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тема. Позакласне читання.	В.	Малик.	«Таємний	посол».
мета: викликати	інтерес	до	читання	художньої	літератури,	

допомогти	усвідомити	зміст	самостійно	прочитано-
го	твору;	розвивати	навички	визначення	художнь-
ої	вартості	обраного	для	читання	твору,	самостійної	
роботи	з	книгою,	уміння	висловлювати	власну	дум-
ку	щодо	прочитаного,	складати	відгук	про	книжку;	
виховувати	любов	до	читання,	допитливість,	почут-
тя	 патріотизму,	 прагнення	 до	 добра	 й	 справедли-
вості.

обладнання: портрет	письменника,	виставка	його	творів,	репро-
дукція	картини	І.	Рєпіна	«Запорожці	пишуть	лис-
та	турецькому	султанові».

теорія літератури: історична	повість,	роман,	 герої	художнього	твору,	
тема,	головна	думка,	художні	засоби,	відгук	про	лі-
тературний	твір.

Хід уроку

I. Повідомлення теми й мети уроКу

II. мотивація навчальної діяльності шКолярів

III. сПрийняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
1. Повідомлення учня про письменника В. Малика.

2. Повідомлення учня про тетралогію «Таємний посол».
Учень	розповідає,	як	у	автора	виник	задум	твору,	як	збиралися	

матеріали,	про	нагородження	тетралогії	літературною	премією	імені	
Лесі	Українки	1983	р.

3. огляд інших історичних творів В. Малика, ілюстрацій до них.

4. ознайомлення із сюжетом романів
«Посол	Урус-шайтана»
«Фірман	султана»
«Чорний	вершник»
«Шовковий	шнурок»
(Учні	класу	були	розділені	на	чотири	групи	й	читали	окремі	ро-

мани.)



—	Переказ	сюжетної	лінії	романів.
—	Зачитування	епізодів,	які	запам’яталися,	вразили	найбільше.
—	Коротка	характеристика	героїв.

5. Виразне читання уривка з твору В. Малика «Побоїще в Січі».

6. обмін враженнями, евристична бесіда, спостереження над текстом.
—	Який	епізод	з	уривка	вказує	на	благородство	козаків,	їх	чес-

ність	і	лицарську	честь?	(Гаміда	не	вбили,	а	дали	можливість	із	шаб-
лею	захищатися	в	чесному	поєдинку,	хоч	він	і	ворог.)

—	Кого	найбільше	зневажали	козаки?	(Зрадників.)
—	Чим	відзначився	козак	Товкач?	 (Смертельно	поранений,	 він	

тримався	до	ранку,	щоб	назвати	ім’я	зрадника.)
—	Про	 якого	 видатного	 козацького	 полководця	 йдеться?	 (Про	

Івана	Сірка.)
—	Як	ви	ставитеся	до	жорстоких	сцен	битви?
—	Що	ви	знаєте	про	яничар?	Що	думаєте	про	перетворення	Са-

фар-бея,	турецького	воїна,	на	болгарського	хлопця	Ненка?
—	Хто	 з	 героїв	 твору	вам	найбільше	 сподобався,	 запам’ятався,	

чому?
—	Схарактеризуйте	головного	героя	тетралогії	Арсена	Звенигору.

7. Слово вчителя або підготовленого учня з елементами бесіди.
Літературознавець	Григорій	Сергієнко	у	передмові	до	тетралогії	

В.	Малика	«Чорний	посол»	пише:
«Читачеві,	 особливо	 молодому,	 імпонують	 сміливість,	 винахід-

ливість,	гострий	розум,	чесність	і	висока	порядність	головного	героя	
роману	—	Арсена	Звенигори,	який	завжди	стає	на	бік	справедливого	
діла,	на	захист	принижених	і	покривджених,	до	якої	б	національності	
вони	не	належали.	Арсен	Звенигора	—	людина,	від	природи	наділена	
гострим	розумом	і	благородством	душі.	Він	гаряче	любить	свій	народ,	
свою	землю,	без	застереження	кидається	у	вир	смертельної	бороть-
би	 і	завдяки	освіті,	військовій	виучці,	кмітливості,	природній	силі	
виходить	переможцем	у	найскладніших	ситуаціях.	Ідеальний	герой?	
Ні.	Він	 і	страждає,	 і	сумнівається,	 і	проявляє	 іноді	нестриманість,	
гарячковість,	властиву	молодості.	Це	звичайна	людина,	але	твердого	
військового	гарту	і	разом	з	тим	великої	душевної	краси».

—	Чи	погоджуєтеся	ви	з	такою	думкою?
—	Наведіть	приклади	 вчинків,	 дій,	 роздумів	 героїв,	 які	 вказу-

ють	на	такі	якості	Арсена,	як:
сміливість,	мужність;
кмітливість;



гострий	розум;
чесність	і	висока	порядність;
гарячковість,	нестриманість;
патріотизм.

8. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
—	Завдяки	чому	книги	В.	Малика	цікаві,	захоплюючі?
О ч і к у в а н і 	 в і д п о в і д і:
—	автор	 бере	 за	 основу	 цікавий,	 незвичайний	 історичний	 ма-

теріал;
—	герої	постійно	потрапляють	у	різні	пригоди;
—	сюжет	складний,	переплетені	долі	героїв,	зберігається	інтри-

га,	динамічність;
—	позитивні	герої	—	носії	кращих	людських	якостей;
—	у	творі	щасливий	кінець.

9. Порівняльна робота.
З а в д а н н я:	порівняти	літературний	твір	В.	Малика	і	картину	

І.	Рєпіна	«Запорожці	пишуть	листа	турецькому	султанові»,	назвати	
переваги	кожного	виду	мистецтва.

10. Проблемні запитання до учнів.
—	Які	 за	 жанром	 романи	 В.	 Малика,	 як	 означити	 їх	 го-

ловного	 героя	 Арсена	 Звенигору?	 (Героїко-романтичні	 романи,	
герой	—	романтичний.)

—	З	яким	твором,	що	вивчався	раніше,	схожа	тетралогія	В.	Ма-
лика?	(А.	Чайковський.	«За	сестрою».)
11. огляд книжок.

Учні	розглядають	книжки,	рекомендовані	для	самостійного	чи-
тання	у	7-му	класі.

12. конкурс-огляд читацьких щоденників, бібліотечних формулярів учнів.

13. Запис рекомендованої літератури для самостійного читання влітку та 
у 8-му класі.
(Див.	Додаток	2	до	уроків	№	65—66.)

IV. Підбиття ПідсумКів уроКів

V. домашнє завдання
Підготуватися	до	тематичного	оцінювання	з	узагальненням	знань	

за	навчальний	рік.



Д о д а т о к 	 1 	 д о 	 у р о к і в 	 6 5—6 6

Володимир	Малик

Володимир	 Кирилович	Малик	 (справжнє	 прізвище	—	Сиченко)	
народився	21	лютого	1921	року	в	с.	Новосілки	Макарівського	району	
на	Київщині	в	селянській	родині.	Філологічну	освіту	здобув	у	Київ-
ському	університеті	(1950).	Потім	тривалий	час	викладав	у	школі	ук-
раїнську	мову	і	літературу.	Першу	його	книжку	—	віршовану	історич-
ну	казку	«Журавлі-журавлики»	(1957)	—	із	задоволенням	прочитали	
діти	й	дорослі.	Згодом	побачили	світ	історичні	поеми	й	легенди	мо-
лодого	 автора	—	«Чарівний	перстень»,	 «Месник	 із	 лісу»,	 «Червона	
троянда»,	«Микита	Кожум’яка»,	«Воєвода	Дмитро».	Успішно	працю-
вав	письменник	і	в	галузі	прози.	Юних	читачів	полонили	цікаві,	го-
стросюжетні	повісті	«Чорний	екватор»,	«Новачок»,	«Дві	перемоги»,	
«Слід	веде	до	моря»,	«Двоє	над	прірвою».	Письменник	став	широко	
популярним	серед	своїх	читачів	—	дітей	та	юнацтва.

