити!

На грубих губах графа Толстого знову по
явилась улеслива усмішка.
- Ексцеленціє, щераз повторюю, що я вас
уповні розумію, але хіба не можна найти сотні
різних причин, мовляв, і тут Толстой потер
знов руку об руку, наприклад, дана особа
не бажана, її неморальні вчиню1 ...
Граф Флемінr відкрив широJ<о очі:
- ·що ви цим хочете сказати, пане графе?
То.JІстой зніяковів:
--- Нічого, нічого ... Я тільки думаю, що як
хтось хоче найти якусь причину, то її завжди
може знайти ...

На
зема

чолі

Флемінrа

появилася

глибока

до

пруга:

----

Дозвольте звернути вам увагу, пане гра

фе, та щераз це пію<реслюю, що князь Война
равський тішиться великою пошаною с~ред
нас усіх.

Обличчя Толстого
ло,

що

він

силою

по червоніло;

здержується,

видно

щоб

не

бу
ви

бухнути.

звичайний собі
князя, виста
чить, щоб його усунути з Гамбурrа, як неба

--

Вже

шляхтич,

те

саме,

присвоїв

що

собі

він,

титул

жану особу.

Граф Флемінr посміхнувся:

--

Вас

хтось

мильна

поінформував,

пане

графе, про шляхетський титул князя Война
rовського. _Нам усім тут уповні вистачає, що
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князя Войнаровського, як принца-наслідника
володаря України, князя Священної Римської
Імперії, Гетьмана Івана Мазепи, впровадив на
двір його Ве.~1ичества короля Августа 11 амба
садор короля Швеції Карла ХІІ, генерал Велінr.
Толстой прикусив губи і не промовив уже
ні слова. А граф Флемінr по хвилині, з легко
глумливою посмішкою на устах, продовжував:
- Єдиною моєю порадою може бути те,
що я вже раніше вам сказав, пане графе: звер
ніться до амбасадора його Величества короля
Швеції Карла ХІІ, генерала Велінrа, який рівно
часно Е командантом шведських військ у Бре
мені. Він має право навіть домагатися нашої
помочі, якщо йдеться про усунення небажаної
особи з терену Гамбурrу, але й на це мусимо
мати згоду Високої Ради міста. Адже ж Гам
бурr Вільне Місто, пане графе.
Так,

-

очевидно,

розумію,

притакнув граф Толстой.
клад,

очевидно,

я

говорю

розумію!

-

А коли б, напри

-

тільки

теоретично,

це зовсім не стосується особи добродія Вой

наровського, коли б, наприклад, дана особа
була перешкодою в нав'язанні добрих дипло
матичних взаємин між Гамбурrом і якоюсь
державою,

то

хто

має

право

домагатися

усу

нення даної особи?

- Тільки Висока Рада Вільного Міста Гам
бурrу, пане графе, але й тоді говорю теж
теоретично і це не торкається особи князя
Войнаровського і тут титул і прізвище Вой
наровського граф Флемінr сказав із притиском
амбасадор даної держави міг би проти
витись.

- Тобто, коли б резидент його Величества
царя Петра 100

- Вибачте, що вам переб'ю, пане графе,
але добродій Фрідріх Беттіrер є тільки рези
дентом його Величества царя Петра та ніяких
прав амбасадора не має.
- Але все ж таки, Ексцеленціє, як резидент

його Величества

--

почав говорити граф Тол

стой--

-- - він є уповноважений третього ранrу,
це так! - докінчив із лагідною усмішкою граф
Флемінr, але тільки... третього ранrу. Як
дипломат, ви самі розумієте, які його завдан
ня, пане графе!
- Очевидно, очевидно! - потер руку об
руку граф Толстой і встав із фотелю. До
звольте попрощати вас та вибачте, що забрав
вам стільки вашого дорогоцінного часу. При
кро мені, що ми не могли порозумітися ...
Брови у Флемінrа піднялися вгору:
- Але ж навпаки, пане графе, ми прекрасно
себе взаємно поінформували! Дуже мені було
приємно познайомитися і щераз прошу пере
дати від мене мою глибоку пошану його Ве
личеству цареві Петрові.
І
відпровалжуючи
Толстого
до дверей,
граф Флемінr додав:
А зокрема прошу від мене передати
поздоровлення Олександрові графові Рум'ян
цеву.

Толстой глянув на Флемінrа й на обличчі
в нього відбилося величезне здивування. Хо
тів щось сказати, але тільки промимрив:
- О, дякую, так!
А Флемінr з милою усмішкою, відкриваючи
двері, продовжував:

-

Ми знайомі з ним ще з Відня ... До поба

чення, графе!
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Зачинивши двері за Толстим, Флемінr, усе
ш.е посміхаючись, підійшов до дверей у бічній
':Тіні та, відкриваючи їх широко, закликав:

Заходьте, віцеграфе!
У дверях появився віцеграф де Шарон.
Флемінr не сідаючи за стіл, сягнув за капшук із тютюном і люльку, які лежали на столі
та, вигідно розсівшися на фотелі, почав наби

--

вати

люльку.

Тепер приємно собі закурю!
Навіть треба! сказав поважно де Шарон. ;Щоб трохи прорідити запахи його
Величества "батюшки-царя", що їх сюди при

-----

віз його представник.
Флемінr розсміявся:

Справедливо! Але до речі: ви, дорогий

мій

віцеграфе,

зробили

мені

величезну

при

слугу, за яку вам мушу сердечно подякувати.

-

Не почуваюся до ніякої провини, доро

гий графе!- відповів де Шарон.

----

Уявляєте, що цією вісткою, rцо ви мені

перед приходом Толстого сказали, мовляв, на

поміч Беттіrерові

цар Петро прислав Рум'ян

цева, я просто обезсилив Толстого.

Та невже? здивувався де Шарон.
Флемінr потягнув люльку.

-

Серіозно! Він цього ніяк не сподівався,

що я вже знав про приїзд Рум'янцева. Це його
дуже

заскочило. Словом, дорогий мій, три
майтеся цієї особи, бо вона вам дає добрі
інформації.

- О, я її так легко не випущу з рук! засміявся де Шарон. Нам же ж необхідно
мати точні інформації і то з джерела!
Це добре! сказав Флемінr. І ще
одне: перестережіть Войнаровського. Цар Пе102

тро почав кампанію проти нього на всіх фрон
тах. У цій же справі приходив тепер Толстой.
- І, маю надію, піймав облизня? - сказав
прижмурюючи око де Шарон.
А якже ж би

-

інакше!

жмут диму з уст Флемінr.

tцо

значить

поступитися

--

знову випустив

Хіба ж не знаєте,

-

Москалеві?

Та

він

тобі зразу ж на голову скочить! Ну, ще не
прийшов час, щоб Европа Азії поступилась.
А

яюцо

такий

час

прийде,

то

мене

вже

цьому світі не буде. Але Войнаровського

рестережіть,

він

нам

потрібний,

може

на

пе

навіть

необхідний.

- Чи думаєте, графе, що його Москалі
могли б схопити? спитав де Шарон.
Флемінr вийняв люльку з уст та зчудовано
глянув на віцеграфа.
- Схопити? Тут? На очах нас усіх? Ви
ключене! Я знаю, що ви думаєте п·ро Москалів,
дорогий віцеграфе, і може там, на цих диких
степах Московії таке трапляється, але тут схо
пити дипломата чужоземної країни ніхто не
відважиться! Це виключаю! Але є інші способи
внешкідливлення Войнаровського ...

-

Напад?

-

підповів де Шарон.

І вбивство!

забувайте

- додав граф Флемінr. - Не
віцеграфе, що Гамбурr сьогодні є

центром
міжнароднього
політичного
життя.
Тут вештаються явні й тайні аrенти, різного
роду "резиденти", які є просто шпигунами і
тут за кілька дукатів можете найняти людців,
які дуже радо викличуть бійку на вулиці та
"нсхотячи" вб'ють, кого треба. Не знаю, чи
Войнаронський має якусь охорону, але можете
йому сказати при нагоді, що коли він потре

буватиме її, я завжди до його послуг.

103

Уже тепер дякую, пане графе, за

-

вашу

ласкавість, і в своїм імені і в імені Войнаров
ського, який є справді моїм щирим другом.
Я знаю про це, віцеграфе, і тому це вам

-

кажу. І мушу вам признатися, що я теж люблю
цього

українського

аристократа.

До

цього

часу я не мав можливости стрічатися з дипло

матами
другий

України, знаю, що у Франції
такий
талановитий дипломат,

є ше
граф

Орлик, син наслідника Гетьмана
його не знаю, хоч дуже часто

Мазепи, але
стрічаюся в

дипломатичній

цим

кореспонденції

з

прізви

щем. Якщо серед Українців є більше таких, як
Войнаронський чи Орлик, то ця "козацька на
ція" справді гідна пошани! А ви теж мабуть
недавно познайомилися з Войнаровським?

-

Особисто

познайомився я

недавно,

але

з найвищими похвалами писав про нього мені

старий приятель моєї родини, мандрівник-подо
рожник Об рі де ля Мотрей 1 ), який ціле життя
мандрував по Азії, Африці й Европі. Де ля
Мотрей стрінувся був із Войнаронським у Цар
городі та щиро подружин із ним. А я особисто

познайомився з Войнаронським у сальоні гра
фині

Кеніrсмарк.

Граф

свою

Флемінr

пощупав

вигаслу люльку,

мізинним

поклав

її

на

пальцем

столі

та

прижмурив очі:

- Дивна жінка! Незвичайної вроди й та
кого ж таланту. І всім приносить нещастя.
Правдива, як ви Французи окреслюєте, ля фам
фаталь, жінка,
яка приносить нещастя. Ви
1)

17 45
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Автентичне, де ля Мотрей жив у
роках.

1677-

вірите,

віцеграфе,

що

існують такі жінки

на

світі?

Вірю, графе!

-

-

сказав nоважно віцеграф

де Шарон.

- А графиня Кеніrсмарк належить саме до
цих жінок. Я її віддавна знаю і з величезною
пошаною клоню го.аову nеред її вродою і пе
ред її талантом. Такі жінки родяться раз на
кілька сторіч і мабуть вона є одним із нечи
сленних прикладів, як природа може в одній
..'Іюдській істоті вмістити всі дари, що вона їх
має, і як те все найкраще ста.JІо причиною ціло
го ланцюга нещасть: лідірвання авторитету
нашого короля Августа 11 і його еrоїстичної
м'ячикунатої nолітики, дипломатична програ
на у Карла ХІІ і трагічна смерть її єдиного
брата. Трагічна жінка, правдива ля фам фа
таль

-

...
Але заговорився

я, дорогий віцеграфе,

а час біжить. Я зараз же мушу їхати до до
стойного маrістрату. Може вас підвезти?
- Дякую сердечно, графе, я хотів вам ще
тільки коротко здати звіт із переслухання того
в'язня, що його наше посольство вам nередало.

-Ага! Пригадую! Ну, що ж, ви довідалися
чогось нового?

-- Нічого надзвичайного! йому доручено,
чи радше він зовсім одверто признався, що
Беттіrер наказав йому бачно слідкувати за
кожним човном, яке під'їздить до японського
корабJІя. А що він добрий nливак, то поплив
за моїм човном і там його й злови.11и. Нічого
більше він не знає, і за це йому nриобіцяли
заnлату.

-

Скільки? -- nосміхнувся Флемінr.
Пів фльорена!
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Скупий наш "батюшка-цар~~, таки дуж~

скупий!

- розсміявся Флемінr. - Ну, що ж,
передаймо його Високій Раді міста, хай вона
цим журиться!
-- Так я сердечно дякую вам, графе, і всьо
го найкращого бажаю!- вклонився де Шарон.
- До побачення, дорогий віцеграфе, а не
забудьте про нашого Войнаровського, бо пі
сля відвідин Толстого, Войнаравський таки
вже правдиво "наш".
-- Напевно не забуду, пане графе, та rцераз
дякую! -вклонився від дверей де Шарон.
Швидко збіг сходами вниз, дверник відкрив
двері та де Шарон, вийшовши на вулицю, вже

з

привички,

скрутив

у

оглянувся.

першу

Перейшов

вуличку

праворуч,

вулицю
де

і

чекала

його карита. Жорж, сидячи на кізлі біля віз
ника,
та

побачивши

вщкрив

-

віцеграфа, зіскочив із кізла

дверцята

ка рити,

питаючи:

Куди, пане віцеграфе?

Ніхто вас не чіпав?

-

відповів питанням

на питаю-Ін де Шарон.

-Ні!
Добре! Тепер їдемо до св. Павла. Через

-

місто Ідемо швидко. Біля св. Павла скрутиш
на битий шлях, що веде до Ельмсгорну. Зна
єш, куди?
- Знаю, пане віцеграфе!
- Коли минемо станицю міської сторожі,
їдь помалу й обережно, а зокрема вважай на
проїжджаючі карити. Ти озброєний?
- Так, пане віцеграфе!
-По тому самому боці, кудою будемо їхати,
стоятиме

коляска

з

запущеними

занавісками.

Станеш за цією коляскою, я пересндуся до неї,
а ти слідом за нею їдь дальше, аж я тобі ру-
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кою через вікно коляски дам знати, коли спи
нитись.

Так, пане віцеграфе!
Коли б я одначе, відкриваючи дверцят-

-

І<а коляски, не всів до коляски, негайно біжи
\1ені на поміч! Зрозумів?
- Так, пане віцеграфе!
Ну. їдьмо з Богом!

Де

Шарон

сів

до

карити,

Жорж

замкнув

л.верцята і скочив на козел. Карита рушила.

... Треба

-

найти якесь інше місце з Гізою!

думав де lllapoн, дивлячись на вулиці, ЯІ<и-

--

ми їхала ка рита.-- У мене небезпечно, в палаті
Кеніrсмарк ще гірше, а наші поїздки коляс
ками можуть звернути увагу. Щоправда, Гіза
міняє візників, але Бог його знає, чи котрийсь
із них не є на службі Беттіrера? А ще тепер,
коли Рум'янцев приїхав на поміч Беттіrерові!
lЦо простішого, як перекупити кількох візни

кіn, щоб крутилися довкола палати Кеніrсмарк
і тоді rіза, на зустріч зі мною, котрогось на
певно візьме! І зразу ж халепа готова!
- ... А ще rіза! Хоч вона й хитра з уро
дження (а котра з жінок не є хитра? Скажіть,
будь ласка!), але й свідома, що вона гарна.
Хай такий візник,

побачивши на вулиці rізу,

під'їде до неї і скаже:- " ... Я вас підвезу, гарна
панночка, куди хочете. Даром! Хіба ж це мала
приємність таку гарну дівчину везти?" то
Гіза без надуми сяде в коляску ...

... Необхідно

хто
цим

-

його

найме?

найти якесь мешкання ... Але
Треба буде подумати над

...
.... Котрий

то

раз rіза була в

Беттіrера

передучора? Вперше, коли її нібито "схопили"

і вона, мовляв, стала в них "на службу". Е, що
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не

кажи,

того,

коли

вона

я

хитрун!

з

нею

Пригадую,

стрінувся,

що

вона

після

одверто

сказала: я погодилася їм усе доносити, що
діється в палаті графині Кеніrсмарк, бо ти мені
ске1жеш, що я маю говорити. А вони платять
золотом. І треба признати, добре платять ...
- ... Цікаво, що ці Німки так люблять збе
рігати гроші ...
Карита виїха.11а на битий шлях і сповіль
нила біг. Де Шарон втуJТився в куток карити й
час-до-часу споглядав через неззелонені вікон
ця ліворуч і праворуч. Ліворуч перегнала
карнту повозка, запряжена четвірнею баских
коней, а за хвилину назустріч кариті, в сто
рону міста, помалу котився віз із сіном.
- ... Цікаво, чи rіза вже чекає, чи треба
бу де на неї ждати? подумав де Шарон.
І в цій же хвилині карита спинилася.
Де Шарон виглянув через віконце. Шлях
був пустий, а перед каритою стояла коляска.
Де Шарон висів із коляски та на хвилину
зчудований спинився: на заді коляски виднів
герб графів Кеніrсмарк.
- Здуріла rіза? - подумав і підійшов до
коляски, але не велів відчинити дверцят, як їх
відчинено
зсередини, жіночі
руки
вхопили
його і втягнули досередини. І в цій хвилині
коляска

рушила.

Ходи! Ходи! почувся шепіт rізи. Я
так нетерпеливо вже тебе чекаю. Чому ти так
довго не приїжджав?

-

Де Шарон притулив rізу до себе та глянув
крізь заднє віконце коляски: ка рита звільна
їхала за коляскою.

-

Ти хіба не знаєш мого пана?

цілуючи її руки.
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-

спитав

Жоржику, ти мусиш змінити службу. Так,

-

я вже рішила, неодмінно!
- ;Що ж ти рішила? - спитав жартівливо

де Шарон, заглядаючи в її роземінні радістю
очі.

одружуємося! В
- витягнула з
кишеньки невеличку калиточку й покалатала
нею перед обличчям де Шарона решту до
дасть мені графиня, бо вона мене любить, ми
купимо собі дімок із огородом, ти кинеш
с.1Jужбу, бо вона тебе мучить, будеш доглядати
хати й городу, а я буду дальше у графині пра
нювати. І будемо вже завжди разом, разом!

-

Чергового

місяця

ми

мене є тепер гроші, о, бачиш,

--

Чудово!

захопився де UJapoн

-

але

-

поки купимо цей дімок, то буде велика халепа!
- Яка халепа? - здивувалася.
Бо моя маленька Гіза неосторожна!

Я, неосторожна?
Замість приїхати звичайним, місцевим
візником на нашу зустріч, ти приїжджаєш

-

коляскою з гербом Аврори Марії графині Ке
ніrсмарк.

де

О, ні, ні, мій ласкавий пане!

Шаронові

пальчиком

перед

-

помахала

носом.

-

Ви

дуже помиляєтесь! Ви бачите, як я одягнена?
- Бачу! Так, як має бути вдягнена покоїв
ка графині Кеніrсмарк.

-- Ага! А ви ласкавий пане, часто
бачите на нашій зустрічі так одягнену?
-

мене

Дуже рідко!-· сказав невинно де UJapoн.
Неправда! Ніко ..1и!

стучком по

коліні.

-

--

вдарила його п'я-

Я сьогодні вперше так

приїхала до тебе, а знаєш чому?

-

Не знаю!

-

заперечив головою.
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-·
-

Бо я приїхала урядово, чуєш, у-ря-до-во!
Урядово?

-

зчудувався

поважно

де

Шарон.
- Ага! Урядово! Я маю силу-силенну ору

док поладнати і тому мені вільно було взяти
коляску.

- А чи цей, ось тут, - і де Шарон показав
пальцем на козел, на якому сидів візник, --який батогом махає, теж знає про те, що я тут

"урядово" сиджу біля тебе й цілую тебе?
- Він заплачений! - поважно сказала Гіза
й

заложила

ногу за ногу.

Заплачений? Урядово?!
Еге ж! Дістав дуката. І від мене. А власне
кажучи, від "пана резидента". Я сьогодні булз
в Беттіrера.
- Гізо! - майже зойкнув де Шарон. - Ти

---

була в Беттіrера?
Саме вертаюся від нього.

рон.

-

В цьому одязі? заламав руки де ШаДівчино, що ти наробила!

Притулилася до

нього.

Жоржику, ти нічого не розумієш, бо
нічого не знаєш! А я тобі все розкажу. Сього

-·-

дні ранком, камердинер казав мені поладнати
деякі справи в місті. А ми передучора домови

лися тут зустрінутися. Отже я попросила в ка
мердинера дозволу взяти коляску, щоб скорше
нее поладнати та

й

іще

походити

по місті з

різними пакунками. Камердинер дозволив і все

було добре. А тут тимчасом кухар мене кличе,
тоді коли я прибирала кімнату графині, що
прийшов Гайнц.

- lЦо воно таке, той Гайнц?
Шарон.
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спитав де

Гайнц,

мабуть

це міський жандарм. Він навіть
командантом цієї міської станиці,

є

ось тут, зараз коло лалати графині Ассен. А
на вухо тобі скажу, що він кохається в мені,
але ти не журися, нічого з того не буде! Я
зійшла на долину, на подвір'я, а Гайнц каже
мені на вухо: -- Резидент Беттінrер хоче тебе
б~чити сьогодні ранком!

-

А Гайнц звідкіля знав, що ти ходиш до

оеттінrера?

-

спитав де Шарон.

-

Зараз, по жди! Нізвідки не знав, бо коли

я витріщнла очі й сш-пала його, хто то такий
резидент

Беттіrер,

він

передав

мені

записку,

<Jле сказав, що цієї записки, під загрозою
С!І.t~рти, нікому не вільно показувати.

---

м~єш

нетерпеливо

-

Маю!

витяrнула

при

де

собі цю записку?

Дати тобі?
з

спитав

-

Шарон.
Ось маєш!

кишеньки

вчетверо

-

і

Гіза

зложений

папірець.

Де Шарон розгорнув папірець, кинув оком
на нього, згорнув і віддав його Гізі.

--

Як

приїде

графиня,

рець їй і все їй розкажи

-

передай

цей

папі

сказав.

-- Дати це графині?
тримаючи в руках
записку, спитала здивовано rіза.
- Негайно! І все їй розкажи докладно! AJ1e
вважай, щоб ніхто при цій розмові не був! Це
дуже цікаве, що ж дальше? Зараз, як прізвшцс
того Гайнца?
Гольцгакер,

І:Иця

---

Гайнц

Гольцгакер,

З-тя

ста

міської жандармерії.

Чу до во, Гізо, дай мені ручку поціJ1уватн

і розю::зуй дальше!

-- --

І я собі думаю: коли мене туди к.'Іичуть.

то я маю- право піти туди урядово. Так чи ні?
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І я всіла в кодяску та поїхала. Відчинив мені,

як звичайно той Свєрдлов, чи як він там
зветься, ти вже знаєш, я вже тобі розказуваJІа
про

нього,

нена,

але

трохи

я

здивувався,

йому сказала,

rцо

що

я

так

мені

одяг

доручено

записку, але я йому її не дала, бо ану ж мені
відбере,

а

я

мусїла тобі її показати, так чи

ні? І тоді він мене завів до якоїсь кімнати, де
я rце не була, і там мене зустрів дуже елеrант
ний пан, встав з-поза бюрка, коли я ввійшла,
не

сів,

поки

"панночка"

й

я

не

сіла,

зразу ж

звертався

мені

до

передав

мене

калитку

з грішми ...

---

А що тебе питав?

Зараз, щоб я не поплутала: перше питав
мене -- а добре говорив по-німецьки, -- чи я
знаю, куди поїха.1а моя пані і коли вона верта
ється. Я

сказала,

що вона часто

виїздить до

своїх ловецьких знмків, але ніколи не каже
нікому, коли вертається. І він зразу ж просив
мене

сповістити

Друге,

чи

.тrовсцькю':'t
але моя

я

його,

:могла

замок.

пані

ні

б

як

приїде

описати,

Я сказала,
в

що

де
їх

моя
це
є

пані.
є

той

кілька,

одному замку не держить

жіночої служби. Там є тільки стрільці і нам
туди не вільно являтися. А чи відбуваються там
бенкети, або зустрічі? Я сказала, що не знаю,
але

мабуть

так,

бо

я

кілька

разів

пакувала

баJІеві сукні моєї пані, коли вона виїжджала
до ловецького замку. Він тоді всміхнувся і
сказав, rцо я бистра дівчина та що приємно
зі мною говорити, і зараз ... що він ще сказав
... ага! Чи після якогось прийому тут у Гамбур
зі, в палаті моєї пані, ночують якісь гості, чи
ні? Я сказала, що ніхто не ночує ніколи, хоч
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гостинні

кімнати

завжди

приготовані для

го

стей, які можуть приїхати. А накінці він спи
Т2в

мене,

чи

я

вже

маю

нареченого,

а

коли

я

сказала, що так, то він спитав, чим є мій наре
чений. І ти знаєш, що я йому відповіла?

-

Ну, що таке?

Що мій наречений є кухарем у графині

Ассен!

-Ха! Ха! Хн!

розреготався де Шарон.

-

А чому у графині Ассен?
--- Бо моя пані дуже її не любить і тому
мені прийшла на думку графиня Ассен.

--

І цей елеrантний пан не згадав ані одно

го прізвища в розмові з тобою?
хвилині де Шарон.
- Ні ощ-юго, тільки

сказав,

гарна і що він завидує
Направду, так сказав!

--

1Це

nоганими
ІНа рон.

--З<-lла

б

пак!

А

дівчатами

моєму

хіба

спитав по

-

що

він думає,

ходжу?

-

rіза,

заглядаючи

дуже

що

я

засміявся

А ти повинен мене перепросити!

поважно

я

нареченому!

де

-

з

де
ска

Шаронові

вві чі.

--

Зараз перепрошу, але скажи защо?
Бо

неправда!

ти

-

сказав,

що

я

необережна.

А то

притулила своє личко до об.тшччя

де Шарона, ·нахилившися боком до нього.

--

Цілковита неправда! Повна брехня!

-

з

радістю погодився де Шарон і в цьому моменті
з лівого боку коляски почувся сильний стукіт
кінських копит, а разом із цим стукотом гряк
нули стріли, віконця коляски з лоскотом роз
прислись у дрізки, коляска несамовито за
хиталася в один то в другий бік та кудись
помчала.

