
183 
 

ЗМІСТ 

ШЕСТИКРИЛЕЦЬ 

НА КАМ’ЯНІЙ МЕТОПІ .................................... 3 
З ВІТРОМ ЗА ГОРИ ....................................... 15 

ЛЕГЕНДА ЦЕРКОВНОГО ВІКНА ................... 39 
КУНА — ПРАВУ ............................................. 61 

НА УЖОК ПРОБ’Ю ГОРИ... ........................... 78 
ВІТРИЛА ПЛЕЩУТЬ... .................................... 96 

ВЕЛИКА ГЛУША .......................................... 109 
«БЪАКЫ КОРКОДЫЛЪ»... ............................ 127 
СОНЦЕ В ГАЛИЧІ ........................................ 139 

ЛИСИЦІ БРЕШУТЬ... ................................... 151 
ЗАВИХОСТ .................................................. 167 

 



3 
 

Шестикрилець 

Инъварь и Всеволодъ, и вси 

три Мьстиславичи, нехоуда 

гнѣзда шестокрылци... 
(Слово про Ігорів полк) 

НА КАМ’ЯНІЙ МЕТОПІ 

З наруччям сонця оперід себе ріка плила 

лунким бісом, і Волинь переглядалась у ній, як 
у дзеркалі із золота. Хвиля, пройнята блакит-
тю, то жбурляла пісками в рибальські дворища 

осторонь, то розплескувалась у шепіт струї, що 
ні стоїть, ні пливе... 

Аж покрай Ріж-Долини збиралася в собі 
як для довгого віддиху — співала Давнину. 

У княжому саду появився стрункий юнак 
з довгими, суворими брівми, стріпнув гусени-
цю з рукава нового одягу й пішов стежками се-

ред розцвілих дерев. 
Було добре видно біг Лугу, сонячний кур 

над ним та вузол шляхів із кам’яним дорого-
вказом, опікуном розпуття. Це було колишнє 

ідолище — його обличчя гляділо із силою понад 
святогірське, старокурганне горбовиння. Різь-

бар-груботеса пробирався так неграмотно 
й так пристрасно крізь божеські тайни творчо-
сті, аж з простої речі вчинив несамовиту. Кож-

ний удар його долота змагав до монументу. 
Обіч дороговказу стояв кметь-гусляр, він 

придержував колінами посох і в’язав на ньому 
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свій клунок перед трудом далеких доріг. Вигля-
дав сам як Світовид, що вибирається на каз-

ковому коні в мандрівку по весняній землі. 
Щось він там, певно, говорив із криниць 

бистрої пам’яті, й говорив не будь-як, бо ватага 
рибальських хлопчиськів, що залюбки увиха-

ються по зарінках, стояла непорушно серед 
рум’яного краєвиду... 

А з-понад ставів у полях глухо гудів ляск 

праників, пахла ватра з ялівцю й із глибини са-
дів стелився плач і олосильниці, що приказу-

вала біля колива після нічних посвітин, мов 
у листок співала: 

— Помер дідо, помер... Сідаймо й плачмо 
всі три дні враз! Йде наш дідо та в тернову 
путь... Через глоговий скаче згар... Сипмо сльо-

зи, дощі! Гасім, гасім огонь! 
Княжич походжував із піднесеними брів-

ми, немов вважав чари цього поранку за да-
нину своїй молодості, тілу, повному юнацьких 

обітниць, сяйву твердих голубих очей. Його 
ноги, взуті в погинастий та легкий сап’ян, ішли 
танком під спів шістнадцятилітніх стегон. 

Хвилина оце тільки, як княжич вискочив 
нагий із шкур свого лігва і як витер себе з чуба 

до п’ят рядном, змоченим у росі; те почуття 
свіжості в нього було близьке втіхи. Увесь миг-

тючи силою, він накинув на себе світлий одяг 
святковий та накрив сміливу голову шапкою із 
срібним поблиском, гостроверхою, як шолом. 

О насолодо, бути, нарешті, самим на 
ввесь широкий, глухий сад! Від тижня гості не 

переводяться: вчений Кирило з Турова з’їхав 
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у Володимир із дияконами, анагностами, спів-
цями навіть, то батько велів ні кроком із дому. 

Очевидно, як бути Мстиславові без удатної па-
рості Романа? Недаром вірлиним іменням Ше-

стикрила нарекли хлопця бояни. 
Почалось із неділі, та ледве пил доріг 

приліг за турівськими гістьми, увезлися в за-
мок посли з Новгорода, горді, окаті, важко ве-
ликі, в сукнях до кісток і старосвітських запи-

налах із розрізом. За ними скриня із сва-
стикою, знаком доброго талану, а всередині 

дари у поміч уклінному слову. 
Щось оце посли трохи задовго радять із 

князем господарем, — на ранній зустрічі в хо-
ромах мати зронила про це звісточку неве-
лику... Вінець Новгорода йому, Романові, при-

несли. Та батько, звичайно, про недорід, про 
чумаків, що запізнюються з сіллю, та про сукно 

з Вологди, що погіршало з часу останньої по-
шесті. Цить, синку, не зрадь! 

Все те не заторкнуло хлопця так живо, 
не дало стільки для ока й вуха, що молодець-
кий гомін, з яким учора під вечір звалилися 

в замок купці з Регенсбургу на возах, наван-
тажених зброєю, з купою чурів, засмалених 

вітрами, вештливих і багатомовних, як хо-
зари. Треба ж випадку, що на воротах пере-

стріла їх друга ватага, з Франків... Ця везла 
шовк із Руану та амулети й мережива вален-
сійських селянок. 

Батько був радий: ракузький купець, 
Етельвульф, привіз йому грамоту від бана Ку-

лина з Боснії, — великий воєвода окреслив 
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подрібно торговельний договір із Мстихом та 
звідомив, що до всіх точок прилучилося вільне 

місто Рагуза. 
Хоч би й брів’ю звела мати на цю суятню! 

А хіба ж духовники, посли, купці й хмара че-
ляді не вимагали від неї чогось окремого для 

себе? І чи з тим, що вона запорядить, не була 
зв’язана добра слава Волині? 