Творчим	 досягненням	 Володимира	Малика,	 безперечно,	 є	 його	
історичні	романи	«Посол	Урус-шайтана»�	(1968),	«Фірман��	султана»	
(1969),	«Чорний	вершник»	(1976),	«Шовковий	шнурок»	 (1977),	що	
склали	тетралогію���	«Таємний	посол»,	а	також	романи	«Князь	Кий»	
(1982)	та	«Черлені	щити»	(1985).	Вони	стали	набутком	нашої	літе-
ратури,	 а	 їх	автор	 зайняв	одне	 з	почесних	місць	 серед	кращих	су-
часних	романістів	 історичного	жанру.	За	твори	 історико-патріотич-
ної	 тематики,	 зокрема	 романи	 «Посол	 Урус-шайтана»,	 «Шовковий	
шнурок»	та	«Князь	Кий»,	В.	Малик	удостоєний	літературної	премії	
імені	Лесі	Українки	1983	року.

Задум	тетралогії	«Таємний	посол»	виник	у	Володимира	Малика	під	
впливом	відомої	картини	великого	російського	художника	І.	Ю.	Рєпіна	
«Запорожці	пишуть	листа	турецькому	султанові».	Спочатку	з’явилася	
думка:	яких	мужніх,	відчайдушних	людей	увічнив	геніальний	митець	
на	полотні!..	А	ще	подумалось:	художник	своїми	засобами	вихопив	із	
життя	цих	захисників	своєї	землі	лише	одну	мить,	а	в	романі	ж	мож-
на	широко	показати,	як	вони	жили,	сіяли	й	збирали	хліб,	займалися	
ремеслами	й	промислами,	кохали,	виховували	дітей,	воювали	зі	свої-
	 �	 Урусшайтаном	 (руським	чортом)	турки	називали	кошового	отамана	За-

порозької	Січі	Сірка	Івана	Дмитровича,	який	був	одним	з	найвидатніших	
українських	полководців.	Він	прославився	переможними	походами	проти	
кримського	ханства	і	турецьких	фортець	Очаків	та	Ісламкермен.

	 ��	 Фірман	—	у	деяких	мусульманських	країнах	так	звався	указ	султана	або	
шаха.

	 ���	 Тетралогія	 (від	 гр.	 tetras	—	чотири	 і	 logos	—	слово)	—	чотири	 твори,	
об’єднані	одним	задумом.



ми	споконвічними	ворогами	—	кримськими	та	турецькими	феодалами,	
які	майже	щороку	вчиняли	розбійницькі	напади	на	Україну,	Росію	
й	Польщу,	як	вони	гинули	на	цих	війнах,	як,	потрапивши	в	полон,	
страждали	в	неволі,	на	каторзі,	визволялися	і	знову	йшли	в	бій,	аби	
захистити	рідний	край	від	спустошень	та	поневолення.

...Історичний	роман	вимагав	значної	підготовчої	роботи	над	дже-
релами	 (документами,	 літописами,	 мемуарами	 сучасників,	 дослід-
женнями	істориків	тощо),	ознайомлення	з	місцями,	де	відбувалися	
важливі	 історичні	 події;	 потрібно	 було	 продумати	 оригінальні	 сю-
жетні	лінії,	композицію,	визначити	героїв	твору.	Почалися	тривалі	
й	клопітні	пошуки,	роздуми.	Особливо	важко	було	знайти	головно-
го	 героя.	Потрібен	був	 історичний	персонаж	—	молодий,	 сміливий,	
розумний	 і	 добре	 освічений	 козак.	 А	 серед	 запорожців...	 тодішніх	
«інтелігентів»	було	немало.	Письменникові	допоміг	щасливий	випа-
док.	 В	 одному	 з	 письмових	 історичних	 джерел	 ішлося	 про	 те,	що	
напередодні	 російсько-турецької	 війни	 1677—1681	 років...	 кошо-
вий	отаман	Запорозької	Січі	 Іван	Сірко	відрядив	до	Туреччини	ко-
зака,	який	добре	знав	турецьку	мову	і	звичаї	населення,	з	таємним	
завданням	—	розвідати	наміри	султана	Магомета	IV	та	дізнатися	про	
його	військові	приготування.	Через	деякий	час	козак	повернувся	на	
Січ	і	привіз	важливий	документ	—	султанський	фірман	(указ),	в	яко-
му	говорилося	про	намір	Порти�	захопити	й	поневолити	Україну	та	
розкривалися	 основні	 воєнно-стратегічні	 плани	 Османської	 імперії	
проти	Російської	держави...

Історичні	джерела	не	зберегли	імені	розумного	й	сміливого	ко-
зака-розвідника.	Володимир	Малик	назвав	його	Арсеном	Звенигорою	
і	вивів	головним	героєм	тетралогії...

З	 неослабним	 інтересом	 читаються	 також	 сторінки	 про	 леген-
дарну	Запорозьку	Січ,	яка	століттями	залишалася	грізною	фортецею	
звитяжців,	що	громили	ворогів-загарбників.	За	наказом	турецького	
султана	15-тисячний	загін	яничарів	і	40-тисячна	татарська	орда	ото-
чили	Запорозьку	Січ,	щоб	знищити	її	невеликий	гарнізон	і	зруйну-
вати	укріплення��.	Цей	трагічний	і	водночас	героїчний	епізод	яскраво	
змальовано	в	романі.	Зрадник	провів	яничарів	у	Січ	і	допоміг	зни-
щити	варту.

(Г. Сергієнко. «З висоти сучасності»)

	 �	 Порта	—	вживана	в	Європі	назва	уряду	Османської	імперії	(так	називалася	
Туреччина	до	1922	року).

	 ��	 У	цьому	епізоді	роману	«оживлено»	історичний	факт,	зафіксований	у	літо-
пису	Самійла	Величка	під	роком	1675.



Побоїще	в	січі	
(Уривок з	роману «Фірман султана»)

У	першій	частині	тетралогії	(«Посол	Урус-шайтана»)	розповідаєть-
ся,	як	Арсен	Звенигора,	їдучи	з	Січі	додому	провідати	хвору	матір,	
виявив	у	степовому	вітряку	трьох	зв’язаних	дівчат.	З’ясувалося,	що	
їх	викрав	зі	своїми	поплічниками	сотник	Чорнобай	для	того,	щоб	про-
дати	татарам.	Арсен	хотів	визволити	нещасних,	але	сам	потрапив	до	
рук	злочинців.	З	намови	найзапеклішого	з	них	—	Тхора	—	Звенигору	
було	продано	тим	же	татарам.	У	Кафі�	молодого	запорожця	купив	Га-
мід-бей	і	завіз	у	Туреччину.	Через	якийсь	час	Арсену	пощастило	втек-
ти.	Після	багатьох	пригод	він	приїхав	додому,	але	тут	виявилося,	що	
зникла	його	менша	сестра-красуня.	Звенигора	з	односельцями	знай-
шов	її	в	ямі	на	хуторі	Чорнобая.	Боючись	справедливої	кари,	сотник	
утік	у	Крим,	а	Тхора��	послав	на	Запорозьку	Січ	убити	Арсена.

Ще	в	молоді	роки	Гамід	украв	у	Болгарії	двох	діток	—	п’ятиліт-
нього	Ненка	 і	трирічну	Златку.	Хлопчика	під	 іменем	Сафар	віддав	
у	школу	яничарів,	а	Златку	перейменував	на	Адіке	й	виховував	разом	
зі	своєю	дочкою.	Діти	забули	одне	одного.	Через	багато	років	Златка	
з	допомогою	Арсена	повернулася	до	своїх	батьків,	її	брат	у	той	час	
уже	командував	сотнею	яничарів.	Життєві	шляхи	Арсена,	Сафар-бея	
та	всіх	інших	персонажів	багато	разів	переплітаються.	В	основу	зоб-
раженої	далі	події	покладено	історичний	факт.

У	Лубенському	курені	спали	не	всі.	Кілька	козаків,	а	серед	них	
Звенигора,	Воїнов,	Метелиця	і	Сікач,	накрившись	ряднами,	схили-
лися	в	найдальшому	кутку	біля	свічки	і	грали	в	карти...

Діда	Шевчика	з	ними	не	було.	Йому	ще	звечора	не	пощастило,	
і	він,	програвшись	до	цурки,	з	досади	ліг	спати...

Десь	ген-ген	за	північ	дід	Шевчик	раптом	прокинувся.	Йому	при-
снився	страшний	сон...	Обливаючись	потом,	Шевчик	лупнув	очима...