8 -

Сім золотих чаш
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Де Шарон блискавкою зсунувся на долівку
коляски, стягаючи за собою rізу, біля коляски,
яка гойдалася в rальопі, почулися якісь крики,
хтось скочив на козел і коляска нагло спини

лася.

Дверцята

середину

з

тріскотом

коляски

глянуло

відкрилися
бліде

і

в

обличчя

Жоржа.

- Пане віцеграфе, пане віцеграфе! - лепе
тїли поблідлі уста Жоржа, ви живі?
Де Шарон не відповідав: сидячи на долівці
колясІ<и, тримав на колінах голову Пзи та,
гладячи

рукою

її

волосся,

якось непритомно

повторяв:

-

rізо!

Розсміяні

riso!
перед хвилиною

очі

Пзи,

захо

дили імлою, а біла запасочка з її лівого боку
щораз сильніше червоніла від крови. Вона
хотіла щось сказати, надаремне намагаючись
піднестися. Де Шарон нахилив голову. до об
личчя Пзи, її рука судорожно стиснула його
рам'я, а поблідлі уста ви шептали:

І

Наш ... дімок ... не ... забудь ...
ГО.JІОВа

rізи

безвладно

віцеграфа де Шарон.
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звисла

в

руках

РОЗДІЛ

7

КІОСК Ч.

17

Смеркало.

Адольф Мустер, власник кіоску ч. 17 на Риб
ній Площі в Гамбурrу, замкнув рибний мага-

3ИН, провірив чи віконниці добре пристають і
нже хотів зачинити кіоск та йти додому, коли
двері відчинилися і на порозі появився висо
кий, сухий мужчина. Стоячи у дверях, він би
стро глянув довкола і спинив зір на власникові
кіоску, що з в'язанкою ключів у руці стояв за
широким

прилавком.

Ви Адольф Мустер, торгівець рибою і
власник цього кіоску? спитав мужчина по
німецьки з легким чужемовним акцентом.

-

-

Це не покупець!

-

подумав Адольф Му

стер і кланяючись, сказав у голос:

-

Так, ваша милосте, я Адольф Мустер, до

ваших послуг!

Мужчина підійшов ближче до прилавка, ви
тягнув
нову
мом

із

кишені

карточку,
та

кафтана

записану

нагнувшися

невеличку

через

прилавок,

її Мустерові.
Мустер глибоко вклонився.
- Ваша милість бажають собі?
стишеним

пергамі

дрібнесеньким

-

пись

показав

шепнув

голосом.
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Мужчина

оглянувся

і,

показуючи

рукою на

темний коридор, що вів до рибних магазинів,
спитав:

Чи там безпечно, пане Мустер?
Зовсім безпечно, ваша милосте! Я щойно
все позачиняв і крім мене нікого в крамниці

-

вже

немає.

Це я знаю! шепнув неначе до себе
мужчина і, дивлячися у вічі Мустерові, про

-

довжував:

-

Тепер мене тут зачините, пане Мустер, і

потому підете на другу сторону Рибної Пло
щі. Там, перед кіоском ч. ЗО стоятиме висо
кий, стрункий добродій, із трохи косоокими
очима. То ви підійдете до нього й спитаєте:
- Чи осетрина знов подорожїла? - Розу
мієте, пане Мустер?

--

Розумію, ваше милість!
А коли цей добродій відповість вам: До-

Волги вливаються всі ріки Московії, крім Дні
пра! тоді ви дайте йому ключ до вашого
кіоску і він уже вам скаже, де ви маєте зголо
ситися пізніше по ключ. Запам'ятали все, пане
Мустер? .Будь ласка, повторіть!

- Чи осетрина знов подорожїла? До Волги
вливаються всі ріки Московії, крім Дніпра! помалу повторив Мустер.
-

Дуже добре! А це вам за прислугу!

-

і

мужчі1на витягнув із кишені невеликий гама
нець і поклав його на прилавок.

~ Дякую вашій милості! вклонився Му
стер 1 Заховав гаманець у кишеню. --:-.Чи засві
тити може лямпу?

- Не треба, дякую! - відповів мужчина та
сів на крісло побіч прилавка.
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Адольф Мустер відкрив шуфляду прилавка,
вкинув туди в'язанку ключів і витягнув звід
там великий ключ до дверей; підійшов до
шафки, що стояла проти прилавка, взяв звід
там капелюх, обтер його рукавом і наче
хотів щось сказати, але по хвилині, тримаючи
в

руках

-

капелюх,

уклонився:

Добраніч, ваша милосте!
Добраніч,

вою

пане Мустер!

-

хитнув голо-

мужчина.

Двері

кіоску

у замку й

зачинилися,

стало

ключ

заскреготів

тихо. Мужчина помалу під

нявся з кріс.1а, підійшов до дверей, попробу
вав чи вони зачинені, та легко відкрив вікон
ницю, що заслонювала невеличке вікно: скрізь
було тихо, всі кіоски вже закриті, а на заході
помалу гасли багри хмар.

Цікаво бу де побачити обличчя барона
Сузукі, коли він зустрінеться зі мною! по
думав і нагло здригнувся: за його плечима
щось зашелестіло.
Мужчина блискавкою обернувся й сягнув
до кишені: на прилавку сидів щур і здивовано
глядів на мужчину.

-А

куш!

-

засміявся

мужчина

підходячи

до прилавка. Настрашений щур миттю зіскочив

із прилавка й щез у коридорі, що вів до ма
газинів.

Часом можна забути, що в Гамбурзі е
- подумав мужчина і знову підійшов
до вікна.

-

щурі!

У червоній заграві до кіоску йшов неспішно
якийсь чоловік.

-

Невже це Сузукі? Хіба ж він так постарів?

Пома.лу

замкнув

віконницю,

підійшов

до

прилавка і сперся на нього.
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3<'скреготів ключ у замку, двері широко від
крилися і на порозі, в червоному світлі захо
дячого сонця, яке смугою вдерлося до кіоску,
появився мужчина. Очі входячого неначе вп'я
лилися в мужчину, що спокійно стояв біля при
ланка, по хвилині ж зіщулилися і t.ого облич
чям пробігла тінь.

- Невже ж це ви, милорде? - спитав. спо
кійно, зачиняючи за собою двері на ключ
мvжчина.

· __ З нього вже правдивий Азіят! -

~илорд

-

і

витягнув

подумав

руку до входячого.

Так це я, бароне Сузукі, і дуже тішуся,

що вас бачу.
-- Не менше тішусь і я, милорде, хоч щиро
к2 ж учи,

я

іншим...

---

думав

тут

стискаючи

зустрінутися
подану

з

руку,

кимсь
сказав

Сузукі.

- Розумію! Я навіть і передбачував ваше
здивування, але в цій нашій зустрічі не тільки
моя

вина

...

Чому, милорде? Хіба лорд Гертфорд не
може
бути
прихильником
плянів Великого

--

Шоrуна?

--

О,

ні,

не

в

цьому справа!

-

заперечив

живо лорд Гертфорд. Я, дорогий бароне, Dле будь ласка сідайте, ось тут, а я присядусь
біля вас на ослінчику, хотів вас дуже бачи
ти, і нr.ш спільний приятель, князь Каное, дав
мені можливість зустрінутися з вами не деінде,
а

саме

тут.

Сузукі сів на крісло і звернув своє обличчя
до JІОрда Гертфорда.

Слухаю вас, милорде!
Очевидно, дорогий мій бароне, справа, з
якою звертаюся до вас, строго довірочна й

-

11R

ІІіс.:н1 виходу з цього І<іоску, ми не бачилися і
нjчого зі собою не говорили. Ви це дуже
дсбре розумієте, бо живете й працюєте в цьо

му ж світі, що і я.
- Так! - шепнув Сузукі й хитнув головою
ІІа

знак згоди.

А торІ<ається

-

,:юрд Гертфорд

-

ця справа

продовжував

-

нашої спільної тайни, навіть

міг би я сказати, тайни нашої молодости, бо
від цього

часу минуло вже,

якщо

не помиля

юся, більше як двадцять років!

- Про яку тайну ви думаєте, ми ..,юрде? спитав спокійно Сузукі.
Гертфорд заложив руки на грудях і стише
ним

голосом

Тайну

-

сказав:

нашого

кохання

до

колишньої

княгині Ганноверу, а тепер королеви Софії
Доротеї і тайну смерти полковника гановер
ських

військ

Пилипа

Христофора

графа

Ке

ніrсмарк.

Сузукі

не

відповідав.

Підніс

голову,

мов

надслухуючи, і по хвилині шепнув:

-

Чи не чуєте кроків, милорде?

Гертфорд встав і навшпиньках підійшов до

вікна. По хвилині, стишеним голосом спитав:
- Ви маєте ключ, бароне?
- Так, - відповів Сузукі.
Це міська сторожа робить обхід кіосків.
Кроки загупали ближче. Гертфорд відійшов

--

від вікна і станув біля дверей. Чути було го
лссну розмову й по хвилині все стихло.

вашої відповіди, дорогий бароне
сказав тихо Гертфорд, підходячи
до свого ослінчика й сідаючи на нього.
- А чи дозволите, милорде, що замість від
повіді, я поставлю вам одне питання?

-

Жду

Сузукі!

-

11 q

Будь ласка, слухаю!

Ви належите до торів чи ввіrів?*)
Пане бароне, рід лордів Гертфорд nра
цює і nрацюватиме до останньої краnлі своєї
крови д.1я могутности й слави Об'єднаного
Королівства Великої Британії. І для нашого
роду байдуже, чи хтось е купцем чи архи
єnископом, маркізом
чи
промисловцем, чи

належить до торів чи ввіrів, чИ е Гановерцем,
чи Шотляндцем, -- якщо він є британським
nатріотом, то він наш друг і приятель!

--

Я й сподівався тільки такої відnовіді від

вас, милорде, але ще й досі не розумію, при
чому тут тайна
Кеніrсмарк?

вби~н.:тва

полковника

графа

Ви ж знаєте, бароне, що розшуки в цш

-

сnраві

не припинилися і графиня Кеніrсмарк
не забула про nімсту, тим більш тепер, коли
втратила всі вnливи на дворі Августа 11, а її
політична дія обмежилася до товариського
довкілля. А вона належить до тих жінок, що
без двірських чи nолітичних інтриr не можуть
жити.

шеnнув

ТаІ\!

-

неначе

до

себе

барон

Сузукі.

*) Тори і nвіІ'и, дnі велиr.і політичні партії, яні лоста
ли

в
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ст.

монархістnмн,
nищому

Англї.

r,уховенстзу

Стюартів,
щойно

в

спиралися

лоборюючи

та

Тори
на

були

багатих

сприяли

ввіrів.

:конссрватистами
з~левласни:ків

хоролівсьхому

Перебрали владу

в

і

po,~oni

Англії

1781 рону. ВвіІ'и спиралися на хулець:кій верстві

й нюкчому духовенстві та се:ктах, поборюючи СтІ"'~І'Іртіr.
і

їхніми

лівства

Юрія І.
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заходами
DenнJ'ioi

вибрано

Бри..-аніі

в

:королем

1714

р.

Об'єднаного

Коро

гановерсь:кого

:княз!І

--

Про

:\тарк,

тайну

крім

смерти

брата

Аврори

сьогоднішнього

Кеніrс

нашого

короля

Юрія, знаєте тільки ви, дорогий мій бароне, і
н, та ця тайна зійде з нами в могилу. Але є
поважні побоювання, що учасником цієї тайни
стане н цих днях, якщо вже не став, іще третій ...

-

Чи

знаєте,

спокійно

Знаю,

-

ми лорде,

хто

це?

-

спитав

Сузукі.

і тому саме я необхідно хотів із

вами бачитися. Це майбутній гетьман України,
дуже

.1ах,

популярний тепер у дипломатичних ко

очевидно не без впливу графині Кеніrс

-

марк

-

Андрій

князь

Войнаровський,

небіж

Гетьмана Івана Мазепи, союзника Карла ХІІ.

- Ага!
Сузукі.
стює

шепнув

-

Войнаравський

в

короля

знову

неначе

уже другий

Юрія,

до

себе

тиждень

го

спершу він був гостем

графині Аврори на одному з її ловецьких зам
ків і мабуть, завдяки знайомству з нею, стрі
нувся з нашим королем. До речі, вони оба
колись були сердечні друзі на котрамусь з
університетів,

уже

не

пригадую,

чи

Ітон

чи

Гайдельберr. Войнаравський на яких кілька
надцять років молодший від нашого короля,
але

певно

знаємо,

що

наш

король

дуже

лю

бить Войнаровського й завжди висловлюється
про нього, як про "друга моєї молодости". Не
виключене,

що

сьогодні

Войнаравський

уже

знає тайну смерти брата графині Аврори, то й
очевидно

про

це

впродовж

графиня

короткого

Аврора.

А

часу

знатиме

від неї

простий

шлях до тих, які не хочуть мати своїм волода
рем

"гановерського зайду, який
англійсь.ки не вміе говорити".

навіть

по
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ПоскіJІьки

-·-

лежно

знаю,

від того,

що

то

король

Юрій,

неза

справді по-англійськи

не

в:-vtіє, є щирим велико-британським патріотом!
- докинув Сузукі.
Ви

-

правильно

сказали~

бароне,

король

ІОрій веде Велику Британію до могутности й
слави і тому ми не можемо допустити до його
компромітації,

зокрема

ж

тепер,

коли

він

починає здійснювати великодержавницькі пля
ни!

сказав якось твердо Гертфорд.

-

Очевидно,

-

це

король

Юрій

смерти

полковника

--

ваш

відкриє

здогад,

милорде,

Войнаровському

що

тайну

Кеніrсмарка?

Дорогий бароне, кожний здогад у дипло

матїі має якийсь відсоток правди. Чи ж треба
ждати,

ІІашу

щоб

цей

відсоток

почав

працювати:

в

некористь?

Лорд Гертфорд піднявся з

ослінчика,

піді

йшов до вікна й відчинив віконницю: на блідо
синьому

небі

здалеку чути

-

тут

і

бy.rro

там

появлялися

зірки

й

гул моря.

Не забувайте, бароне, що сприводу тієї
яка в'яже нас до смерти говорив

тайни,

дальше Гертфорд,

-

ви мусіли покинути своє

старе родове прізвище й піти на службу дале
кій країні Сходячого Сонця, яка, правда, від
дячилася вам, може краще, як ваша батьків
щина.
А я мусів зійти з публичної арени і
стати одним із тих невідомих, про яких ніхто
й ніколи не бу де знати. Але тепер на ШJІяху
до могутности моєї держави стоїть той, який
може знищип-t: мого короля. Він мусить зги
нути, бароне, і ви мені в цьому допоможете.
Хвилину царила тишина. По хвилині барон
Сузукі спитав:

12:2

---

Милорде,

радше

може

ви

може

натякнули

говорили

про

про

це,

чи

особу Войнаров

ського князеві Каное?
-Ні! заперечив лорд Гертфорд.
На

----

смерть

Войнаровського

мусить

дати

сній дозвіл Н~ликий Шоrун Токуrава. А він
цього дозволу не дасть! сказав помалу ба
рон Сузукі.

А-а-а!

--

зчудувався лорд Гертфорд.

-

-

Розумію! То навіть і туди закинув сіті Война
равський!

Хитрун

дипломат!

У

із

такому

нього!

Уй

випадку,

Богу,
якщо

про вас, дорогий бароне, то ви

добрий
йдеться

ні в чому не

зможете мені допомогти?!

Барон
дверей

Сузукі
і

на нього

--

знову

встав

із

крісла,

вернувся до

підійшов до

прилавка,

сперся

і помалу відповів:

У виконанні вашого пляну,. милорде, до

помогти вам не можу, але можу вам дорадити!

А моя порада проста: схопити Войнаровсько

го, коли він вертатиметься з зустрічі з коро
аем

і

передати

його

тому,

який

так

дуже

тужить за ним: цареві Петрові ... Але очевидно,

схопити його не своїми руками і заки ще він
зустрінеться з графинею Кеніrсмарк!

-рона

Та-а-ак!
Сузукі

-

неначе потвердив пораду ба
Гертфорд, цей
плян

лорд

добрий, навіть дуже добрий, бо безкровний ...

--

Ну, з цим я не погодився б!

б2рон Сузукі,

-

-

засміявся

мабуть більшого різника, як

цар Петро під цю пору на світі немає і я певен,
що

історія

Московщини

назве

його

Петром

Великим, бо ж Москалі закохані в різунстві!
А в цьому цар Петро таки справді "великий"!
[ досі неперевершений!

12:3

-

І саме це мені не дуже подобається! Цар

Петро є нашим ворогом, а Україна є ворогом
Ц3ря Петра. Віддавати на поталу Москви од
ного з чільних дипломатів України, який під
цю пору є ворогом нашого ворога, тобто на
шим приятелем, якось воно мені не понутру ...
- Безумовно, дипломатично воно не є!
В2ша правда, милорде! Але часом треба захо
вати в кишеню і кодекс чести джентельмена і
дип.1оматичну
передбачливість.
Стоїте,
ми
,rюрде,

го:

перед вибором

одного

слава

коштом друго

"Ди
Юнайтед
Кінrдом оф rрейт Бритейн" Юрія І, або князь
України Андре Войнаровський.
- Ну, в цьому випадку про якийсь вибір
немає мови! шепнув неначе до себе лорд
Гертфорд.

-

добра

aGo

короля

Урешті, милорде,- говорив далі сідаючи

на крісло
барон Сузукі справа
усунення
Войнаровського це відкрите питання. Невідо
мо tце сьогодні про що говорили між собою
І<олишні друзі і чи взагалі справа смерти пол
ковника Кеніrсмарка була в їх розмовах за
торкнена. А якщо навіть так, то невідомо теж
у якій мірі ... Знаю, що король Юрій до одвер
тих і щирих, чи навіть балакучих людей не
належить

--

...

Правда!

- притакнув лорд Гертфорд.
І те відомо нам, що жінки в його житті

були завжди розвагою і то тільки частинною ...
і ніколи пошаною не втішалися ...

--

І це теж правда!

-

притакнув знов лорд

Гертфорд.

-

Урешті, те ж саме говорять і про Война

ровсьJ<ого, якого жіноча краса зовсім не при
наджує.
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На

мою

гадку, Войнаравський поїхав

до короля Юрія виключно в дипломатичній
справі і це буде головною темою розмови. А
говорити є про що: Московія росте й раніше
чи пізніше нас задавить! Войнаравський зруч
ний, молодий дипломат, до цього ж багач, у
якого гроші позичає сам Карло ХІІ. Войнарав
ський щирий козацький патріот, і можна сум
ніватися, чи він у своїх дипломатичних розмо

вах із королем Юрієм повернеться до давньої
історії, до речі, не дуже приємної... Логічно
думаючи, Войнаравський навіть повинен не
згадувати про неї, бо ж ясне, що поїхав він до
короля
Юрія
просити
помочі
для
своєї
України, а не робити йому прикрощі сприводу
давніх, уже забутих подружніх непорозумінь!

-

Логічно, так повинно б бути! Тільки не

забувайте,

мій

друже,

що

тут входить у гру

Аврора Кеніrсмарк!

Не вірю в це, милорде, щоб цього роду
як Войнаровський, поставив вище
графиню Кеніrсмарк від добра своєї батьків
щини! А якщо б таке сталося, то вже сьогодні
11
11
л1кого дипломата треба віддати в руки царя

--

дипломат,

Петра, щоб він не соромив своєї батьківщини!
Очевидно, можуть зайти різні комплікації, не
перечу, приготованим треба бути на кожну
можливість, жде врешті на цю можливість і
царя Петра з
його
наймитами
князем
Долrоруким, колишнім послом у Туреччині, та
"знавцем українських справ" віцеканцлером
яхт

11

Шафіровом. Не менше жде на таку
Мож.:rш
вість11 царський резидент у Гамбурзі Бетінrер;
нкого

жінка

Матильда

закритих віконницях

кожного

вечора

при

числить царське золото,

що пливе з яхту Петра до кишені Бетінrера ...

- Як бнчу, бароне, то ви знаменито обзна
йомлені з ситуацією! якось кисло сказав
Гертфорд.

- Можу вам ':Jрадити тайну мого обзнайом
лення: у нашій розвідці працює двох колиш
ніх козацьких старшин!
-

О, Мов Діє!*) -зідхнув лорд Гертфорд.
Де цих Українців немає!

-Так, вони всюди є! З них дуже добрі працівники, а.11е для чужих. І на жаль є вони теж
і на яхті царя Петра і в канцелярії Бетінr<"ра ...
--Тільки в нашій розвідці їх немає!- якось
задоволено ствердив лорд Гертфорд.
- Помиляєтесь, милорде, вони є теж і у
нас! з .11егкою посмішкою в голосі відповів
Сузукі. Тільки ви про них не знаєте!
- Повірте мені, що не знаю!
- Очевидно, що не знаєте! І не будете знати! Бо вони є на до вірочній службі його Ве
личества короля Об'єднаного Королівства Ве
ликої Британії. І про це теж вам слід пам·я
тати, милорде, у ваших плянах!

-

Про

це я

пам'ятаю,

бароне,

і не тільки
- від

пам'ятаю, але навіть і беру до уваги!

повів поважно лорд Гертфорд.

-

Ну, що

ж,

милорде,

ніч

стукає уже

до

вікон. Думаю, що ми обговори.тш все доклад

но й час нам розлучитися. Чи може ще є якісь

сумніви у вас?

- Ох, мій добрий бароне, сумнівів у мене
чимало. Та незалежно від них у мене є ще
один запит до вас. Очевидно, від вас залежить,
і я не думаю ніяким чином вас до цього при*)
126

Мій Боже!

-

франц.

мушувати,

чи

схочете

ви

сказати

мені

прав

ду, чи ні ...

Будь ласка, милорде, говоріть! Якщо змо

жу,

то

скажу!

Чи ви пригадуєте, в якому замку під під
логою одної з кімнат заховано трупа графа
Кеніrсмарк?

-

---

Так!

----

відповів спокійно

Сузукі*).

Чи це той самий ловецький замок, у якому зустрілися тепер король Юрій і Войнаров

сьІ<ИЙ?

-- ІЗибгчте, милорде, aJie я не знаю як зветь
ся той замок, у якому зустрівся тепер король
ІОрій з Войнаровським ...
- його звуть дуже погано: lllлянrеншльос,
Г[lдючий Замок.
Це справді неприємна назва! посміх
- Ні, милорде, :можу впевнити
nac, що то не є цей замок. Та ви хіба аж rакі
забобонні не є?
- О, я дуже забобонний! І знаєте, хто мене
н3вчив вірити в З[lбобони? Мій король! від

-

нувся Сузукі.

повів

чомусь

стишеним

гоJюсом

лорд

Герт

форд.

- Маймо надію, що покійний граф Кеніrс
марк не никарабкається з-під підлоги й не ро
битиме вам прикрощів, дорогий милорде! А
тепер дозвольте вас попращати! Чи може вий
демо разом?
О, ні! заперечив живо Гертфорд *) Автентичне. Трупа полковника Пилипа
Христофора графа Кеніrсмарк найдено під під
логою одної з кімнат замку за часів володіння
cv·~a Юрія І, Юрія 11 (1683-1760).
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Не треба, щоб нас хтось бачив разом. Я виwду

скоріше, бо ж ви маєте ключ?

-

Так! І добродій Шустер уже напевно не

терпеливиться! До побачення, милорде! А ко
ли вам знову бу де мене треба, то довідайтеся
у князя Каное, він завжди знає, де мене шу
кати!

-

Дяr<ую, бароне, до побачення!

Барон Сузукі лождав хвилину, поки за rихли
кроки

.11орда

щільно

Гертфорда,

віконниці,

зачинив

обережно
кіоск

і

замкнув
хвидинку

спинився перед кіоском. Скрізь було тихо.
Десь далеко блима.'Іа лямпа, що повинна була
освічувати Рибну Площу, але мряка йшла хви
лями з моря та спиняла світло.
Сузукі

перейшов

Рибну

Площу,

скрутив

у

маленьку бічну вуличку й спинився перед вік

ном, у якому блимало червоне світло лямпад
ки. Оглянувся довкруги, пождав хвилину, над
слуховуючи, а відтак легенько застукав двічі
до вікна, а потім знову два рази та став під

дверима. За хвилину двері відкрилися і на по
розі станув Адольф Шустер.
Добрий вечір, пане lJ.Iycтep! сказав
вручаючи ключ. Вибачте, що так
пізно заколочую вам ваш відпочинок. А це

-

Сузукі,

вам за вашу прислугу! і Сузукі витягнув із
кишені кілька золотих монет та втиснув їх у
руку Шустерові.

--- Сердечно дякую вашій милості! - вкло
нився низько Шустер. Я завжди до послуг
вашої милости, коли тільки треба! і Шу
стер іще раз низько вклонився.
Сузукі змірив зором lllycтepa та
шив:
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нагJю

рі

- Ви справді, пане Шустер, могли б зроби
ти мені тепер одну прислугу?
- Завжди, ваша милосте, коли тільки ваша
милість забажає!
~ Чи ви знаєте, пане Шустер, де є палацик
барона фон 0.1ендорфа, вулиця Кройцвеr. чи

сло

67?
Знаю, ваша милосте, дуже добре знаю,
палацик стоїть самітно в городі, далеко

цей

від вулиці. Дуже добре знаю!

