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І. СТЕПОВА ВДАЧА 

Гей, весело вже на світі білому, ой весело! 
Червневе сонечко так і ллється ясним промін-

ням із синього неба. У березниках сміються яс-
ною зеленню паняночки-берези та пригляда-

ються білій, стрункій вроді своїй у срібних 
дзеркалах ставочків і струмків. Буйні трави, 

закосичені яскравими квітками, граються зі 
свавільним леготом і шелестять розмовоньку 
любу. Із-над сріблистих струмочків визирають 

звабливо синьоокі «любимене», над ставками 
й болотами пишається жовтим цвітом широко-

листе латаття, попід кущі жовто-синіми кили-
мами стеляться «брат із сестрою». А в травах 

коник-стрибунець черкотить, а понад травами 
метелики й бджілки трудящі звиваються. А по-
над водами рої комарів у сонячному промінні 

бренять, русалки сині, бабки й однодневниці 
буяють. А понад ними ластівочки бистрокрилі, 

вороги їх! Густолисті кущі аж лящать співом 
пташок. А над усім цим погідне небо. А соне-

чко так і ллється ясним промінням на ліси, на 
левади, на поля, на тиху Вихру, на гордий за-
мок князів Мстиславських і на хати города 

Мстислава. Щедро, прещедро за всі дні лється 
проміння світле та тепле й одсвічується в пле-

сах вод тихих, сріблистих! 
Радощі, втіха довкруги!.. 

Не диво, що й ясноволосі нащадки кри-
вичів на хвилину наче кинули свій сум. Їх сиві 
очі теж сміються до сонечка тепленького. 
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Рибалки жвавіше, як звичайно, затяга-
ють сіті та ятери на Вихрі річці. Рубачі в кня-

жих лісах веселіше цюкають сокирами й пи-
лами зубатими працюють. Веселіше й меткіше 

ввихаються жінки й дівчата біля хат і городів. 
Під впливом радісного, благодатного соняч-

ного проміння всі наче забули на хвилину про 
горе своє, про те, що працюють більше для па-
нів, ніж для себе. 

Дивний чар сонця благодатного. Воно 
в силі й у рабові збудити людину! 

Оте ясне сонечко визвало й княгиню 
Мстиславську Уляну. Вийшла вона з понурого 

замку в сад погуляти. Вийшла струнка, чор-
нява, кароока красуня. А біля неї дві донечки-
ясочки. Старша, п’ятнадцятилітня синьоока 

русява Улянка, й молодша, дванадцятилітня 
кароока чорнявочка Настуся. 

Улянка йде біля ненечки поважно. Вона 
ж уже «ясна князівна», до неї уже юнахи-ли-

царі наймогутніших українських і литовських 
родів у свати шлються. 

Зате ж мала Настуся хвилиночки тихо не 

усидить! То підбіжить, щоб погнатися за ме-
теликом чи пташкою, чи квітку зірвати, чи 

й так-таки. То знову щебече про щось ненечці, 
про щось питає, оповідає щось. 

А ненечка гладить донечку по чорних ку-
чериках і всміхається мило. Дивні думи наво-
дить їй вид непосидющої донечки. 

— Зовсім моя вдача, коли я була в її літах. 
Не та я була щр тепер, не та! Всюди мене повно 

було. Тут я наче зовсім змінилася, — думає 
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княгиня. — Мабуть, природа тут найбільше 
винна, бо я ще не постарілася та й журба мене 

не давить... 
І згадала княгиня щасливі дні дитячих літ 

своїх і чарівні околиці рідних сторін. Ой, не так 
тут, як там! У її рідних Черкасах! Там небо чи-

сте, голубе! Білі хатки в садках зелених, а перед 
кожною хаткою квітник. Гей, не так тут, як там! 
Тут понуро, сумно, мряка, багна! А там сонця, 

сонечка ясного така сила, така сила! Там і ве-
сна, і літо, і осінь інакші, миліші, повні світла, 

радощів, квітів. А й нічка така зоряна, чарівна. 
І люди не ті! Веселі, співучі, а при тому буйні та 

горді! Волю над усе цінять! А тут, хоч і добрий 
народ, та гнеться мов лоза — покірний, терпе-
ливий. А найгірше, що тут усі такі сумні, понурі. 