В	курені	було	темно.	Тільки	в	кутку	блимала	під	рядном	свіч-
ка:	картярі	ще	не	лягали	спати.	А	надворі	світив	місяць.	Крізь	верх-
ні	незамерзлі	шибки	пробивалося	голубувате	сяйво.

«Мабуть,	уже	й	до	ранку	недалеко,—	подумав	дід	Шевчик.—	Мі-
сяць	заходить	під	сторожову	вежу».	І	щоб	переконатися..,	виглянув	
крізь	віконце	надвір.

	 �	 Кафа	—	місто	на	березі	Чорного	моря,	відоме	з	другої	половини	VI	ст.	до	
нашої	ери;	захоплена	татарами	в	XII	ст.,	Кафа	стала	найбільшим	неволь-
ничим	ринком.	Тепер	це	місто	називається	Феодосією.

	 ��	 Цей	зрадник	(у	романі	його	названо	Тхорем)	повідомив	ворогам,	що	в	За-
порозьку	фортецю	можна	проникнути	через	єдину	хвіртку,	якою	козаки	
ходили	до	Дніпра	по	воду.



Спершу	старий	козак	подумав,	що	він	або	спить,	або	збожеволів.	
Просто	перед	вікном,	за	якихось	три-чотири	кроки	від	куреня,	сто-
яла	суцільна	стіна	яничарів.	За	свій	довгий	вік	перебачив	він	їх	до-
стобіса!

Уперше	в	житті	по-справжньому	злякався	козак	Шевчик!	Пере-
хрестившись	і	ще	раз	смикнувши	себе	за	вуса,	щоб	пересвідчитись,	
що	справді	не	спить,	старий	припав	знову	до	шибки.	Яничари!	Сто-
ять,	прокляті,	сумирно,—	мабуть,	до	бою	готуються.	Ще	й	очиська-
ми	лупають.

Шевчик	притьмом	 скочив	 з	 полу,	 підбіг	 до	 картярів	—	і	 поту-
шив	свічку.

—	Яничари	в	Січі!	—	видихнув	перелякано.
Метелиця	від	несподіванки	випустив	з	рук	карти.
—	Ти	часом	не	збожеволів,	Шевчику?	—	гримнув	він.
—	Хай	 мене	 грім	 поб’є	 і	 свята	 Богородиця,	 коли	 брешу!	 По-

гляньте	у	вікна!
Звенигора	 випнувся	 до	 вікна	 й	 похолов:	Шевчик	 не	 збрехав.	

У	Січі	було	повно	яничарів.
—	Друзі,	будіть	товариство!	Але	тихо!..	Батьку	Корнію,	підопріть	

двері,	щоб	ніякий	собака	не	вскочив!..	Готуйте	мушкети	й	порох!
За	 хвилину	 весь	 курінь	 був	 на	 ногах.	 Страшні	 слова:	 «Янича-

ри	в	Січі!»	—	враз	розігнали	сон.	Поскільки	курінний	ночував	у	ко-
шового	перед	радою�,	то	всі	мимоволі	почали	прислухатися	до	слів	
Арсена.

—	Ставте	порохівниці	і	ящики	з	кулями	на	столи!	—	наказував	
він.—	Заряджаючі,	до	столів!	Стрільці,	до	вікон!	Вогонь	вести	безпе-
рервно!	Нумо,	швидше,	браття!

Козаки	стали	на	свої	місця.	Одні	заряджали	мушкети,	інші	пе-
редавали	стрільцям,	а	ті,	вже	напоготові,	чекали	наказу	стріляти.

—	Вогонь!	—	крикнув	Звенигора.
Гримнув	залп.	Потім	—	другий,	третій.	Курінь	заволокло	димом.	

У	відповідь	знадвору	пролунало	страшне	нелюдське	виття.	Яничари	
подалися	назад,	залишивши	на	снігу	кілька	десятків	убитих	і	поране-
них.	Але	тікати	їм	нікуди.	Ззаду	колихалася	суцільна	жива	стіна.

Цілитися	козакам	не	доводилося:	яничари	стояли	так	густо,	що	
одна	куля	пронизувала	зразу	двох,	а	то	й	трьох.

	 �	 Козацька рада	—	збір	 усіх	 січовиків	 для	 розв’язання	 важливих	питань:	
походу	 в	Крим	 чи	Туреччину,	 переобрання	кошового	 отамана	 тощо.	На	
раду,	про	яку	йдеться	в	романі,	на	Січ	прибули	всі	козаки,—	після	Різдва	
малося	переобрати	кошового.	У	такий	час	заборонялося	пити	горілку.	Про	
всі	ці	обставини	татарський	хан	не	знав	і	сподівався	на	легку	перемогу.



Після	перших	залпів	уся	Січ	схопилася	на	ноги.	Кожен	курінь	
ощетинився	 дулами	 мушкетів.	 Безперервно	 гриміли	 залпи.	 З	 веж	
ударили	гаківниці�	й	гармати.	Рясний	дощ	куль	і	ядер	лився	на	сі-
човий	майдан,	 де	 зібралося	 найбільше	 ворогів,	 і	 косив	 їх	 десятка-
ми	й	сотнями.

Збожеволілі	від	жаху	яничари	заметушилися,	заметалися	по	Січі,	
як	звірі	у	ловчій	ямі.	Ті,	що	були	ближче	до	воріт,	намагалися	від-
чинити	їх.	Даремні	зусилля!	Ніхто	з	них	не	знав	потайних	підойм,	
за	 допомогою	яких	 відчинялися	 ворота.	А	коли	 з	надбрамної	 вежі	
ударили	гармати,	натовп	відхлинув	назад.

Вже	ніхто	не	слухав	нічиїх	наказів.	Кожен	думав	тільки	про	по-
рятунок.	Бачачи,	що	звідусіль	гримлять	постріли,	ошалілі	яничари	
і	спагії��	згадали	про	хвіртку,	якою	входили	до	Січі.

Туди!	До	неї!	Втекти	з	цього	пекла,	де	кожен	курінь,	старшинсь-
ка	хата	і	військова	скарбниця,	ба	навіть	церква	—	хоч	насправді	то	
різнокольорові	вікна	миготіли	в	ній	від	вогню,	що	вилітав	з	дул	муш-
кетів,—	сіють	смерть!

Тисячний	натовп	ринув	до	хвіртки.	Але	прохід	там	дуже	вузь-
кий.	В	нього	може	протиснутися	за	раз	лише	один	утікач.	І	кожен	
намагається	бути	тим	щасливцем.	Дехто	прокладав	собі	дорогу	шаб-
лею,	стинаючи	голови	своїм	єдиновірцям.

Задні	напирали	на	передніх.	Кожен	кричав,	лаявся,	погрожував,	
проклинав.	Хрипи	вмираючих,	стогін	поранених,	вигуки	поодиноких	
старшин,	що	намагалися	навести	хоч	який-небудь	лад,	безперервний	
гул	пострілів	—	усе	злилося	в	дикий	нелюдський	рев.

Широкий	майдан,	усі	січові	вулички	й	провулки	поміж	куренями	
були	вже	завалені	трупами	й	пораненими.	Поміж	ними	причаїлося,	
рятуючись	від	куль,	багато	яничарів.	Сніг	почорнів	од	крові.

Зненацька	в	неймовірний	шум	і	ґвалт	ввірвався	тривожний	рокіт	
тулумбасів���,	а	потім	—	зазивний	клич	бойових	козацьких	рогів,	що	
кликали	до	атаки.

Звуки	лунали	зі	старшинського	куреня.
Стрілянина	почала	вщухати.
І	тоді	почувся	сильний	голос	кошового	Сірка.
—	До	шабель,	браття-молодці!	До	шабель!	Припиніть	стрілянину!	

Виходьте	з	куренів!	Бийте	клятих!	Смерть	бусурменам!

	 �	 Гаківниця	—	довга	 й	 важка	 рушниця,	 якою	 були	 озброєні	 запорозькі	
козаки	в	XV—XVII	ст.;	під	час	стріляння	прикріплювалася	до	землі	гаком	
(звідси	назва),	уражала	цілі	на	віддалі	триста	кроків.

	 ��	 Спагії	—	турецька	піхота.
	 ���	 Тулумбаси	—	старовинна	назва	ударного	музичного	інструмента	типу	бубна.



