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КНИГА ПЕРША

Розділ перший

У Тинці, в корчмі «Розлючений тур», що належала абат-
ству, сиділа за столом купка відвідувачів і слухала бувалого 
рицаря, котрий повернувся з далеких країв і розповідав тепер 
про те, у яких тарапатах довелося йому побувати на війні й у 
дорозі.

Бородатий, кремезний, рослявий, у розквіті сил, рицар, 
проте, був надто сухорлявий. Чуприна в нього була прибрана 
під гаптовану бісером сіточку, на шкіряній куртці відбилися 
кільця панциря. За набірним паском, усуціль із мідних засті-
бок, стирчав ніж у рогових піхвах, при боці висів короткий 
дорожній палаш.

Поруч рицаря сидів за столом довгочубий юнак із веселим 
поглядом, напевно, товариш його або джура, бо й він був зо-
дягнений по-дорожньому, у таку самісіньку пом’яту панци-
рем шкіряну куртку. Опріч них, за столом сиділо ще двоє по-
міщиків з околиць Кракова й троє городян у червоних скла-
даних шапках, язики яких спадали набік аж до ліктів.

Корчмар, німець, у ясно-жовтому ковпаку із зубчиками 
по нижньому краю, наливав гостям із дзбану в глиняні кухлі 
ситне пиво і з цікавістю прислухався до розповіді про воєнні 
пригоди.

Ще з більшою цікавістю слухали лицаря городяни. У ті 
часи ненависть, яка за Локотка розділяла городян і лицар-
ство, почала вже згасати, і городянин не гнув так спину перед 
паном, як у пізніші віки. Пан іще поціновував його готовність 
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ad concessionem pecuniarum1, і в корчмах часто-густо трапля-
лося бачити, як купці запанібрата пили зі шляхтою. На них 
дивилися навіть із певною прихильністю, бо грошей вони за-
вше мали набагато більше і зазвичай платили за своїх шля-
хетних співтрапезників.

Отож сиділи собі у корчмі городяни зі шляхтичами й вели 
бесіду з лицарем, час від часу підморгуючи господареві, щоб 
той наповнив кухлі.

— Скільки світу побачили ви, шляхетний лицарю! — ви-
гукнув один із купців.

— Еге ж, небагатьом із тих, що з’їжджаються зараз звіду-
сіль до Кракова, довелося стільки побачити, — відповів при-
їжджий рицар.

— І сила-силенна ж люду туди з’їдеться! — вів далі горо-
дянин. — Велика урочистість і велика радість у королівстві. 
Подейкують, і, либонь, не даремно, нібито король усеньку 
спочивальню королеви звелів покрити парчею, розшитою 
перлами, і ложе вкрити таким самим балдахіном. Ігрища й 
змагання будуть, яких досі не бачили.

— Куме Гамроте2, не перебивайте лицаря, — зауважив дру-
гий купець.

— Та я, кумцю Айєртретере, не перебиваю, я тільки ду-
маю, лицареві теж цікаво дізнатися, що народ говорить, адже 
й він, напевно, їде до Кракова. Ми ниньки все одно не встиг-
немо повернутися до міста, бо ворота замкнуть, а вночі нужа 
спати не дає, тож наговоримося вволю.

— Вам слово, а ви двадцять. Старієте, куме Гамроте!
— Ну, сувій мокрого сукна я ще однією рукою підніму.
— Овва! Такого, що, як сито, наскрізь світиться.
Проте подальшу суперечку урвав мандрівний лицар.
— Це правда, що я лишуся у Кракові, чував я про перегони 

й залюбки спробую в них свою силу, та й небіж мій також, 
бо хоч юний літами і безвусий, а не одного вже панцира на 
землю поклав.
__________________________

1 Платити готівкою (лат.).
2 Тодішні прізвища, радше, прізвиська (прим. автора).
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Гості перевели погляд на юнака, котрий весело всміхнув-
ся і, заклавши за вуха довге волосся, підніс до рота кухоль із 
пивом.