Сумно, невесело тут! Гей, де ви дитячі, щасливі 
літа?! Та нараз княгиня мов отямилася… 

— І чого я попадаю в таку задуму? Що мені 
сталося? Чи ж не з вольної волі пішла я туди, 

чи ж зле мені, чи не любого чоловіка маю, чи ж 
не дбає він, щоб мені кожну хвилиночку впри-
ємнити? 

Так потішала вона себе, та суму цим із 
дунгі, ні з виду не зігнала. Ходить княгиня по 

саду, а за нею думи її. І не чула, як у город увій-
шов князь Іван.  

— Чого так задумалася моя княгиня? — 
почула вона нараз запит. Княгиня підвела го-
лову й усміхнулася. 

— Я? Нічого, радію сонцем! 
— Щось не видно на твому личку, Уляно-

чко, тієї радості, — сказав князь. 
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— Сонце нагадало мені мою сонячну, ве-
селу сторону, — відповіла княгиня щиро. 

— І того засумувала, ясочко моя? 
— Ні, я не засумувала, чого мені суму-

вати? От так якось... 
— Я розумію тебе, кохана! Пташка, що 

купала крильця з малечку в сонячному промін-
ні, не може звикнути до хмарного неба. Та що 
ж діяти? 

— Не роби собі з того вислідів, мій милий! 
Це така хвиля тільки. Я щаслива при тобі. 

Ти моє Сонце! 
— А ти моє, кохана! Я прийшов попроща-

тися з тобою. Вибираюся на лови. 
— Далеко? 
— Ні, близенько.  

— Таточку, татку, візьміть мене з собою 
на лови! — кинулася до батька мала Настуся. 

— Тебе на лови? — зчудувався князь. 
— Візьміть, візьміть мене, таточку любі, 

дорогенькі! — щебетало дівчатко й повисло на 
дужому рамені батька. 

— А що ж ти там діятимеш така мала? — 

питав батько. 
— Чому що? Я чей вмію вже й на коні їз-

дити і з лука стріляти. Візьміть мене, таточку, 
візьміте. 

Мати засміялася: 
— У мене вдалася ясочка моя! Я було 

з покійним батечком на лови ходжу, на коні 

вганяю, — сказала. 
— Степова вдача, — замітив батько й за-

думався. А по хвилі сказав: 
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— Ну, коли дуже хочеш, Настусечко, то 
хай буде. Дівчатко з радощів скакало й плес-

кало в долоні. 
— На лови їду, на лови! Ненечко, я йду, 

переберуся й лук і сагайдак свій візьму. 
І, не ждучи на неньчин призвіл, побігла 

в кімнати. А очі батечка й ненечки слалися слі-
дом за дівчатком, поки воно не зникло в две-
рях дому. І блистіли радістю. Потім усі пода-

лися в світлиці. 
За хвильку конюший вивів пару коней, 

сивого й карого. Обидва гарні, баскі, що слу-
жба ледве вдержати могла їх. 

Заразом вибігла Настуся, переодягнена 
до дороги, з малим сагайдачком і луком на пле-
чах. Жваво підбігла до Карого й наставила 

йому руку, що в ній держала шматок хліба. 
— А мій Карий, мій конику, — щебетала 

вона й гладила коневі гнучку шию, — на їж, їж 
хлібця! 

При допомозі конюшого видісталася на 
сідло й уже на коні ждала на батька.  