Пане Шустер, чи могли б ви тепер піти

-

до цього палацику, подзвонити та, коли ний
де дворецький, сказати йому, що ви приходи

те від барона Кантара.
- Розумію, ваша милосте, від барона Кан
тара.

-

А коли дворецький

заведе

вас до

фон Олендорфа, скажете йому тільки:

пана

., Ну ли

ця Ульрікус, "Під якорем".
- "Вулиця Ульрікус, "Під якорем" - по
вторив як відгомін Адольф Шустер. -·· Буде
зроблене, я зараз іду, тільки переодягнуся!
Не треба переодягатися, пане Шустер,
навіть краще йти в робітничому одязі. А ось
вам за прислугу! і знову кілька монет по
мандрувало в кишеню Адольфа Шустера.

9 -

Сім золотих ч вш
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РОЗДІЛ

БОЯРИН

ФЕДІР

8

ШЕПТИЦЬІ<ИИ

Владика Атанасій глянув у вічі Федорові
UUептицькому та спитав:
-- Ти правду говориш, Федоре?
- Чесне слово, дядьку! Це була просто засідка, навмисне зроблена!
- Розказуй за порядком!

-- Все я вже поладнав у місті, залишилося
ще зайти до німецької дільниці, до Готліба,
в якого я замовив собі слуцький
барви. Адже ж їду до Риму, хай
ляни як виглядає український
правда, Готліб, коли я передше

пояс зеленої
знають Рим
боярин! Що
був у нього,

радив мені взяти турецький пояс або, як він
казав "просто шовковий більшої руки" та ще
й червоний до того, але я вибрав зелений. І
ми так умовилися, що в полудне я прийду по
пояс.

Приходжу до крамниці, пояс готовий,
Готліб розложив його на прилавку, коли нагло
відчиняються двері й до крамниці входить лав
ник Тшебіляс і ще двох шляхтичів при шаб
лях і зразу ж видно, що вони на підпитку. А
з Тшебілясом, ще з цього часу, коли його доч
ка, ця "львовска Діяна", як говорять про неї
львівські Поляки, затраєними стрілами з лука
стріляла до вас, дядьку ...
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-

Коли це було? Я не пригадую!

-

спитав

владика.

-

Не пригадуєте, дядьку, тоді коли я був

тут уперве з о. Пузиною а потім ціла та афе
ра з Остоєю-Пшесмицьким ...
- То ця жінка, яку ви придержали, то була

Тшебілясівна? Та ж вона звалася якось інак
ше?

- Так, вона тепер Пшесмицька, але старий
Тшебіляс це тесть сотника Пшесмицького!
- Розумію! Тому то й дотепер суд не по
кінчений! усміхнувся владика Атанасій.
--1 так незакінченим і залишиться на віки!
Отже, я з цього часу не говорю з Тшебілясом,
хоч ми себе поздоровляємо. Тшебіляс присту
пив до

прилавка,

глянув на розложений пояс

та звернувся до своїх товаришів:

- Як думаєте, мосці панове, можна собі та
ке купити?!
- Навіть треба! Добрий пояс! -- потнер
дили вони оба та тоді він і каже Готлібові:
-

Запакуй но мені, Готліr, цей пояс і вели

занести до маrістрату а про ціну поговоримо
пізніше.

Готліб вилупив очі на мене тай став ні в них,
ні в тих. А я кажу сnоІ<ійно до Готліба:
- Добре, пане Готліб, я цей пояс беру, ча
стину я вже вам занлатн:в а по решту пришліть
на Святоюрську Гору.

-

І преспокійно почи

наю зnивати пояс а Готліб мені помагає.

-

А тоді один із шляхтичів хап мене за ру

ку й кричить: nояс купив пан
гноєний

-

Ти не бачиш хлопе, що цей
лавник? Ти схизматику за

-

Як я почув ці слова, дядьку, то повір
мені, я вже не пам'ятав себе! Знаю тільки, rцо
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я з такою силою зацідив шляхцюру в обличчя,
що він скривавлений покатився в кут крамни
ці, а коли другий шляхтич кинувся на мене,
я вхопив його впів та кинув на Тшебіляса.
Зчинився крик і вереск і я хотів уже витягну
ти шаблю, коли Готліб, впихаючи мені в руки
зібганий у кулю пояс, вхопив мене за руки
й

потягнув на

східці,

що

ведуть

із

крамниці

до його мешкання, кричучи мені в ухо:

кайте

пане,

втікайте!

-

Я

не хотів

Вті

-

утікати,

але з мешкання вибігла Готлібава і просто си
лою

випхали

вони

мене

другим

входом

на

Шкотську вулицю. Як тільки я вийшов на ву
лицю, побачив, що до крамниці біжить гурт
галябардників. Спершу, я навіть хотів завер
нути, але потім пригадав, що сьогодні я їду,
а ця ціла анантура сьогодні не покінчилася б ...
І так, дядьку, коли я зробив зле, я дуже виба
чаюсь, але це було зроблене все з розми
слом, навмисне!

-

Безумовно, Федоре! Про це немає ніяких

сумнівів!

- сказав спокійно владика Атанасій.
Річ тільки в тому, що на мою гадку ПоJІЯКИ
вже знають, що ти їдеш із дорученням. А це
погано!

-

--

Ні, дядьку, вони не знають! Адже ж про

мою їзду до Риму,

тільки

ви, дядьку,

знаєте

і я! Навіть Язловецький не знає! ;Усі знають,
що я їду до Воrцинець, а я ж туди їжджу мало
не раз у місяць! А на мою гадку причина цієї
провокації це помста

сотника Пшесмицького.

його я мушу стерегтися, бо він образи не да
рує. Дядьку, прошу бути зовсім спокійним,
урешті ж нас вершників є сімох, ми дамо раду
СОТНі ШЛЯХЦІОр!
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--

Хто з тобою їде?

Крім Язловецького, який є нашим "геть-

маном", що правда "наказним", відnовів
усміхаючися Федір Шептицький їде Топо
рівський, Свистельницький, Ступницький, По
руденський, Рогозинський, ну і я. Дуже хотів
їхати з нами Чагрівський, а.11е він заступатиме
тут Язловецького.

-

Так! Це добре!

-

сказав задумано вла

дика та, по хвилині, спитав:

-

Чи тоді, коли ти був у Станиславові, з

доручення

о. Пузини в пані Войнаровської,
передала вона тобі листа для полковника Вой
наровського?

- Так, а крім листа ще маю кілька усних
доручень, бо вона теж дуже обережна ...
-- Бідна жінка! - шепнув неначе до себе
владика Атанасій. Уй таки було б найкраще
поїхати до Швеції і там замешкати. Принаймні
діти знали би свого батька ...
- Тоді, коли я у вашому імені, дядьку, про
сив її заїхати у Львів і тут під вашою опікою
замешкати, вона натякала мені, що король
Карло ХІІ дає їй, чи хоче дати, на власність
якийсь маленький замочок. Та не хоче вона
І<идати рідної землі ...
- Не дивуюся їй! Навіть чаша горя на рід
ній землі не така гірка, як на чужій! сказав
задумано владика Атанасій. А по хвилині, не
наче опанувавши себе, спитав лагідно: Зна
чить, ти рішив їхати, Федю?
- Уду, дядьку й обіцюю, що бу ду уникати
кожної небезпеки, бо їду не в своїм імені, а
в імені нашої Батьківщини!
- Гарно, сину! Удь із Богом і вертайся ща
сливо! Хай Пречиста має тебе в своїй опіці.
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-- Завтра ранком служитиму Богослужбу на
вашу інтенцію. Удете у справедливій справі і
Бог вам напевно допоможе!
І владика Атанасій витягнув із шухляди сто
ла

дві

грубі

цифрами І і

коперти,

11

позначені

римськими

та подав їх Федорові.

- Коперту ч. І віддаси Протоархимандрито
ві наших василіян у Римі, о. Василеві Проце
вичеві. Навмисне прізвища не пишу на копер

ті, бо коли б сталося так, що ці лапери не
дійшли б до рук о. Процевича, то ніхто з тих
документів, які я йому посилаю, мудрим не
буде.

Отцеві

Протоархимандритові

можеш

розказати все, що знаєш і навіть добре буде,

коли згадаєш про цей останній напад на тебе
і про те, що Українці католики для Поляків
є завжди "загноєними схизматиками". Заїж
джай одначе не до оо. Василіян, тільки до

якоїсь італійської гостинниці. У Римі По.1яки
мають добру розвідку, про це не забувай! А
зокрема пам'ятай, що ти приїхав до Риму тіль
ки для розваги: відвідуй наших знайомих, хо
ди по церІ<вах, поїдь над море до Остії і не
забудь відвідати нашу велику локровите.льку
і своячку, Климентину Собіську, жінку Якова
ІІІ Стюарта, безнадійного, до речі, претенден
та до королівського престолу Великої Брита
нії. Вона постійно живе в Римі, дуже там по
пулярна та багато тобі може порадити й ло
могти,*)

•)

Зокрема

Климентина

Собіська

(t 1735 ),

дочка Якова, найстаршого сина короля Яна ІІІ

Собіського дуже .любила наш обряд і де тіль
сягали її впливи, допомагала Українцям
"грецької віри". Прим. автора.

ки
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- А через якийсь тиждень зайди до якого
небудь францисканського манастиря та спитай,
де живе брат Домініко rужон. йому віддаш
коперту ч. 11. Але тільки йому до рук. Це
францисканець, аскет закоханий у мистецтво
й загально звуть його "совістю Риму", бо мае

відвагу

навіть

наймогутнішому достойникові,

світському чи церковному, сказати, коли тре

ба,

слова

правди

і

нікого,

як

він

сам

каже,

крім Бога, не боїться. З ним можеш теж бути
щирий, урешті, він належить до цих людей,
які знають про нас більше, як ми самі про се
бе... Сам він Француз із роду, то й можеш із
ним по-французьки говорити.

- А тут тобі записочка до нашого економа
в Шептицях. Тобі треба буде грошей, сину,
така подорож коштує! Теж уважай, що ко
роль Август 11 має багато симпатій у Римі, то
будь обережний у висловах. Чи ти хочеш їха
ти до Риму через Швецію, чи щойно вертаю
чись із Риму вступиш до Швеції, до полковни
ка Войнаровського?

-

А як ви, дядьку, думаєте? Як буде кра

ще?

-

Думаю,

що ти спершу повинен поїхати

до Швеції, щоб там стрінутися з полковником.
Із листів нашого отця Степана знаю, що пол
ковник Войнаравський до Риму не вибира
ється, отже ти, після побачення з ним у Шве
ції, зможеш йому в Римі, де треба буде, багато
помогти

-

...

Добре, дядьку, поїду так, як ви радите!

І Федір Шептицький встав із фотелю, підій
шов до владики Атанасія та з пошаною поці

лував його руку. Владика Атанасій пригорнув
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його голову до грудей,
і ще раз перехрестив.

-

сердечно

розцілував

Удь здоров, мій сину, і хай Господь бла

гословить твою поїздку!

Федір заховав у нагрудну кишеню обі ко
перти, записку вложив до бічної кишені кап
тана та швидко збіг сходами вниз. У відкри

тих дверях
сеній.

-

владичої

палати

стояв

Будьте здорові, брате Арсеніє!

брат

-

Ар

із при

язною усмішІ<ою промовив Федір, уважай
те на Владику та пильнуйте, щоб хтось із не
прошених гостей сюди не дістався!

- Прошу бути спокійним, ваша милість! Я
вже знаю добре, кого до Владики пускати! На
довго виїжджає ваша милість?

-

Я швидко вернуся, брате Арсеніє!
О, це добре! втішився брат Арсеній.

- Бо як нема вашої милости довго, то Владика завжди питає: приїхав уже мій братанич,
чи ні?
Федір усміхнувся. Так, він зная, що хоч Вла
дика Атанасій часто картав його за "гарячу
кров", та таким же "гарячим" в обороні l~ер
І<ви й своїх вірних був і сам В;т1адика.

- Добре, брате Арсеніє, приїду якнайшвид
ше! Доброго здоров'я, брате!
-

Хай Бог благословить!

Федір перейшов подвір'я, скрутив ліворуч
і зійшов огородом униз, де були стайні. Перед
одною з них уже стояв гурт вершників. Усі
вдягнені були у фіалетної барви кубрачки, на
яких золотом вигаптовані герби владик Шеп
тицьких виблискували в променях заходячого

сонця. Усі вершники були при шаблях, а де-
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хто вже мав через плече перевішений мушкет.

Баскі коні порскали й гризли вудила, вирива
ючися із рук чурів.
Федір підійшов до свого коня, зняв широ
кий чорний капелюх, що висів при сідлі, по
клепав коня по шиї й оглянувся: Язловецький
збоку підходив до нього.
-- Готов, Федьку? -- спитав Язловецький.
-- Готов, можемо їхати! Але, Михайле, -і Федір знову оглянувся -- я ще хотів би з то
бою кілька слів поговорити!
Язловецький хитнув головою на знак згоди
і пішов за стайню. За ним помалу пішов Фе
дір.
-- Чи знаєш, Михайле, що мені сьогодні тра
пилося?
Знаю!
-- Хто тобі говорив?
-- Гулевич! Був у місті і про це вже цілий
Львів говорить!
-- Знаєш, з уваги на Владику, мені дуже не
приємно! Знов бу де клопіт із міськими райця
ми!
-- Не вперве й не востаннє! -- спокійно від
повів Язловецький. -- І так буде завжди, по
ки Поляки бу дуть панами на нашій землі!
- Повір мені, Михайле, що я тут не винен!
- Ні, ти винен, Федьку!

-

Що ж ти собі думаєш, що я

поступив-

ся б якомусь польському шлюхцюрі?
- Ні, я так не думаю, тільки ти винен у то
му, що ти його за легко гаратнув! йому треба
було всі зуби вибити, не тільки три чи чо
тири!

Обличчя Федора проясніло:
Ех, як би не те, що маю сьогодні їхати!

-

1Зї

Попам'ятав би він галицького боярина! Але
слухай! Я певен, що за нами будуть гнатися!
- Навіть не сумніваюся! - спокійно відпо
вів

Язловецький і глянув на сонце, яке вже
сідало за вежі церков Львова. Я сподіваю
ся нападу вже у винницькому лісі!
- Бачиш, у нас одна думка! - вс міхнувся
Федір. І тому я хочу тобі сказати мій плян:
у мене два важливі листи, що їх я маю пере
дати в Римі. Ко.11и нас нападуть, то тільки,
щоб мене схопити, тебе ж ніхто не зачіпатиме.
Я тобі передам ці листи. На випадок, якщо ме
не схоплять, то через кілька днів мене ЗР.іль
нять, а ти за цей час сидітимеш у Шептицях
і зачекаєш на мене. Добре?
- Ні, зле! -- заперечив спокійно Язловець
кий.

-

Чому зле? здивувався lllептицький.
По-перше: тебе не сміють схопити, по-

друге:

ти

мусиш

якнайшвидше

вискочити

за

кордони Польщі, по-третє: тільки ти й більше

ніхто не може закордоном зробити того для
нашої справи, чого вимагає теперішня хви
лина!

- Цього не говори! - заперечив живо Фе
дір. Барон на Язлівцях Язловецькцй може
стільки ж само зробити доброго для нашої
справи в Римі, що й Федір на lllептицях І Неп
тицький!

- А от і неправда! Бо хоч у мене в Римі
є двох моїх кревняків латинників Поляків
Язловєцьких, та коли б я з ними стрінувся, то
побив би їх ще гірше, як ти сьогодні свого
шляхцюру! Одначе не в цьому річ: я веду наш
загін і в мене є плян, а ти мусиш слухатися,
так чи ні?
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Очевидно, що так!
Отже: ти нікому не смш передавати ли
стів, ні ніяких поручень! Поїдеш на самому
t<інці й тебе охоронятимуть Топорівський і
Рогозинський. Я вже їм дав відповідні накази.
Через місто, вулицями Львова їхатимеш інак
ше: ти будеш їхати попереду з ними двома
<1 я на кінці з Перуденським і Ступницьким.
Як тільки переїдемо через брами міста, змі
нюємо порядок. Надіюся, що напад буде за
раз за Львовом, тобто в окрузі, куди ще сягає
влада наших "приятелів"-райців. Коли б нам
довелося зустрінутись із нападом поза львів
ською округою, тоді я дам наказ нещадного
бою. Але ти не смієш витягнути шаблі з піхви!
При першій затримці ти з Топорівським маєш

утікати! Він з тобою має втікати, а охороня
тиме вас Рогазинський із двома чурами. Чер
гових двох чурів є нашою аванrардою і їдуть
попереду нас. Вони вже виїхали з одним в'юч
ним конем і ждатимуть нас поза брамами мі
ста. У місті нас не зачеплять, бо ми всі в од
нострою владичих козRків.
- На випадок - говорив дальше Язловець
кий коли б нас розгромлено, маємо до тиж
ня, хто зможе, зустрінутись у Шептицях. Не

допускаю такої думки, але це на кожний ви
падок. Чури натомість мають вернутися до
Львова й повідомити про все Владику. От і
мій плян! Зрозумів?

-

Я розумію, Михайле, тільки Знаю твоє "тільки", Федю, і навіть знаю,
що як ти почуєш брязкіт шабель, то в rебе
очі засвітяться, як у кота на вид миші, але
на це нема ради: від сьогодні ти не є свій пан
і маєш слухатися, бо ми охороняємо тебе, не

-

як Федора Шептицького, а як емісарія справи
української! Маєш ще щось спитати, бо вад
ходить ніч і нам уже час.

ля?

-

-

То, власне кажучи, навіщо в мене шаб
якось ущипливо спитав Федір.
Ко.11и будеш сам продиратися крізь яво

рівські

ліси,

то

відповідь! -Ходім!

тоді

твоя

шабля

дасть

тобі

відповів Язловецький.

Підходячи до вершників, Язловецький крик
нув:

-

У демо, панове!

Федір підійшов до свого коня, чура подер
жав стремено, Федір скочив на сідло й огля
нувся: всі вже сиділи в сідлах, крім Язловець
кого, який щось говорив до свого чури й
щойно

по хвилині скочив на коня і зняв ка

пелюха:

-

Молитва, панове!

Усі вершники зняли капелюхи а за ними зня
ли свої шапочки чури, і кожний схилив голову

в тихій

молитві.

А

по

хвилині Язловецький

перехрестився і сильним голосом сказав:

-

Нам поможе святий Юр і Пречиста Мати!
Амінь!

-

Топорівський
Федора,
гий

-

понеслося
і

грімко у відповідь.

Рогазинський

уставляючись

один

по

під'їхали
одному,

до
дру

по другому боці.

Згідно

з наказом,

"гетьмане"!

-

усміх

нувся Топорівський до Федора.
Федір

звернувся до Топорівського.
Спитай, будь ласка нашого "наказного
гетьмана": кудою виїжджаємо з міста, Краків
ською чи Галицькою брамою?

-

140

Топорівський
прискакав

Пан

що

завернув

коня

і

по

хвилині

велїли

сказати,

знову:

"наказний

виїжджаємо

гетьман"

Галицькою

брамою!

А побачивши здивоване обличчя Шептиць
кого,

додав:

Бо сьогодні на Галицькій брамі має служ
бу наш Русин, Степняк.

-

Розумію!

-

шепнув неначе до себе Фе

дір.

Легкою риссю з'їхали зі святоюрської гори
та в'їхали на передмістя Львова, де тут і там

горіло вже світло в садибах льв1яських міщан.
На вуличках бу.1о пуста й тихо. Почувши сту
кіт кінських копит,

часом хтось

відли.'ІИВ за

навіску у вікні, виглядаючи хто це їде. Через
Шкотську

вулицю

перетя ..1и

середмістя,

де

з

сумерку виринали таємничо нахилені дахи над

дімками. Праворуч бовваніла 11rіогутня будова
Волоської церкви, а за нею костел Домініка
нів. На ратушевій вежі годинник повагам ви
бив сім.

- Ще година, і авантура могла б іще поча
тися в місті! подумав Федір.
Перед відкритою, але ще в цей час уже пу
стою Галицькою брамою, чотирьох галябард
ників заступили їм дорогу. Побачивши герби

Шептицьких, віддали поклін, даючи дорогу.
Виїха .1и на широкшї шлях і пустили коней
риссю. На першому роздоріжжі стояло два
вершники: це були чури, rцо їх Язловецький
ВИС.113В був Ю1.Перед.

Так

як

мовчІ<И

лися. Язловсцький

їхали,

так

висунувся

мовчки
конем

здержа
на

чо.'Іо

загону, Федір із Топорівським і РогозинсьІ<ИМ
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подалися дозаду. Чури зразу ж відділилися
поскакали дорогою праворуч і ліворуч.

Язловецький
висунувся

-·

обкинув

конем

зором

свій

загін

та

уперед:

З копита, панове! Якнайшвидше до Вин
- дав наказ.

ницького лісу!

Коні рванули з І<опита й уже вкоротці у мря
ці, що плила з кітловини річки Полтви, можна
було добачити горбкуваті смуги Винницького
лісу.
Язловецький

глянув на небо:

ріжок місяця

щойно викочувався на ясну блакить.

- Добре, що сьогодні не повня! - подумав
і нагло завважив, що побіч двох чорних ця
ток, які ворушилися
наче рій іскорок.

перед

ним,

заяснів

не

- Ага! - шепнув до себе Язловецький.
UJвидко дали знати з Галицько1 брами!
І спиняючи біг коня, підніс руку догори.

Вершники почали спинювати коней. Язло
станув у стременах і оглянувся. Всі
їхали в порядку, як був наказ, але ззаду бра
кувало трьох вершників.
- Неnже Федір догадався скорше, як я?
здивувався і стримав коня.
Праворуч під'їхав конем Ступницький.
-· ВасиJІЮ!
звернувся Язловецький до
Ступницького, чи наша гільтяйська трійка
щезла?
- О, вже давно! ·- всміхнувся Ступниць
кий. Вони мабуть уже до Яворова доїжджа
ють!
- Молодці! - майже що не крикнув Яз"lо
вецький. Ухати поволі, маємо час!
Вершники помалу наближалися до лісу а
вецький

проти
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них,

также

ж

помалу,

неначе

плив

у

су-

мерку гурт .тrюдей на конях із

смолоскипами,

посеред яких їхало кількох чоловіkів ОД)'{ПІе
них

-

у

щось

лискуче.

Ти не знаєш, Василю, як звався той ШJіЯХ

тич, що його сьогодні по гаратав Федько г

-

спитав Ступницького Язловецький.

-

Казали мені, що Стаженський, але певно

не знаю!
- Напевно так! - усміхнувся Язловецький.
- Адже ж ті посередині, то з панцирного
полку Стаженського. Тепер пізнаю докладно.
Ов, то добре міським райцям наш Федько са
ла за шкуру залляв, що вони аж польське вій
СhКО на нього післали!
Язловецький спинив коня, за ним спинились

усі.

До

нього

легкою

риссю

під'їжджало

на

конях двох військовиків, під час коли галя
бардники зі смолоскипами акружили вершни
ків.

Язловецький

кинув

оком

ліворуч

і

право

руч:

--

У найгіршому випадку мо>k.на пробитися:

трьох на одrюго!

-

подумав.

Під'їхавши
близько.
старший
військовик,
якого панцир покривала з одного боку груба
кирея, завважив зразу в світлі смолоскипів
герб Шептицьких,
вигаптований на грудях
Язловецького, та віддавши військовий поклін,
nредставився:

-

Я Зиrмунт Дзядуський, ротмістр у служ

бі ясновельможного пана Стаженського. З ким
маю

-

честь?

Я Михайло Яз:ювецький, капітан rва рдії

його милости єпископа львівського, Атанасія
на Шептицях ІІJептицького.

143
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Пане капітане, вибачте, що вас задержує

мо, але нас повідомлено, 1цо у вашому початі
находиться шляхтич
го

маємо

наказ

Федір ШептицьІ<ий, нко

арештувати

й

перевести

в

тюрму.

--

Маєте наказ на письмі, пане ротмістре?

спитав Яз.'Іовецький.
-Ось він!- і Дзядуський виняв ізза nояса

папір та подав його Язловецькому.

Язловецький узяв папір. розгорнув його й
з коня, щоб прочитати. На знак

нахилився

ротмістра, один із галябардІ-шків, які держали

смолоскипи,
скипом

під'їхав

посвітив

конем

В порядку, дякую!

-

ближче

і

смоло

Язловецькому.

і Язловецький від

-

дав папір ротмістрові.

-

ротмістре, цей

підписаний райцями мі
часу панцирна

наказ

Тільки вибачте, пане

ста Львова, а від якого ж то

коругва пана

Стаженського обс.луговує львів

ський маrістрат?
Ротмістр Дзядуський густо nочервонів і ми
моволі лівою рукою шарпнув вуздечкою коня,
аж

цей

здригнувся.

арештування,

Ховаючи

nомалу,

за

пояс

стараючись

наказ

оnанувати

себе, процідив крізь зуби:

- Це не ваше діло, капітане! Ваш rвардист
смертельно образив пана Стажевеького і за це
мусить відnовідати nеред судом!
-

Якщо мій rвардист сnравді образив nана

Стаженського, то очевидно мусить відповілати
nеред судом,
nане

але

ротмістре,

.львівськиІ\-t

а

nеред
не

королівським

nеред

маrістратом.
4

Ви

вами,
не

судом,

ані

nt:peд

маєте

nraвa

арештувати нікого з 1 вардистів його

милости

львівського епископа без наказу королівсько
го суду!
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А чи ви знаєте, пане капітане, якої обра

-

зи допустився ваш

rвардист?