А старий лицар додав:
— Та хоч би ми й схотіли повернутися, все одно нема куди.
— Як це? — запитав один зі шляхтичів. — Звідкіля ж ви 

родом і як вас звати
— Мене звати Мацько з Богданця, а це син мого рідного 

брата, його звати Збишко. Герб наш Тупа Підкова, а клич Гради!
— А де ж він, той ваш Богданець?
— Ой, добродію, спитайте ліпше, де він був, бо нема вже 

його. Ще під час війни Ґжималитів із Наленчами спалили до-
тла наш Богданець, тож одна тільки стара хата вціліла. Усе, що 
було, забрали, а слуги наші повтікали. Сама голісінька земля 
залишилася, кмети, що жили у сусідстві, й ті подалися далі в 
ліси. Відбудувалися ми з братом, батьком оцього підлітка, але 
наступного року вода усе знесла. Потім помер брат, і зостався 
я після його смерті один із сиротою. Подумав я тоді: не вси-
діти мені тут! А тої пори народ подейкував про війну, ходила 
чутка, що Ясько з Олесниці, котрого король Владислав після 
Миколая з Москожова послав до Вільни, старанно набирає 
в усій Польщі рицарів. Віддав я землю у заставу достойному 
абатові, нашому родичеві, Янеку з Тульчі, купив на ці гроші 
обладунок, зброю, коней, спорядився як годиться у воєнний 
похід, посадив на молодого коника хлопчину, котрому минав 
тоді дванадцятий, і гайда до Яська з Олесниці!

— Із підлітком?
— Та він тоді ще й підлітком не був, але міцний був змалеч-

ку. Бувало, у дванадцять літ упре самостріл у землю, притисне 
животом і так натягне тятиву рукояттю, що й англієць — ми 
їх під Вільною бачили — краще не впорається.

— Такий був сильний?
— Шолом за мною носив, а як стукнуло йому тринадцять, 

то й щит став носити.
— Чимало довелося повоювати вам.
— Усе через Вітовта. Сидів князь у хрестоносців, і щоро-

ку набігали вони на Литву під Вільну. Усякий народ ішов із 
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ними: німці, французи, англійці — вони найвлучніші лучни-
ки, — чехи, швейцарці, бурґундці. Рубали вони ліси, замки 
дорогою зводили, і всеньку Литву вогнем і мечем обітнули, 
тому цілий народ, що живе там, хотів покинути рідну землю 
й шукати іншої, хоч на краю світу, хоч серед дітей Веліала, 
тільки б чимдалі від німців.

— Та й ми тут чували, що всі литвини хотіли піти з дітьми 
й дружинами, от тільки не вірили цьому.

— А я сам усе це бачив. Ох, ох! Не будь Миколая з Моско-
жова, Яська з Олесниці та, не для похвальби нехай буде сказа-
но, нас ось із ним, не було б уже й Вільни.

— Це ми знаємо. Ви замку не здали.
— Авжеж, не здали. Ви ось послухайте уважно, що я вам 

скажу як чоловік, котрий і послужив і війни понюхав. Ще ста-
рі люди казали: «затята Литва», — так воно і є! Добре литвини 
б’ються, проте не з рицарями їм на бойовищі силами міряти-
ся. От коли коні німців у драговині застрянуть чи ліс дрімот-
ний довкола, тоді інша річ.

— Німці славні рицарі! — вигукнули городяни.
— Вони муром стоять, пліч-о-пліч, і так песиголовці заку-

ті у залізні панцири, що крізь забрало самі очі тільки й видно. 
І лавою йдуть. Ударять, бувало, на них литвини і розсиплють-
ся хто куди як пісок, а ні, то німці зімнуть їх і розтопчуть. Не 
одні у хрестоносців німці, — скільки є народів на землі, всі у 
них служать. А до чого хоробрі! Пригнеться такий рицар до 
луки, наставить ратище і перед битвою один кинеться на ціле 
військо, немов яструб на зграю.

— Боже милосердний! — заволав Гамрот. — А хто ж із них 
найкращий?

— Це залежить від зброї. Із самостріла найліпше англієць 
стріляє, він панцир стрілою навиліт проб’є, а в голуба поці-
лить за сто кроків. Чехи страх як сокирами рубаються. Що ж 
до дворучного меча, то тут німець ні перед ким не поступить-
ся. Швейцарець залізним чеканом легко розколе шолом, але 
немає кращого рицаря, аніж із французької землі. Цей б’ється 
і кінний і піший і до того ж так і сипле різкими словами. Тіль-
ки його все одно не зрозумієш, бо торохтять французи так, 
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неначе в олов’яні миски б’ють, а так народ нічого, набожний. 
Вони нам через німців переказували, що ми, християни, за-
хищаємо поганинів і сарацинів, і слово дали довести це у ри-
царському двобої. Ось такий Божий суд має відбутися між 
чотирма їхніми й чотирма нашими рицарями, а зустріч при-
значено при дворі Вацлава, короля римського і чеського1.