Вийшли на рундук князь і княгиня та 

князівна Улянка. 
— А наша Настуся вже й на коні! — ска-

зала князівна Улянка. 
— Справжня амазонка, — засміявся ба-

тько й подався на подвір’я, вискочив на Си-
вого, рукою попрощався ще з княгинею та зі 
старшою дочкою. Спняв коня й закликав: — 

3 Богом у дорогу! 
Рушили. Попереду князь із донечкою, а за 

ними дружина. Заіржали борзі, баскі коні, 
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затупотіли копитами, загавкали собаки на при-
в’язі, заторохкотів віз із ловецькими та кухар-

ськими причандалами й відділ зник за ворітьми 
замку. Ловецьке оружжя було всіляке. Були вже 

й рушниці, тоді ще рідкість, новина, та було ще 
доволі луків та рогатин. Князь Іван любив уже 

полювати рушницею, там між дружинниками 
були ще й такі, що воліли старе оружжя. 

Княгиня зі старшою князівною постояли 

ще хвилинку на рундуці, а потім подалися 
в світлиці. 

І на замковому подвір’ї стало йусто й тихо. 

I I . ПЕРШІ ЛОВИ 

І привітав їх ліс могутній! Пошумом силь-

ним і зеленню веселою. І стукіт жовни нісся між 
деревами і щебет різноманітний птиць усяких... 

В’їхали в ліс.  

— Тату, таточку, як тут гарно, як вели-
чно! — раділа Настуся. — То не сад наш!.. 

Батько розсміявся: 
— Ну, певно, що ні! Та не знаю, чи зважи-

лася б ти бігати туди так безпечно, як по саду? 
— Сама ні, але в товаристві та ще й із 

оружжям зовсім не лячно, — відповіла Настуся. 

— Станемо засідкою на великій поляні, — 
сказав князь до дружинників. 

Їхали дорогою, прорубаною між кона-
ристими дубами й бучиною. Крізь густолисте 

верховіття продиралося то тут, то там синяве 
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небо. Конаристі дуби і граби творили над доро-
гою темно-зелене склепіння. Тупіт кінських ко-

пит нісся луною по лісі. Люди зачіпали віття де-
рев та стрясали з ранішнього листя росу. Тут 

і там тріщав під кінськими копитами хмиз. 
Аж станули на невеликій поляні. 

— Тут ізсядемо з коней! — дав наказ 
князь. — І ти, Настусю, зостанеш тут на возі, 
а ми підемо на велику поляну на засідку. 

— Тату, таточку, візьміть мене з собою! — 
прохала Настуся. 

— Добре! — сказав князь. — Бачу вже, 
що я ніколи не зможу тобі опертися. 

— Які ви добрі, таточку! — сказала доне-
чка й зіскочила з коня. Пішли пішки в рідкий 
березник, що ріс на доволі сухому пагорбі. 

Сонце спливало ясним промінням на жо-
вті мохи та на дрібну, недужу соснину, що ро-

сла кущами, на низькі, безсилі берези, що 
ледве животіли на болотах. Верх пагорба росли 

вищі берези та вільшина. 
— Тут станемо, — сказав князь, — бо далі 

небезпечно запускатися, там можна в болотах 

утопитися. Спустіть собак! — сказав до слуг. 
Усі розставилися поза деревами з нагото-

вленими рушницями й ждали. Настуся стояла 
біля батька. 

— Що ж ти, Настусю, вполюєш своїм лу-
ком? — сміявся батько. А вона спокійно та са-
мовпевнено відповіла:  

— Побачите, таточку, що я добре ціляю. 
Нараз роздався гавкіт собак. 

Усі втихли. 
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— Щось є, — шепнув князь, — позір да-
вай! Усі заперли в собі віддих. Вп’ялили зір 

туди, відкіля доходив гавкіт собак. 
А в гущавині враз із гавкотом собак чути 

було тупіт і ломіт гілля. Тривало це довший час. 
Аж вкінці показався з гущавини лось-рогач. На 

голові в нього яснів чималий вінець лопатово-
пальчастих рогів. Роги були закосичені зеленим 
гіллям, що начіплялося до них у бігу гущавиною. 

