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5. В задумі й тривозі постала печаль. 
 

Хто невірно защебнув перший ґудзик, 

 вже не защебнеться як слід. 

(Йоган Вольфган Гете) 
 

    А тим часом при королівському дворі вже повним ходом йшли торги і змагання за руку 

Гальшки і її казковий посаг. Численні претенденти доводять свої права і пропонують плату. 

Мартин Зборовський, “забійця злочинний і віроломний”, вже 

вважає свою перемогу безперечною. Він сватає Гальшку за сина, 

теж Мартина і теж учасника достопам’ятної розправи.  
Герб королеви Бони Сфорца. 

Але не по його сталося. Король Сигізмунд ІІ Август Зборовського 

терпіти не може, в листах до шуряків-Радзивіллів називає його 

змією, якого і взагалі не слід впускати в королівство. В короля є 

інші плани щодо Гальшки – він має намір завдяки їй зміцнити 

свій союз із найвпливовішим магнатським родом Великопольщі, 

могутніми Гурками. Берестейсько-куявській воєвода Лукаш 

Гурка та його брат Андрій настільки користувалися 

прихильністю Сигизмунда Августа, що під час його коронації він 

їм доручив тримати королівські інсигнації – ознаки королівської 

влади і достоїнства. То чи треба говорити, що при цих планах короля ні щастя, ні бажання 

князівни цілковито не беруться до уваги. Мати й дочка дістають наказ прибути у Варшаву 

до королівського двору, де їм у 1555 році проголошують королівську волю. 

    Беата приголомшена. Замість того, щоб вберегти дочку 

від небажаного з її точки зору шлюбу, вона власними 

руками прирекла єдину дитину на стократ гіршу долю. 

Хоча пропонований муж, Лука Гурка, всього на шість 

років старший від Гальшки, але він владний і 

непоступливий тиран. Так що про надію на подальше 

управління острозькими маєтками можна забути. На 

додачу до всього, граф Лука Гурка ще й закоренілий 

кальвініст. 
Бона Сфорца в старості. Гравюра на металі. 1568. Львівська наукова 

бібліотека ім. В. Стефаника. (Вивезені з Польщі гроші вона позичила 

Габсбургам, а ті, не бажаючи повертати позичку, організували її отруєння.) 

    Попри протести обох жінок, король вимагає негайного 

вінчання. У розпачі Беата зважується на трагіфарсовий 

крок – під якимось приводом виходить з кімнати і щезає, 

у наївній надії, що без неї обряд не відбудеться. Даремно, 

слуги обнишпорили весь замок і зрештою знайшли 

княгиню як писав хроніст Лука Гурницький, “у місці не надто пристойному”, тобто у 

палацевій вбиральні. Силою стягують у неї перстень, який потім король показує Гальшці як 

знак материнської волі. Нещасна видушує з себе щось схоже на слова згоди, але тільки при 

умові справжнього дозволу матері. Познанський єпископ Чарнковський, цього разу католик 

і, до речі, родич Гурки, у крайньому поспіху проводить вінчання в присутності короля. Тут 

з’явилася Беата, як завжди, з криком і протестами. Побачивши матір, Гальшка виривається, 

і вони обидві замикаються в своїх кімнатах. Хто тільки не підходив під двері, щоб вмовити 

їх заспокоїтися і змиритися з королівською волею – сам король, єпископ, Гурка, канцлер – 

все даремно. Зрештою, король вирішує, що й так забагато часу потратив на розлючених 

мегер, і від’їжджає у Пйотриків (місце засідання сейму). Разом з ним виїжджає Лука Гурка і 

більшість сенаторів. 
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    Норовлива Беата шлюбу не визнала, тому що він відбувся невільно, й попросила захисту 

королеви Бони, не дозволивши Лукашу вивезти 

дружину з Варшави. Після від’їзду королеви на 

батьківщину в Італію, Беата з дочкою втратили 

могутню заступницю, але все-таки 

продовжували чинити опір. 
Художник Ян Матейко. Отуєння королеви Бони 

Сфорца. 

    До кінця 1556 року король Сигизмунд І 

Август перебував у Варшаві і збирався їхати до 

Литви. Він хотів, щоб Гальшка поїхала у Вільно 

разом з його сестрами, але після від’їзду короля 

Беата разом з Гальшкою на початку 1557 року 

втікає з Варшави до Домініканського монастиря 

у Львові (теперішній музей історії релігії на 

вулиці Підвальній). Дмініканці зважилися 

впустити Беату й Гальшку, сподіваючись якось 

помирити їх з королем. І спочатку все справді 

складається добре. Королю тоді було не до 

полювання за Гальшкою, були нагальніші 

клопоти. 

    Спершу виходить заміж його сестра, принцеса 

Софія. Потім королева-мати Бона Сфорца, ображена на сина, Польщу і весь світ, надумала 

покинути країну. Даремно найдостойніші мужі королівства вмовляють королеву не робити 

такого скандалу. Бона відповідає доволі незрозумілою фразою: будь у неї одна нога, вона й 

ту не залишила би в Польщі. Нога ногою, але, від’їжджаючи, Бона спромоглася до дна 

спорожнити королівську скарбницю та ще й продати прибуткові посади на кілька років 

вперед. Врешті решт, це її й погубило – вивезені гроші вона позичила Габсбургам, а ті, не 

бажаючи повертати позичку, здійснили її отруєння. 

    В квітні 1559 року руки короля нарешті дійшли до вирішення “проблеми Гальшки”. 

Змусили до цього Його Королівську Мосць безперервні нарікання Луки Гурки, який так і не 

зміг заполучити ні молодої дружини, ані приналежних їй багатств. Львівський староста 

Петро Барзіз дістає грізний 

королівський наказ відібрати Гальшку 

від матері. Спершу Барзіз намагається 

діяти мирно, але вислуховує від Беати, 

що вона швидше вб’є і дочку, і себе, 

ніж підкориться насильству. Отож, 

починається справжня війна, разом із 

сильним збройним загоном до Львова 

прибувають брати Гурки, до них 

приєднуються магістратські слуги, 

монастир взятий в облогу, на нього 

наведені зняті з Порохової вежі 

гармати. 
Замок в італійському місті Барі, в якому 

померла Бона Сфорца. 
     Та Беата, і не думає здаватись, вона видає Гальшку заміж за шляхтича Семена 

Юрійовича Слуцького (Олельковича). А відбулося це так: попри строгості облоги, 

неможливо було не впускати до монастиря сліпих і жебраків, яких на Русі споконвіку дуже 

шанували. Один такий старець, намацуючи костуром дорогу, входить у монастирську 

хвіртку, а тоді відкидає палицю і разом з жебрацькими лахами, під якими одягнені 

кармазини, вступає в кімнати Беати. 