Стрілянина	враз	припинилася.	Крізь	розбиті	вікна,	крізь	розчи-
нені	навстіж	двері	з	куренів	повалили	запорожці	з	шаблями,	з	ята-
ганами�,	з	келепами��	в	руках.	З	криком,	з	бойовими	кличами	ринули	
вони	на	ворогів,	що,	ошалілі	від	жаху,	металися	в	передсвітанковій	
морозній	імлі.

Коли	з	куреня	ударив	залп	і	десятки	яничарів	упали	в	сніг,	Са-
фар-бей	 відчув,	 як	щось	 гаряче	 бризнуло	йому	на	 обличчя	 і	 руки.	
«Поранений!»	—	промайнуло	в	голові.	Інстинкт	самозбереження	при-
мусив	його	кинутись	додолу.	Розпластавшись	на	снігу	 і	переконав-
шись,	що	він	цілий	і	неушкоджений	і	що	кулі	перелітають	поверх	
нього,	ага���	оглянувся	навколо.

Сафар-бей	 зрозумів,	 що	 його	 обличчя	 й	 руки	 заляпані	 кров’ю	
вірних	охоронців,	і	з	огидою	витерся	шапкою.	Трохи	прийшовши	до	
тями,	почав	думати,	що	робити	далі.	Тікати?	Але	куди?	Не	встиг-
неш	підвестися,	як	тебе	пронижуть	козацькі	кулі...

Ні	до	чого	не	додумавшись,	Сафар-бей	вирішив	передусім	ряту-
ватися	самому.	Поволі	відплазувавши	з-перед	вікон,	рвучко	підвів-
ся	і	кинувся	в	суточки����	між	куренями.	Сюди	кулі	не	залітали.	Пе-
речекавши	 деякий	 час,	 визирнув	 з-за	 рогу.	 Весь	 широкий	 майдан	
перед	 церквою	 був	 усіяний	 тілами	 яничарів.	 Сафар-бей	 аж	 застог-
нав	од	болю	й	розпачу.	Все	пропало!	Військо,	Честь,	Майбутнє,	на-
віть	саме	Життя!..	Аллах	екбер,	чому	ти	допомагаєш	гяурам�����?	На-
віщо	знищуєш	славних	синів	падишаха,	вірних	захисників	ісламу?	
Врятуй	їх,	о	Аллах!..	Чи,	може,	твоя	велич	і	твоя	могутність	—	то	
тільки	пуста	вигадка,	нікчемний	обман?..

Сафар-бей	швидко	 перебіг	 коротку	 відстань,	що	 відокремлювала	
його	від	фортечної	стіни.	Тут	було	просторо	і	не	дзижчали	кулі.	Вузь-
кий	мертвий	простір,	яким,	крім	нього,	скористалося	ще	кілька	десятків	
яничарів,	надійно	захищав	його	від	смерті.	От	тільки	—	чи	надовго?

Зорієнтувавшись,	де	хвіртка,	Сафар-бей	почав	обережно	проби-
ратися	до	неї	попід	стіною.

Раптом	 стрілянина	 стихла	 і	 з	 куренів	 висипали	 козаки.	 Вони	
були	—	хто	в	чому:	в	кожухах,	у	жупанах,	свитках,	а	більшість	—	
просто	в	білих	сорочках.	Видно,	як	спали,	так	і	кинулися	до	зброї.

	 �	 Ятаган	—	рубаючо-колюча	холодна	зброя,	в	якої	лезо	клинка	міститься	
на	його	ввігнутому	боці.

	 ��	 Келеп	—	ударна	холодна	зброя:	довга	залізна	або	дерев’яна	палиця	з	мета-
левим	наконечником	у	вигляді	кулі.

	 ���	 Ага	—	середній	офіцерський	чин	у	тогочасній	турецькій	армії.
	 ����	 Суточки	—	вузькі	проміжки	між	причілковими	стінами	куренів.
	�����	 Гяур	—	нечестивий,	тобто	людина,	яка	сповідує	не	іслам,	а	якусь	іншу	релігію.



Сафар-бей	зупинився.	Ні,	до	хвірточки	добігти	він	не	встигне.	Та,	
здається,	там	і	не	проб’єшся	крізь	тисняву.	До	того	ж	майже	всі	ко-
заки	ринули	туди,	сіючи	смерть	серед	яничарів,	які	майже	не	чини-
ли	вже	опору...	Розпач	охопив	агу.	Ніколи	ще	перед	ним	так	явно,	
так	зримо	не	стояв	привид	смерті,	як	тепер.	І	якої	безглуздої	смер-
ті!	По	суті,	доводиться	гинути	не	в	бою,	не	лицем	до	супротивника,	
а	показуючи	йому	спину.	Ганьба!

Він	стояв	за	рогом	зовсім	один.	Усі	яничари,	з	якими	щойно	хо-
вався	від	козацьких	куль,	десь	зникли,	розбіглися,	можливо,	помча-
ли,	як	і	тисячі	інших,	до	рятівної	хвірточки.

Раптом	перед	ним	промайнула	 знайома	 бекеша	Гаміда.	 З	шаб-
лею	в	одній	руці	і	пістолем	у	другій	спахія�	прудко	перебіг	від	одно-
го	куреня	до	сусіднього,	видно,	маючи	намір	непоміченим	пробрати-
ся	до	хвіртки	і	крізь	неї	утекти	з	Січі.	Сафар-бей,	забувши	про	своє	
становище,	іронічно	посміхнувся.	Цікаво,	чи	далеко	зуміє	втекти	Га-
мід?	Дуже	вже	помітна	в	нього	постать.

Гамід	не	бачив	Сафар-бея,	хоча	був	від	нього	всього	за	якихось	
півтора	 десятка	 кроків.	 А	 Сафар-бей	 вважав	 за	 доцільне	 не	 нага-
дувати	Гамідові	 про	 себе,	 бажаючи	прослідкувати,	що	ж	робитиме	
спахія.	Невже	він	ризикне	вискочити	з	своєї	засідки	і	перебігти	на	
очах	у	сотень	козаків	широкий	майдан?	А	тільки	так	він	міг	добра-
тися	до	хвірточки.

Однак	Гамід	явно	не	поспішав.	Притиснувся	 до	 стіни,	 переки-
нувши	шаблю	в	ліву	руку,	а	пістоль	—	у	праву.	На	когось	вичіку-
вав...	Ось	він	весь	напружився,	завмер,	підвівши	вгору	дуло	пісто-
ля.	Нагадував	собою	відгодованого	чорного	кота,	який	приготувався	
до	стрибка	на	свою	жертву.	В	кого	ж	цілиться	спахія?

З	пістоля	 блиснув	 вогонь	—	гримнув	постріл.	В	 ту	ж	мить	Га-
мід	рвонувся	навкіс	через	майдан,	перестрибуючи	через	убитих	і	по-
ранених.	З-за	рогу	куреня	вискочили	два	козаки	і	щодуху	помчали	
за	ним.	А	слідом	вийшло	ще	двоє.	Зупинилися.

—	Ах,	ти,	чортяка!	—	вигукнув	дебелий	старий	козарлюга.—	Го-
рохове	опудало!	Це	ж	він	у	тебе	мітив,	батьку	кошовий!

—	Не	 сумніваюся,—	 відповів	 сивовусий	 міцний	 козак.—	Куля	
цьвохнула	над	самим	вухом...	На	піввершка	вбік	—	і	не	було	б	раба	
Божого	 Івана!	—	І	 раптом	 закричав:	—	Хлопці,	 візьміть	 його	жив-
цем.	Не	рубайте!..	От	так!..	Ходімо,	брате	Метелиця!

—	Схопили!	 Ведуть!	—	вигукнув	 Метелиця,	 пориваючись	 коза-
кам	назустріч.

	 �	 Спахія	—	поміщик,	пан,	володар.



З-за	рогу	вийшло	троє:	попереду,	похнюпившись,	важко	чалапав	
Гамід,	за	ним	—	два	запорожці.	Сафар-бей	мало	не	скрикнув:	один	
з	них	—	Арсен	Звенигора!

