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IV
Гризельда вернулась з батьком додому, увійшла в покої й сіла край вікна в невеличкій своїй

кімнатці. Вікно виходило в старий садок, садок слався наниз по невисокому горбі й доходив до
берега Вісли. Гризельда не роздягалась, сіла на стільці й задумалась. Сонце вже стояло на
вечірньому прузі. Берег Вісли вже тонув у тіні, а за річкою сонце ясно освічувало густі бори,
зелені луки. Вісла лисніла, неначе була скляна. Надворі було тихо-тихо. І в палаці й надворі не
чуть було ні найменшого гуку та шуму. Після пишних двірських церемоній, після шуму та галасу
на улицях коло королівського палацу Гризельді здалося, що якась сила перенесла її в далекий
тихий край, в тихе село, в якусь мертву пущу. Думки її тихо заворушились. Руки лежали на
колінах, неначе мертві. Гризельда й голову похилила.

В покоях було тихо, мертво, а Гризельда не могла заспокоїти своєї стривоженої душі. Перед її
очима все неначе ворушились якісь люде, якийсь блискучий натовп, манячіли кольорові кунтуші
та дамські пишні сукні, лисніло золото, мигали очі, чорні брови. Все те ворушилось, як зграя
голубів в тихому синьому небі, без шуму, без гаму, неначе натовп мрій. І серед того натовпу
повсякчас виникав смуглявий Єремія, неначе повний місяць виникав з чорних хмар. Він неначе й
тепер стояв тут перед нею в тісному покої й дивився на неї гострими палкими очима. Його голос,
міцний та різкий, неначе й тепер лунав в її душі. Вона неначе бачила перед собою його міцну
постать, пишний убір, густі чорні кучері, чорні рівні високі брови, що ніби зрослись докупи.
Гризельда думала про його й неначе замерла на місці.

Двері рипнули. В кімнатку увійшла її нянька, стара Ганна, проворна й смілива баба.
Гризельда, прибувши з батьком з Замостя до Варшави, взяла з собою й Ганну з кількома дівчатами
горнишними та швачками.

— Панно Гризельдо! — промовила Ганна. Гризельда аж кинулась неначе спросоння.
— Оце, як ти мене злякала, — тихо обізвалась Гризельда.
— Чого це ти, панно, сидиш і не роздягаєшся? Може ждеш до себе гостей? — сказала баба.
— Ні, Ганно! Не жду я цього вечора нікого до себе. Та коли б хто й одвідав мене ввечері, то я

не вийду до світлиці: я дуже втомилась сьогодні. Поклич горнишних. Я хочу роздягатись і піду в
садок.

— Щось там та було в королівському дворі, що ти вернулась така стурбована та задумана, як
ніколи такою не верталась додому. Певно, бачила князя Домініка, — сказала Ганна з легеньким
натяканням.

— Дай мені покій з тим Домініком. Я втомилась, аж тлінна стала, — знехотя обізвалась
Гризельда.

Дві молоді дівчини, привезені з Замостя, помогли Гризельді роздягтися, поздіймали з неї
золоті прикраси. Гризельда накинула на себе легенький літник-кунтуш і вийшла в садок.

Вже сонце сховалось за ліси, вже й тінь впала на Віслу, на завіслянські бори, а сиза імла
вкрила береги, неначе наміткою, а Гризельда все ходила по садку і не примітила, як смерклось
надворі, як вогкий туман обкропив її русяві важкі коси на голові срібними крапельками.

Вже пізно вернулась вона в покої, не сіла за стіл вечеряти й пішла в свою кімнатку,
ховаючись од людей з своїми думами, з своїми солодкими потайними мріями.

«Вразив мене цей чорнявий князь в самісіньке серце. Багато бачила я славних молодих
білявих та русявих німецьких князів у Відні в цісарському палаці, багато їх майнуло перед моїми
очима й у Варшаві, але ні один не припав мені до вподоби так, як цей палкий та смуглявий
Єремія», — думала молода Гризельда.

І вона до півночі не зачиняла вікна, забитого залізними ґратками. До півночі дивилась вона на
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чорне небо, засіяне золотими зорями.
Вранці раненько Гризельда промовила до Ганни:
— Принеси мені найкращі убори, знайди найдорожчі діаманти. Сьогодні буде коронація

королеви. Хочу вбратись, як королева.
Горнишні поприносили найдорожчі убори, прибрали Гризельду, мов королеву до вінця.

Гризельда з батьком поїхала до собору, де після служби божої королева вінчалась короною.
Магнатів зібралась сила. При коронації був папський нунцій Філонарді, був цісарський посол граф
Магні, французький — де-Розе, бранденбурзький граф Бранденбург й інші чужоземські посланці.
Гризельда вгляділа Єремію Вишневецького. Він уклонився, приступив до неї й привітався так
ласкаво й щиро, неначе знав її з давніх-давен. Гризельді ще більше припав він до вподоби.

«Чи не само небо призначило мені до пари цього смуглявого чорноокого козака?» — думала
Гризельда, вловивши ласкавий погляд гострих очей молодого князя.