Направду дивно, що коли смеркло, два-

дцять чужинецьких купців обсіли яворові сто-
ли під обчорнілими сволоками на відшибі пе-

карні, дарма що Тевтони на Франків позирали 
як котюги,— у зарві ж вони споконвіку! Знову 

чужинецькі чури в грубих безрукавниках верх 
опинок до колін і дрібних кісках по плечу, під 
беретами з чайчиним пером, вечеряли напроти 

неба в блиску смолоскипів, підбитих червоно 
на сірій цині чаш. 

А в саду, ген, у клітці, заслоненій плах-
тою, що її гойдав північний вітер, обивала бока-

ми запори і стогнала, як людина, золота бес-
тія... Це посли привезли йому, княжичеві, мо-
лодого парда з Дербента, кажуть, засвоєного... 

На Велеса! Хлопець поклявся б, що ви-
дить очі звірюки, як круглі вогні, обведені різ-

кою чорною тінню. Вони сперлися тепер над 
першою гілкою яблуні біля нового вулика, що 

його старий Михей розкрасив оноді, мов небе-
сну баню. Та чи це не жевріє покладений у сонці 
пласт восковиння, де притаїлися медові сльози? 

І княжич поклав схрещені руки назад, 
став іще стрункіший від радощів небуденного 

спомину. 
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Отож усе, що живе в городищі, у Володи-
мирі, висипалося проміж світоходів! Розпиту-

вали, хто там із словом проховзнувся, що дія-
лося в чужих землях рік, півроку, місяць тому, 

коли то купці верстали туринзькі чи карконо-
ські ліси, везли дорогий набір поромами чи 

брили мілконину Луари, Рейну, Влтави й Вісли. 
І він сам, Роман, захотів знати, чи це 

правда, що в штирських печерах кочують без-

окі залізні дракони? 
Ні, ніхто не видів дракона в вічі, але ні-

мецького цісаря убила власна хата, що її виве-
рнув вітер у зимову сніговію. 

І княжич згадував із лукавим дрижан-
ням уст, як батько розглядав те, що найварт-
ніше з цілого набору й призначене на показ 

йому, владиці; він спроквола хвалив людську 
працю, бо купував обмаль. 

Відколи оце поставлено церков на горі, 
у князя живеться, як у тивуна: для своїх що-

день молочна каша, чи хліб і сир на хріновому 
листі. Та прийди чужинець, проїздом, — тут 
і дичина з корінням, і найкращий дріб, риба 

вибирана, а меди сичені на винограді. 
Будь воно інакше, хіба осудливий язик 

зав’яжеш? А так про Мстихів достатній рід іде 
світом слава, дорожча золота. 

Тут княжич постояв у задумі — притаку-
вав мудрій батьковій щедроті, опісля ж снував 
думку далі: 

...А коли небо потемніло від ситості й туга 
схилилася над в’ялениною кожного серця, 

франкський крамар Арно забаг пісні так сильно, 
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як у спеку роси. Не звуків замарни, ні! Зама-
рна, добре настроєна, — це рідкий випадок, 

і тільки з віддалі звук її, мов гладь, пливкий. 
І не сопілки двогорлиці хотів Арно, ватажок. 

Геройського слова жадав, де б золотим тере-
мом походжала пісня, безсмертна краса. 

І глянь, де не взявся гусляр, той самий 
силач, кривоніс, як із міді, довгий волос за вуха 
й верх рамен у грубо зчіплюваній свиті. На го-

лові ріжката платина, з углами над чолом, гей 
знаком гусляра, що йде вперто перед себе і що-

дня здобуває світ епосом, на єдиній струні ін-
струменту. 

У радощах винесли йому ослінець під орі-
шину на обійстю, дзбан кучерявого пива ста-
вили перед співцем і плескали в руки з нетерп-

лячки, поки не стихло останнє чиєсь там слово. 
Співак сів низько та спер об плече й ко-

ліна гуслю, довгу, з одного кусня дерева, поді-
бну до велетенського черпака, де над вижоло-

биною напнуто тонку шкуру з голосниковими 
проколами. Тут і сідельце, опора пасмузі кінсь-
кого волоса — струні. Гудало з натягненим на 

лукові теж волосяним повісмом він потер пи-
льно живицею, накапаною на плечу гуслі. 

Під єдині три звуки, що їх міг добути 
з-під гудала, він співав звичайно однозвучно 

з гуслею. Але на цей раз хотів блиснути, вдарив 
високо, тільки згодом опустив тон нижче. Те-
пер у тужних, як вітер, переливах, із рисою 

обрядового напіву, в сміливих мелодійних лі-
ніях, обчислених на велику віддаль, він підняв 

справжню гру. 
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Найпалкіші краски уяви й найбільше за-
хоплені тони свого серця він передав постаті 

юнака Святослава в сяйві його лицарської 
гордині. 

Ой водить князь коня перед боєм 
— Коня водить по полі широкім 

— Укрив його зелен-таламаном. 
Дедалі мелодії стали мінитися сонцем 

і хмарами, нехай що в скупім обсягу тонів. 

Коли ж прийшла черга на останні акорди, спі-
вак похилив свій добре школений голос одну 

секунду нижче тону гуслі й держав її так довго, 
аж заморозь імила серця від насолоди. 

— Бійтеся того, хто вміє вмерти без болю!.. 
Це був тріумф краси, втіленої у старе му-

зичне слово. 

Тут княжич затріпав весело віями від ді-
твацького вдовілля: пригадав, як мати, молода 

ще, темнолиця, в переміточнім завої над енер-
гійними брівми, хитренько розпитувала в Арна, 

які по королівських дворах дівчата ростуть, чи 
є між ними сильні, веселої вдачі та добрі гос-
подині? А тоді про Ейкунду з Нормандії слу-

хала довго й радо, очі вниз, підборіддя з вагою 
на короткій, упертій долоні... 