 3 

    Вона радісно його вітає і тут же представляє Гальшці як її нареченого – князя Семена 

Юрійовича Слуцького, давнього друга Острозьких (княгині Анастасії Слуцькій він 

доводився внуком,  князю Василю Острозькому – двоюрідним братом, Гальшці, на щастя, 

кревним родичем не був). Там і відбувається вінчання. І у свої дев’ятнадцять років Гальшка 

можливо знову почувається щасливою, бо князь їй до вподоби. Вінчання здійснює монах, 

канонічні сумніви якого втихомирює величезна  грошова сума. При цьому Беата не 

врахувала того факту, що другий чоловік Гальшки – живий та здоровий, до того ж на той 

момент тримав монастир в облозі. 
Домініканський собор (сьогодні - Церква 

Пресвятої Євхаристії - греко-католицька церква у 

центральній частині Львова), побудований у 

XVIII сторіччі - наступник того, де 

ховалися від волі короля Беата і Гальшка. 
(Світлина від Ok.Lviv взята з сайту 

http://20minut.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%

D0%BD%D0%B8-

%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0/n

ews/69925). 

Монастир опирається вечір та ніч, а на ранок 

виявляється, що у захисників немає води, міський 

староста наказав перекрити водогін. 

    Тим часом облога триває, гармати 

б’ють. Монастир опирається вечір та 

ніч, а на ранок виявляється, що у захисників немає води, міський староста наказав 

перекрити водогін (ще одна комунальна деталь, дуже знайома і сучасним українцям). 

Монастирська брама відчинилася і Петро Барзіз 15 квітня 1559 року знову постав перед 

Беатою, зачитуючи їй універсал короля з наказом відібрати Гальшку силою, княгиня 

відповідає, що її дочка вже заміжня за князем Слуцьким. На це Петро Барзіз відповів, що 

такий шлюб недійсний ні перед людьми ні перед Богом, і тут же, разом зі слугами, зайшов 

до кімнати Гальшки. А бідолашна, як писав вже згаданий Гурницький, сиділа на ліжку 

обличчям до стіни і нічого їсти не хотіла, крім того, що їй мати присилала. 

 

6. Нескореність “Чорної княгині”. 
 

Там у башті щогодини 

Тужить дівчина смутна: 

До далекої Вкраїни 

Рветься серденьком вона. 
(Б.Грінченко “Біла бранка”) 

 

    Гурко під конвоєм відвіз свою молоду дружину в Малопольщу, у Шамотульський замок в 

Познаньському воєводстві на річці Сама - притоці Варти. Тут він намагався добитися її 

прихильності, спершу по-доброму, ласкою і вмовляннями. Навіть 

дозволив їй – він, ненависник папізму, відвідувати католицькі 

богослужіння, прокопавши для цього підземний хід від замку до 

колегіуму. Але все даремно. В Гальшці нарешті прокинулася 

родова гордість, вона так і не згодилася визнати Гурка своїм 

чоловіком. 
Герб міста Шамотули. (Гурко під конвоєм відвіз свою молоду дружину в 

Малопольщу, у Шамотульський замок в Познаньському воєводстві. Саме там 

народилася легенда про “чорну княгиню”. За переказами, у вікні замкової вежі часто 

з’являвся силует княгині, одягнений у все чорне.) 

    Беата не полишила боротьби, вона поквапилася переписати всі 

свої землі й володіння Гальшки, щоб не дісталися Гурці, на князя 

Слуцького, визнаючи його своїм зятем. Вона у 1559 році передала Семену Слуцькому 

велику кількість замків, зокрема Полонне, Красилів, Чуднів, Рівне, половину Степаня, 

Хлопотин, Сатиїв та інші, а трохи пізніше, у тому ж році, ще й замок Янушпіль з 
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околицями. З свого боку князь Семен Слуцький тоді ж видав у Кракові лист на пергаменті з 

вісьмома вислими печатками, згідно з яким дозволяв матері своєї дружини княжни Гальшки 

до кінця її життя володіти усіма цими замками та маєтностями князів Острозьких. Всі ці 

акти, як не дивно, підтвердив король Сигизмунд ІІ Август у 

Кракові. Після чого Семен Слуцький з Беатою поселилися у 

містечку Красник, що біля Любліна, у маєтності Станіслава 

графа Тенчинського, краківського воєводи, на дочці якого 

одружився брат Семена – Юрій Слуцький. 
Лукаш Гурко (1571). (Другий-третій і останній чоловік Гальшки.) 
    А Гурка, крім жагучого бажання нарешті все ж таки 

здобути незліченні багатства Гальшки, проявляв до неї 

почуття на грані садизму й хворобливих ревнощів. Він 

замикав дружину у вежі замка, намагаючись примусити до 

подружнього життя, але волю Гальшки неможливо було 

зломити. Тоді Гурко зрозумів, що вся завзятість його 

дружини тримається лише на коханні до князя Слуцького й живиться непевною надією бути 

нарешті звільненою. У гніві й люті Лукаш Гурко залишив Шамотули, прихопивши із собою 

великий загін жовнірів. Вони повернулися в дощову серпневу ніч 1560 року. Гурко в 

скаженій несамовитості увірвався до опочивальні дружини. Перелякана нічним 

вторгненням Гальшка підвелася з ліжка й спробувала вигнати чоловіка. Тоді він, 

божевільно зареготавши, витягнув з-під кунтуша відрубану руку й кинув її під ноги 

Гальшці. Вона скам’яніла, немов побачила змію. Гальшка впізнала цю руку, руку з 

вінчальним перснем, що сама надягла на палець князеві Слуцькому. 