Гамід	зупинився	перед	Сірком.	Кошовий	довго	роздивлявся	його,	
потім	спитав:

—	Ти	мене	знаєш,	турчине?
Звенигора	переклав	запитання.
—	Урус-шайтан...	Я	зразу	впізнав	тебе,—	глухо	відповів	Гамід.
—	Впізнав?	Хіба	ти	знав	мене	раніш?
—	Знав.	Я	був	на	Січі	з	посольством...	І	добре	роздивився	на	тебе.
—	Гм...	І	вирішив	прикінчити?
Гамід	мовчав.	Зиркав	на	козаків,	мов	зацькований	хортами	вовк.
—	Сікачу,	відведи	його	в	холодну,—	сказав	Сірко.—	Це	неаби-

яке	цабе!	За	нього	ми	виміняємо	чимало	наших	людей!
—	Батьку!	—	кинувся	до	кошового	Звенигора.—	Не	можна	від-

пускати	цього	собаку	живого!	Коли	б	ти	знав,	хто	він	такий,	то	не-
гайно	сам	зітнув	би	йому	башку!

—	Хто	ж	це?
—	Гамід.	Мій	колишній	господар.	Я	розповідав	тобі	про	нього...	

Люта	бестія!..	Дозволь	порахуватися	з	ним!
Гамід	 тільки	 тепер	 впізнав	Звенигору.	Безвихідь,	лють,	 відчай	

забриніли	 в	його	 звіриному	рикові,	що	 вирвався	у	нього	 з	 грудей.	
Він	метнувся	до	козака	і	вп’явся	йому	руками	в	горло.	Але	Звени-
гора	різким	ударом	відкинув	його	назад.	Гамід	упав	на	сніг.

—	І	справді	лютий,—	промовив	Сірко.—	Але	ж	якось	гидко	ру-
бати	беззбройного...

Звенигора	простягнув	спахії	відібрану	у	нього	шаблю.
—	Бери	—	захищайся!
—	На	Бога,	Арсене!	—	вигукнув	Метелиця.—	Він	може	тебе	по-

ранити!
—	Зате	не	скаже,	що	з	ним	повелися	безчесно!
Гамід	не	розумів,	що	від	нього	хочуть.	Жах	скаламутив	йому	ро-

зум.	Врешті,	побачивши	простягнуту	до	нього	руків’ям	шаблю,	прий-
шов	до	тями,	схопив	її	і	скочив	на	ноги.	В	одну	мить	розв’язав	башлик,	
скинув	бекешу.	Поспішав,	ніби	боявся,	що	козаки	передумають.

Блиснули	і	схрестилися	шаблі.	Заскреготала	міцна	холодна	кри-
ця.	Гамід	зразу	ж	ринувся	у	наступ	і	трохи	потіснив	Звенигору.	Від-
чай	додав	йому	сили.	Він	розумів,	що	втрачати	нічого,—	чи	так	чи	
інакше	—	кінець!	Тож	єдиним	його	помислом	було	прихопити	на	той	
світ	із	собою	і	свого	лютого	ворога	—	запорожця,	якого	не	без	підстав	
вважав	винуватцем	усіх	своїх	теперішніх	незгод	і	нещасть.



Сірко,	Метелиця	і	Сікач	стояли	збоку,	спокійно	стежачи	за	поєдин-
ком.	Ніхто	з	них	не	знав,	що	ще	одна	людина,	дуже	близько	пов’язана	
і	 з	 Гамідом,	 і	 з	 Звенигорою,	 слідкує	 не	 менш	 пильно,	 хоч	 і	 не	 так	
спокійно	за	цим	двобоєм.	Сафар-бей	затаїв	подих.	Він	розумів,	що	Га-
мід	приречений,	але	жалю	до	нього	не	відчував.	Скоріше	навпаки,	бо-
явся,	що	відчайдушним	ударом	він	нанесе	смертельну	рану	Звенигорі,	
і	 Златка	 залишиться	на	 чужині	 вдовою.	 З	 якогось	 часу	 він	 звик	 до	
думки,	що	в	нього	є	сестра,	і	навіть	почав	відчувати	братерську	любов.

Двобій	проходив	з	перемінним	успіхом.	Звенигора	був	молодий,	
дужий,	спритний,	та	й	пройшов	добрий	вишкіл	у	старого	Метелиці,	
зате	Гамід	накидався	на	нього	з	люттю	загнаного	в	глухий	кут	і	тому	
був	дуже	небезпечний.	Однак	було	видно,	що	козак	б’ється	не	в	пов-
ну	силу,	а	грається	з	ожирілим	і	неповоротким	спахією.

Врешті,	 Сіркові	 набридло	 мерзнути	 в	 самій	 сорочці	 на	 морозі	
і	він	гукнув:

—	Кінчай,	Арсене!
Звенигора	пішов	у	наступ.	Його	шабля	завертілася	з	блискавич-

ною	швидкістю.	Гамід	ледве	встигав	відбивати	небезпечні	випади	ко-
зака	 і	 відступав	усе	далі	й	далі	на	 середину	майдану,	 захаращено-
го	трупами	яничарів.	Це	створювало	нові	труднощі	для	обох	бійців.	
Потрібно	було	слідкувати	за	тим,	щоб	не	перечепитися,	бо	наймен-
ша	помилка,	сліпа	випадковість	могла	стати	фатальною.

—	Гяур!	Собака!	—	цідив	Гамід,	стримуючи	навальний	натиск	сво-
го	колишнього	раба.—	Рабе!	Ти	зараз	станеш	віч-на-віч	із	Аллахом!

—	А	може,	ти,	Гаміде?	—	посміхнувся	Арсен,	перестрибуючи	че-
рез	 трупи	двох	яничарів,	що	лежали	хрест-навхрест	 один	на	одно-
му.—	У	тебе	більше	підстав	зустрітися	з	ним	сьогодні!

Він	зробив	глибокий	випад	і	відчув,	як	шабля	тупо	ввійшла	в	гру-
ди	спахії.	Гамід	охнув	і	поточився	назад.	Але,	видно,	рана	була	не	
глибока,	бо	він	раптом	зібрав	усі	свої	сили	і	сторчма,	як	списа,	кинув	
свою	шаблю	в	Звенигору.	В	якусь	коротку	мить	Арсен	помітив	той	
небезпечний	рух	ворога	і	встиг	трохи	відхилитися.	Шабля	просвис-
тіла	побіля	вуха,	зачепивши	тільки	ефесом,	і	шурхонула	в	сніг.

Наступний	удар	запорожця	був	невідворотний:	Гамід	закинув	на-
зад	голову	і	важко	впав	на	стоптаний	закривавлений	сніг.

—	Ну,	браття,	гайда!	Будемо	кінчати	супостатів!	—	Сірко	з	Ме-
телицею	і	Сікачем	побігли	до	східної	стіни,	де	ще	вирував	бій.

Звенигора	 витер	шаблю	 і	 заглянув	у	непорушне	 обличчя	 свого	
мертвого	ворога.	З	Гамідом	було	покінчено.	Він	лежав	горілиць,	ве-
ликий,	важкий	і	зовсім	не	страшний,	розплющеними	очима	дивля-
чись	у	чуже	небо,	яке	він	хотів	зробити	своїм.



Позаду	почувся	 скрип	 снігу.	Арсен	швидко	 оглянувся:	 до	ньо-
го	поволі	наближався	турок.	Тінь	від	куреня	закривала	його	облич-
чя.	Арсен	знову	підняв	шаблю,	але	турок	раптом	простягнув	уперед	
обидві	руки	і	тихо	промовив:

—	Салям,	Арсене!	Не	впізнаєш?
—	Ненко!
—	Так,	я	Сафар-бей...	Нещасний	Сафар-бей,	якому	Аллах	при-

судив	померти	сьогодні	від	твоєї	руки,	як	помер	щойно	Гамід...	Ар-
сене,	убий	мене!	Бо	в	самого	рука	не	здіймається	завдати	собі	смер-
тельного	удару.

—	Ненко,	про	що	ти	говориш!	Забудь	це	бридке	 ім’я	—	Сафар-
бей!	Тільки	через	цю	потвору,—	Звенигора	показав	на	труп	Гаміда,—	
ти	став	яничаром...