— Так? Сама худібка із світлом увечері 
обходить? Сушить більце над потоком і співає 

враз із нормандськими жайворонками? А тоді 
з батьком жене на лови за ланею, у панцирі й із 
копієм? Зимою ж перша за всіх перебігає озера 

на совгах із кінських ребер, між двома киями, 
що на них лопотять барвисті вітрила? 

Ех, і вдатна ж оце дитина, Ейкунда! 
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Думав про матір і про дівча далеке, та 
перед його уявою, уявою войовника, сам при-

гад зброї простелив приваби походів, і, здава-
лося, юнак став неприявний. У безвісті кудись 

дивилось лице, до непізнання інше, — ні, зо-
всім чуже... 

Аж голос рога від сторони піль отямив 
його доразу. Він забув із місця, про що мірку-
вав саме, вдарив об поли руками, скочив на 

степеницю муру і, спертий на пальцях, занісся 
тонким окликом: 

— О-ге! Гельг! 
Ось і вони: Гельг, учитель рукопашного 

бою, і Чтибор, насмішник, з яким хлопцеві зав-
жди не по дорозі, та — улюбленець він батька, 
що вдієш! Мало не тиждень, як повіялися на 

тетереви, за цей час могли махнути в Канів, 
стривожити половців, і назад! Он, виринули 

проміж берези край гаю, за ними сурмить у ріг 
чура, простоволосий, з червоним норвезьким 

соколом. І княжич, дарма що далина, гомонів 
як недоліток, рад із нагоди гукати: 

— Бувай, бувай! 

А їздці просто нього, на віддаль мету 
стрілою. Видно пообчимхувані згортки жупа-

нів і сагайдаки з киненим, як попало, остан-
ком стріл. Побували гідно на вечірніх підслу-

хах у ловищі, проміж яр, перерослий омели-
ною та малинами! 

Хлопець аж приблід: попри черево Гель-

гового коня гойдався жмут глухарів, як рубін 

і гранати. Яскраві оксамитні півкола над пти-

чими очима, здавалося, були виведені з огню 
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й ніби кричали в сонце про свою несамовиту 

вроду. На верхніх крилах грали сапфіри, знову 

ж смарагд спідніх пер розтоплявся у червінь 

від раннього мерехтіння. Тоді немов жива кров 

текла повз Гельгів меч і взуття. 

О, як милував хлопець очима ловецьку 

добич, жалібну красу! О, як нудьгував із зави-

сті, аж вітер крутив ним у душі! Білі цятки на 

чорному тлі віял пригадали йому недавнє го-

лосіння, жіночі похоронні уставки. Коли ж їз-

дці наблизилися на віддаль голосу й зупини-

лись, він загукав навперейми немов байдуже 

та звисока: 

— Миром, Гельгу! Спиш? Як муріг для 

щуки, так ліс для вікінга. Але жди! Небаром за-

хоплю Дністер, збудую ліс кораблів, ліпших від 

Канутових, а тоді ти, Гельг, вестимеш їх для 

мене Чорним морем! 

Той підніс велике, гранчасте, як щит, об-

личчя, очі ясні й мудрі, глипнув на хлопця при-

жмурком і позіхнув, щоб не засміятися вголос. 

— І чудак же наш сокіл, дивіть! — скри-

кнув навмання. 

А птах справді поводився дивно: він на-

ставився немов до удару, кожна пишка відс-

тала в ярім забутті, кожна пір’їнка дрижала гей 

клоччя на веретені. Якою силою нежданою 

пружилися оці бойові груди! М’язи були напри-

чуд, кігті мов із халцедону. Крила закарлючи-

лися ніби топори, смугасті летівки розсунули 

прути з заліза. Язик черкотів щось із шипотом, 

чичитав, черкотів... 
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А княжичеві сап’янці прикипіли на хви-

лину до землі й підірвалися зараз же від вра-

ження. Щось шугнуло проміж дерева пологим 

цятковинням, заруділо долі — і щезло як дим. 

Княжич здвигнув плечима, подумав — 

і заспокоївся. 

У цю ж мить сокіл, готовий до лету, 

стрибнув із дзвоном срібних оков, почеплених 

довкола пірнатої ноги. Він розносив у шка-

маття рукавицю чури, свого носія, очманілий, 

кривавоокий... їздці пустили його з прокльо-

ном, самі ж почвалали навколо, в городище. 

Мали досита ловів! 

З завивним фуркотом крил птах ударив 

у сад і злетів на плече хлопця, як це чинив не 

раз. А княжич підняв зачаровано руки й гла-

див хижака по срібних прикрасах край насу-

неної на його очі запони... Чув іще під долонею, 

як він дується проміж лють, ніби божок лове-

цьких насолод, а тоді... 

Тоді під громовий блиск зрозуміння він 

зірвав накриття з пташиної голови, доглянув 

іще жахливу гнучкість чогось молодого, цятка-

того, пишного й проковтнув думку: пард! Десь 

там крикнула каня, що п’є воду тільки з неба, 

день закурився, збуранів... З отрутним позі-

ханням, мов із нудьги без меж, щось звалилося 

підросткові на груди, аж повернув рам’я лицем 

до зорі, під ранній вітер із поля. 

Він зачув іще, мов дуже здалека, шум со-

колиних крил над шапкою-шоломом, і світ став 

крутитися нагло по лінії дикого двобою. 
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Це пард перевалювався з боку на бік 
у княжичевих обіймах. 

Отож почерклися, як у грізному сні, отож 
зчіпили м’язи гей у різьбі з граніту! 

Таке сниться хіба фризам і метопам, де 
борються з ловцем кам’яні створи, голова в ко-

роні, жилавий хвіст закінчений трикутним ли-
сточком. І мріють про таке старі церковні од-
вірки, хлопські прадавні ярма, писанки, по 

горах барвінкових... 
А юнак знав, чого і як хотів, нехай що 

неозброєний його п’ястук, засунений у рукав, 
потрапляв замість у горло, в ікла, простерті на-

зустріч гей білі ножі. Він вріс у землю заліз-
ними п’ятами, добував наяву незнані сили. Піт 
злітав великими каплями поздовж побілілого 

обличчя й уст із русим налетом, тоді як у квітті 
співуче, трохи дрімливо сверготів кос,— голос 

втинаний, чистий... 
У якійсь порі борець доглянув краєм зору 

гребінь на хребті парда, так, гребінь, як на іні-
ціалах книг із Атосе, де зображено райську 
ріку. Це шерсть з’їжилась у ярому гніві висо-

кою стрижкою, на зразок забутих форм, що 
для них крім блудної луни немає місця на світі. 