Князь націлився на лося й вистрілив. Куля 
пролетіла попри самого лося. Аж тут засвистіла 

стріла. Це Настуся вистрілила з лука. Лось заве-
ртівсь на місці. Князь ухопив другу рушницю, 

що її подав дружинник. Стріл був щасливий. 
Куля поцілила звіра і він упав на передні ноги. 
Із гавкотом пригнали до нього собаки. Лось про-

бував зірватися, та вже несила була. Ловці пос-
пішили до нього й відігнали собак. 

— Стріла князівни поцілила в саме око, — 
сказав один із Ловців і підняв угору стрілу, що 

її щойно витягнув лосеві з ока. 
— І як це ти так поцілила в саме око? — 

чудувався батько. 

— Бо я хотіла поцілити в око! — відповіла 
князівна твердо. 

— Якби не це, був би, може, нам лось 
утік, — говорили ловці. А князь підняв донечку 

вгору й поцілував її. 
— Славно, славно, моя ясочко! Лицар буде 

з тебе. Тепер такі часи, що й від жінок вимага-

ють лицарського духу та завзяття, — сказав. 
Настуся була на сьомому небі. Був це 

найкращий день у дотеперішньому її житті. 
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Тим часом ловці впоралися з лосем і ви-
тягнули його на віз. Собаки знову погнали в ліс. 

А ловці розмістилися на своїх позиціях. 
Недовго чекали й знову залунав гавкіт 

собак. Тепер нагнали вони двох сернюків. 
Обох вполювали. 

— Гарний день маємо сьогодні, — сказав 
князь, — лови дописують нам. 

— Це князівна така щаслива на руку, — 

говорили ловці півжартом, півповажно.  
А собаки знову виполошили звірину. Так 

кількома наворотами. І за кожен раз щастило. 
Потім кухарі варили обід із дрібної ди-

чини, що її теж чимало вполювали. 
Гей, та смакував вже всім цей обід, сма-

кував! Навіть Настусі. Ніколи найкращі ласощі 

не смакували їй так, як цей обід. 
По обіді знову були лови. Теж удатні. Як 

сонце готувалося вже до заходу, був повний віз 
усякої дичини. 

Весело вертали всі, задоволені. Гуторили. 
Щаслива була Настуся. Довкола себе чула вона, 
як дружинники згадували її ймення, хвалили її 

бистре око й витривалість. І мило було їй слу-
хати це. 

Уже сонце низько над лісами було, як во-
ротар отворив їм замкові ворота. 

В’їхали на подвір’я. Тупіт коней і гуркіт 
воза викликав із замкових світлиць усіх дома-
шніх. 

Вийшли княгиня й старша князівна. 
Настуся зіскочила з коня, віддала поводи 

одному з джурів і побігла до неньки. 
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— Ну, як там, моя ловкине, багато впо-
лювала ти своїм луком? — спитала княгиня 

з усмішкою щастя. 
— О, ненечко, так гарно було! — відпо-

віла на це Настуся з захватом і кинулася в не-
ньчині обійми. 

При вечері князь оповідав княгині про 
Настусин подвиг. А на княгиненому лиці ма-
лювалася радість і гордість. Настуся була така 

щаслива. 

I I I . ЩО СКЛАЛОСЯ НА ВЕ-
СІЛЛІ КНЯЗІВНИ УЛЯНИ? 

Минуло два роки. Засватався до князівни 

Уляни лицар-красень, князь Михайло Жсслав-
ський. Скоро й справили весілля. 

Гей, що то за весілля було! Тучне, гучне! 
Музики з Києва, вина грецькі, мед подільсь-
кий, а від страв і печив аж столи вгиналися. 

А князівна Настуся за першу дружку була. 
За першого дружбу — князь Семен Слуцький. 

Та щось пан дружба дуже за дружкою 
очима пасе, раз у раз біля неї ввихається, трохи-

трохи обов’язків дружби не забуде, а в танцях 
вже князівни Настусі сливе з рук не випускає, 
других красунь наче й не бачить. 