— Прибувай до мого батька в гості, там ми поговоримо, бо тут на церемонії не встигнеш і
слова промовити.

— Завтра доконешне прибуду до тебе зранку, — промовив тихо Єремія й оступився.
Другого дня раненько Гризельда, сидячи в своїй кімнатці, сказала до своєї давньої няньки

баби Ганни:
— Перенеси, Ганно, мою роботу в ту кімнатку, що виходить вікнами в двір. Там ми сядемо

сьогодні за роботу.
— А чом же не тутечки? Було гарно тут, а тепер стало гарно там. Ой вередливі ж оті молоді

панни! — обізвалась весела баба.
— Не жартуй та зараз перенось туди й свій гребінь та пряжу і моє шитво. Мене в цьому

покоїчкові чогось нудьга бере. Там видко в двір, по дворі вештаються люде: там мені буде
веселіше сидіти за роботою, — сказала Гризельда.

— Оце! Як коржа так коржа! Нехай буде й корж, — сказала Ганна й забрала робочі
причандали.

— Кинь, Ганно, свої замостянські жарти та роби те, що я тобі кажу.
— Та добре ж, добре!
І Ганна з дівчатами попереносила в ту кімнатку усі робочі Гризельдині причандали.
Гризельда сіла вишивати золотом та сріблом шовковий блакитний кунтуш. Дві дівчини,

привчені до шиття, сіли коло порога й вишивали сріблом бережки до кунтуша. Баба Ганна сіла за
кужіль прясти лляну куделю: вона дала обітницю напрясти своїми руками на покрівець для
престола в костьол. І баба Ганна, і дівчата з Замостя вже поприставали на католицьку віру ще в
Замості. Панна Гризельда та ксьондзи приклали до цієї справи своєї праці. Усей двір Замойського
в Замості, уся челядь, набрата по українських селах в Холмщині, була повернута на католицтво.

Вже сонце височенько підбилося вгору. Гризельда вишивала знехотя й все поглядала у вікно
на просторний двір, серед котрого зеленіло здорове кружало, засаджене посередині кущами бузку
та троянд. Брама стояла одчинена навстіж. Чотири гранчасті муровані стовпи брами біліли на
сонці. Замойський ждав до себе на одвідини гостей, приїжджих з-за границі. В браму влітали коні,
запряжені впростяж; кругом дернового кружала котились лиснючі карети магнатів і ставали перед
ґанком, обставленим важкими білими колонами. Приїжджали з одвідинами до коронного канцлера
й заграничні гості з Відня, що наїхали з молодою королевою. Карети приїжджали й незабаром
од'їжджали. Гризельда не зводила очей з тих гостей, що виходили з карет. Вона неначе
сподівалась, що от-от незабаром вскочить у двір молодий Єремія, щоб одвідати і старого її батька,
й її.

— От тепер я, панно Гризельдо, догадуюсь, чого ти перейшла з роботою в цей покоїчок з
своєї кімнати, — обізвалась баба Ганна.
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— Не з твоєю старою тямою в сивій голові догадатись. Та й догадуватись нема чого: сіла я
тутечки, щоб подивитись на приїжджих гостей, — сказала Гризельда.

— Авжеж! Піддури кого дурнішого. А в Ганни, хвалить бога, таки є тямки в сивій голові.
— Нема там ніякісінької тями: була колись, та вже давно вилетіла з сивої голови, —

пожартувала Гризельда.
Молоді дівчата осміхнулись коло порога й зирнули одна на одну.
— От-от незабаром прилине якийсь орел і шугне крилами по дворі, — сказала баба Ганна.
— Який же це орел? Про кого ти верзеш? — спитала Гризельда.
— Про кого ж, як не про князя Домініка, — сказали баба.
— Князь Домінік не підхожий до орла, — сказала Гризельда.
— Ой підхожий! Ще й який підхожий, — обізвалась з кутка горнишна Маруся.
— Брешете ви обидві. Він схожий на сизого голуба, а не на орла, — обізвалась Гризельда.
— А хіба ж ти, Гризельдо, не любиш голубів? — спитала смілива баба-нянька.
— Не припали чомусь мені до вподоби отакі сизі голуби. Я люблю орлів. Ото так птиця. І

шугає високо аж під хмари, і просто очима дивиться на сонце, і падає наниз швидко, мов куля, й
не випустить з своїх пазурів дичини: орел то лицар між птаством, — сказала Гризельда й зирнула
в вікно.

У відчинені ворота влетів баский кінь, ніби шугнув кругом кружала, наче вихор, і спинивсь
перед ґанком, неначе укопаний.

На коні сидів князь Домінік, стрункий та рівний станом, як очеретина, і такий тонкий, як
очеретина. Блакитний кунтуш маяв на вітрі. Блакитна шапка синіла на русявих кучерях. Він був
білий з лиця й русявий. Вуси були ясні, русяві, неначе лляні.

Домінік скочив миттю з коня додолу. Гризельді здалось, що він переломиться надвоє, неначе
очеретина, на швидкому скоку з коня.