    Тим часом, кого тільки не засипала скаргами княгиня Беата: короля, познанського 

єпископа-примаса Андрія-Станіслава Чарнковського та інших 

державних мужів. Зрештою король доручив єпископу-примасу 

розібрати справу з юридичної точки зору. Бідолашний ієрарх 

опинився в незавидному положенні: і тут сильні, і там можні, і у 

Варшаві шлюб, і у Львові шлюб, як не Гурко накаже його убити, то 

Беата отруїть. Написав, бідолаха, що сидить як мертвий і в 

постійній гризоті (ну зовсім як прокурори України у наш час; такий 

то звичаєвий спадок маємо ми від часів Речі Посполитої, 

закріплений ще кимось в подальші часи і добре засвоєний сучасною 

українською елітою). 
Герб родини Гурків «Łodzia» (автор Tadeusz Gajl). 
    Та несподівано вузол розрубало саме “Провидіння” в образі 

графа Гурка, шляхом відрубання руки князеві Слуцькому. Не пройшло й півтора року від 

часу ув’язнення Гальшки в Шамотулах, як сталася ця подія. Отже князь Слуцький помер 

мабуть таки насильницькою смертю і ніхто за це не поніс покарання. Це одна із версій 

розвитку подій того часу, але наскільки вона відповідає дійсності повинні дати подальші 

наукові дослідження. 

    Як би там не було, але полегшено зітхнувши, примас пояснив Беаті, що тепер, коли її 

дочка овдовіла, не годиться робити її ще й розлученицею. Беата у відчаї пропонує Гурку 

величезні гроші, 50 000 золотих, а там і втричі більшу суму за звільнення доньки – як не 

розлучення, то бодай сепарацію. Замість цього, граф Гурко замикає непокірну в 

шамотульській вежі, званій Чорною. І там вона майже в повній ізоляції проводить 12 років. 

Саме там народилася легенда про “чорну княгиню”. За переказами, у вікні замкової вежі 

часто з’являвся силует княгині, одягнений у все чорне. Гальшка вела аскетичний спосіб 

життя і не спілкуючись ні з ким, окрім прислуги. 

    Із вежі вона могла робити тільки одну прогулянку - підземним коридором у костьол, де в 

маленькій ніші, за густим мереживом ґрат могла прослухати месу. Із байдужого 

заціпеніння, що давно стало способом самозахисту, їй допомогли вириватися книги, що 
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якимсь дивом залишилися в замку цього завзятого кальвініста. У книгах Гальшка знаходила 

волю, якої була позбавлена, волю від ґрат на вузькому віконці, від навіженого ревнивця, від 

смутку пагорбів, порослих бур’янами, навколо замку. Коли в Шамотули повертався Лукаш 

Гурко на той час познанський воєвода, Гальшка квапливо ховала книги, бо боялася, що 

довідавшись про її захоплення, чоловік позбавить її 

єдиної радості. 
Вежа Гальшки в замку Гурка в Шамотулах (світлина Jerzy 

Strelecky). (Граф Гурко замикає непокірну Гальшку в шамотульській вежі, 

званій Чорною). 

    25 січня 1573 року воєвода познанський Лукаш Гурка 

помер у віці 39 років, а його 33-х річна дружина Гальшка 

нарешті повернула собі волю. Покійний Гурко викликав 

до себе таку загальну ненависть, що, коли похоронна 

процесія наблизилася до познанського кафедрального 

собору, де були поховані його предки-католики і де мав 

би спочити він сам, віруючі і клір закидали її камінням. 

    А що ж чинить Беата весь цей час? Усвідомлюючи 

неможливість утримування надалі своєї влади над 

величезними маєтками доньки, бажаючи при тому 

помститися Лукашеві Гурко, який всупереч її волі став 

зятем, княгиня Беата, впевнена в шлюбному записові, 

який давав їй особисто неабияке багатство, виходить 

заміж у 1565 році, маючи вже п’ятдесят літ, за Ольбрехта 

Ласького (1536-23 листопада 1605), воєводу Сєрадського, який на 21 рік молодший від неї, 

був рідкісним навіть для свого бурхливого часу негідником. 

Попри молодий вік, за ним вже тягнувся шлейф численних 

звинувачень у розбої та грабежі (саме перед цим, у 1563 році, 

він втягнув гетьмана Байду Вишневецького в похід на 

Молдавію, що призвело до поразки і загибелі Вишневецького 

в турецькому полоні). 

Ольбрехт Ласький, другий чоловік Беати. 

    Ольбрехт Ласький на той час встиг розтратити все 

багатство своєї покійної дружини Катерини Бучинської, але 

Беата записує йому в Пьотркові 6 квітня 1565 року величезні 

маєтності і численні волинські замки, включаючи і замок 

Рівненський з його околицями, які дісталися їй у спадок від 

князя Іллі, знову ж таки з тією метою, щоб вони не дісталися 

Лукашеві Гурко. Але Ольбрехт Ласький – не Семен 

Слуцький, ніякого листа у відповідь він не видав, тому недовго 

тішилася Беата своїм чоловіком; той, одружившись з нею тільки 

заради користі, як тільки виманив дарчий запис, і побачив, що 

Беата не хотіла йому підкорятися, відіслав її силою до свого 

замку і ув’язнив в домашній тюрмі в Кежмарку (місто у східній 

Словаччині на річці Попрад, правого притоку річки Дунаець, між 

Високими Татрами і Левоцькими горами). Звідси вона пише 

розпачливі листи, благаючи про заступництво імператора 

Максиміліана ІІ, бо ці землі були на той час під його владою. 
Герб родини Лаських “Корабель”. 

   А Ольбрехт Ласький, перебуваючи в офіційному шлюбі з 

Беатою, коли їздив у складі делегації до Франції запрошувати на 

польскій трон Генріха Валуа, знайшов там молоду француженку Сабіну де Севе і теж мав з 

нею шлюб, що дало підставу звинуватити його в двоєженстві. 
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    Отак і мати, і донька опинилися в однаковому становищі, а їх могутній родич князь 

Острозький і пальцем не ворухнув, щоб врятувати коли не 

братову, то хоч єдине дитя покійного брата. Ну, і Його 

Королівській Мосці, таке положення теж було дуже вигідним. 

    Нарешті, своїм втручанням імператор Максиміліан ІІ 

Габсбург після 12 років домашнього полону визволив Беату, 

але вона була вже така виснажена і хвора, що не мала змоги 

навіть повернутися додому, і у липні 1576 року помирає в 

Кошіце, так і не побачившись перед смертю з дочкою. 

Поховали її в замку Кежмарок. Після її смерті Ольбрехт 

Ласький узурпував права на маєтності Гальшки. 
Імператор Священої Римської імперії Максиміліан ІІ Габсбург. (Своїм 

втручанням імператор Максиміліан ІІ Габсбург визволив Беату, але вона була вже 

така виснажена і хвора, що не мала змоги навіть повернутися додому – помирає в 

Кошіце.) 

