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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 

Дорогі читачі.' 

Услід за підручником '1 української літератури дЛЯ 
9-го класу и пропоную вам хрестоматію художніх тво
рів, які за програмою вивчатимете техстуально. 

Звіс ІІо, найкраще читати художню книжку не в ско

роченому, а в nовному обсязі. На жаль. за тencpiumix 
склащtи.х економічних умов ми багатьох 'J вас це Нt' 
зді.йснснно. Тому доводиться кор~ктуватися хрестома-. . .... . ." . . . 
ТІЄЮ , 8 Яkllf ПІДІОраю За Хр<НІО/ЮІ'І1НІИМ ПрtІІіЦ}ІПОМ І nро-

ПОfІУЮТЬСИ вашій увазі nори із Снитого Пис ьма. 
україt•ського фольклору. nрадаІJньої. давньої та нової 
україщ:ької !tітератури - Іаана Кuт.1яревськоrо. Гр••rорі я 
Квітки-Опюв'иненка, Тараса Шевченка, Марк іяна Шашке
вича, Пантелеймона Ку,,іша. Марка Вовчка, Леnиіда 
r лібова. Стеnана РуданськОГІ), Анатотt Свидниц.ькоrо. 
Юрім Федьковича та інши х . 

Завдмки цій хрестоматії ви . •нtтачі , наче: з косм і•тої 
вttсоти І'Мtнсте tta майже тиси•юл іт11ій шmtx рідного україн
ськоt·о nисьменства: nocтoirt: бі.1н tior<o' джерел. nростежите 
його розвиток у деситка.х жattpis, сотнях образів. відчуr.те 
гуманну суть християнських ідсt1 - 11аn с.-вно, пройметеси 
ними і збагатите високими. 6.1аrорlІдними nuчутт.ями й дум 
ками своє духовне житти. 

Оскільки стара книжна українська мова за :ІексмкоІV. 
стилістикою і nравоnисом далска від су•щсної. більшість 
творів ХІ- Х VJJI сто;rіть nодано в х~стоматїі у nt-ре
КЛІ:адах, точніше - модернізоваНІ) у сучв~не мовлснни. 

ПіДJ)у•Іник і хрестоматію ро·J rJІядайте як одну систем ttу 
ціJІісІ-Іkть. Як саме працювати шщ н•1ми - скористайтесь 
з таких порад. 

Повернувшись 1 уроку україІ-Іської літt~ратури, tш ІІК t>му 
Ашлос н пrо nевний літе.рату.рJ-ІkJ.(\ 1·в і р, сnершу знайдіть 

"Ja змістом хрестоматії ~fflт'З~~)m~Іt . уявлмйте ,)(). 
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рази. картини, зовюwнасть кoжttoro персонажа - ного 

постать, облнччи. ходу. моапенни. Сnробуйте уявити автора 
• w 

т.вору. вщчутм иоrо стаапенни до даного персонажа, ви-

значте, "" воно впливає на ваwе сприйниття героя. Знайом
лячись із ліричними ТІЮрами, намагайтесь запам'ятати. . . ~ . . 
JІКІ почуттІІ ви вадчули - ращсть., сум, прю~р1сть. гнІв. 

обурення. захоплеtfНІІ тощо. Визначте і проблеми. икі 
піднімає а_втnр, икі ідеї проголошує. що схвалює. осnівує. 
а що засуlUКує. Текст бажано перечитати вдруге і -..аІtотувати 
крилаті фрази, просто вдалі енслови, оритінальні троnи. . . ... . 
незрозумІЛІ слuва - все. що викликає ваw читацькиІt Інте-

рес чи сумнів. І лиwе після цього переходьте до аналізу 
твору в nідручнику. Але не беріть викладене в ньому абсо
лютно все на віру. Сnринманни художнього твору, на від-. . . . 
ма.ну еад наукового, є ІНдНвадуадьним: ви маЕте право на 

суб'єктивну Аого оцінку. Не завадить зазирнути і до nід
ручника з історії У країни, щоб nеречитати відnовідни А 
розділ і відчути атмосферу 11евної історичної доби. 

Виt:.ІІовлюю щиру ttадію, що дана хрестоматія бодай 
часткано задовольнить ваuаі літературні ущщобанни, і від 
адумликого читании вміщенмх у н ій творів ви зазнаєте 
неабиякої естеТИЧ}tОЇ насолоди. Щасти вам на літературних 
wлиха.х і стежках ttawoї Україtt-н ! 

Упорядник 
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БІБЛІЯ 

СТАРИЙ ЗАВІТ 

ПЕРША КНИГА МОЙСЕЄВА: БУТТЯ 

СТВОРЕННЯ СВІТУ 

І На початку Бог створив Небо і землю. 2 А з.емл11 
була пуста та пороJtНІІІ, і темрJІва була над безоднею, 
і Дух Божий wирюs над поверхнею води. 3 І сказав Бог: 
•Хай станетьси світло!• І стало світло. 4 І побачив Бог 
світло. що добре воно,- і Бог відділив світло від тем
рІІвн. 5 І Бог назвав світло: •ден~, а темряву наз.вав: 
«Ніч•. І був вечір, і був ранок.- ден.ь перший. 6 І ска
зав Бог. «Нехай ста.нетьсJІ твердь посеред води. і нехай 
відділJІє вона між водою Jl водою•. 7 І Бог тttердь учи-. . . . . 
НИВ, І ВІДДІЛИВ, ЩО ПІД твердJО I,JOHa, І ВОду, ЩО Над твердю 

вона. І сталося так. 8 І назвав Бог твердь: •Небо•. І був 
ве.Uр, і був ранок,- день другий. 9 І сказав Бог: • Нехай 
збереться вода з- nоnід неба до місця одного, і нехай 
суходіл стане видний•. І сталося так. 10 І на·Jв<lв Бог 
суходіл: •Землк•, а місце зібрання води назвав: •Мо
ре• ... 12 І землJІ трііву видала, крину, що насінни роз
сіває за родом ії. і дерево, що приносить плід. що насіння 
йоt·о в нім за родом йоt·о ... 1.3 І був вечір, і був рано~.
день ~тій ... 16 І вчинив Бог обидва світила великі.
світило велике. щоб воно керувало днем. і світило ма..1е, 
щоб керувало н.іччю, також зорі... 19 І був веч ір, і був 
ранок,- день четвертий... 2 І І створив Бог риби великі, 
і всяку душу живу плазуючу. що їі вода вироїла за 'іх ро
дом, і всяку mашину крилату за родом ії ... 23 І був ве
чір, і був ранок,- день n'ятий ... 25 І вчинив Бог земну 
звірину за родом їі, і худобу за родом їі, і все земне ruн.І 
зуюче з.а родом йоt·о. І бач1tв Бог. що добре воно. 

CTHOPEFIHH ЛЮДННff 

26 І сказав Бог: "Створімо людиtІу за образом На
шим, за подобою Нашою, і хай паnують н.ад морською 
рибою, і над nтаством небесним, і, над худобою. і над 
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усею землею, t над усtм плазуючим, що мазує по 

землі•. 27 І створив Бог на Свій образ людину... І був 
вечір, був ранок,- день шостий. 

ПОіОП НА ЗЕМЛІ 

7 І сказав Госnодь Ноєві: •Увійди ти й увесь дім твій 
до ковчегу. бо Я бачив тебе праведним перед лицем 
Своім в оцім роді. 2 Із усякої чистої худоби візьмеш 
собі по семеро, саМ'ЦJІ та самицю його, а з худоби не
чистої - дlЮЄ: самцJІ та самицю її. 3 Також із птаства 
небесного Ш) семеро, caмtJJt та самицю, щоб насіннJІ 
сховати .живим на поверхні всієї землі. 4 Ось-бо по 
семи днях Я литиму на землю дощ сорок день і сорок 
ночей,- і всяку істоту, яку Я вчинив, зітру з-над nоверхні 
землі!• ... 

ДЛН ВСЬОГО СВІЙ ЧАС 

3 Для всього свій час, і година сво11 кожній справі 
nід небом: 2 час родитись і час nомирати, час садити 

• і час виривати nосаджене, З час вбивати і час лікувати, 
час руйнувати і час будувати, 4 час плакати і час рего
тати, час ридати і час таншовати. 5 час розкидати ка
мінн11 і час каміинJІ громадити. час обіймати і час ухи
лятись від обіймів, 6 шукати час і час розгубити, час 
збирати і час розкидати, 7 час дерти і час зашивати. час 
мовчати і час говорити, 8 час кохат·и і час ненавидіти , 
час війні і час миру!.. 12 Я знаю: немає нічого в них 
кращоr·о, JІК тільки рміти й робwrи добро у своєму 
.ЖИ1'Ті. 

НОВИЙ ЗАВІТ 

ЄВАНГЕЛІЄ ВІд ЛУКИ 

Проnовідь на горі 

ХТО БЛАЖЕННИЙ 

20 А Він, звівши о•~і на учнів Своїх, говорив: 
сБлаженві убогі,- Царство Боже бо ваше~. 
21 •Блаженні голодні тerrep, бо ви нагодовані будете•. 
«Блаженні засмучені зараз, бо вт ішІітесь ви,. , 

7 



ЛЮБІТЬ І ВОРОГІВ СВОТХ 

27 •А вам, хто слухає, Я -кажу: сЛюбіть своїх во
рогів, добро робіть ти.м, хто н.ена.видить вас. 28 Благо-

. ... . . . . 
слоВJUІ.Ите тих. хто вас проклинає, 1 молtться за тих. хто 

кривду вам чинить. 29 Хто вдарить тебе по щоці, під
став йому й друrу, а хто хоче маща твого азяти,- не 

забороний і сорочки. 30 І кожному, хто в тебе про
сить,- подай, а від того, хто твоє забира.є,- назад не 
.жадай. 31 І •к бажаєте. щоб ва.м люди чиt:tили. так само 
чиніть їм і ан ... • 

НЕ сУДІТЬ СВОІХ БЛИЖНІХ 

37 •ТаJ<ож. ве судіть, щоб не суджено й вас; і не Qеу
джуйте, щоб і вас не осуджено; прощайте, то простя.ть 
і вам. 38 Давайте - і дадуть вам... Бо якою ви мірою 

• • • 
мІряєте,, такою вІДМІряють вам•. 

ДЕРЕВО З ПЛОДУ СВОГО ПІЗНАЄТЬСЯ 

43 с.Нема доброго дерева, що родило б злий мід. 
ані дерева злого, що родило б плід добрий. 44 Ко.ж.не ж 
дерево з моцу свого пізнається... 45 Добра людина із 
доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха з лихої 
виносить лихе. Бо чим серце наповнене. те говорять 

уста його!• 

Ісус на.ачає наро· д nритчами 

8 4 І, вк зібралось багато народу, і з міста до Нього 
• 

поприходили, то вІн nромовляти став ttритчею. 

ПРИТЧ.~ ПРО СІЯЧА 

5 •Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І, n 
сіяв. уnало одне край дороr·и.- і було nовитоnтуване, 
а птахи небе::ні його nовидзьббували. 6 Друге ж упало 
на ГруNт кам'книстий,- і, зійшовши. усохло, не мало 
бо вогкости. 7 А інще уnало між терен,- і виrн.ався те
рен, і йоtо rюглушив. 8 Інш-е ж уnало на добру землю,
і, зійшовши. уродило стократно•... 11 Ось що означає 
ця притча: Зерно - &.te .Боже Слово. 12 А котрі край 
дороrи,- це ті , хто слухає, але nотім пркхQдить дИявол 
і забирає cJtoвo з їхнього серця, щоб не. ввірували 

8 
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й не соаслис• вони. 13 А що на кам'оому r'рунті,- це . . .. . 
ТІ, хто тІЛьки почує, то слово оркимає з радІстю; та ко-

• • 
реНJІ не мають вони, Вірують дочасно,- 1 за час вкnро-
бовуваннJІ відпадають. 14 А що вnало між терен,- це 
ті. хто слухає слово, але, ходJАи, бувають придушенj 
клопотами, та багатством, та життьовими розкошами,
і плоду вон.и не дають. 15 А те, що на добрій землі,
це оті. хто JІК слово nочує, бе.реж.е його в UUfPOMY й доб-

• • • • 
рому серцІ,- 1 плІд nринос.ить вони в терnеливостІ. 

ХТО ПІДІІОСНТЬСЯ - 6У ДЕ ВПОКОРЕНИЙ 

t4 8 «Коли хто nокличе тебе. на вес.ілл . .и, не сідай на nер
шому місці, щоб не траливс.и хто nоважніший за тебе 
з nокликаних, 9 і щоб той, хто nокликав тебе та його. 
не nрийшов і тобі не сказав: •Лостуnися цьому місцем!• 
І тодj ти з соромом станеш ~ймати місце ос:rан!іє·:· 
1 О Але ..ик ТІ:І будеш запро ше нии. то приходь, 1 сщаи 
на останньому місці , щоб той, хто покликав тебе, nі
дійшов і сказав тобі : •Лри.ителю,- сідай вище!• Тоді 
буде ч.есть тобі перед nокликаними з тобою. 11 Хто ·бо 
підноситься - буде впокорений, а хто впокор.иєтьс.и -
той nіднесетьс.и• . 

ПРИТЧА ПРО БЛУДІІОГО СИНА 

11 І Він оповів: сУ чоловіка одного було два сини. 
12 І молодший із них сказав батькові: t~Дай мені, бать
ку, належну частину маєтку!• І тон nоділив поміж ними 
маєток. І З А по небагатьох дн.u зібрав син молодший 

~ . 
усе, та и nодавсь до далекого краю. 1 розтратив маєток 

свій там, живучи марнотратно. 14 А ик він усе nрожив, 
настав rолод великий у тім краі',- і він став бідувати. 
15 І nішов він тоді і nристав до одного з мешканців тіє'і 
землі, а той вислав його на nол.и своіх nасти свиней. 
16 І бажав він наnовнити шлунка свого хоч стручками, 
що їли іх свині, та ніхто не давав їх йому. 17 Тоді він 
сnам'JІТався й сказав: сСкjльки в батька мого наймитів 
мають хліба аж надмір, а и отут з голоду гину! 1·8 Уста
ну, і nіду я до батька свого, та й скажу йом.у: ~лроt-рі
шився я, отче, против неба та су11роти тебе... 19 Не
достоЙ1Utіі 11 вже зватися сином твоїм; nрийми ж мене, 
ак одного з своіх наймитів•... 20 І , вставши, пішов він 
до батька свого. А коли він ще далеко був, його батько 
вгледів його,- і nереnовнився жалем: і nобіг він. і ки-

9 
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нувсь на шию йому, і зачав цілувати йоrоІ 21 1 о:Jвавс.я 
до н.ього той син: «Лроrрішився я, отче, против неба 
та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином 
Т110Їм• ... 22 А батько рабам своїм каже: «Принесjть не
гайно одежу найкращу, і його зодягніть. і персня по
дайте на руку йому, а сандалі на ноги. 23 Приведіть 
теля відгодоване та заколіть,- будемо їсти й радіти. 
24 бо це син м ій був мертвий - і ожив, був пропав 
і знайшовся.!• І почали веселитись вони. 

25 «А син старший його був на полі. І коли він ішов 
й наближавси до дому, почув музики та танці . 26 І по
кликав одного із слуг, та й спитав: •Що це таке'!• 27 А 
той каже йому: «То вернуаси твій брат, і твій батько 
звелів заколоти телJІ відгодоване,- бо ж здоровим його 
він прийнив•. 28 І розгнівався ток,- і ввійтИ не хотів. 
Тnді вийшов батько його й став просити йоrо. 29 А той 
відповів і до батька сказав: «Ото. скільки років служу 
я тобі . і ніколи наказу твого не nорушив.- ти ж мені й 
козенити не дав, щоб із nриятелями своїми потішнеси 
я .... 33 І сказав він йому: •Тн завжди зо мною, дитине, 
і все моє - то твоє! 34 Веселитись та тішитись треба 
було, бо цей брат був мертвий - і ожив, був nроrтав -
і ЗІІЗЙШОВСR!• 

ЯК ОСЯГНУТИ НІЧНЕ ЖИТТЯ 

25 І nідвівсь ось законник один, і сказав. Його ви
nробовуючи: «Учителю, що робити мені, щоб вічне 
життя осигнути?• 26 Він же йому відказав: сЩо в За
коні написано, як ти читаєш'!• 27 А той відповів: «lІюби 
Господа Бога свого всім серцем своїм. і всією душею . . . . - . 
СВОЄЮ, І ВСІЄЮ СИЛОЮ СВОЄЮ, І ВСІ.М СВОІМ розуМОМ, І СВОГО 

ближнього, як самого себе-.. 28 Він же йому відказав: 
•Правильно ти відповів. Роби це,- і будеш жити~. 

ХТО НАШ БЛНЖНІR. ПРИТЧА 

ПРО МИЛОСЕРДНОГО С.ШАРНІІННА 

29 А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до 
Ісуса: •А хто то мій ближній?~ 30 А І сус nромовив: 
•Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихоrtу, і nоnався 
розбій.иикам, що обдерли його, і завдали йому рани, 
та й утекли, nокинувши ледве ж.ивого йоrо. 3 1 Проходив 
випад.ком тією дорогою свищеник однн. nобачив його,
і проминув. 32 Так само й Левит надійшов на те місце, 

НІ 
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norлmyв,- і теж пром:имув. 33 Проходив же там якиі1.сь 
самарянин, та й натраnив tІа uьoro і, nоба•rивши, змНJtо
сердкВся. 34 r вjн nідійшов, і обв'.и:зав йоr·о рани, налив
ши оливи й вина. Потім його посадив на худобину ВJІас-. - . ... 
ку, 1 приставив иоrо до гостиницJ, та •• клоnотався про 
нього. 35 А другого дня, від'їждЖавши. в•tйняв він два 
динарії. та й дав їх госnодареві і nроказав: •Заоnікуйся 
ним, а .як більше що втратиш,- заnлачу тобі, як верну
СЯ». 36 Котрий же з цих трІ><>х - на думку твою - бу.u 
ближніА тому. хто nоnався розбійникам?.• 37 А він uід.
uзав: сТой. хто вчинив йому милість-. Ісус же сказав 
йому: .-rди,- і роби так і тн!• 

ОТЧЕ НАШ 

Отче наш. що єси на небесах! Нехаіі святиться ім'я 
Твоє; нехай прийде царство Твоє; нехай буде во.1я Твuя 
.ІfК на небі. так і на землі . Хліб наш насущни-й дай Шtм 
сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим; і не в11еди нас у спокусу, але ви:tно
лн нас від лукавого. 

Бо Твоє є царство, і сила, і слава. Отця, і Сина, і Сем
того Духа. нині і nовсякчас, і на віки вічні . Амінь. 

З МОЙСЕЄВИХ ПОВЧАНЬ 

Люби Господа Бога твого, дотримуйсв заповідей 
і "Jаконів Aoro протягом усьоГQ ж.итт.я . 

Хто звеІІажає батька свого або матір. повинен умерти. 
Не крадіть. не обманюйте й не оббріхуйтt: одкі одних! 
Не ховай у серці ненависті до брата свого. Не мстися 

і не носи гніву дс1 дітей своr·о народу. бо ближніх ти ІЮ
винен любити, як себе самого. 

Нужденних ніколи не бракуватиме. Тому наказую: 
nодай руку свою неща~нкм і вбогим братам сноїм . 

Якщо твій брат зубожіs і нездужає, не годен на ее~ 
nрацювати, ти повинен ЙОІ'Р підтримати - однаково, чи 
ВІН чуж.инеttь. чи місцевий. 

Якщо ти обіцяв wо~небудь Бuгу, то не барися це 
виконати, бо якщо зволікатимеш, вважатиметься це 
гріхом. Дотримуй.ся тоr·о. що 11рорекли уста твоІ. і вико
ІJай те, до чого зобов'язавси. 

І І 



З ПРИПОВІСТЕЙ СОЛОМОНОВИХ 

Про ПО88f'}' до батьків і старших. Зберігай у пам'пі. 
міА сину, науку батька свого й не забувай нагадувань 
матері своєї! Заховай їх у серці назавжди. Коли йтимеш. 
вони будуть тебе суnроводжувати; я.к ляжещ стоитк·· 
муть на варті біля тебе; а коли nрокинешся, розмовля
ткмуть з тобою. Бо н~каз є смолоскиnом. а наука -

о 

СВІТЛОМ. 

Про доnомогу 8боrим. Хто допомагає бідному, той 
позичає Господу: Він платить йому за його добродійства. 
Хто затуляє вуха на благакюr бідного, той сам буде ІUІикатк. 
і н іхто його не no'fyє. Не відмовляй зробити добро, кому 
належить, і не говори: сПрийди ще раз, завтра тобі доnо~ 
мож.у•,- якщо можеш зробити це сьогоДні. 

Здобудь собі добре ім'я. Добре ім'я має більшу вар
тість, ніж велике багатство. 

6удь чесний і правдивиАt Правдиве слово існуватиме 
вічно, а брехня - всього одну хвилину. Відвернись від 
фальшивого рота, облудні уста віддали від себе! Нечес
но зароблене майно не принесе щастя. Нагромадження 
скарбів нечесним способом - це немов дим. що розві
ється, це tri що інше, ик шукакнJІ смерті. 

6удь скромниА! Де зарозумілість, там буде і ганьба, 
тому в діях скромного - мудрість. Гордість nризводить 
до упадку, а скромного чекають почесті. Хто має вnасти, 
стає спочатку гордим. а пиха приходить nеред самим 

його уnадком. 

Уникай nоганого товариства. Держися здалеку від 
лихих людей, бо серце їх прагне до шкоди, а їхні уста 
вказують шлях до нещастя. Моя дитино. якщо грішник 
хоче тебе спокусити. не ЙдИ за ним/ 

Працюй! Ледачі руки приводять до вбогості, а робо
тищі- збагачують. Хто уnравляє свою киву. матиме 
хліба доволі. а хто стане ледарювати. скоро збідніє. 
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З ДАВИДОВИХ ПСАЛМІВ 

І 

Блаженний муж. на лукаву 

Не вступає раду, 
І не стане на путь злого, 
І з лютим не СІІде. 



І в захоні Господньому 
Серце його й воля 
Навчається, і стане ві1і -
Як на добрім nолі 
Над водою посадж~не 
Древо зеленіє, 
Плодом вкрите. Так і муж той 
В добрі своїм сnіє. 
А :rукавих. нечестивих 

І слід проnадає,-

Як той поnіл, над землею 
Вітер розмахає, 
І Jie встануть з nраведними 
Злії з домовини. 
Діла Д()брих Qt.ІОВЛЯТЬСЯ, 
Діла злих загинуть. 

11 

Мій Боже милий, як-то мало 
Святих людей на світі стало! 
Один на другого кують 
Кайдани в серцj. А словами, 
Медоточивими устамн 
Цілуються і часу ждуть, 
Чи швидко брата в домовині 
З гостей на цвинтар понесуть? 
А Ти, о Господи єдиний, 

Скуєш лукавії уста, 
Язик отой велеречивий. 
Мовлявший: •Ми не суєта!• 
І возвелкчимо на диво 
І розум наш, і наш изИJ< ... 

(Тарас Шевчеико) 

РЕЛІГІЙНІ П1СНІ 

НОВА РАДІСТЬ СТАЛА 

Нова радість стала. яkа не бувала: 
Над вертеnом звізда исна на весь світ з-асіяла. 
Де Христос родився. з Діви воплотився, 
Ях чоловік з nеле.нами, убого nовився. 

1.3 



Пастушки з JІГЮJтком перед тим дитхтком 
На коліtщн n.риnадають. Цар:я-Бога nросламяють: 
Просим Тебе. Царю. небесний ВJJадарю, 
Даруй літа щасливії цього дому госnодарю. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Христос воскрес, (2) 
Радість небо нам являє, 
Пасха крас на нас вітає. 
Радуйтес я, люди, нині, 
Бог дав щастя всій род11ні. 
Бог дав радість нам з небес, 
Христос воскрес! (2) 

Христос ttocкpec! ('2) 

Зем,,енька зі сну rаробуд11лась, 
В квіти-трави замаїлась. 
Звір .і nтиця веселиться. 
Миром Божий світ краснться, 
Л юди, мир вам, Бог з небес. 
Христос аоскрес! (2) 

Христос ІkХк~с! ( 2) 
Радуйтес11, Божі люди, 
Хай між вами гнів не буде. 
Хай любов цвіте все ro:~~ta. 
Чиста, мила, як цвіт-рожа. 
Бо любов nрийшла з небес. 
Христос Іk>Скрес! ( 2) 

МОЛИТВА ЗА УКРАІНУ 

Божt! ветtкий, єдиний, 
Нам Україну храни. 
Волі і світу r1роміннкм 
Тн їі осіни . 

Молимось. Боже сдиний, 
Нам Україну храни, 
Всі свої ласки й щедроти 
Тн на ;1Юд наш ЗВ4.'рнн . 

Світлом наvкн і знаНІІЯ •. 
Нас, дітей. nросвіти. 
В чистій любові до краю 
Ти нас. Боже, зроспt. 

Дай ЙОМУ Іk).'ІЮ. 
Дай йому дl'І.1ю, 

Дай доброго світа. 
Щастя дай, БоЖІ.' , народу! 
І многая, многая літа! 

(0лексанt1р Кониський) 
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ВВСНАНКИ 

БЛАГОСЛОВИ, МАТИ, ВЕСНУ ЗАКЛИКАТИ 

Блаrос:лоам, мати, 

.&сну закликаntІ 
Весну заклмкатм. 
Зиму проводжати! 
Зимочка в возо'4ку, 
Літечко а човночку. 

• • • 
ОЙ ВЕСНА. ВЕСНА, ТИ КРАСНА 

Ой весна, весна, ти красна, 
Що ж ти нам, весно, принесла? 

Та nринесла " вам літечко, 
Щоб родилосJІ житечко 
Ще й червоні і квіточк и. 
Щоб квітчалнем діво"""· 

дА ВЖЕ Ж ВЕСНА. ДА ВЖЕ Ж КРАСНА 

Да вже ж весна, да вже ж красна, із стріх вода каІІЛ~ . 
Із cтpiJt вода капле. із стріх вода каn.1е. 
Молодому козаченьку маtщрівочка nахне. 
МаНдрівочка nахне, мандрівочка nахне. 
П омандруuв козаченько у •tистеє nоле. 
У чистес rеоле, у чистеє nол~ . 
За ним біжить дівчинонька: • Вернися. соколе! 
Вернися . со·колеІ Верниси. соколе!• 
•Хоч вернуся - забарюся, rордуєw ти мною. 
Гордуєш ти мною. r·орцуєш ти мною. 
Буде твое гордування все nеред тобою. 
Все nept' д тобnю, ж:е перед тобою!• 

ІІІ 
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РУСАЛЬНІ ПІСНІ 

СИдІЛА РУСАЛКА НА БІЛІЙ БЕРЕЗІ 

СИділ.а русалка на білій березі, 
ПросИJІа русuка в жінок намітки: 
•Жіночки-«стрИ'Іки. 
Дайте мені намітки, 
Хоч не тоненької, 
Аби біленької•. 

Сиділа русалка на білій березі, 
Просила русалка в дівчаток сорочки: 
сДівоч.хм-сестричхи . 
Дайте менj сорочки. 

Х оч не біленької, 
Абн тоненької•. 

ОА БІЖИТЬ, БІЖИТЬ МАЛА ДІВЧИНА 

Ой біжить, біжить 1\оfала дівчина, 
А 3.1 нею русалочка: 

сТа послухай мене, красна панtючко, 
Загадаю тобі три заrадоо.uси, 
Як угадаєш - до батька пущу, 
Не уrадасш - до себе візьму: 
•Ой що росте без корінн•7 
А що біжить без nовода't 
А що росте да без цвіту?• 
•Камінь росте без коріння. 
Вода бі жить без nовода. 
Паnороть росте без ЦІІЇту•. 
Панночк~ загадочок не вrадала,
Русалочка паниочку залоскотала. 

КУПАЛЬСЬКІ ШСНІ 

КУПАЙЛО, КУПАЙЛО, ДЕ ТИ ЗИМУВАЛО? 

•KynaЙ.Jio, Купайло! 
Де тн знІ\оfувало?• 
•Знмувало в л.ісі. 

Ночувало в стрісі, 
Зимувало в пір'ячку, 
Л Ї1)'8аЛО в зілл•чк у• . 

,, 
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ХОДИЛИ ДІВОЧКИ КОЛО МАРИНОЧКИ 

Ходили дівочки коло МариночІСм, 
Зеленії два дубочки - nарубочкм. 
Черваная калинонька - то дівочки. 
Як nіwли дівочки .в ,1іс по JU"ідочки, 
То й nрийшлоси ЇN три річеньки брести. 
Три річеньJ(.и брести і Дунай пливти. 
У сі дівочки Дунай переn.'Ікапн,-
Дівка Маринка в Дунаї втонула. 
На дівці Маринці плахта-чернітка. 
Як зайшл.исв слухи та до мачухи: 
Не JtULІJJ> мені дівки Маринки, 
А жаль мені пЛахти-черніткм». 
Як nіwли дівочки в ліс r10 ягідочки, 
То й прийшлосJІ три річеньки брести. 
Три річеньки брести і Дунай nливти. 
Усі дівочки Дунай nереnлими,
Дівка Маринка в Дун.аї втонула, 
На дівt~і Маринці nлахта-шовківка. 
Як зайшли слухи та до матінки : 
• Не жаль мені tL'Іахти- uювківкн. 
А жаль мені дівки Маринки•. 
Зелені два дубочки - nарубочкн. 
Черваная ка.ІJинон.ька - то дівочки. 
Потону.1а Мариноttька. nотонула. 
Наверх кісонька зринула. 

НАРОДНА ДРАМА 

ПРОСО 

Гра111.1.і стаюrь а даа plt!Ut ІІ І1t:С"ІПМ крокаІ ();{ИН еід UJVIC\І'(>. ПсрwиfІ р11.1 

сл і аас: 

А ми просо сінли, сіилн . 
Ой дід ладо, сіяли, сінлн. 

Другий ряд: 
А ми просо витопчем, витоnчем. 

Ой дід ладо, витоnчем, витоnчем. 
Перший: А чим .ж.е вам витоnтать, витоnта1·ь'l 

Ой дід ладо, витuптать, витоnтать? 
Друrий: А ми коні виnусткм, випустим. 

Ой дід ладо, виnустим, виnустим. 
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П~рший: А ми коні n~~Имем, nереймем. 
Ой дід ладо, nер~ймем, nерсйм~м. 

Другий: Да ЧІtм же вам nеJ"=ЙІUJТЬ. nерейнять? 
Ой дід .1адо, nере••ннть. nсрейшпь? 

Першин: Оіі шовковим t1оводом. rtоводом. 
Ой дід ладо. nоводом. поІЮдом. 

Другий: А ми коні виkуІІим. викуnим. 
Ой дід ладо. викуnим, викуnим. 

Перший: Ой чим же вам викуnить. викуnить'! 
Ой дід .Іtадо. викуnить. викупить'! 

ДрУJ·ий: А ми дамо сто руб.1ів, сто рублів. 
Ой дід ладо. сто рублів. -сто рублів. 

Перший: Не треба нам nкячі. тисячі. 
Ой дід ладо, ТІfсмчі. тисичі. 

Другий : А ми дамо дів•Іину. дівчину. 
Ой дід тщо, дів~ІІtну. дів"НІну. 

Перший: А ми дівчину ві·Jьмемо, візьмемо. 
Ой дід ладІ.), візьмемо, візьмемо. 

Другий рмд кричить: 
- Hatнoro tнмку убуде, убуде. 

Перший: - Нашого - nрІtбуде , nрибуде. 

з Щ1УГІ1ГО rмду ДІІІЧИШUІ ""!JеUІІЩ: у Mptuмi\, Гrа ІІJЮДР8,ІІ'.'JЄТЬО:ІІ. no•l1 

кІ щ· ІІ.-ребі,...оть у другмІІ р11д. 

КОЗА 

Перед rрою вибирастьсн коза. Тї п ідводять до стінки. 
• • • о 

СІдають вщда rІJк 1 кричать: 

- Коза, коза. бе-е! 
Козu сердИТЬ(Я, туt1ас tюгами. говорить, що всіх nереко-

ле. П\)тім ГJІаJUІТь її no сnинці і запктують: 
Коза. коза , де ТІІ була'! 
Травку їла. 
Чого сюди І'Ірийшnа? 
Одrtочити. 

Післ я цьоt·u слuва ді тн вс і ті ка КУrь, коза ганяється ·ta 
НИМИ. К<)ГО ВОІ~а :JЛОВИТЬ, ТО'-\ СТІ1Є І<ОЗОЮ. Гра ПОЧИН8f>ТЬСЯ 
сnочатку. 

8 ЦЇЙ грі КОЗа ПрИІ 'ОІЮрІОС такі KYIIJit:TИ: 
Я коза-дереза. Сколю тебе рогами, 
Півбока луnт~на, Лапками загрt:6у • 
За к~ту куrаJІена. Х век: тиком замету, 
Ту-пу. тy-rty ••ur·aм•t . Бррр ... 
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ЯВТУХ 

Да кудм їдеш, Явтуше, 

Да куди їдеш, мій друже? 
- Не скажу! 
- Да коли ж твоя та добрая ласка., 
То й скажеш! 
- На базарІ 
- Підвези ж мене, Я&туше, 

Підвези мене, мій друже. 
- Не хочу! 
- Да коли ж твоя та добрая ласка, 
То й схочеш! 

Сідай, та скраєчкуІ 

Ой що везеш, Явтуше, 

Oit що lleЗeW. мій друже? 
- Не скажу! 
- Да коли ж твоя та добрая ласка, 
То й скажеш! 

Груші! 

Ой дай мені, Явтуше, 
Ой дай менj, мій друже! 
- Не дамІ 
- Та коли ж твоя та добрая ласка. 
То й даси! 

Візьми. та гкиленьку! 

Обкjму ж тебе, Явтуше, 

Обніму ж тебе. мій дру.жеІ 
- Не хочу! 
- Да коли ж. твоя та добрая ласка., 
То й схочеш! 

06 . ' НLМИ, та не задуши. 

Поцілую ж тебе, Явтуше. 
Поцілую ж тебе, мій друже! 
- Не хочу! 
- Да коли ж твоя та добра.я ласка. 
То й схочеш! 
- Поцілуй, та не вкуснІ 

-. . ." 
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ВЕСІЛЬНІ ПІСНJ 

ОА СТАНУ Я НА БИЛИНОЧЦІ 

Ой стану и на билиночці 
Та й гукну и по родиноньці: 
- Ой збирайте<:Jt, родон:ьку, 
На цей деньок на суботу, 
Ой близькії, далекіі. 
Убогії і багатії. 
Багатії кінець стола. 
А вбоrії край порога. 
Багатії істи та пити, 
А вбоrії порядок чинити. 
Багатії веселитиси, 
А вбогіі пожуритися. 

ОА ОддАВАЛА ТА А МАТИ ДОЧКУ 

Ой омавала та й мати дочку 
В чужую стороночку. 
Як оддавала та й наказала, 

Щоб сім літ не бувала. 

Побула рочок, побула друмnf, 
На третій заскучала. 
Підняла крильця щирого серци, 
До батенька полинула. 

Ой ся.цу-паду в батьковім саду 
На крайній черешеньці, 
Ой буду кувати, не вимовлити, 
Щоб не пізнала мати. 

Ой ходить стрілець та рідний братець, 
Хоче галоньку вбити, 
Матінка ходить, рученьки ломить: 
- Не бий. синоньку, rал.к:м, 
Бо тій галоньці, R.К моїй доньці 
В чужій сторонці. 

ll 



ОЙ ЛЕТЯТЬ ГАЛОЧКИ У ТРИ РЯДОЧКИ 

Ой летJІть галочkи у три ри.дочкн, 
Зозу.'ІJІ поnереду; 

Ой усі галочки по лугах сіли, 
Зозvли на калині . 

• 
О й усі галочки по лугах сіли, 

Зозули на ІC3.J1Htti; 
Ой усі галочки защебе'Т'али. 

Зозули закувала. 
•ОА •юr·о куєш. чого жа.1уєш, 

Си11а зозу.ttенько? 
А чи жаль тобі ~много лугу. 

Чи r·іркої калини?• 
•Ой не жаль мені тем ного лугу, 

Ні гіркої калини, 
Ох і жаль мені nолітанничка 

й раннього куваннJІчка». 
Ідуть дружечки у три рJІдочки. 

Мuлода поrщреду; 
ОИ усі дружечки по лавках cLrrи , 

Молода на посаді. 
Ой усі дружечки ло лавках сі..1и. 

Молода на посаді. 
Ой усі дружечки та й заслі.аали -

Ммода заnлакала. 
<~~Ой чого nлачеш. чого &алуєш, 

Молода Марусенько'! 
А чи жаль тобі батечка свого 

Чи rюдвір' ичка його?• 
•Ой не жаль мені батеLСка свого, 

Ні подвір'ячка його, 
Ті.ttьІш жа.1ь жн1 русо.і коси, 

Дівоцької краси . 
Ох і жаль мені русої коси. 

Дівоut.КоЇ краси: 
Шо дівки гулиють. косами мають. 

Мене не приймають. 
•Ой 6іжи. біжи,- ти 'Jасватана. 

Ти од 11ас украдена; 
Ой біжи, біжи,- ти заручена, 

Ти од нас одлучена!» 
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ЛІТОП.ИС РУСЬКИЙ 
3 БОГОМ ПОЧИНАЄМ. ОТЧЕ, БЛАГОСЛОВИ. 

(YpUtJKU) 

Повість минулих літ Нестора, чорноризІUІ Феодосіє
вого монастИря Печерськоrо, звідки nішла Руська земля. 
і хто в ній nочав сnершу книжнти·, і як Руська земля 
nостала. 

То.ж почнемо nовість оцю. 
Після nотопу, отже, три с.ини Ноєві розділили Землю 

Сим, Хам і Яфет ( ... ) 
І був [тоді) один народ. А ко.іІи намножилося людей 

на Землі, то намислили вони ( .•• ) зводити башту до небе(· 
і город навколо неї Вавилон, будували юни башту сорок 
літ. І не була вона завершена, 6о зііfшов Госnодь Бот гли
нути на город і башту, і сказаа Госnодь: •Се н.арод один 
і мова одна•. І зміwu Бог народи, і розділив на сімдеснт 
і на дві мови. і розеіка (їхJ по всій Землі. По змішанні ж 
народів Бог вітроІ\оІ велн:І<им розвалка башту. оnнак є оста
нок їі ( ... ) 

Від цих. ото сімдеспи і двох народів. од племені таки 
Яфетового. nостав народ слов'янський - так звані норики. 

• • 
ЯКІ Є СЛОВ ІІШlМН. 

По довrкх же часах сіли с.1ов'.нки по Дунаєві, де. єсть нині 
Угорська земл• і Болгарськь. Од тих слов'ян розійшлися 
вони по землі і nро1валнс.11 іменами своїми ( ... І 

Так само й ті ж слов'яни, nрийшовши, сіл.и 110 Дніnру 
і ttазвапися nолJІнами, а i.нuJi - .древл.инам.и, бо осL1и в лі
с.ах ; а другі cimt межи Прип'яттю і Двіною і назвалиси дре
говичами ... 

І так розійшовся слов'янський народ, а від його / імені ) 
й дістал.и свою назву СJІов' янські nис ьме на [ ... ) 

А Дн·іnро вnадає в Понтійське море трьоМа гнрJtами; 
море це звуть Руським. Побіля нього ж учив святий 
аоостол Андрій. брат Петрів. 

( ... ) Коли Андрій учив у Синоп і і nрийшов у І t•opoдJ 
К орсунь. иін довіnавсм. що од Корсуни бли зько устя 
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Дніnрове. І захотіа він nіти в Рим. і прибув в устJІ Днj. 
прове. і звідти рушив оо Дніnру sropy, і за приреченнJІМ 
Божим nрийша. і став під rорами н.а березі. 

А на другий день. уставши. сказu він уqеuикам 
своїм, ni були з ним: •Бачите ви rори сі? Так от, на сих 
ropax возсіJІє благодать Божа, і буд~ город ве.пикий. 
і цер1юв баrато 803J1.8Кme Б~ ( ... f 

Коли ж полЖЮt JКМЛИ осібно, к.ожен із родом своїм 
на с.аіх місцJІх, 80J1од,jючн кожен родом своїм.- то 
було (мі.ж н.н:хІ три брати: одному ім ' я Кий, а другому 
Щек. а tpen.oмy - Хорив, і сестра іх- Либідь. І сидів 
КмА на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі. 
JІка нині зветься Щекавицею, а Хорив - на третій 
горі, од чого й прозваласJІ вона Хоривнцею. Зробили 
вони городок, І і І на честь брата іх найстаршого назвали 
Аог'О Києвом. І був довкола города ліс і бір великий. 
і повили вони [тутІ звірину. Були ж вони мужами муд
рими А тJІмущими і назиsалиси поляками. Од них ото 
є nоляни в Києві й до сьогодні. 

Інші ж, не знаючи, говорили, ніби Кий був nеревіз
нихом. бо тоді коло Києва nеревіз був :.1 тої сторони 
Дніnра. Тому (й) казапи: .на nеревіз нв Київ•. Коли 6 
Кий був перевіЗНКJ(ОМ, то не ходив би він до Цесаро
f1>ада. А ~ей Кий кня.жаtв у роду своєму 1 XOllИ.B до 

цесаря ... 
А коли він вертавс~t ttазад, (то І 11рийшов до Дунаю 

і вnодобав місце. і nоставив городок н~великин, і хотів 
[тутІ сісти з родом своїм. Та не дали йому ті, що жили 
nоблизу. Так що й донині називаJОТь дунайu.і городище 
те - Києвеuь. Кий же nовернуесм у свій город Київ. 
Тут він і скончав животтн CJI()f;. І два брати його. Щек 
і Хорив, і сестра їх Либідь тут скончалисм. 

А no сих братах nочав рід їхній держати княжіння 
8 nолин. .. 

У рі" 64/9 (9 11 J. З' явнласJІ з ві зда еелик.а на заході, 
под,jбна до сnиса. 

У рік 6420 (9/2) . Послав Олег мужів своїх налагодити 
мир та укласти договір межи Греками і Руссю ( ... ) 

І жив Олег, мир маючи з усіма землями І і І кнJІзюючи 
8 Києві. 

І nрис11іла осі нь, і сnом' ннун O;tet· коня своt·о, якого 
nоставив був годувати, (зарікшисьІ не сідати на нього. 
Бо колись заnитував вitt був нолхвів і віщунів: •Од 
чого мені nрийдеться nомерти'!• І сказав кому один 
віщун: •KнJUКef Кінь. що його тн любиш і їзднш на 

:Z.J 
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нім,- од НЬОГ() тобі 11омертн•. Олег же, взявши ц~ собі 
на ум, сказав: •Ніколи тоді ІнеІ сяду на коня (сЬОІ'<>І. 
ані глsну більше на ньоrо-. І nовелів в~н.-годувати його, 
але не водити його до нього. І, nрожквши декілька літ, 

він не займав його. nоки А Fta Греків nішов. 
А коли вернувсs він до Києва і минуло чотири роки, 

на n'ятий рік сnом'янув віtІ коня свого 1 ... 1 І nризвав він 
старшого над конюхами. заnитуючи: «де є кінь мій, що 
його я поставив був годувати і берегти йоа-о'!• А він 
сказав: •Умер•. Олег тоді посмі·явс.и і нкорив віщуна, 
кажучи: •Неnравдиво то говорять волхви, і все те -
лжа єсть: кінь умер, а я живий•. J повелів він осідла
ти коня: .:Дай-но rаогляну и на кості його•. І 11риїхав 

~ . "' . . .. 
Bltt На МІСЦе, де ОТО JJСЖалИ НОГО КОСТІ ГОЛІ І •Jереп ГО· 

лий., і зліз він з коня, ІіІ nосміявс"' мовлячи: •Чи од 
сьоr'О черепа смерть мені прийн.ити?• І настуnив він 
ноr·ою на череn, і , ви.nовзши Ізвідти), змія вжалила його 
в ногу . 

І з того розболівшись. він nомер. І nлакали по ньому 
всі люди nдачем вели-ким . і rаонеслн його, і n()rребли 
його на горі, що зветься Щека.виu.ею. Єсть же моr"МЛа 
його й до сьогодні, називається могила та Олеговою. 

А було всіх літ його княжіння тридц.ить і три 1 ... 1 
У рі~< 6476 (968). Прийшли nечен.іги вnерше на Русь

ку землю. А СВJІТослав був (тоді) в Переиславці, і 1аnер
ласи Ольrа з онуками своїми - Ярополком, і Олегом, 
і Володимиром - у городі Києві. І остуnил.и п~ченіги 
город си:юю великою,- незчисленне множество Істома 
їхІ довкола города,- і не мож11а бу.'!о вийти з rop()JJ.n, ні 
вісті послати. і знемаr·али лкщи од гелодv й бt:звіддя . . . 
І. зібравшись. люди тої сторони Дніnра стояли а човнах 
на тій сторон.і , та не можна було увійти в Київ ані од
tюму з них, ні із rорода Івийти кому) до них. 

J затужитt люди в городі, і сказали: •Чtt нема кого, 
який би на ту сторону міг дійти і nереказати: •Якщо ви 
не пристуnите завтра під город,- ми здамось ne•Іetti
r·aм•. І сказав один хлоnець: •.Я можу перейти• . Горо
д.яни ж, зрадівши, сказали хлоnцеві: «Коли мо.жеш ти 
мкось іти - іди•. Він тоді вийшов із rорода з вуздечкою 
і ходив серед nеченіrін, заnитуюч•t: •Ч.и ніхто не ба•аив 
конR'?• - бо він умів 11о-rн~чені.зькому, і вони анажали 
Aoro Іза одноrо зJ своїх. А як nриблизився він до ріки. 
І то І . скинувши одежу з себе. ско'D1В у Дніnро і по
брів . І коли nобачили (це І печеніrи. кинулиси вони 
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І 
за ним, стрілнючи 8 нього, але не могли йому аЮчоru 
зробити. 

А ті. побачивши (це) з тої сторони [Дніпра і) при
бувши в човні назустріч йому, взмпи йоrо 8 човен і nрн
ве3JІи Aor·o до дружини. І сказав нitr їм: •Якщо ви не 
nідстуnите завтра рано під город.- здадутьси .1юJщ 
п~еніrам•. Мовив тоді їм воєвода їхній, на ім 'я Пrх-тич : 
•Підстуnимо завтра в човнах і. захоnивши княгиню 
і ІUtЯJКичів, умчимо на сю сторону і пюди. Якщо ж сьоr·о 
не зробимо,- t1оrубить нас Свмтос.rІав• . 

І мк настав ранок.. сі...1н еони в •tовнн перед світом. 
затрубили сильно трубам... і .1юдн в городі знмли крик. 
Печеttіr·и ж nодумали, що кнмзь І Свмтослав) nрийшов, 
ІіІ побігли од города, хто куди 1 ... ) 

І ІІQСЛёlJІИ кияни І rінцм І дn Свмтослава, говорн•tи : 
•Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш І про неї). а 
С80Ю nолишив. Нас же мало не в1мл и nеченіrи. і матір 
твою, і дітей твоїх. Якщо ти ІІе nрийдеш. не оборониш 
нас,- то таки нас візьмуть. Чи тобі не жаль отч•tзtІН 
своєї, і матері, що стала старою. і дітеИ своїх'?• 

Це nочувши, Свитос.ІJав швидко с ів на коней з дру
жиною своею. і nрибув до Києва. і цілував матір с.:вою. 
і дітей своїх . І і І журнвсм тим, що сте1J1ося од nеченігів. 
І зібрав він воїнів, і nроr·нав 11ечеюгtв у поле, і було 
мирно. 

У рік 6501 (993). Пішов Володим11р на хорватів. 
А коли ~рнувся він із війни хорватської, то тут печс
ніги прийш11и 110 тій стороні І д•tin('a І <щ Су;Іи . Вододи
мир тоді вийшов суnроти них і встрів їх tHt Трубежі 
ко.1о броду. де нині Переяславпь. І став ВоJІ(щимир 
на сій cтt,p<mi І ріки) , а nечен іrи на тій . І не наважу
валис н ці І n~рсйти І на ту c·roroнy, а ті - на сю сто
роFІ)'. 

І приїхав кня3ь nеченізьkин І Куря7 ) до ріt..и. і вИ 
КJrИІІав Володttмира. і сказаJt ному: •Ти аиnусти свого 
мужа. а н - свого. Нехай обttдва борються. І мкщо твій 
муж удаrить моім І об зем.1ю ) , то не будем воювати ·три 
роки. мкщо ж наш муж удаrить вашим, то будем вою
вати три роки ... І розійшлись вuни урізtюбіч. 

Володимир же, вернувшись у табір. гоВ<,рив: • Чи 
нема тикого мужа, икий би взявсн з щ:ченіжином боро
тися'!• І tte знайшовся такий ніде. 

А t·ta'Jauтpa nриїха.rtи nечеІІ іt·и і своr·о мужа nриве11и , 
а І му ж а І иаших не буд о. J став ту .жнти ВолодимІІр І ... ) 
r nрні~шов одиtt старий муж до ньнrо. і сказав йому: 



~------------------~~--~~~--~--- - ------

«Княже1 єсть у меие один син удома, менший. Бо з 
чотирма .и вийшов, а він удома. ВіД самого дитинства 
.його wхто не вдарив ним. Одного ж разу. коли " еварив 
ІйоІ'Q). а він м'ив шхуру, він розгнівавtи н~ мене [і] роз
дер шкуру руками•. 

Кн.изь же; nочувши і зрадівши, послав no нього 
(гінцs] Зараз же. [ nривели Його до кНJІзя, і кн.язь роз
повів йому все. Цей тоді сказав: ~Кщt:жеІ Я не знаю, чи 
nереможу йоr·о. Спр9буйте-но мене. Чи немає бика, 
великого й си/іьноrо?» І зffаЙШJІ.И б.кха сильного, і сказав 
він ро:Jдраж.нити бика, і по.клали ка нього залізо гариче, 
і пустили бика, і побіг бик м.имо нього, і схватив він 
бика рукою за бік, і вирваu шкуру з м'ясом, скільки 
йому рука захоnила. І сказав й9му Володимир: «Мо.жеш 
із ним боротисЬ». 

А назавтра nрибули nечеміги і стали гукати: о.Чи 
нема [вашого! муЖа'? Наш ось готовІ• Во.1оди.мир же 
по.веліи тої ночі надіти оружжя. І nристутtили тут вони 
одні до одних, і випустили печсніги мужа свого, і був 
він превеликий вельми і страшний. Вистуnив також 
муж Володимирів, і, побачииш11 його, nеченіжин по
смі.явси, бо був він середній тілом . . І , розміря.вши [від
стань) між обома військами, nустили їх одного до од
ного. І взялися вони оба, і стали кріпко держати (один 
одного] . і удав•tв він nеченіжина в руках с.воїх до смерті, 
і вдариu ним об землю. І вигукнули руси, а nеченіги 
побігли, а рус.и nо•·нали .вслід за ними, рубаючи їх, і про-.. 
гнали ІХ. 

ВолuДкмир же, рад бувши, заклав rород на броду 
тому і иа.звав Aoro Переяслаапем, бо (тут] перейнn 
славу отрок той. Володимир nри цім великим мужем 
зробкв його і отця його. А Володимир вернувс я у Ки'ів 
:~ побідоіо і славою великою ( ... J 

У рік 6709 ( 120/) . По смерті .ж вели1<оrо князя Р.омана 
вікопомного самодер.жця есеї Русі . який одолів усі 

• • • О# 

погансьКІ народи, мудрІстю ума додержуючи заповщеи 

Божих / ... ) Він бо кинувся був на поганих, RK то.й лев, 
сердитий ж.е був. як та рись, і губив [їх), як той кроко
дил., і nереходив зеWtю їх, як той орел, а хоробриj:f був. 
як то.й тур, бо ІJін ревно наслідував предка свого Моно
маха. що nогубив поганих ізмаїльти11, тобто nоловців, 
виrнnІІ (хана їх ньоrо І Отрока за Залізнії ворота, а І хан І 
Сирчан зостався коло Дону. рибою жи:влвчись. 

Тоді nолодимир Мономах п.ив ЗОJJОТИМ шоломом із 
Дону, забравІІ.rи землю ї.х усю і загнавши окаянних 
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агарян. По смерті ж. Володимировій остався у Сирчана 
одмн лиш музика Ор, j nослав він його в обези, кажучи: 
•Володимир уже вмер. Тож. вернися, брате, піди 
в землю сво~. Мов же ти йому слова мої, співай же 
йому nісЮ nоловецьк.ії. А якщо вів ке схоче,- дай йому . 
nонюхати ЗІЛЛЯ, що зве-rься євшан•. 

Той же не схотів [ні) вернутися. ні послухати. І дав 
(OpJ йому зілля, і той, nонюхавwи і заnлакавши, сказав: 
•да ЛУ"fЧе Єсть на сttоїй землі кkтьми лЯМ'и, аніж на 
чужій славному бути•. І прийшов t~ін у 'Jемлю свою. 
Од нього родився Кокчак. що зніс Сулу, nішов ходячи, 
котла носJІЧи на плечах. 

Отож Роман-князь ревно наслідував (Володимира) 
.в цім і старався погубити іноплемінннків ( ... j. велика 
смута nостада в землі Руській. Зосталися ж два снІfИ 
його. OдlfH, r Даннло І . чотирьох літ, а друrкй. r Василько ) . 
двох літ r ... ) 

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС 

(Ypudtж) 

Дан.ило вийшов з військом із Холма та на третій 
день став у Галичі: а його JJІобилн городяни. Ко~'lи він 
nід'їхав під город, сказав ім: •Мужj rородські! Як довго 
хочете терnіти владу чужинців'!" А вони закричали: 
«Це є наш володар. Богом даний•,- та пустилнся до 
нього, як діти до с~;~ого батька. як бджоли до матки, .ик 
сnраrнені води до джерела. Та єnискоn Артемій і двір
ський Григорій nротмвмлиси йому, але ик nобачили, що 
не можуть J!.ЗЛЬШе тримати города. nокорилися, хоч обе
режно дбали про nередачу города, вийшли з нього із за
nлаканими очима та сумними обличttмми і сказал и 
силувано: .-При·ходь, княже ДаЮUІе, прийми город! .. 
А Дан.ило ввійшов у свій город і прибув до храму Пре
чистої Богородиці, та прийняв стіл батька. та проголо
сив nеремогу. затхнувши с1юю хоругву на НімеЦЬІ(их 
воротах. А ранком наспіла вістка, що Ростнелав виру
шив був у Галич. але, довідавшись про прийом городян, 
піrнався в Угорщину дорогою через Борсукову вузину. 
nрибув до бані , що :!валась Родна., а звідти nішов в У г1>р
щину, А бояри. прийшовши до князм Данила, стали 
навколішки та оросили зо слізьми nомилування: •бо 
згрішили ми, тркмаючи іншого кнJІзw• . А вік відповів 

29 



~--------------------------------- -

їм: еВи дістали nомилуваннJІ, j не робіть цього вдруге. 
а то nоnадете в гірший стан•. А кОли Даннло довідавс.к 

... ... . ·~ ." . 
про ІХ нов.ии настуn, тслав nроти них сво1 в1иська 1 гнав 
їх в гори. а nотім вернувся. 

У 1252 р. уrор<:ький кородь npиcJJaв лос..1ів до Данила 
з nроханІНІМ nомочі; бо власне мав бій з кі.мцвми. Він 
nішов ІІа nомjч та прибув до Пожrу. Коро.-1:ь виїхав 
напроти кн"3" Данила. JІІШЙ nрийшов тут, зібравши 
все СІК:~t; військо. Німці nодивпя.ли оружжJІ, бо коні мали 
налобники та були накриті шхурат.кннми дергами, 
а люди були в шатах і від йоіГо полків ішов блиск. бо 
б,1нстіла зброя. Bitt сам їхав поруч королJІ, за руtьким 

• • • о • 

звичаєм: сидІв на кон-1 , rЩJtoмy подиву, а СІд;Іо горІЛо 

від золота, і стріли, і шаблюка бу,'fи золотом окрашені 
та іншими о.здобами ДJІ" nодиву. а кожух його був об
шитий грецькими златоrлавами та кружевамн. а чобот•t 
із зеленого саф'я.ну і золо·rа [ ... 1 

ВОЛОДИМИР МОНОМАХ 

ПОУЧЕННЯ 

( YpmJI\U) 

Я, недостойний, дідом своім Яросда.вом. б,,агосло
веннкм, славним. ІІареченний у хрещеннj Васил.ієм, 
(aJ руським іменем Вс.))Іодимир, отш~м улюбленим 
і матір'ю сІЮЄю ІзІ Мономахів у благочесті на.:тавлений. 
дітям моїм у добро••есн<Х:ті домоrтись успіхів бажаючи. ... . . 
ее nишу nоучення вам. улюоленt, 1 зад,1я християнських 

людей. бо скі1ьхм оберіг Jїх І " по мидості Божій і отчою 
о • 

МО.'ІИТВОІО ОД )'І.:И·КИХ бtд! 
Сиднчи на санкх. nомислие и в душj СВ().fй і Іk)Здав 

хвалу БоrоІJі. що Він мене JдоІ си:х днів, грішного. до
nровадив. Тому, діти мої чи інший хто, слухваши сю 
rрамотку, не nосміАтеся. а кому ІвонаІ люба ІізІ дітей 
моїх.,- нехай прийме він їі в еерце своє і не лінуватнея 
стане. а так, як і Ія) . труждатися. ,. 

Найnерще, задля Боrа і душj своєї. С1'рах майте 
Божий у серці своїм і мнлост~tню чинjть щедру. бо ость 
ее nо,tаток всякому добру ) ... ) 

ВзявнІм Псалт~tр. я в печ.а.лі розігнув 
виnало: сЧоrо nечальна єси, душе моя? 
мене'! Уnонан на Боt•а. тому що я буду 

зо 

V • • 

иоrо, 1. ее мещ 

Чоrо неnокоїш 
славити його!• 



І 

•Не наслідуй лиходіїв, н~ завидуй тим, що творить 
беззаконня, бо лиходіі винищені будуть, а ті, що на
діІ0'1'ЬСя на Господа, заJЮлодіють землею• ( ... / 

Воісткву. діти мої. розумійте, як ото єсть Чолоеіко
л~ць-Бог ммосткв і nремклосткв. Ми, люди. грішні 
є і смертні, а коли нам хто 'JJIO вчинить. то ми хочем Aoro 
nожерти і кров його nролити найскоріш ( ... 1 

Тож. Бога ради, не лінуйтесJt , я б,'Іаrаю вас ( ... І 
Якщо вам Боr зм'якшить серце, то сльози свої про

лийте за гріхи своі, кажучи: •Як ото блудtіицю, і роз
бійника. і митника тн помклуаав єси. (Господи І . так 
і нас, грішних. nомилуй•. І 8 церкві ее дійте.. і r СІ18ТИ І 
лягаючи. Не проnустіте .ж ні одної ночі. Якщо вм при 

склі. (.хоч раз І ІlОКІ1ОНітесь до 3C.'M.rti, а коли вам ~,..ане 
немічно - то тркчі. І сього не забувайте, не лінуйтеся, 
бо тим нічним поКJІоном і сnівом І молитви І чоловік 
nобі.ж.дає диивола,- і що за день людина соrрішить.. то 
сим ізбавляється [од гріха) / ... І 

Усього .ж паче - убогих Ht' забуаайте, але, наскільки . .... . .. . . 
є змога, no сиЛІ rодуите 1 подаванте сиротІ, t за вдо8ицю 
встуnітесь самі, а не давайте си,,ьним nогубити людину. 
Ні правого. ні винного не вбиваіtте І і І не nовелівайте вбити 
його; не погубляйте ніикої душі християнської (.,. ) 

Паче всього - rордопі не маИт~ в серці і в умі. 
А скажімо: .смерті ми є~мо. нині - .живі. а 3автра -
у гробі• І ... / 

Старих шаttуй, як отЦJt, а молодих - як братів. 
У домі своїм не лінуйтес " · а ·m всім дІtвіТІА'R 1 .•. 1 
Л.жі ~ре.жися. і п'инства. і б,1уду, бо в сьому душа 

поr·ибає і ті.1о. 
А куди ви ходяте в путь.. не дайте отрокам шкоди 

діяти ні своїм (людям І . ні чу жим. ні в се.rтах , нj а ХJ1ібах . 
а не то КІ1RСТИ вас начнуть. А куди nід~те і де станt'те,
наnоїте, нагодуйте краще стороннього; а щ~ більше 
вшануйте гости. звідки він дn вас.- (не І fІрийде,- чи 

у -

простии. чи знатник, чи посол,- "кщо не можете дарун-

ком. Іrnl їж.ею і питвом. 
Неду.жоrо одвідайте, за мерt~ем ідіте, тому що всі ми 

смертні єсмо. І чо..1овіка не миніть.. не привіт-авши, 
добре слово йому подайте. 

Жону свою тобі те, a.:se н~ дайп: їм, І .жінкам І , над 
собою масті. 

А ее ~tам основа всwго: страх Бо..жий майте вище 11ад 
у~е 1 ... 1 
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А кояи добре щось умієте - того не забувайте. а чого 
ж: вмієте - то того учітесь. так •е. о Оffць мій. У дома 
снuчк. він зумів знати n'•ть мов.- а за ее nочесть 
єсть од іншмх країв. Л інощі ж - усьому (лихому) мати ... 

А добре nоводячись. не лінуйтесJІ ж ні до чого доб
рого, а насамnеред до церкви І ходити І . Х аА не застане 
вас сонце на постелі,- так бо отець міА діяв блаженний 
і всі добріі люди достойні [ ... ) 

ІЛАРІОН КИІВСЬКИА 

СЛОВО ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ 

(YpШJKU) 

Всі краї, і городИ. і народи nочитають і еламить кож
ний свого учителя. тоrо. що навчив їх православній вірі . 
Лохвалімо ж і ми. по нашій силі . хоч малими nохва-. . 
лами. того. хто велике 1 дмвне д1ЛО сотворив, нашого 

учителя і наставника. великого кагана нашої землі Во
лодимира. онука старого Ігоря , а сина славного Свято
слава. про мужність і хоробрість якого в літа його воло
дарювання С-І"Т)'Х nройшов по багатьох сторонах. а звитяти 
його і могуткість поминаютьси й пам'ятаютьс" ще й нкні. 
Не в худорідній бо і невідомій зем.пі володарював той, 
а в Руській, про яку відати й ЧfТМ на всі чотири кінuі . 
земла. 

Сей каган наш Володимир славним од славних наро
дивсн . благородним од блаrоrюдних. І, дійшовши Jriт . . . ., . 
1 cнarn, змужНІвши, в мош и склІ вдосконалившись. 

. - . 
мужюстю н умислом дозравwи, ЄАИнодер.жцем став зем-

• - • • ; + 

ЛІ СІЮЄ І , ПІ.д.коряючи nщ сеое навкмишна стороа•и -
ті миром, а непокірні - мечем. Оrак. коли він у дні своі 
жив і земто СІЮІО пас правдою. му.~~tністю і розмислом, 
навілав його Всевишtіій, rЛJІнуло на .. нього всемилостиве 
око благого Бor·u. і возсі Jtа розум у серці його. І ос мr він 
суєту ідольськоі облуди і nотребу знайти єдиного Бога, 
який со-творив усю тварь. видиму і неамднму. А що чув 
ві н завжди про благовірні землі грецьхі, христолюбиві 
і си.rаьні вірою, як вони єдиного Бога в Трійці nочитають, 
то, ее чуючи, :.ажадав ві н серІtем, загорівся духом, щоб 
і собі стати христимнином і землю свою до х.ристи.мн
ства t.авернути . Що й сталося f .•. ) 
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Та не було сьоrо досить nuдвигові благовір'я ЙОІ'О. 
Не тим тільки 11вив сущу в ньому до Бога любов. nодвмг
нувси щ~. заnовідаючи 110 всій 1ем.'lі своїй люwrм хре
ститиси в ім 'и Отця і Си11а і Святого Духа і ясно і ~ле
гласІІо в усіх городах славити Свмту Трійцю і всім бути 
христнинамн. малим і великим. рабам і вільним. юним 
і с1'арнм, боярам і простим. багатим і вбогим ) ... ) 

Тоді nочан морок ідольський uд нас одходити, і ·юрі 
благовір'я з' явилися; тоді пітьма бісослугування nогнб-

• • 
ла, 1 сJІОІЮ євангельське Зt!МЛЮ нашу осtмло. 

Каnища рушилися , і церквн стави~1ися. ідо;tи круши
лмся. ікони евитих з'ивлмлися, біси розбіга.1иси. хрест 
горо11и освичував [ ... ) 

Як же тебе не nохват1ти. о •rесний і с.1аВJtий між. 
земних вла11Мк премужній Васи.'tію? я... твоїй доороті 
не nочуцуватнся, кріnості і сн:1і '! Як тобі дику не 8('13-

дати'! Адже тобою nізнали ми Господа й облуди ідоль
ської збулиси! Адже тwїм 11nнелінням по всій землі 
твоїй Христос славнться! 
Що ж. ще додати до cga'Jlнюro npo тебе. христо

любче? 
Друже rtpaв.ai. JЮ'1Мис.1у вмістнлище. милосерди 

гніздо! Як ти увірував. ик розt·орілась у тобі любов 
до Христа? Як вселився у тебе розум. внщин 011 розуму 
земних мудреців. щоб неаищtмоr·о воз..1юбнтн і до небес
них nодвигнутнся? 

Як знайшов ти Христа? Як nередаасм Йому? Поаід.ай 
нам, рабам твоїм. пові.uй нам, учІtте.лю наш! ЗвіАКн ти nро
йюttкя пахощами евитого Духа'! Як виnив тн nам' мті 
майбутнього життя солодку чашу'! Як розnізнав ти і по
бачив, що благий Господь'! Не бачив єси Христа, нt 
ходив єси з Ним. а став учнем Йоrо'? Інш і, бачивши Його, 
не увірували, ти ж., н~ бачивши, увірував. Воістинно. 
було на тобі благословінІНІ Госnо11а Ісуса, проречене 
до Томи: •Блаженні ті, икі не бачили. а віруаали!• 
( loaнtt 20. 2Q) . 

Тому-то без вагань і сумнівів зовемо тебе блаженним. 
бо Сам Спас так нарік тебе. Блаж~нниtі єси, бо увірукав 
у Нього і не засумніваІk."я в Ньому. 'За словом його нелож
ним: •І блаженний той. хто ttc 'Jасумніааєтьсн в Мені .. 
(Матфей 11 , 6). Ті, що відали Закон іі nророків, розл' млн 
Й о•·о. Тн ж, н і Закону. ні nророків 11е оочитаючи. розn ' ятому 
nоКЛОНИ ВС И . 

Як тобі серце розкрилося'? Як увійшпв у тебе с1·рах 
Божин? Як nр•tлучився тн до ,,ІС"Юові Його"! Не бачив тн 

.н 
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аnостола, який би прийшов у зeмJtJO твою і вбогістю своєю . . . 
1 голизною, голодом 1 спрагою серце твоє на емирІння 

С:ХМJІЯВ ( ... f 
Він храм великий свftТИЙ Божій Премудрості Іюздвиг 

на святість і освячення городу твоєму і всілякою красою 
ного прикрасив. золотом. і сріблом. і ка.міннJІм дорогим, . . 
1 nотирами та дискосами дорогоцІнmtми. так що церква та 

стала дивом і славою на всі навколишні країt•н. бо іншої - .. . ... . .. ~ ... 
TUKOI Не ЗНЗИДt"ТЬСЯ ПО ВСІИ ПІВНОЧІ :JеМНІИ Од СХОду ДО За-

ХОду. 

Він славний город твій Київ величчю, мк віtщем, обклав 
о .. ... .. о ... • .... • -

І доручив JІЮдеи ТВОІХ І город СВЯТН1 всес.!JЗВНІИ, CkOJ'IИ ДО 

помочі христюшам Свитій Богородиці. Тк він і церкву на 
великих воротих 1вів на честь nершого ГосІюдськоrІJ праз

ника - Свмтого Благовіщення І ... І 

СЛОRО ПРО ПОХІ!І ІГОРІВ. ІГОРЯ. 

СИНА СВЯТОСЛАВА. ВНУКА ОЛЕГА 

Чи не гоже= було б нам, браття. 
rю•Іати старими с;Іовами ратних nовістен 

про nox ід І r·орін. 
І горя Св.ятослuви•Іа "! 
Початися ж тій nісн і rю би.пицях часу нашого, 
а не за нимиелом БояtІа. 
Боян-б(\ віщий. . . 
ЯКЩО КОМУ ХОТІВ ГІІСНЮ ТВОрИТИ, . . 
ТtІ розтІкався вtн мислю по древу. . . 
c1p1tM вовком no ':Jем.т • . 
СИ'ІИМ ОрЛ<ІМ ПIJl ХМарами. 

Сnоминав він, кажуть. давн іх часів ус:обиці -. ~ . 
TOlU \ІЗІІVС "'ЗВ деСJІТЬ С\ІКОJ1ІВ tta СТ3.10 .'tе"ОСДІВ: 

• . 
1\ ОтрОІ'О СОКІ.1 НUСТИГаС, - . . 
ТОІ1 сnерщу ПІСІІЮ СПІВЗС:: 

і.~ т-оJр('Іму Я рос.'! а ву ; 

хороброму Мстиславу, 
який зарі:~ав Р~nедю nt• f''-'д nолкамJt касозьк.•tми : 
красному Романові СвЯ1"ос:Іавнtау. 
БоJНІ же. браття. 
Ht' дес ять соко;І іи ва стадо лебедів nyc"ac. 
а СІЮЇ Jtjщjj П(.'JKTit На ЖІ1В іЇ струни Н3 К.'І3д3С, -
• • 
І ВОНИ СЗМІ КНН 'JЯМ CJlaKy p<'IKtYI'aJIIt. 



Почнем же, браття. nовість ощо 

од старого Володимира до нинішнього Іrори, 
JtKHЙ укріШІВ ум С11;1ОЮ {'ВОЄЮ 

і виrострнв серци сВQєІО мужністю; 

сnовнившись ратного духу, 
о • - ." . 

ВІН ШІВІВ ~ВО\ ХОрйОрІ ПОЛКИ 

на зем:tю Подовецькую 

зu :Jемлю Руськую. 

О Бояне. соловію години давнь<~ї! 
Аби ти оц і nо,1ки ощсбетав, . 
скачучи. соловІю, помислом по древу. . . 
ЛІт-аючн умом 111д хмарами, 

зРиваючи ~лаву обаполи часу нашоr·~.І. 
біжачи тропою Тронна через nоли ~La r·op11! 
Співати бу.1о б nісню І Г(')реві . н>rо ( О.'Іёrа І в ну~~: у : 

• Не буrя соко.1ів занесла через noмt широк ії -
стадами галки біжать 110 Дону ~ЛИІ'\ОГО». 
А чи так заспінати бv.'Іо б. в іщ•tй Бtнtне, Ве.'І~сів ottvчe : 

• • 
•Коні іржуть ·~а Сулою -
дзвенить с.1ава н К11єні: 
тру611 труб.'Іить u Новгороді -
стоять стиги в Путив.11і•. 

І гор ж:.tс ми.1ого брата ВсевО.lЄ\~13 . 
І сказао їюму буй-тур Всевщюд: 

•Один бruт. 
однн світ світ.'І Іtіt - ти. І 1 ·орю! 

Об<s ми с Святос'Ulвнч і ! 
СідJ1ай. брате. сtюї бор]Їі ко11і . 
а чоІ вже готові. 

о~· ід.1а н і під К уrсь ~~:ом. Пt'ПСJ'С' Іl.У. 
А мої т і куrя.ни - воїн1t нnр<ІUІІІ : 
11 ід трубuмІt повнті . . 
nщ шоломамн '}.1e:t i RJti, 

• • 
КІІЩем списа згодоваНІ, 

нут і ім відt>мі . 

иrуІ'Н ЇМ ЗНЗЙОМі, 

11уки у них наnrужені. 
• • 

СЗІfдаКІІ ОТ80реІіІ , 

uщбл і ои rостrе11 і ; 
самі ска•tу·rь. як ті сірі ї nов1о1 н щщі, 
wук.аючн СІ,б і ч~сті. а кІІязю - с.1авн•. 

3.~ 
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Тоді І гор глянув на світлеє сонце й nобачив, 

• u -

що воно тьмою всІх иого ВОІВ прикрило. 

І сказав Ігор до дружини своєї: 
•Браття і дружино! 
Лучче ж би nотятим бути, 
аніж nолоненим бути. 
Тож всядьмо, браття, на свої борзu коні 
та на Дін синій nоглянем». 
Сnала кн.язю на ум охота 
і жадоба спробувати дону ве.:rикого 
знамення йому застуnила. 
•Хочу-бо,- сказав.-
сnиса nриломити кінець nоля Половецького; 

• 
з вами, русичІ . 

ХОЧУ ГОЛОВУ СВОЮ ПО.'10ЖИТИ 

або наnитися шо.'1омом з Дону!.-

Тоді встуnив Ігор-князь в золоте стремено 
• •• 
1 notxaв по чистому nолю. 

Со.11.1е йому тьмою nуть зacтyna.J.Jo: 
ніч , стогнучи йому грозою, nтиць збудИJІа; 
лютий свист зблизька встав: 
Див кличе з верху дерева -. . ~ 
велить nрислухатись землІ незнаємт: 

Волзі. і Помор'ю, і Посумю, 
і Сурожу. і Корсуню, 
і тобі. тмуторокан~:ький ідОіІ ! 
І nоловці небитими дорогами 
nобігли до Дону великого; 

• • • 
кричать тел1rи оПІвночІ, 

мов лебеді сnолохані. 

Ігор на Дін воІв веде! 

У же-бо біди його nтахи ждуть по дуб'ю. 
вовки страх наводять no яругах, . . . 
орли клекотом на костІ звІрІв зовуть, 

лисиці брешуть на черле11ії щити. 

О Руська земле. уже за горами єси! 
Довго ніч мер.кне. 
Зоря-світ заnалала. 
Мла nоля nокрила. 
Щебет солов'Ів заснув, 
говір галок nробудився . 

• 1(1 

• • 
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Русичі великії поля черлекими щитами nерегородили, 

шукаючи собі честі, а князю слави . 

З зарання в п'ятнидю 
r вони потоnтали поганії nолки rtоловецькії 

і, сипнувшись стрілами по полю . . 
помчали красних дtвчат nоловецьких • . 
а з ними з..1ото, 1 паволоки, . . 
1 дoport оксамити. 
Покривалами, і оnанчами, і кожухами 
почали мости мостити 

по болотах і баrнистих місцях,-
• 1 всякими узороqqJІМи nоловецькими. 

Черлен стJП\ біла хоругов. 
черлена чілка, еріберке ратище -
хороброму Святославичу. 

Дрімає в nолі Олегове хоробреє гніздо. 
Далеко залетіло! 
Не було воно в обиду nороджене 

• 
НІ соколу, 

• 
НІ кречету, 

н і тобі , чорний ворон. 
nоганий nоловчинеІ 
Гзак біжить сjрим вовJ<ом. 
Кончак йому вслід править до Дону великого. 

Другого дня вельми рано 
кривавії зорі світ nровіщають; 

• •• • 'V 

чорнtt тучІ з моря идуть, 

хотять nрикрити чотири сонця, 

а в них треnечуть блискавки синїі. 
Бути грому ве.:tикому! 
Іти дощу стрілами з Дону великого! 
Отут сnисам nоломиmсь, 
отут щаблJІм nощербитись 
об шоломи nоловецькїі 
на ріці на Камі, 
близ Дону великого! 

О РуськаJІ земле, уже за горами єси! 

Ось вітри, Стрибожі внуки, 
віють 1 моря стрілами на хоробрі полки Ігореві. 

37 



Земля гуде. 
Р іки мутно течуть. 
Порохи nоли прикривають. 
Стигн rоворsть. 
Половці ідуть од Дону • . 
І ОД МОРЯ~ 

і зо всіх сторі н руськ і nолк.и обстушw.и. 
Діти бісові кликом nол я nерегородили, 
а хоробрі русичі nерегородили черленими щитами. 

Яр-Туре Всеволоде! 
Стоїш ти в обороні, 
прищеш ти на воів стрілами. 

. грнмиш ти об шоломи мечами харалужними. 
Куди Тур nоскахає, своїм злотим шоломом ІЮСВІЧУЮЧН. . ·- ... 
там 1 лежать noraнr1 голови Іюловео.ьх11. 

По, к іnа кі шаблями гартованими шоломи оварськії 
тобою. Яр-Туре Всевололе! 
Шо там рани. дороге браття,
забvв він nочесть і життя • 

• 
і гСІрода Чернігова отчий злотий стіл, 
і жони ~воєї милої, красно·і Глібівни. 
звича.ї і обичаї! 

Були ві~о:и Трояна, 
минули літа Ярослава; 
були nоходи Олегові. 
Олега Святославича. 
Той -бо Олег мечем крамСІлу . . . 
1 cтpsJtи n.o земЛІ cs я в. 

кув~ в 

Встуnає він в злоте стремено u городі Тмут<'р~жан і ,-
і той д1в ін чув давній великий Ярослав і в с и tІ Вс~вот:щ 
а Володимир кожен ранок уші закладав у Чернігові. 
Бориса ж Іlичес.'Іавича 
хвальба на суд привела 
і на Канині зелений nостел ила покров 
за обиду Олегову. 
хороброго і молодого кня"1 я . 
З тієї ж Канини Святоnол к tюве.1 ів взяти отцм ~· во ІІого . . 
межи угорськими І НОХІдцими 

до святої Софії, до Києвu . 
Тодj, за O.ІJera Гориславича. 
<.:і НЛО( Я Й ВИІJО<:ТЗJІО усоби.ІJ.НМИ, 
r·инуло добро Даждьбожоr<1 tнtука, . 
в княжих крамолах вІки вкоротилися людям. 
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Тоді по Руєа,кій .зеt.tлі рідко ратаї гейкали, 
та часто ворони каркали, 

труnи собі ділячи, 
• 

а галки свою рач говорили: 

хотять полетіти за поживою. 

То було в ті битви і в ri походи, 
а такої битви - не чуаано! 
З зарання до вечора, 

• 
з вечора до свtту . . 
летять стрtли гартоааю, 

гримлять шаблі об шолом.и, . ·-
трІЩать списи харалужнtt . . 
у пот незнаємtм. 

серед зем."Іі Половецької. 
Чорна зем,,я під копитьми 
кістьми була засіяна, 
а кров'ю полита: 
тугою зійшло Іtе по Руській з~млі! 

Що там шумить, 
що там дзвенить 

здалеку рано перед зорим.и'? 
Ігоr nолки 'Jа~ртає: 
жаль-бо йому r.шлоrо брата Всеволода . 
Би.11ися день, 
билися другий ; 
третьоt·о ДІНІ nід nолудень упали стяt·и Ігореві . 
Тут даа брати розлучились на ~резі бистро7 Каяли; 
тут кривавого вина недостало: 

Тут Пнр ДОКОІІ•ІЗЛИ ХО(106рі русичі : 
СВаТіВ НаПІ)ЇЛИ 
і СаМі ПО.ІІ ІfГЛИ 
за землю Руськую. 
Никне травсІ жалощами, 
а дереtю з туt·ою к землі пр'Иt<JЮНИJІось. 

У же-бо, бrатт н . нt>весе.r1ая годщtа наt:тала. 
у-же nустиня силу nрикрила. 

Встала об~ща в силах Даждьбt)ЖОІ'О внука. 
встуnила дівою на землю Трояна. 
заплескала лсбе.tщними кри,1ьми на с•tнім морі край Дону: 
nлещучи , npor· ataлa щедрості час и. 
Воювання t<HH'JЯM із nогапими rІpom.1JIO. 
сказав-бо брат бrату: 



- , 

сСе моє. і те - моє теж•. 
І nочали книз і про малеє - «ее великеє. - мовити 

і самі на себе крамолу кувати. 
А поrан:і з усіх сторін приходиЛJt з nобідамм 
на землю Руськую. 

О. дал~ко зайшов сокіл. птиць б'ючи,- к морю! 
А Іrори хороброго полку - не воскресити! 
За ним кликнули Карна і Жди, 

ооскакали no Руській земJJі. . . . 
вогонь людим мечучи в nолум инам роза. 

Жони руські'і зап.11акали, мовтtч Ін : 

•Уже нам своїх милих лад 
ні мислію nомислити • 

• 
Fl'l думою здумати, . . 
Ht ОЧИМа ОГЛИДІТИ, 

а 3Лота і срібла того не мало за.rубити•. 

І застогнав же, браття, Київ тугою. 

а Черніа-ін наrаас-тьми. 

Тоска ро3Лиласм по Руській землі. 
nечаль буйна тече серед землі Руської. 
А кнRзі <·ам і на себе крамолу кували, 
а поrанії самі, з nобідами набіrаючJt нз Руськую землю. 
хапали дань - по бранці од двора. 

Тїі-бо два хоробрі СвRтославичі. 
І гор і Всеволод. 
уже лжу розбудили. 
котру ото nрисnав був отець їх. 
Свnослав грізний вел:нкий киівський r-р<)зьбою: 
він орибив її своїми сильними nо,,камн 
• 
1 харалужними мечами.. 

настуnив на земJtю Половецькую. 
nритоптав горби і ируrи, . . 
змутив раки 1 озера, 

висушив nотоки і болота. 
А noraвoro Кобмка 
із лукомор'я, 

• • 
од залІ:mих великих полкІв половецькнх. 

JIK ВИХОр, ВНХОО}{В. 

І уnав той Кобяк 
в граді Києві . 
в гришtнttі Святослава . 



Тут німці і венеційці, 
• 

тут греки 1 морааа 

сrtівають слаІJу Святославу, 
корІІть кІUІзя Іrори, 
що потопив добро на дні Ками, . -
рІки половецькоt,-

руськоrо злота насипали. 

Тут Ігор-князь вм~ів із сідла "J.Jtoтoro 
• 

Та В СІД/10 U~ВQJtbHИЧe. 

Сумні ж в городах заборо.ІJа. . 
а весело~ пони~~. 

А Святос..1ав мутен сон бачив у Києві на горах. 
•Сю ніч з вечора одигали мене,- сказав,
чорним покривалом на кроваті тисовій, 

• • 
ч~рпади меНІ синє вино, з горем змІшане, 

сипали мetri з порожніх сайдаків nособників-nоган 
•• 

велихни жемчуг на лоно 
• • 
І НІЖИЛИ toteнe . 

• • 
теремІ ЗЛОТОІ.ІСрХІМо У же дошки без книзька в моїм 

Всю ніч з вечора сірі ворони каркали Під Плі•ІС:ІІСЬКНМ 
на оболоаі . 

буди в дебрі Кияні 
• 
1 неслися до синього totopи•. 

І сказали боири книзю: 
•Уже~ княже, туга ум nолонила ; 
ее-бо два соколи злетіли 1 отчоr•о стола злотого 
nошукати града Тмуторокани 
або наnитися шоломом 'J Дону. 
У же соколам тим крнльWІ nовтина.."Ut nоганих шаблями. 
а іх самих оnутали у пута залізні. 
Темно-бо було в третій день: 
два сонuя затемни...1нсь. 

оба баrрянfі СТОВnИ ІІОГаСИ.1НСЬ . . . . 
І 3 НИМИ МО.'ІОДJ два МІ~JІЦІ , 

Олег і Святослав, 
ТЬМОЮ ТЗМ ЗаВОЛОК11НСЯ, 
• • 
1 в морІ nотонули, 
о • о 

1 велику зухвалІсть nодали хановІ . 

На ріці на Каялі тьма світ nокрила; 
по Руській землj nростерпнея nоловuі . 

• 
наче пардуже гнІздо. 

У же упала хула на хвалу, 
уже вдарило насилли на волю, 

уже кинувсв Див на землю. 
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І от. rотськії краск!ї діви 
заствали на березІ синього мори: 
дзвонить руським 30ЛОтом, 

слаВJІRТЬ часи Бусо8і, 
ле.1іють мсту Шарукана. 
А нам у•е. дружино, жодних веселощів!• 

. . 
tз сльозами змІшане, . . 
1 nрорІк: 

•0 мої сино8ці, 
Ігорю і Всеволоде! 
Р·ано єсте nо•сали Половецькую землю мечами разити. 
а собі слави шукати. 
Та без честі одоліли, 
без честі -бо кров nоrаную ви nроJtлми. 
Ваші хоробрі серWІ 8 жорстокім харалузі сковані , . . . 
а В СМІЛОСТІ 3Г8ртОваНІ. 

Що .ж ви вчинили моНі еріберній сідині? 
І уже не бачу влади сильного, 
І багатого, і многоратного 
брата моАоrо Ярослава 

• • 
з чернІгusськими вельмо)ІU!ми, 

• 
з воаюдами, 1 з старшими. 

і 3 боRрамм, і з тоnчаками, 
• • • 
1 з снлачамн. 1 з смІЛЬWІмн. 

Тіі-бо без щитів 
з ножами захал.ивними 

кликом nолки nобивають. . . 
дзвоНJІЧи 8 nрадІдІвську славу. 

Ви • сказали: •Му.Іkаймос• самі -. . 
славу минулу самІ вІзьмемо 

і nриЙдеШНІО ми самі nоділимо!• 
А чи диво ее, братти, старому nомо.1одіти? 
Коли сокіл пір'" ~~о~іняє -
високо r1тнць не ганяє. 

не дасть гнізда cвolforo в обиду. 
Та ее зле : книзі мені - не rюсобtінки, 
нінащо си година обернула<.: ь. 
Он в Римові кричать nід шабли~~о~н nо;tовецькими. 
а Володимир nід ранами. 
Туга і nечаль сину Глібовому!• 

Великий кннже ВсеволодеІ 
На мислю б тобі nрилетіти іздалека -
отчий з.лотий стіл nостереrтиІ 
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Тн-бо можеш Волгу веслами ро"1кроnнти. 
а Діu шоломамн внЛJUІтн! 
Коли б ти тут був -
то була б рабиня по ногаті. 
а бранець - по різані . 
Тн-бо можеш посуху живими самострілами стрілити -
удалими синами Глібовими! 

Тн, бун Рюриче. і Давиде! 
Чи не ваші золочені шоломи по крові плавали'! 
Чи не ваша хоробра дружина rикає, яко тури, 
ранені шаблями гартованими на nолі незнаємім'? 
Встуnіте. госnодарі. в золоті стре,мен а 
за обиду ча..:у нашого, 
за зем.1ю Руськую. 
за рани І гореві . 
смілого Святославича! 

Галицький Осмомисле Ярославе! 
Високо сидиш ти на своїм злотоковаІ~ім столі. 
nідпер горн угорськії своїм.н за;І Ї '.Jними nолками • . 
заступив королевІ путь. 

зачинив Дунаю ворота. . 
мечеш тягарІ через хмари. 

суди рн.днш до Дунаю. 
Грозьби твої по зеМJUІх rечуть. 
одчиниєш тн Кнr.ву ворота. . . 
СТрІЛ.RЄШ ТИ З ОМОГО 'L10T()I't"І СТОЛа СаJІТЗНІВ 1U 3\!МЛJІМИ. 

Стріляй, госnодарю. Кончlн~а. 
раба nоганого. 
за зем11ю Руськую. 
за рани Ігореві. 
cмLІJoro Святоu1авича! 

А ти. буй Романе, і Мстиславе! 
Хоробра мисль 1юсить ваш ум на щщвиr. 
В•tеоко ГL'Іивеш ти на noд.BІtr н сміливості . - . . 
RK тои сокІЛ . на ВІтрах ширяючІІ. . . 
ХОТЯ ПТИЦЮ В СМІЛОСТІ ЗДОЛЗТИ. 

Єсть-бо у па~· 1алі1нії молодці 
nід ШQЛf)Мами латинськими. 

Од н~tх r·уде зt·мля. і краї мноr·і -
Хинова, Литна. Ятвяги. Деремепu. 
і nоловці сутщі свої покидатt. 
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а ГОЛОВИ СВОЇ ПідКlІОНИJІИ 
nід тії мечі харалужніі 
A.JJe вже. княже. Ігорю nомерк c.oнuR свjт, 
а дерево nоронидо ,,мстя не 3 добра: 
no Росі і no Сулі городи nоділнmt, 
А Ігореве вінсько хоробре не ІЮСкреснтн! 
Дін тебе. княже. K.''llfЧe і зове кн~tзів на nобіцу. 
Ольrовнчі. хоробрі князі. усnіли на бій! 
І нгвар і Всеволод. 
і вс і три Мстнславнчі. 
не злого гнізда шестнкри..1ьці ! 
Ви не nравом лобідників собі землі розхватали! 
Нащо ж ваші золоті шоломи. 
і сулиці ляськії, і щити? 
Загародіте nолю ворота своїми І'острнми стріламн 
за землю Руськую. 
за рани Ігореві, 
см ілого Святославича! 

У ж.е-бо Сула не тече струменями срібними для города 
Переяславля. 

і Двіна болотом тече .а.ля тих грізних nолочанів 
• 

nщ кдиком nоганих. 

ОдИн лиш Ізяслав. 
син Васи.1ь.ків. 
nодзвонив своїми гострими мечами об 
nогубив славу діда своноr·о Всеслава. 
а сам nад черленими щитами 

на кривавій траві 
nогублений лктовськнмн Мt'Чамн . 
Із ійш.1а юна кров. і сказав він: 
•друж.Jtну nою. княже. nтах кри..1ь.чи 
а звірі кров nолнзали!• 
Не бу..-1о тут брата Бр•числава. 
ні другого. Всеволода. 
Один ж.е він зро11нв жемчуж.ttу душу з 

• 
крІзь злоте ожерелля. 

Сумують голоси, 
• 

лоннклн ееселошІ, 

труби трублять городенськії. 

Ярославе і вс і внуки Вс.е~:лава! 
У же nоннзітс стмги свої, 
ВКJІадіте свої ме•rі nошерблені: 

' -· 
W0;10МИ .'ІНТОВСЬКJІ. 

одягнув. 

хороброr·о тіла 

ви-бо вж.е вискочили з дідівської с.лави! 



І 

Ви-бо своїми крамолами 
поч~1и наводити nоганих 

на 3емmо Руськую. 
на добро Всеслава. 
3 розбрату і ПОСТЗ.'ІО НЗС И.!І.'ІН 
Од :JeMl U ПО.t108еЦЬІСОі! 

На сьомім віці Трояна 
кинув ВсеСJІав жереб tta дівицю, собі тобу. 
Той обманом обnерся на коttей. 
і скочив до града Києва. 
• • •• 
І ДІТКНУВСЯ ратищем ЗJЮТОГО СТола КИІІJСЬКОГО. 

Скочив од них лютим звіром ОІ'ІЇІJttОЧЇ з Білгорода. 
окутався в синю млу; 

він урвав щастя три рази: 
одчинив ворота Новгороду, 
розтрощии с;Іаву Ярославу. 
скочив вовком до Немиrи з Дудуток. 
На Неми·Jі С ІІОПИ стелить голоuами • . 
молотить цrnамн харалужними, 

на току житти кладуть, . . 
ВІЮТЬ душу ОД ТtJІа. 

Немиги криваві береги не добром були nocitнti -
• • • • 

ПОСІЯШ КІСТЬМИ руськ•tх СИ/118. 

Всеедав-князь людим сvд чи11нв . 
• 

КНRЗЯМ ГОроди ридИВ, 

а сам вночі вовком бігав: 
із Києва добіrав до nівнін у Тмуторокань, 
великому Хорсові вовком nуть r1еребіrав. 
Тому в По.1оцьку nод"Jвонитt до заут~ні рано 
у святій Софії у дзвони, 
а він в Києві д'1в ін той чув. 
Хоча і віща цуша в смі.1ім ті.1і. 
та •tасто біду терnів він . 

Тому віщий Боин і даВНо ще ttpиcniuкy. розумний. 

•Ні хитрому, 
• 

НІ скrжrному, . 
НІ чаклуну (.'Притному -
суда Божоr·о не минути• . 

О, с1·о• ·нати Руській землі, 
сnом'инувши даuнішню годину і JШІНІіх кІІя1ів! 
Того старого Володимира 
ніяк було nригвоздити до гір київських: 

сказав: 



отож-бо й н•tні всТ3Ли стяги Рюрикові , 
і другі! - Давидові, 
та нарізно в них бунчуки мають. співають списи! 

На Дунаї Ярославнии голос чути. 
вона. чайка незнаєма, рано квилить: 

« Полечу,- рече,- я чаі1кою по Дунаєві, 
омочу шовковий рукав у Каялі-рі uі. ·- . 
утру князю кривав11 ного рани . . . 
На дуЖОМУ НОГО ТІЛІ ->. 

Ярославна рано nлаче у Путивлі на З"абороді , мовлячи: 
•О вітре, вітрил.о! 
Ч ому. госnодине. так сильно вієш ти? 
Чому мечеш ти хановськії стрілки 
на своїх леrесень1<их крильцяJ< 
на моєї лади воів? 

• 
ВІЯТИ, Мало тобі було вгорі nід хмарами 

леліючи кораблі на синім морі? 
Чому. госnодине. мої веселощі по ковилі розв іяв"?• 

Ярославна рано nлач~ в Путивлі- r·ороді на заборолі , 
МОВ.'UІЧН : 

•О Дніпре-Слt)вутичу! 
Ти пробив ЄCtt кам'мніІ r•ори через Землю Лоловеu;ькую . 
Ти леліяв єси на собі Свято"Слава насади 
до nолку Кобякового. 
Лрилелі й. госnодине. мою ладу мені , 
щоб н 11е слала йому сліз tra море рано.о. 

Ярославна рано nлаче у Путивлі на заборо.1і, мовлячи : 
•Світлеє і трисвітлеє сонце! 
Всім теnле і красне єси! 
Чому. r·осnодине, оростер.1о гарячJ rтромені свої 

на лад•t воІв, 

в полі безводн і м с11раr·ою їм луки звело, 
тvгою сайдаки стяr.1о?ь 

• 

Гrає море ооівночі. . . 
щуть смерчІ млою: 

І r·ореві- князю Бог nуть .явить 
i:J 'Землі Половецької 
на зем.'lю Руськую. 

к отчому злотому стол.у. 



Позгасали вечjрні зорі. 
Ігор спить, 

lrop не спить, 

І гор мислю nолJІ мірить 
од великого Дону 

no малого ДінцJІ . 
Свнснув опівночі Овпур на кони за рікою, 
вели'І'ь КtІRЗЮ розуміти: 
кни:Jю Ігорю не бути кликаним! 
Гуде земли, 

шумить трава, 
• • 

веЖІ ПОЛО&еЦЬКІІ ЗадВИІtІЛИСJІ. 

А lrор-книзь поскочив горностаєм в очерет 

і білим гоголем ка воду . 
Зметнувсь на борзого кокя . . 
І СКОЧИВ З НЬОГО СІрИМ ВОВКОМ. 

І помчав в і н д.о лугу ДінuJІ, . . . 
1 nолетІВ соколом пщ млою, 

забиваючи І'усеИ і лебедів 
на с нід.анок , Об.іn і вечерю. 
Коли Ігор соколом nолетів, 
тоnі Влур вовком nомчав, 

струшуючи собою студ.ену росу: 
nідірвали-бо своїх борзих коІІей. 

Донець рече : 

•Княже Ігорю! 
Не ма.JІО тобі величі, 
а Кончакові - прикрості , 
а Руській землі - веселості!~> 
lrop рече: 

•О Донче! 
Н е мало й тобі величі, 
бо ,ІеЛЇRВ ТИ KHRЗJI на XBИ.r!JIX , 
спав ти йому зелену траву на своїх берегах срібних, 

• • • 
оnиr·ав ти ного теплою млою nщ тІнню д.ерев зелених, 

стеріг ти його гоголем 
чайками на струмках, . 
чернидьми на вІтрах•. 

• 
на вод.І, 

Не така ж. говорять, ріка Стугна; 
мало воnи маючи, 

пожерши чужі ручаї і струмки, . 
розширена в устІ, 

47 



юнака князя Ростисдава nог~бла 
на дні nри темнім березі. 
Плаче мати Ростиславова 
no юнаJ(у князю Ростис.1аву . 
Поникли квіти жалобою, 
і дерево з туги к землі nриклоtіилось. 

То не сороки заскрекотали -
по сліду І1·о~вім їздить Гзак і:~ .Кончаком. 
Тоді ворони не каркали, 
галки nозамоикалн, 

LОрОКИ Не СК~ІЮтаJІН , 
' nOJ103И nОВЗалИ ТІЛЬКИ. 

Д.мтли стукотом nуть до ріки вказують. 
солов'ї веселими nіснями світ nровіщають. 

Мовить Гзак Кончакові : 
•Коли сокіл до гнізда летить -

• соколича ро.зстріляt;мо своїми 
Каже Кончак до Гзн: 

золочеnими стралами•. 

«Коли сокіл до гні'Jда летить -
то ми сокільця оnутаємо красІІ<'ІЮ дівицею•. 
І каже Гзак Кончакові: 
•Якщо його оnутаємо красною дівицею. 
не буде нам ні сокільця, 
ні красної дівиці, 
і nочнуть нас r1тиці бити в nолі Пмовецькім • . 

Сказав Боян npo nоходи Святослава, 
• 
щснс:т80~ць чаrу давнього -
Яр~1ава. Олеrа. кня.жого: . 
•Хоть і тяжко тій гмові бути без. 
зле тілу без головн•,-

П.'UЧ -

Руській землі (~з Ігорк. 

•Сонце світитьс11 на небесах -
І гор-князь в Руськін землі•.
llівчата сnівають на Дунаї, 
в'ютьсJІ голосн че~з море до Кtієва . 
І гор їде no Боричевім до свят~.>ї Богородиці Пирогощої. 
Землі раді, городи ~селі. 

Сnівавши nісню старим князям, . . . 
ПОТІМ І МОЛОДИМ СПІвати: 

•Слава І горю Свктослави'Іу, 
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' 
Буй-туру Всеволоду. 
Володнмиру ІrоревкчуІ• 

Здоров' и книзим і дружині, 
шо стають за христиJРtи на поганії nо-1кн! 
Кмкзим слава і дру.жиtrі! 

Амінь. 

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНИ 

В Путимі-граАі вранuі рано 
Співає-п.1аче Ярuславна. 
Як та зозуленька кує. 

с.,овами жалю додає: 

сПол~чу,- каже,- зиnицею, 

Тією чайкою-вдовицею, 

Та nонад Доном nолечу. 
Рукав бобровий омочу 
В ріці Кам.і . і ва тілі. 
На кнюк.ім білім, гюмарнілім 
Омию кров суху. отру 

Глибокїі, тижкії рани•. 

І квилить-rL1аче Яроелаана 
В Путкмі рано на ва.ІJу: 
·Вітрило, вітре мін єдиний. 
Легкий. крилатнИ госnодине! 
Нащо на цужому крилі 
На вої тобії мої. 
На книзи, mmo мос миле. 

Ти ханові метасш стріли'! 
Не мадо неба. і зем,1і, 
І мори смнього? На морі 
Гойл.ай насади- кора6лі! 
А тм nрелютнй .- rope. горе! -
Мос веседіє украв. 
В степу на тирсі роз ібгав!• 
Сумує. квилить. ttлаче рано 

В Путимі-граді Ярос.1авна, 
І каже: •дУ жий і пари й. 
Широкий Дніnре. не малий! 
Пробн1t єс.и великі скали. 
Текуч•t в землю По.1овчаttа; 
Носив єси на байдаках 



~· · 

На Половчан. на Коб' na 
Дру.~~tиuу тую Свитославлю 
О мі~ Словутицю nрекрасний! 
Моє ти ладо npиtt~cи. 
Щоб и nостіль весела слала, 
У море с,1із не nосклала. 
Сльозами мори не до.'ІИть!• 
І плаче-плаче Ярославна 
В Путивлі на валу. на брамі. 
Свитеє сонечко зійшnо. 
І каже: •Сонце пресвитеє! 
На землю радість nринесло 
І людим. і землі - моєї 
Туrи-нудьrн не розвело. 
Свмтий, огненний господкне! 
Сr1алнв єси луги. степи, 
Сnалив і КНJІЗИ , і дружину. 
Спа.'Іи мене на самоті! 
Або не грій і не cвintl .. 
Загинув ладо - й я загину!• 

(Тарас LUевченко) 

І 
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ІСТОРИЧНА ПРОЗА 

ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ 

(Уривки) 

Року 1663 ... Як вдарено в бубни на раду. Брюхове-.. . .... 
цькиІІ , вемуr rюстанови, ntшo воисько nриnровадив 

к намету своєї сторони на тую раду. І Сомко tte зозволин
си: і сам, і усі козаки. nри ньому будучії. яко люди до
статнії. на коних добрих, шатно і nри ору.жж.ю. ик no 
войни. 1 ... 1 .же с.жели би ведпуr мнсіrі оних рада стано
ВИ1'нс м би міла, то межи собою битву І'tUти, бо nри таб<'Рі 
Сомкоеом і rармuт було немало. Лrt~ тоє нічоr·о 11е nомог
ло, nоне.же защ)рожці ласкою його царського величе
ства уnевнені (були) . 

І скоро тая рада стала, і боярин вийшов з намету 
і nочав читати грамоту і указ Aoro царського ве,личества, . 
не пано того c1цmчttТJt. аНJ слухаючи nисьма царського 

величества, зараз крик ставси з обох стороІі о гетьман 
ство. Одні кричать: 

- Брюховецького гетьманом! 
А другії кричать: 
- Сомка rетьмаttом! 
І на столець обоїх са.жають.. 
А далі і межи собою узмися битися, і бунчук Сом

ков з.ламалн, заледво Сомко вирвався през намет цар
ський і доnав кони . І кіннам старшина. А і ttших позабн -. . 
ВЗНО ДО КІЛЬКа ЧОJЮВІКа. 

І так сторока Сомкова муси.:Jа устуnати до табору 
свойого. а сторона Брюховец.ького на столещ. всадwtа 
Брюхщмщького. 1ОІ1 ХІtувши ІОІ,.зм. і гетьманом окрик 
нули , ДЗНUJИ ОНОМУ булаву і бyttЧyk В руки. 

( ... f І так Брюховецький з тими знаками зойшов до сво
його табору, где стояк над О~:тром у Куті Романовського. 

А Сомко в'їхав до свойого табору. юже не маючи бун
•tука ані булави , бо тоє заnорожці видрали оному ( ... f 

Рпк у 1677. Зима барзо великая була так сніrамн, нк 
теж і моро"Jами. І мало котрий дt:tіь був без вітру. І три· 
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вала снігамн і морозами великими близько до с:вмтоrо 
ГeopriR. же юже людєм на Сіверу не тілько сіна, але 
А соломи на хатах не ставало ( ... ( 

Того ж року. мJсиця має семогонадJUІТЬ JlHR. в чет
еtрок в обідньом годині. no с;tужбі Бо.жой в nовrоанІІі 
может. заим~·,. церков Рождества Христова. стоичая 
в ринку. б .. ,изько комор крамних. в Стародубі. Од кото
рого запалена церква. не відати мким сnособом, nодобно, 
з неопатрності паламаровой. а особливо гttІи Божий за 
без-,.аконі.и наша,- так великоє буаування церквей Бо· 
жиіх чотирьох. стояЧJІХ у самом ropoLLi. зо всею озаобою 
іх, которая ка усю Украіну с;1авна бу.1а в ма...1ьованню 
образов, так теж великостію звоаюв.- зовс ім nогоріло, 
ико теж і в буаннках 1180ров зо всіми немаль маєтно· 
стнми. Так вигоріло усе місто, же жад.не~я не тілько хата 
не зостала. a.ne ані башта, наветь і самїі ва.;ш nогоріли, 

• • 4 • 

НІчого не зоставивши, а 1 за мtстом. на кUІько сот no-
• о 

дим я rюrор1ло. 

Так страшний nожар був за скаранннм Бозьким. Бо 
в том місті вс•rаласJІ ненависть. Першаи - nолковник 
nротив гетьмана, священики меж.и собою, осьм на двох 
немаль цаnик рок турбува.пись: межи козаками і пасnо
питими свари. позви: а знову зась кор'Чми. шинки нема.пь 

в ка.ж.дом дворі, а при шинках бе'К'цності і частії забой
ства, а за вше"Течность жадної карності не чинено 1 .•• ( 

ЛІТОПИС ГАдЯUЬКОГО ПОЛКОВНИКА 

ГРИГОРІЯ ГРАБЯНКИ 

(Уривпк) 

Коли Mapko Гдешинський розnові"В гетьману Пото
цькому про розгром та заr·ибель війська лис:ького, опи
сав, RK козак.и й татари (кt)ГО мечем забивши, а коr() 
в неВОlІю взившиJ над nоликами гору взили і ик. замість 
булuи у руки заступ аавши. смерть самоr-о генерала 
Потоцького, сина його, тріумфують. то жахнуаси геть
ман Потоцький. і польний Калиновський. а також і всі . . 

nолководці та воїнство від страху заніміли, поникли, 
ик трава або Іtвіт на морозі. коли піс;rи зимної ночі сонце 
засіиє. Не З!fаючи, що діяти, та самі не'1абаром на 
таку ж честь сnодіваючись, зібра.писи вони на раду 
й nочали аумати, ик біцу-лихо оминути: і tta тій раді 
nорішили йти на Корсунь, щоб ближче до Польського 

.в 

' 
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краю бути і. nри потребі, скоріше допомогу зібрати. Від
разу ж nісля ради nрийшли ua Рось і стали табором за 
мшtю від Стеблева. А у вівторок у гості до лихів насnіли 
і козаки з татарами й, гукнувши скільки моці •до 
бою!• , розnочали битву, та, оскільки ляхи перебували 
в окоnах, несила було козакам і татарам лихів nодолати 
(та й не було козаків і татар більше п'nнадJ.UrТИ тисяч) , 
тоді вони вийшли на пагорб і nочали л"хів на двобій 
виJ<JІикати . Якраз отоді і взми ляхи ико.rось козака 
w • • 

и привели до гетьмана, а тон 1 nочав випитувати про 

склу татарську та козацьку. Бранець, будучи від nри
роди кмітливим та хитрим (а мож.е, й самим Хмельни
цьким підмомений). сказав, що татар тільки з Тугай
беєм тис яч п'nдесят і що скоро й сам хан з усією силою 
nрИйде, а козаків баrато - ·~з ліку. ВисЛухали все 
те ляхи і повірили. А шшав на них острах незборимий, 
всі вони посмутніли, руки в них оnустилися і втратили 
вони голову. бо бомнея не лише сили козацької, а й 
голuду й облоги. Порадились вони й порішили пробква
тис я усім табором ; та і тут взми козака дорогу nоказу
вати і отак no вісім возів уря:д усім табором рушили, 
за возами піхота та каnітани, обік табору слуги з муш
кетами, а з обох боків rетьмани з летючою кавалерією. 
Козаки ж влаштували засідку, :відкрили вогокь із само
nалів. коней у возах nеребили і сильно потіснили піхоту 

• • 
ПОЛЬСЬКУ І , ХОЧ ЯК Не ХОТ1ЛИ ПОЛЯКИ, МуСИЛИ ПОГОJІОВНО 

всі, і малі й дорослі, зійти 1 коней і пішо з козаками бій 
тримати, та посеред того воrвю, яккй вели з самопалів 
козаки та з своєї зброї татари, nройшли заледве півмилі 
Та ще ж ка лихо той козак, що вказував дорогу. навмис
не завів обоз лихів у яругу. nрямо у хащі й болото; 
отут, побачивши, що nрийшла їхня лиха година та rІОrh
бель. вони почали свій об,н nовертати - одні на гору 
з'їжджали, інші в боJІото прямували; Хмельницький же 

• • • 
вислав наnеред шеститисичини заrtн козакІв, вони пере-

копали дорогу mvcaм, зробиди завали. а самі засіли 
у тих захопах. Нічого не знаючи про засідку, поляки 
nіwки nростують собі своєю дорогою, !!()Зи позад nоли
шивши - одв'і на горі , а івші в болоті, а тим часом коза
ки і татари калетіли і обоз розгромили. Бачачи все те 
з своїм військом на лівому фланзі, Калиновський силь-

• • • 
но розгювивси, та коли 1 иого поранила. змиривси з ІІО-

разкою і запросив миру та молив. щоб йому життя зали
шили. Всі ж останні кинулис и н,автьоки, і козаки й тата
ри по полю їх, .як сноnи, клали, бо ж їхні сду 1·и , що ко-.. . . . 
неи трималJ.f та за цtлJстю nанських голІв пильнували. 
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аже тільки про себе дбали, на їхніх коней сідали та 
чимдуж утікали . Проте і їх селяки у лісі ловили, тут 
і вс і інші полЬсЬJU полководці козаків та татар просили 
про милість. І воздавши хвалу Госпо.цу, козаки забрали 
багатства nольські, а татари забрали бранців. у іх числі 
два rетьм.ани - Потоцький та Калино.вський-Казанов
ський. Одривольський, Балабан. Бекчановський, Хмеле
цькю1, Комаровський, Яскольськкй, Ковальський та 

• • • • 
СИЛа ІНШИХ ПОЛКОВНИКІВ Та КаПІТаНІВ. 

Ото.- nрийшли ан. щоб Хмельtrмцького 83ІІІТИ, 

А сашtм доаелосм а невсмю nрІІмуІІІІтм. 

llo Крмму буttДJОЧно nростуюn. р~~д~анІІ, 

А а них з радниками обид11а геТЬNанм. 

Вози 111 із скарбами козаКІЦо4 nмШJUІи, 

Аби XYilotiOY СІЮІО 'І'ИМ скарбом При1tрмJІИ. 

Хотіпн пахи на ко:sаках слааи :sажит" · 

Та ГосnоІlЬ •ім•• іі тим, хто ІІМіє терnіти, 

Він юзніс нин і сwмреннкlІ руснакіІІ. 

А rорднх з престопу КІtЗJІОжка nолакі:а. 

Всіх тих баrатмх аідрІщка ІJJJ Криму, 

Що Русь асю хотіли nеrедати Риму. 

САМУУЛ ВЕЛИЧКО 

СКАЗАННЯ ПРО ВІЙНУ КОЗАЦЬКУ З ПОЛЯКАМИ ... 
(YpU(II<U) 

Цікавому норову людському не може нічоrо бути 
сnодобнішоrо, ласкавий читальнику, як чнтаrн кнкгм 
й дізнаватися про давні людські діJІННJІ та вчинки [ ... / 

Отож гідні похвали подвиги наших козако-руських 
nредків оnисали не наші ледачі історики, а чужоземні: 
грецькі, латинські, німецькі та польські ( ... J У ті роки 
я nроходив через тогобічну Малоросійську Україну, що 
лежить на захід від КорсунJІ. й Білої Церкви. Перейшов 
я Волинь та князівство Руське до Львова, Замостя, Бро
ців і далі, і перед моїми очима постали численні без-. . ~ . . 
людю мІста и замки, порожнІ вали, колись висиnанІ 

працею лющ:ькою, як горби й r·орби. Всі вони nравили 
тоді за ористановище і nоселення диких звірів. Я по
б$чив, що фортеці, Rкі траІlJUІЛися нам на шляху у вій
ськовому поході (у Чорrанському, в Константмнові, 
Бердичеві, Збаражі і Сокалі), одні . стоять малолюдні, . . . . ... . . 
llfШJ зовсІм спорожнІЛи - розруиноваю, заросЛІ зем-
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лею, заnліснявілі, обсаджеtІі бур'яном і повні лише чер
вів. і зміїв, й усякого гадди. що там гніздиться. Роздн· 
вквшися, nобачив я nокриті мохом, очеретом і зіллям 
nросторі тогобічні україно-малоросійські поля і розлогі 
долини, ліси і великі сади, красні діброви й річки. стави 
й занедбані озера. І це був той край, JІККЙ nравднво 
колись називали й nроголошували nолJІкн раєм еві· 
ту - він був nеред війною Хмельницького немовби 
друга обітована земля. що киrrіла мопоком і медом. Ба
чив я, крім того, в різних місцих багато людських кісток 
сухих і голих - їх nокривало саме тільки небо. Я nитав 
тоді себе: •Хто вони?• Надивився я того всьоrо порож
нього й мертвог-о, nовболівав серцем і душею - бо ж 
зробилася nуст~ою ця красна колись і nереповнена 
всілякими благами земли, частка вітчизни нашої украї-

•v - • • • - • 
но-малоросІиськоІ, 1 вnали в незв1дь nосельщ 11, славнІ 

nредки наші! І 
Попитав " тоді багатьох старих людей, чому це так, j 

через що і через кого сnустошено тую землю нашу. По- І 
всякому відnовідали м~ні,- один так, цруrи"Й інакше, . . . . . . "' 
1 не мн· я з ІХНІХ неоднакових розnовщем достемекно 

довідатись про nадіння й занеnад тогобічної нашої віт
чизни. Тільки заглибившись у козацькі літоnисання, 
cniзttaB Я ПрО деякі rІрИЧИНИ ТОТО занеnаду [ ... j 

АНОНІМ 

ІСТОРІЯ РУСІВ 

(Уривки) 

Гетьман Хмельницький, чуючи близьку кончину 
свою, скликав у Чигирин урцннків од війська і урядів 
і товарнетоо з найзначнішими козаками і оголосив стан 
справ нації. А по тому, зробивтк перелік поnереднім 

• • у 

на отчнзну напастям 1 тяжким вІинам, що в них вони 

так славно й великодушно боролис.я і nеренесли злигод
ні власною своєю мужністю і достохвальною між собою 
зr·одою, завершив тим. що він. відчуваючи близьку . 
смерть свою. з жалем сердечним 1 скрутою душевною 
радить їм не '.Jанепадатм, в разі nотреби, на мужності 
і nодви rах військових. тримаючись завше одностайної 
згоди і братерської дружби, без чоrо ніJІке сусnільство 
CTOJJTИ не може. «А JJ,- nровадив Хмельницький да
лі ,- дякую вам, братове, і за послух до меRе у війнах, 
і за своє гетьманство! Дикую за ту гідність. .якою ви мене 



І 

вшанували, і за те довір'я. яке ви до мене завше вн.ив
ЛJІЛи! Повертаю вам усі знахи і клейноди, що гідність 
і ВJІаду тую означають. і прошу вас nробачити мені, 
в чому .и, ик людина. будь-кому з вас завинив або кого 
скривдив. Наміри мої про всезагальне добро були чисто
сердечними й правдив-ими. і JІ всьоr·о себе nосвичував 
отчизні, не жалуючи здоров'я <:вого і самого життя. 
Отож зад11и зага;Іьного добра дозвольте ще nопросити 
вас зробити мені останню приємність~ оберіть собі геть
мана за мого життJІ, яхому б я міг відхркти nотрібні 
таємниw і дати корисні nоради в упрамінні. А як у ни
нішню критичну пору потрібна а гетьмани найбільше - . вnравна, мужня и досвщчена людина, то и рекомендую 

вам, ик саме тахих, полковників nереяс;tавського Тете
рю та nолтавського Пуwкаренка і писаря генерального 
Виговського. З них оберіть ви одного. кого по загальній 
нараді заблагорозсудите•. 

Урядники і козаки. заридавwи гірко на слова геть
манські, що так іх зворушили й вразили, а особливо 
про близьку смерть його і своє сирітсtво, 'Залементу
вали: «Кого оберемо на мictte твоє? І хто є гідний наго
родити батьківські до нас заслу•·и твої і нашу в тобі 
втрату? Син твій Юрій нехай наслідує місце і г.ідність 
твою! .. ( ... J Гетьман. дRкуючи урядникам і військові за 
їх до нього признання, заr1еречував вибір їхній на його 
сина, переконуючи, що він дуже молодий і, щоб підняти 
такий великий уряд і в такий критичний час, ще не 
надійний. Зібрання. заперечивши гетьманові. що мо.ІJо
дkть його сина можна скріпити добрими порадами та 
надійними радниками, що їх по знанню своєму вибрати 
сам може, nрисудили о11ноголосно, що •nозбавити його 
батьківської гідності ми ніколм не доnустимо•. 

Гетьман. з уnертого наполягання присутніх, поrо· 
дився на їх волю і , запросивщн до себе сина свого Юрія, 
nоручив зборам із словами: •Вручається він nід охоро· 
ну Божу і вашу оnіку, і анафемі віддаю того, хто зведе 
... . - . 
ного з nутІ nравдивоІ 1 сотварить притчею во язицях 

і nосміховищем у людях! Віддаю й самого йоrо, икшо . . . . . 
вtн шде дорогою незгtnливою 1 вщдалитьси от nравоти, 

• о • • .., 

чес1·1 1 християнських чеснот; 1 заnовІДаю ному на все 
~ • • w 

JkИTTJI НОГО СЛУЖИТИ ОТЧИЗНІ ВІрНО И ЩИрО, ПИЛЬНувати 

їі, яко зіниці ока, і nролити за неї всю свою кров, якщо 
буде їй корисна і сnасеннаІ.. А вас прошу і заклинаю 
скрінляти його добрими nорадами і постійною муж-

• • • • 
НІСТЮ, ЯК8 ВСЬОМу rцtеМеНІ СЛОВ ИНСЬКОМУ Є СПОКОНВІКУ 

мастива і сnадкова•. По тому вручив гетьман синові 
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своєму клейноди військові і пе'Іать національну 3 усіма 
документами й справами письмовими; .і він, за звичаєм, 
був привітаttий і прикритий од урядник.ів та товари-- . -ства прапорами и шапками 1 . ~rолоwенки ~маном, 
3 пальбою 13 гармат та мушкетІв 1 з музкхою ВІИськовою, . . . . ... . 
ЩО грала В МІСТІ на ВСІХ перехреСТ:JІХ І МакдаНаХ, а ДО ПОЛКІВ 

і міст вислано гінців 3 універсалами. Відбувся ж і здійснен
ннА був сей вибір у 7 день серпня 1657 року. 

Старий гетьман перед економ своїм мав ще нара.цу 
з урядникамн й товариством, і на вій обрано за радни-. .. . . 
кІв 1 оnІк.унІв до молодого гетьмана nисаря генерального 

Виговського і полковника nолтавського nуwкаренка, 
що бував уже в nоходах наказним гетьманом. І старий 
гетьман останнього дни в своєму житті, побувwн з сином - . . 
та иоrо радннІ<амн декалька годин наодИНЦ1, помер 

15 серnня, nоnолудні. Лемент і плач челиді гетьман-
·~ . . .. . .. . 

СЬКОІ І ПОСТрІЛ 3 ДОМОВОІ гармати СПОВJСТИЛИ В М1СТІ ПрО 

смерть гетьмана. Військо й народ усикого ранrу і стану ви
nовнили враз дім гетьманський і його оточили. Плач і ри
дання роздирали nовітря , і журба :nродовжувалась nовсюди 
і була невиІ".tовна . Всі оплакували його, як рідного батька 
свого, всі кри~Іали : (ІХто тепер nожене ворогів наших і за
хистить нас од них? Згасло сонце наше, і ми зосталися 
в темряві на nоталу вовкам нена.жерлквим!• ( ... ) 

Похорон гетьманові учинено з великим, але сумним 
тріумфом і з усіма військовимн та громадськими nоче
стJІми. Тіло його в супроводі численного в.ійська й наро
ду nеревезено 3 Чиrириttа до власного wстечка гетьман
ського Суботава і там nоховано в монастирській йо1·о 
церкві, з наnисами й еnітафіями. 

ДРАМАТУРГІЯ 

ШКІЛЬНА ДРАМА 

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ 

ВОЛОДИМИР 

(Уривик) 

Хор 

А 11 д р і й - о 11 " с т о л 1 м 11 І" tl л а м и 

Нині день засвіти:вся - о радість rтремнога, 
д~tІь nрийшон, що зас вітився д;І я мене від Бога. 

Так, це світло , що духом nрислати ВИд.Имо. 
Обіцяв тобі . граде Києве любимий. 
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Був у тьмі ти раніше, хоча перед миром 
Світлим ділом преславний. але ще кумирам 

Темним ти nокорявся, був чорний в безвір'ї, 
Оrож світлом себе ти осяіf невечірнімJ 

• • • • . .. . . . . . . . . . • 

Тн-бо, Русіє, небо у прірвах nідземних! 
Горн кнівськії. отже, збирають безцінну 

Утвар ізвідусюди. Я скрізь добро'Інtшу 
Красоту бачу, наче вінці дороn1, 

Бісери ло всіх горах - це храми святії. 

МИЛІСТЬ БОЖА 

(.Vрuщщ) 

Дія І 

Б о г да 11 Х ме л ь н н ц ь кн іІ омакус .кt•3ІІ.UЬІІу д(),110. 

Гей вже нашої слави занеnад nосліднН1, 
Чого в світі живучи. дождав козак бідний! 
Уже так козакуєм ми всі під ляхами, 
І чо1·о вже не роблять ляхи нам з жидами! 
Честь і славу всю нашу в нішо обертають, 
І імення козацьке згубить nомиІШІяють. 
Чи ж ми. JUІше, від тебе такого чекали. 
Чи це плата за вірність, що ми nоказали, 
Як на морі та суші - не раз так бувало -
Ворогам твоїм роги усім притирали'! 

• • • • . .. • 

Дія 11 
КошовніІ 

Поки сила наша є, nоки духа стане, 
Оборонимо себе, вельможний гетьмаtн:. 
Туркам ми і татарв і ув очі ставали 
За nлюrавців тих, коли бої 11очинали. 
Та хіба ж проти лихів не візьмемо зброю 
І за біди немалі не рушим з тобою! 
добре знаєм: нам усім Окраїна є мати. 
Хто ж не хоче руки ій у nоміч nодат11 , 
Матері , що rкне, той каміння твердіший 
І від лева-хижака незмірно лютішинІ 
Ми не мали і раніш од цьоr·о одмови, 
Tu тим більше і теnер СJІужити r·отові, 
Будем матір і себе в бою боронити. 
Хоч nомремо, а ляхів nідемо ми бити! 
• • • • • • • 



ХNел ьнкцькніі 

Не бійт~си. надію у Бозі тримаєм 
І ворога в надії отій nодол:аєм, 
А що на службу в церкві ви їм nрисиrали. 
Умову ncpe!l Богом иа..1ежну nок.1а..1и, 
Скажу: коли не буцуть ла~~tать нашу віру 
І добру не порушать у тім вони міру. 
І дійово еіддJІ•сuть за службу всю нашу, 
Ми з ними nити станем добра nовну чашу. 
Ну, а коли ту віру свою не тримають. 
То вірності мн себе даремно чекають. 
• • . .. . .. • • • • • 

У кр 11 Т н • ІІрtІ('МТЬ про Бо• у nомі ч т• сrІрмІtнна Хжт.нм1u.кшс:у . 

В моїх безмірних бідах і в невисказанній 
Хворобі та nе•Іалі, в невтиш-нім риданні. 
Як серце гірко стогне, вже трохи відради 
Bi!l тої є утіхи: в моїй цій :Jаrладі 
Мої. нарешті. діти од сну в.же nостали 
Важкого і байдужість далеко nрогнали 
Від себе. а вс і разом взммс:я гадати, 
Щоб матері проnасти дорешти не дати. 
І страх і малодушши від серЦJІ відхлалн. 
Сміливість і безстраwшR відтак nозлучали. 
• • • • • . . . . .. . . . • 

Богданові моему з'яви невимірну 
Ти ласку і <.їовnом стань міцним і оnірним. 
Від ворог1в жорстоких його заступивши. 
І ІЮЇВ nравоаїрних моїх захистивши, 
Вчини. щоб ті. которі мене х:отRть вбити. 
Залишилиt' І• у брані ганьбою nокриті. 
Хай ті зрадіють. котарі в тобі сnодіванн" 
Кладуть і доnомогу візьмуть у стражланн.их . 

в іст ь 

Не плач, о Україно, не треба тужити. 
Печаль пора на радість вже перетворити. 
Уздріла тебе з неба rоріuши зіниця, 
Тобі увіч сnриRє скрізь Божа десниця. 
• • • • • • • • • • • • • • • 
О цивнїі nобіди твої, а всі тії. 
Котрих за Віслу страх був в ліси nреrустії 
Розніс, суnроти зtІову всі разом зібрались 
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Числом над тридцить тисич, вони nеребра-1ись 
Відтак за Константмніа, нв річку Пилнву. 
ХотіІtи nовернути свою. бачте, славу, 
З t·ань&,ю та бе:tчестим нечуваним, вічttим, 
З наруr·ою своєю. стидов'им незвичним 
Безтимно у незвісн.і місця nовтікали, 
Як тільки в полі в очі ХмельниЦІ.кому ста.:tи . 
Кони хто, а хто шаб.1і, вуздечки, кульбаки. 
Хто воза. хто хомута, а хто і собаки 
Чи іншого чого там, аби лиш дkтавсн -
У страсі nоза Віслу відтак оосt1ішавси , 
Покинувши добро все: усі свої рисі. 
Со6олі. горностаї. вовки. ttуни, лиси. 
Сибірки. ванни. конви. імбрнхи. намети. 
Вс і срібнії мідниці, фарини, nаштети. 
Столи. креденси, цукри і скрині губили. 
Окованих возів там сто тисвч лишили. 
Всі інщії користі тут не вичислию. 
Були бо незчисленн.і - напевно це знаю. 
Там досить вже грабунки таої відтрудили. 
Що старости й жиди їх тобі наробили. 
Так їхня тая Вl'еча увіч зднвувала 
Вождя і ВСJІід за ними в погоню погнала 
До Львова, а Небаба, Нечай, Півкожуха 
І Тиша, збоку йдучи, щоб їх ані цуха 
В нас не бvло, подбали: де іх дос 'іrали . 

• 
То честі тобі в славу вони додавали. 
Та не було під Львовом із ким воювати. 
А міста не хотів він даремно nсувати, 
Тоді сукна на викуп козацтву прислали 
І вимовлсну суму rрошей наскладали. 

Вже да;.1і . Україно. Богдан твій cтyr:tat:. 
Від Львова nід Замости нараз досJtгає,. 
За ним nовсюди слава гучна.и nроходить, 
Ім 'и його й за море останнє доходнть. 
Л ихи у л.11к уnали, аж. тільки повіtОТЬ 
Вітри , то вже Хмельницький іде, розуміють. 
ТакиА-то був велнхмй лихів той воітель, 
Від Бога тобі да.ний. Вкраіно, збавитель. 

Уttраїна 

Слова твої чудово мене утішають. 
Коли таttії великj r10бідм звіщають: 
Нехай же за цим словом добро мetti буде, 
Нехай Богдан, побідник великий. nрибуде! 
• • • • • • .. . . . • • 
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Діти у к ра ї н с ькі 

Ти, pet'lн icfl() евитоі віри надихнувшись, 
Встуnить у бій дер·Jаєш, жаху не відчувши. 
Від ворога, Богдане, ти П рятуєш 
І nрав~дно, достойно з нею торжествуєш. 
Ворота бо 11екельІt і . вражїі uавіти 
Не можуть христосщuщів ЩИРІіХ одолітИ, 
Тож доки буде віра наша nробувати. 
То доти буде слава І тво.я сіят•t. 

• • • • • • • • • • 

ІНТЕРМЕДІТ 

ЯКУБ ГАВАТОВИЧ 

ІНТЕРМЕДІЯ ДРУГА ДО 

•ТРАГЕДІТ, АБО ОБРАЗУ СМЕРТІ ... !> 

(Уривок) 

Т ато 

Сину, сину. nс.ська я тя м.<tt., уховала, 
Яко-сь ти тая шкода не засмзковала! 
А иащо-сь сви ні nасав, а не смотриш кеблиці 'l 
А .зачни-І-І () м~ні хоч якої небилиці! 

С им 

Б.ільш, тату, не хочу и .и,о шко;rи ходИти, 
Бо я не злюблю. що там схотять бити; 
Бо якщ:ь не могу язбуки nоияти, 
Ану ж коли ся nрийде лі т~ри складати? 

Т ат е 

Ба мовчІt -но, сину! Добро то буде. 
Будутt. тобі nотім завидуватІt 11Юдн . 
От. Jl t'дuщo. rовориш! Куди rи убрався? 
От прочитай я·збуку та уж.~ не бався ! 

с Jt н 

Та я уже добре, тату, буду я читати , 
Але хто мене буде поправувати'1 

Та то 

Ну чого, си1-1у'! Тадже Знають люди, 
Тадже та хтос ь тебе rюnраwrяти буде. 



І 

І 

Син 

Тату, тату, nовідж., бо сnершу не знаю, 
Та я таки ВСt;Ї язбуки не nрочитаю! 

Тат о 

Тьфу. сину. чи .же-сь не чуuав, що моВІUІть люди - а б в л? 
Гой-гой, сину, нічого доброго 1 тебе не буде! 

Син 

От ти, тату , не брідь, ліпше будеш чинити! 
К о11и мене не можеш nисьма ІІаучи ·rн, 

То тн мене 110 сюtтах воякnІ оженити . 

Тато 

Ов. песький сину, nереnеський, nоганський сину! 

От коли умотаю руку у твою чуприну! 
Та менL сивцеві . казати лrати? 
Прийшлося батькові од тебе лиха діждати! 

Син 

А чом .Же-сь мя змалу до школи не давав, 

Але-сь ми вівці і телята nасти казав'! 
А теnер я до науки охоти не маю 

І тої язбук•t прочитати не знаю. 

Та то 

Отже, nанове, чмо ее я на старість діждав? 
Що мені мій син брехати казав? 

Син 

Тату, тату! Як ти візьму кнr.м обертати, 
Не будеш знав. куди утікати! 
А чом .же-сь ми змалу до науки не давав'! 
То би.-сь був з мене те11ер JІіпшую nотіху мав. 
А теnер росту псу трава, бо nам'ят і не маю. 
Візьми собі і ксблицю, бо нічого на ніі1 не знаю. 
Ту r СІІІІ Т;tТ ()ІІЇ таблицю ООЛU.Ж.RТЬ. 

Тат о 

Ав, песький, nерепеський. ІІО І·анський сину! 
Б1щай-єм тя був ве знав, таІ<ую дитину! 
ТСІк мене. ста роr·о сивця. з неважати'!! 

От ,... . ,.. ' 
теnер же я теое вrзьму ооертат11 . 

Ту r rпто .. остурnм на си 11.1 мn хає. 11 СІІІІ та A•J ~• y кr•,· rypnм . 
С ІL1адаС: ПnТІМ "ІОВН"І'Ь. 
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Син 

Ей. тату, дай покій! Ей.! Гвалтf Тату, даА покій! Гамуйся! 
Тут С'МН4 б'r~ см11 MnlltfТЬ. 

Ей. не буду nt більше тркаати. 
А ю.~~t, Боже. nомзгай тата обертати! 
І 6у N та ТІІ бt!ти, ТІІ J'O kptiЧMТh. 

МИТРОФАН ДОВГАЛЕВСЬКИЙ 

ВЛАСТОТВОРНИЙ ОБРАЗ 

ТретJІ інпртод.ія 

(Ypuвt.Jк) 

Вміхаа ІІо4У .«ИК ІНІ ТОрІ' Ї3 \:МІІОІІо4 і. "3aJIMWII111Utl СИНа, ПIWUII 

тupry.aant; nриАuим три ІІркги (rут.твП і о6ікра.1м сина. Cl(nJX> 

ІЮ~ртІІ~ІІ б:атt,ко~. ~ )rщщ .. і одмн 11рмr·а.. 

Батько 

Не заїздім далеко, станьмо ік Щ)розі, 
Та я nіду нв місто, а тн СJІДЬ н.а возі! 