Була хвилина, коли хлопець дужався вже 
тільки за віддих, і вона була найстрашніша. 

Чув тоді в памороці дивний стукіт під гомін 
свого на смерть розгойданого серця. Щось дія-
лося в його обороні, але що — не знав. А сокіл 

бив дзьобом гей на залізному току, вибирав очі 
в парда зажива, кружляв над багром челюсті, 

роздертої широко. 
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І тоді шия звірюки блиснула нарешті 
жовтим опругом на плечі хлопця, то він з од-

чайдушним свистом губ зашиб її, згріб обіруч, 
і так стояли обидва, приклонені набік, як пе-

ред упадком. 
Тривало довго, поки кадовб парда витя-

гнувся, пащека упала, очі вкрила муть... 
А витязь послонився, мов від похмілля, 

під стрічне дерево й опер на ньому плече, що 

здригалося глибоким ритмом під світлим одя-
гом, святковим... 

Над молодим чолом схилилася слава, та 
сама, що її дзвонять на арфах під високими ве-

жами і свищуть у сопілки край потоків. 
Він чув, що заслужив у цю мить на те, 

щоб почути іржання, покотисте, як спів, і по-

бачити перед собою бахмата із сліпучим відб-
лиском шовкової шкури, з рубіновим світлом 

на краях листових ушок,— гиппогрифа, що знає 
дорогу в світ геросів та безсмертних жінок. 

Гра була скінчена. Засвідчував це мерт-
вий пардів лоб із миловидною площиною по-
між уха, далеко простерті лапи, як точені 

в бурштині, зуби, що шклилися до сонця ніби 
півкруг опалу... 

І сокіл, що на яблуневій вітці чистив 
дзьобом обкривавлені пера та, захоплений со-

бою, кричав. 
— Який красень! — задихано признав 

переможець. Він торкнув парда ногою, тоді ж 

звів брови в одну. 
— Леле! ...Світ, всіми красками писаний, 

що в косицях, що в росах... Весна, а він... Не 
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топтатиме уже по розіграх запашної мурави, 
ні не кричатиме по горах, коли скелі сиплять 

каміння серед гульби рисів та змій. І не жда-
тиме вже його, молодого, винозора лісова Ей-

кунда... ніколи... 
Та за цим словом він глянув, чи хто не 

чує, очуняв доразу: 
— Для діл я чи для голосіння? — засмія-

вся високо й щасливо.— Хіба за плачі купив 

мій батько дорогу по суду до нового собору, 
іконопис, як небо, мармур, книги, емаль і філі-

грань? Он як сіяє вона, нагірня церков, золота 
спряжка на шатах Волині! А я чи не дав жмені 

солідів за меч із дамаської криці, якого в дода-
тку сьогодні не було при мені? 

Сказав це і йшов бистро, як завжди, 

в ранок, у сонце. А між деревами біг Гельг, ста-
нув, помовчав із глибин, тоді ж проніс обваж-

нілим, аж хриплим голосом: 
— На Хорса й Одина! Їздитиму на твоїх 

кораблях! 

З ВІТРОМ ЗА ГОРИ 

Дорогами Угорщини, жовтими від сонця, 
їхав здвиг волинських боярів у барвісних пла-
щах, соболях, у веселкових блисках мечів, до-

рогім камінні, у поясах золотарської роботи 
й ковпаках із розкішним убором. 

Їздців несли чудові коні, що будили зелені 
пошуми листя над головами і, як казку край 

оголомшених сіл, оставляли полум’яні спомини 
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своїх гнучких ший, бойких грудей та всієї кра-
си наряду, від чапраків в огнях дорогих леліток 

аж до кованого срібла копит. 
Хлібними скибами своїх піль, степом у ви-

соких травах Угорщина здоганяла весело ті срі-
бні підкови й крилату пряжу грив, направле-

них із вітром на Буду. 
Роман із Волині, дуже молодий, ясний 

увесь від ковпака із срібної парчі аж до гостро-

дзьобого взуття, правив мрійно конем, мідяно-
гривим, погойдував копієм із червоним блис-

ком, як хиже вірля на смереці поївся далиною. 
— Веселі ж оці вітри із світу! — співав 

у душі.— Який смачний оцей зелений шум із 
великих, ген, царин! Хочеться з утіхи подужа-
тись із кимось, руном імитися, приперти в по-

темок, збороти! 
Він згадав Новгород, де перекняжив два 

роки і де з молодечою ненаситністю, з упором 
і захопленням розправлявся з напасниками до-

окола себе. Недаром десятилітком уже він вчи-
вся по німецьких замках воєнного ремесла! Ве-
села це була гра: висміяти зависних сусідів 

отим міцним мечем, впокорити до одного! 
А потім новгородцям: йду домів! 

Бо Мстислав-батько був хворий та в не-
покою за судьбу Волині слав гінців по сина над 

далеке Ільменське озеро. Зчинилося диво: ста-
рий князь окріп на радощах із цього повороту, 
смерть вийшла з одрини, стала осторонь... 

Вернулися з Романом велич боярської 
влади, надії на барвисті мандрівки, на лункі 

пригоди дружинного життя! 
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А потім згадав княжич недавній день, 
коли бан Гуніяд із Шрени, гун не тільки з імені, 

та Довбор, син дідичного бана на Зворнику, 
явилися у Володимирі з хартією угорського ко-

роля Белі. Крім привітів від нього самого, ра-
дого дружити повік із парістю Мономахів, 

й Андрій, син його, передав дари свої княжому 
юнакові, Романові, в Буду на Купальний тур-
нір, на побратимство вічне кликав... Посли пе-

редали княжичеві повну зброю, під східні зра-
зки розкішно інкрустовану, а слуги Белі при-

везли ще щось несподіваніше князеві Мстис-
лавові і його запопадливій дружині: пару ове-

чок, яких рід виводився із самої Бухари. Беля 
розвів ним величаву господарку, мішаючи 
з цією породою своїх важких і молочних овець. 