    Ще у 1569 році маєтки, записані на Беатою князем Іллею, 

були визнані її власністю лише за її життя, тому король 

Сигизмунд ІІ Август визнав добро, дароване нею Лаському, власністю Василя 

Костянтиновича Острозького та його племінниці Гальшки. У 1574 році Ольбрехт Ласький 

всю маєтність Беати - аби не дісталося Острозьким - записав на короля Генріха Валуа. Хоча 

Ласький був прибічником Генріха, однак король 

не зважив на той його запис і своїм декретом у 

Кракові підтвердив цю власність за князем 

Острозьким, визначену королем Сигизмундом ІІ 

Августом, правда зобов’язав спадкоємців, щоб 

Лаському виплатили 33082 злотих, записаних на 

нього княгинею Беатою, та ще 15 тисяч злотих 

боргу, які ніби вона позичила в чоловіка. 
Замок Кежмарок, де похована Беата Костелецька. 

    Ласький погодився на це й навіть дав розписку 

в отриманні цієї суми, зобов’язуючись віддати 

всю маєтність та замки Беати, якими володів, а 

саме: Острог, Полонне, Чуднів, Сатиїв, Берездіва, Рівне, пів-Степаня. Пізніше цей декрет 

підтвердив 7 червня 1585 року і наступник Генріха король 

Стефан Баторій. Правда родичі Гальшки по її бабусі Тетяні 

Ольшанскій в особі канцлера Воловича ще подавали 

судовий позов на князя Василя-Костянтина Острозького з 

претензіями на третину Степаня, Горбакова, Золотієва, 

Подолян, Романова, Краєва і Житина, але ці маєтності 

залишились за Острозькими. 

Двоюрідний брат Гальшки – князь Януш Острозький, копія 

олійними фарбами з костельного портрету Януша виконана художником В. 

Жолтовським. (На Януші закінчився славний княжий рід Острозьких.) 
    Двоюрідний брат Гальшки – Януш Острозький після 

смерті Лукаша Гурка, у липні поїхав до Познані і мав 

зустріч з його сином від першої дружини Станіславом 

Гурко, який добре прийняв Януша. Він відпустив Гальшку 

до Острога, куди й привіз її Януш під опіку свого батька 

Василя-Костянтина Острозького і де Гальшку оточили 

зворушливим піклуванням прості городяни. Згодом вона 

знову стала перепоною планам свого вельможного дядька. 

Дізнавшись про її наміри вийти заміж за Яна Острога, він запроторив нещасну до міста 

Дубно, поселивши в родовому маєтку. 
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7. Печаль у містичному ореолі. 
 

Діти свого часу з часом сиротіють. 

(Домінік Опольський) 
 

    Останні роки Гальшка часто проводила в Закриниччі на Поділлі, у так званому замку на 

водах, але життя своє одна з самих бажаних наречених того часу закінчила все ж у рідному 

Острозькому замку. Княгиня любила 

прогулюватись по замковому подвір’ї - від 

Мурованої вежі, проходила повз 

Богоявленську церкву і прямувала до 

Круглої башти. 
Гальшка любила прогулюватись по замковому подвір’ї - 

від Мурованої вежі, повз Богоявленську церкву, до Круглої 

башти (світлина Мирослави Махновець). 

    Там вона у меланхолійних помислах 

зупинялася біля фортечного муру і подовгу 

зачудовувалась веселою і безтурботною 

метушнею відблисків світла на стінах 

церков Межиріцького монастиря, який 

бованіє ген там на виноколі, а в безхмар’я 

його бані вершать купелі у злоті сонячного проміння. Вона, немов білокрила горлця в 

золоченій клітці, в тужливому прагнені билася над розгадкою таїни свого стражденого 

життя. Чому доля була до неї такою невмолимою? Може чиїсь неймовірної сили заздрощі, 

спонукали її долю бути до неї суворо-вибагливою. 

    Навіщо Господь щедро наділив її чаруючою красою і послав незлічені багатства? Чи не 

забагато це на однораз для юної, довірливої і вразливої душі? Недарма в народі говорять: 

“Не родись красивою, а родись щасливою”. Щастя! Воно було зовсім поруч. Але не 

судилося. 
Гальшка у меланхолійних помислах зупинялася біля 

замкового муру і подовгу зачудовувалась веселою і 

безтурботною метушнею відблисків світла на церкві 

Межиріцького монастиря. 

    Потім, з тяжкими думами, Гальшка поволі 

піднімалась до своїх покоїв. Годинами могла 

дивитися в безодню, що відкривалася з вікон 

балкону, з якого вона колись спускалася до 

свого коханого Дмитра Сангушко. Враз 

пригадувались оксамитово-лагіді пестощі 

князя-красеня, хороброго-воїтеля Вітчизни, 

його палкі і незабутні цілунки, його 

пристрасні освідчення в неземному коханні, 

його сильні руки, які підхоплювали її і здіймали у безмежну небесну синь, звідки було 

видно хороводи коралів-зірок, що велично дарували їй свої незрівнянні щедроти. Це була 

надзверхня благодать, але якою ж короткою вона була. Чому час не можна хача б на мить 

вернути до минулого блаженства? 

    Згідно легенді, одного разу, не взмозі більше вгамовувати і тамувати печаль своєї душі, 

Гальшка кинулася в цю безодню, але до долу не впала. Її підхопив і, лагідно колихаючи, 

поніс у незвідані краї на своїх величавих і прозорих крилах пестливий вітерець, ласкаво 

наспівуючи їй заспокійливі мелодії, нібито віддаючи борги за ті несправедливі страждання, 

які випали на її долю у цьому метушливому і неспокійному світі. І якщо потрапити на 

Замкову гору у той час, коли мерехтливе воїнство вуличних ліхтарів не сповна ще 

заполонило місто і їх грайливе переморгування ще не заважає творенню чаклунських 

таїнств, у тиху місячну ніч, яка ледь-ледь малиново віддзвонює щедро розлитим сріблястим 
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покровом, то, уважно вслухавшись і з щирими й світлими помислами поринувши у цей 

казковий пердзвін, можна почути, як жалібною чайкою кигиче і стогне її стражденна душа. 
Малюнок Такакі. Ангел. (Взято з вузла - 

http://mmaxis.info/wp-

content/uploads/2009/08/angel.jpg) 

Тоді у срібно-сяячому місячному промінні 

з’являється Вона, з феєрічно розпушеною 

косою неймовірної краси, чарівна і 

прекрасна, такою, якою була в свої неповнії 

чотирнадцять років, у білій фаті, оповита 

тремтливим іскристим серпанком, з 

сумним, але життєдайним поглядом. 