Син 

Добре. татку. будемо на возі сидіти, 
Ті..1ьки не забудь к святі дещо nокуnити. 

Батько 

А я тоrо наАбарзе. що сам.а казала. 
Вона і блаrовісноrо RЙЦJІ споминала. 
Сиди ж. синку. да й rлJІди : от .Ііа возі міхи! 

син 

Казада іще мати. щоб продав оріхи . 

Батько 

Чи не казала ще чог-о на місті куnити'! 

Син 

К святому 80Скресенію чи не купиш с.вити'! 

Батько 

Ото іще казала шахрану на паску. 

Син 

То. то, татку. куnи і запаску. 



Батько 

Добре, синочку. куnлю. Ось озьму свитище. 

Син 

У же ж заразом куnи Со.1осі і днище, 
Грсбікь і веретено, і л·ІОJІЬку для ЯцJІ, 
Ч~рцю, курки, f8...'1}'HY nокрасити tІЙЦJІ. 
А мені на чоботи, кармазину, тату. 
Горщок. макітру, м'JІJto і солі у хату. 

Батько 

Ну. вже ж nіду на місто. щоб нам не баритись. 
• . . ~ . . . . . . . • • • • 

От R сього, Пилипку, Ііічого не знаю, 
Що " чиню n'JІний - чи б'ю, чи rюлаю. 
Ну. не бійсJІ. дитятко, не буду вже пити. 
Кол·и б тільки додому дещо покупити. 

Яри га 

Ек at-ta, брат! Какіє очень срядні рагіІ 
Аврюха. сматрі сзаду! Вот в мєху пирагіІ 
А ми вот вжо начньом чуnруна вбірати. 
Ну, брат, Кірnічов.. с вала раrі-та снкматнІ 
E-L":tt, срJІДНмє pari, і нам би здалмсJІ! 
Ну-ста, брат Авруха. 18 вала берисJІ, 
Да вот. брат, оба рагі с вала nоздіАмаєм. 
А снявwи да nонєсьом, в карман nахаваєм. 

син 

Що ви таке J')(Юнте'! Не руште бичати! 
Бо uн батько на місті, " буду кричати! 

Яриr· а 

Нє врі многа, хахол! Рожу растаскаю, 
І з галави волоса всє тє позриваю! 
Прінмі єео xapawo. бл ... ово сина, 
Штоб он ІМЩЗЛ, скурвой син. каков я дєтінаІ 

син 

Я, мосьпанство, п'ятачка не жалую дати. 
Тільки, будьте ласкаві, не руште би'ЧатиІ 

Ярига 

Да ВОТ МИ самі ДЄНЄГ ЇМЇЄМ дОJЮЛЬНОІ 
Снімі-та pari с вала! Ужо болтать nолно! 

• 
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Батько 

А що, синок, сидиш ти? Чи не змерз у ноги? 

Син 

І от замалим з ВOJJa не nропали роги! 

Батько 

Що такеє, синочку? З нашого бичати? 

Син 

Ет. не що зьомочки хотіли знімати! 

Батько 

Се ж ти, бачу. калачів не встеріг на возі ! 
Я :ro казав, щоб самій nо~зти, небозі! 
Я сщщівавсь на його, негідного ск.на, 
Аж воно nридбало, чортова дитина! 
Якби взив, щоб не мучив, куди утікати, 
То б воно nам'итало, як то доглцати 
Отцівського доброго! А йому все сміхи! 
А того не зна, блазня, що із воза міхи 
Проnали! Та вже сидить, дідьча, собі тихо! 
Якби різнув no мурзі, щоб каnало лихо! 
Ачей би вже тетюха його nо-трусила, 
То б. дідька дитина, так вдруге не чинила! 
Батько бідкий tовчетьси всюди головою, 
А його воза глядіть покннув з бідою/ 
Так він того нічичирк, щоб чого доrли.нув, 
Лиш и куди внчахнув, то він к чорту грянув! 
То б я кам си де nодів, а воно не дбає, 
Щоб худібки доглянув, того не гадає! 
Нехай же! Хотів купить ік святі шапчкну, 
Ходи ж теnер без шаnки, нетецький енну! 

Яр н га 

Ека UL'Іика. очень сридна. ізволь nокуnати, 
Ведь такой на базарє не можна сискатиІ 

Батько 

О, скурвасинська з блазним, щacJntвe икеє! 
Не гадав куnить шличка, а тут, их на теє, 
Чорт приніс із товаром сюди к мені свата! 
Що ж мусить батько стилий! От сердиться в ката! 
А що дам, nане каrараній , за сюю шапчину'! 
Коли б не дороживси, то б .R куnив сину. 
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Яри r а 

Да нєт, сват, нє дараrа, только што полтіна. 

м у ж и к 

Ну лкш, не каланткр, озьми nівалтина. 

Яри r а 
Да нєт! Што тм врЬ()Ш, нєвєжаJ Да ведь ето шляла! 

мужик 

І .же 6 то ·ми купили. тільки-но nочата! 

Яри ra 
Как .же, чуnрун, не куnкш ти етой шляnи? 

Мужик 

І nіди. бестелюrо, не видали шкали! 

Яри r а 

na што тн, безтолковий, меня здесь ругаєш'! 
Как пападу за хохол, дак ти меня взкаєш! 

Му ж и к 

Ось Я ж тебе наперед хлудиною rречі, 
Я к аисаноч..ку, сnишу nомаленьку плечі! 

Яри r· а 

Как, чупру11, мнє тронєш - глаза растаскаю 

І ааласа з галави всє nовириваю! 

Му ж и к 

Н а. коли хоч. з деньгою алтин за шаnчину. 

А rтридатку до копи - колякою в сnину! 

ВЕРТЕП 

(УрІШКU) 

Ява третJІ 

П астух nерший 

От ее ж і ми, nаничу, до вашої-таки мосьці, 
Але ж Грицько з Лриu.ьІ<ом примелися в rщ:ті; 
Ось і яrня вам прин~сли із сільського стада , 
Нехай буде да здорова вся наша громада. 
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Пастух другий 

Як та~t, то бувай же, nаничу. здоров; 
Да if нам дай, щоб і ми такj були здорові. 
Да із сих чижмаків обулись в саn'янові . 
Благослови JК сеА подарок віл нас прийнмти. 

А нам дозволь погуляти. 

Ява п'яrІШдцята 

Смерть 

Аз єсьм мон.архиня, всього світу nані, 
Я цариця суща на ВСІІкії страни. 
К нязіє і царіє під мастю моєю, 
Усіх вас JІ nосі чу косою своєю. 

• • • • • • • • • • 

Яоа сімІІадцята 

Чорт 

Друже мій вірний, друже прелюбезниИІ 
Девго ждаJІ R тебе в r·либочайшій бездні. 
От так беруть, от так несуть 

Розкіш н-иків світу! 
Понеж-е дать не могуть 

Перед Богом отвіту. 

Хор 

Не відав же он, що істребиться 
І царство його в кінець розоритьси. 
Заслуга йоrо знатна всім і она, 
За то й пекельна бездна ізrотованна, 

О Іроде nреокаяннийІ 

ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА 

ІВАН ВИШЕНСЬКИй 

ТОБІ. КОТРИЙ МЕШКАЄ В ЗЕМЛІ, 
ЩО ЗВЕТЬСЯ ПОЛЬСЬКА ... 

(Уривки) 

Звіщаю вам, що земли, 110 ккій ходите, і е ній . . . 
ви у JКиття, народившись, nущеН'І r нмн.І живете. пла-

че, стоr·не і волає tra вас rtepeд Господом Богом. про-
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І 

І 

І 

СІІЧМ СОТ'ІІОрители, щоб послав погибельної кари і асе
саітиьоrо потопу, котрий N.ir би вас викоренити. щоб 
не осоериали більше її антихристовим безбожним 
неаір'•м і неспрааед1tК8им жнттJІм. 

Де-бо нині в Л идсЬІ'ій землі віра, де надіи, де любов, . . . 
де правда 1 спрааедлнаtсть суду, де покора. де єван~JІЬСЬІ't 

• • • 
заповІДІ, де аnостольська проповtдь. де закони свJІтих, 

де збереженнJІ заповідей, де nросте благоговійне і благо
честиве християнство? [ ... J І ик дер:~аєте безсоромно на
зивати ее& христиJІНСЬІ'ИМ іменем, коли сили того імені 
не бережете і не хочете ачктиси на ділі ос.мrнути й зберегти 
суть тоrо імені? 

Теnер-бо в ЛцсЬІ'ій землі саJШtеники офірують черевом, 
а не духом. Пани починнлис• над своїми rrідпеrлими nід
.цанцJІми вишнмн від Бога і від Творця. икий nошануааа 
усіх однаково, давши свій образ, через суд безбоJІUfий воз-. - . 
неслиси 1 у caotx антихристового закону nравах оцtннли 
вищою ціною безсловесних істот над люд Божий, відданий 
ім дочасно nід ападу [ ... J 

Замість смирення, простоти й убогості nанують гордість. 
х.нтрість. махлярство й лиходійство. Замість суду it nравди 
панують брехни, кривда, облудкість. суnеречки. наклепи. 
лицемірство. обJІесність. насНJІЬСтво актнхристове. За
мість віри, й надії, і любові Іtанують безвір'я, відчай, не
нависть, заздрість і мерзота. А замість доброчесного 
&ИТТJІ конечна розnуста. олюгавство й нечистота гидка 

nанує. 

Покайтесь отож, усі ж.иТ'еJІі т1є1 землі! ПокайтесІІ, 
щоб нагло від скорого Бо.ж.оrо гніtву не загинути nо
даійною смертю: і вічною, й дочасною / ... І 

Хай nрокляті будуть ападики. архімандрити й ігумени, 
котрі монастирі nривели в заnустінни і nочинили собі 
із свJІтих місць фільварки, а car.ti 'Ji слуrами та nриJІ
тел•ми у НИХ nеребуваJ(}ТЬ ПО<КОТСЬ*ОМу; на СВJІТМХ Міс
ЦИХ лежачи, гроw.і збирають. із тих nрибутків, що nодан.і 
ДJІJІ Христових богомольців, дівкам своїм віка готують. 
синів одиrають. JІtінок nрикрашають. слуг множать. бар
вмсті одежі справ.1JІЮТЬ. nри•телів збагачують, карети 
куnують. зааодJІТЬ ситих і стрійно одягнених візників,
за.ж.ивають розкіш ( ... ) 

О земле заnустіла й заросла терням безвір'я та без
божності ... 

До тебе, земле Лидська. з nлачем моапю: •Як стало 
розnусницею місто: було nовне воно nравосуддя, справед
янвість у нім пробувала, те11ер Жt' - розбійники! / ... ) 



О країно rрішна, люди лютії, nовні rріхів, nлем'я лихеє. 
синове беззакониШ Залишили Господа. поверніться назад! 
( ... І Образ БоJК.ИИ оrноїли ви! Немає цілого місtUІ від . ~ 

rр1ховно1 недуги - все струп, все рана, все пухлина, все 

гнилизна, все вогонь пекеJІьний, есе хворість, все ошукан-
• • 

ство. все пtдстуn. все лжа, все мана, все тшь, все пара, 

все дим. все суєта. все марнота, все привидди - а сущого 

нjчого нема! Все смертоносний гріх. усе смердить пеклом, 
адом і вічною геєною! 

Покайтеся отож, Бога ради, покайтеся. доки на пока-. . 
кнкя маєте ще час: mсл.и смертІ того учинити не зможете. 

Чому такі нечутливі с1'али, одебеліли й окам'яніли серцем 
та помислом? Хіба не вірите, що помрете'/ ( ... } Готуй
теси ж до того, щоб відійти в майбутній вік! Готуйте 
діла, готуйте чисте життJІ. готуйте догодження Богу! 
Отож. коли звелить вам Владика відіН.ти від цього житти, 
майте все те готове з собою. Хай буде той скарб при вас 
на смертній постелі, щоб побачнли ви те своє зібране, . . 
коли душа розлучитися захоче Із окаянним тягарем тІЛа, 

й утіштеси! Відійде вс.яка болість, оеч.аль і зітханtі.R і осві
тить вас світло Троїчного Божества; де життя безконечне, 
радість невимовна, веселощі неосяжЮ• ( ... } 

ПОСЛАННЯ ДО ЄПИСКОПІВ 

(Уривки) 

} ... J Покажіть же мені, о ви. котрі згоду в'яжете, 
ttи хтось із ва.с, будучи в мирському жмтті, виконав оті 
шість заповідей, узаконених Христом: тобто чи голодних 
нагодував, чи сnраглих напоїв.. чн мандрівних людей при
хистив.. чи голих одигнув, чи хворим послужив, чи тем

ничкиків навідував'! Чи не ващ і МЮІості ті шість заповідей 
не тільки nотоптали в мирському чині. але й нин.і. начебто 
в духовні.м nеребуваючи, постійно тоnчете! 

Чи не ваші милості голодних оголодюоєте і чините 
сnраглими бідних nідданих. котрі носить той самий образ 
Божий. що й ви: на скріт церковних і їхнє nрогодування, 
nодане в іц благочестивих христиин. rрабуєте і з гумка 
стоги та обороги тиrнете, самі з того зі своїми слугами .. . .. . .... 
годуєтеся, ІХНІИ труд на тт кривавии, лежачи та сидячи. 

сміюч.ись та граючи, nожираєте, ropi,rtки очищені курите, 
пиво трояковиборне варите і в.пиваєте у nрірву ненасит-. . . ... 
ноrо черева, самІ 1 з гІстьми своІми пересичуєтеси, а си-

роти церковні голодні і cnpar'лi, а бідШ піддані у своій 
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неволі річної п.отреби не можуть задовольнити, з дітьми 
у скруті, їжу собі уймають, 6oJt'fИCЬ, що їм хліба до на
стуnного врожаю не вистаqить ( ... І 

Чи було, що ви оДJІrали голих'! Чи не ваші милості 
самі оголюєте: з обори коні. аоли, вівці у бідних nідданих 
забираєте; податки rрошоаі, податк.и поту А труду від . 
них витяrуєте; аз них з живого луnите, оголюєте. мучите, 

• • • 
морите. не зважаюqи на час: взимку 1 вттку. в негоду, асаю, 

JІК ідоли, на одному місці сидите або, коли й трапиться 
перенести на інше місце того ідолотворного труда, без
скорботно переносите його на колисках, так наче ви вдома 
сидите. А бідні піддані і день і нjч на вас трудпьси 
А муqатьсJІ, ви ж бо їхню кров, силу, nрацю і старання 
висмоктавши і починнаши rолими в оборі та коморі, ваши.х 
вирванців, що ступають перед вами, фалюндншами омга
єте, щоб красним виглядом тих слуг око наситити, а ті 
бідні піддані nростої доброї серм'JІжки не мають, щоб 
покрити голизну. Ви з їхнього nоту мішки повно напи
хаєте грішми золотими, талирами ... а ті бідолахи шелJО'З, 

• 
за що солІ куп.ити, не мають. 

Чи було, що ви хворим послужИJUt? Чи не ваші милості 
самі чините хворих із здорових.: б'єте, мучите і заби
ваєте? [ ... ) Чи котрийсь із вас покинув дім, села, маєтки, 
майно, родичів і мирське життJІ заради Госnода? Чи не ваші 
милості длJІ того й до біскупства докоnалися, щоб знайти 
у Божjй церкві більше маєтків, майна, грошових скарбів 
та nрибутків, слуг лічбою подвійною й nотріftною, ні;к 

" . 
мали ІХ спершу, славою ваку цього коронуєтеси. плаваєте, 

як у маслі , в безnечальних та розкішних достатках? 

МЕЛЕТІЙ СМОТРИЦЬКИЙ 

ТРЕНОС, 

ТОБТО ПЛАЧ ЄДИНОТ СВЯТОТ ВСЕЛЕНСЬКОТ 
АПОСТОЛЬСЬКОТ СХІдНОУ ЦЕРКВИ 

• 
(YpU8KU) 

Горе мені, злиденній, ой леле, нещасній, звідусіль в 
добрах моїх обідраній. ой леле, на ганьбу тіла мого перед 
світом із шат розди:гненійІ Біда мені, незносимимн ладун
ками обтяженій! Руки в оковах, Jtpмo на шиї, nута на ногах; 
ланцюг на стегнах. меч над головою двосічний, вода під 
ногами глибока, огонь з боків невгасимий, звідусіль волання, 
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звідусіль страх, звідусіль nересліцуаанни. Біда в містах 
і селах, біда в nол их і дібровах, біда в горах і в ~м них 
безодюrх. Немає жодного місця сnокійного ані житла без
nечного. День у бОJrістих і ранах, ніч у стогнанні й зітханні. 
Влітку сnека до млості, взимку мороз до смерті , бо ж гола
голісінька і аж на смерть гнана буваю. Ko.mtcь гарна й бага
та . теnер сnоганїла й убога. Колись королева, всьому світові 
люба, тепер усіма зневажена і сnечал.ена. 

Пристуnіть до мене, усі живі, всі народи. всj жите.лі 
земл:і! Послухайте голосінни мого ( ... ) 

Діток народила і зростила, а вони зреклися мене, 
стали мені посмjховиськом і глумом. Бо роздягли мене 
з шат моїх і голою з дому мого вигнали: однили оздобу 
тіла мого і голови моєї окра<:у забрали. Що більше! 
Вдень і вночі зазіхають на бідну цушу мою і про згубу мою 

·~ 
ПОСТІННО МИСЛJІТЬ. 

О ви, котрі стоїте передо мною, ви, котрі щtв.итесь на 
мене! Де є туrа і жаль, nодібні до гризот моїх? Діток вро-- . 
дила, пильно rx ростила. а вони мене зреклисJІ 1 nривели 

до упадку. 

Колись nані сходу і заходу сонця, nівдни і nівнічних 
країв, удень і вночі плачу. І сльози по щоках моїх, ях nотоки 
річкові, течуть: всі мене покинули, всі мною згордували r ... J 

Сини і дочки мої, котрих зродила і зростила, зоста
вивши мене, пішли за тою, котра ними не боліла, аби 
з набутком із дорідності її насититись. Священиків 
моїх осліnило, nастирі мої, молодь моя здичавіла, дочки 
мої до розnусти вдались. І всі одним намислом, Бога 
і правду Аого занедбавши, на цушу мою заповзялися . 
Роззокли nащеки свої. шиплять та скрегочуть на мене 
зубами своїми r ... ] 

Завмерло 8 стражданні життя моє. і літа мої в зітхан-. . . .. . .. 
НІ ЗаСТИГЛИ, рОЗВІЯЛИСЬ, ЯХ ДИМ, ДН І МОІ , а КОСТІ МОІ , JП< 

вижарені, висох.ли . Посічено мене, як сіно. І зав'яло серце 
моє од голосного плачу мого. Присох.ло тіло моє до костей 
моїх [ ... ) 

Звідусіль с іті, ями скрізь, звідусіль отруйні жала. 
Там вовки драnіжні, а там леви розлючені. Звідси дра
кони ядовиті, а звідси васклиски люті. Не бачу, куди 
nовернутись, не знаю, куди nодатись, до кого голову 

свою прихилити, кому себе в оборону дати ( ... І 
Нещасна ж я мати! Що такого вчинила? За що не

зносні nереслідування од власних своїх синів терnлю? 
Що я смерті гідного скоїла'! За що в здоров'ї своїм не 
чуюсь безnеч.на '? 
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Одні мені недбальством шкошrть. інші 
му завдають. Ті переслідують незносно. а 
вороже. У глибокому '1Jti поrрязнувши і 
скорившись, 101ене занедбали 1 ..• І 

тяжкого Г/rу-. . 
ТІ зрІкаються 
~ ' 
ного прирощ 

Я змучена і од усіх матерів нещасливіша. Бо куди 
не обернуся, всюди си-нів моїх на зради собі зfІаходжу. 
Тут бездонні 11ми коnають. там дротІІ.Ні сіті закидають. 
Звідти ядовиті жала виnускають, а звідси смертельні 
отрути виливають. Одні Юіні, інші таємні, де.котрі під
хлібством, а декотрі роrрозою, усі, однак. одностайно 
на моє .життя важать, усім одна мати в ненависті. 

Чи .ж маю боятися? Аж ніяк! Ось стою! Хай прийде хто 
і нагостреним залізом зомліле серце моє вразить! Хай 
приступить і збоді11е лоно матері своєї розітне! Нехай 
терзає тіло згорьованої неньки. Ліпша-бо смерть над життя 
мізерне. і миліше мені раз нагло вмерти, аніж з мечсети
вості синів своїх щодн11 скорботно в.мира.ти 1 ..• І 

Тн. Царю вічної слави, неба і землі Влад.11ко [ ... І ! 
Не до1.1ускай незбожним синам, аби з упадку матері 
своєї звеселнлиск. Однак, всемогутній Боже. не зразу 
навідай палицею nагуби беззаконJtЯ їхні, а утримай на 
деикий час заради мене nростягнуту дпя помсти Твою 
nравицю. бо и ще раз піду до них і спробую напути-ти .. . . . 
ІХ - МОЖ·е, ХОЧ ПІД КІНеЦЬ ЖИТТЯ СВОГО ОТЯМЛЯТЬСЯ 

.і прийдуть та поклон, мені належний, оддадуть; і бу
дучи з ними в згоді та обопільній любові, я перед ли.uем 
Твоім !:тану і знову радісно і ве.с.ело і~'я Твоє святе сла
вити і звеличувати разом із ними буду. Отож, вже йду 
і Твоєї неви.мовної Д(ІОроти прошу, зошли їм дар ласки 
і милосердності своєї. Розпали в них огонь любові Твоєї. 
аби, чуючи, зрозуміли, і, зро'Зумівши , прийняли, і, nри
йнявши, спокутували ( ... 1 

ВІРШОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

КЛИМЕНТІЙ ЗІНОВІІВ 

І з к н и г и • В і р ш і. П р и п о в і с т і n о с о о л и т і~ 

ПРО КОЗАКІВ 

Всі на світі козаки трудяться баrато, 
вистаВ11яють у бою rруди презавзито. 

За вітчизну і добро ваше, християни, 
щоб nодужать не змогли вражі бусурмани. 
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Та не тільки на війні груди виставляють, 
. але й голови в бою часто покладаЮть. 

Дай сnасіння. Господи-, за таку відв'агу, 
о V • • 

rр1шеи тон, хто вн.RВЛJІ козакам зневагу. 

Вдома простий ч0;11овік завше пробуває. 
а козак у військо йде. дім свій залишає. 

Чи щ>вернеться, йдучи,- впевнитись не може, 
тож і ти обережи 'іх од смерті, Боже. 

Не годиться т~кож їм осуд вия.вляти, 
козаків, немов . святих, треба шаАуSЗти. 

Поза8І< і кров сВ()ю 11 битвах проливають, . . . 
1 за ВІРУ праведну душІ покладають. 

Тим з н.ебес подай свою, Господи, корону, 
хто ДІUІ вашої землі 'tИНИТЬ оборону. 

ПРО РАТАІВ 

Над усі ремесла це - річ кажу відому

ХJJіборобсТІЮ. &Jtriднe світові усЬОму. 
Во хоч би хто срібло міг. З<).Іtото рОбити, 

а без хліба чи б хотів золото вкусмти? 
XJriб у змозі, кажуть-бо, й, серце укріnити, 

як людині ж.и:вота хлібом наситити. 
Без насущного живим годі пробувати, 

довелось би всім тоді з голоду вмирати. 

ПРО ГОНЧАРІВ 
(Уривок) 

Був найпершим Гончарем. rІотрудившись ревно, 
наш Господь, що сотвори:в і Адама, й- Єву. 

Котр·ий дав люднfІі всі справкості уміти 
• • • 
І ПремудрІСТЬ. Не ()ДНУ ВЧИТИСЬ роЗумІТИ. 

Тож. ремесла гокчарів можна звать свіrими, 
nозаяк Адама Бог сотВQрив із глини. 

А гончарам людину теж легко ізліпнти, 
неможливо тільки 'ій душу сотворити. 

Але кух.лі для питва вміють виробляти 
і, щоб їж.у готувать, різнії горнята. 



• 

ІВАН ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ 

ВІРШІ ДО ІВАНА САМОЯЛОВИЧА 

Поети про Дедала звіщають билиці: 
Він, засланий за море, терnів у в'язниці, 

У хитрім лабіринті, аж вибратнсь трудно. 
Між nлутан.нх nроходів сндіть бу:іо нудно, 

Тож виготовив крн.:rа із різних матерій, 
А що у лабіринті не зна1"и де двері, 

Вдяrнув на себе крила, рвонувся з в'язниці 
І полетів над морем, ик роблять це птиці. 

Наш світ також, JІ.К море, що широко грає. 
Земля - в'язниЦJІ темна вилtаJЩJІМ із раю. 

Вітчизна справжня - небо! В палаци небесні 
НелеІ'Ію завітати натурі тілесній. 

Хто .ж од землі захоче ЗJtетіти до неба. 
Дедаловїі крила пркnравкти треба. 

Ще кажуть: досить віри - і неба доскочать. 
Промовлю: усі вірні собі те nророчать. 

Але чк труп людини, спитаю, літає? 
Ні, без добра і віра nорожня буває, 

Дає крило нам віра, та звіснеє діло: 
Чк на крилі одному летітимеш сміло? 

Не лише добродійства самого нам треба, 
Не полетиш безпечно, людино, до неба. 

І ти отак, Іване ( ... ) 
Шість крил собі nриправив; тоді , nрезавзятий, 

На серафимів образ став шестикрилатий. 
Є Віра та Надія, Любов є праворуч, 

Смм~ння з Чистотою, Убогість - ліворуч. 
Отак окрилатівшн, літаєш безпечно 

І неба досJІГаєш, .ж.ивучн статечно. 
Там тезоіменинник назустріч ступає, 

Русинський наш ЗвитВJКцю, і благословляє. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

СЕМЕН ДІВОВИЧ 

ІЗ ВЕЛИКОДНІХ ВJРШІВ 

(Уривок) 

Христос вокрес, щаслнва година! 
Благословеннан ковбаса і солонина! 
А порося до сокола би ся рівняло, 
Бо коби крила мало, то би попід небеса літало/ 

15 



Так~єм того дізнав. 
Гдм~м ·nеченю, і ковбасу. і nорося добре затинав. 
І так мв тu ковбаса добре розібрала. 
А• мя матуся водою од11иаапа 

І моакть: сСинку. іще борщику ізварю!• 
А по хребту добре києм. no ребру! 
Вчора~м 6кл nішов тілJоКн nід OJlHO окно сnівати. 
А той чоловік nочав на мене з собаками гукати: 
•А улю~ люлю, ловіть катю•ноrо сина! 
Коби nІймати, добра у нього чуnрина!,. 
А я, неборак. широко ногами стуnаю, 
А іншнм нищим неборакам rолос подаю: 
•Утікайте подапечку тої хати. 
Бо той чоловік nсами і києм хоче нас забігати!• 
Я кричу. а он ми києм став зоrрівати, 
Мусил~єм, панове, на дарозі лнrтн одnочивати. 
rвалт. rаапт, люди добрі, рятуйте, 
Або мя старого солониною шмаруйте! 
Прошу вас. nанове, до доктора ми дайте, 
Ачей бн~м до здоров'я nрийшов, кашj з молоком 
nрисилайте! 

КАСІЯН САКОВИЧ 

ВІРШІ НА ЖАЛОСНИА ПОГРЕБ ШЛЯХЕТНОГО 
ЛИЦАРЯ ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО ... 

(Уривки) 
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Лиш мужністю на війнах ШJUІхетному роцу 
Не грішми, але кров'ю - здобудеш свободу. 

Козацтво Заnорозьке права зacлyJІUtJJo, 
Бо nана і отчнзну заажди боронило. 

Про му•ність 38nopo•uiв хроністи писали, 
Щоб їхні перемоги нащадки знали. 

На морі і на суші. і пішо, і кjнно 
· Наnасників отчнзнн ті били незмінно. 

Походить їхнє плем 'я іще од Яфета, 
Котрий отuи старого прикрив був секрета. 

За роського монарха Олега дмали 
Вони човнами море й Царrрад штурмували. 

Монарх їм Володимир Христову дав віру, 
З тих пір вона і сиє д1111 Іхнього миру. 

При ній вони і досі стоJІть статечно, 
За неї умирати готові конечно. 



-

Бували nоміж ними князі і nанове, 
Вихоцмли з них добрі воJІІ.ді-rетьманоw. 

І сей наш Кокашевкч, Петро Сагайдачний 
Такий був., у лицарських сnравах удачний. 

Про Військо Заnорозьке ус"к має знати, 
На користь д-1" отчнзнн од нього зважати: 

Тим військом Україна безnечно триває. 
А без тих зanopoJІUtiв татарин вnадає. 

Се засвідчити можуть міста nодtVІьськ.ії, 
Країни nЩгірс.ькії. а також безликії, 

Де морем кров nоганин розлив христиJІнську. 
ЖН1Іих же у неволю побрав бусурманську. 

• • • • • • • • • • • • • • 

Ідеш од нас. гетьмане милий. 
Короні тій вельми зичливий. 

Поцілений стрілом ворожим. 
Вмираєш за вироком Божим. 

Стои:в за отчмзну горою -
За неї наклав головою. 

Нащадки тебе tte забудуть -
Довічно слави·rи будуть. 

Що вів заnорожців на штурми. 
Жахав непрки:теліJІ юрми. 

• 

• • • • • • • • • • • • • 

Не дивно. чесна .жоtю, що з жалю вмліваєш, 
Гар.rчнми сльозами себtо обливасш. 

Утратила .ж бо мужа своrо дорогого, 
Державі й королеві завжди зичливого. 

Б)'1J той знаний у світі "к сміливмІй воїн, 
Безпіч лиха татарам і туркам накоїв. 

За ним .же і тн мі.ж людьми завжди бу.ІJа славна. 
Тепер твоя свічка нааіки noracлa. 

На вік аічний твіі1 товариш тебе nокидає, 
Тебе Богу в оnіку і війську аручає. 

• • • • • • • • • • • • 

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА 

ІЗ ЗБІРКИ •САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ• 

П/CifR J(l .ru 

Всякому місту - звичай і права, 
Всяка тримає свій ум голова; 
В серця є масні любов і темо, 
ВсJІкеє горло свій смак аіднайШJІо. 
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Я ж у nолоні нав'яЗJІнвих дум: 
Лише одне непокоїть м.ій ум. 

Панські Петро AJUІ чинів тре кутки, 
Федір-куnець обдурити nрудкий, 
ТоА зводнть дім свій на модний ма.нір, 
Інший генд.Jlює, візьми nеревірІ 
Я ж у nолоні нав'язливих дум: 
Лише одне иепокоїть мій ум. 

Той безnерервно стягає nоля, 
Сей іноземних заводить телят. 
Ті на ловецтво готують собак, 
В сих дjм, як вулИк, гуде від rуляк, 
Я ж у полоні нав'язливих дум: 
Лише одне неnокоїть мій ум. 

Ладить юриста на смак свій nрава, 
З дис nутів уч:ню тріщить голова, 
Тих непокоїть Венерин Амур, 
Всякому голову крутить свій дур. 
В мене ж турботи тільки одні : 
Як з ясним розумом вмерти мені. 

Знаю. що смерть - як коса замашна, 
Навіть царя не обійде вона. 
Байдуже смерті, .мужик то чи цар.
Все nожере, Rк солому пожар. 

Хто ж бо зневажить стрsu.Іну П сталь? 
Той, в коrо совість, як чистий кришталь ... 

ПІСНЯ 18-ra 

ОА nташино .жовтобока, 
Не клади гнізда високо, 
А клади лиш на лужку. 

На зеленім моріжку. 
Яструб ген над головою 
Висить, хоче ухопить, 
Вашою .живе він кров'ю, 
Глянь-но! Лазурн еталитьІ 

Стоїть явір над горою, 
Все киває головою, 
Буйні вітри nовівають, 
Руки явору ламають. 



А вербички шумлять низько, 
Заколишуть мене в снах, 

Тут тече потічок близько, 
Видко воду аж до дна. 
Нащо ж. думати~гадати, 

Що в селі родила мати'! 
То у тих хай мозок рветься, 
Хто високо вгору пнеться. 

А я буду собі тихо 
Коротати милий вік, 
Так мине мені все лихо -
Щасний буду чоловік. 

{)f:.' URERTATE І 

Що є свобода? Добро в ній якеє? 
Ка.-tкуть, неначе воно золотеє? 

1'fli ж. бо, не злотне: зрівнявши все злото. 
Проти свободи воно- лиш болото. 
О, якби в дурні мені не пошитись, 
Щоб бе:з ев<Юоди не міг я лишитись. 
Слава навіки буде з тобою, 
Вольності отче. Богдане~rерою! 

ІЗ •БАЙОК ХАРКІВСЬКИХ• 

БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ 

Скажи мені, Бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш 
тн, що плоди твоєї nраці не стільки тобі самій, ик людям 
rюрисн.і, а тобі часто і шкодять, приносичи замість нагоро~ 
ди смерть; одначе не nерестаєш через дурість свою збирати 
мед. Багато у вас голів. але всі безмозкі. Видно, що ви ~:з . 
путти закоханІ в мед. 

- Ти поваж.ний дурень, пане раднику.- відnовіла 
Бджола.- Мед любить їсти й ведмідь, а Шершень теж 
не п:рот.и того. І ми могли б по~злодійському добувати, 
як часом ваша братія й робить, коли б ми лише їсти люби~ 
ли. Але нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж 
його споживати. До сього ми народжен.і і будемо такі, доки 
не помремо. А бе.з сього жити, навіть куnаючись у меду, 

дли нас найлютіша мука. 

1 ПJЮ свободу (лати,. , ) , 



Сил а: 
Шершень - це образ людей, котрі живуть крадіж

кою чужого і народжені на те тільки, щоб їсти. nити і ·гаке 
інше. А Бджо.тtа - ее символ мудрої тощtни, .Rxa у nри-. . 
родженому дtлІ трудиться. 

VЛЕННЦЯ ТА К.АБАН 

У польських та угорських горах Олениця, забач.и.sши 
домашнього Кабана, стала віта·rис:я : 

- Доброt·о здоров'я., nане Кабан. Радію. Щ\1 вас ... 
- Що ж ти, неrідннце, так~ неnоштиеа! - крикнув, 

набурм.осившись. Кабан.- Чому звеш мене Кабаном? Хі
ба не відаєш. що я nідвищений у Барани. Маю про це nатент, 
що рід мій походить від найшляхетніших бобрів, а замість 

• • • 
опанчІ я дли характеру ношу на людях здерту з ВІВЦІ шкуру. 

- Перепрошую, ва.ше б.1аrородіє,- сказала О.'Іениц•.
м ЦЬСІrо не знала! Ми. прості, судимо не по одпу та c410 -

sax. а по справах. Ви ж тах само, кк і колись. риєте землю 
і ламаєте тини. Дай вам Боже бути й конем! 
Сил а: 

Не можна начудуsатися з дурнів, які зневажили і згань
били найчесніший і неоціненний бісер добродНіства лише 
з.адJІЯ того, щоб гІродертиси до ••ин·ів, зовсім вевjдповідних .. . . 
ДО IXHLX НаХИЛІВ. 

РОЗМОВА П'ЯТИ ПОДОРОЖНІХ 

Притчц 

Л юди в житті своїм праuюют:ь, метушаться. щось від 
когось vтаюють. а нащо - багато хто й сам не т•мить. Коли -Щ)мнслити, то з усіх людських діл .. скільки їх там Ті1СЯЧ не 
є, буде один кінець - радість серця. Чи не для сього ви
бираємо ми за нашим смаком товаришів, аби мати задо-. . . . 
воленнв вІД сntлкування з ними; дІстаємо високІ чини, 

аби пиха наша віп догідливості інших розnалювалася; вига-. . -
дуємо ВС1ЛJІКІ страви, нanor. закуски для колодженни 

С!-fаку: в~куємо .rі~кі музики, с!ворюємо безлjч концер
ТІВ, мІнуетtв, танщв 1 контратанщв для звеселенна слуху; 

сrюруджуємо гарні будинк"-о насаJU(уємо сади. тчемо зо
лототкані nарчі, матерії, вишиsаємо їх різними шовкамн 
і приємними дли ока квітками й обвіш)'ЄМОСfІ ними, щоб 
було приємно оку і ніжно тілу; складаємо ЗJtnaшm спирти, 
порошки, nомад.и, nарфуми і ними задовольняємо свій нюх. 
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Одне слово, всіма сnособами, икі лиwt- виr;щати мож.~,.. о. 
камш-аємосм заs~се.тпи дух нааu [ ... 1 

Любі друзі, високі nосади, всем~ місто, всіликj •·рища 
та розваги і асі ваші еитівк•t бе"Існ.1і nотішити дух. Ми на-. 
Р<'днлиСJІ ДJІН сnравжнього щастя 1 мандруємо до нього. 

а життя наше - щлмх, шо теч~ . мк річка 1 ... 1 Не можемо 
знаАти щасти. То,..у що н~ знаємо. в чому воно полягає. 
Початок сnраві - знатти. зв ідки йде бажаним, від баж.ан
НІІ - пошуІ<, nотім отримуємо результат, ось і задово
п~ність, тобто те, що отримуємо і що ДJІЯ людини благо. 
Сенс премудрості В Тому, щоб ОСМИС...'UІТИ, В ЧОМУ ПО/ІЯІ'3Є 

І ІЦ.8СТJІ ( -· J 
Чи не л~rш~ живитиси самим зілnмм сувориt-~ і мати ... ~ . . . . 

1J18J'Oдy И JТІХУ НЗ серцІ, НІЖ. над роЗКLШНИМ СТОЛОМ СНJ11То1 

rробом nовапненим, nовної ж.еровитої черви, що день і ніч 
бе3настанно r-ризе душу? Чи не ліnше rюкрити тіло най-. . . 
ЗJПtдеинІшокJ одеж.иtюю 1 з тим мати серц~. в ризу спасsння 

й убранни веселощів одмгнуте. иjж. носити "ІОЛототкані шати 
І тим часом терпіти rеєнний вогонь у душі, що бісівською 
nечамю сnоnе.ляє серце? Яка утіха від статкі аs чи від гар
ної обстави, коли серце занурt-не в найтемнішиЯ "'"'рок 
невдоволенни'! f •.• J 

КІЛЬЦЕ 

ДРУЖНЯ РОЗМОВА ПРО ДУШЕВНИЙ СВІТ 
(Урuво,.) 

J ... J На землі народжени-й t~~lЙІJJ.видwе потраnляє в ttе
щастя через своє посnіщли~ нахабство, і скажу на дu
даток, що той, хто не раmtтьсІІ, терпить найбільшу бЩу : 
міцні-бо ДJІЯ люл:ини її слова , і ПО'Jl)аn,..,иє вона в nо.ІJОІІ 
rлаrолів вуст своїх J ••• J 

Не будь нахзбою і вискочнем, стуnай nотихеньку, 
-.итти - то щлих небе:mечниА ; пркачай себе задоволь-

• w • 

нJІтиси малим. н.с насл.щуи розтраткикlВ свого серця 

длІІ зовнішніх приааб. Вчись збирати розкидані думки 
свої і повертати їх усередину себе. Щастя твоє в тобі 
самому: nізнавши ее&, nізнаєш усе, а не пізнаєw ее& -
ходитимеш у темр•ві і бомтимешся там, де страху й не 
бувало. Пізнати себе вnовні, nізнати і здружитися з со
бою - ее невід'ємний світ, прuдеш:нє щастн і досkона
ла мудрість. О, коли б я міr накреслити 8 cepw твоєму 
rtізнания самого себе ! Але ее світ;rо nочинає сяяти 8 піз
ні літа. коли хто щасливий. .. Будь добрий до всіх . Не 
образиш і ворога свого, коли хоч трохи сnромо•ешси 
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себе пізнати.. . Звичайно. пізнаєш самого себе. коди вни
катимеш міцно всередину себе,- міцно-міцно... Лише 
це врятує тебе від щелеn лютого ката І .... І 

РОЗМОВА, ЗВАНА АЛФАВІТ, 

ЧИ БУКВАР СВІТУ 

(Уримк) 

( ••. J Бути щаслмвим- nізнати себе чи свою природу, 
взятиси за своє сnоріднене діло і бути з ним у злагоді 
з загальною потребою. Така nотреба - ее благодійство 
і послуга. Не дивно, що в стародавніх римлян як nотре
ба, так і благодійство означалося словом officium, тобто 
моральний обов'язок-. 

Найдобріша людина тим несnокійніша і нещасніша. 
чи:м більшу посаду вона займає. але до неї не народжена. 
Та й ик їй не бути нещасною. коли загубила той скарб, 
що дорожчий за все ка світі ( ... ) 

Природа - всьому nочаткова nричина і рушійна 
сила. Вона і є матір'ю бажання. Бажання ж - заnочат
кування, схильність і рух. Бажання сильніше неволі. 
Воно прагне до праці і радіє з неї. ик зі свого сина. Пра-
. ... .. ч .... 
ця - живин 1 невсиnущии рух ус1є1 машини. доки не . . . 
довершитьси справа. що спл1тає творцевІ своєму в1нец.ь 

радості. Коротко кажучи, nрирода наснажує до діла 
і зміцнює до nраці. роблячи 'tї солодкою ... 

Скажу тобі: коли бажаєш. щоб син твій охоче й без
nомидКОВО виконував свої обов'язки, мусиш сrtрияти 
йому nід час вибору званни, відповідно до його икостей. 

Хіба не знаєш. що маєтність - від qесно виконаних 
обов' язків. а не обов'изки від маєтності залежать'? Чи 
не бачиш. що tІизьке звання часто віднаходить маєтність, 
а високе - губить'! 

Не дивись. хто вище і хто нижче, хто видяіше і незнат
ніше, багатше і убогіше. але днвись на те, що з тобою сnорід
нене. Вже ми казали, що без сnорідненості все ніщо ... 

Коли володар маєтків живе щасливо, не тому він щасли
вий. що володіє ними: щастя до маєтків не прив'язане ( ... J 

«Кіт охочий до рибк; та .води бо'ітьси·•· Се ли·хо nересліцує 
кожного, хто ласий не на званни. а до прибутків. Чи не 
нещасне осе судженни - люблю від господари nлатіж, 
а виноград коnати не охочий? Звичайно, той не охочий, хто 
не зроджений до сього. Сnравжньому мисливцеві більше 

• о ... • 

радосТ1 дає ловитва та праци. нІ.- смаженим заєць на столІ. 

На вишуканий живоnис кожному любо дивиткся, але до 
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малюванни охочий той, хто любить день і кіч висловлювати 
свої думІUt в картинах, nомічаючи nроnорції. nишучи і на-

• 
слщуючи натуру. 

Ніхто не 11ожне твердої слави від будь-ихого мистецтва, 
коли nрацюватиме без насолоди і натхнення. Той найвірн.і
wий nриятель званню своєму, коли і прибутків мальство, 
і зл·идн.і. огуда, гоніння не можуть nригасити його любові. 
Але без nрироди праця ніяк не може бути солодка. 

Багато хто, nотоnтавши nрироду, вибирає дпя себе ре
месло наймодніше і найnрибутковіше, але сим вони лише 
ошукують себе. Прибуток не є утіха, але мусить слугувати 
для задоволення тілесних потреб, а коли ее й утіха. то не 
дпи серця: утіху дпя серuя матимете у спорідненій nраці. 
Тим СJІ cnpa11a nриємlfіша, чим спорідненіша. Коли б утіха 
була від розкоші. то чи було б так мало багатих? Але сnокій
них і бадьорих серед них мало. 

Багатством живиться лише тіло, а душу звеселJІє спорід
нена nраця. Ось де зала солодкого її банкетування. Тут вона. 
наче хитра машина, що обертається на nовний хід, тішитьсJІ 
і, обход~~чись лише житнім хлібом та водою, не заздрить . 
на царськ1 хороми. 

Коли відняти від людини mоріднене ціJІнни, тоді їй -
смерте.:tьна мука. Сумує і кеnокоїтьс ,. , мов бджола, замкне
на в світлиці. коли сонячний світлий nромінь. який nрони
зує вікна. кличе їі на медоносні луkи. Ся мука nозбавли~ 
людину здоров'и, тобто златоди, забирає бадьорість і роз
слаблює. Тод.і людина усім невдоволена. гидує і становищем 
своїм, і місцем nрожктти. Мерзенн-ими здаються ій сусіди . . 
нещкавими - розваrк. докучливими - розмови, неnриєм-

ними - стіни помешкання. не.милими - всі домашні; кіч 
нудною, а день - осоружним ... ганить свій народ і звичаї 
рідного краю, гудить nрироду й сама на себе гнівається. Те 
дпя неї nриємне, що неможливе; бажане те - що проми
нуло, і завидне - що віддалене. Там лише добро, де іі нема 
і коли її нема. Хворому всикий харч гіркий. nослуга - на
бридлива, а nостіль - тверда. Жити не може і вмерти не 
хоче ( ... \ 

ВДЯЧНИЙ ЕРОДІЙ 
(Уривок) 

\ ••• J Народженого до добра нeaaJIU(o навчити добру,
навчитк, чи nринатуритн, ч.и nризвичаїти. Навчений, nри
натурений, nризвичаєний - ее одне і те ж. Від природи, яко 
від матері. легесенько сама собою рQзвиваєтьси наука. Вона 
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всерідна, сrІравжнІІ і f'.Дина в<rителька . Сохола досить швидко 
навчиш літати, але не черепаху. Орла за хвилину nризвичаїш 

• 
дивитись на сонце 1 мати з цього задоволення. але не сову. 

ОленJІ легко скеруєw на Кавказькі гори. легко nрив<JИш 
пити з найчистіших джерел, але не верблюда і не веnра. 

Коли все будує nремуцра природа. чи не єдина вона 
і виrоюс і навчає? Усяка справа має успіх. коли nрирода 
сnрияє. Не заважай лише природі і, коли можеш. знищуй 

... .. . . 
перепони. очищаючи ІИ шлях; воІстину все вона чисто 1 вдд-

ло зробить. Клубок сам собою покотиться з r'Орн, забери 
лише камінь, що лежить на перепоні . Не вчи Аого котитися. 
а ли:ше допомагай. Не вчи иблуню родити яблука: вже 
сама nрирода їі навчила. Загороди їі лише від свиней, зріж 
будяки. почисть гусінь, стеж, абн на корінь не потраnляла 

• • 
сеча 1 т. Ін. 

Вчитель і лікар не є вчитель та лікар, вони лише служим-- ... . . . . 
к.и природи, єднно1 спраадеwньо1 1 лнсувальннw. 1 наачн-

тельки. Буде так: хто захоче чомусь навчитисJІ, nовинен до 
того зродитися. Не від люДи.ни, а від nрироди - суть усьо1·о. 
А хто зважиться без nрироди ttавчати· чи навчатися, хай 
затвмить nриказку: «Вовка в плуг, а він у лут• ... 

Се не вихованн" і не навчаннІІ, а уrамуванн11 за допомо
гою людини. Виховання ж іде від nрироди. що аливас в серце 
сім'я доброї волі. Вирісшн без перепон., самостійно й охоче 
ми робимо все те, що святе і бажаttе ... Яка корнсть з JІНголь
ськоі мавн. коли в ній нема доброї думки? Чи є модом тонка 
наука, коли недобре серце? Хіба н~ знаряддя 3JIOCT~ меч 
скаженству, nритчею кажучи - •крила та роги СВИНJ(чі•l 

Г ЛІІНЬМО, nані моя, на весь рід людський! Тут науКJоt , як 
на торжиськах куnівля, КJ.tмить і бентеж.атьси. Одначе 
вони хижіші за птиць. нестримttіші за хуnобу. злости.віші 
за звірів.. лукавіші за гадів. несnокійніші за риб, невірніwі за 
мор11, небезпечніші за африканські nycтem ... Чому так? А то
му, що злими народжуються. Природа 6.11ага - всьому по
чаток, а без неї ніколи не бувало благості Дякую ж неви
мовно nрироді в образі їі евитім - в батькові моїм, що від 
нього " народився . Друr·а ікона Бож.а для нас - матір наша. 

ВБОГИЙ ЖАЙВОРОНОК 
Притчи 

(Уривок) 

( ... J Не Т«.)Й правий, хто правий rto суті.. а той, хто неnра
вий за істиною, але здаватис11 правим уміє. хитро блудячи 
і йдучи стежкою такого судж.еІtнм: кінці у воду. Ось тепе-
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рішнього світу наймодніша ритіана премудрість! Коротко 
скажу: той лише щасJІквиА, хто ttеnравкй за совістю, але 
nравий за nапірцем / ... / 

Яка користь у читанні багатьох книг, коди ти беззакон
ник'! Єдину книгу читай і доволі. rtогтшь на сей світ. По
глин-ь на рід людський. Він-бо є kннга, чорна книга, що тр•t
має в собі різно~tкі біди. ик хвилі, що постійно здіймаютьсJІ 
на морі. Читай їі завжди і навчайся, наче з висо~tої Іовані 
на буриний океан, ПОГJ1Rдай і тішсм. Чи всі читають сю кни
гу? Всі. Всі читають. але безтимно. П't~.тку його бережуть, 
ик написано, tta ноги диВІ1ЯТЬСJІ , не ІІа самий саіт. тобто н~ 
голову н серце йоt·о бачать. Тому ніколя його tte можуть 
nізнати. З підошви людини, з хвоста птаха не 11і ·таєш, 
хіба що з голови його. тобто з серци його / ... / 

Се і є остаточна істина - nобачити, Jосий у кожному 
ді.1і гн іздитьси дух: чи блаrий. а чи :1.1ий . Не судити за обдич
ЧRМ, "" облудники. Часто під недобрим лицем і nід негарною 
маскою прктаєне божественне смєво і блаженttе серце, 
в обличчі ж світлім. анrельськім - сатана ( ... .І 

АФОРИЗМИ 

Ні npo шо не турбуватись, tci ta ••им не турбуеат•tсь -
значить, не жити, а бути мертвим. 

Надмір nороджує пересит, пере.сит - нудьrу. нудьга . 
ж - душевну тугу, а хто х.ворає tta ес, того не назяеш здо-
ровим. 

Любов виникає з любові: коли xo~ty. щоб мене любили, 
и сам перший люблю. 

Не все.- те отрута, що неприсмtіс: на смах. 

Бери вершину - і матимеш середину. 
З усіх утрат втрата часу найтм•ч.а. 
Безумцеві в.r1астиво жалкувати 1а втраченим і ttc: радіти 

З ТОГО, ЩО ЛИШИЛОСЬ. 

Скjльки ЗJІа таїться всередині зu гарною подобою: rадю-
• 

ка ховається в травІ. 

Хто добре запаливси, той добре: nочав. а добре поча
ти - це наполовину завершити. 

Уподібнюйся пальмі: чим міцніше ії стискає с~tе.•нІ. тим 
швидше і прекрасніше здіймається вона догори. 

ВизначаА смаk не по шкар11уп і , а по идру. 
Немає нічоr·о небезпечнішого 1а nідступнщ·о вороr·а, але 

немає нічого отруйІІішого від yдaвattoro друга. 
Мудрець мусить і з гною вибирати золото. 
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Чи знаєш ти, JІХИХ ліків вжквають ужалені скорnіоном? 
Тим же скорnіоном натирають рану. 

Тоді лише nізнається цінність ча~у. коли ві.н втрачений. 
Як нерозумно внnрошувати те, чого можеш сам досЯ'Іїи! 
Коли ти твердо йдеш ш;tихом, иким почав іти. то, на мою 

думку. ти щаслквий. 

Коли не зможу нjчим любій вітчизні nрислуж..итнсь. 
8 усякому разі з усієї сили намагатимуси ніколи Ііі 8 чому 
ке шкодити. 

Всяка їжа і пиття смачні й корисні, але треба знати час, . . . 
МІСЦе І МІру. 

Демон nроти демона не свідч.ить. вовк вовчоrо м'иса не 
kть. 

Краще голий та правдивий. ніж. багатий та беззаконний. 
СолодІ{е пізнає nізніше той. хто може nроковтнути не-

nриємне. 

Що вnодобав, н.а те й nеретвор:ився. 
Не за обличчн судіть. а за серце. 
Кож.е·н є той, чиє серце в нім: вовче серце - сnравдеш

ній вовк, хоч ООJІИЧ'ІJf людське ... 
Чи може людина. c.rUna у себе вдома, стати зрячою на 

базарі'! 
Чи н~ дивина, ЩО ОДИН у багатст-ві бідний, а інший у бід· 

ності багатий? 
Тінь иблуні не заважає. 
Не розум від книr, а книги від розуму створКJUfСЬ; 
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ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ 

ЕНЕТДА 
( C~.:oporu,uo) 

Ча ст ина п ~рша 

[ Е неіі був nарубок моторний 
І X.'11'11{'ttь хоть куди козак. 
У щІв~ь на 8(:еє 1.1с проворний. 
Зав Jятіший од lk:ix бур,,ак. 
н() І 'Р~кн. як сnалнвuJИ Трою. 
Зрuб•t;Ін з неі ск•tрту гною, 
Він, нзявши торбу, тн rу дав; 
ЗабравшІt деяких трt)JНщів, 
<Хмалених, ях n1ря. ланців. 
n· М'tамн з Трої накивав. 

Він. швидко rюробКІІшн човни, 
На сщtє море nос nуск.ав. 
Tp~)HШtiu насадJkа UІІJи nовні, 
І куди с'чі nочухрав. 
Но ЗЛtІ Юнона. суча .'lочка, 
Розкудкудакалась. ик квочка,
Енея не .1юби-1а - страх; 
Давно у•е вона хотіла, 
Його щоо душка nолетіла 
К чортам і щоб і дух не пах. 
Еней був тн.жко не 110 серцю 
Юноні.- все їі гнівив: 
Здававсь гірчіший їй від nерцю, 
Ні в •сім Юнони не nросив; 
Но ripuJ за те їй не .'ІюбивсJІ, 
Що, бачиш, в Трої народився 
І мамоІQ Векеру звав; 
І що його покійJІИА дндько. 

1 !_!apit'. Пріамоие дитятко. 
LJ Іутивочку Венері дав. 



Побачила Юнона з неба. 
Що пан Еней на паромах: 

А те шепнула сука Геба ... 
Юнону взо ееликий ж.ах! 
ВпрJІТла в rринджолята павичку. 

Схова.u nЇ!l кибал"')' мичку. 
Що6 ue світи;tася коса; 
Взма спідтщю, і шнурівку, 
І Х;1і6а 3 сіллю ІІа таrілку. 
К Еолу мча..1а, ь, як оса. 

•Здоров. Еоле. пане-свату! 
Ой, як сJІ маєш. RK живеш'! -
Сказада. як ввій11~.о1а у хату. 
Юнона.- Чи гостей ти ждеш'! .. • 
Поставила тарілку з хлібом 
Перед старим Ео.nом-дідом. 
Сама же сіда на ослін. 
•Будь 11аскав. сватоньку-старику! 
І збий ЕнеJІ з rІаІІтt'л ик.у, 

Тепер пливе ІІа морі ві н . 
Ти знаєш, ві 11 який суці rа. 
Па..1ИВОда і I'OPJIOpi'J: 
По світу як іще побіrа. 
Чиїхсь багаuько ви.л.1є едіз. 
Пош:тм на його лихо злеє. 

Що6 люrоt всі. Шt' при Енеї. 
Послнзли. і щnб він і сам ... 
За сеє ж дівку чорtн>бриву. 
Смачную, rap11y. уродливу 
Тобt я, да.-.е6і. шо дам• . 

• • • • • • 

• Та вже д.1я тебе обіщаюсь 
Енеєві JІ JІЯІІас дать: 
Я хутко. миттю постараюсь 

В трісти його к чортам заrнать. 

Прощай же! Швидше убирайсн. 
ОбіlUІНКИ не забувайс я. 
Бо піст•. чуєш, ніЧИ'ІИР!о\! 
Я к збрешеш. то ХО'Іа надснд.ьс н . 

На ласку послі tte понадься. 
Тоді від мене во1ьмеrJJ чвІtрк .•. 

Ео..4 оставшись ШJ господі. 
Зібрав всіх вітрів до двора. 
Ве,1ів nоганій буть rtor·oдi ... 



ІІІ І 

Якраз ка морі і гораt 
Все море зараз спузнрило, 

Водою мов в ключі забило. 
Еней тут крикнуu, '"' на пуn; 
Замакався і заридавси, 
Пошарпавси, увесь 110дрався. 

На тім'ї начесав аж струn. 

Прокл.яті вітри роздулися, 
А море з лиха аж реве; 

Слізьми троянці облилися., 
Енея за живіт бере; 
Всі човники іх розчухрало. 
Багацько війська тут пропало: 
Тоrді набрались всі сто лих! 
Еней кричить, що •я Нептуну 
Півкопи грошей в руку суку. 
Аби на морі штурм утих•. 

Herrrytt іздавна був драnічка, 
Почув Енеїв rолосо.к: 
Шатнувся зараз із заnі.чха. 
Півкопи для його кусок! .. 
І миттю осідлавши рака. 
Схватквсь на його, мов бурлака, 
І вирнув з мори. як карась. 

Загомонів на вітрів грізно: 
сЧоrо ви гудете так різно? 
До мори, знаєте, вам зась!• 

От тут-то вітри схаменулись 
r ну всі драла де нори; 
До ляса мов МІХИ шатнулись, 

Або од їжака тхори. 
Нептун же зараз в:1яв мітелку 
І ви:мів море, ях світелку, 
То сонце глянуло на світ. 
Еней тогді АК народився. 
Разів із п'ять перехрестився. 
Звелів готовити обід. 

Поклали шальовки соскові. 
Кругом наставили м.исок; 

r страву всякую. бе'J мови. 
8 ГОЛОДНИН ГІХалИ все КуТОК. 



Тут з салом галушки лигали, 

Лемішку і куліш rлитал.и 
І брагу кухликом ТJІrли ; 
Та і горілочку хлистали, 

Насилу із - за столу встал и 

І СПаТИ ПOCJti всі Л ЯГJ'ІИ • 

• • • 

Зеиес тоrді кружав сивуху 
І осе.Іtедцем за'(дав; 

Вік, сьому виnивши восьмуху, 

Послідки з кварти виJtивав. 
Прийшла Beuepa, іскривившж: ь. 
Заrtлакавшись і завkкрившись. 

І стала хлиnать nеред н:им: 
оЧим nред тобою. милий тату, 
Син заслужив таку мій nлату'? 
Ійон, мов 11 свинки. грають їм. 

• • • • .. . . . • • 

Юnітер, все доІТИвши з кубка. 
Поr•лаАИв свій рукою чуб: 
.ох . доцю, тн моя голубка! 
Я 11 nравді твердий так, як дуб. 
Еней збудує сильне царство 
І заведе своє там rrанспю: 

Не мали.й буде 11ін nанок. 
На nаншину весь світ rtоrонить • 
.Багацько хлопців там нагtлодить 
І всім їм буде ватажок . 

Заїде до Дідони в гості 
І буде там бенкетовать: 
Полюбиться її в і.н мосці 
І буде бісики nускать. 
Іди , небого, не .ж.урися, 
Поr10неділкуй. nомолися . 
Все буде так, я к я <.:казаВ>t. 
Венера ни ·1ько nоклонилась 
І з nанотцем своїм nростилась, 
А він її nrщілував. 

ЕІІей rrрочумавс я, nроспзвс я 
І голодранців nозбирав, 
Зо всім зібрався і уклався. 
І . ('Кільк и видно. П ()tІух.рав . 
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Плив-плив.. плив-r1Лив. що аж обридло, 
І море так йому огкд.11о, 
Що бісом на його дививсь: 
•Коли б,- каже,- умер и в Трої. 
У ж~ б не пив сеї гіркої 
І марно так не ВОJІочивса... 

Потім. до берега приставши 
З троянством голим всім своLм. 
На землю з човнів nовстававши. 
Спмтавсь, чи є що їсти їм. 
І зараз чогось поnоілн, 
Щоб на rтуті не ослабіди; 
Пішли. куди хто заnоnав. 
Еней no берегу nоnхався 
І сам не знав, куди слонявся. 
Аж гульк - і в город прнчвалав . 

В тім городі жилn Дідона. 
А r·ород звавс R Карфаген, 
Розумна пані і мо1'орна. 
Для неї трохи сих імеR: 
Трудяща. дуже rІрацьовита, 
Весела, гарна. сановнта. 
Бідняжка - що була вдова: 
По городу тоrді гуляла, 
Коли троянців поВ<:трічала. 
Та11.і сказала їм СЛ()ва : 

•Відкіль такі ее гольтіnаки? 
Чи рибу з Дону везетt'? 
ч . . ~ ? 
и , може. внходцJ-uурлаки . 

Куди. nроча.ни, ви Йд~те'! 
Я кий вас.: враг сюди ІІеtnра·вив'! 
І X'J'I) до r·орода nричалив? 
Яка ж ватага розбишак!• 
Троннці всі замурмотали. 
ДідОНі НИЗЬК() 8 НОГИ ВЛ8.;1И 
А в~:тавши, їй мовпми так.: 
• М •t ttc.:i , як бач. народ хрещений, 
В~МОЧИМСR без Талану, 
Ми в Трої, знаєщ rюро.ждені, 
Еr~ей nустив на ••ас ману; 
Дали 11ам греки npu•ryxaнa 
І самоr·о EнeR-rtaнa 



В три вирви вирвали відтіль; 
Звелів покинути нам Трою. 
Підмовив мавати 3 собою. 
Тепер ти знаєш. ми відкіль. 

Помк.'І}"Й, пані благородна! 
Не дай загинуть головам, 

Будь милостива, будь неЗJІобна . 
Еней сnасибі скаже сам. 
Чи бачиш. ик ми обідра.пись! 
Убранни, постоли rюрвались, 
Ox.mL'lИ, Юби в дощ щсн:и! 
Кожухи. свити погубКJІи 
І з голоду в кулак трубктt. 
Така нам лучилас:ь пенм•. 

Дідона гірко заридала 
І з білого свого лиця 
Платочком сльози обтмраJtа : 
•Коли 6,- СК8ЗаJІ8,- МОЛОДЦЯ 
Енея вашого 3/lanuлa. 

У же б тоrді весе;rа стала. 
Тоrді Великдень був би .нам!• 
Тут tL1IOCb - Etteй. як будто з неба: 
•Ось. ось де я. коли вам треба! 
Дідоні nок..1онюся сам•. 

Потім. з Дідоною обнявшись, 
Поцілувались гарно всмак: 

За рученьки біленькі взмвшись. 
Балакали то смк, тн так. 

Пішди к Дідоні до r·осnоди 
Через великі переходи, 
Ввійшли в світтщю та А на шл. 
ПКJІи на радощах смеуху 

І їли сім ' яну макуху. 

Покіль кдикну.1и їх за стіл . 

Тут ЇJІИ рознії nотрави, 
І все з nолив' я них мисок. 
І самі rарнії принрави 
З нових кленових тарілок : 
Сви11ячу голову до хріну 
І локшину на переміну. 
Потім 3 nід,~~ивою індик: 

•J.I 



94 

На закуску куліш і кашу, 
Лемішку, зубці, nутрю, квашу 
І з маком медовий шулих. 
І кубками пили слив'янку. 
Мед, nив.о. брагу , сирівець, 
Горілку nросту і калганку, 
Кури11сь м.я д,.vху мовець. 
Бандура rор:1иці брин.ьчала, 
Conim<a зуба затинала, 
А дудка града по балках; 
Санжарівки н.а скрипці грали, 
Кругом дівчата танцьовали 
В дробушках, в чоботах, в свитках. 

Сестру Дідона мала Ганну, 
Насnра11ж.ки дівку хоть куди. 
Проворну. чепурну і гарну; 
П риходк.1а і CR сюди 
В червоній юnочці баєвій. 
В заnасці гарній фаналевій, 
В стьонжках, в намисті і в к-овтках, 
Тут танцьовала викрутасом 
І nред Еuеєм вихилясом 
Під дудку бкла третяка. 

Еней і сам так ро:tходився. 
Як на аркані жеребець, 
Що трохи не увередився, 
Пішовши з Га1щзею в танець. 
В обох nідківки ·Jnбр.яжчали, 
Жижки од танців задрИJКали . 
Вистрибовавши гоцака. 
Еней, матню в кулак nрибравши 
І н~ до солі nримов.пявши, 
Садив кр;їенько гайдука. 

о о о • • о 

Еней на nіч забрався сnати . 
Зарився в прос{>, там і ліr: 
А хто схотів. ообrів до хат~1. 

о 

А хто в хлівець, а хто nід стіл. 
А деякі так тіtк хдиснулн, 
Що де уnали - тuм заену;1И. 
Соnли, харчали і хроnли; 
А добрі молодні кружали, 
Поки а.ж nівІІі засnівали,-
Що здужали, то все тягли. 



Дідона рано ісхопилась. 
Пила з похмілл.н сирівець; 
А пOCJli гарно нарядмась, 
Якби в оренду на танець. 
Взяла кораблик бархатовиМ, 
Спідницю і корсет шовковий 
І начепила ланцюжок; 

Червоні чоботи обула, 
Та і заnаски не забула, 
А в руки з вибійки платок. 
. ~ . . . . . . . . . . 
Дідона вигадала грище. 

Еней щоб веселіший був, 
І щоб вертівси з нею ближче, 
І диха щоб свого забув: 
Собі очиці зав'язала 
І у панаса грати стала, 

Енея б тілько уловить; 
Еней же зараз догадався:, 

Коло Дідони терся, м'явся, 
Тї щоб тільки вдовольнить. 

Тут всяку асмчину ігралк, 
Хто n і в ві що захотів; 
Тут ін.шj журааля скакали, 

А хто од дудочки потів, 
І в крещика, і в горюдуба. 
Не раз доходило до чуба, 
Як загуJUІЛися в джгута; 

В хлюстка, в nари, в візка іграли 
І дамки по столу совалк: 

Чорт мав порожнього кута. 

Щодеиь було у них noxмЇJL'UI , 
Пилась горілка, як вода; 
Щодень бенкети, мов весілля, 
Всі п'яні, х.оть nосунсь куда. 

Енеєві так, мк болячці 
Або лихій осінній трмсці, 
Годила пані всякий день. 
Бу.'ТИ троянці 11· мні, ситі. 
Кругом обуті і обшиті, 
Хоть rолі прибрІUІн, як пень. 

Троянці добре там куриди, 
Дали nриманку нсім жінкам, 



.. 

По вечорнищrх всі ходили~• 
Просвітху не було дjвкам. 
Та А сам Еней, сnодар, і nauю 
Лідмовив nарнтис.я; в баню ... 
У же ж було не без гріхаІ 
Бо страх вона його любила, 
Аж розум весь свій поrубила, 
А бачси. не була плоха. 

От тах Еней JКНВ у Дідони. 
Забув і в Рим щоб мандровать. 
Тут не боивсв і Юнони. 
Пустився все бенкетовать; 
Дідону мав він мов за •інку. 
Убивши добру в неї грінку, 
Мутив. як на селі москаль! 
Бо - хрі н його не взяв - моторний. 
Ласкавий, гарний, і проворний, 
І гострий, як на бритві сталь. 

Еней з Дідоною возились, 
Як ·1 оселедцем сірий кіт; 
Ганили. бігали, казились, 
Аж ливси деколи і піт. 
Дідона • мала раз роботу, 
Як з ним щ~бігла на охоту, 
Та грім загнав їх в темний JІЬОХ ... 
Лихий їх зна, що там робили. 
Було не видно з-за могили, 
В льоху ж сиділи тілько вдвох. 
Не так-то робитьси все хутко, 
Яk швидко оком ізморrнеm; 
Або нк казку каJКеш прудко. 
Пером в паnері як nиснеСІ. 
Еней в гостмх rІрО.Іtцtв немало.
Що з голови його nропало, 
Куди його Зевес nослав. 
Він годів зо два там просидів, 
А мабуть би, і більш пронидів, 
Якби його враг не спіткав. 

Колись Юnітер ненароком 
З Олімпа глянув і на нас 
І кинув в Карфагену оkом -
Аж там троянський мартоnляс ... 



Розсердився і розкричався, 
Аж. цілий свjт поколихався; 

Енеи лаsв на ввесь рот: 
•Чи так-то, гадів син, він слуха? 
Убрався в патоку, мов муха, 
Засів, буцім в болоті чорт•. 
• • • • • • • • • • • • • 

Прибіг Меркурій засаnавшись. 
В три ряди піт з його котив; 
Ввесь рем.івцими обв'язавшись, 
На голову бриль налож.ив; 
На грудях з бляхою ладунка, 
А ззаду з сухарими сумка, 

В руках нагайсьхий малахай. 
В такім наряді аіrізши в хату, 
Сказав: еГотов уже я. тату, 
Куди ти хочеш, nосилай,.. 

•Біжи лиш швидше в Карфаrену,
Зевес гінцеві так сказав,-
1 napy розлучи скажену, 
Еней Дідону б забував. 
Нехай лиш відтіль уnлітає 
І Рима строїти чухрає,-

А то заліr, мов в грубі пес. 
Коли ж він буде ЙЩе rулJІти, 
То дам йому себе и знати,
От так сказав, скажи. :kвес•. 

Меркурій низько nоклонився, 

Перед Зевесом бриль ізняв, 
Через nop.ir nеревалився, 
До стайні швидше тягу дав. 

Покинувши із рук нагайку, 
Заnряг він миттю чортопхайку, 
Черкнув із неба, аж курить! 
І все кобилок поrаняє, 
Що оглобелька аж брикає, 
Помчала, аж візок скрилить! 
Еней тоді купався в бразі 
І на полу укривwись ліг; 
Йому не снилось о nриказі, 
Як ось Меркурій в хату вбіr. 
Смикнув із nолу, мов nсяюху. 
•А що ти робиш. n'єш сивуху'? -
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Зо всьоrо горла закричав.
Ану лиш, wеидше убирайси. 
З Дідоною не жевихайси, 
Зевес поход тобІ сказав-. 
• • • • • • • 

Еней піджав піст, мов собака, 
Мов Каjн. затрусивсь увесь: 

Із носа nотекла кабака: 
Уже він знав, .-кий. Зевес. 
Шатнувся МК'М'Ю сам із хати 
Своїх троянців nозбирати; 
Зібрааwн, дав такий nриказ: 
•Я к можна wаИдmе укладайтесь. 
Зо всіма клунками збирайтесь. 
До морJІ швендкйте ~раз!• 

А сам, вернувшися в будинки, 
Своє лахмі'М'и nозбирав; 
Мізерії нак.лав щsі скриньки, 

На човен зараз одіслав 
І дожкдааси тілько ночі, 
Що Jtк Дідона зімкне очі. 
Щоб не nрощавшись тяtу да.ть. 
Хоть він за нею і .журився 
І світом ціли.й день нудиІК:я; 
Та ба1 бач, треба nокидать. 

дідона зараз одгадала. 
Чому сумує nан Еней, 
І все на ус собі мотала. 
Щоб умудритиси і їй; 
.З-за 11ечі часто виrтщал.а, 
Прикинуsш:ись, буцім куНJІJІа 
І мов вона хотіла сnать. 
Еней же цумав, що вже сnала, 
І тілько що хотів дать драла. 
Аж ось Дідона за qуб хвать. 
•Поганий, мерзький, скверний, бридкий, 
Нікчемний, ланець. католик! 
Гульвіса, nакосний, nрестидкий. 
Негідний, злодій, єретик! 
За кучму сю твою велику 
Як дам ляща тобі я в nику. 
То тут тебе лизне і чорт! 



І 

І 

~· 

І очі вмдеру із лоба 
Тобі, диявольська худоба. 
Трясешсм, мов зимою хортІ• 
• • • • • • • • • • • • 
Еней від неї oдcтynaJ(.'R, 
Поки зайшов через nopir·. 
А далі а;к шо оrлядавсм. 
З двора в собачу ристь nобіг. 
Пркбіr к тромнцям, засаnався. 
Обмок в nоту, ІІІt би куnаесJІ, 
Мов 1 торrу в школу курохват; 

Потім, в човен хутенько сівши 
І іхатк своїм велівши. 
Не оглядався сам назад. 
Дідона тяж.ко зажурилась. 

Ввесь день не їла, не nJtлa: 
Все тосковада, все нудилась. 

Кричала. nлакала, реала. 
То бігала, ик бн шалtна, 
Стояла довго тороплена. 
Кусала ноrті на рухах; 
А далі сіла на nорозі. 
Аж зaнyJtИJto їй, небозі . 
І не естома на ногах . 

• • • • • • • • • • • 

Дов~кько так nосумоваашн. 

Пішла в будинки на nостіль: 
Подумавши там, Іtоr·адавши, 

Проворно скочила на nіл. 
І. взявши з заnічка кресадо 
І клоччя в na'3yxy чимало. 
Тихенько внАш.1а на город. 
Ночною ее бу11о добою 
І самой тихою nорою. 

Як сnав хрещений ввесь народ. 

• • • • • • • • • • • 
Кругом костер той заnаливши, 

Зо всей одежі роздАГ.rtась. 
В огонь лахміття есе з.поживши. 
Сама в огні тім npocтJІr лась. 
Вкруг неї nолум'R nалало, 
Покійниці не видно стало. 
Пішов од неі дим і чад! -
Енея так вона любила, 
Що аж сама себе сnалила, 
Послала душу к чорту в ад. 



ІІЮ 

Частина друга 

Еней, nомивши синім морем, 
На Карфагену оглядавсь; 

Боровсь з своїм, сердега:. го~м. 
Слізьми. бідни~а, обливавсь. 
Хоть од ДідоІ:іИ плив nocniumo, 
Та плакав гірко, неутішно. 
Поч.увши ж, що в огні спеклась, 
Ск,азав: •·Нехай їЙ вічне царство, 
Мені же довголітнє оанство 
І шоб друга вдова найшлась!» 

• • • • • • • • 

Один з троянсько'і ватаги 
По їх він звався Палінур; 

• • 

Сей більwе мав друr"х одваги, 
Смілен.ь.кий був і бадаrур; 
Що наnеред сей схаменувся 

І до Неnтуна окликнувся: 
«А що ти робиш. n:ан Нептун! 
Чи ее і ти пустивсь в ледащо, 
Що хочеш нас звести нінащо'! 
Хіба nівкоnи і ~абув?• 

А. далі після сеї мови 

Троянцям так він всім сказав :· 
Бувайте, брат~ вн здорові! 
Оце Нептун :щмудровав. 
Куди теnер ми, братця, nідем'! 
В Італію ми не доїдем, 

Бо море дуже щось шпує, 

Італіи відсіль не близько, 
Л морем в бурю їхать слизько, 
Човнів ніхто не nідкує. 

От тут земелька єсть. хлоn'ята, 

Відсіль вона невдалеку: 

Сицилія, земJUІ баГата, 
Вона мені щось по знаку. 

Дмухнім лиш. братця. ми до неї 
Збувати горесті своєї. 
Там добрий цар ж.кве Лцест. 
Всього у нt>Pro вдоволь єст~. 



ТроJІнuі разом приАнялис" 
І стали веслами гребти, 
Як стрілки. човники неслися, 
Мов ззаду пхали іх чорти. 
Тх сицилійці як уздріли, 
То з города. мов nодуріли. 
До моря бігли всі естрічать. 
Тут між собою розnитались, 
Чоломкались і обні.мались, 
Пішли до короля rулять. 

Ацест Енею, JD( би брату, 
Велику ласку по·казав 
1, зараз попросивши в хату. 
Горілкою почастовав; 
На закуску наклали сала, 
Лежала ко.Юаса чимала 
І хліба повне решето. 
Троянцям всім дали те-тері 
l відпустили на кватері: 
Щоб ~%шли, куди nотрапить хто. 

• • • • • • • • • 

Еней хоть трохи був підпилкй, 
Та з розумом не потерявсь; 
Він син був боrобоизлнвий. 
По смерті батька не цуравсь. 
• • • • • • • • • • • 

Зібрав троянську всю громаду 
І сам пішов на двір до них, 
Просить у іх собі пораду, 
Сказав їм річ в словах таких: 
«Панове, знаєте, трояни 
І вс і хрещенії миряни. 
Що мій отець бував АRХіз, 
Його сивуха заnалила 
І живота укоротила. 
І він, як муха в зиму. зслиз. 

Зробити nомники и хочу, 
Поставити обід старЦJІМ. 

• • • • • • • • • 

На другий день раненько встали, 
Огонь надворі розвели 
І м 'яса в казани наклали, 

Варили страву і пекли. 
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П' JJTb казанів СТО .!ІЛО ЮШКИ, 
А в чотирьох були rалушки, 
Борщу трохи було не з шіст~; 
Барані• тьма була варених, 
Курей, ryc~A. качок печеких. 

Досита щоб було всім їсть. 
• • • • • • • • • • • • 

Зібраашиси, всі nаненкrа 
Ізнов кру ЖJІТИ начали, 
Пили, кк брату поросита, 
Горілку так аоки т.и.r;tи; 
Тиrл.и тут пікненьку троинці. 
Не еомnили с.ициліанці, 
Черкал·и Аобре наза.хват. 
Хто nив тут більш од всіх синухи 
І хто пив разом три осьмухи, 

То той Енеєві був брат. 
• • • • • • • • • • • • • • 

Послухавши Еней Охріма, 
У кри-вшись, на полу ліг сnать: 
Но лупав тілько все очима. 
Не міг ні крихти задрімать. 
На всі боки перевертавси., 
До люльки разів три nриймався., 
Знемігса ж, мов і задрімав. 
Як ось Акхіз йому приснивси. 
Із пекла батечко оквся 
І синові таке сказав: 
«Прокиньсst, милеє дитятко! 
ПробуркайсJJ і проходись. 
Се твій прийшов до тебе батько, 
То не сполохайсь. ве жахнись. 
Мене боги к тобі посла..1.И 
І тах сказати приказали: 
Щоб тн Штрох.и не журивсь, 
Пошлють тобі щасл:и.ву долю, 
Щоб учинив тн божу волю 
І швидше в Рим переселивсь. 

Збери всі човни, що остались, 
І гарно зараз їх оnрав: 
Придерж своїх, щоб не впивались, 
І cfO Сицилію остав. 
Пливи і не журись. небожеІ 
У же тобі скрізь буде гоже. 



Та ще, nослухай. щось скажу: 
Щоб в nекло ти зайшов до мене, 
Бо діло єсть мені до тебе. 
Я все тобі там nокажу.. 

Частина третк 

А вітри 33аду все трубили 
В nотмлмwо його човнам, 

Що МЧАЛИСJІ 30 ВСt'Ї СКЛИ 
По чорним пінnим водам. 
Гребці і весла nо.пожилм 
Та сид.я люлечки курили 
І кургикали nісеньок: 
Козацьких, гарних, заnорозьких, 

А які 'Jнали, то московських 

Витадовали бриденьок. 

Про Сагайдачного сnівали. 
Либонь, сnівали і про Січ. 
Як в nікінери набирали. 
Як мандровав ко3ак всю ніч: 
Полтавську славили шведчину, 
І ненJІ вк свою дитину 

З двора ороеадмла в nоход: 
SІк nід Бен.дер'ю воювали. 

Без галушок як nомирали, 

Колись як був голодний год. 

Не так то діється все хутко. 
Як швидко кажуть нам ка:Jок ; 

Еней наш плив хоч д:~же nрудко, 

Та вже ж він пла.ав не .деньок: 
Довгенько по морю щось ШЛJІЛ.ись 

І сами о світі не знались. 
Не зна.в троJІнеuь Ш один. 
Куди, про що і JІК шаемдюють. 
Куди се так вони мандрують. 
Куди іх мчить Анхізів син. 

От так nоnлававши немало 

І nоблудиаши по морJІм, 
Як ось і землю видно стало, 
По6ач.или кінець бідам! 
До берега JІкраз nристали, 
На землю з човнjв nовс-тавали 
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І стали тута оддихать. 

СJІ Кумською земелька звалась. 
Вона троRнцям сподобалась. 
Далось і їй троянців знать. 

' . . . ' . . . . . 
Бул.и бурлаки сі моторні, 
Тут познакоммись той час, 
З диJІвола швидкі, проворні, 

ПіJVJустять москаля Іtkраз. 
Зо всіми миттю nобратались, 
Посватались і покумались. 
Мов зро.цу тутечkи жнли; 

Хто м.ав к чому яку кебету, 
Такого той шукав бенкету, 
Всі веремію піднJІJІи. 

• • • • • • • • • • • • 

Де досвітки, де вечQрниці, 
Або весілл я де було, 
Дівчата де і молодиці, 
Кому родини надало. 
То тут тро.инці і вродились: 
І лиш ГJUUUI, то й ЗЗХОІ1ИЛИСЬ 
Коло ж.інок там ворожить, 
І , чоловіків nідnоїаmи, 
Жінок, куди хто знав, nовівwи, 
Давай по чарці з ними nить. 
Які ж були до карт охочі, 
То не сиділи .цурно тут; 
Гулми часто до nівночі 
В ніска, в nари, у лави, в джгут, 
У памфилJІ, в візка і в кеnа, 
Хому ж із них була дотепа, 
То в rpowj грали в сім лисrів. 
Тут вс;і по еолі заба:в.Іtялись. 
Пили, іграли, женихались. 
Ніхто без діла не сидів. 

Еней один не веселивси, 
Йому немиле все було; 
Йому Плутон та батько сІfився, 
І nекло в голову ввійшло. 
Оставивwи СВС.)ЇХ rулити. 
Пішов скрізь по полям шукати. 
Щоб хто дорогу показав: 



Куди до пекла мандро.аати. 

Щоб розізнати, розnитати, 
Бо в nекло ст~жки він не знав. 

• • • • • • • • • • • • 

Еней стоив і дожидавсм. 
Щоб вийшов 1 :uти хто-небуд.ь. 
У двері стукав. добувавс~r. 
Хотів був хатку з ніжки сnхнуть.. 
Як ІІИЙШЛа бабище старu. 
Крива, rорбатu. сухаJІ, 
Запліснявіла. вс" в шра.мах; 
Сіда, риба. беззуба, коса, 
Розхристана, npocтoвoJJoca, 

І , як в намисті , вся в .жовнах. 
• • • • • • • • • • • • 
•Я кумськаи зовусь Сіsілла. 
Ясного Феба nonaдJІ, 
При його храмі nосіділа. 
Давко живу на світі иІ 
При Шведчині и дівовала. 
А татарва о набіrала. 
То вже " замужем була: 
І nершу сарану зазнаю; 

Коли ж був трус. ик і'Jrадаю, 
То вся здриrнусь.. мовби мала. 
• • • • • • • • • • • • • 

Коли ж сю маєш ти охоту 
У батька в пеклі nобувать. 
Мені дай зараз за роботу, 
То и nри.ймусJІ мусовать.. 

Як нам до nекла довалитись 

І там на мерпих nодивитись: 

Ти знаєш - дурень не бере: 
У нас хоть трохи хто тRмущий. 
Уміє жить по nравді сущій, 
То тоА. хоть з батька, то здере. 
• • • • • • • • • • • 

Не Кдн в дорогу бе.з заnасу. 
Бо хвіст од голоду намнеш; 
І де-де іншого ти часу 
J крихти хліба не найдеш. 
Я в пекло стежку протоnтала. 

Я там не раз, не два бувала, 
Я знаю тамо111ній народ; 
Дорожки всі. всі уrолочки. 
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Всі закоморочки, куточки 
У же не первий знаю rод•. 
• • • • • • • • • • • • • 
Вергілій же, нехай царствує, 
Розумненький був чоловік, 
Нехай не вадить, и.к не · чує. 
Та в давній д;уже жив він вік . 
Не таж тепер і в nеклі с'tало. 
Як в старину колись бувало 
І JІК nокЇйник написав; 
Я, може, що-небудь nрибавлю, 
Переміню і щось оставлю, 
Писну - u: од старих чував. 
• • • • • • • • • • • 
Якіїсь злидні ще стш1ли, 
Жовали все в зубах паnір, 
В руках каламарі держали, 
За вуха настром.ІUІЛИ пір. 
Се все десицькі та соцькії, 
Начальники, n'JІвки людськіі, 
І всі npoклwri писарі; 
Jсправники все ваканцьові, 
Судді і стр.tmчі безт().ІІХові. 
Повірені. секретарі. 
За сими йшл:н святі nонури, 
Що не дивились і на світ, 
Смиренної бymt натури, 
Складали руки на живіт; 
Умильно Богу все мо.дилис"' 
На тиждень дні по три постились 
І вслух не лами людей: 
На чотках мир nересуждалн 
І вдень ніколи не ryJUІJJИ, 
Вночі ж було не без гостей. 

Насуnротив сих окаинн.ащь 
Квартал був цілий волоцюг. 
Mopryx, мандрьох, ярижниць, п' яниць 
І бахурів ва цілий плуг, 
З обстриженими головами, 
З підрізаними пеленами 
Стоми хльорки наголо, 
І nанночоі< фільтифікетних, 
Лакеїв гарних і дотеnних 
Багацько д;уже щось було. 



І молодиці молоденькі, 
Що вийшли заміж. за старих, 
Що вєикий час були раденькі 
Потішить парнів молодих; 
І ri тут молодці стоили, 
Що недотеnним помагали 

Для них сімемку розплодить; 

.А діти гуртові кричали, 
Своїх пан.ьматок проклинали, 

Що не дали на світі ж..ить. 

• • • • • • • • • • • • • • 

І nеревізчик тут явився. 
Як цкrан, смуrлой церк був, 
Од сонци ввесь він nопалився 

І губи, як арап, оддув: 
Очища в лоб позаnадали, 
Сметаною позаnливали, 
А голова вся в ковтунах; 

Із рота слина все котилась, 

Як повстка, борода скомшилась, 
Всім задавав собою страх. 

Сорочка. зв'язана узламм, 
Держалась всилу на плечах. 

Поnричемяка мотузками, 

Як решето, була в дірках; 
Замазана була на палець, 
Засмена, аж. каnав см8J1ець. 

Обутий в драні nостоли; 
Із дір онучі волочились. 
Зовсім. хоть внж.ми, nомочились, 
Пошарnані штани були. 

За nояс ли.ко одвічало, 
На йому висів гаманець; 
Тютюн, і люлька. і кресало, 
Лежали rубка, кремінець. 
Хароном перевізчик звавси, 
Собою ~ж.е величався, 
Бо і не в шутку був божок: 
З крючком весельцем nоrрібався . 
По Стіксові, як стрілка. мчавсJІ, 
Був човен легкий, tJK пушок. 

• • • • • • • • • • • • • 
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Тепер Еней убравсJІ в пекдо, 
Прийшов зовсім на інший світ; 
Там все поблідпо і поблекло, 
Нема ні мicuur. ні звізд, 
Там тілько тумани аедмЦ 
Там чутні JUЛоб.ніі кр11101. 
Там мука грішним не матІ. 
Еней 3 Сіаіллою rлмділм. 
Якjї мукн тут терпіли, 
ЯкаJІ кара всім була. 

Смола там в пеклі клекоті.11а 
І rріласJІ все в казанах, 
ЖивицJІ, сірка. нефть кипіла: 
Палав оrонь. великий страх! 
В смолі сій rрішнмкм сиділи 
І на огні пеклмсь. rоріл:и. 
Хто, JІк, 3а віщо заслужив. 
Пером не мож.на написати, 
Не можна і в казках сказати, 
Яких було багацько див! 
Панів за те там мордовадМ 
І .-арили 10 всіх бо.Uа, 
Що ЛJOllJIМ льrотм ~ давали 
І ставИди іх за скотів. 
За те вонм дрова возИJІм, 
В болотах очерет косили. 
Носили в пекло на nідпм. 
Чорти за ними nриглJІДЗJJИ, 
Залізним nруттt~м nідганJІЛИ, 
Коли який 3 них nрмставав. 

Огненним пруттJІм ОЦІUІрали 
Кругом на сnину і •ивіт, 
Себе що сами убивали, 
Яким остив наш білий світ, 
Гарt~чнм дьоrтем зал:ивали, 
Но.-ами під боки штрикали. 
Щоб не хапмись умирать. 
Робили ро1нії їм муки, 
Товкли у мужч.ирJІх іх руки, 
Не важились щоб уб:нвать. 
Багатим та скуnмм вливали 
Розтоменеє срібло в рот, 
А брехунів там заставлми 
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Лизать гарячих сковород; 
Які із роду не женн.лись 
Та no чуJКИМ куткам жнвмлись, 
Такі nовішані на крЮJ(, 
Зачеnлені за -rеє ті.1о, 
На світі що грішнло сміло 
І не бомосJІ сих мук. 

Всім старшинам тут без розбору. 
Панам, nідланкам і слугам 
Давали в nеклі добру хльору 
Всім no заслузі, як котам. 
Тут всuП були цехмістри. 
І ратмани, і бургомістри. 
Судді. nідсудки, nисарі . 
Які no правді не судили 
Та тілько грошики луttили 
І одбира:rн хабарі. 

І всі розумні филозоnи, 
Що в світі вчились м.удровать; 
Ченці, nопи і крутоnопи. 
МирJІн щоб знали на)"fать: 
Щоб не ганмись за гриІІНJІМИ. 
Щоб Не ВОЗНЛИСЬ 3 nortaдJIMИ 
Та знали церков щоб одну; 
Ксьондзи до баб щоб не іржа.1и. 
А мудрі звізд щоб не знімали,
Були в огні на самім дну. 

Жінок своіх шо не держали 
В руках. а волю їм давали. 
По весіллях їх одпускали. 
Щоб часто в nриданках бу.ІJи, 
І до nівночі там rулми, 
І в гречку деколи скакали, 
Такі сиділи асі а шапках, 
І 'J nревеликими рогами. 
З зажмуреними асі очами. 
В киn'ичих сіркоА каuнах. 
Що через їх сннки в ледащо 
ПустилисJІ, nішли а нінащо, 
А nослі чубили батьків 
І всею силою бажали, 
Батьки щоб швидше умирали, 
Щоб їм прийнJІТИсь до замків. 
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І ті були там лиrоминці, 
Піддурювали що дівок, 

Що в вікна дрались по драбинці 
Під темний, тихий вечерок; 

Що будуть еватать їх, брехали, 
Підманювали, улещаnи, 

Поки добр8J'1Ись до кіНllЯ: 
Поки дівки од nеречосу 
До самоrо товстL'Іи носу, 

Що сором послі до вінця. 

Бу.1и там куnчики nроворні, 
• 

Що їздили по ярмаркам 
І на аршинець на підборний 
Поганий nродавали ~рам. 
Тут всякії були nронози, 
Перекуnки і шмароІЮзи, 
Жиди, мінийли, wи~карі, 

І ті, що фиrи-миги возять. 
Що в баклагах гарячий носять, 
Там всі пеклиси крамарі. 

Паливоди і волоцюги, 

Всі зводники і всі nлути: 
Ярижники і всі о'ипюrи, 

Обманщики і всі моти, 
Всі ворожбити, чародії, 
Всі rайдамахи. всі З.'Іодії, 
Шевці, кравці і ковалі; 
Цех.и: різницький. коновальський. 

Кушнірський, ткацький. шаnовальський -
Киnіли в nеклі всі в смолі. 

• • • • • • • • • • • • • 

Дівки, баби і м.олодиці 
Клми себе і ввесь свій рід. 
Клили всі жарти, вечор.ннці, 
Клили і жизн.ь, і білий світ: 
За те 'ім так там задавали, 

Що через міру мудровали 
І верховодили над всім; 

Хоть чоловік і не оне€. 
Коли же жікці, бачиш, теє. 
Так треба уrодитн Ій. 



Булм там чесні nустомолки. 
Що знали весь святий :Jакон, 

Молилися без остановкм 
І били сто по n'ять nоклон, 
Я.К 11 церкві Millt ЛЮДЬМИ СТОИJlИ 

І головами есе хитали; 

Як же були ка самоті. 
То молитовники ховали. 

Казились. бігали. скахали 
І гірше дещо в темноті. 

БуЛJt і тії там nанянки, 

Що наряджались на nоказ: 

Мандрьохи, хльорки і діnтJLнки, 
Що nродають себе на час. 
Сі в сірці і в смолі киnіли 
За те, що жирно дуже їли 
І що іх не страшив і піст; 
Що все nрикушовали губи, 
І скал1tли біленькі зуби. 
І дуже волоqили хвіст. 

Пеклись тут гарні молод1tці. 
Аж жаль було на них глядіть. 
Чорниві. nовні. милолкці; 
І сі тут мусили киnіть. 
Що замуж за старих ходили 

І мишаком їх nоморили_, 
Щоб nослі гарно nоrулRть 

І з nарубками поводитись. 
На світі весе.по нажитись 

І не голодним умирать. 

• • • • • • • • • • 

Бо щокм терли манією. 
А блейвасом і ніс . і лоб. 
Щоб краскою, хоч не своєю. 

Причаровать к собі коrо б; 
Із ріnи nідстамили зуби, 
Ялозили все смальцем rуби, 
Щоб nідвести на гріх- людей; 
Пкнд.ючили якіїсь бочки, 
Мостили в t1азусі маточки, 
В которих не бул-о rруDІ.ей . 
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За сими по рщ шкварчали 
В розnалеких сковородах 

Старі баби. що все ворча.ли, 
Базікали о всіх дimtx; 

Все тілько старину х:валtІJ,и, 
А молодих товкли та бкп:к. 
Не думали ж. мкі були, 
Іще мк сами дівовали 

Та 3 ХЛОП11JІМН RK гарцювали. 
Та й по дитинці привели. 

• • • • • • • • • 

А 3Водницим таке роб·или. 
Що цур йому вже і казать. 
На rpix дівок що nідводили 
І сим учились промиштrть~ 
Жінок од чоловіків крали 
І волоцюгам помагали 
Рогамн людський лоб квітчать; 
Щоб не своїм не торrовали, 
Того б на одкуп не давали, 
Що треба про залас держать. 
• • • • • • • • 

Велике тут було роздолля 
Тому. хто nраведно •нве, 
Так, мк еел.ике безголов' я 
Тому. хто rрішну жизнь веде; 
Хто мав к чому мку охоту. 
Тут утішався тим до поту; 

Тут чистий був розrардіяm: 
Лежи. спи, Uк. nиА. ееселися. 
Кричи, мовчи, сnівай. крутиси; 

РубаАсь - тах і дадуть na..,aw. 

Ні чванились, ні велнчалнсь, 
Ніхто не знав тут мудровать, 
Крий Боже, щоб не догадались 

Брат з брата в ч ім nохеоковать: 
Н і сердилися, ні гн івились. 
Н і лаялися, і не бились, 
А всі жили тут тоб' язноj 
Тут ВСJІКИй гласно женихаЕК:я, 
Ревнивих мбед не боJІвс.я. 
Було вобще все за одно. 

І 

t 



Ні холодно було, ні душно. 
А саме так. JІК в сірJІках, 
І весело, j тах не скучно. 
На великодних JІк саnках.: 

Кому коли що захотілось. 
То тут u з неба і вродМЛось: 
От так-то добрі тут JІUUtИ. 
Еней. ее зрівши, днвоаавсJІ 
І тут яnt своєй сnитався, 

Які ее nраведні були. 
сНе думай, що були чиновЮ.
Сивілла сей дала одвіт,-
Або щ<f' грошей скрині nовні , 
Або в яхкх товстий JІUtвіт; 
Не ті ее. що в цвітних •уnанах. 
В кзрмазКІ:fах або саn'янах..: 
Не ті *· що з книгами в руках. 
Не риuарі, не розбишаки: 
Не ті ее, що кркчать •І nаки•. 
Не ті, що в золоти·х шаnках. 

Се бідні кищі, навіJКеttі, 
Що .цурнJІМК ЗЧИСЛJІЛИ ЇХ, 
Старці, хромі. сліnороJКJІенні. 
З RККХ був людський глум і сміх: 
Се що з поро•німи сумками 
Жили голодні nід тинами, 
Собак дражнили по цаорах: 

Се ті, що Біг дасть получали. 
Се ті , яхкх виnровод*али 

В потилицю і по плечах. 

Се адови бідні. безпомощні. 
Яким ориюту не було; 
Се діви чесні, неn()рочні , 
Яким сnідниці не було; 
Се що без родичів осталксь. .. 
І сиротамм називались. 

А послі вбrались і а оклад. 
Се що проце·нту не луnили, 

Що людJІм помагать любили. 
Хоч чкм баrат, TQ тим і рад. 

Тут таІt*е старшина правдива.

Бувають всякі! nани: 
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Но т.ілько трохм сього дкаа. 
Не kNПЛJІТЬСІІ на ее вони! 
Бувають військові. зкачкоеі. 
І сотники, і бунчукові, 
ЯІсі Прuди8у .-utзнь вели; 
Тут люде всиІСоrо завіту, 
По білому єсть W!ько світу, 
Котарі nраведно .аилм•. 
• • • • • • • • • • • • 

Тоrд.і-то в nеклі вечорниці 
Лучились, ба'Іиш, о ка те. 
Були дівки та молодиці 
І там робили не nусте; 
У ворока собі іrрали, 
Весільних nісеньок сnівали. 
CniJSaЛи тут і колцок~ 
Палили клоччн, ворожили, 
По сnині лещатами били, 
Загадовали загадок. 

Тут заnлітали джерегелі, 
Дробушечаtи ка головах; 
Скакали по полу вегері, 
В тісної баби по лааuх; 
А в комин суАJКеакх nитали. 
У хатніх вікон nідслухал:и, 
Ходили в nівніч no nусткам: 
До сеjчхи ложечки палили, 
Щетину із свині шмалили 
Або жмурились по кутаtам. 
• • • • • • • • • • • 
Еtм!й з Снвіллою старою 
Із nекла бітли навnростець; 
Синок ворочав головою, 
Поки аж не сховавсь отець; 
Прийшов к троннШІN nомаленьку 
І крааси нишком, потихеньку, 
Де їм велів себе nождать. 
TpoJOtцi nакотом лежали 
І на дозвіллі добре сnали -
Еней і сам уклавсJІ слать. 

Ча ст ина четверта 

Еней, ізбувшн сучу бабу, 
Якмога швидше на човни, 



Щоб не дала Юнона швабу, 
Що оt1ИИК8СJІ б в сатаки . 
ТроJІКUі, в човин noci.uвwн 
І UПІІfДКО їх nоодnмхавши. 

По вfrpy гарно nомнали; 
Гребли з диuола асі Щ>уJІtНо, 
Що деяким аж стало дуwно. 

По хвилі весельuм 1-ули . 

Пливуть - аж вітри забурчади 
І закрутили не wут•, 

Завили різно, засвистали., 

Нема Енеєві nутт•І 
І зачало човки бурхати, 
То сторч, то набік колихати, 
Що враг устоїть на нога.х; 
Троянці з лnу задрижали. 

Як лиху nомогrи - не з.нали; 

Іграли тільt<о на зубах. 

Як ось став вітер ущухати, 
І хви.лі тpoxJt улJІrлись; 

Став мkиць з хмари вигладати. 

І зві~дн на небі бпись-блись! 
Ary! ТроJІНІVtМ лenue стало. 

І тАJІtке горе 3 серWІ сnало. 

У же бо думали nроnасть. 
З ЛJОдьмн на світі так буває: 
Ко.ли кого міх нал•кає, 
То nослі торба сnать не дасть. 

У же троинці вrамовались. 
Могоричу всі nотJІrли; 
І, мов менькн. повиверталнсь. 

Безпечно сnати залJІrЛJt; 

Ах. ось nоромщнк їх, nроноза. 
На ~мто вnав, мк мjх із воза. 
І, мов на пуn. реnетовав: 

еПроnали всі мм з головами, 
Прощаймось 3 тілом і ,цуwами. 
Остатній наш народ проnав. 

Заклятий острів nеред нами, 
І мм його не минемо, 

Не ороnпнвем нігде човнами, 

11 .~ 
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А на йому проnадемо: 
Живе на острові цариця 
Цірцея. люта чарівниця 
І JІ:?Же злц до людей; 
ЯКІ лиш не остережуться, 
А їй на острів ооnадутьси. 
Тих переверне на звірей. 

Не будеш тут ходить ка парі , 
А підеш зараз чотирма. 
Пропали! Як сірко в базарі! 
Готовте шиї до ярма! 
По наш9му хохлацьку строю 
Не будеш цапом, ні козою, 
А вже заnевне що волом: 
І будеш в плузі ооходж.ати, 
До броваря дрова таскати, 
А може, nідеш бовкуном•. 
• • • • • • • • • • 

Еней, по човну походжая, 
Роменський тютюн-ець курив; 
На всі чотири pt>зrJUІдaJІ, 
Коли б чого не пропустив. 
«Хваліте,- крикнув,- братця, Бога! 
Гребіте дужче якомога, 
Or Тібр перед носом у нас; 
Ся річка Зевсом обішана 
І з берегами нам оддана. 
Греби! - от закричу wабас!• 

• • • • • • • • • • 

Земелька ся була латинська, 
Завзятий цар в ній ·був Латин; 
Старий скупмндJІ - скурвасинське~, 
ДрИJІtав, ик Каїн, за алтин. 
А. также всі його nідданці 
Носили латані rаланці, 
Дивившись на свого царJІ: 
На гроші там не козирми, 
А в кітьки крашанками грали, 
Не візьмеш даром сухаря. 
• • • • • • • • • • • • 

Дочка була зальотна nт.ицJІ 
І ззаду, спереду, кругом; 
Червона, свіжа, ик кислицJІ, 
І все ходнла nавичом. 
Дородна, росла і красива, 



Приступна, добра, не спесива, 
Гнучка, юрлива. молода; 

Хоть хто ка неї ненароком 
Закине молодецьким оком, 

То так їі і вподоба. 
• • • • • • • • • • • • 

Сусідні хлопці женихались 
На гарну дівчину таку. 
І еватать деюс.і питались. 
Які хотіли, щоб смаку 
В Латиновій дочці добиться, 
Царя nриданим пожокться, 

Геть-геть - і царство за чуб взить. 
Но ненечка ії Амата 
В душі своїй була строката, 
Не всякий їй любивси зи:ть. 

ОДИІ:І був Турн, царьок нешпетний, 
З Латином у сусідстві жив, 
До•щі і матері прикметний, 
І батько дуже з ним дружив. 
Не в шутку молодець був жвавий. 
Товстий, високий. кучерквий, 
Обточений. n огірок; 
І війська мав свого чимало. 

І грошиків таки брижчало, 
Куди не кинь. був Тури царьок. 

Пан Турн щось дуже підсиnавси 
Царя Латкна до доч.ки, 

Як з нею був, то виправлявСя 
І nідн:імавсь на каблучхи. 
Латин, дочка, стара Амата 
Щодень від Турна ждали свата. 
У же нашкпи рушників 
І всnих всJІЧин напркдбали. 
Які на сватаНlfі давали, 
Все сподівались старостів. 

Коли чого в руках не ма.єш, 

То не хвалися, що твоє; 

Що буде, ти тоrо не знаєш. 
Утратиш, може, І своє. 
Не розrлядівши, кажуть, броду. 
Не лізь n\)ожО"rом перший в воду, 
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Бо щоб не насмішин людеА, 
І перше в волок n.одквисІІ, 
Тоді і рибою хвалис11, 
Бо будеш йолоп, дуралей. 
• • • • • • • • • • • 

Ходили там чн не ходили, 
Як ось верНулись і назад 
І чеnухи нагородили, 
Що пан Еней був і не рад. 
Сказали: .Люди тут бормочуть, 
Язиком дивним нам сокочуть. 
І ми їх мови не втtfемо; 
Слова свої на ус кончають, 
Як ми що каж.е.м їм.- не знаІО't'ь, 
Між ними ми проnадемо•. 

Еней тут зараз взяв догадку, 
Велів nобіrти до мків. 
Куnить піІІрськую rраматку. 
Полуставців. октоїхів; 
І всіх зачав сам мордоватн, 
Поверху. по словам СfUІадати 
Латинськую тму. f\ofнy, здо, тло. 
Троянське nлем'я все засіло 
Коло книжQк.. що а.ж пміло, 
І nо-латинському гуло. 

Еней від них не відстуnавс я , 
Тройчаткою всіх приrан.ив, 
І хто хоть трохи ліновався, 
Тому субітки і давав. 
За тиждень так лацнну взнали. 
Що в.же з Енеєм роз.мовлJІ.Л.и 
І говорили все на ус: 
Екея звали Енеусом, 
У же не nаном - домjнусом, 
Себе ж· то звали - троянус. 
• • • • • • • • • • • • 

Латину тільки що сказали, 
Що од Енея есть посли. 
Із хлібом, з сіллю nричвалали, 
Та і nодарки nринесли, 
Хотять Ла.тину nоклониться, 
Знакомитись і подружиться, 
Як тут Латин і закричав: 
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«ВnустиІ Я хліба не цураюсь 
І з добрими людьми братаюсь. 
От на ловця звір наскакав!• 
• • • • • • • • • • • • • 

Латин. JІК цар. 8 своїм наркді 
Ішов 8 круrу своїх вельмож. 
Котарі всі були в nараді. 
Надувшись всякий з них, JІК йорж.. 
Царя на дзиглик nосадилм, 

А сами мов-tки одстуnили 

Від nокуття aJІt. до дверей. 
ЦарИWІ ж сіла на ослоні. 
В єдамаwковому шушоні. 
В корабЛИJ<у із соболей. 
• • • • • • • • • • • 

Послів ввели к царю з nихою, 

Ях водиЛося у латин; 

Несли nодарки nред собою: 
Пиріг завдовжки із аршин. 
І солі кримки і бахмутки, 
Лахміття розного три жмутки. 

Еней Латину що nрислав. 

Послм к Латину nристуоипись, 

Три рази КИЗЬКО ПОКЛОНИЛИСЬ; 

А старший рацію сказав. 

сЕнеус иостер магкус nанус 

І славний троянарум кн,.зь, 

Шмигл"в по морю, я.к циганус, 
Ад те, о рекс! nрислав нун:к нас. 

Рогамус, доміне Латине, 
Rехай наш каnут не ·заrине 

Пермітrе жить в землі своєй. 
Хоть за nекунії. хоть гратіс, 
Ми ДJUІ.увати будем сатіс 
Бенефіценції твоєй. 

• • • • • • • • • • • • • • 

Се килнм-самольот чудесний, 
За ХмелJІ виткався царя. 

Літа nід облака небесні, 
До місяця і де зоря; 
Но можна стіл їм застилати, 
І перед ..11іжко.м nростилати, 
І тарадайку закривать. 

Царівні буде 'Він в nригоду, 

І 
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І то наШіільw дn• того годУ, 
Як замуж nриЙдетьс• давать. 

Ось скатерть ІWІьонськая нешnетна, 
fi у Лиnську добули; 
Найбільше в тім вона прикметна, 
На стіл .ц тілько иастел:и 
І загадай uої страви, 
То вс•кj вродsтьс• потрави, 
Які на світі тілько єсть: 
Пивце, винце, медок, rорілха, 
Рушних, н.і.ж, ЛOJIU(a і тарілка, 
Цариці мусим сю піднесть•. 
• • • • • • • • • • • • • • 
Цариця. цар, дочка Лавина 
Зглядалися nоміж себе. 
Із рота покотилась cJUJнa, 
До себе ВСJІККЙ і гребе, 
Які достались їм подарки, 
Наснл.у обійшлось без сварки; 
Як ось Латин сказав nослам: 
•Скажіте вашому Енею, 
Латин із цілою сім'єю, 
Крий Боже, як всі раді вам. 
• • • • • • • • • • 

І зараз попросив до столу 
Латин Енеєвих бояр. 
Пили горілку до ізволу 
І їли бублики, кав'.р; 
Був борщ до шпундрів з бурпами, 
А в юшці потрух з rалушкамu, 
Потім до соку ка.плу:ви; 
З отрібки баба-шарпанина. 
Печена з часником свинина, 
Крохналь, який їдRТЬ пани. 

В обід пили заморські вина, 
Не можна всіх їх розказать, 
Бо nотече із рота слина 
У декого, JІК описать: 
Пили сикизку, деренівку 
І кримську вкусную цулівку, 
Що то айвовкою зовуть. 
На віват - з мущкрів стріляли, 
Туш - грімко трубачі іграли, 
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А многоліт - дяки ревуть. 
Латин по царському звичаю 

Енею дари одрядив: 

Лубенського шмат короваю, 
Коркто опіmнннських слив. 

Горіхів киїаських смажених, 
Полтавських оундиків прижених 
І гусячих n'ить кіn ,.єць; 
Рогатого скота з Лип'янки. 
Си:вухи відер з n'ять Будинки. 
Сто решетилівських овець. 

• • • • • • • • • • • • • 

Іриси, цьохлм ороклятуща. 
Завзитійша од всіх брехух, 
Олімлська мчалка неасипуща, 

Крикливійша із щебетух, 
Прийшла, Юноні розказала, 
Енеи як Латинь приймала, 
Я ки:А t.Jiж ними єсть уклад: 
Еней за тестя мав Латина. 
А сей Енея як за сина. 

І у дочки з Енеєм лад. 

•Еге! - Юнона захричала.

Поrанець, як же розібрав! 
Я нарошно йому сnускала. 

А він і ноги розіклав! 
Orol nровчу и висікаку, 
І перцю дам йому, і маку. 
Потямкть.. JІкова-то JL 
Проллю троянську кров, .п.атинську, 

Вмішаю Турна скурвасинську, 

Я навзрю їм кисели•. 
• • • • • • • • • • • • • 

Як виглянув в вікно зненаuька, 
Прийшов Латин в великий страх; 
Побачив люду скрізь багацько 
По улкцих і всіх кутках. 
Латинці перлиси товпами, 

Шпурлили вгору всі шаnками, 
Кричали вголос на ввесь рот: 
•Війна! Війна! против троянців, 
Ми всіх Енеєвих поrанців 
Поб'єм - іскореним їх род». 
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Латин старий був не рубака 
І воюватись ~ любив. 
Од слова •смер-ть. він, неборака. 
Був без душі і мов не жив. 
Він стичку тілько мав на ліжху, 
Аматі ик не грав під ніJККу, 
J то тогді , ик nідтоnтавсь; 
Без того ж завжди був тихенький, 
Як всякий дід старий, слабенький. 
В чу жеє діло не мішавсь. 
• • • • • • • • • • • • 

БоІJри ВМИJІ скомnоновали 
На аркуш маніхвест, кругом, 
По всіх повітах розіслали, 
Щоб військо йшло під коругов; 
Щоб голови всі обгол.ми, 
Чуnрини довгі остаапми, 
А ус в піалокоть би тирчав; 
Щоб сапа і nwoнa набрали, 
Щоб сухарів понапіkали, 
Щоб ложку, казанок всик мав. 

Все військо зараз розnисали 
По різним сотн.ям, no nолкам, 
Полковників nонастаапми, 
Дали nатенти сотиихам. 
По городам всяк попк назвавси, 
По шаnці веккий розличавси, 
Вnисали військо під ранжир; 
Пошили сині всім .жупаии, 
На сnід же білії каптани,
Щоб був козак. а не мугир. 
• • • • • • .. . . . 
Так вічной оам'иті бувало 
У нас в Гетьманщині колись, 
Так nросто військо wиковало, 
Не знавши: стій, не wевелись; 
Так слаанії nолки козацькі 
Лубенський, Гадяцький. Полтавський 
В шапках .• було, n мак, цвітуть. 
Як грянуть, сотнями ударять, 
Перед себе сnиси настаапять, 
То мов мітлою все ме1)'Ть. 
• • • • • • • • • • • 
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llлR СИЛЬНОЙ армії СВОЄЇ 
Руwющь, мушкетів, ору~к 
Наклали nовні гамазеї, 
Гвинтівок, фузій без nружин. 
Булдимок, флинт і нничарок . 
А в особливий закамарок 
Сnисів, nік, ратиw. rаківвкць. 
Були тут страшнії гармати, 
Од вистрілу дрИJкали хати, 
А nушкарі то JUtалИСЬ mщь. 

• • • • • • • • • • 

Держась ІЮЄННОГО обряду, 
r отовили заздалегідь 
БагаЦько всякого снаряду, 

Шо сумно аж було rлJІдіть. 
Длн куль - то галушки сушили, 

А бомб - то з глини наліnили, 
А слив солоних - дпя картеч; 

длR щитів ночви nриnасали, 

І дна із діжок вибивали, 
І nрипраапяли всім до ппеч. 

Не мали nалаmів ні шабель.. 
У них, бач, Тули не було~ 
Не шаблею ж убит і Авель -
Поліно смерть йому дало. 
Соснові копистки С1'р~'1 и 
І до боків nоначемяли 
На валяних вірьовочках; 
Із лик nлетені козубеньки, 
З нкими ходять по оnеньки, 

Були, мов суми, на плечах. 

Як амуницю сnорядили 

І насушили сухарів, 
На сало кабанів набили, 
ВзJІЛИ подимне од дворів ... 

• • • • • • • • • • • 

Не хМара сонце заступила, 
Не вихор порохом вертить, 

Не галич чорнв поле вкрилв, 

На буйний вітер ее шумить: 
Се військо йде всіма ШіUІхами, 
Се ратне брJІЗкотить збрунми. 
В Ардею-rород nocni шa. 
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Стовn пороху nід небо в'єтьси. 
Сама :JeNЛJІ, здаєтьсJІ. гнетьсJІ. 
Енею! де тепер душа? 

• • • • • • • • • • • • 
Цекул, nренестсьk.Ий коваленко, 
В Латію з військом также пхавсь, 
Тн Саrайдачнмй з Дорошенком 
Козацьким війсЬkом ведичавсь. 
Один з бунчуком перед раттю, 
Позаду друrий n'яну браттю 
Донським наrаєм niдraнJUJ. 
РJІДочком їхали гарненько, 
3 люльок Т1ОТІОН тмли смачненько, 
А хто на конику кунJІ·в. 
• • • • • • • • • • • • 

Частин а n ' "та 

Як ніч nокрила пеленою 
Тверезих, п '.яних - всіх люде~. 
Як хріп Еней од nерепою, 
Забувши о біді своєй, 
Венера без спіднкцj, боса. 
В халатику, nростоволоса, 
К Вулкану підтюпцем ішла; 
Вона тайком к Вулкану кралась, 
Неначе з ким і не вінчалась. 
Мов жінкой не його була. 

А все то хитрость є жіноча, 
Новинкою щоб підмануть: 
Хоть І"Зрна JІК, а все охоча 
Іще rарнійшою щоб буть. 
Векера пазуху порвала 
І так себе підnерезала, 
Що ВСJІ на виставці була; 
Косинку нарошно згубила, 
Груднину так собі одкрила, 
Що всм.коrо б з ума звела. 

Вулхан-коваль тоrдj трудивсн, 
Зевесу блискавку ковав. 
Уздрів Венеру, затрусивсJІ, 
Із рук і молоток уnав. 
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Ненера зараз одгадала. 

Що в добрий час сюдм nonana, 
Вулкана в rуби зара.з черк; 
На шию аскочнла. оовмс.ла.. 

Вс• опустилась.. мов окисла, 
Білки під лоб - і світ помсрк. 

У ж~ Вулkан розм'ак, •к кваша, 
Венера те собі на ус. 
За діло, ну! - бере, бач, наша! 
Тепер під йоrо підоб'юсь: 
сВулкасю милий. уродпмвийІ 
Мій друже вірний, справе.д.пи11мй! 
Чи д:~же тобиш ти мене?• 
.Люблю, люблю, божусь ІUtіщами, 
Ковадпом, молотоf!t. міхами. 
Все рад робити м• тебе.•. 
• • • • • • • • • • • • • • 

Венера зачала благати 
І за Енеєчка прохати, 

Вулкан йому щоб допоміг: 
Енеєві зробив би збрую 
Із етапі, міді, золотую,
Такую, щоб ніхто не зміг. 

«дJUІ тебе? - ох, мои ти плітко! -
Вулкан зааихавшись ск.азав.

Зроблю не збрую. чудо рідке, 
Нjхто икого не видав. 

• • • • • • • • • 

Вулкан, до кузні дочвалавши. 
Будить зачав всі.х ковалів~ 
Свинець. залізо. м.ід.ь зібравши. 
Все гріти зараз ізвелів. 
Міхи орестрашні над:имають. 
Огонь великий розnалають, 
Пішов тріск. стук од молотів . 
Вулкан потіє і трудиться. 
Всіх лає, б'є. пу.жа, .rpиn.c11, 
К роботі пригани майстрів. 

• 

• • • • • • • • • • • • • 

Сказала: «Милий, на, Енею. 
Ту збрую. що ковав Вулкан: 
Коли себе устроїш нею. 
То струсить Typtt, Боаа, Полкан; 
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До збруі що не доторкнетьск. 
Все зараз ламнеться і гнеться, 
Тї і кули не бере; 
Устройсь, храбруй. коли, рубайс я 
І на Зевеса nолаrайся, 
То носа вже ніхто не втре•. 

Сказа.вши. аромат пустила: 
Васильки, м ' яту і CUtбpe, 
На хмарі в Пафос nокотила. 
Еней же збрую і бере, 
Ії очима пожирає, 
На себе nанцир натигає, 
Палаш до бока nркв'изав; 
Насилу щит nlднJІВ чудесний. 
Не легкий був презент небесний ; 
Еней роботу розrлид,ав: 

На ЩИТі, 8 CCUtiЙ середині, 
Під чернь, з касічкой золотt>й, 
Конала муха в nавутинні, 
Павук торкав іі ноrой. 
Поодаль був малий Телешик. 
Він плакав і литав кулешик, 
До його кралася змjи 
Крилатая, з сім'ю главами, 
3 хвостом з верству, страшна, з рогами, 
А заапаси Жеретія. 
• • • • • • • • • • • • 

У главной башти на сторожі 
Стокли Евріал і Ни:~; 
Хоть молоді були, та гожі 
І кріnкі , храбрі, як харциз. 
В них кров текла хоть не троянська. 
Якась чужая - бусурманська, 
Та в службі вірні козаки, 
Дли бою їх сnіткав nрасунок; 
Пішли к Енею на вербунок ; 
Були ж обидва земляки. 

•А що, мк , викравшись помалу. 
Забратиси в рутульський стан'! -
Шептав Низ в ухо Евріалу.-
То каші наварили б там; 
Тепер вони спл.ять з перепою, 

J 
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Не цриrне нj оцин ногою, 
Хоть всім їм rорла nepepjж. 
Я думаю туди пуститьси, 

Перец Енеєм заслу•итьсв 
І сотню посадить на ніж•. 

сЯк? Сам? Мене оста8ИШ? -
Сnитавсtr Низа Евріал.-
НіІ Перше тк мене уnавкш. 

Щоб " оц землJІка одстав. 
Від тебе не оцетану зроду. 
З тобою рац в оrонь і в ВОТJУ. 
На сто смертей niТJY з тобой. 
Мій батько був сердюк оnрічний. 
МовлJІв (нехай покой му вічний) : 
Умри ка полі, ик rерой•. 
сПожди і nальuем в лоб торкнисв,
Товаришеві Низ сказав,-
Не все вnеред - назад цивнси, 
Ти з лицарства rл.узц потерn. 
У тебе мати єсть стараи, 
Без сил і в бідності, СJ;ІабаJІ, 
То і nовинен .жить цл.и ней, 
Одна оставшись без приюту, 
Яку потерпить муку люту. 

Таскавшись мi.Jit чужих людей! 

От и так чисто сироткна, 

Росту. ик при wлиху горох: 
Без нені, без отц.и дитина. 
Еней - отеuь. а нени - Бог. 
1ду хоть за чу .ж у отчизну, 

Не JКаЛь нікому, хоть ізл:изну, 
А пам'ить вічну заслу•У· 
Тебе Ж ДО .ЖИЗНЇ рідна в'иже, 
Уб'ють тебе, вона в гріб лиже; 
Живи ЦЛJІ неї, .11 прошу•. 

сРозумно. Низ, ти розсуждаєш, 

А о повинності мовчиш. 
Которую сам добре знаєш, 
Мені ж зовсім другу твердиш; 
Де общеє добро в упацку. 
Забудь отця, забудь і матху, 
Лети повинность ·ісправлJІ'Ть; 
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Як ми Енею приспали. 
Для його служби жИзнь о,идали, 
Тепер не ~ілька в жизні мать., 

• • • • • • • • • • • • • 

С~й Евріал був молодевь.кий: 
Так годів з дев'ятнадцять мав, 
Де усу буть, пушок м'.яхенький 
Біленьку щуру пробивав; 
Та був одвага і завзятий, 
Силач, козак лицарков.атий, 
Но пред Іулом nрослізивсь. 
Бо з матір'ІО він розставався, 
Ішов на смерть і не прощався. 
Козак природі покоривсь. 
• • • • • • • • • • • • 

І 1'ак, одважна наша пара 
Пуст.илася в рутульський стан. 
На те і місяць вкрила хмара, 
І поле вкрив густий туt.tан. 
Було ее. саме оnівночі; 
Рутульці сnали скі.льхо мочі, 
Сквуха сну Ім nіддала; 
Роздіrшися, порозкладались, 
В безпечності не сnодівались 
Ні од кого ніяІЦt зла. 
. . . . . . . . . . . .. . 
І Е.вріал, я.к Низ возивСя., 
То не rулJІВши nростоя.в; 
Він так.же к сонним докосився, 
Врагів на той світ одправл.п. 
Колов і різав без роЗбору, 
І як ніхто не мав з ним спору, 
То ооравс.ь, мов в кошарі вовк; 
1 виборних, і оідnомошнкх, 
І простих, і старших всщьмо.ж.них, 
Хто ні nопавсь, тоrо і товк. 

• • • • • • • • • • • • 

Частина шоста 

Зевес моргнув, як кріль усщ.tи, 
Олім ra, мов листик, затрусивсь; 
Мигнула блискавка з громами, 
Олімпський потрух взворушивсь. 
Боги, богинj і nівбоги, 
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Простоволосі, босоногі, 
Біжать в ол:імпську карвасар. 
Юпітер, гнівом розtталений. 
Влетів до них мов навіжений 
І крикнув, JІК на гончих ncap: 
.чи довго будете казитись 
І стид Олімпові робить? 
Шодень nроміж себе сваритись 
І смерпurх з смертними травить'} 
Постуnки ваші всі не божі; 
Ви на сутяжників nохожі 
І раді мордовать людей; 
Я вас із неба послихаю 
І до того вас укараю. 
Шо пасти будете свиней. 

А вам, олім пські зубоскалки. 
Моргухи, дjнrи, фіглярки, 
Березової дам припарки .• 
Шо довго буде вам втямки. 
Ох. ви на смертних ду же Jtac i! 
Як грек на н-іжинські ковбаси, 
Все лихо на землі од вас. 
Чре.з ваші зводні, женкханнн 
Не маю JІ ушанованнJІ; 
Я намочу вас в шевський квас•. 

• • • • • • 

Венера молодиЦJІ сміпа. 
Бо все з воєнкимн жила, 
І бите з ким:и м'ясо ЇJІа, 
І по трахтирах пунш ttнла; 

Частенько на соломі сnала, 
В шинелі сірій щеголма. 
Походом на візку трJІслась; 
Манишки офіцерські nрала, 
З стрючком горілку nродавала 
І мерзла вніч. а вдень nеклась. 

Бенера оо-драrунськи сміло 
К Зевесу в витяжку іде, 
Начавши говорити діло. 
Очей з Зевеса не зведе: 
«0 тату сильний. величавий! 
Ти ВСJІхий поммел зриш лукавий. 
Тебе ніхто не nроведе: 
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Ти оком землю иазираєщ 
Другим за нами nриrJUІДаєщ 

Ти 1наєш, що, і •к . і де. 

Ти знаєш. дп.R чого троJІнuів 
Злим fl)екам nоnусТИ11 побить; 
Ене.R з nригорщею ланців 
Ве11ів судьбам не nотоnить; 
Ти знаєш лучче всіх nричину. 
Чо1·о Еней nриплив к Латину 

І бi.mt Тібра nоселивсь. 
Ти ж словом що оnреділ•єш, 
Того вовік не одміНJІєш; 
ВідІlіль же Турн тут 11ритуливсь? 

• • • • • • • • • • • 

О Зевс! О батечку мій рідн.ийІ 
Оглмньсь на плач дочки своєй; 
Сnаси народ фріrійський бідний, 
Він дjло єсть руки твоєй. 

Як маєш ти кого карати, 

Карай мене,- карай! Я мати, 
Я все стерn.'Ію ради дітей! 
Услиш Ненеру многогрішну! 
Скаw.и мні річ твою утішну: 

Щоб жив Іул, шоб ж.ив Еней!• 

•Мnачать! Преск.аерна пащекухоІ 
Юнона злобttо nороwить. 
Фіндюрко, sщірко, брехухо! 
Як дам - очіпок ізлетить! 
Ти смієш, коwен• мерзенне, 
Зевесу доносить на мене, 
Щuб тим нас привести в розлад. 
За кого ти мене nриймаєш? 
Хіба ж ти. сучище, не знаєш, 
Що Зевс мій чоловік і брат?• 

• • • • • • • • • • • 

Ненера лайки не стерnіла, 
Юнону стала кобекить; 
І nереnалка закиnіла, 
Одна другу хnтіла бить. 
Богині в гніві также баби 
І также на утори слабі, 
З досади часом і брехнуть. 
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І, як nерекуnки. горланJJТЬ, 

Одна ІЧ'УІ'У ~ч~стять. ганять 
І рід ввесь з nотрухом кленуть. 

•Та цитьте, чортові сороки! -
Юnітер грізно закричаа.
Обом вам обіб'ю я щоки: 
Щоб вас, бублейниць. epar побраа! 
• • • • • 

.. . . . .. . 
Проміж латинців і тро,.нців 
І всnих Турнових nоrанців 
Не сікайсJІ ніхто в війну; 
Ніхто иіях не nомагайте. 
Князьків їх также не займайте, 
Побачим. здас1"ЬСJІ хто кому•. 

• 

• • • • • • • • • • • • • • 

Еней один не роздягався, 

Еней один за всіх tte спав; 
Він думав, мислив. умудрмвся 

(Бо сам за всіх і одвічав). 
Як Турна-ворога rн>бити, 
Цари Латина ускромити 

І успокоїти народ. 
В сій думці. смутttо nоходжая 

І мис..'lЮ бог зна де літаJt, 
Під носом бачить коровод. 
. .. . . . . . . . . . . . 
Еней од радості не стJІмивсь. 
Що Турн виходить битись з ним: 
Оскали.в зуб. на всіх оглинувсь 
І сnисом помахав ~воїм. 
Прямий, ях со~ на, величавий. 
Бувалий. здатний. тертий. JUСІВИЙ, 
Такий, о був Неч~са-кнмзь. 
На нього всі баньки rt' м.:tИJІИ, 
І с.ам.н вороги хвалили. 

Й ого тоби.в ІКJІК - не боявсь. 

Як тільки вистуnила к бою 
Завзята пара ватажків, 
То, зглянувшис я між собою, 
Зубами всякий зu~криrr ів. 
Тут хвись! - і і~кри nолетіли; 
Один другого rюло~ять! 
Турн перший зацідив Енея, 
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Що з плеч уnала і кереа. 
Еней був nоточивсь назад. 
• • • • • • • • • • • 

Біжить nан Тури і реnетує, 
І просить у саоіх меча; 
Ніхто сердU"И не pwryє 
Од рук тромнська смлача! 
Як ось іще nереридилась 
Сестрнци і nред ним явилась, 
І в руку сунула палаш; 
Оп'ить шабельки заблищали, 
Ол'ить панцири забр.R.ЖЧаЛИ, 
Оп'ить пан Турн оnраJSивсь наш. 

• • • • • • • • • • • 

В таку щасливую rодину 

Еней чимдуж сnис розмахав 

І Турну, гадовому сину, 

На вічкий ломинок nослав; 
Гуде, свистить, ttесетьс.и nіка. 
Як зверху за курчам шульnіка, 
Торох рутулЬІ.LМ в лjаиИ бік! 
ПростRrси Тури. RK щогла, долі. 
Качаєrьсм <'Ід гіркой болі. 
Клине 0.11імnських єpenuc. 
Лаnrнці од сього жахнулись. 
Рутульці галас niдКJІJ'DI. 
Троинці глумно осміхнулись. 
В Олімnі ж могорич ПJtЛИ. 
Турн тижку боль одоліває. 
К Енею руки np<X'Т:~mtє 
І мову слезttую рече : 
•Не жязні хочу • подарка; 
Твои. Акхі:ювич, nриnарка 
За Стікс мене поволоче. 

Но єсть у мене батько рідний. 
Старий і дуже еетхих скл; 
Без мене він хоть буде бідний, 
Та світ мettj сей став не мил ; 

Тебе о тім " умолию. 
Прошу, ик козака, благаю, 
Коли мені смерть задаси, 
Одnрав до батька труп цуб.'Іений ; 
Ти будеш за сіє спасеккий, 
На викуn же. що хоч. проси•. 

l 
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Еней од речі сей зм'яrчився 
І меч підиятий оnустив: 
Трохи-трохи не nрослезиеси 
І Турна pRCT тоnтать пустив. 
Аж зкрк - Паплантоu ладуюса 
І золота на ній карунка 
У Турка висить на nлечі. 
Ене• очі заnалали, 
Уста од гніву задрижа.1и, 
Веесь зашарівсь. мов жар в печі. 

І вмиr, ехоnивши за чуnркну, 
ШкерЮерть Турка nовернув. 
Насів коліном злу личину 
І басом громовим гукнув: 
сТак тн троянцям нам дІІІІ сміха 
Г лумиш з Паnлантова доспіха 
І думку маєш буть .ж.ивим? 
Паnлант тебе тут убиаає. 
Тебе він .- nеклі дожидає, 
Ідм к чортам, дядькам сво1м•. 

З сим словом меч свій устромляє 
В роззJПІJІенмй рутут.цJІ рот 

І тричj в ра.кі nовертає, 
Щоб більше не було хлооот. 
Душа рутульська полетіла 
До пek.Jia , хоть і не хотіла. 
К пану Гlлутону на бенкет. 
Живе хто в світі Ііеобачн.о. 
Тому нігде не буде смачt•о. 
А більш. коли і совість жметь. 

НАТАЛКА ПОЛТАВКА 

(С,ЩfЮЧ(!ІUІ) 

Дія nepwa 

Картина nерша 

Сел(І ІІІІJt рІкщn Ворскло10. У продоІІJа t:Іtени І)'JІИ ІUІ . щu JeJte по р&чки: 

rут wl• JІатаwи і Терrтмлмшина ІІІТІІ. 
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Наталка (виходить з хати з відрами 1ta корам.ислі: 
дійtиоощи до річІ\и, ставить відра на бе{J<•зі. ходить :шдума~
tuись, поті.w спімє) : 

Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. 
О, як болить моє серце, а сльози не ЛJІ.Ю1'ЬСя! .. 
Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, 
Тільки тоді і полегша, як нишком nоплачу. 

• • • • • • • • • • • • 

Що на nолі , на nІсочку. без роси на сонці? 
Тя.жко жити без милого і в своїй сторонц.і! 
Де ти, милий чорнобривий'? Де пі? озовис я! .. 
Як я, бідна, тут горюю. nрийди nодивися! .. 

Полетіла б я до тебе, та крилець не маю, 
Щоб nобачив, я.к без тебе з rоря висихаю ... 
До кого ж я приrорнуся, і хто приrолубить. 
Коли теnер нема тоrо, Rкий мене любить ... 
Петре. Петре! .. Де ти тепер? Може, де скитаєшсR у нужді 

і горі і nроКJІинаєш свою долю, nроклинаєш Наталку, що 
через неї утерRв пристанище, а може ... ( плачf!) може. й за
був, що я живу на світі! .. Tlt був бідний, любив мене, і за 
те nотерnів і мусив мене оставити; " тебе любила і теnер 
люблю ... Ми теnер рі.вни з тобою: і я стала така бідна, ик 
і ти ,- вернися ж до мого серця! .. Нехай глянуть очі мої на 
тебе іше раз і навіки закриютьси ... 