Оці чудово гарні звірята з трикутними 
голівками і світлою чорною шкурою, повною 

цупко приплеснутих кучерів, мали стати за-
сновком дохідної княжої розплідні на багатій 

у випасне зілля волинській просторівні. 
Від себе добавили ці суто гощені й дуже 

шановані посли, що на турнір заповілися зна-

тні борці з далеких сторін, Тртко й Грвоя з Бо-
снії, Унван із Госляру, силач Єццо з-над Ельби 

та Дітмар із Айсту, лицар, поет і співак. З Вели-
коморав, напевно, прискочить Зденко й Дома-

зар, витязі на світових змагах, з франконської 
знову ж сторони все, що найліпшого вишколив 
двір графині Єрменгарди в Нарбоні. 

— Пора мені знову, як у Новгороді, на 
свій талан змагатися! — подумав палко юнак. — 

3 гостроверхів світових підстежувати, де злетіти 
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грудьми на добичу і як узяти під ноги непокі-
рну Славу! Хіба сиділи на місці, вдоволялися 

одним і тим самим такі, як Роланд та Артус, 
герой корнвалійських гір? 

І прояснено згадав кельтійські опові-
дання «Червоної Книги Гергеста», про двір Ар-

туса й лицарів Округлого Стола. 
— Щось кажете, княжичу? — під’їхав 

Кмита з Мирогощі, рад хоч якому слову в опу-

стілій дорозі, де хіба старець підбіжить півна-
гий по рукодавщину. 

Юнак прихилив до Кмити бойку голову 
з чорним жмутком волосся над ухом, аж злис-

нів сміливий обрис бороди, придавленої насе-
редині ніби натиском залізного пальця. 

Він відповів на свій здержаний лад,— ал-

мази й перли ковпака грали під його міру, туго 
й зимно: 

— Світ манить, Кмито! — закликав. 
Сапфір неба давно вже поблід, легіт став 

різкий. Сумерк устрявав тепер у кожний корч, 
хмару, ручай, підсинював діброви, узгір’я, лет 
птахів і мовчання води. 

Їздці минали оброслу повзуном криницю, 
що схоплювала в кам’яний обруч дзеркіт миго-

тливого джерела з розбитою копитами землею 
довкруги, де товпилися дівчата й барвисто 

одіті жінки в торокатих хустках, з дітьми на 
руках і кужіллю край стану. 

Вони говорили з собою про любов, роди, 

смерть і ступали за той час із глеками до води 
вищербленими сходами та заглядали в темінь, 

як у лице Долі. 
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А коли чури напоювали коней і боярсь-
кий хоровод зупинився, княжич доглянув на-

раз осторонь гурту молоденьке дівча в проме-
нистім голубім уборі,— з висоти білого наря-

дженого коня воно дивилося пильно юнакові 
в лице. Голівку дівчини й чистий обрис теплоб-

лідого личка обіймав ніде на світі невиданий 
накритничок із золотого листу... Від якоїсь на-
глої думки дівча повернуло верхівця назад 

і в найбільшому оспіху шугнуло голубою сму-
гою серед трав, іздалеку видне своїм чудовим, 

тугим, наголовним убранням. Блакить далини 
взяла в себе вскорі краску її одягу, тільки золо-

тий шоломець світив довго в просторах, як 
другий місяць понад вечірнім сизим полем. 

Може, це було Лялине свято, біля води, 

рокове? Й ось це вона саме, вибраниця села, 
Ляля із зрослими брівками, невінчана цариця 

однієї днини, через хвилину віддасть свій 
наряд подругам, сама ж вернеться стомлено 

в своє курне житло — над постіллю жердки, за-
мість порога камінь? І снитисяме дівчині довго 
в ніч Купайлів дурман, жезл зеленої рокити 

і стирта обрядових вінків? 
Хоровод їхав тепер спроквола, радів кін-

цем дороги, з таємною думкою цікавився міц-
ними мостами понад стрімкі вали, підшукував 

слабкі місця оборони, розглядав приліплені, як 
гнізда до скель, чатівні на стрімких обочах. 
Спорскотіли весело коні й пішли живіше, за-

чули королівський табун, що, мов крилаті дра-
кони, летів саме від Буди, з замкового верши-

ща. Ще трохи — й на обкрутішляху виринули 
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їздці в рясних долманах наопашки, в срібнолу-
ских ковпаках і зброї обабіч пояса, як старові-

чні Атилині мужі. На чолі скакав в опинках із 
парчевим підбоєм Гейза, палатин. 

Згомоніли привіти, палатинове слово 
з благих лиснючих губ у червоно магоневій бо-

роді. Йому з повагою державного мужа відпо-
вів латиною красномовний єпископ Христо-
фор, темновидий, у фіалковій рясі з вишитим 

у виноградні листки поясом і блисках дорого-
цінного енколпіону. 

Обидві ватаги дзвінко рванули з місця. 
Наглий блиск сотень смолоскипів ударив у них 

червоною загравою. Було видно, як на пожежі, 
замкову площу, залиту народом: виразні, бру-
натні лиця у шапках, вбитих над грубу повсть 

брів, волосся в уплітках, довгі пряди вусів, об-
кручені довкола вух, сорочки рясні, як стихарі, 

широкі, з шитими малюнками рукави... 
Паленів визорений світ, лунали оклики, 

сипалося квіття коням до ніг, плескали в долоні 
мужчини, жінки підносили угору дітей, витали 
мрійними усміхами вірля з гнізда славутніх 

Мономахів. Ці усміхи, казка ночі рожевим ту-
маном проводили княжий хоровод, що плив 

високо в сідлах, мов у зачарованому сні... 
То Кмита, скарбник, сягнув до тугої ка-

лити край пояса й вулицями багровими, як 
жар, задзвеніли, посипалися у глоту срібні 
гроші з візерунком Спаса й ознаками волинсь-

кої династії: мечем у кігтях завінчаного вірла. 
Йому відповіли оклики під саме небо, юр-

ба закрутилася широким круговоротом, стала 
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з гомоном визбирувати княже пригісне між ка-
мінням дороги й виіскреним пирієм. Десь там 

пересварювалися відштовхувані люди, пла-
кали налякані діти... 