— От і орел прилетів у твій двір, — обізвалась баба Ганна. — Ой гарний же, гарний, як
місяць повний!

— Та то не князь Домінік! Це, певно, якась панна одяглася в лицарські шати й приїхала до нас
в гості. Це, напевно, якась німкеня з Відня, що прибула вкупі з королевою, — жартувала й собі
Гризельда.

— Ой гарний, як голуб сизий! — крикнули й собі дівчата й повставали з місця та заглядали в
невеличке вікно.

Князь Домінік увійшов у невеличкі сінці, обтрусив густий порох з дорогого шовкового
убрання й влетів у світлицю. Світлиця була невеличка, стародавня, узьковата й довга, з трьома
узькими віконцями в садок. Вікна були переплетені залізними ґратками. З одчинених вікон
повівало холодком. На ґратках вікон вчепилися ніжками дві ластівки і щебетали на усю світлицю.
На старомодній широкій канапі, оббитій жовтим сап'яном, сидів старий сивий огрядний канцлер
Замойський. Поруч з ним сиділи два чужоземські посланці — австрійський граф Магді та
бранденбургський граф Бранденбург, у широких білих комірах з оборками, і балакали з
Замойським.

— Вітаю ясновельможного канцлера! Добридень ясновельможному! — промовив веселий
Домінік і низенько вклонився Замойському та гостям.

Замойський раптом підвівся з канапи і швидкою ходою пішов назустріч Домінікові, дріботячи
куценькими маленькими ніжками. Він радо привітався з князем, бо знав, що князь Домінік
залицяється до його старшої дочки і хоче її сватати. Про це вже пішла поголоска по Варшаві.
Домінік був з значного й славного роду князів Острожських і тільки по своїй маєтності Заславові
звався Заславським. Він був і значний магнат, і багатий, хоч і не такий багатий, як князь Єремія.
Старий Замойський з дорогою душею був ладен прийняти його собі за зятя.
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— Візьме тебе нудьга, молодий князю, од нашої старечої розмови. Я тобі знайду молодше й
приємніше товариство, ніж наше, — сказав Замойський.

Він пішов по кімнатах, никав скрізь по закутках старого палацу, шукав Гризельди, але нігде її
не знайшов.

— Не там, ваша ясновельможність, шукаєте молодих панянок. Там їх не знайдете, бо вони
сидять у тому покоїчкові, що од двору. Там я вглядів, як вони виглядали у вікно в двір, — сказав
Домінік.

— Ого! молоді почувають носом, де ховаються панни, — сказав Замойський і засміявся,
крутячи свого довгого сивого вуса. — Колись і я почував здалеки, де пробувають панни, а тепер
вже цього не потраплю зробити.

Старий Замойський так швидко почимчикував через світлицю до того покоїчку, котрий був
од двору, що на ньому аж жовті сап'янці з халявами зарипіли й зашелестіли. Незабаром він вийшов
до світлиці й вивів за руку Гризельду. Вона вступила до світлиці поважно, але з неохотою, ніби
опиналась позад батька.

— Вітаю од щирого серця панну Гризельду! — промовив князь Домінік і поклонився
низенько Гризельді.

— Доброго здоров'я князеві! — тихо промовила Гризельда й ледве схилила свою важку од
русих кіс голову. Вона окинула очима Домініка. Скочивши з коня й хапаючись, він розчервонівсь.
Делікатний рум'янець виступив на білих щоках.

«Панна, зовсім панна! Він аж надто вже білий та делікатний. Коли б він був смуглявіший, то
був би краший, і може б я його вподобала, — подумала Гризельда, пригадуючи смуглявого й
рум'яного Вишневецького, — не люблю я дуже білих та білявих паничів».

— Йдіть же та тим часом погуляйте в садку, доки ми скінчимо свою старечу розмову й
пораду з чужоземськими посланцями, а потім прошу князя Домініка на ранній сніданок, бо я
чогось вже голодний.

Князь Домінік одчинив двері в садок і оступивсь. Гризельда з неохотою вийшла на терасу,
неначе боялась переступити високий поріг. Пішли вони попліч по старому садку і, ходячи по
стежках, довгенько розмовляли про вчорашній приїзд королеви Цецілії Ренати та про деяких
знайомих.

— Між усіма двірськими паннами при королеві панна Гризельда Замойська була
найпоказніша, — промовив Заславський. — Панна Гризельда була там ніби правдива королева
серед того ясновельможного натовпу, серед блискучих пишних паній. Ніби місяць між зорями!
Панна Гризельда була й найкраща за всіх.

— О, вибачайте, князю Домініку! не за всіх. Яка з мене красуня? Там було багато кращих за
мене, — обізвалась Гризельда.

— Може були й кращі за вас, панно Гризельдо, але ви одна найбільше мені сподобались. Я не
люблю отих дрібненьких та мізерненьких паннів, що роєм вилися кругом найяснішої нашої
королеви. Вас, тільки вас одну я щиро люблю й любитиму довіку.