11 

В о зний (ідучи повз НатШtку, fІідхtн·)ить ('Jo неї). 
Благоденственного і мирноІ'О nребиваніи ! .. (Набік.) У доб
ная оказія nредстала зділати о· собі nредложеніє на . 
самотІ ... 

Наталка ( К.ІЩняючись). ·здорові були, добродію, nане ., 
вознии ... 

В о з ни й. Добродію ... добродію! .. Я хотів би. щоб ти 
звала мене - теє-то як його - не еишеупомянутим іменем. 

Н а т а л к а. Я вас зову так, як вс.е село ttaшe величає . . 
шануючи ваше nисьменство 1 розум ... 

В о з Іі и й. Не о сем, галочко - теt;-то, як йоrо - хло-. -
nочу я; но желаю ІЗ медових ycr тво1х елишати умилитель-

ное вазваніє, сообразноє моєму чувствію. Послушай: 
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От юних літ не знал я л:юбові. 
Не ощущал воз.жекія в крові. 
Как вдруг nредстал Наталки вид исний. 
Как райський кр.ин душистий, прекрасний. 

Утробу вСю nотряс .•. 
Кров взволновалась, 
Душа смішаJІась,
Настал мой часІ 

• • • • • • • 

Не в состщrнії nоставить на вид тобі сили любові моєй! .. 
Когда б и іміл - теє-то, ик його - стілько изиkів, скілько 
артикулов в статуті і.лі ск ілько зал' итмх в Магдебурськом 
праві, то і сих кедоміло би ка восхваленіє ліnоти твоєї! .. 
ЄА~єй! Люб.1ю тебе ... до безконечності ... 

Н а та л к а. Бог з вами-, добродію!.. Що ви говорите! 
Я річі вашої в толк собі не візьму ... 

В о з н н й. Лукавиш - теє-то, як Aoro - мои галочко! .. 
і дОбре все розумієш. Ну, коли так - и тобі коротенько 
ска.жу: и тебе люблю і .жен.нтнсь на тобі хочу. 

Натал ка. Гріх вам над бідною дівкою глуми-тись! Чн 
1t вам рівкя? Ви nан, а и сирота; ви багатий, а и бідна; ви воз
ний, а я nрос-т.ого роду. Та й no всьому я вам не пара ... 

В о з н и й. Ізложеннїі в отвітних річах твоїх резони 
суть - теє-то, ик його - дли любові н.ічтож.ни ... Рци одно 
Слово: .люблю вас, лане возний• - і аз, вишеуnомянутий, 
виконаю nрискгу о вірнім і вічнім союзі з тобою. 

Н а та л к а. У нас є nословиWІ: «знайсJr кінь з конем, 
а віл з волом» ... Шукайте собі, добродію, в городі nанночки. 

В о 1 н н й. Бачив и многих - і ліпообразн.нх. і багатих. 
Но серце моє не імієть - теє-ТQ, ик його - к ким nоnолзно
веиія . Ти одна заложила йому позов на вічкії роки, і душа 
мои єжечасно волаєть тебе і послі нкшоорной даже годним. 

Н а та л ·f:' а. Воля ваша, добродію, а ви так з-nисьменна 
говорите, шо и того не розумію. Та й не вірю, щоб так швид
ко і дуже залюбитись мо.жна було. 

В о з н и й . Не віриш? Так знай же, шо и тебе давно 
вже - теє-то, ик його - nолюби:в, ик ті:rьки ви nерейшли 
жити в наше село. Моїх діл околичності, возннкающії із 
неудобних обстоJtтельств, удерживали соділати nризнаніє 
nред тобою; теnер же читаю - теє-то, ик Аого - благость 
в очах твоїх ... До формального оnреділеніи о моєй участі 
открой мн.і , хотJІ в термині, nатнкулярно. резолюцію: могу 
лі - теє-то, ик його - без отсрочок, волокити, nроторов 
і убитків nолучити во вічноє і nотомственноє мадініє тебе -. . . . . .,. 
дВИЖИМОЄ І НеДВИЖ.ИМОЄ ІМІНІЄ Д/Нt дуШІ МОЄН - З nравом 
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владіти тобою спокойно, безпрекословно і no СВQЄЙ волі -
теє-то, як його - розnори.жать? Скажи, rоворюt .. Отвjча.tі, 
отвітствуй·: моrу .лі бить - те.є-то, як його - му ж.ем при
с·тойним і уrомивим душі: твоєй і тілу? 

Наталка (співає). 

Видно шляхи полтавськії і славну Полтаву. 
Пошануйте сиротину і не вJЮдьте в славу. 
Не багата я і nроста, та чесного роду, 
Не стиджус.и лрясти., шити і носити воду. 

Ти в жупанах і письменний., і рі.вни з пан&ми, 
Як же можеш ти .цружитІ>Ся з простими дівками? 
Єсть багацько городянок, вибирай любую; 
Ти лан возний: тобі треба не М:е.не, сільс.ькую. 

Так, добродію, пане возний! Перестаньте жартувати нвдо 
мною, безnомощною сиротою. Моє все багатство єсть моє 
добре ім'я: через вас люди nочнуть шеnтати про мене; а Д.пя 
дівки, коли об ній люди зашепочуть ... 

Му1мка nочинає грати прел.юд:ію. Возкий міркує с<І(іі на думці j. смішні 

~~thiм r~epeбira.mь Ііому на облкччі. Ната;rка 1аДумуєтьсІІ . 

ш 

В н б 6 р н н й (.'l'явдяється н.а вулиці, іде й cniвat· ): 

Дід рудий, баба руда, 
Батько рудий, мати руда, 
Дядько рудий, тітка руда, 
Брат рудий, сестра руда, 
І я рудий. руду вз.яв. 
Бо рудую сnодобав. 
• • • . . . .. . . 

В о з н и й. Даже і в повітово.му суДі і по всіх nрисутст
венних містах униніє воспос.підувало: малійшая проволочка 
або nрижимочка проснте.ttю. вк вОдилось nерше, nочитає
ться за уrолов.ноє престу.nленіє; а взяточек, сиріч- вину
жденний nодарок, весьма-очень іскусно у істця ілі отвітчика 
треба вккаиючити •.. Та що й. говорить! Tenep і при некрут
ських наборах во.вСя не той nорядок ведеться ... Трудно ста
новиться ЖWГИ ИЗ СВІТІ. 

Вибор н н й. Зате ЩІМ, nрОстому народові. буде добре, 
ко:ли старшина буде богобоязлива і справедли.ва, не допус
катиме nисьмекни.м r1'wвкам кров із нас смоктати ... Та куди 
ви, добродію, налагодились'? .. 
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В о 3 н и й. Я наміревав - теє-то, их його - посітити 
нашу вдовствующую дJJкониху, та, nобачивши тут Наталку 
(зітхаt:), остановивс11 побалакати з нею ... 

В и б ор н и й. Наталку'? А де ж. вона? .. ( Огля(Jається.) 
В о з ни й. Може, пішла додому. 
Вибор н и й. Золото - не дівка! Наградив бог Терпи

лиху дочкою. Окрім того, що красива, розумяа, моторна 
і до вС11коrо діла дотеnна - яке в неї добре серце, як вона 
11()/ІЗЖЗЄ матір свою, шанує всіх старшкх за себе, яка труД11-
Щ;і, яка рукодільниця, що й себе, і' матір свою на світі 
держить! .. 

В о з н и й. Нічого ска.зати - тоє-то, як його - хороша, 
хороша, і вже в такім возрасті! .. 

Вибор н и й. Та й давно б час, так що ж! .. Сирота. та 
ще А бідна - ніхто і не квапиться ... 

В о з ни й. Однако ж я чув, що Наталці трамялись же
нихи, і весьма nристойнії. Наприклад, Тактаулівський дячок, 
чоловік, знаменитий басом своїм, ізучен ирмо.поя і даже 
Зtrаєть печерськиіі лаврський напів; другий волосний
теє-то, ик його - писар із Восьмачок, молодець не убогий 
і ородол.жавший службу свою безnорочно скоро r·од; тре
тій - підканцмирист із суда. по імені Скоробреха ... і многіl 
другії... Но Наталка ... 

В н б орний. Що? Одка1ала? Добре зробила ... Тахта
улівський дик п'є горілки багато і вже спада з голосу; волос
ний писар і nідканцмярист Скоробреха, як кажуть, жевжи
ки оби.ц.ва і голі, вашеці проше, 11к хлистики; а Ната;щj треба 
не письменного, а хаз,Пна доброго, щоб умів хліб робити 
і щоб жінку свою з матір'ю годував і зод11rав. 

В о 3 ни й. Дл,. gого ж неписьменного'? Наука - теє-то. 
п його - в ліс не веде; письменство не єсть преткиовенjє 
іл.і поміка ко естуnлекію в законкий брак ( ... J 

Вибор н н й. Та чом же ви не одружитеся? Уже ж, здає
тьса, пора ... Хіба в ченці постригатись хочете? Чи ще, може, 
суджена на очі не нависла? .. Хіба хочете, щоб вам на весіллj 
цю пісню співали? .. 
Ось слухайте (співає): 

Ой, під вишнею, під черешнею, 
Стояв старий з молодою. ак із иrодою. 
І просиласи, і молиласи: 
•Пусти, мене, старий діду, на вулицю погулитьІ• 

•Ой, 11 А сам не пjду і тебе не пущу: 
Хочеш мене старенького та nокинути. 
Ой, не кидай мене, моя голубочку! 

IJ7 
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·Куплю тобі хатку і ще й сі.ножатку, 
І ставок, і млинок, і вишневий садок!,. 

«Ой, не хочу хатки, ані сіножа1'1<и, 

Ні ставка. Ю млинка, ні вишневого садка. 

ОА, ти, старий дідуга, ізігнувся. як дуга. 
А я, молоденька, гуляти раденька•. 

В о 3 ни й. Коли друt·ії облизня піймали, то і ми остері
гаємося. Наталка мноrим женихам nіднесла nеченого каба- І 
ка; глJІДя на сіє, і я собі на умі. 

виб ор ни й. А вам ЩО ДО Наталхи - будто всі дівки 
на неї nохожі? Не тільки світу, що в вікні : цього дива повно 

в світі. Та до такого nана, як ви , у іншої аж жижки задри
жать! .. 

В о3 ни й (набік}. Признаюсь йому в моїй любовік На
талці!.. Послухай. пане виборний!.. Нігде - теє-то, як 
його - правди діти: " люблю Наталку всею душею, всею 
мислію і всім серцем моїм; не могу .без неї жити, так ії 
образ- теє-то, як його- за мною слідить. .. Як ти ду
маєш? Як совітуєш в таковом моєм nрнпадці? .. 

В и б о р н и й. А що тут довго думати? Старостів rюсила
ти за рушни:ками, та й кінець! Стара Терпилиха не зсуну.~1ась 
ще з глузду, щоб вам одказати. 

В о з н н й. Ох, ох, ох! .. Стара не страшна. так молода -
кирnу гне ! .. Я вже їй говорив, ик то кажуть, наДогад буря
ків, - теє-то, як його.- тах де? - ні nриступу! .. 

Виборний. Що ж вона говорить? Чим одrоворюєтьси 
і що каже? 

В о з ни й. Вона іЗJtагаєть нерезоннії - теє-то, ик 
його - nричини; вона nриводить в довод знакомство вола 

з волом, коня з конем; нарнцаєть себе сиротою, а мене nа
ном. себе бідною. а мене багатим. себе простою - теє-то, 
JІК його - а мене возним, і рішительний приговор учини
ла - що " їй, а вона ме.ні не рівня -теє-то. як його. 

. 

Вибор ви й. А ви ж їй що? 
В о з ни й. Я їй nояснив, що любов усе· рівняєть. 
В и б о р н и А. А вона ж вам що? 
В о 3 н и й. Що ДІІЯ мене благоnристойніша панночка, 

HlJК проста селянка. 

Виб о р н и й. А ви ж ін що? 
В о з ни й. Що вона - теє-то, як йоrо - одна моя гос

по.жа . 

Виборний. А вона ж вам що.? 
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В о з н и й. Що вана не вірить. щоб так дуже - теє-то, 
n його - мо.жна полюбити. 

В· иборннй. А ви ж їй що'! 
В о з н и й. Що я її давно люблю. 
В и б о р н и й. А вона ж вам що'/ 
В о з ни й. Щоб я одв'язаВся од неї. 
В и б о р н и й. А ви ж їй що? 
В о з ни й (сердито). Що?- НічоrоІ .. Тебе чорт nри

нk - теє-то, их його - Наталка yтeJUta, а я з тобою зо
стався. 

В и б ор н и й. Ой ви, nисьменні! .. Вгору дереться, а лід 
носом нічого не бачите!. . Наталка обманювала вас, коли 
казала., що ви їй не рівня. У неї не те на серці ... 

В о з ни й. Не те? А що ж тахеє'l 
В и б о р н и й. У же ж не що! .. Другого любить! Ви, може. 

чували, що як .вони ще жили в Полтаві, і покійний Терпило 
живий був, то nрийнив був до себе .яхоrось сироту Петра 
за годованця. Хлопець виріс славний, гарний, добрий, про
ворний і роботищий,- він од Наталки старший був годів на 
три або на чотири, з нею вигодувавс~t і зріс вкуnі. Терпило 
і Терnилиха любили rодованІJ.И. JІК рідного сина - та було 
й за що! А Наталка любилась з Петром як брат із сестрою. 
От Терnило, понадіивwись на своє багатство, зачав знакомн
тись не з рівнею: зачав. бач, заводити банхети з повитчн
ками. з канцеляристами, купцями і цехмістрамн - nив, 
rул:яв, шахрував гроші, nокинув свій nромисел, nомалу роз
точив своє добро, розnився ... зачав гримати за Наталку на 
доброго Петра і вигнав й.ого із свого дому; і пісЛJІ, ик не 
стало і nосліднього цього робітника,. Терnило зовс.ім ізвjв~ 
си - в бідності вмер і без куска хліба оставив жінху й дочку. 

В о з н н й. Яким же лобитом - теє-то, як його - Тер
nилиха оnинилася в нашім се.лі? 

В и 6 о р н и й. У Терnила в городі на Мазурівці був 
двір - гарний з рубленою хатою, коморою, .1ьохом і садком. 
Терnилиха по смерті свого старого все те nр.одала, nерейшла 
в наше село, купила собі хатку і теnер JIUfвe, як ви знаєте . 

В о з н и й. А вищеречемний Петро де - теє-то, як 
його - обрітається? 

В и б о р н и й. Бог же його зна. Я.к пJшов з двору.- мов 
у воду вnав: чутки нема .. Наталка без душі його любить, 
через його всім женихам одказує, та й Терлилиха без сліз 
Петра не згадує ... 

В о з ни й. Наталка неблагоразумн.а: любить такого чо
ловіkа, которого - теє-то, RK його - може И кістки nо
гнили. Лучче синиця в жмені. JJK журавел.ь в небі . 
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В и б о р н и й. Або. JПt той грек мовив: .Л .rtчe живий 
хорунжий, я.к мертвин сотник .... • А я все-таки думаю, капи б 
чоловік добрий на.йwовся, то б Наталка вийшла заміж, бо 
убожество їх таке велике, що невмоrоту становиться. 

В о 3 н и й. Сердечний nриятелю, возьммся у Наталки 
і матері хожденіє іміти по моєму сердечному ділу. Єжелі 
виїграєw - теє-то, як його - любов к м~ні Наталки і убі 
диш їі доводами сильними довести ·а-і до брачного моао ложа ... . ... 
на законном основанаt, то не пож.ал1ю - теє-то, як ного -
нічого для тебе. Вір - без дані, без пошлини. кому хочеш. 
nозов заложу і контроверсії сочиню,- божусь в rім: єй
же-єй! 

Виб о рний (nодуІІШвши трохи) . Що ж? Cnpoc не біда. 
Тут зла ніикого нема. Тільки Наталка не nромах! .. О, розум
на і догадлива дівка! 

В о з ни й. Осмілься! .. T1t умієш увернутись - теє-то. 
як його - хитро, мудро. недорогим коштом. Коли ж що, 

то можна і брехнути для обману, nриязні ради. 
Виборний. Для обману? Спасибі за це! .. Брехати 

і обманювати других - од Бога гріх, а од людей сором. 
В о з ни й. О. простота. простота! .. Хто тепер - теє-то. 

як йоrо - не бреше і хто не обма~ть? Мню, єжелі би 
здесь з ібралось много кароду і зненац,ька анrел з неба 
з огненною різкою злетів і восІUІикнув: •Брехуни й обман
щики! .. ховайтесь, а то я nоражу вас! .... Єй-єй. всі прJІсіли б 
до землі сов.істі ради! .. Блаженна л·ожь., єгДа биваєть в пользу 
бЛJUКніх ... а то біда - теє-то, як його - що часто лжемо . . . . 
ІЛІ ради своєя виrоди, tm на упад дРуrих. 

В и б о р н и й. Воно так, конеwно: всі люди грішні; одна
ко ж ... 

В о 3 н и й. Що однако ж? Всі rpiwнi, та ще й як! .. І оди.н 
другого обманюєtь, як тоrо треба! .. І як не верти, а вихо
дить - кругова порука. Слухай: 
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Всикому городу нрав і nрава, 
Всяка імієть свjА ум rолова; 
Всякого прихоті водять за ніс; 

Всякого манить к наж .. ві свій біс. 
Лев роздираєть там вовка в куски. 
Тут же вовк цаnа скубе за виски: 
Цап у ropoдj капусту псує: 
Веккий з другого бере за своє. 
Всякий, хто вище, то нижчого гне: 
Дужий безсильного давить і жме. 
бідний багатог.о - nовниА слуга, 
Корчиться. гнеться пред ним. я.к дуга. 



І 

ВсJІк, хто не маже. то дуже скрипить; 
Хто не лукавить. то ззсщу сидить. 
Всякого рот дере ло.ж.ка суха-
Хто .ж єсть на світі, щоб був без гріха? .. 

В и б о рнк й. Воно то так! .. Тільки великим грішникам . -
часто 1 даром проходить. а маленьким грІшникам тахого 

завдають бешкету, що й на старість буде в nам' ятку! 1 ... ) 

Картина дру га 

lV 

ТІ.'рnк.1нwика катu . Матw 11рмдо:, а дІІ'ІКВ wнс. 

Те р r1 и л и х а. Ти ізнов чогось сумуєш, Наталко ... ізнов 
щось тобі на думку сnало'! .. 

Наталка. Мені з думк.и не виход.ить наше безталання. 
Те р n кл и х а. Що .ж робити? Три роки вже, як ми no 

убожеству свойому продали дворик свій на Мазурівці, nоки
нули Полтаву і перейшли сюди жити; покійний твій батько 

• 
доВlв нас до цього. 

Ната лк а. І , мамо! .. Так йому ва роду написано, щоб 
жити багатим до с'І"арості, а вмерти бідним ... він не вину
ватий. 

Терn и л и ха. Лучче б була я в_мерла: не терnіла б та
кої біди, а більш - через твою непокірність. 

Н а та л к а ( ІUШfJe работу). Через мо.ю неnокірність 
ви біду терпите, мамо? 

Терnи л и х а. Аякже? Скільки хороших людей свата
лось за тебе - розумних і зажиточннх. і чесних, а ти всім 
од.казала.- скажи, в яку надію? 

Н а та л к а. В надію на Бо1·а. flучче nосивію дівкою, 
n nіду замі..ж за тих .женихів, які на мені сват8JUІсь. У же 
нічого сказати - хорош.і люди! .. 

Терn н л их а. А чому й ні? Дяк Тахтаулівськн.й чом 
не чоловік? Він письменний, розумний і не без коnійки. 
А волосний писар і підханцелирист Схоробрещенко - чо
му не люди? Кого ж ти думаєш діждатись - може nана 
икоrо або губернського nанича'! Лучче б всього, якби ви
йшла за JUІKa,- мала б вічний хліб: була б nерше дяqнхою, . -
а mсля 1 поnадею. 

Н ат а л к а. Хоч би й npoтononwe.ю, то Бог з ним! He
Jtaй вони буцуть розумні, багаті і n:исьмекніwі од нашого 
возноrо, та коли серце моє не лежить до їх і коли вони 
мені осоружні! .. Та і всі письменні - нехай вони собі тям
ляться! 

141 



І 

Т е р n н л и х а. Зна.ю, чом тобі асі нелюб' яз ні: Петро 
нав'я ·J тобі в зуби. ДурнищІ все те, що ти .цумаєw: чотири 
годи об нім нj слуху нема, ні nослуwаню1. 

Ната л ка. Так що • 1 Адже і він об нас нічого не чує, 
та мм живемо; то й він жив і тах же nам'Rтає об нас та бої
тьс" вернутись. 

Тер n и л и х а. Ти не забула. як nокійний твій батько 
напослідок незлюбив Петра і, умираючи, не дав свого бла-. . 
гословенпя на твоє з ним замужество; так J мого нІколи 

не буде! 
Наталка (підбіга до .wатері. xana П за руку й співаЕ· ): 

. 

Ой, мати, мати! Серце не вважає: 

Кого раз nолюбить. з тнм і nомирає. 

Л учче умерти, як з не милим .жити. 

Сохнуть з nечалі, щодекь сльези лити. 

О, мамо, мамо! .. Не nогуби дочки своє11 (Плаче.) 
Терnи лих а (чуло ) . Наталк.о, схаменись! .. Ти в мене 

одна. ти кров моя.: чи .ж захочу я тебе погубити? Убожест
во моє і старість склують мене шаидше заміж тебе оддати ... 
Не плач! .. Я тобі не ворог. Правда, Петро добрий парубок. 
та де ж він? .. Нехай же nрийде, вернеться до нас. Він не 
лежень. трудищнй; з ним обідніти до злндяів не можна ... 
Але що ж! Хто відає- може де запроnастнвсR, а може 
й одруживек де, мож.е і забув тебе! Тепер так ·буває, що 
одну нібито любить. а про другу думає. 

Н а та л к а. Петро не такий: серце моє за його руча
ється і воно мені віщує. що він до нас вернеться. Якби він 
знав, що ми теnер біднj - о. з кінця світу прилинув би до 

. ' нас на nомІч ... 
Терnи лих а. Не дуже довіряй своєму серцю: сей 

віщун часто обманює. Придивиск. мк тепер робиться на 
свjті, та й о Петрі так дуМай ... А лучче, якби ти була покір-. 
на 1 мене слухала. 
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Чи я тобі, дочко, добра не желаю, 
Коли кого зятем собі вИбираю? 

Ой, дочко, дочко! що ж. мені nочати, 
Де ж люб'язного зяти дістати'? 

Петро десь блукає. може оженився, 
Мож.е. за тобою довго не журився. 



r 

• 

Ти на те ведеш, щоб JІ не діждала бачити тебе за
мужем: щоб через ТВОЕ: уцрJІмство не дожила JІ віку: 
бідність. сльози і перебори твої nоложать мене в домовину ... 
(Плаче.) 

Натал ка. Не nлачте, мамо! Я оокорюсь вашій волі . . . . 
1 ДJJJІ вас за nepвoro жениха, вам угодного, nщу замІж ••. 

nеренесу своє горе. забуду Петра і не буду нjколи пла
кати ... 

Терnи л и ха. Наталко, дочко моя! Ти все длJІ мене 
на світі! Прошу тебе . викинь Петра з голови і тн будеш щас
ливою ... Але хтось мелькнув ·мимо вікна ... Чи не йде хто до 
нас? .. (Виходить.) 

V 

Н ат а л к а (сама). Трудно. мамо, викинути Петра з го
лови, а ще трудніше із серци. Та що робить! .. Дала слово 
за первого виАти заміж: для nокОІС? матері треба все nере
нести... Скріnлю серце своє. nерестану журитись, осушу 
сльози свої - і буду весела. Женихи, икнм я одказа.11а. 
в другий раз не прив' яжутьси. Возному так одрізала, що 
мусить одчеnитися; більше. здаєrьс.и, нема ка nрим іті ... 
А там - ох! .. - Серце моє чогось щемить ... (Почувши, що 
хтось н.абдuжапься до iJRepeu, беретtх'я до роботи.) 

УІ 

Увіходить tмt6optm ii. а за ним Тс:рnклк~а. 

В и б о р н и й. Помаrай-бі, Наталко! .. Як ся маєш. '"' 
nо живаєш? 

Н а т а л к а. От живемо і маємося. як горох nри доро
зі : хто tJe схоче, той не вскубкеІ .. 

Терпи лих а. На нас, бідІf.Их і безnомощннх, як на те 
лохиле дерево, і кози скачуть. 

Виб о рний. Хто ж тобі виноват, стара? Якби омала 
дочку заміж, то й мала б, хто вас оборонив би. 

Т е рпи л н ха. Я цього тільки й хочу, так що ж ... 
Виборний, А що такеє? Може. женихів нема. або 

що? А може, Наталка'! .. 
Те р n и л н ха. То-бо й горе! Скільки не траnтІЛось -

і хороші людці - так: «не хочу та й не хочу!• 
Виб о р н и й. Дивно мені та чудно, що Наталка так го

ворить: я: ніколи б од ії розуму цього не .ждав. 
Н ат а л к а. Так. то вам здаєтьсJІ, а ніхто не віда. хто ик 

об іда. 
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Терn и л и х а. Отак все вона - nриrоворками та одго-. . 
ворками 1 вивертаєтьсr. а до того, як аще придасть оханнJІ 

• • 
та стз. то 11 1 руки опущу. 

В н б о р н и й. Час би. НаталкQ. взятись за розум: ти 
вже діJІка. не дитя. Кого ж ти дожидаєшся? Чи не 3 города 
ти таку примху nринесла з собоЮ'/ О. там паниочки ~же 
с.обою чванмться і .вередують женихами: той не гарний. 
той не багатий, той не меткий: другий ~же сумкрний, 
інший дуж.е бистрий: той кирnатий. той носатий. та чом не 
аоєнни:й. то щоб гусарин ... А од такоrо nеребору досидJJться 
no тоrо, що onic.1JІ на їх ніхто і lk' гnJІне ... 

Н а т а л к а. Не рівняйте мене. rаане виборний, з горо
дянками: м не вередую і не nеребираю женихами. Ви знає
те, хто за мене сватався. Чи вже ж ви хочете сrахнути мене 
з мосту та в воду? 

В и 6 о р н и й. Правда. заміж вийти - не nощову rоnину 
пересидіти; але мені здаєтьсJt. Jtкбн чоловік надежний тра
nився, то б не треба ні для себе. ні для матері йому О!lkазу
вати; ви люди не багаті ... 

Терпи ли х а. Не багаті ... Та така біnність. таке убо
жество, що я й не знаю, як дальше на світі жить! 

Н а та л к а. Мамо! Бог нас не оставить: єсть і біnніші 
on нас, а живуть же ... 

Терп или ха. Запевне. що живуть. але ua жизнь іх ? 
На т а ,, ка. Хто живе чесно і rордуєтьсJІ труnамн сво

їми. тому й кусок черствого хліба смачніший од ІІіJІкої 
булки, неnравдою нажнтої. 

Терпи лих а. Говори, говори! А на старості гірко тер
піти нужду і во всьому недостаток ... (Да ви6орнtш?. ) Хоч 
і не годитьс я св()(':Ї дочки вихваляти, та скажу вам, що вона 
добра у мене дитина: вона обіщала длJІ моrо покuю за nер
вого жениха, аби б добрий. вийти заміж. 

В и б u р н и й. Об розуму і доброму серu.ю Наталки ні-. .. .. ~ -
чого говорити.- вса матера примаром стаал.мть 11 своtм доч-

І(ам; тільки - нігде правди діти - без пркданоrо. хоч будь 
вона мудріша од царя Соломона. а краща од прекрасного 
І осифа, то може умерти сіnою nан .ною. 

Терn или ха .. Наталко! Чуєш. що говорять'! Жалій nіс
ля на себе . а не на цругаго кого. 

Ната л ка (зітхас). Я й так терnлю горе. 
В и б о р ни й. Та можна вашому горю nособити ... (Лу

ково. ) У мене єсть на приміті чолов'нrа - і пова.жни.,, 
і багатий, і Наталку цуже собі уподобав. 

І« 

На тал k а (набік) . Or і біnа мен.і! 
Терnи л их а. Жартуєте. nане виборний! 



В и б ор н и й . Без жартів. :Jttaю вашог"О .жениха ми 
Наталки ... А коли nравду сказати, то " і nрийшов за ЙtІГО 
поговорити з вами, nані Тсрпилихо. 

Наталка ( Іtt!Терtr:иІче ). А хто такий той .жених"/ 
Вибор н н й. Наш во:tннй. Тетерваковський. Ви Аого 

знаєте ... Чим же не чоловік? 
Наталка. Возний"? Чи він же мені рівни? Ви глуми

теся надо мною, пане виборний! 
Те р п и л и х а. Я так прКВЮ<.1а к своєму безталанню. 

шо боюс" і вірить. шоб була цьому nравда. 
В и б ор н и й. З ЯКОІ'О ж. побиту мені вас обманюкати7 

Возний Наталку потобив і хоче на їй женитись - шо ж 
тут дквного7 Ну. скажіть ж.е хутенько, ""' ви думаєтІ."'! 

Те р n и л и х а. Я душею рада тако:му зwrеві. 
В и б о р н и й. А ти. НатаJtко? 
Наталка. Бога бійтесь. nане виборний! Мені страшно 

й подумати, шоб такий nан - письменний, розумний і по
важний - хотів на мені женитись ... Скажіть мені перщс, l.tJt)l 

ЧОГО ЛЮДН Ж.еНRТься '! 
Виб о рний. Для чоr·о? .. Для того ... А ти буцім і не 

знаєщ! 

Н а т а 11 к а. Мені здається, дJНІ того, шоб JаІІ('СТИ ха
зяйство і сімейство, &ИТИ люб" мз но і друJІшо. бути в ірними 
до смерті і помагати одн" другому. А пан. котрий же
иитьси на простій дівці, чи буде їй ширмм друrом до смерті ? 
Аому в голові й буде все роїтись. шо він їі виручив з бід
ності. вивів в люди і шо аона йому не рівнR. Буде на неї 
дивитись з презирством і обходитись з неповагою,- і у ІІа 
на така жінка буде гірше наАмнчки... буде кріnачкою ... 

Терnи ли ха. Отак воr~а всRкий раз занесе, та й справ
ляйся з нею! .. Коли на те niu.rлo, то я тобі скажу: ккби не 
годованець наш Петро, то й Наталка була б як шовковn. 

Вибор н и й . Петро? Де ж він? А скі-1ькн рок ів. ик в ін 
nponaдa? 

Те р n и л и х а. У же рокі а трохи не з чотири. 
В и б о р н и й. І Наталка так обезглузді.,та. що любить 

запроnастившоrося Петра!.. І Наталка. каJКеш. добра дн· 
тнна. коли бачить рідну матір nри старості, в убож.естві , - . 
всякки час з залnаАаними очима 1 туж-туж. умираючу од 

голодної смерті - і tre зжалиться над матір'ю? А ради кого? 
Ради пройднсвіта, ланця, що може, де в острозі сидить, 
може, вмер або в москалі завербували! ( ... ) 

Вм6ор11мА, 1 33 """' "Герnмnмх• і Н.талка ( J](JЗO/Il ): 

Де згода в сімействі, де мир і тишииа. 
Щасл:иві там ;uоди. блаженна сторона : 
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Т х Бог блаrослоатrє, 
Добро їм посилає, 
r з ними вік JtUflle, 

Терn н ли ха. Дочко .моя! Голубко моя ... Пригорнись 
до мого серця! Покірність твоя жизні і здоров'я мені nри

дасть. За твою noвary й л:юбов до мене Бог тебе не оставить, 
моє дитятко! .. 

Н а та л к а. Мамо, мамо!.. Ві:е длJІ тебе стерплю, все 
дn.я тебе зроблю, і коли мені Бог поможе ocyunrnt тtюї 
сльози, то 11 наfіщасли:віша буцу на світі, тільки ... 

Ви б ор н и й. А все-таки -тільки• ?!. Вже куди не кинь. 
то клин. Sикинь лиш дур з голови; удар лихом об землю,
мовчи та дкw! .. 

Те р п кл и х а. Так, дочко моя! Коли тобі що і навер

зеться на ум. то подумай, д./ІJІ кого і дn.я чого виходиш за 
возного замІж. 

Наталка. Так я сказала вже. wo все зроблю для тебе. 
тільки щоб не сnіши.11и з весіллям J ... J 

VII 

На та JІ ка ( caJІta) . Не минула мене лиха година! .. Воз
ний гірше реп'яха причепився. А здається, що Макогонен
ко довсеї біди привідц.J[ •.. Боже милосердний! Що зо мною 
буде? Страшно й подумати, ІІК з немилим чоловіком увесь 
вік жити ... ик нелюба милувати,. як Ос()ружноrо любити! .. 
Куди мені діватись? Де помочі шукати? Кого nросити? 
Горе мені ... Добрі люди, nоможіть мені, nожалійте мене! .. 
А .я од всього серця жалію об дівках~ які в такі·й біді, як 
.я тепер_. ( Пailat· навколішки й зіJі й..4Шt: догори руки.) Бо
же! Коли вже воля твоя єсть, щоб я була за возним. то ви
жени любов до Петра із мого серця і наверни любов і душу 
мою до возного І Бе.з цього чуда в пропаду навіки.- ( встаt· 
і співає): 

Чого ж вода каламутка? Чи не uил• збила'! 
Чого ж і " смутна тепер'? Ч.и не мати била? 
Ме.не ж мати та не била - самі сльози JUІються. 
Од милоrо ЛІОАей нема, од нелюба шлютьсА. 

Прийди, милий, nодивиси, яку терплю муку! 
Ти хо•• в серці, та од тебе беруть мою руку. 
Спіши, милий! Сnаси мене од лютой наnасти! 
За нелюбим коли буду, то мушу nроnасти. 



І 

ДіJІ .ІІРУІ'І 

Картина n~pwa 

J 

М и к о л а (сам). Один собі •иву на свjті, JІК билинка 
на полі! Сирота - без роду, без мемені, без талану і без 
приюту ... Що робить - і сам не знаю. Буu у городі, шукав 
місЩІ - але скрізь оnізннвсв. (Думас.) Одважусь у пекло 
на три дні. Піду на Тамань, пристану до чорноморціА. Хоч 
із мене і неnоказний козак буде, то єсть же і негідніші від 
мене. Люблю и козахів за їх звичай: вони коли не п'ють. то 
людей б'ють. а все не rулиють. Засnіваю лишень пісню їх, 
що мене старий запорожець Сторчоrл.мд вивчив ... 

Гочін , rомін по діброві. 
Туман nоле nокриває, 
Мати енна, мати сина, 
Мати сина проrаняє: 

•Іди, енну, іди, сину, 
Іди. сину, пріч від мене! 
Нехай тебе. нехай тебе, 
Нехай тебе орда ві')ьме!• 

•Мене. мати. мене. мати, 
Мене. 1\fЗТИ, орда знає: 
В чистім nолі. в чистім nолі , 
В чистім полі об'Іжджає.. 
• • • • • • • 

flt-тpo ІІНХЩІМТІо; ВіН llr ба•ІНТЬ М.н'ІІ:МН.-- СІJіІІа~ 

Сонце низеньtео, 
Вечір близенько -
Спішу до тебе, 
Лечу до тебе, 
Моє серденько! 

Тн обіщалась 
Мене вік любити. 
Ні з ким не зна·rьсм 
І всіх цуратьсІІ, 
А д.ІІJІ мене жити! 
• • • • • • • 
Ой. як " прийду, 
Тебе не застану.-

• 
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З~ну я рученьки, 
Згорну я біленькі 
Та й нежкв я стану [ ... ) 

М и к о л а. Та що ж. ти за чоловік? 
Пет ро. Як бачиш - бурлака на світі ... Тиюtюсь од се

ла до села, а тепер іду в Полтаву. 
М и к о л а. Може, в тебе родичі єсть в Полтаві або ЗRа

комі"? 
Петр о. Нема у мене ні родкчів, ні знакомих. Які бу-

дУТь знакомЇ або родичі у сироти? 
Микола. Так ти. бачу, як і я- безnриютний. 
Пе т р о. Нема у мене Ю кола, ні двора: ~tесь тут. 
М .и ко л.а. О, братікуІ Знаю д.обре, як тяжко бути сиро

тою і не мати мkтечка, де б гОлову nрЮUІон:ити. 
П ет р о. Правда твоя, брате; та я, благодареніє Богу, 

. . . . . 
до цього часу nрожив так на свtтt. що иt'LИМ мене не ура-

зить. Не знаю. чи моя одиакова доля з тобою, чи од тогО, 
що й ти чесний парубок, серце моє до тебе склоюrється, 
як до рідного брата ... Будь моїм nриятелем! .. 

ш 

Возний і виООркнк виходять з ТерfІНЛншиної xant. У возного рука 
пов'язана щт•коеою хусткою, у виборного чере3 плече старостинський 

рушник. MHI(OJ1a іі Петро ІщХодІІТь 1.{3 бік. Возник з задовменЮоІ JПІцем 

ПОХОlІ)КЗЄ. 

Виборний (до Миколи). Чом ти. йолоnе, не кланяє
шся nану возному та не nоздоров.иш його'! Адже бачиш -

• 
ВІН заручився. 

В о з н и й. З найкращою зо всього села і всіх nрикос-
• 

новенних окол:иць дІвицею ... 
Виборний. Не скажемо, нехай кортить! (Одходить..) 

А це що за nарубок? 
М и к о л а. Це мій знайомий: іде із Коломака в Полта

ву на заробіток. 

lV 

Пет р о. Це старш:ий у ваwім селі? 
Микола. Який чортІ Він живе тільки тут. Бач, воз

ний -так і бундяІfиться, що помазався nаном. Юриста 
завзятий і хапун такий, що і з рідного батька злупить! 

П ет р о. А той, цруrий'? 
М и к о л а. То виборн:и,й МакоrонеІ:І.Ко - чоЛовік і доб

рий був би, так біда - хитрий вк лисиця, і на всі сторони 
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:JІІіотається: де не посій. там і вродиться. І вже де й чорт 
.~е зможе. то nошли МакогонеІ-tІ<а, зараз докаже. 

П ет ро. Так він штука! Кого JІt вони висватали? 
М и к о л а. Я догадуЮСЬ. Тут живе одна бідна вдова 

-~ дочкою; то, мабуть, на Наталці возний засватався. бо до 
неї багато женихів залиЦИJІось. 

Петр о. На Наталці'! .. Та Наталка ж не одна на світі ... 
'Гак, видно, Наталка - багата, хороша і розумна? 
М и к о л а. Правда, хороша і розумна, а до того і добра; 

тіЛьки не багата; вони недавно тут nоселились і цуже бідно 
живуть. Я далекий їх родич і знаю Іх бідне ооживаннх. 

П ет р о. Де ж вони nерше жили? 
Микола. В Полтаві. 
П ет р о (жахається). В Полтаві? .• 
М и к о л а. Чого ж ти не своїм rOJrocoм крикнув? 
П ет р о. Миколо, братік у мій рідний! .. Скажи no прав

ді: чи давно вже Наталка з матір'ю тут живуть і як вони nро
зиваються? 

Мик о ла. Як тут lІОНИ живуть ... (Говорить, розтягую
чи, ием.ов собі на ду,w.чі розважає час) . Четвертий уже год. 
Вони оставили Полтаву зара.з по смерті Наталчиного 
батька. 

Петр о ( скрик:нув) . Так він уМер?! 
М и к о л а. Що з тобою робиться? 
Петр о. Нічого, нічого ... Скажи, будь ласка. як вони 

nрозиваються? 

М и ко л а. Стара nрозивається Терпилиха Горnина, 
а дочка - Наталка. Я не знаю, хто ти, і тепер не питаюсь, 

• u 

а тІЛьки nослухаи: 

Віє вітер горою, 
Любивсь Петрусь зо мною, 
Ой, лихо - не Петрусь. 
Лице біле, чорний вус! 

Полюбила Петрус.в, 
Та сказати боюся, 
Ой, лихо ... 
А за того Петруся 
Била мене матуся, 
Ой, лихо ... 

• 

• • • • • • • • • • • • • 

А що, може, не одгадав? (Обнімщ: Петра.) 
Лет ро. Так, угадав! .. Я - той нещасний Петро, я.кому 

Наталка присnівувала цю пісню, JІкоrо вона любила і обіща
ла до смерті не забути, а тепер ... 
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М н к о л а. Що ж тепер? Іще ми нічого не зttаємо. Може, 
й не u засватали. 

П е т р о. Та серце моє замирає: чує д.ІНІ себе велихого 
горя. Братіку Микола! ти говорив мені, що ти їх родич: 
чи не можна тобі довідатьсJІІ про сватання Наталки? Нехай 
буду знати свою долю! 

М и к о л а. Чом не можна? Коли хочеш, R зараз nіду 
і все розвідаю. Ти скажи мені. чи говорити Наталці. що 
тн тут? 

Пет р о. Коли вона свободна, то скажи за мене, а коли 
заруЧена, то лучче не говори. Нехай буду один горювати 
і сохнути з nечалі. На що їй сnоминати про того, кого 
так легко забула! 

М и к о л а. Стережись. Петре, нарікати на Наталку. 
Скільки R знаю їі. то вона не од того іfде за аозного, що 
тебе забула ... Підожди ж мене тут. (Іде до Терпилихи.) 

V 

Петр о (сам). Чотири годн вж.е, як розлучили мене 
з Наталкою. Я бідний був тоді, любив Наталку без ycJIJ(oЇ 
надії. Тепер, наживши кривавим nотом коnійку, nоспішав, 
щоб багатому Терnилові показатись rіднкм його дочки; 
а вмісто багатого батька - найшов матір і дочку в бідності 
і без помочі .. Все. здаєтьсм, близило мене до щастя - і, як 
на те, треба ж оnізнитись одним днем, щоб горювати всю 
жизнь! Кого безталання наnаде, тому нема ні в чім удачі. 
Правду в тій пісні сказано, що сусідові удаєтьси, всі 
його . люблять, всі до його ли:nнуть. а другому все Як . 
одразан о. 
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У сусіда хата біла. 
У сусіда жінка мила: 
А у мене н і хатинки, 
Нема щастя. нема жінки. 

За сусідом молодиці, 
За сусідом і вдовиці, 
І дівчата nоrлядають.
Всі сусіда nолюбляють. 
• • • • • • • • 

Всі сусіда ВИХВ8ЛJІЮТЬ, 
Всі сусіда nоважають; 
А я марно часи трачу, 

Один в світі тільки nлачу ... 



І 

ІХ 

М" кола ІІСртаЄ'ТЬ( 11 . 

Петр о. А що, Миколо.- яка чутка? 
М и. к о л а. Не успів нічого й сnитати. Лихий приніс 

возного з виборним. Та тобі б треба притаїтись де-небудь. 
Наталка обіщалась ЩІ час сюди вийти. 

Петр о. Як ж.~ JІ удержусь не показатнсь, коли побачу 
свою милу? 
М н ко л а. Я кликну тебе, коли треба буде. 

х 

Н11талІІlІ амхоДІ4ть. Петро Хt1ІІІ€1'ЬСJІ. 

Ната лка (швиденько виходить). Що ти хотів сказати 
мені, Миколо? Говори швидше, бо за мною зараз збігаються. 
М нко л а. Нічоrо. Я хотів сnитати тебе, чи ти справді 

лосватаІіа за возного? 
На та л ка (сумно). Посватана ... Що ж. робити: не мож

на більше сопротивтrrи:си матері! Я j так скільки одвилю
валася і всякий раз убивала їі своїм одказом. 

Микола. Ну що ж.? .. Возний - не взив його враг 
завидний жених. Не бійсь. полюбиться, а може, і nо
любивсь уже'? 

Ната лка (дтdрдиво). Миколо, Мик.олоІ .. Не гріх тобі 
тепер надо мною сміJІТМсь!.. ЧJt можна мені nотобитм 
возного або кого другого, коли я люблю Петра. О, кол.и б ти 
знав його, nожалів би і мене, і його. 

Микола. Петра'! .. 

Що за того Петруся 
Била мене матуся. 

Ой, лихо - не Петрусь, 
Лице біле, чорний ус. 

Наталка (зап.лака~ши) . Що ти меиі згадавІ Ти роз
дираєш моє серце ... О, я бідна ... (Мовчить. потім показує 
Ію річку.) Бачиш Ворсклу? .. Або там. або ні за ким ... 

Микола (noкa:rye в той бік. де Ппро сховався). 
Бачиш ту сторону'! Отже і в Ворсклі не будещ і журитись 
nерестанеш. 

Ната лка. Тн, мені здаєтьс я, nобувавши довго s городі, 
ошалів і зовсім не тим став, що був. 

М и к о л а. Коли хочеш, то и так зроблю, що і ти не та 
будеш, що теnер. 
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На та .r1к а . Ти чорт'lна-шо верзеш. Піду лучче до
дому (uдt>) . 

М и к о л а (не пуска Ті). ПідО ЖдИ. Одно слово вислухай 
та й одв'яжись од мене. 

Натал к а. Говори ж - шо таке? 

М и к о л а. Хочеш бачити Петра? 
Ната л ка. Що ти? nерехрестись! Де б то він узявся? 
М и к u л а. Він тут. та боJться nоказатись тобі за тим, 

що ти nасватана за возного. 

Н а та ;1 к а . Чого йому боятись'? Нам не гріх nобачитись. 
и ш~ не вінчана ... Та тн обманюєш! .. 

Мик о ла. Не обманюю, nри гтшайсь. .. Петре, явись! 
Н ат а л к а (побачила Петра, скрикну.rш) . Петро! .. 
Петр о. Наталко! .. (Обнімиюпи:я.) Наталко! в яхнй час 

и тебе стрічаю! .. Для того тільки nобачились, щоб навіки 
роЗJІучнтнсь ... 

Н а т а л к а . О Петре! .. Скільки сліз uилила я за тобою! 
Я знаю тебе і затим не nитаюся, чи ти любиш мене, 
а за себе - божусь ... 
М и к о л а. Об любові nоговорите другим разом, іншиr,t 

• • 
часом; а теnер nоrоворrть, •к з возним розв изатьси . 

Наталка. Недовго з ним розв'язатися; не хочу, не 

nіду - та й кінці .в воду! 
Петр о. Чи добре так буде'? .. Твоя мати ... 
Н ат а л ка ( пере6иває). Мо" мати хотіла, щоб я за 

возного внйІWJа заміж затим, що тебе не було; а коли тн 
nрийшов, то возний мусить одстуnитись. 

П ет р о. Возний - nан, чннов.ний і багатий ; а и не маю 
нічtн·о. Вам з матір'ю треба nідnори й защити, а и через 
себе ворогів вам nрибавлю, а не nом іч nодам f ... І 

На та ,, ка. Я давно вже поІUUІЛась і теnер клинусь, 
що окрім Петра ні за ким не буду. У мене рідна мати 
не мачуха. не схоче своєї дитини nогубити. 

П е тр о. Дай Боже, щоб u nриродня доброта взила верх 
над nриманою баІ'атого зяти. 

Наталка. Петре! Любиш ти мене? 
Петр о. Ти все-таки не довіряєш? .. Люблю тебе 6і.r'1Ьше . 

ик самого себе. 
Н ат а л к а . Даіt же мені свою pyky! .. Будь же добрим . . 

І МеНІ ВІрНИМ, а Я Н8ВІК ТВОR. 

М и к о л а. Ай, Наталка! АА, Полтавка! От дівка, що 
й на краю nропасті Ht" тільки не здритнулась, а й другого 
nіддержує! f ... І 
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І 

ХІ 

Вмход.мть ІtО'JІНtй, ІІн6f>РІІНА 1 Терли.лнха . 

В н 6 о р н и й. Що ви тут так довго роздобарюєте'l 
В о з н н й. О ч·ом ви - теє-то, як його - бесідуєте? 
Терпи лих а (по6ачІІmіІи Петра) . Ох, t-teнi лихо! 
Н ат а л к а. Чого ви лякаєтесь. мамо? Це Петро. 
Терпи л и ха. Це Петро'] Свят. свят, свит!.. Відttіля 

він узявся'? Це мара. 
Петр о. Ні, це не мара, а це я - Петро, і тілом, 

• 
t душею. 

В о з н и й. Що це за Петро'! 
В и б о р н и й . Це, мабуть, той. щtІ я вам говорив, 

Наталчин л.юбезний, проЙ11Исвіт. ланець ... 
В о з н и і1. Так ти, вашець, Петро'? Чи не можна б -

теє-то, як його - убиратись СІЮЄю дорогою? Бо ти. каже
ться-бачиться-здається, міJК нами лиuJнін. 

Н ат а л к а. Чого ж це він лишній? 
Терnи л и х а. І відомо - лишнН1. коли н~ в час nрий

шов хати холодити. 

П е т р о. Я вам ні в чім не nомішаю. Кінчайте з Богом 
те, що зачали. 

Н а т а л к а. Не так-то легко можна скінчить т~:, що 
вони nочали. 

В о з н и й. А по какой би то такой причині? 
Н а т а л к а. А по такій nричинІ: холи Петро мій вер-

нувсь. то я не ваша. добродію. 
В о з н и й. Однако ж, вашець проше, 

давал.и, 

мною. 

• V 

сирtч - теє-то, JІК ного - ти 

ви рушники 

одружиласR 

по

зо 

Н а т а л к а . Далеко ще до того, щоб я з вами одружила
ся! Рушники нічого не значать. 

В о з н и й. Не прогнівайси , стара. Доч.ка таоя - теє-то, 
ЯJ< його - наруша:Єть узаконеник nорядок. А понє;ке руш

ники і шовковая хустка суть доказательства добровольного 
і неnринужденноІ'О єи согл.асія бить моєю сожительнкцею. . . 
то в такоtюм nриладЦІ сrанете пред суд 1 заnлатите nеню 
• • 
1 rtосидите на ве .ІК.І. 

В н б ор н и й. О. так! О, такІ Зараз до волосного rфав-
• • 

лен•я та 1 в колоду. 

Т е р n к л и х а. Батечки мої, умилосердьтесь! Я не од
ступлю од cвor·t) слова, .. Що хочете, робіть з Петром. а На-

• t • • • • 

талку, про Мене, ЗВ ЯЖІТЬ І ДО ВІНЦЯ 8ед1ТЬ. 

Н а т а .r1 к а. Не докажуть вони tu.oгq. Петро нічого не 
виноват. а я сама не хочу за пана возного: до цього силою 
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кі~tто мене не принуднть. .. І коли на те Йде, так зкайте. що я 
навічно одрікаюсь од Петра і за возн·км ніколи не буду. 

М и к о л а. Що теnер скажуть 1 
Вибор н н й. От вам і ПоmавкаІ Люблю за обичай! .. 
Т е р n и л н х а. Вислухайте мене, мої рідні ! Дочка моя 

до цього часу не була такою упримою і смілою; а •к прийшов 
(nоказує на Петра) цей wибенtrк, nройдисвіт, то й Наталка 
збожеволіла і зробилась такою, ик бачите. Коли ви не виnро
вадите відсіли цього ·голодранця, то я не ручаюсь, щоб вона. 
й мене послухала. 

В о з ни й і вибор н ий (рцзо.м) . Вон, розбишако. 
із· нашого ~ела зараз! .. І щоб і дух твій не пах! А коли волею 
не підеш, то туди заnроторимо. де козам j>orн nравлить. 

Петр о. Утихомиртесь на час і слухайте мене ... Що ми 
з Неіталкою любилися, про те і Богу, і людим звісно; а щоб 
я Наталку одговорював іти заміж за пана возноrо, навчав 
дочку не слухати матері і поселwв кесогласіє в сім'ї- нехай 
Бог накаже! Наталко. покорися своїй долі: nослухай матері. 
полюби пака возного і забудь мене навіки! .. (Оберrщ·ться 
і утuрцс СЛЬ<)ЗU.) 

Те р n и л и Jt а ( ІШ6ік). Добрий Петро! Серце моє nроти 
волі за його ВС't)'nається І .. 

Наталха МІЧе, ІІО"JККЙ 'JВИНСЛІОUТЬСR. 

В и б о р н 11 й. Що не говори, а мені жа.Іtь його. 
М и к о л а. На чім то все це ок.ошиться'l 
В о з F.J и й (до Петра). Тн, вашсщь - теє-то. як його 

куди тепер помандруєш? 
Петр о. Я йшов у Полтаву, а тепер nіду так, щоб ніколи 

сюди не вертатись. .. Іще пару слів скажу Наталці ... Наталко! 
Я дпя тебе ос1'а.вив Полтаву і мя тебе в дальніх сторонах 
трудивек чотири годи; ми з тобою виросли і згодувалнея 
вкупі у твоє! матері : ніхто не вослретнть мені почитати 
тебе своєю сестрою. Що я .нажив - усе твоє: на, візьми! 
( Вий..маt· .1-:ш na.1yxu :швинені в лубок гроші). Щоб nан 
возний кік.оли не nолріккув тебе, що JtЗJІ:JІ бідну і на тебе 
іздер.жавс и . Прощай/ Шануй матір нашу. люби свого суд.же
ного, а за мене одправ панахиду ... 

Ната л ка. Петре/ Нещастя моє не таке, щоб грішми 
можна од його одкуnитись: воно (показує ІІа. серце) тут! 
Не треба мені грошей твоїх. Вони мені не поможуть. .. Та 
бідою кашою не потішаться вороги наші... І моєї жизні 
кінець недалеко. (CXU/Ult'Тt,cя на nлe•te Петрfюі .) 
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Т е р n и л и х а ( підбігос й o6~ti.мat: Петра). Петре! 
Наталка (абні.маючи Петра). Мамо, кого ми теряємо! .. 
Мик ола (до виборного) . А тобі як в ін здається'! 
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В и б о р н и й. Тахого чоловіка. як Петро, и зроду не 
бачив! 

В о з н и й ( гщодячи нам~іJ). Розмишляв 11 предаволь
но і нашел, що великодушний постуnок вс.Jікіі страсті в нас 
пересиливаєть.. Я - возний і признаюсь. що од рожденія 
моєrо разположен к добрим ділам: но. за недосужностью . . . . 
по долж.ност1 t за другими клоnотами, досет ю одного не 

зд.ілав. Поступок Петра, TOJDtKO усердн:кй і без nркмісу 
ухищренія, nодвкrаєть мене на нміКесJtідующее. .. (До Tt'f)
nuлuxu.) Ветха деньмнІ блаrОСJtовнте лі на блаrоє діло? 

Терnи л к ха. Воля ваша, добродію! Що нj зробите, 
все буде хороше: вм у нас nисьменний. 

В о з н н й . Добрий Петре і бойкая Наталко! .. Пристуnі те 
до мене! (Бере їх за руки. пііJвіЮить iJo матері і говорить.) 
Благослови дітей своїх щаств~ і здоров' ям. Я одказуюсь 
од Наталки і устуnаю Петру во вічноє і оотомственноє 
владініє з тим, щоб зробив її благоnолучною. (До иzядачів.) 
Поєл:нху же " -возний, то no nривілеrіі, статутом мені 
иаданной, заповідаю всім : •де два б'ютьсJІ - третій не мі
шайсь!• і таердо пам'итовать, що ШІснльно милим не будеш. 

Петро і На талка (о6ніJtШють JtШтір) . Мати наша 
рідна, блаrос.:tови нас! 

Терn или ха. Боr з'єдиниє вас чудом, нехай вас і бла
гословить своєю благостію ... 

М и к о л а. Оттакові-то наші nолтавці! Коли діло піде. 
щоб добро зробити. то один nеред другим хапаютьси. 

В и б о р н и й. Наталка - по всьому полтавка. Петро -
nолтавець. та й возний, здаєтьсJІ, не з другої губернП. 

П ет р о. Наталко! Тепер ми ніколи не розлучимось. 
Бог нам поміr перенести біди і наnасті. Він nоможе нам 
вірною любовію і аорRдочною жизнію бути nриміром ,lLIIJ( 

других і заслужити nрізвище добрих nолтавців. Заспівай .же, 
коли не забула свою .nісню. що " lіа.йбільwе люблю. 

Натал к а. Коли кого любиш, тоrо не забудеш. (Цілує 
Петра й співа.) 

Ой, и дівчина Полтавка, 
А зовуть мене Наталка,
Дівка nроста, не красива, 
З добрим серцем. не сnесива. 

Коло мене хлоnці в'ютьси 
І за мене часом б'ютьси. 
А а люблю Петра дуже.
До других мені байдуже. 

• • • • • • • 
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Я з Петром моїм щаслива., 
І весела. і жартщtва. 
Я Петра люблю душею, 
Він один владіє нею. 

ЄВГЕН СВЕРСТЮК 

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬ.КИЙ .СМІЄТЬСЯ 
( Скорочеио) 

На витоптзному пустирі нашої історіі - раптом сміх. 
Котляревського. Саме в той час. коли начебто й нічого було 
смі.JІтись. Алt: сміх 1аразливий - він відгукнувся в народних 
глибинах. Ми знову сміялись. і це завжди було добрим 
початком ( ... 1 

Здавалось, уже ніякий вільний і живий І'ОЛОС не залунає. 
Але тут повія.nо рятівним вітром з Заходу. То була епоха 
великих зрушень, епоха nробудження розкутого розуму. 
І саме в той час, коли Франція була звільнена і розкріnа
чена. Україну остаточно понев.олено і закріnачено. Коли 
в Німеччині один за одни.м wиникали нові університети 
й академії. на Україні гасили останні воrник.н освіти 
й культури. На колишню козацьку республіку насувалася . 
глуха юч. 

І все ж таки якась сила. якась незрима цуховна енер

,;,. тяrла в українську культуру - своІх і навіть чужих. Не 
інакше. як сама сила обірваного житТя, сама вага історич
ної сnадщинИ пробудила до творчої nраці людей, воднла іх 
nомисл.ам.и. 

КотЛJrревський був nершим nолоненим народної куль
тури і весело, з юнацьким зах.ватом nотяrсм до неї. Тоді ще 
не було романтичної моди на український фольклор. Він 
покорився. ик писав Панько Куліш,- несвідомому ве
лінню народного духа. був знаряддRМ українського світо
rтщу. 

«Енеїда• мала чарівну силу духовно єднати nорізнених . . . . 
1 духовно вщчу.жени.х землякІВ щирою людською усмІшкою. 

спонукала заглядати один одному в вічі і впізнавати себе . 
сnравжн.ього mд чужим казенним мундиром. 

Крім загального н.аціонального духу, була в «Енеїді ,., . . . . 
свщомо чн щдсвщомо, закодована вже з перших рядкІв,-

• • 
запорозька ІсторІя. 

Стихійне у Котляревського почуття· українського nат
ріотизму ставало дедалі більше усвідомJtеним і виразн.им. 
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У міру того в «Еtrеїді• з 'RВJ'ІJUІИсь героїчні ноти. а ватага 
троинців щораз більше перетворюваласи на Заnорозьке 
Військо. За характером сюжеТЮtх ситуацій автор впадає 
.а різкий тон, а11е усе ж таки утримуєтьси на грані. Тільки 
.ае.1иким талантам апастиве таке чуттJІ міри й такту. В авто
рові •Енеїди• скрізь присутній співець Наталки Полтавкн, 
часом тро~ легковажно безтурботний, але завJКди шля
хетний. Обличчи Івана Котляревського сві'І'КТЬСJІ веселим 
сміхом, за иким скрізь відчувається органічно високе ло
чутти гідності людської і націона.,1ьної. без чого не можна 
було б і думати про відродженни культури nригнобленого - . 
И КОЛОКІЗОВЗНОГО краю. 

Це розвинене почутти ста..то хребтом нової }'J'раїнської 
літератури , що завжди послідовно обстоювала добру славу 
і честь українського імені . Вона боронила це ім'и від безкар
но-самовладного чиновництва, що задавало хамський тон 
і офіційну моду ставитися до українсьК\ ІІ'О народ~ як до 
ТВТ.ІІОВОЇ СИ11И, уrнОЄНІЦ і ферменту д/1 11 nобудОВИ росіН'-'ЬКОЇ . ·-
ІМПерІІ . 

Тим-то й nотвт.1ося до слова Івана Кот,тяревського все 
живе, що nриниІUКЛо і наче тільки чекало такого слова. 
Струмувала в цьому сдові жива рабська кров і жива си;tа. 
що не знає мертвих nут. 

Котляревський був щедрим батьком. що оддає дитин.і 
найкращі свої соки й оберігає Ії житти. Зі своїм заnоро
зьким бурлацтвом він самовільно влетів у метуш-тивий світ 
олімпійських маскарадів. його сміх розітнувся голосною 
луною і наче задмхнувся без nовітря. 

Коли •на важких терезах вже хиталась доля Вкра:іни• 
(М. Вороний) . ці твори утвердили наше nраво жити саме 
с~ю н а р о д н о ю у к р а і н с ь к о ю м о в о ю. Вона так 
заясніла своєю неповторною вродою, що самоствердж.енн.я 
було самозрозумілим. Народною мовою відкрилась нова 
історична грань і головне. a nci не за Им а не джерело нашнго 
культурного розвитку. 

•Енеї:lа• визначи.'Іа ОАНУ з найхарактериіших артерій 
.. • Іоо • • 

наwоа ;uтератури - двозначним rумор. що дедалІ nад.но-

ситьси до сатирмчиого осмнс..'Іенни та духовного подолании 

грубих нездоланних сил. що стомть над українським народом 
і nроти НЬ('ІГО. Добра, здорова галузь цісі артерії виливає
ТЬС'Я в Шевченкову соціальну сатиру - сміх безоглядної 
боротьби . 

У веселій стихії нашого національного самовисміювання, 
nереплетеного з самовозвеличуванням і, зрештою, бурла
цького рmважання. в •Енеїді• такі моменти раnтом зву-
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чать. JІК нат•rнута струна. '"' голос вар-тового на січовій . 
вежІ. 

Незалежно від 1'ОГо, коли і .ик це робилоси, від його 
імені завжди вімо тмхим теплом і особлиJЮю симnатією, 
і життєдайну силу виnромінювали його ненабрИдЛиві три 
твори, варті трмд1UП'ЬОХ 1 ... 1 

Широtс.Іtм селинським морем ро3.11клась Україна. без
смертну душу икої так по-синівському згадав і так голосно 

• 
осntвав nоет. 

Крізь товщу століть задивлsєтьсJІ у ту глибінь поет. що 
був днтJІм заnорозького сміху. :JДатноrо поnри всі неwаст• 
на руїнах рідної Трої утверд.жуватм волю до житrJІ. Море nі
діймає А окрилюс. В ньому невичерnні жиrгєві сили. ІNн 
Коттtревськи:й сміється. 

ПЕТРО ГУ ЛАК-АРТЕМОВСЬКИА 

ПАН ТА СОБАКА 

Казка 

(Скорочено) 

На землю злізла ніч ... Нігде акі ш.нширхне; 
Хіба то декуди скрізь сон що-небудь nирх:не. 
Хоч 8 око стрель тобі, так темно надворі. 
УклавсJІ місяць сnать. нема акі :юрі. 
І ледве. крадькома, JІКа маленька зірка 
З-за хмари 8иrлин~. нен.аче миш з засіка. 
І кебо. і земтt - усе одnочива, 
Все ніч під чорною заnаскою хова. 
Один РJІбко. один, ик палець. не дрімає. 
Худобу панську. мов брат рідний. доглядає. 
Бо дарма істи хліб Рибко н.аw не любив: 
Тв за п'нтьох. але т~ їв, що зароби.в. 
РJІбко на rtанському дворі не спить всю н.ічку . 
Коли б тобі на сміх було де видно свічку. 

Або 8 селі де на опічху 
МаJІчив каrанець. 
Всі сплить. xpon~ 
А денкі сопуть: 
У же і nанотещ •• 

Прнлізшн із хрестнн, до утренj nопхавс н ... 
А наш Рибко, кажу. все спатки не вкладавси. 
Знай, неборак, rанн то в тuй, то в сей куток: 
То зазирне в курник. то дейко до свннок. 
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.сnита, чи всі таки живенькі nоросятка, 
Індики та качки, курчатка й rус~нJІтка; 

То звідтіль навnростець. 
Махає до овець. 

До клуні. до стіжків. до стайні. до обори: 
То ЗНОВ назад чнмцуж,- щоб ЧЗСОN MOCkaJI Ї 
(А їх тоді було до хріна на селі) , 
Щоб моска;1і , моВJUІв, не вбрались до комори. 
Не спить Рибко ... 
Як raa. так raa.- nоки свінуло надеорі: 
Тоді Рибко nростJІrсь. захріn в своїй норі. 
Чому ж Рибку не сnать? чи знав він. що з ким буде? 
Заснув він смачно так, кк сплJtть всі добрі люд~. 
Що щкро стережуть добра своїх nанів .. . 
Як ось - трус, галас, крик! .. весь двір загомонів: 
«Цу-цу. Рибко! .. на-на! .. сюди Рибка kJІмкніте ! .. • 
•Ось-ось я, батечки!.. Чого ви там, скажіте?• 

Стриба РJІбко, вертить хвоетом. 
Неначе помелом, 
І знай, дурненький, скалить зуби 
Та лиже губи. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•Мабуть, сам nан звелів віддать Р,Юку nеч~не 
І що осталосJІ варене, 

За те, що бач, Рябко всю Божу ніч не сr1ав 
Та гавкав на еесь рот. злодіів оДІ·анJІа- . 
•Цу-цу, Рибtш!• - ще раз сказав один nсиюха. 

Та й хал РJІбка за уха! 
• Кладіть Рибка• .- гукнув ... Аж ось і natt прибіг. 
сlІ упіть Рибка.- сказав,- чухрайте! ось батіг!• 
•За що? .. - спитав РJІбко, а nан кричиаь: •Чухрайте!• 
•Ой. йой! йой! йой!• - А nан їм каже: •Не вважаіfте! .. • 
•Не буцу. батечку! .. За що ж це честь така? .. • 
•Не слухай.- nан кричить,- луnіть. деріть Рибка! .. • 

Деруть Рибка, мов пір' и . 
На галас збіглась двірнм: 

щ ? ., ? ? . • о .. ик . .. за що .. про що . .. • - не знає НІ один. 

•Пустіть! .. - кричить Рибко: - не будь я nеський снк, 
Коли вже вдержу більшІ .. • Рибко наш хоч не бреше. 
Так що ж'! Явтух Рибка знай все no жижках чсшІt.' . 
. . . . . . . . . . . . . .. . . 
•Чим. люди добрі , так оце и nровнІ:Іився't .. 
За що глузуєте'! .. - схаза.в наш не6орак. 
За що знущаєтесь ви надо мною так?• 

• 
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•За те•, - сказав один Рибкові з най.мнтів,
Щоб не колошкав тн вночі своїх панів ; 
. . . . . . . . .Се те пусте,-
Сказав Явтух Рибку; - оце тебе за те 
По жttжках, бра Рибко. так r·арно пошмагапн. 
Що r1at1 із nанею сю цілу ніч не спа.їІИ•. 
•Чи винен и сьому? .. Чи ти. Явту~ зцурів'! • 
•Гай, r·ай! .. • - сказаJІ Явтух: •Рибко! ти знавіснів; 
Ти аищщ, бра Рибко, що н.іччю розбрехався; 
Ти ж ·tнаа. що вчора наw у карти пан nрогравсн; 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Тепер ти бачиШ сам, що мок;рим він ридном 
Наnаеся на тебе - і. знай. верзе притьмом: 
Що ГJЮWей вчора він nрощщдрнв щось не трохи. 
Що шшю через те всю нjч кусапн блохи. 
Що буці"" вчора він rрать в карти б ие сідав, 
Коли б ~:ьоrоднішн10 був ніч хоч за.кун"в. 

Що буцім ти . Рибко. так гавкав,- ик собака , 
Що буцім no тобі nоходить ще й ломака; 
Що, бачс и, тн йому остив, надосолив, 

І, бачоt. він тебе за те й nрохворосткв. 
А бач, Рибко. а бач ! .. не rавкай, не гаиJLЙсь; 
Л и.ж, ~tир••ий, та й мовчи і '1 nаном не рівнинсь! 
Чого бре~tать'! нехай наш nан 'Jдоровий буде: 
Він сам і без собак сю панщину одбуде». 
Послу~tав наш РRбко nоради Явтуха_ 
•Нехай тмжка ному година та лиха•.
Сказаа.- •щоб за моє. ик кажуть люди, жито 

Та ще й ме11е і бито! 
Коли моє не в лад. 

То " з своїм назал. 
Чи баба 3 воза.- що ж? еелика дуже ваоа! .. 
Кобилі легwи.й віз. сьому кобма й рада•. 
Отак сердега наш РJtбко поміркуtІЗвсь, 
Та й сrtать на цілий день і цілу ніч попхавсь; 
Заснув РRбко. аж ожеред трJІсеться. 
РRбку й не снитьси. не верзеться. 
Що вже москалики в коморі й на дворі -
Скрізь ІІИШПОрJІТЬ. МОВ тут ВОІІН Й ГОСПОдарі. 
Що вовк мrнRт, а тхір курчаток. убирає. 
Аж тут і надворі туж-туж уж~ <:вітає. 
•Цу-цу, Рябко! .. - тут всі, nовибі •·авши 3 хат: 
Цу- цу, РябкоІ .. на-на! .. • - гукнули. JІК на rвалт. 
А наw РRбко тобі і усом не моргає; 
Хоч чує, та мов сnить. і мов недочуває; 
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. 
•Теnер-то•,- дума він,- •мій nан всю 
Бо не будив його Рмбко і не брехав; 
Теnер-то він м~ні свою noкaJІte ДJІку. 

Тепер не втре мені. JJK вчора, маку ... • 

НІЧку сnав, 

• • • • • • . . .. . 
•Цу-цу! .. - сказав іще Рибкові тут Явтух,-
Цу-цу! - задихавшись, мов з йоrо nерло дух,
Ходім., Рибко! .. • - •Ere? Ходім! .. Не цуж.,е квалсм .. 
Сам nринеси сюди ... • - •ІдИ ж хутчій, не бався! .. • 
•Ба, не nіду. ЯвтухІ• - е:ІдИ , бо кличе nан! .. • 
Сказав та й зашморгнув на шиї він аркан. 
•Чешіть РJІбка!• - гукнув. Аж тут їх щось з десмток 
В.1іnил:и з сотенЬkу к.иів Рибку в 388д.ЗТОІ< . 
•Луnіть Рябка!• - кричить тут nан. мк навісний: 
Рмбко ж наш тільки вже що теnлиА та живий. 
Разів із шість Рибка водою одливали. 
І стільки ж раз його. одливши, знов шмагали, 

А nотім nерестали. 
Рябко сrrитать хотів, але Рибків мзик 
Був в роті сnутаний, неначе nутом з лик. 
І rерrотав щось. мк на сідалі індик. 

«Постій,- сказав Явтух Рябкові.- не турбуйся, 
Я nравду всю скажу. Ото, Р,.бку, шануйс.м . 
Добра своіх nанів, ик ока. стережи, 
Заранни сnать не кваnсь, в солому не біжи, 

Злодіїв одганяй та rавкай на звірюку. 
Не гавкав тк, Рябко! - За те ж ми, бач. 8 науку. 

Із ласки, з мклості nанів. 
Вліnили сотевьок із п' ить тобі київ- . 

• • • • • • • • • 

Сказав Рибко тут наодріз: 
•Нехай Ім служить більш рибий 8 болоті біс! 
Той дурень, хто дурним іде nанам служити. 

А більший дурень, хто ім дума угодити! 
Годкв Рябко їм, мов б.ол.11чці й чиряку, 

А що за те Рибку? 
Сяку мать та таку! 

А до того іще сnороли батогами, 
А за вислугу nалюrами. 
Чи гавкає РJІбко. чи мовчки Юччю сnить, 
Все виnада таки Рябка rтритьмом 11uбить. 
З л~дачим все біда: хоч верть-круть, хоч круть-верть, 
Він найде все тобі хоч в череnочку смертЬІt. 
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• 
РИБАЛКА 

УкраЇІt('Ька балада 

Вода шумить! .. вода rymt! .. 
На березі Рибалка молоденький 
На nоплавець глмдкть і nромоВІІJ(: 

•Лов:ітьси. рибочки. великі і маленькі!• 
Що рибка смик - то ~ерце тьох! 
Ссрденьхо щось Рибалочці віщує: 
Чи то тугу, чи то переnолох, 
Чи ТО КОХаИІНІЧХО7 .. НС: з.на 8t H - а сумує! 

Сумує він.- аж ось реве, 
Аж ось гуде.- і хвилм уrікасІ .. 
Аж - rульк! .. з води Дівчинонька nливе. 
І косу зчісуf'., і брівками моргає! .. 

Вона й морrа. вона й співа: 
•Г ей. t•ейІ не надь, Рибалко мОлоденький, 
На ЗJ>ад,.,ий t•ак ні щуки. ні лина! .. 
На що ти нівечиш мій рід і плід тобеньк•tіі? 

Коли 6 ти знав, ик Рибалкам 
У морі жить із рибками гарненько. 
Тн б сам rtірнув на дно к линам 
t nарубоцькеє оддав би нам серденько. 

Ти ж бачиш сам,- н~ скажеш: ні,
Як сонечко і місиць червоненький, 
ХлюпощутьсR у нас в воді на днj 
І із води на світ виходить веселенькіІ 

Ти ж бачив сам. мк в темну ніч 
Блищать у нас зіроньки nід водою; 
Ходи JІС до нас, nокинь ти удку пріч.-
Зо мtюю будеш •нть. мк брат )І(Иве з сестрою! 

Зирни сюди! .. чи ее ж вolla? .. 
Се ll:tepкaлo.- глинь на свою уроцу! .. 
ОА, и tte 1 тим nрийшла сюда, 
Щоб намовлмть з води на nарубка невзrІЩу!• 

Вода шумить! .. вода гуде ... 
І ttіженьки по кісточ.ки laAмat:l .. 
Риба.'Іка ж.·тав. Рибалка йlle . 
То сnинитьси. то вn ' ить все r.<Jибwенько пірнає! .. 

Вона мnpra, вона И співа ... 
Гу;tьк! .. nр•кнули на синім морі скалки! .. 
Рибалка хлюп! .. За ним шубоесть вона! .. 
І більше вже нігде ,.,е бачили Рибалки! 
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ЛЕВКО БОРОВИКОВСЬКИЙ 

КОЗАК 

flacliJyдІJн~tя нараd11ої пісні 

(С/\орпчеио) 

Не стаими ворон лirdc в ІIOJt HX, 
Не хліб сарана витиttає. 

Не дикий татарин. не зрадтtвий лих, 
Не ворог-москаJІь набігаt;; 

То турок. то нехрист з-за мори летить 

І коней в Дунаї куnає: 
Йде в город - в чумі мов весь город 11е жить. 

Се..1ом - і седо заnадас. 
Він хоче весь сзіт nід коліно 3Ломить. 

Побить. лотоnить у Дуt•аї ... 
Нехай ,1иш виІЮдить ІНІ поле шайки. 

П~міряємс·ь С~ІJІ8МИ 8 110/\Ї ! 
У же ж не без Бога христмнські nолки 

І во.1ьний козак не без долі. 
Широкую гриву на вітсr ttускай. 
Неси мене. коню, за бистрий Дунай! 

Неси мене, коню.- заграй nід сід..1ом. 
За мпою ніхто не жаліє. 

Н іхто не заnлаче. ніхто з ко"Jак.ом 
Туги no стеnу не розсіє. 

Чужий мені край свіЇt, чужий мені світ, 
За мною сім'я не за ttис -

Хіба тільки ne.c м.іИ , оставшись в воріт. 
Гододt:tий. як рідttи й. завиє! 

За море. за море - вітри сnережай. 
Неси мене. коню, за синій Дунай! 

Не треба на nолі вожатоrо нам; 
Вожатий нам -'- •Jвізди : за мною 

Товариші - хмари: а буйним вітрам 
Дорогу дамо за собою. 

За синій Дунай - no cтertux розгуляй: 
Нам поле трави не закри·с. .. 

Постіль мені буде - ширtІкі nоля; 
А чорная хмара ІІокриє ... 
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Умиюсь - дощами; утрусь - чапраком: 
А вичеше - терен колючий; 

А висушить - сонце; в сnеку під ~бком 
Наnоїть рівчак говорючий ... 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Під турка, мій коню,- j времs не гай -
Неси, де глибокий розливсs Дунай! 

Не гай мене, коню, бо турок не жде, 
Бо турок все па.1ить, nлюндрує; 

Там слід виrориє, де з ордамм Кде,
Він ~ма, що світ завоює. 

Розсію, розвію JІ сам ворогів, 
В дунайській їх витоnлю хвклі. 

А сам відnочину nосеред стеnів, 
З конем на високН-і могилі ... 

А моJКе noлJІJІty А сам серед стеnів 
З тобою, ти. вірний мій коню? 

Широким fl тілом згодую орлів, 
А кровію морfІ доповню; 

Курчавим и чубом nолJІ застелю. 
Дам збрую JJ краю чужому: 

А білН кості в свій край відіІІМІО -
Дунай занесе їх додому. 

ПрошаА JКе, отчизно, ти. рідний мій край! 
Неси мене. коню, за бистрий Дунай! 

ЄВГЕН ГРЕ&fНКА 

УКРАІНСЬКА МЕЛОДUІ 

сНі. мамо, не моJКна нелюба любить! 
Нещасна• долJJ із нелюбом JКИТЬ. 
Ох. TJCJIU(O, ох, ваJКко з ким річ розмоалJІтиІ 
Хай лучче " буду ввесь вік дівувати!• 

•Хіба ти не бачиш, JІка " стара? 
Мені в домовину лJІrати пора. 
Як очj закрию, що буде з тобою? 
Останешся, доню, одна, сиротою. 

А в світі JІкеє життJІ сироті'? 
І горе, і нужду терr1ітимеш ти. 
Я дочку. nустивши, моВЛJІв, на nоталу, 
Стоrнать під землею. JІХ rорлиЦJt. стану. . 



«0, мамо, голубко. не плач, не ридай, 
Готуй рушник,и і хустки вишнвак, 
Нехай за нетобом 11 щасти утрачу: 
Ти будеш ~ела, одна " заплачу!• 

Ген там, на мonuri, хрест БожкА стоїть. 
Під НЮІС рано й вечір матуся квилите.: 
•О Боже мій милий! що " наробила! 
Дочку. JІК схотіла, із світа зrубмла!• 

ЧОВЕН 

Заграло, запінилось синєє море. 
І буйкїі вітри оо морю шумлить. 
І хвиJІJІ rymtє, мов чорнії гори 
Одна за другою бі.аать. 
Як темнu нlчха, насупились хмари, 
В тих хмарах., мов голос небесної кари, 
За громом громи rуркотпь. 
І грає, і пінитьс11 синєє море, 
Хтось Іfовен на море пустив, 
Бурхнув він по хвилі. нмр11є на вола. 
Од берега геть оокотиа; 

Качаєтьси, бідний, один без весельци. 
Ох, жаль мені човна, ох, жаль моrо ceptUІ ! 
Чого він під бурю поnлмвІ 

Ущухнуло море, і хамлі влиrлисІІ, 
Пустують по піні мавки, 
Опnь забіліл:м, onnь nростплнс11 
По морю крутом байдаки; 
Де .- човен дівавс11, ~ плаале мій милий? 
Мабуть, він не мавле, бо оиде r10 хвилі 
Біліють із його тріски . 

.Як човнові море, длJІ мене світ білий 
Ізмалку :щаваес• страшним ; 
Да в заховатись? не можна ж вік цілий 
Пробути з собою одним. 

Прощай, мій nокою. nускаюсь у море! 
І мо.-е кедоЛJІ і лютеє горе 
Поrраютьси з човном моїм. 

ЧЕРНЬІЕ ОЧИ 

Очи чернЬІе, очи страстнЬІе, 
Очи ж~ие и nрекраснЬІеІ 

Как люблю " вас! Как боюсь • вас! 
Знать. увидел вас " в недобрЬІй час. 
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Ох, не даром ВЬІ г.1убинЬІ темней! 
Вижу траур в вас по душе моей. 
Вижу rtламя в вас и победное: 
С().Ж.жено на нем сердце бедное. 
Но не r-рустен м. не печалtн м, 
Уn-шительна мне судьба моя: 
Все. цт,, JJ}'ЧШt'ГО в жизнн Бог да,-1 нам. 

В жертву \)Тда.-1 " оrневЬlм Г-"rазам. 

АМВРОСІЙ МЕТЛИНСЬКИЙ 

СМЕРТЬ БАНдУРИСТА 

Бури виє, 'JаВкває, 
І СОСІІОВИЙ бір трощить; 
В хмарах блискавка палає, 
Грім за грпмом грмхоткть .. 
Ніч Tf) углем всі'! зчорніє, 
То ик кров за•аервоніє! 

Дніnр к1rекоче. стогне. маче 
А гриву сивую трясе: 
Він реве й на камінь скаче , 
Камінь рве. гризе. несе ... 
Грім, що гримне, в берег r·ряне -
З nущі полум'я nроrJІине. 

Те ••е дивно. що так шумно. 
Що раз П<'І раз б.11нсь та rрмк! 
Те дивніш: сnіває сумно 
Над Дніпром старий козак; 
Піснм з вітром розл.ітає. 
Мов той вітер братом має ... 

• Грім наnус;и на нас, Боже. сnали нас в nожарі. 
Бо і в мені, і в бандурі вже глас :~аммраєІ 
Вже не гримітиме. вже не горітиме, як в хмарі. 
Пісни в народі . бо вже наша мова конає! 
Хай же грім нас nочує, що в хмарах кочує; 
Хай наш r•олос далеко по вітру несе. 
Поки ві'tром, ик лист, нас з ~млі ••е стрясе; 
Хай і Дніпр стародавній д'нас nісню nочує. 
Поки він нас в м,,рс не внесt'. не вкине, 

ІМ 
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Поки мова й голос в нас дотла не згин~! 
Хай луною по степові голос іде 
J по пущах аніnровських між звір' им гуде! 

Може. звір, може. й бір. 
Степ та вітер. море й Дtrinp. 

Може, хмара. 
Грім і кара 

І бандуру. і мене 
Ко:Jакові сnом'ине! 
Як сивий стеn білітиме. 
Як чорний бір шумітиме, 
Як звір в пущах ревітиме, 
Як блискавка в хмарах-хмарах 

Кров'ю заснусться, 

Грім додолу в карах-карах 
Грякне - й вс~ :Jайметьсн, 

І старий Дніпр 11 чварах-чварах 

Встане й озоІJетьси ... 
Може. і nісня з вітром ходитиме. 

дійде до серци, серце палитиме: 

Може. й бандуру ще хто У"УЄ. 
й 

. 
серце :Jаниє 1 :Jатоскує. .. 

І бандуру, і мене 
Козаченько cnor.t' JІне!• 

Бури внє. :Jавиваr. 

І сосновий бір трощкть; 
В хмарах блискавка nалає, 
Грім 3а громом rрикотить. 
Ніч то уr11ем вси зчорніє, 
То як кров зачервонjс! 

Дніnр клекоче, стогне, n.1аче 

Й rриву сквую трисе; 
Він реве й на камінь скаче, 

Камінь рве, rризе, несе. 
Грім що гримне, в берег гряне -
З хвилі бандура nроrляне! 
Заnалало - і стемніло .. . 
Застогнало в небесах .. . 
Хлинув дощ ... Загомоніло 
На ropax. полях. в борах ... 
Старця й бандури немає. 
П існм по миру літає! 
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МИКОЛА КОСТОМАРОВ 

СПІВЕЦЬ МИТУСА 

Гине сила Дажбожого внука: татари мюндрують. 
Князі кук)ТЬ коромбли. не дбають об вірі і люмх . 
Куритьси Галицька волость. дни до Бескидів nростигси, 
Вnав Володимир-Волинський. Києва вже не оідНJІти. 
Кнnь Ростислав із Данилом не мИлують ~млю 

Дністринсьху; 
Угри і лихи бідИ додають; е Перемишль набігає 
Кюtзь Костинтин, коромолує з ким на Данила ападика. 
Крі nший за всіх в Перемишлі сnівець елоаутний Митуса. 
Шабл:і не носить сnівець і rрудrй uuпом не в•риває
Піснями снrtле на ІtНJІЗJІ. гострими, ніби стрілами, 
П іс нями люд стурбував і х іть до війни nідливає. 
Красних не хвалить дівиць Митусина mсни шалена, 
Мирного люди.м жктт.и не пророчить, не гріє оnваrи 
На суnостата: усобиці й смути та nісня виводмть. 
От уже град Перемишль Андрій облягає nолкамм, 
Ласкаво згоду дає - не радить на згоду Митуса. 
Рано в неділю стуn.аJОТь полки кІ:UІженецькі до штурму, 
Сnершу гарцюють t.-rрідьці. а там nодаютьси пороки. 
Ввечері книзь з Перемишль устуnа; закували ападнку, 
Силу взмн на nоток непокірного люду; nодрали 
Три боброві у їх і барсучі і вовчі прилбицj, 
Інші біжать по чужинах ; не втік елоаутний Митуса. 
Він, що колись не схотів засnіsати Дакилові , бранцем 
Став тener nеред книзем Данилом словутиий, а буїсть 
Давня у серці.. . Не вnав на коліна, лице не поблідло. 
Грізно nоглинув на його Даннло і мовкв словами: 
- Гордий сnіваче, С..'І.UИИЙ сnіваче! Бунтовниче кJuІтий! 
Що. солов'їний голос з.міНJІв на гадюче сичання? 
Бог nарував тобі силу. то оnмінив іі бісу! .. 
Чом, як Боян стародавній, тн не сnівав нам про славу 
Предків великих'! Чом не навчав нас добру і соrласці'l 
Чом Oll гріхів не апнняв нерозумних огнемким CJIOBOM? 

- КнJJже,- одвітна Митуса,- ось заспіваю вам nісню: 
Р іжтесь. кусайтеся. бийтесь. nоnелом Русь nосипайте. 
Пийте братернюю кров. умивайтесь сльозами народу. 
От до вас nобрана nісни! Іншої вам не nочути! 
Що вас сnиняти? Що вам сr1івати? UIJC.oдa, оnізнИлись! 
Помста за nомсту, кара за кару, лихо за лихо! 
К6нчклись віки. сnовнилась чаша. грім розпалн.вс,. . 
Суд немннущий, cyn невмолимий.- наnнеана дол"! 
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Кончились вitutl ЗіллJІ сухеє огонь поїдає. 
ХаА поїдає! Хай пропадає Русь із книзJІмиІ 
Боже ороклиття чорними хмарами вИсить над кею; 
Хмари згустіють.. віки пролниуть. і знов, хоч не скоро, 
Знову розгонить иснеє сонце туман віковічний. 
В той час-годину iiOJJиx nісень сnівці 3асn1вають 
Іншим князим, та не вам,- ін:шому руському люду. 

ЗАКОН БОЖИЙ 

Книга 6уття українського нa{Jf><)y 

( Скt>роч••ноJ 

6\ . Племено слов' инське ше до приняrіи віри ~ йміло 
акі царів, ані nанів, і всі були рівні , і не було у них ідолів, 
і кланхлись слов' ине одиому Бuгу - Вседержителю, ще 
Його й не знаючи. 

66. І панів у слов' ин не було, а були старшини: хто стар
ший літами і до тоr'О розумнjwий, того на раді слухають. 
а то вже стали пани, а у їх невольнкки. 

73. І одурів нарол московськнА і поnав у ідолоnоІUІон
ство, бо царя своєго нарік Богом, і у,се , що цар скаже, те 
уважав за добрt'. так що цар Іван в Новтороді цушJtв та топив . . 
по десятку тисич нароцу, а ттоnисЦJ, ро ·Jказуючн те, звали 

його хрнстолюбивJtм. 
75. І nоєдналась Украіна з Пuпьwею ак сестра з сест

рою. як ЄД.ИННЙ люд слов' янський до другого люду слов' ин-
• 

СЬІСОГО НерОЗдlЛИМО. 

76. І не любила Україна ні царя, ні пана, а скомnонувала 
собі козацтно. єсть то істеє братство, куди кожttий, nри
стаючи. був братом цругих - чи був він пре.ж того паном 
•tн 11евольником абн християнин, і бу ... 1и козаки між собою 
всі рівні. і старшНІm вибирались на раді ) ... ) 

78. І nостановнло козацтво: віру святую обороняти і ви · 
3воляти б,,н.жніх своіх з неволі. Сагайдачний ходив Кафу 
руйнувати і внзво..1ив кільканаnцить тксяч невольників з віч 
ної" темниці. 

80. І день ото дни росло, умІІо.жалосм козацтво і незаба
ром були б на Вкраїн і усі козаки. усі вільні і рівні. і tte ма
ла б Україна над собою ні цари, ні пана, оnріч Бога єдиного, 
і . диммчись на Украіну, так бн зробилось і в Польші, а там 
і у других слов'инських краях. 

8\ . Бо не хотіла Україна ітн услід JІзнков. а держалась 
1акону Божоt·о. і всякий 'Іужестранець. заіхавши на Украї-
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ну, дивувався, що ні в одній стороні на СВІТ1 так щиро не 
молються Богу, ніде муж не любив так своєй жони, а діти 
своїх родктелеА. 

88. Тоді Україна nристала до Московщини і nоєдналась 
з вею. 

89. Аде скоро nобачнла Україна, що поєдналась у н~
волю, бо вона rю своєй npocroтi не nізна.'Іа, що там бу·в цар 
московський, n цар московський усе piвtto було, що ідол 
• 
1 мучит~'1ь. 

90. І одби.1ась Украіва од Московщини, і не знала, бідна, 
куnи ПрІjХНдИТЬ rо;юву, 

91. Бо вона любила і nоляків, і м.оска.!fіВ я.к братів своїх 
і не хотіла з ними ро:Jбрататися, ІІЮна хотілn. щоб всі ж.и.rtи 
вкуnі. nоєдttавшись их оnин народ слов' янський 3 другим 
народом слов'мнським. а ті два :J третім ( ... 1 

Q2. Але сього не второnали ні ляхи, ні москалі. 
1 бачуть л.яцьJС.і nани і московський цар, що нічого н.е 

зробить 3 Україною, і ска3али nомі.ж собою: не буде України 
ні тобі. ні мені, роздеремо їі r1o nмовин.і , як Дніnр її розІІо
ловmпtв. .'Іівий бік буде московсько.""'у царю на nоживу, 
а nрави-й бік - польським nанам на поталу. 

9:~. 1 билась Україна літ ІJ ' .мтдесят, і єсть то наксвя
тіша і С.'Іавн.іша воjща за свободу. ака тільки єсть в kторіі. 
а розділ України єсть найnоганіwс дідо, Іfке тL1ьки можна 

у • .., 

знаити в tcrop11. 
94. І вибилась .з сил Україна, і вкгнали llJI.XИ козац'fВО 

3 правого боку Дн.іnровоrо. 
95. А на лі вім боці ше держсuІСх-ь козацтво, але час од . 

часу поnадало в неключиму неволю московському царевІ. 

а потім петербурзькому імntраторові. 
96. А німка царкШІ КатерІtна.. курва всесвітІUІ, безбож

ниuя, убіИниuя мужа свого, востаннє доконала козацтво . 
І ВОЛЮ. 

І ОО. Лежить ь могилі Україна. але не вмерла. 
1 О І . Бо голос П. голос, шо звав усю Слов· ятцину 

ка свободу і братерство. розіt!шовси 110 світу слов'янському. 
108. Голос України не затих. І встане Україна 3 своєї 

Могили. і знову озоветься до всіх братів своїх слов".мн. і по
чують крик їі, і встане Слов'янщина. і не по·Jоста нетьсн ні 
цари. ні царевича. ні царівни. tt i кнІfзи, u.i •·рафа.. кі герцога.. 
н.і сіитедьства. ні превосходительстІЮ, н.і пана, ні боярина, 
ні креr1ака, н.і холоnа - ні в Московщині, ні в Польщі, ні 
в Уkраїні , ні в Чехі:і, кі у хорутан, tti у сербів, нj у болгар. 

І 09. Україttа буде непомег.ІJою Річчю Поспо.'1и·rою 
• • • 

В СОЮЗІ СЛ()В ИНСЬКІМ. 
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Тоді скажуть всі JІзики. 11оказуючн tta те місто рукою. 
де на карт і буде намальована Україна : •От камєнь. єго .же 
не брегоwа ЗНЖЛJ'ЩНН. той бнсть Ію главу•. 

ВІКТОР ЗАВІЛА 

СОЛОВЕЙ 

Не ще&-чи. ('О.1овейІІ.у. 
Під вікном близенько: 
Не щебечи. ма.1юсенький. 
На зорі paнetthкo. 
Я к затьо.х касш. як свис неш. 
Неначе заграсш; 

Так і б'ється ts r-py.ux ссрне. 
Душу роздираєш. 
ЯК 'JЗСВНЩСUІ ГІ)ЛОСНЇШС, 
А д.а.лі тихенько.-
А.ж у душі noxoJІotte . 
AJ« замре сеrщ~нько. 
Зовсім трошtш nерестзнс:ut -
Луна. усюди піде: 
Тн в Тt'МНУ ніч eece.1trwc и, 
І як сонце зійде. 
Твои nісня цу же гарна. 
Ти гарно й сnіваєш. 
Ти щас.1иІSий: ' nарувавсн 
І гн і 'Jдечко маr.ш ! 
А я бідний. безта.'ІаІІннй. 
Без nари, бt:з хати : 
Не .'ІНСТЗJ1ось меНІ в І.' ВІТІ 

Вес.:.Jю crriвaтtt . 
С01щІ..' зійде - я нуджуся. 
І захщщть - 11.1ачу: 

Кt~тру лю6.110 ШнчюІІІНьку. 
Тієї не бач\' . 

• 
Довго й чутки вже ІІt' маю 
Про милу дівчt1ну: 
Uimн1 вік свііі усе n.1ачу\'ь 
На .1нху годину. 

Не щебечи, соловейку. 
Як сонце 11ригріє. 
Не щебечи. малюсенькн.И. 
І як :t tteчopir.. 
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Ти лети, сnівай тим людям, 
Котрі веселяться; 
Вони піснею твоєю 
Будуть забавлятьси. 
А менj такая nісни 
Душу роздирає, 

Гірше б'ється моє серце, 
Аж дух завмирає. 

Пугач мені та·к годиться: 
Стогне, не сnіває; 
Нехай стогне коло м·ене. 
Да смерть возвіщає! 

ГУДЕ ВІТЕР ВЕЛЬМИ В ПОЛІ 

Гуде вітер вельми в noлj, 
Реве, лk ламає; 
Плаче козак молоденький, 
Долю прохлинає. 
Гуде вітер вельми в полі, 
Реве, ліс ламає; 
Козак нудиться, сердешний, 

Що робить. не знає. 
Гуде вітер вельми в полі! 
Реве, ліс ламає; 
Козак стогне, бідолаха, 
Сам собі гадає: 
«Ревеш, вітре, да не ІVІачеш, 
Бо тобі не тяжко; 
Ти не знаєш в світі rоря, 
Так тобі й не важко. 
Т Q6i все одно, ч.и в полі, 
Чи де ліс ламаєш, 
Чи по морю хвилю гониш, 

qи криwі здираєш 
Солом'яні і залізні -
Яку де зустріиеш, 
Снігом людей замітаєш, 
В nолі ик застигнеш. 
Одірви ж од серця тугу. 
Рознеси по полю! .. 
Щоб не плак11вся я, бідний, 
На нещасну долю. 



, 
А коли цього не зробиш, 
Кинь мене у море! 
Нехай зі мною nотоне 
Нехай моє горе~. 

МИХАЙЛО ПЕТРЕНКО 

НЕБО 

Дивлюся на небо та й думку гадаю. 
Чому я не сокіл. чому не літаю? 
Чому мені, Боже, ти крильців не дав? 
Я 6 землю nокинув і в небо злітав! 
Далеко за хмари. подальше од сt~іту, 
Шукать собі долі, на rope привіту 
І ласки у зірок і сонuя nросить, 
У світі їх яснім все rope втоnить; 
Бо долі ще змалку здаюся нелюбий. 
Я наймит у неї, хлоnцюга приблудний: 
Чужий я у долі, чужий у людей: 
Хіба ж хто кохає нерідних дітей? 
Кохаюся лихом, nривіту не знаю. 
І гірко, і марно свій вік коротаю, 
І 8 горі спізнав я. що тільки одна,
Далекеє небо.- моя сторона. 
І на світі гірко; як стане ще гірше, 
Я очі на небо. мені веселіше! 
І в цумках забуду. що я сирота, 
І думка далеко. високо літа. 
Коли б мен.і крилля, орл ячі ті крилля, 
Я ЗеМЛЮ б ЩЖИНуВ і ШІ Нt1ВОСЇЛЛЯ 
Орлом бистрокрилим у небо польuув. 
І 8 хмарах навіки од світа втонув! 

МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ 

СЛОВО ДО ЧТИТЕЛЕЙ РУСЬКОГО ЯЗИКА 

Дайте руки, юні друrи. 
Серце к серцю най приnаде, 

Най щезають тяжкі туги, 
Ум охота най засяде. 
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Разом. разом, хто си.1 має. 
Г{Ініть з Русі мраки ть .. tаuі, 
Зависть най нас 11~ СІlИ ІІяє.

Разом к !.' Віт.їу, ІJ.rуги жваві! 

О НАЛНВЛЙКУ 

Щ11 (.' Я СП'ІН'М за димове густо закури.1и '? 
Чи НІ ~tрячка осі ;нн:. с-n-ляться rума1111 '! 

Н е мрячка то осідис, не: туман .1 я1·ає. 
Гей , ro ляхів сорок тисяч в noxo,1 виступає. 
А 11 11~ді.1ю на розсвіті nолк К'О1<1цькюі скорить, 
Тоді молод На.:tивайко до коня rовори ·r~.: 
<tCтyrta й. стуnай. ворон коню, бистри11t Н ногами, 
н~·:tа.1екu Бt.їа Церков. їщуть .1 ЯХ~І за намио. 
Ге.іі, no СТt"ІІУ віє віт~р по густих бур'я~щх, 
Гей. І'<JМ бтtщать доогі ~·п ис 11 в !.'ИВ~ньких туманах! 
У ГрtаІІі дІВОНЯТЬ ДJВUІНІ і МІІр о'с IJI)K.10111; , 

Над:1~·ті.1и 'J чу.жнх сторо11 ·~орнії воr,,юt . 
Збирuлнс я козачtньки. рад11тис я стаJ1И, 
По дале~о. і іі Україні ІІ ОС.'JИ розси,;аяи . 
д у мkті Бі.1ій Церкві ,;шш звіци зrаса.;и, 
У ДЗрІ1JНІ З І,.'с:ІМ()ГІЗJІіR, і КОІ1і ЗаГрЗJІИ . 
To!ti nocnн· На:щвайко, нід І:UІМ кінь ігр<Jє. 
« Ген, '\fО!ЮДІJ.і. за свободу! • - ДО НЮ( rrрt>МОВ.1ЯЄ. 
В:здоо)Іо. сn исами І'ІІр<,щи;щ зе11ені байраки -
У;:таuляютt.с я по стеnу молодц:і-козакtt. 
Геіі. там .1 яхів 1.: 1\r~ж тисяч,- :111М в'є~.:ь no бо.1оні. 
В і.а ro·Jcвtтy а.ж до смерку ржуть бщтрїІ коні. 
Геіі. там гrим.'lЯТЬ 1 C&1M(Jil li.1i B, І.>рють КОПІ1Т3МИ. 
Та cren кровця с nо..1uкала, зво.rючен труnа~tи . 

Геіі. нu ст~пу r·уста трава. аеrюм вітер віє. 
Н е 110 одні·м ко·Jаченьку стара неня млі~. 
Гей. на cт~rry сІІвиіі туман, курr·а ни кур1t.1ись. 

Не rю о.:нt ім козачо:нь~о.у в;ювиці .:шшtt.1но". 
Тоді молод НалІtваіі Іщ зачав у1· і "'ати , 
За ІІИМ 8 ІІОГОНЬ вражі ЛЯХИ - Не ... tOI .. 'III ЗДОГІІаТИ. 
А на Дніnрі на nopnrax n.111не чаііuк триаа ... 
Вертаіітео1. вражі л яхи , з соромом до міста! 

ІН 

• • • 

Руська мати ндс родила, 

РуІ.'ька мат11 нас rювила, 

І 



• 

r 
І 

Руська матн нас дюб~t.1а: 
Ч ,tму ж мова ей неми,1а'! 

Ч ом ся нев в~nщати маєм? 
Чом чужую nолюбляєм'/. .. 

Цвітка дрібная 
Momtлa неньку -
Весну раненьку: 

(( н~нt' рідна я! 

Вволи ми ІЮ/ІЮ -

Дай мені до.1ю; 
Щоб я занві :1а. 
Весь луr· с краси:Іа , 
Щоби я бу.1а, 
Як сонце, яс на. 

Як зоря. красна . 
Щобн-м ')I'OpнyJJa 

ВЕСНІВКА 

Весь свІт до себ~!» 
• Докю. rо.1vбко! -Жа.1ь мені тсбt' . 
Гар ная ,,юбко; 
Бо вихор СВІtсне. 
Мороз тнисне. 
Буря зuryae -
Краса змарніє. 
Личко зчпрніє .• 
Г О.'ІОВ()НЬК \1 (" КЛОНИШ. 
Jl ИСТОНt.К~І ЗрОНИШ.

Жаль серню буде». 

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО 

МАРУСЯ 

( СІ\оро•t•'ЩІ J 

Наум Прот був парt:нь на усе село, де жив. Батt,кові 
і матері с.1ухнмниі1. старwнм себе поІtірюtй . меж това
rиством друзяка, ні пінслоuа ніколи не збрехав, горі.1ю1 
Щ~ І:ІПИВUІІІ.~Ь і І І . ЯНИІ.LІ• Ht: ТСрІІЇВ, З /ІСДЗЧІІМ~І Не ВОІІИВС.:Ь, 
а до церкви'! Так хоч би і ма.'Іенькюі празн11к. ті!ІІ>КІ1 nіп 

• о .... • .", • 

у .ДЗВІН - ВІН вже 11 там: С81 ЧС;'ЧКУ (ЮМJНИТІа. с.:тарЦММ гро-. . . 
шенят ро·здасть 1 ЩtИ~Іьметься за дІ;ю; ко.1и 11рочує ... . . . .. .. . , 
ЯКУ \:ІІДІІІ~ТЬ. ЩІДІJІИТЬ rtO СВШІ1 СИЛІ l СОВІТ ДООрИІІ .І]ЗСТL,. 

За йщ·о nравду не оставив же йuro і Бог ми,,ос.-ердн~ні : Щ(І б 
т,.,~ ні за11умав, у(е йому Госrюдь і посилав. НаrоJ1одив його 

- , " .. . 
ЖІНКОЮ ДООрОtо. рООІІl'МЩОЮ. ХЗЗЯ~ІК()fО С.'ІуХНЯНІ)Ю : І ЩО. 

бу:ю. Наум ні Jабажа. що t-ri 1ёІдума. Настя (та..: їі lВЗ.1И І 
ІЮ 'ІЇ Не ІlО~ГІИТЬ. усюд~І стараЄТІ.>(:Я, б' <.1'Ь~Я. ДІtСТЗЄ j ВЖе Зpn
G~tтb і .аІ.Jсrан~. чого мужнков і хоті.1ось. Понажав же і він \і. 
~кі.'Іьк t·t міг. і тобив ІЇ . як сьnю дvшv. Не бv-10 м~ж ним~• 

о • • 

н~ тілt.к І1 бійки , r<І й віяк,)Ї JІ <Ііі ки . Щодень хватtл и Бога 
ICl Й ~)ГІ І МІІЛ ЇСГЬ. . ' 
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Ув однім ті..1ьки була в них журба: не давав їм Бог діто
чок. Та що ж? Настя як задума про ее. то зараз у сльози та 
вголос: а Наум перехреститьси, rtpoч•rтa •ОТЧ(' наш• - то 
йому і стане на серці веселіш. і nішов за своїм ділом чи 
в rнме, чн на тік, чи у загороду. або до батраків, бо був 
собі ·.tаможttt:вький : було й НtМ ІtкІв пар з п ' ить. бу11а й uJкa
na; бу;JО чим і панщнну відбувати: бу:tа ж і ttивка . одна 
• • 1 друга . ще дtдІ&:ька. а третю нІІі сам вже кутнІ ... 

Отим-то Настя. диВ.ІІичись на худобу. тз й журн.1ась: що 
кому-тu tюно, каже, nіс.1я нас дІстанеться? Н<- буде нам ні 
слави. ні 11ам ' иті: хто нас похонає. хто нас nом'яне? Роз
тратить. щu ми зібрали. а нам 1 сrІа('нбі не скажуть. А Наум 
іИ, було. і каже: • Чо,1овіков і ТJ'Х'бu трудитися до с.амоі ~·мсрті: 
аасть Бог діточок - діткам lСІ<:танетьси. а не да'-· rь - Його 
во,, ,. свитам ! Він зна, .:L'Ht чоrо що робиться. Ніщо не ttaшe. 
усе Боже. д\Хтанеться наше д<\бреє nоброму - Ritt за нас . . -
І на ЧЗСТОЧ"-У ПО;и!СТЬ. І MHC01t lt. y ПОСТаВИТЬ. І СТЗfЩRМ рОЗ-

даСТЬ. А коли буде наслідувn1t1 недобрий - йому rт>іх буде, 
а нас усе-таки Боr милосердний rtом'яне. коли ми те заслу
жимо. н~ журис я , Насте, об худобі: вона наша, а н~ ми їі. 
Стt'ре жись. щоб вона тобі tte r1с.-реnини..1а дороги до ц,арства 
небесного. Сатана зна. чим підштриккути: молися Богу. 
читзй .,(збави нас од ,,yкaвuru•. то усе гаразд буде•. 

Аж ось за отuевські і материнські мо.1итв•1 дан їм Бог 
і ,щчеч~t.у. Та й раді ж бу.rш обос - і Наум. і Настя; таки 
з ру~< їі н.: спуо:а.-1и . Ко.1и ж. бу.тt~'· кymt дитина nобіж•tть 
чи до сусідів, ч•t на вутщю,- то вже котриіі- .есбудь. або 
батько. а6,1 мати, так С.'rідком 3а нею і ходять. Та й що то за 
дитю1а бу;tа! Щс маленьке було. а знала і •Отче наш•. 
і •Боrородиuю" , і «Святий Боже•. і nшювнну «Вірую•. А 
тільки. було. зачує дзвін, то вже ні 3аrрається , ні "Засидиться 
дома і каже: •Мамо! піду до uer:нo••• · бач. дзвонить: тату . .uй 
шажок на сві•tечку, а друти•І - старцю Божому nодати•. 
І в uеркв! вже не запустує і НІ до кого не заговорить. та ~Ке 
МО.'ІИТЬСJІ. Tlt 110КЛОНИ 6' Є. 

От і 1tирос.1а їм на втіху. Та шо ж то за дівка була! Висока, . . . 
nрямесенька. як стрІЛОЧkа, чорня~ttька. очиu1 - "" Tt'pttOBІ . ... 
яrщки. оrононьки - ик на шнуро•Іку . .'Іичком червона. як 

ttанська рожа, що у саду tlВІте. Інкочок так собі nряменький. 
з горбочком. а губоньки - як цвіточки розцвІтають. і меж 
ними зубщеьки - ненач.е жарtіів~t.и , як одна. на ниточці 
нанизані. КотІ, було, заrовоrить. то усе так розумtю, так . . , .... .., 
неначt' сопutочка 1аrрає стиха, 1110 1'Ільки о 11 11 сJІухав: а як . . 
усмІхнетt.ся та очицями norteдL', n сама з.ачервпюr.rьсн. так 

от нена•~t· шовковою хусто•tкоtо обіrреть смажнїі уста. 
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Коси у неї ак смоль чорнії та довгі -довгі. аж за кол і но : 
у празник або хоч і в недільку так гарно їх nовбаtра . др і 
бушка за дрібушку. та все сама еобі nозаплітала : та ик 
nокладе їх на голову поверх скиШUІчок ві нком та заквітчїJ 
Іtвітками. кі нці у ленти аж геть nорозnуска: усі грудн так 
І обнизані добрим намиетом з чеrвонцммн, так що разкіа два
АЦnь буде. кол и й не більш, а на шиї ... та й шии білесенька
білесенька. от ик би з кре~ди вистругана чеnурненько ... Та 
"к виридитьсм у баєву червону юnку, 1астебнетьси niJ.t саму 
душу, щоб нічогісінько не вндІІо було, що незвичайно ... 
ІJже ж nak не так. як rородмнсt.к і діRчата. що у пані в nо
навчались: цур їм! Зогрішиш тL1ьки . /UfВ.'tЯчмсь на так их! .. 

Сорочка на ній біленька. тоненька. сама прма і ІlHUJHii 
рукава сама вишивзла червоними нитками. П.1ахта на ній 

картацька. Заnаска шовкова. К ІL-1СІмайковий nомс. та як nід· 
nережетьс я , так так рукою і обхватиш. Хусточка у no JІca 
мережкована і 1 вишитими оrлами, і л11х і вка з-п ід плахти 
тож вимережоваrtа й з китичкам11 : nанчішки сині. суконн і . 

і червоні черевичк и . От така ик вийде. то що і твоя па11ночкаІ 
Іде як навичка, не дуже по усім усюдам розгляда, а тіт)ки 
дивитьси nід ноги . К оо1.И з старш ІtМ себе зострі.1ась. зара1 
низенько nоtt-1онилась. І таки хоч би то мала дитина була. то 
вже усикому nок.1ониться і ,,ас ка tю "Jаrоворить. А шоб нкий 
nарубок та nосмів би її зайняти? .. Вона й не .1аятttметьс н . 
і ні с.1ова й не скаж~. а ті..1ьк1t подаtвитьси на нього так nи.lь
но, жалібно. і серд.итенько. так хоч би икий буь. то зар111 
шаrжу з го.1ови cxone, nок.'ІОНІtВІ.' Ь звичайненько. і ні 11ари 
з уст ... О. там вже на все село була і красива, і розумна, 
і багата. 1вичайна, та ще ж к тому ·rиха. і смир•t а, і усикому . 
nокtрна . 

На вулицю і не кажи. щоб коли з nодругамн niш:sa . Бу:tо 
мати стане їй казати: •Піш..1а б. д<щю. на вудкшо: бач . -rer1ep 
вес на. вона раз к рас на. П огра.1а б з подруженьками у хреш.и
ка, nісеньок би nocniвa.Jta•. Так де ж! сЛучче м .- каже,-

• 
на те мtсце, уnоравшись. та ляжу сrtати . ранше уста ну . 

зам іню твою старість: об ідати наВUJЖІ і батькові у nот! nо
несу. А на вулиці що и звбу.rrа'! Іграшки т<І ny~"roтa ... • 
А про вечорниці та.к і не всnомнна й! Бро. і дpyratx дівчат 
відводить та аж nдаче та nросить: • Будьте ласкаві . сестрич
ки. голубочки. не ходіте на теє ПJЮК.'І итеє збор•tше! Та там 
нема ні н коrісінькоrо добра; там усе зл:е та лихеє ! .. о 

Отак, було, говорить-r()вориn •. то. гляди, одна ПІ..'репаІІе 
ходити. далі друr·а. трети: а далі і зовсім мода пeJWc ·ra нc . 
щоб ходити. То И дикують добрі JІЮ11И. а найбільш матері. 
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А там опісля нечистий таки вn.'ять СИJ1У озьме. nідцкжне 
і1 nотягне низку добру на погибель. 

Тільки. було. наша Маrуся уряди-годи збереться до по
друженьки на sec iJ"tдя у дружечки. Та й то не буде вона у t:у
боту бігати з ними по вулиttі та горJ1О драти , мов ска.жt'на, 
як усі роблять; а прийІхе вже у неділеньку. посндить. пообіда, 

. . ~ 

а як виведуть мо,1оди х надвІр танцювати, вона тут чи nooy .. 1a, 
чи н~ Іtобула, мерщій додому: розібралась. роздяглась, 

~ -· . 
даваи ПІЧ топит•t 1 вечерять настав.1яти ... 

Отак раз на клечальн ій trеділі бу.1а Маруся у своєї noдry
r·и у :~ружках на .вt"сіллі і си:Uла за столом. Протн дружсЧ\ІК, 
звичайно. сиділ11 бояри. Старшим бомrине~м був з города rш
рубок. свитник Василь. Xлonettь гарний. русяв•fі1. чисто піJ.t
го.1ений: чуб чеnурний. уси козацькі. очі веселенькі. "" зі-. ... .. .. ,. 

рочк ~t ; на вицу рум янии, моrорниа1 . звичааtНІІИ : жупа н tra 
НЬОМу СИН іЙ і КИ1'8ЄВЗ ЮnІ\З , ПОRСІ)М '3 аг:ІИЦЬКОЇ каламаЙКИ 

•. ,...,......_ 

• 'і " .... • • 

nщлер~зании, у ТМ)І_(І1Нових штанях, чоооти щюрt. шкаповІ , • 
з nідІ\Qвами . Я к nришива.1н боярам до шаnок квіти. то усі ~ 
к,1а..1н по шагу, хто-хто два, а Вас иль витяг капшуч~>"· 
а там -таки дещо бряжча:ю, засунув nальці , дnстав та й гю
ложив на викуn шаnки. за квіт"У· ці.1і сі ньки й гривеник~ 
Як бря-знув. так усі. xto був на весіл.1і. так і вжахнуюtсь. 
а дружки аж сnіват•1 nереста.1и . А ві н собі й парма: nотrяс 
nат,1ам11 . та за ложку. і став локшину nоїдати. буцім ті.1ьк 11 
КО'ПіЙІ\У даВ. 

От, сицячІt за столом. як вже nо11rиньмали страву, да
вай тоr.1і Васаt.1ь дівчат rннглн.:tать. шо бу:1и у дружках. 
Зирк! І вздрів Марусю ... 

Став наш Василь і сам не сві\"1 і. як Т<ІМ кажуть. я.к оnар~·
ний. То був жартоnливий. н.а вигадки . ІНІ nрикладки - ІІО
nере!l усіх: ті.1ьки його й •rут•1 . від нього в~~:ь регіт іде: 
тener же тобі ХІ\Ч би п і вс.1ова про .. ювив: гплову nосуnнв. 
рук•t nокJІа в tta сті .1 і ні до кого нічи•нtрк ; усе ті.1ьки пог.1 мн~ 
на Мару(·ю. тяжко здиХ tіе і nустить o•ri під JІоб. 

Познімалтt страву і постави.1~1 ropix t·І на c·ri,,. ДруЖІ.'ЧІ\ И 
зараз кину.1ись з бонра~щ цмтаться; щ~бечуть. регочуться. 
ви гадують дещо nрnміж весі.1ьних пісеньок, а наш Вас 11.1 ь 
с идить. мов у 11 і.сі, са~1 собі оцин : tti до кого ~•е 'Jarooor•tтt• 
і ніІ\УЮІ не ГJtяне, тільки H<J Марусю; ті :tьк~• воюt йому і ба-

• .... о ... о • 

читься . тщьки оо н111 1 цума: ненач~ увесь снІТ nportaв. 

а ті.1ьки він з Марусею і зостався : н і дІ> чого і н і зо кого ІІ~Ма 
йому ~•іякого ді;1а . 

• 
Що ж Маруся'/ І во в1:1 , сердешна, щось і ·~мінилась: ТlІ 

була 1-tcв~ce.;ta , а тут вже rtрапьмом хоч додому йтн . Чогщ· І;t 
Ій СТЗ..1І1 МЛОСНО Ї Н}'дНО, і. Яk nОШІІІИТЬС R на Ва~·И .1 R . Tilt. 
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так їй його жаль стан~! А 4ого. t·uмct не зна. Х іба т·им. що він 
сид1пь такиН Ht>Be~e.l~,й . А ще наііnvще. нк ,щнн ІііJ одного 

• 
ра·юм .Jr.1 януть. так 1nру~ю r.юв .1ихорадка так із· ta n.1ечеіі 
і І.Ньме, і в~е б воиа n.1<Ік3.JІа, а Ва~ и.1ь - !'>ІОВ у са мі іі душ
ніі-і хаті. ненu•-tс.- його хто трьuм<t кСІжухамн вкрив ... Васи,ть 
ті :ІьІІ.~t рукою rюве:tе абІ) го.1t!вщо мопt~ ro вже Маруся . . 
1 nоч.:рвон1:1u ... 

..1умає сеrдешна М<Іруt· я. що. мабуть. ее з очей їй ста.1о. 
та і1 каже собі : «Піду ,, ишен.ь додому .. ; так думка така наnа
де : .. от той боярин. що у с~tнім жуІІані, чи він недуж, чи що'? 
Та ЯІІ. nіду. то шоб ВІН ше гірш ІІе :Jанедужав, і ніхто ному 
не fІІ)МОжеть: бач. як жа.'Іібно д"ВИТЬ(' JІ на мене і бvuімто • 
11 rtрщ:ить: будь .1аскuва . Маrу-~.·ю. не втіка И відсітt! Добре. 
Дt)бре, зоста нусь!» 

А ВасІt .-т ь собі нущнь світом і не зна. на ику сту11ити. Роз
чумав трох JІ, шо бояри цятаютм:я. та й дума: «К е л~tшеІІь 
nощпа~ь я он з тою дшчиною. що ощить смут11а, неве

села ... Тільки. ~·ердека, rчютяпІун руку. так неначе йому хто 
ш~шtув: • Не -.~аньмай 'іі. ще.> рuзсt.'рдиться : б<tч. яка вонз ОдЯІ' 
на та nишна! С.:е. мабуть. міщанка; вона ., тобою 1 говорити 
не захоче». п,)блід~•іє наш Василь та вп·н ·rь і nохмуrиться. 
Далі збираеt'tr1бираІі<:ь, та як дружечки дуже лоча:rн {'tlіва
ТІ1, а весі.1ьни.t батько 1 матір'ю част іш ста..-ти горілочкою . . . 
nоштувати r ІlЩНЯвсь ,.,,МІН no ха-т· •. вІн таки хватив у жменю 

r·оріхів та до Марусі: •Чи чіт, •111 лІІшка'! » Та ЯІ\ ее nромо
вив, так аж трохи не вrrав із ооrо на на спину: го:юва йому . 
за11.рутидась, в очах потемНІ.ло ... 

Та й Марусі ж добре було! Я11. ~tаговорив з нею Васи,lь. 
так вона. так злика.--т~:tсь: якби можна. скрі ·Jь зем.1ю б nрова
лиJІась або збіr·.'!а куди, щоб і не дивити~:ь на свого боярина. 
«Та И шо Й\'МУ ..:азапt'! Я к скажу «Нечі ·r ... ro він nодума. що 

' "' . о ... 

я чнанна r Ht.' хочу ОІ.1ьш з ним цяlёtтись. u ttllt так чи смутни~t. 
чи с<рдипtН. а ті.1ьки .жaJ1RO на нь~'rо дивІпІкь. СІІ.а .~~<.у •чіт· ... 
Що ж'! Як стала силуватнсь, щоG nромов!,ТИ с.:tово. ПІК н і 
ЖІJДІІОЮ мірuЮ Ht.' МО.ЖІ.' СКазеtть: губи 3JІИП11ИСЬ, Я'JИК МОВ 
дерt.'в' яний. а дух та~~: і ·захвати.1о. Дивиться, що ~~ Ваоt.1ь 

•• ... о • • • 

з ІІеJ ОЧt>ІІ ве сnускає, 1 rop1x~t у жмt'НІ дс.>ржить. 1 ж.:tе, що 
~ •оу •• 

В<.НШ ИОМУ Скаже: ОТ ІІІ І:ЮfО Ж<U11\ІІ СТЗ-10, На Re.1HKY CH.rty Та 

1·кхесенько. так що ніхто 11 H~t чув, nромонила: " Чіт!~ - та 
ззщту.'lа~ь ·J ним. І сама вже нестими.1ась. як узяла ·.t Вас н 

леної жмені r L)рі.хн. та як схамену,1ась. як засоромн.-тась! .. 
Троїста музика гра, що є Ityxy: риплять скриnк н, бряж

чать цимбали, а замість баса сам скриrІНІfК скрі'1Ь зуби гуде 
та nрицмокує. От і рtнколнхались наші дів~Іатu: вийш.1а 
пара. а там зруга. rriw,1и у .црібуш11.и. Н іжка~.нt туrrотять. 
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nідківками бряжчать. nобравщи.;:ь за рученьки, виваро
чуються, то вп'ять розійдутьсJJ та, як утінки., nлавно nли-. 
вуть, тиrьки головками поводжують ... 

•Ану, горлиці!» - гукнув Денис деІ.<аненко. Як же вдQ· 
рив навnрисяДку, так ногами до Зем;rі не доторкує-тьс" -
то nовзе навколішки. то через голеву nереккнетьсJJ, ска.кне, 

у долошки nлесне, свисне , що аж у вухах заляшиrь, та 

вn'ять в боки, та троnака, що аж земтІІ гуде; та около Пазьки 
так кругом і в'єтьси, та приговорює: 

Оіі дівчина rОJ1ІІИWІ 
До ко:~ака rорн~тьс.-: 
А козак, ·RK орс;І. 

Як nобачив. так і вмер ... 

Добре було Денисові так бришкати без В.асиля; а той би 
його у молодецтві заткнув за nояс чи у тінщях, чи та-к 
у речах. бо він собі був на те уро!Lmвий. Коли. було, озметься 

о • 

за танщ, nеретанцює яку хоч муJику: коли ж nщвернеться 

до .rrівчат, то вже ні на !(ого бі,1ЬШ не димиться. тільки нu 
нього і йІ:'rо одного слухають: коли Ж. підсЯде до раріших 
та стане Заrина ·rи їм св~ії баляндраси. так усі , і старі і мо-. 
лод\, сидять та, nорозаяв.rІявши роти, слухають хоч до . ... . 
ПІЗНЬОІ НОЧІ . 

Такий-то був наш Василь до сього часу .. Тепер же вік мов 
остуджений. Вийnювщи з хати, де 6 то йти до гурту та. взяв
ши дівчину, туди б і с\">бі танцюва-r•1: ні, пішов собі . сердека, 
сторокаю від людей, схиливсь на пліт та й дума: «Що ее мені 
сталось? Таtш нічого не чую, нічого й не бачу, тільки одну сю 
чорн.кву дівч.ину! Вона в мене і nеред очима. і на думці! .. 
Чому Ж. не займу Ті? Але! Бачиться. і не смію ;Jбо й боюсь .• 
щоб і не розсердилась ... Сам не зпщ1, що з собою роби1-и! .. 
Пішов 61-f й додому, так отут неначе прикований [ ... 1 

- Чого так ·зажуривсь, Семенович? - сказав йому Лев
ко Цьомкал, nіnстарший боЯрин.- На лиш потягни людьки. 
то nовеселішаєш, та й ходім танцювать. 

- Не хочу люльки,- к.а.же Василь,- трохи не вона 
мені і завадила. Так щось н·ездор·ово! Або оце додому уті
кати. абощо'/ 

- Цур йому,- каже Левко,- ше nогу.1.ай.мо. Ади nоди
вись. як дІвtІата танЦюють. Ну, що вже Курбаківна вдрат1, 
так там в.же за всіх. Що за танцюра! Та й ·дівка. брат, ва~ на! 
KoJtи б до осені не втекла, то не мине моїх рук. 

Мов лихоманка стрепенула Василя: поолjд як по:ютно, та 
а.ж руками схоnивсь за коляку, щоб не вnасти від журби. 
Він-бо думав, шо ее його дівчину Левк11 вихвал я: бо, звісн~1. 

·І" .. . • . • 

коли хто кот!)у люоить, то и дума, що вона 1 ус 1.м така 
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~ороша і люб' язна здається. як і йому. Послухав трохи 
чмелів. да.пі схаменувсь і на хитрощі піднявсь. давай його 
анпмтуватн. 

- Де Курбаківна'! - каже.- Чи не т;а чорнява. що пов
·На ШИJІ намиста з хрестами? (Себто Маруся .) 

- Ні.- каже Левко,- нам до тіє:ї далеко. Мои он. бач , . . 
русява. що троШІІ.'И кирnатенька. у свитІ та рушником ПІд· 

перезана. 

Полегшало нашому Василеві: аж з.д.охнув, і очиці. як 
JІсочки, за1·рали. як почув, що не його· дівчи-ну Левко любить. 

- А то npo яку ти кажеш. шо до не 'і тобі далеко? Хі ба 
тут є поnі вна або прикажчи.к івtІа? 

- Ні ,- ка.же Левко.- тут усе наші рівні ; а я кажу про 
наwу Марусю. 

- А Щ(\ ж то за Марус-я '?. - сnитавсь Васи:Іь та й оч і 
понуриа у землю, буцім йому і дарма. а у самог(') не тількІf шо 
вуха. та що то, усяка жилочка неначе слуха: а він, сердеш
ний, і дух притаїв. і боїться. щоб ні жодного СJ1Овечка не 
nрослухат11, що йому буде Левко розказувати. 

От і nочав йому Левко про Марусю каЗати усе, що звав: 
і чия вона дочка. і який їі батько багатий. і як він свою дочку 
кохає: а далі про Марусину натуrу: як вона усі х жахається, 
що ніхто їі не бачив не тільки щоб на вечорницях або 
У колядці. та й на вулицю, і на Куnала, і ні на які ігри не 
ходить; чи така вже собі nишна або, мож.е, несмілива; а що 
роботяща! І на батька, і tІа матір, і на себе nряде, шиє. миє. 
і сама усе одна. без наньмички. і варИть. і nече: а мати сидить 
ручки склавши. 

Не nішла ж і Маrуск до танців. а c:L1a собі сумуючи 
на npиcni біля хат11 та ті горішки. що у·Jяла у Василя. 
усе у жмені nеремина та назирцем за Василем nоrляда. 
Що ж у неї на думці. тоrо й сама не розбере. То часом стан~ 
їй весело так, що з.ара"J бігІІа б Ао матері та й nриголубилась 
~и до неї, то вn'ять засумує. і слі ·ювьки хусточ..:ою обітре. 
І бажа батенька. щоб розвіа їІ тугу: то всміхнеться.: і дума, 
щоб то й додому іти (так. було. nопереду усе робила : чи 
nосидить, чи не nосидить на весі.1т ·~дружками. та мерщій 
додому) , та як розглядить. що треба nобіл я Васи.1я іти, та 
й nередума. А с ього вона й сама не зкала, що в неї на думці 
було: «Кол и б отой nарубок nрийшов та nоговорив би ·•о 
мвою. то неначеб мені ва душі ле1·ше стало•. Як же тільки 
nодумала об сім. та як <Jасороми-ться! Почеrвоні.1а, кк кали
ІІа, закриJІась руч~ньками і го.1ову nохштила . 

Ото й І1J'ІІ1йшла до неї ОJІена Курбак і вна, nеретанІtЮ· 
вавши, та й сі.1а біл я неї віддихати . 
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- Перстанuювалась. собі на ЛІtхо.- каже Олена.- Як 
nалав меме он той боярин. так усе крутив, крутив, а тут ще, 

• • 
на Jl И XO, музІІка не nе\')\·стає: 1·а к Ht.' ТL'1ЬК ІІ шо ноr·и. пt и руки 

бо.'tять, і голова крутитм: я . Та вже ж і танцюра! У нас такого 
і І І а усій с1ободі нема. 

От Маруся трошки й зр1щува.1а<: ь. ЩІ.), мож~. О-1~на зна 
того ••арубка , шо їй та к у цушу заrt ::щ б(' 'і вонu на свій пай 
:1ума.1а. шо нж.е tо;раще її nарубка і •ta сві1·і нем<~ і шо ее ЙІ;~r·о 
вона та к вн хваля . От і даВ<ні про ІІЬОN' випитувать: 

- А який же боярин, 'ІИ не ста ршиіі'? 
- І вже старшиіі.- заб,,rмота.1а О;н~на.- сидить собі 

• • • о • -

ЯК ПОІІура . ІІІ На КОГО І Ht' ДИlІ.fТЬ<.'Н, І ДІВЧаТ НІКОТІ')рОІ ІІС 

JUitb M e . 

- А ~юж.е. ві н і не вміє'! - cnитa.mt Маруся. а сама за
к ривалась ру кою, щоб 11~ побnчит:~ Oлet-t u. " " вона в ід сього 
соромнтм: я . 

- Хто'! Василь не вміє'!- аж скрик нула Олена. 
- Та я й не знаю. Чtt в·і н Ваt:иль, чи в і н ХТ(' : і відІ\іл я оі н 

тут узяво(! І з яІ\оі с;юбо.'!и забрів сюди? 
- Ві н з города, віІt свttтІІи к. !\ ОЛИ чу:t а. Та що нже за 

·1авзятий! Вжt' дt." пояuttться. то vci ді вчата коло нього. -І танr tюватн . і жартувапt . не узяв йо1·о б і с. Та Іі к расt1вий ж"· ! 
Бач . ик вихилиється . за тин .церж.ачн~.: ь! Спина так і пtетм: я . . ~ . 
Нt.'наче мо.1одни ясенок , а з в~tду я" нама.l~)ВЗ НІ1и : ОЧІ 

йому як з і рочки ( ... 1 
Зо~.:тала~ м Маруся ~ама. Узя.·т П думки та rадк~1 : а ЯІ\ 

Jrадала. щu ОлеІІа казала. що йоt·о хазяїн та бert.> itorcJ 
у прийми і що оддає до•~ку і крас иву. і бur·ату . та й lажури
лась! Cxн.rr н:ta r·од.овоньку ІІа бі.1ую ручку . а с.1 ізонь1о:и 
з ОЧ11Цt. так і калотить! 0r обтерла їх х устt'" '"'ю. закри.1ас я 
ручеtн.кою Т<І й дума: .. ох:. ю1хо мсrа і тяжке! Лучче б я йоп> 
не бачи.1а ! .. Як то мені нorn 1абувати '? Тим-тu rородJІнсt,к і 
ді вчата ... у Іtих nарубки свої. не такі , як у нас, Щ\,1 ні на що д~t -
8ИТи<.· ь. .. П іду шв1щше дn;tому (а сама ні J місця) . сrану nо
ра тись, робити, то, може. й забуду ! Так-то й забуду! Ох. 
до,1е11ьк.о моя :111хая ! .. Тепер сих r·~1р іш к.іs ніде не nоліваю. 
т<s к . Іtрн собі й НОСІtтиму. бі.1ь1u ні на шо, ті.1ькн на 
пам ' ять. Хоч б~1 на смі х во1щ ме1u C l\aзamt ... » Та, сес;: думав-. . . 
ши, rютряс..'І а у жменІ горІШІ\И Т3 rо:юсно 11 промови.1а : 

- Чи в і н мette любить'? Ч іт ч 11 .1иш"а '! 
- Чіт! І ,1ю6~1Ть тебе оід щирого серця! - обі -звав":ь 

Вас нJІЬ. щt' вж.~ давно с гоян бі .1я неі і .:1ививс ь на П СМУТ\' , - . 
TU НС 'J.HaB, RK ЗUЙ НН1'~1 . 

- Ох . • 1и.wеІІько Мt'н.і! - с11.рик ну.1а Маруся 1 oper1t>
нy.laCь. ЯК тая рибоtІЬК<І , уСКІ1'111 ВШИ }'В Я1'ір. - ХТ~) 
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такий'? Про кого ви Г\)ВОрите? - nита И са~ш н~ зна, мя 
чого і об чім. 