    Тоді у срібно-сяячому 

місячному промінні з’являється 

Вона, з феєрічно розпушеною 

косою неймовірної краси, чарівна 

і прекрасна, такою, якою була в 

свої неповні чотирнадцять років, 

у білій фаті, оповита тремтливим 

іскристим серпанком, з сумним, 

але життєдайним поглядом, яким 

ніби хоче повідати добрим людям 

про свою довічну печаль і 

скорботу за даремно 

змарнованим життям, яке у неї, 

довірливої та лагідної, відібрали 

невситимі злі люди. Вона, мов цариця небесного краю, тихо ковзає по місячному промені 

над Замковою горою, витрушуючи з серпанку грайливі іскринки на бані Богоявленської 

церкви, а ті у магічному мерехтінні опускаються і укутують чарівливим світлом церкву її 

першого романтичного вінчання, церкву народження ще неусвідомленого чистого почуття, 

яке теж забрали у неї жаденні люди. І тоді на поманливе світло озиваються ледь чутним 

переспівом дзвіничці срібноголосі дзвони. З останніми звуками затихаючий малиновий 

подзвін вилучає її прозорий силует, розчиняючись у небесній імлі. 

    І ще довго потому маряться її лагідні очі на тлі оксамитового покрову ночі, по якому 

розкидані у мальовничому безладді яскраві та грайливі діаманти зірок. Ось такі 

відбуваються чаклунські дійства над 

Замковою горою у тихі і ясні місячні 

ночі. І побачити та відчути цей 

казковий дивогляд дано не кожному, 

тільки людям з чистим злетом думок. 
А ще, нібито завжди вона крізь зіркове марево 

виглядає свого синочка, якого так і не встигла не 

тільки сповити ніжною ласкою та огорнути 

материнською любов’ю, але навіть вдивитися у 

родинні риси, спадковані від гордих і великих предків. 

(Малюнок з Вікіпедії) 

   А ще, нібито завжди вона крізь 

зіркове марево, у глибинних 

планетарних нетрях дивосвіту виглядає 

свого синочка, якого так і не встигла не 

тільки сповити ніжною ласкою та огорнути материнською любов’ю, але навіть вдивитися у 

родинні риси, спадковані від гордих і великих предків. Іноді вона його встигає вгледіти 

серед тиші вікових козацьких снів, посеред безкраю буяння шовковистого степового 

розвою, з рясними відблисками перламутів нічного неба на живильних полинових стеблах. 

У тихій ніжній помислі вона опускається біля нього, поринаючи у діамантове різнотрав’я. І 

тоді вони у лагідній задумі подумки обмінюються величальними вітаннями між собою: 
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В якім краю живеш, мій син? 

Козацький степ то є, мій дім. 

Хто ж сни твої звитяжні, сповива? 

Вколисує і пестить, ковила. 

Вчуваю шабель дзвін, всяк раз. 

То, мамо, брані спів. Ось так. 

Хто ж береже тебе, від ран? 

Зціляє мене ніч, й туман. 

Який в краю звитяги спів? 

Він до небес уже злетів. 

Молитимусь за тебе, мій синок. 

Я завжди, мамо, з смертью, вів танок. 

То ж хай тобі у славі, дзвоне дзвін. 

Хай і твоя душа, прийме поклін. 
 

І ніби їх ніхто не розлучав. 

І місяць їм дорогу величав. 

Любов’ю усміх освятив чоло. 

Здійснилось те, чого ще не було. 
 

В залуння ніч далеко відійшла, 

Нам дива предковічні донесла. 

З-за обрію вже сонечко встає, 

Промінням золотавим виграє. 

А постаті знедолені сплили, 

Залишили у спадок дивні сни. 

Ми поклонімся в задумі ще раз, 

Щоб промінь давнодення не погас. 

Бо лише пам’ять – вічна благодать, 

Що надихає забуття долать. 

А долі їх, щоб світочем були, 

З натхненням нас у майбуття вели. 
 

І ніби їх ніхто не розлучив, 

Буття єдине долям заповів. 

Хай благодать осяє їх чоло, 

Й постане те, чого ще не було. 
(Микола Пашковець) 

 

    Та не тільки меланхолійний привид ятрить нашу уяву, але й ціла низка художніх творів 

українських, польських та російських романтиків нагадують потомкам про Гальшку, 

княжну Острозьку. Крім цього вона залишила і матеріальну 

пам’ять про себе. Згідно заповіту (тестаменту) від 16 березня 

1579 року, складеному у Турові, Гальшка значну частину 

свого достатку відписує декільком православним храмам і 

монастирям, а також слов’яно-греко-латинскій академії в 

Острозі, що дає підставу вважати княжну її співзасновницею, і 

про це ми повинні завжди пам’ятати. Таким чином знаменита 

Острозька Академія з’явилася волею і коштом Гальшки, що 

змучена чотирнадцятилітнім ув’язненням знайшла волю в 

книгах, а силу в науках. 
Гальщка залишила і матеріальну пам’ять про себе. Згідно заповіту (тестаменту) 

від 16 березня 1579 року, складеному у Турові, Гальшка значну частину свого 

достатку відписує декільком православним храмам і монастирям (портрет з 

фотогалереї Острозької Академії). 

    Вказаний документ дійшов до нас, як випис (“облята”) від 
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10 січня 1583 року в Луцькій земській книзі: “Хоч жем єсть здоров’я неспособного в тілі 

моєму, але будучи з милосердя божого при розумі й умислі своєму прирожоному, здорова і 

при добрій пам’яті, не з жодних намов, ані з примушення, тилько сама добровольнє з 

добрим розумом ...”. ...”. Ось як про це поетично і величаво написала Світлана Луцкова в 

своїй поємі «Плач за рожевою птахою»: 

Я залишаю людям заповіт. 

Ви чуєте: земля весною дише. 

Колись, напевно, цей упертий світ 

Ще стане справедливим і мудрішим. 