І передніше Гризельді князь Домінік не дуже подобався. Після вчорашніх церемоній, як вона
угляділа Вишневенького, Домінік став їй навіть неприємний. Вона глянула на його довгобразий
вид, на делікатні панянські рум'янці на щоках, і він став тепер для неї навіть трохи противний.
Вона довгенько мовчала, а потім сказала:

— Князю! я свого серця досі ще й сама не знаю добре. Поговоримо про це колись згодом,
іншим часом. А тепер давай, князю, розмовляти про щось інше. Дивись, як пишно сьогодні в
нашому садку, як пишно розцвілися квітки.

І Гризельда нахилилась, зірвала дві гвоздички і заклала їх за свою косу.
— Коли ж той інший час настане? Я тебе так люблю, що не діждуся того іншого часу. Як ти



Іван Нечуй-Левицький. Князь Єремія Вишневецький 30

Електронна бібліотека української літератури — КІУС

не зохотишся стати княгинею Заславською, то князь Заславський і не буде шукати іншої.
— Ой буде шукати і знайде! Не зарікайсь од цього, князю. Людське серце змінне, як оте синє

небо. Сьогодні воно синє й ясне, а завтра вкриється хмарами.
— Ти, панно Гризельдо, таке синє небо задля мене, котре ніколи не вкриється хмарами. До

віку — до суду воно буде ясніти для моїх очей, для моєї душі.
Заславському Гризельда дуже припала до вподоби не за свою красу, котрої вона не мала. Він

полюбив її за пишну постать, за поважні, ніби в коронованої особи, манери та за розум.
Заславський любив і поважав розумних паннів. А Гризельда була навіть письменна, вміла читати й
писати, прочитала деякі книги, що задля того часу було немалим ділом. Вона побувала за
границею, побувала при дворі австрійського цісаря, бачила багато усяких людей, була досвідна.
Знала двірський етикет і двірські звичаї ліпше, ніж інші дочки магнатів. Князь Заславський знав це
добре. Це постеріг і князь Вишневецький.

— Ласкава панно Гризельдо! Чи дозволиш мені просити твоєї руки в твого шановного
ясновельможного панотця? — спитав згодом у неї Заславський.

— Навіщо ти, князю, так хапаєшся? Ти ще молодий і я не така вже стара, щоб тобі хапатись з
цією справою. Мене ще ніхто й не сватав, за мене й не б'ються молоді двірські лицарі, навіть не
змагаються. Підождемо — побачимо, — сміливо обізвалась Гризельда.

Вони обоє йшли поруч і зайшли в далекий закуток садка, що тягся поза двором палацу.
Гризельда зумисне зайшла туди, щоб заглянути в подвір'я. Неначе якась сила приманювала її очі
до одчиненої брами. Вона сподівалась, що от-от незабаром шугне у двір на коні князь
Вишневецький.

Не встигла Гризельда й подумати про це, як у браму і справді влетів на пишному чорному
коні князь Вишневецький, шугнув орлом кругом двора, хапком зирнув очима в садок, вглядів там
Гризельду й на льоту здійняв червону шапку з пером, обсипаним діамантами, і підняв її високо
над головою. Гризельда поклонилась йому похапцем і спахнула на виду. Єремія так швидко
майнув кругом двору і сховавсь за колонами ґанку, неначе блискавка майнула на небі й впала
одразу в хмари і зникла. Гризельда тільки й прикмітила його блискучі грізні очі та якесь сяєво од
оксамитового кунтуша, од сідла, обсипаного золотом та перлами. Вона повернулась і швиденько
пішла до палацу, неначе хапалась, простуючи до тераси. Заславський ледве поспішав за нею.

— Яка ти спішна сьогодні, Гризельдо! Погуляймо ще в садку, доки не од'їде отой
Вишневецький, — промовив Заславський, — не маю бажання стрінутись з ним. Вчора я признався
до його в королівському палаці, як до давнього свого колеги, а він чи не впізнав мене й справді, чи
тільки вдавав так, бо не хотів впізнати. Надута, гордовита й неприємна людина.

— Але мені ніяково не привітатись з ним в нашому палаці, він же мене вглядів у садку, знає,
що я вдома, подумає, що я зумисне ховаюсь.

І Гризельда по сходах вийшла на терасу й одчинила двері в світлицю. З другого кінця світлиці
в одчинені двері вступив Вишневецький. Гризельда окинула його очима і знов почутила в серці
вчорашнє приємне вражіння. Чимсь палким, гарячим знов пахнуло на неї од його очей і навіть од
його пишного убрання. Той огонь неначе обпалив її, впік серце.