- Той тебе.> люб1пь ... npo коrо ... ТІІ дума..1а ... - ка1ав 
Василь. задІtхаючись ві.1 не~·мі.тш·ті і з :rяку. як nочув. що 
вона ма коr•ось на думЦІ. 

- Та я ... ні npt1 кого ... не ду'-tЗ..'І <J ... я те1к ... - сказала 
бідна дівка та й злякалася гріха . що зро..1~ вnерше ·1бреха.1а: 
а оnісля ІЇ каже: - Хто б Tt' мc: r te і1 щ.м юGttв '? .. 

- Марусю. МарусюJ - кажt: 8ас11.1Ь. тяАtко. від серця 
здохtrувши: та й вп'ять насн.ту дух nерев ів і каже: - Я знаю 
тах ого ... 

- Марусю, Марусю! А хо.111 .-е "·юдtt~ - так к.1икнула їі 
та ж Олена. Маруся ні ж~tва н і мертаа! З.1якалась того. 
що Василь став з нею говорнт11 . та Щt.' так го.тос но; а тут ще 
й то, що Олена бачнть. що вона з чуж~tм nарубком ро3Тово
рює, а оnіслJІ смі япrмет~н їй: а що иайбільш те їй бу.1о 
стrашно, і жал"о. і rr.іби досадно. що Василь каже rtpo коr·ос ь 
другого. що їі JІюбить: а їіі би хотідось. щоб він сказав. що 
він сам П Jtюбнть. От як з.тякалась. сІц)•нr,та з м ісця та й не 
може стуnить; а 0 •1t.'Ha. 1на11, її ~1ІІчt.' : «Та йnи сюди. ось
ОСЬде ""· А Вас1мь теж спІв як укоnанш1 і н~ зна б і.1ьш. що і1 
хазапt ... От і сТІ>ять вони t"ЮІ~. "·ердешні . і нt: знають. ~•а яку 
стуnитІt, і чи ІіТ}І їм куди. 'fИ що робити? 

Вже сама О.1с:на nrшйш.1а до Марусі й nитаєть~.: " : ч11 нона 
тутечкІf довго буде? 

- Ні,- "аже Маруся. - уже мен і пора й додому. Ні•юrо 
бі.1ьщ тут дожидатись.- Та. t:ec кажучи. так важко з.1охну
ла. що кри~і Мати Божа! 

- І я отсе йзу дО.1t'му.- каже їй O:teІta,- мап1 nри

СJІЗ:Іа за мною. Ч11 знаєш що? ХщJ.і м 1автrа укуп і иа місто . 
. 

.мат11 казала дещо куnу в:пи. так хощм ЗІ) мною: ти так11 

усе .тучч~ знаєш . 

- Дпбре. ходім . Моя матус " щос ь нездужа. так щ~' нам 
тр<ба. " й куn..тю. 'JЗХодь ті.1 ь"11 за мною.- ~..· каза-1а ЇІf 
Марус я. 

- ЗаЙ!lу. Jа.іду. Жди мене до схuд ~..·онця. Ходім Же." 

теnер укуПІ додому та в пе~"У""" купим ""с.тичок . 

От nодруженьки. nобравшись зu РУ"" · і ІІЇШ.1ІІ собі. 
Зо~..· тавсь ВасиJ1ь і стоїть сам не сній. По його думці, в і н. 

бачитІ>\:я , заКІІНув Марусі на .J:.юга.1. що ее ві н 'tї любить. 
і дума: •КотІ 6 вона не мала кого на примс.>ті ПІ щоб його 
хоч трохи :нобила. то бі.1ьш би йому иіч ~' ГО і не тр..:ба: не 
хотів би ні грошей. ні ІІанствu . Та"·О\) nочеrвон і.1а. Hk я їй 
став закиnати , що їі nо;tюбІtВ. і очиці orrycпtлa у "Jt.'м.тю. 
а рученнтамtІ yct.' хуст,,чку кpynr.1e1 . вже. вІрtю, з сеrщя; 

' 
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а як пішла з О.rtеною. то не тільки йому і словщ1 не сказала. 
та 1 не rлнну.'1а на ньоrо~t . 

Сумуuвши, nішов він назирщ~м за Марусею і бачив. що 
вона аж nоки ввіНшла в другу вулицю, то аж тричі огляда
лась.- а чого? Хто їі зна! Ді в••а••у натуру трудно розгадати. 
бо вони часто буцім-то і не люблятt.. хто їх займає. і буцім
то й сермтьси. а самі собі нишком так його люблять, що й 
сказати не можна! .. 

Смутна nрийшла додому наша Маруся •.. Вона думала, що 
Василь Гі не любить. а коли б любнв. то зараз прямо й сказав 
би, а то прt.> когось другого казав. а об собі ні півс.1оеа . 
•Та й Олена ж казала, що хазмІн бере ного у пrиймн. та Ct> 1 
вже певно. що він любить хазяіісЬІ(у дочку. Та й як їі і не то
бити? 'Вона собі городянка, м іщанка. та. кажуть. хороша. А . 
думаю. як убереться. так намиста ще більш. чкм у мене.- : 
а скриня з добром ма11а? Таш~. думаю. і щ~ одна; там, може. . . . 
така велика, та розмальована. та на колесах : а подушок. поду-

шок! Так. може. під саму стеJІk) ... Так куди вже йому до мене! 
Він на таких і не подмвитьсн•. Ось так думала Маруся • 

.., . . . . 
прииwовши додому 1 савши у хата на лава . 

Дивилаt:и стара Насти. мати П. лежач•1 на nолу та стогну-. ..... ~ . . 
чи вщ недуги. шо дочка 11 сидить смутна а невес~ла , а НJчоrо . . . 
про весиtл и не розказує, 1 за lliJIO не принь.чаєтьси : дивн.1асн 

• 
довго. а дат ста..1а nитати: 

- Чого ти. доІІЮ. така неве-села, мов у вuду оnушена'! 
Чи не заttедужа.'1а . нехай Бог боронить'! Г.'1янь лиш, .ик ше й 
т•t звалишся, шо батько з ками буде робити'! Кажи-бо. шо 
в тебе болить? 

- Нічого, мамо! - каже Марус я . 
- Чи не порІШЛа намиста, .жартуючи на вес іллі'! -

пита Наt:тн . 
- Н і. мамо! 
- Чи ве зобидІНі тебе хто? То батькова скаЖІІ. ві н зараз 

VCTVIlИTЬCJI . 
• • 

- Н і . мамо. 
- Так коли ж нема нічоrо. rак чого так сидіnt'! Іш.1а б 

по воду: пора настан.1 ити вечеряти. 

- Зара·J, мамо! - сказа.r1а Ма,руся ( ... f 
Маруся, уnоравшись і nр•tбравашt. р\>ЗІlнтунала матір. 

чого треба на міст і купити, і узи.'1а у батька скі.1ьки треба 
грошей. пос.1алась на лаві. помоли..1ась Богу і зверх усьоr\> 
ударила три nоклони. щоб вже більш не думати про Васи.'1я. 
Jї так батько вчив. •К о.-1и , - каже.- тобі чоr·о треба або 
журба тебе озьме,- зараз до Бога. Вдар три nоклІ)НИ й про
~" · об Ч()Му ТОО і ну ж.;tа , і .Ж.дJІ ПСВІІО від НЬОГО МИЛОСТі ... • 

1114 



От з такою думкою лмгла Маруся . Та що ж'/ І сон їі не 
бере. Те й .Іlіло, шо дума 1 ... 1 

Бідка Марусм. не хотівши й сnом"напt про Василм. 
тільки об нім однім і думала, і хоч би тобі на часиночку очи
WІМ}f звела; rL1aкana та журилась tJілісіньку ніч. А й довrа 
ніч у нас на кле•tа..1ьній неділі! 

( •.. 1 Со.1овейко стих білм своєї самочки, шоб висnалась . . . 
хорошенько. не жахаючиса.; Вtтерець заснув, 1 плочки по 

садкам. дрімаючи. ледве-ледве колишутьсм: тільки й чути, 
що через rреблю на лотоках водиця цідиться і, мов хто . . 
ннщечком казку каже. що так 1 дрtмаєтьсм, а то усюдИ ти-

хесенько... Аж. ось - недовго: зірочка nокотилась... да..1і 
друга... третя - і nоховались у сиttьому небі . мов у море 
канули ... І nрокинувся вітерець та й nоколихав тихес~ttько 
гілочки по садкам та по ліскам ... От і nопрокидались nтичі 
самочки. лупну.1и очНWtми. 'JaUMOKI1.i'tН носиками ... тут зараз 
їх самчики, шо біл.я них дрімали, nопробуркувались і з ра
дощів,- що настає вn'ять Божкй день і вони будуть з своїми 
самочками .'Іітати. гратись. любитись. за.співали своїх пісе
ньок ... А не хто а.же висrtівувать. мк смовенко! Защебетав. 
ЗЗ.І'ІЯШав, зачttркав, 'Jасвистів. :Jатріщав... то стихне,, ніби 
noшen•te своїй самt,чці. як їі любить. а вона йому, мабуть, 
скаже, що й вона йоr·о тоб~tть. і похв.а;ам його nісеньки, 

. . -
то з радощtв 1 гукне на весь садок ... а ик nромеж того ще и . . . 
носичками nоцІлуються ... тут ВІН уже 1 нестимитьсм ... за-

жмурнтьси. защебече. затерчить, що аж неначе охриnне, та 
знову ще дужче JІя~· не. Задрібоче. що аж дух йому запи
раєтьси ... Та усе ж то так гарно, так гарно, що розказатtt не 
MO)IHta, а на душі весе..•ю! 

От на березах і листя зашуnотіли nромеж себе. що й 
вони. по ,1асці Божій. буцуть красуватись на ясному сонечку. 
Схам~ну.1ась травонька. мк скрt">nила їі небесна росочка: 
nіднились стеблинІІ.и. розnукались Ltвіточкtt і, nорозівавши . -
рІтОЧІІ.И сво1. надмхали на усю до;Іину таким запахом. шо. 

почувши його. забудеш про усе і тільки, здихнувши, поду
мск:ш: •Боже ми:юсер.:utиіf! Отець наш небес tсий! І усе ее, що 
тільки є на землі, у воді. під небе~ами, ее усе Ти ті..1ьки по 
одному милосt>рдію саюєму дли чоловjка створив єси'? .. 9 

Ось і рідесенький туманець nав tta річеньку, мов пару
бок nрнr·олубивсь до дів•Іиноньки і укуnі з нею побіг.1и хова
тись ме.ж крутими берегами. Далі і хмарочки стали ро"Jходи
тись. порідша..'1 и А стали звс:ртатись куnками. мов к.лубочки. 
розступатttсь, utoб дати дорогу для икоrось nишного. 
важного гостя ... Зазо,1ОТ}fЛИсь і а.ерхів' я дерева по лісам ... 
і ос ь 1о.!Jотий по них пісок с иnлетьси по дереву нижче. усе 
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нижч~ ... н~1жч~ ... Усе стихло ... Чоrось жде! .. Стало виринить 
з- ·щ зем.1і ... що? І світ, і огонь. і краса ... І вже і на крайок 
ЙОІ'О не можна зирнути оком. шо ж буде. мк усе ивитьси 
миру? .. І золоті промені від нього обсиnали ~сю землю. і са
мії небеса ста.1и ніби ще краще. Усе мовчить. жада. щоб 
швидше мвилася у nовноті кра~.:а миру! .. 

Ось ви~Ішов і Васи,1ь із садка. Він добре ч.ув, що Маруся 
з Оленою змовились укуnі йти на місто, так ніІ·І і не nішов . . . . 
вже додому у город, а у ТІМ же селІ скитавен усю НІЧ, 1 их 
стало світати. ТІ) він вже і беріr· ї х. Визиf'авши із садочка, 
П(ІбачІщ що дві ді вчини тихе11ько ідуть собі і розговорюють; 
в ін зараз відгадав. що хто то йде. бо cepue у нього тьохнуло 
й nодало звістку; то він і пішов. буцімто у город. тихою 
ступою. rюхиливши голову. мов задумався; а у самого аж 

жижки трусяться. і дух ному захвачує від радощів. що ще 
nобачить Марусю і nоговор~пь 1 нею. 

От ідуть дівча-та: Олена, як та сорока. с крегоче. що на 
ум збреде. а Маруся буцімто і слуха. та усе про сво~ 

'І ' · В 'Р ~ гада ... а.ж зирк.. . ПІзнала свого асшtм.. . уІнt ~~ ноги за-. . ... . . 
трусилися. у животІ ПОХІ>.lОНу,1о. 1 дух заинявся. 1 сама НІ . 
3 МІСЦЯ. 

- Та йди-бо швидше! - крикну.1а на неї Олена.- Чоrо 
ТИ ЗОПИНЯf.UІС JІ? J так оnіЗІН1ЛИСЬ. 

- Та хто його зна. ЧІ1 сnітк нулас.:ь, ч~1 що,- каже 
Маруся. сама ж ні з місця. хоч так би і летіла до Василя. як 
та го.1убка до го.r1уба; 6~1 вже й забу:tа, шо, мабуть, в і н їі не 
любить. що він вже nосватаню1 на хазяйській дочці ... усе 
забу.1а. а· ті.1ьки того й бажа. щоб бути укуnці 1 своїм 
Вас1t.1ем . 

От як nочув Василь. що дів•tата вже за н•tм гомонять . 
• 

озирнувсь до них, зняв шаnочку. поклонивсь 1 каже: 

- Добридень. дівчата. Боже вам nомагай! 
- Сnасибі! Нехай і вам .Бо1· noмat·a! - сказа..1и йому 

ув один І'олос дівчата І ... / 
А сер.:tешна ж. то Марус я 1 ... 1 іде. не йде. і ноги не слу

жать; і сердиться на себе. чоrо вона на торг nішла; сер
диться на Василя. чоrо він їм назустрі•t nоnався, сердиться 
і на Олену. чого вона така весела, чого тах із засватаним 
nарубком пащекує; сердиться на усі х і за все, а сама не зна , . 
на кого 1 за що. 

От nрийш:щ у ropoll, nоходили по базару; Олена зараз 
скуnи.1а все, шо треба їй бу,1о. а Марус и тільки хощпь за 
нею та світом нущt·rь і усе нападаєтt.ся на Олену. що 
11ритьмом пора додому. А Васи.1ь усе за ними ходить. та -
ЯІ\ той міхоноша у ко.1ядuі - носить Марусин кош11к та 
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склада. що Олена кynyf: . Да.ті осмL1ивсь якось-то стtтати 
Марусю: 

- А ТІІ. Мару~·ю. ЧtІJІ-1 ні•rого не куоуєш? 
- Та мені небаrаuько ... щ•чuго й куnуваТІІ ... - ка ж.~ 

МарусЯ та й відвернулась від нього, шоб не дивитись на 
чу.жоr·о жениха.- ті.1Ьк и і1 треба куnити матері ... кресало 
на люttьк.у ... а батькові ... юпок краснІІХ ... на мереж..: в до 
хусток ... 

Отак наварнякала нашц Маруся , шо трохи й сам Василь 
їй у в ічj не насміявсь: ще то добре. шо не чула сього Олена. 
торrуючи у nерекуnки шnильtut . 

Василь тільки собі тихесенько усміх•·•увсь. бо догадавсь, 
шо щось не так воно є, 1'3 й у·3явсь. uщ треба було Ма
русі . куІ1ИТІ1. Покупивщи і nосклацавши у кошик усе 
докупи, каже: 

- Вж" ж я.к хочете. дів~tатка. а я вас опро·волжу аж 
долому. шо6 оборонит11 вас віл собак и : та й мені таки 
у вашім селі є до чоJювіка діло 1 ... 1 

От і nішли ВОІНІ собі укупці з города. ТільКІІ що . вийшли 
з у.1 иць на стеnок . от От~на .як крикнt> : 

- Ох. н цурнu та бt'жеві.'1hна! ЗабутІ зайти до шевця 
по батькові чоботи. Що тут мett i на світі робити? 

Пото.1кувавшись. nopall.иmtcь. щоб Олена сама верну.1ась 
у город за чоботам и , а Васн.1ь шоб зостався бі.1 я Марусі 
і щQб тут же дожндатt О.'Іени. а вона мусила швиденько 
вернутис ь. 

От як зосталися удвСtх Василь з Марусею. тn й nосі.1ЗJ1И 
собі на горбику: зараз Василь їй і каже: 

- Маrусю! Хоч тн ро·JІ.'ерцишся на мене. ХІ)Ч ЛІЮженеш 
від себе. хоч не 'Jвелиш ~tіколи на очі поnадатнсь. а и таки 
тобі тещ•р догов,)рю, шо учора хотів сказати ... 

- Що там таке'? - сІІнта.1а1:ь Мар}•ся . а сама з..1я каласzя 
так , шо не можна й розказати ... 

- Марусю! .. Люб.1ю я тебе усім серцем моїм .• 1ю6:1ю я 
тебе бі,1ьш усьОго на світі! .. Не сердься на ме не. І:Іе відво-

ц .. •• ,. • ... • 

рочуися , не затул яІt очиІlЬ твnt х оащж, рученькnю: nан менІ 

'іі сюдИ. нехай npиr'optiy П до свого серде.нька та тогзі хоч 
і вмру, коли тобі невгодна ширая мщt любов! .. Шn ж rи 
мовчнш? Чом не глянеш на мене '? .. Пrюмов до мене хоч пів
словечка: скажи. шо ТІІ не сердншся за мою любов. Ро~зна
вай мене. розnИІуй про мене , може-такJІ npo мене що-небудь 
і добре nочуєш. 

Тільки що став так ВасІІ.'ІЬ ГОВЩ111ТИ . то Маруся і нестя
милась. серденько н неї так і б'єтьс я , а сама як у .'Іихоманці, 
так і тру~· иться: боїтьсн - і с~1ма не зна чого: кnли б -.ем.'Ія 
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розстуnиласи, так би вона і кинулась тудк та й... Васил.R 
nотягнула б за собою; коли б їй крила. nолетіла б на край 
світу ... та не сама, а усе б таки з Василем. Що ж їй рt:>бнти? 
Земля не розстуnається, крил у неї нема, ноги наче не їі, одну 
руку в~ватив Василь та й держить біля свого серця, а воно 
так .же колотитьс:и. як і в неї; очицями зовсім світу не бачить. 
а ще таки другою рукою закрила їх та й nитається Василя 

~ . 
тихесенько, що и сама гаразд не чу,1а : 

- Адже ж ти nросватаний? 
- Ні, Марусю, Ю на кому я не сватаний і ні об одній 

дівчині до сієї nори і не дума.в. Побачивши тебе учора. 
світ мені nовернувся; без тебе не хочу жити, та бачу й сам, 
що не можна мені без тебе й дихати ... 

- А хазJ.Ійс·ька дочка'! Адже віІ-t тебе бере у nрийми? -
сказала Маруся вже трошки сміліш. бо на серці їй не так 
важко стало. 

- Не тільки хазяйська дочка. та хоч би королівна, хоч 
княгиня.- не nоnивлюсь ні на кого ... Одна .моя втіха , одно 
моє щасти, к.оли ти мене будеш хоч трошечки любити! Роз-

... . ... . 
nитаи про мене; шлки год ждатиму, пльки ... 

Е ' І т . ~ - . годІ... ак довго-оо ... 
- Скільки хоч, що хоч роби зо мною. тільки не проганяй 

мене від себе, не сердься .. . 
- Та я й не серджусь .. . 
- Чого ж ти закриваєшся. чого відвертаєшс я від мене! 

Може, любиш кого другого'! Кажи, не соромся; нехай 
я ее nочую від тебе та й nіду світ за очима! 

Ні-бо ... я другого не люблю ... 
TaJ(. заглянь же на меве, не закривайси! 
Але! Ще б і не закриватись ... Мені-бо стИдно. 
Чого ж тобі стидно, скажи? .. 
А то ж і не с.тидно сказати ... що я тебе ... люб;Ію? Ні . . . . 

за що в свJтІ не скажу ... - так. сеє сказавши, як ·заnлаче rtp-
кo, і стала його nрохати:- Василечку, голубчику, соколику 
мій! Не JJипитуй же в мене, чи люблю я тебе; я сього тобі 
зроду не скажу, щоб ти не посміявся надо мною ... Я й сама 
не знаю, що зо мною сталося: и ще нікоrо не любила, ні~ 
кого не хотіла любити. цуралася nарубків. а як побачила 
тебе. світ мені незмилився ( ... ( 

- Марусенько, моя лебідочко, зірочко мои, рибочко, 
nереn1.1очко! - приговорював Василь, обнімаючи свою Ма
русю.- Я ж землі nід собою не чую- я мов у раю! Чи не 
сnлю лишень я? Так ее nравдu, що ти любиш мене. Мару~ 
сенько? Скажи мені, nравда'? 

Не скажу, Василечку, єй-боrу, не скажу! 
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Чом же ти не хочеш завірити об моїм щасті'? 
Стидно-бо. 
Марусю! отже nоцілую. коли н~ скажеш. 
Та хоч десять раз цLrtyй. аби не и тебе: а усе-таки 

не скажу ... 
- От·ак же ... отак ... отак же! .. - nриrоtЮрював Василь. . ·- . . . 

цІJІуючи 11 раз r1o n ять не в1дд.кхаючи. та вn ять знову за 
те ж ... та а.ж. вже не зміг і слово nромовити ... А Маруся 
леж~tть у нього на руках і сама себе не тямить, чи вона 
у раю, чи вона де? Так їй хороше було! Хоче щось сказати -
і слова не nромовить, хоче вона від нього вирватися. так 
иена•се nрикоаана до Василевої шиї: хоче заnлющитись. так 
очі , против П волj , так і зазирають у Василеві очі, що, ик . . . . .. 
угалл.к на вогнІ. nалають: хоче вад нього вщаернутись. а и 

сама не зна, як горнеться до нього ... А він'/ .. Він тільки роз
гмща її, ненач.е їсть Ті очима; забув увесь світ ; хоч би йому 
тут з nушок nалили, хоч би хто його кл.икав,- нічим би 
не вuажив, тільки що розгляда свою Марусеньку, держачи 
'іі н.а сво:іх руках. 

дат схаменулася вона. здохнула тяжко і скрізь сльози 
сказала: 

- Васил.ечку, що ее зо мкою ста.'Іось'! Нічого не тямлю. 
не знаю сама себе: тідьки у мене й ка думці, що ти мене лю
биш. що ти мій ... та більш мені нічого і не треба! .. Боюсь 
тільки, чи нема мені за те гріха'? 

- За що, моя Марусенько? - сказав Василь, nригор
нувши їі 110 свого серденька, і nоцілував щиро. 

- Ох, не цілуй мене, мій сизий голубонько! Мені усе 
здаєтьсJt, що гріх нам за ее... Боюсь ПJЮгніви·rи Боr·а! 

- Так я ж тобі. моя Марусенько, тим же Богом бо
жуся, що нема у сьому ніякого гріха. Він nовелів бути мужу 
й .жоні: заn.овідав. щоб вони любили один одного і щоб до 
смерті не розлучалися. Тепер ми любимося: дасть Бог, ... . . . 
сповним снятии закон, тогд1 1 не .розлучкмося на ВІк наш, 

а до того часу як зійдемося, нам можна без гріха і любн
ти,·я. і rоJІубитися ... 

- А не дай . Боже. я ... - сказала Маруся та й приту
лилася до Басилевого nлеча: і не доказала ... 

- Не доведи до того Боже! - аж скри.кнув Василь і аж. 
злякавсь. nодумавши, про що Маруся йому тільки нагаду
вати стала.- Буду.- каже,- тебе, моя зозуленько, як ока. 
берегти. Ніяка скаерная. бісовська думка і на серці не буде. 
Не бійсь мене ( ... І 

- Братику мій милесенький! - скрккнула Маруся і об-
у .... • • 

няла ного рученятами; noвro дивилася ному у вІЧІ , як тая 
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нсо•І~о;а, а даді й каже: - Tent'p м сдма тебt- rюці.ч•ю аж 
тричі . бо знаю. що й в ибе на думuі н~-..а ніякого ху.::ш .
Та й nrиrІa.1a йому на n.1t''ІC. за'lираючts йому у нічі , тn та11. 
nильно, ніби баранчик, що його хотять pi"taпt , а він жа.1ібно 
диви·rься на неї. та" і нмtа зирну:~а на Вас и,,я. а сльо·Jинка. 
неначе там рісочка на цвіточку. та" у неї в t\Ч~щях заси.1а: 
та так ж.а.1ібно, як тnя соnі,1очкu заrра.1а , TOtK ВОІІа tІоІ'о 
сІНtтала : - Як жt> тн мене nіс:Ія сього nокинеш'! 

- Не говори мені сього, Маt,ю! І не думай nб сім, моя 
крише'Н<о! Гrіх бож~tтись. а я o·r смертельною к;rятвою 
nобожус н, КОJІИ мені не віrиш ... 

- Вірю. вірю. мirs соколич. м:ій лебеди"у! І що б ти мені 
не сказав, усьому вірити буцу ... 

Багато розказувати. що там Васи~1ь з Марусею розмов
ля.1и: забули про y~ct. світ. і де вони є. і щс1 кругом них, 
і якби не гукну:tа ще 'lдn.~1t'Ka на юсх О.-1t.>на , то б. rІідкравшиt·ь 
ТИХСНЬКО. бачила 6 УСІ.", ЯК !ЮНИ nОГОВОfНtТЬ·ІЮГОВОрЯ'І"Ь 
та й знова ці..ттуют.ьс.Я". Як же. nоч~rли 0;1ену . так зараз і роз
nі"Jнилис я . неначе і Ін.• вони : В<Ісю1ь став, бунім мапа JlІ1Т.ИНд . 
rІісочком пересипатись. а Маруt"я тут же зІшііш.1а ч~:р~
nочки та давай у креймахи грати. 01 (.' амі і не ·ииrнуть~:я мt·ж 

.... 
сооою. 

От niш.rrи усі укуn і ло;tому . О.1ена подума:ш: •Шо ее сrа
;юся з нашою Марусt.>ю'! Н ік{1,1И не бу.11а тa~US всс.е~1а і І-оuоr
.rщва. та ще з rtарубк<.,м . що, бу.1о. їх жахається, як н~ знать 
чого. а тепер сама заговорJОС. жартує, ви гадує і . :тай. 
см іється з Василем. а мене буцім і нема з Іlt'JQ. Уранці ик . 
ІШ.1И , так nари з уст не nустн.1а. n тепер не зам.овЧІІТь НІ на 

. - . 
часинІ\у: YftaІfUІ насилу ІtШ.1іІ 1 НІІ мене наnаttалась, 'ЮІ'О я 

сnішу, а тут поnеред усіх біжить. "Jемлі nід собою не чує ·г-а. 
знай. кида на Васи.'І Я ·r(І nkо<~ІШМ, то скіrtочкам11, а ВІІІ їі 
.11011ить. а піі1мавши ... аж руки крутить. Се ІІІОсь недаrом~ .. 

Ста.11; доходИти до села. от Васи.1ь і каже: 
- Tem~r же nрощант~. дівч<Jтка. Мені rак ВС(.'ело бу.1о 

з вами; сnасибі вам і дуж.е спасибі за все. за rк:е. за всt:. 
Не знаю. коди-то з ва~~ощ nоба•tр.:ь'! (А у Марусі uж ~-.,,. 
зонькн nокоти:tись: обтерла wн•шше хусточкою. щоб О.1~·н..а 
НІ.' бa•111mt. тв й ста..1а буцімто nісеньку ~~oryrukaTІt. і неІІа'І~ 
rtідтанцює nід неї. а сама щt.lьно дин•пься у вічі Васи.1 k)/ . 
Нате ж усе,- каже Ваоsль.- ваше добро; нІІбиf'аіітс ., ко
ІJJика. 1\ я вж.е піду <.' ВtІСЮ доро1 ·"ю. 

От дівчата стал•t вибирати. Qщ~на усе забрала it no"JІa.rtn 
за nа:зуху, а Маруся, nt:реr·,,яді нши. nocк.laдa.•ta у кщнІІк. 
і niL.U.1Jt собі. Тільки щu ві.1ііішов від ннх Ваt• •tдь чима;ю. 
аж Маrус я, буuімто схuменула{·ь і згадала. і каж.е : 
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- Отак же! Усе rюзабира.1а . а синій камінець. що баrько 
зве.1ін кyпttnt. я й не взила у Bactt.1я . Пооіжу. до.жс.-ну 
його! - д<-tгани. а ~-ама. зна1і . крнчнть. щоб він підож.:tав. 
Вже ж tщ1б то Васи.1ь та не rщчув Марусиного rQ.1ocy? .. 
Стоїть як на шnичках і доЖІtда. щоб Маруся пі.'16іr·.1а 
до нь<1го. і що Bfнta йому cкa Jta•'! 

Ось вона. допІавtшt його. скuза.1а : 
- Я зttarowнe. буцімто забу.1а у т~&: синій каміtі,•ць. 

щоб тобі нtrшком сказат11 : 11ри .~одь сьоп,:ші на озера. що 
у нашnму бопу. я там буду: то що rІ()rово.римо. Пусп1 ж. 
не ':\ащ.маtі мене. щоб О.1енсs не доrада.,ась. Ке (;Ю::tІІ камі
нець і прnщаИ. мііt соко.rtику MІt.lІtli! Прttходь же! 

Пp11ftw.1a Маrус я .10.1ому : батс.>чt<у~ весс.1а. мотоrна. і го· . . 
ВОРІІТЬ, І rо1казус. І Г10f18ЄТ~ Я lit тrьох. так ЩО r.tаТІІ , .'НІВ-

ЛRЧІКЬ ІІа ІІеї. аж rювеседіша.1а. і ЇІі nо.1егша.по. Хоті.1а бv.111 
• 

сварити~·ь на дочку. зачttм довго rrroxoди..1a, так та ж як у ·Jя · 

.1а ко.10 неї леститщ.-ь, і nрІІrоворrовати. і rозважаnt їі. а с&~ма 
• • 

ПІЧ ТОІІІІТІІ . ЗІ.1.1 Я крІІШИТИ, ГOf'IIUKH Н8СТаR.1ЯТІІ. ТЗК ЩО 1'0· - . 
('1111'Ь у ВеІ ДІ/10. 

Ht: ІJc niJta мати ОІ'.tІянуntс:t •. вже: у Марусі і rотов обід: 
сі.1а. ру•нш 1.1ожи.1а і . знай. мат~,:~)і розка·Jує, як то їй :J.I)U('It' 

бу.1о АтІt tfll базар хшюдком. щt, ба'1І-t.1а на місті. нІС торr·у· 
' ~ • о 

ва.1а~ь. як купува.1а: 1 коп~ onчtt:Іa. 1 з ким говорtt.1а, 1 яка 
проява .1у••а.1ас ь. - усе-усе r.ю rtnс.1ідньог11 раз по п· ять роз· 
казуваm1, ті,,ьки про Вас11.1Я ttі•шчІrрк! ВС'\на б то it j(OT І .la 
мат~рі rозказати. та не зна.1u. 1 нІСого кінWІ узипt~· ь. тu й 
nозумдла: "н~хаіі Жt' спитаюсь у Bat'ИJtи: ttiн менt: tІаR•mть. 
я к rtpo ее розказати<>. 

Пrийш<'В і старtн't Наум: обі:1а і дума: • Jr(щy Ма рус" 
таІ<огn мудрого боrщу не варила. як сьоr·о;нrі: і мняt.•о :щбре . 
cпt-Ч\?tlt'. 1 усе-таки І'І.І('ІііЗд, а JІ У'ІЧ<.' вс ього, що само тако 

• • 
lleC~.li.'HbKa , І у\·е ВИГЗ.'l)'Є І Жартує•. 

rt ic.1Я ІІОЇд. чи прибра.1а Маруся. Ч11 lit' ІІрибра:rа. МІ!fІІUЇіІ 
RХОПІІ:1З Г.lІ!ЧИК та Й каже: 

- Піду ж и. мамо, на36ttраю вам суtнщь ... 
Ще матІt їй нічого на ее і tн: ,· каза..lёІ , а вона в.же і 1а во· 

ротамtr. і nримо nocniшa.1a у біr на оз.~ра. Хоч і бач11ть по 
зорозі суниці. та не збира. а дума : • Василь ме11е вже. \tабуть . . 
жде: щду шви:tІUе до нього: а и~ nоси.'l.жу з Іmм та ~rертати· 

• • о , 

Мусь !ltЩ(ІМу, ТОГдІ І ЯГІдОК ІІЗ 'Іі>Ир&ю•. 

Недовго шукала вошІ своr1І НuсІt.•ІІt : тут зараз і є. Як ж,.е 
JЇЙШ.1 11СЬ, 1'ЗК ДЗfІМ<І. ЩО ТЇіІЬІ\11 , МОЖе. 'І<.Н::ЇВ Т('ІІ1 Ht' бачtІЛІІ\' ІJ, 

• а так 11 \'113'1~ д~~сить ГСІ!l rn·Jtll) бу.1Іі. ОбІІімаютм:я. ІJЇ.1)'ЮТЬ 
О:J. ИІІ ОДН()ГQ, рІнrщюрЮЮТЬ. fЧ'IJICit))'IOTb: ТО, ПО6('ІЗОІІІІ1СЬ 3<1 

руч~ІІьtш . хо::tяп •• 1'0 вп ' Я1t> І"tос t ;щють ... І нез•tу.1Іt~ь. ""' 

191 



стало вже вечоріти. І то ж бо 
з тим, кого любиш. то день 

. . 
правда. що коли щеш укуnІ 

nробіжить так швидко, як 
часиночка. 

От Маруся перша крикнула: 
Ох. меиі лишенько! Чи бач. де вже сонце? 
Та:к що ж'! - питає Васи .. 1ь. 
А те.- каже Маруся.- як я додому nіду'! 
Не бійсь нічого. я тебе опроводжу. 
Не те щоб я боялась, а те. що ягідок не 11азбирала: 

а я за ними nросилась у матері. Що ме ві тут на світі робити? 
Розкажу матері, що заговQри.1ась з ТОО()Ю та й :~абу.'Іа . 

- Ні , Марусt-нько. постривай ще матері об мені 
говорити. 

А чому ж? 
- Ще. моє серденько. не урем' я . Треба nідождати. 
- А як ее можна? Матері і батьков.і треба усе зараз 

розказати й ніколи nеред ними не брехати. Що ж я тепер 
скажу, що я не набра...1а суничок? 

- Що хоч. Маню. те й кажи. тільки не говори про мене: 
я сам. як прийде пора, я сам скажу. 

- Та гріх же брехати ... 
- Се не буде брехня. і їм треба усе розказати; тільки як 

скажеш тertep, а вони, мене не знавши, подумають. шо я 

який-небудь :tедашо. що ті.rtьки зводжу тебе з ума, тебе бу
дуть лаяпt. мене стануть цуратись і будуть нас розлучати. 
Потерпи, мnя рибонько, хоч через петрівку; я так наведу, шо 
вони про мене будуть знати і чути шо-небудь неnогане; 
тогді пришлю людей. тоді їм усе і розкажеш ... 

- Може. воно і так.- довго подумавши, Маруси ска
зала.- Я вже нічого н~ зна.ю. а усе робитиму. що мені ска
жеш. Тіл ьки вже. Василечку, м і й козаченьку, як собі хочеш, 
а я вже бі.11ьш до тебе не вийду Ж сюди, ні на ву.1ицю, ні на .. . 
оазар, нІкуди . 

- А ее ж то чому? - спитаксь .Василь злякавшись. 
- Як собі хоч. а тільки, по моїй думці. ее вже гріх. коли 

чого не можна матері сказати та теє і робити нишком від неї. 
Хоч Р<'Зсердись зовсім. тільки вже я н~ прийду. і не дожидай 
мене. і не wукай мен·е . Інше діло, якби я посватана була. 
тоді б і нічоrо: а то хто- небудь побачить. та про мене ше й 
слава nіде! Не xo•.ry. не хочу! Нехай Бnг боронить! Прощай 
ж.е, мій соколику. мій Василечку! Не ·сердься ж бо на мен~ ; 
адже ти кажеш, що скоро пришлеш старостів'? От ми нена
довго розлучаємось. 

Скільки не nросив, як то не молив їі Васи:tь, щоб таки 
виходила ~;юда хоч 'Іерез день або через два, так ні за шо 
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на С ВІТІ не захотtла і з ТІtМ nішла додому. не звелівши йому 
йти за собою ( ... І 

Прийшовши додому. тя .жко їй бу.11) відбрехунатись nІо'ред 
матір'ю. що· не npинec.rta ЯJ'ідок: бо. зроду не брехавши ні 
в ч ім, не зна.1а. як і ни крутитись і що сказати. Сяк-так, 
то черt:дою, T<J О.1t.>ною затерла. з.ам'яда ді:ю - і кінuі у воцу. 

П оки nора.1ась та nрибирала і бу.1а з матір'ю, так їИ 
і вес~.1о було. а тим бі:tьш. що матері ста.:ю -легше і в.ж~: 
nідня,1ась 1 nостелі: батько таж весеJtий і ласкавІtй був до 
неї: от вона не тL1ьки не .журилась, та ще сама собі дя~~; ува.1а, 
що так з Василем зроби.1а: і. ходячи і nораючись. усе ду
мала: •Komt б швидше можна було їм розка'lати nro Вас идя. 
Т<' як 6 11 rpix з д.ушj • . 

Як же ляr.ча на nостіль. так і не nоду-ма.1а, щоб сnати. 
Зараз nрийшов їй на думку Васи.u.. як то він. мабуть, .жу
ритьси. що не ск оро з 11ею nобачІtть.:я. та як і їй бути'! Я к. 
не бачившись з Васи11ем неді ,lю або. може - нехай Бог бо
ронить! - і дві . як і ЖІ1ТІt на світі ... •І ще та кн учора.- дума 
собі.- ше и не так ЙІ.)ГО дю6и.1а. нк сьогодні, nіс.1.н того . .... . 
часу, як ВІн сказав, що мене люоить, та ще ... як rюш.1у-

ваn!• Та. з:tумавши ее. як засороми.rtась! і nоІІо•t і чус. що 
ви:t у неї як жаr горить! •Що ж отt:е н нароби.1а'! - дума 
собі .- Чи ее ж и, що і с.1ухати не хотіла об x..1nnuяx'! 
Скрізь зем.1ю б nішла від стида й сорому! А що. як ще 

Васн;lь над'' мною смієтьсJ . "Тут їй ще душніш стало: а да.1і. 
як роздума.rtа. що Василь зовсім не таІ\ий . щоб йому смія
тись. і що ві н божився, щ,, 'tї кріnко .1юбить. то і утихІ>мири-. . . . ; 
лась. 1 ТL.'!ьк~І Т')ГО сором11лась. що ... щлува.:tася '3 ним 1 у оору 

довrо з ІіИМ сиді .. 1а . •Та ее .ж вже,- так дума.- і вnерше. 
і востан нє. Се на мене ,,юбов наnа.1а. а матvси казала. 
що любов - "" сон: не заїси. не застtш і ·що робиш. 
не знаєш. мов вв і cill. Борони Мапt Божа. щоб я riputoru 
чого не зрt,би.lа! Та нк не бу.1у з ним бачит11сь. то і .жар
Т)'Вати ні з ким буде. Добре .ж я зроон.1а і сама с,\бі дякую. . ~ .... 
шо не зве,1111а ному до ее~ ходити•. 

Так собі nорадившись, устала <бо н.ж~ і розсвіло) 
і зараз приИнJІ."tась tюратись. Що ж'? Тут корову доїтІ,, 
а сама озирається. чи не йде Васи.1ь. n,) во.:~у niw.1a. оt·.1я
даєтьс я на Василя ; у хаті ('3.10 товче. а на двері nогляда. 

•си не Васи.1ь їх відчи11я . За стіJІ сіла обідати. а сама 
у віконuе усе зирк та зирк, ЧІІ не й:t~ Васи .1ь. І .ж.::хе й ого 
і не .жд~. і хоче. щоб nрийшов. і боїться . щоо не rtрийшон. 

Піс.1 я обі.::х. у хаті сидячи. дума: «Коли б не внійШt>в! Піду 
на nодnір' я о. Надвір вийде: о К{}.'fИ б НІ.' йшов ву:нщею та щоб 
мене 11е nобач11в, nіду :rучче у хату"'. І так. 'JНаІІ , свпом 
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нуднть удень. а ніччю мало чого й спить, усе їй те на думuі, 
що ко.1и-то вона побачить Василя і коли-то не буде з ним 
розлучатись. 

І Вас~~1ь ~ лучч•tй був їі. Н~ тідьки роботу, покинув 
хазяїна і rород; знай, блука круг се:1а1 де жила Маруся. 
Х одить, ходить. у бір піде. над озерами. де з нею сиді в, 
сиде - нема Марусі, ІН~ йде Маруся. По селу вулиuями 
ходить та не зна, де їі хата, ~~~ зна . як і біітька Ті ·3вуть і 
rІрозиваЮть. Маруся та й Маруся, бідьш и~)Му ні •юго НІ.' 
треба було знати; і ві.н Ті не nитав. затим що 1-fікол.І було: 
усе їй розказував, як .П любить, або слухав, як вона роз
казувала, що "" вона його любить. 

От вже і пушанНJІ пройшло. тиждень петрівки минає
ться ; ходнть наш Василь і не зна, що вже йому і робити. 
Аж ось іде своєю дорогою. бачить. чоловік віз мішки 
від вітр11ка. та вісь йому і уломилась. Чоловік той хоче.' 
щоб nідв'язати як-небудь. так шкапа ке стоїть; і той •ю-. ., . . 
лов111. мучять<.· я з нею, а друrе н те. що воза не nщн1ме. 

бо вже собі старенький був. 
От Василь, nарень-друзяка, nобачивши сеє. підійшов дu 

• 
нього, nоздоровкався 1 каже: 

- Ке лишень, дядьку. я тобі поможу, а Tt) не 'J ·гвоr~ю 
силою сnравитись з мішками і з шкаnою. 

Чо.1овік той п<щякував і попросив помогти. ВасиJІь ик 
nриіінявся, разом сnравили віз, і с.як-так, на трьох кол~
сах, можна бу110 доїхати . Чолов ік ще бі.1Ьш д.я~~:ував Васи
лев і й просив. ко;щ по дорозі, nроводити його до двора . 
щоб часом не по розв 'язувалося ... 

Вас•tЛ.Ь nішов за ним 11омалу і ючоrо не розп итував, 
бо йому до всьоrо бу.1о бамд,уж.е, тільки, знай, об Марусі 
й дума. От Їде та іде за возом, - ба•щть. ЧОJЮ.ві к . у тім 
се.1і. де Маруся живе, та nовернув у ву:нщю. Васи11ь 
зраду вався. «От,- дума, - тут nrобуду, ro. може. що- небудь 
орочую оро Марусю. як-то вона. моя rа.·ю~rка, nожикає~>. 

Аж от заїжджає чо.ТJовік на двір. Василь зирк! Біж~Іrь 
його Марус я назустріч до •ю,'Jоніка і кричить: 

- Де ее ви . тату. бу.'Іи'! Ми вже вас ... - та й замов~щ. 
як уздрі.1а своrо .1ебед11ка . та з радущjв уже tte зна, 
що й робити: вернулась у хату та =аж труситься. і не зна. 
що й казати . 

Наум (ее то вitt і був), nозносивши .м іш ки у комору. 
poзrJp,.rtшt кобилу й упоравшн все з Василем. внійшли 
у хату, nосідали. nоговори;Іи . Василь вже не мовчав, то ... 
11ро ее, то про те розшпував : про сеое розк.азув~:tв, я.·к жив~. 

де с11уж ить: а на Марусю, що тут микалась то в кімнату. 



І 

І 

І 

. . ... . . 
то в хату. то з хати у сrн и . то з cr нe•t вn ять у хату. 1 не 

дививсь зовсім... І вона собі дарма. неначе його зроду 
вnерше бачить. 

Посндівш•t Васи..1ь і наrоворившись. став збиратись 
додому. Наум і каже: 

- ПриходЬ, Васи,-тю. коли хоч. до нас завтра обідати : . . 
недr.1енька свята. rще наговоримось. 

Василь с казав. що nрийде. nоклонивсь і nішов з хати, 
а Наум кдикнув: 

- А де т•t. Марусю'! Проведи Василя від сt,баки за 
ворота. 

Марусі на руку ковінька : мерщій з хати, і ще Васи.1ь 

не вийшов із сіней. вона вже й бі.1я нього, і зчеnились 
ручень11.ами . Вона йому й каже: 

ВасилечкуІ Як.б•t ще те&: не nnбачи.1а хоч день. 
то б і вмерла. 

- Завтра. Маню. і я тобі розкажу. як страждав без 
тебе. Тепер nрислухайся, що старі про ме11е казат•Jмуть: 
чи будуть квалити, чи коркти'! Та И розкажеш мені. щоб . 
я знав. я_к наше ntлo начинати. 

- А ось що я зроблю, Василечку: коли мої старі 
будуть тебе хвалити, то я nов'яжу на голову червону 
скиндяч.ку і коси nок-1аду: коли ж, не дай Боже. що ні, 
ТО пов' яжу чорну стrічку, без кk. Ти ТЇ.1ЬКИ ориідеш, 
так на мене і дивись. то й знатимеш. Прощай же. міІі 
лебедику, до завтрього. 

Увесь вечір Маруся. хоч ложки, миски перемива.1а . 
• 

мисttики змивала, ntч мазала, мИJІася. та все так тихе-

сеноко роби,,а, що їі не Ч)їИ бу.1о вовсі: боя.1ась-бо вона. 
щоб через ~·вій шелест не проnустити якого слова. шо батько 
іі мати ка3Зтимуть про Василя; а ті. знай, його ХВЗІlЯТь. 
Настя те й діло розказує, який собою красиsий; а Hay't 
ХВ<L'1ИТЬ. який-то вitt розумний. неначе nисьменний. 

- Я.- каже,- знаю його весь ріп: чесний. дя_дьkи 
заможненькі, хоч він собі сирота ... 

Маруся не проnустила ні жодного словечка і ще звечора ... 
ваготови.r:tа червону скиндЯ'іку, щоо завтра на го.1ову no-. . 
пожити, 1 з радrстю лягла спати ... 

Уранці вирядилась щояайкраще: non.'tt:Jra коси у самі 
малеnьхі дрібушки і вінком на го.,1ову nок-1а.1а, nов' язала. 
які були луччі. скинnячки, а зверх усіх nоложила чер
вону й квіточками заквітча..1зсь. Чи шатнулась там. чи як, 
а вже і обі.:.шти у неі nоспі.1о: борщик з живою рибкою 
(бі r·алз сама зве•юра до сусіда-рибалки та й 8ИІ1рохатt) . 

... . 
' 
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каша nшоняна до ОЛІІ , со:Іона тараня з nшенн"Чнммн г.sлу

шс:чкамн та варени1н1 1 с ім ' яною макухою. Уnоранши·сь, 
ще з батьком !tO цер1ши сходила. 

Тільки що верну.1 нс t, з церtоіВІt , Маруся знр11. у ві11.но. 
аж Вас11ль у же: і йде: зараз вибіг.1а . буцім боронити його 
від ~06аю1, а бі.'ІЬW 38 'Т•ім. ЩІ\6 ПОДИВІіВСЬ, ЩО ІН) НlЙ 
черо•.нtа СІННІЩІ'Іка. От ви6іг.1а та мерщій і кричить: • Не 
бійсь. не бійс t.!»- а рукою nоВl1.'1ИТ·ь no ;юбові. нс:наче 
каже: •Не біІІсь. ось бач . що чериона скІtидячка!• 

Ну. Яk там бу.lо. noooi.13J1Jt, r·арненько і нaroвoplt.l i!Cb. 
Піс1 я обі.з Наум заснув . n да.'Іі і Нuстя сх ил и.1ась та й собі 
3асну.1а. А м<І:юді , знай . соб і го.1уб,1 ятьс н та мИ.l)'К>ТЬСЯ. 
Далі. я к стар і ІІроснулис я , та й rиді.1и то в хаті . ·ro nід 
кn,tоrюю у х о.1оnку. аж поки зовсІм увечс:рі Василь nішов 
до;юму. 

УнаІнІвся ж наш Васи,,ь 110 старого Наума шо Божий 
11СНІ.: то ді.'1о бу;т 110 кuвал я. то Ц() бондаря . Тt"І так до •юло
віка ориходив 1а Lli..1oм. та усякиИ раз і зайде: до Наума: 
ко:tи 1астане, то з ним, а коли ІН~ застuне. то з Настею . 
no~ttJlИTь. nоr·щюрить: 1 так вон~• вже до нього nрІННІК.lИ, 

Щ() Іі І)ЛН якиіі дt•нь " '''' трохи 1абариться. то вже вони 
й ~:кучають. і roA. і та кажуть: • Нема ж вашоrо Василя! 
Не іtде обі.затtt•. Бо уrякий раз воюt іюrо зocratLMLlМ 
у себ'-' обідаnt. А Маруся? Ма:ру~ я ее&.- не тямила від 
рsшощів. Bac1tJ11) nрийде, то вона вже ·Jнайде м ісцt•чко. 

де '1 ttим обо rкім пtхенько nереt·оворить і ІІами.1уєтt.с я: 
а Kt\.1H і бе"J ІІЬоГ- , Т(І ТЇ.'1ЬkІ1 ЧJС. ЩО СТарІ ЙОГ(І 8ІІХ8а

.1Я ІОТЬ. 

От дожд;L1Іtсь і Петра, розгові.1 11Сь. 
На самого no;ry-lleтpa, так ІІJМ~ nеред вечором . вбіt".1а 

Настя в хату. аж ЗёUІtха.'1ась. та і! кричить: 
Науме. Н;:sуме! Л 11бонь. t.-тapot.'nt Іщуть! 

- До КОГ(\'f 
- Та до шІс, до нас: ІУr вж~ у дворі . Сідай шrтдше 

на лаву: а ти. Марусю, біжи хутко у кім11ату та ебнраі\ся. 
Марус я яtо. ті.1ьки nочу.1з npt, старостІв. ТІ.'І що бу.1о . ... , . 

у руках, усе nоnускала 1 нес-тя~нпься, що 11 роонти: тІ .1ЬКtt 

дщt~ПЬ<:SІ ва матір, а очtщі , кк жар'. rак і горять: а сама 6у.1а 
рум 'tнtа . а то "''черІІІ1Іt іла. як кuлнна. O·r мати мерщій . ~- .".. . mttty.1a 11 у tщ.tttaтy 1 ~·ra.1a 11 уонра rн у нotty n.r1axry 1 усе. 
шо ТfІеба, nо-діочачн . 

Затим ось стукнуло r1ід д~р·ю rtалицею три11 і. 
Наум хутко щкїав нову сrтту. новий ІІояс, одягастьс я , 

' . ' 
ПІДІ'ІСJ'ІІЗУЄТЬС Я , ІІ сам ТJ')і(ИТЬІ:SІ. ІІt'113Че 'J f tt•pe.'lltKy. І каже .. 
СООІ ІІИШе41\оІМ : 



І 

- Госnоди м-•tлосердннй. дай . ~ . 
'tOЛOBJKa ; Не за МО! грІХИ. а За 

моїй дочt:"чці доброr·u 
їі nо6р;.-ть noш.mt іІt 

щастя. 

От вже стукнули і вдру1·е. теж тp•t•.J i, nа .1ицею. 
Наум, (\ДRГШИІ;'Ь зовсім , ізмів із скатерті. шо на спtлі, 

і. nосунуеш•• х.ліб, що з<t вс~r·да лежак н;:а ст1Мі. 1<. 110куттк' 
(а затим Настя Іасвітнла свічечку пере~ богами). сі в 
ІІа .. 1авку 8 кі нц і СТОЛа Й Jt()ЖИДЗЄТЬС Н . 

Аж ось стукнули під дверІtма і втреrс. теж три•Іі . 
Torlli Наум nерс.-хрестнвся і каже :ю ни~: 
- Ко,,и добрі Jtюди тu з добрим с.1оао'' · Tt) rtpO\.'ItM'І 

до гос 11оди! Насте! Іди ж cillat'i і ти! 
От Настм. 1аТІІМ уnоравшІІ Марусю, в1tіtш.1а і. пере

хрестщнuнсь тrи•І і. ~·іла біл н Наума. 
За Наумовим словом вoiйut.1tt в хату !ІRОЄ старостів. 

л юди хороші. мjщаІщ, у си•• і х жуnанах аr·.,кць.коі ка.1амайки. 
nоясами t1оn ідnерізунані. 1 ІІалн чкамн. 1 у пarrr10ro старщ· пt 
хл іб с вят•tй у руках. За ttим ІSВЇйшов Васttль... КJlІІЙ 
Матір Божа~ - н і ж•tвиі't. ні мертвий: бі.1иіі як ст і на. 

Пр11шедши в хату, старости nомо:tились Бщ·у святСtму . ... . ... . 
І ГІОКJ1\)НИЛІІСЬ ХЗЗJІІІІУ І ХЗJЯИЦІ. 

Зараз Наум ( Х (tЧ і ЗІІІНІ їх дуже добре) rнna: 
- Що вн 'Ja тоди й відк і.1 н . і за 'НІМ IJlН: Б()r nрин k'.' 
СтаршІtй старо.:ти й каж~: 
- Прежде yct.oro nодозпольте вам nок.1t'тtтнсь і д<16-

рІtм СЩ)/ЮМ nрІtС.'І)'ЖІІТИС Ь. Н~ ПQ 'JГHy tJJ8/iTeCІt ІЩС,1уХЗТЬ Нас; 
і ко.1 •t бvne теє. то м11 і ннеє: коли -к наШt' с~1ово буд~ - . . ·- . " 
Ht'&.;laд. ТО Mlt І ПІД~МО на ·1а :1. А ШО ІІ.Нf ЛЮЛ:Н •Іt' ~' HJI І t>e'J Х)о'.'ІОІ 

наукІt , то от вам х:нб свнтий у руки. 
Наvм. vзявшн х.1 іб, rюці.1vоа(І і, ІІОщ1Jt.ІІНШІ1 ІІа сТІ.~ . . -

край скоп> ХJІіба. каже: 
- Х .1іб свят11й 11риймаr.мо. а ttae noc.:ty~nємo. Сідайтt: . 

. 1обрі .ІІю:tн! до •юІо ше ~itiїt~Tt:J(: я . а вн своїх н і t· не турбуі1 тt: . 
може. й так "\далека йш:т. А з KK()t'u царt·тва, з якоrІ) 

пкуд<tрІ:"тва'! 
СтаршиІі пароста і ка-ке: 
- Mtt с .1ющt німе1н.к ії. а йдечо 1 зс.'ІІ.1 .1І турецЬІ\І\1. 

Ми собі ловці. удалі'і МnJІ(щці . Раз J1Ш\ta, '! нашЩ ·Jем:н . 
виnа...1u rюр\ШІа ... Я і кажу ТС\Варишу: • Чorl' 11ам дивитttсь 
ІІа таку шквщ1ю. Хtщім о.кать ycsr..:щ·G зв іР<~•.- і 11іш.1н . 
r J."Ut..1 И . t'.1і:Ш.1И - І ні•10І't) не.- ПО.1УЧИ.'ІИ . Н nзустріч нам 
ЯКраз Їде ІІЗ RОроtюму КОІІ Ю ОТСеІІ КІІН Jb ( ,'1 8асІt.1Ь у стан 
та й кланяєп~я. бо ее rapo ІіІ>ОП.t І'\t ІІор••·1Н). От rІіСІІ н 
"Іустрі• І і вів к<Ажt'-rовор•tть нам так ії rечі • Еі} ви . ло1щ1 , 
щtбrі ~юло.щі! У(:tуж ітс М\.'ІІі с.1ужб) . no .. a-« tre зруж.бу: 
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ось иІ.\раз nопалась мені mtcиLUІ або кунИІ~и. а трохи чи не 
красна дівиця. Jcтtt-ntrти не жа1rаю. достати їі жа:rаю. По
мож.іт~. nіймайте; чого душа ваша захоче. усьоr·о від 
мене бажайте. Десять городів В<ІМ дам і скирту хліба:о. 
От ловцям-молодцям тоt'О і треба. Піш.1и ми по слідам. 
по усім городам. Перш слід пішов у Німеччину, а да..1і 
у Туреччину: ХОАНМО, шукаємо. а їІ не nіймаємо. Усі 
царства-государства npoИuvrи. а її не знайшли: от і каж~мо 
кня'Jю: • Не тільки звіра в no.,1i, що куниця: nошукаємо 
деі tіде, r1айАетьс11 it краснаи д.івиця:о. Так ваш книзь затявсь, 
nри сІЮїй думці зоставсь. •С.U.1ьки,- каже-говорttть,
nо світу їжджан. у яких царствах-государствах не бував. 
а такuї кунtщі. ніби красно'і д.ів1щі. не видав-.. От ми усе по 
сліду йш,1и та в село ее - як зоветься. не знаємо.
rrриІ1ш.1и . Тут вn 'ить na.rra nороша. ми. ,,овці-моІJОдці. 
даІtай ходить. давай (·- · ttить; сьогодні рано уt·тали й ~.sараз 
ІіЗ слід наnал и. Пішо& наш звір та до вас у двір і з дsора 
до хати; тener жа;rаємо його nіймати. Певно, вже J.tawa 
куниЦjІ - у вас у хаті красна дівиця. Нашому слову кінець, 
а ви зробіте нашому ділу вінець. Віддайте нашому КІНІЗЮ 
куниІ.а.ю, вашу красную дівицю! Чи віддаст~. чи нt!ха й 
rriдpocтt! '! 

Поки староста с~ законне слоВ() казав. Мару"·я у кім наті 
усе nоклони била. щоб ті.1ьки батько відцав їі за Ва\: и:rя, 
а ві~r . СІtдячи на т1ві. скрізь двері дивився на неї та теж то 
здихне, то з вею nереr·лянеться. Як же усе староста 
розказав і nриі1ш:юс.я батькові О.l.ІUІітне с.1ОІЮ ка-ззn1. вона 
так і npиna.1a до дверей. і с.1уха. 

От Наум усе. ttасуnившись, слухав; nомовчав. а далі . 
1 каже: 

- Не вмію я до nprtк.1a.дy у сім дjдj сказати ... С11ас.rбі 
вам :.sa вашу nra1.a.ю. Ідете ви з l1З.1ЬІЮ~· дороги. то. може 
б. внnrt.1Іt по чарr.1.і? 

Маруся. як ее nочула, та в голос; Настя аж об щ),1 Іf 
руками вдарила та й крикнула: 

- Ой. Мt.'НЇ лихо! А чому ж ее так·! 
А Bncи.rn. так об зем.rrю і к.инувсJJ,. та аж rrpttnoв1 

навколішках до Наумоних ві r·. та 11і1tує їх. тu гірко п:rаче . 
І Пр\1СИТЬ: 

- Будьте мен і батеньК\)М рі.:шеньким! Не гнушайтес ь 
бідним сиротою! .. За що в мене душу віднімаєте'? .. Не можу 
без вашої Марусі ж~пи! Буду nам за батрака вічно 
сл.ужити ... Бу11у усяку uашу uo;rю сполняти ... Що хоті ·r·ь. re 
й робіть :Jo мrюю! Дайте с~tротино•щі ще на СВІТІ nро
жити! .. 
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Тут і МарусJІ, забувши. що їй гоже і що ні. вибігла тож 
собі і вnаJІа no ніг отцевськнх. і nрщ·ить. і Плач~. то кинеться 
до матері . і руки і.х цііtує. і nри.говорює; 

- Таточку. rtмубчнку. соко1шку. .1ебеі1Мку! Маті нко 
моя ріднесенька! Утінко моJІ , nepeniл(\•JKO, го.Іtубочк~І! Не 
nоrv6.1яйте свого дитяти: дайте мені. біnненькій. ще на світі 

• 
nожити! Не роз..1учаИте мене з моїм Васн.1ечком. Не держіть 
Mt."Ht' нк дочку. ttexaй я буду вам зам і сть наньr.шчк11 : усяку 
роботу, що скажете. буду робити і не охну. Не даваіітс.> 
мені ніикої худобоLІьки : буцу сама на ce\k зароб.'І ЯТІt. 
бу nу вас дог:нщати і шанувати. аж нщщ жиВі~ . Хоч oattн 
годочок дайте мені з Васнлечком rюж1ни. щоб і 11 зна.1а. 
що то за радість на світі! .. 

Отак і Мару~ н . і Васи.1ь оаин ПІ.'ред одним усе nрос•tлн 
своїх с.:тарІtХ . та так .жа.1ібно. що парости ІІОІІ~ nuвоа
ва.1и і. зна і\, пола~ш сльози утнrають. Дa.J'fi старuщй старо..:та 

• 
не втерnІв 1 ка.же : 

- Ох. nанове сватове! Не сдід мені. бувши у см1му . 
важному чину. лиш11є с.'1ОВО говорить: моє д1.1о тuке: сказав. 

~ . 
що закон велить. та и жди uдвtту: що 11очуєш. з тим назад 

іди. Сказано даrь нам ло •Іарuі. rак вж~· тут ні•t ,Іrо доброго 
ждати . Одначе. видячи їх сльози і убнв~·тво, якось-то r.юто
рошно й н11м не сказати чоrо-небуд.ь. А що nак, Ол~ксііІt>
ни·~у ·! Ніде дітttсь: 6.1аrос;1овн діток, нt>хай Марус н нас 

• nов я.же. 

Наум тіл ьки nокрутнв го.1овою. uбт~р c:t i ·Jкy рукавом. 
та А вп ' кть nанурив го.1ову. і мовчи rь. 

Стаrщ·та каже: 
- Може. стара мати cer. усе верt"дус·.t 
- О батечки мої! - зuраз каже стаrа Настн .- Lf11 

" ж би не хоті.1а щастн своєму !1Итнті'? Адже вона мо.11 
утроба. Та де ж кам .1уччмо Васн.тJІ ськати'! Він дитІІНU 
розум11а . nокірна: ус ик би нам rюзаваuував. Та хіба ж я не 
жона своє,~у мужу. щоб не ма.'Іа ltoro С.1УХатн'! У ІfЗ<: іде 
nо-Божому та nо-старосвітськн: oitf мett i зак~ІІІ . а нt.> я і1 '' ""У· 
А чому він не ві.1дає. и не знаю; ві н Вn<: ІІЛЯ завсегда 
.1юбив. Кажи-бо. Науме, що ее ТІІ рР6Іtш '! 

Тут 'JНову npнcтynat.1 Іt і діпt n.,1а•tучи . 1 стара Наам 
r·олос.АЧІ1 , і старости к.таtfЯtоЧttсь. та , 1най. nросять Наума. 
Мовчав він , мон•tа н. ті.'1ЬК І1 . знай. c:tьoзtt конrа . да.1і ус гав. 
здохнув .жа.rt ібно. перехрест11всь nеред Госnодом мttлосерд
ним та й каже: 

- Одна в мене на сн і ті радkть - моя Марусенька! 
Що Божий день мо:tюсь. щоб вона була щаслива ; так нк .же . 
MO.liiBUIIICb об ОдІІіМ . буду CUM j)ООИТІІ ltpyre: МО.1ИВШНСЬ оО 



її щастії. сам буду її топити? Прощаїtте, nа но~ rватове! 1 ... 1 
М~11і дуже жалко. що рішакх:м Василя. та ІІігде дjт11сь! 
Прощайте .. 'ІЮДІІ добрі. ідjть собі. не здивуІtТt' . 

Тут вп' ять ус і 11ристуnи.1и до ньоt·о. що ко.'І ІІ . ІІ.аЖ)ТЬ. 
любиш Васил я . тuк чом не віддаєш ·Ju вього Марусі'! Марусм 
ж тuк і nовисла Й(Іму на шию і йбмиuа йоr·о r,,j ·щtі ьками. 
а Ваоtдь те ж nриnан навко.1ішкн . та гірко 11ла•t~ . та , знай, 

ПрОСІІТЬ. 

- А,1е ttoмy не віддаю? - сказав Наум, здохнувшн.
Бо жа.1ь свого rюжденія. Не пні •tuc: nри так,1му важному 
.1,і.1і. ЯІІ. є с ва rа ІІІНt. не мІJжиа ус:ього говориrи. Приіf.1и . 
Васи.1ю, завтра. та сам. без •liOдt-/1: отут я усе ТІ~бі r~чкажу. 
Б~1ьш нічого і t·оворитн. nр<.Ншtнайтс! От вам ваш і х.1іб 
СВЯТІtЙ. 

Чи хотіли. •111 не ХІ)Ті.1и t·тарt~ти. узявши хліб назад. 
n ішли з хати 1 Василем: або так сказати. щ,, 110~.1 11 його. - . . .... 
ОО ВІН ca~t ІІС щужав І ІІТИ . 

Зостався Н аум із своєю сім 'r.ю . С ІВ собі і сумує. Маруся 
аж. Зftа.J1 І1.1ас я tia nіл від с.1із, і НаLїя. ГІ.ltІ'ІVЧ ІІ , с~щі .1а 

• 
тш tteю 1. динун~Іла~: я . що ее ~·п.1рому ста;юсм. що разом 

загудив Васи:tя? Об веч~рі ніх1·о й н~ думёІн: ІІікому бу.~о 
nоратщ:ь і ніхт'' tte хотів нічого іІ:п1 . 

От сидів НС:Іум. сиnів, думав та думав, а да.rн •і обі1вавс н : 
- Годі rL1акат11 , Марусю~ Устuнь ra с..1уха и . чш·о я пита

тиму ... Ти. бачу. BacІt.lH JІІіі.lа Шt' 11~рш. ЧІІМ я и,,го rtрІtвів? 
- Зна..1а. nаtЮТ'І~ньку! - І Jtнруси:rас ІІ , мк ОСІІкооні'і 

.1 источ''"· і оnу~тила свої Л~ІоІ·і НІЇ на очах. щ,,б tle бачив 
батько, мк Ні <:тu:ю сПІ!!І·І <". 

- Як же ~·~· бу до? - сtнпан uнt •·різно. 
Тут Маруся. хоч і заnннаючІІСІ•. а розка Ja.1a ііому усе : 

11 11. ПІІ03Чtt.1а ЙtІГІІ уnерШ ІІЗ ~С І.t. ІЇ. llk ЇЙ СТ3.10 ІЇІІГ,-, Жа..1І<.О. 
ЯК ВЇІ~ ЦЯТЗВ\.' 11 Г<>рЇІU"ЗМІІ , ЯІІ. 80113 Jtt\1'0 СОрОМИ.1UСЬ, І усе-ус~ . , . . ~ ,. 
pOJKillЗ.'Ia : ЯК І На 03З8р І.'lу ЧІІ ЗНІШ.'ІИСЯ , ЯІ\ 3 ОЗ 'Jару 

8Сf!Т3.1ИСЯ. ЩО І'ОВОрІІЛН і - H iІJt~· буm1 ПраодИ ДІТ.1 ! - ЯК . ' 
І ІН•1VОUЛИСИ ... 

• 
- Ну-ну. ШІ) даJІьtu. а nочн11 хороший.- каже Наум • 

• 
і:І СUІІІ 1 uидно. ІІЮ як на ножах osд•t rt •. 

От Маруся, ~·n.1акну вши. вec~.'litue ,·та.1а бу.щ JЮlказува-- "" . ... 
ТИ, ЯК JМОВИ,Щ~ Н ') НИМ lІНПІСН 'f Ul\) На озеро. І ЯІІ. 1І ІІШ.1ІІ -

СЯ , І Яk ... 

- Годі. І'UJti ~ - jіІК(ШЧао не с воїм голосом з серuм 
Наум. - Т() ВЖ\.' r'>1ІШ ty~l Мі:ІТІ.'рі. ЩО не вмілu Т\'бе б~(>еt· 
ти І Від худі\ 8iJltiOдИT II .- Д Сі\М , С ХІ.)ПИВШ І1 ІІІUІІК.у. ХОТ і В 
бу,,,) аті капІ щ1дttір. так Марусн ТІІ К і вчеmtлnt: н ЇІt)М}' . 
за ШІІЮ 1 кажІ." : 
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- Ні, та·rочку, ні. мій сизий І'(.Мубчику! Не ПОІ'Уби . .rrа себе 
твоя дочка і не nогубить. Матіночко моя ріднесенька! 
Лучче мені усяІ\.у муку nрийняти. нu смt~рть nіцу ... 
а Ін~ nринесу тобі ніякого 6ез••епя: я nам'ятую ваші мо,,итви, 
я 1наю, Щ{! я наша Щ''ІКа, так чн можн·а. щоб я на свою поги
бель ішла? А ось як у нас бу.1о ... - Тут нона й розказа.1а, 
що собі з Василем rовориіти , і як у них там бу.1о, і як вона 
завретила Вас•mеві х.одити до себе і JL'IЯ •юго. Розка:Jала 
й те, як скучала і журилщ:t, без ньо•·о. усе розка ·Jала 
до пос.:rідНІ•ОІ 'І.) часу. як що бул~>. 

На\'М ще такtt сnитався: 
• 

- ГдJЩИ лишень. чи все с.ьому прав.::tа і чн не nотаі1а 
ти чого? 

- Усю правду вам ска·зала. і що ні•нн·о не nотаї.ІJа. 
так, коли оелнш. Т<Іту, щоб nобожнлась, то, я.к хоч. таt. 
і вобожусь. 

- Гріх ве.1Іtкиіt.- к.аже Наум,- божtІтнсь, я ж тобі 
і бt'з божби віrю. Тепер слух.ай мене. Мару(·ю: не раз тобі 
казав. що дівкою тобі зоставаТІfІ.'ь не можІІІJ, треба заміж 
іти . Приказуван тобі. що ті.'ІьІщ коJ·о лю6щu, зараз м"•ні 
скіtЖН nрямо. а я . nобачивши. що воно так~ є. гак би діJ1О 
і кінчав~ коли б мені не годИвсь, тu я б тобі сказав: tte треба, 
не знай йоr·о; а коли ж би годн.вся, то б йому nоперед 
усьоr·о сказав би. щоб і ти tн.· знаJJа : rtrнсн.1ай . козаче, 
за rушниками: затим, що nоки до сватання. так щоб не 
було у вас ніякого ..ж.ен•tхання. бо воно до добrа н~ доводить. 
Щастя і твоє, і наше з Настею, що Васнль такий че(·ний 
і бо1·обоязний; а другий , і не:J'Іулася б, як би нав' sоап 
тобі камінь на шию. що й повік не зняла. хіба б з r.юсту 
та у воду. Якби и знав з cat.нm..' nerшy оо Васи;tеві . 
то я б тоді сказав. '1ачим не віддам ~а ньо•·о; і тн б так не 
11риста.ла до ньщ"о, і тобі легше буJІ(> б й·ого забувати. А те11ер 
ик хоч. так і терnи. бо не віддам 1 ... 1 

Ні світ ні з-~1ря. а ІJЖе Вuсиль і в Н<Іум<І . То снк, то 
-rdк npo6y.'l•t до обід. І вариttшн обід. і rtодававши нu 
сті.1, Марус я "Jалнваm.Іся с..аізонькамн. відга.1.увавши, певн,, , 
що востаннє бачить с вого Василе•Іка . Та, 11рааду сказати, 
так і вс і н~ве-селі сиді.'Іи, а за обі;.~.ом до страви ніхто й не 

,. 
rtршtмавсь. 

От як nозбираіІИ з стоJІа. Нuум і каж~ жінцІ 1 дочці: 
- Ідіть собі аб() в кімнату, аб(1 nід ком~1rу на nростор 

шити. а нам тут з Васидем н~ мішайте. 
От. як ІlовиходІtли вони. Наум і каже: 
- Васuлю. сJЩь .1ишень бі~1я мене та с.:rухай не nереби

ваючи. шо я тобі скажу ... За о11.tеuські і матеrтнські мотпви 
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иаградкв мене Бог милосердний жінкою· доброю. роботя
щою. покірною і не'-" нар.rrивою... Щонайбільша МІt:Іость 
Божая до нас •·piumиx у тім , що нагородив нас дочкою: та 
ще якою? Се не чоловік, ее янго:..1 святий ... 

- Ох, nравда. дяд~чку ... - nеребив його Василь, а в і н 
його зараз зопинив і каже: 

- Цить-бо. ВасиJІЮ , мовчи та слухай і не пер~бивай 
мене. Сети. ба•твши їі очі або щоки і що вона во всім собою 
красивеnька. та й хвалиш їі: а я не npo їі тіло, я кажу про 
їі душу. Яка-то вона тихая. СJІvхняная: Бога небесного зна. 
і любить, і боїться пр(}І·нівить Йоrо: нас шанує і бережеться 
я·комога, щоб ні в ч ім Ііас не nрогнівити . Жа.ІІОслива 
не то що до чо.1овіка . та аж до манІСІ НЬКІ..)Ї комашечки ... 
Яка С"ама добра і незлобна. так і про усіх дума. усякому 
повірить: і Бог 'іі сохрани11, що вона те~бе, а не кого Jleдa
чor•o nолю6ида: з друr·им би проnала на віки вічнії. Та й 
ти їі, сердеruну. збив бу.Іtо з nанте.1ику: знаю усе. Ох! Гріх 
так робити! 

- Дядьку! - обізвавсь бу,'Іt') Василь. 
- Мовчи. плем іннику: тн розкажеш оnісля. Такую-то 

дитину нам Бог милосердний дав... А за ії добрість. 
за їі смирноту. покірність треба їй такого мужика, щоб 
їй був як отець: щnб він їі кохаи. жа"1ував, вчив би їі ка усе 
добре, не давав би її кому зря зnбижати ... Чим нас Бо1· 
благословив у сім світі. чи худобинкою, чи скотинкою. 
усе тут би зоєталося з ятеві затим, що я хочу зятя. коди 
Бог благословить. узять до себе у nрийми, щоб він бун 
хазяїн добрий, щоб не розтратив. що од на{· щжйме. і щоб 
і П не до ві н ні Д() якої ну жди~ а кол и Боr бJІагословить 
діточками, та к щоб і їх дn rrуття через науху довести. і дещо 
їм зоставить. Тепер скажи мен і, Васи.1ю, не nравду я кажу? 

- Правду, nанотче, святу пранду ви говорите. Коли 
б ваша МІt.ІJість. щоб мене нагrадили Марусею. я б усе 
те сповнив. що ви l'ertep розказуєте. 

- Не можна. Васи.:но: не будеш ти їй таким мужем 
і хазяїном. ик хочеш. бо ее не від тебе... Вона теnер 
рада за тобою Х()Ч на ..:рай світу... Покинь їі. забудь. 
ne ходи до нас і не знай їі. хоч би вона тобі де і повстр і
чалась. н~ nогубляй 'іі і цуші їі. та й нас не r 1хай живих 
у яму. арошу тебе об сім ... (Ск.азав і гірко заnлакав) . Дай 
нам спокійно віку доживати ... 

- Та чом же ви . Наум Семенович , цумасте. шо я tte буду 
добрим їй мужем і хnрошим хазяїном'? 

- Ти сирота ... Я к nрийде набор. то nевно тобі .'!об 
забриють, бо ти сирота, 1а тебе нікому застуnитись; і д.я -
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д:ьки скажуть: •Ми тебе поїли. 1ОдR"rали і до розуму 
довели, служи за нашу чергу•. 1\ що тоді буде з Марусею? 
Ні жjнка, ні удова; звісно. як салдаток шанують: як саму 
nослідню nаnлюгу. і ніхrо не tJірить.. щоб була салдатка 
чесна / ... ) Худобу розтаскають, хто їі 1ащитить'! Діточки 
без доrлядіння у бідності. у нищеті. без науки (, ... / Так я тебе 
nолюбив, так мені тебе жа11Ко, як рідкого сина! - а не хnчу 
загубити СВО€Ї дочки. і такої, як наша Марус я. Тепер сам 
здоров бачиш, почnму не можу тебе зятем nрийняти. 

Як ударить Василь. вислухавши усе, руками об груди. 
ик приnаде на стіл . як заплаче. а далі. сказавши: • У сьому 
кін~ць•.- кинувся на шию, ооняв Наума кріnко і каже: 

- Прощай. мій! .. Коли ж тобі хоч трохи жаль бідного 
Василя . будь ласкав, будь жалісл~ів: поклич сюди Марусю, 
нехай я при п1бі попрощаюся з нею! 

От ввійшла Маруся. а за нею і Настя. 
ВасиJl.Ь, узявши Марусю за руку. і каже: 
- Марусенько! Правду. велику правцу сказав мені твій 

батько. Треба нам розлучитщ.·ь. 
- І навіки? - через велику сИJІу спита..-1а Маруси. 
- Побачимося ... і будеш ти моєю. ІЮJІИ не на сім світі. 

так на тім ! Прощай, моя Ма ... - і не договорив. як вона 
зомліла й покотилась йому на руки. Він її пригорнув до 
серuя кріn~е_о, nоцілував. віnдав її нечувственну батькові 
на рухи, rюці,1ував руку йому і Насті ... і nішов швидко. 
не оr.1ядаючись ... 

Не будемо розказувати. як кріnко і як довrо Маруся 
за ним журИJІася. Лt>две-.ІJедве. !:~рдешЮl, з журби не вмер,1а. 
Скільки вже бать~о з матір'ю їі не розважа.JІ и. усе нічого; 
а тим іще nуще. що не знала вона , зачJіМ і куди Василь 
її дівався; чи надовго він скрився. чи веrнетьси і коли ще то 
буде'? Питалася не раз батька.- що ж'! - 11е знаю та й ке 
знаю. Бо И сttравді він не знав. з яІКою думкою і кудн він 
скрИ"ВСи. 

Що Божий день перебере горішки. що ще на весіллі. 
як побачились уперше. та він їй дав, перебере. nерецілує 
та вn'ить до серця і положить. Або кол.и. r•утtщим днем, 
піде у бір на озера, де 1 ним раз rулила; там посидить. 
nоnлаче і з т-им і додому веrн1еться . Marn не дуже застзмила 
її поратись і робити. так сама бралась за все. •Мені.
каже.- не так серденьку тижко, як я що-небудь роб.'ІЮ11>. 
З rюдругами ніколи не rра:.ІІ<І і вже ов<.· і no них і не 
ВИХОдН.1а. 

Одробилися в полі, стал и від Сещ·на 
Маруся прийняласи nрясти: а з Покрови 

звечора сидtт-и . . 
vдосвtта встає • 
• 
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nряде, шмс. nораt;тьси 1 все журнтьси. 1 частенькu, як -~at.1e-

". б' реться кудн-неоудь сама со r, то плаче-nлаче, так що 

й Госnо.:r.и ! Бо о6 Васил~і н.і чутки, кі вісточкн. ик у Інщ~· 
вrrав . 

От і nилиnівка: о1· і Ганнино зачатіє, зачал и nарубки 
зас•tлати старостів до дівча·r. Зttай. люд.и швендяють 
no вутщям з nалн•rка.ми в руках. То rлядrt : ідуть двоє 
І10Перев' Я'J)' IS3Hi pyWHHKaMJt, бодрЯТЬСЯ, 8НХВ31ІЯЮТЬСИ ; ОТ 
там і там таку-то за такого проснатал.t . А інші свиничою 
стежкою, ттід тют<tми, мов•Іки С І)бі ідуть. і 11ід ru1е•н~м. 
зсtмість х;tіба свято1·о , несуть... гарбуз! Er·e! Ні где дітись: 
ик зароб•wн, так і відвічають. 

Не одні старосn1 заходИли і до старог('І дрота снатаnі 
Марусю.- та що ж? 

- Татмку мій ріднесенький! Sl їм .- каже,- nідн~су 
rю чарці! 

Старий бу,1о грнм11с на неї: 
- Чи ти дурна та божевільна '? Чом тн не йдеш? Л юди 

х ороші. чес ного роду, rrарень бойкнй: чи тооі поnовича. чи 
куrщи треба'! 

- Василя. а ко.'Ін не Васм я. то й ІІікоr·о ! .. - каже. 
бу.1о. Маруся. Мат•• їі у с.тьози. а ба•ько. бу:ю, а.ж роз
серJ.І,Итьси тв й к.рикнс: 

- ТС:І де того Ва~и-1я озьмемо'? Телер ти людей цура
єшся, а там стануть і тебе люди цуратись, і досидишс я . .. 
ДО СlдОІ К\1СИ . 

- Дарма, таточку! Без Василя не страшна меНІ 1 дом()-. 
вина, не то сщаи коса. 

Здвигне тільки rrле'fима Наум. nодума: •Нехай ще до того 
гtщуо,- та И замовчить. І йому Ж1SJІІ((1 бу,,о, що про Ва (;;ИЛЯ 
не було ніякої чутки : бо він йut·o дуже дюб•1в і усе 
наді явсь. що він з ~~.,бою що-небу;tь до nуття зробить. 

От і м 'ясtнщі nройшл••· і усюш• nішла С~'Іава, що Дротіона 
Маруся і горда. і шtuша: за туТt'шніх rrарубків не хочt.'. 
а жде собі nани•rа і1-за моря. Вона npo сюю славу 1нала, 
смі ялась і каже горло. було: •Llapмa! І nідожд,у9 . Парубkам 
же хоч і кріnко дос.ад.нu було. шо така красива і багата 
дівка у лад не дається. та н ічоr·о бу.1о робнти: с Іrлою 
не озьмеш. 

Пройrщ)в і піст. відr'овілись і - с.1ава Тобі. Гtх:nоди! -
дождад•кь uоскресе~r ія. Маруся у велнкодню суботу сама 
учнниші паску, rrолож~tла туди яєчок. імберю. бібкіu. . . . . . 
шапраtrу, 1 сnс~1ася пас ка r ВИ'-'<' ка, 1 жокта. 1 ще у nt>чt 

зарум 'янІшась. Полаt'Од~tла усе, Щt) треба, а ІUІ са;.ннt Ве.rнtк 
д.ень ура1щі з батраками понt:СJІІІ до церкнн ••а nовсящ~ніс 
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nаску. баранця печеного. nорося. ковбасу, крашанок 1 деся-
• • • • о 

ток. сало 1 грудку сот 1. роз1с.1авши на цвинтарІ у ряду 

з друt'Ими хустку , розложила усе гарненько. як їі мати 
в•т,,а, бо Настя r·t ic.!'fя недуги не піщла 1 двора. Наум 
же стан у церкві Божій і молиться. 

Кмtи Наум nриходив до церкви мо.'ІИ1'Іt сь. то вже сnравді 
.. . . . 

моли·вся, а не лoвttft вІтрІв, не розrлид.ав 1 сю:ш 1 туди. а стояв 
як треб<1 , FІеначе nеред самим Госnодом, Царем небесн~1.м , 
і ті.1ькt1 слухав. що читають і сnівають. А сьогодні, у такий 
веJtикий празник, він ще більш молквся, і на серці так ному 
бу."Іо весело. як і усякому боr·обоязному, кого nриведе Бог 
дождатись Ве.1нкоднк. 

0-r, як він стоїть і мо.-1итьск. сл у .ж ба Божая с ІІіває
'І'ЬСJt. ВІtИшон насеред церквн 4итати At10CTOJia ... І хто ж? 
Василь! . . Наум дИВИТЬСJt - і сам собі не вірить, чи ес: 
він , чи tce він ? Poзr,lмiu хоропrенько - аж зовсім він! 
«Та в і н же овсі кеnисьменtшй! Як же він буде читатн? Мо· 
же, навмання. без І<ниж.ки: може, витнер:шв наnам 'ять? 
Побачим! оо-

От Васи.ІtЬ нже і qПаu.1а-чтеніє1> скuзав та й 11очав ... 
та шо ·Ja r~1oc важниft! Чистий rоло~ю•И гtідба,ок! От 
Наум і дума: «Бачив я с"lЇПl)рождеиноrо, що читав Пса.пир 
так же без кюокюt; а Васн.1ь так у книжку диuить,.,;я . 
Мо.же . наnам'ять від дя-ка rtерейняв. та буцімто іі nнt· ьмеtс· 
ний? Ні! Якби нсnис ьменн~tИ. то не зумів би Апщ:тола, 
та ще й иа с"амий Ве,1икдснt .. nрочитати!» 

Прис:tухаєтt.ея Наум: Василь сnіва. Як же rючав херу
вимську, так таку, що й сам дяк не умів у т.щ и·Jяти. u Василь 
без заш1нки так усі гo.rюc tt і покрива. і nерево;щ вив()· 
дить 1 ... І 

Я І< вщ1шов rtаrютсщь зо хрести па ск у св.нчt·І·сую rюч~tтуоа

ти і народ рушив з 11ерквн . Наум зоnюшв Васи.1я та зараз . 
1 каже: 

- Христос воtжресе! 
От. nохристосувавшись з ним. як довt· о~л tпь. і каже 

йому Наум: 
Чи ще т11 Іtас, Васи,,ю, не забув·~ 

- Hexaft ме11е Бог забvде. ко.11t •.. •. 
- Добре ж . добре. сину! Те11ер FІс до того . Пrиходь 

до нас розrовітись / ... / 
Аж ось двері - pнnJ - і Оасипь у хату. Мару(: я так 

і Іtестямилао. і крю<нутt ве с воїм rо:юсом: .. ох. мій 
Васи.1ечку ! .. - та И ста..1а як укоnана. Стара Нас1·я тож 
зрадувалась, нt•ttaч~ Боr зна чому. і кннулаL·ь до 8аси:1я 
і nохри~тосува.rtас •~· От Наум ба•сить, щu ВасиJІь з Muryctю 
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сто)tть і тільки nогтщають, він tta неї. а вона 
ненач~ зроду вnерше бачатьсм, от і каже їм: 

на нього. 

- Чом же ви не хр•tстосу<:те~ь'! 
А Василь і каже: 
- Не смію, naнor•tel 
- Чом не смі·rи ·l - каже Наум.- Закон • 

nовелtва . , 
христосуваnн:м зо &.:JІt.:"м, 1 хоч ои з смерте.;lЬІІИМ ворогом. 

Похристосунтесь же по закону тричі. та ttexaй вас Бог 
боронить від усмкої nоганої думки~ ( ... / 

Стара Настя сіла за столом tta лаві, а Марусм білн 
неї скраю, шоб блк;кче nоратись. Васи.'І.Ь сів на ослоні. 
старий на nочті. а батраки в кittІJ.i столу. От. nерехреоив
шнсь і nрочитавши тричі •Христос воскрес з мертаих•. 
Наум зара ·J відрізав rJаски свмченої і положив nеред усяким 
гю куску. Покуштувавши П бережt-tо, щоб крихот не розси
пати nід cтiJJ. усмt.. перехрестивсь і сказав: •Спасибі 
Богу милосердному! Дан Боже і на той год діждати!• 
Тут же nрийнмлнсь за nечене: nоі.1и баранця. поросятин••· 
Далі їли ковбасу. сала кусочками нарізали і крашанок 
облуnиJІИ і nорізали на тарілочці. От сіє скінчивши, Маруся 
усе прибрала і з стола теж бережно зм~. і усі кр•tхти, 
• 4 • • • 

1 кІсточки. 1 лушnиння з ящь nовкидала у ПІЧ, та тогдІ 

вже стала nодавати страву. 

СтариІі Наум виnив чарку горілки nеред обідом, 
а Василь ttc став, бо. каже, ще не починав П nити. От 
і nодали борщ, а дат мловичнну, nокришилн на дерев'мній 
тарі.1очuі. nосо.1нли та й їmt - вже звісно, що не no-natt
c ьки. бо вtt/tелок не водиться - ПL1ЬЦJІМІ1. Опіс.'1 я nодади 
юшку з хляками, nечене було баранина. а там молашна 
каша ... 

Маруся чи їла, ч.и не їла: їй лучче усяких розrовнн -
опріч npaзtfи"a самтого - те. шо Василь вернувсн і жив. 
і злоров. ЗаХІt.'ІІtВШІtсь за матір, щоб батькn не бачив. нк 
ttсочка, дІtви,,ась на свого Василечка, а сама будтn дож
кою достає "J миски, аби то н~наче і воuа їсть. Куд.и їй 
вже їс.тн! У неї ~;.щно на думці, :як і у Василя! Так той 
вже чept--J си.'1у їв, то 6і.'1я Наума сидів:, і не можна бу.11о 
іtому з.1укавІІувати. щоб хорошенько подивитись на свою 
Марусю. 

Пообідавши і rнщякувавши Богу і батькові з матір'ю, 
ttк nаnрибирала усе Маруся. от Наум і каже: 
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- А в нас новий дяк сьогодн і Апостола читав. 
Настя зара :.s і nитається: 

А хто такий і відкіля'! 
Осьщ• в і н. nан Василь.- сказав Наум та й всміхнувси. 



- Хіба ж Васи.1ь письменний. Щ(ІО йому Аrюсто.'Іа 
читати'! - сnита .. 1а Настя : а Маrуся так уха і настоrошила. 
щоб усе •<утн. Щ() будуть говорити. 

- Був неnисьменний, а тепер Бог йому ро1ум rнх·лав. 
Розкажи, Вас •tлю, як ее тобі світ відкривсм'? Се мені навди-

~ . . 
ВОВИЖу: Ще lt ГОцу НеМа, ЯК ТИ 11ІШО8 8111 нас, а НаВЧІtlІСЯ 
письма і співати в.чісш, як і сам дяк. lle тн nобувзв'! 

- Я . дядьку. не був дуже далеко.- став розк~t1уватн 
Василь.- От ик ви мені відкрrt .'ІИ t:ніт і розтол кували 
мені . що й и буду пропащий. і чужий вік заїм. коли не 
зна(uІ.у за себе- найомщика, то думав-думав і трохи з ума 
не зіі1цюв. Правцу ви ка·J.а.1И, що за гроші вісім :.tесят 
руб.1ів. що я від хазиінз бrав? Ті.1ьки що на од<' ж у. Що ж тут 
мені було робити? Як то Бог noc.rta R rra думку: nіти д(} 
куnція, у них хороший 'Jаробіт<'"· Прийшов я до залі'Зн нка: 
він мене трохи 'Jнав. розказав йому все своє .rrиxo. В і н . nолу
маиuт. nрийняв мене за n'ятсот рубпів на год 'J тим. 
що, коли буду у своїм ді:tі сnравний. то він мені і бі.'Іьш 
nrибЗВИТЬ, і yte буде nрІtбаВЛИТИ , 6ЗttІ18ШИ МОЄ СТараніє. 
Я зрад,унавси, почувши, uю білмu Ніі•юr·о не трt•ба, щоб 
гроші Jаробити. .як тільки бути чес~щм і своє Ltiлo не 
11інуючис ь сrтрав.тити . З товариurам•1. хоч усе ІЇ моска.ті були . 
зараз nолаnнав. Ті}Іьки бачу. що во11н у~Сі tІисьмt:tmі і хто 
бі.тьш чого зна . більш nолуча жа.rаування. От як сів, м к сів ... 
і nравду вам, дядюшка, ска.жу, що ніч і д~нь вчи есь ... От н від 
Сnасі вк •t та до Різа:ва вкв•си~ь ЧІ1ТЗТІІ і ц~рК(ІІІНе , і граждан-. . . 
ське, nисати nотроху в~ІІК), ц•tхвrру знаю 1 на щотах 

хоч тис яч десять nудів уроздріб на хеунти. не nоми.тяючнсь. 
по:южу: хурщиків розщитаю і хазнйськос·о добра г.т яn.жу я~.: 
ока. щоб і копійка нігде даром не діва.тtсь. Товар.н.ні , .тасте . . . . . - . 
ОХОТИНКИ на криЛВСІ СПІват•t ЗаМІСТЬ ПІІІ'ІL'СЬКОІ ; ОТ І мене. 

як nоба•сн.тн . шо ro.тot· с. то ~~ привчн,111 трохи . П<ж и себе 
~ . 

не nос:.&авив на nуть, не Іtшов до вас , ІlJtдюшка : 1 Ht. не 

тяжко Mt"Hi бу.110, не бач'Ившн Марусі. та , ІІам ' ятаючи ваше 
С;1Ово. t:ам себе Мt)рив і не ход11в сюли ... 

Наум, вислухавши його. не м-ертrів та аж nонілував 
його у голову і цума: •Що за мtма дитина! Недаром н його 
лю6.1ю! Такий не nр<щаде•. Да.1і і nита : 

- Скі,1ьки ж тн жалування nолу~асш теnер? 
- Жалувавня не щот.- каже Васит.,- аби б ст:1ло на 

одежу. а те важніш усього. Шt1 хазяїн , зсщвши мою нужду, 
чort1 и боюся і через що ви не відда<.їІ.' 1а мене Марусі , 
сам ХJЮІ1оче об мен і: тenl.'r rюt:ила ме tн.• 'J хурою ув Одесу. 
і відті.'Ін піду у Мсхк:ву і на заводм, і тільки Іk'рнусь 
t~ ЮШІ ік Пречисті й , а ві11 ме н і сн~:кас найомшика. каже. 
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хоч n'ятсот py6.'1itt nотерию: увосен••· як скажуть набор, 
сам і віддасть. а t·роші, каже. будеш одслужуват•t . 

- Нехай тобі Бог noмara! - ~ .. казав Наум. а далІ, поду
мавши, й каже: - Чого ж бі,,ьше думати'! Прнси .. 1ай у вівто
рок. nіслязавтра. !І юдей, бер•• рушttики: і тобі весс.1і ше буде 
у дорозі. і Марус я тут світом не нуnитиме. Тепер нічого 
боятись. Се вже nettнo, що ти ІІайомщика nоставиш. дасть 
Бог, вернешся - уносени і весі-111 R. 

Не можttа й розІ\азати. ик зрадощіJ1И і Василь. і Марус я ! 
Зараз кинулися аж до ніг батькових, і цL-rують їх, і руки йому 
цілують. і самі обнімуться. і знов до нього кинутьс я. і jяку
ють йому. то до матері ( ... ) 

Як вж:е той день у Вас1tля та в Марусі бу:щ. нам нуждІІ 
мало, бо, звісно, •tи ходили, чи сиділи. а yct• об однім 
говорил и : як оnин без одного скучав, коли, що і як думав; 
як ні думаtю ні гадuно вони nобачились; яка ще радость буде, 
як уже nосватаються - отаке усе е·оворили, та І'\'ІЛубилисн . 
та милvвалис я . 

• 
От же. і в івторок 11астuв . І к не•щру стали дожидатиса, 

старостів: nрибрали хuту. засвітили сві•tе•~ку перед боr·ам и ; 
~тарі нарядилис я. н к довг велить. а що Марус я nрибра.rtася, 
так вже нічого й казати. От r1остукали і раз. і вдру1·е. 
і утретє. і ввійшли старости. і 110да.1и хліб. і rоворю1и . . . "' 
старости законнІ речІ про кунншо. як 1 поnеред сього оуло. 

Зара·J Наум - а раденький же rакий! - і каже, буцімто 
1 cepLtt·м : 

- T~t UJ<.1 ее за наnа<.Іь тu"а'! Жінко! Що будемо 
робити '•' .llочко. а ходи-ке сюди на пораду! 

Маруся. вІtншовши із кімнати. 1асороми:1ась - Госnо
nи! - почервоніла, що твій ма.с.. і. не nоклоникши~ь. зараз 
стада бітІ ne•ti та й кo.r1yna її na.rr ьrteм. 

От Наум і каже: 
- Бачте, ловці- молщщі, що в•• наробили? Мене 1 жitt-. . 

кою смути.1н , дочку nристидили, що скоро "''' зоас1м 

nова.1ить. мабуть. дума тут більш не жити! Гай, гай! 
Так ось що ми зробимо: хліб святий nр•tньмасмо, Jtоброго 
с,'Іова ве цураємос.я. а щоб ви наt: не порочили, що ми nерс
держуєм куниці та крас н і ді виці , так ми вас Іюв'нжемо 
і тогді ус.:е добре вам скажемо. Дочко! nрийшла і Н ІШІСІ . . 
черга до nрихладу казати : гощ JtИШІ..'В Ь nrч колупати, а ч и 

нема чим сих ловtlін-молодців rtoв' язати? 
Іще ве час було Марусі nоІ..'..ІІ ух.ати - знай, колупа. 
От ьже мати їй каже: 
- Ти чуt:.Ш , Марусю. що батЬІФ кажес! Іди ж. іди та да

вай чим людей rюв ' язати. Або, може. нічого не nридба..1а та 
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з сорому nіч ко;Іуnаєщ? Не вміла матері СJІухати, не вчю1ас я 
ор,.стн. не заробма рушник ів. так в'яжи хоч валом. коли 

і тон ше є. 
Піш..'Іа Марус я у кімнату і винt'С-1сt на дер~в ·яній тарі

лочцІ два рушники аоогих та мудро вишинtх, хре~:т- иавхрест 

ооКJІаденнх. і no.!ІOЖtL1a на х,1ібt,ві свитому, а сама ста..1а 
nеред о6разС\м та й вдарклз три щж.1они. да11і отцю трич і 
ПOКJІOHtt.rtac я у ноги і nоці11уВ<1ла у руку, неньці так же: 
і. узявши рушники, nіднес.rІа на тарілочці nерше старшому 
старості. а там і другому. Вони. усrdвши. nок.1оннлис я. 
узяли рушники й ка.жуть: 

- Сnасибі батьк(Іві й матері, шо свос дит" рано будили 
і доброму ділу навчили. Спасибі і дівочні, що рано уставала. 
тонко nряла і хорошенькі рушники nридбала. 

Пов' язавІJlи собі один одному рушника, от староста 
• 
1 каже: 

- Робіть же діlІ(І 'J кінцем, рознідайтесь з князем -
• о • • 

молодцем: ми. nриведенІ. не з-так винуватІ ; в нж1те при-

водщІ , щоб не втік з хати. 
От мати й каже: 
- Анv. доню! Ти ж мені кuзала, що на те по п'ятінках -

зарпб,,яла. шоб шовкову хустку nрttдбатн та нею r1еню 
• 

зв язати . 

Вин~с~1а Маруси замість хуст~<и шОІІkони~і rmaтlж. 
красний та хороший. Яk сама. Наум їй і каже: 

- Сьому. дочко . сама чrn.1 нй. за пояс хустІ<)" затикай, 
та до себе nритягай. та с.;1ухай йоrо. та шануй; а тет:r 
йоr·о й nоцL1уй. 

От вони і 110W.l )'83.1HCb, а Васи .. 1 ь і внtШН)'В Марусі . 
На ТЗрІJІК)' Ц~1КОВОГО. 

Піс.1я сього crdp<X:тa ·tве.пін nосватаюtм, шоб к.1аня..'Іись 
перш батькоІІі у но1-и тричі : а як nок.1uн•t:щсь утретє та 
й лежать. а батько їм і ~<.аже : 

- Г JUІди ж., зятю! Жінку свою бий і уранці і увечері. 
і встаючи і ля•·аючtt , і за діло і без д1,1а, а сварttсь з нею 
поусяк•Іас. Не справлнй їй ні n.rtаттн. tti одежі. дома не 
СИ!J.Н , таскайсм 110 шинкам та по чужим ж і tскам : то з жінкою 
у r1арочці і з діточками нкраз nідете у старцj, А nt, дочко. 

• • • о • .. •• 

мужику не сnускаи 1 НІ у ЧІМ иому не поважаи: 

коли дуrний буде, то nоїде у nnлe до хл іба . а ти йди у шинок. 
rtpnnивaй оста tсІІіИ шматок: nий, І")'JІЯЙ, а ві Іі нехай rолодує; 

• • • 4~ 

та 1 в печІ tІtколи не клоnочtt : вехаи nаутинням 'Jастелетьс" 

11іч, от вам і ус я річ . Btt не мuлевькі вже, <:амі розум 
масте. і що я Іtам кажу і Яk вам жит.и. знаєте . 

А стар<:х-та і крикнув: 



- За таку навуку цілуйте. діти. батька в руку! 
Поцілувавщи, пок.'lанялись матері теж тричі. Мати не 

казала їм нjчоrо; їА закон велить, fі.'!аrослшtляючи діточок , 
тільки nлакати. 

Далі староста сів і каже тричі: 
- Христос воскрес! 
А старі йому ув одвіт теж тричі: 
- Воістину воскрес ! 
Старости кажуть: 
- Панове сватове! 

А свати кажуть: 

- А ми раді СJІухати! 
Старости кажуть: 
- Що ви жалали, то ми зді11али; .а за сії реЩ дайте 

• 
нам rорrлки r·речи. 

А старі кажуть: 

- Просим милості на ХJІіб, на сіль· і на сватання. 
Після сього аосватаних і nоса!lМли. ЗВJfЧі.ІЙRО, на покуть, 

на nосад. Батько сів біJІЯ зятя. а мати. звіс но, пора
лас::ь, сама і страву на с::т·іл nоДавала, бо вже Марусі не 
годилоси з посацу уставати. Старости с::L'ІИ на ос.'Іоні 
біл я столу. 

Поки мати страву носила, батько став частувапІ ста ро
сті в. Перший староста покуштував, поцмокав і каже: 

- Скільки ми по світу не їжджали. а таких напитків . . . 
1 не чуватt. 1 .. е видми, 1 не куштували. 

- Се ми таке для любезних сватів з-за моря придба
ли ,- каже Наум і просить: - Ось нут~ ж, усю покуштуйте. 
Зверху хороша, а н.асподі самий гарний смак! 

Випив староста, зморщнвси, закректав та й каже: 
- Від сього зразу ПО\Іервонієщ як рак! 
Випив і друrий староста. теж прицмокуючи, і теж ІІри

мовляв, nОХВЗJІRЮЧИ. 

Поговори.вши ус і законнії реч і . стали частуватись nо
просту, з своїми виrадками. а далі. тільки що стали вечеrяти. 
і обізвались дівчата. що Маруся ще завидна nросила до 
себе на сватання, і сnівали , уходwчи у хату, сюю nісеньку: 
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Та тм , цу~чко. наша Мар'счко! 

Обміта/І'І'е ШІори, 

Застилат ("ТО."ПІ. 

К .1адіть лnJКе•Іки. 

Срі611 іі б.rrюп.ечки , 

Зnдоті ІtСИ(очки : 

0r ідуть друJК~•ІІ(И ! 

! 



• • 

От як пересп1вали. та й поклонились низенько, та й 

кажуть: 

- Дай, Боже, вам вечір добрий: помаrайбі вам на усе 
добре! 

Стара Настя така вже радісі нька, що Боr привіІІ їі 
дождати одн.им одну донечку nросватати за хорошоt·о 

чоловіка, та ще їй лю6'изного: землі nід собою не чує. 
порається хутко, і де та сила узилася, аж біга від стола 
до печі, і страву носить. і порядок дає. Кинулась зараз 

• 
до дружечок 1 каже: 

- С11асибі! Просимо на хліб, на сіль і на сватання.
Та й усадила їх rю чину, від Марусі скрізь по лав і , 
та й каже: - Сідайте, дружечки, мої голубочки! 

Так дівчатам вже не до їжі; одно те, що стидно при 

людRХ їсти. щоб ке сказали люди: •Ото голодна! Мабуть. 
дома нічого їсти. так біrа по чуж.Jfм людям та й поживля
ється; он, бач, як запихається•,- а друге й те. що треба СВQЄ 
діло сnравляти: та, не бравшис ь за ло.жечJ<и, і заспівали: 

ОА чому, чому 

У сім новім дому 

Так рано 3асвіч.:но? 

Мар'єчка ІІСтаJШ , 

Косу ч~ала, 

Баnонw.а nopall)ka.~a: 

• Пopa.tt;t. мене. 

М і І1 батеttЬАу, 

Кого 1 п.ружечкн брати?• 

о.Берн, Д\)ІІС'ІІЬІСО, 

сооі ріJJне н..,.у. 

Щоо Не бу;ю ГНЇІІІ\еНЬІОі І), 

Ca;IOBit, ЛОНС'ІІ\>«11, 

І ІІИІде, і нижче. 

.А (JI()IO Р<~дмНОНЬАУ бл.t~Ж.ЧІ?. 

Як же nобачили, що стара Настя від такої жалібної . . 
nacm, nокинувши nоратись. стала тижко n11акати, вони за-. . 
СПІВалИ ІtІШИХ : 

Де ж буе CeJJt''JeHb, 

Де ж. була утінkа? 

Селе3еttь на &:паку. 

Утінu н.а nлaJNo.y, 

А nnep же 80JU4 

На однім WUІІІку • 

Тв ід.иТІ> же ІЮІІМ 

Дрібную р•ску, 

z 11 
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ОА n'ють • ., еони 

X c~'tllllll)'., •щу. 

ДІ! • буs Вn•·ильІц{f 

д., • G)·.1a Мuр'с.. ка'/ 

Во~к.1ь•о у бn reнw;a.. 

Мuр'с<ІКІІ у ~110ro. 

А 11:-ncp *'t" ІІОІІИ 

УІІ О;ІІІ ІІі (·МrІ .10ІІІ;оІU . 

ОА ІІ' КІ'rІt АІС 11(\llfl 

Зо:.,е ІІt" """''· 
Та ід.11ть Alt" ІЮНИ 

Д рІ6Н j І .. ІІJІа 011, 

У мед ум u к ІІКІ'І и. 

Маком •&иІІ:~юq>t. 

• 

Далі дівчата. бача•m. що 11росватані собі "·ид.ять і. оп рі ч 
с~бе, нікого не бачать і н і•юго, що біля них робитьсн, н~ 
ЧУЮТЬ, )ЗХОТі,1 ІІ ЇХ 3ЗЧ'-'ПJtТІ1 і ПОІІеСt=-1ИТИ Til Й ЗЗСПІ8ЗЛИ: 

Та 11 <:Шlу .:щн•кІі,.,1 ttr щое&-таа, 

Ти~о~ Василь Мару'' ' 11с- tU.••yвas: 

SІІ< же .:мо~Іі••' Jмщебеmа. 

Вn<'ІІ:ІьМІ Мару•· •' ІІІЩіJІу ІШк. 

Тут усі зарегота.1 ••сь на усю хату. і Наум на пав"· ь.. 
щоб таки діти notl.i.lyвa.-1 ІН:t •• а їм те на РУ"У ков і нька ! .. ДалІ 
дівчата , буцімто жарту юч11 . і засnівали : 

Та ТМ • .':\)'Uit''JHt, IUIWII \t.J r 't.m..u! 
Лu .... : ri11:" I"JЖt'lll>k )', 

Сіс.'~'tІТЬ 11111Ю.1tСІІІ.Ку, 

щ.~ м' JІкu t:тутатн . 

Н nJІ.ІІІ р r n н JІ I()flll rи • 

3 ('kf!Hft1Ut!o411. J ІІІІМ6ts.1n ... ІІ , 

J XOp iiiU HNII 0011\}IINH. 

Як же вслухався у ее Наум та я" розходиfІ('ь! Притьмом: 
давай музик у та й давай! Hirne І1ітн,· ь: no6ir11a моторніша 
із усі х . от-таtоt Домаха Т~тJІк і вна, :tu скриn11ика та А n-ри
кликало його. Батечки. піднялися танці та скоІнt та ~;. 
що ну! Набіг,lа 110вна хата людей. як nочули. що старий 
Дрот тn проеватав свою дочку . То ще ма.1о, щt' у хатІ , а Tt) 
й око.1о вікон бу.1о баt·ацько, так і зазИJ)ають; а бі.1я 
Х ІНИ діІNата з rІарубками нос ят~.ся : дінчата дрібушки 
ВІtб•tваютt •• 11арубоцтею Г\1І1ака ГdJЩЮf;, бап.к u 'J матіr 'ю, 
1наіі . людей частують ... Така гу.1ью1 бу11а. шо криfІ Бож"·! 
Tpoxn чн ••е до с uіту І)'.1 М.1И . Ті,1 ьки Василь та Марус я ttil\oro 

212 

• 

, 



• • 

не бачили і днвувалакм. що так шв.идко народ ро•JНішовся . 
За голуб.1енвям та u МИ..1)'1ІЗННJІМ незчу.1ися. мк і ніч 
минулас я . 

Не дай. Боже, •юловікові ne<&a..'li або якої наnасті. 1'0 

урем'я іде - не йде. мов рак n <'Івзе. А ик же у радості, то 

і ttезчуєшся. як soнq біжить: як ластівка. nроnливе. Думаєш. 
один деІfЬ nроИшов. аж. глJШи. вже lf ти.жня нема. Так бу.1t, 
з Василем і з Марусі."ю: усе укуnці та вкуnці. JІК. го-1уб 
1 голубкою. І у город. і Ra місто. і до колисок. і ІІа огород. 
усе укупі собі ходять. І у монастир на богомолля укуnці 
ходили. і мо.1е6ень ttаньма.1и . шо Маруси обіцн.1ася. ко~1и 
бvде nосватаtщ :sa Васил я . 

· Тіки-nритіки. аж <к·ь і nртюди! У сеє урем ' я хазяїн йort) 
внси..1а хуру. і Васаtлев і з нею треба вистуnати. 

- Ох. нам .1ИІLІt'ІІько.- крізь с.лмпн каJКуть обоє. 
Ми ж і tte наговорили~:ь. ми й не надивились оди в на олноrо ... 
неначе Сt>4..'Годн і тіт.ки зійшлиси. 

- Не 11.''\a•t. Вnсилечку.- каже ному Маруся.- Ти 
у дорозі И незчуєшс•. як і сnасівка настигне. тоді вернешся 
сюди і будемо укуnці . Г.1ядн ті;lЬКІt, щоб ти був здоровий; 
11е скучай і 11е удана~kя у тугу без мене; а я, остаашне я 
без тебе. рано й веч і р буду елізаньками вмиватисн ... 

- Годі ж . годі, моя перстілочко! Не плач , мои лебі
дочко! - каже їй Васн.1ь. пrиrортаючи до своrо сердеtІІ.· 
ка . - Нехай я на чужій стороні один буду горе знати. а тн. 
тут зоt·,·uuшись. будь 'Jдорщtа і весела та дожидай мене. 
А щоб нам одралніш було. так прошу тебе: вечірІІя зіро•І -

. - - V -

ка ЯК ЗІІІдt', ТО ТИ. СІ\ОМ:ИНЗК>ЧИ МеНе. ПОt.'Н(ДЗІf На Не І: у ту 
• r10py я стану зорювати. ГitRHY на тую з.Ір('І'ІКУ А знатиму, що 

тн на неї дивишся. то мені одрадніш буде. неначе я див
люся на твої очиці. шо. я к зірочки. ся ють. Не nлач же. 
tte пдач! 

ОтаІ\ · то вони у остаюrі часи розмов.1я:щ і обоє плакали 
безnерестанно! А як же npиiнuJJO зовс-ім nрощатнсь. так що 
там бу;ю! .. К оJІи вже і старий Наум ·так і хлюнt, як мала 
щtтн.на, а мати . глямчи на сльози та на тугу Марусину. 
аж з.1яr.1а ; так шо про молодих і казати! .. На nрощанні 
випрохала Маруся у Васиm• сватаниИ нлаток. шо замkть 
хустки йому дала. затим. щuб часом дорогою не загубив 
і що вона ка нt> і. мов на нього. JUtвитиметься. П ова .жttв ї~І 
Васи.1ь. віддаts. а !КІШІ no.1n.«и.1a у тоіt маток r·орішк•t ще 
ті. що сnерва- наnt.>рва Василь дав ій на весі.1.1 і, зав' мзала. 
та й по;южиJІа до серденька. та й КІJ же: 

- Тут воно лежатн·ме. аж rюкн ти вернешс я і сам 

0'1bMC'LII . 
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Смк -таk Васмь насму вирваек:я від старих, а Мар}'СЯ 
nішла його проводжати. То було на самі nроводи. і треба 
було через кладовище йти. де на гробах у той день ус і 
nомкнають своіх родичів. Or Марус я уз.я.1а й мІtсочку , 
щоб і своїх пом'янути. Положила курку варену, три u'я1ки 
бубликів. буханець, два книша та зверху n'ята.ковий меДя
ник та узяла материну калитку з грішми. щоб старttя.м nо
дати; а Василь тож з нею н іс у хустці аж три десятки кра
шанок. 

Прийшли на гроби, аж панотець вже й там. і збирається 
nравити rtанахиду. Маруси rtоставила до гурту і свою ми
сочку , і граматку батюш1.U подала. щоб 11ом'янув її роІUtчів. 

Маруся, смутна й невссела. усе моли.Jrас я та, 'Jн:ан . nоаuю
ни била; ик же заспівзли дя к и •ІІ і net1aлi, ні воздиханія•. 
так вона і захлипала, та й каже: 

- Як ти вернешся . Василе•н~у. то, може. мене на сім 
кладовищі будеш так поминатн. 

Васмь аж здригнувся nісля такого слова і х отів іі зоrІи 
нити, щоб викинуда таку думку з голови, так і у само• ·о 
сльоза так і б'є, а ші cepui туrа таіКа nала, що йому дух так 
і захнатує; і сам не зна, від •юго йому так .є. 

Одс.1ужи.1ІИ панахиду. noдa.rta Марус я мисочку nанотневі. 
а старців Божих обділила крашанками і r-рішми за царство 
небесне помершпх. Посідали люд-и на гробах трапе1уватн 
і nомниати родичів. а Марусі вже не до того: Васмь ледве 

• • V 

промовив, шо вже пора ному ити до ха'Jяи.ства . 

Батечки! як заrо.'Іосить Маруся. та так і повис.1а йому на 
шию! Вицілувала його і в вічі , і у лоб, і у щокtt, і у шию ... 
далі , наче хто її направив, ра1ом nокииула його. о•нщі 
засяяли, то була блідна, а тутечк и ПО'Іервоні:tа , та так 
r·о;юсно, ніби не вона, ска·Jала Васи.леві , не зоrtиняючись: 

- Васн,, ю! На кдадовищі ме11е пок идаєш, на кладовищі 
мен~ 11 знайдеш! ГІоминай мене, не удавайс я у тугу ... nро
щай на віки .вічні ! .. Та.ч nобачимщ·ь! 

Сеє сказавши. не 01ираючись.. пішла додому швимо, 
ступаючи rа.к легесенько, нена,Іе і 1-емлі не доторкається. 

А Василь'! Ненаqе t-рім бі .. 1я його вдарив! Стоїть як уко
nаttий ... Далі дуже тяжко здохнув. nідня·в оч і no Бога. . . 
перехрестнВС'Я, вдарив nоклон 1. r1рнnавш.н на те мІсце, де 

стома Маруся, ціл~вав землю замість 'П, боJІчись самої 
думки об тім. що сказала ~ому Маруся, а далі nромовив: 

- Госrюди милос.ердюtй ! н~х:ай я ОДИ.Н усі б i JUt ІІере
терnлю, нех ай я вмру , тільки r1омилуй мою Марусю! Дай 
нам nож.кти на сім світі , а втім - як Твоя воля свн,·а ! -
1'а й nішов тихою \:ТVnою до гос:н оди . • 

214 



Чи давно наша Маруся була весс.1енька. як !k:Ciнttя 
зоренька. говортtва, як горобчtrк. nров()рна і жартовлива, . . . 
ЯК ЛЗСТІВОЧКЗ, а теnер ТОЧНІСІІІЬКО "" у ІЮду Оnущена. 

ГоІЮрити - мало й говорttть: с яде uтти. •нr то стібну.1а . . . 
голкою, чи НІ, чи веде нитку. чи НІ . а "Jараз 1 'Jадумається. 

і рученята nосклада; nіде ув огород nолоти. стане над гряд
кою та Х()Ч ці,,ий день стоятJІмет.ь, н ічого не зробивши, 
rюкtt мати їі не nокличе; nриставить оо ідатн. то або у нетоп
леву nіч. або забуде чоrо nшюжити. або усе у неї перекн
пнть. що й їсти не мо .ж І-Іа. .. Часто гримав ІІа неї батько 
і .1аск.ою уt·оворював. щоб не журилас JІ , щоб у тугу не ьда
валася. що туга з'їсть їі злоров' м. "Jа •Іахне. занедужа. Тіль•ш 
їі і речей: 

- Таточку. батечку. і ти. мат і нко рі11Іtес.енькаІ Що ж ме
ні робити. коли не можу забути свого гopJt! Не можу не 
думати об своєму Васи.1ечкові ! Світ мені немнлий. і ніщо 
не розвеселяє. Серце мое розривається. дивлRчись на вас, 

щu ви об мені убиваєтесь. та що буду робити! Я й сама 
• • u • • ... • 

СВОІИ ТУЗІ не рада ; ТL'ІЬКИ у МеНе И думки: де те11ер МІЙ 

Василь'! Знаю, що час , що день. иін від мене - усе дальш: 
от мене туга й душить! Не воруште мене, не заньмайтt- мене. 
неначе вtt й не баqите нічоt·о; не розважайте мене; мені 
нettuчe легше. '"' fl журюся уво.1ю і ніхто мені не міша! 

Порадившись меж собою, старі дали їй во.ttю: ttexai\. 
кажуть. як собі зна. так з собою і робить. Наділнв 
їі Бог розумом. вона й бого6ояз:tива. і богомL1ьна . так її 
Отець милосердний не оставить. Нехай постуnа мк зна! 

Тільки ж що начне вечоріти . вона вже й сидить на npнcni 
й ВИГJ1Яда вечірньої зіроньки ... БJ1ИСtсе вона ... тут Марус м 
зараз і стане така рада, така рада. що tte то що! •Онде мі й 
Ваоr.1ь! - сама собі розмnа:rя . - Ві. Іі дивиться нu свою 
зірочку й зва. що й я дивлюсь! .. Отак блнстять й йоrо очнuі. 
як. було. біжу йому назустр і •• ... • І вже тут їі хоч к.1ttч - не , . . . . ._ . . 
КЛІfЧ , ХОЧ ЩО рООН, а ВЖt" НІ 3 МІСЦЯ Не ПІде І ОЧеИ ВІд ЗІрКИ . ... . . 
tte ·tведе . аж поки вона зовсІм не заиде: тощ тяжко 1tTXtt\.' 
й скаже: •Прощаі1 же. мій Васн.1еч~~о.у! Ночрі 3 Богом та 
вертайсь швидше до твоєї бідної Марусі•. Увійшовши ж у 
хату. перецілує усяк ий rоріUІок і n.1nток разів сто noцi:ryc 
та. згорнувши. пр•r.1ожttть до серця та так і заночує ( ... І 

Сяк-так. то з журбою. то '.1 тугою. проман•rила Маруся 
до спасі вки : а у сnасівку, ік Пречистій . казав Василь. буш.· 
неодМінно. Хоч і не зовс ім Маруся повеселіша.'І а. ·ra усе 
таки не11аче стала nотроху ожикати. 

Вона й дома nораєтьсR. В<НІа й з батьком у полі чи r·ро
мадити. чи жати: бо вже й Наvм. щtв:rячttсь tta неї. що вона . . 
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стала розважатись. і собі по~селішав. і дума: «С1ава Тобі . 
Госnошt!• 1 ... 1 

Раз у сnасівку , на третій день 11іс~1я Спаса вона nішла 
у бір за грибами. НапаJІа на Р••жикн. та так же їх 6аrа11ько 
бу;ю; і хоч і щ1брс:щи:tа nІJ воді, та назбирала їх повн.ісіньк~ 
відро і щсо і1 кошик. От щ~ 6 то їх 6pa.m1. та як же пішов дощ 
та престрашн.•tй, ик з відра, та з хо.1од.ним вітром; а вона 6у.1а 
ув однін тяжнно.віА юпuі і свнтин.н нt.> брала. Що ій тут на 
сві·ті робити'! До села було далеч~нько. а дощ так і nолива! 
Нігде д.ітись - треба біrт11 додому. Ішла, а де і підбіr·цем, 
та поки npиAuma дощ)му. так одне те . що утомилась, 

а друrе - змокла як хлюща, так з неі і тече; а змерз . ..1а ж то 
так. що зуб з зубом не зведе, їdК і труситься. 

З лихом пополам nрибігла додому. Л дома ж то матtt ста -. ,. . . . . 
ренька 1 усе соо1 немощна. не зду.жа шднятись 1 у nечІ ·Jа-

тоnнти. Лt1ХО, та й r011i. нашій Марусі! Нктки сухої на ній 
нема. а нігде обсушитись; змерз!Іа ненач.е з.имоіо, а ••ігдс 
обігрітись. З;tіз:щ на nіч, та кк не на 1::\'')ІМену. так 1ue 
пуще змерЗJtа. Укрит:н: ь і І.<ожухом.- нічоs't"І! Так Jtихо
радІ(а їі і б'с. 

Прийшов Наум. на:J~tрнув Мару~:ю та аж ').ІІ ЯКїtВ(:ь; Гос
поди, Тво" воля! Сама Яk воrоRь rаркча. а 'іі трусить так, що 
И сказати н.: можна! 

Подуr.tав-подумав та й став Бnry молитись. Се вже 
у нього булu така на ·rура: чи хоч трохи біда, ч~t радіпь 
є йому яка. зараз no Боr11; так і тут . Помо.rшвІ.'ь, перехрt>
стив три•tі Марусю і ліг собі. Прис.: sухаеться троха: Маруся 
не засну .. 1а'! •дай, Г осrюди, щоб з.а~ну.rs а і щоб :rdвтра з.'! о
рова бу.1а!• - с казавши сес, ,тіг і ... заснув. 

Тільки що у саму rлyrty 11івніч будить його На~тя якомоrа . 
t каже: 

- Подивись. Науме. шо з Марусею дієтм·я'! Стогне . 
час вщ часу дужче ... от усе дужче ... аж крич•пь .... 

Наум вже біли ~~~дужої: 
- Що тобі, Марусю'! Чого т~1 стогнеш'? Що в тебе 

бмить? 
- Таточку ... батечку ... Ох. не .LІJJйте проnасти ... КО;1~ ... 

ох, ти.жко мені ! .. Робіть шо знаете ... кодеть мене! .. 
- де саме ко~1еть, Маше,Іко'! 
- Ох! ох! У лівім боці ... Поможіть мені! .. Не стермю .. . 
Кинувся Наум, викресав &ОПІЮ, зас вітив світло, аж і 

Настя вже встала; де та й си.1а узиІ"Іась'! до Марусі ... а вона 
усе дужче стогне .. . 

Що робити - і самі не знають. .. Сяк-так ~·тарі удвох . . ... 
затогtиJІи r11ч. укрили 11 кожухам•t ... так кр•tчитt •. 
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- Душно! Не межу на печі ... nоложіть мене на ла.ві ... 
Ох. душно мені! Ох. важко ме••і! Бо.1fить .же бік ... ох! 

Пос,1али мерщій на ла ві: у ·Jи.1ись обнс старі Зв(ІдИти 
Мару,·ю ... Вона не зДужа йти, старі не здужають ії ~сти ... 
спотнкаютьси ... Маруси стоп•е. п#1ач~. а cr.api. димичись 
на неі, собі мачуть ... 

Через nреВt.~.Jшку силу дотаска.1tt Марусю, nоложили на 
.1аві . в"rнл:и рtШНом, бо усе kаже. що ій душно: а сам і ста.1и 
радитись. що з нею роб.итІt . На\.їЯ - Щ')ООЇ бігти до зна
хурки, щоб DMJtлa або злиза.1а; бо ее ій, мабуть. з uчсн: або 
нехай nepeno:юx вилива. або трJІсщо відшеnтує; нt>хай 
що зна. те й робить. Так Наум ж.е не тії. бо дуже не любив 
ні знахурок, ні ворожок ... От він за ра з дістав iopдatt(bKt)Ї 
води та й зве~тів Насті. щоб нею нат~рла Марусі б1к. де 
болить. і дав тієї ж води трошк tt нашпис ь, а сам nідкурю
вза П херувимським Іtедик<щнім ладаном. nомоливсь 1 На
СТІ:'Ю Боr-у ... аж ось і Марус я притихла. стала б то засинuти. 
Старj вже хотілt~ з радості r-acитJt й самі :tмrати ... Як тут 
оп ' ять Маруся не своїм голосом закричали: 

- Ох , 1Нtшечко! Коле мене . ~о: оле у бік, nече ... Ох, трудно 
мені! Баті ночку рідненький, маті воч:ко моя, голубочко ! 
р у ' П . ., С І Н . ятуит~ . омо.ж1ть меНІ... мерть мом .. е дає. .. меНJ 

дихати! .. 
Ба•тть Наум. щu зовсі'' б іда, треба Шt)- небудь і робити, 

схоnив шаnку, nобіг до сусіди. розбудиu, nor1poxaв їі, щоб 
Ашла шв•tдше ва nоміч ДІ) На~ті . Не ;~ахuмчи додому. ni
Шt.1B у r·ород. ( ... 1 

Tati. ·TO старому шоидко •і ді.-tти ! 
тоrді Наум дотюnав до ЦІІЛ.ЮрІtка . 
. ІJ tt 1 ... 1 

Сонечко підни.'Іось. 
П ntнt йоr·о збуди-

Я к ш·тш.ів цилюрик Марусю. та аж tацмокав. 

- Худо ді.•н1! 
lloвr·o того розказувати . ик вона три дІНІ так страждала! 

Що таt.ІІ цн.,юрик лічив. а то вІн і німцм nривозІtв: 1 тон 
і масть до боку nрикладав. і чоrСІ то B.ike не: робив! .. Так нема 
леr·ше та it нема! І що далі. то yct: гірш бу.ІJо. 

Наум nав ім волю. що хоті.'І И , роби.,и : а сам, заnерш 11сь. 
усе Б01·у молит:ь: впаде нав ... олішюt , руки ,,ама: Яk в:tарttть 
nок.1он. та 1 nівчаса .1ежнть і усе мо.тtтьс н : t~ Госnоди МІtJ\0-
сердн ий, не сироти нас! Не віднімай від ІНІС нашої радості! 
Ріши ме11е усії худоби: озьми мевt:. спфоrо, Іtемощtюrо, 
озьми мене до ~ебе: нехай вона nожиВt" на світі..... Далі 
закінча : •да будеть воли ТвоR святая зн мною. rpiumим f 
Ти усе- ·тасш. Ти лучче 'Jробщн. чим м11 , rріrш1 ії. ду
масмt'!., 
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П..ідійде 
скриньку з 

. .. . .. 
до н1мщ.. nросить. руки ному цалує... вивас 

грошима. а, мабуть, було у ній сот три рублів. . 
1 nросить: 

- Бери.- каже,- скільки хоч, усі озьми, усю худобу . . . . . 
озьмн. усього рІшусь, у старш nщу. nлькн ВНJІІЧИ моє дитя; 

вона в мене однісінька ... Без неї нащо мені жити'! Не буде 
• • - # • 

ме нІ кІикоІ радостІ ... хто мене догляне ... хто ... - та так 1 за-

rо.rюсить. Дарма що німець. та й він заплакав, і хоч би тооі 
коnієчку узяв. У останній раз юt був, і вn' ять чого-то не 
робив. а далі сказав: 

- Нічого не можна зробити! - З тим і nоїхав. 
Моливсь Наум, моливсь ... і що то вж.е nлакав! Так і rtід

мива сльозами. Далі вийшов із кімнати. подививсь на 
Марусю, бачить •. що вона, як тая свічечка. догоряє. nере
хрестивсь і на думці каже собі : "'Госnоди! Твоя воля ·свя
тая! Прости нас. грішних, і навчи. що нам робити і як Тебе 
слухати?-. Та з сим словом і nішов. 

Іде і за сльозами світу не бачить. Позвав nанотця. той . . 
аж здивувавсь, що така здорова wвка у три дНІ кк занеду· 

жала. а вже й на Божій дорозі. Поки nанотець прийшов 
з святостю, Наум вернувсь і. кріплячись. щоб не nлакати, 
через велику силу каже Марусі : 

- Доню. заnричастим(' тебе! Чи не даеть БоІ.' швидше 
здоров' н '! 

- Я сього хотіла nрохати ... та. боялась вас потурбувати . 
І вже: здоров' я! .. Хіба спасения душі. коли б тільки швид
ше ... - ледве промовила сеє Маруся. 

Маруся nрийняла тайни Христові, як янгол Божий; . . . 
ПОТІМ JIHГJ1a, Перехрес.т •tлаСЬ, ІlІд:вела ОЧИЦІ угору І весе-

ЛеНЬКО nроговорила : 

- Ко.rщ мені ... така радість тут.. . nісля святого nрм 
частя ... що ж. то буде у царств І небеснім? Прийми і мене. 
Госnоди. у царство Твоє святе ! 

Панотець, nосидівw~і і поговоривши дечого з Письма . . 
ПІ UJOB ДОдому. 

Як ось Марус м таюt дуженько 11ромовила: 
- Таточку! .. матінко! .. а підійдіть до мене. 
Ок Іюни й nідійшли. Наум бачить. що Марусм зовсім . . "". . 

змІнилась на л.иur : ста.11а СООІ рум мненьк.а, Я1< зоренька . . . 
перед сход сонця: очицІ, як ясочки, грають; веселенька. 1 вщ 

неї неначе с яє. Він знав, до чого ее приходиться. здригнув . - . 
увесь, скрtпив серце, а сльози. ·шaJt, r.'Іита . та цумкою ТІЛь-

ки так nомоливсь: ·«Час nрийшов... Госnоди. не остав 
мене! .. • 

Маруся їм і каже: 
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- Батекьку, матінко, мої ріднесенькі! Простіть мене, 
грішную! Поnр(~щаймося на сім світі ... nоки Бог зведе нас 
докуnи у Своїм царстві. 

Тут стала 'ім руки цілувати; а вони так і розл:нваються, 
nлачуть і ії цілують. От вона їм і каже вn'ять, та так в~се-

v • 

ленько н усе усмtхаюч~tсь: 

- Сnасибі вам, мої ріднесенькі, що ви мене любили! .. 
І кохали мене ... Простіть мене. може, коли вас не n·ослу
хала ... аба сердила ... Мені Бог гріхи nростив ... nростіть і ви! .. 
Не вбивайтесь дуже за мною, бо ее гріх ... та nом'яніть мою 
грішну душу ... Гсщі ж. годі. не плачте ... Бачите. яка я весела .. . 
там мені буде nрехороше! .. Коли ж нrоудь треба і вмерти .. . 
Ми недовr't) будемо різно: там год - як часиночка ... Бачите, 
я не жалкую за вами ... бо скоро nобачимось... Васи .. ох! 
Василечха мого .як nобачите, скажіть, щоб не вбивавсь ... 
скоро nобачимось ... Я його дуже. дуже любила! .. Горішки .. . . . . ... 
моt nоложtть менІ у руку. як nомру, а платок верНІте ному ... 
А де ви? Я щось вас не бачу ... Таточку! Читай мені ... голосно 
молитви ... а ти. матіночко ... хрести мене ... По-бда-го-е"1овіть 
же ... мене ... 

Наум став читати молитви. а Маруся силкувалася, та не . . 
здужала за ним 1 слова сказати; а ВІН що скаже слово та 

й заллється сльозами, nереплаче та вп'ять чита. Настя чи 
nерехре~тила двічі, та й знемогла і тут же вnала. Сусіда 
nодала Марусі у руку свічку і вже насилу руку розnравила, 
бо вже стала застивати ... От вже і гласу їі не стало чути ... 
Наум нахилиасм та над ухом П голосно чита «Вірую во 
єдиного Бога»· та •Богородицю• ... а ее вона - зирк очима 
та й сказала голосно: 

- Чи ви чуєте? .. Що ее таке? 
Наум вnав навхолішх:и і каже: 
- Молітеся усі! Янголи nри.1етіли no їі душу! 
Далі Марус" ще сnитала: 
- Чи ви бачите? - та й замовк..1а ... здохкула важко ... 

тільки й nромови11а: - Мати Божа!.. nрийми ... - і уnо
коїлась навіки! 