Старий замок із часів короля Ваїка палав 
гранітними вирізами аркад, як скам’янілий 

епос про меч бога війни, викопаний там колись 
Атилою, монгольським пастухом. В одному з ві-
кон, де троє вогників свічника рожево капали 

на землю, станула в голубому брокаті дівчина 
з-над пільної криниці... 

* * * 

Під вечірній спів пташиний, що напов-

нював сади наддунайського замку невмовк-
ливою піснею, Андрій, Белин син, йшов із Ро-
маном замковими кімнатами. Вони гомінко 

розмовляли. В багровім безрукавнику до по-
яса, в золотистім демадані й короткім панцирі 

зі срібла, Андрій усміхався щораз свіжим 
рум’янцем і брунатним чупром, повним ржа-

вих блисків. 
Повагом наспівала княжа дружина: єпи-

скоп Христофор, Костян, Томир, Коснята, Нег-

вар, Шварно, Кмита й інші бояри, слава і цвіт 
Волині. 

У якусь хвилину обидва юнаки стали 
в дивному дожиданні — це Андрій обернув 

голову до Романа й поцілував його в обличчі 
срібного, на стіні, Розпяття. Помовчали свят-
ково обидва. 

— Тепер ти друг мій, Арпаде! — ясно по-
глянув на нього Роман, та зараз же замовчав. 
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У відповідь Андрій обняв його міцно: 
з оцим прижмуреним Андрієвим осміхом пе-

ред очима, Роман подумав мимохіть, що коли 
йтиме в майбутньому на Польщу шукати маті-

рнього сліду, землі Кривоустих, такий союз-
ник, як оце Андрій, зможе йому добре забезпе-

чити плече. Не метатиме ж він із-за гір 
камінням у п’яти побратимові! Але загарбане 
Уграми Закарпаття й Понадтисся? Хіба цілун-

ком накриєш стару грабіж? 
Двері престольної гридні відчинено ши-

роко. В алебастрових пугарах із оливою, під ко-
лонами, обкоптілими від чадних смуг, трепе-

тливо горіли світла. У королівському кріслі 
в ясних узголовниках і м’яких шкурах сидів 
Беля, чорнобородий та підзорливий, як галка, 

з блідим обличчям, Андрієвим, тільки без його 
привабливого усміху. 

І Мстиславич, окружений боярами, міц-
ною ногою станув перед престолом: він подав 

королеві хартію від свого батька, всю в грубих 
шовкових плетивах, замкнених печатьми з то-
пленої в сріблі живиці. 

— Ваша Милосте! — закликав латинсь-
кою мовою.— Оце хартія й гостинці від Мстис-

лава з Волині, мойого батька. Прийміть слово 
й дари з землі Русичів! 

Він радів тепер у душі знанням мов, що 
ними, побувавши на західних дворах, заволо-
дів дуже скоро й легко. 

Не прояснюючи ні на хвилину хмарного 
обличчя, Беля питав молодого гостя про його 

батьків та про враження з дороги. З єпископом, 
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що подав йому в кедровій ракві золотий лан-
цюг, Мстиславів дарунок, й із Костяном, що 

вручив йому меч, колись Альп Арсланів, він ро-
змовляв як знавець: з одним — про нові книги 

з Атосу, з другим — про його походи з князями. 
А тоді поцікавився ще, що саме вразило кня-

жича найбільше після приїзду в Угорщину? 
— Подібність ноші угорської і руської... 

З одного джерела, з Візантії, пливе культура 

в обидва краї, — живо відповів юнак. 
— Справді, зв’язки наші з Царгородом 

дуже давні,— пильним оком глянув на нього 
Беля.— Візантійський цар Дукас із любові до 

нас дарував Стефанові половину його подвій-
ної корони з похиленим хрестом. А в старій 
грамоті короля Неманії закріплені назавжди 

вашою ж мовою багатомовні слова, печать на-
шого союзу: «Грькє царьми, а фгрє кральми». 

Княжич слухав з увагою нових для себе 
речей, а коли Беля не продовжував мови, пок-

лонився з рукою на мечі, готов у пошані відій-
ти, та в цю мить мов завмер у піврухові, знімів... 
За кріслом Белі, за срібними різьбами високого 

опертя стояла дівчина з поля, його недавня 
стріча... Голуба паволока, розшита променис-

тим узором, якому перечили сум м’яко опуще-
них уст і мрачний движок брів, була гідним 

тлом цієї краси. Дівочу голівку одягав ніде на 
світі не виданий накритничок із золотого листу. 

— Сарольта... — шепнув побратимові 

Андрій. 
За кріслом Белі миттю стало пусто, й Ро-

ман прочуняв. Королевич Андрій вів друга 



24 
 

під руку в гамірну столову наву й говорив до-
вірливо: 

— Сьогодні вранці приїхав посол від Одо-

на Медведя... Зачуваємо, хоче одержати руку 

оцієї моєї сестри для Одонового сина, Райно-

льда з Бургундії. З цим зв’язані державні дого-

вори великої ваги... І дещо тихіше: 

— Такий приїзд не був би нічим дивним, 

але мою сестру повідомлено тайком, що посол, 

рябий, набряклий вином велетень, це сам Рай-

нольд, що хоче на власні очі побачити королі-

вну. Від самого ранку вона не находить собі 

місця, пропадає кудись верхи, вертається схви-

льована і, поки переконують її, плаче... 

— Добрий господар Райнольд, син Мед-

ведя, — з гордою нехіттю замітив Роман, і се-

рце його, як їдь, упекла туга. — Що ж? Хоче 

глянути на те, що купує! 