    Текст тестаменту Гальшки дійшов до нас без початку, проте є дуже інформативний, бо 

дозволяє по-новому висвітити та оцінити її позицію, 

ставлення до актуальних просвітницьких завдань того часу, а 

також відображає високі етичні риси, які, попри всі негаразди 

її багатостраждальної долі, завжди були притамані цій 

великій жінці. 

    За лагідний характер і красу любили Гальшку городяни 

Острога – і у відповідь на це в своєму тестаменті вона все 

своє рухоме майно заповіла простим людям цього міста. 
 а також слов’яно-греко-латинскій академії в місті Острозі, що дає підставу 

вважати княжну її співзасновницею, разом з Василем-Костянтином Острозьким 

і Кирилом Лукорісом. 

    Померла Гальшка Острозька, як свідчать останні 

дослідження, в самому кінці грудня 1583 року, коли їй тільки 

но виповнилося 44 роки. Історик того часу написав: “Доля 

вилила на цю жінку повну чашу скорботи. Не було в неї ні 

хвилини щастя”. Ймовірно наприкінці життя, Гальшка прийняла православ’я, про це 

свідчать дарунки православним храмам і монастирям. 

    Северину Наливайку на той час виповнилося 29 років. Тільки після смерті Гальшки князь 

Острозький запросив його до себе на службу. Саме тоді Северин міг дізнатися від князя 

Василя-Костянтина Острозького про таємницю свого походження. 

 

Післямова. 
 

Доки хоч на одному клаптику української землі пануватиме чужинець, 

доти й всі покоління українців йтимуть на війну. 

Ми відродились з грунту, наскрізь напоєного кров’ю наших предків. 

(Микола Міхновський) 
 

    На закінчення цієї оповіді хочемо висловити жаль з того приводу, що до сих пір українці, 

попри всі негаразди, яких вони зазнавали на протязі своєї тисячолітньої історії з дуже 

трагічними сторінками, так і не досягли єдності і консолідації, і трагічна кончина Северина 

Наливайка тому один з прикладів. Як зазначає шановний Олег Однороженко: “Якщо 

оцінювати українську історію об’єктивно, то наше минуле в цілому виглядає як 

перманентне військове змагання з усім навколишнім світом. Кожна сторінка української 

історії, як і кожен сантиметр української землі, политі нашою кров’ю, а ще більше кров’ю 

наших ворогів”. Ця віковічна історія нашого народу супроводжувалася страшними 

трагедіями людських доль і морями пролитих невинних сліз, що дало підставу Леоніду 

Кравчуку на поминальному мітингу у 2010 році біля меморіалу жертвам голодомору, 

зробити висновок, що: “за всю свою історію простий український люд пролив стільки сліз, 

що в них могли б втопитися всі наші вороги.” Володимир Вінниченко зазначав з цього 

приводу, що: «Ні української історії, ні українських газет читати без брому, валер’янки або 

без доброї дози філософського застереження не можна». 

    У нас уже були випробувані і президентська, і парламентська форма правління, та на 

українському грунті це не дало ніяких вагомих позитивних результатів. Як висловився 
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англійський філософ XVI століття Томас Гоббс, “будь яка держава, де верховна влада 

належить багатолюдному збіговиську, вирішує нагальні питання миру, війни або 

законотворення на тому ж рівні, якби та верховна влада здійснювалася нерозумною 

дитиною, та ще й із задатками тирана”. 
Києво-Печерська Лавра, де в давнину 

проповідники проголошували Слово Господнє 

лише українською мовою. 
“Не спи, моя рідна земля! Прокинься, моя Україно! 

Відкрий свої очі у світлі далеких зірок!”. (Світлина з 

мережі "Facebook"). 

    То можливо треба таки відродити 

гетьманат, як основу української 

козацької державності, опираючись на 

той досвід козацького 

державотворення і враховуючи ті хиби 

і помилки, яких ми зазнали, 

починаючи з повстанських часів 

Северина Наливайка, і закінчуючи 

гетьманатом Павла Скоропадського. 

    Вагоме слово в цьому процесі повинно відіграти, дуже поволі відроджуване, справжнє, а 

не бутафорне, сучасне всеукраїнське об’єднане козацтво. 

    Чому наяву неозорими нашими степами вихором не мчать у змаганнях загони 

українських амазонок, таких собі войовничих та співучих, бойових дівочих куренів 

«Степових Дзвіночків». Чому козацтво не формує дієвий «Козацький Орден Правди», де 

«Правду» невпинно і незламно відстоюватимуть козаки правдивої душі. І нехай озветься у 

душі кожного українця подих волі в такт із піснею гурту «Мандри»: “Не спи моя рідна 

земля! Прокинься моя Україно! Відкрий свої очі у світлі далеких зірок ”. 

    А за сонливу млявість сучасного козацтва прикро і шкода до нестями. Дуже шкода! 
 

Шкода! 

Козацька воля загубилася в віках. 

Шкода! 

Що доля наша ще блукає в сутінках. 

Шкода! 

Що наші шаблі вже не гострено давно. 

Шкода! 

Козацькі чайки опустилися на дно. 
 

Та все ж! 

В нас дух козацький і донині ще не згас. 

А в тім! 

В борні святій ми повставали вже не раз. 

Отож! 

Ми волю нашу возвеличили стократ. 

Тому! 

Вже не зламає нас ніякий супостат. 
 

Шкода! 

Що наші сурми відіграли вже відбій. 

Шкода! 

Козацькі коні не ідуть на водопій. 

Шкода! 

Козацькі лави не розгорнуті до бою. 

Шкода! 

Що срібний місяць зажурився над вербою. 
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Проте! 

Нас сни звитяжні виривають з небуття. 

Утім! 

Прадавні спомини руйнують забуття. 

Тому! 

Нуртує в душах повінь визвольних змагань. 

Отож! 

Вже більш не має в серці місця для вагань. 
 

Шкода! 

Що доленосної дороги не знайшли. 

Шкода! 

Козацьку доблесть в чужі руки віддали. 

Шкода! 

Що нашу вольність і розмай козацьких рад. 

Давно! 

Сатрап московський перекроїв на свій лад. 
 

А втім! 

Нове козацьке покоління підросте. 

Тоді! 

Час величі до нас і ще прийде. 

Тоді! 

Козацька вдача ще проявиться не раз. 

Тому! 

Ввік не здолає нас ніякий супостат. 
 

Шкода! 