«І що за сила криється в цьому молодому князеві? І з лиця неначе й не дуже гарний, і
смуглявий, а од його неначе пашить огнем, щось неначе поїдом їсть моє серце од того часу, як я
його вперше побачила», — подумала Гризельда, оглядаючи Єремію. Єремія привітався до старого
Замойського, почоломкався з чужоземцями, приступив до Гризельди і поцілував її в руку.
Гризельда почутила на руці гарячі, як огонь, уста. Той поцілунок неначе впік її в руку.
Привітавшись до Гризельди, Вишневецький кинув очима на двері. На порозі стояв Заславський і
сердито поглядав на Єремію. Єремія знехотя й якось непривітно привітався до свого товариша й
зараз одійшов од його, навіть слова не промовивши, неначе його й у світлиці не було.
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— От я й радий, що ти, князю, одвідав мене, — обізвався старий Замойський, — у мене в
палаці князь Домінік, певно, занудив світом без молодої компанії, а ти саме в добрий час оце на
поріг! Вам обом буде веселіше в мене. Ви ж, здається, товариші по школі; разом вчились у наших
шановних патерів єзуїтів.

— Вчились разом, хоч я й трохи старший за князя Єремію, — сказав князь Домінік.
Єремії ці слова очевидячки не сподобались: він насупив брови. Заславський це примітив і

похопився поправити свої слова.
— Я на літа старший, але князь Єремія старший став за мене на полі битв, бо вже гаразд

вславився в битвах, чого я ще не сподобився на своє нещастя.
— Прийде час, то й сподобишся, князю Заславський:
кожному настане свій час, — обізвався Єремія якось понуро й ніби сердито.
— Але ти, князю Вишневецький, вже й дістав вінок побіди, бо недурно ж тебе продражнили в

Московщині й на Україні палієм, — сказав Замойський.
Вишневецький покрутив свого чорного довгого вуса й спідлоба оглядав панну Гризельду.

Вона стояла серед світлиці рівна, поважна та струнка, неначе статуя побіди.
— Шкода, що в нашій Речі Посполитій нема звичаю, щоб женщини водили військо на

ворогів, — сказала Гризельда.
— А ти б повела військо на ворогів Польщі, якби тобі довелося обороняти Польщу? — спитав

Замойський.
— Атож! Сіла б на коня та й махнула б рукою до війська: лети, військо, в битву, а я перша

поперед війська! — сказала Гризельда й простягла свою довгу руку на всю довжину з мигами
такими сміливими та приказуючими, неначебто вона й справді була напоготові летіти в битву.

«Королева! Правдива лицарша! Вона одна варта бути княгинею Вишневецькою», — подумав
Єремія. І вона в той час ще більше сподобалась своєю сміливістю й лицарськими рухами.

Єремія багато бачив паннів, багато гарних, навіть красунь переглядів він на своєму віку, але
жодна з них не припала йому до вподоби. Він вже боявсь, що в його серце холодне, нікого не може
любити правдивим коханням. Тепер він почував, що в його серці й справді заворушилось щось
схоже на кохання. Але то була тільки прихильність та симпатія до героїчної панни, що була схожа
видом на героїню, бо Єремія щиро кохався тільки в героїчних, лицарських справах. Така була його
роджена вдача.

«Треба сватати Гризельду, бо цей князь Домінік очевидячки вхопить її перед самісіньким
моїм носом, — подумав Єремія. — Мене піднімуть двірські на сміх. А мені ліпше смерть у битві,
ніж смішки двірських».

— Вибачай, панно Гризельдо, що я одбив тебе од розмови з князем Домініком. Ти з ним
ходила по садку й розмовляла, а я непроханий замішався між вас, — промовив Єремія.

— А що мені до князя Домініка? Говоритиму, з ким схочу. Я на це не дуже то зважаю.
— Як то — що тобі до князя Домініка? Він твій давній знайомий і такий приємний на вдачу...

Я чув, що панни так і липнуть до його.
— Може й липнуть якісь панни, але про себе цього не можу сказати. Я ні до кого не липну, бо

теж маю свій гонор і покладаю в тому свою шану, — сміливо обізвалась Гризельда.
— Але ж князь Домінік такий завзятий та сміливий. Скільки в його було поєдинків з

шляхтичами! Він віщує з себе славного лицаря завзятця.
— Може й віщує, але нехай же передніше справдиться те віщування. А поєдинки ще не є

доказ сміливості. Кожний шляхтич певно проштрикнув на своєму віку когось шаблею на
поєдинках, як бусел своїм гострим носом штрикає жаби. Це ще не диво. От ти, князю, то вже
виявив свою завзятість у битвах. Про це я добре знаю. Я ціную шляхтича по битвах та по
героїчних вчинках. Така вже я на вдачу зроду. Такою я певно родилась й охрестилась.
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— І я, сказати по правді, тільки й ціную та люблю тих паннів, що люблять усе героїчне,
люблять лицарську славу. Не люблю я тих паннів, тих швачок та сидух, шо тільки сидять в
кімнатах та залюблюються в шитві, та голкою тільки шпортають, кохаються в кунтушах, та в
жупанах, та в усяких уборах.

— Ну, князю! в цьому вибачай нам, бо коли теперечки і наші шляхтичі начіплюють на себе
дорогі, трохи не панянські шовкові та оксамитові убори, то нам, паннам, вже не годиться
зоставатись позаду, — сказала Гризельда з жартом, але поважно.