Знаю, що він не допустився ніякої обrа
зи, але знаю теж, пане ротмістре, якої образи
допустився пан Стаженський. І про це вже
пішла відповідна заява до І<оролівського су

-

ду!

- Що? - вибухнув Дзядуський. - Uей мо
доко сос ІlІептицький хоче правуватися із исно
вельможним паном Стаженським? Хай пробує!
Пане

-

ротмістре!

Рахуйтеся

зі

словами!

Федір ШептицьюІй є не тільки rвардист львів
ського єпископа, але й мій приятель!

-

І Яз

ловецький помалу поклав праву руку на руко

ятці своєї шаблі, а за ним, неначе на якийсь
німий наказ, усі вершники зробили те саме.

Ротмістр Дзядуський оглянувся, мов шукаю

чи помочі, та в щи же хвилині, молодий nій
ськовик, який стояв позаду нього, під'їхав ко
нем ближче й тихо СІ<азав:

Пане ротмістре, тут між ними немає Шеп

-

тицького.

Що кажете?
Між цими вершниками

кого!

-

повторив

немає

військовик.

-

ШептицьФедора

Я

Шептицького особисто знаю!
Зі злим блисІ<ом в очах ротмістр звернувся
до Язловецького:
- Вашмосьць чому мені не кажете, що між
вами немає Шептицького?

-

А

вашмосьць чому

мене

не

спитали, чи

між нами є Шептицький? спитав із глум
ливою посмішкою Язловецький.
Тут Ступницький:, який стояв конем близько
Язловецького не видержав і сердечно розре
готався а ·за ним усі вершники. Навіть дехто
10 -

Сім золотих чаш
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зі слуг ротмістра усміхнувся нишком. Ротмістр
почервонів нк буряк, нагло стиснув коня остро
гами

і

крикнув:

-За мною!
І rальопом пігнав убік Львова, а за ним по
тягнулася його кавалерія. А владичі козаки
реготали, аж гомін лісом пішов.
- Ну, панове, їдьмо дальше! Здогадно вже
по бурі! сказав Язловецький, кермуючись
конем у недалекий уже ліс. Думаю, що не
забаром Федір нас дожене!
По кількох хвилинах в'їхали в ліс, у якому
знов огорнула їх ніч.
пі1цаний

шлях,

по

Білів тільки

якому

можна

вузенький
було

їхати

тільки вдвійку. І нагло зза дерева, на кілька
надцять кроків перед Язловецьким, який їхав
попереду,

висунулося

дуло

мушкету

й

грім

кий голос залунав:

-Стій!
Мимохіть

Язловецький

здержав

коня

вуз

дечкою та тоді залунав сміх і зза дерева вий
шов Федір,

за ним

Топорівський

і

Рогозин

ський.

-

Де ж ви так довго

сміявся Федір.

-

пропадаєте?

-

за

Уже й коні напаслися а вас

нема й нема!

- Ти справді довго чекаєш? А як ти сюди
заїхав? спитав усміхаючись Язловецький.
- Та ми від Галицької брами поїхали про
сто, через присілок Піскувате, звідтам же скру
тили до Винницького лісу, бо знали, що там,
під лісом нас чекають. І тому ми за вами не
поїхали!
-

А звідкіля ж ти це знав, що саме там нас

чекають?
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--

Що ж ти не бачив знаку Степняка? Ага,

правда, ти не міг його бачити, бо їхнв зізаду!
Степняк

стояв

над'їжджав,

за

виломом

вказівним

брами

пальцем

і,

коли

показав

я

мені

їхати просто. Я зараз його зрозумів і вже!
Язловецький зняв капелюха, обтер чоло ру
кавом та всміхаючись сказав:
- Таки Українець завжди залишиться Укра
їнцем, хоч і латинником стане і Полякам слу
житиме!
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9

РОЗДІЛ

"СОЛДАТИ ВЕШТАЮТЬСЯ

110

МІСТІ"

Король Юрій ударив кілька акордів no кля
фішах клявікорду та глянув на Войнаровсько
го:

-·-·
дре?

--

Це не те, щось воно інакше, nравда, Ан
- сnитав.
Лостарів

Юрій!

-

nодумав

Войнарон

ський, дивлячись на широкі nлечі й довге каш
танунате волосся,

що

сnадало

хвилями на карк

короля.

Войнаравський встав із фотелю і nідійшов
до

стояка

з

люльками.

Ясноблакитні очі короля зустрілися з очима
Войнаровського:
- Хочеш закурити, Андре? Але ти мабуть
не куриш?
- Часом люблю nотягнути диму! Котра то
люлька з водою?
- Біла череn'яна! Третя з черги nраворуч!
Пригадуєш цю nісню?
І no кімнаті знов залунало декілька акордів.
- Щось не можу nригадати! - сказав, на
бираючи тютюну з каnшука Войнаровський.
- Як то, не nригадуєш Жанети Жолін?
- Жанету Жолін nригадую дуже добре! На-
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віть

пригадую,

що

твоє

величество

хотіло

з

нею женитися!

Король викрутився на табуретці та вдарив
себе по колінах, галасливо зареготавши.
- їй Богу, твоя правда, Андре, я таки справ
ді хотів із нею одружитися! Але що ж, вона
мене не хотіла, ти знаєш про те, Андре?

-

Ні! Цього не знаю!

-

відповів Войнаров

ський, переходячи з люлькою на фотель і сі
даючи

-

на

ньому.

Підстав собі столик під люльку,

Андре!

Вигідніше тобі буде! А було воно так, до речі
дуже романтично. Пригадуєш цей невеличкий
ресторанчик "Цур Вайсен Розе" недалечко уні
верситету?

-

Дуже добре! Там було найкраще мюнхен

ське пиво!

- Ти поплутав Андре, найкраще мюнхен
ське пиво було "Цум rольденен Ремер", яке
там подавала "ді шене Анна",*) ця, що відтак
вийшла заміж за студента медицини, як він
звався, бачиш, я вже забув... ... Зараз, зараз,
пожди, ми студіювали в Гайдельберrу а він
звався Гайде ... Гайде ...
віть,

Гайделюф!
Правильно!
що

-

підповів Войнаровський.
Гайделюф! Казали мені на

згодом він став талановитим хірур

гом!

--

Ну, маючи таку жінку, як "гарна Анна ... "

сказав якось кисло Войнаровський.
О, це була правдива Німка, яка вміє прибрати до рук чоловіка ... А Гайделюф був па
талаха! і король Юрій знов одною рукою
вдарив декілька акордів.

*)

Гарна Анна

-

нім.
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Ми всі тоді

були менш-більш

паталахи!

сказав наче до себе Войнаровський.

-

О, ти ні!

-

-

заперечив король Юрій.

-·

Ти вчився, ходив на замок та мріяв про Укра

їну ...
-А ви всі з мене сміялися! -докинув Вой
наровський.

Ні,

-

-

заперечив поважно король Юрій,

ми з тебе не сміялися, ми сміялися з твого
сантименту, якого, між нами кажучи, ти й до
сьогодні не позбувся. А може воно й добре,

-

що ти його не позбувся! Завдяки цьому сан

тиментові ти й досьогодні цікавий!

--

Як то:

цікавий?

Цікавий для довкілля. В тобі кохаються

всі жінки, від графинь починаючи включно до
пак навпаки, від кельнерок
до графинь!
кельнерок. Чи то

Що ти верзеш?

-

Король Юрій викрутився табуреткою і зно
ву галасливо зареготався,
ками

по

вдаривши

себе ру

колінах:

Андре, признайся! А rретхен із ресторан

-

чику "Під білим конем" у Гайдельберrу?

-тів

Е, це ніяке кохання!
Ага! А ця ж сама Жанетка, з якою я хо-

одружитися,

хіба

ж

не

була

закохана

в

тобі?

--

Жанета? В мені закохана??

Еге ж,

еге ж! У тобі! І тому

мені

під-

несла гарбуза!

- Вперше про це чую! - засміявся Война
ронський. Я навіть не знав, ш.о я тобі таку
прислугу зробив. Ну, Юрку, за те, що Жанет
ка Жолін не стала королевою Об'єднаної Ве]f)()

JІикої Британії, ти мусиш

мені зокрема подя

кувати!

-

Зараз, пожди! Вже маємо дві кельнерки,

хочеш

іще

графиню?

Прошу,

маєш

аж

дві:

Матильда Ассен розсварилася із своєю най
кращою приятелькою Авророю Кеніrсмарк і
то лише через тебе!

Войнаравський відложив люльку набік, склав
руки на грудях і пахитав головою:

-

Чи Ваше Величество думаєте,

що

я ту

рецький султан?

Король
до

Юрій устав

столика,

на

якому

із

табуретки,

стояв

підійшов

дзбанок

вина

й

два срібні келихи, та, наливаючи вино в ке
лихи, споглянув скоса на Войнаровського:

-

А може ще сягнемо вище? Хочеш?
Будь ласка!
Кажуть,

що цариця Катерина, теперішня

друга жінка царя Петра І, теж тужить за то

бою!
Голосний

регіт наповнив кімнату. Коро.11ь
Юрій несучи келихи вина в руках, реготався
на ціле горло, так, що йому аж руки дрижали,
вино розливалося по до ..1івці. Реготався сер
дечно і Войнаровський, сидячи на фотелі. По
даючи келих Войнаровському, король усе ще
сміючися,

промовив:

А все ж таки вдалося мені тебе розвесе
лити! Не розрухали тебе спогади з нашого
студентського життя, так принаймні тебе мо
сковська цариця розрухала. Ну, прозіт, ста
рий! За наші студентські часи! І за твої успі

-

хи! Хоч ...

-

Хоч?

-- тримаючи

келих коло уст, спитав

Войllаровський.
Король усміхнувся:
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-

Спершу випиймо,

а тоді

я тобі

поясню

моє "хоч".
І випивши ковток вина, Юрій поставив ке
лих на столику а сам сів побіч Войнаровського
й покюш руку на його

-

коліно.

Тебе щось мучить,

сердечно.

Я

-

старий~

вже другий

промовив

-

день

хочу найти

в тобі "мого старого фон Войнаровського" і
чомусь ніяк не можу збагнути, що тобі бра
кує. Хоч ми ж старі друзі, Андре, а ти якось
не відважуєшен сказати мені правди.

-

Правди?

хитнув

-

ський.

-

може

радше дійсність ...

-

головою

Ну, що ж, дійсність сьогодні така, а зав

тра інакша. А в тому річ, щоб
така дійсність, якої ми хочемо!

-

Войнаров

Я не сказав би, щоб це була правда,

завтра

була

Ти це добре схопив, Юр!

Король Юрій ударив себе по колІю.

-

Ну, врешті, починає з тебе вилазити "наш

замріяний Андре", як ми тебе в Гайдельберrу
звали!

-

Чому?
Бо ти мене

"ІОром"

назвав!

Пам'ятаєш,

як ти всі імена в Гайдельберrу з українізував?
Навіть "ді ше не Анна" ти якось інакше пере
кладав,

-

вже

не

пригадую

"Красна Гануська"

-

як

...

сказав неначе до се

бе Войнаровський.

-

Але киньмо сnогади в кут, Андре,

перед

нами життя і ми мусимо з ним боротися. Тебе
доля

нnзначшш

амбасадором

твоєї

України,

мене королем. І ти і я мусимо сповнити свій
обов'язок. А так трапилося, що силою обста
вин я тобі більше можу допомогти, як ти мені.
Отже отверто й щиро, так як І~олись, коли ми
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були студентами й гуляючи над рікою Некар,
думали,

що зреформуємо
тобі можу допомогти?

цілий

світ:

чим

я

Войнаравський сягнув рукою по келих вина.

-

Я тобі, Юр, сердечно дякую -Облиш це, хитнув зневажливо голо-

вою король Юрій,

-

воно зовсім непотрібне

між нами: говори просто й уже. Шкода часу
на пусті слова. Не сумніваюся, що ти при·1хав
до мене не тільІ<И з відвідинами, щоб по стіль
ки роках і життєвих пригодах

-

а і ти і я

мали ми їх немало й у цьому випадку життя
нам їх не щадило -- ще раз і може вже востан
нє зустрітися, одначе незалежно від цього, ти

напевно щось хочеш від мене для твоєї Укра
їни?
- Очевидно, що хсчу! -- всміхнувся Вой
наровський.

Король Юрій знов Г<J.ласливо засміявся:

-

А як же ж· би інакше! Ти інакше Україн

цем не був би! А ще до того всі тебе звуть

"л'ьом ді' жур", герой дня!

-Юр,

Але

мабуть

ті.ТJьки сьогоднішнього дня,
"героєм

а Зtlвтра буде вже хтось jнший

дня". От пустнки тай тільки!

-

Воно може й пустяки, але все таки вже

щось е! І треба тобі признати, що ти для сноєї

батьківщини зробив і робиш багато. Можеш
це вважати "пустяками", можеш це звати як
хочеш, але коли би так усі робили, як ти, то
може б ви й розрухали світ. Інша справа, що
я не вірю, щоб твоя робота закінчилася та
ким успіхом, як ти собі його бажаєш ...
- По мені прийдуть другі, може кращі від
мене! сказав якось твердо Войнаровський.
- Про це не сумніваюся, але тепер про тебе
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мова. І тому я тобі хочу щось запропонувати:

залишись у мене!

Як то: в тебе?

-

--

:не зрозумів Войнаров

ський.
Просто: в мене! По старій приязні, я дам

-

тобі частину моїх гановерських маєтків, от на
віть і цей замок разом із довколишніми ліса
ми з цілою службою, будеш паном на rотен
бурrу. А схочеш, надам тобі графство чи ба
ронство. Герцоrом тебе тепер не зроблю, бо
мої герцоrи Манчестерський чи Вестмінстер
ський, не кажучи вже про герцоrа Мальборо,
мене за це замордували б, що я їхню землю
якомусь чужинцеві роздаю. Але до моїх гано
верських маєтків тільки я маю право. І повір
мені, поки я буду Німцем, ти будеш Україн
цем! І на цьому становиtці ти може краще й

успішніше зможеш вести свою

політику.

Войнаравський сягнув по келих, випив ков
ток вина і, поставивши келих на столик, по

клав руку на плече короля Юрія:
Дуже тобі дякую,

-

Юр,

ти

мене

просто

заскочив таким сердечним виявом нашої друж
би ... Але, хоч як ціню твою пропозицію і яка
вона

приманлива,

я

таки

хочу залишитися

си

ном ~'краінської Козацької Держави ...

-

Ця держава не існує, Андре!

-

дивлячись

у вічі Войнаровському, сказав помалу король
ІОрій.

- Вона існує, Юр, вона існує в серцях ти
сячів-тисяч таких як я. І існуватиме завжди,
бо завжди будуть такі Українці, які не дадуть
себе поневолити Москві чи комусь другому!
Король Юрій відгорнув рукою волосся з чо1:14

ла й по хвилині мовчанки піднявся з фотелю,

підійшов до стояка з люльками та, вибравши
одну люльку,

-

почав її набивати тютюном.

Це добре, Андре, що ти так думаєш!

сказав помалу.

-

-

Може дехто вважати це дур

ним сентиментом, але це добре, що ти не змі

нився. І ціню тебе за це. Очевидно, згори 1обі

обіцюю, що в твоїх стараннях відзискати дер
жавну незалежність України, я завжди стояти

му тобі до помочі. Ті.аьки одне я тобі мушу
сказати: будувати тобі державу я не буду, бо

хто собі сам держави не збудує, той не варта
держави. Я Німець і британський король. Моїм

обов'язком: є розбудувати Об'єднане Британ
ське Королівство і я це зроблю, незалежно від
жертв,

що

перший

їх треба

обов'язок,

бу де
а

принести.

rцойно

другим

І

це

мій

обов'яз

ком була б моя поміч тобі. Ти, думаю, зовсім
добре це розумієш, бо ж ти дипломат і ти,
лк дипломат, знаєш теж дуже добре, що не
внетане тільки
любити
свою
батьківщину:
батьківщину треба мудро любити, бо найбіль
ше шкодить батьківщині дурна любов.
Король Юрій закурив .1юльку й кілька разів
потягнув

-

сильно

дим.

Що ти хочеш цим сказати?

-

спитав спо

кійно Войнаровський.

-

Що я хочу цим сказати?

-

повторив за

пит Войнаровського король Юрій, сідаючи на

фотель біля Войнаровського та підсуваючи со
бі столик під ноги, а ось що, мій дорогий:
киньте ви всі цього неврастеніка Карла ХІІ,
відчахніться від нього, бо він уже свою ролю
відограв, і то погано. Я знаю, ти тримаєшся
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його, бо він тобі ще винен гроші*), то якийсь
час

а про це теж усі знають

-

-

ти якийсь

час мусиш його триматися. Але не ставте на

нього ніякої ставки і не будьте сантименталь
ні у відношенні до нього тільки тому, що він

був союзником вашого Гетьмана Мазепи. По
літика сантименту не знає: Мазепа був, а те
пер Мазепи нема. Перекиньте картку історії і
йдіть дальше! Карло ХІІ поклав вас і себе на
лопатки, залишіть історикам і письменникам,
чому і як програно справу, та не жийте спога
дами. І розв2люйте Московщину не тільки
ззовні, але теж і знутра!

-

Хіба ж ми так не робимо, Юр?

усміх

-

нувся Войнаровський.

-

Ні, Андре, ви так не робите!

король.
й

на

-·

мою

-

заперечив

Навпаки, ви робите зовсім інакше
гадку

робите

зле:

спитайся,

будь

ласка, твого знайомого, цього нещасного гра

фа Ассен, ЯІ<ий ніде ні кроку не зробить без
своєї жінки, а для якого Московщина разом з

її царем Петром і його курляндською дівкою
Катериною**) це ідеал володарів; спитайся йо
го, чи існує українська держава? Він зразу ж
тобі відповість, чи може радше він нічого тобі
не відповість, тільки гдяне на свою жінку, а

*)

Войнаравський

ві ХІІ в осені

1710

р.

1709

р.

позичив

13.000

30.000 дуІ<атів, а
14.000 Ті.lлярів.

королеві

Карло

дукатів, у березні

в січні

1711

р.

14.800

дукатів і

**)

Катерина І, друга жінка царя Петра І, се

лянсьІ<а дівчина з Курляндії, спершу любка кн.

Меншікова, в 1711 повінчана з царем Петром І
і згодом його наслідниця.
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ця

за

нього

скаже:

очевидно

існує!

Адже

ж

Україна має свого володаря, свого Гетьмана
Скоропадського, вона є в союзі з Московщи
ною, Україна має своє військо, свій уряд ... Мо
же не так, Андре?
- Юр, кожний знає, що це обман!
- Ні, не кожний, Андре! Саме в цьому річ,
що не кожний! Таких бабів, як графиня Ас
сен, є більшість, а таких як ми, є меншість.
І ти, і твій Гетьман Орлик для цілої тієї зграї
є бунтарі, революціонери -- дуже милі й при
ємні в товаристві, так принаймні про тебе ви
словлюється графиня Ассен, але як тільки
найшлася 6 нагода, то вона перша тебе вида
ла 6 у руки "наймогутнішого з володарів сві
ту", "такому коханому цареві nетрові" ...
- У цьому навіть не сумніваюся! - всміх
нувся Войнаровський,

адже ж за це діста

-

ється в Московщині ордени й гроші! Одначе
така Ассен, це

-

гадаю

-

відокремлене яви

ще!
Не вірю! Всі вони в одну дудку грають,

усі вони хочуть зайняти якнайвищі щаблі в
цьому світі, що його ми звемо політичним сві
том, незалежно чи це бу де графиня Бількен,
Ассен чи навіть Аврора КеніrсмарІ<. Вони здіб

ні на все, щоб тільІ<И заслужити собі на ласку

в когонебудь із сильних світу цього. Я на тво·
єму місці, Андре, шшіть туди не глянув би ...
- Що ж, коли саме по таких "центрах", як
доми Бількєнів чи Ассенів, можна познайоми
тися з тими, яких мені потрібно!
-І це теж не вповні правда, Андре! Як укра

їнський дилломат ти маєш вступ усюди, а твоє
становиш.е

ції

-

-

полковник rвардії короJІЯ ll!ве

відкриває тобі кожні двері. Ти протек-
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ції не потребуєш!

биш.

Але сам ти всього не зро

Це дуже добре,

що

ви

розбрилися

по

світі і 1цо нема держави, де б ви не були на
якихсь

вищих

чи

нижчих

становищах,

але

за

своєю службою, ви забуваєте властиву і єди
ну ціль: вашу батьківщину. Врешті, ви так, як

мої Німці: за службою чужій державі, забу
ваєт~ про свою. А Британці навпаки: він буде

служити чужому, але завжди залишиться Бри

танцем. А це я зву державним характером.

- Державний характер формує власна дер
жава, Юр! сказав задумано Войнаровський.
- А твій державний характер яка держава
формувала, може Московщина? Ні, Андре, дер
жавний характер формує розумна любов бать
ківщини. А ви всі любите свою ~'країну неро
зумною любов'ю, от і все!
І король Юрій відкинув погаслу люльку та
сягнув рукою по келих. Випив кілька І<овтків
вина -і, бачивши здивоване обличчя Войнаров
ського,

спитав:

Ти чого так зчудовано глядиш на мене?
Просто не пізнаю тебе, Юрку! Ніколи не
повірив би я, що ти таким філософом став!
Юрій ударив себе по коліні і якось різко

-

сказав:

- Як би ти, Андре, був королем держави,
яка за виїмком моря, не має ніяких інших мож
ливостей розростися, то ти не таким філосо
фом став би!
- Колонії, ваше королівське величество, ко
лонії! зажартував Войнаровський.
- А інакше хіба як? І дуже дурний є такий
володар, який із своєї держави не хоче зро
бити імперії! На гілляку з таким королем!
- Я завжди пам'ятаю твої слова, сказані щ~
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давно-давно,

на

одній

прогулянці

в

Гайдель

берrу: Я завжди буду приятелем тих, які мор
дують королів!*)
- Бачиш, тепер, коли я став королем, треба
ці мої слова справити: Які мордують дурних
королів! Але до речі, ти таки сьогодні хочеш
їхати?
- Неодмінно! Адже ж через два дні в мене
прийом у графині Бількен, яку ти так любиш,
а відтак їду в Париж, звідтам же до ІUвеції.
- ІІІкода! Я хотів би, щоб ти зі мною по
їхав у Шотляндію. Цікавий край!
- Тепер ніяк не можу, Юр! Хоч дуже радо
хотів би скористати з твоєї сердечно] гости
ни. Я знав, що ти задумуєш виїхати в ІІІот
ляпдію і тому я приїхав сюди.
- А хто ж тобі про мій побут у rотенбурrу
сказав?

-

Хто ж інший як не хитрий Француз, який

усе знає?

Де lllapoн?
-А вже ж!

-

- О, цей зробить карієру! Він має широкі
зв'язки й уміє всюди продістатися ... йпго ще
якось інакше звуть, зараз ...

-

Шеваліє де Мезон Руж!

наровський.

-

підповів Пой

Чи ти знаєш, що його погляди

-

на І<олонізацію
-Тобто?

покриваються з твоїми?

--

Мов~1яв,

-

Добра думка! Правдиво великодержавний
- сказав по хвилині задумано король

Манджурію ...
пл ян!

Україна

повинна

колонізувати

Юрій. ·- Але це не його плян!

*) Автентичне.
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-

Чому тзк думаєш?

Цей

плян підсунув йому хтось із тих
які хочуть об'єднати Европу з
Азією. А Україна єдина, яка могла б це зро

дипломатів,

бити, бо вона европейська брама в Азію ... Але
ви цього п.ляну в життя не переведете! мах
нув рукою король Юрій.
- А може? - усміхнувся Войнаровський. При допомозі Франції ...
- Виключене! - заперечив рішуче король
Юрій. Ви ;Українця, польського короля*)
не вміли використати для своїх ці.лей, то що ж
про московських царін говорити! Вонн будуть

колонізувати, то так, шшіть при вашій помочі,
але жниво буде мосІ<овське, не ваше. А Фран
ція

зацікавлена

Европою,

не

Азією.

Врешті

останнє вбивство в Гамбурrу доказує, що цар
Петро попав на слід.
- Останнє вбивство? Я нічого не знаю' -- ·
заціr<авився Войнаровський.
~~·били якусь покоївку графині Кеніrс

марк, яка служила на два боки: Беттіr·ерові й
де Шаронові.
- Коли ж це стаJюся?
- Може з тиждень тому, а мuже більше. ти
мабуть був тоді в дорозі до мене і тому нічого
про це не знаєш. А я цим теж не дуже заці
кавлений!

-

Це

получення

Беттіrер і де Шарон!

досить

-

дивно

виглядає:

сказав задумано Вой

наровський.

- Як хочеш щось ближче знати, то я по
кличу шефа моєї таємної канцелярії, лорда
*)

Михайло

польський
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Корибут-Вишневецький,

1668-1673,

родом Українець.

король

Гертфорда, він повинен про це щось більше
знати.

Дуже буду тобі вдячний, ІОр!
Але пожди, Андре, ти згадав про прийом,
на якому маєш бути в Гамбурзі, у графині
Бількен ... -- і король Юрій почав шукати чо

-

гось

-

по

кишенях

Так!

-

свого

відповів

каптана.

Війнаровський.