—	Мені	від	цього	не	легше.	Я	мушу	сьогодні	померти...
—	Нещасний!	Навіщо	 доля	 занесла	 тебе	 сюди!	—	вигукнув	Ар-

сен.—	Хіба,	може,	для	того,	щоб	ти	прозрів!..	Ходімо	зі	мною!
—	Куди?
—	Ходімо,	я	врятую	тебе.	Виходу	з	Січі	зараз	немає.	Але	я	по-

саджу	тебе	в	холодну,	 і	 ти	будеш	там	у	безпеці.	А	завтра	—	поба-
чимо.

Він	схопив	агу	за	рукав	і	потягнув	з	майдану.
Роман	Воїнов	помітив	якісь	дві	підозрілі	темні	постаті,	що,	відо-

кремившись	від	гурту	яничарів,	навзгинці	перебігли	січову	вуличку	
і	вскочили	у	відчинені	двері	першого	ж	куреня.	«Хто	б	це	міг	бути?	
Турки?	Не	 схоже.	А	 своїм	—	чого	 б	 тікати	 і	ховатися»,—	подумав	
він	і	повернув	слідом	за	ними.	У	сінцях	причаївся,	прислухаючись	
до	глухого	шепоту,	що	доносився	з	куреня.

—	Ось	чийсь	жупан	—	переодягайтеся	швидше!	—	почувся	пер-
ший	голос.—	Під	виглядом	козаків	здеремося	на	вал,	а	звідти	плиг-
немо	вниз,	на	той	бік,—	і	шукайте	вітра	в	полі!

—	Ні,	у	мене	інша	думка,	Тхоре,—	відповів	другий	голос.—	Ми	
повинні	відчинити	браму.	Хан	з	військом	увірветься	в	Січ	і	затопить	
її	ординцями!	Їх	тут	—	сорок	тисяч!

—	Ви	збожеволіли,	пане	Чорнобаю!	—	обурився	Тхір.—	Нас	за-
порожці	схоплять	раніше,	ніж	ми	відчинимо	браму!	Натягайте	глиб-
ше	на	лоба	шапку	—	і	гайда	на	вал!

—	На	 валу	 нас	 так	 само	 можуть	 схопити,	 дурню!	 Слухай,	 що	
я	кажу!	З	валу	скотишся	—	поламаєш	ноги	та	й	будеш	якраз	у	ру-
ках	 запорожців!..	 Ні,	 єдиний	 вихід	—	руками	 татар	 знищити	 Січ!	
Вона	для	нас	—	як	більмо	на	оці!..	Поки	яничари	обороняються,	тре-
ба	впустити	татар!..	Ходімо!



Роман	вихопив	з-за	пояса	пістоль,	звів	курок.	Відступив	од	две-
рей...	 Так	 от	 які	 птахи	 залетіли	 сюди!	 Сам	Чорнобай	 із	 своїм	 па-
холком!

Двері	 широко	 розчинились	—	і	 на	 порозі	 вималювалась	 темна	
постать.

Прогримів	постріл.	Передній	—	то	був	Тхір	—	упав	навзнак,	на	
руки	свого	супутника.	Той	кинувся	назад	і	проходом,	поміж	довгим	
столом	і	полом�,	побіг	у	глиб	куреня.

—	Стій!	Стій,	недолюдку!	—	прокричав	Роман	і	побіг	слідом.
Чорнобай	 скочив	 на	 піл,	 пригнувся	 і	 раптом	шуснув	 у	 вибите	

вікно.
—	Не	втечеш,	собако!	—	кинув	дончак,	перестрибуючи	через	по-

душки,	 рядна	 і	 кожухи,	 безладно	 розкидані	 запорожцями	 під	 час	
тривоги.

Він	добіг	до	вікна	і	прожогом	вискочив	крізь	нього	надвір.	В	ту	
ж	мить	позаду	хтось	хекнув,	ніби	забивав	довбешкою	палю.	Свисну-
ла	шабля.	Роман	кумельгом��	покотився	по	снігу.	Це	його	врятувало.	
Чорнобай	цілився	в	голову	—	і	шабля,	розітнувши	повітря,	до	само-
го	пруга���	ввігналася	у	липову	лутку.	Поки	Чорнобай	висмикнув	її,	
Роман	схопився	на	ноги.	Їхні	шаблі	кресонули	іскри.

Бій	між	ними	був	короткий,	але	лютий.	Поранення	в	Чигирині	
ще	 давалося	 взнаки,	 і	 Роман,	 відчуваючи,	 як	 хитнулася	 під	 нога-
ми	 земля,	 почав	 поволі	 відступати	 назад.	 Підбадьорений	 успіхом,	
Чорнобай	 ще	 більше	 посилив	 натиск,	 щоб	 якнайшвидше	 покінчи-
ти	з	козаком.

Одного	 не	 врахував	 Чорнобай	—	Романового	 вміння	 битися	 на	
шаблях.	 Знаючи,	що	 довгого	 напруження	 він	 не	 витримає,	 Роман	
раптом	 крутонувся	 убік	 і	 спіднизу	 пругом	 міцно	 ударив	 по	шаблі	
супротивника.	Вона	 бренькнула	 і	 переломилась.	Ошелешений	Чор-
нобай	остовпів.	Роман	міг	пронизати	його	наскрізь,	але	занадто	було	
спокусливо	узяти	таку	птаху	живцем.	Тому	приставив	йому	до	гор-
ла	вістря	шаблі	і	поволі	почав	тиснути	до	куреня,	аж	поки	Чорно-
бай	не	вперся	спиною	у	стіну.

Так	 і	 стояв,	 боячись	 і	 на	 крок	 відпустити	 від	 себе	 ворога,	 бо	
коли	б	той	кинувся	тікати,	наздогнати	б	не	зміг.

—	Романе,	що	ти	тут	робиш?	—	почувся	позаду	здивований	го-
лос	Звенигори.

—	Сюди,	Арсене,	сюди!	—	гукнув	Роман.—	Глянь,	кого	я	спіймав!
	 �	 Піл	—	тут:	поміст	для	спання.
	 ��	 Кумельгом, кумелем —	шкереберть,	сторч	головою.
	 ���	 Пруг	—	тупий	бік	леза	шаблі.



Він	краєм	ока	бачив,	як	Арсен	з	якимось	турком	наблизився	до	
нього.

Чорнобай	намагався	опустити	голову,	щоб	на	лице	не	падало	мі-
сячне	світло,	але	Роман	кольнув	його	у	підборіддя,	примушуючи	за-
кинути	голову	назад.

—	Чорнобай!	—	вигукнув	Звенигора.—	На	Січі!	Яким	побитом?
Той	мовчав.
—	З	турками	й	татарами	прибув,—	пояснив	Роман.—	Хотів	орду	

впустити	в	Січ.	Що	нам	з	ним	робити?	Прикінчити	пса?
Звенигора	подумав.
—	Ні,	ні,	хай	судить	товариство!	Зачини	до	ранку	в	холодній!
—	Арсене,	ти	маєш	право	сам	судити!	То	й	суди!	Я	тільки	зара-

ди	тебе	зберіг	йому	життя...
—	Спасибі,	брате.	Однак	мій	суд	—	то	самосуд.	А	ця	людина	за-

винила	перед	усім	народом.	Тож	хай	і	судить	його	товариство...	Ході-
мо,	Чорнобаю!	Завтра	поговоримо	з	тобою!

До	ранку	побоїще	в	Січі	закінчилось.	Лише	півтори	тисячі	яни-
чарів	і	спагіїв	вислизнули	з	пастки,	в	яку	самі	залізли,	і	принесли	
ханові	звістку	про	жахливу	загибель	своїх	товаришів.	Забувши	про	
високий	сан	і	тисячі	простих	воїнів,	що	темною	масою	стояли	кін-
ним	строєм	навколо,	хан	простер	до	неба	руки	і	страшно,	розпачли-
во	завив,	вискалюючи	проти	місяця	гострі	білі	зуби.