Наум кинуІk:R до Марусі, nрилав до неї. вицілував їй 
руки, щоки. шию, лоб і усе приговорює: 

- Прощай. мо" донечко, утіха, радість мщJ! Зав' мла ти. 
мк садовий цвіток, засохла, як билннка! Що " без тебе 
теnер зостався? Сирота! Пуще малої дит•щи. Об llитині 
жалкують, дитину приrлидають, а мене хто тtшер nригляне'? .. 
Тепер ти у н()в ім світі, меж янго,,ами святими, знаєш. як 
мені тяжко. як мені гірко без тебе: молись. щоб і мене Бог 
до тебе узяв! Закриваю твої оченьки до страшного суду! 
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Не побачу у нttx своєї радості більш! Складаю твої рученьки. 
що мене rодува.ІП4. опарува;щ, обніма;щ ... 

Він би А довrо коло веї вбивався, та.к тут cyci.'la під.ійштt 
та й каже: 

- Пусти, дядьку, вже Tlf її не піднімеш: а ось rtрийш.'Іи 
дівчата убирати Марусю: ти ti!Нt та даваІі порядок. бо, бач. 
Настя безчувственна п•ж лежить. 

Наум став над Настею, вn'нть r·ірко заплакав та й каж.е: 
- Уставай. мати! Дружечки прийшли. нехай убирають 

до вінЦJІ вашу молоду ... а н n іду лагодити весі.'11ІJІ! 
Приш'-"дши він до nанотця, не зміг і с.rюва сказати, 

а тільк11 що плаqе так щой Госnоди! 
Пішлн у церкву, nil'l стан с.лужи'rи rtанахи.цу , u по душі 

• 
ЗвеЛІВ ДЗВОЮІТИ. 

Увіwедши Наум у ц~ркву. так і пав nеред обра·ІаМн, та 
й мо.'Іи·всь, що таки за Вtlокой душі crюro дитя-ти. а то таки, 
знан. vзнвав: 

• 
- ГосІІодИ r.нt.rrосерднийІ Дай м~ні розум, щоб я.. nри 

такій тяжкій бід.і. н~ nрогні вив 611 тебt: не ті.'Іькн сJІовом, 
та ніже думкою! 

Як же засnівали ві•tную rtам'кть, так і сам nо•tувсн, ut<) 
йому · якось-то ста.1о легше на душі. j Х(\Ч і жаль йому 
до·•~н.- що то вже і казати, ~о;ріпко жа.1ь! - та зараз і nо
думав: • Воля Божа! Вона теnеречки у царстві; а Ja такеє 
горе, що МІі теnер терпимо, Боr і нас сnодобить з нею 
бут•t!V) 

Бодродійшов додому. Вже Марусю нарящtли і rюдо.ж.ийи 
на лаві. бітІ вікна . Став Наvм наn нею, rюмо .. 1•ttкЬ. :Ю.ГІОЖІfВ -
руки нах()еп та й стан nриrоворювати : 

- Доt1ечко моя милая! Марусенько моя tІt<·.набутняя ! 
Що ж ТІІ не г.'Іянсш кареньким11 своїми оченятами на свого 
батенька рідного'! Що ж не кинешся рученьками обняти 
йоr·о'! .. Що не nрnговориш до нього ні словечка "! .. На кого 
ж. ти пас nокинула'! .. Узя11а наші радощі з собою ... Хто t·щс. 
сиріт , на <.~ тарості бу ле жщtувати'! .. Хто нас, як 6идІІН<)'ІОК 
у щ1.11і , буде ;юr.'Іядати? .. Хто зотtнить наші горю•tїі ст.озн'? .. 
Хто обітре нам смажнії уста'! .. Хто у болісті промочить нам 
запеклий язик'! .. Не повеселила ти нас, жи:вуч.tt з с1юtм 
Василем! Не порадувала ttat своїм trec iJut ЯЧtшм!.. Береш 
с воє дівутшня у ettpy ~м.'Ію! .. Зате rнщруженькн убра .. 1и 
ТВОЮ русу КОСу, ЯК ДО ВІНЦJІ . 

Який :4ібравсн народ.- а вже таки nовнісінt.ка була 
хата і в вікно багато щtвнщкн.- так усі навзрид плачуть! .. 
Та й як можна було ~рnіти. І хто rй знав П, хто й не знав, то 
у,· нк тооив і nоважан. і як rt 11Чу.'ІИ . що вщtа BMt>p.'la. то вс і 
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ж то. і старі, і мо.'Іоді . та А мала дитин.а, усі за нею жа.'Іку
вали і збігли\:я дивитись на неї і no ній журитись. 

Об старій Насті вже ttiчoro й ГtІворити : н~ здужала не т-о 
що rюрмдку дакати. та н з місця н~ исrсtвала ; усе сиді.'Іа біJІЯ 
nок ійниці . і вже не плакала. бо і сліз н~ стало. 

Стало надвечір. Під коморою знакомий Наумові мa:utp 
ма.'1ЮЄ труну ... . Як разом - крик! Хтось дуже застогнав. аж 
закричав ... Наrод за вікном тож кр111ккув: « Ва~иль. Ва
силь! .. - і ро·Jступивсь. Наум, щtІІувши ее•:. скочнrt, зирк 

у ві кН{) ... ле жить бідний Василь біля ві~tна . мов мертвий 
о 

JОІК.ї М. 

Так от ике весі."L'НІ знайшов Василь! А як ПІо.'ІОаЧІІВ свою 
Марусю - замість щоб на посаді сидjть. лежить на лаві 
під церковюtм сукном. хоч і убрана , і заквітча на. та не до 
в іtщи з ним, а у яму від ttьoro іти ! Я к ее побачив. закричав 
жалібно. застогнав, nоблід як смеJ"Іть та тут же і впав. мов не-

-' живин ... 
Наснду та на nре&е.1И"-У си,,у його віАВолодалн. Вже 

й воnою об.1ивали. і трусttли ... аж ось зирнун. nовів кругом 
очима та й скаuв ти хесе нько: 

- Марусю! .. Де моя Маруся'! 
- І вже, сину, Маруси ні твоя , 11і наша.- Божа! -

став йому Наум каза-ти .- Покнну,,а на~! 
Отак бу:ю усе no &еЧІ)ра . Нароз пома.1~ньt..у роЗІЙШ\tІІСЬ.. 

і вже tt і 'Ічю Наум . знеміпuись зовс І М, трошки зад,рімав . Про
кинувсь. nнв~tтьси. що Вас иль і не дума відій1'1t від ІJМІ.'ршої: 
стоїть 6L1я неї навко.1ішках та. 111ай , руки їй uілус. та щось 
о 

І ПрИТОВОрІОf: 1 ГОрЮЧІ1МИ С.'1ЬОЗаМИ. 

Як о6виnІІ L'1о трохи надворІ. зара1 зібр~1исм 11ужні 
,,юди у двір дс1 Наума ; розложи.1н ,.-еред,у двору ІІІІrонь; 

• 
ЖІІfКИ СТЗ.'НІ ГІІ'РЗТИСЬ, rнmрИС1'ЗR-1ЯЛН K~I "JaHК~t Та І'ОJ"ІШК ІІ 

і варить борщі . ,,окшину. квасоІ'( . nече не кришать шмат
ками, а там кутю у мІІскІt нак...1аnають -та ситою розводять. 

горілку по n:tишках розливають, щоб частуват11 . nожки . 
n~ремивають. миски .1аrо~нть. цошк11 кладуть 1 усе r(Ітують 
як треба. щоб і людям nообі:.І,ЗТІt . і старІtів Бож.tt .х наrо
цувати. 

Став день. '1аnзвоІІиJJІІ у старший д:Juit-t nоваrом. зви
чайно. як на '16iro Госnоди! Я к rtовалить ІН.ІJЮд - так види
мо-ІІевнди\4u! Шо с80Ї се.1яни. а тн із rс.1рода nонаходи.1о 
і nонаїж.nжало; та бу.11t -таки іі пани. щоб nодивитись. як 

. " . 
rю старовинІ , що вже теnер виводи1оьс я OJ мощt , оуnуть nІ нку 

ХІ'ІJЗТН . 

Як перед1tютtли на збір, ос ь і несуть від uеркви свя rніі 
• о 

хрест 1 корогви, за ни:.щ мар11 . а там щуть аж три 11оnн 
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і четвертий диякон. та усе у чорних ризах, а дяків - так 
з де~:итка два. А за народом так насилу r1ротовrтились 

до хати. 

Наум, nобачивш•t. Ш<' вже усе готово, став одбират•t 
V • • 

людеи: кого дружком. кого у ПІддружжt, кого у старости, 

жінок у свашки, і . усе по двоє. дівоч~о;у у світ.,u~ки. nарубків 
аж дванадцить у боя.ри, а молодого не треба було вибирати. 
бо Василь, їі nосв.атаний жених, був тутечкн. От ик відібрав 
усіх. та й став їм кланят•tсь і nросити: 

- Люди добрі. сусіди любез1іїіІ Панове старики, 
жіночкн-паньматки, і ви. парубоцтво чесне, і ти, дівча моло
деньке! Не зогнушаИтесь послухати мене, старого. батька 
кещасногоІ (А сам так і рида) . Не nривів мене Бог - воля 
Aoro свит·а! - заміж дочки віддати і з вами, rtриятелими. 
хліба-солі розділити й nовеселиntсь, а сnодобщt мене, 

& • ... • • 

грІШНОГО, ВІДДаТИ НОМУ ОдНу-одНІСІИЬКУ дочечку, ЧИСТУ 

і неnорочну, ик голуба білого. Збираюсь теnер nоховат•t ії 
дівуванничко, ик зако1і велить, і як ї.і сдава заслужила. 
Потрудітесь nіти за нею у nочоті , nроводіте їі дівування на 

• • 
ВІчную жизнь, не у нову хату 1 не до ми..rtого мужа.. а у сиру 

землю і темну домовину! Потіште своїм nослухнявством 
і мене, старика, батька скорбящоrо, що свою утробу ... 

Та хотів nоклонитись. та аж вnав до землі і гірко-гірко 
заплакав, а увесь народ за ним. 

Далі. уставши і віддохнувши. каже: 
- А де стара мати? Нехай nодарки еватам та nоїзд зна

ряджа. 

Не сама вийшла Настя. а виве:ти П до ІІочоту , бо вже зо
всім нездужала. За нею винесли хлоnці скриню з nодар
ками і вШчинили. От Настя зараз nокликала до себе дівчат 
та й каже: 

- Не порздувалася мои душа. щоб побачити. як мои 
мила Марусенька, щ1 ву.1оньці ходичи. та збирала б вас, дру
жечки. на радість свою; а nривів .мене Госnодь самій у ста
рості , гіркими елізаньками обливаючись. nросити, щоб ви й 
nроводили дівуваннячко до темної ями. Не вдалосн мені 
чути ваших весільних nісеньок до моєї Марусі. а замість 
того nобачу ваші слізонь~о;и, що зо мною nрQли.ватимете, 
як засnівають їй в ічную nам'яrть; не nрогнівайтеся, що 
замість весільних медянич.ків або коровайних шишечпк 
дає вам мати. нещасна я. горкан. дає воскові свічечки. Засuі
тіте їх, nроводіте мою Марусеньку і відайте: ик rорить ваші 
свічечки. так горитt. моє сердt.-нькt' від жуrби ве.rн.кої. 
ховаючи одним одну дочечку. утіху моіо ... а сама зостаюся 
nри старості, як билиноЧка у nмі і слі ·Jоньками умиваючись. 
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Тут їм rоздавал.а гривеннj свічечки і усе зеленого во.:ку . 
Далі достала той рушник, широкий та довгий, ra що то вж.е 
гарно вишитий був! і що мався підk,1атись nри віІІUі rriд 
ноги молодим, та й rюв' я'Зала на хрест святий, великий, 
що nопереду носять. 

А там rtоrтерев'язувала дружка і піддружного раз руш
никами довгими-довгими, з nлеча аж. до дотвки, та усе . . 
повищиваНІ за полоччю орлами та квІточками; а даЛІ 1 по 

~· о .. 

другому навхрест. ОІ.'ІОІ'О пмотІН1, довгІ, так що аршинІв no 
чотир11, і у~:е nообшивані заснівками. Такими ж. рушни-. . - . . . 
ками nоперев я"Jували 1 свашок, та ще Ім 1 по квІтцІ nри-

коло:н1 до оЩnків. Старост теж nоnерев' язували по одному 
рушнику. по одному, та хорІ)шому. Світилочці 'Зробил.и меч, 
як таки водиться на весі:tлі : нав'язали лаt:кавців. чорнобрив-. . ' . . 
ЦІВ, васильІов 1 nозолоченою шvмихою калини, 1 свtчечкv . . 
ярого воску засвітили; і меч обв'язали. і світило~;~ку nере
в'яза.'!и рушtfиками, тож гарними і усе вишиваними. Бt)Ярам . . . . 
понашивали на шаnки шовtювt квпки 1 nравІ руки nоnере-

в' язували n..1аткамн . Ту хустку, що малос я молоцим руки 

nід вінцем зв'язати. ту подали на сріб1mй хрест, що nіп . . 
у руках І-Іесе. а таки окремо l(ОJКному nоnовІ 1 дИякону на 

свічечку nодали платки бумаж.ні, сині, і усякому дику да...1 ~1 
110 хусточці . Килим великий та хороший nоJюжили на кришу . ... . . .. 
у трую, а к оць важ.кии , з розводами 1 nосередию велик Іш 

оре.1 , тах той nосла.-...и на мари nід труІіJ, і щоб усе те пішло 
на ц~рков Бож.у за душу nомершої. 

Далі Наt:тя стала роздавати із ск ри ні усе добро. яке бу.1о: 
• 

що дІІЮЧе - чи плахточку, ч•1 заnасочку, чи сорочечку, чи 

хусточку, чи що- небудь - роздавала вбо1·им дівчатам та 
сиротам. що ні батька , ні матер і і щ~1 їм нігде узял1; жіно
че,- то серnан к и, то о<tіnочки бі.1еньк і, то nлатки на го.1ову. 

, -· . . 
що оу.10 на1·отовлене u дочечцІ,- таким же ж.шочкам та 

удовам, усе вбо•·им; так що яка-то велш\а скриня бу:tа nов
нісі нька, а тут тобі хоч би що зоt:таЛІ..)СR ; усе 11ороздава..1а 
Ja царство небес не Марусі і за душу сІЮю і Наумову: а далі . 
1 каже, nерехр~стившись: 

- Слава Тобі. Госnод.и. що було що роздати за душу 
\:ВОЄЇ милої Марусеньки і обділити добрих людей. Нашо мені 
теє 11ридане їі. коли я і 'іі ріш илась ... - А nереnлакавuнt. 
і каж.е: - Де ж наш ще молодші? 

От його і nривели до неї. Обняла вона його кріпко, цілує, 
ru1aчe 1 приговорює: 

- Зят~чку мій милий! .. (ИНочку мій коханий •.. Я к по
рох ув 01~і так ти мені зопаося. От ж.е твпя хусточкіІ 
(Ватаная! Мару( Я &:з тебе усе їі бі.1я серця носила, а вмира-
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ючи. заnшІідала nричеnити їі то.бі, я~ будуть їі хоЩІти ... 
Не забувай нашої з батьком старості!.. Не nокинь нас ... 
пр•trлянь нас у немошах! .. Нікому .ж нам буде і очей закрити, 
. . ' І ПОМ ЯNУТН нас., . 

Васи,,ь блідиtі-бл:ідий. як тая настояща смерть, волосся . . . 
•юму розкудовчене, очІ, мов у мертвого, диз-1яться 1 не 

бачать нічоr·о; руки неначе судоромt nокорчили, а сам, ЯІ< 
• V 

лист, труситься; 1 незчувся, як тую хустку иому nочетtди 

за nояс. 

Насилу nромовив до Насті: 
- Матінко рідненька! .. 
Та більш нічого не зміг сказати. 
От, nричеnившtІ хустку. Настя nерехрестила його та 

й каже: 

- Бог тебе, мій синочку, сиротиночко. удовець без 
вінця, благословить і Матір його Божа на усе добреє. тільки 
не nокидай нас! .. - Сказавши сеє, nішла голосити над 
дочкою. 

От як зовсім уnравились, ш)nи nоч.али nраsити, що треба. 
покроnили домовину святою водою, ·бояри nможили 
Марусю у труну, а дружечки 119nравиди на ній коси та цві
точки і на r·олову nоложили ще вінок (бо ще не була він
чана). що самі зв' язали то з жовтих гвоздиків, то з ромену. 
то з різних uвітків. 

Сердешний Наум ледве нont переставля:в, а ще таки хо

тів закон .с r1о1tнитн: nідійшов до трун•t. перехрестив Марусю . 
1 каже: 

- Поздоровляю тебе, Марусенько. на новосіллі... Бог 
послав тобі сей дом; nочивай у нім; нехай ні один зли.й . ~· . . . 
ЧОЛОВІК Не ПОВОруШИТЬ ТВОІХ КІСТОЧО!о( НІ руками, НІ ЯЗИКОМ: 

щоб так тнхn. як теnер лежиш. пролежала до страшного . . 
суду 1 з радІстю устала з сим святим хрестом. 

Після сього бояри й понесли з хати труну. а Наум таки . . 
ше услщ. хоч гІрко nлаче, а ще таки nосил:кувався сказати: 

- Прощай, Марусю, з мого дому! Недовго ти в мене 

гостила, та з тобою усегда радість була. 
От і nонесли: поперед усього хрест св.ити.й .з корогвами, . 

далІ кришка 1 мар, сукtюм мертвим nокрита. несли чотири 

хлопчика, як янrоди, і в них хусточки. Затим криша з труни. 
килимом nокрита, а .несуть їі чотиJ>И боярина; за ними п.оnи 
з свічками І диякон з кадилом, а там дяки, та так r1рехороше 
та жалібно t'ГІівають. що хоч-не-хоч. так заnлачеш. От тут 

• • • о • • • 

ПІШЛИ ДружеЧКИ ПО ПЗрЦІ , УСІ у С'8ИТ<1Х, І ТІЛЬКИ СаМІ ЧОрНІ 

лент•t покладені на головах, без усякого наряду, і у кожної 
у руках зелена свічечка nала. За дружечками ЇUJJJ'a сама 
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собі світилочка з мечем, за нею свашки, далі дружко і під
дружний, а за ними вже несJІИ труну на марах боJІри: а Ва
силь, JІК молодий, ішов з правого боку: на превелику силу 
іде і неначе й не він; ні до чого йому діла нема, що йому 
скажуть, те й робе і туд.и Йде, й очей не зведе з с~ї Марусі ... 
А вона, моя сердешна. лежить, мов голубочка, тим серпан
ком, що мавсJІ П на весіллі покривати, покрита усJІ, тL'ІЬkи 

~ . 
вид незакритии; 1 здаєтьсJІ, що вона, лежачи, звисока усІQдн 

• • 
nогляда; та ще ях вона хороше вмирала. то так 1 усм1Wечка 
у неі на виду зосталася. і вона ніби усміхається і поті
шаєrьсJІ, що її так хороше ховають. 

Василь би то, може б, і не зійшов би з місця, бо в нього 
і пам'яті не було, так його вели два старости у рушниках 

• 
ПІД руку. 

За домовиною ішли або вели сусіди й приятелі Наума 
і Настю, що так і р.озливаютьси, як тая річка. А дзвони? 
Так Госnоди! не перестають і усе дзвонять. А народу, 
народу! І за домовиною, і побіля домовини, і по вулиці 

• • • • 
напередІ. 1 по воротям, 1 по n.1отам . .. що то 1 сказати не 

можна, скільки їх там було. Поки донесли до церкви, то аж 
дванадшrть разів зостановлялися чита·ти Єванrеліи і усикий 
раз підстила.'Іи бумажний платок. Який піп прочита. тому 
А платок. 

Відслужквши у церкві і с.1ужбу Божу і похорони ик слі
дує. понесли тим же чином і на кладовище. Як стали оnус
кати труну у иму, то ві11 Насті подали дваllШІТЬ аршинів . . . 
нерозрІзаних рушникІв та на них 1 вnустили домовину ... 
У весь народ так і голосить! А Наум кинувсь навколішки, 
підние руки догори та й молиться: 

- Господи nраведний! Твоєю волею осиротів JІ, старець 
немощttийІ Тіло моєї дочечки віддаю матері нашій землі, 
а душу прийми у царство Своє ... і не остав мене, •·рішного! 

Далі став читати •Отче наш•. аж поки зовсім опустили 
труну і попи молитвою запечатали яму. Тут Наум устав, узяв 
землі жменю... труситься, сердешний. та плаче-плаче! 
Кинув землю і каже: 

- Дай нам, Господи, ув однім царстві бути з нею! .. 
Прощай, Марусю, ув останній раз! Нехай над тобою земли 
пером! 

Тож і Настя так зробила. Як же прийшлось Василеві . 
кн11ати , схватив земт у жменю. ик зари11а. . . затруситься. 

пальці йому звело . і руки не може розправити. щоб сипнути 
землю у JІму ... триссJІ-трясся - так і вnав нечувственний ... 

Тут увесь народ. кожний хоч по жменьці, кидали зем
лю у иму, щоб бути з нею ув однім царстві, а далі боири 
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засиnали лоnатами. і зовсім докінчили, і верх виRпи, і. у го
ловах nоставили хрест високнfl та товстк)t і зеленою крас
кою обмальований ... 

От і уся Марусі nам 'ять! .. 
Прншедшн додому. і поnи. і увесь народ. і труnищі стали 

.11аrодмтмся обідати. НаС1'Я nерша кинулась: 
- Де ж наш ВасиІІь? Нехай мій rолубчик, мій жених

удовець нехай сіда на nосад сам собі. 
Васили нема! Сюдн-туди, де Васил·ь? .. Нема trirдe ... 
ПОСJJав Наум у город до Василевоrо ха.зиїна, чи не там 

він? Не було й нема! Послав до р<щичів - не чули і не 
бачм ... 1иІ 

Сnравлили Наум і Насти вn'ять і третини, і дев'ятини, 
і nолусорочини, і сорочини. як треба ло-христянськи.~ 
І що то за обіди були! На усе село. багато і старцям мило
стині nодавали. Василя же не було та А не було! f слух об нім 
заnав/ 

Найбільш журився за ним Наум. боячись, щоб ві н сам 
собі не заnодіяв смерті. Сумуючи об сім, частенько плакав, 
а рано і вечір моливсь за нього богу, wоб його сахранив 
і на розум навів, і привів би йоrо до нього, щоб було кому -ІХ доrлидати. 

Вже й год минув післ я Марусі. Старі ві,апоминали їі як 
треба. 

Минув вже і цруrий rод. На третьому nрийшов до 
них чоловік з города, а він того "1іта ходив у Київ, -ra 
й каже: 

- Клакявся вам вauJ Василь! 
Наум так і скрикнув від радості: 
- Де ти йоrо бачив'! - Та й гукнув на НаС1'ю, щоб іш.11а 

ближче с.1ухати про Василя. Зрадува ... 1ась і Настя. 
От чмовік і каже: 
- бачив Aoro у Києві. і вже він tte Василь. а... отець 

Венедихт ... 
Як ее так? - закричали обоє старі . 

- А так.- каже чолоІJік,- wo він там nішов у ченці. 
- У ченці? - сказали вn ' ять обоє та й стали Богу мол-и-. . ~ 

тись 1 дякувати. що довІв иоrо до спасен.неrо nуття . 

- Він у Печерському монастиреві , і вже дияконом, . . .. . 
1 при менІ,- так-то розказував тон чоловІк,- служив 

службу .Божу. А як розnитав мене, що я з сих міст і вас зн.аю, 
так закликав до себе і казав: •Кланяйся їм. и їх,- каже,-

• • • • н • 

як отця 1 матІр nочитую 1 щодни, ик служу, то 1 ІХ, 1 вмсрщу 

дочку іх на бож.іі-% службі nоминаю, і, скільки дасть бщ· 
віку nрожнть. щодня буду їх помннати•. 
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! Обіщався Наум із старою t Київ,kатн. Бог їх туди й при-
ніс. П іUL'1И по мона~їирям, uраз у Пе-серському спиталнея 
про диякона, оТWІ Іkнедихта. От їм чернець і каже: 

- І вже пом'иніте його u впокой! Він і прийшов немощ
ний. та таки себе не поберігав: не слухав нікого ... і заморив 
себе зовсім. Далі чах-чах та от неділь зо дві як і помер. Та ще 
таки від суєти не збавивсь: вмираючи. просив якомога. 
щоб йому у труну полож.или якоїсь ~млі. що у нього 
у платку була зав'nана, а платок шовковий, красний, хоро
ший платок. nросив положити йому nід голови ... 

ТJІжко здохнув Наум, далі доськавсJІ його гроба ... 
Довго, довго стояв нац гробом його ... Далі зднхнув. пере-

• 
хрестивсь 1 каже: 

- Дай. Господи милосердний. щоб тн там знайшов свою 
Марусю! 

s· 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

ПРИЧИННА 

(Смрочеио) 

Реве те стогне Дніnр широкий. 
Серднтю1 вітер завива. 
Подо.:1у верби гне високі. 
Горамн хвилю nідійма. 
І бJrідий місяць на ту пору 
І з хмари де-де виглядав, 
Неначе човен в синjм морі. 
То виринав. то потопав. 
Ще треті півні не співали. 
Ніхто нігде не гомонів. 
Сичі в гаю переk.ЛИкались. 
Та ясен раз у раз скрипів. 

В таку добу під горою. 
Біля того гаю, 
Що чорЮє над водою, 
Щось біле блухає. 
Може, вийшла русалонька 
Матері шукати. 
А може. жде козаченька, 
Щоб залоскотати . 
Не русалонька блукає -
"Го дівчина ходить, 
А сама не 'JHa (бо причинна). 
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Що такеє робит.ь. 
Так ворожка nоробила, 
Щоб менше скучала. 
Щоб, бач, ходя опівночі. 
Сnала й виrлJІ.!lа.'Іа 
Козаченька молодого. 
Що торік nокину& 
Обіщався крнутися. 
Та, мабуть. і згинув! 
Не китайкою nокрились 

Козацькії очі , 
Не вимили біле личко 
Слізоньки дівочі : 
Орел вийняв карі очі 
На ••ужому nолі , 
Біле тіло вовки з''їли, 
Та.ка йоrо доля. 
Дарма щоніч дівчинонька 
Aoro виглядає. 
н~ вернеться чорнобривий 
Та й не nривітає. 
Не розn.1ете довгу ко~у. 
Хустку не зав'яже. 
Не на ліжко - в домовину 
Сиротою дяж.еІ 

Така П доля ... О Боже мій милий! 
За що ж. ти караєш їі, мододу? 
За те. що так щиро вона полюбма 
Козацькїі очі? .. Прости сироту! 
Кого ж їй любити'! Ні батька. ні неньки: 
Одна, як та nташка в дал'екім краю. 
Пош;щ ж ти їй до.1ю,- вона молоденька. 

Бо люде чужіі їі засміють. 
Чи винна ж. го .. 1убка. що голуба любить? 
Чи винен той голуб. що С()кіл убив'! 
Сумує, вt)ркує, білим світом нудить. 
Літає. шукає. дума - заб,..,удив. 
Щас:~ива годубка: в•tсоко .літає. 
Потше до Бога - ми.'Іоrо питать. 
Кого ж сиротина, кого запитає. 
І хто їй розкаже, і хто Те'Є знає, 
Де милий uочує: чи в темно~у гаю, 
Чи в бистрім Дунаю коня напува, 
Чи, може, з другою, другую кохає, 
Т'і, чорнобриву. уже забува'? 



• 

• 

І 

І 

' 

І 

Якби·то далися орлинії крила. 
За синім би морем ІІ·НІЛОГО знайwда; 
Живого б люби.."Іа. другу б заttушила, 
А до tіеJtшвого у яму 6 mtг."'a . 
Не ;ак серце любить. щоб з ким поді.1Іtться . 
Не так воно хоче. як Бог нам дає: 

Воно .жить не хоче. не хоче .журиться. 

•Журись•.- ка;ке думка, .жалю завдаr_ 

О Боже мій милий! оака Твои ІЮ.Jtи. 

Таке їі щастА, така їі доли! 
Вона все ходить. 1 уст ні пари. 
Широкий Дніnр не гомонить: 

Розбивши. вiffp. чорні хмари. 
Ліг бітІ мори одлочІІТЬ. 
А з неба місяць так і с иє ; 
І над водою, і над гаєм, 
Кругом, як в усі, все мовчить. 

Аж гульк - з Дніnра nовириНа.ІІИ 
Малії діти. сміючись. 

•Хозімо грітьси! - закrича.'tи.
Зійшло вже сонuе! .. (Голі скрізь: 
З осоки коси. 6о дівчата) . 
• • • • • • • • 

•Чи всі в11 тута? - "-1Іtче мати.
Ходім шукати вечс.-рять. 

Поrраймось, nоrудяймо 
Та пісеньку заспіваАмо. 

• • • • • • • 

Зареrота:rись нехрещені ... 
Гай обізвався; га. "Іас. 1ик. 
Op!Ul мов ріже. Мов скажені. 
Летять до дуба ... ні•шчttрк ... 
Схаменулись нехрещені . 
Дивляться - мелькає, 

Щось лізе вверх 110 стовбуру 
До самого краю. 

Ото .ж тая дівчинонька. 
Що сонна б:rудила: 
Отаку-то їй причину 
Ворожка зроби.1а! 
На самий верх на гіллячці 
Ста.~Іа ... в серце коле! 
ПодІіВи.rtась на всі боки 
Та й ,1ізе додолу. 

• • 
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Кругом дуба русалоньки 
Мовчки дожидали; 

ВзВJJ.И її, сердеwную. 
Та й за..r1оскота11И . 
Довго, довго дивувались 
На її уроду ... 
Треті nівн і : кукуріку! -
Шелеснули в воду. 

• • • • • • • • • 

А тнм часом із діброви 
Козак виїжджає; 
Під ним коник нороненький 
Насилу стуnає. 
•Ізнемігся, товарttшу! 
Сьоr·одні сnочюtем: 
Близько хата. де дівчина 
Ворота одчинить. 
А може, вже од•І.инил~ 
Не мені, другому ... 
Швидше. коню. швидше. коню. 

Посnішай додому!• 
Утомився вороненьк•tн , 

Іде. сrщтикнетьси.-

Коло серШІ ко.зацького 
Як гадина в'ється. 
•Ось і дуб той кучерявий ... 
Вона! Боже милий! 
Бач, заснула виrтщав.ши. 

Моя сизокрила!• 
Кинув коня та до неї: 
«Боже ти міН, Боже!• 
Кличе 'й та ці11ує ... 
Иі. вж.е не поможе! 
•Зз шо .ж вони розлучили 
Мене із тобою?• 
Зареготавсь, розігнанс:я -
Та в дуб головою! 

fцуть дівчата в nоле жати 

Та. знай, сn івають ідучи: 
Як проводжала сина мати, 

Як бивсь rатарнн уночі. 
Ідуть - nід дубом зеJ:Іененьким 
Кінь замордований стоїть. 
А біля .,ого молоденький 
Козак та дівчина лежить. 

о о о о 



Збиралися nодруw.еньки. 
С.1ізоньк.и втирають; 

Збиралиси товариші 
Та ими коnають: 

Прийш.;m nопи з корогвами. 

Задзвонили дзвони. 

Поховали громадою 

Як сдід. по закmtу. 
Насиnали край nороги 
Дві МОІ"ИlІі 8 ЖttTi . 
Нема кому ЗЗІІИТЗТИ , 

За що їх убито? 
Посади.."ІИ над козаком 

Явір та и.1ику. 
А в го.rювах у щвчІtНИ 

Червону калину. 

• • • • • 

КАТЕРИНА 

(Скорочено ) 

1 

Кохайт«R. чорно6ркві. 
Та не з москалмми. 

• 

Бо москалі - чуж і люде. 
Роблять лихо 3 вами. 
Москаль любить жартуючи, 
Жартуючи кине; 
Піде в свою Московшину, 

А дівч~tна t·ине .. . 
• • • • • • 

Не с.чхала Каrерина 
Ні батька. ні н~ньки . 
По.'1ю6ила москал'fка. 
Як знало серденько. 

Полюбила молодого, 

• • 

В садочок ходи.1а. 

Поки ее~. сеою долю 
Там занапасти .. 1а . 

Кличе мати ксч~рятн , 

А донька не чус; 

Де жартує з москаликом, 

Там і заночує. 

В І 
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Не дві ночі карі о.чі 
Любо цілувала. 
Поки слава на все село 

Недобрая стала. 
Нехай собі тіJ люде 
Що ХОТІІТЬ ГОВОрМ:Ть; 

Вона любить, то й не чує, 
Що вкралоси горе. 

Прийшли вісті недобрії
В поход затрубюtи. 
Пішов москаль в Туреччину: 
Катрусю накрили. 

Незчу.1аси. та А байдуже, 
Що коса покрита: 

За ми.1оrо, як сr1івати, 
Любо А nотvжити. -Обіцявся чорнобрнви.й , 
Коли не загине, 

Обіцявся вернутис я. 
Тойді Катерина 
Буде собі моо<.овкою. 
ЗабудетЬ<!я горе: 
А nоки що, нехай люде 

Що хот1пь говорять. 
Не журиться Karepиtta -
Слізон.ьки втирає. 
Бо дівчата на улиці 
Без неї сnівають. 
Не журиться Катерина -
ВІ'<ШЄТЬСЯ слwзою. 
Возьме відра. oniв.tФ•ri 
Піде за водою. 
Щоб вороги не бачили: 
Прийде до криниці, 
Стане собі під калину, 
Засnіває Г р и ц и, 
Висnівує. вимовляє, 
Аж кадина nлаче. 

Вернулас.я - і раденька. 
Що ніхто не бачи.в .. 
Не журиться Катерина 
І raшot не має -
У новенькій хустиночці 

• 
В вікво виглядає. 
Виглядає Катерина ... 



Мину;tо півроку; 

Зануди-10 коло серц.. 

Закололо в боку . 
Нездужає Катерина, 
Ледве-дедве дише ... 
Внчуня:tа та в зап ічку 
Дитннv ко.-1нше . 

• 
А .жіночки Jtиxo :нвонять, 

Матері r.-.узують. .. 
• • • • • • • 

Катер•tно, серце моє! 
Лишенько з тобою! 
Де ти в світі nодінещся 

З малим сиротою? 
Хто спитає. nривітає 
Без ми..'Іоrо в св і ті? 
Батько, ма·ти - чужі .1юде , 
TJLЖ.KO 3 ними жити ! 

Вичуня.1а Катерина. 
Одсуне. кватирку. 

Пor.rumaє на улиttю. 
Ко.1нше днтинку; 

Пог.ruщає - нема. нема ... 
Чи то ж і не буде? 

• 

Пішла б в садок nоnлакати. 
Так дивляться люде. 

Зайде сонце - Катерина 
По садочку ходить, 

На ручеnьках носить сина. 

Очиці nоводнть: 

•Отут 3 муштри ВІІГ . ..1JUЗ.13 , 

Отут роз"МОМR-13, 

А там ... а там ... сину. сину!» -
Та й не доказа11а . 

Зе.1еніють по садочку 
Черешні та вишні; 
Я к і nерше виходила. 
Катерина вийшла. 
Вийш.1а . та вже не сnіває. 
Як nерше сnіва.1о , 
Як москал я мо;юдоІ·о 

В вишник до.*идаmІ . 

• • • • • • • 
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Сидит.ь батько кінеttь стола, 
На руки схи,,квс я: 
Не дивиться на світ Божий: 
Тяжко зажурився. 
Коло його стара мати 

Сидить на ос.1оні , 

За сльо·.юми ледве·-,,едве 
Вимовляє .ІJ.<Нtі: 
•Що весі.rtля , доню моя? 
А де ж твоя пара'? 
Де світилки 'J друженьками. 

Старости, бомре'! 
В Московщині, доню моя! 
Іди ж іх шукати. 

Та не кажи добрим людям. 
Що є в тебе мати. 
Проклятий час-годинонька, 

Що т·и нарt1дилась! 
Якби знала. до схід сонця 
Була б утоnила ... 
Здалась тоді б ти гадині 
Tent>p - москалеві ... 
Доню мом, доню моя, 

Цвіте мій рожевий:! 
Як яt·ідку. мк Dташечку; 
Кохала, ростила 

На лишеttько ... Доню моя. 
Що ти наробила'! .. 
0дДJІчкла!.. Іди ж. шукай 
У Москві свекрухи. 
Не слухала моІх rоечей , 
То її nослvхай . • 
Іди. доню. найди їі, 
HaйJUt, nривітаАс я . 
Будь щаслива в чужих людях, 

До нас не вертайсJІ! 
Не вертайс м, дитя моє. 

З далекого краю ... 
А хто ж М<'КІ головоньку 

Без тебе сховас'! 
Хто заrща•tе ttaдo мною, 

Як рідна дитина'? 
Хто nосадаІть ІІа м·оrнлі 



Червону калину? 
Хто без тебе грішну душу 
Помниати буде? 
Доню моя, доню моя. 

Дитя моє любе! 
Іди од нас ... • 
Ледве-ледве 

Поблагословила: 
•Бог з тобою!• - та, як мертва. 
На діл nовалилась .. . 

Обізвався старий батько: 
.чого ждеш. небого?• 
Заридала Катерина 
Та бух ному в ноги: 
сПрости мені. мій батечку. 
Що я нароби;ІаJ 
Прости мені. мій голубе. 
Мій соколе милий!~ 
•Нехай тебе Бог nрощає 
Та добрії люде: 
Молись Богу та йди собі -
Мені легш~ буде• . 

Ледве встала. поклонилась, 

Вийшла мовчки з хати; 

Осталися сиротами 
Старий батько й мати. 
Пійшла в садок v вишневий, 

• 
Богу nомолнлась, 
Взяла :rемл і під ви_шнею, 
На хрест nочеnила ; 

Промовила: •Не вернуся! 
В да.'Іекому краю, 
В чужу землю. чу.жі люде 
Мене заховають; 
А своєї ся крихотка 
Надо MHOk) лиже 

Та про долю, моє горе. 
Чужим людим ска.же ... 
Не розказуІl. го.:rубонько! 
Де б не заховали, 
Щоб грішІfОЇ на сім світі 
Л юди не займали. 

Ти не скажеш ... ось хто скаже, 

2.J5 
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Що я його мant! 
Боже т•• мій! .. лихо моє! 
Де мені сховатиt:ь?· 
Заховаюсь. дитя моє. 
Сама під водою. 
А ти гріх мій спокутуєш 
В .пюдях сиротою, 
Безбатченком! ... • 

Піш.1а селом. 
Плаче Катерюаа; 
На голові хустиночка. 
На pyt<ax дитина. 
Вийшла з села - серце м;rіє: 
Назад подивилась. 
Покива.:rа го.1овою 
Та й заголосила. 
Як тополя. стала в полі 
При битій дорозі; 
Як роса та до схід сонця, 
Покаnа.1и сльози, 
За сльозами за гіркими 
І світа не бачить, 
Ті.Тhки сина прІtгортає. 
Ці.ІJvє та плаче . 

• 
А воно. як ангелятко. 
Нічоr·о не знає. 
Маленькими ру•аицІ(Ми 
llізухи шукає. 
Сіло сонце, з-за діброви 
Небо червоніє; 
Утерлася, nовернулась, 
Пішда ... тілько мріє. 
В селі довrо гоІЮркли 
Дечого баr·ато, 
Та не чули вже тих річей 
Ні батько, ІІ.Ї мant ... 

Отаке-то на сім світі 
Ро61rять людям люде! 
Того в'яжуть, того ріж.уть, 
Той сам себе губить ... 
А за віщо'! Святий знає. 
Світ, бачся. широкий. 
Та нема де r1рихилитись 



В світі одиноким. 

Тому дonR зanpnдana 

Од краю до краю. 

А другому оставкла 

Те. де заховаtоТЬ. 
Де ж ті люде. де ж ті добрі. 
Що серце збиралось 
З ними жити. їх любити? 
Проnали, проnали! 

Єсть на світі допм. 
А хто їі знає? 
Єсть на світі воJtм. 
А хто їі мас? 
Єсть люде на с11іті -
Сріблом-злотом сиють. 
Здається, nанують, 

А долі не знають,-
Ні долі, ні волі! 
• • • • • • • 

ІІІ 

Кричать сови. сnить nіброва. 
Зіроньки сі•ють. 
Понад ШЛІіІХОМ, щиркцею. 

Ховрашки rупмаоть. 
Спочивають добрі люде. 
Що кого етомкло: 

Кого - щаст.м. коrо - сл.ьозн, 

Все нічка nокрила. 
Всіх noкpи.rta темнісі нька, 
Як діточок мати: 
Де ж Катрусю nриrорнула: 

Чи в лісі , чи в хаті? 
Чи на полі nід коnою 
Сина забаа.'tмє, 
Чи В діброві З-Під КОЛОдИ 

Вовка внr.1идає? 
Бодай же вас. чорні брови. 
Нікому не мати. 
Коли за вас такс пихо 

Треба одбувати! 
А що дальше СІlіткається? 
Буде лихо, буде.!! 

2Л 
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Зустрінуться жовті nіски 
І чу жії люди; 
Зустрінетьс" :.щма люта ... 
А той чи зустріне. 
Чи nізнає Ка~рину, 
Привітає сина? 
З ним забула б чорнобрива 
Шляхи. піски, rope: 
Він, я.к мати. nривітає. 
Як брат, заговорить ... 
. . . . . . . . .. 
За Києвом та за Дніnром, 
Поnід темним гаєм, 

Ідуть Ш.JІМХОМ чум:аченькн, 

п у г а ч а сnіають. 
Іде шляхом молодиWІ. 
Мусить бути. з п.рощі. 
Чого ж сумна, невесела, 

Заnлакані O'ti'l 
У латаніЙ С:ВИТИtІОЧ,ЦЇ, 
На плечах торбина. 
В руцj ціnок, а на другій 
Заснула дитина. 
Зустрілася з чумаІКами. 
Захрнла дитину. 

ПитаєтьсJІ: •Л юде добрі, 
Де ш.лих в Московщину?• 
е:В Московщмну'! оцей самий. 

Да.1еко. небого?• 
«В саму Москву, Христа ради. 

Дайте на дорогу!• 
Бере 11L8Лl, аж трусмтьсм: 

т " б І и.жко ного рати, ... 
Та й навіщо? .. А дитина? 
Вона ж Аого мати! 
Заплакала, nішла шляхом, 
В Броварих сnочила 

Та синові за гіркого 
Медяник куnила. 

Довго, довго, сердешная, 

Все йwла та nитала; 
Було й таке, ЩО rnд тином 
З сином ночувала ... 

Бач, на що здалиси карі оченята; 
Щоб під чужим тином сльози виливать! 



Ото.ж.-то дивіться та кайтесь, дівчата, 
Щоб не довелоси москаля wукать. 
Щоб не довелосJt, як Катрм шукає ... 
Тоді не питайте, за що люде лають. 
За що не nус.кають в хату ночува-ть . 
• • • • • • • • • • • 

Отаке-то лихо. бачите. дівчата. 
Жартуючи, ккнув Катрусю москаль. 
Недоля не бачить. з ким їй .жартувати, 
А люде хоч бачать. та людям не жаль: 
•Нехай,- кажуть.- t-мне ледача дитина. 

Коли не зуміла себе шанувать-. 
Шануйтеся .ж., любі. в недобру годину. 
Щоб не дове~1оси моска..1и wукать. 

Де ж Ка'f1)уся блудить? 
Поnідтинню ночувала. 
Раненько вставзла. 

Поспішала R Московщину; 
Аж rулЬІ( - зима .впала. 

Свище nолем зсt~рюха. 
Іде Катерина 
У личаках - лихо тяжке! -
І в одній свtn'ині. 
Іде Катри.. ш.канднбає; 
Дивитьс.ІІ - щось мріє. .. 
Либонь, ідуть москалики ... 
л 

, о 

ихо ... серце мтє ... 
Полетіла, зус ·rріла·с я , 

Пита: .. чи немає 
Мого йвана чnрнявоrо?• 
А ті : ., М ЬІ не 1наем•. 

І. uичайно. як москалі. 
Сміються . жартують: 

•Ай да баба! ай да наши! 
Кого не надуют!• 
Подиви.'Іась Катерина: 

•І ви, бачу . . ІJюде! 
Не плач. сину , моє лихо! 

Що буде, то й буJ~е. 
Піду да;tьше - більш ходила ... 
А може, й зустр і ну ; 

Оддам тебе, міІt t·олубе, 
А сама ЗЗІ"МНу:. . 



Реве, стогне хуртовина, 

Котить. верне rюле"f; 

Стоїть Катрt~ серед noлt~. 
Дала сльозам волю. 
Утомилась заверюха, 

Де-де nозіхає; 
Ще б nлака...1а Катерина, 
Та сліз більш немає. 
Подивилась на днти·ну: 

Умите сльозою. 

Червоніє, t~к квіточка 
Вранці під росою. 
Усміхну;tась Катерина. 
Тяжко усміхну.'1ась: 
Коло серця - як гащ•на 
Чорна nовернул.ась. 

Кругом мовчки подивилась: 

Бачить - ліс чорніє, 
А nід лісом. край дороги, 
Либонь. курінь мріє .. 
•Ходім, сину, смеркаєтьсt~, 
Коли пустять в хату; 
А не пустать, то й надворі 
Будем ночувати. 

Під хатою заночуєм. 
Сину мій ІванеІ 
Де ж ти будеш ttочувати, 
Як мене не стане? 
З собаками, мій синочку. 
Кохайся надворі! 
Собаки. злі, пок.усають, 
Та не заговорять, 
Не розкажуть сміючисt~ ... 
З псами їсти А пити ... 
Бідна мои головонькоІ 
Що мені робити?• 

Сирота-собака має свою долю, 
Має добре слово в світі сирота; 
Його б'ють і лають, закують в неволю, 
Та ніхто про матір на сміх. не спита. 
А Явася спитають, зараннє сnитають. 
Не дадуть до мови дитині дожить, 
На кого собаки на утщі ла,ють7 
Хто голий, голодний nід тином сидить? 



ХтQ :tобур• водить'! Чорннві байстрнта ... 
Одна його доля - чорні броМ"нята. 
Та й тих люде 1аздрі не даІОТь носить. 

lV 

• • • • • • • • • 

Реве, свище заверюха. 

По лісу завило: 
Як те мо~. біле no.1e 
Снігом nокотн,,ось. 
Вийшоа з хати карбівничий. 
Щоб Ліс ОГЛRДЇТИ , 
Та де тобі! таке .'Інхо. 
Що не видно й світа . 
•Еге, бачу, яка фуга! 
Цур же йому з лісом І 
Піти а хату ... Що там таке? 
От їх достобісаІ 
Недобра їх рознос1ма, 
Мов сnравді за ділом. 
Ничиnоре! дивись лишекь. 
Як і nобі.1ілі!• 
•Що. москалі? .. де моск&1і?• 
•Що тн? схаменнси!• 
•де москалі, л~дикн?• 
•Та он, nодивися•. 
Полеті .. 1а Катерина 
І не од.JІглася. 
•Мабуть. добре Московщнна 
Втимку їй даласиІ 
Бо уночі тL1ьки й знає. 
Що москали КJ1ИЧе•. 
Через nеньки, заметами 
Летить. :tедве дише. 
Боса стала серед шт1ху. 
Втер .. 1ась рук.авами . 
А москалі їй на1устріч, 
Як один. верхами . 
.Лихо мое! доле моR!,. 

До ЇХ ... KOltИ ГJІЯНе -

По11ереду старший їде. 
•Любий мій ІванеІ 
Серце моє коханеєІ 
Де тн так баривс .ІІ'! • 

НІ 



Та до його... за стремена ... 
Л ВЇН ПОДМВМ1ІСJІ, 
Та шпорамн коня в боки. 
•Чоrо ж утікаєш'/ 
Хіба забув Катерину'? 
Хіба не nізнаєш? 
Подивися, мій голубе, 
Подивись на мене: 
Я Катруся твоя любІL 
Нашо рвеш стремена?~> 
Л він конs ооrаняє. 
Нібит-о й не бачить. 
«Постривай же. м.іА голубе! 
Дивись - в не пл.ачУ.· 
Ти не nізнав мене. йване? 
Серце. подивне и. 
Тй же Богу, я Катрусs!• 
•дура, отвяжиси! 
Возьмите nрочь безумную!• 
«БоЖе мій! Іване! 
( ти мене nокидаєш? 
А тн • nрискrався!• 
•Возьмите прочь! Что ж вЬІ стали'!• 
•Koro'l мене взвти? 
За що ж, скажи. мій голубе? 
Кому хоч оддати 
Свою Катрю. що до тебе 
В садочок ходила? 
Свою Катрю. що WІJІ тебе 
Сина породила'! 
Мій батечку, мій братику! 
Хоч тн не цурайся! 
Наймичкою тобі стану ... 
З другою коu.йсм ..• 
З ці*'1им світом ... Я забуду, 
Що колись кохала<:ь. 
Що од тебе сина мала, 
Покркткою стала ... 
Покриткою ... який сором! 

І за що м гину! 
Покинь мене, забудь мене, 
Та не кидай сина. 
Не nокннеш'! .. Серце моє. 
Не втікай од мене ... 
Я вивесу тобі сина•. 

- -



Кинула стремена. 
Та в хатину. Іkртається. 
Несе йому енна. 
Несповита, заплакана 

Сердешна дитина. 

•0СЬ}lе ВОНО, ПОДИВjtСRІ 
Де ж ти? заховався? 
у . І І С тsк ... нема... ина, сина 

Ба~о одцуравс:яІ 
Боже ти мій! .. Дитя моє! 
Де дінусь з тобою? 
Москалики! rолубчихи! 
Возьміть за собою: 
Не цурайтесь. лебедики: 
Воно сиротина; 
Возьміть його та омайте 
Старшому за енна. 
Возьміть його ... бо покину, 
Як батько покинув.
Бодай його не кидала 
Ли11:ая година! 
Гріхом тебе на світ Божий 
Мати породила; 
Виростай же на сміх людям! -
На шлях положнла.
Оставайси шукать батька. 
А JІ вже шукала•. 

Та в ліс з WЛJІху, як навісна! 
А дитя оста.:1ось. 

Плаче бідне ... А москалям 
Байдуже; минули. 

Воно й добре; та на лихо 
Лісничі почули. 
Біs·а Катря боса лісом. 
Біга та го,1оснть: 
Та nроклина свого й вана, 
То п..1аче, то nросить.. 

Вибігає на во311іссJІ; 
Крутом подивилась 

Та в яр ... біжить ... серед ставу 
Мовчки оnинилась. 

сПрийми, Боже, мою душу. 
А ти - моє тіло!• 
Шубовсь в воду! .. Поnід льодом 
Геть загуркотіло. 



Чориобркu Кат~рttНа 
Найw.'1а, шо шукала. 

Дунув вітер поttац ставом -
І с.1Щу не ста.1о. 

• • • • • • • • • • • 

V 

Ішов Кобзар до Києва 
Та сів сnочивати, 
Торбинками обвішаний 
Його проаожатиft. 
Мале цит" коло його 
На сонці кунІІє. 
А тим часом старий кобзар 
І с у с а співає. 
Хто йде, їде - не минає: 
Хто бублик, хто r·роші ; 
Хто старому. а дівІІІата 
Шажок міхоноші. 
З'адивляться чорноброві -
І босе. і rоле. 
сдала.- кажуть.- бровенята. 
Та не дала долі!• 

Іде шлuом цо Києва 
Берлин шестернею, 

А в берлині rоспоциня 
З паном і сім 'єю. 
Оnинився r1ротив старців -
Курява лягає. 
Побіг Івась. бо з віконця 
Рукою махає. 
Дає гроші Івасеві , 
Дивується пані . 
А пан глянув ... одвернувся ... 
Пізнав, препоr·аннй. 
Пізнав тії кар і очі, 
Чорні бровенята ... 
Пізнав батько своrо сина. 
Та не хоче взмти. 
Пита пані. як :н)веться? 
•Івас.:ь-.- •Какой м,илЬІйІ• 
Берлин рушив, а Іаасн 
Курява покрила ... 

, 



По;rічили, шо достали. 

Встали сіромахи, 
Помоли .. 1ись на схіз сон.ш. . 
Пішли понад w .1fiXOM . 

ТАРАСОВА НІЧ 

(С1>:орочено) 

На розnутті коб·Jар сидить 
Та на кобзі rpac: 
Кругом х11оnці та дjвчата 
Як мак nроцвітає. 
Грає кобзар. висnівує, 
Вимоатнt словами, 

Як ІІСоскалі, орда. ляхи 
Бились з козаками: 

Як збиралась громадонька 
В неділеньку вранці; 
Як ховали козаченька 

В зеленім байраці. 
Грає кобзар, висnівує -
Аж. лихо сміється ... 
Буда колись гетьманщина. 

Та вже ж: еернt'ТЬСR. 

Було колись - nануаа..1и, 

Та більше не будем! 
Тії слави к.озацької 
Повік не забудем! 

Встає хмара з-'JЗ Лиману. 
А друrан з rюлн; 

За.ж.урилась У країна -
Така їі дол и! 
Зажурилась. занлакала. 

Як мала дитина. 

Н іхто їі не рRтує ... 
Козачество rине: 

Гине слава, батьківщина: 
Немає де дітись; 
Виростають нсхрt!щені 
Козацькїі діти ; 
Кохаються невівчанеі ; 
Без rюпа ховають; 

Заrеродана JІшдам віра , 
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І 

В церкву не nускають! 
Як та галич nоле криє. 

Л nи. укіати 
Нал·ітають.- нема кому 
Порадонь~tи дати. 
Обізвався На:пивайко -
Не стало Крав•ІиниІ 
Обізвавсь козак Павлюrа 
За нею nолинув! 
Обізвавсь Тарас Трисила 
Гірцмн СJІьозами: 
•Бідна мои Україно, 
Стоnтана лихам:иІ• 
Україно. Україно! 
Серце моє, нен.ькоІ 
Яtt згадаю твою дмю. 

Заплаче серденько! 
Де поділось коз.ачество, 
Че.рвоні жуnани'? 
Де ПОділась ДОЛJІ-ВОЛJІ, 
Бунчуки. гетьмани'! 
Де nоnілнси? Згоріло 
А чи затопило 
Синє море nої горн. 
Високі моrипи? 
Мо&чать гори, грає море, 
Могили сумують. 
А над дітьми козацькими 
Поrанці nанують. 
r . . t 
ран же, море, мовч.Іть, горн. 

Гулий. буйний; nолем! 
Плачте., діти козацькїі,
Така ваша доляf 
Обізвавсь Тарас Трясило 
Віру ритувати. 
Обізваsси, орел сизий. 
Та й дав лихам Зttати! 
Обізваsси пан Трясило: 
•А годі журиться! 
А ходім лиш, na ни-брати, 
З поляками битьсJІІ• 
Вж.е не три д11і, не три ночі 
Б'єтьси пан Трясило. 
Од Л им ана до Трубайла 
Труnом поле крилось. 



\ 

[ знеміrсн козаченько, 

Тяжко за.журивс,. , 

А поганий Конецnольський 
Дуж.е зІk!селивс " ; 

Зібрав шл,.хту всю докуnи 

Та й ну частувати. 
Зібрав Тарас ко1аченьків -
Поради 11рохати : 

•Отамани тоШІриші. 
Брати мt1ї. діти! 
Дайте мetti nорадоttьку. 
Що будем робити? 
Бенкетують еражі ЛJІХИ 
Наше безrолов' м•. 
• Нехай собі бенкетують. 
Нехай на здоров'мІ 
Нехай. к.лмті . бенкетують. 
Поки сонце зайде. 
А ні•t -матІІ дасть nораду,

Козак .'Імха Зttайде• . 

Ляrдu сонце за горою. 

Зірки "JaC Ї Jt,1И , 
А козаки . як та хмара. 

Ляхів об<"Туnали. 
Як став міс,.ць серед неба, 
Ревнула гармата; 

Прокинулись лмшки-панки -
Нікуди втікати ! 
Прокинулисt. л"шки-панки, 

Та И to~e пщк:такали : 

Зійш.rю сонце - л"шки-nанкн 

Покотом 11ежа.1и . 

• • • • • • • 

• • • 

Думtt моІ, думи мої. 
Лихо меві з вами! 
Нащо стали tta nartepi 
Сумними fІJtдоми'! .. 
Чом вас ІSітср tte розвіяв 
В стеnу, JІК rшлину? 
Чом вас лихо tte nrиcnaлo, 
Як свою дитнttу '! .. 
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Бо вас лихо на світ на сміх породило. 
По-1ива.1и сльози ... чом не затопийи, 
Не винесли в море. не розмили в полі? .. 
Не питали б люде, що 11 мене болить, 
Не nитали б. за що nрок.:tмнаю долю. 
Чого ну.ІVІ!.у світом'! • Нічого робить.. ,
Не сказали 6 на сміх .. . 

Квіти мої, діти! 
Нащо ж вас кохав "· нащо доr.1~~д.ав? 
Чи заn.1аче серце од.ю на всім cвJn. 
Як я з вами nлакав'! .. Може. і вгадав ... 

Може. найдеться дівоче 
Серце, к.арі очі, 
Що 1амачуть на сі дум'І,
Я більше не хочу. 
Одну сльозу 'J очей карих 
f nан над nанами! 

Думи мої, думи мої. 
Лихо мені з вами! 

За каріі очею1та. 
За чорнії брови 
Серце рвалоси, смімось. 
Внл.ивало моеу. 
Вилива.1о, ик уміло. 
За -rемнії ночі. 
За вишневий сад зс.-.лениА. 
За ласки дівочі ... 
За стеnи та за могили. 
Що на Україні . 
Серце млі.ло, не хотіло 
Співать на чужІtкі ... 
Не хотілось в снігу. в ,,ісі. 
К озацьку грома.ау 
З булавами. з бунчугами 
Збирать на nораду. 
Нехай душі козацькії 
В Украйні витають 
Там широко. там ~се.1о 
Од краю до краю . .. 
Як та ао,,,., що минулась. 
Дніпр широкиА - море, 
Степ і степ. ревуть noporи. 

І 



' 
І моГИJІи- гори,-
Там родилась. гарцюаала 

Козацькаи волJІ: 
. ' . . . . . . . . . ' 
Думи мої, думи мої, 
Квітн мої, діти! 
Виростав вас. догтшав вас.

Де ж мені вас діти? 
В Україну ідіть. діти! 
В нашу Украіну, 
Поnідтинню. сиротами, 
А м - тут загину, 

Там найдете щ•1ре серце 

І слово ласкаве. 

Там найдете щиру правду, 

А ще, може. й с.'Іаву .. . 

Привітай же, мои ненько. 
Мои Україно, 
Моїх діток нерозумних. 
Як свою дитину. 

ДО ОСНОВ'ЯНЕНКА 

(С,.орочено) 

Б'ють пороги: місиць сходить. 
Як і nерше сходив ... 
Нема Січі, пропав і той. 
Хто всім верховодив! 
Нема Січі; очерети 
У Дніnра питають: 
•де то наші діти ді.:rись, 
Де вони гу.1иють?о 
Чайка скиглить літаючи. 
Мов за дітьми nлa•te; 
Сон це t-ріє. вітер віє 
На степу козачім. 
На тім степу скрізь могили 
Стоить та сумують; 
Питаютьс.r у буйного: 
•де ttaшi nанують? 
Де nанують. бенкетують? 
Де ви забарились'! 
Вернітес я ! дивітеся -
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Жнта nоХИЛИJІИСЬ. 

Де nас..писи ваші коні, 
Де тирса шуміла, 
Де кров лиха, татарина 

Морем червоніла •.• 
Вернітес я!• - •Не- вернуться! 
Заграло, сказало 
Синє море.- Не ЕІернуть.си, 
Навіки nроnали!• 
п . t 
равда, море, правда. синє. 

Такаи їх доля: 
Не вернутьсJІ спо.щ.івані, 
Не вернетьси вол.11 . 
Не вернуться запоро)ІЩЇ. 
Не встануть гетьмани, 

Не покинуть Україну 
Червонj жуnани! 
Обідрана, сиротою 
Помад Дніnром плаче; 
Ти.жко-важко сиротині. 
А ніхто не бачить •.• 
Тільки вороr·. що смієтьси ... 
Смійся. Jtютий враже! 
Та не дуже, бо все rине,
Слава не поляже; 
Не поляже, а розкаже, 
Що .Іlіялось в світі, 
Чия nравда, чия кривда 

І чиї ми діти. 
Наша дума, наша піснJІ 
Не вмре, не загине ... 
От де, люде, наша сл.ава, 
Слава України! 
Бе-з зо.1ота, бе1 каменю. 
Без хитрої мови. 
А голосна та правдива. 

Як Госnода Слоео .. 
• • • • • • • 

Про старину, про те диво. 
Що було. мику,,о ... 
Утни, батьку, щоб нехотя 
На ввесь світ nочуJІИ , 
Що діялось в Україні, 
За що nоrибала, 
За щ<> слава козацькая 



• 

На всім світі сталаl 
Утни. батьку. ор.1е сизкйІ 
Нехай " заплачу. 
Нехай свою Україну 
Я ще раз nобачу. 
• • • • • • • • • • 

ІВАН ПІДКОВА 

( Скорочеио) 

І 

Було колмсь - в Украаві 
Ревіли гармати; 
Було ко;Іись - заnорожці 
Вміли панувати . 
Панували. добувал"И 
І славу, і волю; 
Минулося - осталиси 

МоГИJІн на nолі . 
Внсокії ті могили. 
Де m1rлo сnочити 
Козацькеє біле ті.:Іо, 
В кктайкv повнте . 

• 
Внсокії ті могили 
ЧорніЮ1'Ь. кк rорм, 
Та про волю нишком ІВ noлj 
З вітрамн говорять. 

• • • • • • • • 

11 

Чорна хмара з-за Лиману 
Небо. сонце криє. 
Синє море звірюкою 
То стоrне, то виє. 
Дніnра гмр.1о затопило. 
•А нуте. хлоІІ' па. 
На байдаки! Море грає -
Х одім поrулити!• 

Висипали заrtорожцj -
Лиман човюt ккрили. 

•Грай же. море!• - зас піваJІИ,
Запінились хвилі. 
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Кругом хвилі. як ті гори: 
Ні земJtі, ні неба. 
Серце мдіє, а козакам 
Того тілько А треба. 
Пливуть собі та сnівають; 
Риба"1ка .1ітає. .. 
А nonepeцy отаман 

Веде, куnи знає . 
• • • • • • • а • 

ГАЙДАМАКИ 
( Скороче11о J 

Все йде, все минає - і краю немає. 
Кудм ж воно ді:10сь? відкітt взяJюсь? 
І дурень, і мудрий нічого не знає. 
Живе ... умирає. .. одно зацвіло, 
А друге зав' мо. навіки з.ав· мо ... 
І листя по.жовКJІе вітр•t рознес..lИ. 
А соне'tко встане, як nерше вставало. 
А 1орі червоні, ttк nерше плиди, 
Помивуть і nотім. і ти. білолиций, 

• 

По синьому небу вийлеш nогу;tять. 
Вийдеш nоди~rкться в .жо .. 1о6ок, кр1нщцю 
І в море ~зкрає. і будеш сіять. 
Як над Вавилоном, над його садамІ-І 
І над тим. що буде з ••ашимн снна~~онt. 
Ти вічнttА без краю! .. 
• • • • • • • • • • 

Сини мої, гайдамаки! 
Світ шмрокин. во.'1я ,
Ідіть. снн.и, nоrулийте. 
Пошукайте до,1і. 
Сини мої неве;н1к і, 
Нерозумні діти. 
Хто вас щиро без матері 
Привітає в еві ті '! 
Сини моі! орли мої! 
Летіть в Україну. -
Хоч і лихо зустрінеться, 
Так не на чуж•tні. 
• • • • • • • 

Розбре.'Іись конфедератtt 
По Пс).;1ьщі. B()JIИ tti, 

• 



По Литві, по Молдаванах 

І по Україні: 
Розб~~ся та й забули 
Волю рктувати. 
ПолитаJJИСJІ :J жидамн 

Та й ну руйJtуватн. 

Руйнува-1н, мордували. 

Церквами тоnили ... 
А тим часом гайдамаки 
Нож.і освятили. 

ГАдАЙ/lА 

•Яремо! repw-тy, хамів сину? 
Піди кобилу nриведи, 
Под.ай патинки госnодині 
Та принеси мені води, 
Внмети хату. внеси дрова. 

Посиn індикам, rусям дай, 
Пirot до льоху, до корови, 

Та швидше, хаме!.. Пострива~! 
Упоравшись, біж.и в Вільшану. 
Тмості треба. Не барись• . 
Пішов Ярема. nохиливсь. 

Отак уранці ЖИд nоганий 
Над козаком коверзував. 

Ярема rнуВСJІ , бо не знав, 
Не знав, сіромаха. wo виросли крила. 
Шо неба достане, коли nолетить. 

Не знав. наrинався ... 
О Боже мій ми.tІиіі! 

Тяжко жить на світі. а хочеться жить: 
ХочетьсJІ дивитись. як сонечко сяє. 

Хочетьси послухать. як море заграє. 

Як nташка щебече. байрак гомонить 
Або чорнобркаа в rаю засnіває ... 
О Боже мій мплий. '"' ІІСсело жить! 

Сирота Ярема, сирота убогий: 
Ні сестри, ні брата, нікого нема! 
Поnихач жидівський. виріс у порогу; 
А не клене до-1і, людей не займа. 
Та й за що їх .1аttть'? хіба вони знають. 
Koro треба г.'Іадить, кого катувать'! 
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Нехай бенкетують ... У їх доля дбає, 
А сироті треба самому ІІридбать. 
ТраnлRється, часом тихенько заnлаче. 
Та й то не од того, що серце болить: 
Що-небудь згацає або що побачить ... 
Та й знову за працю. Отак ~ба .жить! 
Нащ<) батько, мати. високі палати, 
Коли неtо4а серци з серце,.. розмоалJtТь"l 
Сирота Ярема - сирота багатий. 
Бо є ким заnлакать. є з ким засп1еать: 
Єсть карії очі - як зі.роньхи. сяють. 
Бі..1і рученRта - мліють-обнімають, 
Єсть Сt'рце єдине, серденько дівоче, 
Що nлаче, смієтьсR, і мре, й о.жиеає. 
• • • • • • • • • • • • • • • 

ТИТАР 

«У І'аю. 1'8Ю 
Вітру немає; 
М ЇСRЦЬ ВИСОКО, 
Зіроньки сяють. 
Вийди. серденько,-
Я еиглидаю; 

Хоч на годину. 
Моя рибчино!• 
• • • • • • • • • • • • 

• Нащо мені врода, 
Ко.1и нема долі. нема талану! · 
Літа молодії марно nроnацуть. 
Один я на світі без роцу, і доля -
Стеблина-билина на чу.жому nолі. 
Стеблнку-6илину вітри рознесуть; 
Так і мене люде не знають, де д.ітм. 
За що .ж одцурались? Що я сирота? 
Одно було серце, одно на всім світі , 
Одна цуша щира. та бачу. що й та , 
Що й та одцуралась•. 

І хлинули сльози. 
Помакав сердега. утер рукавом. 
• • • • • • • • • • • 

Ллаче собі тихесенько ... 
Шелест! .. коли гJUІне: 
Попід І'аєм, мов ласочка. 
Крадеться Оксана. 

• 
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Забув; побіг; обнмиси. 
•Серце!• - та й зомлЇJ1и . 
Довго-довго тільttо - ссерце•, 
Та й знову німіли. 
сГоді. ПТЗШ"КО!• 

•We трошечки, 
Ще ... ще ... сизокрилий! 

.. 
Вийми душу! .. ще раз ... ще pa'J ... 
Ох, нк н втомилась!» 
•Одпочинь. мои ти зоре! 
Ти з неба 111етілаІ• 
Послав свитку. Як исочка. 
Усміхну~1ась. сіла. 
сСідай же А ти ко,,о мене•. 

Сів. та й обнмиси. 
cCepue моє, зоре мои. 

Де це ти зоріла?• 
•Я сьоr·одні забарилась: 
Батько занедужав: 

Коло йоrо все поралась ... • 
•А мене й баАдуже'l• 
сЯки11-бо ти, єА же Боrу!• 
І сдьози блиснули . 
сНе nлач, серце, " жартую•. 

•Жарти!• 
Усміхнулась. 

Прихилилась головою 

Та й ніби заснула. 
сБач, Оксанко, м жартую. 

А ти й сnравді nлачеш. 
Ну, не плач же. глянь на мене: 

Завтра не r1обачиш. 
Завтра буду и далеко. 
Далеко. Оксано ... 
Завтра вночі у Чигрині 
Свячений достану. 

Дасть він мені срібло-з-1ото. 
Дасть він мені славу; • 

ОдJJгну тебе, обую. 
Посаджу. ик nаву,-

На дзиглику, мк гетьманшу, 

Та й дивитись буду: 
Поки не амру, дивитимусь-. 

•А може. й забудеш'! 
Розбагатієш. у Киів 
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Поїдеш з nанами. 
НаЙдеш собі wляхтиночху, 
Забудеш Оксану!• 
•Хіба краща є за тебе?• 
•Може, й є.- не знаю•. 
,1Гнівиш Бога, моє серце: 
Кращої немає 
Ні на небі, ні за небом; 
Ні за синім морем! 
Нема кращої за те.бе!.
•Що ее ти говориш? 
Схаменися!• 

сПраеду, рибко!• 
Та й знову, та й знову. 
Довго вони. нк бачите, 
Меж мови-розмови 
ЦL1увались. обнімались 
З усієї сили; 
То nлакали. то божились. 
То ще раз божились, 
Ій Ярема розказував, 
Як жить вони будуть 
Укуnочці ... 

. . . . . . . .. . . . 
У nечі nала 

Огонь і світить ка всю хату. 
В кутку собакою дрижить 
Проклятий жнд; конфедерати 
Кричать до титаря; •Хоч жить'! 
Скажи. де гроші?• 

Той мовчить. 
Налигачем скрутили руки, 
06 землю вдарили - нема, 
Нема ні слова. 

•Мало муки! 
Давайте nриску! де смола? 
Кроnи його! отак! холоне? 
Мерщій же nрнском nосиnай! 
Що? скажеш, шельмо? .. І не стогне! 
Завзята бесrін! стривай!• 
Насипали в халяв-и жару ... 
•У тім'я цвJІ:шок закатай!» 
Не ВІ1терnів евитої кари, 
Уnав сердега. Праnадай. 
Душа, без сnовіді свпої! 



•Оксано. дочко!• - та й умер. 
Л ИХИ задуМалИСИ CTOR, 

Хоч і 'JЗЛеклі. сЩо ж тепер? 
Панове, ради! Поміркуєм. 
Ten~p з ним нічого робить. 
Запалим церкву!• 

•Гва..1тІ ри-туйте! 
Хто в Бога вірує!• - кричить 
Надворі голос що є r.или . 
Л ІІХИ зомліли. «Хто такий?• 
Оксана в даері: сВбилиІ вбили!• 
Та й nада крижем. А старший 
Махнув рукою на громІЩУ. 
Понура шлихта. мов хорти. 
За двері вийшл.а . Сам пnзаду. 
Бере зомлілую ... 

Де ж ти. 
Яремо. де ти? оодНвиси! 
А віІІ , мандруючи, cttin . 
Як Наливайко з лихом бився, 
Л ихи проnали : нежиN 
Проnала з ними і Ок\.'ана. 

C RRTO 8 ЧНГІ1РНІІІ 

Ге-rьмани. гетьмани, JІкби-то еи встал••· 
Вста.1и, поаивились на той Чигирин. 
Що ви будували. де ви панували! 
Заплакали б ти.жко, то ви б не nізнали 
Кn1ацької слави убогих руїн. 

Ба ·Jари. де вінсько. як М<'ре червоне. 
Перед бунчуками, бувало, горить. 
А Rс новет.можний. на ІЮрnнім ко11 і. 
Блисне булавою - море закиnить ... 
• • • • • • • • • 

Із-за лісу. 'J-за туману. 
М іс RUb вкnлип є. 
Червоніє, круглолиций, 
Горить, а не сяє. 
Неначе зна. що не треба 
Л юдJІм його світу . 
Що nо жари У країну 
Нагріють. освітять. 
І смерк.1ос и. а в Чиrрині, 

• 

257 



2511 

Як у домовині. 
Сумно-сумно. (Отак було 
По всій Україні 
Против ночі МаковіJІ. 
Як нoJIU сuтил.н. ) 
Люде.А не чуть; чере.з базар 
Кажан костокрилиіі 
Перелетить; на вигоні 
Сова завиває. 
А де ж люде? .. Над Тисмином. 
У темному rаю 
ЗібралисJІ; старий, малий, 
Убогий, багатий 
Поєдналнсь,- дожидають 
Великого свJІта . 

У темному гаю, в зеленій діброві, 
На npиnoнj коні отаву скубуть; 
Осідпані коні. вороні готові. 
Куди-то поїдуть? кого повезуть? 
Он коrо, дивітьси. Лягли по долині, 
Неначе побиті , ні слова не чуть. 
Ото гайдамаки. На rвалт України 
Орли налетіли; вони рознесуть 

ЛJІхам, жидам кару; 
За кров і пожари 
Пеклом rайдама~еи ляхам оддадуть. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

cJJiтa орел, літа сизий 
Попід небесами; 
Гуля Максим. гули батько 
Стеnами. лісами. 
Ой літає орел сизий. 
А 1В ним орлята; 

Гуля Максим, rулJІ батько, 
А за ним хлоп'ита. 

• • • • • • • • • • • • • 

Кругом евитого Чиrрина 
Сторожа стане з тоrо світу, 
Не дасть евитого розоинать, 
А ви Україну ховайте: 

Не дайте матері, не дайте 
В руках у ката проnадать. 

• • • • • • • • • 

Молітеся, діти! страшний суд 
Лихи в Україну несуть-



І заридають чорні гори. 
Згадайте праве.І1НМХ ~ьманів: 
Де їх могили? де лежить 
Останок славного Богдана? 
Де Остряницина стоїть 
Хоч би убогая могила? 
Де Наливайкоаа? ••емаJ 

Живого й мертвого спалили. 

Де той Богун, де та зима? 
Інгул щозиму замерзає -

Богун не встане загатить 

Шляхетським труnом. Лях гуляє! 
Нема Богдана - червонить 

І Жовті Води, й Рось зелену. 
Сумує Корсунь староденний: 
Нема журбу з ким nоділить. 

• • • • • • • • • • • 

0СВЯТКЛJ4, ОСВЯТИЛИ! 
Гине шл.яхта, гине! 
Розібрали, заблищали 
По всій Україні. 

ТРЕТІ ЛІВНІ 

Ще день Украйну катували 
Ляхи скажені; ще один, 
Один. останній. сумувал1t 
І Україна. і Чиrрин. 
І той мJІнув - день Макові я. 
Велике свято в Україні . 
Минув - і лях, і жидовни 
Горілки, крові уnивались, 
Кляли схизмата, розnинали, 

Кляли. що нічого вже взять. 
А гайдамаки мовчки ждали. 

Поки nоганці ля;куть спать. 
Лягли і в голови не клали. 
Що в.же їм завтра не вставать. 

• • • • • • • • • • • 

Дрімають. .. навіки бодай задрімали! 
А тим часом міс яць пливе оrл.ядать 
І небо, і зорі, і землю, і море 
Та глянуть на люде, що вови моторJJть, 

.Щоб БоГові вранці про те розказать. 
Світить білолиций на всю Україну. 

25•) 
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Світить. .. а чи бачить мою сиротину, 
Оксану з Вільшани, мою сироту? 
Де il морцують. де вона воркує? 
Чи знає Ярема? чи знає. чи чує? 
Побачимо nотім, а теnер не ту, 
Не ту засnіваю, іншої заграю; 
Лихо - не дівчата - буде танцювать. 
Недолю співаю козацького краю; 
Слухайте ж. щоб дітJІм потім ро:Jказать, 
Щоб і діти знали, внукам розказали, 
Як козаки шляхту тяжко покарали 

За те, що не вміла в добрі панувать. 

Гомоніла Україна. 
Довго гомоttіла. 
Довго. довго кров степами 
Текла-червоніла . 
Текла, текла та й висохла. 
Степ.и зеленіють; 
Діди лежать, а над ними 
Могили синіють. 
Та що з тоr·о, що високі'? 
Ніхто їх не знає. 
Ніхто щиро не заплаче, 
Ніхто не згадає. 
Тільки вітер тихесенько 
Повіє над ними, 
Тільки роси ранесеНЬІtо 
Сльозами дрібними 
Тх умиють. Зійде сонце, 
Осушить. nригріє; 
А онуки'! Тм байцуже. 
Панам жито сіють. 
БаJ·ато їх, а хто скаже. 
Де Гонти могила, 
Мученика nраведного 
Де nохоронкли? 
Де Залізняк. цуша щира. 
Де одnочиває? 
Тяжко! важко! Кат панує. 
А їх не згадають. 

Гомщrіла Україна, 
Довго гомоніла, 
Довго, довго кров стеnами 
Текла-червоніла. 



І день, і кіч , J'llaЛT, гармати; 

ЗеМJUІ стогне, гнеться; 

Сумно, страшно, а згадаєш -
Серце усміхнетьси. 

• • • • • • • • • • • • • • 

•Ой Дніпре мій, Дніпре. широкий та дужий! 
Багато ти. батьку. у море носив 
Козацької крові ; ще понесеш. друже! 
Червонив ти синє, та не напоїв; 
А сю ніч уп'єwси. Пекельнеє свято 
По всій У країні сю ніч uреве; 
Потече багато. багато. багато 
Шлихетської крові . Козак оживе; 
Оживуть гетьмани в золотім жупані: 
Прокинетьси доли; козак заспіва : 
«Ні жида, ні ляха•. а в стеnах Украйни -
О Боже мій милий - блисне булава!,. 

Так думав, ідуttи ·в латаній свитині, 
Сердега Ярема з свяченим в руках. 

А Дніnр мов nідслухав: широкий та синій, 
Піднив гори-хвилі; а в очеретах 
Реве, стогне. завиває. 

Лози наrинає: 
Грім гогоче, а блискавка 
Хмару розд.ирає. 

Іде собі наш Ярема. 
Кічого не бачмть: 
Одна думка усміхнеться. 
А друга заnлаче. 

• • • • • • • • • • • 

ЧЕРВОНИR БЕНКЕТ 

Задзаокили в усі дзвони 
По всій Україні; 
Закричали гайдамаки: 

•Гине шлпта, гине! 
Гине шляхта! поrуляєм 
Та хмару наrріємІ• 
Зайнялася СміmІнщина, 
Хмара червоніє. 
А найперша Медведівка 
Небо наrріває. 

• • 
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Горить Сміла, СміляНUUfна 
Кров'ю підмиває. 
Горить Корсунь., горить Канів, 

Чи:гкрин, Чt>ркаси; 

Чорнкм шляхом запалало, 
І кров nолиласІt 
Аж у Волинь. По Поліссі 

Гонта бенкетує, 
А Залізник в Смілкнщи:ні 
Д о м а х у гартує. 

У Черкасах, де й Я рема 
Пробує свячений. 
•Отак, отак! добре, діти, 
Мордуйте скажених! 

Добре, хлопці!• - на базарі 
Залізняк rукає. 
Кругом nекло; гайдамаки 
По пеклу rуляють. 
А Ярема - страшно глянуть 
По три. 110 чотири 
Т~к і кладе. •добре. сину, 
Матері 'іх хириІ 
Мордуй, мордуй. в раю буnеш 
Або єсаулом. 
r у І . І 
уляи, сину. нуте, rоти.• 

І д.іти майнули 
По горищах, по коморах, 
По льохах, усюд.и.; 
Всіх уклаJш, все забрали. 
• Тепер, xnonІu. буде! 
УтомиJrись. ощючиньте•. 
У лиці, базари 
Крились трупом, n.ІІИ..1И кров'ю. 
«Мало клитим кариJ 
Ще раз треба nеремучить, 
Щоб не nовставали . 
Нехрещені, миті душі• . 
• • • • • • • • 

Чом я не сторукнй'l 
Дайте ножа, дайте силу, 

Муки лихам, муки! 
Муки страUІНt,Ї, щоб nekllo 
Тряслося та мліло!• 

• • • • • • • • 

• • 

• • 



•А RK ~ 
Зовуть? я не знаю•. 

сЯ ремою•. 

сА прізвище?• 
сПрізвиша немає!• 

сХіба байстрюк? Бе.з прізекща -
Запиши, Миколо, 
У реєстер. Нехай буде ... 
Нехай буде Голю1, 
Так і пиши!• 

•Ні, nогано!• 
сНу, хіба Бідою?• 
сІ це не так•. 

сСтрмаай лнщекь. 

Пиши Галайлою-. 

• • • • • • • • 

ГУП.4ЛІВІЦНН.4 

Зійшло сонце; Україна -
Де палала, тліла , 
А де шла"Хта, запершнс:R. 

У будинках мліла. 
Скрізь по селах шнбен.мці; 
Навішано труnу -
Тілько старших. а так wлота -
Куnою на купі. 
На улицях. на розnуттях 

Собаки, ворони 
Гризуть шляхту, клюють очі; 
Ніхто не боронить. 
Та й нікому: остапнея 
Діти та собаки.-
Жінки навіть з рогачами 
Пішли в гаЙдамаки. 

Отаке-то було пихо 
По всій Україttі! 
Гірше nекла... А за віщо. 
За що люде гинуть? 
Того ж батька, такі ж діти.
Жити б та брататьси. 
Ні, не вміли. не хотіли, 
Треба роз'єднатьснІ 
Треба крові . брата крові. 

• • • • • • • 
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Болить серце, "" з•·адаєш: 
Старих слов'ян діти 
Впились кров'ю. А хто винен? 
Ксьондзи. єзуїти. 

Мандрували гайдамахи 
Лісами, "рами, 
А за ними і Галайда 
З дрібними сльозами. 
Вже мнttули Воронівку, 
Іkрбівtсу; а Вільшану 
Приїхали. •Хіба спктать, 
Спитать про Oкcatry? 
Не сrІнtаю, щоб не знали. 
За що пропадаю•. 
А тим часом га,ідамаки 
А Вільшану минають. 
Питається у хлопчика: 

•Що, титар" вбили?• 
«Ба tІі , дядьку: батько казав. 
Що ного спалили 
Оті ляхи, що там лежать. 
І Оксану вкрали. 
А титар" на цвинтарі 
Вчора поховали•. 
Не дослухав. .. •Неси, коню!• 
І nоводи кинув. 
«Чом я вчора, •юки не знав, 
Вчора не загинувІ 
А сьогодні, коли й умру, 
З домовини встану 
Л их ів мучить. Серце моє! 
Оксано! Оксано! 
Де тн?• 
. . .. . . . . . . . 

БЕНКЕТ У ЛНСRНЦІ 

С1І(еркалося. Із Лисянки 
Кругом засвітило: 
Ото Гонта з Залізимком 
Люльки закурили. 
Страшно. страшно закурили! 
І в пеклі не вміють 
От-аk курить. Гнилий Тікнч 

, 
• 



..... -----------------------------------------
Кров'ю червоніє 
Шлнхетською. жидівською; 
А над ним nалають 

І хатина. і будинок: 
М 01а дОJ1JІ карає 

Вельмо;~ешоrо А неможноrо. 

А серед базару 
Стоїть Гонта з Залізняком, 
Кричать: сЛuам кари! 
Кари техам. щоб камнсь!• 
І діти карають. 

Стогнуть. плачуть: один nросить, 

Друrкй nроклинає; 

Той молитьсн, сnовідає 
Гріхи nеред братом. 
У же вбитим. Не милують. 

Карають, ЗЗВЗІІТЇ . 
Як смерть люта, не вважають 

На літа, на вроду 
Шляхтиночки й жидівочки. 
Тече кров у воду. 
Н і кадіка. ані старий . 
Н і мала дитина 

Не остадись.- не вблаrа..1и 
л их ої години. 
Всі nолмлн, всі nокото-м; 
Ні душі живої 
Шлихетської й жидівсьхої. 
А пожар уд.вос 

РозгорівсІІ. ро:JПалався 
До самої хмари. 
А Галайда, знай. І')'кає: 

сКари ЛJІХам. кари!• 
Мов скажений. жртанх ріже. 
Мертвн:х віша. nалить. 
•дайте лиха. дайти жида! 
Мало мені, мало! 
Дайт-е лиха, дайте крові 
Нат0ЧИТІ? з поганих! 
Крові море ... мало мор.R ... 
Оксано! Оксано! 
Де ти?• 

• • • • • f • • • 
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/"ОНТА В УМАНІ 

Минають дні, минає літо, 
А Україна, знай, горить; 
По селах голі плачуть діти -
Батьків немає. Шелестить 
Пожовкле листи по діброві; 
Гул"ють хмари; сонце спить; 
Нігде не чуть людської мови; 
Звір тілько виє по селу. 
Гризучи трупи. Не ховали. 
Вовків ляхами годували, 
Аж nоки сніrом занесло 
Огризки вовчі ... 
Не сnинила хуртовияа 
Пекельної кари: 
Ляхи мерзли, а козаки 
Грілись на nожарі. 
• • • • t • • • • • • 

Не сnинила весна крові, 
Ні злості людської. 
Тижк:> глинуть; а згадаєм 
Так було і 8 Трої. 
Так і буде. 

Гайдамаки 
Гулиють. карають; 
Де nроїдуть - землJІ горить, 
Кров'ю підпливає. 
Придбав Максим собі сина 
На всю Україну. 
Хоч не рідний син Ярема. 
А щира .цнтина. 
Максим ріже, а Ярема 
Не ріже - лютує: 
З ножем 8 руках. на nожарах 
І днює й ночує. 
Не милує. не минає 
Нігде ні одного: 
За титари лихам платить, 
За батька святого, 
За Оксану ... та й зомліє, 
Згадавши Оксану. 
А Залізняк: •Гулий, сину, 
Поки доля ветанеІ 
Погуляєм!,. 



Поrулми -
Купою на купі 
Од Києва до Умані 
Лягли лвхи трупом. 

Як та хмара. гайдамаки 
У макь обстуnили 
Оnівночі; до схід сонця 
Умань затопили; 

Затопили. закричали: 
сКарай JUІxa знову! .. 
Покотились по базару 
Кінні narodowi 1

, 

Покотились малі діти 
І каліки хворі. 
r валт і галас. На базарі. 
Як посеред моря 
Кровавоrо, стоїть Гонта 
З Макси.мом завзятим. 

Кричать удвох: •добре, діти! 
Отак їх, nроклятих!~ 
Аж. ось ведуть гайдамаки 
Ксьuндза-єзуїта 
І двох хлоmrів. сГонто, ГонтоІ 
Оце твої діти. 
Ти нас ріжеш - заріж і іх : 
Вонм католики. 
Чого ж ти став? чом не ріж.еш? 
Поки не~икі, 
Заріж і їх , бо виростуть. 
То тебе заріжуть. .. • 
•Убийте пса! а собачат 
Своєю заріжу. 
Клкч rромацу. Признавайтесь, 
Щ~ ви католики!• 
«КатоJІИХИ ... бо нас мати ... • 
•Боже мій великий! 
Мовчіть. мовчіть! знаю, знаю!• 
Зібралась громада. 
•Мої діти - католики .•. 
Щоб не було зради. 
Щоб не було nоговору, 
Панове ·громадо! 

' Пмьськ і драгуни. 
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Я nрисягав, брав св,.ченкй 
Різать католика. 
Сини мої. сини мої! 
Чом ан не великі? 
Чом ви ЛІf.Ха не ріжете? .. • 
сБудем різать. тату!• 
• Не будете! не будете! 
Будь прокЛJІТа мати. 
Та nроклята католичка. 
Що вас nороднла! 
Чом вона вас до схід сонця 
Була не втопила? 
Менше б rpixa: ви б умер:tи 
Не католиками; 
А сьогодні, сини мої, 
Горе мені з вами! 
Поцілуйте мене. діти, 
Бо не я вбиваю. 
А nрисяга•. Махнув ножем -
І дітей немає! 
Поnадали зарізані. 
•Тату! - белькотали,-
Тату, тату ... ми не ляхм! 
Ми ... • - та й замовча.:1и. 
•Поховать хіба?• 
•Не треба! 
Вони католики. 
Сини мої. сини мої! 
Чом ви не велик і'! 
Чом ворога не різали·'! 
Чом матір tfe вбили. 
Ту nроклиту каТ\)ЛИЧ"'У· 
Що вас nородила'! .. 
Ходім, брате!• 

Вз~tв Максима. 
Пішов вздовж базару 
І обидва закричали: 
• Кари ЛJІ'Хам, кари!• 
І карал~t: страшно, страшно 
Умань заnалала. 

• • • • • • • • • 

До самої ночі лихів мордували; 
Душі н~ ос·rалось. А Гонта кричкт·ь: 
•де ви, людоїди'? де ви rюховались? 
З'ї11и моїх діток,- тяжко мені .жить! 



r 
Тижко мені ІІJ1акатьІ ні з ким говорить! 
Сини мої любі. мої чорноброві! 
Де ви nоховались? Крові мені. крові! 
Шляхетської крові. бо хочетьси nить. 
ХочетьсJІ днвwrись, мк вона чорніє. 
Хочетьс~t напитись. .. Чом вітер не віє. 
Л ці в не навіє? .. Т ~tжко мені JIUtть! 
Т~tжко мені плахать! Праwд1tії зорі! 
Сховайтесь за хмару: • аас не займав. 
Я дітеИ зарізав! .. Горе мetti , горе! 
Де я nрихнлюсв?• 

Так Гонта кричав, 

По Умані бігав. А серед базару, 
В крові . гайдамахи ставили столи: 

Де що запоnайи, стра• нанесли 
І сіли вечер~tть. 

• 

• • • • • • • • • 

Вс і гуляють. А де ж Гонта'? 

• • • • • • • • • • 

Гонта, горем битий, 
Несе дітей nоховати, 
Землею накрити. 
Шоб козацьке мале ті;tо 
Собаки не іли . 
І темними улиЦJІмн , 

Де менше горіло, 
Поніс Гонта JtiтeA своїх. 
Шоо н.іхто не бачив. 
Дt він синів nоховає 
І як Гонта плаче. 
Виніс в по.1е, rтть од ІІL1JІХу. 
Сввченкй виймас 
І свиченим коnа ~tму. 

А У мань nалає. 

Світить Гонті д<' роботи 
І tta дітей світить. 
Неначе сплJІТЬ Ol1ИГttt!Hi . 
Чого ж страшні дітм'/ 
Чого Гонта ніби краде 
Або скарб ховає? 
Аж труситься. Із Умt11~і 
Де-де чуrь - гукають 

Товариші-rайда.маки: 
Гонта мов не чує. 
Синам хату серед стеІІу 
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r лнбоку будує. 
Та й збудував. Бере синів, 
Кладе в темну хату. 

• • • • • • • • • • • 

Поцілував мертвих в очі, 

Хрестить, нак.риває 

ЧерІЮtІою китайкою 
Голови козачі. 
Розкрив. ще раз подивився ... 
Тижко-важко плаче: 
«Сини мої, сини моП 

На ту Украіву 
ДквітесJІ: ви за неї 

А и за неї гину. 
А хто мене rюховає? 

На чужому nолі 
Хто за11Лаче надо мною'? 
доле моя, доле! 

Доле моя нещаслива! 
Що ти наробила.? 
Нащо мені дітей Jta;ta? 
Чом мене не вбила? 
Нехай вони б похо8а.Ли, 
А то я ховаю•. 
Поuілував, nерехрестив. 
Покрив, засиnає: 
«СП()ЧИВайте, СИНИ МОЇ, 
В r·либокій оселі!• 
• • 

Зрівкив землю, щжр.нв дерном, 
Щоб ніхто не бачив, 
Де nолягли Гонти діти, 
Голови козачі. 
•Спочивайте, вкгляда.йте, 
Я wвиl1ko nрибуду: 
Укоротив я вам віку. 
І мені те буде. 
І мене вб'ють ... кми б wвидчеІ 
Та хто поховає'/• 
• • • • • • 

Пішов Гонта nохилившись; 
Іде. сnотикнетьси, 
Пожар світить; Гонта гляне, 
Г ЛJІНС - усміХНеТЬСИ. 



• 

Страшно, страшно усміхавсJІ, 
На cnn оrлцавсJІ. 
Упр очі ... тілько мріє 
8 диму, Та Й СХО8а8СJІ • 

ЕПІЛОГ 

Давно те минуло, JІК, мала дитина, 

Сирота в рцнині. JІ колись блукав 
Без свити. без х..1іба по тіt\ Украіні, 
Де Залізнак, Гонта з свиченим гулJJв. 
Давно те минуло, JІк тими wлихами. 
Де йшли гайдамаки,- малими ногами 
Ходив я. та плакав, та людей шукав, 
Щоб добру нав.чили. Я nnep згадав, 
Згадав, та й жаль стало. що лихо минуло. 
Молодеє лихо! икби ти вернулось. 
Промінив би долю, що маю теnер. 
Згадаю те лихо. степи ті безкраї, 
І батька, і діда старого за·адаю ... 
Дідусь ще rулJІє, а батько вже вмер. 
Бувало. в неділю. закривши мінею. 
По чарuі з сусідом виnнаши тієї, 
Батько діда nросить. щоб той розказав 
Про Коліївщину, JІК колись буаа.1о, 
Як Залізник, Гонта ЛJJХів nокарав. 
Столітнії очі, ик зорі, сі яли, 

А слово за словс.'м смімос:ь., лилось: 
Як ляхи конали, нк Сміла горіла, 
Сусіди од страху, от жалю німіли. 
І мені. малому, не раз довелось 
За тнтари n.1акать. І ніхто не бачив, 
Що ма;Іа дитина у кугnчку плаче. 

Спасибі, дідусю, що тн заховав 
8 голові стоJ1ітній ту славу козачу: 
Я її онукам тепер розка'Jав. 

• • • • • • • • • 

ГАМАЛІЯ 

(СІ\орочено) 

• • 

•Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі 
Із нашої України! 

• 

Чи там раду радять, ик на турка стати, 

Не чуємо на чужині. 
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Ой повій, nовій, вітре. че-рез море 
Та з Великого Лугу. 

Суши наші сльози. заглуши кайдани, 
Розвій нашу тугу. 

Ой заграй, заграй, сикесеньке море. 
Та під тими баАдаками, 

Що пливуть козаки. т.ілько мріють шаnки, 
Та на сей бік за нами. 

Ой Боже наш, Боже, хоч і не за нами, 
Неси ти їх з України: 

Почуємо славу, козацькую с.лаву . 
Почуємо та й загине-м•. 

Отак у Скутарі козаки співали; 
Співали. сердеги, а сльози лм.лись; 
Лилися козацькі, тугу домовmІЛи. 
Босфор а.ж затрясс.я, бо зроду не чув 
Козацького мачу; застагн·ав широкий. 
І шкурою. сірий бугай, стрепенув, 
І хвнлю, ревучи, далеко-далеко 
У синєє море на ребрах послав. 
І море ревнуло Босфороа;у мову, 
У Лиман погнало, а ЛиІ'І4ан Дніпрові 
Тую журбу-1'14ову на хвилі подав. 
Зареготався дід наш дужий, 
Аж піна з уса потеІUІа. 
•Чи спиш, чи чуєш. брате Луже? 
Хортице! сестро?• 

Загула 
Хортиця з Лугом: •Чую! чую!• 
І Дніnр укрИJІи баЙдаки, 
І засnівали козаки: 

.-У туркені, по тіІ'І4 боці, 
Хата на nоІ'І40Сті. 
Гай, гай! 1'14Оре, грай. 
РеІАІ, скелі ламай! 
ПоідеІ'І4о в гості•. 

• . . . . . . ' 
Птtвуrь собі співаюqи, 
Море вjтер чує; 
Поnереду Гамалія 
Байдаком керує. 
Гамалію, серце мліє: 
СказилосJІІ море. 

• • • • • • 



• 

І 

• 

• 

Не злякає! - і сховались 
За хвилі - за гори . 

Дрімає в гаремі - в раю Ві~нтія. 
І Скутар дрімає; Босфор К.Іtекотмть. 
Неначе скажений. то стогне. то виє: 
Йому Візантію хочеться :Юуднть. 
«Не буди. Босфоре: буде тобі r-ope . 
Твої білі ребра nіском '*Htecy, 
У мул поховаю! (Реве синє море) , 
Хіба ти не знаєш. иких " несу 
Гостей до султана?• 

Так море спюtмо 
(Люблю завзnих чубатих слов'иtt) . 
Босфор схаменувся. ТуrжеиJІ дрімала. 
Дрімав у гаремі ледачий султан. 

Тілько в Скутарі, в cІUterty, не дрімають 
Козаки-сердеги. Чого вони ждуть? 
По-сІЮЄму Бога в каЙданах благають, 
А хвилі на той бік ідуть та ревуть. 

сО милий Боже України! 
Не дай проnасти на чужині, 
В неволі вольним козакам! 
І сором тут, і сором там 
Ветавать з чу ж ої домовини. 
На суд Твій nраеедкий nр.ийти, 
В залізах руки принести 
І перед всіми у кайданах 

Стать козакові ... • 
•Ріж і бкйІ 

Мордуй невіру бусурмана!• 
• • • • • • 

Ре~ гарматами Скутара, 
Ревуть, лютують 80роrм; 
Козацтво претьсJІ бе:з еаrи -
І покот)ІJІмсь JІничарн. 

Гамапіи по Скутарі -
По nеклу гутtє, 

• • • • 

Сам хурдмІ'У розбиває. 
Кайдани ламає: 

«Вилітайте. сірі nтахи, 
На базар до nаю!• 
Стреnенулись соколnа, 
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Бо дuно не чули 
Хрещеної тії мови. 
І ніч стрепенулась: 
Не бачила стара мати 
Козацької плати. 

Не лnайс~t, nодивнен 
На бенкет ко:Jачий. 
. . . . . ' . . . . 
Реве, лютує Віза.нтіи, 
Руками берег достає; 
Достала., з.икнула. встає -

І на ножах в крові німіє. 
Скутар, мов nе.кл.о те, nалає: 
ч~рез ба:Jари кров теqе, 
Босфор широкий доливає. 
Неначе nтахи чорнj в гаї, 
Козацтво сміливо літає. 
Ніхто на світі не вте.чеІ 
Огонь заnеклих не nече. 
Руйнують мури. срібло-зпато 
Несуть шаnками козаки 
І засипають байдаки. 
Горить Скутар, стиха робота, 
І х...1опці сходиться; зійщлись, 
Лю..1ьки з пожару закурили, 
На байдаки - та й потигJІИ, 
Рвучи червонj гори-хвилі 
Пливуть собі нібн з дому, 
Так буцjм гуляють. 
Та, звичайне, заnорожці, 
Пливучи с11іаають: 

. . . . ... . . 
.. слава тобі. Гама.'Ііє. 
На ввесь світ велstкий. 
На ввесь світ ее..1икий, 
На всю Україну, 
Що не дав ти тоаариству 
Згинуть на чужині!• 

• • • • • 

РОЗРИТА МОГИЛА 

• • 

Світе тихий, краю милий, 
Мом Україно! 
За що тебе сnлюнЩ>овано, 

• • • 



За що, мамо. гинеш? 
Чи ти рано до схід сонщ1 
Боrу не молилас ь? 
Чи ти діточок непевних 

Звичаю не вчила? 
•Мопиласи, турбувалась, 
Ден_ь і н іч не crraлa, 
Малкх діток доrлидала. 

Звичаю 11авчала . 

Виростали мnї квіти. 
Мої добрі діти. 
Панувала і tt колись 
На широкім світі.
Панувала ... Ой Богдане! 
Нерозумний сину! 
Подивись тепер на матір, 
На свою Вкраїну, 
Що, колишучи. спі.ВаJtа 
Про свою недолю, 
Що, співаючи, ридала , 

Виrлидала еолю. 

Ой Богдане, Боrданочку! 
Якби бу.1а знала,-
у колисці б задушила. 
Під серцем nриспала. 

Степи мої запродані 
Жидові. німоті, 
Сини мої на чужині, 
На чужій роботі, 
Дніnро, брат мій, висихає, 
Мене покидає. 

І могили мої милі 
Моска)JЬ розривас ... 
Нехай риє, розкопує, 

Не свое шукає. 

А тим часом nерееертні 

Нехай підrостають 
Та 110можуть москалеві 
Господарювати 
Та з матері rrолатану 
Сорочку знімати. 
Помагайте, ttедо;rюдки, 

Матір ка1·увати•. 
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Начетверо розкоnана 
Розрита могила. 

Чоrо вони там шукали? 
Що там схоронили. 
Старі батьки? - Ех, вби-то. 

Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не nлакали б діти. мати не журилась. 

• • • 
ЧиrриJСе, Читрине. 
Все на світі гине, 
І свитаи твоя слава. 
Як пилина, лине 

За вjтрами холодними. 
В х~арі проnадає. 
Над землею летить літа. 
Дніпро висихає. 
Розсипаються могили. 
Високі могили -
Твоя слава... І про тебе, 
Старче малосилий, 
Ніхто А слова не промовить. 
Ніхто it не nокаже, 
Де ти стnJІв? чого сто.JІв? 
І . 11 
на СМІХ не скаже .. 

За що ж боrолись ми з ляхами? 
За що .ж ми різались з панами? 
За що скородиЛJС списами 
Московські ребра?? Засівали. 
І рудою nоливали ... 
І шаблями скородили. 
Що ж на ниві уродилось??! 
Уродила рута... рута ... 
Волі нашої отрута. 

А JІ, юродивий, на твоїх руїнах 
Марно слЬQзи трачу: заснула В.краіна, 
Бур'JІном укрилась. цвіллю зацвіла. 
В калюж.і, в болоті серце прогноїла 
І в дуnло хшюдне гадюк напустила, 
А дітям надію в степу оддала. 

А надію ... 
Вітер по nолю роз.віяв, 
ХвилJІ морем рознесла. 



Нехай же вітер все розносить 
На неокраєнім крилі! 
Нехай же серце плаче, просить 

Свнтої правди на землі. 

Чигрине. Чиrрине, 
Мій друже єдиний, 

Проспав єси . стеnи, ліси 
І всю Украіну. 
Спи ж, повитий жидовою. 

Поки сонце встане. 

Поки тії недолітки 
Підростуть, rетьмани. 
Помолившись, і я б заснув ... 
Так думи проклm 
Рвуться душу заnалити, 

Серце розірвати. 
Не рвіть, думи, не палітеІ 
Може, верну знову 

Мою nравду безталанну, 
Моє тихе с:лово . 
Може. викую " з йоr·о 
До старого плуга 

Новий леміш і чересло. 
І в тяжкі уnруги ... 
Може, зорю nереліг той. 
А на nерелозі ... 
Я nосію мої сльози, 
Мої щкрі сльози. 
Може. зійдуть і виростуть 
Ножі обоюдні, 
Розnанахають nor·aнe , 

Гниле серце, трудне, 

І виuід.ить сукровату. 

І Н3л.І1ЮТЬ живої 
Козацької тії крові. 
Чистої, святої! ! ! 

Може ... може ... А меж тими 
Меж ножами рута 
І барвінок розів'єт.ься -
І слово забуте, 
М<~ слово тихосумне, 

Богобоязливе, 
Зr-сІ.Дається - і діво•Іе 
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Серце бооливе 
Стрепенеться, як рибонька. 
І мене зrадає ... 
Слово моє. сльози мої, 
Раю тм мій. раю! 
Спи, Чкrрине, нехай гинуть 
У ворога дітм. 
Спк. гетьмане, rrоки встане 

Правда на сім світі. 

сон 

Кпме<Jія 

(Скорочено) 

У асвкоrо своя доля 
І свій ШJІЯХ широкий: 
Той мурує, той руйнує, 
Той неситим оком 
За край світа зазирає -
Чи нема країни, 
Щоб загарбать і з собоtс 
Взять у домовину, 
Той тузами обирає 
Свата в його хаті , 
А той нишком у куточку 

Гострить ніж на брата. 
А той, тихий та nерезий. 
Боr·обомзливий, 
Як кішечка, підкрадеться. 
ВиЖде нещасливий 
У тебе час та й запустить 
Пазурі в nечіttки ,-
1 не благай: не виммить 
Ні діти. ні жінка. 
А той, щедрий та розкошний. 
Все храми мурує; 

Та отечепво так любить. 
Так за ним бідкує. 
Так із йоt'О, сердешного, 

Кров. як воду, точить! .. 
А братім мовчить собі, 
Витріщивши очі! 

Як мr'HJПU. •Нехай,- каже,
Може, так і треба• . 
Tak і треба! бо немає 



Госnода на небі! 
А ви в нрмі nадаєтс 
Та икоrось раю 
На тім світі благаєте? 
Немає! немає! 

• • • • • • • • • • • • 
Та й сон же, сон, наnрочуд дивний, 

Мені приснмвсв -
Найтверезіший би уnнвсв, 
Скуnий .-мдюrа дав би гривню, 
Щоб позмрнуть на ті дмеа. 
Та чорта з деаІ 
Дивпюсв: так буtJ.ім сова 

Летить лугами, берегами. та нетрями. 
Та глибокими мрами, 
Та широкими стеnами. 
Та байраками. 

А я за нею та за нею, 

Лечу й nрощаюся з землею: 

•Прощай. світе, nрощай, земле, 
Неnрнязний краю, 

Мої муки, мої люті 
В хмарі заховаю. 
А тн, моя Україно. 
Безталанна вдово. 

Я до тебе літатиму 
З хмари на розмову. 
На розмову тихосум ну. 
На раду з тобою; 
Оnівночі nадатиму 

Рвеною росою. 

Поралммось.. nосумуєм. 
Поки сонце встане; 

Поки твої малі .діти 
На ворога стануть.. 

Прощай же ти. моя нене, 
Удово небого, 
Годуй wroк; жива nраада 
У Госnода Бога!• 

Летим. Дивтосм. аж світає, 
Край неба nалає, 
Соловейка в темнім r·аї 
Сонце зустрічає. 
Тихесенько ві1ер виє, 
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Стеnи. лани мріють. 
Меж •рами над ставами 
ВерGи зеленіють. 
Сади рнсні nохилились. 
Тоnолі no ВОJІЇ 
CTOJtTb сооі. Mt!B стор<.нка, 
Розмоапмють з r10лем. 
І есе то те, всм країна, 

Повита красою, 
Зеленіє. вмиваєтьси 
Дрібtюю росою. 
Сnоконвіку вмщsає:тьсJІ, 
Сонце зустрічає ... 
І вема тому nочину. 
І краю немае! 
Ніхто його не додбає 
І не розруйнує ... 
1 есе то те ... Дytue мои. 
Чого тн сумуєш? 
Душ~ мои убоr-ан, 
Чого марне.! ІVІattetu, 

ЧоІ'О тооі шкода? хіба ти не бачиш, 
Хі ба ти не чуєш людського плачу? 
То глинь, nодивиси: а Jt nолечу 

Високо, висоtю за сннії хмари; 
Немає там власті, немає там кари, 
Там сміху людського і nлачу не чуть. 
Он гтrнь.- у тім раю, що ти nокидаєш, 
Латану свитину з каліки знімають. 
З шкурою знімають, бо нічим обуть 
Княжат недорослих: а он розnинають 
Вдову за rюдУшне, а енна кують, 

Єдиного енна, єдину дит.ину, 
Єдину надію! в військо оІJДають! 
Бо його. бач. трохи! а он.це під тином 
Опухла .дитмна, голоднеє мре. 
А мати nшеницю на natU.QНиi .жне. 

А он бачиш? очі ! очі! 
Нащо ви здалис•. 
Чом ви змалку не висохли, 
Слізьми не здилиа~? 
То nокритка nоnідтинню 
З байстрмм шкандибає, 
Батько А мати одцурались, 
й чужі не nрнАмають! 
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Старці навjть цураtмьсJІ! 
А nанич не знає, 

3 дваДЦЯТОЮ, ІіеДОJІ ІТОК, 

Дywj nроnиааєІ 

• • • • • • • • • • 

Душе мои убоrам! 
ЛишенькСІ 3 тобою. 
Уп'ємося отрутою, 

В кризі ляжем сnати. 
Пошлем думу аж дt) Бога: 
Яоrо розrtитати, 
Чи довго ще на сім світі 
Катам nанувати? 

Лет•t ж. моя думо, мом люта муко. 

Забери з собою всі JІнха. есі 3JШ, 
СІЮЄ товариство - ти 3 Іtимн рос..1а. 

Ти з ними кохалась, їх тмJКкії рук.н 
Тебе nовивали. Бери ж їх, лети 
Та 110 всьому небу орду розnусти . 
• • • • • • • • • • 

А без тебе я де-небудь 
Серце заховаю 

Та тим часом nошукаю 
На край світа раю. 

І знов лечу nонад землееu, 

J знов прощаюсм м з нею. 
Тижко матір покидати 
У безверхій хаті . 
А ще гірше дивитис и 
На сльози та лати. 

Лечу. лечу. а вітер віє, 
Пt>рсдо мною сніг бідіє. 
Кругом бори та болота, 
Туман. туман і пустота. 

• 

Л юдей не Ч)'ТЬ. не знать і с.1jду 
Л юдсьt<оі страшної ноrм. 
І вороги й не вороги, 
Прощайте. в rrn:тi не приїду! 

Уnивайтесь. бенкетуйте -
Я вж.е не nочую, 

Один собі нав ік- в іки 
В снігу 'Jаночую . 
І поки ви до.3наєтесь. 
Що ще є храіна. 

• • 
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Не полита слізьми, кров'ю, 
То ,. одпочину ... 
Одпочину ... аж слухаю 
Загули К8Йд8НИ 

Під землею ... Подивлюса ... 
О люде nоганий! 
Де ти взивсJІ? що ти робиш? 
Чоrо ти шукаєш 
Під землею? Ні, вже, мабуть. 
Я не заховаюсь 
І на небі! .. 
• • • • • • • • • • • 

Заворушиласм пустини. 

Мов із тісної домовини 
На той остатній страшний суд 
Мерці за правдою встають. 

То не вмерлі, не убиті, 
Не суда nросити! 
Ні, то люди, живі люди, 
В кайдани залиті. 
Із нор золото виносять, 

Щоб nельку залити 
Неситому! .. То каторжні. 
А за що? Те знає ... 
Вседержитель. .. а може, ще 
Я Він недобачає. 

Онде злодій штемnований 
КаЙдани волочить: 

Он розбойник катований 
Зубами скрегоче, 
Недобитка товариша 
Зарізати хоче! 
А меж ними, запеклими. 

В кайдани убраний, 
Цар всесвітній! цар ВOJli, цар, 
Штемnом увінчаний! 
В муці. в каторзі не просить, 
Не плаче, не стогне! 
Раз добром нагріте серце 
Вік не лрохолонеІ 

А де ж. твої думи, рожевії квіти, 
Догладсtкі, смілі. викохані діти,, 
Кому ти їх, друже, кому nередав? 



·---------------------------
Чи, може, навіки в серці поховав'? 
О, не ховай, брате! розсиn їх, розкидай! 
Зійдуть. і ростимуть. і у люди вийдуть! 

Чи ще митарство? чи вже буде? 
Буде. буде, бо холодно, 
Мороз розум будить. 

1 знов лечу. Земля чорніє. 
Дрімає розум, серце мліє. 
Дивлюся: хати над шляхами 

Та городИ з стома церквами, 

А в городах, мов журавлі, 
Замуштрувалн москалі; 
Нагодовані. обут і 
І кайданами окуті, 
Муштруюrься ... Далі гляну: 
У долині, мов у ямі, 
На багнищі город мріє, 
Над н.им хмарою чорніє 
Туман тяжкий ... Долітаю -

То город безкраїй. 
Чи то турецький, 

Чи то нjмецький, 
А може, те. що й московський. 
Церкви. та nалати. 

Та пани nузаті. 
І ні однісінької хатм. 

Смеркалося ... огонь огнем 
Кругом запалало,-

Аж злякавсь я ... «Ура! ура! 
Ypat• - 3ак:ричали . 
•Цу-цу. дурні! схаменіться! 
Чого ее ви раді! 
Що горите?• - •Зкой хохол! 
Не знает nараду. 

У нас парад! сам изволнт 

Сегодни гуляти!• 
•Та де ж вона, тая цяця ?• 
«Вон видищь - nалатьа•. 

Што·вхаюсь я; аж земтtчок, 

Спасибі, признався, 
З циновими гудзиками: 

•де ТЬІ здесь узялся'l• 
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•З України.- •Так '"' же ТЬІ 
й rоворwть не вмиеw 
По-здеwнему?• - •Ба ні.- кажу,
Говорить умію, 
Та не хочу•.- •Зкой чудак! 
Я вси входЬІ знаю. 
Я тут служу; коли хочеш, 

В дворец nonwтa~ь 
ВвесТЬІ тебе. Только, знаеш. 
Mw, брат, просвищеннЬІ,
Не ооскуnись r1олтннкою ..... 
Цур тобі, мерзенttий 
Каламарю... І зробився 
Я знову незримий 

Та й nponxaвcJІ у nалати. 
Боже мій єдиний!! 
Так от де рай! уже нащо 

Золотом облиті 
Блюдолизи; аж ось і сам. 
Високий., сердитий, 
Вистуnає; обок його 
ЦариlUІ небога, 
Мов оnеньок засушений, 
Тонка, дОВІ'ОНОга. 
Та ще на лихо. сердешне, 

Х ита головою. 
Так оце-то та богинJІ! 
Лишенько з тобою. 
А я, дурний. не бачив1.uи 
Тебе, цяце, й разу, 
Та й nовірив ту n о р и л и м 
Твоїм віршомазам. 
Ото дурний! а ще й биткй! 
На квиток nовірив 
Москалеві. От і читай, 
І йми ти ім віри ! 
За. богами - nанства. nанства 
В серебрі та златі! 
Мов кабани годовані -
Пикаті, nузаті І .. 
Аж nотіють, та товnляться. 
Щоб то ближ,rе статн 
Коло сам их: може, вдарять 
Або дулю дати 
Благоволить: хоч маленьку, 

• 



Хоч півцулі. аби тільkо 
Під самую пику. 
І всі у ряд поставали, 

Ніби без'мзикі -
Анітелень. Цар цеень.кає; 
А диво-царицм. 

Мов та чаплм між птахами, 
Скаче. бадьоритьси. 
Довгенько вдвох походжали. 

Мов сичі надуті, 
Та щось нишком розмо8J1JІЛИ -
Здалека не чути -
О отечестві. здається. 
Та нових п ет л и ц,. х, 

Та о муштрах ще новіших! .. 
А потім царици 
Сіла мовчки на дзиглику. 
Дивлкх;ь, цар підходить 
До найстаршого ... та в nику 
його мк затопить! .. 
Облизавси неборака 
Та меншого в nузо -
Аж загуло! .. а той собі 
Ще мекшого туза 

Межи плечі: тоА меншого. 
А менший малого. 

А той дрібних, а дрібнота 
У же за nорогом 

Як кинетьси по улицм.х. 

Та й давай місити 
Недобитків православних. 
А ті голосити; 
Та верещать: та як ревнуть: 

•Гулм наш батюшка. гул"! 
Ура! .. ура! .. ура! .. а, а. а ..... 
Зареготався м.. та й rоді: 
А й мене давнули 

Таки добре.. Перед світом 
У ее те заснуло; 
Тільки де-де православні 
По углах стогнали 
Та, стогнучи, за батюшку 
Господа благали. 
Сміх і сльози! От nіщов я 
Город озирати. 
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Там ніч, як день. Диалюси: 
Палати, rІалати 
Понад тихою рікою; 
А берег ушитий 
Увесь камнем. Дивуюсь, 
Мов несамовитий! 
Як то ІЮНО зроби:юсн 
З калюжі такuї 
Таке ДКІІ(.) . .. отут крові 
Пролито .1юдськоі -
І без ножа. По тім боці 
Твердини А дзвіниця. 
Мов та шеаАка 3агострена. 
Аж чvдно дивитьси. 
І дзиrарі тt-лt>нькають. 
От и nо8ертаюсь -
Аж кінь летить, копитами 
Скелю розбиває! 
А на коні сидить охлиn, 
У свиті - не свиті, 
І без шапки. Якимсь листом 
Голова 110вита . 
Кінь басуr .. 01'· от річку, 
От ... ,,т ... nерескочить. 
А він руку r1ростигає. 
Мов світ увесь хоче 
Загарбати. Хто ж це тахкй? 
От собі й читаю, 
Що на скелі наковано: 
Перв ому · Вт о ра.и 
Таке диво Іtаставила. 
Тепер же м ;JНаю: 

Це ТОЙ П е р 8 И Й, ЩО розnинав 
Нашу Україну. 
А В т о р а м доконала 

Вдову сироти••У · 
Кати! кати ! людоїди! 
Наїлись обоє. 
Накралисм; а що взили 
На той світ з собою? 
Тижко, тмжко мені стало, 
Так, мов н читаю 
Історію України. 
Стою, :шмирuю ... 
А тим часом - тихо. тихо 
Та cyмtto с11 і ває 



Щось такеє невидіtме: 
«Із города із Глухова 
Полки вистуnали 

З заступами на лінію, 
А мене nослали 

На столицю з козаками 

Наказним ~тьманом! 
О Боже наш милосердний! 
О царю nоrакий. 
Царю npoклJmtй, лукuмн. 
Асnмде неситийІ 
Що ти зробив з козаками? 
Болота засипав 
Благородними костмми; 

Поставив столицю 
На їх труnах катованих! 
І в темній темниці 
Ме1іе, вольного r-етьмана, 

Голодом замучив 
У кайnанах. Царю! царю! 
І Бог не розлучить 
Нас 3 тобою. Кайданами 
Скований зо мною 

Навік-віки. Тмжко мені 
Витать над Невою. 
України далекої, 
Може, вже немає. 

Полетів бн, nодививсм. 
Так Бог не nускає. 

Може. Москва вмnали.'1а 

І Дніnро сnустила 
В синє море. розкоnала 

Високі могили -
Нашу славу. Боже милмй. 
Зжальс.м, Боже милиА•. 
Та й замовкло~ диалюс" ,.: 
Біла хмара криє 

Сіре небо. А в тій х.марі 
Мов звір в гаї виє. 
То не хмара - біла nташка 
Хмарою спустилась 

Над царем тим мусинджовим 

І заголосила: 
•І ми сковані 3 тСІбою, 
Людоїпе. змію! 
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На страшному на судкщі 
Ми Боrа закриєм 
Од очей твnїх неситих. 
Ти нас з України 
Заrнав, rолмх і rш1одних. 
У сніг на чужИну 
Та А nорізав; а 1 шкур наших 
Собі баrрюuщю 
Пошив жилами твердими 
І 'Jаклав столицю 
В новій рясі. Подивкси: 
Церкви та na~1aтst! 
Весtлися, лютий кате. 
ПроkЛ.яткй! nрокл-.тий!• 
• • • • • • • • • • • 

От і братія сиn•tула 
У сенат писати 
Та nідписупть - та драти 
І з батька, і брата. 
А меж н:нми і 1ем.лички 
Де-де проглядають. 
Пn-московській так і ріжуть. 
Сміються та лають 
Батьків своїх, що змалечку 
Uвен.ькать не навчили 
По-німецьхій.- а то те11ер 
І кисни в чорнилах! 
П 'явки! n'явки! може, батько 
Остатню корову 
.Жtщам продав, nоки вивчив 

Москаеської мови. 
У країно! У країно! 

Оце твnї дітм, 
Твої квіти. молодії. 
Чорнилом nomtтi, 
Московською блекотою 
В німець.ких 'rеІtлнщrх 
Заглушені! .. П.11ач, Украіfно! 
Бездітна вдовице! 

Піти лкшеttь подивиться 
До цари в 11алати, 
Що там робиться. Приходжу: 
Старшина nу:!ата 
Стоїть рядом; cone. хропе, 
Та Іюнадувалось. 



І О •·•l 

Як індики. і на двері 
Косо поrлидало. 
Аж ось вони й відчинились. 
Неначе з берлоrи 
Медвідь виліз. леА&е-ледве 
Переносить ноrи; 
Та одутий. аж nосинів: 
Похмілли npoкЛJrre 
Йоrо мучило. Як крикне 
На самих nузатих -
Всі пузаті до одноrо 
В ~м-110 провалились! 
Він вилуnи• баньки з лоба -
І все затрусилось. 
Що осталось; мов скажений. 
На менших rукає -
І ті в землю; він до дрібних -
І ті nропадають! 
Він до челяді -і челuь.. 
І челJІдь пропала; 
До москалів - москалики. 
Тільки застогнало, 
Пішли в землю; диво дивне 

Сталос R на світі . 
Днвпюси и, що дальш буде, 
Що буде робити 
Мій ведмедик! Стоїть собі. 
Голову оонурив 
Сіромаха. Де ж діласм 
Медвежа натура? 
Мов коwенм. такнй чудний. 
Я аж засміJІвсR. 
В ін і почув. та JІК зикне,

Я перелJІкавсА. 
Та й nрокинувсь ... Отаке-то 
ПриснилосJІ диво. 
• • • • • • • • • • 

ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ 
Містерія 

(Скорочеио) 

ТРИ ДУШІ 

Як с ніr·. три птаwечкн леті.rrи 
Через Суботове і сіли 
На nохил~нному хресті 
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На старій церква. • Бо1· nрос-тить: 
Ми теnер душі, а не люди. 
А вimtL1.11 видніше буде, 
Як той розкоr1уватимуть льох. 
Кол" б вже швидше розкоnали, 
Той.а.і б у рай нас nовnускали. 
Бо так сказав Петрові Бог. 
•ТоЙllЇ у рай їх nовпускаєw. 
Як все москаль nозабирає. 
Як розкопа sеликttй ,,ьох• . 

І 

Як була JІ людиною, 
То Прісею звалась. 

• • • • • • • • • • • • 
Отак -то Jt в Суботові 
Poc.raa, виростала! 

Як квіточка; і всі мене 
Л rобили й вітали . 

• • • • • • • • • • • 
Та лн.хо зустрL'ІоІ 
Вранці-рано. в nилиnівку, 
Якраз у неділю, 
Побі:г:аа " за водою ... 
Вже й криниа.u~ таJІ 
Замулі.ttа і вttсохла ! 
А . ' " все ттаю ... 
Дивлюсь - ~ьиан 3 старшиною. 
Я води набрала 
Та вnовн і UL1JІX і nepeйw.1a ; 
А того й не знала. 
Що він їхав в Переясдав 
Москві nрисиrатн! 
І в.ж.е ледве JІ, налед.ве 
Донесла до хати -
Оту воду ... Чом я 3 нею 
Відер не rtоби.'Іа! 
Батька, матір. себе, брата. 
Собак отруЇІІа 
Тію клятою водою! 
От за що карuюсь, 
От за що мене, сестрички, 
І в рай не nу\:кають. 
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А мене, мої сrстрички, 

За те н~ вnустил и, 

Що цареві московському 

Кони наnоіда -
В Батурині: нк він їхав 
В Москву із Полтави. 

Я була ще нt>долrтком. 
Я к Батурин с.1авttиі\ 
Моск ва вночі заrtалила. 

Чечеля убил~. 
І малого і старого 
В СеИму noтonи;ta . 

Я ме ж. труnам"И валялась 

У самих nалатах 

Мазеnиних ... Коло мене 
І 'естrа . і мат•t 
Зарізані. обнявщи~ я . 
Зо мною лежали: 
І насму-то. насму 

Мене одірвали 
Од матері неж..ивої. 

Що вж.е я просма 

Московського копитана, 

Щоб і мене вбtt..1И . 
Н і . не вбми, а пусти.fІ и 

Моска.1нм на rрище! 

Hactt..'ly " схова.1аси 
На тім nож.ар~tщі . 
Одна тL1ЬІ'И ~ оста.1ася 

В Батурині хата ! 

І в тій хаті nоста вили 

Царя ночувати. 
Як вертавсь із-nід Полтави . 
А я йшла з водою 

До хатини ... А він ме ні 
Махuє рукою. 
Каж.е коня наnоїти , 
А я й наrщ"іла! .. 
Я tte звала, Щ(І я тяж.ко. 

Тмж.ко согрішипа! 

• • • • • • • • • 
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ІІІ 

А JІ в Ка~ві родилась; 
щ~ й ке rоворм.па, 
Мен~ мати ще сповитv 

• 
На руках носила, 
Як їхала Катерина 
В Канів по Дніпрові. 
А ми з матір'ю силіАи 
На ropi в діброві. 
. . . . . .. . . . 
Мене мати забаВJІJІJ1а, 
На Дніnр nоrлJІДала; 
І галеру золотую 
Мені показала, 
Мов будинок. А в галері 
КнJІзі. І всі сіли 
Воєводи ... і меж ними 
Цариця сиділа. 
Я rлянул·а. усміхнулась ... 
Та й духу не стало! 
А мати вмерла, в одній JІм і 
Обох поховали! 
От за що, мої сестриці. 
Я тепер караюсь! 

• • • • • • • • • 

ТРИ ВОРОНИ 

І 

Ви ще А не родились, 
Як • отут wинкува.rtа 
Та кров роЗJІивалаІ 
Дивись, •кі! Карамзіна, 
Бачиш. nрочитали! 
Та й думають, що ось то ми! 
А дзус, недоріки! 
В колодочки ще не вбились, 
Безnері каліки! .. 

2 

Ото, "ка недотика! 
Не та рано встала, 



Що до світа ynJtлacи ... 
А та. що А nросnаласьІ 

І 

УnиласJІ б тн без мене 
3 СВОЇМИ КСЬОнд3аМН7 -

Чортма хисту! Я спаднла 
Пот.ацу з королммн; 

А про тебе, щебетухо, 
І досі б стома. 
А з вольними козакамн 

Що .11 внроблма? 
Кому я їх не наймала, 
Не залродаеала? 
Та й .жнuущі .ж, проклятуші! 
Думала, з Богданом 
От-от уже похоеала, 

Ні! Встали. nогані, 
З Мазепою-nриблудою ... 
Та й той;U ж ТІК'рилось! 
Аж злішаю. кк згадаю ... 
Батурин спалк.1а , 
Суду в Ромн.і загаткла 
Тільки старшинами 

Козаuь•нми ... А такими, 
Просто ко3аками, 

ФінтІндію засіма; 
Насипала бурта 
На Орелі ... На Ладогу 
Так гурти 1а гуртом 

Ви.ганма та цареві 
Бо.1ота гаткла. 
І с,1авноrо Полуботка 
В тюрмі задушила. 

Отоді-ТО було CBRTO! 

А.ж nекло злJІкалось. 

Матер Бо.жа у Ржаенці 
Вночі заридала. 

3 

И " таки пожила: 
С татарами помутила. 

С Мучнте11ем покутила, 
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С Петрухою nопила 
Да немцам заnрода;та. 

І 

Та ти добре натворила: 
Так кацаnів закрепила 

У кімецькі кайдани -
Хоч лягай та й .засни. 

А в мене ще, враг їх знає, 
Кого вони виглядають? 
Вже ж і в креnость завдала, 
І дворянства страшну сиду 

У мундирах розПJІОJІИJІа. 

Як ти вошей розвела; 
Все вельможнїі байстрята! 
Вже ж і Січ їх біснувата 
Жидовою nоросла. 

Та й москаль незгірша штука: 
Добре вміє гріти руки! 

І я люта. а все-таки 

Того не 'Jумію, 
Що москалі в Україні 
З козаками діють. 
Ото ука'1 надрукують: 
сПо милості Божій 
І ви - наші, і все- нзше. 
І гоже й негоже!• 

Тепер уже заходились 
Д ре в н о с т и шукати 

У могилах ... бо нічого 
У же в хаті взятІt -
Все забрали любісіньке; 
Та лихий їх зttає. 
Чого вони з тим поганим 
Льохом посnішають? 
Трошки. трошки б підо:ждали. 
І церква б уnала ... 
• • • • • • • • • 

2 і 3 

Чого ж ти нас закликала? 
Щоб на льох дивиться? 
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І 

І 

Таки й на льох. Та ще буде 
Два дива творитьси. 

Сю ніч будуть в Україні 
Родитьс.и близнята. 
Один буде, як той Гонта, 
Катів катувати! 
ДруІ'Кй буде ... оце вже наш! 
Катам помагати -
Наш вже в череві щиnає. .. 
А я начнтала, 

Що, ик виросте той Г онта. 
Все наше nропало! 

У ее добро nоплюндрує 
й брата не покине! 
І розпустить правду й волю 

По всій Україні! 
Так от бачите, сестриці, 
Що тут комnонують! 
На катів та на все добре 
Кайдани готую1 ьІ 
• • • • • • • • • • 

ТРИ ЛІРІІНКИ 

Один сдіnий, другий кривий. 

А третій горбатий. 
Йшли в Суботов про Богдана 
Мкр.инам с півати. 

І 

Що то. сказано. ворони. 

У же й помостили, 

Мов дли їх те сіда-10 
Москалі зробили. 

2 

А для кого ж.? Чоловіка. 
Певне, не nосадять 

Лічить зорі ... 
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І 

Ти то кажеш. 
А може, й nосад.ить 
Мос}(алнkа або німІUІ; 

А москаль та німець 
І там найдуть хлібець. 

3 

Що це таке верзете ви? 
Як і там ворони'? 
Та мос~tалі , та сідала? 
Нехай Бог боронить! 
Може, ще нестись застаммть. 
Москал• nлодити. 
Бо чутка є, що цар хоче 
Весь світ nолонитм. 

2 

А може, й такІ Так на чорта ж 
Іх на горах ставить? 
Та ще такі аисоченні. 
Що й хмари достанеш. 
Як вилі:sти ... 

3 

Так от же що: 
Ото nотоп буде, 
Пани туди nоаи;tазJІть 
Та дмаитьсм будуть, 
Як мужики тонутимуть. 
• • • • • • • • 

Коцають день. копають два. 
На третій насилу 
Докоnалисtt до муру 
Та трохи сnочили. 
Поставили к а ра у л и . 
ІсrІравник аж nр()сить, 
Щоб нікого не r1уска..1и , 
І в Чиrрнн доносить 
П о на ча л ь ~: те у. Прніхало 
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І 

Н а ча л ь с т 8 о морда~. 
Подивилось: .т~а. ІС.аж~. 
Своди роЗJІамати. 

Верней дєло ... • Ро3JІамали 
Та й оерели~е.ались! 
Кост•ки 8 льоху лемали 
І мов усміхались. 
Що сонеч.ко nобачили. 
От добро Богдана! 
Черепок. гниле корито 

й кост•ки а кайданах! 
Якби а формених. то добре: 
Вокм б ше здалиси ... 
Засмімись.. а ісправник 
Трохи не сказиас•І .. 
Що нічого, бачиш, 8зити. 
А він же трудиес•І 
І день і ніч побиааас•. 
Та в AJpHi й убрався. 
Якби Аому Богдан оцt' 
У руkи nопаеся, 

У москалі заголив би, 
Щоб знав. JІk дурити 
ЛрааительствоІ!І Кричить. біrа . 
Мов несамовитий. 
ЯременІС.а в пмttу nише. 

По-московській лає 
Увесь народ. І на старnів 
Моїх налітає. 
сВьа што делаете. nлутЬІ?!• 
сТа ми, бачте. nане, 
Сnіваємо rfJX' Богдака ... • 
сЯ вам дам Богдана' 
Мошенникм. дармоедЬІІ 
И оесню еложили 

Про тattoro ж мошенника ... • 
сНас, nане. навчили ... • 
•Я вас навчу! Завалить нм!• 
Взми й завалили -
Вмпарили у моекоаській 
Бані-прохолоді. 
Отак пісні Богданові 
Стали їм в пригоді. 
Так малий льох а Суботові 
Москва розкоnала! 
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Великого ж того льоху 
Ще А не дошукалась. 