Десь я мав тут записку Гертфорда в ц1и

справі, зараз я найду, бо хотін іще з тобою
перед обідом поговорити, поки ти виїдеш до

Гамбурrа ... Я її зараз найду ... О! вже маю!
І король Юрій розгорнув кусок паперу, ки
нув оком на нього а потім питаюче глянув на
Войнаровського:
- Тобі твоя шведська розвідка нічого не
дала знати?
- Про що? - спитгв Войнаровський.
- Про нараду царя Петра на його яхті з
князем Долrоруким, московським послом у
Данії, графом Толстим, колишнім послом у
Туреччині, та віцеканцлером Шафіровим?

-

Так, про це я знаю!

хитнув потакуюче

-

Вонайровський.

-

А чи ти знаєш,

що

Бількени це кузени

Толстого?

- Ні, цього я не знав!
Войнаровський.

-

спокійно відповів

Король Юрій усміхнувся:

-

Думаю, що ти повинен собі це запам'ята

ти, Андре!

-

сказав король і відкриваючи две

рі на коридор, крикнув:

-

Макс!

У дверях появився лакей.
Слухаю, ваше величество!

--11 -

Попроси сюди лорда Гертфорда!
Сім золотих чаш
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- Так, наше неJІичестно! - нкJюнився ла
кей і тихо зачинив двері за собою.
Войнаравський встав із фотедю, помалу пі
дійшов до вікна, глянув на ліси, що простяга
лися довкола та, по хвилині, з лагідною усміш

кою підійшов до короля:

-

Я тобі дуже дякую, Юр, за те, що ти мені

сказав, але ... ти знаєш, що я люблю ... грати в
карти.

Ясноблакитні очі короля Юрія зустрілися з
очима Войнаровського.

-

Я теж люблю високу гру, Андре! ска
зав помалу король Юрій. Навіть дуже люб
лю, але ... не з обманцями!

У двері легко застукано й на порозі кімнати
.11орд Гертфорд.

станув

-

Будь ласка, милорде, заходьте ближче!

попросив король Юрій.

-

-

Ми, зокрема ж мій

друг полковник Войнаровський,

зацікавлені в
цьому вбивстві покоївки графині Кеніrсмарк,
про яке ви мені розказували. Чи знаєте щось
ближче про це вбивство? Як вона звалася?
fізеля Горн, ваше величество. Нічого
ближчого не знаю, за виїмком того, що гра
финя Кеніrсмарк дуже боліє, бо це була її
улюблена покоївка.
- Де це сталося, милорде? - спитав Вой
наровський.
На передмісті Гамбурrу, на шляху до
Ельмсгорну.
- В білий день?

-

Майже в саме полудне, пане полковнику.

Як її вбито?

Горн їхала коляскою графині Кеніrсмарк
у товаристві віцеграфа де Шарон. Вбито її по
стрілом у вікно коляски. Хтось переїздив по-
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возом біJІЯ коляси, нистрілин

попав у само

серце. Смерть на місці.

Віцеграф де Шарон ранений?
Ні, він вийшов ціло.
Неприємна справа! шепнув неначе до
себе Войнаровський.
Зокрема для французької амбасади!
посміхнувся лорд Гертфорд.
- Очеnи дно, вбивників не найдено? - спи
тав Войю1ровський.

- Ще ні, хоч Висока Рада Вільного міста
Гамr.урrу призначила високу нагороду для то
го, хто ви криє вбивників!

- сказав Гертфорд.
Цю н~городу повинен дістати Беттіrер!
з~rегот~вся голосно король Юрій.
Лорд Гертфорд легко посміхнувся і глянув
--

скоса на Войн::1ровського, ШІе цей мовчав.

Король fОрій завважив погляд лорда Герт
і звернувся до Войнаровського.
- 3; 1 лишаю тебе, Андре, під опікою милор
да. Але ненадовго, бо зараз подадуть обід. Я
форд~

йду ще на хвилинку до юшцелярії, бо мені теж

треба приготовитися до їзди. Пообід3єте з на
ми, милорде?
Дякую, ваше величестно, але я зараз же

-

мушу виїхати.
Так бувайте здорові!

-

Король

Юрій швидким кроком вийшов із
кімнати, а Войнаравський указав рукою на фо
тель.

не

Будь JІаска, сідайте милорде!
Дякую, пане полІ<овнику! Небагато в мечасу,

тому

дозвольте,

що

я

стоячи

полад

наю цю справу. Коротко: я маю довірочне до
ручення для вас, пане полковнику, від віцегра
фа де Шарон.
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--

Ви бачилися з ним?
Так, пане полковнику, зараз же після ви-

падку. Віцеграф де Шарон знає, що ви гостю
єте в нас, і тому просив мене переказати вам:
"Солдати вештаються по місті".
- Дякую, милорде! Ця вістка справді дуже

важлива! сказав спокійно Войнаровський.
А як почувається віцеграф після цього не
приємного випадку?
- Як кожний Француз, пане полковнику. ві
цеграф сприймає це легко і з усмішкою на
устах. Але... чи дозволите мені, пане полков
нику, подати вам одну раду?
- Будь ласка, милорде, я буду вдячний вам
за кожну пораду! Слухаю вас!
- Чи не могли б ви з нашим королем по
їхати в Шотляндію?
- Дуже вдячний я королеві Юрієві за його
запрошення і вам, дорогий милорде за цю по
раду, але на жаль, ніяк не можу. В цих днях
я необхідно мушу бути в Гамбурзі.
-Розумію!- схилив голову в поклоні дорд
Гертфорд.
У двері легко застукано й на порозі станув

-

лакей Макс:
- Ух величество просить до обіду!
Войнаравський

сердечно

стиснув

руку

лор

дові Гертфоrд:

-

До побачення, милорде, і дуже дякую за

передану вістку!
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10

РОЗДІЛ

ЦАРСЬКЕ ЗОЛОТО
Беттіrерове чоло

поr\рилось зимним потом.

Хотів закричати, але з переляку в нього за
сохло в роті, язик закам'янів. А щурі підходи
ли щораз ближче до ліжка, вилазили з-під две
рей, зіскзкували з вікон, і бігли, бігли. І нагло
якийсь несамовитий зойк і писк наповнив кім
нату, щурі лавою кинулися до ліжка а найбіль
ший щур плигнув на Беттіrера і схопив його
зубами за рам'я.
·
Беттіrер крикнув: Рятуйте! і проки
нувся.

-

Що тобі, Фрідріх, що тобі?! Заспокійся!
почувся

голос.

Беттіrер розплющив очі: біля нього стояла
жінка та термосила його за рам'я.
Тобі погано, Фрідріх? Може принести
води?
Беттіrер хвилину важко дихав, урешті потер
рукою чоло й сів на ліжку.
- Нічого, Матильдо, нічого! Я мав поганий
сон... страшний сон ...

Матильда сіла на ліжку Беттіrера:
А я тобі давно кажу: кинь цю резидент
ську службу! Не для тебе вона! Врешті й так
уже вдосталь у нас гроша. Навіщо нам біль-

-
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ше? А відколи ті всі твої графи й князі з Мо
сковщини поприїздили, то тебе кожної ночі
сни якісь мучать. І навіщо тобі цього?!
Беттіrер помалу підвівся на ліжку та сперся
ПОдушку.

H::l

--

Не розумієш, Матильдо; цілої справи. Ти

хіба не подумала, що значить мати досмертну
платню

--

500

талярів?

---

І невинну душу загубити!

промовила

тихо Матильда.
Беттіrер знетерпеливився.

---

Яка там

невинна душа!

Нісенітниці вер

зеш! Бунтар він і тільки! Проти батюшки-царя
виступає, який хоче Україні тільки добра! Ти
сама чула, як достойний граф Толстой гово
рив, що навіть той їхній коро.-т~ь, що вони йо
го гетьманом звуть, просив царя якнайскорше
схопити Войнаровського.
-- А якщо це неправда?

-

Що

тобі,

Матильдо,

схаменися! Якже ж

такий ве.-т~икий пан, як граф То.-т~стой, говорив
би неправду! Що ти верзеш?!

-

Е!

-

хитнула рукою Матильда.

-

Всі ті

чужинці одни:v~ миром мазані. А я таки бі.-т~ьше
вірю

Го.-т~ьцгакеровій,

як

цьому

твоєму

гра

фові!

--

Теж

порівняння!

скривився

Беттіrер,

та по хви.-т~ині спитав:

-

А вона що тобі говорила?

Мати.-т~ьда підійш.-т~а до свого .-т~іжка й почала

порядкувати пості.-т~ь.
-- Таки одверто говорила і то на ву.-т~иці, бі
.7ІЯ кргмниці. Всі чу.-т~и, не ті.-т~ьки я, пробур
мотіла Мати.-т~ьда.

- Але що говорила, питаю!
сердям спитав Беттіrер.

-

вже з пере

Що

--

говорила?

----

злісно

повторила /V\а

тильда. -- А те, що всі говорять. Гізу вбили
Москалі, а ти теж мачав свої пальці в її крові.
Беттіrер старався опанувати себе.

Пустяки! про мимрив, встаючи з ліжка.
Підійшов до вікна, відкрив віконниці й відчинив кватирку. Холодний вітер удерся в кім
нату та десь здалеку загуркотів грім.
- Зачини вікно, йде буря! - глянувши на
Беттіrера, сказала Матильда.

-

Беттіrер сперся на підвіконник та глядів на
чорні хмари, що плили низько над хатою.
А я тобі, Матильдо, раджу,

-

помалу,

-

не відвертаючися від вікна,

промовив

-

таких

розмов не слухати й у балачки про це з уся

кими

Гольцгакерами

добре знають,

що

не

встрявати.

я тут ні

Всі

дуже

при чому.

Матильда кинула подушку на_ ліжко.

Фрідріх, не бреши! Всі знають, що Гіза
була в нашій хаті і, коли вийшла з нашої хати,
то її вбили... -

-

Дозволь!

тіrер,

-

-

перебив мову Матильди Бет

Гіза не була в нашій хаті, тільки в

rезиденції царя Петра ...

-

А ти є резидентом цього твого царя і на

ше мешкання за стіною його резиденції. Хто
там буде мірити скільки кроків ділить наше
мешкання від царської резиденції! Вигадав! швидко заговорила Матильда. А може ще
скажеш, що то не ти її підвів і посадив у по
возку?
- Ну, то що з того? - Беттіrер відвернувся
від вікон і глянув на Матильду. Я тоді ви
падково був на подвір'ю Сильний удар грому заглушив дальші слова
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Беттіrера. МатиJІuда шнидко побіг.11а до вікна
й зачинила його.

- А врешті! - хитнув головою Беттіrер, хто там знає, з ким rіза ходила ... Молода, гар
на, хлопці ганялися за нею ...
- Фрідріх, не крути! - перестерегла вже
спокійно Матильда. rіза була порядна дів
чина, спитай дворецького пані графині Кеніrс
марк, що про неї говорять. А врешті виста
чить, що сама графиня Кеніrсмарк цілий вечір
за нею плакала, зачинилась у своїй кімнаті та
нікого до себе не велїла впускати ...
- Може це тобі теж Гольцгакерова сказа
ла? усміхнувся злобно Беттіrер, сідаючи на
ліжку.
Синяве світло блискавки прорізало кімнату
й майже рівночасно десь недалеко хати вдарив
грім аж хата затрусилась.

Матильда перелякано оглянулася, підійшла
до Беттіrера й сіла побіч нього на ліжку.
- Фрідріх, ти чіпаєшся всіх, а сам дуже
добре знаєш, що
говорять

про тебе й твоїх Москалів

...

От, плетуть люди язиками...

-

-

пробур

мотів Беттіrер.
- На те вони й люди!

- спокійно погоди
лася Матильда. Але я твоя шлюбна жінка і
так, як ти не хотів би, щоб про мене погано
говорили, так і я не хочу, щоб про тебе гово
рили, що ти продаєш людей
Беттіrер сплеснув

-

руками.

Жінко, що тобі!
Пожди, не перебивай, дай

Знаю,

що

ти

зараз

же

скажеш,

мені сказати!
що

ти

вико

нуєш чесно свою службу і раз тебе цар наді
лив своїм довір'ям, то ти мусиш йому служи-
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Чуєш?

-Не розумію!- Що значить: тут жити?
здивовано глянув Беттіrер на Матильду.

- А так! - рішуче сказала Матильда. - Я
під одним дахом із цими там і Матильда
пальцем показала на стіну твоїми графами
й князями, які тростинками й батогами б'ють
людей по обличчі, копають ногами в живіт,
руки й ноги викручують, ні, Фрідріх, я під од
ним дахом із такими людьми жити не буду!
- Не моє діло!
знизав раменами Беттіrер.

- Воно може й не твоє, але таки трохи й
твоє, Фрідріх! Чому ти не хочеш глянути прав
ді ввічі?
- Ну, то як ти собі це уявляєш? - не від
повідаючи на питання Матильди, спитав Бет
тіrер.

-·

Гроші в нас є, чому ми не можемо купити

собі окремої хати?

А я що? -- спитав тихо Беттіrер.
Матильда встала з ліжка й підійшла до две
рей спальні.

-

-

Твоя воля І Хочеш, жий тут, не хочеш ...

-

Матильда не докінчила й почала прислухува
тись.

- спитав Беттіrер.
Наче б хтось стукав до дверей rанку
відповіла.
--

Що ти?

-- Це злива по дворі!
ду Бсттіrер.
Матильда
nочала

-

заспокоїв Матиль

відчинила двері

та крізь

щілину

nрислухуватись.
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Ні, пши хтось стукаЕ, ФрідrІх! Візьми ха
лат і відчини!

- сказала.
Це напевно до них, а не до нас!
хаючись з місця відповів Беттіrер. --

не ру
Хай во

--

ни відчинять!
-- Ні, Фрідріх, ти мусиш відчинити, бо твої

графські й княжі милості нахлептались горілки
та сплять як забиті, а пан резидент теж і днер
ником мусить бути! заглузувала Матильда.
Беттіrер не

відповів

нічого.

Взяв із

крісла
пе

халат, накинув його, вийшов на коридор,

рейшов веранду і ключем відімкнув двері.
- Ах, це ви, Остапенку? -- сказав, побачив
ши високого мужчину, який мокрий від до1цу,
стояв перед дверима. Заходьте!
- Стукаю, стукаю і ніхто не відчиняє!
промовив Остапенко, входячи на веранду,
Невже ви ще всі спите?
- Я вже ні, але милостиві панове - і Бет
тіrер показав рукою на другу частину хати мабуть іще сплять, бо напевно до пізньої ночі
працювали. Але чому ви не зайшли з того бо
ку і ТаМ Не ПОДЗВОНИЛИ?
- Дзвонив і стукав, та нічого не вийшло!
А може там нікого нема?
- О, ні! - заперечив Беттіrер. - Полков
ник СвЕрдло в напевно є! Сідайте, обтріпайте
ся з дощу та хвилинку підождіть, поки я не
вернусь. Я зараз ...

Беттіrер вернувся до спальні та почав мовчки
Матильда теж мовчала. Сиділа на
ліжку й розчісувала гребінцем своє волосся.
Беттіrер вийшов до кухні, налив із дзбанка
трохи води до мидниці, помив руки й обличчя
одягатися.

та,

ні.

170

втираючи платком

руки, вернувся до

спаль

Ти поснідаєш тепер чи пізніше?

---

спи

тяла по хвилю-rі Матильда.

Може пізніше! -- відповів Беттіrер. Приїхав аrент і треба буде поговорити, а ... а ...
-- зацукався Беттіrер - нашу розмову закін

чимо завтра, добре?
-··· Чому не сьогодні?

- Бо бачиш, сьогодні справа Е... незручно
буде... треба все підготовити...
кінчаючи
вдягатись говорив Беттіrер.
-

Знаю! шепнула наче до себе Матильда.
Звідкіля знаєш? -- спитав з чу дована Бет-

тіrер.

-

Казав мені твій син! Мовляв, ви дуже сьо

годні зайняті ... з притиском відповіла Ма
тильда, уважно розчісуючи косу.

-

Ага! Мій син!

гамуючи

-

пересердя,

пробурмотів Беттіrер та,
сказав:

- Мене можеш соромитися, але відрікатися
своєї дитини, це вже нечесно!
Прийшов швидко коридором на веранду, але
Остапенка тут уже не було. Відчинив двері на
подвір'я, але й тут не було нікого. Буря вщух
ла, десь здалеку ще грюкотіли громи, дощ
ішов невпинно. Зачинив двері веранди, прой
шов через сіни й велику вітальню та спинився
перед дверима,

що

ве.11и до

канцелярії

рези

денції. За дверима чутно було голоси. Один
голос начеб то лаявся, другий, тихший, оправ
дувався.

Беттіrер здержався хвилинку перед дверима,
нерішений, що зробити. Врешті сильно посту
кав у двері.

-

Заходь!

-

почувся голос ізза дверей.

Беттіrер відчинив двері та здержався в по

rюзі: проти дверей, за столом, у розхристаній
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сорочці сидін волковник Свєрдлов, на столі ж,
закиненому

ред

паперами,

столом

струмочками

стояв
лилася

лежала

Остапенко,

тростина,

якому

з

а

пе

носа

кров.

Свєрдлов, побачивши Беттіrера, замахав ру
кою.

- Заходьте, заходьте, пане резиденте. Ви
уявляєте собі, як ці Українці нашому батюшці
цареві служать? А цей ось

-

і тут Свєрдлов

показав рукою на Остапенка, який непорушно

стояв біля стола що його за найздібнішого
всі вважають, знаєте, яку дурницю стрілив?
Царські гроші розкидає, нісенітниці верзе, Бог
зна куди шляється, а толку з цього ніякого!
Ах ти, мурло пореланеІ
І Свєрдлов гримнув кулаком у стіл аж у кім
наті задудніло.
- Що сталося, пане полковнику? В чому
справа? спитав Беттіrер. Підійшов ближче
стола та глянув на Остапенка: почерез його
обличчя бігла темно-синя пруга а одно око
починало

-

напухати.

А справа в тому, пане резиденте, що хто

батюшці-цареві

нашому

служить,

той

мусить

до смерти чесно й віддано йому служити, хто б

він не був. Ви Німець, ви чесно служите і цар
вас милує і грошей не жаліє. І так же ж цар
усіх милує, хто йому служить, Поляк він чи
Українець, без ріжниці. Але хто хоче обманю
вати

нашого

государя,

горе

йому!

Скажи,

()стапенку, ти за те, що привіз нам оцей до
кумент і тут Свєрдлов поклав руку на па
пері, який лежав розгорнений перед ним на
столі одержав царське золото? Скажи,

одержав?
Одержав!
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-

шепнув Остапенко.

-

Заплатив тобі цар-батюшка старицею за

те, що ти вірно цареві послужив? Скажи, за
платив?

-

Заплатив!

шепнув знов Остапенко.

-

А чого ж ти ганявся по Підляшші? Чо-

го ж ти там шукав?

-

Я ж шукав за цим василіянським мана

стирем, куди всі

Ага!

лостоку

-

Куди

-

-

зрадники
манахи збираються, ці Базмліяни папські, так?
- Ваша милість самі казали, що в Білосто
ці-Свєрдлов помалу встав ізза бюрка та неначе
хижак, підходив до Остапенка:
- То ти, хаме, кажеш, що я велів тобі їхати
на Підляшшя? Так?
- Ні, ваша милість, не на Підляшшя, до Бі-

-

всі твої українські

...

А Білосток де лежить? Га?
На Підляшші ...

Брешеш, дурню! Може там десь на Підляшші є якийсь Білосток, біс його знає, але
той Білостоцький манастир, куди я тобі велів
їхати, лежить під самим твоїм носом, чуєш
йолопе, коло Луцька, знаєш де Луцьк?

Як же ж не знати, знаю!
А селище Білосток, коло Луцька, знаєш?
Ні, ваша милосте, не знаю ...
Бачите, пане резиденте, і таких Українців
на своїй службі тримає наш благородний rосу
дар-батюшка та милує їх і гроші їм платить!
І такий ось недотепа звернувся до Беттіrера
- їздить світами за царські гроші, замість

-

вкрутитися між цих зрадників-уніятів Васи.ТJіян,

замість

про

все їх

вилитати та нам

сказати,

щоб зай.вих клопотів із цими окаянними мазе-
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пинцями

не

мати...

Бачите, така то

вірність ...

А ти на вірність цареві присягав, холопе, ска
жи, присягав чи ні?
Присягав! шепнув знов Остапенко.
І ти знаєш, як цар карає, знаєш? Ти ж із

-

Батурина? Правда?
-Так ...

- От і вважай, щоб ти так не поплив Сеймом, як Батуринці ...
нику,

А воно ще може не запізно, пане полков
доручити комусь другому поїхати до

цього манастиря? ..

-

вмішався Беттіrер.

Свєрдлов махнув рукою.
Тепер справа пропала! Через цього дурня

-

все поп.JІуталось!

Коли б ми були схопили в
Білостоці цього папеького шпигуна, що в бла
гочестиві ченці пошився, князя Пузину, та від

нього відібрали ті листи, що він їх віз до Ри
му від другого такого запроданця папського,
львівського владики Шептицького, от тоді був

би заспівав нам гетьман Скоропадський ... Ех!
Про що тут говорити! Хам і стільки!
Свердлов спинився біля бюрка та глянув на

документ, розложений на ньому. Беттіrер ско
са кинув оком на Остапенка й задеревів: очі
в

Остапенка

якось

несамовито

бігали,

губи

беззвучно ворушились, він важко дихав і зда

валося ось-ось кинеться на Свердлова. Бетті
rер миттю став між Свердловам і Остапенком,
відгороджуючи їх собою, та нахиляючись над
столом спокійно спитав:

-

Що

це

за

документ,

пане

полковнику,

можна знати?
Свердлов

підняn

голову

пролетіла його обличчям:
1ї4

й

гидка

усмішка

- Завіщання цього собаки Войнаровського ...
-- відповів.
- О, це цікаво! Невже він сподівається, що
його чекає? здивувався Беттіrер.
- Очевидно, що знає, бо ніхто не втече пе
ред нашим
Свєрдлоn. -

царем!
Ми всюди

відповів
найдемо

кожного з них раніше чи

самопевно
і

зрадників

пізніш досягне ка

раюча рука нашого rасударя. От, бачите, пане
резиденте, що пише в своїм заповіті ця мазе

пинська собака ...

-А з якою датою?- поцікавився Беттіrер,
близенько відсуваючися до бюрка.

-

З якою датою?

-

повторив Свєрдлов,

а ось, 19 серпень 1716 року.
- Та невже? - зчудувався Беттіrер,
сьогодні

-

-

а

12-тий жовтня!*)

Чуєте?

-

не слухаючи Беттіrера, говорив

дальше Свєрдлов. Який він люблячий муж
і батько! Хтось, хто не знає цього жонолюба,
бабія і перевертня, міг би Бог зна що подума
ти про нього! Послухайте: "Моїй любій шлюб
ній жінці, вельможній Анні Войнаровській, уро
дженій Мирович, за її вірність, чесність, добру
поведінку й щиру любов, що їх я достатньо
відчув і від неї дізнав, хочу дати п'ятдесят ти

сяч талярів з капітальної суми, яка тепер ехо
ронена у його Величества Всемогутнього ко
роля Швеції, мого найласкавішого короля ... "
Ви чуєте, Беттіrер, п'ятдесят тисяч талярів!
П'ятдесят тисяч талярів! як відгомін
повторив Беттіrер.

-

-

*) Дата схоплення Войнаровського. Завіщан
ня

автентичне.

17!)

- Це rце не все, Беттіrер, цей злодій ще
більше накрав! А ось слухайте дальше: других
50 тисяч дає він своїй доні Елеонорі "замість
приданого", а решту чуєте, rце є решта! синові Станиславові! А який із нього побож
нюк: 1ООО талярів на манастир Василіян у Біло
стоці, 1000 талярів для манастиря rолата в
Мо.11давії "де поховано тіло його Ексцеленції
блаженної пам'яті Гетьмана Запорізького Ма
зепи, мого дядька й добродія", цього злодюги
й зрадника, проклята будь його пам'ять!, а по
1ООО талярів одержали манастир і Міноритів,
Капуцинів і Францисканів у Вроцлаві ... Добре
накрав,

злодюга,

нема

що

казати,

є

за

що

з

бабами волочитися і в карти пограти а перед

світом патріота й українського

"державника"

вдавати та поклони перед іконами бити!

І Свєрдлов із пересердям кинув об стіл заві
rцання Войнаровського та глянув на Остапен
ка, який дальше стов непорушно коло стола.

- А тобі що, заціпило? Не тішишся сRоїм
"милостивим князем" Войнаровським? Та він
же ж такий Українець, як і ти, що?
На Свердлова глянули налиті кров'ю очі
Остапенка, він хотів щось сказати, але губи
в нього задрижали й із грудей добувся якийсь
нелюдський стогін.
Свєрдлов, не зводячи очей з Остапенка: пі
дійшов ближче до стола і взяв у руку тро
стину.

Остапенко затрясся мов у лихорадці,

огля

нувся якось безрадно довкола та був би впав,

як би Беттіrер не підскочив до нього й не під
держав його.