З цим словом він справив бистрі кроки 

в суміжну кімнату, відкіль видно було всю ро-

зкіш і різноманітність лицарських зборів, ко-

ролівського бенкету. 

Гуділо як в улії: поздовж празничного 

стола позасідали стобарвистим роєм запроше-

ні гості, всі в своєрідних одягах: серед них 

франки відзначувалися м’якістю і прибагами 

ноші. Поміж їду та веселу, квітчану вином, 

розмову змагуни придержували біля колін до-

вгі лицарські мечі з важкими держаками. Об 

в’язання стола і свіжомиті підвалини стін опе-

рті були щити із знаками розет, лілій, свастик 

та звірячих подоб. 
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Стіл угинався під добірною їдою, дичи-
ною карпатського чорнобору, рибами Тиси 

й Дунаю, птаством семигородських мокляків, 
виноградом із спохиль Токаю, переховуваним 

із пізньої осені в пісках замкового підземелля, 
овочами з долини Рамі, з полудневих угорських 

провінцій, райських закутин землі. 
Обидва юнаки увійшли на підвищення, 

застелене коврами під отвертим на сади вітра-

жним вікном, і засіли за окремий стіл. 
Роман слухав звідсіль розсіяно, як цока-

ли згуста повними пугарями Радогост із Олики 
та красень Зденко з Праги: вони хвилювалися 

з приводу якоїсь битви, де трапилася велика 
помилка, — болота позаду війська й розливна, 
з наглими глибинами ріка. 

І ще Костян Гурович із мужнім голеним 
черепом, войовник у кожній думці, спорив над 

пугарем з Грвоєю, Боснійцем про те, що кін-
нота годиться на коротші бої, — де вони ста-

ють довгі, там вона ні до чого. 
У цю мить княжич самохіть засміявся: це 

Ростко з Рагині відскочив як ужалений від 

свого сусіди, що саме вкотився за стіл, наря-
джений, як знатний чудак, у наморщений 

край шиї китаєвий плащ сутозлотний і стіжко-
вату шапку з тхоринимбламом довкруги окса-

миту. Це був половчин, права Белина рука, да-
вно зайшлий сюди Аклан Томзакович. 

Відсахнуло Ростка від язви руського 

степу! Хтось, що стежив за вигодами гостей рі-
зних вдач й обичаїв, перемінив їх місцями 

в цю ж мить. 
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— Оце ж і Вернберг із Тегернзее, окраса 
ясноволосої Германії... — сказав другові Анд-

рій і піднісся з ослону послухати лицарської 
промови, що нею германець славив великий 

день і полум’яне вино. — А онде, — добавив 
згодом, — Удо й Гезильон, які стрункі, високо-

чолі! Там знову граф д’Анжу в пильній розмові 
з молодим, ніби переодіта дівчина, Гугоном 
Лянсльо. Біля них дебелий Райнольд із Бургун-

дії, під іменням Фредегара з Отену. 
Княжич немов не чув його слів, думав 

про Сарольту, про короткі три дні турніру... 
То Андрій промовив голосніше: 

— Чуєш? Німецькі васали співають хвалу 
своїм суверенам! Гідна наука нашим ворохоб-
никам, клятим далматинським Богумилам! 

— Хто це услуговує нам? — нагло поспи-
тав Мстиславич, що мало цікавився маніхейсь-

ким боговір’ям. — Це немов супи і яструби, за-
мінені в погорджених людей! — насторошився 

з нехіттю. 
— Це тільки сміливі розбишаки, міцні 

п’яниці й розкішні раби, — гомінко засміявся 

Андрій. — Це озброєна кігтями, що їх вирива-
ємо, північ нашої Далматії. 

— Дивно, як воно плужить Арпадам... — 
сказав княжич мов до себе.— Не своєю Далма-

тією криваво піклуються, й сама ж Угорщина 
чуже гніздо, стара Паннонія наша колиска... 
Хіба думаєш, Андрію, слов’янське вперте плем’я 

подарує вам свій наділ на вічність? 
Королевич спалахкотів: його вдарена гор-

диня здригнулась. Уперше в житті він станув 
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віч-на-віч такої чудової щирості. Негодування 
било об його серце, як хвиля об стрімкі береги. 

Дедалі він заволодів собою й навіть осміхну-
вся, коли згадав величне слово: дружба. Він 

глянув на княжича уважно і, примирений на-
силу, з новим почуттям обізвався вибачливо: 

— Дамо собі раду, Романе! 
Тоді ж нахилив ухо послухати Дітмара 

з Айсту, світлобрового соловія, митця оспіву-

вати розкіш літа, гульби рейнських русалок, зу-
стрічі й розмови великознатних коханців. 

Але Дітмарові, незважаючи на зусилля 
прихильників, годі було у цю мить серед га-

мору прийти до голосу. 
— Друзі! — кликав весело. — Хіба хочете 

бути як той Ратбод, фризійський войовник, що 

про нього, чортового сина, стоїть у книгах? 
— Що, що вдіяв Ратбод? — питали гості 

одні перед одними, бо Дітмар був книжни-
ком, і світ знання стояв перед ним відкритий 

широко. 
Цей відповів повагом, хоча сміх блукав 

по його свіжих опуких устах: 

— Ратбод оцей, вельмисвітлий зборе, — 
поганин, коли станув нарешті у хрестильниці, 

задумав спитати Вольфрама, єпископа: «Ска-
жи мені, достойний мужу, що сталося з нехре-

щеними моїми Ратбодовими предками?» 
Єпископ відповів запросто: «Всі вони 

в пеклі, мій сину, — а втім де ж інде могли б 

опинитись?» 
То Ратбод вискочив, як вітер із води, 

й закликав великим голосом: «Коли в пеклі ці 
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чудові люди, ненаситні, як вовки, гидкі, як 
змиї, і смертежадні, мов орли, нехай краще 

зостануся з ними і я!» 
Гучний сміх покотився широким відго-

моном і не скоро затих. Тоді тільки Дітмар уда-
рив декілька разів у струни перевішеного по-

через плече інструмента і став співати про 
лови в ясну осінню днину і про красу летючого 
над смарагдовими лісами сокола. 