• • • 
Стоїть в селі Суботові 
На горі високій 
Домовика Уkраїнн -
Широка, rлкбока. 
Отс~ церІ(ов Боr·данова. 

Там·то він молив"'· 
Щоб москаль добром і лихом 
З козаком діли вс 11. 
Мир ~ші твоїй, Богдане! 
Не так воно cтaJJo; 
Москалики. що заздріли. 
То все очухралJt. 
Могмли вже розривають 
Та грошей шукають. 
Льохи твої розкопують 
Та тебе ж і лають. 
Що й за труди ue находять! 
Отак -то, Богдане! 
Занаnастив єси вбогу 
Сироту Украйну! 
За те ж тобі така й дяка. 
Uерtц)В·домовину 
Нема кому ПОJ1аrодить!! 
На тіИ Україні, 
На тііІ самій, що з тобою 
Л я ха задавила. 
Байстрюки Єкатериttи 
Сараною сіли. 
Отаке-то. Зіноаію, 
О.1ексіїв друже! 
Ти есе оддав примrелям, 
А їм і байдуже. 
Кажуть. бачиш. що все·то те 
Таки й було наше • • 
Що вони тілько нанмали 
Татарам на пашу 
Та nолнкам ... Може, й сnравді! 
Нехай і та..: будt.'! 
Так сміютьс11 ж з України 
СтороtІІІ Їі люди! 



Не смійтес,., чужі люде! 
Церков-домовина 

Ро-:1ваJnпьсм ... І з-nід неї 
Встане Україна. 
І розвіє тьму нево;tі. 
Світ праІШМ засвітить. 
І nомолиться tca ВОJ1і 
Нево;п.ничі 11ітиІ .. 

КАВКАЗ 
Ht:Kpt'ІUІV«)' JІL«JA,., Rк()tfy dr IIO..•ЬJІLrH)' 

За горами гори, хмарою nовнті. 
Засі яні горем, кровію nопиті. 

Сnоконвіку Прометем 
Там орел карає, 

Що день Божий добрі ребра 
А серце розбиває. 
Розбиває, та не виn'є. 
Живущої кр<)Ві . -
Воно "Jновv оживає 

• 
І смієтьсм знову. 
Не вмирає ауша наша. 

Не вмирає воли. 

І неситий не виоре 

На am мори поле, 
Не скує душі .ІkНІЮЇ 
І слова живого. 

Не nонесе слави Бога. 
8е..1икоr'о Бога. 

Не нам на прю з Тобою стати! 
Не аам діла Твої судить! 
Нам тільки плакать. nлакать. rutакать 

І хліб насvщннй замісить 
• 

Кровавнм nотом і С.'tьозами. 
Кати знущаютьс" над нами. 

А nра·вда наша n'ина сnит:ь. 
Komt вона nрокинеться? 
Коли одnочити 
Л мжеш. Боже. утомлений? 
І нам даси жити! 
Ми віруєм Твоїй сила 
І духу живому. 

199 



300 

Встане правда! встане liOJHtl 
І Тобі одному 
ПомолJІтьса всі •зики 
Вовіки і віки. 
А nоки що течуть ріки, 
Кровавії ріки! 

За гОрами гори, жмарою nовиті. 
Засі RHi горем, кровію nолиті. 

Оrам-то милостквН ми 
Ненагодовану і голу 
Застукали сердешну волю 
Та й цькуємо. Л•гло костьми 
Людей муштроваких чимало. 
А сльоз, а крові? напоїть 
Всіх імператорів би стало 
З дітьми і внуками, втопить 
В сльозах удов'їх. А дівочих. 
Пролитих тайно серед ночі! 
А матерніх rapJtчмx. сльозІ 
А батькових, старих, кровавих, 
Не ріки - море ро3ЛИЛось. 
Оrненце море! Слава! слава! 
Хортам, і гончим. і псарям, 
І нашим батюшкам-царям 

Слааа! 
І вам слава, сині гори, 
Кригою окуті. 
І вам, лицарі великі, 
Богом не забуті. 
Борітесв - nоборете, 
Вам Бог помагає! 
За вас правда, за вас слава 
J ВOJIR СВJІТаJІ! 
Ч у р е к і с а к л .11 - все твоє: 
Воно не прошене, не дане, 
Ніхто й не возьме за своє. 
Не поведе тебе в кайданах. 
А в нас! .. На те nмсьменнj ми, 
Читаєм Бож.U глаrоли! .. 
І од глибокої тюрми 
Та до високого престола -
У сі МИ В ЗОІІОті і ГОЛі. 
До нас в науку! ми навчим, 
Почомv хліб і сіль почjм! • 



Ми християве; храми, школи, 

У ее добро. сам Бог у нас! 
Нам тілько с а к л м очі коле: 
Чого вона стоїть у вас, 
Не нами дана; чом ми вам 

Чурек же ваш та мм не кинем, 

Як тій собаці! чом ви нам 
Платить за сонце tte повинні! -
Та й тілько ж тоІ ми не nогане, 
Ми настоJІ11tі христимне. 
м ., А І 
и малим сиТІ... зате. 

Якби ви з нами подружились. 

Багато б дечому навчились! 
У нас же й світа як на те -
Одна Сибір неісходкма, 
А тюрмІ а JПОцуt .. Що й лічить! 
От молдованина до фінна 
На всіх язкках все мовчить, 

Бо благоденствує! У нас 
евитую Біблію читає 
СаJІтий чернець І научає, 
Що цар nмйсь-то свині пас 
Та дружню J!Uнку взяв до себе, 
А друга ебК8. Тепер ка небі . 
От бачите, икі у кас 
СИJUІТЬ на небі! Ви ще темні, 
Свпим хрестом не просв~щенні. 
У нас навчітьсJІІ.. В кас дери, 

Дери та дай, 
І просто а рай, 

Хоч і рідню всю забери! 
У нас! чого-то ми не вмісм? 
І зорі лічим, гречку сієм. 
Французів лаєм. Продаєм 
Або у карти nрограєм 
Л юдей... не негрів... а таких 
Таки хрещених ... н о п рос ти х. 

Ми не гіmпани. крий нас Боже, 
Щоб крадене nерекупать. 
Як ті жиди. Ми по закону! .. 
По закону аnостола 

Ви любите брата! 
Суєслови, лицеміри. 
Господом nрокл11ті . 
Ви любите на братові 

]()\ 
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Шкуру, а не душу! 
Та й ;rуnите no закону: 
Дочцj на кожушок. 
Бакстрюкові на nридане. 
Ж інці нз патннки. 
Собі ж на те, що не знають 
Ні діти. нj жінка! 

За кnro ж тн розіn"явсв. 
Христе. Сине Божий? 
За нас, добрих, чи за сJюво 
Істин•t ... чи, може, 
Щоб ми з Тебе насмімись'! 
Воно ж так і сталось. 

Храми, каr1.1нці, і ікони, 
І ставники, і міррн дим, 
І nеред образом Твоїм 
Нt'утомленнії nоІVІони . 
За кражу, за войну, за кров, 
Щоо братню кров r1олнти , nросять 
І rютім в дар Тобі nриносять 
З nожару вкра.дtний nокров!! 

Просвітились! та ще й хочем 
Дpyntx nросвітити, 
Сонце nравди nоказати 
Сліnим. ба•анш. дітям! .. 
Все nокажем! тільхи лайте 
Себе в руки взІІтн. 
Як і тюрми муроватн. 
КаАданн куаати. 
Як і носить!.. І n rL1ecтif 
К нути уз.1оааті.-
Всьому навчим; тілько дайте 
Свої сині rори 
ОстатІfії ... бо вже взя.r~и 
І nоле, і море. 

І тебе загнали, мій друже єдюІнй. 
Мій Якове добрий! Не за Україну. 
А за їі ката довелось nролить 
Кров добру, не чорну. Довелось заnнть 
3 МОСІ<ОВСЬ.kОЇ чащі МОСКОВСЬКу отруту! 
О друже мій добрий! друже незабути~!! 

• • • • • • • • 
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І МЕРТВИМ . І ЖИВИМ. 
І НЕНАРОЖДЕННИМ ЗЕМЛЯКАМ МОТМ 

В УКРАЙНІ І НЕ В УКРАЙНІ 
МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ 

І с.мер_кає. і світає. 
День Божий минає. 
І знову люд потомлеttий 
І все спочиває. 
Тілько И, МОВ ОКЗRННИЙ. 
І день. і иіч плачv • 
На розпуттях еелелюдннх. 

І ніхто не бачить. 
І не бачить. і не знає -
Оглухди, не чують; 

Кайданами міняют~м. 
Правдою торгують. 

І Господа зневажають,

Людей запрягають 

В тRжкі ярма. Орють лнхо. 
Лихом засівають. 
А що вродить? побачите, 
Які будуть JІtніtва! 
Схаменіться. недолюди. 
Діти юродиві! 
Подивіться на рай тихий. 
На с~ю країну, 
По .. '1106іте щирим сер11ем 
Велику руїну. 

Розкуйтеся. брата(tтt•с м ! 
У чу жому краю 

Не шукайте. н~ щtтаіtте 
Того. що немає 

І на небі, а не тілько 
На чужому nолі. 
В своїй хаті свои й nрав:1а . 
І си:rа. і воли. 
Нема иа с І!Ііті УкраїtіИ , 
Немає другого Дні11ра, 
А ви претеси на чужину 

Шукати доброго добра. 
Добра святого. BoJtil волі ! 
Братерства братньмо! Най ШJІи. 
НесJІи , нес.1н з чv ж <Іго nод я • 
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І в Україну nринесли 
Великих слов ееJІИку силу. 
Та й більш нічого. Кричите, 
Що Бог создав вас не на те, 
Щоб ВИ НеПравді ПОКJІОКИЛИС: Ь! 
І ХlUІИтесь, ак і хклилмсь! 
І знову шкуру дерете 
З братів незраших, гречхосіїв. 
І соНЦJІ·Правдн дозрівать 
В кімецькj зеNлі, не чуж.ії. 
ПретесJІ знову! .. Якби азить 
І всю ,..jзерію з собою, 
ДідаNИ крадене добро, 
Тойді оставсь би сиротою 
З СВJІТМИИ ГОраNН Дніпро! 

Ох, акбн те сталось, щоб ви не вертались, 
Щоб там і здихали, де ви nоросли! 
Не rtлаІ(али б діти, мати б не ридала. 
Не ч,ули б у Бога вашої хули. 
І сt>нце не гріло б смерДJІчоrо гною 
На чистій , широкій, на вольній землі 
І людм б не знали. що вм за орди, 
І не покивали б на вас головою. 

СхамекітьсаІ будьте 11J0ди, 
Бо лихо вам буде. 
Розкуютьс• незабаром 
Заковані люде, 
Настане суд, заговорять 
І Дніпро. і rориІ 
І nотече сторіками 
Кров у синє море 
Дітей ваших... і не бvде 

• 
Кому помагати. 
ОдцураєтьсJІ брат брата 
І дмтини мати. 
І дим хмарою заступить 
Сонuе перед ваNн, 
І навіки проІU1енетесь 
СвоїNи синами! 
УмийтесJІІ образ Божий 
Багном не скверніте. 
Не дуріте дітей ваших, 
Що вони на світі 
На те тільки. щоб панувать ... 



~------------------------------~ • 

Бо неечt!не око 
ЗагЛJІне їм в саму душу 

Г лмбоко! глибоко! 
Дознаютьс.R небожата. 
Чи• ка вас шкура. 
Та й засуlUІТЬ. і премуnрих 

Нt!мудрі о~пьІ 

Якби ви вчилис.ь так. ик треба. 
То А мудрість би була сво•. 
А то залізете ка небо: 
•І ми не мм. і и не "· 
І все те бачна. і все знаю, 
Нема ні пекла, ані раю, 
Немає й Бога. тіlІьки "' 
Та куций німець узловатий. 
А більш нікого! ... • - •добре. брате, 
Що .ж ти такеє?,. 
•Нехай скаже 
Німець. Ми не знаєм•. 
<>так-то ви навчаєтесь 

У чу .жому краю! 
Німець скаже: «Ви моголи•. 

•Моголи! моголи!• 
Золотого Тамерлана 
Онучата голі. 
Німець скаже: •Ви слаенне•. 
·Слаа',.не! слае,.не!• 
Славних nрадідів еелмких 
ПравнуІUt nогані ! 
І Кол."Іара читаєте 

З усієї сми. 
І Шафарика. і Ганка. 
І в слаа.Rнофіли 
Так і претесь ... І всі моsи 
Слав'JІ1tського люду -
Всі знаєте. А своєї 
Дастьбі.. . Колись будем 
І по-своєму глаrолать. 

Як німець пока .же 
Та до того й історію 
Нашу нам розкаже,

ОтоАді ми заходимось! .. 
Добре заходились 
По німецькому показу 

• 
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І загоІЮрили 
Так, що й німець не второnа. 
Учитель ее.ликиА . 
А не те, щоб nрості люде. 
А гаа..1ту! а крику! 

•І rармоні.и. і сила, 
Музика. та А rоді. 
А історія! .. nоема 
Вольнt.'~І'о народа! 
Що ті римляне убогі!' 
ЧортJНз-що - не Брути! 
У нас Брути! І Кокл«и! 
Славні , незабуті ! 
У нас воли виростала. 
Дніnром умивалась. 
У rол()ВИ гори слала. 

Степом укривалась!• 
Кров'ю вона умивалась. 
А сnала на куnах. 

На козаt.tьких вольних трупах, 
Окрадених труnах! 
Подивітьси лишень добре, 
Почитайте знову 
Тую славу. Та читайте 
Од слова до с.1ова. 
Не минайте ані титли. 
Ніже тії коми. 
Все розберіть ... та й с11итайте 
ТоАді себе: що ми'! .. 
Чиї сини? .. кких бать:ків? 
Ким? :tn щu закутІr .. 
То й nобачите . що ось що 
Ваші славні Брути: 

Раби. rюдножки. rрязь Москви, 
Варшавське смітти - ваші піни. 
Ясно~.'1ьмСІжнії rетьманJt. 
Чого * ви чванитес я , ви! 
Сини сердешної Украйнн! 
Що добре хоnкте в ярмі. 
Ще .11учче. як батьки ходили. 
Не чваньтесь. з вас деруть ремінь. 
А 'J їх. бvвu.ло. й л ій тоnили . 

• 
Може, чван••т~сь. що братсТВІ' 
Віру застуnило. 
Що Синопом. ТраrІезондом 



-

Галушки варил(). 

п ' -равда ... nравда. нащались. 

А вам теnер вадить. 

І на Січі муцрий німець 
Картоnе--rьку садить. 

А ви її куnуєте. 

Істе на здоров'я 
Та сдавите Заnорожж.JІ. 
А чиєю кров'ю 
Ота земли наnоєна, 

Що картоn.1ю родить.

Вам байдуже. Аби добра 
Була мм rорбцу! 
А чванитесь. що ми По.тьщ,v 
Колись завалили! .. 
Правда ваша: П()льща вnала. 
Та й "Вас роздавила! 

Так от ик кров свою лили 

Батьки за Москву і Варшаву, 
І вам, синам. передали 

Свої кайдани, свою славу! 
Доборолась Україна 
До самого краю. 

Гірше лиха свої діти 
fi розnинають. 
Замість nива nраеедкую 
Кров із ребер точать. 
Просвітити, кажуть. хочуть 
Матеркпі очі 
Современмими огнями, 

Повести за віком. 
За иімцими, недоріку, 
Сліпую каліку. 
Добре, ведіть. nоказуйте. 
Нехай стара мати 

Навчається. як дітей тих 
Нових догЛJшати. 

ПоІUіЗуйт~І .. за науку. 
Не турбуйтесь, буде 
Материна добра nлата. 
Розnадетьси луда 
На очах ваших неситих. 

Побачите славу . 
Живу славу дідіІІ своїх. 
J батьків лукаsнх . 

, 
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Не дуріте самі себе, 
Уч~тесь, читайте. 

І чужому научайтесь, 
Й свого не цурайтесь. 
Бо хто матір забуває, 
Того Бог карає, 
Toro .ціти цураються, 

В хату не пускають. 

Чужі люци проrаняють, 

І немає злому 
На всій землі безконечній 
Веселого дОМУ. 
Я ридаю, як згадаю 

Діла незабуті 
Дідів наших. Тяжкі діл~! 
Якби їх забути, 
Я оддав би веселого 
Віку половину. 
Отака-то наша слава, 

Слава України. 
Отак і ви прочитайте. 
Щоб не сонним снились 
Всі непраВдИ, щоб розкрились 
Високі могили 
Пе~д вашими очима, 
Щоб ви розпитатt 
Мучеників: кого, ~tоли, 
За що розпинали! 
Обніміте ж. брати моі. 
Найменшого брата,
Нехай мати усміхнеться, 
Заплакана мати. 
Благословить дітей своіх 
Твердими руками 
І діточок поцілує 
Вольними устами. 

І забудеться ерамотни 
Давняя година, 

І ож-иве добра слава, 
Слава України, 
І світ "сний, невечірній 
Тихо засіяє ... 
Обнімітьси ж, брати мої, 
Молю вас, благаю! 

І 

4 
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ЗАПОВІТ 

Як умру, то поховайте 
Мене на могилі. 
Серед стеnу широкого, 

На Вкраїні милій, 
Щоб лани широкоnолі, 
І Дніnро, і кручі 
Було видно, було чути, 
Як реве ревучий. 
Як nонесе з України 
У синєє море 
Кров ворожу ... отоЙді JІ 
І лани, і гори -
Все покину і полину 
До самого Бога 
Молитися ... а до того 
Я не знаю Бога. 
Поховайте та вставайте, 
Кайдани nорвіте 
І вражою злею кров'ю 
Волю окропіте. 
І мене в сем'ї великій, 
В сем'ї вольній, новій. 
Не забудьте nом'янутн 
Незлим т.ихим словом. 

ЛІЛЕЯ 

.за що мене, ик росла и, 

Люде не любили? 
За що мене, як виросла. 

Молодую вбили? 
За що вони теnер мене 

В nалатах вітають, 
Царівною називають, 
Очей не с.nускають 

З мого цвіту '? Дивуються, 
Не знають, де діти ! 
Скажи мені, мій братику, 
Королевий цвіте!• 
•Я не знаю, моя сестро•. 

І Цвіт королевий 
Схилив своf головоньку 
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Червоно·рожеву 

До білОІ'О І'ІОНИКЛОГО 
Личенька Лілеї. 
І заплакала Лілек 
POCOIO-C.'lЬQ"JOIO ••• 

Заr1..1акала і сказала: 
•Брате м і tі, з тобою 
Ми давно вже кохаємось. 

А и А не сказала. 

Як була " людиною. 
Я к " мор;,.увалась. 

Моя мати ... чого вона, 

Вона rке журилась 

І на мене, на цитину, 

Дивилась, дивилась 

І nлакала. Я не зваю, 
Мій брате єдиний! 
Хто їА лихо 3аnод.і ив? 
Я бу .'111 /!ИТИ на, 
Я rрмаиt, заба.в.пялась. 
А вона rке в' я.,1а 
Та нашого злого nана 

Кл ма·nрокли нала. 

Та й умерла ... А мене пан 
Вз11в догодувати. 

Я BttpocJІa, викохалась 

У бі;1их палатах. 
Я не зІІала. що байстря я, 
Що його дитина. 

Пав nоїхав десь далеко. 
А мене nокинув. 

І проклми його люде, 

Бу11ИНОК СІІалнли ... 
А мене. не знаю з.а що. 

У бити - не вбнди, 
Тільки мої довгі коси 
Остри1·ли. накрк.1и 

Острижену ганчіркою. 
Та ще й реготались. 

Жиди Ііавіть нечистії 
На мене nлювали . 

Отаке-то, мін братику. 
Було ме11 і в світі . 
Молодого. короткого 

' J 



Не дали дожити 

Люде віку . Я умерла 
Зимою під тином. 
А весною nроцвіла " 
Цвітом при дмкні. 
Цвітом біл1tм . •к сні r·. білим! 
Аж гай звесе,,ила. 

Зимою люд~ ... Божt> міІt! 
В х"ту не nустили. 
А весною. мов на дНІk),, 

На мене !lивились. 

А дівчата заквітча."Іись 
І nочали зваТІt 

Лі..1еєю-сніrоцв іт,)м: 
І я nроцвітати 
Ста.ча в гаї, і в теnлиІtі . 
І в 6L1их nалатёtх. 
Скажи ж мetti . мій братику. 
Королевий цвіте : 
Нашо мене Бог nоставив 
Цвітом на сім с віт і '! 
Щоб ,,юдей я веселила. 

Тих самих. шо вбили 
Мене й матір? .. Мн.'ІОС<рдий . 
Святий Боже. милtrй!• 
І замакала Л іл ея. 
А Цвіт королевий 
Схилив свою roлnвottьky 

Червоно-рожеву 

На білеє nониклеє. 
Личенько Лілеї. 

• • • 

Мені однакоtю. чи буду 
Я .жить в Україні . чи ІІ і . 
Чи хто згадас. чІІ забуде 
Мене в снігу на чужиtіі -
Однаковісінько м~ні . 
В неволі виріІ: між чужими . 
r. не оплаканий t·воїми, 
В неволі nлачу·~и . умру. 
І все з собою 'Jаберу. 
Ma.11oro с.ІJіду tte поки••У 
На наші ~ славній Україні . 

.\1 І 



На нашій - не своїй землі. 
І н~ пом'~tне батько з сином. 
Не скаже синові: •Молись. 
Мол.иси, енну: за Вкраїну 
Aoro замучили колись.. 
Мені однакоао. чи буде 
Той син молнтнса. чм ю ... 
Та не однаково мені, 
SІк Україну З..'tіЇ люде 
ПрнсnлJІть. лукuі, і в огні 
11, окрценую, збудять. .. 
Ох., не однаково м~кі. 

• • • 
Садок вишневий коло хати. 
Хрущі над вншнями гудуть. 
Плугатарі з плугамн йдуть, 
Сnівають ідучи дівчата, 
А мат~рі вечерІІть ждуть. 

Сем'и вечерJІ коло хати. 
~чірнJІ зіронька встає. 
дочка веч~рвть nодає. 
А мати хоче научати. 
Так солокйко н~ дає. 

Пок.1ала мати коло хати 
Маленьких діточок своїх.; 
Сама засну.1а KOJIO rx. 
Затмх..1о все, тільки дівчата 
Та соловейка не затих. 

А . О. КОЗАЧКОВСЬКОМУ 

(Скорочено) 

Давно те дімо~ь. Ще в школі, 
Таки в учителJІ-дJІка. 
Гарненько акраду п'ІІтака -
Бо " було трохи не голе, 
Таке убоге - та й куплю 
Паnеру аркуш. І зроблю 
Маденьку книжечку. Хрестами 
І аізерунками з квітками 



• 

Кругом дисточки обведу 
Та й сnисую Скоеороду 
Або Т р и ц а р і є с о д а р и. 
Та сам собі у бур'яні, 
Щоб не nочув хто, не nuбачив. 

Висnівую та rtnaчy . 
І доаелосм знов мені 
На старість з віршами ховатись, 
Мережать книжечки. сnівати 
1 макати у бур' мні. 
І т~tжко макать. 

• • • • • • • • • 

Неначе злодій. nоза валами 
В неділю крадусІІ я в no.1e. 
Талами вийду nонад Уралом 
На стеn широкий, мов на волю. 

І болищеє, nобите 
Серце стреnенеться . 
Мов рибонька над водою, 
Тихо усміхнетьсм 
І nолине голубкою 
Понад чу жим nолем, 

І ,. ніби оживаю 
На noлL на eo;ri. 
І на гору вмсокую 

Виход;ку. дивлюсм. 

І згадую Україну. 
І згадать боюсм. 
І там стеnи. і тут стеnи. 
Та тут не такії -
Руді, руді. аж червоні. 
А там rолубії. 
Зел.енії, мережані 
Н ивамн, ланами. 

Внс""кнми могмлами, 

Темними .1уrами. 

• • • • • • • • • • 

О доле мои! МоJІ країно! 
Коли я вирвусь з ції nустині'? 

Чи. може, крий Боже, 
Тут і загину'! 

• • • • • • • • • 

Ще rtрийдуть думи. Розіб' ють 
На сто крат серце, і надію. 
І те. що еммовить не вмію ... 

І 
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І все на СВІТІ nроженуть. 
І спинить ніч. Часи літами. 
Віками глухо поте-чуть. 

І " кровавимн ст.озами 
Не раз nостелю омочу. 
• • • • • • • 

ІРЖАВЕЦЬ 

Наробили колись шведи 
Великої слави: 
Утікзли з Мазеnою 
В Іkндери 1 Полтави . 
А за ними й Г орд1єнко ... 
Наради;Іа мати. 
Я к nшениченьку nожати, 
ПоJІТаву достати. 
Ой nожали б, нкби були 
Одностайне стали 

• • 

Та з фастовським ІІолковннком 
Гетьмана єднали. 
Не стриміли б сnиси в стрісі 
У Петра у свата. 
Не втікзли б із Хортиuі 
Славні небожата, 

Не сnинRв би їх прилуць..:ий 
Полковник rюr·аний ... 
Не nлака.1а б Матер Божа 
В Криму за УкраИну. 

Як макдрува.1н день і ніч . 
Я t. ПОКИДіL'ІН 38П0р<'ЖW 
Ве.1икий Луг і матір Січ . 
Взнли 1 собою Матер Божу, 
А більш lfiчoro не взяли, 
І в Крим до ха Іtа nонес.1и 
На нове горе-Заnорожжя. 

Заступнла чорна хмара 
Та білую хмару. 
Оnанував ·Jаr10рожцем 
Поганий татарин. 
Х оч nозаолив хан на nісках 
Новим кошем с·rати. 
Та зака1ав заnорожцям 



Церкву будувати. 
У наметі поставили 
Образ Пресвитої 
І крадькома мо:ти.1иси ... 

бо.же мій з тобuю! 
Mitt краю n~красний. розкі1Шtи•1 . багатий! 
Хто тебе не мучив'! Якби розказать 
Про нкого-небудь одного магната 
kторію-nравду. то nерелмкать 
Саме б nек...1о можна. А Данта стuрnгtІ 
Полуnанl<ОМ нашим можна здивуаать. 

І все то те лихо. все. кажуть, од Бога! 
Чи вже ж. йому любо людей мор:.t.увать'! 
А надто сердешну мою Україну. 
Що вона зробила? За що вона гине'! 
За що їі діт•t в кайданах мовчать? 

Розказали кобзарі нам 
Про войни і чвари. 
Про тяжкеє лихоліття ... 
Про лютїі кари. 
Шо .rtяхи нам завдава.-1и ,

Про все розказа.1и . 
Що ж дія.1ось по Швед•Іин і! -
То й воки з..rtякаmtсь! 
Оніміли 1 nерс:.1яку. 

Сліnі небораки. 

Отак їі воєводи. 
Петрові собаки. 
Рва.1и . rри3Ли ... І зда..1ека 
Запорожці чу.1и, 
Як дзвони.1и у Глухові. 
З rарматм ревtt)'11и; 

Як погнали на болото 
Город будувати. 
Як nлакала за дітками 
Старенькам мати. 

Як діточки на Орелі 
Лінію кона.1и 
І як у тій Фінтtндії 
В с нігу nрt1nадали . 

Ч у.1и, чу11и заnщщжці 

'J далекого Криму. 
Шо конає Гетьманwtнtа, 
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Неnоаинно гмне. 
Чули. чули, не6о•ата, 
Чу.1и. та мовча..1и. 
Бо їм добре на чужині 
Мурзи 1авдавалм. 
МордуваJІИ(Ь сіромахи, 
Плакали, і з ними 
Заплакала Матt!р Божа 
Сльозами свмтими. 
За11.11акала милосерда. 
Неначе за сином. 
І Бог 1глянувсь на ті сльози . 
Преttистії сльози! 
Побив Петра, nобив ката 
На нarлift доро~і. 
Вернулис JІ 1аnорожці. 
Принесли 'J собою 
В Гетьманщину той чу1ювий 
Образ Пресвятої. 
Поставили в Ір.жавиці 
В мурованім храмі. 
Отам вона й досі n.1аче 
Та -sa козаками. 

• • • 
•Ой ЧОГО ТИ ІІОЧОрніло, 
Зe.rteнef; nоле'!• 

•Почорніл(') " од крові 
За вольную волю. 
Kpyr· містечка Берестечка 
На чотири милі 
Мене славні заnорожці 
Своїм трупом вкрили. 
Та ще мене гайворони 

Укрили з nівночі ... 
Клюють очі ко:шuькії. 
А труnу нr хочут~ 

Почорніло "· 1елене. 
Та за вашу волю ... 
Я знов буду зеленіти. 
А ви вже віколи 
Не вернетеся на вtмю. 
Будете орати 
Мене стиха та, nрючи. 
Долю ПJЮК,'JИНЗТИ•. 



• • • 

Не тоnолю вмсокую 

Вітер нагкнає, 

Дівчинонька омиока 

Долю зневажає: 

• БодаА тобі. доле. 
У морі втоnитись. 
Що не дасш мені й досі 
Ні з ким nолю6итись. 
я" дівчата цілуються. 
Як їх обнімають 
І що тоді їм дієтьсJІІ -
Я й досі не знаю. 
І не знатиму. ОА мамо. 
Страшно дівувати, 
Увесь вік свій дівувати, 
Ні з ким не кохати:сь-. 

• • • 
І широкую долину. 

І внеокую моГИJІу. 

І мчернюю годину. 

І що снилось-говорилось. 

Не 1абуду JІІ. 

Та що 1 того? Не nобра.тись. 
Розінwлисм. мов не зиа-1ись, 

А тим часом дорогії 
Л і та тії молодії 

Марне nронt'сnись. 
Помарніли ми обоє -
Я в неволі. ти вдовою. 
Не жи~м. а тільки ходим 
Та згадуєм тії годи. 

Як жили колись. 

••• 
ЗацаіJІа в долині 

Чер1юна калина, 

Ніби засмімась 
Дівчина-дитина. 

Любо. любо стало. 

• 
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Пташечка зраділа 
І защебетала. 
Почула дівчина 
І в білій свитині 
З біленької хати 
BиAuma nогулити 
У гай на дОJІину. 
І вийшов .110 неї 
З 1е.І1С'НОГО гаю 
Козак мо.ІІоJtенький; 
Цілує. вітас. 
І ЙJlуть по долині, 
І Адучи співають. 
Як діточок двоє, 
П ід тую калиttу 
Прийшли. nосідали 
І nоці;tуаалжь. 

• • • • • • • • 

• • • 

У нашім раї на землі 
Нічого кращого немає. 
Як таfІ мати молода н 
3 СВОЇМ JllfTHTOЧKOM Ма..'tИМ . 
Буває, іщщі диалюсR, 
Дивуюсь JlИВОМ, і nечаль 
Охватить душу; стане жаль 
Мені їі, і зажурюся. 
І nеред нею ІІомо;t юси. 
Мов nерсщ образом с.вRТим 
Тісї Матері Свитої. 
Що в м-ир наш Боn принес.1а ... 

Тепер їИ тобо, любо жити. 
Вона серед ночі встає, 

І стереже добJ>О своє, 
І дожидає того світу. 
Щоб знов на його надмвитись. 
Наговоритись. •Це моє! 
Моє!• І дивитьсR на й.ого, 
І молиться за йоr·о Бorv • 

• 
І fІде на вулицю rулRть 
Горп.ішt> самої цариці , 
Щоб люп.им. бачте . nоказать 



-
Своє добро. сА подивітьсJІ! 
Моє наккраще Над всіма!• 
І ненароком інший rлан~. 
Bece.,-u, рала, Боже мій! 
Несе додому свого Авана. 
І їй здаєтьси. все ct>.no 
Весь день дивилос• на його, 
Що ті.:tьки it дмеа там було, 
А бідьше не бу,,о нічоr-о. 
Щас.1ивая! .. 

Літа минають. 
Потроху діти nідростають. 
І виросди, і розійшлиt:ь 
На заробітки, в москалі. 
І тн осталаси, небого. 
І не осталос.и нікого 
З тобою едома. Наготи 
Старої нічим ор.Аrтн 
І ви топить зимою хату. 

А ти не здужаєш і встати. 
Щоб хоч огонь той розвести. 
В холодній молиш~• <Х:елі 
За їх. за діточок. 

• • • • • • • 

• • • 
Лічу в неволі дні і ночі 
І л.ік забуеаю. 
О Господи. JІК то тJІжкt""І 

Тїі дні минають. 

• 

А літа плnуть меж ними. 

Пливуть собі стиха. 
Забирають за собою 
І добро і лихо! 
Забирають. не верта"->ТЬ 
Юколи нічого! 
І не благай. бо ПfІОПаде 
Молитва за Богом. 

І четвертий рік минuє 
Тихенько, nоволі. 
І четверту начинаю 

Книжечку н •tt>всм і 
Мережати,- змt•режаю 

Кров'ю та с11ьозами 

3\Q 
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Мое го~ на чужині. 
Бо горе словами 
Не розкажетьс• нікому 
Нікопи, ніколи. 
Ніrде на світі! Нема слов 
В далекИt невоJІЇІ 
Немає слов, немає сJtьоз, 

Немає нічого. 
Нема навіть кругом те6е 
Великого БоrаІ 
Нема на що подивитись. 
З кнм поговорити. 
Жить не хочетьсt~ на світі , 
А сам мусиш жити. 

Мушу, мушу. а ДІUІ чоrо? 
Щоб не rубкть душу? 
Не варт воно тоrо жато ... 
О..:ь дmr чого мушу 
Жить на світі. волочити 
В неволі кайцаниІ 
Може. ще " поднвлюс;. 
На мою Украйну ... 
Може. ще " nоділюся 
Словами-сльозами 
З діброаами зеленими! 
З темними лугами! 
Бо немає в мене роду 

На всій Україні. 
Та все-такн не ті тоде, 
Що на цій чужнніІ 
Гул•• би я понад Дніпром 
По ~е.1их селах 
Та сnіаав би свої думи. 
Тихі. не~селі. 
Дай до•нти. nод.квктись. 
О Боже мій милий! 
На лани тії зелені 
І тії могили! 
А Ht' даси, то донеси 

На мою кра7ну 
Мої сльози; бо н, Боже! 
Я за Нt'Ї rиttyl 
Може, мені на чужині 
Лежать легше буде. 
Як іноді в Укра1ні 
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Згадувати будуть! 
Донеси ж, мій Боже милий! 
Або хоч надjю 
ПоІІL'ІИ в душу ... бо нічого, 
Нічого не вn.ію 
Убогою ГОJLОВОЮ. 
Бо серце холоне. 

Як поцумаю. що. може. 

Мене похоронять 
На чужині.- і ці цуми 
Зо мною сховають! .. 
І мене на Україtt і 
Ніхто не згадає! 

А може. тихо за .1ітами 
Мої мережані сльозами 
І долетять коли-небудь 
На Україну ... і падуть. 
Неначе роси над землею, 

На щире серце молодеє 

Сльозами тихо упадуть! 
І nокиває ro.rtoвoю. 

І буде nлакати зо мнuю. 
І , може. Госnоди. мене 
В своїй молитві пом'яtн: І 

Нехай як буде. так і буде. 
Чи то nлисти, ч~t то брести. 
Х оч доведетьсJІ ро·JП 'ястись! 
А я таки мережать буду 
Тихенько біл ії .1нсти. 

ЮРОДИВИЙ 

Во дні фе.'tЬДфебел и-царJІ 
K anp~1 Гавр~1ович ~зрукий 
Та унтер п'яний До,,rорукий 

У крайну правили. Д1mра 
Таки чимало натворили, 

Чнма.110 люду ого.'ІИJІИ 

Otti сатрапи-ундіра. 
А надто стрижений Гавриm•ч 
З своїм єфрейтором ма;tим 
Та .жвавим. нЗ ЛИХО ЛИ ХИМ, 

Jll 



До тоrо тод домуштрувади, 

Що сам фельдфебель дквувались 
І маршировкою. іі всім. 
І •благос~1онні оребивали 
Всегда к ~фрс:йторам своїм•. 
А ми ;хиви..'fнсь. та мовча2ш. 

Та мовчки чухали чуби. 
Німії, nодлії раби, 
Підніжки царськііі. лакеї 
Капрала п'яного! Не вам. 
Не вам. в мережаній лівреї 
Донощики і фарисеї. 
За nрав.цу nресвятую стать 
І за свобоцу. Розnинать, 
А не любить ви вчились брата! 
О роде суєтний. nроклятий, 
Коли ти вндохнс:ш 'l 
Коли 
Ми діждемося Вашингrона 
З новим і nраведним законом'! 
А діждемось-таки колись! 
Не сотні вас, а міліони 
Полян. цулебів і древлин 
Гаврилич гнув во времи оно: 
А вас, моїх святих киян. 
І ваших чеnурних киинок 
Оддав своїм nрафосам о' ин им 
У наймички сатраn-каnрал. 
Вам і байдуже. А меж вами 
Найшовсь-таки •к.ийсь прояl!З . 
Якийсь дурний ориrіна.'І. 
Що в морду затопив капра.1а, 
Та ще й у церкві. і npona..'to. 
Як на собаці . 
Поді. цурні. і вам було б 
На його викти з рогачами. 
А ви З...1 ИКЗ. 1ИС и ... ) ' 

Так-то так! 
Найшовсь-таки один козак 
Із міліона свиноІІасів, 
Що царство все оrолосив: 

Сатраnа в морду затоnив. 
А ви, юродиві, тим часом, 

' Ці РІІА"" '14крс-слtн І • py,.unнcy. 
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Поки нездужає капрал, 

Ви огласили юродивим 

Святого лицаря! а бнвнй 
Фельn~ ваш. Сарданапа.1, 
Пос.'tав на каторгу свJІтоrо: 

А до побитого старого 

Сатрапа •навсегда оставсь 

Преблаrосклонннм•. Більш нічого 
Не внкроЇ.'1ОСЬ. і драму 
Г лух.нмн. темн.нмн заnамн 

На смітн.нк винесли. а я ... 
О зоре яснаJt мом ! 
Ведеш r.сене з тюрми. 3 нево.1 і 
Якраз на смітннчок Миколи. 
І світиш, і гориш над ним 

Огнем невндимим. саятим. 

Животворящим. а із гною 
Встають стовnом передо мною 

Його безбож.нії діла ... 
Безбожний царю! твор•Іе 'JJia! 
Правди гонителю ж.естокні1! 
Чоr·о накоїв на зеМJІі І 

А ти, -всевндящее око! 
Чи ти д.нвилося звисока. 

Як сотtuІМИ в каманах гна.1н 

В Сибір невольників свпих. 
Як мордували. розпинали 

І вішали. А ти не зва.'І о'! 
І ти д.нви..'JОСЯ на них 

І не oc..1ifL'to. Око! Око! 
Не дуж.е бачиш ти глибоко! 
Ttt сnиш в кіоті. а uapi ... 
Та цур ім, тнм царям nоганим! 
Нехай верзуться їм кайдани, 

А я пмнну на Сибір, 
Аж 1а Байка..1; загляну в rорн. 

В вертеmt темнії і в нори 
Без дна. г,,нбокії. і вас. 
СnоборннІ!:И святої В<)Л і, 
Із тьми. із смрада і з неволі 
Царям і людям на 11оказ, 

На світ вас виведу tІадалі 
Рядами довгимн в кайданах ... 

32.J 
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Я не нез~жаю. нівроку. 
А щось так~с бачить око. 
І cepue .Іkд~ чогось. Ботtть. 

Болить, і n.1аче. і не сnить. 
Мов негодована дитина. 

Лихої. тяжкої rо;{ини. 
Мабуть. пt жл~ш'! Добра н~ ждІІ, 
Не ждtt .:nодіваної во.1і -
Вона ·Jасну.1а: цар Микола 
Тї npttcnaн. А щоб збудить 
Хиренну во.1ю. треба миром. 
Громадою обух СТ1111ить: 
Та добре виr·острнть сокиру -
Та й заходнтьси вже будить. 
А то nросrrить собі небоr·а 
До суду Божоr·о страшного! 

А nавство буде колихать, 
Х рамн. r1алати мурІ)вать, 

Любить царя свого n'яного, 
Та візантійство rІрослаи.'Іить. 

Та й бі.1ьше. бач иться. нічоr·о. 

ІСАІЯ . ГЛАВА 35 

( Пr~tJ{I<lжauit J 

Радуіk н. ниво неnо,1итаи! 
Радуйся. 1~м.1е не nов~fтая 

• 
К вітча~:пtм ·tпаком! Розпустись. 
Рожевим крином nроцвітнІ 
І nроuвітеш. поз~JІеІtієш , 
Мо в І орда нові свитиє 
Луги земні. береги! 
І честь Карм і.1ОВ<l. і с,1ава 
Лівановз, а Іtе лукава, 
Тебе укр11 r. дорогим. 
Золототканим, хитро шитим, 
ДобрІ>М та во;rею nідбитим, 
Святим ом6фором своїм. 
І люде темнії, не ·Jрячі, 
Дина Госщщнії rюбачать. 



І спочинvть Н.t'ІЮ.1ЬНИЧі 
Утом.1е tt і ryк •t . 
І КО.'tіва олrючи11уть. 
КаЙданами куті! 
Рсuvйтеси . вбогоз\•хі. - . 
Не JІJІка йт~сь днва.-

Се Боr· cyJutть. визвол нє 

Довготеrтетtвнх 

Вас. убогих. І воз.1.3с 
Злодіям за J.'ta я ! 

Тойді. ик. Гос nоди. святая 
На зем11Ю nравда Іlри.'Іст•tть 

Xo•t на годиночку сnочи т ь, 

Незrячі nрозрнть, u кrивиє. 
Мов ~.~арна з •·а ю. rюмаИttують. 

Німим отверзутм: я уста; 
Лроrветьс я с;юво. як вод1:1 . 

І дебрь-nустнttя н~nоли ·rа , 
Зц і.1ющою нuдою вмита. 
Прокинеться: і nотечу ·rь 
Bect>.'li ріки . а озеrа 
Круг,Ім гаямІt nоростуть. 

Весе.1 им птаством оживуrь. 

Оживуть стеnи. озера. 
І не верспюнії, 
А во,,ьнїі. широкії 
Скрізь ш.1яхи святії 
Просте.~1ят~· я ; і не tt ait:Jyть 
Шляхів ти х ма.:щки. 
А раби TJtMJt Ш.'І Rхамн 
Б\.'1 ··валту і крику 
ПозІходиться докуt1к. 
Раді та весел і . 
І пусntню ,щанують 

Всселїі се.1а. 

МАРІЯ 

(Скпрочt!І/0) 

Все у n,Іва ніє мое 
На Тебе , м ій nреснімиіІ рі!ю, 
На ми.'Іоп·рдіє Твоє, 
Все уІІова ніє мое 
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На Тебе, Мати. возлаrаю. 
Свлая СИ.10 ес іх СВЯТИХ. 
Пренепорочнам. 6.1агая! 
МолюсJІ, мrtчу і р~щаю: 
Воззри, Пречистая. на їх. 
Ontx окрадених. сліпих 
Невольииків. Поnай ім си..1у 
Твойого мученика Сина. 
UЦоб хрест-кайдани донесли 
до самого, самого краю. 
Достойнопітая! б~1аrаю! 
Царице неба і земдЇ! 
Вонми їх стону і пошли 
Благий конеІtЬ. о Всеблаrая! 
А м . незлобний. воспою. 
Як процвітуть убогі ce;ta, 
Псалмом і тихим, і весе-Лим 
Святую доленьку Твою. 
А нині плач. і скарб, і сльози 
Душі убогої - убогій 
Остатню лепту nодаю. 

У Йосиnа. у тес.1яра 
Чи бондар" того святого. 
Марія в наймичках росла. 
Рідин буда. Отож небога 
У Же.> ЧШ•ІЗ.'Іа nідНJІJІась. 
Рос.1а собі та виростала 
І на порі МаріJІ стала ... 
Рожевим квітом розцві.,1а 
В убогій і чужій хатині. 
В святому тихому раю. 
Тес.1нр на нанмичку свою. 
Неначе на свою дитину. 
Теслу. було, і струг покине 
Та й див•tться: і час мине. 
А він і оком не митне, 
І думає: •Ані родиlfиІ 
Ані хатиночки нема. 
Одна-однісінька! .. Хіба ... 
U!e ж смерть моя не за nлечима? .. • 

• • • • • 

А дІвчtІНа собі поїть 
Не11ач~ вкоnана ІІід гаєм 
І смутно, cyмtto nазирає 

• • 



На той широ.:ий Б{)ЖИй став. 
І мовила: • Ті вt'ріадо! 
Широкий царю озерам! 
Скажи мені. моR nopano! 
Якая дотІ вийде нам 

З старим І осІІфом? О ;tоле ! -
І похилилась. мов тоnо.1 я 

Од вітру х.илитьсR в яру. 

Йому я стану за D.ИTІttty. 
П.1еЧМИ МОЇМИ МО.10дИМИ 

Йuго старії ni~onpy! • 
І кинула кругом очима. 

Аж іскри сиnну .. 1и 1 оч~й . 
А з добрих мо.10.1.МХ n.1ечей 
Х і тон по.1атаний додолу 
Тихенько з~унувс я. Н іколи 
Такої Бож<ІЇ t<раси 
Ніхто не у зр•tть! Злая ж додя 
Ко .. 1ючим терном nровела, 

Знуща.rtасR над красотою! 
0 ДОЛеНЬКО! - П()Н8Д ВОДОЮ 
Ходою тихою ni w .. 1a. 
Лоnух край ~pera 1tайш:1а. 
Лопух зорва.1а і наtсрнла. 
Неначе бри.:щком, свою. 
Свою го..1овоньку смутную. 

Свою го.1овоньху свнтую. 

І зник..1а в темному гаю. 

О с віте наш незахоrоtмий! 
О Ти. Пречщ;тая в женах! 
Б .1агоуханнт1 се.1ЬНІtіі кринс! 

• • • • • • 

Увечері. мов зоря тан . 

Марін з гаю виходЖає 

Заквітчана. Фавор-гора. 

Неначе 1 злата-серебра. 
Далеко, високо сіиє, 
Аж с.1іm1ТЬ очі . Підняла 
На той Фавор свої святиє 
Очиці кро1··к іє Марія 
Та й усміхнудась. Зайн.RJІа 
Козу з ко ·Jяточ1сом 1- 11ід гаю 
І заспі ва..1а: 



•Раю! раю! 
Темний гаю! 
Чи я, молод•нІ. .. 
Мн:rий Боже. в Твоїм 
Чи я nоrу.'Іяю. 
Наf)'.1JІюсь?• 

ра І 

Та й замовк..1а. 
Крут себе сумно озирну.1ась. 
На рук и козеня взя.1а 
І ~се.1ею.кан niшJ1a 
На хутір боНllарія убоnнї. 
А йдучи, козеня, небога. 
Н іби дитину. на руках 
Х ита.'Іа, бави.'Іа, гойда. 'Та, 
ЛІ) лона тІtхо nриrорта;1а 
І 11Ї.1ува.'Іа . К озеня, 
Неначе т~с кошеня, 
І не npyчa.rrocь. не крича.1о, 
На лоні nес:тилося. 1-ралось. 
Мн.1ь зо дв і тобо з козеням 
Трохи. трохи не танцювала 
І н~ втоми.1ась. Внr.1я.да 
Старий. сумую•tи nід тином. 
Давненько вже свою llИТИН\' . 
Зустрі в її. і nривітав, 

• 

І тttxo мовив. •де- ти в Бога 
Заrая.,1ась. моя небого? 
Ходімо в кущу. опочий. 
Та nовечернсмо вкуnі 
З весе.1им гостем мо.1ощtм : 
Х одімо. доненьkо•.- •Який? 
Який ее rость'!• - •Із Назар~та . 
Заііщоо у нас rtідночувать. . 

• • • • 

А r·ость ротJуТІ1ІЇ. 
Умитий з кущі виходжав 
8 о:tному бі.1ому хітоні. 
Мов намальований, сіяв, 
І ~·тав ве.1и•ню на nорозі. 
І , ук,1онившІtс я , uітав 
Марію тнхо. Тй . небозі. 
Аж дивно, чудно. Гость с1'ояв 
І tti611 сr1рамі засі яв. 
м ari fl на tt(\Г() зирну.1а 



І стреnену.1ась. Прнгорну."Іась. 

Неначе з.1яканс дитя, 

до йосиnа свого старого. 

А поті.~ гостя молодого 

Просила. нібІt nо~М."ла 
Очима в кушу. Принесла 
Води поr·о.ж.ої з криниці, 
І молока. і СІtр коз.1иuі 
Ім на вечерю nода..1а . 
Сама .ж. не L1a й не rнt:ta . 

В куточку мовчки прихи.1и.1ас ь 

Та дмвуваласм. дивилась 

І с.1уха..1а , як мо.1одмй 
Дивочний гость тоіt говорив. 

І с.1овеса йоrо свмrиє 

На серае nадали Марії. 
І серце мерз..1о і nеклось! 

• • • • • 

У же зірНИІ.lЯ 
На небі ясно зайня;rасt •. 
Марія встала та ІЇ nішла 
З г.1еком no воду до криниці. 
І гость 1а нею. і в ярочку 
.!lornaв Марію ... 

Х о.1одочком 

До сходу сонця nрове.1и 

До самої Тіверіа.:ш 
Б:rаговісппе..1я. І радІ , 
Ра.1ісінькі собі 11р1tйш:н1 
Додому. 

Жде його Марі я 
І ждучи ПіІа•rе. І'>f ().1(Ід_ії 
Ланіrи, очі і уста 
Марніють зрІtмо. • Ти tte та. 
Не та тепер. Маріе. craj1a! 

• • 

Цвіт зе.1 ьню1. наша красота! -
Промовив Йосиn.- Диво сталось 
З тобою. аоненько моя~ 
Х одім. Mapif;, понінчаймось, 
А то ... - А не вимовив: уб' ють 
На у.1иці.- І 1ахuоаймщ.·ь 
В своїм оа1и1.·і•. І в r·ry·r ь 
Марія нашвидку з6ЩІО.1ась 
Та тяжко n.1ака.1а, ри.rшлз. 

.1211 
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Отож. вони соб і ідуть. 

Несе з торбиною на n.'Іечах 
Ноьу коновочку старий. 
С11родать би то та мо.1одін 
К уrшть хустJtно•rку до речі . 
Та й зз nовінчання оддать. 
О старче nраве.:хннй. багатніі ! 
Не оз Сіона 6.1агодать, 
А з ntxoi твоєї хати 

Нам Іюзвіст•tлас". Я кби 
Пречисті •! ЇІі не дав тн руку -
Рабами б бідниє раби 
І досі мерли 6Jt. 
• • • • • • • • • 

д~ ж. подіась 

Дивочний гість отой лукавий'/ 
Х оч би nрlНішов та nодививсь 
На брак той слав.ни й і nрес.1авний! 
На брак окрадений! Не чуть, 
Н е чvть ані йоГt), ані месії, • 
А люде )kДVTb чогось і Jk!Ivть. . . 
Чогось непевного. Маріє! 
Ти. безта.1аннаJІ , чого 
І ж.леш. і ждатимеш од Боr·а 
І од ,,юдеі'і його? Н ічого, 
Н і же аnостола тоr6 
T(•nep не жди. ГеслJІр убогий 
Тебе rювін •Іану веде 
В свою убогую хатину. 
~ О.1ИСR Й .:lJIІC V ii. ШО Не КИН\'В, . . 
Що на розnуттм не npon:taв. 
А то б цег.ТJкною уби:щ -
Я кбн не вкрив. не заховав! 
В Єруса.'Іимі говор~tли 
Тихенько люде, що стя;ш 
У городі Тіверіаді 
Чи то якоr·ось розп' я.їти 
П_рово1ІJістите.1н Месії. 
• Й о.-о!• - r.ромовила Марія 
І веселесс:ньха n ішла 
У Назарет. І він раді6, 
Що найми•tка iior·o нес.1а 
В утробі nраведную душу 
За волю розп' ятого муж.а . 
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Ото вони собі ідуть. 
ПрИЙШ.lИ додому. І ЖИ11)1ТЬ 
Повікчакі, та не вссе.1 і . 
Тесдяр ко.'tисочку дебелу 
Майструє в сінях . А е<1 на, 
Пренеnорочная Марія. 
Скдить собі ко.10 вікна, 
І в nоле дивиться. і wи·є 
Ма.'Іесен.ьке сорочеюІ -
Комусь-то ще? 

•Хазиїн дома'/ -
Надворі криJС нуло.- Указ 
Од кесаря. ЙОІ'О самого. 
Шоб ви сьоrодня. сей же час ! 
Ви на ревізію у город. 
У город Вифт:єм ішли ... 

• • • • • 

Марі" зараз заходилась 

Пекти оnріс ноки. СІІе t~.ла, 
В торбину М(ІВ•Іки nоложила 
І мовчки за старим nі ш.1а 
У Вифлеєм . • свята" снло! 
Спаси ме не. мій Боже милии~ .. -
Ті.:rь.ки й промовила . Іцуть. 
Сумуючи собі обос. 
І . вбоn~і. перед собою 
Козу з козJrточком женуть. 

Бо дома нj на коr<' кинуть. 

А може. Бог not11-1e :.щтttнv 
' 

В дорозі; от і молоко 
Сердешні й Матері . Скотнна 
Іде nасучися, рмком 

Ідуть за нею батько й Мати 
І починають розмов.1"т н 

Пщюлі, тихо . 
• • • • • 

Отож СІ\дМТЬ, 

А соице nраведне швиденько 

Додолу котиться . І rл я.з.ь! 
Сховалося. і смеркло в nолі . 
І диво дивнеє! Н it~.oщt 
Ніхто не бачив і не •tун 
Такого дива. Аж :щрю·нув 

Святий тестt р . М іт.11а 'J востоку 
Над самим Виф.1сємСІм. боком, 

.НІ 



г 

Міт.1а опt~щtам 1іІtш.1а . 
І ст~п. і гор11 oct я.1а. 
Маrі я з ш.l RX) не встава.1а, 
Маrі и Си11а rІJЧtвe.la . 
Є.1нную тую :tнтttну . 
Що нас 0.1 кат,tрги cnac.1a! 
І . Прt.'~кято я. неповІtнна.. 
Зn на~: . . 1укави:< . рпзrІ'я.щсь! 
А не:1а.1е ~о.'' край ;юроt·и 
Отару гнат• •tабаІІн 
Та й іх nuбачи.1 11 . Нt·б<'гv. -Ті й :ттятuчко ВЗЯ.'1 11 
І у вертеn сu і И ПJ'ІИ Нt.'С..lИ . 
І ча ба ни йт·о убогІ 
Еммануї,1ом 11аrек.'1ІІ . 
До СХоду СОІЩЯ, ра ІІ<J-раtю! 
У Виф.1еємі ttn маїtдnні 
Зііішоо~·н люд і шегютить. 
Що ЩЩ~Ь tteПt'HHt: З <'ІК\ДЬМН будt> 
Во І удеї. Гомщсить 
І ТІfхне лю!l . .. о .'ІЮдІt ! ,,ю.:щ! -
Чаба н я~>.нйс ь бі)tОtть, r.:ричнть.
n poptl'lt.'~' TI':IQ І с~м і я. 
Іса і я 'Jбрщ:ь! 1бу:юсь! 
У нас. у rщ~тІІреІІ . ~tect я 
Родився вчuра•; Загу.1о 
У Виф.1есм і ІІа маіt.:tані : 
• Ме~: і я ! І і с \ 1: ~ OcaІІtfu!• 

• 

І .1ю:1 Р"' lхо:нtнсь. "Іt:рез ча~ 
Чи Чt.'рез ди<~ rtрІн'ішов указ 
І .1еrіон з Є11уса.1има. 
Од того І рода. Не JJ1~tмe 
Й ltt'Ч )'Tt.' l'ТІL1Щ' Я ТІ1 Й..:t Ї . 

Ще діТІІ'ІКІt (ПОВІfТ Ї І: ІІ<'І .. lИ . 
Ще 1<}'11 Ї.lh гrі-1 11 матері. 
Намаrне rpi.111: не к уна.1и 
Мw1еньк11х діто•ІtЖ с.:воїх! 
Ножс солл<ІтІІ сrю.1о.ска .. 1 и 
В дитячій ІІJНІВt'дніt'1 крові ! 

• • 

Марі и ІІа ti iтt. tce ховала'-' ь 
З ~.- ~;юїм младс~щем. Слаuа вам, 
Yбorttм JІ ЮІlим. чuбанам. 
Щn ПрІІНі Т<.І .1 11 , ')f\X()H(I.'I~t 



І нам Сшн:•tтеJІЯ сrІаС.1И 

Од Ірода. Н аrодува.1и . 
І наnої,1и . і да., ,, 

Кожух і свt1ту на доrогу. 
І . ~іебоrаки. д<ща,,и 

Ос.1ицю дійвv. І Н\:боr·,, 
' . 

З ЇЇ ДИТЯТОІІКОМ МО,1НМ 

І nосади~1и , й ftJH11К'!Ht 

Вноч і тайнИми маt~ івuями 
На ш.1.ях Ме~фіський. А міт.1а. 
М іт.1а огненна я світн .1а. 
Неначе сонце. і дивилась 
На ту QС,1 ИНК1, щ,, Нt'С.'І З 

В Єrилет кр.,ткуК'І Маrію 
І нарожд\:НІЩГО ме~ію . 

• • • • • 

У Н і.1і скуnанеf:, ~·r1ить 

В nмюшках долі. rriд uербою, 
Ди·тяН.''ІК\.1 . А МІ.' .ж 110101(1 
З ЛОЗИ КОЛИСQЧКУ JU ICTt' 

Та nлаче nраведttая Мат и. 
КОJ1ис ку тую n:tету•ІІt. 

А йосиt1 заходив~· ,. хату 
І з очерету будувати . 
Щоб ХОЧ У"JlИТИСЯ ВІЮЧЇ . 
З- за Н і.1у сфінксІt . 'f0 8 atч r. 
Страшними мертвим•• о•щма 

На теf; .1,ИВ.1ЯТЬС Я . Зn ІІІІМІt 
На rо.щму rно.у стоять 

Пn шкуру 11ірамід11 н pR!l. 
Мов фараонова сторб.жа. 
І ніби фараонам зtштt. 
Вон•• дають. шо rtraв!Ш БІ>жа 
Вета~: вже. вста.'Іа tta зем.1і. 
Щоб фара''"" c:тt'per.rtиcь. 

Марія ttаі;нялuс я 11ряст11 

у r<onтa вовну. А С:КЯТІІЙ 
І осиф uзнвсІ. І"Ітаrу nас·ги , 

Щоб хо~ кО'JУ 1·у ·н,rобить 
На мо:юко мuJІ іі1 дит11ні . 
Минаt рік . К оJю хатини 
В nовіточц і с вrІ'ій ма.1іИ 
Той бонаар ІІJMBt.'Jl ttИi\, t..' RЯТИЇІ . 

;\.}\ 
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І гадки, праведний. не має, 

Барило й бочку набиває. 
Та ще й курнкхає. А Ти? 
Не nлачеш Ти і не співаєш. 
Гадаєш. думаєш-гадаєш. 

Як Aoro в•Іити. навести 
На nуть святий Святого Сина 
І як Його од зол спасти? 
Од бур житейських одвести? 

Ще рік минув. Коло хатини 

Коза пасеться; а дитина 

І не~1~чхе козеня 

У сінях граються. А Мати 

Сидить на nризьбі коло хати 
Та вовну з кужеля nряде. 

Аж ось і сам стари-й іде 
З ціnочком тихо nопід тином: 

Носив у 1·ород шаnличок 

Продать. Йому медяничок, 
І їй немудрую хустину, 

Собі ж несе на nосто.1и 
Ременю доброго. Сnочинув 
Та й каже: •доню. не журись. 
Царя вже Ірода не ста:ю. 

• • • • • • • • • • 

Ходім додомоньку. дитино•. 
41Ходім~.- сказа.1а та й піш.1а 
На Ніл сороченита npaт~t 
В дорогу Синові. Паслась 
Коза з козятком коло хати, 

А Йосиn Сина забавляв, 
На nризьбі сиди. 

• • • • • • • 

Та й знІмись 
До схоцу сонця. по торбині 
На nлечі ВЗRВШИ, а ДИТИНУ • 
У двох в колисочці несли. 

• • 

То сяк. то так прийшли додому. 

• • • • • • • • 

Я кось nC1 сьомому rодочку.
Малий вже добре м:айстрував,
Одnоч•tваючи в куточку, 

Старий tta Сина дивувавсь, 



Який то з Його мастер буде! 
Які то люди з Його будуть! 
Та, взявши відер, кандійок. 
І батько. й мати. і воно 
Пішли на ярмарок у самий
Самісінький Єрусалим. 
Хоч і дадеко. так сnродати 
Дорогше можна. От nрийw.1и. 
Розташувадись. Батько й Мати 
Сидять собі та nродають 
Добро своє. А де ж дитина? 
Побігло десь. Шукає Сина 
Та n.1аче Мати. І не чуть. 
Де ді.1ося. У синагогу 
Зайшла блаrать бJ1агого Бога. 
Щоб Син Тї найшовсь. Аж г.1ядь. 
Межи раввинами Дитина. 
Тї Хлоn'яточко. сидить 
І научає, неnовинне, 

Як в світі жить, людей любить. 
За nравду стать! за nравду згинуть! 
Без nравди rope! •Горе вам, 
Учителі архієреї!о 
І дивувались фарисеї 
І книжники Йоrо речам. 
А радість Матері Марії 
Неізреченная. Месію. 
Самого Бога на зем.11 
Вона вже зріла . 

• • • • • • • • • • • 

А за ним, 

За Сином праведним Свої.м. 
І Ти nішла. В старій хатині 
В чужій nокину.1а його. 
Святого йосиnа Свого! 
Піш.1а тинятись nоnід-тинню, 
Аж nоки. nоки не дійшла 
Аж до Голt·офн. 

Бо за Сином 
Святая Мати всюди йшла, 
Й ого слова . Й ого діла -
Все чvла, й бач•tла, і м.1 і.11 а . 

• 
І мовчки треnетно раді.1а. 
На Сина димяюtсь . 

• • • • • 

3.!.5 
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Аж ось і дітвора біжить 
Із города. Am·o любили 
Святиє діточки. С1ідком 
За ІШМ по у.1ІЩАХ ходюrи, 
А і ноді й на Єлеон 

до Aoro бігали ма-1ії. 
Отож npибirmt : •О святії! 
Пренеnорочниє!• -·сказав, 
Як у-3рів діток . Привітав 

І цLту11ав блаt·ос.1ов.1 яя, 
Поrрався 1 tтми. мов маленькин. 
Н адів бурнус. І весе-1ен.ьккй 
З своїми дітками nішов 

В Єруса.1им на с.1ово нове. 
Поніс .туковим nравзп с:rово! 
Не вня.ти с.тову! Розп · я.w! 

Як розnинать Aoro ве.ти. 
Ти на розnутії стояла 
З малими діт~оми. Муж.ики. 
Aoro брати. У'tе ни ки, 
Перелккались. Іювтікади. 
• Нехай іп.е! Нехай ізе! 
Отак і вас Він nоведе!• -
Сказма дітям. І упала 

На зем.1Ю тrуnом. 
• • • • • • • 

Отож вони нк<х:ь зійш..тись 

В ночі круг Т ~бе сумовати . 
І Ти. ве.1и кая в женах! 

І їх униніє . і ~трах 
Розв і н.1а, мов ту по,,ову, 

Своїм СВJІТИМ orнettHHM с.товом ! 
Ти дух свмтий Свій пронесла 
В їх душі вбоrії! Хва.1а! 
І nохва;Іа Тобі. Маріє! 
Мужі восnрянули свмтії. 
По всьому світу. Тн ж під тнн<)М. 

Сумуючи. у бур'ині 
Умер.1а з Г('І:нщу. Амінь . 

• • • • • 



ІВАН ДРАЧ 

СМЕРТЬ ШЕВЧЕНКА 

(Уриа~<ІІ) 

Поет став морем. Да.1еч стеnова, 
І хмарочоси. й гори - ним залиті. 
Бунтують хвилі - думи і ~-1ова, 
І соtще геніІІ над ним стоїть в зеніті . 
З глибин сердець дже~ла пружно б' ють 
І шумувати морю, не вмирати, 

Xaft ллють у нього і .'Іюбов. і лють, 
Тривожну шану. жовч гірку розnлати ... 

Петербурзь~им шляхом. . 
по котна 

Грузнучи в заметах. боса Ашла 
Зморена, nолатана Окраїна. 
Муку ІТритулквши д<' чола . 

І намисто сиnалось nід ноги, 
Н іби кров змерзалась на льоту . 
• сину. сину•.- слухали дороги 

Тих ри.'lань мете..rtицю густу . 

•Може б. сину. лиnового чаю 
Чи калини. рідному. бува ... • 
А дорога ген до небокраю -
На дорозі мати ледь жива. 

Х урде,,иє хуга хуртовинна. 

Зacttnaє снігом очі вщерть. 
І біжить до сина Україна 
Одrанмтtt знавісні"Іу смерть. 

Й<>МУ сте..тидас11 дорога не-:sвичайна -
Єдина у житті і в см~рті теж одна. 
Крізь всі віки. загорнуті у смуток. 
Крізь всі народи. сиві і весняні.
Круrом землі йти на nлечах братів. 

І до труни з к-1.еноІЮrо бе·Jсмертя 
Шексnір підходить з r·либи11и століть 
І . •юрний nлащ відкttнувши рукою 
(На rrудих зарІІХТЇJІИ nіамаtіТИ, 



. 1 .~8 

Мо11 )Ор і на небесному чолі) . 
Схtмнвся до землі. nоцілував у лоб 
Війнулося волосся над труною. 
Застнr в мовча1н1 і , вічний, як життя. 

Вій ну.'Іо rаоднхо.м насиченюс терзань -
Рі шуче звівсм буряниИ Бетховен. 
ЛевиниА чуб із чорних брискавок 
Упав на груди вorrtянoro брата -
Вис.1ухував громи в Тарасовій душі. 

В устах затисши білиА цвіт черешні. 
n,,иu на вітрах rарячо-мудрий Пушкін. 
І nолилось волосся кучеряве 
На мудрі руки с ивого борцм . 
І с кинув Гойи вороний циліндр, 
Поставу зrорб,,ену ніс крізь тривожні хмар~1 
З совою tta широкому nлечі . 
У кuжноrо рукав nов'язаний хупинuю 
З яскравим українським вишиттям. 
Вз .мли на nлеча дорогу труну. 

У крутосвітній похорон nішли, 
Щоб зуnинитись на гор і Чернечій. 
Й ш;аu вперше Україна по дорозі 
У rлttбину епох і вічних зльотів -
ЙUJ.;1a за труною сина і проро.ка. 
За нt-ю по безсмертному шли:ху 
І шли xoxлtt, русини, малороси, 
Щоб зваntс ь українцями віднині. 

Гора Чернеча стала на коліна. 
Взя.1а труну бе ·:tсмертну е чисте .1оно. 
І ві•снkть тещолина СТСІJ1а пuруч. 
Винтева весняна пора. 
Лет я1·ь стежини до Дніпра , 
Лет.мтt. хмарки. летJІть доро1·и . 
Зібс·авши куряву nід ноги. 
Летять студеuти і монах и. 
Летмть мундири і na naxи, 
Летмть солом'яні брилі. 
Л етя1'І• кленС1ві костилі . 
Л етять бертtни і підводи. 
ЛС1'Я'fІ> віки. Летять наrоди. 
Вишtсс н~tй вітер на землі . 
Вишн~и і 11.умн нп чо1tі . 
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АФОРИЗМИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

І. Фі.1ософсь,.;і істи щІ 

1 нема тому почину. і краю немає. 
Сонце йде і за собою день веде . 
Все на світі гине . 
Все йде, асе минає. 
Нема нічого крашого в божественttііt npкponi. як осяяне 
шаетим лице людини. 

Бо де нема евитої волі, не буде там добра ніколи. 
Страшно впастм у кайдаки, умирать в неволі. 
Не вмирає душа наша, не вмирає воте. 

• Хто зневажає ріднюt край, той серц('м немощний калака . 

2. У~>:раїна, іІ краса, їі до.'ІЯ 

Кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша сдавкая 
країна. 

Село на нашій Україкі - нена,tе писанка село. 
Сел~' - і серце одпочине. 
Кругом поле, ик те море, широке, синіє. 
Реве та стогме дніпр широкий. 
Щоб лани широкополі, і дніпро, і кручі було видно. 
Сумно, страшtю, а згадаєш - серце усміхнеться. 
ЧнJІ правда, чия кривда, і чиї ми дjти? 
Гомоніла Україна, довго гомоніла. 
Гетьмани, геть.\Іанн . икби- то вн встали ... 
Було колись, в Yкpaitfi вміли ПЗН)'ВАТІt . 
Мину .. 1ося : осталися могили по rіолю . 
Заж.уридась Україна - таkа її доля. 
Тії ~:лави козацької повік не забудем . 
Мій краю прекрасний, розкішний, багатий! 

Хто тебе не мучив?! 
На нашій - не своїй зем,1і . 
Щоб наша слава не проnала. 
І кров за кров, і муки за муки. 
Доборолась Україна до самого краю: гірше лиха ~:вої wти -11 ро1пинають. 

Все гине - слава не потеже. 

З. • Т а.ч н t'tим.я ..... 

В тім гаю, у тій хатині, у раю я бачІІІJ nек:ю. 
Там неволя, робота тяжкая, ніколи і nомо.1 ИТИ І.' І• не дають. 
Чорніше чорної землі бJІукають люди. 
Гинуть, гинуть у крмах лицарськ і синtt . 
Мужиаtькі душі аж пищать. 



К руrом неnравда і не вод я, иарод замученин мовчить. 
Зем.1я n.1аче у кайдана х.. мов Ja дітьми мати . 
Од мо.uаван•tна до фінна на всіх яз•tках 

всt• мов•тть, 611 6.1аrопенствує. 

4 . OcycJ Р<Іfkтоо 

А ми ll.ИBИ.'1 ttcь і мовча.1и , і мов•t ки чуха.1и чуби . 
Н ім їі. nод.1ії rаби каnра.'1а n' янО!'(\. 
Раб11 з кокардою tta ,1о6і .. 1акеї в зо~1отій озд<)бі . 
А онуки? Ум байАуже - ванам жит<~ сіють. 
В сі or.1y x..:tи . похилились у кайданах. 
Один козак i'J міліІ)На свинопасів. 
Заснула Окраїна . бур'яном укрилась, цв-іллю 1ацві,1а . 
А брат і я мовчить собі . витріщивши очі. мов нrшпа. 
За шмат гнилої ковбаси у вас xo•t матір nопроси . то ощ.tапе. 
Л юди гнуться, fi K ті лози . куди вітер віє. 

5. В.зао.шt:тисунІ\и мі ж tщpo(1шwu. Про .wocf\U:Іifl 

М nв nc•1 rризутt.ся брати з братами. 
Жити б і брататьс я . 
І бра r з братом обнfІlrися. ... нанік ІІ і віки, і nотекл•1 в одне . ... . 

море с.1ов янськtІ рrки . 

Щоб ycr слов' ІІни стали добрими братами 
і синами сонця й rtr'авли . 

Uей той Перш •tй . що розпинав нашу Україну. 
А Втора н :tоконала вдову-снротину. 

Мо(калі - m txi .1rоди . ,,ихо ро6.1 мть з вами. 
М оска.1и ки . шо заздріли, Т(' всt очухра.'І н . 
Кати знушак:rrьс м над нам11 . а rtра вда наша n'мна сnить. 
Шоб та n~•t a..1ь ве nер.1ась в душу. як той моска.1ь. 
До~.1ося випнть 1 московської чаші московсьr..у отруту. 

6. Віра lf Бщи 

Все од Бога. Од Бо1·а все. 
Жива правда у Госnода Бо1·а . 
Бо.жt• милий! Як хочеться ЖІ•т11 і :11о6ити 

Твою npasдy, і весь с віт обн яти. 
Бvдем жить. людеИ лю6•1ть, CttЯ'Tt>rn Госnода хвалить . 

~ 

Ht.' нам діла Твої судить. о Боже ttaw ве11и ки й. 
Молітесь Бо1·ов і одному, молітесь nравді ва землі. 

7. Ceuc юm1ct,кot.o життн 

Нащо вас мати rrри вt-.ла? 
Чи д.!ІЯ добра'! Чи Tt' для зJІа ? 
Н ёІщn живем'? І . ІІедО'1 ІІа 8ШИt' Іо. умираєм. 

І 

І 
' 

• 



У ВС'tІ(.ОГО СВОИ ДОЛJІ і СВЇЙ WJIИX ШИрОКИЙ. 
Тоді я багатий. як буде ссрд~нько no во.1 і rу.1.ит~t . 
Раз добром нагріте се рце вік не: rарохо:юне. 
А літа cтr i.1t'IIO rtp0.1ЇTD IOTb. 1абирають все добре з 
Безс.1авному тяж"о сей ~: в і т nокидать. 

собою. 

Т RЖ"О В СВ іТі ЖІ1'ГЬ, Яk ІІ Ї І\ \)ГО .1ю6ИТЬ. 
Не дай спатн хuдячnму. cerueм замирати . . 

І ГНИ.10Ю Кf\.10ДОЮ ПО СВІТУ 8З11ЯТИСЬ. 

а зай жити. серцем жити і .1юдсй .1юбити. 
Борітес и - nоборете, вам Бог nомагає. 
Дрібніють люд•t на "k."м .~ і. 
Той мурус. той pyiittyc ... 
Баrатиіі не знає н і nрюоні. н і дюбові . 
Кругом мене . д~: tн~ r."'яt~y. tie люди, а змії. 
І немае ·s.1ому І·tа всі й ·землі безк і нечній весе.rюrо дому. 
Великих сжщ велик у ~:и.rt y - і б і.ttьш tii•tмo. 

8. КоханІfя . Мит.ерtщсrІІо . Роі1ина . Сиріrсиш 

Любов - ГосП(1ДШt бтн·одап •. 
І буде варт 111:1 світі жить. нк м<tтимеш кого любить. 
Загинув :rадо - й я 'Jаr·ину. 

Чи винна го:tубІ\а , що пмуба .'І юбить? 
Нащо менІ краса мо я . к o.tt Іt нема долі? 
Кохайтес я . чорнобриві. та не з моска..1 ~ми . 
За ми.1ого. як сnі ватІІ .. 11061.1 іі nоту жити. 
добrо. у коr<' с r,кrющt , а в тій rocno.:~i є сестра чи мати 

добра я . 

Н і чоп) " ра що го немає. як та я r.tати мо.,о!lЗя -1 СВО ІМ .:UПRТОЧКОМ Ма.1ИМ. 

Єзинеє добро - твое д~tтя . 

. Бо х Tt~ матіr забуває. roro Боr карає. 
дttB()·.:l~tBHC:f. у СВЇТ І З ТИМ certtt'M буває: yfk•чept цуrаєтьс я. . ,. 

вранцІ заоажає. 

Тяж.к о-важ"n в СВІТІ жttTІt cttpnтi бе1 роду. 
Світ . ба•tоІ . шttрокиіf . та нема .'te nрихи:щться в світі 

одиноким. 

9. Афори:мщ -:.шІІurащея 

Як же жити на чуживі на самоті'! 
За що :ноди rи нуть'! 
Х ібu ти 1-~е •rу(; ІІ.І . людськ о r·о •·иаtІу'! 
Чи Бо•· ба•rип. i ·j· ·н.t хмари tшші СJІЬІНи - r·оrе'! 
Ч~І Д\'181 '1) Щ(' ІІа С іМ С ІІЇ Ті КСІТ<ІМ n :нtyB8TІt '! 
Чоr·о серщ: плаче , ридає. кри•tить. мов дит я голодне? 
Чи ж. кат ІЮІ'Нt /ІVЄ к ого? . 
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Кого " · де. ко..1.и любив'! Кому ике добро зробив? 
.длJІ чого " на світ роди.вси? 

Що ми? Чиі сини'! Як.их батьків? Ким? За що закуті? 
Чиєю кров'ю ота земтt наnоєна, що картоІІJІЯ родJПЬ? 

/0. ДQ6poЗUЧ.1LUJi n()Q(lЖQIIIIЯ 

Не завидуй багатому. 
Не nотурай: легше nдакать. нк ніхто не бачить. 
Л юдеІl і додю прок.динать не еарт. їй-Богу. 
Чи .ж.ать. чи не .ж.ать, а сіяти треба. 
Якби ви вчи:tись так. як треба. то й мудрість би бу.1а своІt. 

//. С.wво ; пісия 

Правди с.1ово. святої npaв.vt і любові. 
Щоб наше слово не вмирало. 
Ну. що б, здаВ<L1ОСЯ, слова ... 

Слова та гощ1с - більш 
А серце б'ється. ожнва. 

Знать. од Бога голос той, і ті слова. 
Мов nравдз безталаЮіа, моє тихе слово. 

Наша дума. наша Іt.існІt. 
Не вм~. не загине. 
От де. ,1юди, наша с;tава. 
C.ttaвa України. 

Вез зо,1ота. бе.з каменю. 
Без хитрої мови. 
А •·олосна і правдива. 
Мов Госnода слово. 

Возвелнчу малих о·rих рабів rtімих! 
Я на сторожі ко.1о їх ПІ'Істав.1ю СЛІ'ІВО. 

Думи мої, думи мої . • 1ихо мені з вами. 

• 
НІЧОГО . 

як їх noчyt; . 

Та вже нехай хоч роз іnнуть, а 11 без віршів rte у.1ежу. 
Ми просто йшди, у нас: нема 3ерна неrtравд•t за собою. 
Караюсь. мучуся, але не каюсь. 
А слава - заповідь моя. 

/2. З иарrЮиої ..:риниці 

Там тільки добре, де наt: немu. 
ТеІL1ніt кожух. ті.1ькн шкода: не на менt> шити11. 
І розумне ваше с,1ово 6rexнeto підбите . 
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н~ T&k ТіЇ ВОрОІ'Н , JJK добрії ЛЮде. 
Буде каиття на світі - вороттн не буде. 
Поки жим· наді м в хаті, нехай Жttee. не виганяй. 
А вже nідn и.1ий в..: засне . то, хоч коти гармати. і усом не 

морпtе . 

Скачи. враже. як nан каже.- - на те він багатий. 
Вміла мати брови дати, та не вміла . . 

На СІМ СВІ.ТІ ЩЗСТJІ-дОЛІ даТИ . 

Чуло сеrце недоленьку - сказати не вміло. 
СлЬСІзамtІ мори не долить. 
Не їстьс я . 11е n'ється. і серце не б'ється. 

ПАНТЕЛЕАМОН КУЛІШ 

ДО КОБЗИ 

Кобзо, моя нenopo•ma утіхо! 

K tJYI'UM ТІСНІПа І lft'lkVIM. 

Н Ірt)д 311Jii.\88HHif МОІІ'ІІІТt.. •. 

Tapuc ш~lf'lt'II І<n 

Чом ти мовчиш? Задзвони мені стиха. 
Го;tосом nравди свнтої дзвони, 
Нашу тіс11оту rірку \.'nом'янн. 

Мо же. чиє ще не сnімене серце 
Важко заб'ється. до серця оз~ться. 

Як на бандурі струна до стр)·ни. 
Хто не 'Jдo:e ir. о1ватись дL1амн. 
Хаіі обі1веться німttми с..1ьозами; 

Ти ж своє с.•юво д.звони -nромомяй. 
Душам братерським засну·rь не давай. 

Х ай недовірки твої туманіють, 
Хай вороги твої з жалю німіють; 

Ти рідну с~м ·ю дnкутt ззивай. 
Гей. хто на сум 6.1аrородниИ багатІt й . 
Схо.а..ьтссJJ мовчки до рідної хати. 

Та nосіщн1мо 110 rо.1их :tавках . 
Та nосумуймо 110 мертвttх братах. 

Темно надворі. зоrя не зоріє .• 
Вітер холодниИ ~>Д nівночі віє . 

Квилить вовки ло cтenax - oo.'lorax . 
Кобзо! ти наша одрада ЄllИІІа ... 
Іlоки i·J мертвих воскресtf~ Вкраїва , 

Поки дuждеться живої весни, 
Tt1 нам 11ро Іtа шу тісноту дзвони . 
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Стмха дзвони. нехай мучене серце 
Важко заб'ється, до серцм озветься, 

Як на бандурі струна до струпи. 

ДО КОБЗИ ТА д.О МУЗИ 

МоJІ ти в·тіхо, кобзо тихострунна! 
ОдІІа Ttt в менС' із утіх остаJІась. 
Як жизнь ва;кка, rip,.a. ве.1нкотрудна . 
До вічного сnочивища добралась. 

Заграй мені, мов той Еол воздушний. 
Озви~.:ь, голубко. зuбуркукай стиха. 
Ачей козак, нетяга nрямоцушни.й, 
Позбудt.<тьси хоч на часину лиха . 

.ЖС'нt.' Аого із краю в краіі. тімаху. 
Людське лукавство да єхидство кляте. 
Завидує в ін стеnовому r1таху. 
Не маючи й моги;Іи , щоб ісnасти. 

За1·рай же згорда .голосом ве .. 1ичнttм. 
На сором злюкам. що тебе nлямують., 
Загримай на .1ихих .1('Жором вічним -
Нехай тебе в іюt грJЦУщі чують. 

А ти, мое надихаttнс сnасенне, 
Мон ти Музо в образі люб<іві! 
Покинь бідаху на жнттм злиденне, 
Іди собі ІІа береги Дttіщюві ... 

Там .1юде в темриві сидить r.1нбокій. 
Ttt іх ос вітмш сиєвом НС'бе<ннм, 
Я ж тут 0.1 мук споч•шу, одинокий. 
до1ttаю щасти npa:otoм бек.1овесним. 

РІДНЕ СЛОВО 

Я НіІ СТІ'І)\)11\ 1 kf\.~0 ЇХ 

Лостамю с.1с• во. 

Мовчки npeJ.tки Іfаші в nолі, 
МоВ'ІІО1 с rюч•tвають. 

Тільк и чорнії м~.>ги,,и 
З вjтром р(1Змомиють. 

Т UptІC J/J t!tt" І'Іt 1\fl 



Спочивають. дожидають 

Праведtюr·о суд::~. 

Що судити Україну 
Рідне слово буде. 

Вже суnнди кни.жt віча. 
Панські трнбуна..1и. 

І перевертні гетьман•• 
Ради радува.1и. 

Рацувалн.- утіка..1а 
Правда з того суду, 

Баr·атндись пi11M08.1.RHH.RM 
На перстоб .1юду. 

Радували. nродавали 

За маст11.и о~>ЛЮ, 

Засівал и rо;юоам•t 
БЬго.1ів rю nолю. 

Засіва,1Н, нас иnали 

Пам 'итttі мor•tшt , 
В тих моги.1ах рідним трупом 

Правцу nрицуши,1и . 

А неправду поруч себе 
За столом саджали. . 

Не вином •. 'tюдськими стзьми 
К \·бки ісnовнм.1и . 

• 

Ой. nануйте .ж. бенІІ.етуі'tте. 
Ми w.л.атимем суд)'. 

Що судити Україну 
Рідне c.'toato буде. 

Рідне слово. Божа пра.вдо! 
Як мала дІ1ТИІІа , 

Тебе стала промов.·rи·rи 
Х иrна У кrаїна . 

Промовляє, - оживаr., 
Зrнічеttий морозом 

Непози'Іеtlий у німuя 
Укrаїж:ький розум . 
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Схамс:нуться. стреnенутьсм 
Стумані.ІJі .'1юде: 

Рідне слово. pi.ilHl}tЙ розум.
Рідна if nравда буде . 

Без 
. 

наnастІ завоює 

Го рода і см а. 
І над людьми зацарює. 

Пристуnна й веседа. 
І засвІтить с~ред хати 

Світ.'1о блаrодатнє. 
(. Rl< МаТИ, буде дбати 

Про сирітство хат:яє. 
r ходитиме всевіда 

З хати до nалати. 
Щоб убогого сусіда 

З багачем з'єднати. 
Рідна nравдо, люба радо, 

Тихому одрадо. 
За єдиность і братерство 

Праведна нагрмо! 

8 цусі nравім будем ві•Іно 
Об тобі мо.rrитись.. 

Дух І)М npaaд•t з вороrамІt . 
Поки духу. б•пись. 

ДО ШЕВЧЕНКА 

Тарасе. cnoranaA. '"' ти :sa нами 
Хотів .1етіть у вирііі по морозу. 
Де во.1ьна мати з вольними сина~tи 
І дочками nахучу щнпле розу. 

Любові цвіт , знамснуваннR мн..1е 
Б.1аженного життя на високостях. 
Лt•стивІtй цвіт, кк щастR ,,епюкри.1е, 
Як с~Іи про вір•tу дружбу в молодостях. 

Втішuютьс.я. свободою щаиtиві ; 
Б:1ищать над ними небеса &3хмарні : 
Сі нють у сріб:tі та в злоті н.tви; 
Ппнад nашнею китяхи интарні. 



Знудившися життям своїм мертвецьким, 

Жадали ии у вирій nолетіти. 
Де мертвий камінь nід рі зLtем мистецьким 
Встає живий. шоб вікові•сно .жити: 

Де полотно nен1J1ьоване сnіває 
Очам про всі n.ива краси тає..,.н і. 
І вишу :1іnоту небес являє. 
І тартара страши.ІJиша пjn-rемні~ 

Де нас музика no небес возносить 
І хори анге.1ьські дає нам чути ... 
Восхtішене серденько смерті просить -
На крилах у Гармонії заскути. 

Мій ріnний брате. nеред нами море 
Всесвітньої науки одкривалось: 

Втопили б ми у нім нево,ті горе 
І в воскрешеніє свободи обмивались. 

Втопили б ми в тім морі всю мороку. 
Яка нам змалку гоJюви морочить. 

І тягне нас on Заходу к Востоку. 
І азіатс1'во вічне нам nророчить. 

Лиха нам доли. брате. не суднла 
Свої скіrи на рози nром ін,.ти 
І душу. що нево.1 JІ при.дави.1а . 

В зuі.1ющих нуртах во.1і обномити. 

За нами темрива півtючни вгна_1ась 
У всеоруж.жі nесnотства сліпого , 
І .1юба мрі я . як міраж. розпа.1ась 
Від подиху московства навісного. 

Ще не 6v.1o Овіді.я й не бvде. . . 
Як_им ти ставс ь наn меrтвенним Ара.1ом: 
Таких пеке.ІJьІfИХ нот не чу.1и люд..-. 

Як і на серці в тебе звірс тво брnЛ(). 

Ти десять літ з душею роз:rучаіSсн . 
Співав. мов со.1овей в кошачих лаnах. 

Живиіі твій розум скриста:Іізув.авс н . 
ТвііІ дух nмсик на каторжни:< етаnах ... 
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Заголосили 110 тобі харіт•t, 
І У краї ву совну розбудилн. 
У стала мати: •діти мої, літи ! 
Ten~:p навіки ми посиротіли . 

Ой д~.,~чко. чій .:wіб' м :юк убогий! 
Москва 'б вас буде 11nтирати руюе : 
Поставить очі проти вас . ик ропt: 
ЧОІ'О 11~ 1Н38 дід. JHilTИII4JТb онукио . 

«Н і! - обізвешся ·3 -над Дніпра. кnбJарю.
Світ не nобачить Батия нового. 
Пере11 ' ит еста не на т~.-бе. моска.1ю. 
М ос скит~. мое nроро•Іе слово. 

О с .. 1ово рідне! ти стоїш Ііа чаті 
Пре:1к онічн.tх пам 'яток СІІИТІtні . 
В яс нііІ . б:~искучій херувт.tській шаті. 
Як меч оrненню1. в нашіИ Україні . 

Гріuшв я тяжко. яко син народу 
І вих ованеLtь о:tухів письменних. 
Що. в нас укравшІt . вкинули у воду 
Ключ розуміння. Jадумів спасенюtх. 

Та, що с кvвав я ме•І сей обоюдюей , 
• 

Тим ол rніва Премудрості спасус я , 
Воскресну ЧІtстий у Великлень судни И 
І о с11ас~нні .1юдськім зве..:е .. 1юся• . 

НАРОДНА СЛАВА 

Н~:ма в мене ролу. 
Немае дружини. 
Ані брата-товариша 
Het всі1і Україні . 
Дума сумов.ита -
То МІJ Я rодина: 
Cerue одиноке -
Bipttaя дrужннu. 

Стеrtи, гори і до.1І1НН 
Товаристuо- nобратІtми . 



Po"Jnyщy м своІ думи. 

Та й не по"Jбнраю: 
Розте к.1 ис я , сумуючи. 

По рідному краю. 

Од Лttману до Есмані 
Жовтіє пшениця: 

Я . безрізнн\1 , щщнокю1. 
Всюди чу жен•щя. 

Од Лиману до Есмані 
М огил~ чорніють: . . 

Ой ЖІtутЬ .1ЮдС. р1.'1 1"1 р0:10М, 
І нада.1ьше сіють ... 

Хва.1и Бога. хто 1 nодружжям 

За nостать заход.ить, 

До кого старенька ма·rи 

На ниву в-иходить. 

К ому діт•t 11омаrають 
• 
пш~ниченьку жати.-

я з могилами ні мими 
Мушу розмовтпн. 

Ой rю тих моги:tах. у гору високих. 

По тих гробов•tшах. у землю rл нбІжих. 
Лежить мого роду без .1іку. 

По тих c·rertax. по горах дніnрових . 
По балишах і луrах Нн1ових 
жи~ ного c.rraвa од віку до віку. 

Ой встань. с.1аво. 

Устань рано. 

Вийди, с.1аво. 

І з туману ... 
Ти безрідному - родина, 

Одинокому - дружина. 

Товар•tство - на ВкраїІІі. 
Одра.з.uнька - на чужині . 

святиня 

Мовчки струни на бандурі 
Я перебираю. 

Засnівав би я до тебе -
Голос замипає. 



-

ио 

Не почуєш мого слова 
Серцем молодеКЬКИ'М.

Квітчаною головою 
Схи.1ися до неньки. 

•Пести мене. мои нене, 
Як малу дитнR)· . 

Я твоіІого, не ••е, .1она 
Довіку Ht> кину•. 

•Ой покинеш, моя доню, 
Далебі. по~о:инеш. 

У чужий кра~. в чужі люде 
Пташкою nо.1инеш. 

ПриЙде, nрийде. моя доню. 
Такая година. 

Що рідніша ненька буде 
Любая дружина». 

І 11 чую тихі pe•ti, 
Голосніше граю. 

Я душею молоду10 
Красу обінмаю. 

Ой бандуро, рідна сестро. 
Золотії струни! 

8.'1ожи в неї моє серце, 
Високії думи. 

Нехай ій вв і !:' ні nрисннться. 
Що м чую й знаю . 

• 
Про що серцем одиноким 

Госnода б.'Іагаю. 

Нехай їИ вві с ні n(щснктьсм 
Мати Україна . 

Наше горе. наша радість. 
Н аді .ІІ ЄЩІН8 . 

Святе с,1ово - рідІІа мати: 
Єсть іще святиня 

Вища. Богові милійша -
Рідиан ВкрсІЇNа. 



Зрозумій, моє кохаюtм. 
Чистою душею. 

Що лю6.1ю я, ч•t живv м,-
• 

Будеш ти мосю. 

СТОЮ ОДИН 

Стою один серед німих ІЮ.Іlів-биків 
На давнім ~вищі ве.1нкої nycтttн i. 
Серед яловику, корів і бугаїв 
Да їх різвих телмт. надії У краї1ш. 

Стою і думаю: про що ГосnоАЬ мені 
Тут жити nове.1ів м іж стадом ~1' мзнким. 
Між твар~tми. що вік вікують свій у тьмі 
І nам'мтні вікам одним 1авзяттмм дкким'? 

Скажи мені хоч ти , о Му·щнько моя, 
Моя єдина. що до мене nрихилилась: 
Ч ого ее Іr·орів проеламених сім'я 
Понурим вахлаєм, недолюдком зробилась? 
Що цар-сnівець. да~mд. вселенною nrрозвав. 
Того ми зайняли nід займища ше~:тнну: 
Невже ж строїте:rьськ.и іf наш дух якось пропав. 
Той дух, шо так боровсь за Д~вню Рус ь C.1Hffy .' 

Ні ! ві •Іне твориво великих сил його, 
Завітне твориво слут щирих , вірних тр(Ніу. 
Безсмертttі 8 дусі 8 нас усі до одного. 
Хто Мономахову nереховав корону.-

Всі - й дн к. і пнсарець, і д.)'Ка . А ря.доВ ІІ ІІ. 
У вічних нас.1ідках перед ІІрест~.том nравз.и : 
Бо. СkЇ.1ьки nереніс турОоти кожен вік . 
На стільки нам з того прибавилось одради. 

Хвалімо ж Госnода за всі Йоr<' дари 
І з.а nотужний міч. і за св Rте терпі 11нє : 
Однаково r1ішли всі добт~сrі зем .. 1і 
На возве;1иченнє народу й іскуn.1іннє. 

Оце ж блажен єси, кол.t за тв11і r.1aro.1, 
За істину тебе лихі возненавиднть.
Коли й тума-Москва рече, щu ти ха хол, 
Ко.1и за rюдвиrи твої тetk зобидять. 

ИІ 
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Блажен єси. коли. тобі ка ганьбу й жаль, 
Свої в тобі своrо лукаво не призкали 
І плещуть. буцім ти nеревертень--москаль 
І nомисли таої сnасенні nовмирали. 

Блаrосломяй-хва:tи Всевишнього й за те, 
Що не мовчиш один між стадом без'язиким. 
Да не смущається твій дух і знай росте 
Над темними людьми і над пнсьмацтвом диким. 

СЛАВЯНСЬКА ОдА 

Обманщице, кого ти не лестила. 
Кому МRrких не слала ти перин'? 
Ще мало ти людек заиаnастила, 
Щn вірили обіцянкам твоїм? 

•Святою• ти себе провозгласила 
І небеса під себе осягла, 
А на землі твоя нечиста сила 
Славинську кров сторіками mt:ta. 

Обняти світ залізними руками 
Силкуєшся. що людському уму 
Сnорудити з продажними попами 
Вселенськую. безвихідну тюрму. 

І всіх славян ск...'І.Икаєш воєдино: 
•Зливайтеся! Я - море, ви - руч'ї! 
Корітеся і нахиляйте спину, 
Хилітеся під присуди мої!• 

• У мене ви дознаєте впокою, 
Як nраведні у Бога за дверми: 
У баr·нищі, стоячою водою 
Гнистимете з московськими людьми•. 

•А ик на вас коли, в лиху годину. 
Воздвигне враг безощадну війну. 
То виріже вас тілько половину. 
А там nрийду і вас обороню~>. 

да с:tавиться народ освободитель! 
Да шествує у слід його біда! 



Да буде він вовіки nобідите,,ь! 
Да ллється кров славянська як вода! 

ШУКАННЄ-ВИК .lИКАННЄ 

Ще ;побо дивлJІТься на мене карі очі , 
І бі,1а рученька в моїй руці тремтить. 
І від речей моїх серед німої ночі 
Дівоче серденько і мліє. і бо.1ить. 
Дів,сино-горлице! Шкода твого кохання. 
Шкода ночей без сну. зітхання-сумованни. 
Ж:кву я розумом, а серце тихо спить. 

Минули любощі: душа моя жадає 
Кохання. іншого ... Глянь, кралt'. на орла, 
Як вітром на його І,Jід півночі бурхає. 
А він дзвенить пером. Зевесова стріла. 
То дух мій, горличко, то розум мій буяє ... 
Кого ж. він по світах шукає-викликає'! 
Орлицю сміливу. крилатшу над орла. 

З йоганна Вольфган га Г е т е 

ВШЬШАНИА ЦАР 

Хто їде під вітер нічною добою'! 
Син~~;а на сідельці везе піп nолою. 
Коня острогами раз по раз торкає. 
Дитину по себе в теnло nригортає. 

•Чого ее ти. синку. очиці ховаєш'!• -
•Вільшанкй цар. тату. хіба не вбачаєш? 
В короні віт.1астій. куАJ1атнй. патлатий. 
Сяrає рукою. мов хоче nіймати•. 

•Коханий мій хлоню, ходімо зо мною. 
Гулятимем гарио-nрегарно з тобою. 
Квітками в нас nишно лука nроцвітає. 
Парчею матуся мене зодягає/) , 

•Хіба твоє вухо, татуню. не чує. 
Що цар той ві.1ьшаний зо мною жартує?» -
•Сnокойся , дитино: кічого немає, 
Се вітер у ,,исті сухім завиває!., 



. ' 

•ВродJ'ІивиА мій х..1оню~ Ходімо зо мною. 
Царівни rулити Т'ам бу.цуть 3 тобою.-
3 тобою rулити. вночі танuювати, 
На вітті гойдати, коточка співати•. 

«Хіба ти не бачиш. татуню. ві..1ьх івен, 
Такuів і го(шанюr мат~иьких а.аріеен'l• -
•Я бачу. мій синку. в гаю па майдані 
Ко.1ишутьсR ві.1ьхи в гусrому тумані• . 

•Л ю6.1Ю тебе, Х..10НЮ, За ЛJtЧКО П!"ИНадне, 
Не хочеш по ІЮ:rі .- нееоли прнтиrне!• -
•Татуню. татуню! Мен~ він хаnає! 
Вільшаний uap душу мою порнває! .. • 

Щомога став батько кони 'З ЛJІКУ гнати. 
Маленька дитина - стогнати-конати. 

В домівuі не радіст•• його зустрічала. 
Дитина мовчала. дитина сконала. 

СЛОВО НАД ГРОБОМ ШЕВЧЕНКА 

Немае в нас ні одного достойного проректи рідне україн
ське слово над домовиною Шевченка: уси си.1а і всн краса 
нашої мшsи ті,1ьки йому одному одкриласи. А все ж ми через 
V • о 

ного маємо велике н дороге нам n.раво - ог,,ашатІt рщннм 

українським словом сю далеку земдю. 

Такий nоет. ик Шевченко. не одним украінuим рідний. 
Де 6 він н~: вмер на ~ликому слов'инському мирові. чи 
в Сербії. чи 8 Болгарії, чи 8 Чехах.- всюди в і н був би між 
своїмtt . Бонаси еси. Тарасе. що вмреш на чужині, мі.ж чужи
ми .110д.ьми . Отже. ні! Посеред рідної ве.тtкої семІ сnочив 
тн одпочинком вічним. Ні в кого 3 українців не бу.1о такої 
семІ, як у тебе; нікого так, як тебе, на том світ не nроводжа
ли. Бy.lf tt в нас на Вкраіві великі воїки. були великі правн· 
те.пі, а ти став вище всіх їх, і сем 'я рідна в тебе найбільша. 
Тн-бо. Тарасе . вчив нас не людей із сього світу згонити. 
не городи й се.1а оnановувати : ти вчив нас правди святої, 
животворящої ... От за сю-то науку зібралися до тебе ус іх 
язиків люде, нк діти до рідного батька; чере"J сю твою науку 
<:тав ти В\.'ім їм рідний, і nровод.жають тебе на той світ з nmt· 
чем і жалем великим. дякуємо Боrу свитому. що .живемо 
не в такий вік . що 'Ja слово правди людей на хрестах розп.t · 
на.1и або tca кострах палили. Не в катакомбах , tce в вертепах 
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!аІбралисІІ ми славити великого чо-1овіка за його науку пра-
8,МНу: 3ібрЗJ1ись ми серед білого ани. серед столиці великої. 
і ~ю громадою ск.1адаємо йому нашу u.ucpy дмІ'у за його 
\ІUUІОТВОрне слово. 

Радуйси ж, Тарасе, що сnочие ти не на чужині, бо немає 
ww• т~бе чужини на всій слов'ннщині. і ІJе чужі люде тебе 
XOUJ01'Ь, бо всика добра і розумка цуша тобі рідна . Бажав 
сем. Тарасе, шоб тебе noxo83.11H нап. Дніпрои-Славутом: 
тм ж бо його любив, і малював. і го,,осно пpoc.,1aMRJS. Маємо 
J ·Бозі надію. що й ее твоє бажанни виконаємо. Будеш лежа
ти, Тарасе, иа рідніІt Україні, на узбережжі славного Дніпра, 
ти • бо Aoro ім 'м з своїм ім ' мм навікjf з'єдначне ... Ще ж тн 
нам зоставив один завіт, Тарасе. Ти говорив своїй неnороч
ній музі : 

Мм не луІІаІІКJІМ 1 тобою. 

Мм просто "ш:nt, - у мас нема 

Зер11а нслра~ п собою._ 

Великий і святий завіт! Будь nевен же, Тарасе, що ми 
його соблюдемо і ніколи не звернемо з дороги, що тн нам 
nроложив єси. Коли ж не стане в нас снаr·и твоїм слідом 
nростувати. коли не можиа буде нам так. як ти . безтреnетно 
С&Jtтую правду rлаго.1ати. то лучче ми мовчатнмем.- і нехай 
одні твої великі речі говорить людям воRіки і віки •ансту. 
неміщану nравду. 

ЧОРНА РАдА 

( С 1\Qf)()Чt?IІQ) 

І 

По вес ні 1663 року дВОЄ rrозорожніх. аерхн на добрих 
КОНJІХ , ізближались до Києва 1 Білогоре>дського 1W1яху . 
Один був мо;юднн собі коза к, збройний, ик до віііни ; дру
гий, по одежі і по сив і й бороді, сказать би, п іn, а по шаблю
ці nід рисою, no rtістомх за помсом і no довгих шрамах на 
виду - старий козар,,юга. К он і в їх nотом.~1ені , одежа 
к тороки позатмювані: зараз було ·Jнати. що ідуть н~ 
зблизька. 

Не доїздячи верстов зо дві чи зо три до Києва. взяли вони 
У .1іву руку, да й noбpamtcь гаєм, по кривій доріжці. І хто 
тільки бач .. .в. JІІС вени з noJІJІ nовер11у.~1н в rай , усяке зараз 
домнслJL1()СЬ. куди вони nрос-rують. Крива доріжка вела 110 

Черева~•~вого хутора, Хмарища. А Черевань був тJІж.ко 
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rрошов~rтнй. да й весе.Іtий nан із козацтва, що збаrати.rtось 
• • • 

3а деСЯТ1tJІІТНЮ ВнtНу 3 •1ЯХами .... 
Було вже надвечір. Сонце світило стюtа, бе'1 жари; 

і любо було nor,1Яttyти. як ІЮН() розливалось no зе,1ених 
вітах , no сукуватих, мохнатих цубах і no молодій травиці. 
Пташки crriвa.rtн і свисталtt усюди no гаю так голосно да 
гарно, що все кругом ненв•tе усміхалось. А оодорожн.і буди 
якось смутнії. 

От же вони вже й nід Хмарищем. А те Хмарище бу.1о 
окрите гаями, сnравді наче хмаrамн. Кругом обн,...,а його 
річка з зе.11еними плавами, лозамаt й очеретами. Через річку 
йшла до воріт гребелька. А ворота в Череваня не прості . 
а державськії. Замість ушул - рублена башта nід гоrtто
вим щитом, і nід башту вже дубові ворота, густо од верху до 
низу ІJ.вяховакі. Було тоді, у ту старовину. таке. що і вдеІІь 
і вно•rі сподівайсь лихого гостя - татарина або ляха. Так 
над ворітьми у башті було й .вікокце, щоб роздИВИТltсь 
перше, чи впускtt1'И r·остя до госnоди, •tн ні. Над. щитом -
гостроверхий гребі нь із дубових nмь, а округ хутора -

" rодящии вал. 

Під'їхавши гості nід браму. noчam1 грюкати шаб.1ею 
в uвяхи r ... J 

- Хто там r·рюкає. начt.> в свої ворота·? - питає Васидь 
Нево11ьник крізь ві конце. 

- Та годі тобі розгrитувати:! -озвався nin.- Бачиш. 
що не татаре. то і вnускай. 

- Бо.ж~ r.tiй rrpa.вmt! - а.ж скрикнув ВаСІL1.Ь н~воль
ник.- Та ее ж nаво.1оцький Шрам! ( ... J 

От одчІttІН.'Іись ворота. По.1ковник Шрам із сином (тоі\ 
мо.rtодий козак бvв ЙОІ"Q син) схи,1ивш&tсь в'їхали. Вас иль 

• 
Н~ВО;ТЬНИК 1 &е.'ІИКОЇ радОСТІ Не ЗНаВ, ЩО ІЇ робити: КИНУІІС Я 
.ао Шрама і поuі.1ував floro в коJІіно. 

Дa..rti до сина: 
- Боже правий! Боже: nравий! Та ее ж тві 1l Петрусь! 

Оре.1. а не козак! 
Петро наrнувсь із сіма і nоці,1увавсь із Васи.rtем Не

во,1ьНІ1ком. 

- Ор~,,. а не коза.к! - каже знов Василь Нево,1ь
ник r ... , 

- Вед~t ж нас, Василю, до nана,- каже полковник 
Шрам.- Де він '? Чи в світлиці, чи в пас іці'? У нього здавна 
була охота до бджоли; так тепер nевно вже nасічникує. 

- Ere, добродію,- каже Взси.1ь НевоJІЬН}(К.- Мало 
куди А ВІ1Хо.дить із nасіки. 

Ну. да все ж Од людей іщ~ не одцуравс я '? r ... І 
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І 

Що ж то був за Шрам так11А , і як с~ він був разом піп 
і nмковник? 

Був він син паво.1оцькоm поnа. DO nрізвншу Чепурного. 
учився в Київськііі братськіft школі. і еже: сам вийшов був 
иа попи. Як же nіднялись козаки 1 гt>ть:маном Остряницею, 
то і він устряв до козацького війська: бо гарячий був чоловік 
Шрам і не венців би у сІЮііі парафії. чуючи. як і11.'1ЄТЬС JІ 
рідна йому кров за безбожний глум польських урядників нац 
ук раї нцямн ( ... \ 

Де ж пробував ( ... \ попович паІЮ:1оцький. Шрам, десять 
рік од Остр.яниці до Хме.'ІьницьІюго'? Про те багато треба б 
було nисати. Сндіп вів зимовником серед цикого степу на 
Низу. взявши собі за жінку бранку туркеню: nроnовідував 
він слово nравди Божої рибалкам і чабанам заnорозьким; 
побував він на no.'li й на морі з ІІИJОВЦJІМІІ : видав не раз і не 
два смерть n~ред ()Чима да й зигар'rовався у воєнному ділі 
так. що як nіщ1явсь на ляхів Хмельницький. то мав :J ЙОІ'О 
велику корнсть і підмогу. Ніхто краще його не ставав до бою: 
ніхто не крутив лях.ам такого ~ремія ... У тих -то случаях - . nошрамовано иоr·о вздовж 1 вnоr11~рек, що козаки , як nро-

звали його Шрамом. то й забу.1н реєстрове його прізвнше. 
Бн.'Іо ко1ацтво в ту війну на те. шо або nан, або nропа в, 

то не кожен nис.:авси власним nрізвищем. 
От же мину.1и. мов короткі скмта. д~с ять рік Хмельнн

шнни. Вже й оtнн Шрамові ni:tpol-".111 і доnоtоСа га.1н батькові 
у nоходах. Двоє no.,яr,,o під Смо.1енським : оставс.:ь ті.1ькн 
Петро. Іще та~t:н й піс.1и Хме.'Іьннцького не раз дзвонив ста 
рий ШраtоС шабт.•ю: да.1і. почуваючttсь. wo вже не с .. чжить 
СИ.18, З..10ЖНВ З себе П0.1КО8НИЦТВО. ПОСтрІtГСЬ у 11ОnИ да Й nо
чав служяти Богові . Сина посилав до в ійськового обозу, 
а catoC знав одну церкву. • Вже,- думав.- Україна лихам за 
себе оддячм.1а . недо.'Іttшків вигна..1а. унію стер.1а , жндову 
nередуши.1а . Тепер нехай.- каже.- живе rrюtоСадськиtоС 
розумом• . 

Кол•t ж ізнов неr·ара:Jд nочиностьсJt на Вкраїtіі . Сваrи 
да чвараt. і вже rетьманс.:ькою бу.1авою почали гратись. мов 
ціпком. Повернудось у старого серце. я к nо,•ув. шо козацька 
кров іллється nонад Дtrinpoм через Виговського і через 
навіже ноr·о ЮрусJІ ХмельннtІенка, що одержав після його 
rетьманованнє: а як досталась ()JJ. Юрусм булава Тетері, то 
він аж за голову вхоr1и tкя. Чи молиться, чи Божу службу 
служить,- одно в йо1·о на думці : що ось rюr·ибне Україна ... 
Було, чи вийде І.'t.'рец нерквн з наукою. то все одrю мирянам 
rrравить: •Б-1юдіте..:я. да не nорабощенні будете; стережітеся . 
щоб не дано вас і"Jнов .1ихам на rюталv! • 

• 
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Як же вмер паволоцький полковник, що післJІ Шрама 
урид держав, да зійш.1ась рада. щоб нового полковника ви
брати. він вийшов серед ради у попівській pJtci да А каже: 

- Діти мої! Настуnає страшна годика: nерехрестить, 
мабуть, нас Госnодь ізнов оrнем да мечем. Треба нам теnер 
такого полковника, щоб знав, де :вовк, а де лисицJІ. П ос..1у
ж.ив я православному християнству з батьком Х ме.льни
цьким, nослужу вам, дітки . щ~ А тепер. коли буде на те ваша 
80~1JL 

Як nочула ж ее рада. то rак і загула од радості . Зараз 
окрили Шрама шапками, війс ьковим.и корогвами, дали йому 
до рук по.ІJховнJщькі к.rtейноди. марили з гармат, да t1 став 
nанотець Шрам полковником. 

ТетерR аж здригнувся, як nочув про таке диво. Що б то 
робити? Да нічого не зміr, бо так ве.ІJось у ту старосвітщину. 
що раді! була старша од гетьмана. Мусив Тетеря nрислати 
Шрамові універсал на полковництво. 

От же думав Шрам, думав, як би Окраїну на добру 
дорогу вивести : даЛІ. надумавшис ь. nустив таку nоr·олоску. 

що нездужає rюлковвнк: nередав осаулові Гу:1аку свій 
nірнач, а сам виїхав •.. Куди ж він махнув і що в його було 
на думці, незабаром тоrо довідаємось. 

11 

Ідуть вони, а.ж бандура 1аговори;1а голосн іше. 0пда..'1е
ки - так наче сама з собою розмов.1яла. а тут і голос почав 
підтягувати до неї. 

Г JULНe Шрам, а .ж сндять на траві під лкпою і Бо.жиА чоло
вік. і Черевань. а nеред ними стt)ЇТЬ nо.11удень. Звався Божим 
чоловіком с.1 іпий старець-кобзар. Темнкй він був на очі , 
а ходив без проводирJІ ; у латаній свитині і без чобіт, а грошей 
носив повні кишені. Що .ж в і н робив із тими грішми? Викуn
дяв неводьнкків із нево..1і . Іще ж. no того знав ві н лічити 
усиІtі бо.1істі і замов.1яТ11 усяк і рани. Може, він пома1-ав .. . .. . 
СВОІМИ МО;ТИТВЗМИ над НедуЖИМ, а МОЖе. І СВОІМИ ПІСНЯМИ : 

бо а його пісни .'ІИ,lЗС Ь. мк •tари. що С.1)'Хає чоловік і не 
наслухається. За теє-то за все поважали його козаки, мк 
батька. 

Тепер ві н розпочав смутную думу про Хмельн•щького, 
ик умирав к озацьк11й батько: 

Он настмо 11\ll.llt.- ry rІІ да r1o ІК: ІА Ук-раін і ... 

Не один козак ripk.o n.пакав од сії думи, а Черевань ті.1ько 
nохитувавсь. г.1алючи Чt:рt'ВО 1 ... І 



-
Спухав йоr·о Шрам довго, а далі вийшов із-за дерева да 

А став на11роти Череваня. Як схоnиться .ж мій Черевань: 
- Бгатику.- каже (бо трохи картавнв).- чн ее тн 

с~. чи ее твоя цуша nрилеті.'Іа nос.чхати Божого чо
ловіка? 

Да й обнявсь і nоцL1увавсь із Шрамо:'tf. як із рідним 
братом. 

Божий чмовік і собі простяt· руки, як зачув Шрамів 
rолос. Зрадів Аід.vсь. що аж усміхавсь. 

- Бувай же.- каже.- 1110ров. пано~е і nане nолков
нику! Чу.'Ін й ми. як Госnодь наустив тебе взятис ь ізнов за 
ІtОзаковаНІtЯ ( •.. ( 

- Скажи .ж мекі. Божий Чо11овіче. тн всюди веш
таєwся і всtt'нtну чуєш: чи не чував тн. що в нас дієтьси за 
Дніnром'! 

- Діється таке, що бодай і Іtе казати! Не добре, кажуть. 
починає на сій Україні Тетеря. а .за Llнinpoм чиниться щось 
rще гірше. Жодного JtЩ між козаками. 

- А старшина ж із гетьмuном ІІа що? 
- Старшинн там багато. да нікоrn слухат•1 . 

Як нікого? А Сомко? 
- А що .ж Сомко? Хоть він і розумом, і с.1авою узяв над 

усіма,- да й йому не дають гетьмановати ( ... 1 
- Браття мое миле! - рече ro11i nолковник Шрам.

ТАЖ.ко моєму серцю! Не здолаю більш од вас таїтись! Тду 
JІ не t1 Київ, а в Переяс..1ав, до Сомка-гетьмана: а їду от чого. 
Україну розідрали надвоє: одну часть, через недоляшка 
Тетерю, 11езабаром візьмуть у с вої лаnн ляхи, а друта сама 
по собі rtеревсрнеться кат знає на що. Я думав. що Сомко 
вже твердо сів на гетьманстві.- а в його душа щира. коза
цька ,- тuк міркував я. що якраз n ідійму його з усіма пол
ками на Тетерю. да й прнверн~м усю Україну до одної 
бу.1авн ( ... 1 

ІІІ 

Заrтtнув Черевань у пекарню. 
- Е.- каже,- та ее .ж ти мені И жениха привіз, пане 

бrатеІ (А 8 nе~~:арні давно вже сидів Петро Шраменко. роl
мовляючи з Череванкхою і з їі дочкою Лесею) . Бач, ик у їх 
весело. Не так, як у нас! Щебечуть. на•tе t•оробці. Що то за 
милий вік молодецький! Веди ж, Василю. гостей у світлицю, 
а " •ю·щоровкаюсь із молодим ШрамеtІмм. 

Світ.11иця в Череваня бу.1а така ж. ик і тt'nep буває 8 JІкого 
lаможнurо козака r ... І Сво.1ОК r·арннй. JІубовий. ШТУЧН() 
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nофарбований: і с..1ова з Святого Письма вирізаt•і: вирізано 
і хто світлицю збудовав, і якоrо року. І JJавкн бул.t хороші. 
лиnові. із сnиttками. да ще R tоtлимцими nозастилані. І сті11 , 
і божник із шитим руu.tником округи [ ... ) 

Тілько ж Петру. Шрамовому синові. здалось Шtйкраще 
у nекарні. хоч там не було ні шабель. ні сайгаків. а тілько 
самі квітки да заnашвії зі.1.1я за образами й no"Ja сtюлоком, 
а на столі ,,ежав нснщ~ да ВІtсокиft хліб. Так Лt.-ся ж vce 

• 
скраш~1а собою таІ\. що вж~ сnравді годилось б•t сказати: 
•У хаті в неї. нк у віночку: хліб виnечений, и к со•щt' : .:ама 
сидить. як квіточка• ( ... І 

Як ось і лізе Черевань. соnу•щ. через nоріг. Уваливсь .. 
у хату да, розставивши руки. до tюro: 

- А. бгатику! - і nочав ціловатмсь.- Ну.- каже,
бrате, не вниз ідеш. а вгору. То був козак над ко1аками, а те
nер іще став кращий!.. Меласю! - обернувсь до жінки.
От нам зятьок! Лесю. от жених тобі nід пару. так -так! Га
га-га! Бач. бгате, """'1 я чо.1овік? Сам набиваюсь і1 своїм 
добром. Так не бере ж 6<) ніхто . та й голі! Х одімо. бrате, 
в світ.1ицю; Нf.>ХЗй вони тут собі nораютьси. Ж іночu рі•І КО!ІО 
nечі. а нам. ко"Jакам, чаJ'ІКU та шабля. 

Да. взявши Петра за руку. і nотяг до світлtщі. Обернувсь 
ко·Jак. nерестуnаючи ч~рез noptr.- і серце в його заrра.-10: 
Леся не сnуска.1а 1 його очtй. а в тих очах сія.1а А ласка. 
й ж.~'1ь, і щось іще таке. що не вимовиш ні.якими с:ювами. 
Слодобавсь, видимо. козІн• дівчині. 

- Ось nо1.tив•1сь. дjдусю.- І(аже Ч~ревань. ІІривіиш•• 
Петра до Божого чоловіка.- •Іи той ее Шраменко, що пере
nлив С.rтуч nід кулями? 

Божий чолоаік nшюжив Петрусеві на голову руку да 
й каже: 

- Добрий козак: по батьков і пішов. Одвага ~.'Інка . 
а бу;~.е довговічтtй. і на війІj і ща1:.11tвий: н і ша6,1 н. н і ку!ІЯ 
Аого не одо.ІJіє.- і вм~ сноєю смертю. 

- Нехай .1vчче.- сказав батько.- полиже од щаб.1і і од 
• 

ку.1 і, аби за добре ді.1о, "Ja ці.1ість Україн•t. що ось po'Jiдpa.l •t 
наJJ.ВОЄ І ... І 

Аж ось уtJійШ.І1а до го~теіt Череваниха. мо110диця свіжа .. 
й nовновмла, nряма. як тотмя.- замо,1оJJ.у оула д.vже хо-

роша. Підійшла дСІ Шрама nід 6.1аrословеніє. Bitt їі nо
благословив, да. ик пані була гожа. і воюt ж таки давні 
nриятелі , то ще схотів і rнтрш.:ту з нею nрииітатись, да 
й каже: 

.)61) 

- Позво"1ьте з вами r1ривітатись. добродІйко'! 
А вона каже: 



• 

- Да як ж.е зволите. добродію! 
Да й nоціловались тобенько. 
Тоді Черева ни ха ще обнесла гостей . 
Че~вань вкnив на радоtцах nо11ннй кубок. бризнув nід 

стелю да А каже: 

- Щоб наші діти отак вибрикували/ r ... J 
Гуторять. nоnиваючи. аж. ось - двері рип/ І - так. мк 

сонце засія.rю: ув ікшла в світлицю Леся. 
- От мои й краля! - каже Че~вань. беручи їі 'Ja 

руку : 

В СІІЇТ Jl()ttb~ )' ІtХІ)Д'" Ь. 

Я .. J<>p• (' J>. O.'lltTЬ. 

В ~"1ІІТ.1nІІЬ!<)' ІІ!ІІІІW.'1~ 

ЯІ< JOf' И 1іАшта ..• 

Л шо. бгат~'! Чи нІчим ж.е nохвалитись на старість Ч~ре· . ., 
ваневІ , 

Нічого не сказав Шрам. тільt< и шщививс ь на Лесю . 
Л вона ж. то стояла. п ідійшовши nід благословеніє. хо· 

powa да nрехорошаІ Іше трошки засоромилась 11еrх~д nоваж
ким гостем. то й очиці спустк.!Іа в 'lемлю. а на виду аж сіяє. 
На диво була в Череваня дочка. да й годі . Тим-то Петро. мк 
побачив. тu й умер. дармо що вмлав дово.r1і світу! І шо то вж.е. 
як хороше вдасться! Чи заrоворитt •• чи рукою nоведе. чи 

.• . . - . .. 
nще по хатІ - усе не так. як хто ІІtшии: так усІ и дивлятьсм, 

і так уся~о:ому на душі. мов соІІечко саітttть. 
- Л що ж, nримтмю? - каже Шр••м далі- Хоть би . , 

менt rощwось он про одно вже 1юмишл яти. да. може, тепер 

година щас;tива: шоб і1 нам не 'lа~Іс.!дбати - чи не оддав би 
ти своєї Лесі за мого Петра? 

А Черева11ь йому: 
- А чом же не опдав би. бгате? Нехай нашщ.1 вороr·ам 

буд~ тяжко! Х іба тн не Шрам , а " не Черевань? 
- Так чого ж довго думат11 ? ДаваА руку. свате! 
Да И nода.:"Ін собі руки. да й о6нмttсь. да й nоцілова.лнсь. 

Тоді за дітей. да й кажуть.: 
- Боже вас благослови! П оuілуйтеся , діти! 
Пtтро од радості не знав, де в ін і стоїть. мов сон ііому 

сниться! Пrю що аін ті..1ько nодумав. 1араз воно йому й 
єсть ( ... ( 

А Шраму було •ее по нутру. 
- Врзr· мене візьми.- каже.- коли з іншим замком не 

скоріш ісправишс я. ніж. із бабою! Тільtt<> ж не знаю, що за 
одсіч ви нам ізробІtте? Чим я вам не c ttaт? Чим син мій не 
жених вам'! 



-

Черевань_ стомчи збоку, усе АНВКВСь на Шрама. роззи
вкаши рот, да с,,ухав. Як ж~ Шрам замовк, тоді він повер-. 
нув шию до жІнки, що то вона скаже. 

А та вже тоді медовим голосом: 
- Панотче. пане nотсовнику. nриятелю Ісаш любиАІ 

Нема на Вкраїні чоловіка. щоб не знав, чого стоїть старнА 
Шрам, і кк.кй старшина. мккй nолковник не оддав би дочки 
за твого nана Петра'! Не к тому, nанотченьку, тут річ. З до
рогою душею раді й ми оддать за нОІ'О свою дитину; тілько ж 
бо треба чинити таке діло 110-християнськи . Наші діди 
й баби. як думали заручати дітеА, то перше Ухали з усею 
сім'єю на прощу до якого монастиря да молк.'Інсь Богу. От 
Бог давав дітям і здоров'я, і талан на всю жн"Jнь. Се діло " . . . 
СВJІТе : ЗpoolNO Ж І МИ nо-nредКІВСьttИ. 

Зttала Череваниха, що сказати: тах і nосади.1а Шрама, 
мов rорщок од жару одставила. 

- Ну, брате Михайле,- каже він Череваневі , - благо
словив тебе Господь дочкою. дан~ обідка же А жінкою ( ... J 

На тім і застрило сватан'Нє . Старі вже більш і не згаду
вали. бо і в Череваня., і а Шрама буJІ а таІ(а думка, що ще 
nос nіють з козами на торг. Не так думав Петро: він зара·J 
догадавсь, що Череваниха б'є на якогось іншоt·о зятя, да 
И сама Леся їм гордує. І вже Аому тоді здалось. що ні мм 
чого більш і ш світі жити: а на АУШі така nма туrа, така 
nечаль. що й сказати не можна! ( ... ) 

Стзрий Шрам зве.п ів синові сідлати кокі: ик ось і Васи.'ІЬ 
Не8011ьник виїхав із-за садка з ридваном. 

Мати з дочкою сіли в ридван, а Черевань не nокидав таки 
козаковаимя - nоїхав на прощу верхи. Шрам із ним держав 
nеред тоrо поїзду. 

Петро хотів їхати nоруч із всрховими, да й ~:ам не знав, 
як оставсь ко,1о ридвана, мов nрив' язаний. Іде сердега мовч
ки і І'Мову понурив. Далі. надумавшись. і каже: 

- Паніматко! Я до вас із щирим серцем, а ви до мене 
з хитрощами. Лучче б уже одрізати попросту, да й годі! Ну. 
що в вас на мисJІЇ! Скажи. nаніматко, UDfPO, чи думаєш 
тн о.цдати за мене Лесю, чи е тебе друтий.єсть на nрикметі? 

- Е, паниченьку! - кажt Чере}tанкха.- Потривай -бо 
трошки: ще рано брати нас на ісповідь! 

Замовк Петро, nонуркв гопову, а на виду nоблід. мов 
хустка : доюtла йому до живого Череваниха. Вже й сама 
Лесн, зrлинувши на матір, nохитаJІа головою. 

Усміхнулась r·орда мати да й каже: 
- Ну, коззчt', к<ми вже тобі таt< П'Нльно nри11а..1о, то от 

тобі усм історіи. Л ес я моя родилась у чудну манету: ще мк 
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t1 нею ходи.па, nриснився раз мені сон дм~н-ди~н. СлухаА. 
кооаче, та на ус мотай. Здалось мені, ніби nосеред nоля моги
а: на могилі стоїть nанна. а од nанни сяє. як од сонІ~я . 
І 'J'їжджаютьси козаки і елаані лицарі з усього світу - од 
ПоаОJtЛJІ, од Волині , од Сівt>рн і од Заnорожжи. Вкрили, 
бачся, все no.1e.. мов маки зацвіли no городах, вкрил.и да 
А сtми битись один на однІ-І, кому буде там яс наJІ namta. 
Б'ютьс я день, б'ються друrий,- як де не взявсь молодин 
rnьман на коні. Усі склонились nеред ним. а він до МОІ'И
ли - да й nоняа ясную панну. ТакиЯ -то був мені сон. 
«oCJaчer 1 ... 1 

V 

Рідко, може, єсть на Вкраїні добра людина, щоб ізжила 
Іік. да не була ні разу в Києві. А вже хто був. то знає брат
етео на Л одо,,і, знає ту високу з дзигарками дзв іницю. муро
еану кругом ограду, ту n' итиrолову, пишно. з nередньоr·о 

лнцм, розмальовану церкву 1 ... 1 
ЛостоRІJш и nрочане наші в церкві, nодЗJІИ срібла na-, . 

Ііотцям аратським на школи 1 nрогаялись геть-то, огля -

дуючи монастир. А було тоді на що там задивитись. Був 
там намальованиІt і Нечай, і Морозенко. Був там і козак 
Байда, що висів ребром у туркіа на гаку. а не 1Ламав сеосї 
аірн . Був і СаміКло Кішка, що й досі про йоrо сnівають 
кобзарі ( ... ) 

Коли ж тут хтось із-за плечей: 
- Овва! 
Обернувси Шрам, аж у його ззаду стоїть заnорожець 

у кармазинах; стоїть і см ієtься. До загrорожця nристав дру· 
гиА братчик, і хоть нічого їй не сказали, да nоrлцми tta 
Лс:сю так хижо. як вовки на мгницю. 

П~рвий заnорожець був 'Jдоровенни.й козарлюга. Пика 
широка, засмалена на сонці : сам оnасистий; довга, густа 
чуnрина. rІідня~tшись nерше вгору . сnадала за ухо, як кінська 
rрнаа; уси довгі, униз nо.закручувані. а.ж на жуnан ізвисали; 
очі так і грають. а чорні густії брови аж геть nіднялись над 
тими очима. і - враг його 1нає - глмнеш раз : здастьсм. 
су11нться : г.rtннеш удруrе: моргне довгим усом так, наче зараз 

і nідніме тебе на сміх. А другий був молодий, високий козак , 
тілько щось азіатське: зара:J і видно. що не нашого nолн 
JІ r·ода [ ... І 

- Гей, брате Богдане ЧорногореІ - r ·yкtte знову стаr
ши.й .- Знаєш. що я тобі скажу? 

- І вже! .. Путнього не скажеш. при.1нnнувщн до баби. 



-. 
От же почуєш од мен~ таке. що аж облн.жешсаІ 
Ого! 
І не ого! Ось с ... 1ухай. Хоч Січ нам і мати. а ВеликнА 

Луг батько. та мя такої діичит1 можна покинути і батька, 
й матір f ... J 

VI 

І з ведикої щ:ркви повернули наші прочан~ до nечер; 
коли .ж дивл.ятьса - іде з nече~\ nротив їх хтос ь у дорогих 
кармазинах, високий і врuд"щвий: а по кармазttнах скрізь . . ~ . " 
комІр 1 по.ІtМ гаnтованІ зо.1отом; зверху кttpea. nшонта 

соболем: nідшtравсь срібною бу.ІІавою. А за ним куnа лю
дt.'іt чимала, все в кармазюіах да а саєтах . Чt'ttцi їх nров(І
д.жалн. 

Шрам аж за~мтів. ак глнttув: 
- Боже мій ! - каже.- Да ее ж Сомко! 
А той собі зрадів. nобачивши Шрама. 
Обнались, щщіловались і дов1·енько держали один одно

го. обнявшись. 
Далі nривітавсь гетьман і з Череванем. 
Черевань так зрадів , що нічоJ•о й не зміr сказати на геть-. 

манське nрКtІІТан нє. 

Череваниху назвав rетьмuн. вjтаючись. рідною ненею. 
Botta аж. nомо ... 'Іодша.'Іа і вже нащебt-та.!'Іа йому всачинн. 

- А ось і моя наречена! - о.азав Сомко, ~рнувшись 
до Лесі.- Вам. яс11ая nанно. чолом до самих ніжок! 

І взяв їі за руку і поціm\вuв Я!k ШfТИну. 
- Давно ми,- каже.- не ба•4И;1Ись за військовими чва

рами . да ось немов Госпо.1ь на <.: і ·Jведе навік 11 докупи. 
Леся почервоніла. да аж ttax~~J1И.1acь. як повна квітка . . . ,. -

8 Tf\081, t nрt1rорнулась до матерІ. оонквши 11 руку. 

Тут-то вже і Петро мій доrад.авсь. що за гетьман снивоt 
Череваннсі . У них. мабуть. шнttю вже було з Сомком пола
джено. Дивно тілько здалось йому. Щ<.\ Черевань про те ані 
гад.к и : да, видно. ес така буJІа nані. що справ.1мась і за себе. . . 
1 1а чоловtка . 

Тепер уже нічого 6у,1о думвти npo Лесю Петрові. Сомко 
був високий. огр,.дний собі nан. кругловидий. русави й; голо-. . . . . 
ва в кучерях. ак у золотому вІнку; очІ исm. весет. "" зорІ: . . 
1 вже чи ступить, чи заговорить. то справщ по-rетьманськи . 

Так куди вже із ІІИМ міряти<.:ь Пt.•трові ! [ ... 1 
УвіИwл~1 у світ.1ицю, а там уж~ все Г(ITOfk' ІНt сто,1і до 

обідv . 
• 
Шрам іще раз обняв Сомкu. 



- Сокі.1 міА,- к.аже,- JІсни~! 
- Батьку мій рідкий! - каже Сомко.- Я здавна nри-

.,. звати тебе батьком! 
Тоді Шрам сів конеuь стола. ІІідnер руками сиву голову 

t rірко "Jаплакав. 
- Батьку м ій! - каже rетьман. nристуnивши до Шра

ма.- Що за біда тобі сКJІалась'! 
- Мені! - каже, nіднявши rо,1ову. Шрам .- Я був бJt 

баба, а не козак. коли б заплакав од свого лиха. 
- Так чого ж, Бога ради? 
- А хіба ж вічт·о? .. У нас окаянний Тетеря торrуєтьсм . . . 

1 л"хами за хрнстимнськ1 душІ. у вас десJІТь гетьманІв xana-
cnc" за бу.ІІаву. а що Вкраїttа розілрана надвоє. про те усім 
байдуже! ( ... J 

- Дай Боже,- додав Сомко,- щоб обидва бepent 
Диіnровії nриклонились nід одну булавуt Я отсе. скоро од
буду царських бояр. хочу йти на окакнного Тм-ерю. Виже
ием недаляшка з України. одтнснем ляхів до самої Случі, да. 
держачись за руки з Москвою, і громитнмем усякоrо, хто 
nокуситься стуnити на руськую землю! 