Та й князівна Настуся карі очі свої наче 
топить у синяві його очей. 
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А справді красень був князь Семен. Що, 
дубчак молодий, рослий та кремезний, а що ві-

тер степовий, буйний та бистрий у танці. 
Не скрився цей взаємний порив двох мо-

лодих сердець перед досвідченим зором старо-
сти весільного, князя Василя Пинського й він 

сказав із приязною усмішкою: 
— Дай, Господи, діждати мені хвилі, що 

я старостуватиму ще й на весіллі першої дру-

жки й першого дружби! 
А князівна Настуся не зашарілася на ці 

слова навдивовиж всім, а сміло глянула дядь-
кові князеві Василеві в очі й потім перевела зір 

на князя Семена. 
А князь Семен Слуцький увесь наче 

в небі: 

— Дай, Господи! Та не знаю, що скаже на 
це князівна Настуся? 

— Настуся, князівна Мстиславська, не 
дасть князеві Слуцькому гарбуза, а рушників 

уже понадбала, — відповіла весело князівна. 
— Така вона в мене! — сказав князь 

Іван на радощах. — Смілива й рішуча завжди 

й усюди... 
— Мабуть, не буде князівна Настуся печі 

колупати, як старий звичай велить, — заува-
жив жартом боярин Іван Рогатинський. 

— Чого ж би ні! — відповіла Настуся, ро-
зсипаючи перловий сміх. — Я по батечкові 
з Ольгердового роду, а правило литовських кня-

зів: «Ми старини не рухаємо!» І я не зневажа-
тиму старини. Каже старий звичай колупати 

піч, то й колупатиму. 
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— Й очі соромливо треба опустити! — го-
ворив дальше Іван Рогатинський. 

— Той спущу, — сміялася князівна, — 
а вас, дядечку, попрошу, щоби ви мене навчили 

цих звичаїв. Та чи там у вас, у Рогатині, такі 
самі сватальні звичаї, як у нас у Мстиславі? 

— Знаю я, князівно Настусю, й наші ро-
гатинські й ваші мстислав-ські звичаї, — від-
повів боярин. 

— То й я прохатиму запізнати мене з ни-
ми, щоб я не спроневірилася правилу литовсь-

ких князів і несвідомо не виступила проти зви-
чаїв, — говорила князівна Настуся. 

А Василь, князь Пинський, сказав до Се-
мена, князя Слуцького: 

— Ну, князю Семене, посилай сватів та 

проси мене в старости! А скоро, бо я вже ста-
рий, готов не діждатися весілля, як відклада-

тимеш. 
— Я на крилах радий із сватами прили-

нути! — відповів князь Семен. — Тільки уряд 
дружби скину зі себе, зараз тебе, князю, на 
свата прошу, а потім на весільного старосту. 

— Так, то люблю! — сказав князь Ва-
силь. — Випиймо ж за здоров’я нових молодих! 

Многая літа князеві Слуцькому й судженій 
його князівні Мстиславській Настусі. 

— Многая літа, многая літа! — загриміли 
гості, піднявши в гору чаші з перлистим грець-
ким вином. 

Веселощі, радощі, співи лунали навкру-
ги. Розбавлені весільні гості ввихалися, гамо-

рили. Молодь поринала всією душею в танцях, 
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а старощі, що чоловіки, то при чарках і ча-
шах про справи всякі розправляли, а що жі-

ноцтво, то теж між собою словами перекида-
лися та на вид розбавленої молоді молодощі 

свої згадували. 
У молодої й сум, і радість на переміну 

йшли — чому, сама сказати б не вміла. Бо гар-
ний і зі славного роду був молодий, тай лицар 
над лицарі. І горда була князівна Уляна з ли-

царя свого, й щаслива, що її вибрав за дру-
жину собі, але й сумно було їй, що прийдеться 

кидати батька, неньку, рідний дім, сторони рі-
дні та іти в чужі сторони між людей чужих. Хоч 

і кажуть, що Волинь, де добра князів Жеслав-
ських; куди краща й привітніша. 