та
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Виведіть його, пане резиденте, до кухні
йому ведро води на голову, хай

налийте

прочуняє! От тобі й козак-запорожець! Дістав
кілька разів по морді й охляв, як nанянкаІ

Тьху! сплюнув з огидою Свєрдлов.
Беттіrер узяв попід рам'я Остапенка й вивів
з кімнати.
ІЗи втомлені дорогою, ходіть до кухні, об
- го
ворив помалу Беттіrер, тримаючи Остаnенка
під рам'я. --- Ось, сідайте тут на ослінчику, я
вам nодам води обмитися.
- Пити! - шепнув Остапенко.
Беттіrер налив кухо.11ь води й подав Оста
пенкові; цей виш1в душком і мов опритомнів.
Підвів голову та глянув на Беттіrера.
- Тут дуже гаряче! - сказав спокійно.
- Гаряче? - здивувався Беттіrер. - Ні,
тут навіть хо.11одно. Вас напевно рана на об
личчі болить і пече. Ось тут вам мидниця з
водою, промийте обличчя водою, я ж зараз
піду до жінки сказати, щоб нам снідання зго
товила. А ось де дзеркальце!
І Беттіrер швидко вийшов із кухні.
Остапенкові стало знову жарко. Він nомалу
підніс руку, яка була здавалось неймовірно
вя.жка та торкнувся обличчя. Щось запекло йо
го в руку, він схопився з ослінчика й занурив
лице у воду в мидниці. Наче б полегшало.
Підніс голову догори, хотів нею струснути, але
щось несамовито запекло його й занило.
- Боже ж ти мій! -- зідхнув - що це зі
мною!
Знов набрав води в долоні та хл19nнув собі
в обличчя. І нагло все nригадав, і все було та
ке ясне і nросте:
- Так, він ходив цілу ніч по Гамбурзі. А все
LІерез Оксану. Так. Оксана винна, що його так

-

миєтеся, поснідаєте й усе буде гаразд!

12 -

Сім золотих •1аш
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голанн боJшть і н жар кидає. Оксана, так. Це
вона

йому

не вона?

сказяла,

Ні,

ні!

що

Вона!

він зрадник.

А

її

батько,

А

з

може

одним

оком і дерев'яною ногою (бо друге око нико
лоли та ногу відтяли Москалі, як різали нnсе
лення Батурина)

-

викинув його з хати:

ІЦоб твого духу не було чути в моїй ха

ті, чуєш, виродку московський?! ..

- Це неправда! Це неправда! Я не виродок!
-- закричав Остапенко та оглянувся: довкола
не було нікого. Кухня була порожня.

--

Що це зі мною, Господи, що це зі мною!

--

Я не могла б подати руки такому Укра-

їнцеві, якого Москаль по обличчі вдарив а цей

не застрелив би його!

--

--

так казала Оксана.

А я поклявся, що як тільки вдарить мене

Москаль, то згине ...

--

Я поклявся

--

Оксані

--

поклявся

-- -

Знов кинуло його в жар і запекла рана на
обличчі. Нахилився ш1д водою в мидниці, щоб

набрати в долоні води й занімів: у мидниці
стояв полковник Полішко з чорною перев'яз
кою на оці й дерев'яною ногою, вдягнений у
військовий однострій, з полкавницькою була
вою в руках, а його одно око блискало, як у
вовка:

--

Ко би ти знав: я з голоду на чужині зги

ну, та Москалеві служити не буду ... А ти слу
жиш! І за царське золото ти себе

й вітчизну

проднв!

Остапенко помалу й обережно вложив вка
зівний палець у воду і почав колотити. А тоді
видюще око щезло й у воді зробилася чорна
пляма.

-І вже нема полковника!-- засміявся тихо.
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І1оJІковник! Без ока, одноокий! І з булавою!

-

Сміючись

тихо,

піднявся

з

осJІінчика,

взяв

у руки дзеркальце, підійшов до вікна і глянув
у нього. А з дзеркальця глянуло на нього за
кривавлене

обличчя

його

батька,

без

носа

й

без вух. І.JСІтько був прив'язаний до дошки, а

хвилі

Сейму,

червоні

від

крови

й

горію~-tого

Батурина, несли таких дощок сотні сотень. І на
кожній дошці з повідрубуваними руками й но

гами, відрізгними носами й вухами, павиколю
ваними очима були прив'язані діди, жінки, не
мовлята

...

Це Батурин! шепнув до себе Остапен
ко. Наказ Меншікава: всіх Батуринців, не
виключаючи ні старих дідів, ні жінок, ні не

-

мовлят, після катування, прив'язати до дощок

потопити в Сеймі. Так! Пригадую!

Осипенко поклав дзеркальце на підвіконник
почав

-

терти

рукою

чоло.

Хто це сьогодні згадав про Батурин? Хто

це був?

Не міг пригадати ... А Батурин горів. Горіли
гетьмsнські пглати на Гончарівці, горіли пала
ти генерального судді Кочубея, горіли сади й
двори

гетьманських

вельмож

Ломиковського,

Горленка, Орлика.
Остапенко здригнувся й оглянувшись довко
ла побачив усюди вогонь. Несамовито закри
чав: Горить! Води! Води!
Іlрожогом кинувся в сіни, відчинив двері та
вибіг на вулицю.

йшов дощ.
Остапенко

спинився,

підставив

долоню,

на

яку впало кілька краплин дощу.

-

Цей Дощ не погасить пожежі!

-

поду-
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мав. - Треба води з моря. Море погасить по
жежу Батурина. Тільки море!

-

А хто заплатить за воду з моря?

нула

Зробив
нагло

-

миг

-

думка.

на

кілька
ввесь

кроків

голос

і

знову

спинився.

І

розреготався.

В мене є царське золото! Цар заплатить!

Цар заплатить за воду!

І Остапенко почав бігти. Він нічого не чув і
нічого не бачив перед собою, бо перед ним
горів Батурин. Він не бачив людей, які зчудо
В<ШО оглядалися за ним, він не чув лайок віз
ників, коли перебігав через вулиці, не звертав
уваги на свистки міської сторожі, яка бігла,
щоб його зловити.
Він біг, біг, біг. А перед ним горів l)атурин,
а в цьому вогні згаряла його Оксана, її батько,
одноокий із дерев'яною ногою полковник По
лішко, та їдка усмішка Свердлова.
Він перескакував через рови, перебігав пло
щі, скручунав у якісь вулички й біг навмання,
поки не побачив брудні й сірі від дощу роз
бурхані хвилі моря. Вискочив на якийсь муро
ваний причілок і спинився. Важко дихюпчи,
сягнув до кишені каптана, витягнув звідтам
кілька золотих дукатів і з реготом кинув їх
у

море.

І тоді почув свистки. Оглянувся. З усіх бо
ків до причілка, на якому він стояв, підбігали
якісь постаті й щось кричали, вимахуючи ру
ками.

-

О!

-

розреготався Остапенко.

-

живим Москалям не дам! Такий наказ!
·І кинувся в море.
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Я себе

.

11

РОЗДІЛ

ЛИСТ АВРОРИ ГРАФИНІ КЕНІ(СМАРК

-

Те, що ти тепер читатимеш, мій сину, це

автентичний

протокол?

Так, Токуrаво! відповів віцеграф де
Шарон. Це відпис протоколу схоплення
полковника Войнаровського, що його велів
собі предстанити амбасадор Франції Пуссен. *)
його виготовлено в маrістраті Гамбурrу.

-

Токуrава всунув руку в широкі рукави свого
ха.тшта й заплющив очі.

-

Будь ласка, читай мій сину!

"Князь Войнаровський, племінник козацько
го гетьмана Мазепи, перебував тут деякий час
і мав часті зв'язки зі Шведами, що жили в
Гамбурзі. Про це дізнався московський рези
дент Беттіrер і повідомив царя. Він дістав на
каз заарештувати Войнаровського й показав
цей наказ маrістратові, прохаючи в нього до

зволу на арешт. Хвальний маrістрат дав у цій
справі доручення полковникові Вольденберrо
ві з підкресленням: коли вже згаданий князь

*)

Рукопис

цього

протоколу

переховується

в гамбурзькому державному архіві.
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буде J::Іс-lрештонсший, нін залишиться під охо
роною міста.

"Коли ж резидент, очевидно тут мова про
Беттіrера --- додав де Шарон дізнався, що
князь буде у графині Бі.11ькен, повідомив про

це

полковника

сторожі.

Во.1ьденберrа,

домагаючись

ВоJІьденберr у прияві секретаря мо

сковського

резидента, дав

підстаршину й

чо

тирьох воякіn та наказав їм ждати на розі до

му Кільмана, проти якого находиться дім гра
фині Бі.'Іькен; вони мали допомогти заарешту
вати князя та відте1к перенезти його на полі
нійну станицю.
"Ко.'Іи ж Ію яки прибули на ріг Кільменської
оселі, резидент там уже їх ждеш і показав nід
стщнuині браму, де він разом із чотирьома во
яками має заховатися, доки нісланець не ска

же, що вже можна вийти.
''Пів

години

опісля Войнаравський вийшов
Бількс:н, сін у свою повозку

із дому грnфині
і ВИЇХШ3 ШІ

ВУJ1ИЦЮ А-5-Ц.

''Син резидента зі сторожею зараз же пу
стився вслід за Войнаровським, підстаршина
ско·шв у повозку й урядово повідомив князя
ВойшJровського

11ього

ш;;GJІі.

про

Тоді

арешт,

князь

домагаючися

Войнаравський

у

сnи

т<Зв:

Хто ве.r1ів мене арештувати?
"На Іtе резидент Беттіrер ВІДІІОвів:
- його царське величество! - і показав
ш1каз арештування на письмі.
"Князь ВойнаровоJкий відмовився віддnти
сіюю шaGJIIO і тоді резидент Беттіrер попрохав
nідстаршину відібрати шаблю Войнаровсhко
му. Князь вручив шабJІЮ підстаршині, але ре
зидеІп р~штом uихопив шаблю з рук підстар-

---

шини, під час того, як той, згідно з наказом,
хотів відвезти Войнаровського на городську

поліційну станицю. Резидент і його син погна
ли коні й гнали так довго, поки повозка не зу

пинилася біля дому резидента на Юнrферrассе.
Маючи князя в своїй оселі, резидент післав
секретаря і помічника його з двома вояками
зробити трус у помешканні Войнаровського та
всі його речі принести до мешкання резидента.

"Хвальний Маrістрат був дуже вражений та
ким ходом справи і наказав старшині з 16-ма

вояками негайно

nідправитися до оселі рези

дента та з<:Ілишитися

там

як сторожа

Война

ровського, тим більше що московський рези
дент поставив біля дому коло себе московську
сторожу, яка, що правда, зJюжила свою зброю
в городській брамі ... "

Віцеграф де UІарон згорнув пnпір і глянув
на Великого Шоrуна Токуrаву, що сидів не
порушно

з

заплющеними

очима.

По хвилині мовчпнки Токуrава тихо спитав:

-

А що ти зробив, мій сину, щоб рятувати

свого друга?

-·

Я все зробив, що тільки міг зробити, ToJ{yraвo! живо відповів віцеграф де Шарон.
- Ще два тижні перед нападом на Войнаров
ського, тобто перед цим трагічним днем 12
жовтня--

- Дозволь, мій сину, що я тебе про одне
спитаю перебив Токуrава розкривши пові
ки і його бистрі, живі очі на один момент на
че вп'ялилися rз об~1иччя де Шарона ти був
тоді на прийомі у графині Бількен?
- Ні, Токуrаво. не був! Амбасадор Пуссен
'l()ручив мені цього вечора С)ДНУ справу і, хоч
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н

старався

її якна.йшвидш~

поладнати,

q

не

велів прийти ...

-

Розумію!

-

шепнув неначе до себе То

куrава.

- І тому я хочу сказати, що не тільки в
моїх зустрічах із Войнаровським, але ще на
віть тоді, коли він гостював у короля Юрія,
я переслав йому вістку, щоб він був обереж
ний, бо "солдати вештаються по місті ... " Але
Войнаравський був самопевний і ніяк не мож
на було переконати його в тому, що його, як
одного з найвидатніших Мазепинців, насмі
литься схопити цар Петро. До мене, пол
ковника королівської rвардії імператора ll1ве
ції і громадянина ~'країнської Козацької Дер
жави, ніхто не має права! повторював він
часто. Правда, Токуrаво, 1цо з моментом смер
ти однієї з наших найбільш талановитих аrен
ток, я якийсь час не мав зв'язку з московською
резидентурою в Гамбурзі. Але це була пубJІИЧ

на тайна, що в АJІьтоні, кіJІька годин від Гам
бурrу, є головна кватира Шереметєва, началь
ного вождя московських військ у Мекленбур
зі ...

-

Я чув, 1цо домагаючись видачі Войнаров

ського, цар Петро написав до Маrістрату, мов

ляв, Войнаравський
ським скарбом ... " -

-

"не розрахувався з цар
промовив Токуrава.

Так, це правда! Це була перша нота до

гамбурзьІ<ого l'Лаrістрату, що її переслав ув
імені царя Петра Беттіrер, бо тільки Тё:і.КИМ
шляхом можна було домагатися арешту ди
пломата. Цар Петро дуже добре знав, що ви
магати видачі дипломата Української Держа
ви, чи приарештувати його тільки тому, що він
був членом уряду держави, яку розбив цар, ІН4

було б нісенітницею. І тому БеттіІ'ер старався

всіма силами схопити Войнаровського й пере
везти його до своєї резиденції, тобто правно
на московську територію, ку ди не може вгля
дати Маrістрат Вільного Міста Гамбурrу. і це
справді йому спершу вдалося, але цей перший
успіх Беттіrера ми знівечили ...
-Вибач, мій сину, хто це ми?- спитав То
куrава.

- Дозволь, Токуrаво, що розкажу про це
обширніше, бо в стараннях визволити Война
ровського з кігтів царя Петра не тільки я орав
участь, що було моїм обов'язком з уваги
на наші дружні взаємини з цим великим Укра
їнцем але й цілий наш дипломатичний кор
пус Вільного Міста Гамбурrу, бо серед усіх
дипломатів Войнаравський тішився великою
пошаною.

-

Про це я знаю! -сказав спокійно Току

rава.

-

Та перш усього, поки ти, мій сину, все

докладно
тання

-

розкажеш,

дозволь

на

одне

запи

...
Слухаю, Токуrаво!
Хто, на твою гадку, винен в ув'язненні

-

а не схопленні й вивезенні Войнаровського?
- Аврора графиня Кеніrсмарк! - відповів
рішуче де Шарон.
- Ти думаєш, мій сину, тільки вона?
- Так! - без надуми відповів де Шарон.
- Без постаранніх впливів? - спитав тихо
Токуrава, глядючи бачна крізь щілини повік
на де Шарона.
Де Шарон хвилинку подумав:

-Безумовно, впливи можливі, але хіба тіль
ки ... англійські. Хоч знову ж, годі сумніватися
в чесність короля Юрія ... Вони ж старі універ-
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ситетські друзі з Войнаронським, але ...

-

-

Легка усмішка сплила по обличчі Токуrави:
- Це добре, мій сину, я тішуся, що в тебе
вроджений дипломатичний хист. Могутній рід
де Шаронів матиме потіху з тебе!
Де Шарон легко схилин голону в поклоні:
-- Дякую, Токуrаво!

-

Розказуй

схоплення

Войнаровський,
гомін у світі.

-

дальше,

такого

мусіло

Я ще не спав

мій

сину!

видатного

-

мати

Безумовно,

дипломата,

сенсаційний

як

від

хоч було вже з nівночі,

коли до мого помешкання застукав особи-

-

стий секретар нашого французького амбасадо

ра Пуссена та велів мені негайно явитися в ам
басаді. Я зараз же вднгнувся і nрийшо1в до ам
басади. Пуссен був дуже схвильований і сnо
вістив мене про схоплення Войнаровського та
що силою свого становища він же ж голова
дипломатичного корпусу він поnрохав на
конференцію шведського амбасадора Ротліба,
данського амбасадора Гаrедорна й nруського
амбасадора Буркгардта. Всі нони nрибули до
нашої амбасади около З-ої години ночі. Тут же
рішено подати реляції урядам даних держав
та спільно домагатися звільнення Войнаров
ського. •) Зокрема амбасадор Рот л і б був обу
рений тим, як смів резидент московського ца
ря закликати до Гамбурrа 12 московських дра
rунів, щоб стерегти Войнаровського. Ротліб
заявив, що він негайно посилає гінця до гене
ра.'Іа Велінrа, начального
вождя
шведських
uійськ у Бремені, щоб цей прибув до Гамбур
rа. Гаrедорн цієї ж таки ночі вислав nовідом-

•)
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Автентичне.

лення до данського короля

слід

згадати,

що

гардт старався

пруський

частинно

Фридриха

lV. Tyt

амбасадор

оправдати

Бурк

Беттіrера,

мовляв, Войнаравський був підданим царя Пе
тра а
"Мазепинська Україна" збунтуваJІася
проти

царя. Буркгардтові дуже гостро відпо
вів Ротліб. Я думаю, Токуrаво, що того ж
змісту повідомлення про арешт ''васаля й бун

таря"

Войнаrовського

і

пішло

в Прусію ...

- Около б-ої ранку конференція закінчила
ся. Пуссен доручив мені бути зв'язковим між
шведською і нашою французькою амбасадою
та

повідомляти

про

кожний крок амбасадора

Ротліба в справі Войнаровського. Я домовився
з амбасадором Ротлібом, що в 10-тій ранку

буду в нього. Пуссен теж доручив мені,

ще

перед І О-ою ранку офіційно, в його імені, по
відомити прем'єр-міністра графа Флемінrа про
замах

Беттіrера.

Але

коли

я

зголосився

до

Флемінrа в 9-тій ранку, він уже про все знав
та сказав мені, що генерал Велінr уже прибув

до Гамбурrу. Я негайно поїхав до шведської
амбасади, де секретар Гайденетам заявив мені,
що Ротліб із генералом Велінrом уже поїлали
до Маrістрату й Ротліб просив мене заждати
на нього в амбасаді. Ждати довелося недовго,
як врешті й догадувався Гайденстам, мовляв,
для суворого й енерrійного BeJiiнra існує тіль
ки один доказ: шабля!

-

Після

приїзду

з

Мпrістрату,

чи

радше

після демаршу, що його зложили в Маrістраті

амбасадор Ротліб і генерал Велінr·, домагаю
чись негайного звільнення з арешту Войнаров
ського, який є "під протекцією шведського ко-

1R7

роля і є полковником коро.лівської rвардЕ,''*)
амбасадор Рот.ліб велів мені передати Пуссено
ві, що цей демарш дуже збентежив Маrістрат,
бо "ніхто з нас не знав, що Войнаравський
є членом шведської армії", дальше, що з нака
зу короля Карла ХІІ генерал Велінr має зали

шитися у Гамбурзі та зв'язатися з Войнарав
ським особисто, та що генерал Велінr разом
з амбасадором Ротлібом мають повідомити
про все офіційно Курцрока,

амбасадора "йо
го Величества цkarn Святої РимсьІ(ОЇ Імперії
Народу Німецького". Коли я про це повідо
мив Пуссена, він дуже втішився та заявив ме
ні, що цісар, як сувсрен Гамбурrа, рішуче не
дозволить на видачу Войнаровського цаrеві.
-Це в основному, з уваги на нентральність
Вільного Міста, яким є Гамбурr заявив мені
Пуссен противиться точкам
конституції
Римської Імперії і вже сьогодні можемо ска
зати, 1цо замах царя Петра не вдався!

- Між тим генерал Велінr зажадав бачення
з арештованим Войнаровським. Коли ж Ма
rістрат, побоючися Москалів, не хотів на це
погодитися, Ротліб, піддержуючи Велінrа за
явив, що він дасть наказ

- маючи повновласть
nід короля Карла ХІІ придержати всі гам
бурзькі кораблі в шведських пристанях. До
цієї ж заяви Рот~1іба долучилися Пуссен і Га
rедорн. Тоді Маrkтрат дав наказ двом гам
бурзьким старшинам товаришити генералові
Велінrові

до

кімнати

оселі

Беттіrера,

в

якій

*) Король Карло ХІІ найменував Войнаров
ського полковником королівської rвардії 1714
року.
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nридержувана Войнаровського і тут, у nри
явності Велію·а й старшин, Войнаравський на
писав протестаційну ноту, в якій звернувся до
"цісаря, володаря Німецької Імперії", до швед
ського короля "Протектора Козацької Нації",
до
французького
"християнського
короля,
оборонця принципів права й моралі в Европі"
та до англійського короля "приятеля, і союз
ника шведського короля, мого добродія". В
цьому протесті Войнаравський заявляв, що йо
го арешт противиться міжнародньому праву,
бо він ніколи піддяни.\1 царським не був. Цей
протест генерал Велінr передав голові дипло
матичного корпусу Пуссенові і дня 18 жовтня
амбасадори Пуссен, Курцрок і Ротліб зложили
формальний протест у Маrістраті, маючи вже
формальне право домагатися звільнення Вой
наровського

-

з

арешту.

Внаслідок цього протесту на пленарному

засіданні сенату й лавників Вільного міста Гам
бурrу, дня 28 жовтня рішено відмовити цареві
Войнароnського.
- І на тому мабуть кінчається перша дія гри

видачі

за Войнаровського?

- спитав Токуrава.
О, ні! Кінцеве закінчення першої дії ба
гато більш ефектовне, бо по місяці, тобто до
кладно 2 грудня (а було це в п'ятницю) амба
садор цісаря, Курцрок явився в Масістраті з
цісарською нотою, в якій цісар "із ве.11иким
сумом дізнався" про недодержання азилю ''су·
проти кавалера Войнаровського", рішуче npo ..
тивиться його видачі Цареві Til напоминає---~'до- .. брий город Гамбурr", що той "завжди пови
нен бути невтрАлt ним", ніякого насидJІЯ сто
сувати не може, "тимбільше по односторонній
заяві когось заарештувати, а тим менше вида-
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вати." А коJІИ "канс.ІJІер Войнаrонський" у чо
мусь прогрішився, то скаргу треба передати
в Найвищи:й Імператорський Суд.*)

- Ніколи я ще не бачив Пуссена таким ра
дісним, як чергової суботи, З грудня, коли він
увесь дипломатичний корпус, включно з Курц
роком, запросив до нашої амбасади на чарку
вина.

Був теж

приявний

амбасадор

Матесон,

який з уваги на недавну видачу англійському
]{Оролеві

..'Іорда

Юрієві

І

якобінського

проводиря

Дюфуса, що його Рада lV\aricтpaтy Гам-

6урrу позбави.па азилю, був дуже уважливий
і безпосередньої уч2.сти в акції Пуссена не
брав,

хоч

у

схоплення

:а самого

своїм

звідомленні

Войнаровського

Войнаровського

до

назвав

"моїм

Лондону

"нахабним"

приятелем .. .''

А найбільше реготався мій шеф, Пуссен, коли

Гаrедорн виявив, що схвильований і збентеже
ний
цією дипломатичною
акuією
БеттіІ'ер,
:який не сподівався, що "задля якогось J~кра
"їнця"

виникне

така

буча,

звернувся

до

царя

.з проханням надіслати кілька полків драr.vнів
.до Гамбурrу, бо здогадно треба бу де зброєю
домагатися
н~

ці

видачі

слова

Войнаровського.

Гаrедорна

прояснилось

суворе

обличчя генерала BeJiiнra і він крізь зуби вда
волена ви цідив:

- Ну, врешті можна буде поторощити тро
хи московські кості ... що дуже не подоба
лося звеличникові політики царя Петра, пру
ському амбасадорові Буркгардтові і він з пе
ресердя випив душком повний келих вина ...
*)
тичні.
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Усі

події,

повідомлення

письма

автен-

----

Ось так, НеJІикий

Uloi·yнe, виглядає м1и

звіт з дип;юматичної діяльности в справі звіль
нення Войнаровського. Обіцяв я тобі точно й
правдиво все представити, бо ти написав мені,

що те, що я тобі розкажу,
закриєтhся

твоя

течка

з

буде вирішне, чи

написом

"Україна",

чи буде да.11ьше відкрита.

Так! хитнув головою Токуrава.
І твоє рішення, Токуr8во?
-- Я ще не рішив, мій дорогий віцегрQфе,
бо не знаю точно найважливішого: чому Вой

-

наравський віддёв себе в руки царя і то добро
вільно?

Вінеграф де Шарон устав із крісла, мовчки
пройшовся по кімнаті, підійшов близько до
Токуrави й безрадно розгорнув руки:
- І я цього не знаю, Токуrаво, та мушу rци
ро признатися, що ніхто з нас цього не ро
зуміє. Щиро юnІ<учи це був удар по всіх нас,
бо звільнення Войнаровського, включно з пе
репросинами його, було тільки справою часу.
Дня З-го грудня Маrістрат Гамбурrа вислав де
путацію до царя в Альтану, прохаючи не ви
магати видачі Войнаровського, бо це грозить
війною.

Войнаровського, на домагання Курц
рока, мали перевезти до його мешкання, бо з
хвилиною цісарської заяви, він уже був під

опікою цісаря, словом Войнаровському нічого
не грозило ... І просто не хочеться мені вірити,
шоб Войнаравський до такої міри завірив гра
фині Кеніrсмарк ...

-- Ухні
мій сину!
-

взаємини були лубличною тайною,
сказав спо·кійно Токуrава.

-

Так, Великий ШоІ·уне, це правда, я знаю

про це вjд самого Войнаровського може біль
ше, як дехто інший, але ніхто, включно зі
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мною, не міг сподіватися, щоб такий уродже
ний дипломат, яким був Войнаровський, мtг
повірити словам такого ворога України й та
кому крутієві, яким є цар Петро.