Шрам аж rюмолодшав од такої pe•t i. 
- Боже великий! Боже мнлосердкий! - каже, простяr

нувщ•1 руки до образа.- Поло.жиs єси йому в душу мою 
найдорожчу думку, nоможи ж йому А доказати сю сnраву! 

- Годі ж уже про ве.1икі дL1а,- каже Сомко,- давайт~ 
ще про ма.1ії. Не добро бути чоловіку Єдиному. Треба. щоб 
у гетьмана була rетьманша. От же ознаймую перед усіма. 
Хто тут єсть, що даsно вже з.1ожив руки з rtанією Чере
ІЗІІихою за їі дочку Олександру. Тепер бл&~rослови нас, 
Боже, 111, nанотче. і ти. nаніматко! . 

Да так гоsnрячи. узtrв за руку Лесю. да й nоклонились 
обоє батькові і матері . 

- Боже вас бдаrослови, зітк•• мої! - каж~ Череваниха. 
Шрам r·лянув на свого Петра, а Петро стоїть коло вікна 

білий, як крейда. Може, старому А жаль стало сина, тілько 
не такий Шрам був батько. що6 дав кому доrамтнс я. 

- Що ж ти нас ве 6.1аrослоВІІяєш. nанnтче? - каже 
Сомко Череванеsі. 

- Бгатику.- каже Черееань.- еелика мені честь од
дать дочку за rетьмана. тілько кона sже не наша. а Шрамова: 
учора в нас було пі.взаручин. 

- Як же ее так сталось. nінtіматко? - обернувсь тоді 
Сомко до Череванихи. 

Вона хоті.ла sимовитись. во Шрам nриnинив il. взмвш•t 
за руку. і реч\.': 
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- Нічого тут не сталось. naFІe исновельможниА! Я ева
тав Лесю за свого Петра, не знаюч.н про ваш уклад. А ffnep 
лучче я свого сина оддам у ченuі, ніж би став тобі з ім на 
дорозі! Нехай блаrосдовнть вас Бог, а мИ' собі ще найдем. 
Сього цвіту. k.аж.уть. ба~то no всьому світу. 

- Ну. будь же ти в мене за рідного отци, і 6лаrос.1овіте 
• 

нас укуш. 

Тоді Шрам став nоруч із Череванем ; діти їм уклоиились 
до землі; вони іх і б.'1аr·ос..1ови.1И 1 ... І 

VII 

Сомко nочав садЖати гостей своіх за довгий сті.'1. Шрама 
й Череваня rюс.адив на nокуті, сам сів на хазийському місці, 

кінець стола, а Череваниху й Лесю· посадив на ослоні. Заrtо
рож.ець nримостивсь на задн.ьому кінці стола із своїм nобра
тимом. 

Шраr.щвому Петрові nрийшл.ось сидіти nоруч із Лесею, 
хоть він би теnер рад був одгородитись од не'і горами і моря
ми [ ... J 

- Я такої nишної nанни не зумію й зайнити.- сказав 
Кирнло Тур і поглянув на Ле~ю. 

- Тю-тю. дурню! - каже. засміившись. Сомко.- Се 
MOJI МО.1О.!1В! 

- Та мені не тtо горе. що ІЮна твои молода,- каJКе . . 
здихнувш.н. запороJКець,- а те. що зовсІм мене nричару-

вала. 

У сі зареготали, nочувши таке дкво. 
- Браво,- ка.же Сомко.- ведмідь nоnавсь у тенети! 

Що ж. теnер буде? 
- А що ж? Ведмідь nіде до с вого берло·га і тенети 

за собою nотRГне. 
Як! Отсе у Січ би то? 
Чого JК у Січ? Хіба тілЬkо к світу, що в вікні '/ 
І ОТ(:е такий жвавиіі козарлюга, па ще й отаман. ради 

жінt<и nокине товариство? 
А чом же? Та дІІЯ такої кралі можна nокинути 

й усе на світі. не то що товариство 1 ... І 
Леся в.ж.е давно була сама не своя от страху. Зроду вона 

нікоrо так не боилась, як сьоrо запорожця. Кріnилась. 
однак JКе, сердешна. сидячи Ja столом. Як же nог,,яt-Іув 

він отак на неї, то наче аж до серци доояг їй очима. Зли
калась rо;rубонька, як дити·на, і заплакала з лику. Затулила 
руками очі. а сльuзи МіJК nучки так і каnотить. Мати 



-

собі стривожилась. устала з-за столу і одвела їі в кім
нату / •.. J 

ЛесJІ nолюбила Сомка іще тоді. R« він бv.'1о носить 
• 

іі на руках і дарує їй то золоті сережки. то добре намисто. 
Іще тоді звав він її своєю судженою. І зросла Леси, йоrо 
кохаючи. кохаючи щиро дівочим серцем. Що тільхо в лісних 

• 
висПІвують про те коханнJІ, усе вона складала у своєму 

серці. Отже, зове вже він 'їі своєю А молодою, тілько 
все воно вийшло не так. ик то вона собі комnоновала. Про 
іншіі речі клоnочетьси він із старим Шрамом. про іншїі реч і 
широко розмовлиє. а її мовби нема йому й на світі . Защеміло 
·горде дівоче серденько, да мовчала небога, не сказала 
й матері. 

А що ж Петро? Петро 33ра1 лісди обіц узи:в рушницю 
і nішов у гай. ніби на nолюваннє. Проб;rукав сердеr-а 
no гаю до самого вечора. Вернувсь на nодвір'є. 

Лес11 не вийШJ1а вечерити. Розгорілась і рознемоглась 
сердешна дівчина. що притьмом муснла Череваниха лоси
пати у хутір до чернечого nасічttика по шеnтуху. Прийшла 
шеnтуха і каварила икоrось зілля . щоб наnоїти на ніч. да 
А сама бабуся осталась ночовати на nодвір'ї. Надвечір 
ублагала була мати Лесю розд.Jtrтис ь да пнrти сnать; як же 
nочула Леси Кирила Тура r·onoc, то так і затрусилась; 
і вже шкодв було й казати їй про сон! Бомась заснути, щоб 
не ВХОПИВ ТОЙ nугач ЇЇ СОНН)' / ... 1 

VIII 

Іще не дійш.rю й до nівн('Іч і, а вже всі давно сnали. 
Хропли козаки на весь двір, од самої свіТJІиці, де сnочивав 
rетьмаtt із Шрамом, да аж до стані: там спав Васнль 
Неаюльник nри Череванених конях . Інші лягли nід чистим 
небом. 

Ясна, nишна була ніч над Печерсьkим, да одИІf тілько 
чоловік дививсь на її дива: не сnав, дивиась і нічого не бачttв . 
Вже ж ~ хто сей один, •tc той сердега Петро Шраменхо. 
Кому сон, а йому туr·а, да жаль. да досада. Довrо він 
ворочавсь ка своїй бурці; далі встав. натяг жуnан да 
" вийщов у ган хвірточкою. 

Бідвий козак таївсь од усіх із своїм коханням. Ходить 
він, сновигає 110 гаю і сам не знає чого. Місяць став уже на 
небі нижче; світить н.аІt(;кось по трuві, r1o кущах, по березах. 
Ніч уже на ісході . Як ось чує Петро - туnотять коні ... 
Усе ближче. ближче. Розnізнає нешвидку rисть двох 
стуnаків . Звернув з доріжки за кущ, шоб ІІі з ким не зуст-



рітись. Як ось чує й людську мову. По зорі усяке сло.во 
доходить до його чисто. Зараз пізнав Кирила Тура голос, 
а по чорногорському бре да море nізнав його nобратима .. 

Кирк.rtо Тур говорить: 
- Що то. брате. скажуть ваші отми•1аре про заnорозь. 

ку хисть. як ми nідхопкм оцю дібоііку. 
А Чорногор йому: 
- Бре, побро! Мені усе здається, що ти тілько морочиш 

мене. Не вnевнюс.ь; поки не побачу дИВа на свої очі! 1 ••• 1 
Тим часом од'їхали вони далеко, і не стало чути ї.Х розмо

ви. Тепер Турові речі за вечерею не здава.'1Ись уж.е Петру 
.жартами: мабуть, сnравді скрутивсь од .жиру заnорожець! 
Сnершу був кинувсь Петро до гостиниці будити козаків, 

• 
даJtІ з.уrтинквсь. 

- Чого я,- каже.- біжу '? Чи видане діло, щоб украсти 
дівчину з-nосеред миру? 

Пройшовши з гони, став 1'ак іще думати: •А що, як 
сnравді він характерник'! Чував я не раз од старих козаків, 
що сі бур.!fакн, сидюІfИ там у комншах да в болотах, обню
хуються з нечистим. Викрадали вони з неволі невольнкхів, 
да й самих туркень, іноді так мудро, що справді мов не 
своєю силою. Не дурно, мабуть, іде між людьми nоголоска 
про їх х.арактерство... Утікає од татар. розстеле на воді 
бурку. да й попливе, сидя, на друrий берег ... Ну. то вже дур
ниця, що ляхи з ne~noлoxy провадять. буцім запорожці 
ростуть у Великому Лузі з землі, як гриби, абu що в запо-

• ф • .. ". 

ро.жця не одна, а дев нть душ у ТІЛІ. що nоки ного во єш, 

то вбив би дев'ят~ро простих козаків. Може, не зовсім 
правда й про бурк·у. 

Да стуnивши швидкою ходою стуnнін з десяток. зупн
нквсь ізнов, наче об стіну вдаривсь. 

•Що,- каже.- я за куряча голова! Кого я йду рито
вати? Хіба в неї нема .жениха боронити'! Що я за вартовий 
такий? З якої ласки н~ сnати мені по ночах? Коли ти йдеш 
за гетьмана, то нехай nоставить тобі на всіх дверях і воротях 
варту; а мені яке діло'! Бачу и тебе заздалегідь. ясновель-

... . ., . 
мо.жнии пане. ик ти довщаєшс я, що !'Крадено в теое з-nІд 

поли молоду! Бачу й тебе, rорД:а nаніма'1'ко: чи так nогля
датимеш зви~сока і тоді на нашого брата. як твій rетьман 
із сонцем на лобу nросnить молоду! Бачу й тебе, ясная кра
ле. як замчнть тебе отсей шибайголова між чорногорці. Там 
.жінкам не дуж.е догоджають. Скакатимеш ти ч~рез шаб;110 
в сього дикого Тура; не раз згадаєш пісню: 
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Мізкуt так собі Петро, аж ось ізнов закоnоті.ли коні. 
tр.ц'іхалм бли)І(че. дивиться Петро - К.ирило Тур дер
Іііtь nеред собою Лесю на сіАІ1і , як дитину. Аж сумно йому 
СОЛо. Леси була зовсім як очарована . Сюwть. голубонь-
11. схиливши голову, а рукою держиться за nлече 

А той одною рукою nіддержує бранку, а дру
nж> nравить кони. Сердешна стогне. мов уві сні щось 
'«rрац~·не бачить. Щось неначе й rt>ворить, да за солов'ями 
... о.-на розібрати: солов'ї nеред світом саме розщебе-
тались. 

Жаль Петру стало Лесі; уже хотів вийти з-за куща, 
., ,. . 

sастуnити отмичарам дорогу да и оитись. не вважаючи НІ 

.._ JІХі чари; да вхопивсь, аж nри йому нема шаблі. У же 
і8(0НИ й обминули його, а в і н іщ~ стоїть, не знаючи, що чинити. 
ft.!!. ось Лес и зразу закричала. мов прокинувшись. По гаю 

:'а~ішrа луна, а голос їі так і nройняв моп> Петра до самого 
.. С~JЩJІ. Бігом кинувсь він до nод.вір' я. у .хоnив шаблю. до
::а.,.-сь коня, скочив на нього охляп . Василь Невольни к. про-

~ 

а.инувшись, думав, чи не цигане пораються коло конеи, да 

підн.яв r'валт. 
- Не крич-и, Sасилю,- каже Петро,- а буди козаків: 

украдено Череваніану з покоїв] 
Василь Невольник nідняв ізнов 1·алас на весь двір: а Пет

·ро, не слухаючи його, виїхав у хвірточку. схилившись, да 
-А nомчавсь. RK ІJИхо.р. 

Ткм часом отмичари держали свою дорогу, nосnjшаючи 
-..братись за ночі з київської околиці. Бідна Леся хилЯ1tась. 
u п'яна , і нічого ue знала, що. з нею дієтьсм; nрокинулась 
тілько, як nройняв їі хоіюд_ний вітер з noJUІ. Г ля.не, аж вона 
серед пущі , на руках у страшного запорожuм. Сnершу ду
~ала небога, що ее· їй снитьсм, далі крикнула, да задармо. 
Розбишаки тілько зг.1янулись та всміх:нулнсь між собою. 
Поча.'Іа була блаrати, щоб не ПІ)гу6JІJL1И їі, щоб nустили; 
TaJC Кири;ю Тур тіл ько реготавс я . 

- Що за дурний,- каже,- розум у сих дjвчат! .. Щоб 
оце я, nісля такої nраці, випустив із рук самохіть сною здо
бич! Ні, го.чбонько. сього в нас не буває. Та й чого тобі 
убиватись'! Хіба я не зумію кохати тебе так. як і хто інший? 
Не nлач, моє сердеttько: nриникнеш, дак житимещ за 
мною не згірщ як і за гетьманом . Дівка. кажуть, я к верба: 
де не nосади, там і прийметься. 

Не дуже вгамовалась Леся O!l такоt·о розважаtтя; рва
лась, кричала, здіймала до неба руки. 

- Моє тн кохан нє! - каже тоді. одміниоши t·олос, Ки
рило Тур.- Не кричи, ко,,и не наЖ Іtлась на світі. Ти думаєш. 
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як нас наздоженуть, дак я тебе живу вкпущу з рук? Чорта 
з два кому rt.ісля мене дістанешся! Цить, кажу! Ось бач,яка 
цяци? 

І блисttув їй nеред очима турецьким заnоясником: а очі 
так поставив проти неї, що сердешне дівча й nомертвіло 

од страху. 

Виjхапи з пущі на nоле, аж уже на сході сонця зорJІ 
nеремагає місяць. ПочервоніJ10 небо; починає на світ займа
тись. Дорога то сnускалась yнtn, то ~нов nідіймалась угору. 
З'їхавши на високий кряж, озирнувсь Кирнло Тур. аж із

під rаю хтось мчиться навзсіводи на скаому коні. Він зу
пинивсь да й каже: 

- Не буду я Кирмло Тур, коли оцей їздець не за нами! 
І коли хочt!ш знати, чи бистре в мене око, то скажу тобі 
й хто ее. Се молоде ШрамеНJІ. Пішло по батькові, як орля . 
по орловІ .. 

- Море, драrий побро! - крикнув Чорноrор.- Чого .J.t( 

1\оtИ гаємось'? Утікаймо! 
- Не такий, брате, в його кінь, щоб утекти нам із О't

мщjею. Та й на що воио здасться? Ні, лучче станьмо та 
даймо бій по-лицарськи. 

- Бре, лоброІ Що ж із того буде? Нас двоє, стріляти 
нам проти йоrо не nриходиться, а на шаблях Шраменкові . 
Не арадИШ ТИ НІЧОГО. 

- Знаю я, брате,- каже Кирипо Тур,- SLK Шраменко 
рубаєтьс11; тим-то й не хочу у такому разі показати йому 
свою спину. Поrтtнь. поглянь, як махає шаблею! Мов за
nрошує добрих приителів у гості . Нехай .я буду казна-що. 
а не запорожець, коли сьогодні з нас оди.н не достане ли
царської слави, а другий лицарської смерті! 

- Дак ти хочеш, nобро, оди:н на одкн бити.сь? 
- А то ж ик'! Лучче мені nроміняти шаблю на вере-

тено. аніж наnасти вдоох на одного! 
Тим часом Петро над'їжд.жав ус~ б.тижче да ближче. 

а як побачив, що Леся· махає хусткою, то ще більш nочав 
гнати коня. 

Запорожці тілЬІ<о що nерехоnились через узенький міс
ток над nроваллєм. Кирипо Тур спустив бранку додолу і nе
редав побратимові, а сам зліз із коня, розібрав ветхий мk
ток і пок·идав nластини в nровмля. А н.а дні в nроваллі 
рине й ре.ве вода, nідмиваю•Іи крутії берегм. 

- Що оце ти твориш, nобро? - пит~tє Чорногор. 
- Те, щоб Шраменя nерш доказало, що згідне воно 

битись із Кирилом Туром. 
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- Бре, nобро! Коли думаєш, що через провалля йому 
м nерескочити. nокикьу.ю його, а самі доберемось скоріш 
АО тайника. 

- Ere! Може, у вас у Чорній Горі так роблять, а в нас 
.над усе - честь і слава, військова справа, щоб і сама себе на 
сміх не давала, і ворога nід ноги топтала. Про славу думає 
JІИUАр. а не npo те, щоб ціла бу.'Іа голова на мечах. Не сьо
rодні, дак завтра поляже вопа. як од вітру на степу трава: 

• 
1 слава mколи не вмре, не nолиже, лкцарство козацьке 

·кякому розкаже! 

Тим часом, як нпзовий розбишака мізковав про лицар
ську славу, Петро мчавсь на його з шаблею. У же близько. 
Як ось кінь - тиць! Зуіlинквсь над nроваллям. уnерсь 

• • • 
nереднами ногами да аж захрІП, настороживши ушІ. 

- Ге-ге-ге! - каже по другий бік, сміючись. запоро
жець.- Мабуть. не по нутру тобі такі ярки! 

- Іродова душа!- крикне йому Петро.- Так-то оддя
чив ти пану гетьману за гостиму! 

,..... За гостину?- каже.- От велике диво? У нас у Сі
чі, nриїжджай хто хоч, устроми ратище в :Jемлю. а сам сідай, 
fж і пий хоч трісни - ніхто тобі ложкою очей не поротиме. 

- Юда ти беззаконний! - кричить Петро.- Тебе об
німають і цілують за вечерею, а ти умиШЛRєш ізрадуІ 

- Га-га-га! - зареготав Кирнло Тур.- Хто ж їх, дур
нів, силовав мене ціловати? Я їм кажу у вічі. що вкраду 
nритьмом панночку, а вони здуру мене о6німаІ01'ь. Да що 
про те балакати? Ось лучче перескоч через рівчак. то ми 
з тобою покажемо отсьому юнакові, як б'ються козаки! 

Обернув Петро коня. розігнавсь - думав икраз nере
махнути,- а кінь ізнов зам 'явсь. Заrтrнувши в проваллє, як 
там рине вода. аж затрусивсь да й посунув назад. жарко 
хропучи і водичи очима. 

А вражий запорожець аж за боки береться. регочучи. 
- Ото nроива, а не лицар!- гукає.- Подивіться на 

такого лицаря! Дівка ось на коні вдвох ізо мною переско
чила через рівчак. а він прибіг та й задумавсь! 

- Я б тобі швидко заткнув пельку,- каже Петро.
JІкби не забув ухопити пістолі . 

- Зроду JІ не пійму віри.- одвітовав Кирнло Тур,
щоб син старого Шрама бивс.ь nо-розбишацькн, маючи 
в руках чесну nанну шаблюку! Може б, і ,. зумів би зсадити 
тебе з коня кулею, та, отже, жду. поки ти нацумаєшся. ч11 
скакати, чи додому вертатися. 

- Проклята шкура! - каже Петро. зскочивши з свого 
коня.- Вовхи б тебе їли! Обійдусь я й без твоїх ніг! 
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Да й одійшов назад, щоб розігнатись. ДогадавWМ'с~ 
що він задумав. Леся затулила од страху очі і молил~ 
Боr.у. щоб доnоміг йому. Тіл ько дарма вона лякалась. Ро
зіrнавшись, скаккув Петро і якраз досяг до другого береrа.. 
Аж тут б~рег nід ним - xpyn! Одколовсь, і вже козак по
хи,wвсь назц. Загув би якраз го.1овою в саме провалпа. 
да Кирнло Тур nрискочив і вхоnи.в його за руку. 

- Мистець. братику. їй-богу, мистець! - каж.е весело 
шибайГОJІІ.>ВЗ.·- Н~ дармо Йде ПрО тебе JtHЦapCbl(a С.'ІЗВL 
Ну, тепер я рад з цуwі стукн.утись із тобою шаблями. 

- Слухай, nриятелю,- каже. дищучи важко, Петро,
не буду я з тобою битись: теnер моя рука на тебе не під-. 
наметься. 

Як ее'? Ти одступаєшся од бранки? 
Ні. одстул.1юсь nерше от цуwі! 
Дак якого ж гасnеда ти од мене хочеw? 
Оддай., брате. мені їі без бою. Не будем марно крові 

проливати. 

- Гa-ra-ra! - зареготав заnорожець.- Ото ще чуда
сія! Богдане, чи чуєш? Куричий .же в тебе, nане Петре, мо
зок: не зовсім ти rаішов по батькові. Який би враг nримусив . ". .. ~ 

мене жартовати аз гетьманом, коJ'Ін о сам куцик дщько не 

засів мені в серце? Ні. брате, поляrти од твоєї шаблі 
байдуже, а оддати браttку - ой-ой-ой! .. Шкода й казати! 
Стукнемось так, щоб аж ворогам було тяжко. 

Та й вийюtв з піхви свою довrу. важку шаблюку. 
- Так ти справді не оддаси їі без бою? - nитає ще 

Петро. 
- Не йме віри вразьке Шраменя! - каже Кирімо 

Тур.- Щоб же я на страшний суд не встав, коли ти до 
неї доторк~:~ешся , поки в мене голова н.а nлt.'чах ! Буде 
з тебе, чи, може. вкроїти тобі жуnана'? 

- Нехай ж.е нас Госnодь рt,зсудить.- каже Петро.
а мене простить. що знімаю на тебе руку! 

Да й собі вийняв шаблюку. 
- Коханий побро,- каже тоді Кирнло Тур чорногор

цеві,- коли я не встою на ногах, не борони йому бранки. 
Махай у Чорну Гору та скажи там своїм щурам-чорFю
rорцям. що й на Вкраїні рубаються не згірwе. Що ж ти. 
козаче. не наnадасw'? - обернувсь він до Петра.- Твоє 
ді.'Іо нападати. а моє боронитись. 

Петро nочав козаЦький rрець. 
Ше, може, звіку не схпдились на сих пмях такії д.ва 

рубаки. одної сили . одної хисті. одноІ'о ·Jавзяттн. Чи всто
їть же Петро nротив здор<)венноа·о, широкоnлечого козар-
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Кмрила? Той-бо стоїть. ик буїй тур, вкоnавшн ноtн 
NJІOO. Тіл:ьхо ж і Петро був козак не дитина: мав батько
ІОС:ТЗТЬ і склу. ворочав важкою шабJl.Юкою, ик блискав-

у • у 

хистк:ии 1 nроворнии, JІК сугак на стеnу. 

аб~•ижч.али, задзвuиНJm шаблюки страшно. Що один 
ro другий одіб'є, аж іскри летнть. Л~сJІ сама себе не 

!N'ІІТа~а од жаху. Той стук. те звиканнм. тії блискавиці 
DИІІІ' толовамн - усе те дімось, мов у неї в серці. 
А вони то nристуnа.1и, то одстуnали, то розмахувал.ись 

СИЛИ, ЩО аж шабля ~вище; ТО ЗНОВ ОДИН ОДНОГО ТЇ..lЬ-
• " f!1' .. • 11 IIQRJfJ1H, а сама чигали . . як он руоонути да и . закщчити 

.-sy. Тим час-ом у обох очІ вже й грають, ик у звІрюки; що
іJі-_rори:ть; ка руках жили. nонабрикали. ик вірь(~вки; і вже 
'1t""- козаки напроnаще; Іскри сиплятьси густо, 1 от-от ко
,_,сь погибель! Аж зразу - черк! Поnолам nбидві шаблі. 
(озакн з досади nокидали об землю й хрести.. 

- Ну, нк же нам скінчити'? - каже Петро. 
_- А вже радніший я п іти до чорта в зуби. ніж оддати 

ІОС.)і бранку. К нечистому й nicтo.r1il Не велике диво npoca
J11IТK кулею чо.:tовікові голову. А є в нас, коли хочеш. ту
Оецькі залонсники. кинджали. однакі завдовжки і одного 
'іІаАстра. Схоnимся за руки по стародавньому звичаю, та 
,,. нехай нам Госnодь милосердниІ1 одnускз наші rріх,и! 

УзJІв у чop1iorbpUJІ буJІатниїt заnоясник. примірив до 
~IOro і nодав Петрові. Потім схоnились ,,іворуч та розча.1и 
31Юв грець, лютий. страшніший nервого. 
. - Ей. драгий nобро! - крикне чорногорець.- Кі нчай 
6орж.ій, бо вже онде nогоня! 

- Не бійсь,- каже Кири.-.10 Тур. задихавшись.- nоки 
nідоспіє. закінчаємо д.i.rto! 

- О Боже, Сnасите.1ю! Се наші їдуть! - закричала 
Леся. глинуаwи на дорогу. А то стома все, мов не.ж.ива , 
kОло чорногорuя. ди8.11нчись на страшне одноборство. 

Справді. по nолю мчали козаки. Поnеред усіх nocпi
JIIaJt Сомко: за ним nаво.1оцьк•tй Шрам: Ja ними ще з nів
де-ситка комонників. 
. доскакує Сомко із Шрамом до nроВаJlЛя, аж Кирн-10 
'Гур із Петром дали один одному в груди так щкро. що 
w , 

м nова..1ились ооидва. я.х cнomt. 

ІХ 

Чорногореuь зараз кинувсь до свого nобратима, а Леся 
Цо Петра. Забула сердешна на той час і стtщ, і дівоцький 
сором: зату.1и.1а йому хусткою гйибоку рану, а сама так 
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і впала на його; плаче. голосить, серденькоr.с називає. Що 
їй тепер і той ясний жених. і те гетьманство? Гаряча кров 
б'є з рани в Петруся, проr.сочнла хустку, обr.сиває їй руку. 
Якби воля, одnала б теnер Леся душу. аби оборонити од 
cr.cepri козака; що так щИро одважив за неї свою жизнь. 
У же й Шрам із г.еть.маном. об'їхавши байрак. при.скоч.или 
до того бойо.вища, а ій байдуже: вон.а плаче. вона вби.ваЄ• 
ться над своїм Петрусе.м. 

- Годі, доню!- каже Шрам.- Слізьми рани не залі
чиш. дай лиш ми перетягнем їі поясом. Ще, може, Н'е зовсі~ 
лихо. 

А Сомко давай рятовати од смерті Кирила Тура. 
- Не змаю, пане гетьм.ане.- каже Шрам,- яке в тебе 

й серце, щоб ВОзитись коло сього собаки! 
А що ж, батьку'? Хіба так отсе його й покинутw? ' 

- Да нех.ай би проnадав ледащо. n заслужив! 
- Молода. батьку. знайшлась би й друrа, а Кирила Ту-

ра другого не буде. 
Леся дослухалась до його мови.. •дак от як він мене 

любить!» - подумаЛа собі небога, і серце її навіки од Сом
ка одвернулось. 

А Сомку не байдуже було й до Пе-тра. Упоравшись коло 
• 

заnорож.ЦR. кинувсь 1 сюди: 

- Що пан Петро? Чи єсть налія? - питає в Шрама.
Візьміть мою опанчу та припміть міждо коней. 

- Г .ruщи ж., пане гетьмане, свого запорожця,- каже 
понуро Шрам,- а в пана Петра є батько. 

Та знявши з себе рясу і прип'яв до коней. Положили ва 
рясу м.іждо двох коней Петра да й nовезли до nодвір'я , при
держуюо.rи. 

- От де, синку, довелось ме~і колихати тебе у коза
цькій колисці! - каже. йдучи nозад його, старий батько.
Не судив Бог тобі заквітчатись смертнимн ранамк за Вкра· 
їну, а доскочив їх за чужу молоду! 

Сомко хотів nоложити в таку колис·ку й Кири.~1а Тура,
не пож.аловав своєї саєтової опанчі. як тут де не взялось 

• 
двоє запорожщв. 

Да, не дожидаючись довго. моргнули чорногорцеві. схо
п.или Кирила Тура, один за плечі, цруткй за ноги, положили 
nоперек коней nеред собо.ю да й помчались. як тії демоІtи. 
Богдан Чорногор слідом за ними. 

А Петра везли тихою ступою. з обереж.Іtістю. 
Сомко повів за руку Лесю, про здоров'я питав. голубив; 

да вона в.ж.е до йоrо була не та: за жалем да за тугою ні 
слова йому не промовить. 
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Орокшли за ярок, аж ось і Череваниха іде назустріч. 
Іааvrь Неаольннк. не жа;ауючи. погаНJІє коней. Зраділа 
міти, як побачила свою Лесю, що вже й казати! 

Посумовавши Череваниха над Петром, розпитавши 
'дочки, як що було. аж сn.1ак ну.1а да й каже: 

- Уже ж. панотченьку. коли таке лихо склалось через 
мою Лесю, то ми з нею мусимо й запобіІ'ТИ сьому лиху. Ве
Ііть пана Петра до нас у Хмарище. Не будемо ночей доси
ttатм, а вже його на ноги nоставимо. Я на своєму віку дo
IOJri поnов' язала ран козацьких, да й Леся моя до сього діла 
:І»ТЮІ . 

Шрам ізгодивсь, щоб везти Петра просто до Хмарища; 
а Черевань запросив гетьмана і всіх nри йому значних ко
tмкіа до себе в гості . 

Тоді Череваниха з Лесею поїхала попереду, щоб усе до
ІІа п слід сnориднти. Дорогою Леся десять раз розказова
.па матері , як бивсь Петро із Кирилом Туром; [ ... J У кімна
Ті, де nерше сама сnала, nослала Аому на свойому ліжкові 
nерину, убрала сволок свіжими. щонайкращими квіт-

• • 
UМИ1 ЗаВІСИЛа ВІКНО ШИТОЮ ХуСТИНОЮ. 

Петро мій мов удруге на світ народивс ь. Що йому те-
1Іер, що Леся не його суджена'? Вона Аого любить - більш 
Аому нічого й не треба. Чи раз же то в недузі. одкривши оч і . 
не то вві сні, не то наяву, бачив він, як вона, нахилившись 
вад ним, nідстерігала, чи вгору, чи вниз іде його здоров'~? 
JІк мати дитинку забаа..'Utє очима. щоб воно їй усміхну;аось. 
'rак вона заглядала йому в віч і , довідуючись, •Іи вернувсь 

• • • • • 
8ІН ІК ПаМ ЯТІ . 

• 
А він же то, ослабши усім тілом, жив тілько серцем, 

І хоть не зміг двигнути н і рукою, ні ногою, а серце билось, 
n вода в джерелі в криниці . Н е бажав би він ні жизні, иі 
здоров' я, коли б йому так і вмерти, димячись у тії очі. як 
У чисту воду. У саду щебече соловейко; запашний вітерець 
nовіває в вік но крізь цвіт садовини; тихе сонечко. заходю
'Оf, йrрає по стіні з вишневими вітами: коло його сидить 
Aoro Леся. бере його за руху. прикладує СВQЮ долоню йому 
дО ~рячої голови ... Ні, не треба йому ні жизні , н.і '3доров'я , 
дайте йому отак зомліти, заснути і не nрокидатися довіку! 
От же здоров'є nочало брати ropy. наnовнило козацьке тіло. 
Rк вода колодязь; і губи зачервоніли , і очj заграли. 

Радується старий Шрам, радується й rетьман. а вже 
ніхто більш. як сама Леся. Небога Леся то веселиться сер
цем, то тяжко !:умує. як зrадаr., що мусить одна-одинока 
tратити молодії літа в r·етьманській світлиці, слухаючи 
тілько військовП розnрави да nогриманнє кубків за траnезою. 
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Розnізнала голубонька, да nізно. що Сомко козак ІМ 
ДО любощів. Нема в йеrо ні того ніжного С.1Ова, ні теrо· 
люб'язного поr.1яду, що веселить дівоче серце. Гетьман вів 
на всю губу. nишен і красен; да не зrляне .й ue заговори~ 
так од серця, як Петрусь. 

Став він очуняти. стала вона рідше до його надходи'І'И. 
ніби боїться його й соромиться. 

- Чого ти, Лесю, наче ховаєшся од мене?- каже віи 
їй раз. піймавши П за руку. 

Вона нічого йому не сказала. ті11ько с.1ізки заблищали 
на очах. 

- Не ховайсь од мене, серденько,- каже Петро.
Вудь мені за рідну сестру. Не судкв н.ам Бог жить із тобе~. 
нехай оддають тебе за іншого. а я довіку не nерестану тебе 
любити, як свою душу. 

- Л учче вже зразу розійтись да й не зустрічатись! -
промовила Леся да й вирвалась од його і nішла в садок ви-

• 
nлакати своє горе на вот. 

От же не раз · і nісля того nрийде було і сяде в його коло 
ліжка - с яде, засnіває яку смутную nісню; усе. що на дyud 
єсть, усе виспіває. Нічого було й не говор.я'ГЬ, дивляться 
тілько одне на одІюго / ... / 

Як ось із Переяслава до Сомка гонець курить, nереяс.rtав-
ський сотник Іван ~ско. 

Із якими віе•rьми? - nитає гетьман. 
Бодай і не казатм, пане ясновельможний! 
Що'! Невже татаре? 
Гірш од татар! І з одного Васюти народилось тобі. 

nане r"--тьмане. четверо, коли не 11ічити Іванця! 
- Да кажи просто, щоб тобі язик усох! - крІtкне 

Сомко. 
- Лучче, якби всох, 11ане гетьмане, ніж возвішати тобі 

таку вість! Зіньковський, миргородський і полтавськstй nо
клонились Іванцеві! 

Як? Мої пол.ковни.ки nерейшди до Іванценого б(жу'! 
Усі троє, як чуєш, пане гетьмане. 
І миргородський, і полтавський, і зіньковський? 
Усі троє; оставсь nри нас по сей бік Ніженя тілько 

,1убенський да гадяцький . 
• 

- Що ж ти, сиІ-Іу, думаєш •аинмти? -спитав Шрам. 
- А що .ж! Тхати до Переясдава, щктягати до обозу 

піцручнії мені nолки да й стояти хоть проти цілого світу! 
Що мені тії князі да бояре? Що ее вони видумали - шмато
вати Україну'? Наще nраво кезацьке, ніхто міжао нас не 
втручайся! 
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-
Попрощались і роз'їхались. Ніхто нікому не сказав на 

;,рощанюІ веселого сJ1ова. Усім на cepue nала тяжка туга, 
Мо, перед яким великим горем ( ... J 

х 

Другого дня. на заході сонця. збдизнлись наші nодорож
-Ііі до Гвинтовчиноrо хутора. що стоив трохи у боку од Ні
~СНJІ, серед гарної дубової та лиnової nущі ( ... І 

Буди.нки в сього значного козака були не Череваневих : . , . . 
rонтова криша височенна, у два n ктра; а в крмш1 ВІКНа nови-
1'0блювані. і різаною мережкою скрізь rарно о~1ямовані. 
З-.ерху крJtші no ріжJ!;ах шnк..'Іі , а наверх комина вертиться 
ао вітру залізний nівень. Панський будинок був. А nосеред 
двору в Гвинтовки стояв стовn. і в стовnу усе кільця. то 
ЗІЛізні, то мідні, то срібні . Ото знак, що nростий козак або 

' ... • • у 

оосnолитин в яжи коня до затзноrо; а хто значини козак, 

то до мідиоrо; як же хто рівня госnодареві, так той уже до 
срібного. 

Череван~tха, розrледівшf.t те все, обернулаt:ь до Шрама 
Аа й каже сміючись: 

- Не дурно ж, мабуть. у мого брата жінка княгиня: 
У Аого все не по-нашому [ ... І 

Каже Гвннтовка, nід"іжджаючи .до ридвана: - Чолом. 
кохана сестро! Чолом. любий зятю! Чолом, nанно небого! 
Е. да хто ж отсе ще з вами? Невже ее rtaн Шрам'/ 

Гвинтовка скочив з коня. узn свою жінку за руку і nід
вів до ридвана. А Черевапиха з дочкою тож вкліз.1н з рид
аана. щоб nривітатись із своєю вельможною родичкою. 
Оглядують тую книrиню, як яке днво ( ... І 

Принесла княгиня й заnіканки, nоча.ла гостей шановатн. 
Мусила nерше виnити чарку сама. і тоді вже стала гостей 
обносити. 

- Лnйте теnер безnечне. дороrії •·ості,- ка.же госnо
дар,- ляшка вас не отруїть. 

- А од 'іх роду - не во гнів твоїй жінuі - ее іноді И ста
неться.- каже Шрам.- Може б, і батьк<' ХмеJІьницький 
nож..ив іще на світі. якби не сватавсь із ляхами ( ... І 

Узяла Гвинтовку досада; наnавсь на бідолаш•tу княгиню. 
А кнпин.я, не сідаючи за стіл, усе ходила слідом за дівча
тами, що nодавали до столу страви. Жодна страва не nри
А:шлась йому до смаку: усе не так, усе йому на лядський лад 
nриправлено. Давай коренити ляхів і всі їх звичаї. 

А бідна княr·инм. бачучи, як ві н розлютовавсь, аж трем
тить уся, що та билина од вітру. Порядкує і сама не знає, 
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що куди і до чого; далі якось зачеnила рукавом срібну коко&. 
ку, nовну вишнівки. да ~ роз-1ила по вс.ііf скатерті. 

А Гвинтовці. мабуть, аби найти приключку. 
- Чортова кров! - !<рикне так. що а.ж вікна затремтілИ{ 

да й nхнув од столу княгиню. Бідна так і брязну,,ас.ь об 
3CM.'IJ9. 

- Гей! Черті! - крикне Гвинтовка на свt'ї С.'Іугн.
Візьміть ік біІ:овій матері сю лядську nогань! 

Вибігли дівчата з кімнати. nідняли да й nовели з світлицj . 
СВОЮ nаНІЮ. 

Черевань nоглядунав на Шрама, що то він теnер скаже; 
а Шрам сидить nонурий, буцім ніч·оrо й ~е бачить. Не сказа• 
нічого й Череван·ь. і всі мовчки скінчили вечерю. 

Шрам по вечері сказав тіJІЬkо госnодареві, що за~ 
рано на 'Jopi nоїде в Батурин. а Петра оставляє. мко недугую
чого, одnочивати у його в хуторі. З тим і порозходились 
на сnочинок. 

ХІ 

Уставши вранці, nішов Петро у станю, а на стані в.ж.е 
nанотцевого коня й немає: ще до світу махнув старий у нову 
дорогу 1 ... 1 

Ти.жко було на серці мооtу Петрові. Одна думка усюди 
його nроводжала: жалконав на своє неща~иве кохання. Ось 
бо сnершу нудив світом, що горда дівчина на його баs,дуже; 
далі скільхи-то перегоріло у йоr·о в серці огню од того неска
зано.rо жалю, що інш.ий nеред його очима взив да й веде П 
до ві.нuя: а теnер ще нове t•ope: знає. що вона йоrо люб..-ть 
щиро, да треба розізнатись навік.и. А Боже мій милий! Як би 
то й назвати теє щастє. щоб жити з нею в парі, ик rо.'Іуб 
із голубкою! 

Так-то вже тому бідІ-Іому козакові .1 юбощі очі затума
нили, що. здавалось. ті.1ьkо там, де вона, і сонце сі яє. і Бо
Жttй мир красен: а без неї усюди тьма і пустинJІ ( ... J Тнм-то 
• • • 
и теnер, nоходивши, посумовавши по стаю, не схотІв верта-

тись у будинок, щоб не зустрітись із своєю несудженою 
дружиною. а пішов своїм '1вичаєм б.'Іукати по пущі. чи 
не ро'Jжене свого смутку. 

Взявши на дtву руку од дороги, nішов узенькою стежеч.
кою. Вже час немадий іде він пущею, коли ж ви.хощtть він·на 
лощину. гляне- кінець лощини із-за дерева димок. Сонце 

• • о V 

вже шднялось геть-то, так дим унизу помІЖ деревом син1и. 

а вгорі наче золотиА серnанок , Дивиться Петро. аж і огоро
жа. і хатка мріє од,далекй. В.>ке вitt хотів з~рнуnt набік, щоб 
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тривожити дурно чужих собак: коди ж г.111не - іде cynpo
·~a нього од хати середJfЬОго віку чоловік. у козацькій жу
•rиі. а йоrо nід руку веде молоАа, чорнява дівка. А чоло

·*о•і тому. мабуть. і не треба чужої nідмоги; о.и.німає од неї 
t!''~Y 48 й каже: 

- Та ну. Настусю. к нечистій матері! Що тн мене Rдеш. 
МО8 n'ІІннцю з шинку? Я сьогодні хочу пограти конем по 
'DOJUO, а тн мене водиш. наче дитину. Геть. ка.жу. остуnись! 

Як же зднвовавсь Петро. nізнавши Кирила Тура! (бо ее 
Іів самий і був) . І . дивне діло! Так ному зрадів, наче рід
ІІОМу братові ; а що неllавно бились на смерть, про те іtому 
І баіЩуже. 

І Кирнло Тур зрадовавсь; nривітавсь так, IIJ( із давнім 
ІІрtUІТелем . 

- ПозлороалІІю,- каже.- по .1 іках! Ну. не думав "· 
.ОО rric,,,. такої руtси ще тн дививсь на Бож.нй мир. А поки 
аао ходімо лиш у хату та поснідаймо. 

Стара ненJІ була радесенька. що а сина трапивсь знако
миА rість, і зараз почала йоrо трактовати. Миттю по48Ла 
ка стіл rарJІчих млинч.иків, сала кусок положила на кру-. ,.. . 
&ечку 1 мисочку сметани nоставила; ще и мишку nерчакІвки 

достала " nt1.1иці . 
- От як мене втішив на старість Госnодь милосерд

ИІІА! - каже до ГО'-"ТІІ.- Не думала" вже бачити довіку сво
rо синка. свого 11сноrо соко:tа! 

І обнма Турову голову. і ооці.1увала його в чуnрину. 
- Годі, годі, мамо! - ка;ке запорожець.- Тн б, здас

Т'ЬСІІ, ті..1ько А робила. що кяньчнлась ізо мною. Я вже й так 
боюсь. щоб через тебе товарисТ8(1 мене не одцуралось. Ска
жуть: •Іди собі rеть: нам таких маміїв не треба!• 

- А ти ще таки не nерестав думати про ту проктпу 

Січ? - сказада мати. 
- Паніматко! - крикне запорожець.- Не дааан волі 

JІЗнку. коли хоч. щоб " nрожив у тебе в хаті ще хоч півдюr! 
Як можна узнаати nрок.,1итии с.-1авне Запорожжє! 

Ті,1ько що ее сказав, ик ось під вікном затvnотJІть коні, -
а хтось у в і кно nо-запорозьки: 

- Пугу! Пугу! 
Ж інки обидві так і затремn.1и. Уже їм не вnервинку 

бу.1о те низоае nуrанни, ті.1ько ж ніколи не було їм так 
страшно. 

Як ось двері одчинились. і лізе в "ату. тяжко пересту
nаюч-и через nopir. батько Пуrач. а за ним його чура. 

- А здоров, вражий сину! - так привітав кошовин дід 
Кирила Тура.- Як си собі маєш'! Прощайсь лишень. 
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• .. t 11"!' 
диявотв сину, з матІр ю та з сестрою. оо вже недовго рист 

тоnтатимеш! 

- Батечки мої. голубчики! - крикне. ЗJІякавшнсь, 
К ир•tлова мати.- Що ж оце ви з ним хочете робити? 
Не зоставляйте мене сиротою на старості. не однімайте 
в мене мого світv. моrо соНІlя! 

• 
А батько Пугач на неї й не дивиться да з·нов до Кирила 

Тура: 
- А що, вражий енну! Зоп'ивсь уже на ноги '! Одnас уже 

товсту мармизу? Поїдьмо лиш до коша на розnраву. Пакос· 
ник ти nаскудний! Плюгавеuь! Заглаnпш ти в нас сьогодні 
увесь сором, що наробив товариству! Убирайсь лиш. гас
педський енну! Сід-1ай коня! 

Тоді Кирило Тур nіднявсь із-'Jа столу да й каже веселим 
голосом: 

- Казнає-що робиш тн. батьку! Хто ж таки лякає так 
жінок? Адже ж і в тебе, тrивай, бу;tа мати: ке вовчиця тебе 
на світ породила! Сідайте лиш та nідкріnляйтесь. чим Бог 
послав, а я ось осімаю кон и, одягнусь, та й nоїдемо. Мамо. 
сестро! Гоп.і вам не знать чого убиватись! Хіба ви не знаєте 
жартів запорозьких'! Наш брат і жартує так nо-ведмежи, 

• •• • 
ЩО ІНШОГО И ДО СЛІЗ доведе. 

Не знали сердешні, ч•• йняти, чи не йняти віри К•tрилу 
Турові. однак стали трошки спокійніші. див.,ятьси мовчки 
на грізного свого гости. на батька Пуrача. чи не скаже він 
хоть словечка м 'якшого. чи не всміхнеться no них. Ні, білі 
його брови страшно нacytlHltиcь. Поnустивши вниз сив•tй 
nовrий вус. поrлядовав він на Кирила Тура. як хиж•tй орел 
на .Rrницю. 

А Кирнло Тур вийшов із хати і почав звапt свистом 
свого коня з гаю. Кінь пасt·и на во.1і округ хати. Розумна 
була ж•tвотина: зараз 11р•абігла, зачувши хазяйський nосвист. 

Почав Кирнло Тур •Jбирати зброю да. щоб засnокоїти 
паніматку. що мовбито в Аого на nумці нема нічого смутного, . . . . 
Ід)'Ч ІІ МИМО ВІКОН. ЗаВІВ kОЗацьку ПІСНЮ ПОВНі!М да рОЗЛОГИМ 

голосом: 

Ой. коню міІі . кnнІn! Заграй підо МJЮК'І 

Та розби ІІ тугу мою: 

РозnнИ. rозбиА туrу по Тt:МІІОМУ .1угу 

К І)ЗlІ~ОІІЇ ТІІ М(І.10ДІІМУ ... 

Скоро од . .Rгсь КирИJІО Тур, 1араз батько Пугач із своїмчурою 
ис1·а в, nомо.1ивсь до образі в, nrщя:ковав за хліб. за сіль да 
~ . . 
И ПІШОВ ІЗ ХЗТИ. 

А Кирнло Тур уклонивсь ма ·гері да й каже веселе•tько : 
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- Прощай. матусю! Прощай, сестро! Прощай і ти, бра
те! - обернувсь до Петра да й nішов боржій із хати. 

Матері й сестрі здалось. що бачать його уже востатнє: 
'КИНулись за ним, хотіли хоть обняти його на nрощаннє. А він 
с:кочив на кони да й почав його крутити да кидати на всі 
боки. що ні мати. ні сестра не одважилнсь ухоnити коня за 
nоводи або за стремена. 

- Коли ж тебе, брате, Ждати нам у rості? - сnитала 
сестра. 

А він їй: 

Тоді R пркбуду дn uc у rск.-ті, 

ЯК ІІИрОСТ~ "J1)ава lta ПОІО(ОСТЇ. 

Да, стиснувши коня острогами, і помчавсь од них. на•н~ 
той вихор. За ним nовія:ttсь і батько Пугач із своїм чурою. 
А бідолашні вернулись у хату да й заголоси.1и, наче по 
мертвому [ ... J 

- Голубчику мій! - сказа.т1а Петров і стара Туриха.
Зроби ти мені, нещасливій матері, таку ласку, nіди до Ро
мановського Кута та подивись, що вони з ним робитимуть. 

ХІІ 

Урочище Романовського Кут і мала дитина nоказала б 
~- тій околиuі. а найбільш тепер, як усsке говорило про 
Явана Мартиновича (а він стояв кошем у Романовського 
Куті) . 

Іще омалеки зачув Пе-тро глухий І'а.'tас , мов на ярмарку. 
Підійшов ближче - аж справді тут неttа•Іе ярмарок. Назби
ралось люду незчисленна сила. Пробираючись проміж ку
пами, надививсь Петро усячини. Побравшись у боки, виби
вають під бандуру гопака аеселії ЗJJидні: а коло їх, nовитяrу
вавши шиї, стоять кругом да дивляться. чудуючись, наче 
на верт-еп абощо. А там стоять, збившись у купу, понурі 
голови. Потупившн очі. лохилившись на киї або на косови
ща, старі rольтяnаки слухають кобзаря ( ... 1 

Минаючи і тих, що скачуть, і тих, що nлачуть. Петро 
nротовплявсь усе дальш, чи не в:щрить червоних жупанів 
запорозьких. Що глибше в кут. то все був люд О!lягніший. 
були тут уже й міщане в личаках і в синіх каnтанах, було 
А городове козаuтво в блакитних да в зелених жуnанах. 
дійшов він і до самого коша, до віш6вого раднього місuя. 
Тут скрізь було вирівняно і посиnано піском r·арно. Не видно 
було ні димних печей, ні бочок, ні возів з припасами; тілько 
козацькі намети кругом стояли. І сюди й туди, і адовж 
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і впоперек знай швендяють люде. Гомін такий, кк у 
бджіл у ульні. 

Зуnипивсь і розглмає добрих молодців, чи Jie 
Кирила Тура. Аж дивиться - іде збоку чоловік c~~~~~~t 
росту й віку, а за їм і по боках його ціла юрба усякого 

• • • • • • 
ду - І ЗЗПОро.ЖЦІ , І городове КО3аІ.{Т.ВО, І MlЩЗtte, І 

мужики-гречкосії. сІван Мартинович! Іван МартиковичJ•
знай круr кого гукають. Петро й постеріr, хто ее так~ 
і почав придивлятись. що там за Брюховецький. Що •1 В.Ь.• 
думав, що сей пройдисвіт ізробивсь тепер таким паном, що
й через губу не плюне, думав. що весь у золоті да в блаватас.l.: 
аж де тобі! Чоловічок. сей був у короткій старенькій свмтиН4 
у полотниних штанях, чоботи un<апові поnротопту&ані
і пучки видt:tо. Хіба по шаблі можна б догадуватися, що воно· 
щось не просте: шабля аж горіла од золота; да й та на йому 
була мов чужа. І постать. і врода в його була зовсім не rетьі
маиська. Так наче собі чоловік простенький, тихенькffі, 
1 ... 1 Тілько очі були якісь чудні - так і бігають то с.юди, т,Q, 
туди і, здається, так усе й ч:иrають ізпідтишк:а чоловік.а.; 

Отакий-то був той Брюховецький, такий-то був тоА' 
гадюка, що наварив нам гіркої на. довгі роки! ( ... 1 

Як ось ударили в бубни, а скрізь по віщовому місWО. 
nочали гукати окличннки: сУ раду! У раду! У раду!• 

Усі заметушились і nочали тяrтись туди, де бито в бубни. 
Боржій за всіх посnішали в раду братчики. 

- Чого ее б' ють у віщові бубни?- питає один братчик 
другого, nробираючись проміж лаедом. 

- Хіба не знаєш? - одаітує той.- Судитимуть Кирила 
Тура! 

Посеред суднього ко;Іеса стояв Кирнло Тур, потуnивwк 
очі, а кругом його усе братчики. 

У первому рJІду видно було Петрові Брюховецького~ 
з rетьманською булавою. Над їм військові хорунжі держали 
бунчук і хрещату корогов. Коло його, по праву руку, стояв 
військовий суддя з nатерицею, а по ліву - військовий писар 
з каламарем за поясом. з nером за ухом і папером у руках; 
а далі по боках довrовусїі діди січовії. Сі вже хоть за старі
стю жодного й урJЩу не держали. а на радах їх річ була 
попереду. Не омн. із їх і сам бував кошовим на віку; та.к 
тепер їх шанСІвано й пова.жано. як батьків. П'ятеро їх стомо, 
як п'ятеро сивих, волохатих голубів. Усі були без ша.пок. 

Розпочав суд над Кирилом Туром батько Пугач. Вийшов
ши з ряду, уклонивсь він на усі чоткри сторони низенько, nо
тім іще одд.ав особо один поклон гетьм8Jіові, да дідам, да 
отаманам no nоклону - і nочав говС)рнти голосно й поважно. 

:\82 



- Пане гетьмане, і ви , батьки. і ви, nанове отаманнє, 
братчики. хоробріїтовариurі, і ви, православні христия

чім держитьси Заnорож~є, ик не на давніх, предко
звнчая·х'? ( ... ] От же ніхто з козацтва не nокалив тої 

11mroї слави - ні козак Байда, що висів у Цареграді на 
гаку, ні Самійло Кішка.. що мучивсь n'ятдесят 

1'-DIPM rоди в турецькій каторзі.- пока;tав їі тілько один 
один nаливода, а той паливода стоїть nеред 

ІМИІ .. 
Да взц Кирмла Тура за плечі, .аа й nовернув на всі боки. 
- Дивись.- каже.- вражий сину. в ві~і добрим людям • 

.,CS була іншим наука! 
- Що ж сей nаскудu:ик учинив? - став ізнов глаголити 
~о Пугач до громади.- Учннмв він таке, що тілько nxy! 
Se хочеться й вимовити. Знюхавсь nоганий з бабами і нa
f'JбJQ сорома товариству на вс і роки. Пане гетьмане, і ви, 
ІІТЬk.и, і ви, nанове отаманнє, і ви, братчики! Подумайте, 
іtорадьтесь і скажіте, ик нам сього сорома збутись? Яку б 
КІру ледачому nакосникові здекретувати? 

Брюховецький скорчквсь у три погибелі да й каже: 
- Батьки мої рідні! Що ж здолаю видумати путнє 

uоім н:ікчемним розумом'l У ваших-то сивих. шановних 
І.'QЛОвах увесь розум сидить! Ви знаєте всі стародавні звичаї 
,~ nорядки - судіть. их самі знаєте, а моє діло махнут-и 
~лавою. 

- Ну, коли так,- кажуть діди,- то чого ж довго мірку
Іатм? До стовпа та киями! 

Гетьман махнув булавою. Віщове колесо заворушилось. 
Раді kінець. 

Горопаху Кирмла Тура зе'язали 11ірьовками да й по~ли 
до стовnа, що стоив неда-rtеко . ПрИ1І'яза..,и бідаху так, щоб 
Nожна було nовертатись на всі боки. Тут-то й київ лежав 
оберемок. Отсе ж усякий братчик, ідучи мимо, зуnиниться 
коло стовnа, вип'є корик меду чн горілхи. калачем закусить. 
візьме киtї, ударить раз виноватого по с пині - .аа й пішов 
саоєю дорогою. 

Як ось іде nросто до стовпа батько Пугач. Прийшов 
до стовпа, виnив коряк rорілкм, іще й nох.валив, що добра 
ГОрілка, закусив калачем, узяв у руки кий. 

- Повернись.- каже,- сякий-такий сину! 
Сердега nовернувсь, а він йому так одважкв києм по 

nлечах, що аж кістки захрумтіли. Однак Кирнло Тур nока 
зав себе добрим заnорожцем: і не зморщивсь, і не застогнав. 

- Знай, ледащо, JІК шановати козацьку славу! - с каз~в 
батько Пугач, nоложив кий да й nішов собі геть 1 ... 1 
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Як •~ вдарили в казани до обіду, тодj ціла куnа заnорож
ців кинулась до Кирила Тура; оu'язали од стовпа. обніматt 
і nоздоромми no бані. 

- Ну вас ік в~чистій матері! - кaJtte Кир•tЛО Тур.
Коли б самі постонли в стовtІа, то одnала б охота обніматись! 

- А що, дияволів сину! - каже, nідходячи. батько Пу
гач.- Смачttі киї кошовії? На. враJttий сину. nри..1ожи оц~ 
JІистя. так завтра мов рукою зніме. Бит1> й нас де за що замо
лоду. так знаємо ми ліки од сього лмха. 

Роздягли братчики КирИЛа Тура, а в Петра аж мороо 
nішов nоза шкурою. як nобачив він бі.1у його сорочку, що 
сестра-ЖЗJ1ібtfиця uнма й мережи..1а, усю в крові; іще й nо
nрикіІІала до ран. Кирнло Тур аж зуби щ.іnн:а, щоб не стоr
нати. "к nочали оддирати ії од тi.tta. Батько Пугач сам nри
ложив йому до спини широке якесь листя . rюмазавши чимсь 

лиnким. 

- Ну.- каже.- теnер ХОАИ здоров, та не скачи в греч
ку, а то nроnадеш, я~t собака! 

Тоді братчики з веселим гуком nідннли діжки з медом 
та з rоріJІкою, узяли стужку з калачами да й nовели Кири.ttа 
Тура до обіду. 

Обідали добрі молодці на траві. nід дубами, усякий ку
рінь о~·Обе, із своім курінним отаманом. Діди обідали в геть
манському курені: тілько батько Пугач nрийшов на траnезу 
до Кирила Тура, і то вже була велика честь усьому куреневі. 
Кнрнло Тур устуnив йому своє отаманське місто. а сам сі в 
коІю вього. Два кобзарі. cнlUIЧJt навnроти їх, іграли усяких 
.1нцарських nісень і виспівува.1и про НечаR, про Морозенха. 
про Пе.,ебийноса. що здобули на всьому світі несказанної 
слави; висnівува.'Іи і про Берестецький рік , RK козаки бідо
вали да. бідуючи. серце собі rартовали.- і про степи, і про 
Чорне мо.,е. і про нев<mю і каторгу турецьку, і про здобич 
да славу козацьку, щоб козацьха душа рос.1а угору 1 ... 1 

Петро мій nісл м обід хотів іти додому, так Кирило Тур 
nридержав Aoro да й каже: 

- Постривай. брате, і " nоїду . Післи такої бані не довго 
покріnишся . Перед товариством сором кволитись. а дома 
затсжу до завтрьоrо. 

От, nоrаившись іщt: трохи. звелів Кнрнло Тур осідлати 
двоє ковей, да й nоїхав з коша, шеnнувши щось nобратимові . 
Дороr·ою К•1рило Тур точив ус які балиндраси 1 ... ) 

Приїжджають до хати. а назустріч їм вибігають мати 
і сестра Кирилова . Я" .ж.е то зрадіди сердешнії. то й роз ка· 
зати не можна! ОднСІ бере за nоводИ коня. друга тягне за -. .. . . 
ПОрОЖ.ЦН 3 СІдла, U ВІН ТІЛЬКО ІІСМІJtЗЄТЬСЯ . 
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- Ба•сr~.- к<tж~. - и вам к ;нав, що нсчоr·о журІtти~·ь! 
Та tt~ t'. мuбуть. воtс тut~. Бог с,н;шв. щоб y<·t.' кнснуr•r . 

Хtщуть iloro обниr11 . а ві11 руt~.а/'.НІ їх І'.:J.ІІ ІІ хає: 
- Н і вжt> . - кажt' , - сьоп' Ht.' бу..tе . І та11. бр<tтЧІІІ\11 трохи 

Ht' ІІрОІ' Іtа.'І Іt 1 K)'\)t'IIM, LUO І'ІрUВІІІІМВ~·ь, кажу Г \,, бабню. 
А Петр~ шеnче.> : 
- T-:Іlt'p мt-ні ra" до о6н1маннм. JІІІ. rрІШІІІt"~ :ю І'З(Нt•щі 

СІ.:оворощt . 

Х І І І 

Тим •tа~о·ом Шрам nаволоuЬtІоІІІІ . Jанс.>збавІІІІІ сtюю 1. НІ· 
р1сть. rюсІІішав. мов щщсТІ1І1 ГІ111t.'ІІЬ.. зо Баrур~sна . CtHitlt' 
ще не виріза..1ось із- ta .1t•на;~., н 11. щ•JWЇхав ttіІІ Н і.жс:11ь: іше 
ті.'Іь.к,, де tщли Іlрос вічуttа.'1о крізь бt'реЗІt 1 ••• 1 

В1tїха.1и ·s Бор1ни. Чи nроїха..-1 11 J деІ.'Ктt)к верст. ЧІt н і. 
нк на1устр 1ч гонеІtь до Бі.'1tІ.s<рuк. щоб nрtКТІІК<ІВ у.жt• nіз 
НІж~.: нІ •• 

- В ін~:ько гетьман~:ькt' n і шло, - кажt>. - туд.и Ще' Jf' ІНі
ку. а Сомt>.о-гетьман 1 Васютою і J іншою стlІршиНІ)Ю тож 
iJ І чні руuщ;щ. У ся с rаршина 11рисигу ви кmHt..1a Ct1MІ\\Іtsi 
На ПОС.1УUІ~НСТВІ..І 8 рІНІК ОВі й Цс.'рІ<в і іча•ІСЬК 111, да, ПО'ІУВ І ІJИ . 
що вже бокре під Н і.же нем. nростІ' J церкtш нn коні да ft ру
ШН.1 11 ДО Ніж.t' Н.М . 

- ЗuutІруШІt,'!И\: Ь наші! - квж~ Шрам.- Слава Тvбі. 
БІ)Жt'! Ну. не тратьмо ж часу н \tH. 

ПоВс."рну.1и КОІІеІt на Ніжt' tкьку зоро1-у: їдуть ~о'ІІІІІІІІ•І. ВІt 
ї~аюrь на Ічан~·ьtшіі ш.1ях. нс::tёtlІеко 11.1 Ніж~·ни. аж r.1 Я
Н)'ТІ· - і Ct!Mt>.O J Ва~.·юrою їде. Старшина Ja ним ку11ою. 
Повітuвши~ь. Шрам ·.tupaз і nите1є: 

- А що. nащ~ rt'тьмане. мtщвн'.' 
- Ht' журІtсь. батьку.- каже СФtІІ.n. - yt·e бузе Гdра і.1. 

У жt: нк м•t J 11аном Золотаренко~• )'1Я-1нсь ·att руки, то нехіІІі 
уснІіть 11роти нас хто хоче.-. Лубен~·t.І\ІІЙ. При.1уцьк11іі і Пер~:
КС1ІJВ(ькщ1 rю:1КІІ я 1щnрав~п• з Ву.яхевttЧt:м niJJ. Н іже11ь, 
а ЧерІІ ігі ut' Ьк Іtй бузе туди сьоп•:tІt і ва н і •t f .. . І 

ДоїЖ.l~ають дtІ табора. аж у таборі ще o.:ua.1c:t>.tt 'ІУТІІ 
, . ,,міІІ . ra-1ac. Іlрt1Їжлжають 6.1ttжч-: , аж oкryr·11 габор~• .Жt\:J.-
1110( беkс:ті о. КоJаки зм і ша.1ись. нк у бра·J і гуща: тті туди . 
ТО/1 туди ЙЩ.~. а ЖtЩНІ)ГІ) порядку МІ#. НИ~НІ Ht'MUЄ. А тут Щ(' 

rюча.1u rемІІіти. так Сt>М КОВІ.' uі1kько - H<t•te те море. що . . 
CПept' ;'J Щt' ХІ.ІЧ IJitilHІ), ЯК ХВІ1 .11 ХІІ;t.f!ТЬ, iJ lla.'lbW, )' Тс.'МН•ІТІ. 

1'<1 " yJtІ.c: ТІ:Іько реве ла бурхає. 
!lt•бр;нщщ.:ь де• с вого намету. Сомко sар<н ІІtе.1ІВ щІ ншть 

~~t·re.rx с~о·бt' Вуяхекн'Іа. Кину.'І ись щукІJТІ1 ІіОГtІ rю т<.~б11ру, 1 а 
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не так -то Ііого й 1Ваііт•t у тs..:іі1 мішащнtі . Сомко ваnавсь . . . 
на mдpy•tщt RJB гЕ·1іера.1ьного rнн:аря, серюtось. кrтчаг: далr 

ба •тть. що тим с~рнем міш;нтні твборш;~j ,; не заnобігне, 
rю·•kлан t'Таршюtу rto 11сьому обо ·юві козаків пІ мnвати, а сам 
.. ·i•s на ІЮІНІ і nt,їхав ІІ t)між нам~таМ11 . Шрам їхав за ним. 

• • 
tюхмурннІІ , як НІЧ. uю надхо.:неrа. 

Аж ос ь і генсра.1ЬІ Інго писаря уздріт1·. Тоі! давно вже 
ї JДІtu ІЮ 't '<Jбopy. r<ІМУК''І " KtІJ<tl tтвo, ті.1ькоод ЙtH't' га моианн я 

4 • • ... • 

111!1: І IJHU ІІЩІ ІІМ<І8С І> І 'ОМ ІН. 

- Врі.!жі .ціrм! 1\ричит t .•. - Навчимо М ІІ rшс ('ТUJ'ІІНІІІУ 
шан~ІІІ;tТІ1~ 

Мужна! Lla МІ1 на~ . враж.Іtх дітей, батогами! 
Та" ІНІІ'}'КуtшІІ uiikt.кoвt1~i шtсар. і бай11уже йому. що 

КІЧ' ' iiot't' 11ач~ морt.' ЇІ1'ає. І , таІ\ як от ~ ВІtлі розхпдятt.ся 
.". .. , , 

щ~ред oott .:taкoм. а 'J tаду з ІІоо, оуркочу•нt . '1.1нваютьс я , так 

rії ко·заІоt пrсршу ро ·ІстуІІЮІ'Тl·>"І.' я . щоб дати JltІpory пи -
.... .... ... . 

~аrх:ьк,І~tу ttot1,1y, Rk же nроще, то 11 1а•шуть Іззаду 8Іt -

І'}' І\І ІІІ ;JПt : 

- Чtt чуf.тt.·. що t1att 11 иса r t·лnroлc.-? М 11 мy)fl.o•-s! Нас 
батогам~• ! 

- ll uш: щкщ1ю. - каже СомІі.о. rtсре~·гріннщ Иоt·о.
Шt) отсе в тебе Ja ttщнщоt<'! Хіба на те я дао тобі буtt ·~ука'? 

Л ТtІіІ ук..1<Чmвсь. 11равда. НІtзенько. да И каже: 
T<t от. tl allt' я ~ tюut.•льМ ІІЖІІ ИЙ , яке тут J'НІХО. Нед.алекn 

ЗRі:.І~ІІ ПІбор 1UПОJІ01 1>К0ГО f't:T I..МU HU •.. 
Геrьманu! - кrнкне Сомко, що аж lltЖJ111B yt1t'(' b 1"8-

.'НІ<.:.- Х іба в тебе й мtріч МІ.'Не ЄtїЬ гетьма н '! Так уоир<~йся 
.« до '' ''~'~' Ї1д!1ТJІ ІІІІ t'811НЯ Х! - і в"рнав у йоr·о 'J рук бунчук 
l 't" ThMa І І( І.> І\ 11 ~і . 

І І ,І• t у иІІІ ІІ CІ1\ t kt.ІJ 1 і\.'ЮС. ·н1ра ·1 t.:pyr йоt•о всі Замовкли. 
Г t.' lltMtlll, І t" Г ІоЩІІІ ГIJl ІІnyn! - ГІЇШ.'Ю скрізь ГІО та6Щ''ІО8і: . , 

1. " "оfНІ fl" J ttl."t:."І uo.: ь ro"J чутка, 'Jараз д.е нкt oy;m с ха .. І t.•ну-
:ІІІ t.' І>. ''''~'У"1 :.L1 ІІ llf'IO оюю rо.1ону . С<І'І.t ко-бо жиртів не JttoбttB. 
ШІІ р ІІіі 1 ІІt' 1.1t'6ІІниіі 6ун JІНІЩJ'І. да вже ж нк і Д(Щечуть t'itн.ty. 
ТІІ ~· тt• рt' АІ.ІІ~о:~. ТІІ!Іі кожен 1 ... 1 

Х І \' 

Ро·-JІ\,ІЖ~:мо ж т~пt:р. Ш•І :.tі нлось у Гrнttrтоь"І1 1 ... 1 
Я к ••~·ь i.:.tl.' ко1і:ІК І 'д Го11нrовt< ІІ . 
- Ktt Ja o тт -- ttaдi Іtair Tt" бі :І і t'OJЩ'fK H та жупани-.1уда

""· U~\ l ' l>t\I 'O:llli ny. t~· ра.1а: lt rtaн i Пр1Іu1а.'1а (t(IM по ІЮВіІі 
.. тt..oж tti .ю ""oн i J'U . У ..._t' rут і боярt' uарськ її. і СомІІ:І'. і щtш 
ІІІІ.'ІКО ІІІ'ІІІ" 'j (1'<ІJНІН1ІІ•.ІЮ. 

]JІ IIИOti(IUl'l• f'l t•тrю і ' I Bt:lli tl 'ЩJ1З1 ('СІ()j ІФНН СЇд;І3ТН . 
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А Чер~вань міrкt,вав про ст~>е"'жку. що КІІ"гню1 прис.1а.1а : 
·Блакнтttа; чом же ~~~ ч.:rвона'? Кnзак звн" Чt•рвону стrіщ,у 
8 k08Нtp1 ІІОСИТН ... • 

Кові бv;аи вже rшс іlишні. Сuщ козак11 і rюІха.'Іи сІІі ІІнtо . 
• 

Василь Н~:о<))1ьІщ к 'НІ <.' НІ'ІЇ~t rннаом. 

Гвннтовка. оберtіУ8UІИсь, тіт.ко ска ·Jав: 
- Гляди ж, се<.·тrо.- тн в мене тt.>nep rос n<1.:tинм. 

що6 :ннюлі бу.'Іо всмч~нщ на В('чеrю: бо м вернусь ,, flаJІІІ 
не без гостей. 

Внїхал и на узлkсм. uж людська юрма усе no:tc вкrи.'Іа . 
а наіібільш ч~рнь- муж••ки . Мужttк.и ж і м іша11е ва,1ят1. к у
nамн, а ко"Jацтво Иде .111вою nід місто. А nід ~~ос істпм ро'1іn ' мто 
царський намет і москонське війt· t.ко з fіояр-.мн стало. З ІІfЧІ · 
вого боІ<у суне cut>eю <.·тороаюю Бrюхокеrtький, а з лі
ВОГ(' Сомкове віИс а.кn tttt cтynaє . Ті.1ько ж :sa тими куrнsм11 
люду мало що мnжtra було й розгл~:дітtt . Хіба no кorюrtlli X 
можнв бу.'Іо розnі ·Jнати , де заnорожці. а д.е П1f1Одові . У ш
nорожttів на бі..1их кoponsax тільк о ·•~рвоні xrecтtt. а в rоr,,
дових ормr і 8СЯке малЬ<ІВЗІІнє з ·sо;ютом . ГоміІІ •ІИttИІК' І> 
tto І'І<.'І!Ію скрізь такиіі, мов ІІідстуІІа~: орда. Одне кщн~м їш:. . "" ... 
друr·с тхом: ТОІІ у кармазивах. а ТІІ 8 л ичаках та в t'L'М-

рягах J ... J 
Що 6.1ІtЖЧt> к Ltарському намету. ТС\ D<.' t' трузніш бро 

nробttратись. Коло вамету б'ють у бубн••· а тут nроміж нuр•І
дом ХІ1ДЯТЬ ОІ(.ЛИЧНИКИ да 8CL' крИ•ІЗТЬ: .rY {KuJy! У (Jm)y! 
У риду!• Х оть нарсщ і без октtчtшк ів звідусюди мов шtatt 
D.'Іиве. А ІІайбі.льш nреться того муж1щтва 1 ... 1 

Ось уїжд;кають нuші у t·амс ко,1е1:1, віщовt:'. Узя:щ кс,1акн 
од їх кмtі. Тут уже бу.111 самі коза•ш. так ,arnз і .:.tа.1и Гвtm
товці дорнгу, а за ГонІІтnвкою й Петро '1 Череванt>м Іlf1<>
бравсь. І нш і . зупrівшн~· ь. ТІtСІІІ Гвинн•оку 1а РУ "У· В і 11 
ті.1ь~о.о. ttо:~tос іхаючись. tt.1анивсь. 

Гл яаtе Петро, аж nоміж старшІІІІОК' ко·.tаuькою ті.1ьt<.11 
де- ІІL' ·ДС ВИДНО у КОМірі <tCJ)Un try стrічку: }'Ct' noBttnyO.i.I.ЛII 
rолубії. Оtu нб,,о його страхом: тут щщ: ь •~'-'І~обре скс,мnщю

ванt~! 1 ... 1 
Пробравсь Гвttнтовка у саму nерву .138)1, між nотшвІІІІКІt . 

сотникн да осау:щ. судді по..1ков і :1а о6оз11 ії з xoryttAЩ\111. 
Тут і rtиcttpi стоя.ttи з ка:аамарнмІІ і1 бі:ІІtм nапером. П ot' t'PI.':t 
Kt>щ•cu. - а колесn од111ачнли таке. щ,, з одного крuю щ1 

!lpyr ·щ·o Л I."JLue можtrа бу:tо ЩІ) rю•~ути. нкбtt перек.1ю .. tt у·rн · 
t' Я, - ТіІІ< ІЮС~ред I<OJ11.'Ci1 СТОЯВ сті .. 1 Іlід TYJl~"llbK~1M КИ.1НМОМ. 
На столі .11.· жала бу:rава Брюхонецt.коr'' :t бунчук ~м і ІФрщ· . 
8010. са~с БрюхnuеІlЬІо.ИЇІ t'ТС1 118 у І ОlІубому жунані ІІІ."р\.','1 
c nnїx ·нщоrожці ІJ. Тут ужt> віІІ 6у11 щ· 1'ші. що 8 РомснІІЧІ\' І•К''-

І І• 



му Куті : nозирав ГОІ"дt1, nо- е-етьмаееськtt, і ті.1ько всміха~tсь. 
Y3Я8J.lltfCb V боки. . . 

А.1с: ОСЬ крі1ь IHIJ'I~' biOfH ІІЗМСТ увійшов і Сомко '\ CB<IGIO 
~таршиною - усі в nаІщІІрах і мисюрках. з mаблями it ке.'Іе
rtами. як ДО бою. у rуках Сомко держить ·:юлоту бу.ttаву 
Боrданnву; над ІІІІМ rо·неуt·ти.~и хоrунжі і бунчуконі військо
ву "''І"Огов і бунчук. Два тнмванники стал •• nеред його 
1 С()і6mн.щ 6у6ІІІІМИ f •.. f 

А кругом радІюго колеса крtt к і гоміІІ такий. моu Чорне 
море грає. Однаt. nочув Со.мко. "" закрtt•Іали Йt"МУ брюховці: 

- По,тож.и it тн булаву! Поm.І~ttИ бунчук і t'<"~I'IOІ'Ott, ПСJ)е
исJІавський крамарю! 

Сомко звелів ударити своїм ntмnакНІtкам у сріб11і бу6ttн. 
Ущухнув трохи галас. Він тоді голосом чипt1м і nоважним. 
моа у золоту тру6у. nротрубив: 

- Не ПО,1Ожу! н~хай ~ка жуть Mt:Hi мої rтілІ"УЧНИКІІ 
(і rюг:І ян ув гордо ІІЗ обидва боки) . А щtс, голодра ІІНін, м не 
знаю, Jвідк и ви втt:ртtсь між І'озацькс лицарство! 

Боже! Як схоnиТІ.(' Я гвuлт! І нші вжt' '')ва.rtись із ко.11('('8 
Наnеред. шоб 'NІІНИТИ бщ'f: бо Сі'ІОВИКИ, ХОТЬ rІJ1ІІЙШJІИ Й 6е1 
оружжя, як па1ав їм """ Jь. да npttnac·нt по кийку під по
!ІОЮ. М ож.t' б. бt'З бучі й н~ обійшлось, да сивії діди, батьки 
с ічовІЇ. С1'о.ячи перед братчиkів. зуmtнили. 

- Стійте.- кажуть.- діти. піїtте. ладу ждіте! 
Як ось удаJ1И.11И гшюсно в бубки. 1ЗС)'fІМІІЛИ в І.'уrми. 

8ІtХОАить із цаrськогt' намету бонrин. kІІЯ1ь Гurін. 1 !lумнн 
,..,, .'1Яками. У руках царська •·рамота. Його nідру•ІІІИkн не
суть Іtарс ьку корогов козанькому війс ьку, карма·нт. <жса
мит. tІІОСІлі од 1~uря у r 1одарунок парши11і з rt'тьмuеюм. У ~· і 
ІІ ОСЛІ1. ПО·МОt'КО8СЬКІ1МУ ІВИЧа Ю. 1 боrода~щ. у ІІі1J1Чt.' ВІІ Х 
собо:•евнх турськ11х 111убах: ІІа ногах у князя r·anroвaнi 'Зо
Jtотом, иtt.тожеІІі >~~.с:мчуІ"~'М саtІ'инці . ПоІUІnнищtсь обом 
гетьмаttам і козацтву ІІа ІІt' Ї чотири cтopontt . Ус і вrих..1и. 
щ,, чупт бу,то. як брм,...•НUJІІ н б,нІр ша6,1 І<)КІt на ·su.1отнх 

.1ЗІІUІ()Гс1Х K0.1f\ nщн:а . Пср~х r~·стивш•tсь ІШЯ1Ь 8e.'1Hki1M 

Xf'l\'\.111~ . U:l .11K IIIfll Ultt Jj) Щ\ЯС. ІЮТрИО: ГО.l<ЧЮЮ, що(} nнрів-
··· . ~ 

ІІНЛ ИІ:Ь 1.'111111 ПaTmt. ІІІДtІНІІ І 'J'ІЗМ~1ТУ ВИСОК" - J1R8 ДЯКИ ІІОМУ . . . ' 
руки ПІд.;lt.'J";К)ВіІ.-1~1 І ПО'І ІJВ 8ІІЧНТО&аТИ UI!J>CbKt.' ІМ Я . 

Як оо~. rнчад брюхf'вІtів . сі.1ьська гn:~ота. не чуючІІ . 
111'·101 tl, ШО ЧИТіІКІТ.,, IН!'JaJIO rукЗТІІ : 

- І ваІш Марп111пt.іІІЧіt tюлимо! Брюховt>цького. f)рюхо
І'~І.tЬКОП1 U0.'111MI1! 

А Спмковс ко-нщrІJ•І 1а:ІІІЄ <·обі. чуючи. що оглашаютt • 
• 

rІ.'тьмсtннм Бrюховс.>ІІІ•knrt'. 1юча.1о гу..:атн: 
Сомка. С'омкn гет t ... шеюм! 



І по всьому nолю зчин•tвсь галас- н~кu·Jанний. Тоаі й ne
ptJІHi бачать. що всі байдуже про ttарську грамоту. nnчa.111 
orлautuтм гетьмаttів - v<:e 6,1ижче. все б;щжче, аж nокІt 

• 
·діАuию до самої rtервої .1ави. 

- БрюхnВ(>uького! 
Сомка! 

- Не діжде свиної1д над нами гетt.ма нt)Іtати ! 

Не діжде крамаr козtщтuом орудпиатtt ! 
Так от же тобі! 
Візьми ж і ти од мене! 

І 1ачеІІи.1ис ь. Хто шаблt•ю. хто кщ:м. хто ножакою. 
- Стій1"е, стійте лаRОю! - кrт, не Сомко на своїх .

Даймо шаб.1нми ім одвіт! 
А 1anopoж.ui с х оnили ІваІІІ.UІ зn pyкtt за в..ке И на І..їІ.J1 

С8Jl.Жають. і булаву й бу11чук JJO рук дають. Зіnхнули й кня·tн 
з думними дяка~нt. 

- Гетьман, гетьман Іва11 МартІtttовІІ •t-! - кричать на все 
rорло. 

Діти! - t:рнкне нn С RІІЇХ париіІ Шрам.- Так отс е.> 
ми noтepnttмo тику наруту ! Спиха йтt' Іканuя к нс•tист і tі 
матері ! 

І кинулись ку tюю до стnл) . Січуп,, рубt~ють 11и ·ювшн. 
саджають на столеuь Сомка. А 13ІЮJ'<ІЖLtі. як злії ос и . tн.· 
бончи(·ь ні•юго. з однtt .. tи кинми na 11ожаками. л ізуть і б' ютt. 
Сомкону сторону. В11рналм в Сом"а бунчу~> і nep~.'IOMtt.1 Іt 
налвос. о:нrяли іі бу.1аву . 

Оr·л янt•ться Сомко, аж nри йому ті.1ьк n зо )II.M t' ttн с-rаr
wини. 

- Ей.- каже.- годі! Нема тут но ІІшх~ 
Cтnpw•ma гтtне, аж кру t·ом самі 1at topoжui. fванецt •• 

махаючи булакою. к ричить: 
- Бийте , небожата. крамаря! Шаnк у червінuів за добру 

руку! 
• 
To;ti Сомкава стаrшнна бачить. run :1t1xo, скутt.пась тіс -

но, tмечем no~t·J 11.1ече, да назад до нам(;'ту. А інші там же 
nокла . .rtи гn.1ови. За намt'том <"ТОЯ.1 ІІ їх J< (,tti . М1,же 6. і Т\'Т Ht' 

• 
В..1и:нrутt, та м ос ковське R ійс ько, що 11rиііш.1о з Гаrіннм. 
nртtуtїивши до ІІамету Сомка з (їUрІІІИІюю. застуmtло їх 
од зanopn)f(uiв. 

А Гвttнтовка Т~іМ ttacoм. сі вш и ІІЗ к оня. nroїxatt сюди
Т}'llИ , n ішtнвutи вгору ср ібний nірна ч (дt' він йor·u н·rнu. 
ttix·rt' tte ·JнаЕ: ) : на nірначі rюо' н1ана umpoкa блак итІІ <І 
СТt.!)ЖКа. 

- Гей.- каже.- козаtоt. не11нрожні гwюии! Хт<' 11е ·ta · 
був іtt•ржатись 111 r· инІІтовку. до мc tt r! За мtюю! - да й 110 -

.1ІІЧ 

• 



·- , . 
rхвв 1 paztн до таоору, :t~pжa•m внеоко над головою ПІрнач 

11 6.1ЗКІІТНОЮ (ТЬtІ ... К ОЮ. Л 1d ІІИМ rHJ83.1H.10 k 0'13НТВО, RK 'UI 

маткою 6джОJ1~І -
К о·Jшtтво ж npo~тt", рщ.(чюв~ собі, а старш•tна, зва•шІ 

козак•• - <:обі . X·ru oщuurt:юt 'Jабачить срібнІІЙ 11ірнач., тuк 
і прнлучаєп.с я z.ю бш. у ніженського осау.1а . Пtжи переїхав 
110.1е 1Щ Сомков()І'о табору. Щl'JбираВІ.:ь за нttм такІІіі Іlоїзп.. 
н к і за І't•тьманом . Сuм~о; <' ж і1 ( 8(-.єю купою на конях nрІІбу
вас у табіr до nо.1ку Пер('яслutкькоп ... а Гвинтоока до по.1ку 
Н і жене ького. 

Пок:tи" 11е Сощ.; ~1 на своїх козаків: 
- До LJJІtK·y! до лави! Пуrцкарі, риштуйте гарматІІІ Піхо

та 1 ПІtщЗJrлю rн1між гаrмuтuми, а комонник no крилах! 
Поїха.1н г~нера:Іьнії стаrшиІІн з П\)JJJ\OBOk) старшtннно 11() 

ж:іх nо.1ках, no всіх сотtUІх шю .. овати до бою відськІ'І. Сомко. 
УНСС Ь ІІСІ,13Ю'ІІt, nоб.1ИСКУЄ І ІІІМ Ї АІ. .1аВЗМІ1 СВОЇМ СрІбНИМ ІlІІН 
ЦИрОМ. ОІlна в іюго думка - ударити на Іванr,ів табір, 
po ·Jмt·тnтtt, як ІІо.1ову, с н;щю вttрвапt бунчук і булuну 
в харщІ'JЯК и . 

- Пр1mа.1а ~.: права! Б~·• Н і жс.·нськот nо.1ку. як без руки 
ГІр3ВИІlЇ! 

Іще Сом~о;о ••~ нuuа.ж.Іtщ· ь. що в таку трудну мtшуту чини 
ти . МІ\. oct. І\О1аІ\и . rrідскочІtВІІІІІ Д\) війська сторщщ Брюхо
вецького. На"-10ІІИ.1И С\ІТНЯ НІ (()THt.' IO 1\ ('І j:)()ГВІt !18 ОдВерну.1І1. . -
ШІ '3Uра з І П('І•·Іа.1 ІІ 80111 С'ІЮІХ старШИН ЖЗІ\tІНёН11 - ТИХ. 

ІUf' до Сомка нрн :оLlИ.'Нtс ь. А з другого І{ри.1u t· омківні 
ft:itl. 'J3В(Ч1)1 11111.1НСЬ. 

- Якttr<t.- К<Іжуть.- чорт<t Ч (' KUTІІMe'LJJ , nоки нnо: н ізь
муть шаб11ею 1 б"збу.ІJавннм нuннtм r·етьм<tном '! - да. rю
хаІІавши І< (ІЖНВ сотrнІ корщ·tш , і собі рушиJІІ1 на ІЮІ<ЛоІІ 
GpiO '-І18t.'l LbK()M у. 

БачІtть тозі Ct'M"-o. що 111~ім .111хо, nобіг 1 старшІtною 
rш "онях Д(t uа['СІ>І\ОІІ І намету . . '.tO кІІязя. Ухuдятt. у намет, 

і.І Іtшнень там од князя цщх· ькі дари ІlfНІІ1має. Круг Іваtщя 
Ryяxc:вtt •t і інші :tшt •rІІ і ~-uм~< i ttt.ti з з<нюро.Іtщямаt . 

- Га- га! - ~~.ptt~V~yв к.1Я1ІІІі нu ра;ющах . - От мка рибка 
в сак уско•т.1а ~ 

А Сомкt.'І, ні•юr<t tle cJІyxukt•tи, д.о ~о,нязя : 

- Що ее ти. " ' ' язю, llЇf.ІІ І '? Х і ба на те n~.1ao тt.'бе uap 

rш Вкrаі'ІІу. щ<'б rи nотак<щ 1апорозьким бун·rам? 
А 1\ ня зt. (ТОЇть. мов торtІ ІІщ·н•tf.1. бо ще й до сt>бе tlt' rtrи-

'" • • • V 

ИШОН За І.Іt.'JІИКИМ І'ІІU.JІ'ГІ)М fІОМІЖ ВІИСЬКОМ. 

А Сомкn: 
- НаІЩ) ж. пt і\ війсьІ\\І J М О(К&и на наш х.'tіб привів. 

1\0,111 ІНН~О І..їОЇТІ.о, Ht' вор уХ tІ І..'Т Ьо.: Я '! 



КtІИЗь тілько nерепупав з ноги нсt н<1гу. Як тут гукне 
Брюхо~ІU>КИЙ: 

- Властю мосю Г\"ТЬМЗНІ.'ЬКОЮ бороню тооі. ІС.ІІН 'ІЮ. 
втручат~tсь у наші {'ІІрави! д візьмітt •. небожата, та вкнtн.те 
В Глttбку С:ЬОП> 6ун·Г{1ВІіИtса! 

- Так нема ніде 11равщ1? - ка~е Сомко.- Н і в ,·tюїх, 
Ні lt 'fУЖІІХ '! 

д Ікu нець: 

- Єсть rtpaвJta. панІ.' Сомкt>, і '"'"а Тt'бІ.' покарал:~ 'Jct 

твою rорлость! В і tьм іп. іюпJ . бр•н•нt .. ІІ . та заб111іте в ІІ.<Jіі 
дани! 

- Пане rt.' ·rьмане ! - кuже ві рІІ:J І."Гарuнша. оС'!Стущtuщи 
Сомка.- Лytt'll.' 11nм ПС\J1(1.Ж ІІТ Іt усім ••тут гo.1mm, ніж о;щuти 
тебе fюpory на наругу! 

Заrа..'Іакав TU.:ti со .. ІКО. JІOГ.1ЯHYRtlllt на свое товарІІСТІtО. 
- Братці мпї,- каже.- r.нt..1ii! I.Uo вам битись Ja 'НЖІ 

голову. котІ nor••бuє Укрu'іна! Щ() оnм думати про мою нару
гу, КОJН1 Наруга вСІ> .'1 ИХІ1Й МіН Bf'p nr HUll. 'ІІ.'С'ТН1 Й С"1ЗВОЮ КО18· 
цькоІІ..І'! Проnащ11l шаб.1 я. rІJ't'!Пuдa/1 і •·o:r nвa! Прощай, бt> 'J · 
щасна УкраїнІ'! - і КІНІув оё) зем.'І ю с нок) шаблю. 

Yt·i круг йоr<' теж ПOKИ.'Htjl. t ІІНІбjІ і. Широ заnлакатt офні 
козаки. 

- Б1..1.Же правосу.:нtин ~ - ~~.а~утt..- н~хай .ж~ наші 
СJ1ЬU1 ІІ ~·nздуть на ГІМ()ВУ нашому 1юроrу! 

Дуж~ звесІ.'.1 иВt·ь тод і БJ>ЮХо~цькІщ. Зараз ізв~ів Сом
ка , Вас Ю'Гу і всю 'іх в i ptty старщину в1нти 1а стt1ро.жу. u Ву н
хев•t•tу - на Москву .'Htt:Ttt nиса rн , uю t>еь ІІ ібитt'І С<'мко 
'1 с tюі""' niдry•rttt1"-8MІІ ІІ&J t~аря к~..нацтttо бу нтує. 

А tr.нязь Гаrін собі комnонує, мк би 1'И>. нещас ~rих І ще 
бітоІІІ ІІІНІТУШh.ОІШ'ГИ, щоб НІ.' СІlЛ ІІНJІа IIШtt'pX иеnравnа, ЩО, 
взякtu ІІ оз Іванця вел и 11.і ІІодарушоt , Іі оr·о несит і й ·.t.:toбi 
потурає . Тт·• часом rюніu H t.)вoro 1 етмt аІІа ·• старшннщо 
в соборну н і женську церkІіУ зп ltІІJ'It:t.h.oЇ щнкяrи . А ВІІІІІІІ\1\'І· 
ШИ 'J НІ.'J1К8И, в:тьман ЗЗІІрОСІІВ КІНПR 1 ІН>С.18МИ ДО Ct•G~o: на 
обід, у двір іl<'І бур:-.нtетра Ко:юді я . Там м іщnнс наt ·оттmлІІ 
бучщtіt 6ttнкет БрюховІ.'цькому 1 старІІІІІІНою. 

XV 

1 ... 1 І nочав чорний :нод розх одитІtсь. Зампtt~1'Н й му'1ики, 
18ТИ)(.1И іі CKOIOt, j веселі ГOIIltK II ІЮ ПUJIIO. НезабарОМ СТіІ..'ІО . 
КО.ЖІІОМУ J101)'MHO, ЩО НІІЮІ'() ГUJHI 'i/.1 ~1.: \tЛИТИС Ь. 

Як ось nочаJІи роз'їжд.ІtоІтІн: t. і 1 Н іжен н й шляхта, дср
жанці. що 6y.rrи ІЮrtа1жд.жu.1 Іt nід час тісї r<щІІ . Інwюі nрнні1 
і жін~<у. й дочtо. у . ТакСІ- то бv.1а ;~ум~<а. щu теnер з'іха.1n~· ь 

.1111 



з усієї Гt:'ТЬ.\tаищинн :lІщuр~тво, та~о. чи не: nошле Бог nари. 

А"' тут не a<.:- i:LlЄ вийш.:1о. Я"' "'-''Іа.lІІ П() дв()J>ах nоратись 
ВЇЙСЬkt)8а П).ІІ01'З 1 '331 1 0J"IOЖIIM\tl1 , TU рад був іНШИН , ШО 

3 душею 1 міста вихоІІивсь 1 •.• 1 
З тим і рuз'їха.1ись. Шрам І'ювернув на Кn"tеm~цькиіі 

шлях: Чt-ревань і'1 ва~и.·tе'І НІ!ІЮ.1Ь/ІИКОМ всrttувс ь :10 ~воя 

ІЮВОГО ХУТОJ"ІЗ. 

XVI 

А Брюх<'Ів~uькІІіf ПІМ ••асом Gettkt:Tosaв у Ніжені. У ту-бn 
tt.etшt~.1ІІB)' t't);tинy сnравді таt. .1~"ІИ.JІось. мк М<'ІВІ1В Гіl.!Ік а: 

.. д.~ кfнtчатt •. а дt." сnіваюn •. :tt• ~<J'II)B і.1лють. u де t·орілку 
n'ють•. К оло БрюхnнеttькоrсІ ..:нщнь за СТfІ.'ІОМ кtt язь Гагін 
ІЗ дуМІІІІМІІ ;tЯІ\аМІІ. 

Хто ж Go тог~• н~: Jttaє, ..: к i."'t.t. t' unic ... 1и ро·.1.1ИТО на Вкраїні 
крові чере·J І ванцІ."~ ,1yt.um:твo дu чере1 неситу хтивість 
мос.ковських воt:под'! 

Гул мс князь Гаt·ін i 't Брюхщtецьким, ісrюв•tякпь •t~:.рво
вим вином кубки. бt•нІ\етуютt. на людське безгол оо' я . Скрізь, 
і в світ.1ИІtJІХ у Ко:ю;tім. і на ІІоrtвір'ї сидить 110за столами 

·~ 
ropoдnt.ta козацька старшІІна J Janopo.ж[tJ{ми: усе то ТІІ , шо . 
ІІІfШКОМ nоякща.'ІИСЬ ІЗ НИЗОІІLUІМИ дЗ. ради CIJQГO rІаІІСТВа, 

заnрода..1и Сомка І нанцеві . H<·вiptti душі! 
Брюх<'Івецьк~tй 11рпвів князя п ворота. аж тут •іому ••а -

• • о • • 

З)'<.їрt•І l1.ВОЄ ДІДІІІ ~· ІЧОВІІХ - RC:lyTb ЗЗ ШИМК У МІ< ОІ'ОС Ь Ctpo-
" маху -ор<ІТЧІІка. 

Де СС Blt. баТЬКІ\ , блукаJІІt ,, ЩО Й Не ооіда.'ІИ ок уГІі'.' -
nитає Іванець. 

- Та от ба••! - кажуть. - 1а цим лсдащом і uбід 
утсря.1и. 

- Щn ж ві н таке'! 

- Еге. шо~ Тут tщробнв токо1"0 сорому rоварІtетву. шn 
И ка·JаТІt язик не nорочаєт~н. У ІІІІІlИВСЬ дюtво,,іо cиtt до ко
вал~tхн . У Гвинтов~Іt коло хутора коваль жІtве. дак він туд11 
І ВНадІІВСЬ. 

- Так оце ІН1 itorn it ttittмa.ш на rеtрмчому вчІІнку '! 
- Зщmа..1и. - ка...куть.- naнt' гетьмане. як кот11 над 

салом. Уж~ нам давно до ушей донесено, що r1ритьмом Q,,t·к 
ca Сенчило ска·•~ 11 1-речку: о. Е, постривай же.- кажемо,
І11СІ1едський сину! Ми ж щщсочимо тебе!о - та tJжe о·то 
й чиr·а1111 ного, tte t' Іt у<.· калІІ 1 о•н:t• . Що ж? Тут добрі •1Юд<.' tH1 

раді гетьмана nб11рають. а нін . Jtс:!1Зчий . .:.10 ковалихи. А ми 
з браТ'fиком на ·mрцем . •ОLLчюнt!~> - Ht.• од•ІІшяс. •Одч и -



ни!• - Н\: tщчмняс . Ми двері вІНt ІL'ІИ.'1 І1 . аж ві н , поr·а нець, 

там, " " тСІй кнур у беrло-з і! 
- Що Ж ВИ ОЦС: !l)'МаЄТс: 1 Н ИМ Ч ІІННТІt '! 

- Л що ж бi.rt h ll t, як не к иями7 Та ІІЖ(' ..:ього не так. нt. 
Кири.1а Тура! Сwму вже требt~ ТСІК бо~и наr·ріпt . щоб щ• 
діжJхав бі.1ьш ря.:ту тоnтати! 

Кру t·ом :ннюро.ж r аі, як тії rу І.'аК І І. П<>ІІІНн t ·уна.ти ШІІ ·r : -.·.,у

)ШЮТt •• що І'І."Тьман о .. аже. А r·етьман ІНІн t tt J.fІУ І' ІІМ lf i'•>L' I:> 

лукано '''ІИМ<і . 

УдU[\ tІ 'ГИ .- t.а..ке,- І! r~щу . 
о 

~ ; 
~ І ПtІ 1Іа.1И 0"-'ІІІЧНИІІ.Н І'УІІ. •1ТІ1 І ІО ЩІ Wlp~ ; it L·ep~;t lЩ Japy 

С'Тав 11.0.111 Lїовnа донбиш .:ta іі tю•шu бнт11 в бубни . А бrштоtик ІІ 
так , ЯІІ. ХІ\рТИ Н3 ІІІЖJ1 11 '1 оінЧа(НІ , 111Й JBi;JT ІI , ТОН ЗВЇ!ІОІ , П('}
СПіШІt.1 11 ІІа раду. Т ЯГ.1tk:Ь Ту.Нt Їt ГІ\fiO!tl\ftc: ІІ.І))СІUТВU. Я І( Же 

назбнраJЮСЬ ЇХ kYІla ЧИМ<l.ІІіІ і 1J'OUII.'Щ t'У ІІВС K0.1CL' O, і ІК'і 
дЇДІ1 <.'Та.ІJи Ііа nerвi il .1аві / ... J TtІ,D іі Г'І:ТЬ:\43 11 З В~1t..МО..КІЮЮ 
старшнІІою вийшов 1 6..-н~о:етtсщ·р :шору. От і став на своЙt1МУ 
ге1·ьмurк r .• к ому місці, n ід бу нчуком і "-Орогоою, і вщухну.1и 
всі. Я к oct., тільк" що кошовий дід , батм<о Пуr·ач , вистуІІив
ши наnеред. хотів кланят1н· r, tHl вс і боки до раднш·о \.'JЮІІа. 

аж І вuн Марпtнович 'Звелі в y:la(\1\Tit у срібні Сомкові бубни 
· nриіінм" сам таке с.108(): 

- Панов~ rюлковник и. осау.'І ІІ . стtнtк и і всм старLІmна, 
і ви. 6rатчнкн заnорозьІ'.ії, і rнs. r.озаt..и городовії. а най
більш ви. мої ни:юві д.ітки! Ч~• вже я вас !lумав кимми 1U· 
місrь rrмянищ. годувати? Ох. Боже мій мн.1ий! Серu.м 
свого вко.1унав 611 и та дан І." Іюім ;Uтка\f . І за Ш(' ж чу
сить rJ(Іrибати хо•І би й <щеіі (і.:·Jта.1анrнtй О.1ек..:а Се ІІ•rило? 
За те. Щ(І тра rrилось, мож.:, p:~ ·J ІІа вік у . ІІ(кочипt в 1-речку! 
Я ки•1 же йо•·о біс утерm1ть? Х іба в заnорожця дуща 1 ;ю
nунька, не хоче тоr·о. чоrо й лю!tська? ЧІ-І nрав;ау я ~о:а
жу, чи в і 7 

- Святу nравду. nа не r·t·тьмtще! Св.нту nравду! - 1іlГ)'.1И 
к pyrt)M ·Jаnорожні. як із бочки . 

- А вам як ·щаєrЬ<:я . батьки? - rнпасrься в д.ід.ів . 
. -\ ді:tи стоять. 11онуривrsrи r·олови. та it не зщІкrrt., що 

йому И оn.еітоватн . ДовгеІІьr-о дума..1и с ІІ вії oceJte .1цr f ... J • 
да.'1і ВІtстуnнв З І-ІОВ наnеред батько Пу r-сlч да й каже: 

- Бачимо, бачимо. вpa'lt•K Іtil сину,- л.ормо. шо ти s-еть.
ман.- до чоrо ми в тt.>бе дожи:1 Іt ~· я ! Убрав єс и нас у щори, я к 
сам с хотів! Виж."Jл и ми т~бІ.' ІН} ~· воїх ст<tри х nлечах у Г\'Ть
маtнt, n тt:nep ти вж~ б~ з ІНІС ;,аумnєш У країною оrудоватІІ ! 
Н<."довrо ж nоорудуr.ш! Я тобі кажу, шо Н<."довго! K <1лtt Rзявсь 
брt>ХЗТІt 110-СООЗЧІІ. ТО Й П(\ІІІ tанеш. НІ\ собака! 



- Годі .r1и ш, батьк-у! - крикttе Брюховецьt.:ий .- Чt1ro 
це розпупив мСІрцу, як халяву'! Та ее не Січ: тут н){)і rетьман 
не l" Іtій брат! 

- 01 нка на~• •tс:~ть за нашу пр;щю! - кажуть дішt.
Т~1М -Т<.І добре 1\ азащІ нам у Січі: <~Ей, не слухайте, батьки. 
сьщ·о лсдuщиІtі: nідВ(' '}е він uuм моска.'нt! •• - А мн Т<ІК~І не .. . 
ПОИІІЯ.1И ВІрИ. 

- Ми між JІЮд t.мІІ будемо ж~ІТІІ nо- .1ю:кьки. а кому 
в ІІа ..: не: rю ну·rру. той н<.·х ай іде на Сі•• їсти еушсну рибу 
-з СІІровцем. 

- Ми таки И ІІЇ:І.е~ю. гаснеці н сиІt v! - "ажс батько 
• 

Пугач.- Ти ІІён: В(' виnихай коJtіtюм. ТількСІ добrе собі 
nам' srтай, шо брс:хнеІ() світ nrюіідеш. та ІІЗ'lад не вернешся . 
Птойте, братці, на i1nro гетьманство! Х о:tі мо щ1 своїх куре
н і в! Гей. діти . хто за на:о.нІ'! 

Січові батьки думшщ, що так і ниси n.1е ко1аuтво на їх 
окл иІ\; аж К<І'Jаки мовчки мовчать да один за однnго 

тvл яться . . 
- Хто за нами'? - нокщtкне ще ра1 батько Пуrач.-

Кому любо з нечестивим nройдисвітом у гріхах rюг•tботи . 
зоставаіkь тут: а хто не хоче ска;тнти змютСІї слави своєІ, 

то і\ гайда з tшми 111 rюроr·и І 

Тіл ьк о ж і за друr11м разом ніхто ані з м ісця. 
- Так ви, бачу, усі одним м.иruм М<І-зані І - каже тоді 

батько Пугач .- Пропада~1те ж. ледащ1щі! Щоб вас тзк 
щаt'тє-дшІ» nuюнtула. як ми вас гнжішаємо! Пху! Плюю 
й на той (.1ід. що тоnтав із nат1водами! Плюйте й ви , 
~ -
оатьки,- каже ~во1м тонар~ннам,- а на r1рощаннє скажем 

сьому lpmtoвi. чо 1 ·о ми ~ому бажаr:мо: ІЮІІО ж йому й не 
МИІІ~ТЬС Н . 

От і поча..1 н діди ІЩИІі 'ЗІJ ощtим вихоnити з колеса. 
І зараз ІІt'рвий , обер11увшж~ь. n:tюнув ка ~·ній слід да й каже: 

- Щоо .же тебе побнв ие~ьітt·ьюtй \·орІ'Ім, як ти нашу 
старість <х:орtІІ>Нtв! 

І дру1-ий ГL1юнуu да й каже: 

- щ~ю на тебе.> образи nада.•щ! 
І треті•і : 
- Щоб т~бе nекло та мор•tлоІ Щоб ТІ1 не 'Jнав ні вдсн.ь 

ні вночі покою! 
І четвертий: 
- Щоб тебе, Іжаян но• ·о, земл я не 11рийняла! 
І n' srтий: 
- Щоб ти tІа страшний \'Уд не uстав! 
І , вийшовши з радного колеса, ·Jабрали свої Kl)Hi з чурами 

да И рушили дu Н и ·зу. 



А Іванцеві того було й тrеба. Посм і мвшис ь ДОВО,1і '] сво
їми rн>зб•шrаками, каже: 

- Ну. тепер. братчики, нам с вnя вал я . Одбули ми дурне 
мужиuтво, одбули міщан. одбули й стар101х дундуків. Tt.'nep 
ІІИііте, гул яйте і ае,·елітесь. Л мене щось на ~он знемоr·ає. 
Піду (Щrtочину трохи. П етрn Сердюк, нрове.J.}t, брате . мс11е до 
госnоди. Отже, я розкажу тобі шnc t) іще щ.tвt~iwe. Ось 

... ,.. • • • о І 

~ЛУХЗИ ЛІНІІ~НЬ. Uf'ЗТИІ< у, ЯКІІН МеНІ СОІІ СЬСІГО!lНІ Іtept:,'\ t'BJ -

TOM СШІВСЯ. 'ЗДВf:ТЬСЯ. ЙШОВ Я ГІ ' ЯНИЙ додому. ()Т Д() ~· ьоrо 
6уд1111~у. Й 11рИЙІUU8, і .1 іГ СІІ ЗТ~І. і ВИСІ188С t,, і llpOCII)'ВC t. . . 
ранком - nроС'нув~ь. аж мt>ІІІ кuжут1., ill'' rнючr чу11.1) ве-

.tшке створ11лось: Сt"tков і \ІІИUІ ro:r~1вy одкуси.1аІ Як 
тобі здаєть,: я. Петре? П rоти чort) сей сон Mt'H i nrн
снив~ я? Ко,1и б ти м\.'ні сt'Й сон одпшав, знаи би я , як 
тобі оддячити. 

Загадаись козак. д<і:tі. ІІІ)Мовчавши. й каже: 

- Що ж, nане rет t.манt•? Себто npc,т.t того. щоб за.nо
рожець nер~:киtrувсь 11ацкжом? 

Обняв І ванець Петра СІ?r:tю"а за ~·і слfІвu. Да;Іі , вв і і·ішов
ши zю світ;rиці. Jннв J f'IY"~1 щиr~~ ·~1отий щ·рстень да н каж І.': 

- Оця каб:туч"а вс: якот nеr~:верн{' и такого пашnк а. шо 
11р00t:рСТЬС М Х(І'І скrі ·н, ДІJанадІJ НТер<' :lHI:Jl~Й. K )'JlИ тrеба. 
ВіJЬми . на!lі нь, иід~ тебе не ·Jуnинять. Що ж тн одстуrrа{;Щ 
І~ЗЧе ОТ JІИХОГ() 1і.'1о1 Я '? 

- Того одстуnаю.- каже СІ.'рдюк Пt.>тrо.- що X lJЧ 
низ<'ВеL~ь ІtСІ вс яке хаrактl'rх·тво 'J::tан•н. да ·Ja таке щ~· ·trюду 

t1 нас н іхто не. бравсь! Проща•і . 11ане 1 ~:тьманt'! Може. з хме-. . ... ... 
JІеМ І ТВІИ СОН ПрІЩДІ.'. 

Оставсt~ Брюхове цьк ий. я" остуджt>ниаї 1 ... 1 

XVII 

М і ·зкvf. сІ)бі .rtеда•сий Ів;нсець. ХІІ.1.нчи no с віт:111Ltі. <аж о~· ь 
• 

увійшов иартови й: 
- Я КІІЙСЬ Ч0.1ОВ Ї Іо.. МЗf: nro HeJ'i1 ii ~te дЇ.'l( І MCHORt'llbM (.1Ж • 

1101' 0 t ll (IBЇCT I11'11 . 
Дозtюм1в гетьман nоз вати пept:n се6е. Увійшrн.І якес ь 

onyдa.rro. Н а го:юву ~tacyttyв кобс.>ІІЯІС ті.1ьІ\О G•ti видно. а сам 
у широкііі ceмpJni: на ши 11 і чима:tий rорб. Брюх.·оut.•цький . 
са."'' tte знав. чен о з.1якавсь: так уже rprwІІu .'І)'ІІІІІ i1ur·o 
тривожилась. 

- Хто ти такнй? 
- Той. к()r·о тобі треба. 
У ЙваІІцR 11 іw~.,в мороз no1a сnиною. 
- Kor" ж.- каж~.- мені треба'! 

3Q5 



- Тобі треба такщ·о, щоб заворожив на впокій Г~;,-ть
манщ~tну, бо он усюди, кажуть, куn.rrяться круг панів люде· 
та компонують, як би Сомка на волю визволити; та й ніжен
ські міщане шепотять rtpo Сомка, як жиди про Мусія. 

- Що Ж ІН Зёt ЧОJІОВЇК? 
- Я чоловік собі мізерний- швець із Заnорожжя, та 

як 11ошию кому чоботи. то вже других не треба буде. 
- Як же ти за ,ворожиш Гетьманщину? 
- А так. Піду ті,, L>KO та розкажу Сомкові твій сон; зара1 
• 

усе 1 втихомириться. 

- Дияволе! - скрикнув Брюховецький.- Звідки ти мій 
сон знаt;ш? 

- Угамуйсь, nане r·етьмане, на сю rо!l.Ину; лучче nо
думай, як од своr·о ворога скоріш одкараскатись. 

Довгенько nомщ•чав Брюховецький. 
- Одкрий,- каже,- голову; н лодив.rrюсь, чи не не-

чистий справді до мене nрисусідж.уf.їЬСЯ. 
Брюховецький аж одщатнувсь: 
- Кир_ило Тур! 
- Цить. пане гетьмане! Буде й тог-о, що 'ТИ знатимеш, 

хто був Сомкові катом.- каже Кирнло Тур і накривсь ізнов 
• 

ВІДІІОГОЮ. 

- Невже тн оце візьмешся за таке діло? - питає 
Брюховецький. 

А чому ж.? - каже.- Хіба в мене руІUІ не людські? 
- Т~1 ж, кажуть, був трохи свій із Сомком! 
- Так, як чорт із nonoм. Я вже давно на його чигаю, і в 

Києві - са.м здоров знаєш - трохи не доказав йому друж
би. Л наш.і дундукИ nодякуватt мені киями. Отака в світі 
правда! 

- За що ж ти на йоrо злишся'! 
- Я то вже знаю, за що! У .мене своя приключ ка, а в тебе 

своя. Я в тебе не питаю, не nитай і ти в мене. Не •·ай мене, 
nане яснове1tьможню1 , та ко.'Ін ХоІfеш, щоб s тобі nодякував 
за сотницький уряд, що настановив мене соткиком, скажи 
мені тілько, як до йог(> добрат•tся. 

- От як,- каже.- Візьмtt ти оцей nерст~нь. Про
nустять тебе з ним. куди схочеш. 

- Гарна каблучка,- каже Кнрнло Тур.- Ще й сагай-. . . . 
дак ІЗ стрткою на ne•taтs внрrзано. 

Іванець сам nровів його за двері, а він йому шеrtче: 
- Л я гай сnати, не турбуйсь. Перед світом nрнсн.tвсt. 

тобі сон, nеред світом і сr1равдиться. 
Пішов Кирнло Тур, похилившись, у своїй відлозі з гор

бом. Ніхто б не nізнав т~пер його М(тодецької ходи, ІІі 
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акокого стану. Так сtЮі, на•tе горбатий дід. У же надворі 
~мніло. Ось добирається він до Сомкової r.~tибкtt. Зараз 
у надвірніх дверей стоїть козаІ< із ратищем. Наставив 
суnротив Кирила Тура рат•tще: 

- Геть! 
- А t•e що'! - каже йому nотиху Кири..1о Тур. nока-

• 
зуючи на рущ nерстень. 

Скоро вздрів сторож г~тьма11ськиИ ·Jнак. зараз і од'Іинив . 
дверІ. 

'}а тими дверима ще двері. І ·:нюв КІІJІО д:верей ко1ак ... 
Каганчик стоїт•• у стіні на віконці. І той 11 rюnустив мовчки. 
Іtk tюбащtв n1. ре тень. За тими дверми щ~· треті двері. і третій 
козак 11ри дверях ~їорожем. Узнв Кирнло Тур у його каr·ан-

. ,.. 
чнк 1 ключ од глиоки. 

- Іди,- каже,- до своr·о товариша. Я буду сnовідати 
в'язня, дак, може, таке почуєш, що лучче б тобі ІІа сей 
час позакладало. 

А ТОЙ йому: 
- Та я й сам рад звідси заздалегід!Ь убратися. Знаю 

добре, на яку nрийшов ти сnовідь. 
- Ну, коли знаєш, то й лу•tче,- каже запорож.ець.

ГЛJtщ1 ж. не входь сюди до cuмoro ра11ку. Він після сnовіді 
засне / ... / 

Він же виходить у одві двері , а Кнрмо Тур вхuдить 
У щ>уrі. Увійшuв і зараз заnер двері . Гляне, nосвічуючи по 
rлибці каганцем. аж. у кутку сидить ІІЗ голому ос."щні Сомко. 
Оmщм 1алізом за поперек йоrо взято і до стіни ланцюгом 
ІІриковаво. а другі кайдани на ногах замкнуті. У старій 
подраній сірячині. без 11ояса і без саn ' янців ( ... ) 

Постановив Кирнло Тур на вікні каганчик, а сам збли
зив..:ь до 110нуроrо в'язня. Той дивитьс" на його мовчки. 
Достав -заnорожець із-за ха;аяви ножаку і показує Сомкові. 
Той ізвів до неба очі, охрестивсь: 

- Що ж? - каже. - r)nби, щu тобі сказано робити. 
А Кирнло Тур сиnким. ' нивим голосом: 

- Хіба ж тобі не . '"·llt'"" вмирати? 
- Мuже б, мені,- ..... n.~ 1 , ,,ко.- й страшно було. якби 

не буJІо написано: .,н~ ytJ,щ , ('' • " r у6ипиющих тіло. дущі же 
ne могущи."t убити ... ~ 

А Тур каже: 
- Та ее ти так мізкуєш ,. "' 11е почув залtза за шкурuю. 

Ось ке лиш. я трошки різону по грудині ... 
- Адова утробо! - крикне тоді Сомко.- Невже тобі 

мало моєї крові? Ти ще хочеІ.U навтішатись моїм-и муками! 
Бачу no твойому голосу, що ти. як паскудний черв'як, 



• 

живучи о ід землею, звик іссати кров християнську! Так уrJи
вайс я ж , гадино, у моє ті.1о! Не nочуєш ти. nакосний, як 
Сомко стогне! 

- Добр~. ей- Богу, Д\)бре! - каже тоді Кирнло Тур 
своїм ГОJН'ІІ:ом, ховаю•т н іж ·Ja ха.аиву.- Єй-БоrуІ -
каже.- Мен.і здається. що я смик. а всі .1юде скриr•к•t: я.к 
новеду. так вони й грають! Н е ЖІSТТЄ я на світі кор<'таю, 
а оесІ.1JІС справтtю. 

- 1Цu ес! - каж"" Сомко.- Не:вже я од нvдьги rючинаю 
• 

1 марою розмоwнrпt'! Скажи, на ім' я Боже, чи l.'npaв;ti ·rи 
Ки~шло Тур. ч•t ес вж"" моя rо.лова nочинає з nечалі тума
ніти '! 

За11орож~ць зареrотаu. 
- Ще й ІІИТає~ А Яkа б же шельма. оnріч Кирила Тура, 

nробра.1ас ь до тебе через три сторожі? Тілько він один за
чарує вс якого так , що •і сам не твм-ить, що роб•tть. 

- Що ж пt мені скажеш? 
- А от що я тобі (Кажу. Давuй лишень мінЬІоі на Qдежу 

та f.Іихщtь із сієї nакосної ямки. Тут тілько б rадині жити, . . 
8 не 1 1 UЛО8ІКОВІ. 

- Підожд.и, брате,- кuже Сомко,- скаж11 nерше, а т~І 
як звідси вийдеш'? 

- Що тобі Д\) мене'! Іщ1 лишень ти, а я наИд.у соб і 
доро•·у ... 

- Е, ні. мій голубе! СЬ()rо не буде . Нехай той гине, на 
кого Гос nодь показав nt.'рстом своїм! Чужою смертю я во.л і 
куnокатІt не хочу. 

- Смертю! - засмі явш11С Ь, каже Кири:ю Тур.- Каз
ІІає-що •·ород.ить! Мабуть, тут од вологості в r·олові тобі 
Jаверну.1ось. Може, думаєш. я тут довго сидітиму? Наі1LІІІ.ІВ 
дурня! Ще д:о cxi.'l соtщя опинюсь на волі ... 

- Як же nt в•tрвешс я звідси? 
- Як? Так як Бо•· да~:ть ... Мені вже про те знати. Хіба 

. 
не чував ти про наших характерникІв, що намалює углем 

ІІа ст ін і чов~н . сяде та й ноп.1иве, нена-че по лима11у'/ А Ки 
рІt.1І) Тур х іба вже дурніший од ус іх. щоб і собі чо 1·о TЗK\J t·o 
111: ВІ1дума н'! 

- Днино мt~І1 і,- каже Сомко,- як у тебе достає охоти 
жаrтовати, одважиuuнtсь на (Мерть! 

- Ех , nане мі іі милий ! - одвітує Кирюто Тур.- Хіба 
ж уся жюttь наша не жарти? Помаже по губах медом. т11 
дум<tєш: от тут-то щастє! Лж r·;1янеш - усе одна омана! 

Тим-то й кидаєш П за нізuщо. Та що про те балакати! Ну 
,. . ; 

лиш, даваи м1нька на одежу. 

- Ні, мій r·onyбe сиз иіі , с ьщ·о tre буде! 
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- Як не буде'! Так о11е я nеред Шрамом брехуном зо-
1станусь'l . А що б же т•• сього не діждав! Я тіл ько й радувавсь. 
що, отже,- кажу.- стар1tй буркун nобачить, шо іі ваш 
брат. заnорожець, не зовсім ледащо: а ТІІ в ме не і1 tюt.·лідню 
радість однімаєш1 

- Ох, го.ІJово nt моя мила! - кзж~ Сомко.- Ти і в 
темннnю npttнic мені утіху! Тещ~р м~н і легtІІе буде ·3а нравду 
nострадати, що правда не в одного мette жиtJе в сер11.і і •• е 
.заJ•tше вона на Вкраїні! Попрошаіім<Х·я ж. rroк 11 rюба•тмt.)С Ь 
на тім світі! 

Заnоро.жец·ь насуnивсь: 

- Та.к ти справді хочеш ·юс.:татис я у сій pi·.JtІІtui'! 
- Я вже сказав,- одвітує Сомко.- Wt> чужою смеJПkІ 

не куnлю собі волі: а що раз сказа в Сомко, того Іі rювік 
Не Іііір)'ІШІТЬ. 

- Так'! - n11тає Ккрило Тур. nи;tьrю димячи,·ь Сомко-. . . 
ВІ 8 ВІЧІ. 

- ТакІ - одвітує твеrщо Сомко, ДЩі/ІЯЧИСЬ 1\СІ Йt)l'f1. 
- Будь же прок . .'Іята оця година! - каже тоді за І1Оро-

жець.- Хто в неї народиться або зачщ: я ке діJІо, щоб не знав 
н і щас1·я. ІІі долі! Нехай човни топляться на морі! Нехай 
коні сnотикаються в воротях! А як кому Бог nощл~ чеснvю 

• 
смерть. нехай душа вертається до мертІЮf'() тіла! Проклята. 
rrрокл ятu. 11роклята одLіині і довіку! Прощай, брате мііt 
рідний! Не загаюсь і ~ на сім мі·Jернім світі! 

Обнм•tсь і обкдв1:1 заn.1акал.и. 
Вийшов Кирнло Тур із оtрої r.1ибки. скинук із себе оід

:ІОrу і швирr·онув сторожам. 

- Нате,- каже,- вам. іродов і діпt . "Ja вход і в~Іход! 
Зн<Ійте, шо не кат І ванців. а КІtрІtло Tyr nриходии (щtsі:Jати 
11раведну душу! 

І ЗНОВ, ід,.УЧ І1 МІІМО надвірНЬQГО СТ()рt)Жа , КИІІУR nодушку, 
що була в йоп.> за сnиною замість r·opбu. 

- Візьми,- каже.- с~•6ако, щоб 11е <.·патІt на спломі . 
стережучи неnови.нну дуtну! 

І nішов із замка. Yt·i 110 nерсню йоr·о nponyt· кaлІt 1 ... 1 
Смутно було теnер Кири:юві Туру сідати на коня. Щ(І 

ДJІЯ Сомка наготовив. ш~ ~мунrіш їхап1 до Шрама да rюз
казовати.. ~о вже Сомко між "нзантвп 11е Rt·рнетьс я 1 ... 1 

XVIII 

Те11ер би то отсе треба нам Іхати с:tідом зu Шрамом . ._. . . . 
1 иоrо сином, 1 все.. шо ·з ними ІJНІЛФ::ь, rю ряду оnшнда·rи; . ~ . 

1' ІЛІ>КО ж, якои nочав .н ВІtстаts.'ІЯТІІ в картинах да в рt:чах, 



кк тон Тет~рм обліг Паволоч, як х ('Ітів достати і кипинати 
усе мkто за турбацію суr1ротив r-етьманської зверхнопі. 
і як старий Шрам r·оловою сво,:;ю одкуnив nолковий ск ій 
город. то б не скоро ше скінчив сноr. оnовідаtІІІЄ. Нех ай ж~· . . . 
остзветьс я та Істор Ія до ІІІІІІОГО •Іасу. () т~nер скажемо коrпт-

ко. шо Шрам nавмоцм.ий. жалуючи 'Jrуб.Іти nаволоча11 . са'\І 
удавсь до Тетері і nрийняв усю вину Іfа т.tного ее&. І Т...-теrя 
ОКЗ.ЯННИЙ ІІе ycyMІHHk'h ЙОГО, Пf138\:ДІЮГО, ИК бунТfІВІІНКЗ. на 
смерть осудІІпt іІ. щ·у;н1вши . щ)велів йому сеrел (Ібозу вій
сІ.І<ОВ(Н'О Гt).'JOBY одтяти . Tnl\, зопІаtttшt 'J світу ~·вого вороr·а , 
удовО.1 І•І ІІtВt:Ь. да н Пuко.1о• І і вnок і і'і і о..'lііішnв і1 в ійськом . 
ДО t' lt(ІJ'O CTLVI~ЧIIOI'O МІСТа . 

То1·о ж року. встущtю•н• в осі нь. о святому Сімt>он і. ~~:.t
ПfTO ··олоиу й C OMI\OUi '} Васютою у городі БорзІ·Іі , на r І.ІІІ 
чаріВ1Lі . БрюховеІlЬІ\11~1 доказав таки своrо. хоть n іl':Ія 
й приіtнмн слушну к~tру од гетьма на Дорошенка: npr111aв 

11 ід К11ями собачою смертю. 
Так -то той ширий козарлюга і п іn , Іван Шрам паволtЩІ•· 

кий. і слаuний лицар Сомко nер~я<.· ланський, не врадивtшt 
нічого суrrроти.в лихої української дмі, полягли од бе'J
законного меча шановними головами. Хоть же вони 
і nоляr·ли rолоВ"ами, хоть і вмерли лютою cмerrrю. да не 
вмерла. не nо.ІІягла їх слава. Буде їх слава славна nоміж . . . . 
ЗеМЛЯКЗМИ, ПОМІЖ ЛІТОПИСаМ~1, ПОМІЖ УСІМа розуМНИМ~t 

головами. 

Тут б•t мені й скінчити свою історію про ту •юрну rаду. 
про ·ry заnорозьку оману: да хочеться ще озирнутись на пtх , 

що nicm1 тої б ід~t І)СТал~tсь ж~ші на св і ті. 
Од11равивuаи no nанотцеві nохорони, nоnлакавши Jt.:t 

nожурившись. П('Тро недовго загаивсь у Паволочі . Думав 
був nіт11 на Заnорожжс і розnропав усе своє добро, да якnсь 
і звернув мислі tfa КІtЇВ. Оnинивсь козак коло Хмарища. 
Звонт11ив. однак, да й дуже. із6.1изиuшись до хутора . Вор{)та 
бул-и не nричинені: 11 • стеріг їх Василь Нево.1ьник . •Мабуть. 
ніхто не ~рнувсь ~ · : марище!• - nодумав Петро: серце за
ни.1о. Іде до хати. Квітки ко.1о хати nозасІfХали і nо·Jар<х: 
тали бур' яном. Як oct. •rує - наче хто сnіває стиха. "'Боже 
мій! Чий же ес rom,c?l) 

Біжить у хату. одчинив двері , аж так! І Лt.>си й Черева
них-а оби,_щ і fl nека рні. 

- Боже м ій милиіt! - крикнула Череваниха , t·n,1ес
нувши руками. 

А Пt!тро, ик ускочиu у хату, то й став у nорОГІ ... як уко
nаний. А Леся як сиділа на ocлotti коло стола, то так і о~.:та
лас ь, і 1 місця не зворухнсться. Да вже Черевамиха nочала 
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п~тра обнімати: тілько вже тепеr rtrиropтaлa до себе з щи
f1ИМ серцем. як рідного сина. Печю тerteJ> уже смі;ю під
ступив до Лесі. обвяв і nоціловав їі. як брат сестру: а вона 
аж ~·,1ізонькам•1 вми.1ас ь. довгенько з радощів не змогли до 

.,; ... . . 
(~О'-' 11риити : плака1tи, смІялись. розnитонали 1 одне одному 

ІІ~р~6ІfВЗЛИ. 
Як ось у дІJері (уветься· Чеr~ваІtь. Насилу rtерсстуnив 

ч~рс J nоріг од радості : тілько «бr·атику!• - да й кинувсь 
110 П~тра. розставивши руки; обіймає. ці.'Іус і хоче сt<азати 
щщ· а.., і все тілько ~бгатику!.• - д::І й замоttкве. 

Як же вже трохи вrамове~~1 ись. тоді Чеrеван•1ха nо
саюtла Петра на ,1авці і сама ci;ta коло йоr•о (а Леся з другого 
боtо. у. і оондві дер.жадись йому за РУКІt) да й каже: 

- Ну, теnер же розкажи усе по nорядк у, Петрусю. щоб 
ми тали, як отсе тебе Боr спас од ~:меrті. Нам сt<азано. 
LЩ' ти вже 11евво оддав з п·анnтцем БоговJ душу. 

А Черевань мостивсь, мостивсь. як би ближче було 
с.:лухати: сідав і коло жінки, і коло дочки. так усе далеко 
і треба голову набік нагинати. щоб на Петра дивитись: 
далі взяв да й сів напротив його долі, nідобrанши 11 ід 
себе ноги . 

- Ну,- каже,- бrате. теnер роз~азуй. а ми слухаємо. 
От і nочав Петро усе оnовідати, яt< було в Паво.'1очі. 

Ht• раз приймались усі плакати. Як же дійшло до прощання 
1 nанотц.ем. то Черевань так і зарюмав та одною рукою 
сльози втирає. а друr·ою Петра nридержує. щоб не казав 
ца.rtьш. nоки nереnлаче. А про Череваниху да про Лесю 
що вже й казати! Усі злились у OllМO серце і в одну душу: 
і тяжко було всім, і якось радісно. 

- Розкажіть же,- каже Петро.- і нИJ теnер, як ви ви
крутились од заnорожця да добрались до Хмарища'? 

- Ні,- кa.Jtte Черевапиха.- хіба він викрутив нас із 
біди, а не ми викрутились од йоrо . Братик мій узяв нас був 
доб1)е в СВt1Ї руки. Того ж дня ввечері, як була та безтиланна 
rада . і почав зараз сватати Лесю за ледащицю Вуихевича. 
Як ось смерком їде Ккркло Тур. а за ним десятеро заnо
рожнів у лвір. Показав братові якийсь nерстень: •Оддавай. 
каже, мені Череваня з усім йо1·о кодлом•.- •Нащо'! 
Куди'!~ - •З.велів гетьман забрати ца везти 11росто до 
Гадяча. Мабуть. Череваніані на роду наnисано бути геть
маншею,. 

- Так-так, бrатикуІ - каже Черевань.- Я вже думав, 
що cnpa.вJ.ti доведеться зробитись собачим родичем. 

- Стали nросити,- знов веде річ Череваниха,- стали 
nrосити Кирила Тура, щоб яе губив невишюї душі - t<yJIИ! 
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І ве ltІІвиться. Залрнrли ко.tі 1:1 ридван. r10садили Вtsснл я 
Неtюльttика за nогонІІЧВ і помчал .. нас із двору. М •• nлачемо. 
А Кирило Тур тоді: •Не nлачте, курячі головttІ Вам треба 
радуватІtсь, а не плакати: не в Гадяч я одвезу вш:. а 11 Хма
рище•. Ми давай дяковати, <І він: • Що ме.ні з такої JJJІKІt'! 
Тоді мені rюдЯкуєте, як на рушюtку з вашою кралею стану•. 
М11 'НІОІt так і rюхол~ltи: i·J одtюt·о лиха да в дру1•е! І таки 
справді думали, що в йorn с я думt<а в серці. Да вже як nptt
вeз.rнt tшс у Хмарище, тоді uразьк11Й запорожt>ць сміється 
тu 11 каже: •А ви спраuді думали, що я такий Іt,урень. як яке 
Шрамеюt! Нехай вам цур. вражим бабам! Од ІJnc усе лихо 
стає на землі! Лучче з вами зо~tсім tte знатись! Нехай .1ІШJснь . 
зварять нам вечеряти: нам tще далека дорога•. 

- Куди ж ее їм була да11ека дорога? - сщtтав Петrю. 
- У Чорву Гору, бr·атю,у,- каже Ч:е~вань.- Додер-

жаь таки Кирнло Тур свого слова. що все хналивсь тою 
Чорною Горою [ ... ) 

- Та.к отсе він,- кtsже Петро,- і сестру, й матір 
nокиtІув мя тої Чорної Гори? 

- Ми, бrате, в його rtитали : •Як же ти ·юставив свою 
матір одну з дочкою nри старості?>) - • Що.- ~аже.
козакові матір? Наша мати - війна з бусурманами. наша 
сестра - гостра шаблюка! Зоставив я їм гроше•' · буде з їх . 
noкtt живі: а заnорожця Госnодь сотворил 11е для за
пічка!• - Отакий химерник! 

Так, розлитуючись да розмое.ляючи. і tІез•Іулись. як 
настала обідня година. Kom1 ж. саме nеред Рбідом шnеть 
у хату Василь Невольник і веде за соб<.)Ю сліщщ Божого 
чолопіка. Ходив старий tta торг у Київ да, щщаиши там де<.· ь 
nідуси, :Jараз і загарбар ~ого до Череван.я: дуже коха в~t.. 
Череваttь у його сnівах. Як же Т<' зрадів Василь Нево.rtьник . 
nобачІfвши Шраменка! То з тоs ·о. то з црутого боку зайдt' , 
розставить руки, здJшгш• nле•Іима і. бачся. сам собі не йме 
вір•t . І Божий чо11овік зрадів: аж. усміхавсь. t>6..1апуючи 
кругом Петра. 

Ще веселіш nочали тоді r-омоніти. Леся щеfkтма. як 
ластівочка. Після обіда Божий чоловік іграв і cniвttв усяких 
nouaжюtx nісень. А як одходив із Хмарища, Петро rН,)!ІОжив 
~ V 

ному гама~ грошеи за nазуху на викуn невольника з не-

80/Іі, ~ панотцеву душу 1 ... 1 
Пе'tро і оставсь у Череваня, нк у своїй с ім 'ї. Черевань 

йому став теnер за батька. а Череваннха за матір . С1·ш1 1t 
ж.ити в·куn·і люб'язно да прия-.но. 

Ну, сього вже XI.'Tt. і не ка1ати. що, зождавши півrоку. 
чи що, nочали думати й np<) весіллє. Іще tte rари::ш і весна 
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розгулмась. іще й вишеиьхи в (:Щtу в Лесі не одttнілнсь. 
а вже Петро із Лесею і в napi. 