Але зате князівна Настуся вся аж сяє ра-

дощами. У її розумній головці снуються вже ка-
ртини гарної, чарівної майбутності при боці 

Любого чоловіка — сокола ясного, князя Слуць-
кого Семеш. 

Гуло, шуміло на пишному замкові князів 
Мстиславських цілісінький тиждень. Бавилися 
князі, бавилися бояри, бавилася шляхта, весе-

лилася я служба княжа, й піддані княжі. По 
всіх княжих землях розвозили княжі тивуни 

мед і пиво, звільняли на весь тиждень від робіт 
на княжих землях, а то й від частини данини. 

Тиждень цілісінький тривало весілля, ти-
ждень цілісінький шуміла радість, тиждень ці-
лісінький лунало по всіх посілостях: 

— Нехай живе княгиня Уляна з Мстисла-
вських і князь Михайло Жеславський! 

А потім поволі стали роз’їздитися. 
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І поволі життя на Мстиславському зам-
кові прибирало давний вигляд. 

Хороми замку пустіли, люди на замку 
ставали до звичайної праці. Останніми виїж-

джали молодята. 
Гей, що було плачу й зітхань! Мати, хоч 

і як старалася, не в силі була здержати сліз, 
а князівна, чи то пак тепер уже княгиня Уляна 
Жеславська, й не старалася,здержувати сліз. 

Плакала й нянька, старенька Оксана, ба, на-
віть отець Алімпій, учитель обоїх князівен, мав 

очі вогкі від сліз. 
Князь батько держався наче, але теж був 

якийсь не свій, 
— Тепер тільки ти зостала мені, доню! — 

сказала княгиня-мати до князівни Настусі, як 

поїзд із молодятами рушив на замкові ворота. 
А князівна Настуся нічого не відповіла. 

Подумала: 
— Бідна ненечко! Ой, скоро вже й остан-

ня твоя пташечка вилетить із гніздечка твого 
за своїм соколом ясним. Зостанеш сама-самісі-
нька в цьому понурому замкові, ти, що так со-

нце любиш... 
Не довго тривало — прилинув сокіл яс-

ний по пташку свою. 
Приїхав князь Василь Пинський і боярин 

Іван Рогатинський із молодим князем Семеном 
Слуцьким у свати, руки князівни Настусі для 
князя Семена прохати. 

Забилося серце в княгині матері, здога-
далася сердешна, чого вони приїхали. Ой, здо-

гадалася! Ба, ні, пізнала, бо ж приїхали всі три 
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на білих конях, гарно прибраних, із хоругов-
цями в руках, із знаменами князів Слуцьких, 

як звичай велів. 
— Свати до моєї Настусі! — подумала, 

й на лиці її й гордість відбилася, бо припав до 
вподоби князь Семен, і тривога. 

— Заберуть у мене останню розрадонь-
ку мою. 

Забилося серденько й у князівни Насту-

сеньки та радісно так, так уже радісно, що й не 
описати! 

Так радіє пташка, коли їй із клітки на 
волю вирватись удасться й до свого, до влас-

ного гніздечка полинути. Так радісно купає 
вона крилечка в сонечку ясному й щебече, 
щебече... 

Чи ж ти, князівно Настусю, тут у батечка 
та в ненечки в неволі була, мов пташка в клі-

тці? Чи ж не виповняли батечко й ненечка ко-
жнісінького бажання, коли ти тільки прохала 

чого-небудь, чи ж не була ти для них, батьків 
твоїх, їх ясочкою ясною?! 

І добре було в батьків, і всі бажання спо-

вняли, але ж треба було прохати. А я, князівна 
Настуся Мстиславська, хочу власну волю мати, 

сама панею своїх бажань бути, сама свої ба-
жання виконувати могти! 

Гей, князівно, чи не жаль тобі ненечки 
й батечка самих-самісіньких зоставляти?! 

Немає часу тепер про це думати, не пора. 

Тепер радощі, ясні радощі! Пташка радіє, впи-
вається сонечком ясним! Пташка, що готова 

вилетіти з клітки.  