Що щирі заклики у бій нас не ведуть. 

Шкода! 

Що не у доблесних змаганнях дні ідуть. 

Шкода! 

Що до єдиної присяги не дійшли. 

Шкода! 

Що зерна розбрату між нами проросли. 
 

Та ми! 

В змаганнях визвольних гартовані, мов криця. 

Тому! 

На сході й заході зійде зоря-денниця. 

Тоді! 

Салют козацьких фальконетів над водою. 

Навік! 

Нас поєднає над Славутичем-рікою. 
(Микола Пашковець) 

 

    Як пише Раїса Іванченко: «Справді, український народ не раз втрачав свою державність. І 

причина не в ньому самому, а в його геополітичному становищі. Перебування на межі двох 

цивілізацій – між ординсько-агресивним кочовим Степом Сходу і західною цивілізацією – в 

ранні часи середньовіччя перетворило його державу – Київську Русь – спочатку у «східний 

щит Європи». Обороняючи свою територію, населення нашого регіону зупиняло і громило 

тисячі східних ординців, що сунули на захід у пошуках кращих земель. Згодом наш народ, 

витворивши козацтво, перетворилось у «південний щит Європи», протистоячи 

завойовницьким походам турків та кримських татар». 
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    Отже історичний досвід державотворення українського народу показує, що найбільш 

дієвою формою державного будівництва для нас є все таки 

Гетьманат. 
Художник Р.В.Мискін “Україна-Русь” (Магічний світ національних героїв). 

    Будемо сподіватися, що покоління народжених після 

1991 року знайде золоту середину і постулат гетьманця 

Липинського про “трудову монархію” не здасться 

цілковитою нісенітницею. Вивчення та врахування сумної 

долі родин Острозьких і Вишневецьких та прикрих поразок 

мілітарних виправ Хмельницького і Петлюри, причин 

провалу консервативно-революційного проекту Другого 

Гетьманату дають нам всі підстави вірити, що проект 

Третього Гетьманату у виконанні нашого молодого 

покоління, яке не відало імперського тиску та страху 

голодоморів, буде успішнішим. 

    Молоде наше покоління по справжньому і щиро 

відродить магічний світ вшанування національних героїв, 

що в продовж тисячоліть клали своє життя на вівтар боротьби за волю Вітчизни. У них на 

це вистачить сил і невмиручого стремління. А черпати ту силу та наснагу у цьому величавім 

подвижництві ми повинні, перш за все, в енергетиці землі святої Батьківщини, опираючись 

на предковічні наші звичаї, і пам’ятаючи завжди про те, що земля ця з сивої прадавнини 

належала, зараз належить і во-віки віків буде належати нашому, українському народу. 

Значною опорою в цьому може стати відтворення касти жіночого руху «Амазонок – 

Степових Дзвіночків». 
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2011 року, стор. 

27. Євген Зарудний “Традиції шляхетського роду”, сайт козацького журналу «Сурма», 

http://surma.moy.su/publ/1-1-0-3542. 

28. В.Золотарьов “Северин Наливайко – автор одного з перших державотворчих 

проектів”, Громадсько-освітній часопис «Козацька варта», 10(22) жовтня 2012 року, 

сайт http://kozatskavarta.com.ua/?art=512 

29. Г.Й.Насмінчук “Історичний персонаж як вияв авторської концепції: Василь-Костянтин 

Острозький на сторінках романів Миколи Вінграновського і Петра Кралюка”, 

Камянець-Подільський Національний університет імені Івана Огієнко, сайт 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ioisn/2011_8/1_22.pdf. 

30. Александр Усовский “Северин Наливайко. Русское княжество, первая попытка (часть 

6)”, сайт http://www.usovski.ru/?p=1384. www.usovski.info 

31. Раїса Іанченко “Перші історичні кроки української державності”, К., 2012. 

32. Василь Балушок “Бiсова Баба, або Амазонки з України”, №13 за 24.01.2007 «Україна 

Молода» сайт http://www.umoloda.kiev.ua/number/843/163/30707/. 

33. Значна частина ілюстративного матеріалу взяті з мережі сайтів „Вікіпедія”, за що 

автори книги приносять щиру подяку всім авторам та творцям „Вікіпедії” і просимо 

вибачення у тих авторів ілюстративного матеріалу, на яких ми не спромоглися дати 

посилання через відсутність в мережі інформації про авторів. 
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Про авторів книги. 

 

Пашковець Микола Дмитрович – народився 3 листопада 1945 року в селі Сінне (нині 

Садове), Гощанського району, Рівненської області. 

     8-го квітня 1951 року сім’я Пашковців, визначена тодішньою 

більшовицькою владою як куркульська, була вислана до Сибіру 

в Іркутську область, Усольський район, поселення Ягат. В той 

час Пашковцю Миколі було лише 5 років. На засланні 

перебували понад чотири роки і після реабілітації повернулися 

до міста Рівного, де Пашковець Микола у 1964 році закінчив 

середню школу №12 з срібною медаллю. 

     З 1964 року навчався на фізичному факультеті Київського 

державного університету імені Тараса Шевченка, який успішно 

закінчив у 1969 році за фахом «ядерна фізика». 

     Має 33 роки наукового стажу в галузі кібернетики та 

інформаційних технологій, працював науковим співробітником 

в Інституті Кібернетики НАН України. На даний момент працює 

в Інституті післядипломної освіти Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

     Останні 15 років проводить дослідницько-пошукову роботу 

по вивченню загадкової постаті Северина Наливайка і 

аналітичному співставленні дат та низки подій і осіб, пов’язаних в тій чи іншій степені з цим 

шляхетним козацьким поводирем навіть через товщу століть. При роботі з архівами до цих 

пошуків залучив свого внука Пляс Ярослава Руслановича. Одним із результатів цих 

досліджень стала опублікована версія про походження відважного отамана. Архівні пошуки 

по вивченню можливих потомків Северина Наливайка автори продовжують і в даний час. 

     Микола Пашковець є членом товариства воєнних істориків при Всеукраїнському 

благодійному фонді «Україна-ЮНЕСКО», член Спілки офіцерів України, бере участь в 

діяльності Рівненського земляцтва у місті Києві. 

  Проживає в Києві. 

  Тел 097-125-85-09 

 

Пляс Ярослав Русланович – народився 25 березня 1994 року в місті Києві. У 2010 році 

закінчив спеціалізовану середню школу №296 з поглибленим 

вивченням англійської мови. 