-

Всі Москалі крутії і не забувай, мій сину,

що слов~ царя Петра повториJІИ солодкі усточ

ка Аврори графині
малу Токуrава.

Кеніrсмарк

- Так! Солодкі усточка ... до себе віцеграф де Шарон.

-

сказав по

шепнув неначе

- Але! Ти читав листа чи може щось бJІИЖ
че знаєш про листа Кеніrсмарк до Войнаров
ського?
--

Ні! І хоч як я ст~рався дізнатися ближче

про цього листа, ніяк не вдалося. Але лист був.

Це сказав мені Гаrедорн і саксонський посол
Льоозена. Врешті є лист графи.ні Кеніrсмарк до
Пуссена, я його читав. Там виразно написано,
що коли Войнаравський добровільно з'явить
ся в царя, він не тільки не буде покараний, але
зможе осісти де хоче в Европі, що всі його
родичі, які тепер на Сибірі, будуть звільнені
з заслання і зможуть повернутися в Україну,
їхнє сконфісковане майно буде їм повернуте
а цар хоче зокрема обговорити з Войнарав
ським майбутнє "Козацької Укрнїни". І було б
дуже вказане, коли б Войнаравський міг яви
тися до царя в день Ангела цариці, 5-го груд

...
-

ня

І це мабуть так і сталося?

Так! відповів ·якось схвильовано де
Шарон. Дня 5-го грудня Войнаравський по
прохав Маrістрат видати його цареві. Я зро
бив для тебе відпис цього письма, Токуrаво,
-:-v

ось прошу!

192

І де Шарон подав Токуrаві невеличкий ку
сок паперу, на якому було написано:

"Тому, що сьогодні святкують День Аш·ела
її Царського Величества, прошу Хвальний Се
нат і Маrістрат доставити мене сьогодні до
царя,
з

якого

приводу

хочу

цього

перепросити
великого

свята

і надіюся,

що

одержу ласку

від його Царського Величества."*)
- Очевидно, що Хвальний Маrістрат із най
більшою приємністю вволив проханню Война
ровського? глумливо спитав Токуrава.
-Ще б пак! Цього ж таки дня, 5-го грудня,
в 4-ій годині пополудні замкненою каретою в
асисті гамбурзьких драrунів Войнаравський
виїхав до Альтани, звідкіля вже не повернувся.
- І не повернеться ніколи! - сказав спо
кійно Токуrава вдивляючися в кусок паперу,
що його йому передав де lllapoн.
- Чи думаєш, мій сину, що до скріплення
солодких слів царя Петра причинилися Гш·е
дорн і Льоозена? спитав по1 хвилині.
- Безумовно, врешті мачав у тому пальці й
Флемінr, що, знаючи рішучість генерала Велін
rа, боявся наступу шведських військ на Сак
сонію.
- А чи тільки Флемінr? - спитав, погля
нувши на де Шарона щілинками очей, Току
rава.

- Не знаю, Токуrаво, повір мені, що я вже
тепер нічого не знаю! відповів якось без
радно де Шарон.
- Ти ще моJюдий, мій дорогий Шеваліє, ти
ще дуже молодий! Постарієш, бачитимеш біль
ше й інакше! Подай мені, будь ласка, цю теч-

*)
13 -

Автентичне.
Сім золотих чаш
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ку, що ось на підручному столику, так, ця, на

ній є напис "Україна". Так, дякую!
І Токуrава розгорнув течку, вложив туди ку
сок паперу, на якому був відпис прохання Вой
наровського видати його цареві, та почав за
в'язувати течку білою стяжкою, яку витягнув
з широкої кишені халата.

- Білий колір це ... похорони? .. -- спитав ти
хо де Шарон, глядячи на Токуrаву.
Так, мій сину! Дипломатам і державним

-

мужам,

які вірять ворогові на слово, нічого
більше, крім похоронів не належиться. І такий
нарід, що їх зродив, ще довго не матиме своєї
держави

-

...

Це твоя відповідь, Токуrаво, на мій звіт?
спитав по хвилині, показуючи на зав'язану

-

течку, віцеграф де Шарон.

-

Так!

-

відповів твердо Токуrава

-

і на

наші манджурські пляни з поміччю України.
Бу демо шукати інших шляхів, правда, мій си
ну? Обіцюєш мені й надальше свою поміч?

-

Я завжди до твоїх послуг, Токуrаво!

-

відповів, схиливши голову в поклоні, віцеграф

де Шарон.
- Це мене тішить, мій сину! Будь здоров і
хай дух твого батька а мого сердечного друга,
бу де завжди при тобі! І пам'ятай, що ти є під
охороною

прапору Країни (ходячого Совця,
а пристані Кобе, Оснка і Йокогама є для тебе
й осіб, які ти вкажеш, відкриті. Дати тобі с,хо
рону?
- Дякую! На цьому кораблі я вже є неначе

дома!

--

усміхнувся де Шарон і, щераз низько

вклонившись, вийшов із каюти.
Токуrава заплющив очі, опер

спинку
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фотели

і

щойно

по

голову на
довшій хви.т~ині,

наче збудившись зі сну, взяв у руки молото
чок та легко вдарив ним у невеличкий roнr, що

стояв побіч на столику. Занавіса відхилилась і
в дверях

появився Фуміо Яно.
Чи барон Сузукі є на покJІаді?
Токуrава, не дивлячись на двері.

--

-u

снитав

-

Так, Великий Шоrуне!
Хай зайде до мене!
Ти сказав, Великий Шоrуне!

--

схилився

ниJькому поклоні Фуміо Яно і зник за зана

нісою.

По

хнилині

зананіса

з1-юв

розхи ..1илась

і

в

двернх станун барон Сузукі.

-

Заходьте СJшжче, бароне! Нам треба по

говорити!

--

Ти сказав, Ве.1икий Шоrуне!

-

схилився

в покJюні Сузукі.
Токугава вказав

-

рукою подушку:

Сідайте!

Сузукі

глянув

на

течку,

яка

лежаJІа

перед

Токуrаною і сів проти столика.

- Щойно був у мене віцегриф де Шарон і
його звіт про Войнаронс~.>кого в основі своїй
покриuається з вашим звітом, за виїмкам, чо

го треба було й сподіватися, акції лорда І ·ерт
форда. Чи ви да.ТІі обстоюєте вашу гадку, uа

роне,

що

прохання

Войнаровського,

видати

його цареuі, це Gy.11a справа чести Аврори Ке
ніrсмарк, чи радше Софії Доротеї і короля
Юрія?

--

Так, Великий Шоrуне!
Це оаш здогад, бароне?
Ні, це певність, Великий Шоrуне!
Маєте доказ на це?
Так! Лист Аврори Кеніrсмарк до Война-

ровського!
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-

Цього листа нема!

Так, тепер нема, але він був!
Який маєте доказ на те, що цей лист був?
Є свідок на це!

А саме?
Один із підстаршин сторожі гамбурзьких
драrунів, які на наказ Курцрока охороняли
Войнаровського. Він був свідком, як цього ли
ста Войнаравський спалив після прочитання.

-

А хто передав Войнаровському листа від

Аврори?

-

Цей же підстаршина, Великий Шоrуне!
Тобто,

Войнаровський,

на

вашу

гадку,

був свідомий того, що всі ці запевнення царя
і цариці відносно його особи, це обман і брех

ня?

-

Очевидно, Великий Шоrуне!
І він був свідомий, що йде на катування

мученичу смерть?

-

Безсумнівно, Великий Шоrуне!
Чи про цей геройсьІ<ий учинок Войнаров-

ського знає ще хтось крім нас?

- Тільки лорд Гертфорд. Він учора скнзав
мені пам'ятні слова: нація, яка має таких ге
роїв,

як

Войнаровський,

що

ставлять

вище

честь як смерть, хоч і як буде довго покоре

на, не щезне з обличчя землі.

-

А король Юрій?

Ні, король ІОрій про цей скандал, що його хотіла вчинити Кеніrсмарк, нічого не знає.
А у відповідь на повідомлення Матесона про
замах на Войнаровського й особисту дописку
Матесона "я дуже боюся за долю Войнаров
ського", король Юрій велів зробити всі зусил-
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ля, щоб навіть збройно визволити цього коза
ка з пащі Петра.

- Чому ж Матесон не виконав того? Адже ж
він навіть не включився до акції Пуссена?
Легка
Сузукі:

-

усмішка

пролетіла

обличчям

барона

Часом доручення володарів, Великий Шо

rуне, приходять запізно ...

Розумію! шепнув до себе Токуrава.
Так, як не міг цього зрозуміти й Пуссен,
коли писав листа у Версаль дня 18 грудня,
після катастрофи відпис цього листа нахо
диться в оцій течці і Сузукі показав рукою
на течку, що "тут сталася велика містифі
кація, жертвою якої і став бідний Войнаров

-

ський ... "
Бистрі, живі очі Токуrави заблисли якимсь
дивним світлом. Він помалу розв'язав течку з
написом "Україна", заховав білу стяжку, якою
вона була зв'язана в кишеню кімона та витяг
нув звідтам червону, помалу зв'язав і обгорнув
нею течку та подав її Сузукі.
- Покладіть, будь ласка, бароне, цю течку
в наш Тайний Архів.
- Під яким числом, Великий Шоrуне? спитаь, беручи течку, барон Сузукі.
- Число один! - відповів твердо Токуrава.
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РОЗДІЛ

РІК

---

1739

Равль! Ідемо до хати! Тато буде гнівати

ся, що ми так довго сидимо над морем!

Федір

Шептицький

оглянувся: пляжа була
сусідка, "блакит
ноока Француженка", нк він її в думці назвав,
б?.чивши ЇЇ кожного ранку на ПJІяжі, вдягнула
вже куп?дьний плащ; в одній руці тримала
вже майже порожня а його

nлетену торбинку, о якій лежала книжка, а ~
другій з.11ожену парасольку і гляділа вниз, де,
хлюпаючись у воді, кілька.11ітній хлопчик га
няв з~ великим червоним бальоном.
- Чуєш, Равль? Ідемо!

Із заходу nовіяв холодний вітер і ген далеко
на овиді появились хмаринки. Море грізно за

шуміло Й СТ[1іМКЇ ХВИ.JІі ВдарИЛИ Об ПіСОК.
-- Треба йти! -- подумав llІептицький, вста
ючи з лавочки й одягаючи купальну нагортку.
- - Похолодніло і чого доброго, буде буря!
йде дев'ятий вал!

-Ч9В

І'r\амо, мамо! Мій бальон тоне!
хлопчик

і

побіг

назустріч

---

за:кри

високій

хвилі,

яка з nінистою гривою на хребті блискавкою
ю1f-.:шжолася
---- Равль!

до

-

піщаного

берега.
крик.

за.11унав жіночий

Одним скоком llІептицький найшовся біля
хлопчини та схопив його на руки. Стовп води
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ндарин об них
тицького,

який

і мало не знадив із ніг Шеп

- -

тримаючи

дитину

на

ру

ках найшовся віч-у-віч із жінкою, що, ки
нувши торбинку й парасольку на пісок, збігала
піutаним насипом удалину. Бачивши її наляка
ні великі блакитні очі, передав їй дитину та
заспокійливо всміхнувся:

-

Візьміть дитину, мадам, та йдіть звідсіля,

бо атака хвиль ще повториться, а я зараз по

шукаю бальона.
-Мій бальон потонув, він потонув!
кав хлопчина,

притуJІивши

-

вла

мокре личко до

ма

миного обличчя.
Шептицький погладив хлопчину по головці:
- Будь спокійний, хлопчику, ми зараз най
демо бальона!
Недалеко берега, між розгойданими, неначе
сердитими хвилими. червоніла пляма. Шеп
тицький скинув купальну нагортку, кинув її
на пісок і швидко занурився в море. Новий
стовп води летів йому назустріч. Шептицький
зручно підскочив, схопив бальон і бігом вер
нувся

на

пляжу.

Жінка стояла на піщаному горбку, тримаю
чи за руку хлопчика, а на другій руці була
перевішена купальна нагортка Шептицького.
- Ось тобі й твій бальон, хлопчику! - подаючи бальон, усміхнувся

Шептицький.

Жінка г ляну.тш на х.тюпчика:

-

Равль, як треба сказати?

Хлопчик підніс

головку догори й поважно,

хоч з очима ще повними с.1із, промовив:.

-

Я називаюся Равль де Шарон, дякую, що
ви врятували мій бальон від потоплення!

дуже

А я
меІ-tі

називаюся
бyJro

Федір

приЕмно

де

Шептицький

врятувати

твій

і

ба-
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льон від потоІlJІення!

-

усміхнувся Федір, по

даючи руку хлопчині.

- Як бачу, то нам уже не треба представ
лятися! усміхнулась пані де Шарон. Сер
дечно вам дякую за прислугу! Будь ласка, на
киньте плащ на себе, бо похолодніло.
- Це від схвилювання, мадам! Ви схвилю
вались тією невеличкою пригодою і тому вам
стало холодно. Дозволите, що проведу вас до
мів?
- Дуже бу ду вам вдячна! Мій Равль часом
такий неслухняний ...

- А ця спадщинність по батькові чи по ма
тері? усміхнувся Федір, підносячи торбин
ку й парасольку, що лежали на піску.
- Тільки по батькові! - засміялась пані де
Шарон. По матері мій син матиме лише
добрі прикмети.
-

Нема сумніву! сказав поважно Федір.
Одначе вони проявляться пізніше ...

Глянула свавільно на Федора:
Так! Біля 50-ки!

-

Обоє розсміялися і Равль, бачивши, що вже
минула небезпека, вирвав ручку з матерноі до
лоні та підкинув високо бальон.
Равль! Досить! Чемно йти й ніякої заба

ви!

-

сказала поважно.

Равль глянув на Федора, неначе прохаючи
помочі, але Федір підійшов до стільця на яко
му висів плащик Равля,

і спитав:

Чи стілець теж берете зі собою, мадам?
Ні. Це власність пансіону! Равль, візьми
свій плащик. Вдягнути тебе? Може тобі хо
лодно?
- Ні! Дякую! - сказав Равль, беручи в ру-

-
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ку

плащик

не

знаючи,

в

котру

руку

взяти

бальон.

- Пожди, Равль! Я тобі поможу! - усміх
нувся Шептицький і, нахиляючись до хлопчи
ка, наложив на його одну руку плащик і на
нього поклав бальон.
- А тепер притримай другою ручкою ба
льон і можемо йти!

Пані де

Шарон,

дивлячись

на те,

усміхну

лася:

Вибачте, ви жонаті?
Ще ні, ласкава пані!
йдучи біля неї
сказав Федір.
- Бачу, що ви любите діти а що важливі
ше, діти мають до вас довір'я. Равль комуне
будь не довіряє, в цьому напрямі він дуже

-

химерний.

- У мене дома велика
люблю дітей.
- А ви здалеку?

-:=. Навіть дуже далеко

родина,

тому

я

й

звідсіль! Я з України'

Ви Українець? А я думала, що ви Поляк! У нас є декілька знайомих Поляків і іхнє
прізвище теж кінчиться на "ський".

-

Скруїили
широку

-

А

біля

пансіону

вбік

і

вийшли

на

вулицю.

я

знову

я Українець, то

думав,

що

ви спитаєте

коли

мене,

скажу,

що

це

що

за

нація така?

- О! Я не надіялася, що ви так погано про
мене думаєте! засміялась. Хоч пр аР да,
в Кає ви мабуть перший Українець відколи
існує ця

"чудова"

оселя ...

Ви не любите Кає? здивувався llІеп
тицький. А мені це містечко дуже подоба
ється. Спокійне, тихе -

-
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·---- Як кожна діра
докінчила.

І>огом :~а бут а оселя!

- Але хіба ви тут постійно не живете?
спитав UUептицький.
--

Господи, сахрани!

--

відповіла живо.

Та ж тут можна було б занудитися на смерть.
Ми живемо постійно в Парижі, де мій чоловік
працює

в

МІНІстерстві

закордонних

сnрав.

Але, як дипломат, він теж не знає, куди його

кожної хвилини можуть післати. Тепер він пи
ше працю, а що в Парижі, серед цього гамору
й

руху важко

науково

працювати,

то ми ви

брали Кає. Купили тут дімок і коли тільки мій
чоловік має кілька вільних днів, виїжджаємо
з Парижу сюди. Я намовляла мого чоловіка
поселитися на передмістях Парижу, там же ж
прекрасні околиці, але мій чоловік хотів ко
нечно "морського повітря". От і опинилися в
Ка є. А як ви сюди попали? Чей же, думаю, Кає
в Україні не таке дуже відоме?
Равль, скручуємо праворуч! -- клиkнула
що йшов попереду них, понаж
но несучи свій плащик і бальон.
- Не тільки "дуже", але навіть зовсім не
відоме, ласкава пані. Я тут у переїзді з Ри

-

до хлопчика,

му--

--

З Риму!

перебила йому й аж руІ<ами

-

сп.тrесну.Т(а з радости

-

Яка я рада, rцо я вас

зустріла! Я так страшенно люблю Рим. Ми ми
нулого року були майже місяць у Римі. Я так

просила свого чоловіка, щоб він постарався
про місце в нашій амбасаді в Римі. Але він
не любить Европи. його тягне до вас.

-

До

глянув

нас?

-

не

питаюче на

зрозумів

маю це розуміти, мадам?
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UUептицький

паню де UUapoн.

-

Як я

РавJІЬ! Унажай!

икий

ди веранди,
стола

сокий
руки

--

к.ТІикнула до хлопчика,

перебіг вулицю 1 почtlн пнятися на схо
звідки назустріч

закиданого

стрункий
пt,

книжками

мужчина,

пригорнувши

йому встав
й

паперами,

взяв

його

до

хлопчину
себе,

ізза
ви

на

слухав,

як йому щось хлопчик розказував.

Ось бачите! -- показала рукою на дімок,
вбіг Рав.ль -- це наша "па.лата", а
Равль уже напевно розказує своєму татові
пригоду з бадьоном ... Прошу, заходьте!

--

до

якого

мадам, але перші відвідини в
показав на свій купаЛІ•НИЙ
костюм Шептицький і, підходячи ближче до
веранди, побачив металеву табличку, прибиту
при вході на веранду а на ній виrравірований

-

Вибачте,

такому одязі'

-

напис: Антуан віцеграф де Шарон.

- Пусте! - засміялась пані де Шарон. Я также ж само вдягнена, як ви, ми ж живемо
над морем! Прошу, заходьте!
Ішла попереду
чись до

свого

східцями

чоловіка,

вгору та звертаю

який

усе ще тримав

на руках Равля, говорила:

Будь ласка, знайомтесь, це шеваліє де
Шептицький а це мій чоловік. Мушу тобі ска
зати, Антуан, що шеваліє де l11ептицький від
дав нам сьогодні велику прислугу, зокрема ж
ти йому мусиш

подякувати.

Де Шарон витягаючи сердечно руку до Фе
дора, підійшов на край веранди:

--

Дозвольте

щиро

вам

подякувати

за

ва

шу поміч. Саме Равль розказав мені про все.

Це могло погано скінчитись. Будь ласка, сі
дайте, розгостіться. А може підемо до віталь
ні, Івет?
- Воно· зонсім не було таке трагічне, пане
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віцеграфе, та й поміч моя не буJІа зовсім така
велика, як її представив вам мій малий прия
тель Равль. Добре, що все гаразд закінчило
ся, а головно, що ваша пані заспоко'ілася
трохи

...

Ти налякалась, Іветто?
Ще й як! Уявляєш, кількаповерхuвий
стовп води летить із моря, а цей -гв·ій герой
біжить назустріч за бальоном! Та як би не
поміч нашого гостя, то й Равля і мене зме
ло б із пляжі як порошинку.
- Це правда, 9-тий вал не був такий висо
кий, як ваша пані розказує, але з уваги на мій
"геройський учинок", якого я поменшувати не
хочу жартівливо говорив Федір звертаю
чись до де Шарона цей сьогоднішній випа
док стане пригадкою і вказівкою для вашої
пані добродійки ...
- Для мене? - здивовано глянула на Шеп
тицького Іветта.

-

- А так, для вас, мадам: гарні й молоді
жінки не повинні бути на пляжі без мужеської
опіки.
-- А хіба ж я була без мужеської опіки? засміялась Іветта де Шарон, показуючи рукою
на Равля. Ні, серіозно, не смійтеся, коли ми
з Равлем ідемо на пляжу, мій чоловік проща
ючись, завжди наказує йому: пильнуй маму!
Очевидно, хай звикає! сміявся де Шарон.

Справді, мені дуже було приємно позна
йомитися з .ласкавим панством і я дозrюлю
собі може ще відвідати панства але вже
трохи інакше одягнений, як тепер усміх
нувся Федір Шептицький, але тепер мушу
попрощатися, у мене ще є різні справи а ми
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вам, пане віцеграфе перешкодили у вашій nра

ці показуючи на стіл із розложеними на
ньому паперами й книжками, говорив Фt:дір.

- Цим не хвилюйтеся! - хитнула рукою
Іветта. Я навіть рада, що мій чоловік тро
хи відпічне, але я маю для тебе, Антуан, ще
одну несподіванку ...
- Яку? - спитав зацікавлено де Шарон.
Наш дорогий гість ... Українець!
Невже? -- радісно викрикнув де Шарон.
- Ви Українець? Який я радий, що я можу
вас гостити у своїм домі! Що за випадок: у
Ка є гостити ;}'країн ця! О, то ви мусите ще хоч
хвилинку побути в нашому домі, хоч на мить
сідайте. Іветто, вели принести, будь ласка,

-

пляшку вина,

з такої нагоди належить

чарку

випити.

Где Шарон присунув собі крісло ближче
Федора, сідаючи на ньому, під час коли Іветта
разом із Равлем вийшJш до вітальні.
Бачите,

-

в

мене

був

друг,

найщиріший

приятель, якого я взагалі мав у житті Українець. його доля трагічна, навіть не зна
ти, де лежать його кості, це було давно вже,
ще

в

часах,

коли

я

починав

ну карієру, на який то

свою

дипломатич

шлях спрямував мене

мій батько, теж дипломат ... І може тому саме,
що тоді я, молодий дипломат, уперше nодру
жив із дипломатом ;Українцем, цей епізод за
лишився назавжди в моїй nам'яті. Він досьо
годні є для мене зразком джентельмена-дипло
мата, хоч від цього часу минуло -- хвилинку,

це було

1716 р. -

так,

23 роки. Я тоді був

підсекретарем нашої амбасади в Гамбурrу.
- В Гамбурrу·t Ви були в Гамбурrу в 1716
році? Тоді, коли Москалі схопили там Война-
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ровського?

--

маJю не скрикнув Шептицький,

схопившися з крісла.

- Що, ви знали Войнаровського? Та ж саме
це був мій найкращий друг і пrиятель! Я вам
про нього і говоrю! Ви може 3наєте ближче,
що з ним ста.11ося? схопився і собі з крісла
де Шарон, підступаючи близенько до Іllеп
тицького.

- Ні, це просто неймовірне, це неймовірне!
Знаєте, віцеграфе, коли б я читав якийсь ро
ман, у якому автор так представив би події,
як оце тепер вони зложились, то я сказав би,
що це фантазія і uидумка: таке в житті ніколи
не буває! Ви знаєте, що я з Риму приїхав до
Кає тільки заради Войнаровського?
Пи до

-

Кає? З Риму? Заради Войнаров

ського? Нічого не розумію! Що ви хочете цим
сказати?

--

спитав схвильований де Шарон.

-

Бачу, що панове схвильовані, тому неод

мінно треба ни пити чарку вина!

--

промоRила

Іветта, вносячи на підносі три чарки й пJrяш

ку

вина.

А

проходячи

побіч

Шептицького

здержаJІась п1, усміхаючись, скнзала: Я на
~мисне не переодягалася, щоб ви у своєму ку
пальному костюмі не почувалися чужим у І-Іас!

--

Дуже дякую, мадам!

--

схилив голову в

поклоні Шептицький. Вашої ласканої ввіч
ливости я не забуду. А й справді, тепер я з
приємністю вип'ю чарку вина, бо з ціє1 не
сподіванки, як кажуть в ;'У'країні, мені в роті
пересохло.

-- Є ще якась нова несподіванка·? - підно
сячи високо брови спитала Іветта де Шарон.
- - За наш приїзд до нас, дорогий гостю!
На здоров'я панства!
Л тепер розказуйте все за порядком, мій
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друже,

бо

Шарон,

нічого

не

розумію!

сказав

-

де

сідаючи в крісло.

Справді, це важко зрозуміти, бо воно ви
просто на якусь фантастичну повІсть.