— Часи простоти й простих звичаїв теперечки минули для шляхти. Минули ті часи, коли наші
шляхтичі їздили на драбинчастих возах, спали надворі, на сіні, просто неба на землі, їли хліб
святий з сіллю. Це поганий знак. З цим впадає й давня лицарська завзятість. Це мені не до
вподоби, хоч і я сам мушу виставлятись на показ, бо мене теперечки засміяли б на смерть, якби я
одягся в жупан з мужицького сукна та спав у полі, підмостивши сідло під голову, як робив мій дід
впервих, козацький гетьман Байда Вишневенький, та як роблять українські козаки й досі.

— Інші часи — інші люде, — обізвалась, зітхнувши, Гризельда.
Заславський скоса поглядав, як Єремія стояв серед світлиці й розмовляв з Гризельдою. Він

примітив по очах, що Гризельда стала якась жвавіша, проворніша, що на її щоках заграли
рум'янці. Він стривожився, щоб часом Вишневецький не одбив од його Гризельди.

Тим часом у світлицю вскочив двірський слуга, убраний в багатий дорогий жупан, обшитий
позументами, і промовив до Замойського:

— Ясновельможний пане канцлеру! двірська шляхта й військова старшина твого війська
просить подавати обід, бо вже усі здорово виголодались. Військо на задвірках трохи вже не
бунтується, що кухарі опізнились з обідом.

— Накривать столи зараз! Я кухарям утру носа! — крикнув до слуг Замойський. — Скажіть
двірським шляхтичам, що обід буде зараз.

В одну мить з кімнат посипались слуги, неначе кури з сідала, і кинулись накривати столи. Для
господаря й гостей накрили довгий стіл у світлиці, для старших двірських шляхтичів та військових
поставили ряди столів на терасі й на задвірку. Столи вкрились срібною посудою, тарілками,
срібними пляшками та пугарями, неначе на їх випав срібний сніг. Безліч срібного посуду була
вдивовижу навіть цісарцям. З тераси затрубили в ріг, з військових казарм, з домків посипалась
двірська челядь, неначе комашня. Замойська, вже старенька, але ще здорова й кремезна людина,
вийшла з світлиці до обіду й привіталась з гістьми. Замойський попросив гостей сідати за стіл. Він
посадив Єремію поруч з собою. Князь Домінік сів між Замойською та Гризельдою. Старша
шляхта, то була на службі при дворі Замойського, сіла за столи на терасі; менші шляхтичі й
військові старшини посідали за столи на задвірку в холодку. Прості двірські шляхтичі пишались
багатими уборами, кунтушами, облямованими золотом, шовковими жупанами. На багатьох
шляхтичах бряжчали срібні й золоті ґудзики та ланцюжки. Розкіш і прилюбність до дорогих
уборів пішла вже, як пошесть, і між дрібну шляхту. Всі гроші, усей заробіток вони бгали в дороге
убрання. Чужоземці тільки поглядали скоса через одчинені двері на чубату дрібну шляхту, так
розкішно прибрану, неначе в якесь свято, що її трудно було одрізнити од високої шляхти.

Кухарі подавали прислужникам одну потраву за другою. Кравчі наливали вином пляшки та
бутлі. Вина були недешеві, більше заморські. Шляхтичі пили, скільки хотіли. Обід тягся цілі
години: цілий віл пішов на усякі потрави для двірської челяді й двірського війська Замойського.
Поросята та гуси полягли десятками під ножами кухарів. Нагодовані й напоєні з ласки й кишені
багатого канцлера, двірські шляхтичі й військові гомоніли, галасували, бряжчали шаблями в
будень, неначе на якомусь бенкеті.

— Чи це в вас, ясновельможний канцлеру, сьогодні якийсь фамільний празник, чи іменини,
що ти даєш такий бенкет? — спитав у Замойського один австріяк-німець.
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— Ні, пане! Це в нас теперечки повелись такі обіди повсякдень. Це наш буденний щоденний
обід, бо в нас кожний значний пан та магнат держить при своєму дворі сотню або й дві дрібної
шляхти на службі, так... для пошани... держить і своє військо. Треба ж їх усіх і нагодувати, і
напоїти, то бач... щоб на сеймиках вони подавали свій голос за свого ментора, — сказав
Замойський.

— Ми, бачте, обставляємо наші двори по-королівськи, бо ми в Польщі правдиві королі, —
говорив гордий Вишневецький, — в нас кожний шляхтич, кожний пан має сливе королівські
права. Ми не платимо в державний скарб нічого; тепер навіть ми скинули з своїх маєтків плату за
землі, — «ланове», по два шаги з лану. А права наші великі, яких не має жадна шляхта в вас за
границею. Цим ми можемо і хвалитись, і гордитись перед вами: ми маємо право стинати голови й
карати смертю наших хлопів, маємо право будувати городи та твердині на своїх землях, маємо
право їх руйнувати, не питаючись в короля. Кожний магнат держить своє військо, скільки
спроможеться на свій кошт його держати, може з своїм військом, не питаючись в короля, вчиняти
напади на сусідні держави і воюватись з ними. Ми маємо право їздити за границю, не питаючись в
короля, держатись віри, якої схочемо. Ми правдиві державці й королі в Польщі. Хіба ж не ходили
воювати з своїм військом Мнишки та Вишневецькі в Московське царство? Хіба ж не воювали
Потоцькі та Корецькі з Молдавщиною? Пан Лісовський гуляв досхочу з своїм вільним військом по
Московщині, ще й повів туди українських козаків.