Допитливість шляхтичів і купців була так збуджена, що 
вони аж шиї повитягали й ну розпитувати Мацька з Богданця:

— Хто ж там буде з наших? Кажіть мерщій, не мучте!
Мацько підніс до рота кухоль і ковтнув пива.
— Е, — відповів він — за наших не бійтеся. Ян із Влощови 

буде там, каштелян добжинський, а ще Миколай із Вашмун-
това, а ще Ясько зі Здакова, а ще Ярош із Чехова — усі славні 
лицарі, чудові сміливці, їм не вперше битися чи то на списах, 
чи то на мечах або на сокирах. Буде на що подивитися і що 
послухати, бо, як я вже сказав, французові ногою на горло на-
ступи, а він усе одно різкі слова говорить. Вони всіх переба-
лакають, а наші, як Бог свят, усіх поб’ють.

— Честь і слава буде нашим, тільки б Господь їх благосло-
вив, — мовив один зі шляхтичів.

— І святий Станіслав, — додав другий.
Потім, повернувшись до Мацька, він знову заходився роз-

питувати:
— Ну ж бо, розкажіть нам про все! Ви ось прославляли від-

вагу німців та інших лицарів, говорили про те, як легко вони 
здолали Литву. А хіба з вами їм не було важче? Хіба вони так 
само залюбки ішли й супроти вас? Чи дарував вам Бог звитя-
гу? Нашу зброю славте!

Але Мацько з Богданця не був, напевно, хвальком. Він 
скромно відповів:

— Хто щойно прибував із далеких країв, ті охоче йшли су-
проти нас, та тільки раз-другий, бувало, спробують і схолонуть. 
Затятий наш народ, і нам частенько дорікали за цю затятість. 
«Смерті, — кажуть, — не боїтеся, а сарацинам допомагаєте, го-
ріти вам за це в геєні вогненній!» А ми ще лютішими ставали, 
__________________________

1 Історичний факт (прим. автора).
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бо ж неправда усе це! Король із королевою охрестили Литву, і 
всяк на Литві вклоняється Ісусові Христу, хоч не всякий і вміє. 
Відомо, що й наш усемилостивий король, коли у Плоцьку в 
катедральному соборі скинули на землю ідола, звелів йому 
недогарок поставити, і ксьондзам довелося вмовляти короля, 
що не годиться так чинити. А що ж казати про простого чо-
ловіка! Багато хто так собі думає: «Звелів князь хреститися, я 
й охрестився, звелів Христові бити поклони, я і б’ю, бо чого 
ж мені старій погані сирку жаліти, не кинути їй печеної ріпи, 
піни не плеснути з пива? Не зробиш цього, коні подохнуть чи 
корови запаршивіють, молоко почнуть із кров’ю давати, а то й 
урожай пропаде. Багато хто так робить, тому й опинився під 
підозрою. Але ж вони це все через невігластво, зі страху пе-
ред поганню. За прадавніх часів цій погані ліпше жилося. Вона 
мала свої ліси, свої просторі лісові курені, верхових коней, та й 
десятину брали злидні. А ниньки ліси повирубувані, їсти нема 
чого, у містах у дзвони б’ють, от уся погань і зарилася у найдрі-
мучіших борах і виє там із нудьги. Піде литвин у ліс, так його 
там то один, то другий злидень за полу кожуха смикає: «Дай!», 
каже. Дехто дає; але є і такі смільчаки, що не лишень не хочуть 
давати, а ще й ловлять їх. Один насипав у воловий міхур па-
реного гороху, то туди відразу тринадцять злиднів і залізли. 
А він заткнув їх горобиновим кілочком та й поніс до Вільни 
продавати францисканцям, ну, ті залюбки дали йому двадцять 
скойців, аби тільки розсіяти ворогів імені Христового. Я сам 
цей міхур бачив, ще здалеку від нього аж крутило в носі — усе 
це безсоромна погань зі страху перед святою водою...

— А хто полічив, що їх там було тринадцять? — запитав 
метикуватий купець Гамрот.

— Литвин лічив: він бачив, як вони лізли. Та з самого смо-
роду можна було здогадатися, що вони там сидять, хоч кілоч-
ка витягати нікому не хотілося.

— От диво так диво! — вигукнув один зі шляхтичів.
— Еге ж, усякого дива я там надивився. Народ добрий, ні-

чого не скажеш, та тільки все у них особливе. Патлаті всі, хіба 
що який-небудь князь у них волосся розчісує. Їдять печену 
ріпу, мають її за найліпший наїдок, вона ніби хоробрості до-
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дає. У лісових куренях мешкають із худобою вкупі з вужами, 
у питті й у їжі ніякої міри не знають. Заміжніх жінок мають за 
ніщо, зате дівчат вельми шанують, вірять, що вони володіють 
великою силою: варто ніби дівці натерти чоловікові живіт су-
хою чорницею — і кольки куди й дінуться!