А княжич із руської землі встав на ввесь 
ріст, немов від безмежної нудьги: заволоділо 

ним нестримне бажання вийти поза круг ви-
нового дурману і рябих розмов, глянути на по-

темніле вечірнє небо, на яке, може, дивиться 
саме Сарольта... 

Пробіг! Яких це він чарів поживився? 

Мов уречений тугою, княжич зійшов 
кам’яними сходами в зрум’янений сад, а там — 

побачив гнучкий обрис у голубому брокаті по-
між мальви, червоні берла... 

Хіба ж міг він гаятися у таку хвилину? 
Він біг, як сугак, із довгою місячною тінню біля 
рвучкого взуття, коли в думках дзвеніло водно: 

три дні тільки бути йому в Буді... 
— Сарольто! — закликав спрагнено.— 

Від самої долинної криниці думаю тільки про 
тебе! 

Вона засміялася, мов за серпанками: 
— Що саме думає про королівну незнану 

чужий витязь із-за гір? 

Гордо залунали слова, межі стали чіткі, 
проте м’яко наклонилося дівоче чоло послу-

хати. 
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То княжич вибухнув радощами, як вітер 
над гладким плесом. 

— Думав я, — відповів, розгойданий ща-
стям, — як достойно вдягла б твою голову пе-

ремітка Ольги, святої княгині! 
І став із відхненням, що спало в ньому по 

цей день, оповідати про красу діадеми із сріб-
них простокутних бляшок-аркад, нашитої на 
старинне, у суканій скані, полотно. 

Королівна мовчала, немов усе, що чула, 
було зайве й даремне, збентежено обкручувала 

на пальці перстень із грецькою геммою. 
— Скажи ж, — молив палко юнак,— ска-

жи, що чинити в твоїй обороні? Хоч і не слід 
мені змагатися з оцим лицарством мандрів-
ним, приколю копієм Райнольда на грищі, бо ж 

він тут тільки свій власний посол! Ні, Фредга-
рові не вчиню я цієї честі, — пошлю до нього 

найметкішого з моїх лицарів! Скажи тільки, 
й він осмішить, розчавить влізливця повік! 

Голівка униз, голубі рукави понад брови, 
ні слова відповіді... Десь там у саду скричав за-
морський птах, сплюскотів водограй, здовж 

гранітного муру стійковий там і назад. 
Гнів імив юнака до болю з приводу мов-

чання легковажного, тієї ніжності довгокосої, 
що веліла йому, войовникові, коритися перед 

собою... Він забаг поглумитися з цієї пригоди 
на свій твердий лад. 

— Квітко чужини, Сарольто! — проніс се-

ред туги.— Мироносицею зориш з-під твойого 
золотого сяєва, хоча ти тільки ворожий наїзник, 

що дари топче ногами, а молитов не розуміє! 
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І повернувся йти геть, а тоді королівна 

навперейми йому, крізь перли дрібних сліз: 

— Невільно мені, витязю, приректи ні-

чого! Й любити невільно — ніколи! Хіба не знаєш 

цього сам, і я мушу, — спалахнула гордо, — 

і я мушу плакати перед тобою! 

Її голос заламався у душевному риданні: 

— Воля? Любов? Найбідніша з тих, що 

хиляються у праці по спечних полях, має бі-

льше права на щастя, чим я! Королівські до-

ньки цвітуть на те, щоб закріплювати косами 

державні союзи, щастям життя в’язати пре-

столи, купувати мир країн своїми слізьми! 

Помовчала, блискавкою звилися скор-

бні брови, а тоді стиха, під сонний спів іволги 

в листю: 

— Це ж батьківщина дивиться на мене,— 

жде моєї помочі, тільки від мене може мати її... 

Хіба цього не досить, щоб за опору сильних 

пліч, якої потребуємо, за повагу в світі, що її 

в нас недостає, вийти мені за Райнольда з Бур-

гундії? 

— Пощо ті межі, питаєш мене, гостю зда-

лека? І де сила, якої ми не могли б побороти 

удвоє? 

Дивилася кудись у безсмертя, війнула на 

нього словом, леготом: 

— Любов до рідної землі, витязю! 

Усе навкруги стало нараз мов з іншого 

світу, і княжичеві видалося заздалегідь усе, що 

він скаже, недобре, непригоже. 

Проте він кричав, і це був крик життя: 
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— Сарольто! На всіх богів Атилі й Ігоря 
Грекоходця! Клянуся: заки сонце завтра виб’єть-

ся на південь, руський меч напише договір — 
для мене! 

І в пориві, якого не пригадував досі, на 
радощах чудової волі він біг угору сходами між 

кам’яні звірюки — шукати Костяна, довірити 
йому себе та Райнольдову смерть... Він майнув 
променисто в брамі квадратної вежі, між горо-

різи з червоного мармуру, як стріла, зловіще 
пущена до мети. 

* * * 

Ніч грається пильно тінями: ловить їх 

у пригорщі, підкине, розсипле, знову збере... 
У княжича рука під головою: його чоло, сміли-
вий ніс та обрис міцної бороди місяць обмічує 

залюбки. І сниться княжичеві, що він біжить над 
грищем, як птах, без щита, — гонить із копієм, 

ясним залізом укритий, за Фредегаром з Оте-
на... Доганяє, прицілюється, глянув — воро-

жий бік без ослони... Пустив його на голий меч, 
а сам, як перун, згори... Тричі паде і встає Фре-
дегар, велику голову і ярі очі вовком на нього... 

Зламати б іще спис над ним, — ще тільки спис! 
Але не ламає. 

І сниться йому далі крик веселих коней 
у поранковому вітрі, Сарольта сперта об нього 

шумом голубого брокату... О щастя! Винове 
грозно, з огнів анфраксу увите! 

Він несе його крізь сон до уст, солодке 

грозно оце, — все впівдороги, все здалека, — 
й не доносить ніяк. 