Князь Домінік, сидячи поруч з Гризельдою, балакав до неї, але вона його й не слухала. Вона
не зводила очей з Вишневецького й милувалась його сміливими рухами, запалом та гострими
очима. Озирнувшись через плече на Домініка, вона зблизька кинула очима на його русяві вуса, на
тоненькі рожеві уста, схожі на листочки троянди. І князь Домінік став їй навіть противний, навіть
гидкий: їй не припадали до вподоби делікатні та русяві паничі. Вона почувала, що од князя
Домініка ладна хоч і зараз одкаснутись.

«Треба сказати татові й мамі, що я за князя Заславського зроду-звіку не піду. Нехай він і не
їздить до мене, й не топче дурнички нашого двору», — подумала Гризельда, скоса поглядаючи на
князя Домініка.

В садку й на терасі був ще більший гармидер. Дрібна шляхта, що була на якійсь нібито
службі в Замойського, підняла ґвалт. Панки почали вередувати та коверзувати, що мало вина.
Почувся крик. Замойський встав з-за столу і вийшов у садок, їм викотили барило горілки.

Вже сонце звернуло з півдня, а гості Замойського все сиділи за столами, доїдали обід,
спорожняли жбани з винами. Господар встав з-за столу й пішов одпочивати. Встала й Гризельда й
замішалась між густим гуртом шляхтичів. Домінік ледве держався на ногах і коливався на ході.
Один князь Єремія був зовсім тверезий, бо не пив ні горілки, ні вина. Він приступив до Гризельди.
Вони вийшли у сад, поминули столи, де пила та шуміла шляхта, й тихою ходою пішли по садку до
берега Вісли.

— Один ти, князю Вишневецький, тверезий, — сказала Гризельда.
— На нещастя, один я. Твоя правда, Гризельдо. Усі п'ють та бенкетують напропале. Коли б

часом вони не пропили та не прогуляли Польщі. Розкіш між панами пішла неймовірна. Самі оті
чужоземці нам дивуються. Це поганий знак.

Гризельда замовкла і засмутилась, аж голову похилила.
— Не потаюсь від тебе, що моя роль важка й небезпечна. Я думаю оселитись аж за Дніпром в

Лубнах. Там буде моє царство й панство. Там моїм маєтностям і кінця немає. І в тих пущах я вже
оце заводжу села й городи, заведу силу війська й стану подужним князем, і для оборони границь
од нападу чужоземців, і для своєї ролі в Польщі, ролі, вартої честі давніх уділових князів Русі.

— Як мені твої мрії та думки припали до вподоби! Як там чудово, в тих далеких диких краях!
Ти станеш лицарем у невідомих краях, вславишся в битвах. Я б сама, бувши тобою, так би
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вчинила, — сказала Гризельда, й її ясні очі заблискали сміливістю й чоловічою завзятістю.
Вишневецький глянув на неї й вгадав те почування завзятості та міцності, яке майнуло в

ясних Гризельдиних очах.
— Я люблю усе нове, усе незвичайне. Люблю навіть слухати про незвичайні дивні пригоди на

війні, в битвах. Часом здається мені, що я сама ладна б йти в світи та шукати таких незвичайних
пригод, шукати слави десь далеко в чужих краях.

— Це в тобі промовляє той лицарський дух, що жив і потроху живе й досі в польській шляхті.
Це мені дуже подобається, бо я прикмічаю, що той дух вже починає згасати в шляхті серед
розкошів життя.

— Але хто зо мною піде в ті дикі степи? Хто зважиться стати моєю вірною дружиною й жити
зо мною в тих диких пущах та нетрах? — промовив Єремія згодом і важко зітхнув.

Гризельда глянула на його скоса й сподівалась, що він от-от скаже, що вибрав дійсно її за
подружжя, бо вона згодиться йти з ним і в пущі і в нетри, у край козацький, небезпечний. Але
Єремія мовчав і думав.

«Я ладна йти з тобою в ті пущі та нетри. Пішла б з тобою й не жалкувала б», — думала
Гризельда мовчки, і ті слова вертілись в неї на думці й не виходили з голови довго-довго.

А Єремія йшов мовчки, похиливши голову, і думу думав. У його мрійній уяві заворушились
давно викохані мрії панування в далеких маєтностях на правах уділового незалежного князя.

— Гризельдо! — аж крикнув Єремія, несподівано піднявши голову, — ти одна варта слави
давнього роду Вишневецьких. В тебе чоловічий розум, і не видихалась давня лицарська завзятість.
Ти одна варта бути княгинею Вишневецькою.