-

глядає

за порядком, тобто маленький вступ. Пі
нашої державности, єдиною опо
рою і єдиним провідником нашого народу ста

AJie
сля

втрати

.'Іа наша Католицька Церква, себто не ця Цер
ква, яку, узалежнюючи її від Москви, покори
.11и московські

царі, тільки

;Українська Церква

в унії з Римом. Після нещасної для нас Пол
тави, ЗО років тому, всі міждержавні зв'язки,
що їх мала Україна, порвалися. Україна пере
стала існувати на політичних мапах світу, але
залишилася на мапі Римської Всесвітньої Цер·
кви. І саме я, дозвольте так висловитись, до
рогі панство, є одним із тих церковних еміса
рів, що їх у важких хвилинах висилає сто
лиця нашої Католицької Церкви, Львів, до
єдиного міста, яке нас лучить зі світом, до
Риму. Під цю пору мій дядько, владика Ата
насій

нашої

ІlІептицький,

Церкви,

том, тобто тією

найвищим

зверхником

Києво-га.'Іицьким

є

Митрополи

постаттю,

яка духово об'єд

нує всі українські землі, від заходу по схід.
Використовуючи наші родинні зв'язки, бо мій
рід
пасвоячений
із
численними литовсько
польськими родами, а через них і з західньо
европейськими,

мушу

щиро

зброєю,

що

та

будучи

признатися

необхідне

самітним

-

і

володіючи

під

час

моїх

тут

добре

подоро

жей, я їжджу часто по світі. На жаль, не до
велось мені зустрітися із вашим другом, пане
rзіu.еграфе,
полковником Андрієм Войнаров
ським,

aJie

ло, сміливо

тому,

що його

схоплення поруши

можна сказати,

цілий культурний
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світ, цією справою не менше зацікавився
Рим, якого розвідка найкраща в світі. Через
Рим ми мали докладні вісті, по яких тюрмах
його возили, навіть як його катували. Не за
була про нього і наша військово - політична
ем:іrрація, яку, як панство знаєте, очолює наш
монарх в екзилі, Гетьман Пилип Орлик, хоч і
не може Вонайровському простити, що маючи
всі можливості зві ..1ьнення, він покорився ца
реві Петрові.
- І ось, докладно 14 років тому, прорва
лись вісті про Войнаровського. Відомо було
тільки, що він 1725 р. був засланий у То
больськ на Сибірі, а звідтам nеревезено його
в Якутськ, у землю монгольських племен Тун
rузів і Юкагирів. Не знав нічого про да,'Іьшу
долю Войнаровського Рим, не знала нічого
про нuого і його дружина, яка живе в замку
Тінельсе, в Швеції слід загинув по Во~на
ровськім. І тепер, коли я прибув до Риму, наш
передовий чернечий Чин Василіян, який по
стійно тримає руку на живчику нашого націо
нального життя та йде в першій лаві до бою
за нашу державу, а якого централя є в Римі,
повідомив мене, що Войнаравський живе.
- }.Киве? - скрикнув де Шарон.
- Так, живе. Бачився з ним і говорив із
ним дослідник, учений
Ф. Міллер, який на
доручення Академії Наук у Петербурзі дослі
джував фльору цього тунrузького краю.*) Що
більше, цей же Міллер, саме в той час, коли
я прибув до Риму, виїхав із Риму "на ві;т.по
чинок". Я рішив неодмінно зловити Міллера,
поки він покине західню Европу. Допомогли

r.

*)
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Автентичне.

мені в цьому
шив адресу,
записки про
му Інституті

Отці Василіяни, бо Міллер зали
куди мають йому вислати якісь
його досліди в Палеоботаючно
в Римі. А його адреса є: ВІ.7ІЛЯ

"Мон Репо", Кає, Сомм., Франція.
- Боже ж ти мій! Два кроки від нас!

--

нишком, неначе до себе, сказав де Шарон.

- Справді, два кроки! Я вчора був у нього,
але він був дуже зайнятий своїми дослідами,
то ми умовилися на сьогодні вечером. Підете
зі мною туди, пане віцеграфе? спитав ІlІеп
тицький.

Питаєте, чи піду з вами? Я вже готов іти,
б міг, то на крилах полетів би, тільки
щоб довідатись чогось про мого незабутнhого
друга. Я теж слідкував за долею Андре і наше
міністерство закордонних справ ююпоталося
ним нераз, але так, як ви сказали, 14 років
тому слід загинув по Андре. Одначе, коли я

-

коли

піду до

цього

не бу де

щирий?

--

Міл.11ера

з

нами,

Я теж так думаю, Антуан!

ловою Іветта.

-

сля

з Міллером

розІ\юви

то

----

може

хитнула го

Краще ви самі ідіть, а

-

він

-

заходьте до

пі
нас

і розкажете нам усе!

-

А я все таки, прошу вас, віцеграфе, йти

зі мною. Войнаравський

є вашим другом,

ви

його ближче знали, ви можете спитати в l~іл
лера про те, чого я не знаю і про цей сніто
вий демарш у його справі я знаю тільки з
оповідань, ви ж брали в цьому безпосередню

участь; а я Войнаровського навіть на очІ не
бачив. А що торкаєть·ся· Міллера,--то це ста-рша,
вчена лю.tr.ина,· закохана· в· ·свою

ботаніку, та,

думаю, навіть не пам'ятає, чи я вчора був сам

у нього, чИ ми були вдвох із вами.
14 -

Сім золотих чаш

AJie

мушу
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признати,
записав!

що

нашу

зустріч сьогодні

-

Я таки піду, Івстто!
ки де Шарон.

--

він

собі

звернувся до жін

- Ну то йди! Але не кажи ні словом. що
ти працюєш у міністерстві чи що ти дип.ло
мат. Ти прийшов довідатись дещо про свого
старого знайомого. От і все!
-- Так дозвольте, панство, що я піду пере
одягнутись,

я живу ось тут, проти вас, і за
кілька хвилин зайду по вас, віцеграфе!
---Я теж іду вдягнутися! кликнув де Ша
рон, виходячи до вітальні.
-- Але це спрнвді день повний несподіванок!
-- усміхну.ле1ся Іветта, відводячи Шептицького
до сходів веранди.

-

А ни нарікали, мадам, на Кає, що тут за

нудитися можна!
сходами

Іветта

на

засміявся Федір збігаючи

-

вулицю.

підійшла

до

дверей

віта.льні

та

від

І<ривши їх, закликала:

-

Антуан, чи коло тебе є може Равль?
Ні,

кати

він у

садку

з

Сузанною!

Чи

покли

його?

- Ні, тільІ<и, щоб йому не було холодно.
Сьогодні якось дуже холодно. А може це тіль
ки мені! сказала сама д.о себе. Підійшла до
стола, налила собі чарку вина й випила ков
ток.

Двері

відкриJшся

і

на

веранду

ввійшон де

-- Виn'єш вина? - сnита.ла.·
-· Дуже радо! Гарне враження

робить цей

Шарон.

Шеnтицький!
- Ти високий, але він іще вищий за тебе.
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Він мабуть буде нищий нід графа OpJIИt<~. А
и думаJІа, що Українці всі низького росту.
-- - Ви готоні, віцеграфе? --- заJІунан го~1ос
Федора на сходах веранди.

Що? Ви вже переодягнулися? Так швид
здивувалась Іветта.
Боюся, мадам, що ми готоні нашого
ботаніка застати в ліжку, бо ці природники
йдуть спати зі заходом сонця!

-

ко?

--

До побачення, Іветто! Зачини веранду,
але двері від садку залиши відчинені, бо я не
маю ключів. Врешті, думаю, що ми довго там
сидіти не будемо!

-Я теж так думаю! -усміхнувся Шептиць
--- До побачення, мадам!
- До побачення!
Мовчки перейш.ли вулицю і де Шарон ука3ав на невеличкий дім, що стояв опадалік
вулиці, серед дерев.
І<ий.

-

Це тут?

спитав.

-

Так, тут! -- потнердив Шептицький. Казав мені професор, щоб двічі задзвонити,
тоді він сам відчинить двері.

Шептицький потягнув двічі сильно за ручку,
дзвінок задзеленькав і по хвилині з дому ви
йшов низький, сухорлявий мужчина та, зали
шаючи двері до дому відчиненими, шдшшов
до хвіртки. Відчиняючи її, попросив:

-

Прошу, панове, заходьте!

Оба чоловіки

ввійшли

в город та приста

нули. Міллер зачинив хвіртку й звернувся до
гостей.

-

Ми

з

вами

вже знайомі

-

Шеnтицького, nодаючи йому руку. -

сказав

ло

А це?

звернувся до де Шарона.
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І

- Це близький знайомий полковника Война
ровського, пан де Шарон, пане професоре!
- Ви Француз? - спитав Міллер.
- Так, пане професоре!
де Шарон.

вклонився легко

-

- О, дуже приємно мені вас пізнати, дуже
приємно! Прошу, заходьте ближче! Прошу!
Перші двері ліворуч, ось тут! Ви може етно
граф? г.11янув питаюче на де Шаро'на.
Ні! -- заперечив з усмішкою де Шарон.
Я це так у зв'язку з вашим другом, полковником Войнаровським. Це цtкаво, дуже
цікаво, і ніхто мені цього не може пояснити ...
Увійшли до невеличкої вітальні, в якій стояв
посередині, ОІ<ремий стіл, побіч нього кільюt
стільців, із них оди:н у формі гойдалки, в
кутку ж горіла на високому металевому дрюч

-

-

ку

ве.11ика

оливна

лямпа,

кидаючи

мрячне

світло на цілу кімнату.

- Прошу, сідайте й питайте! - усміхнувся
професор Міллер якоюсь теплою усмішкою
до своїх гостей, сідаючи в гойдалку.

Перш

-

усього, що вас цікавить?

-

Дозвольте, пане професоре,

Шарон,

-

rцо

я

перший,

з

-

уваги

сказав де
на

мою

давню приязнь із полковником Войнаровським,

спитаю вас: як він улаштував собі життя на
засланні?

- Бачите, означення "улаштував .. тут при
стосувати не можна. Якутія це тундра. Це
величезні простори мохів . і лишайників, зде
більшого
трав'янистих
рослин
і
півкущів,
тQqто.. : Н.Изько.р.ослих.: ~ущі~,. Ох•. Господи, яке
там · ·багатство, ви просто, панове,·· собі· · не
уявляєте!
Очевидно,
так,
тундрові
rрунти
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бідні на азот, а багаторічна мерзлота є водо
непроникним

Тут

шаром

професор

...

Міллер,

поглянувши

на

об

личчя гостей, перервав свій виклад і на його
обличчі

появилася

знову

якась

наче

тепла

усмішка.

Вибачте, панове, ви мене розумієте, я про

-

сто закоханий у цю, таку багату, безмежно
багату рослинність. О, неодмінно, я туди мушу
ще

раз

до

пана

юрті,

поїхати,

'Неодмінно!

Войнаровського!

тобто

знаєте в

Але

Що

такому,

вертаймося

ж, він живе
наметі,

в

колибі,

начебто. Засланців у Якутсьr<ій країні чимало
з усіх сторін Росії, але він з ніким не стріча
ється, з ніким не говорить, хоч усі знають,
звідкіля він і яка його доля ...

Він під сторожею?

-

-

спитав Шептиць

кий.

мусить

Власне кажучи, і так і ні! Час до часу
голоситися на поліційній станиці, не

можу вам сказати, коли, бо не знаю, а часом
сторожа зайде до його юрти, глянути, як він
живе.

-

А прохарчування?

О, це саме й найважливіше, бо там про
самому подбати. Правда, риб, зві
рят, пташні досхочу, але це вимагає си.,lи. Я
радив панові Войнаровському, щоб собі ко
гось найняв. Поскільки я знаю, то йому 'Навіть
його дружина якийсь час пересилала гроші,
чи навіть говорили про якогось короля, якому
все

треба

він позичав гроші, ближче нічого про це не
знаю.

- А як він виглядає,
спитав тихо де Шарон.
-

пзне професоре?

О, він уже зовсім постарів і навіть можна
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сказати, чудак.

Врешті це самозрозуміле. д.е

сятки років сам один, із ніким і слова переки
нути, без книжок, без зайняття. Я його -- так
щиро кажучи хотів зацікавити своїми до
с.'Іідами, бо, він же ж Европеєць, високоумна
.1юдина, кш1и що ж, він уже хворий... і дуже
немічний. Дуже!

---

А чи він вам, пане професоре, розказув:сtn

щось про своє минуле? Може згадував якісь
nr1звища? -- спитав де Шарон.
- -- Ні, ніколи! Врешті, всі знають, IIJ.O він
"політичний", там кажуть про Т[,кого "варнак",
€l

я, панове, від політики здалеку, навіть дуже
Ви самі це дуже добре розумієте ...

::\дялеку.

Хоч, вибачте

---

рукою

чо.11о

терти

був такий

Це

було

і туr професор Міллер nочав

---

саме

один випадок,

однієї

ночі

-

тепер

зараз,

а

ночі

я

о,

пригадую,

вже знаю!

там

довгі

---

rereд си.1ьного морозу з вітром, о, там майже

nостійно зима, суворий клімат, літо триває
більш два з половиною м:сиця, а вище
п'яти ступнів там теп.1а немає -- якось ждали
ми сходу сонця. І я сказав тоді: щось запізни
лася Аврора, ось просто згадав римську мітс
не

логію, богиню ранку. А на ці слова у Война
ровського заблисли якось так дивно очі, що
я просто налякався. Та це тільки 'НЗ хвилину.
Він якось дивно посміхнувся і знов попав у
свсю

мовчанку.

Аврора

Кеніrсмарк!

шепнув

наче

до

себе де Шарон.

- ,\1.ожливе, не знаю!
професор Міллер. Це не
дуже мене зацікавило одне, і
не може пояснити, хоч уже
я своїх українських колег, і
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знизав плечима
моя справа. Але
ніхто мені цього
й у Києві питав
в Петербурзі пи-

тав, може ви, пане llІептицький, будете знати.
Ви Га.11ичанин, правда?
-Так!
- Чи ви чули колинебудь, ще очевидно в
своїх дитячих роках, про якесь таке повір'я
чи забобон, як "сім золотих чаш"?
- "Сім золотих чаш"? - повторив Федір.
-- Ні, пане професоре, такого я не чув, хоч
багато в юності я наслухався у своїх Шеп
тицях історій про опирів, відьом і інші зача
ровані скарби ...

- Знаю, знаю! Ваш український фолкльор
мабуть найбагатший у світі, але бачите, ніхтu
мені не може пояснити, що це таке "сім зоJю
тих чаш".
-- А в якому зв'язку є цих "сім золотих
чаш" до
по.11ковника Войнаровського,
пане
професоре? спитав де Шарон.
- Бачите, панове, це було так: я вже виїз
див, а в мене в хаті, ще залишилося трохи
харчів, включно з оленячою печенею. І я те
все приніс Войнаровському. Він лежав на своїх
нарах, дуже обезсилений і в гарячці. То про
щаючися,

--

каже

Коли

останню,

до

мені

сьому

мене:

Господь

золоту

дозво.ІJить випити
чашу, тоді мій нарід

буде вільний!
1
А я кажу йому: Що це значить, пане
Андрію? Про що ви? -- А він тоді: "Треба
випити сім чаш ... сім золотих чаш" ... Шко
да, велика шкода, що ніхто не вміє мені пояс
нити цього цікавого повір'я! ... А ви, у Франції,
теж нічого про щось таке не чувати? звер
нувся до де Шарона професор Міллер.

-

Я

міська

дитина,

пане

професоре!

---

хитнув головою де Шарон.
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--

О, то ви не знаєте про те, що найкраще

у світі!

всміхнувся професор Міллер і за

-

думався.

розказав я вам усе,
- по хви
лині мовчанки розвернув руками професор.
- Сердечно дякуємо вам, пане професоре,
за все! скvзав Шептицький, устаючи зі
стільця. І вибачте, що ми забрали вам ваш
дорогий час!
- Нічого, нічого! Мені було дуже приємно!
Тільки шкода, велика шкода, що ніхто не
знає, що значить "сім золотих чаш" ... А ви,
все таки, пане Шептицький, старайтесь розві
дати, там у вашому Галицькому королівстві
ще є чимало таких скарбів, що під оцим пові
р'ям про
"сім
золотих чаш"
скривається.
Тільки ви, Галичани, нічого про себе не хочете

-

Ну,

що ж,

панове,

що знав, хочете ще щось, питайте!

знати

...

Обіцюю, що буду шукати, пане професо
ре! А коли тіJІьки найду, зараз же вам напишу.

-

- Напишіть! Негайно напишіть! Адреса моя
простенька:
Ф. Міллер, Академія наук, Пе

r.

тербург.

- Накінці ще одне питання, пане професоре:
чи можна написати листа до полковника Вой
наровського? спитав де Шарон.
Ні! Це законом заборонено. "По.JІітич
ним" не вільно листуватись.
-

А

не

можна

б

старатися

про

амнестію

для нього?
Професор Міллер якось дивно глянув у вічі
та помалу сказав: -- Я думаю,
що йому амнестія вже не потрібна ... Добраніч,

де Шаронові

панове!
-Добраніч!
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-

відповіли разом де Шарон і

lllептицький, виходячи на город.
Зачинили хвіртку за собою, перейшли ву
лицю і мовчки спинилися перед темним уже
домом де Шарона.
- Дякую за товариство, пане віцеграфе й
доброї ночі! сказав, витягаючи руку на
прощання, Федір Шептицький.
- Це я вам дякую за сьогоднішній вечір ...
І виглядало б так, що наш бідний Войнарав
ський уже не живе! сказав стискаючи руку
lllептицькому де Шарон.

- І взяв свою тайну зі собою до гробу!
додав Федір.

заперечив живо де Шарон. Я
розчовпав. Я вам не
згадував, що ще перед смертю Аврори Кеніrс
марк, тобто при кінці 1727 року, бо зараз
чергового року в лютні місяці вона померла,
я відвідав її. І коли ми зговорилися про Вой

-

О, ні!

-

-

вже цю тайну частинно

нзровського, то вона дуже його жалувала, не

тому, що він на засланні, тільки тому, що в·на
слідок його заслання не міг відбутися суд.
Який суд?
Суд над сьогоднішньою півбожевільною
королевою Англії, ганноверською принцесою
Софією Доротеєю, вбивницею брата Аврори,
полковника Кеніrсмарк.
- І Войнаравський про це все знав?
- Так, від свого приятеля, короля Юрія.
Так ствердив один із шефів великобританської
розвідки, лорд Гертфорд.
Господи, що Войнаравський дав себе
втягнути в таке болото!

-

- Друже мій, ви мабуть хотіли сказати "в
дипломатію"? усміхнувся де Шарон. -- Він
мав

дипломатичний

хист,

але не

мав

школи.
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А дипломатія чи політика потребує такої ж
школи як кожна наука. Тільки ви, Українці, не
з2вжди про це пам'ятаєте! Нарешті, не тільки
ви!

Це правда! погодився Шептицький.
Але до речі! Коли хочете їхати?
Думаю, цими днями! Ще хочу тут над
морем, якого в нас у Галичині нема, трішки
відпочати!
- Зайдіть до нас завтра на обід? Добре?
- Дуже радо!
--- Я вам покажу мою працю про царя Петра, в якій окремий розділ присвячую своєму
другові Войнаровському і, якщо це вас ціка
вить, ще вам чимало розкажу. Так: до завтра!
- До завтра, пане віцеграфе! А передайте,
прошу, мій поклін пані Іветті та скажіть, що
я її завтра жду ранком на пляжі разом із моїм
приятелем Равлем!
- Дякую! Перекажу!
Шептицький перейшов вулицю і, скручуючи
в бічну вуличку,
побачив,
що
надолиНІ, в
наріжній кімнаті, яка була вітальнею його
господині, світиться.
- :щось моїй бабусі не спиться! -- подумав.
Витягнув ю1юч із кишені, відчинив двері і з
коридорчика
заглянув
у
наріжну
кімнату:
перед коминком, у якому тліли поліна, сиділа
дрімаючи старенька жінка. Трираменний свіч
ник на столику біля
коминка
мерехтливим
світлом освічував профіль сидячої, частину

--

коминка

і

якийсь

сірий

пакет,

що

лежав

під

коминком.

- Коли б я був малярем, мав би готовий
образ: Вечір у Кає! подумав Шептицький
і вголос сказав:
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Добрий вечір, мадам Люазіє!
Старуха стрепенулась і, побачивши

--

тицького,

О,

-

радісно

мусіє

Шеn

закликала:

Шептикі,

як то добре,

що

ви

прийшли, а то я не знала, що робити! Ходіть

ближче! До вас якийсь важний лист, треба
було відбір підписати, а поштмайстер сказав,
що коли вам треба, то поштовий л.иліжанс
виїжджає завтра. Ось лист, прошу! і ста
руха подала Шептицькому пакет з-під свічника.
- Сідайте тут, мусіє Шептикі, коло комин
ка. Нагору не йдіть, бо у вашій кімнаті трохи
холодно.

А тут тепло.

Шептицький

розгорнув

пакет:

у

його

се

редині був лист, адресований на його прі
звище.
Зразу
пізнав
письмо
митрополита
Атанасія. А біля адреси була дописка: "Пере
силаю

листа,

документи

в

мене.

В.

П.

Рим

3. 3. 1739".
Присунув

ближче

свічник,

оглянув

уважно,

чи печать не зламана і, бачивши, що все нпо
рядку, зламав печать, розгорнув листа й почав
читати:

Сл2ва Ісусу Христу!

Дорогий

Федю!

прикро

мені, що ти ще мусиш якийсь ч:1с
nеребути в Римі, але інакше не можна. Спра
вою перетяrання . - і то насильного і з.rюсли
вого -- наших людей на латинський обряд,
мусить з~цікавитися наша найвища влада, сам
Намісник Христовий. Користаємо з того, що
ти

в Римі, мій дорогий сину, та

тобі

відписи

докладно

всіх

вивчив

документів,

та

ориrінали

пересилаємо

щоб

ти
передав

їх
на
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авдієнції Ух Святійшеству, нашому опікунові
та батькові, Папі Климентові ХІІ. Я вже напи
сав, куди слід, то труднощів дістатися перед
обличчя нашого найвищого зверхника мати не
будеш. Также ж само цими днями одержиш
від мене гроші, яких ти певно потребуєш.
Довірочно повідомляю тебе і ти сІ<ажи це
Христовому Намісникові, що на день 30-тий
листопада місяця цього року в обителі нашої
архимандрії, в Уневі, з'їдуться наші владики:
Кир
Теофіл
rодебський,
володимирсько
берестейський єпископ, Кир Єронім Устриць
кий, єпископ перемиський, Кир Теодосій Руд
ницький, єпископ
луцький
і Кир Феліціян
Володкович, єпископ холмсько-белзький, та
звідтам
спільно
підпишемо
протест
проти
ПОJ'Іьських владик*). Дякую тобі теж за пи
сьмо, яке я одержав, як і треба впорядку, та
благословляю тебе й усі твої старання, хай
Ангел Хоронитель завжди буде при тобі
Твій Дядько
зі Львова
Федір Шептицький згорнув ЛИСJJ1 й звернув
ся

до

старухи:

Мадам JІюазіє, чи можете мені зробити
при слугу?
- Дуже радо! Треба щось купити?
Ні, мадам, завтра ранком, як Господь

-

дозволить, шд1ть до панства де Шарон і
перепросіть їх від мене, що я не можу бути в
них на обіді ...

*)

Цей nротест вислав у:краінсь:кий :католиць:кий

єnис:коnат
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30.

ХІ.

1739.

- Чому ж так, мусіє Шептикі! Вони такі
милі люди, а мадам Іветта така ввічлива жін
ка ... А їхній синочок такий коханий!
Мадам Люазіє, я завтра вертаюся до
Риму! сказав спокійно Федір Шептицький
і чомусь йому пригадалося сім золотих чаш.

:КІНЕЦЬ
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ЗАВВАЖЕНІ ВАЖЛИВІШІ ДРУКАРСЬКІ
nомилки

Стор.

11,

стрічка

9

згори: замість Такуrава

має бути Токуrава.

Стор.

31,

стрічка 10-то здолини, замість ста

ровинної має бути старовинної.

Стор.

32,

стрічка

12

здолини, замість визи

ватись має бути вириватись.

Стор.

стрічка

36,

3

згори,

замість

повино

має бути повинно.
Стор.

49, -

1-ша стрічка згори, замість за

нести має бути занеси.
Стор.

52,

стрічка 10-та згори, замість карети

має бути карета.
Стор.

83,

6-та стрічка згори, замість під сІм

десятку, має бути шІстьдесятку.

Стор.

85,

стрічка 8-а здолини,

замість ціка

вилися, має бути цікавилася.

Стор. 111 стрчіки 7 і 1О згори, замість Беттін
rер, має бути БеттІrер.
Стор.

115-117

прізвище Адольф Мустер, має

бути Адольф Шустер, так як на стор.
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128.

Стор.

132,

стрічка

15

здолини, замість Гот

ліr, має бути Готліб.
Стор

140,

стрічка

6

здолини, замість гетьма

не, має бути гетьмана.
Стор.

169,

згори

пропущено

стрічки:

(слу

жи) ти. Я все ж знаю, Фрідріх і я тобі ще раз
кажу: я не бу ду тут жити. Я не хочу тут жити.

223

ЦЬОГО Ж АВТОРА ПОВІСТІ:

Перша ніч

-

Львів

Товариші усміху
Перше

-

1929.
Львів

1930.
видання вичерпане, 11 видання Філя
ЗСА, 1952.
Переклад на Хорватську

дельфія,
мову п. н. "Првні нац" і "Таємствені смієшак".
Кімната 3 одним входом,

Львів

-

1931,

ви

черпане.

Годинник 3 надбитим склом,

Львів

-

1933,

вичерпане.

Гальо! Гальо! Напад на банк! Львів

1935,

ви

черпане.

О

-

313 -

Генерал

W -

Філядельфія, ЗСА,

Філядельфія, ЗСА,

Замок Янгола смерти,

1963.
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1950.

-

1951.

Торонто,

Канада,