    Студент Національного авіаційного університету, 

факультету «Комп’ютерні науки». Мріє стати професійним 

істориком, але перед тим поставив за мету досконало 

оволодіти практикою сучасних комп’ютерних технологій, щоб 

ефективно їх застосовувати при проведенні історичних 

досліджень та обробці архівних документів і матеріалів, 

розробляючи для цього власні технологічні методи та 

прийоми. 

    Проживає у місті Києві. По родині Плясів походить з села 

Карабчиїв, Ружинського району, Житомирської області – 

місцевості, де розселилося плем’я «Чорних клобуків» ще за 

часів Києвської Русі. 

 
На світлині Ярослав Пляс - козак київського відділення «Вільного 

козацтва імені Северина Наливайка» біля старовинної фортеці в селі 

Губків, Березнівського району, Рівненської області. 
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Серія книг “Літопис «Темних віків» та замовчуваних сторінок в історії України ” 
 

    Серія книг “Літопис «Темних віків» та замовчуваних сторінок в історії України”, яка за 

задумом авторів повинна охопити і по можливості правдиво висвітлити в науково-

популярному, викладі події, які відбувалися на теренах нашої Батьківщини (України-Руси) 

та в сусідніх країнах в період від Батиєвої навали (1240 рік) і до початку всенародного 

повстання, під проводом славного гетьмана Богдана-Зіновія Хмельницького (1648 рік). 

    Саме цей період з різних причин та міркувань (особливо наших сусідів-завойовників) 

найбільше зазнав перекручень і фальсифікацій, а то й просто замовчувань, тому досі 

лишається мало знаний, чи абсолютно незвіданий для широкого загалу українців, за що 

дістав серед науковців умовне найменування «Темні віки». 

    В цій серії також будуть висвітлені деякі теми, які не відносяться до періоду «Темних 

віків», але були замовчувані офіційною владою. 

    Виклад матеріалу здійснюється у лірико-історичній манері у формі есе і 

супроводжується значним ілюстративним матеріалом, щоб можна було читати нашу 

історію без брому (в противагу висловленню Володимира Винниченка), правда досягти 

цього, в силу великого таки трагізму розглядуваної епохи, мабуть неможливо, хоча 

кількість брому, вживаного при читанні, можна значно зменшити. 
 

Книга 1. Микола Пашковець, Ярослав Пляс ЛЕГЕНДИ “СТЕПОВИХ ДЗВІНОЧКІВ” або КРАЇНА 

МАМАЇВ-ХАРАКТЕРНИКІВ. Легендарні есеї. 
 

Книга 2. Микола Пашковець З ПРАДАВНИНИ В УКРАЇНІ ТЕЧУТЬ ВОДИ ЖОВТІ Й СИНІ або ЗЛЕТ І 

ВЕЛИЧ НЕВИЗНАНОЇ ІМПЕРІЇ ЛИТВИНІВ-ГЕДИМІНІВ. (650 років битви на Синій Воді). 

Давньокнязівські есеї. 
 

Книга 3. Микола Пашковець КНЯЗІ – КОЗАЦЬКІ ГЕТЬМАНИ-ФЛОТОВОДЦІ або “МОРСЬКІ ВОВКИ” З 

УКРАЇНСЬКИХ СТЕПІВ. (Хто закладав основи військової тактики та організаційної структури козацтва). 

Старокозацькі есеї. 
 

Книга 4. Микола Пашковець, Ярослав Пляс НЕСКОРЕНА “ЧОРНА-КНЯГИНЯ” або ЗНЕДОЛЕНА ЗІРКА 

КРАСИ, ТАЇНИ І ПЕЧАЛІ Романтичні есеї. 
 

Книга 5. Микола Пашковець, Ярослав Пляс СЕВЕРИН НАЛИВАЙКО або ІСТОРІЯ, ЦІКАВІША ЗА 

РОМАН. Лицарські есеї. 
 

Книга 6. Микола Пашковець, Ярослав Пляс КНЯЗІ ОСТРОЗЬКІ або НЕКОРОНОВАНІ ВЛАДАРІ 

УКРАЇНИ-РУСИ. Князівські есеї. 
 

Книга 7. Микола Пашковець КНЯЗЬ ЯГАЙЛО, КОРОЛЕВА ЯДВІГА ТА СОФІЯ ГОЛЬШАНСЬКА або 

НАРОДЖЕННЯ ІМПЕРІЇ ЯГЕЛОНІВ. Королівські есеї. 
 

Книга 8. Микола Пашковець ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКО-МОСКОВСЬКІ ВІЙНИ або БОРОТЬБА ЗА 

СПАДКОЄМНІСТЬ ІМПЕРІЇ РУСІВ. Імперські есеї. 
 

Книга 9. Микола Пашковець РЯТІВНИКИ СТОЛИЦЬ СУСІДІВ або КОЗАЦЬКА ЕКСПЕРТИЗА В 

ПОЛІТИЧНИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ ПРОТИСТОЯННЯХ. Героїчні есеї. 
 

Книга 10. Микола Пашковець ПОЛОНЕННЯ СТОЛИЦЬ СУСІДІВ або БРАННА ЗВИТЯГА НА ЧУЖИХ 

ТЕРЕНАХ. Агресивні есеї. 
 

Книга 11. Микола Пашковець ПРОВІСНИКИ ВЕЛИКОЇ БУРІ або ДОЛЕНОСНІ КОЗАЦЬКІ СПРОТИВИ. 

Козацькі есеї. 
 

Книга 12. Микола Пашковець ПРЕДКОВІЧНА ВЕЛИЧ ТА СЛАВА УКРАЇНИ-РУСИ або КОЗАЦЬКИЙ 

ВІДГОМІН У ПЕРЕДЗВОНІ СТОЛІТЬ. Політичні есеї. 
 

Книга 13. Микола Пашковець САДИК-ПАША або ОКО, ВУХО І ПРАВИЦЯ ПРЕСТОЛУ. Авантюрні есеї. 
 

Книга 14. Микола Пашковець, Ярослав Пляс ВОГНЕННА ВІХОЛА ПОКЛИКАЛА В БЕЗСМЕРТЯ або 

ПЕРЕРВАНИЙ ПОЛІТ “ПАСІОНАРІЇ”. (Поступи та звершення нащадків Северина Наливайка). Трагічні 

есеї. 