Його слова, вимовлені з гордістю на очах, навіть трохи сердито, вразили Гризельду.
«Його слова схожі на загад... Певно дуже привчився загадувати війську в битвах. Очі в його

стали аж дикі. Але як ці дикі очі припали мені до серця!»
— Ти, князю, не просиш, а неначе мені даєш загад... Як тебе втямити, я й сама гаразд тому

невідома, — гордо промовила Гризельда.
— Я хочу до тебе старостів слати. Чи підеш ти за мене?
— Шли, князю, старостів! Нехай вони передніше договорять з моїм панотцем. А я вже аж

потім скажу своє слово, — сказала Гризельда.
Єремія трохи насупив густі рівні брови.
— Певно ждатимеш передніше старостів од князя Заславського, а потім... — обізвався

перегодя Єремія й не доказав.
— Я, князю, не жду старостів ні од кого. Про князя Заславського нехай не буде мови між

нами, — сказала так само гордовито Гризельда і насупила й свої русяві брови.
Чи любила вона його, чи ні, про це князь Єремія навіть не спитав у неї. Гордий своїм славним

родом та своїми незлічними маєтностями, він був певний, що ні одна панянка в Польщі й на
Україні не одкаснулась би од його, якби він її сватав. Але він наглядав за нею, поглядаючи скоса, й
примітив, що він їй сподобався.

Гризельда повернула стежкою до палацу. Єремія мовчки йшов за нею. Обоє мовчали. Вже
вони доходили до палацу, вже недалечке стояли столи коло палацу, де бенкетували двірські
шляхтичі.

— Так я, Гризельдо, пришлю до тебе старостів, і старостів великих, вартих твого й мого роду.
Вони побалакають з паном канцлером, а потім ти скажеш мені про свою думку, — сказав князь
Єремія, виходячи по сходах на широку низьку терасу.

— Добре, князю! Присилай старостів, а вже потім я скажу тобі про свою думку, — обізвалась
гордо Гризельда й вступила в палац нешвидкою, але гордою ходою.

«Горда та пишна оця дочка славного Замойського! Але ця гордовитість мені подобається. Не
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люблю я тих смирних паннів ягничок», — подумав Єремія, вступаючи в світлицю.
В покоях був гармидер, шум та галас. І Замойський, і німецькі посланці, і усякі випадком

зайшовші гості пили та голосно балакали, аж одляски йшли по залі.
Князь Заславський бачив, як Гризельда вийшла в садок з Вишневецьким на прогуляння, й

стривожився. Він пустився на хитрощі, на останній спосіб залучити собі панну Гризельду і одбити
її в Єремії. Йому прийшла думка намовити і загодити бабу Ганну та Гризельдиних швачок-дівчат,
щоб вони раз у раз хвалили його перед Гризельдою, одмовляли її йти заміж за Вишневецького та
намовляли вийти заміж за його.

Заславський вийшов із світлиці непримітно й заглянув через двері в кімнатку, де пряла баба
Ганна, де сиділи за шиттям дівчата. Він потаєнці, тихою ходою увійшов у кімнатку, ніби
крадькома.

— Бабо Ганно! чи часто пак їздить до пана Замойського князь Єремія? — спитав він.
— Навідувавсь часом... нігде правди діти, — сказала баба.
— А чи не думає він часом сватати панни Гризельди? Скажи по щирій правді.
— А бог його святий знає, — обізвалась баба.
— От що, бабо, і ви, панни: я дам вам гостинця, а ви, сидячи оттутечки з панною Гризельдою,

вихваляйте мене та ганьте князя Єремію. Чуєте?
І князь Заславський розшморгнув свій гаманець і подав бабі Ганні жменю талярів, а дівчатам

дав по кільки талярів, ще й по парі золотих сережок. Вони поцілували князя в руку. Дівчата аж
почервоніли од радощів, а баба аж облизувалась.

— І спасибі вашій ясновельможності, князю, і прости-бі вам! Вже ми хвалитимемо
ясновельможного князя перед панною Гризельдою якмога, бо ваша ясновельможність таки того
варта, нігде правди діти. Будемо за тебе повік бога молити, — сказала баба.

— Як тільки я оженюся з панною Замойською, тоді, бабо, і ти станеш справдішньою панією.
Дам тобі землю, одягну в оксамитовий кунтуш. Будеш тільки походжати та посиденьки й
походеньки панські справляти, — сказав князь Домінік.

— І справите мені шовкову намітку? — аж крикнула баба Ганна.
— Справлю й шовкову намітку. А ви, дівчата, хоч колись моркву пололи та картоплю

підсапували, повиходите заміж за моїх двірських шляхтичів і станете шляхтянками. Чи чуєте? —
сказав князь Домінік і вискочив з кімнати.

Князь Вишневецький увійшов у світлицю задуманий, насуплений, один однісінький тверезий
чоловік серед канцлерових гостей, котрі усі були зусім п'яні або були напідпитку.

«Ні! зараз не скажу канцлерові, що хочу сватати Гризельду. Попрошу за свата самого короля.
Нехай сам король скаже. Це буде краще. Для старого магната королеве слово буде вартніше, ніж
моє».