— Якщо дівки гарні, то не біда, хоч і кольки схоплять, — 
жваво промовив кум Айєртретер.

— Про це у Збишка спитайте, — зауважив Мацько з Богданця.
Збишко ж так розсміявся, що лава під ним заходила ходором.
— Бувають і гарні, — сказав він. — Хіба Рингала не була 

гарною?
— Це що за Рингала така? Чарівниця, чи що? Ну ж бо, роз-

казуй!
— Як, ви не чули про Рингалу? — запитав Мацько.
— Анічогісінько не чули.
— Та це ж сестра князя Вітовта, дружина Генрика, князя 

мазовецького.
— Що ви кажете! Якого князя Генрика? Був один мазо-

вецький князь Генрик, плоцький єпископ, але він помер.
— Так, це він. Рим мав звільнити його від обітниці, але 

смерть раніше його звільнила — мабуть, не дуже втішив він 
Господа Бога своєю поведінкою. Ясько з Олесниці послав 
мене до князя Вітовта з листом у Ріттерсвердер саме тоді, коли 
плоцький єпископ князь Генрик приїхав туди до князя від ко-
роля. На той час Вітовту воювати вже надокучило, Вільни він 
усе одно не міг узяти, ну, а нашому королеві набридли рідні 
брати з їхньою розпустою. Побачив король, що Вітовт сприт-
ніший і розумніший за них, і послав єпископа умовити князя 
облишити хрестоносців і підкоритися йому, за що пообіцяв 
віддати під його владу Литву. Вітовт, охочий до будь-яких пе-
ремін, прихильно вислухав посла. Напевно, чіткіше згадалося 
йому тепер усе. Почалися тут бенкети й змагання. І хоч інші 
єпископи цього не схвалювали, князь Генрик залюбки сідав 
верхи на коня й показував на змаганнях свою рицарську силу. 
Князі мазовецькі всі богатирі, навіть дівчата із їхнього роду 
легко ламали підкови. Вибив князь один раз із сідла трьох 
рицарів, за другим разом п’ятьох, а з наших мене звалив, і у 
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Збишка кінь під його натиском сів на задні ноги. Усі нагороди 
вручала князеві прекрасна Рингала, перед якою він у повному 
обладунку ставав на коліно. І так вони покохали одне одного, 
що на бенкетах єпископа відтягали від неї за рукава отці ду-
ховні, котрі приїхали з ним, а Рингалу стримував брат Вітовт. 
І сказав тоді єпископ: «Я, мовляв, сам звільню себе від обітни-
ці, а папа, якщо не римський, то авіньйонський, підтвердить 
звільнення, але повінчатися я мушу негайно, бо згорю!» Тяж-
кий це був гріх, але Вітовт не хотів суперечити, щоб не роз-
гнівити королівського посла, — і вони справили весілля. По-
тім поїхали до Суража, а далі до Слуцька, на превелику біду 
Збишка, який, за німецьким звичаєм, обрав княгиню Рингалу 
господинею серця і дав обітницю бути вірним їй до могили.

— Усе це так, — раптом перебив його Збишко, — та люди 
згодом стали казати, ніби княгиня Рингала, добре розміркував-
ши, вирішила, що негоже їй бути дружиною єпископа, котрий 
одружитися одружився, а зняти з себе духовний сан не бажає, 
що не може бути над ними благословення Господнього, і отруїла 
чоловіка. Я коли почув про це, попрохав одного благочестивого 
пустельника під Любліном звільнити мене від обітниці.

— Що він пустельник, це достеменно, — сміючись, за-
перечив Мацько, — а от чи благочестивий, не знаю, бо ми у 
п’ятницю приїхали до нього в ліс, а він рубав сокирою ведме-
дячі кістки і так смоктав мозок, що аж борлак грав.

— Так, але він казав, що мозок — це зовсім не м’ясо, і смок-
че він його з особливого дозволу, бо як насмокчеться, то уві 
сні йому бувають чудесні видіння і наступного дня він може 
пророчити аж до полудня.

— Он як! — сказав Мацько. — Прекрасна Рингала тепер 
удова і може зажадати, щоб ти услуговував їй.

— Даремно старатиметься, я собі виберу іншу господиню і 
буду вірний їй до скону, а там і дружину собі знайду.

— Ти здобудь спершу рицарський пояс.
— Овва! Та хіба після пологів королеви не буде змагань? А 

до змагань чи після них король не одного рицаря опереже по-
ясом. А я супроти будь-кого вийду на бій. І єпископ не здолав 
би мене, якби мій кінь не сів на задні ноги.