—	У-у-у!	Шайтан!..	Горе	нам!..	У-у-у!
Він	ударив	коня	під	боки	і	помчав	у	степ,	геть	від	Дніпра.	За	ха-

ном,	збиваючи	мерзлу	землю	ударами	кінських	копит,	двинула	орда.
Посланий	Сірком	у	погоню	кінний	загін	запорожців	не	зумів	на-

здогнати	ворога.	Перемахнувши	через	Дніпро	і	промчавши	до	сторо-
жової	застави,	загін	зупинився	на	горбі.	Сходило	сонце.	Внизу	роз-
стилався	голий	безлюдний	степ.	По	ньому	в	напрямі	Перекопу	сірів	
широкий	—	на	цілу	версту	—	слід	від	десятків	тисяч	копит.	Вдалині	
котилася	по	білій	 сніговій	пустелі	 темна	широка	пляма.	То	 тікала	
засліплена	смертельним	жахом	кримська	орда.

Звенигора	під’їхав	до	козацької	застави.	До	його	слуху	долинув	
із	землянки	ледь	чутний	стогін.

—	Товариство,	сюди!	Наших	побили!	—	гукнув	Арсен.
У	землянці	тхнуло	димом	і	кров’ю.	Переступаючи	через	трупи,	

Звенигора	пройшов	до	лежанки.	Там	сидів	на	долівці	Товкач.	З	його	
грудей	вилітав	глухий	натужний	стогін.	Арсен	схопив	товариша	за	
голову	—	заглянув	у	напівзаплющені	скляніючі	очі.

—	Брате!
Товкач	здригнувся,	поволі	розплющив	повіки,	довго	вдивлявся	

в	обличчя,	що	схилилося	над	ним.



—	Ти,	Арсене?
Звенигора	потиснув	холонучі	руки	козака.
—	Так,	це	я.
Напружуючи	всі	сили,	Товкач	прошепотів:
—	Як...	там...
Його	ледве	було	чути,	але	Звенигора	зрозумів,	що	він	хоче	спи-

тати.
—	Усе	гаразд.	Яничарів	побили.	Хан	утік.	Наших	загинуло	три-

дцять	козаків,	вісімдесят	поранено.
—	Слава	Богу...	тепер	я...	можу	спокійно...	померти.
Він	заплющив	очі.	Та	зараз	стрепенувся,	ніби	якась	думка	про-

низала	його	згасаючий	мозок.
—	Арсене...	Тхір...	Тхір...	зрадник...	бережіться!
Ця	звістка	не	вразила	Звенигору:	він	уже	знав	про	зраду	Тхора.	

Його	вразило	інше:	ця	звістка	тримала	Товкача	при	житті,	додава-
ла	йому	сили	дожити	до	ранку.	Він	не	міг,	не	мав	права	померти,	
не	застерігши	товаришів.	Пронизаний	ятаганом	наскрізь,	він	спере-
ду	затулив	рану	рукою,	а	спиною	притиснувся	до	лежанки	—	і	так	
сидів	усю	ніч,	щоб	не	стекти	кров’ю,	щоб	товариство	дізналося	про	
те,	хто	провів	ворогів	у	Січ.	Тепер,	звільнившись	від	своєї	таємниці,	
випростався,	розкинув	важкі,	могутні	руки	—	і	навіки	замовк.

Запорожці	зняли	шапки.	Вони	оцінили	вагу	козацької	самовід-
даності.

Поховавши	з	почестями	загиблих	товаришів,	запорожці	зібрали-
ся	перед	військовою	канцелярією,	щоб	судити	Чорнобая.

Три	козаки	вивели	його	з	холодної	 і	поставили	на	ґанку	перед	
товариством.	Він	мерзлякувато	ховав	руки	в	рукави,	втягував	гостре	
підборіддя	в	комір	кожуха,	дивився	тьмяним	поглядом	униз.	Тіль-
ки	раз	позирнув	поверх	козацьких	голів	і,	побачивши	замерзлі,	ско-
цюрблені	трупи	яничарів,	що	лежали	на	почорнілому	від	крові	сні-
гу,	здригнувся	і	затулив	обличчя	руками.

—	Від	правди,	Чорнобаю,	не	втечеш	 і	не	заховаєшся!	—	сказав	
Сірко.—	Настав	час	оглянутися	на	своє	мерзенне	життя	і	дати	від-
повідь	перед	народом	 за	 все!	Народ	наш	добросердний	 і	 часто	про-
щає	провини	синів	своїх,	наставляє	на	путь	істини	тих,	хто	схибив,	
оступився	в	горі	чи	скруті.	Та	тому,	хто	пролив	кров	людей	наших,	
хто	заради	жалюгідної	наживи,	заради	ласощів	заморських	і	срібла-
золота	агарянського�	торгував	дітьми	нашими,	завдаючи	їх	в	неволю	

	 �	 Агарянський	 (від	 агарян	—	стародавнього	 народу,	що	 проживав	 у	 схід-
ній	Палестині,	постійно	воював	проти	Ізраїлю,	відзначався	підступністю	
і	жорстокістю)	—	тут:	«срібло-золото»	окаянне,	кляте,	проклятуще,	здобуте	
зрадою	і	продажністю.



бусурменську,	тому,	хто	разом	з	турками	і	татарами	хотів	знищити	
славну	Січ	Запорозьку,	яка	споконвіку	захищала	землю	українську	
від	нападів	ворогів	наших,—	тому	прощення	немає!..	А	втім	—	хай	
судить	тебе	товариство!	Ти	значний	козак�:	батько	твій	був	полковни-
ком,	сам	ти	був	сотником,	тож	хай	ніхто	не	скаже,	що	осудив	тебе	
один	Сірко!	Як	скаже	товариство,	так	 і	буде!..	Звенигоро,	розкажи	
все,	що	знаєш,	про	цю	людину!

Звенигора	піднявся	на	приступець.	Розпочав	зі	своєї	першої	зу-
стрічі	з	Чорнобаєм	у	старому	вітряку,	коли	хотів	визволити	дівчат,	
викрадених	для	продажу	в	татарські	й	турецькі	гареми.	І	чим	далі	
розповідав,	тим	нижче	хилив	голову	Чорнобай.

Дарма,	що	лютий	мороз,	над	ним	стовпом	здіймалася	пара,	а	на	
лобі	виступив	холодний	піт.	Коли	ж	Звенигора	розповів	про	те,	що	
Чорнобай	зі	своїм	пахолком	увів	яничар	у	Січ	і	хотів	відкрити	ворота	
татарам,	сотник	уклякнув	на	коліна.	На	майдані	вчинився	галас.

—	Що	 там	 довго	 судити-рядити	—	забити	 собаку!	 Киями	 до	
смерті!	—	закричали	запорожці.—	Причепити	коневі	до	хвоста	і	пус-
тити	в	степ!

—	Повісити	на	сухій	вербі!
—	На	кіл	його!	Він	же	хотів	посадити	Арсена!
—	Четвертувати!
І	жодного	голосу	на	захист	підсудного.	Натовп	клекотів	од	гніву.	

Найбільш	 гарячі	 вихопили	шаблі,	 готові	 на	 місці	 розправитися	 із	
зрадником.

Тоді	Сірко	підняв	пірнача��.	Настала	тиша.
Кошовий	ступив	крок	наперед,	зняв	перед	товариством	шапку.	

Голос	його	прозвучав	суворо,—	кожне	слово	дзвеніло,	мов	мідь.
—	Браття,	отамани,	молодці,	славне	низове	товариство!	Знамен-

ний	сьогодні	у	нас	день:	завдяки	пильності	козака	Шевчика	і	вашій	
мужності	ми	здобули	велику	вікторію	і	врятували	матір	нашу	—	Січ!	
Ми	показали	і	туркам,	і	татарам,	що	сила	наша	нездоланна,	що	вір-
ні	сини	України	—	козаки	запорозькі	і	на	цей	раз,	як	і	багато	разів	
у	минулому,	 не	жаліючи	живота	 свого,	 відстояли	 вітчизну	 і	 честь	
свою,	а	нападників	покарали	і	покрили	одвічною	ганьбою!	І	кожен	
з	 вас	не	ховався	у	 запічку	 в	 час	 смертельної	небезпеки,	 а	хоробро	
бився	з	ворогами	нашими.	Честь	 і	 слава	на	віки	вічні	вам,	лицарі	
непоборні!

	 �	 Значний козак	—	той,	що	належить	до	старшинського	кола.
	 ��	 Пірнач	—	булава,	в	якій	ряд	металевих	виступів	(так	звані	пера)	утворюють	

головку,	насаджену	на	держално;	пірнач	—	знак	отаманської	або	полков-
ницької	влади.



—	Честь	і	слава	нашому	батькові	кошовому!
—	Слава	Сіркові!	Хочемо	і	надалі	бачити	його	кошовим!
—	Сірка!	Сірка!	Слава	Ганнібалові	українському!
Знову	довелося	кошовому	підняти	вгору	пірнач,	щоб	установи-

ти	на	майдані	тишу.
—	Спасибі	за	честь,	товариство!	Але	рада	старшин	вибори	нового	

кошового	призначила	на	післязавтра.	Ось	тоді	ви	і	виберете	достой-
ного...	А	зараз	я	не	про	те	хотів	сказати.	Я	хотів	сказати,	що	важко	
нам	у	такий	переможний	щасливий	день	усвідомлювати,	що	трапля-
ються	серед	люду	нашого	такі	виродки,	як	Чорнобай.	Не	хотілося	б	
цей	світлий	день	затьмарювати	судом	над	ним.	Однак	мусимо.	Щоб	
одна	паршива	вівця	всієї	отари	не	псувала...	Бачу	—	у	всіх	у	вас	одна	
думка:	смерть	мерзенному	псові,	вічна	ганьба	зрадникові!

Запорожці	знову	не	втрималися,	закричали:
—	Смерть!
—	Ганьба!
Декотрі	 вихопили	шаблі,	 і	 вони	 мов	 блискавки	 замиготіли	 на	

іскристому	морозному	сонці.	Сірко	підвищив	голос:
—	Ні,	 браття,	 не	 так!	 Найкраще	 придумав	Шевчик,—	 ось	 він	

шепче	позаду...	Йому	ми	сьогодні	завдячуємо	честю	і	життям,	тож	
хай	буде	так,	як	він	скаже!..	Іди	сюди,	Шевчику,	герою	наш,—	ска-
жи	товариству	свою	думку!

Дід	Шевчик	став	поряд	з	кошовим.	Маленький,	в	латаній	сви-
тині	 і	великій,	укритій	памороззю	овечій	шапці,	зі	 зморщеним	об-
личчям,	він	в	інший	час	здався	б	смішним,	та	зараз	ніхто	з	козаків	
і	не	подумав	посміхнутися.	Відкашлявшись,	Шевчик	сказав:

—	Браття,	а	що	я	надумав	своєю	дурною	головою,—	послухай-
те!..	Ми	ніколи	не	терпіли	і	не	прощали	зрадників.	Але	такого,	як	
Чорнобай,	 ще	 не	 було	 на	 нашій	 землі!	 Він	 продавав	 бусурменам	
наш	цвіт	весняний	—	доньок	наших!	Він	хотів	убити	нашого	лица-
ря	славного	—	Арсена	Звенигору!	А	тепер	мав	злий	намір	знищити	
разом	 з	 турками	й	 татарами	Січ	Запорозьку,	 тобто	 всіх	 нас!..	 Тож	
хай	іде	в	пекло	разом	з	друзями	своїми,	з	тими,	що	лежать	порізані	
на	снігу!..	Ми	зараз	будемо	спускати	їх	у	Дніпро	під	лід...	Хай	же	
і	він	пливе	попід	льодом	аж	до	моря,	а	там	—	як	захоче	—	і	до	са-
мого	султана	в	гості!	Прив’яжімо	його	до	якого-небудь	яничара	—	та	
й	шубовснімо	в	ополонку!

—	Молодець	Шевчик!	Добре	придумав!
—	От	так	старий!	От	так	голова!
Шевчик	не	звик	за	своє	довге,	але	нужденне	життя	до	похвали	

і,	зніяковівши,	шмигнув	у	натовп.



Чорнобай	люто	блискав	очима	з-під	рудих	брів.	Руки	його	тремті-
ли,	губи	закушені	до	крові.	Він	поривався	щось	сказати,	але	не	міг	
розціпити	судорожно	стиснуті	зуби,	 і	крізь	них	вилітало	глухе	ри-
чання.	Він	поволі	відступав	назад,	аж	поки	не	ударився	спиною	об	
стіну,	його	схопили	і	потягли	на	майдан.

Звенигора	показав	на	задубілий	труп	Гаміда.
—	До	цього	в’яжіть!	Вони	один	одного	варті!
Чорнобай	вирячив	очі,	уперся	ногами	в	шорсткий	сніг.	Метели-

ця	швиргонув	його	додолу,	коліном	притис	до	задубілого	тіла	спахії.	
Козаки	миттю	скрутили	живого	з	мертвим	міцним	мотузком.	Моло-
дий	запорожець	підскочив	на	коні,	запряженому	в	шлею.	Сікач	ухо-
пив	барок,	накинув	на	гак	петлю	мотузка	—	гукнув:

—	Вйо!
Кінь	смикнув	—	з	тріском	відірвав	примерзлий	до	землі	труп	Га-

міда,	поволік	до	воріт.	Чорнобай	випручав	з-під	мотузка	руку,	хапав-
ся	за	кострубатий	сніг,	здираючи	до	крові	шкіру,	закричав	дико:

—	А-а-а!
Метелиця	перехрестився,	плюнув:
—	Собаці	—	собача	смерть!
Минуло	 три	 дні.	 Сходило	 холодне	 зимове	 сонце.	Після	 січової	

ради,	 на	 якій	 знову	 було	 обрано	 кошовим	 Івана	 Сірка,	 запорожці	
довго,	до	півночі,	веселилися,	пили	—	і	тепер	спали	по	куренях	як	
убиті.	 В	 ранковій	 тиші	 лунко	 скрипнули	 завіси	 фортечної	 брами.	
Ворота	відчинилися	—	із	них	виїхали	три	вершники:	Звенигора,	Ро-
ман	і	Ненко.	Так,	Ненко!..	Він	тепер	назавжди	розпрощався	з	ім’ям	
Сафар-бей	і	їхав	починати	нове	життя.	Він	погано	уявляв,	яке	воно	
буде,	але	вже	твердо	знав,	що	повороту	до	старого	нема,	як	нема	по-
вороту	вчорашньому	дню.

Вершники	поминули	січову	слобідку�,	що	починала	куритися	ран-
ковими	димами,	поминули	широкий	слобідський	майдан,	на	якому	
височів	гарний	посольський	дім,	і	крутим	берегом	Чортомлику��	пос-
какали	в	безмежний	білий	степ.

	 �	 Січова слобідка —	селище,	в	якому	проживали	купці	й	ремісники,	що	об-
слуговували	козаків;	тут	велися	торги,	містилися	приїжджі	люди	—	посли,	
купці	та	інші.

	 ��	 Чортомлик	(друга	назва	—	Базавлук)	—	один	з	островів	у	пониззі	Дніпра;	
тут	наприкінці	XVI	ст.	було	засновано	Запорозьку	Січ.



Д о д а т о к 	 2 	 д о 	 у р о к і в 	 6 5—6 6

8 клас

1.	Народні	 думи:	 «Дума	 про	 козака	 Голоту»,	 «Самарські	 брати»,	
«Хмельницький	та	Барабаш»,	«Втеча	трьох	братів	з	города	Азо-
ва»,	«Самійло	Кішка».

2.	 Т.	Шевченко.	«Кобзар».

3.	Наталена	Королева.	«Легенди	старокиївські».

4.	 Ірина	Вільде.	«Повнолітні	діти».

5.	Л.	Старицька-Черняхівська.	«Діамантовий	перстень».

6.	 І.	Сенченко.	«Діамантовий	берег»,	«Руді	вовки»,	«Чорна	брама».

7.	 Остап	Вишня.	«Мисливські	усмішки».

8.	А.	Дімаров.	«На	коні	й	під	конем».

9.	О.	Гонар.	«Берег	любові»,	«Бригантина».

10.	 І.	Чендей.	«Сестри».

11.	 В.	Дрозд.	«Кінь	Шептало	на	молочарні».

12.	 П.	Загребельний.	«Роксолана».

13.	 М.	Руденко.	«Ковчег	всесвіту».

14.	 О.	Бердник.	«Лабіринти	мінотавра».

15.	 В.	Малик.	«Черлені	щити».

16.	 В.	Чемерис.	«Ольвія».

17.	Ю.	Мушкетик.	«Селена»,	«Літній	птах	на	зимовому	березі»,	«Ди-
нозавр».