Так-то усе те лихо минулось. моu приснилось. Яке-то 
воно страшн~ усякому здавалось! д от же. як не Божа ІЮ.-1Н, 
то їх і не 'Jачеnило. Се так, ик от і•t ко.ТІн схоnитьс я заве
рюха - rромом r-римІПЬ. вітром буrхає, св іту Божоr·о не 
в~шно: rю:щм.1с L"Тnpe дерево, r1овІІворn•tує 1 корі нням дуби 
Й 6~рt'зн : <J •юму ука'JаВ Г ОСПО.:.І.Ь fЮСТІІ Й цвіст•t, ТІ.' Й oc·ra-. . . 
неться, 1 красує;т~я весело да rrншно, мов 1зроду и хурто-

вюш ие ба•тло. 

МАРКО ВОВЧОК 

ІНСТИТУТКА 

(СкnрОЧі.'ІІО) 

І 

т. г. Шt!t1Ч('ІІКУ 

Л ющt д•tвуються. що и весе:tа : ІІадійсь, ropи-6iJнt не 
ЗІІU..1І.І. А н зроду така в.да...'Іася . Урщщсь. ~о:ажрь. та і вдаАся ... 
Бу.1\>. мене ft б'ють Сбодай не згадувать!) - не зztержу 
ссрuя. зan.rraчy: а роздумаюсь трохи - і сміюся. Бува лихо. 
ШІ' nла•Іе. а бува. що й скаче.- то так і моє тtшенько. Я кби 
мені ·Ja кожною бідою моєю ПJ'Іакатн. досі б і очі .и внrt.1Зкащt . 
Батька -матері не зазнаю: сиртою -..росла я. nри чу ж иtt і, 
у людях ... 

На десятоліттмх вз.яли мене 11 двір 1 ... 1 
Сидимо, бу;rо. день при дні у ІІЇио•tіИ та робимо. А тихо 

Іі.(МО тебе, як за••аровано. TL1ь1ot rtaнi ·.1аоха або хто з ді&•tат 
на ухо за чим О'.JІІСТьсм. котора зітхtt~ з нуду. Докучає, 6у:ю. 
та робота. Дс..жу•tає.- аж пече; та що врадиш? Сnа~:ибі хоч 
"3<1 Т't.'. що ІН~ б'ють десить раз tta дСІІ'Ь, як от по інших чусмо. 

А як кomt, то. було. звеселіємо Іtе :тать чого. Весе:Іі~ш.ко 
нам,- аж серце трепече! Ко11и б воли, заспівав би т·ак , щоб 
1 на седі 11ytta-1o ... Не всмілимос~.! .. І зглмдуємось. та см іх 
на~: rак і б~рс. То одна моргне бр<щою. а друга їй одморr-ує. 
ro rtрив'ижуть тую до стL1ьчика косою; інша зскочить та 
почне внетрибувати днбки-днбк Іt , tцоб nані не nоLІула .• -
крутитьси, вертиться. тільки рукава май-май-май... Чоt'О, 
було. ке sнробл яємо! 

У старої r1ані не бу,,о роду. окрім мада собі унучечку. 
у Києві обучалась у якомусь там ... ()Т коли б вимовити ... 

І 



ін-.сти-туті ... Було частенько до старої листи шле; а стара 
тії дисти що.11ня вичитує,- і попоплаче НЗ./1 ними, і попо
смієтьсJІ. Коли пише унучечка, щоб уже rІриїздІПИ за нею 
та додому забирати... Мати Божа! увесь будинок зворух
нувся: білити, мити, прибирати!.. Панночкн сподівасмос.ь! 

Стара пані немов одужала: І<оливає з кімнати до кім• 
• • 

нати. вигля.11ає у кожне вtконце на шл.ях 1 кас туряє за село 

дивитись., чи не їде панночка. А нам того й треба. Ми за той 
тиждень, що її виглядали, сказать., нажилися. Шлють. то 
біжt.мо-летимо... Весело зочити степ, полJІ красні! .. Стеn 
зелений наче втікає в те& rн:ред очима да,,еко кудись. 
далеко ... Любо на во,,і дихнути! 

Квіток, було, назриваєм та nозаквітчуємось, як молоді. 
та до самоrо двору тими вінками величаємось . А встуnаючи 
в двір, схопимо з себе, позакН.Іlаємо,- та так було жалко 
тих вінків кидати, так .жалко! 
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Діжда.'Іи nанночки, приїхала... І що ж то за хороша 
з лиця була! І в кого вона така вродилася! Здається, і fle 
змал.ювати такої краді! .. Стара як обійfІяла й, то й з рук не 
виnускає; цілує, А милує, та любує. І no кімнатах водить. 
усе показує, усе розказує; а nанночка тільки обертаєrьс" . 
туди-сюди та на все цІкавим оком спозирає. 

Пасадовила її стара за стіл . І плаче, і радіє, і розтпує. 
і ч·астує: «Може, тобі ТОІ'О з'їсти? Може, того спити?• На· .. . . . .. 
ІдJ(ІВ, наnиткІв понастановлювала; сама СІЛа коло неІ,- не 

надивиться. А nанночка усе nрибира, наче той горобець., 
хутенько й чистенько. м,. з-за дверей дивимось на них 
• о V 

1 слухаємо. що то панночка говоритиме,- чи не .111идемо. . .. .. 
якІ там у не І думки, вдача, звичаи. 

- Яковось-то ж.к..1ося тобі, cep.lleJJЬko, самій? - питає 
стара.- Тн мені не кажеш нічого. 

Ай, бабусечко! Що там розказувати! Нуда таJ<аІ 
- Вчили багацько?.. Чого .ж вивчили тебе. кришко? 
- От захотіли що знати! .. Добре вам, бабуню, було тут 

жити на волі; а що я витерпіла за тим ученням! .. І не нага
дуйте мені його ніколи! 

- Голубочко мои!.. Звісно вже- чужі людИ: оби
жали тебе дуже ... Чому ж ти мені зараз сього не про
І1исала? 

- Що ее ви, бабуню? Як можна'? .. Зараз дознаються ... 
- Бідолашечко моя! .. Скажи ж мені, нк тебе там крив-

дили тії невірні душі? 
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- Ох, бабусеч1<о! І морено, й мучено нас - та все дур
имцею. І те вчи. і друге, й десяте, й n'яте ... товчи. та товчи. 
та й товчи! .. Нащо мен і те знати, як по небу зорі ходять 
або кк люди живуть nоза мор.ями. та чи в їх добре там, та чи 
1 іх недобре там'? Аби я знала, чим мені себе між людьми 
nоказати ... 

- Та нащось же учаться люди, моt ·юлото! От і наші 
nаниочки - на що вже бідота. та й ті верещать по фран-. ~ 
цуЗЬJ< ІИ . 

- Е, бабуню! .. - защебета-1а nанночка.- До фран
цузької мови і до му'Jwки добре і я бралася: до танців тож . 
Що треба, то треба. На ее вже кожний уважає, кожен і по
хаалwть; а все інше - тільки морока. Учись та й забущ.І 
І тим, що учать,- нуда. і Tttм, що вчаться,- біда. Багацько 
часу проnало марно! 

- Так як же еще? Погано вчать? 
- Кажу ж вам. що й нудно, і nогано, й марно. Вони тіль-

кн й думають, о би їм гроші виnлаткли, а ми думаємо, як би 
хутче tІас на волю виnусткли.. . Чого ж ви задумались, 
бабусю? 

- Та то, серденько. що гроші брали за тебе добрі, 
а вчили nогано. Що ж, як ти далі і все nозабуваєш? 

- Бог із вами! Як же б то між гостими або в гостих 
nозабуаати музику або танці , або хоч би й мову фран 
цузьку? .. А про ту заморську нісенітницю, то я в одно ухо 
вnускала, а в друr·е виnускала, та й зовсім-таки не знаю. 
Цур їй! 

- А ях же часом хто в тебе спитає, як там тїі зорі по 
небу ходять. абощо? Люди й осудять зара-:J: вчиласи, та й не 
ТJІмитьJ 

- Та що ее ви. бабусю? Та ее .11 ті.1ьки вам nризнадась, 
• ~ V 

що не знаю. а чуж а зроду того и не дошимраютьс.ІІ, нехаи 

хоч цілий день питають. Я зо всього викручусь, іще й їх 
остуnачу,- он як. бабусю! Хочете, и вам засnіваю? 
Слухаі%те! 

І засnівала, заткгла,- наче срібло nерескnається. 
Стара П ці,,увати: 
- Серденько моє! Втіхо моя! 
А nанночка до неї ласиться та просить: 
- Ку[lіть мені , бабусечко, no новій моді убрань хо

роших! 

- Про ее не турбуйся, дити моє. Буде в тебе всього. 
Ти в мене будеш царівна над nанночками! 

Ми, дівчата. ізглядуємось: чого там nанночк.и нашої не 
навчено! А найбільш, бачця, людей туманити! 
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- Ходім .1ишень. голубко.- говорить t:тара пані,
я хочу, щоб nt собі обрала котру дівчину. 

Та й веде її до нас. Ми <щ дверей. та в куток. та куnою 
в куточку й збилися. 

- Се ваша панночка,- nромовляє до нас пані .- ЦілуА
те їі в ру~ку. 

Паюючка, чи глянула 1щ нас, ч:11 н і, nporтяr11a дв і пучечки 
• 

nоцІЛувати. 

Стара всіх нас nоказує: ее Ганна, а ее. Варка. а І.t.е Дома

ха \ ... \ 
- Як тебе зовуть'l - nитає мене панночка та. не слуха

ючtt мене, до nані:- Ся буде мен і ! 
- Так і добре ж: яку схочеш, серце: нехай і ся . Гл яди ж, 

У сти но (на мене), С.;1у жн добре.- панночка тебе жа.'1у
ватиме. 

- Ходім уже, бабуню: годі вже! - перехоnила nанноч
ка: сама скрквилась і 11ерехилилась набік, і очі чогось ·Jаrtлю
щує, і з м ісця зриваєта.rя,- от стеменню1 кіт, як йому 
1 .'Іюльки в вуса nихкають ... 

Треба ж, голубко, - каже стара,- їі на розум навчи
тн : ес дурні rол()ви. 

- Шкоп.а, бабуню~ що спершу їх не вчено! Тепер пораА
с я! Було яkу віддати до м іста . 

Та й говорить собі. 11аче npo коней. абощо. 
- Ой Устечко! - журнться дівчата,- яково-то буде то

бі, що вона така нелривіт11а! 
А що ж,- кажу,- дівчата! Журбою по;ас Ііе пере

йдеш, та й од долі не втечеш. Яково буде - побачимо. 
Та ti с.обі задумалаt~ь. 
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Увечері КJнt~уть: о І ди до нанночки- розбиr>ат•t • . 
ВвііfUІЛа; а nаJІночка стоїть nеред дзеркалом і вже усе 

·Jриває з себе. 
- де ее біt·ада '? Швидшt: мене розбирай!.. Шв•щше: 

Я СІІЗТИ ХОЧу! 

Я розбкраю, а вона все nокр•tкує на мене: 
- Та хуrче .ж бо, хутче! 
Кинулась на ліжко: 

Роззувай! .. А вмієш ти волосся звиват ~оt ? - питає. 
Ні. не в.мію. 
Боже мій ! Горе мое! Я ка ж вона дурна! .. Іди собі! 



Дівчата вже м~uе дожидають: 

- А що. Усте'/ Що. сестрнц~'! Яка Іюна. голубко? 
Що їм казати'! 

Дурна я.- кажу,- дівчатсt . бСІ не вмію кіс і'1внвати ! .. 

5 

( ••• J П<1чалось nрибиран11я re f.:. Стара скрині з комори 
Інкочує та оксамит11, рубки тонкії в11бирає, та кроїть. та при
міряс на r1анночку. Пa ~rнQ• r t..a аж 11 іщ· какус, аж із радоutів 
червоніє. То до одного дзеркала t:К <''ІІtТь, то у друге зазирне: 
склянку вод•• візьме. то і1 там тобує. яка вона хороша. Т~1 . . ' . 
замете tщси . Т<' розnлІтає. то стрІчками nерев є, то вквІт-

чається ... 
- Ах, бабусечко.- було, ВІtКрІtкне,- коли вже я в ат

ласову сукню вберуся? 
- Як заручишся, дитино моя , - одказує стара.- Дам 

тебе за князя чи за графа, за багатиря всесвітнього! 
А nанноqка й голову задерла. і вистуnає так, наLІе вже 

вона княгиня великородна. 

Та тільки в Н"ИХ і мови бу;то, що кt-tя1і та пани вельмож
нії. Було, і к весіл.r1ю зовсім rтриберуться. і будинки постав
ЛRють кам'яні, і коней вороних nозаnря.гають.- аж лихо! 
Пересиnають такеньки, nересипають.- Іlаtнюqка й зітхне : 

- Що, бабуню! Тільки І'ОВ\)римо •.. І досі ще нікого в нас 
не було! 

- Та 1ажди ж бо трохи: наїде такого. що й н~ nотовrr
Jtяться . 
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Потроху та помалу усе панноLІКа на свій лад nереверну
."Іа,- ж~tття і госnодарство. 

- Покиньте ж бо. покиньте, бабуню, n.1ести! Хіба нік о
му в вас діла робити? Хто приїде, а вн все за чулкою маня
чнте, наче nрислужниця, абощо. 

Та нудно без роботи, дитиtю! - одказує стара . 
В і ·Jьміть книжку nочитайте. 
Що к ••·итапtму? Я вже не бачу читати. 
То так nогуляйте, тільки, голубочко, не п,1етіть! Ви 

мені лучче ок о tткольте тим дротиком! f ... ( 

Нас. дівчат, усіх гаnтувати 110садовила . Сама д учи1·ь 
та pa:J 110 раз traдбira. чи urиємо. І обідати йдемо, то вона 
~муриться. свариться. Далі нж.е що день, то вона сердитіша ; 
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вже й лає: часом щиrtне або штоьх не стих а ... та й сама nочер
rюніє, як :жар,- засором~1ться. ПФ:и ж тільки не звичилася; 
а нк оговталась. обжи.1ася. то пізна.1и ми тоnі. n~ воно в світі 
лихо живе. 

Прийду, було. їі вбирати. Т() вже я.кої наруги я од неї не 
натеролюся! .. Заn,1ітаю коси - не тuк! Знов розnлітаю та 
за11,1ітаю.- знов не так! Так цL1ий р;нюк ІНі тому nробавить. 
Вона мене й щиnає. і штирхає. і r·рt.>біндем ме не скородить, . . 
1 шnильками коле, 1 водою зливас,- чого, чоrо не доказує 

над моою головонькою бідною! 
Одного !)азу дожидали в нас nо.1кnких з міста. Двір 

замели ще знечора; у будинку nрибрали, як ік Великодню. 
Сі.'!а nанночка зачісуватись. .. Лишенько ж моє! Лучче б жару 
червоного у руку набрала. як мені довелось туманіти коло 
їі русої коси! .. І така. і онака, геть-nріч nішла, і знов сюди 

~ . . . 
nостуnаи; 1 n)(ати мене. 1 на~какувати ІІа мене,- аж JІ ЗJІяка-

лаІ." ь! Та реnече, та дзвякотить, та туnоче-туnоче. а далі як 
зама•ае! .. Я в двері .• а вова за мною в сад: «Я тебе на шматки 
розірву\ Задушу тебе. гадино!" Ог,, инусь я на неї.- страшна 
така зробилась. що в мене й ноги захитались. Вона менt> 
як схоnи1·ь за шию обіруч! .. Рук 11 холодні. як rадюки . Хочу 
скричати,- дух мені захопило, так і рухну.r•а коло яб.тrуні, 
та вже од холодної води nрокинулась. ДивЛ'юсь - дівчата 
коло мене скуп•аились, білі усі. ик крейда. Панночка на 
стільчику розкину.1ась, плаче ; а стара над моєю головою .. . .. ... . 
стоать 1 так-то мене лає. така вже люта.- аж н1 у ротІ 

'ІОрІІО. 

- Що ти накоїла, ледащо! Я к ти см L1а nаниочку гніви
п1'? Я тебt> на Сибір зашлю! Я тебе і1 с ніту зжену! 

А nаІІночку ОМОВ!І ЯС: 

- Не n.1ач, не nлач. инrолмточко моє: с,1із твоїх вома 
не годна! Ще занедужаєш. Боже бороа1и, чмо! 

- А тобі, ледащице (з~аnв снаритьс я на мене) ,- а тобі 
буде! .. 

Дівчата підняли мене й понес;Іи, а в хаті так і оnали коло 
мене, плачуqи: 

- Устино, серденько! Оплакана годинонька твоя! .. 

ЦL"Іу весну мене теn1111М молоком напували, nок и я трохи 
очекьnwш. 

Лежу сама,- усі на nанщині,- .1ежу та все сооі думаю: 
«Таке молоде. а таке немилосердне. Госаюди!~ 
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У хаті хоподс.ж і тихо: стіни білі й німі; я сама з С ІІОСЮ 
душею. Вітерець ше41есне та nрихи.1ить мені у віконце nа
хучий бузок. Оnівдні сонячюtй nромінь гарячий перекине 
через хату яоtу стягу треnечущу ... наче мене жаром о6снn.1е. 
І таJ< усе сама-самісінька із сJ.юїми дуМJ<ами - як у світі 
жити! Рада, було,- Боже м ій, як рада! - ко;tи зашумить 
садок. стемніє світ і загурчить дощ о6 землю! .. От чую. щось . . . . ... 
затуnоче ... репr 1 ror.rtн ... у хату до мене зграя дtтеи усиn.1е. 
Веселі. червоні; вітають мене: ~нтрискають ме"е дощем із 
сеЬе: nнуться на вікно нетермячі, коли той дощ ущухне: . . 
сПІвають: 

1 ІН.\Н . 11 Іi.!rn. t"()Ht"ЧJCH. 

На nнnщ•~ ІІС\Лі.'Чk•'· 

На 6абн11с.- 1ілJUІч1ц>. 

На ІJiiWC І ІС\;uІІр"ІRІ(О! 

f •.. ] Часом несподівано котора дівчкна вбіжить до мене 
з будинку. 

Устино! Голубко! 
- А що там у вас ді<:ТЬСJІ. сестрице? - сnитаю П. 
- Хоч не nитай, Устино,- лихо! Ганну сьоt·одні били, 

учора Параску, а 1автра. мабуть, уже моя черга. Ой, матінко. 
коли б там не огледілись іще за мене! Ох. Усте, бідна наша 
голівонька! 

1 І 

f •.. f Ті.Ju.ки і дишемо. було, кк наїде гостей-nаничів та 
трохи забуде оро нас nанночка. Вийде до них - ляскотить 
nо-rпашивому, nрквітна, люба - і що то? - не nізнати! .. 
А вже як ті nа.кичі коло неї ... Той nоруч із нею шиєтьсJІ. а той 
з кутка нu неї очима світить; сей за нею у троnу точиться. 
а той знову збоку nоглядом забирає. Вона ж між ними. мов 
тая nереnели•tка, звивається. 

- Котрий з них nоnа~еться? - говоримо. було. дівча
та ... - До"Jнає неборак. nочім ківш лиха! f ... ) 
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Спізна.вся з nанночкою полковий лікuр та й nочав шодня 
вчащати. Таки•1 він був тихий, зви•.айний. до кожного nри
вітниі1,- і на nанича не походив! .. Станом високий,- пІка 
вже краса. що й не ска'JЗти! Тільки що гордий д.у же.
на жодну не nогляне:, не '3аrоворить., хоч там як до йоrо 

не заходь ... 



Панночка. •tуючи таке. було. частенько гuвnр•tть старіА: 
- Якбst tщ, бабусечко, того лікаря до нас занітали,

щ:х<Ій nобачу, яt.ий! .. 
А стара. 6у,1о. на те: 
- Моя дитино, нацокотали тії верхоумкtt скосирні. а тн 

віри nойняла... Велике дttво - полковнИ лікар! Се J..-1 11д.ti, 
б і;~ота! Що тпбі з такими заходитtt? 

- Та нехай я тiJtьtot Aoro nоб<.~чу. бабуню! Чи спрuвді 
ві 11 такий, RІС с.'tамють. 

- Цур йому! Ще вв' яжс:тьсяІ І так уже багато коло тебе 
tКІІН<Jється. а жоден не свnтас. О!lин одщ>rо nеребиває та 
~ tшряться.- бодай ви еиказилис ь! 

От же як стара одмага.1ась! А внучечRа Rк на nню ст3lІа : 
л і каря та й лікаrи! Першого ж ваїзду. ик жарttув nо.1ковий 
на•tа.'І , мусила стара ними ІІсрека'Зунати. що л ікари до себе 
в •·остину заrtрошує. Ті .живо rю•·одшrttсь: • Прttвt>земо . ІІРІ1-
всзсм()» ,- кажуть. 

- А К(.ІJІИ ж ВІІ нас одв ідаєте? - rtитас nанночка, 

'-' Ю.'1tt-туди обертаю•tись та в віч і їм заглящtЮ•Іи. немок як 
J1 Іtсс ня.- Чи хvтко'! • 

- .К Оо1И uи такі ласкаві, то ми й nозавтрьому будеr.ю,-
кuжуть гості. як на нurax не nімітуючв. 

І nоїхали. рад~ньк і. що .ц.vrнtенькі. 

l .l 

1 ... 1 Занt.>ду.жа.1а наюючка. Охає, і стопtс, 1 кричить. 
Стара з.1якалась, плаче. no лік:Jrм ШJІе. А 11ол ковий JІІ8КІ
щнй. кажуть. та й живе б;Іиж.че за всі.х.- rю його! 

Тим часом оанночка uбралас 1. як•rайкраще та й ле.житІ• 
у .1 і жку, ик мальована,- дож~щає ( ... ( 

Л ічив-.1ічив той біпо.лаха та й закохався. П окохала ЙОІ'() 
t1 ІІ:tІіtюч-tса. Почули духом nаничj, кущt nотягло, - nостерег
;щ одразу, ЩО ІЮНН «::, Та Й 'J~ЛИ 'МИ. 

Стара пані тL1ьки що t'оловою в мур не б'r.ться. та н і •t tІІ'О 
не ира!U{ТЬ: •Як 811 мені. бабуню. на nереш,.;од і станете -
умrу! .. І ~~~ гомоніть! н~ tJ:lМОМНЇІТе! Зми..lуЙТt'С Я! • 

Стара іі годі. ті-1ьки охає. 
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( ... 1 Ото вже й сватас він пщrночку. Птtчс ст<tра й жу
рtt1' І.>(.:Я ТЯЖКО: 

- Я ж сrюдівапась тебt> за КІІЯЗJІ дати. ·1а багача. за 
8СJІ ЬМОЖНОГО! 
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- Ох.. Боже ж мій! - криkну;аа 11анмочка. плачуч~t .

Та коли б вi tt був бuІ·атиИ та ве.1ьможt1ий . к б і гадки не мала! 
Давtю б уже була за ним . Та ко.1н ж тзке безта.'ІаНІІЯ моє! 
Така мені доля гірка виn а. 1а 1 ... 1 

Засумувала Іlанн<щt<а, аж. змарtІі.1<І і зблідла ( ... ) 
Мол оди й с·rав nомічати. турбуг.rьс я : 

- U.to таке? Чого ~:мутна'! 
- Поберемпсь,- говорить нона йому.- а як жити 

з тобою будемо? Вбого! 
- От що тс.-бе журить, серпеньІ<о! .. Нащо нам теє rtан,·т 

во, багатство, коли буде наше ж11ття красне. наша до.1м 
весе.'Іа? 

- Бач. ти о6 мені 1'1 tte думаєш! - О11МОМм йому.
А любо ж тобі буде, я.к nриІде х1о до н.ас та буде з нас 
глумитись: оОт живуть-бідують!• 

Та й заnлаче. 

- Сердень~о.о мое. що ж мені. бідному. в світі робнт11'! 
Де в"J яти? Я зроду не жадав баІатстна. а тent.!p nрагну tк:іх 
розкошів д.1 м тебе . тобі на нтіху ... Що .ж я вдію? Рад би я.
кажІ.'.- небо nри хи,'Іити. та не хилиться! 
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Любила вона його. та якось чу:uю :tюбила, не П<І
.1кщс t.ки І ... 1 

- Слухакте.- каже до ного, - їдьте до міста та куn іть 
мені те й те. та хутенько! Посtц)рітьс я ж, щоб я tte 
гнівалась! 

В ін зараз їде, ку11ує там. ЩІ) казано. 
- Боже мій. чого ее 11011акуrювувал и. Я сього не 

хочу! Тдьте та 1мініть! Мені такого не треба ! От добро 
ВІtШ)'КаJІИ ! 

Зtюu іде ві 11 , міняє. 
Або так. Х оче оіІІ BOLUt НЗІІИТИСЬ. - IIOHU: 

Не nийте, не nийте! 
Чому? 
Я не хочу! Не nийте! 
Т~а кomt ж н хочу nити ! 
А я ttc: хочу! Чуєте'! Не хочу! 

І ... ( Стара тим часом рС)ЗІІиrус про його, мк віІ-t СІ)бі 
МІ.ІЄТЬСЯ . та Й ІІ DГІ ИТ8J1а, ЩО U ЙМО хутір Є. 

- Дитино моя! В його хутір є! 
- Сnравді'? - nоkрикне nанночка. зірвавши~:ь з місw. .-

Де'! Хто казав'/ 

~І І 



_ ·та не дуже Далеко за містом ( ... J 
_ Ах. БоЖе .ж мін милостивий! Чому ж ее він мені fie 

110)(8апився? Мабуть, не~еличкий хуторец.ь,- нічим 1'8раз;А 

х,в~рrr~сь. А все .Ж хут1 р! Усе ~ держава! . . . 
.стрІJtа його веселенька., nривІтала любо, а вІн радtє. Не 

знзt;, 111.0 вітають не його,- хуторець вітають! 
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обРіздві їхзаручJtЛИ. tостей-гостей наїхало! .. Панночка 
,.-aJ(S• весела. балаклива; очі блищать; водиться з ним поnіД 
укt1· А він і очей з н.еї не зведе,- аж сnотикається на ході. 

~ульба точилась до сам?го св~_ ту. 
-· Qтже. скоро жених t госn з двора. nаtП:ІОЧl<а в nлач: 

::._ ~Шо ее я nоробила! Шо ее и nочинила! Та яке моє. 
JNІ"ГГ" буде вбоге! ( ... І 

_ Дитино моя! Серце моє! Не n,'1 ач! .. Не будеш ти 
бar.a--rUJЗ од усіх та й убогою не будеш. У ее, що и маю, 

вс~ твое. . . .,. .!!!.· • • 
в·она як кинетьси до старщ , <NІим.ає, цІлує: 

.:_ Бабусечко мои, матінхо! Дякую вам 3 душі, з серця! 

А"' світ мені nіднявся вrор~! ( ... І . 
· 1їJІf>КИ що жених на nорІг. nанночка д.О и:оrо: 

_ Бабуня нам Дубці дає! Бабуня Дубці дає! 
в ; н сnокійненько собі й каже, ласкаво їй ycмixa-

ІQLJI'fCb:T . • Я ю6 Д б . Т · _.:_ и радІєш, то и я рад. сам дуже л лю у цІ. ут 

и ~rІізнались і n.окохались ... nам'ятаєш. який був тоді сад~ 
~еЛ~неJІЬ~ий, квітчастий.- ях, було, 3 тобою походжаємо, 
rопt>римо. v 

А вона иому: 

_;_ Садок зелен~ньки.й, садок кв.ітчастий ... Ти згадай, 
. J.І.е. to<i. Дубці дохідні! 
с~р мцлодий аж іздриrнувся і дивиться на неї.- ніби йоr·о 
u.t0Cb pa'JOM здивувало. '.)ЛИКаJ1 о, у серце ВЖЗJІИЛО r ... І 
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М о.подий nриїх~в за нею .на четверику. Коні вороні. 

басІ' їі [ ... І -
1 ихоs·о та иснаrо ранку ви1здили м.и '1 села, а мороз а:ж 

тріtІlить. Іній заnушивверби; біліли віти і сяили ~оти сонця. 
Д·і ·Р•НJТ8 висипали на вуJІицю; кланяються менІ ... 

~12 
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Присмерком дочаnа.1и до хутора. В хуторянських хатах 
де-не-де світилось. Тдемо вулицею; ста..1н кшю будинку. 
·На рундуц,Ї куnкою CTOJITI• ЛЮДИ із С ВіТ.10М, З XJtiбoM СВЯТИМ. 
Кланяються, 14ітають моJюдих . 

- Сnасибі. сnа~ибі.- дякує nан. nриймаючи хліб на 
свої руки.- Привіз я вам nанію молсщу.- чи вnодобаєте? 

Люди до неї - щоб то їі nо-своему вітати; а вона вихо
nила в когось із рук свічку та в двері - стриб! ЛюдІt так 
і шугнули од тих дверей ( .. . 1 

Пав. несnокійний , смутний. nішов собі. ІІОХИЛИІЩJИ 
rолпву. 

Ввійшла і м. диВJtЮСЬ. роздивлнюсь. Світлички н~вели••кі . 
та гарні. ч.истен.ькі . Стільчи~о:и, столики - все те новеньк!,!. 
аж .1ощитьси. Чую - говорить nани. Прнс,,ухаІUСь - nані 
моя х-1иnає. а nан тах -то вже їі б.1аrає.. так благає! 

- Не плач. не плач, життя мос, серце моє дороге! .. 
Ко.1и б же я знав. що я тебе ображу.- зві ку б не кизав! 

- Ти, мабуть, усіх мужиків так ізучив, що вон•t з тобою 
зананібрата! .. Гарно! .. Оглядають мене. всміхаються до мене. 
трохи не кинулис ь мене обнімати. Ох. я нещасJІика! .. Та 
як вони сміють! - викрикне наостанку [ ... 1 
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Проходила .и по всіх кімнатах - нема нікоnс1нько. 
Вийшла на рундук,- ніч міс.ична, зормна. Стою та rюздив
ляюсь. коли чую: •Здорова була. ді вчинонько! .. - як на 
струн і брязнуло обі к мене. Стреnенулась я, дивлюсь: ви
Сt)КНЙ nарубок, ставний. nоглядає. всм іхасrьси. І засорttми
пась. і злякалась: стою як з камевю, онімі.1а , та тід ьки . . 
.:HtR.1 10Cb ЙОМУ В ВІЧІ . 

- Стоїш сама тутенЬJ(а,- знов озивається nарубок.
мабуть. не знаєш. куди йти'! 

- Якби не 1нала. то вас би сnнтш1а,- од.,юв•tла йому. 
схаменувшися трохи.- Буt~айте 'J,llopoвi! 

Та швиденько в двері . 
- Бува~і здорова. серденько! - 1.: ка зав м~ні ус,, і;!. 

2fl 

Сиджу сама у діво'fій : сумно. тиша така 1 •.. 1 
Ко,,и щось у ві tшнцt: стук -~тук! .. Так м й '1ГС1ріла ! .. 

Сама вже не з11аю як. а .'!оrааалась ... Сиджv. ніби не чую. -



ГІере.жда:ю трохи - 11108 стукає. Метнула~ь я та дРері 
всі ноnр11чиняла . щоб пави не 110чу.'1и . 

- А хто ее тут'! - nитаю. 
- Я , дівчияо-rорл и•ІІш! 
- Мабуть. кажу.- ч•t не nомил.ил и(:ь: не 8 те вікщщІ." 

добуваєтесь! 
- То ж бо й не в теє! Нащо ж і о••і 8 лобі , КІ)ЛИ н" 

ЗОЧИТИ КОГО треба! 
- Не так-то конче й треба! ) ... ) 
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Хтось устуnив у сінці. Я ві.д•Іиttил а, аж ue бабуся. 
- Здоровенька була, дівчи. ІІ о,- nромовила до мене .

Просимr> на вечерю, зозулькnІ 

- Сnа(: ибі, бабусю! 1 ... 1 
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Пішла я за бабусею •Іерез двір у хату. 
- Оце nривела вам дівчи Іі у,- каже бабуся, ввознчи 

мене .в хату. 

А в хаті за столом сидить Назар чорнявий і м олnдичка 
rа рІіснька , жінка Назарова. У nечі nалає. як у гуті. Ощ·ві
чують весеJ10 білі стіни і божннчсж. в11шиваним рушником 
навішений, квjтками сухим11 й зіллям ук вітчаник. З rюпиці 

... . . .. . . . 
МІ1СИ , миски и мисочки. r зеленr, и червоtІІ , 1 жовтІ, наче ка-

міння дор~)rе, викрашаються . Усе таке весм.е в тій хаті 
·бу.'1 о, nрибране, ос ЯJОше: і ку.ж L-1ь м'якогІ> льону на .жер.~.ші. . .. . . 
І ЧОрНИИ кожух на КІЛК у. І nлетена К(ІJІИСКЗ З ДИТІІНІіЮ. 

- Просимо до гурту! - rтривітали мене і вклонились. 
- Може б, nоруч зо мнnю та ка кrа.1я засідала, га '! -

каж~ Назар . 
- Хіба ж ви тутечки найкращі, дядьку? - nІtтаю. Сuма 

озирнуJtас ь, аж той nарубо" уже тут.- з кутка на мене за:н1-. 
BІtliC м , аж гаряче менІ ~тало. 

- А то ж ні?- каже Назар.- ПридИ-ВІІсь JІишс:нь 
до мt:Ht' щ)бре : то-то ж гарний! то-тn ж хорошиіі ! 

- Хіба nоночі ! - одмnвила йому весе.'1О молодичкu. 
CJІaB tia буJІа то жіночк<\ ,- зваюt Катrt•ю: бі.1нвень"" ~. ,,_ 

бі . трошки кирnатенька. nчиці гuлубоцвіТІ)Ві , ясне нькі . а l' і! 
ма кругленька і св іжа, як яблучко. У чсрвон<>му очіпку . у ·н:
т~ній юпочці баf:вій . Сміш,тива була й гордоватенька ) ... 1 

- Ну. ну! - каже їй Ha"Jar.- КоЛІt б оце ІІе r·а.1ушк и. 
я б тобі одказав! .. 



Тут-бn самс:> Катрн ii l.)t'O nоставила н.а cтL'l м•t-.: КУ 1 

І а.'1VШК8МИ • 
• 
На1ар мnprnyв на мене . 
- Не гр і х тому добре nutk'чepRти, хто яе обі:1ав! 
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j ... J - Ну. що буде , те 11 буд~.- м•t все nеребудс,..tо! -
ryк 11ytt Н а1а р.- А теnер - .-:to t-а:tушок берітес.:ь. А тІ'f. Про
кntІе. чмо не іtзеш'? Пані тобі в nк о вІ1<Іла'? .. Чи, мп.>І' t:. нн 
Кf'З..1 Н'! 

Та й моргнув на мене. 
- Нехай мені та nа н і й не t' НІtться! - од.мовІt8 rrару

ОІ) Іо.. ~· ідаюч11 nроти мене .- Де tt<Нta й вrодt1лаt' І• така 
Не ІІ рІtRЗНа ! 

Tmti молодич "а по мене: 
- Дівчиlіо-С~рденьк u! Скажи HUM усю щиру nratt,'loнькy. 

я .- :~.уша до дуШJ ... 
Та й сnинилась. В<.·і на мене дим.итьсм nильно ... І пару· 

бок uчей з мене не 11;1еде . Якби мен і не той nарубок , тn 
не~ б нічогu. а nри йому с<'ром,,юс.: я r a червонію.- ·rrюх н 
не заnлачу . 

- дівчино! Лиха наша пан і м олода? - вимоекть t< атрм . 
- НедоораІ - кажу ї1і . 

го~· rюди милосер;:нт іі ! - " Р''"/1 \'.13.- ЧV.10 ,..i t !C cer
llt:. чу.1о! .. Днтино мnм ! - К ІІІІу:tась ·до кол~ски. ~~ "·1 11 -
.1ась над дІtтиною.- Ч11 того ж я сnод.і ва.1а~ ь. И.:tУ' 11' 
ві .'І ьна за nа~tського! Bu11a кже іі ІЖОМ своїм нас ГІ<'"- t:Р 
.1~ 1 ... 1 

Повечермвшн. по6лаrос.1ОВІt ІІІlІ ись. біА<у назал у (іу.1І 1111'" · 
U JU МНОЮ: 

- На добрані ••. дівчиtю! . 
- Hu д1'Юран і •І вам ! - nд"аза.1а та й ускочил ІJ в СІІІИ . 

Уиі ншщ1 в ді вочу.- с~rще в "1ен~ б'r.тьси-б 'єrься! .. д~маю 
ra и думаю ... як він вдиоивс м в мс:н~ nчима ! .. І чо1·о. Т(1~1 nа
rуб•ж ч і І1л Rєrьс R? .. Бодай же Иоrо, я кІtіі хороший! .. Мr~ я •tь 
сп• іn. nроти мене уtЮВІІ і ... 

Он ч,, "u"'"""' '' " чс-ІІ ~о~о.~ . 
Ht' \. 8ПН ІІІ ІІ.оtЧ) 0• 

П і~нм так і ІІ ідмивас мою д\ шу ... Сама не зtfft iO. Ч І ІГО 
• • 

душа моя бажає. Ч Іt щоб и ін l І t ІJву uзвався під .-і коrщем, 
ч ~t щ(16 не 11риходив. 



]І 

Минає день. тиждет., м ісяць. і nівроку збігло за tюдою. 
Здається, що в хутор і т ttxo і мирно; цвіте хутір і ·s~.·,1c11ic. 
Ко.1 11 б же nог,1и11ув ХП), Щ() там кої;нх:ь, шо там діялосh! 
Л юди прокидалис ь і .1яru:1и ГІ.;1ачучи, nрок.1ИІІЗЮІІ ІІ . У t:~ 
11рнrнула Іlо-с.:воє~~>f у М~);щда nані, усім роботу ·rмжку. У'ім 
mrxo nекуче ізнайшла. К а..1іки неwас.1 и11і, діти-крtНІ Іt>ІІ я rо•І 
"а . lt ті в неі не гутиш . Дітtt сади заміта.1 tt, інщн\ів ла'-'.1И ; 
кадіки на городі снді!І и . І'uр<Юuі в, nтаство щмошtt.І\ Іt. :~ . . . 
все ж то те ям~ь yt.шta паю nриnрав.1ятн дuрtканням та . . 
r·ордуванням. що сnракда здавалос ь усяке: дало катор1·ою. 

Стоока наче вона бу,,а , все: бачн.ІJа, всюди. як та .ищірка. 110 

хутору ззн.ва.Jtась. і Бо r її зІІає, що їй таке було: тільки ІІО· 
t·лянс, то наче за серш: те(~ рукою здавиТІ> 1 ... 1 

Сnершу люди ••а ІІаІІа вловали. та незuбаром :s~кJІИОІ 
анщіі й думки . В ін був добрий душею й милостивий 1 ... 1 
Не було в його ні духу. н і си.1и . Сказано: до 6 р tt •~ 11 ан, 
не б ' є, не лас, та ніч им не дбає. Я к nnчtн: na11i 
обмирати та стогнати, то окрик викрикувати. то вitt руки й 
нu111 їі вицілує, і nлаче . і сам .1юдей ;1ає: •А щоб вас, а бодай 
вас! .. От уморять мені друга~• 

- Не буде з Иоt·о нічого,- каже Назар.- Я одразу 
ІІQбачив, шо квач, ше тоді , як вi tt Устину обідом наrодувuв ... 
Якби тЗJ<у жrнку та м~tt i - я б її у комащню втру•••щ
нехай би n ихк ал а! 

Та й зарегоче на "''"' хату. Такий уже ЧWІовік був тоіі 
Назар: усе йому жарпt. Здастьс я, хоч йоrо на І>Г ІІі 11 е•а и. 
він жартуватиме 1 ... 1 
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Усі .1юдt1 nов'нли, 1марні.1tt ; ті.-1ьки бабуІ-"я ве.1 tt 'ІІШ. MJo. 
і бу,та . Як не лає. як асс: кричить tta неї nані,- бабу<.·м н~ .1 я-. . 
кастьс я. не метушиться : ше тихо. говорить сnQК ІІНІ ІІ, ;111· 

виться ясно своїми ОЧІt~НІ мосими. І незчуf.шся. 6у.1~1. "" 
до неї пригорнешся та іі за ІІлачеш.- от як щетина nu мат~рі .. . ... 
С ВОЄІ рІДНОІ ГОрІ-ІСТЬt:Я . 

- Не nла·~ . моя дитино, 11е rt.'laч ! - nромовІІТЬ бабуt· м 
с-rи ха. ласкаво.- Нехаі\ ІІедобрі nлачу-rь. а тtt ПІ:р~·трщсай 
усе, витерnи бідочку ! .. Х ібн ж таки й nеретер11 іти не мож11а '.' 

Госnоди! Як ж..- сму·rно й сумно жилос я ! Не •tутн ( м іху. 
не чути r.r1acy людськоа't). У дJІір душа жива ІН~ щщішн;·r~н. 
хіба за ділом. та так б..І JІ1КО огл мдусrься. так nщ·rtiщur.тьot 
вже, наче йому з nаші Нtt). оnити~· ь од звір<t тnТ(1І'н іt/1'-'ТІ.с м . 



Сnі-:ши .. 1а~:ь мкось, вечеривши, та И біжу хутенько. • І чо
му хnч Прок і ІІ не nрийшов вечернти!• - дУмаю. Коли він 
так і вроднвсь перед очима моїм•t! 

- Устино, с кажи мені nравдоньку: чи ти мене любиш? 
Утекла 6 н од Аого, так Hnt'И меш• не несуть. Стою, 

горю ... 
Ві н тоді мене за руку! .. Обіймає. nриt·ортає та все nитає: 

.. ч и люб и ш'f• Такий чудний! .. 
Посіда.·tи, nоrовори.1и, nокоха.1ись.- усе лихо забулось. 

Весела душа М (\Я, і світ мені м·миА. і таке в світі гарне все, 
таке краt·не! .. ЧоІ'О вже. KOJUt й пані rюстереr.1а: •Що це 
тобі? - КІІЖ('.- Чого ее так ро1червоні .. 1ась. наче хто 
вибив'! Чи. може. що вкрала?!• 
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Перво тугою тужила я тяжко. а там усе мені стало не
вдивовижу. ус,.ка ганьба байдуже. Ска'3ано: вс та н ь, ли
х о, та й не л " ж.І .. Було, nоки лає. коренИть - несма 
моя . сЛІХ1'JИ ринуть. а наллачуся добре. утрусь,- така собі 
весе.'1снька. жартую. nустую! .. І коса '1ІІІ1.'Н~Т(:Іfа дрібненько, 
і сороч ка tta мt•lfi біла f .•• І 

У Катrі !НfТннка занедужала. а тут о6і11 nавам звари. 
ве-черю з~tари та город скоnай. та ше rtatti rримає: •H iчuro 
не робиш. ледаЩІ)! Дурно ХJІіб мій їси ! Ось " тt>nt> навчу 
робити!• 

Цілу ні•r Катря не спить над дитнІІою 1 ... 1 Прокиttе
ться.- до дитиІНІ, а дитшtка вжtt на божій доро·Jі. Тільки ..... . ... 
Г.''ІЯНу.1а на ЙОГ\\ ОІДОЛЗШНЗ МаТИ, TUibKH ІІХОПИJІа НОГО ДО 

сеrня.- IIOiitl Н Пt.•рестаВИJІОСЬ. 
І пu6иваласм ж Катря. і мучитtсь. і раділа: 
- Нехай же моє llИТЯ. моє коханt.·-дороrе, буде янго

лятком Божим.- лиха не знатиме мое рі;tнесеньке! - А да
лі й заголосить: - А хто ж до мене руче11ита nростягне? 
Хто мене зве-селитt. у світі?~ Дитино моя;! Покиttу.,а мене. 
моя донечко! 

Назар - ніби й нічоrо, розважає свою К атерину. мо.1о-
__ • t ... 

дкм 11 вІком заспокоює. а в самого вже rюм якшав гучним 
• у • 

голос,- nотаи yc"t сумує. 

По тіА ІІе •tмі зовсім захиріла, за••еnала Катря. Не то 
щоб робити. вже й no світу ходить не здужає. А nані 
все-таки : 

- Чому не робиш діла? Я тобі те! Я тt'Юі друге! 
- Тепер н вже не боюсь вас! - тtказа."Іа Катрн .-

Хоч меtн: живцем із'їжте теrтер! ( ... 1 
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Прогнала пані Катрю з двора на nанщмну: не вважила 
й на 'іі ч.оловіка-візник:у. 

Пан, нишком 011 nанії, да.в їк карбоаанuя грошей, та не 
взяла Катря; він nоло,жив їR на плече,- сккнула з себе. 
наче .жабу, ті гроші. Як уnав же той карбованець на муріг,
і заліг там, аж зчорнів; ніхто не доторкнувся. Та вже сама 

• • • 
nаНІ, nоход.жаючи no двору, вздрtЛа 1 зняла. 

- Се, nевно, ти rроші сієш? - каже на JІана ( ... ( 
А Катря не схотіла на світі .жити. Щось ій r1рихлючилось 

nісля тої наруги. Бігала по гuх, по · болотах, шукаючи своєї 
дитини, а далі якось і втопилась бідолашна J ... І 

36- 38 

Прокіn з серця аж люлЬІ<у об землю геnнув. 
- Воли в .ярмі, та й ті ревуть, а то щоб душа Х"ристНJІн

ська всяку доr·ану, всяку кривду терnіла і не озвалась! -
гримнув.- Не така в мене вд.а~tа! - каже ПрокіІL- Я так: 
або вирятуйся, або nрощщи! 

А в мене така знов удача: утечи! - зареготав На
зар.- МандрІв о'' ка - рідна тіточка. 

- Піймають! - скрикнув москаль, схоnившись..- Пі
ймають - nропав! ( ... 1 

У рік стара nані вмерла. Не хотілось дуже їй умирати! 

f ... f 
Наша nані жури~1а.сь і fu1ЗKL1a за старою дуже. 
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Народився син у nанії. Що тих гостей наїхало на 
хрестини! Обід справили бучний. Кум-полковник вкотив 
у дВір сивими кін.ьми, nобрязкуючн. поnзвякуючи бубон
цями ( ... ) 

Я рада, що мені трошки вільніше,- вибіr·ла до Проко
nа,- стою, розмовляю з ним коло рундука. Коли де не 
взявся пан. 

- Чого ее ви тут стоїте обойко'! - смієтЬ<:я. 
А Прокіп йому: 
- Пане, оддайте за мене дівчину! 
- Добре, берн, Прокоnе! Я не бороню. Повінчайтесь, 

та й живіть собі любенько. 
- А пані? - каже ПрокіrІ. 
Пан "Jітхнув і задумався, а д~1і й каже: 

418 



Ідіть за мною! Візьми їі за руку, Прокоnt~І 
Сам nішов у кімнати. а Прокіп веде менt' за ним, стис

ttаю•Іи мою руку. 

- Любо! - сказав nав.- Я оце до тебе молодих nри
аів. Чи вnодобаєш? 

А тут у кіМlfаті панів. nан1й! .. І nолковник поміж усіма. . . ~ 

неначе тон Індик rн~реяславськин. походжає та все потроху 

nкрхає. 

Наша сидИть у кріслечку. Зирнула н;а нас і nдверttу
лась. Усміх весе..1ий nростиг. гнівно на 11ана 1rляне й 
nитає: 

- Що ее таке'! 
Прокіn кланяється, nросить. 
- Я вже позволив,- каже пан,- не борони й ти, моя 

кохана. Дав нам Госnодь щастя,- нехай і вони щаСJІивj 
будуть! 

Пані все мовчить та уста гризе. А nолковннк і вирветься , 
й загуде, ІІК ка трубі: 

- До nари, бісовj діти, до nари! Обоє хороші! Треба 
іх звінчати, кумо мо11 мила ( ... J 

Тоді вже й nані: 
- Та нехай собі! 
Ми А незчулиси. як за nоріг nt'реступили. Кинулись 

духом і. не сnраІJивши нічогісінько, nохапцем звіttчалис я. 
щоб ще не роз.1учи...,а нас nані 1 •.. 1 
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Я зосталась при панії. як і була. Ще гірш вадо мною 
ковер'Jує вона, ще nрш варить з мене воду ( •.. ( 

Чоловік мій куди далі . 1·о все хмурніший ходить, аж мені 
серце болить. 

- Чи ти вже мене не любиш. Прокощ~? 
Він r1риrорне мене та nодивиться в вічі так-то любо. що 

чую, наче в мене крила виростають. 

- А чоr·о ж усе смутний, Прокопе'! .. От ми вже теnе-
• • 

реньки ВКУПІ-'' навІки. 

- О м~ серденько! Тяжко бу.11о без тебе. а з тобою 
ще тяж•tе... Яково-то сrюдіватись щогодннкк 11 Боr·а -
догапн тобі та муки!.. А боронити - несила. .. Важко, 
Усте! 

- Як-небудь і зо мною біду nеребудемо, Промще. Як ІІD . " . 
меве. то все удв1изІ лerwe. 

- А може. ~ спрамі так. рибоньк()!' 

, ... 4\У 



--
• 
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Одного дня трусили в садку яблука в коші, а чоловік 
мій струшує та все з яблуні на м~не nоглндає то з-за тісї 
гі..,ки, ·ro з-за тії. Трохи вже И притомилась бабусJt,- сіла 
одпочити. 

- От уже А лі~•нсо краснt' минулоси! - nромовипа.
СоtІсчко ще світить, та вже не гріє . 

Сеє кажучи, роздив.тн:rься навкруrи. 
- Устино-го..1убко! Адже ото неначt.> дітвора ·J- 'JЗ ліси 

визирас? - nитає мене. 
Я гляну - аж. справді коло тину купка діток. 
- А що, дітки'! - питас бабусJt.- Чого nрийшли. мої 

соколята? 
Ма.11і мовчать та ті.ІІЬКИ сжом закидають у коu1 і з яблу

ками. 

- Ходіть лиu11:нь ближче, хлоnченята: я П() яблу•ІІ<У 
вам дамІ - каже на їх бабуся. 

Дітвора так і сиnнула в сад. Об'-"Туnили стару. як гороб
ці І'оробнну. а стаrа обділя їх, а стара обді.-1я ... Заrуr-утіло. 
1а1·омоніло коло 11ас: звісно, діти. Ко;Іи ес зненаttька як . 
гримне naнt : 

- А то що? 
Пеrе.1яка.1ись діти. Кt'ІТОрі в nлач. а хто в ноrи.- ті.1ьки 

залоnотіло. І в мене серце 'Jак олtн·илось. 
Бабу<.·н с rюкійtІ.:нько одrІ овіщає: 
- Се,- каже,- я no иблучку діткам да.1а. 
- Т•• да.1а? Ttt смL1а? - 3Зве-рещ~tть ІІаІІі ( сама аж 

тrуситься) . - Ти. мужичко. моє добро крад~шL. 1Іюдійко! 
- Я - :1J10дійка'!! - вимовила стара.. . Збліма. як . . ·- . 

хустка, І ОЧІ 11 З8С.R,1И. І СЛЬОЗИ ПОКОТІtЛИСЬ. 

- Бі,1ЬІU красти не будеш! - кричить nЗJii .- Я те&.
:.tавно 11rистеrіrаю.- аж. от коди піймалась. .. Панські иблука 
JЮЗдавати! 

- Не кrа.'І а я 1роду-віку мого, пані.- одмомяє стар3 
в.же сnок ій.но, ті.'ІЬКИ голос її дзвенить.- Іlан ніко..1и не 
tіороннв. сам дітей обділяв. Бог дЛЯ всіх родить. Подивітьс я , 
чи дЛJІ uашої ж душі мало'? 

- Мовчи! - nиснула naнJ, наскакуючи. 
ХруснуІІ ІІ віти. З-1а зеленого листя визирає мій чоловік. 

та такий у йоr() nогnяд страшний! Я тільки очима його 
благаю. 

- Злодійка! Злодійка! - картає панj бабусю. вк оІ-тив -
•• ч • • 

IU itCb ІИ у ГІЛСЧС, І СОІІ8С І:Тару, І ШТОВХаЄ. 
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Не по правді мене обмовляєте! ~ не злодійка, nані! 
Я вік ізвікувала чесно. nані! 

- Ти ще зо мною заходиш? 
та 30 всього маху. як сокирою. ста"у по об.rtиччю! 
Захиталась стара: " к.ину.~tась до "~ї· 11ані - до мене: ... " 

мій чоловік - до панн. 
_ Сnасибі, моя дитино,- npoмoem1~ до мене бабусІf.

Не турбуйся. не гнівк паніі. 
А nані вже вчелИJІась у мої коси . 
_ Годі. пані, годі! - гримнув чоло'-ік. схоrtивwи її за 

оои.а.ві руки.- Uьoro вж~ не буде! Г~д\ ! 
А nані у гніву. У дивІ великому, Т1Л\tки викрикує: 
_ Що? Як? Га? 
Схаменувwись трохи.- до Прокоnа.,. А той свСІЄ: 

н
. ., 

- 1, ГОДІ . . 
Тоді вона у кри.к. Н·аз61rалися лю~~1 • днв.л.мться . Пан. 

що було в йоrо духу. nриt·нався. 

- Що ее? 
Мій чоловік sи~ус~ив тод!_ nа•іію '! ~ук 1 ... 1 
nані й nочала: 1 обІкрала . " стара, ! 'ki хотL'1и її душі,

такого вже наковqила! Сама І хлиnає. 1 ~ричить. і клене, що 
вже і nан розлютувався. Як киttеться до моrо чоловіка. 

- Розбишака! 
Не п~дходьте, nане. не ІlіАХОJЧ.те! _ о·Jвався мій 

nонуро. . 
_ Е, бачу,- каже пан.- тобІ тут ~ісця ммо. Постой 

же: ро'Jбиwатнмешс.я У моска.1ях - cкktьtat хотя! 
Пані а.ж. верещить: 
_ у москалі його, у москалі! .. Тенер і прийuм у городі; 

зара'.J і вези його! 
_ Візьміть його! - крикRув ttaн н~ людей.- Зв'яжіть 

йому руки. 

Прокіл не пручався, сам руки rтpocт-'tr, ще й всміхttувся . 

А Назар під той гук до мене: 
'! Ч о ·) .., 6 О _ Чого з.1яка..1ась ог rщач~ш . 1 ipUJe не yne.!.. т 

чи буде краще.- не знзю ... 
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Повели Прокоnа в хату. Сторожа tт~1їть коло диерей. 
На дворі візок за~рягают~. Назар _заrІfімrає коІІі під nана . 

Довго думав мій •юловtк .- далІ ка~с: 
- Устино! Сядь К\)ЛО ме .. е! 
_ Що ТИ rtОЧИНИВ; мій r·олубеІ lllь ти cnoJUЯB! - r·о -

І.ЮрЮ ЙОМУ. 

________________________________ ...... 



- А що .я сnодіяв? Будеш вільна.- от що! Будеш вільна, 
Устино! 

- Воли! - кажу.- та без тебе! 
Так мені rірко стало! .. 
- BonR! - покрикне він.- Воля! .. Та на волі і лихо 

і напасть - ніщо не страшне. На волі я rори n.отоnлю! 
А кріпаку хоч JU< щасти.тьсR, усе добро ••а лихо стане . 

Аж ось заторохтів на дворі візок . Повели Прокоnа. 
Я. в чім була, схопилась до його на візок. Стара мене благо
сломиє і його: 

- Нехай вам Мати Божа доnома.гає. діти! - А сльози 
тихі так і біжать з очей ласкавих. 

Тдем мовчки, nобравшись ·Ja руки. Я не плачу, не журю
си. ТЇ.ЛЬКИ серце МОЄ КОЛОТИТЬСJ1 ( ... J 

Повели його до nрийому. Я на рундуці сі.ла. мк на гро
бовищі. 

- Не &давайсь у тугу,- каж.е Назар.- Біс біду пере
буде.: одна мкне - дес.ять буде. 

А сам nочав уже сивим волосом, як сніжком, nрисипа-
• 

тись; розважає мене, а самого. видно вже, що нtхто не роз-

важить. 

Коли вивомть мого чоловіка.. . Боже мій, світе мій ! 
Серце в мене завмерло: а він веселий. ик на Великдень. .. 
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Зосталась я з чоловіком у місті ( ... J 
Х(щимо улицями і заулками, гуnRємо собі, а він питає: 
- А що, Устино, чи ти •tуєшся, що вже тн вільна 

д.vша'? 
Тв й смієrьси, загJІJІдаючи мені в вічі. 
Хоч як було мекі невпокійно, хоч як тужило моє сер

денько, а й JІ всміхнулась і ніби чогось раділа. 
Набрела и й хатку таку, що найма..'Іась. а грошей нема. 

Та й добути звідки'! Продати нічого. Я поїхала - нічого 
не взяла. Та й не великі скарби були там у мене: кілька . . 
сорочок, та спщниць двІ. та ще там вкась юпочка. та ко-

жушаво•tка. Не до того мені бу:10 тоді. щоб те забираТІt. 
От я й надумал<l собі : .. nіду я nоде.нно робити!• r ... J 

44- 45 

Раво-ранісінько cxonmoc м: біжу на поденщиву. Повер
таЮСJІ 11ізно. В руці в мене зароблекі гроші. Весело поспі
шаюсь додому. 
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щ~ на дорозі стріне мене чоловік; любо та міцно стисн~ . 
за руку 1 сnитає тихенько: 

- Чи добре натомилась. Усте? 
Or Jtкось сидимо ввечері, кми у двері хтось - стук-стук; 

а далі: «Здорові були!• - гукнуло щось за дверима. 
Се .ж Назар! 
Увійшов і стоїть nеред нами, стелю nідnираючи: люлька 

в зубах ; і сивизна. ти б казав, у густі кучері nоховалась. 
- Хазийці і 8Сім нехай Бог 11омагає! 
- Звідки ее ти взявся. Haup~'l - nитає Прокіn.-

Оr ttaчe з 1емлі виАшов! 
- Я звідти,- каже,- звідJси добрі люди мандрівки ви

глядають І ... f 
Питаю за ее&-, що там nані казала. 
- Еге! Було за вас обох nанові на ropiuncи : •Через 

твій.- каже,- розпуск двох робітн.иків ~рили! Хто .ж дур
нем зоста8Ся?• - ее 8Се пані. 

Хазяйка тим часом вечерити просить. А Назар достав 
• • • • 
•з-за nазухи пляшку горІJІки 1 пос.тавив на столІ. 

- Виn'ємо,- каже,- по nовній, бо ttaw вік недовrиІt! .. 
Бувайте здорові, в кого чорні брови! f ... f 

- Ну, no сій же мові та будьмо здорові! - каж~ На
пр.- Прощай, Прокопе-братеІ .. Та ось трох.и не uбув. 
Приніс " тобі rроwенят крихту: п ' ять карбованців. Пожн · 
вай здоров! 

- Спасибі. брате! Не знаю, коли в.же я nримажуся 
тобі вернути. 

- Гай-га! Аби .живі були! Се не rtанські гроші - бра
терські. Я собі зароблю: тепер и вільний хоч на nівроку: 
з собахами не піймають. 

Та А nішов. попрощавшись. ІІJІьки його й бачкли. 

46- 47 

ГocnoДJt милий! Яке ж. то життя тоді наше було! Хоч 
і з бідою. хоч і з лихом, а таке ж тн любе. таке благодатнеІ 
Легко зітхнути, весело глянути й .цумати : що зароблю, то 
все на себе; що й nосиджу і поrоворю.- ніхого не боюся: 
робитиму чи ні ,- ніхто мене не прмсилує, ніхто не займ~. 
Чуюся на душі й на тілі, шо й я живу. 

Коли так навесні чутка: москалі виход"ть у походІ 
- Несправда сьому! - вмоап"к' сt-бе; а серце моє одразу 

nочуло, що правда. 

Прокіr1 мене розважає, доводить мені, що ее лихо до
часне. що поверttусь, каже,- будемо вільні. 
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- Так, так! - кажу.- Так, м,ій rодубеІ 
А серце моє болить, сльози ринуть. 
Вже й день походу намічений. Пішли ми в хутір поr1ро

щатись. Панів не було дома: тільки бабуся сама на госnо
дарстві. Бабусеttко ж мои люба! Л н Ії зда.'t~ку на ездвір'і 
nізна.1а, а nізнавши, заnпака-1а. Душею живою вона тільки 
жива була. Прибіжу до неі, обіймаю, J[l( матір рідну. 

Чого ти плачеш, моя rолубко'! - nитас мене стиха. 
- Оце ви тут зостаєтесь. у сьому Пеклі! 
- Та вже ж тут. nтawJ(o. Тут и рощмась. тут м хрес-. . 

ти:tась, тут сиротrла ... тут 1 вмру, мом дитино. 

- Та до смерті терnjтимете? 
- І терлjтиму, nташко. 
ПоблаrословиJІа вона нас, JJK дітеА рідних, tЮділила. чим 

мала. Пощ'ющалися ми, nішли ... Та й не раз, tte два оберта
пись, дивились. На nорозі стоїть бабуся: нанкруги тиша; 
скрізь исно; 3 nо.'Ім вітереuь віє; з гаїв холодок дише; дectr . . . 
то вода rучИ'Ть; а високо нал усам ГJ'ЗС-сІиє виw11с промтясте 

сонечко ... 
Провела м чмовіка аж до Киева. У Києаі служити зо

сталась, а він з військом кудись далеко ІІа Литву nішов. 
- Не суши себе слізьми, серденько! - І1риказував.

Я вернусь ... сnодіваюся. Сnодівайся й ти. Дожидай мене! 
Дожидаю ... Що ика ти. сJІужба, довrаl У же сім год. як 

він ni1uoв. Чи то ж nобачу кми'! .. Служу. ttаймаюся, 38-

робляю ( ... І Вільно мені, не зв' Н'JІІНі руки мої. 
То мк ж.е мені своrо чоловіка забути хоч tta хвилинку? 

Він мене з nекла, з кормиги визВUJІив! ( ... J І ходжу, і говорю, 
і див.1юсь - байдуже мені, що й є ті ааt«и у світі! 

СЕСТРА 

( СкорочtІШ) 

І 

Мати вмерла - " ще малесенькою була. добре й не за
rtам 'итаю. Тільки мені наче сttиться, що хита.н мене хтось 
у колисцj і співан надо мною тих.есенько. 

Як nоховали rшніматку, батько не хотів удруге ожени
тись. •Не буде вже над мою nершу милу,- було каже.
Коли Господь їі rrриАнJІв, нехай уже діточки r·uсподарюють!• 

Батько наш був дуже добрий; жалував нас обох рівно, 
і брата А мене. Жttли ми nри достатку, всього було довоJtі; 
ІЦtt було собі зеtд.умаю, те й зроблю: все мені вільно було. 



Що кке-то моє дівуваннк бу.rю розкішне it веселе, то й зга
дать любо! 

Поrулма дівчино10 років зо три: сватають мс:т:. Я все не 
хочу, а батько не силує, хоч там юс і були А багаті й nкшні 
•енихи. Аж. ось nослав і мені Госnnдь до nари й до любові. 
Мій жених був чорнявий. ставний ... Так-то вже я його сnодо· 
бала! Тільки й на думці. що Памо. А він не з нашого ceJta 
був ... Побачу - й веселенька, а не побачу, то такий уже сум 
мене візьме, такиА жаль обійме:, що й світ мені щ~ милий! 
Сnізниться віtс JІа гуляннячко, а я й oqi виttлачу ... Коли по 
Семені nосватавси він . Батько блarOCJ'IOBtfв ... 

Привіз мене чо..1овік на своє rocnoдapcnю. Боже м ій 
мк.1ийІ Як то жиди ми любесенько! Та не дав йому ГocnoJtЬ 
довгого віку ... Тільки всього два роки бу:tа я за ним. Такюі 
він був т~Ю' ячий до мене! 8 хату Т<' й заr·дянуть весело: 
як у віночку. Робttмо, чи так r·оворимо, усе собі вкуnці. 

Коли тут - дихо мені тяжке! - рознедужався Пав..!'Jо 
мін. Кидалась 11 й до знахарів. і до ;rікарів - ніхто н:ічоrо 
не врадив! С м е р т и, кажуть, н е од n е р т и ... 

Приїхав за мною батько та й до себе взяв. Чоловікову 
хату nродали і худобу всю. 

- Живи в мене. дочко! Чого ти маєш у чужому селі 
одинока сидіти! Хіба ти сирота. нехай Бог мнлус! 

11 

А брат мій тим•t часами оженився, узяв таки з нашого 
села дівчину: моторна така, чс11урна. що й годі! І дитинка 
в їх була, дівчинка . .як ясочка, свіжа й rtовна . як гурочок. 

Не nоnлакала я ще й r1 івроку за своїм Памом, а тут 
і батька ми nоховали. Кажуть люди: як одн а бід а й де, 
то й друг у з а с о б о ю ве де.- то ••е дурно й каJКутьІ 
До JІкого часу ми добре жили; далі зубожів мій брат: то хліб 
не вродив, то ~tудоба вигинула; а п'ятеро діток Бог дав: дні 
дівчини й три хлопці. Журиться так брат, аж в'яне . Невістка 
смутна.я ходить. і дітки навіть nосумілн. Таке вже настало, 
що й х...1іба ні за що куnити. 

- Сестро! - каже брат,- коли твоя ласка. позич мені 
1-рошей! Як буду жив. зароблю - оддам, а вмру, Т(' Бог тобі 
ОЩ.І.ЗСТЬ! 

Я й nозичнла йому ті гроші, що за хату й за худобу взяла, 
та ніби в нас і в хаті nовеселішало: і брат за•·оворить. .і бра
,·ова всміхнеться, И дітвора бубонить. ре·гочеться. Я радію: 
.. с.,ава Господові , що й в нас. як і в людей. б.ІJагuдатно!• 
Куnив мій брат худобу, став rютрnху розживатисR. 
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Ми з братом щиро л·юбилисм зроду. змалку. Шоб nосва
ритись або скривдити одно одного, крий Боже! 

І небожата менt> ду же жалували, аж за мене було зма
r·аютьсм між собою: •Се моя тітка!~. а той собі тмrне: •Моя!• 
Та мк учеnлмться ttілувати, то було й роботу з рук внхоnлять. 
і хустка з голови спаде ... 

Тільки братова багацько гордувала. Вже ж я А годила, 
як малій дитині. та ні, не вrодилаІ «Братова, серце! 
бу .. ·rо. раджу їИ.- зробімо так да оттаtt. то добре буде•. 
Там чи купити що, •Ін продати,- зроду-віку не nослухає; 
хоч шкода з того видима буде, вона свого докаже. Не хо
тіла брата турбувати; з•юв до неі з ласкавою мовою піді
йду ( ... І 

Тяжко й важко мені. Узяла собі таку думку: •Пок.ину їх , 
піду служити!• 

Зібрала своє добро: що в 'І'nумочок склала, а що Іtокли
кала братових дівчаток та їх обділила. У мене було всико7 
одежини й не З.'Іjчити. а все добра, нова. Скільки по:ютна 
було, хусток. Іtлахот. юпок! Діти радіють; зара ·J дівчатка 
і поt~али вбиратись. •А чи мені гарно. тітусю'!• - «А ме
ні?• - Джергочуть коло мене. а мені вж.е так жатсо. що і1 
словечка не скажу; за елізаньками світу Бож.оrо не бачу! 
І ді.ти помітили - жалують мене: •Тіточко,.любо,ско! чоrо ви 
журитесь? Може, хто вас НСVІаяв? Може. ви нездужаєте'!• 
Обсіли мене, як дрі61:1і nташенята. «Не п ... 1ачте•.- вмовлм· . . 
ють та меш рученятами очІ зату.'І)4ЮТь. 

ІІІ 

Чую. так надвеtІір, брат іде. Я устуr1илась та й сіла в кут-
ку. Він. веселкй, увійшов: 

- Здорові, діточки, И ти, сестро! 
За ним і братова в хату. Посідали вечеряти вони й діти. 
- А чому ти не йдеш. сестро'? 
- Сnасибі. братік у, НІ! XOifY [ .. . І 
По вечері зблизився до мене. с ів поруч зо мною, та: 
- Сестро моя,- каже,- не журись, голубко! Досі 

жили 1 тобою любенько, треба б так і звікувати. Нас 
тільк.и двойко в світі .. . Подаруй моїй жінuі яке там не
звичайне слово. зроби мені ~ку ве.'Іику ласку, сестро моя 
рідненька! 

- Братіку мій, голубчику! Нехай же мене Господь ми
лосердний бороtнrrь, щоб я з тобою в с варку заходила,
кажу.- Шо твом жівка ме11е обіnила, я їй те ларую, тільJUt 



важко менj на cepui. братіку мій! Нехай ПОJtІІачу - nо
легшає. 

Не плач, сестронько, годі! 
- Я, брате, хочу вас nокинути 1 •.. 1 

lV 

Ранісінько-.ранісінько nіднялась. Усі сплять: іще й на 
зорю не займається. Востаюrє глянула на діток, на брата. 
І братової жалко ста-10. Взма с.Uй т.1умачок та тихенько 
й вийшла з хати. 

Іду-іду і не оглядаюсь. От і велика могила, що геть за око
лмuею зеленіє. Зійшла на могилу та й гЛJІнула тоді на своє 
село; а сонечко саме сходить ... Село я.к ка долоні, так мен.і 
в оча·х і зам.нrrіл.м білі хати. колодязне uимринuя, розквітлі 
садки та городи. Побачила й батьківське nодвір'я, і ту вербу 

• • • 
к·учеряву, гІллясту, що малою ще дІвчиІ~кою ПІд нею r•ралась. 

Стою і з місuя не зворухнуся.- задивилась. Що мені там 
кожІІа стежечка. кожний кущик знайомісінькі ; дивлюсь 

. ... ~ . . ' 
туди Та ДІТСТВО И ДІВу&ЗННЯ СВОЄ р03К1ШН<е, І ')ЗМІЖЖМ щаС.ІJИ-. . . . 
ве. 1 вдІвство гІрке - все мое no nисаному вичитую. 

Куди мені Ати? Нікого й нjчо1·о не знаю1 сум мене обі
й.має. Чула колись іще од батька-nо.кій·ничка. що в Дем'я
нівuі живуть я.кісь родичі наші f ... ) 

V 

дем'янівка та в дол.мнw. мов у зеленому гні:шечку, .rtе
.ж.ить. Село велике. й багате ... 

Надвечір унійшли ми в село; я за старою бабусею йду. 
Так мені чогось сумно й боязно, аж моє ceptte мре. Як nерше 
було. коли йду куди. то весело й залюбки, а тут і очеА не 
смію nідняти. Увійшла та й стою .... 

- Увійди та одnочиttь, дитино,- nромовив хтось тихо 
й nоважно. 

Звела очі, аж nроти мette, ма лиnовііt лавw. старий -ста
рий дід. Очі ному незря'fі , й така в тих очах тиша та доб
рість f ••• / 

Як почула я такі слова ласкаві, аж за cepue мене вхоnило. 
Сльози ринули мені з очей, а sін nростяr руку та й nоблаго
словив мене. Бачу. й вott.a увій·wла: старесенька, малесенька, 
а ще чуйненька. говірка. 

- Оставаіtси в нас із Богом. молодичко,- ка.же.
Ти молоденька. то й х.ату нашу розвеселиш. і вttучечку 
мою втішищ. Біжи лишень сюди. Марусе•rко. до нас! 
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Ходи, не соромс.м І .. Така вже в нас с:оромлмжа, мов за
сватана. 

ВзRла за ру•tку невt'личку ді .. чи1tку, rарнс:ньку, ч<~rнм
веньку. та й увела в хату. 

От воно й вкл<І~Іилось і nrивітало мене чеnурненько. 
А " п.умаю собі: •Як-то теnереньк.и небожата мої кохані'? 
Чи зrадуІО'rь мене'/• 

Осталась. Живу в їх місJЩь, живу й другий ; добре мені . 
так що rодіІ Так мене жалують, як свою дитину. Ото було 
нnораюсь у хаті. nообідаємо та " nосідаємо усі в садку nід 
черешнею. Панотець тихесенько собі сидить та думає або 
молитви шеnче, а тоnсальми сnіиає - так хороше. Госnоди! ~ 
Стар~нька й nаніматка гомонять то те, то інше; " коло їх 
ту.'ІЮСЬ та слухаю. І внучечка ка•tаєтьси no садку білим клу- ~ 
бо•tком. і до нас nрискоч·ить, і знову у 1-ущавині 'Jелекій зник-
не. Тихенько й любенько день мине, шо так , здаєтьсм б. і вік 

• w • 

СВІИ ЗВІКував ... 
А сонt'чко заходить. Річка тече, JІК щире золото, між 

зеленими бе.реГ'сt.ми; ку•tерRві верби купають у воді вjти; 
uвітуть-процвітають маки r'Opoдtti і високо~рхJ коноnлі 
зеле•tіють: де коло білої хатки червоніє рясне вишення чи 
високий кущ каІІИІІН стріху nідnирає. закриваючи всю бі;tу 
стіну; а хатина ж у розквітлому городі, ЯІ< у віночку. ховає
ться. І зелено, й Ч(рвоно. і голубо. й бі.1о, і синьо, й рожево 
к<мо тої ;~tатки ... 

VI 

0дJtого J1IOI раненько йду 1 водою ( ... ( 
Коли бачу - брат у хату 3 ж інкою н з дітьми . Боже мін! 
Сеіте мій! Так и й зомліла: од.но, що радість велика - nоба
чи,,а, а дryre - зrадаЛа своє горе й ;tихо. 

Поча.'ІИ мене IJ('t nросити: .Тдь та їдь із нами. Не лослу
хаєш нас із жі•екою (і вона nрос ить, тільки сама невесела ), 
то діток нашк)( nос.1ухай : вони за то6ою щодІіЯ nлачуть.. 

А дітки ик очелк.1ись за шию мені. то й не встуnаютьсJІ , 
цілують та nросJІть: 

- Тдьт~ з номн. тіточко наша кохана, їдьте! 
- Н і. не nо1ду. 
Вони й :1аллакали, м ої rQлуб'ята; так слізuчки з очей 

і каnотить. Як nриnали вони. то не можна й одхилІПМ од 
мt'не. Одмов.'lЯЛась 11, одмовлялас ь, та й мусила rаослухатись. 

Пішла, І10nр()ШЗJ1ась із госnuдарими, nодикувала їм зu 
милість і за лас.J'у. Вони р·аШють, хоч і жалхо, що одхожу 
од їх. та Ja мене рціють, шо Бог мен і дав - ізнов до брата 
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іду.- у свою хату. Проводи."Іи мене хлібом-сі..1..1Ю, nоб .. ,аго
словили. а Марусечка, то й плака.'Іа 'Ja мною ... 

Увійшла и ЗІІОВ у ту хату. що в ні~ і росла й дівувала. 
Здасться, що кожний куточок весе.1еt1ько мe.tt i всміхасться. . . 
r я на•tе помолодшала: з дІтворою кручусь щ) дворищу та 

біr·аю: то ва вулицю вигтtну. то в ctlд()K кинусь: ее ж бо 
я 11 дома! .. Та не довг-о радува..1ас ь. 

Поча-'Іа братова мене знов доnікати. Вже тепер і стуnити 
мс.-11і не дасть: те не добре. ее не гаразд! .. Як почне - Б(\ЖС, 
Твt'І Я вол я ! що я й об'їла іх і обnи."Іа: та якось і про грощі мої 
зr·адала, що и ім пооичн..1а : .-Ти цумаєш. ми тобі гроші вин
ні '! Іще '3 тебе б треба у·нtти : ти вже біл!ьLJJ хліба в нас з'їла, 
ніж тих грошей було!• 

- Ну.- кажу.- нащо ж ви мен'' вмовляли вернути(' ь? 
Там мені було добре, як у рідного ба·гька! 

VII 

Я таки того ж дни й 11іш...1а од них 11с- 11рощаючись. Брата 
й дома тоді не було. •Вже як там тя.жко 11е буде,- цумаю,
а мруrе не вернусь! Піду світ за очі . щоб мене И не '3ttaйtu.1Іt, 
і не nроси.'І и!» Бо таке в ме.не серце х и6ке, що й не uстою, 
як 1нов проситимуть та молитимуть. І надума;tась іти 11 Київ. 

Заходн..1а в Дем'ян івку. Хоч і в стор,,н і. та дуже жадалось 
ме11і nобачити своїх перших господарів. П011.11акала там. 
і вони за мною nосумува..1JІ 1 ... 1 

За тиждень 11рийшла в Київ. Крас ний, Боже мій! А Шt"І 
вже свиті церкви, то й ~~~ сказати! А JІJОдей, людей! Б~з ліку, 
тn исе ••ужі - м•tнають і не глянуть tta тебе. Сnо•rнла ко;ю 
сtsятої Лаври. та й niw.1a собі міt~ця 11мтати 1 •.. 1 

VIII 

Прииела мене nані до свnсї rос11nди. Невеличкий будн
ttочок: кімнатки низенькі , nохилі ... Стріла нас тнtноqка, 
вже доросла й огрядненька собі , н:івро~у. 

Що. мам інько.- питає.- найttяли'/ 
- Ось іде за мною. Якась селючка нагодилась. 
- Oue. мамо! Що 1робите, то ВСІ.' не до ладу! Нащо вам 

селючка зда..1ась'! Вона нічого не вміє, ані n.1аття виr.1адить. 
ан і велужити дщ·однс. Хіба будемо tta неї ди:витись, кк нu 
мальовану! 

Стукну.п<t диерима. аж столи•Іки в~і скакнупи, як живі , 
Й fІИЙU.ІЛа . 

Бачу. Щ() мені недобре тут буде! .. 
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/ ... ) дав Боr веспу, віє теплом, із стріх вода капле, сонечко . . 
веселенько свІтить, таме снІг, задзюр,tали по улицях стру-

мочки. садки зазеленіJІи... Стали на прощу люди схо
дитись. При.йUlJІИ і з нашого се11а~ якось у базарі вгледі
ли мене, 

- Як же Господь милує? - ІІнтаються.- А твій брат 
ду .іКе на теб~ гнівається. Тздив за тобою у Дем'.янівку. та 
там дознавсь. що ти аж у Києві. •Коли вона така,- каже,-

-· . що мене к"д.аЄ. як лнх.оrо nана. що ІИ не жалко. то и " од· 
цураюсь ії!• 

- А .як вони .живуть? - кажу.- Чи здорові. чи жииі 

всі діточки? Чи гаразд у їх у госnоді? 
- Де тамІ Такі стали голі, як турецькі свиті. Чогось 

не ведетьси їм. Може, то ваші СЛЬ<)зи їм омиваються. Зубо

жіли так, що часом і хліба nозича1оть / ... / 

х 

У ворота хтось возом уїжджає. Г.'!ипула та й очам своїм 
иіронькн не йму. Се ж мій братічок ріднесенький! 

Вибігла до йог-о: 
- Братику. мН; сокопе! А мені казали, що ти дуже •·ні

ваєшся на мене! 

- Ні , сестро моя рідна! - говорить.- Так уже" звівсR, 
що ані гніваюсь, ан.і жалкувати ні на кого ••~ маю! Нужда 
мене зостарила і 1в'ялила. 

Бачу "з nершого r1оr·лиду, що він зовс ім із тщя сnав, аж 
nочорнів . А який же то nарубком був! І веселий, і повновн
дий, як місяць ... Так мене й облІtJІИ сльози 1 ... 1 

- Братику мій коханий! Ти в мене одмн у світі: ти в мене 
й батько. і дитина. і родина. Поки зцужаю м праnювати. 
працюватиму дщ1 тебе та для твоїх діток. Нема в мене т~
nер нічого, тільки два карбованці, зароблені 1t панів, та 
tte знаю, чи оддадуть.. а хочу " 3І'Qдиться на рік. Вони 
мене вмовляють остатьсм, то нехай дадуть мені наnеред 
гроші ... От візьмеш та й сnравиш собі, що там найху·ГІtе 
тобі треба / ... ) 

Побув він зо мною два диі. Весело було А rtрокипутись. 
що nобачу його, tІоr·оворю. Що то рідне та своє! 

Служу та~еи в тк:х самих пані ... Іщt" 1t88 місмці мені до 
року осталось. Ва·жко, Боже, як .ttедачому t'оnнти! Та ВЖt' 
найнRJІась.. як npoдaJtacь ... 

но 
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АНАТОЛЬ СВИДНИЦЬКИА 

НЕДОКОЛИСАНА 

(Скщючеио) 

І 

В одного nана бу .. 1о три дочки . Дві ж було- як було. 
а трети вдалась йому така гарна. що не над.нвитнсь, н і ttато
буватнсь.. як намальована к.одн11а - найстарша була. Та 
зате як хороша була, так і веремиsа. Ніхто ні•еим не догодив 
їй ніколи в світі . Як би до .. 1аду ttc бу.ІJо зроб.1ене. вона все-

~ . 
таки nрик...1ючку ЗtІанде 1 торкоч~ свариться . .. 1аєтьси, а коr·о 

може. то й rmб'є. Спочатку батько й матtt бу.'Іо посаар~ 
вались на ню, і носом в куток стамялн, і на кo .. 1itta. Поки 
ж була меншенька , то ще було слухає: а як Ііа стану ста
"1а, то вже й батькам таки німково бу.'Іо, та ще ик визвіри
тьсм бувало. то іІ не рад. що зачетtв, хоч в мишачу дірку 
ховайся. 

Бачивши, що нічого не помаt·ає , батько А плюнув: •Цур 
тобі! nек тобі! вже не маленька!• 

Згодом і мати: «Роби,- каже,- доню. що тобі 11ю6о 
та мwю, а мені вже докучило сваритись на тебе . бачу. т~"Ібі 
~1О І:Jа мої. ик вмерлому кадило•. 

Друr-е б схаменулось; де ж таки батько й мати цураюп.с. я. 
тільки що з хати не женуть; а цн собі байдуже: сОвва,
каж~.- менше говоритимете. менше бу.де клоtюту'!t. 

Or середульша nанянка nосваталась, от і весLІJ.'І Н ( ... J 
Віддалась й найменша, вже А діточками кланяютьс я; 

а найстарша все дівує - ІІіхто й nмьІ,ем не кивнув, Іt іхто 
й 11~ крукнув; таку с,1аву 110 собі nустила. що всі її обходилtt , 
як що лихого. tte•tиcтoro. 

- Хай щезас ... - кажуть бу.1о кавалер••.- ко.1и батько 
• • • 

3 НСЮ Не ВЖИ~ТЬС)І, ТО ЧO.fJOIIIKOBI И НІ: КЗЖИ. 

Сумує баn.ко. мати n~ча.'!иться. а доня rу.1я . як ьод.а 
в прірві - що ІІ і•tим її tte сnиниш. Хто не звав, то щt- буд о . ~ . 
зах(ІДЖЗІО'ТЬ, 1 на nершин раз вона вмІла :nрщ.sаслитись; а nри . .... . .... . 
хоrошнt вродІ та nptt грошах. то и до серцн дор1ж~нька 
втерта . 

А no другім. по третім разі я к вийщов без синяка, то 
дякуй Богу. 

- Да воtш,- kажуть було, втікаючи настрімt·олі в,
мабуть, не сnовІІа розуму або <Х:ою заr•одоваиа. 

Мати мачс, аж з.аходитьс я . що nокарав Бог такою до
нечкою; батько хощtть сам ІІС свій. щ1че гроші 1агубив. 
А r1риїдуть ті - "''нідцаваІІі, аж любо оком 'JГ лянутtt ; такі 
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молодиr.tі, що куДІt ! і діточки, JІК квіточки. хuроші. ко.11) нкх 
звиеаються та *ебо11кrь любенько. Аж дух радуєтьея . і збоку 
ДИВІІИЧІК' Ь ( ... 1 

11 

Надворі ·шма - хуртов1ша, що й світу Бо*<\ГО не вида
ти - мете, крутить, гуде ... 

Під 11ю годину, ніхто й не завважив. '1аїхав перед nалац 
чотирма к інь. ... м. добрими санкамІt рс)змальоваІН1МИ, якийсь 
пан: зліз із ~анок, обтріnався ІІа рунцуку. обібрав лід на 
вусах та й nішов до nалацу ... 

- А що,- r1ита гість.- твоя біда - так Марусю ве;ш
чали - ще а тебе на карку чи вже кому другому на пл~чі 
сіла'/ 

8 мене щ~. та. мабуть. і до смерті ne скину. 
Хіба що? 
Немовби й не знаєш, що хрону й собака не нюхає. 

А вона r·ірш хрону в носі. 
- Як- то гірше? чи ІЮна тобі не врод.1ива, ЧІІ не 

б 
., 

агата ... 
- Багата. та зубата, врод.'Іива, та вередлива.- з жа:tем 

відказав батько. головою nохитуючи. а гість і каже: 
Х оч? Я тобі зятя висватаю. 

- Та цур Аому! щоб і костям lfe було сnокою. Не xo•ty. 
- Tu не бійся; я все йому розказував, а він каже: 

• Я й сам все те знаю, а таки nосватаи би, якби відда.1и за 
мене• ( ... J 

Через кілька час nанна сватзча виглядає - nричеnури
:tась. rrрибралась. У вечері і rюсватал ись .. 

- Може. ти не знаєш мосї до•tки .- каже r1ан,- можt.', 
ти лакомишся на ії багатство. u не знаєш, яку біду береш 
на свою шию'/ Хоч - я ро1кажу. 

- Н і.- каже той,- і на гроші не ..-1аІ(омлюсь. а знаю 
все npo панну Марусю, та вона мені сt1одобалась, та й годі. 

- Коли так,- о·Jваось батько.- то Боже ж вас бла rо
слови! 

І nом іня.'Імс ь обручками хустки забра.'Іи ; суджсtІоr·о. 
кажуть. і конt~м ве об'їдеш. 

ІІІ 

Немовби Дух Свитий хату nepe.1eтis, як ВІtбра..1ась ця 
біда. І na1-1 rюоеселішав, і nа ня і1-1ша ходwrІ.>, а ІІЮ слуr· и, як 
uиnроваднли nанну. то аж nерехрестнJІнсь. 
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Бува на світі чоловік •·ірш хороби, щu від його ні від
хрестишся. ні відмолишси. Така-то бу;1а і ЦJІ молода 11ані -
гірш вередливого москаля в хаті. То А раділи всім дttnpoм, шо 
збули одну: бо та uдна за сто n ' иннх 1 .•• 1 

Тиждень чи дві неділі на новім госnодарстві була 'J Мару
сі жінка. як Бог nuвелів 1 ... 1 

Та щ.• кажи гоц, доки Іtе nере-скочиш 1 ... І 
Пройшло дві недL11і, чи шо. Маруся почала голосніше 

говорити, далі то крикне, то стукне, то ttnгoю туnне. а там 
кошо6а не коц.юба. шо nід руку навикетьси J ... ) 

А довго тс.-бе колиса.'1и? 
- Сім день і три но•Lі - щоб тобі rJt)ВИЛа1или очі ... 
- Е! то ти ж іще недокштнсана . коли ·rак . Ген! х.:аопці ! -

гукнув. ЗбіІ'лось їх шось, може. з десяток. 
- Столирів мені,- каж.е,- ковалів! 
Розбі•·лися вщ1и, к<УГрий за І<им rюna~t - той зu стми

ром. тоА за ковмем. nан ходить. зак;Іав рук ІІ у кишені, а nа
ні не сміється, ні - аж духу nускастьс и 1 ... 1 

Так і день минув. А ввечері й колиску ІІрИJІесли. мірою 
на nаню. окованц ; гарна. ше й иаве.rtи nалітурою. Заnлатив 
ІІаН. а KOJlИCKY Ka'JDB ~аХОвати. ПОКИ nані 31108 рОЗХОДtfТЬСН. 
До цього шасти 11е довго будо ж.дати! На ранок, чуть зоря 
1абриніла, nішла содома у дворі: і nанові 1юсnати не даJІа. 
і вартівників nо·tнаходи.ІJ а, курей навіть nоnо;юхала! tl~ 
то що. 

- ХлоаціJ - •·укнув ІІав . З ійшлися хлщщі . В і н , ще it щ· 
вб•tравшись. винІІмв скілька nростира.и.п. кпкдру, та ІlІНІю. гар
н~нько RІ108НВШИ, і 8 І(()J1 ИСКУ ПОЛОЖИ.1И. Ще ТіЛЬКИ ПЗ~І 
вnовивач готував. вона й nитає: 

- Скажеш рuздяrати~ь ІJИ таки зовсім зо всьurо роз І 
братись? - Так. значитьси. на knи. 

- Нащо мнити шовк! В сорочці вnіе'ють т~Gе. го.'Іуб
ко мои. 

Вона й розди•·лася до сорочкІІ і сіла та й давай матірку
вати, що нехуrко з пелюшкамн сnравляються. Як nросте
лили одно-друt·е nростнрад.по, nоІUІал:н nодушч-нну тощо. то 

11ан і ю•rла і руки ІlрОСТJІІ'Ла; nочали вповивати. а во11а давай 
ноJ·ами фацукати: •діти,- каже,- не мовчать, то й я 11~ 
буду•. 

Сміються :оtло11ці , рего'Іуrьс" і все вnовиваю·rь - му
цуютьси. аж чуби милом стали, u І1аві дrи•·ає. 1·а А годі. Як 
діншло до того, що їй. го.ІJубцj, вже тільки rо.1ова зверху. 
то бодсні rмювала. бодай кусала, коr·о дщ:та•н~. а норову ІІС 
кидаласJІ . Як ипnаили зовсім нк •·одитьси. тоді u.же в"1н..1 tt 
дитину ичuтирЬ<І:оt і nоклали в колиt·ку та й давай колисu1·и 

Н.\ 
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та присnівувати всіляких nісень, що до тоrо йдуть: і •коточ
ка• співали. і •дрімоти• ... А rtaнi все nmoє та свариться. Та 
що вона nлю.не, то хлоnці й дражниться - nанову волю 
ЧИtінли : •Яка ж недобра дитина! ще й nлює-ться! .. • Що вона 
залає. то Вt)НИ ізноа дражняться: •дивись. бра! - к.ажуть,
як наша дитина rоаорить,- нем·овби старе. Ану ще так! 
ану! .. • Та все холишуть та сnівають. .. один втомитьсtt, то 
другий стає. Єварилась вона, nоки сварилась. а далі й nере
стала, бо голова .за·крутилась - ·вона й заснула. Тоді хлоnці 
nосіда;~и і ні шеберх,- тільки сидить собі. кк коло диnrnи. 
та поколисуюn.; як nані поворухнеться. А пан nішов на - . ~· 
nскарню, казав молочно• кашІ наварити д..1я тоІ дитини, що 

ТО ХЛОІЩІ КОЛИШуть. 

Первим ділом nа.ні почала сваритись. як nрокинулась. 
щоб розnовили, а , ... , їі не nос.;Іухано, то давай вона nлюва
ти - аж голову rІідносить. щоб nримо в лице попало. Ці 
хитрують та реrочутьси, а.ж луна йде по покоях; а вона, аж 

луна стає. свариться. клене всіх иа чім св.іт стоїть - і себе. 
і батька, И маму; і все шарnаєтьс я, щоб руки визволити. 
А хлопці не дають. І<олишуть. гойдають. •Ай! ай!-. - почала 
nані на все rорло, як П докучІtло за кожен раз жахатися. 
Прийшов пан: 

- Чоrо тн, голубко моя? 
А nані як вод•• в р<?Т набрала. 

Чого вона розходилась'! - запитав nан хлопців. 
- Не знаєм,- кажуть вони. 
- Ну. котю. чоrо ж ти хочеш? 
А вона ні па.ри з губи. тільки плює ва КО.Іtоюrо. 
- Хоч~те ви, гшве, шоб дитина в колисці та сказала • 

•ю•·о nлаче! Мабуть. каші хоче.- заговорив ХJІоnець. 
- Мабуть, чи не сnравді .- nau ка.же, і nослав за кашею. 

Принесли і! кашу молочну, і мисочку, як для дитини, і ло· 
жечку. як дітей годувати. Пан став над колискою. студить . 
1 nримонл яє: 

- 01 моя красна жінка! Вона не буде вередувати. Вона 
каші хоче та й вередує. .. Зара'J дам і каші. Роззяв же рот. 
ну! ну, котю! ка-сі! ка-сю-иі ! 

І що він підведе ложку до губи. то вона nлюне tJa нього 
та й відвернеться . А 1 очей її аж іскри сиnлJІТьоt. Облилась 
тою кашею! І за шию r10теаию, і rpyщr обляnала. а та~о.и 
й не покуша.'1а. 

- ЕІ не їсть! - каже nав,- мабуть. чи не слаба! Треба 
роман-".Jі.ІVUІ настояти ... А ви тим: часом колишіть.- каже 
Х..'1опцям і пішов з хати . Поча:tи хлоnці колисати та npat-

• • • 
ствувати. а панІ Ізнов вередувати. 

• 



- Та сnи ж бо! е-е-е! е-е-е! - один сnіває. А другий: 
- Ну, коnо! сnатки ж бо! 01 rарка наша nанійка! 

Вона буде cnanнl Сnатуні буде наша nані! .. Ой то ляля! 
бити хоче ... Я .ж їй дамІ .. - І буuім б'є: •А! а! а• - так nn 
к.олисuі рукою; а другий: сГмІ - nочав nлакати.- А що, 
будеш?! Ото знай, вража лмюІ .Як то nаню зачіnати•. 

Розсміялась вона на такі штуки. а nісля ще гірше 
розсердклась. 

Так колисали 11аню скілька день, що вона й ріски в губах 
не мала, і все сміІUІись, а вона все вередувала. Далі rаочали 
хлоnці вrоворкти, що .як не буде їсти. то пан казав залквання 
зробити. 

Принесли каші { ... J і стала їсти - а то аж змарніла 
була не ївши. 

Як nоколисапи Марусю тах щось з місJІLtь. чи що. то 
вона і зм'як."Іа , як віск від вогню. Бо то с.пабиА полежиш 
який тиждень. то не можеш nідюrтись, і то а;« nече ecтant, 
а ue ж здоровісіtІька була та ще й така nрудІ<а ! І nочала 

• 
В.Же nрОСИТИСЬ у СІІОГО ЧОЛОВІКа: 

- Пусти мене, голу~! вже Ht' то що. але й деситому 
буду заказувати що то вередувати . 

- Не nущу,- озвавсь nан.- бо тм. може. іще виАдеш 
недокмисана, тоді що'? 

Ні вже, соколе! навіть nереколисана. коли хоч знати. 
- Ні! не вірю! - каже nан.- треба А ще nоколисати. 
- Боже! Боже! - заJ•олосила nаня та в сльози і наче 

нежнІІа опустилась r ... І 
- Пустіть їі. хлоnці! - заrоВО!"НВ nан,- побачим. 

що то з того вийде, що я nос..1}'хаю. А колиску захо

вайте, бо хто знає ... 
- Бодан вона тобі згоріла! - заrомоніла nані, втира-. 

ЮЧИ ОЧІ . 

- Ша! жінко! бо скажу колисати. 
- Ні вже - tte буду, котю. то м .1\KW так собі ... 
Пройшло два. три дні, ба й міс иuь минає, ба от уже 

й до року СJІІ'ає, а 11ані й не чутно в обійсті, тільки . . ~ . . 
8 хаТІ уже 38Лр8ІL1UІЄ, а На ПІр І •te ПОдИВИТЬСJІ, І 8 ХаТІ, 

що й не nізнати : слуrн д.,1я єї рідні діти. а вона ДJІJІ с.пуг 
то І"ідна мати. Всі норови ик рукою віднІІ'В. Шовкова 
жінк-.. та й годі. 

rv 
Настало літt-чко J ••• J 
От вийшла собі Марус: м з чоловіком в садок, nосідали 

та й rо.rtубкаються . А в старого nаиа икраз тоді йменини.-
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то nосланець 1 нде вщ ного, зн11в шаnку. nоклоннеси . - ~ 1 дас лист - тесть nише. що npиoe<..llJКaи. каже. до мене 

в гості 1 ... 1 
Як nрийшла та пора, то И nuїхали. Там уже були ті два 

зиті із жітсами, із .Wточками, сидять собі xpyr· стола та 
ба1ікають npo лиху долю Марускн.оrо чоловіка. що висва
тав собі журбу, і всі лиха сnодіваються J ••• / Слути. аж 
побіліли, nонал.якувалнсь; нк зобачили МарусЮ в сиоїм 
обійсті, nозавмирали. А вона так лаnдненько до їх 1аr·о
ворює, коrо здибле, і rocтнttt.UІ дала коJІНІОМJ, наче А не 
вона це nриїхала. Дивуютьси вони , nереnитуються: що 
з сю такого стаJІ(х:ь'! Вона, да не та! / ... І 

Як сонечко сnочило, nані '18rоrюрми : • Куnатись! куnа
тись!• - і n ішли всі тр•с до куnальнj, що була в ..:аду на озе
рі. Пани вчотирьох тим часом зайшли в сад, nосідали nід 
лиnою, nочали кnити од.ин 1 другого ті два молодших 
зиті, що в тебе жінка така! а в тебе такаJ те6е 1а ніс 
водить! а тебе за •1уба смиче!.. Батько духу n іддає -
і всі регочуться. А третій з.ять - Марусин чоловік - ні 
до •ЮІ'О не мішаєтьсн. От ті ащвох і rtрнчеrtк.ІJиL·ь до його: 
«А ти вже й мовчиш про свою'7• 

А мовчу,- каже.- Що ж мені й говорити, коли 
добра не гудить, а хвальби знов не nотребує. 

То ТВОІІ жінка добро'! - підхоnи..1и ті. 
А щоо ви знали ... 
Ха! ха! ха1 - зuсміились. аж ворон в садку nн

,1ика.1и . 

- дай, Боже, кожному доброму чоловікові таку жінку, 
як воІІа в мене. На долю не нарікав би. 

- Да ти. мабуть. вже й смак стратив та не тямиш. що І 
то 1а добро в світі; бо ми таких .жіщж. як твоя. і ворогам .. 
СВОІМ Ііе ЗИЧИМО. '., 

- Бо то вИ, а то яІ бо ви ж не знаєте моєї Марусеньки; 
тим так і думаЄ'І'е, 11 мк сІІі ·Jнасте, то в другу заr·раєте. І 

Так C:Jtoao по с~1ову дійш..1о аж до за"-1ацу. 
- добро.- каже цен,- хоч-то воно й не годитЬL·я . 

а йдім і в заклад. Чия жінка слухняніша.- додав.- тому 
кожен по селу. 

Добре.- озвавсь тесть,- і я стаю до сn ілки . 
Добре! - :зяті кажуть. І руку перебили. 
Тепер nосилат11 'За жінками,- ка.же муж Марусі.

котра nрийде сюди, як ІЮна в куnальні, тої 1·рало. 

Починаймо.- Та й nkлалн за найменщою. Пішла . 
Д(Вчина: 

Просить вас пав, щоб ни nрийшли до них . 



- Піди ти до біса із своїм nаномІ Що він. чи теnер зду-. 
рrв . чи зроду ума 11е має. 

П ішJІа дівчина і nри11есла звістку. що н~· хочуть. 
За другою nішла і тt•ж nринсспа, що не хочуть. 
- То ви, значиться, вже nрщ-рали? 
- А т•t . думаєш. не програєш? Коди наші сварилис я . 

то твоя бктиме. 
П іди.- каже до дівчини,- моєї поnроси. щоб при · 

йшла; ка..жм . що мені конче треба їі зараз 1 ••• І 
- Що ее? куда ее 1"и'1 - заговорили ті сестри. як nоба

чили. що Марус я з води вилазить.- Вернис ь. 
- Н і. 11е верtfуся,- відказала вона,- коли чоловік 

прислав. то, мабуть, не ради ціхавості 1 ... 1 
А що? - заr·оворив їі чоловік,- чttя жінка слухнм 

Іfіruа? хто виrраа·? 
- Ми програли,- заговорив с1"арий. та й до тих.- да

вайте по селу. 

Так і бенкет nройшов, що ніхто нічого не довідався, . •.. . . 
так 1 роз rхались. що НІХТО нrчого 11е знав. хоч як голови 

JIUM8J1И. 

Поїхал и ті два соnучи. а цей із своєю жінкою. як голуб 
З І' ОЛ убк ОЮ. 

Дорогою вона й заnиталась: 

- Що це ВИ ПОСМіІtТИСЬ хотіли, ЧИ ШО, ЩО ІІОСИЛаJІІІ 
за нами до куnальиі? 

- ГонорнІ - каже він .- ти д не знаєш, що ·rам було. 
і не здоr-адаєшся, як добре зробила єс и. що послухала ... 
Ото на тобі . чита~І - І дав nапери на ті ttиграні села . Взя 
ла вона. прочитала та й віддає йому і каже: 

Ото 6уl1Уть каятися! .. 
- Як же й не каят•tсь. 
- д~ре ж ти, голубе мій. казав, шо м нсnnкол исана 

була! .. Мабуть же. ще А ті недоколисані, що не с.1ухають 
своїх •І()JІuвіків! .. А я. то nоки життя мого, слухатиму тебе. 
Як то добре, що тн докоnисав мене! .. - І аж nоuІлувалися ... 

Дивіться. мами! доко;rисуйте! 

ЛЕОНІД ГЛІБОВ 

ЖУРБА 

Стоїть гора високая. 
Попід горою гай, 
Зелений raA, густесе.,ькнй. 
Неначе сnравді рай. 
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Під гаєм в'ється річенька: 
Як скло, вода блищить; 
Долиною зеленою 

Кудись вона біжить. 

Край берега, у затишку, 
Прив'язані човни; 
А три верби схилилися, 
Мов журяться вони. 

Що пройде любе літечко, 
Повіють холода, 
Осиплеться їх листячко -
І понесе вода. 

Журюся й я над річкою ... 
Біжить вова, шумить, 
А в мене бідне серденько 
І мліє, і болить. 

Ой річечко, голубонько! 
Ях хвилечки твої -
Пробігли дні щаслнвії 
І радощі мої ... 

До тебе, люба річенько, 
Ще вернеться весна; 
А молодість не вернеться, 
Не вернеться вона! . . 

Стоїть гора високая; 
Зелений r·ай шумить; 
Пташки співають rолосно. 
І річечка блищить. .. 

Як хороше, •к весело 
На білім світі жить! .. 
Чого ж у мене серденько 
І мліє , і болить? 

Болить воно та журиться, 
Що вернеться весва, 

А молодість... не вернеться, 
Не вернеться вона! .. 



РОЗМОВА 

Із-за гори місяць ясний 
На луг поrлядає: 
Край берега дівчинонька 
Тихо походжає. 

Вона ходить, як зорінька, 
По темному лугу 

І співає-ро'3важає 

Дівоqую тугу: 

сДе ж. тк, милий, голуб сизий, 
Мій коханий друже? .. 
Ой не шуми, дібровонька. 
Не розцвітай , лужеІ• 

Вітер віє по діброві, 
І пісня лунає; 
До дівч.ини луr· широкий 
Гуде-промовляє ... 

4!0й жа.п.ь меві, дівчинонько, 
Ой жаль мені дуже, 
Що ти мені приспівусш: 
• Не розцвітай, лу же!• 

Ой не буду розцвітати, 
Бо нема для коr·о,

Заорали доріженьку 
До лугу старого•. 

ОдмоВJJ.яє дівЧ}Нtонька: 
«Не журися. луже, 

Є у тебе дібровонька. 
Шумить вона дуже: 

Буде тебе розважати, 
Як і розважала, 

Холодочком повітати. 
Щоб трава не в' яла• . 

До дівчини луr· широкий 

Гуде-промом я є: 
t He все теє nоле Зtiaf;, 
Що в .ІJузі буває ... 



Дібровонька - сестра луt·у, 
Дружина - калина; 
Нема в світі, аів•1инокько, 
Як вірна друж.ина,. , 

МІРОШНИК 

Мірошник мав хороши•r м.:rин. 
В хазяйстві нсо абищо він : 
Пр~, ц~ r·аразд усккий знає. 
Хто хлібець має. 
Млин у Мірошника буи водяний . 
М ірОШНИ І( тоn ХОІ'оЮЮ 38ався, 

І був він чшtокіІ< такий. 
Шо нerapa1n 1а діло брався : 
А інший раз 
бунuє дорогий і ••ас. 
Вода раз гребJІІо nросмоктала ... 
Ну. що ж! Узятt. би й 1аrатить. 
Так t-ti! МіроwнІІІ< сnить та сnить. 
Вода ж біжить ... ще більш nрорвала. 
Хомі А за вухом не свербить. 
Хто йде - мерщій у мл•tн заг:tяне : 
•Ой. Хомо, Хомо. схаменись! 
Он ~коро вже й nnдІt 11е стане; 
rliWf .1ИЩ брате, ІІОДИВИСЬ!.о 
А иін їх слуха щось 11с дуже: 
• Нехай mtш! Річка - не калюжа: 
Води ще стане на ввесь в ік!• 
З Хоми сміються добрі люде: 
•Тоді nобач:кмо. ик бvде.-

• 
Дурний ти. Хомо, чоловік!• 
І сnравді сталось. JІК ка зали: 
Вода зійшла - колеса ста.1и. 
ЗJІккuвсь Мірошник та 11 біжить 
Притьмом до прірви, щоб гатить. 
Курей ткм часом із дес11ток 
Прийшло наnитиси води . 
У ·щріи М ірошник цих nан:ьматоtс 
«Бач , каnосні! - кричить,- куди! 
У мене й так води 11емає, 
ШІ.' А ви сюди'!!• 
І 10 1.11а nалицю хаnає ... 
Шrt урнув - та И вс.: іх t<урей nобин. 
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А млин стоіть, хоч прірву " '1агаткв; 
І ШІ' робкти - не втнмас ... 
Н і з чим зостався мій Хомо: 
Води нема й курей чортма. 

На світі є такі nани: 
Бе'1 ді.1а coтtti всюди суКУfь, 
А •Ja недоrарок вони 
Л ю.деlі і лають, і мордують 
(Вони ее так. бач. хазяйtІУІот ь! .. ) 
Та А диво, що у ких 

Ха·Jяйство nіде все на сміх! 

синиця 

Ситщя славу розnустила. 

Що ХОЧt: МОре 38П8Л.1ТЬ, 

Щ(І море, буці.мто, зt •орить,

Такu. баІf, є у неї си;tа . 
За вітром с.ла~~а полетіла 
По вс іх усюдах і куткuх, 
По байраках. і no садках, 
Да.1еко - аж за синє море ... 
У сім. хто був на морі . r,,pef 
Atty - до берега тікать. 
МерЩІй добро своє х nвать 
Од nроКJІятущої СинНІ~і. 
Як ІІазліталось ті\ nтиці, 
Як ttа"Jбиралося звірей, 

Людей 
Дивитися на чудасію! .. 
А пересуд-пІВі жінки 
П t'Ібрали ще й ;'ІОЖКІt. 

Бо мали ту н.311і ю. 
Як море стане захиnать. 

Щоб юшки добре nосьорбать, 
Якої зроду не сьорбали 
(Вони вже, бачте. nозвикали 
Скрізь no обідах куштувать) . 

От ждуть вон.и. стоять. 

Ус і баttьки nовитріщали ... 
•От-от уже noчtte кІщіть. -
Хто-вебудь ІІ"Ншечком мовляє,
Ос ь цитьте, зараз заr1аmн: .... 
А море все собі гул яє, 



І не кипить. і не rорить. 
Тах що ж Синиаuа'? .. Та мовчить! 
І заnалить не заnалила, 
А ті.nьки слави нароби;tа 
Та з сорому А сховаласJІ кудись. 
За сюю капосну дурницю 
Полаttлн Скницю 
Та й розікwлись. 

Яка ж е сій байці, братця. сила? 
А та: ніколи не хеа.rtись. 
Поки гаразд не зробиш діла. 

вовк ТА яrня 

На світі вже давно ведеться, 
Що нижчий nеред ttнщим rнетьс.я, 
А більши.~ меншого кусає та ще й· б'є, 
Затим що сила є ... 
Примір не довго б nоказати, 
Та - цур йому! Нащо чіпать. .. 
А щоб кінці Jlk•HdJyдь ПОХ•О8ЗТЬ, 
Я хочу байку розказати. 
Улітку, саме серед дІІJІ , 
Пустуючи, дурне ЯгнJІ 
Само забилосJІ до річки -
НапитксJІ аюдкчки. 
От чн nило, чи ні - глRдить: 
Аж су·не Вовк - такий страшенний 
Та здоровенний! 
Та так nр~tмkінько й біжить 
Дn бідного Яrюати. 
Ягниті нікуди тікати; 
Стоїть. сердешне, та дрижить ... 
А Вовк, неначе комісар. кричить 
(Він, щоб присікатьсJІ, знайшов nричину) : 
•Нащо це тн, собачий сину, 
Тут каламутиш берег мій 
Та кваnиш ніс noa·attий свій 
У ЧИСТУЮ ОЦЮЮ ВОду'! 
Та " тобі за сюю шкоду 
Ти знасш, що зроблю'! .. 
Як муху. задавпю!• 
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«Ні. nаночху,- Яrн11 йому моВJІІІЄ.
Воднці 11 ue сколотиа. 
Бо ще А не nив; 
А хоч би й пив. то шкоди в тім немає. 
Бо 11 стою зовсім не там, 
Де треба пити вам. 
Та ще й вода од вас сюди збігає. .... 
•Так себто и брешу? - тут Вовк йому гукнув.
Чи бач! Ще і базікать стало ... 
Такого ще ооганця не бувало! 
Здаєтьси, ти й позаторік тут був 
Та капості мені ро6.ив ... Тривай же! 
Ти думаєш, що " забув?• 
«Помилуйте! - йому Яrнитко каже,
На світі " ще й году не прожив•. 
сТак брат твій був-.- «Нема братів•. 
• Так. може, батьк о. 
Коли не дцько ... 
Або ж. хто-небудь з ваших був ... 
Хіба не знаю я, не чув, 
Що ви усі б мене із 'їли, 
Якби мовили? 
Собаки й вівчарі твої, 
Усі ви - вороги мої: 
Од вас мені життJІ немає. .. 
Ще мапо я терпів?• 
сТак чим же JІ вам досадив?• -
Яrtt.итко. плачучи, питає. 
•Uить. капосне! Либонь не знає. •. 
Ще й оrризаєrьсJІ, щениІ 
Що тн за rrrиця?І Ти - ЯrнJІ! 
Як сміло тн мене питати? 
Вовк. може. істи захотівL . 
Не вам про теє. дурнJІм, знати•. 
І - Вовк ЯrнJІтко задавив ... 
Нащо йому про теє знати, 
Що, може, плаче бідна мати 
Та побиваєrьси об лід; 
Він Вовк, він ІІан ... йому не слід ... 

ЦУUИК 

Раз на вікЮ у панському будинку 
Патлатий Цуцик сnочивав; 
То JtJІж.e на бо•юк. то догори на спиttку , 
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Або на лапки морду клав. 
Якраз проти вікна, звичайно nід парканом, 
ДворовиА пес Бровко ,,ежав 

І думав: •Бач. иким він nаном. 
Ледачий Цуuик. став•. 
•Зд<"Ірав був, Цуuику! Знічев'и сnочиааєш'!• -
Прийшовши nід вікно, Бровко озаавсь ... 
•Се ти, Бровко'! .. Чого-бо так гукаєш? -
Промовив той.- аж я ЗJІJІкавсь. .. 
Ну, ик же ти там nоживаєш?• 
•Нащо r1итать! Либонь не знаєш 
<:обачоrо жиn-JІ мого? -
Ск.а1ав Бровко.- Далеко до твого ... 
Живу собі, бо треба житп: 
Двір стережу і день. і ні\r~ 
Всього доводитьс.и терnіти,
Не так , нк m , nанич: 
Та ще к тому і їжа nрепогана; 
Хлиснеш nомий, коли дадуть; 
А як не в лад заr-авкаєш на nана, 
То ще й nід боки натовчуть- . 
•Жаль! - каже Цуцик.- що ж робити! 
Буває вснк. -
Обуха батогом не nеребити: 
А от мені - хоч і довіку б так ... 
Живу у горниuнх. на килимах качаюсь. 
Жартуючи на сміх: 
Частенько з nаниочками граюсь 
І .'ISWY(' JI ДО них : 

І м'ико спаrь мені. і ласо можна kт•t. 
І бігаю не в бур'инах ; 
Сухенькі лаnки, хаостик чистий. 
Не так. мк твіА . у реп'яхах ... • 
•Ет, реn'яхами дорікасш! -
Сказав Бровко.- А nам'итаєш. 
Як у nекариі був щеиям? 
Чи так жилося там? 
Замурзаний nід лавою тюrився•. 
Весе.1нй Цуuик засміявся 
І каже: •То колись було. 
Та 1аrуло ... 
Дивись тепер, а не рівняй малого!\) 
І вitt сnесиво r·ляпув на Бровка. 
•Як бачу. ти ttc робиш там нічогu,
Сказав Бровко.- за Ut<' ж це честь така'?» 
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.дурний Бровко! Не розумієш.
Звиняй. що так кажу,-
Я те роблю. чоr·о ти не зумієш: 
На задніх лапхах я nо-вченому с:Іужу•. 
• U!об ти сказиlk:ь!• - Бровко собі шеrrоче, 
А вимовити не nосмів. 
Бо Цуuик дуже заnанів: 
Скубне й Бровка, коли захоче. 

Бровко мовчить. і я мовчу. 
Води не сколочу ... 
Вам сміх. мекі гостинців в'язка. 
Чи гарна моя казка? 

МАЛЬОВАНИЙ СТОВП 

Обридла двеві суєта людськаи. 
СпустиВ<: .я він сnочити в темноті. 
І нічка тихаи. мов чарівниuя тая 
Прибралася у зорі золоті . 
Ш•tрокий шлях замовк: ~•і n ішки. ні на позі 
Ніхто його не турбував; 
Заt· нри верби на облозі. 
І в ітер задрімав. 
Шо ж то таке між вербами біліє? 
То Стовn Ма.1ьований стоїть, 
Стоїть і журиться. і серце кам' яніє, 
І сумно він у стt>ІІ r.'1JIJ1HTЬ. 
Ч•t світ не той , чи ll0.1R відцура.'Іась'! 
Все r·лухо там, ttiчoro ве чутно. 
Десь над бо;ютuем чайка о6із88JІась. 
Як обзивалас м колис ь давно ... 
Зr·ад:аласм йому щас.ІJиная година, 

Я к був ві н деревом. шумі в і зеленів. 
Як усмі х а.,1аси червонан калюrа. 
І стеn широкий с.ерце аеселив ... 
І nричуааєтьси - десь nісня за r·opщu 
Лунає: .. ой, rук, мамо. r·ук ! .. • 
І ~л ьози каnаю·rь холодною росою ... 
Кругом його гуде безсонний жук. 
На сей раз вибачайте .. ІJюди! 
Се баєчка не вам: 
Нехай вона на сnомин буде 
МІ.tЛьовавим Стовnам. 
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СТЕПАН РУ ДАНСЬКИЙ 

• • • 

г~и-ии. бОЛU/ Чого ж ви СТЗJІИ7 
Чи дуж.~ по:Іе заросло. 

Чи лемсша іржа nоїла, 
Чи затуnилось чересло? 

Бадилля зсохло, вже й валиться. 
Леміш я добре наста.тtв. 
А чересло мое новеє ... 
Чого ж. ви стали? Гей, воли! 

Гей-гей. води! Чи зсох...1о ПО..'tе? 

Чи nлуг у землю не іде? 
Чи дерев' яна.я полиц.я 

Тяжкої скиби не зведе'! 
Земля пухкая, п.луг не стогне 

І скибу добру відвалив, 
І бороз11а уже чорніє. .. 
Чого ж ви стали? Гей, воли! 

Г~-геu, tJoлu! Зоремо no.rre. 
Насіt"..м ярого зерна, 

ПроАде разок тонкеє рало. 

І пробїжиться борона. 
А там, дивись. зібралась хмарка. 
Дрібненький дощиt~ок полив -
І нива шовком зеленіє ... 
Чого ж ви стали? Гей, во.1и! 

Гей-гей, вrми! Зерно nocniє, 

І З8КОJІОС итьс fl ПW'І Я , 

І верне нам за nіт кривавий 

Із лишкою свита земли. 
Тоді збирай колосся повне 
Та тільхи Госnода хвали ... 
Чого ж ви етапи, мої діти'? 

П ора настатt! Гей, воли ! 



• Koзaчe--rQ.,'ty6~e. 
Соколику мій! 
Дай білу рученьку. 
Зо мною nостій! 

Нан надивлюсJІ, 
Слізьми за.мюси. 
Заким з дороги 
Тебе ді)ЦJСR!• 

•дівчино-рибчино, 
Не nлач, не ридай! 

За мною, молодим, 

Ручок не ламай: 

• • • 
Як не загину. 
Я не nокину. 
Я не nокину, 
Любу дівчину.- . 

.оа. доню Явдщію, 
Зіллячко моd 
Чого ж так змарні,,о 
Личенько твоє?• 

сОй мати-мати! 
Тяжкu вмирати, 
Ой а ще важче 
Милого .ждати! .. • 

МАЗЕПА, ГЕТЬМАН УКРАТИСЬКИЙ 
(Уривок) 

Не орел то снвокрнлиА 
Квилить серед стеnа: 
В Білій Церкві свою гадку 
Гадає Мазеnа. 
Він гадає, norJ"uш.ac: 
Тиха Україна, 
А далеко на rtівночі 
Встала хурто11нна. 
Світа tte видати: 
Хоче Москва із лJІхами 
Шведа воювати ... 
А Мазеnа на Вкраїні 
Тілько rюглмдає. 
Поrлядас наоко,,о 

Тай думу гадає; 
Він raдar .. rrромомRє: 
•Чого ж іще ждати? 
Та лучшого "Fenep часу 
Нічого чекати. 
І нічоrо nохнлJІтнсь. 
Бити головою 
Перед вражою л.нхвою 
Та перед Москtюю ... 
Вража Польша замовчала, 
Москви не вндати, 

.. 
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Тепер би нам з ворогами 
Бійку розnочати; 
Тепер би нам відnлатити 
За нашу недолю, 
Тепер би нам nідійюrrись 
З неволі нu волю, 
І від Доtщя до Орелі 
По самі Карnати 
Моrуче·с та сильнеє 
Царство збудувати• . 
І гадає гетьман думу 
Тай не доrадає. 
Аж до ньоrо з Березини 
Карло nромомнє: 
«Ой гетьмане український. 
Мазеnо. мій брате! 
Чи не хочеш ти зо мною 
Москви воювати? 
Розіб'ємо Москву вражу -
БудеМО nаІІSМИ •.• 
Не розіб'єм,- не хрестити 
Дітей з москалями ... • 

А Мазеnа йому й каже: 
~сnасибі за слово! 
Я то, nuнe. й сам гадаю, 
Та не все rотоео. 
В мене коні розсідлані 
На чистому nолі, 
В мен~ люде ізмучені 
В тяжкії неволі: 
Поrодую, тоді й nіду 
Битись з москалJtМи ..... 

УКАЗ 

Тде козак дорогою. 
Дівку надибає; 
Вийняв паnір 'J-за пазухи 
Та й 'іі читає: 
•І nрочая, і nрочаJІ ... 
По с.ему ука1у 
Козак должен кожну дівку 
Цілувать 110 разу• . 



•Чуєш, дівко, що в указі?• 
•Та чую, козаче•. 
І вже ж рада-то, псяюха, 
Аж мало не скаче! 
Ізліз козак. покріпиесJІ, 
На кон• сідає, 
А дівчина nідійнмась 
Та й ще забагає: 
•А пркгтmься-но. козаче, 
До того указу: 
Чи нема там написано, 
Щоб іще по разу?• 

НЕ МОІ НОГИ 

Серед лісу, се~д гаю Прокинувся, протер очі, 
У неділешній обід Разів кілька позіхвув, 
Заснув мужик у чоботях, Разів кілька босі ноги 
Прокинувся без чобіт. З подиапjннкм повернув. 

І S 1-42 

•Не мої ее, каже, ноrм; 
Прискrаю на чім світ, 
Бо мої в чоботах були, 
А сі босі, без чобjт• . 

АХМЕТ ІІІ І ЗАПОРОЖЦІ 

В літо тисяча шістсоте, 
В літо теє Боже, 
Прийшла грамота Ах.мета 
В наше Запорожжє: 
•Я, султан, син Магомета, 
Внук Бога їдноrо, 
Брат мjсицк-перекроя 
І сонця самого, 
Лицар сильний і моrучий. 
Краль над королями. 
Воєвода всього світу 
І цар над царими, 
Цар стопиці Цареграду 
І цар Македону, 
Греків, сербів, молдаванів 
І цар Вавилону, 
Цар Подопі, і Галича. 
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І слаеноr·о Криму, 
Цар Єr·иrrту, і Орабк, 
І цар Русалиму, 
Сторож гробу а Русалимі 
І аашого Бога ... 
ХристиJІн усіх на с-віrі 
Смуток і nідмt}rа,
Кажу вам. усім козакам, 
Мені nе~датись, 
А як ні - доора від мене 
Вам не сІІодіватись!• 

Того ж літа заnорожці 
Грамоту читали 

І до вражого Ахмета 

От що наnисали: 
«Ти, султане, чортів сину, 
Люципера брате, 
Внуку rасr1.ида самого 
І чорте рогатий! 
Страннику ти цареrрадськин, 
Пиенику макд()нський, 

Свине rpettькa ~ молдаванська, 

Ko88JIIO вамnнськмй! 
Кате сербів і Подолі, 
Пanyro тн кримс ька. 

Єгипетський ти самнарю, 

Сово русалимська! 
Ти r1oraнa свин,.чаи 

Морда. не nідмога. 
І дурень тн. а не ст"Орож 

У нau10ro Бога . 
Не годен ти нас, хрещених. 

І десь цілувати , 
А не то, щоо Заnорожжя 
Під собою мати! 
Ми землею і водою 
Будем еоюватись, 

І тебе нам, бісів сину, 
Ні чого боятись! 
Так тобі ми відвічаєм, 
А року не знаєм, 

Бо ми ваших календарів 
В Citri не тримаєм. 
МісJІць наш теnер на небі. 

І 

' І 
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День той самий, що у вас. 
За сим словом, вражі турки. 
Поці;tуйте в ... нас!• 

ВАРЕНИКИ, ВАРЕНИКИ! 

Сидить москаль на Іtрилавку, 
Прищурює очі ... 
Так і знати, моекалина 
Вареників хоче. 
Хоче бідний вареників 
То й ніщо nитатк! .. 
Та тілько іх no нашому 
Не вміє назвати. 
• Хазяюwка, галубуwка!• 
Став він говорити: 
.. свари-ка мне вот знтааоІ• 
•Та чоr.о зварити'!~ 
.. да знтаво ... как, бишь, еао 
У вас назwвают? .. 
Вот, что, знаешь, берут тесто. 
Сwром наtиJадают ... • 
•Та Бог його Свwrий знас, 
Що вам, с~'Іу.жба. гоже! .. 
Тісто сиром накладаІО'tь ... 
То галушки, може'l• 
•Не галушки, не галушки! 
Я rалушІUt знаю. 
Свари-ка мне rалубушка ... 
Всё, бишь, забьІJsаюІ 
У ж с глаз долай, так с памяти! 
Вот знтакой бес-тоІ •. 
Да -.наешь ли: знтак сьrр-то, 
А на сьrре тест о ... • 
•Та Бог його Свмтнй знає 
І добрії люди! 
Сир у тісті! .. хіба, може, 
Чн не nиpir буде?• 
•да не mrpoг, галубушка! .. 
Зкан досада! .. 
Да знаешь-ли? туда масла 
Да сметаньr надо/ .. • 
А вона-то добре 1нає, 
L{oro москаль хоче, 

4.Н 
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Та чекає барабана, 
Заким затуркоче ... 
Як поч_ула барабана 
Слава Тобі, Боже! 
Та й говорить москалеві: 
«Варещ.ків, мо.іkе?• 
Аж підскочив москалин·а, 

'Га ніколи ждати. 
- «Вареники, варен·ики!• 
Та й пішов із хати! .. 

РАК 

Забажав раз німець рака -
Не вміє назвати. 
Закликає хрестянина, 

Давай мудрувати: 

«Вгадай,- каже, што мой хочет?• 
сТа ні, не вrадаюІ 
• Нога многа, ус а довга ... 
Снаєш?• - •Ні, не зна~. 
сКак не снаєw? сам он малий, 
Кафтан на ньом р.Rсний, 
Ка.к нє сварен - кафтан шорнмй, 
А ка.к сварен - красний ... 
А што,- каже,- уrадаєw?• 
- сТа кі , не nопаду!• 
сТа у нього шийка шльоn-шльоn, 

А nеред із саду!.,,. 
«Чи не рака?• - «Рака, рака!» 
сБ()гдай же вас, nане! 
Найшли ж ви у нашкJС раків 
Німсщьttі каптани!• 

вовки 

сЧого, жидку, так збілів? 
Що з тобою сталось?• 
сАх! за мною через ста~t 

Аж сто вовків гналос ь!• 

«Бог з тобою! .. Сто ІЮвків? 
Та б село nочуло!• 



сТа воно DaJ( і не сто, 
А п'итдесит було!• 

сТа й n'итдес.нт диво в нас ... 
Де 6 їх сrіпько вз.нлось ?• 
сНу, Іванцю! Нехай так, 
Але десять гналось!• 

•Та і десwrь не було! 
Знать. їден усього?• 
«А JІ.К їден? Аби вовк! .. 
Страшно і їдноrо!• 

сА мОJКе, то і не вовк?• 
сА що ж то ходило? 
Тахе си.е та мале, 
А хвостик JІ.К шило ... • 

ХОЛОДНО 

Сидить голий циганчук, 
Аж мапо не nлаче. 
- сТату! - каже, - XOJIOJUfo! 

Зуб до зуба скаче-. 

А той йому по,.сок: 

сТа на! ке журис.нІ 
Коли тобі холодно, 
То nідпереж:ис.и•. 

ЮРІй осип •Едькович 

НІЧЛІГ 

Звізди по небеснім граді -
І по одн..і.й, і в громаді -
Як то любо засними, 
Де жовнири спочивали. 

Но ик Зблідну:rь тихо зорі, 
Світле сонце зійде д'І-орі, 
Хто тоrді нам, бідним, скаже, 
Де котрий з нас нині лнж.е1 
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Де хто лиже, Божа воли: 
Є де спати. мноrо nолм. 
Є де rолов приклонитм ... 
А зірниці Амуть с вітити . 

ШЕЛЬВАХ 

Ой та ніко~~tу так, нікому. 
Та мк жовнмру молодому! .. 
У кабатинці, у реміню 
Ходить шельвах по кам іню, 
Ой та r10 зимнім, зммнесекькі.м 
У кабатмню тонесенькім. 

Ой ходить шельаах по морозі, 
А кам і нь тріс нув на nіДІІозі; 
Ой камінь тріснув, жовнир свиснув , 
Дt) себе ціпко rвер nритиснув 
Та й білі руки ломле, rріє, 
Що аж му серце в rpyux млjє ... 
•Ой серце моє кре~~t'иноє. 
Чому не тріснеш А ти над,воє?• 

Укривси місиць зоронька~~tJt, 
Заплакав ..жовнмр сльозоньками; 
Заnлакав жовнмр сині очі, 
А r1ід ноJ•ами c tti r скреrоче. 

А жовнир ноги rJідіАмає, 
До місмченька nромовляє: 
• Ти. місяченьку-11ерекрою, 
Не дай ти, Боже, долю мою!• 

ПОКЛІН 

Співатш 

Геіt, по горі по високііі тройзіль оостеливсІІ; 
З України до дів'ІІШИ козак nоклонивси. 
Поклонився козаченько з коНJІ вороного: 
•Наrадай си, мои мила, мене молодого ... -. 

А в неділю раtщ-рано дівча си ІІМИNЛО 
Та й русою та косоао личень.ко вткрало. 

І 

.. 
І 



Утирало біле личко, утирало брови: 
• Нема ж мого миленького, нема вже розмови•. 

«Не nлач, мила, не nлач, серце, не nлач, черні 
Ой маю ж. я розмовоньку аж. доnізна з Іюч.і, 
Ой маю ж я розмовоньку, ой маю ж я милу: 
Виси11ано надо мною внеоку могилу». 

ВЕЧJР НА ПІДП Р'Ю 

Славне Підrір'є, що ся маєм крило. 
В шовкові травм спати ся клоttило. 
Бо світле сонце в горн с м сховало, 
Би десь у морі личенько скуnало, 
А завтра рано знов нам засвітило, 
І знов си щастю нашому дквило . 
. І знов в вечірніх зороньках помалу 
Підrір'є красне спа1и КОJІИсало, 
Як нині ввечір. 

О, .як тут весело! 
Усе в одну сJІ піснь щасливу спле:ю: 
Там в стаі еатаr ка флоиру грає, 
Там. ~ть за .1ісом, череда десь бліє: 
П t) воду йдучи, дівчина сrtіває, 
Пташинка в гаю щастя своє піє; 
А •·ейбн пісн.ям милим вторували, 
Цигани в лузі в два клевці кувал)f, 

І всюди сnіви. всюди лиш свавілля, 
Що хтось би думав: тутки все весілля. 
І чо ж би тутхи засnівати годі, 
Де кожде вільне, кожде на свободі, 
Де навіть щезнИJіС nробувати тобк·ть, 
Як Jtocтa світом дуwей си наrубить; 
Відтак би трошки рад де віДІtочити. 
Аби за раєм хвюІЬ«У зату.жити. 
Би нагадати, ях колись там було, 
Нім Боже слово з світлості r·o r1хнуло. 
Аби казкти, терти мимо волі , 
Іlроклявwи Боrа і nроклявши долю. 

Но Господь знає і єму годинку 
До npoxoлoJtК, любого сnочинку, 
І не боронить місци му гл.яді1'и, 
Де :1юди чисті. ик ті Божі діти, 

• 
ОЧІ,-
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І ше си в школах тоrо не кавчи.л:и. 
Як би і біса перепередили.-
А де ж він найде місце си зичлиае. 
Як не в Підгір'ї, де щ~ все щаслиае7 

Лиш той леrінь там в лузі над noтottoм, 
Гей брат на брата. сnерся на мицю; 
ВідВажним чорним, rейби в орла. оком 
Похмуро дивить в крицяну рушницю, 
Гейби в тік цівці, що синьо синила, 
Єго вся долJІ добра npo6)'1lalla, 
Гей вже би нігде, нігде більше в світі. 
Як ,,мm в рушниці, щастн мав rлндіти. 

І ЧО ж ти, стрільче молодий та rожин. 
Допізна нічов а лу'Jі сам сумуєш, 
Komt-cь, гей рицар, nишний та урочий. 
І в гарних грудих чисте серце чуєш, 

Коли-сь моторний, як козак турецький, 
Вус, око чорне і кресак стрілецький, 
А всі пушкари на rtідr·ірськім краю 
Тя капітаном сеоїм назиаають! 
Чоrо ж, леrіню. маєш тм тужити, 
Коли тобі би лиш на світі •итн? 

Він тихо. бачу. ~ віАповідає: 
В рушницю дивить та й собі думає. 

ПРЕЧИСТА ДІВО, РАДУАСЯ, МАРІЄ! 

У синє море сонце JІсне тоне 
І своє світло, ніби кров, червоне, 

По всім країні даокала сіє; 
А там зазут.ку в гаю десь чуаати. 

А там дзвіночок став селом кувати. 
Там в борі вітер листJІм шелевіє: 
Пречиста Дjво, радуйся. Маріє ... 

Пречиста Діво, радуйся. Маріє! 
Он молод жовннр, лнr си на мураві, 
Личко студене, щати му кроваві,

Розстрілен ниttі: бо самий не вміє.
Камраття яму темну му вкопали 
І ка спочинок бідного в ню склали: 

І 

• 

І 



У же не скаже, ІtК дзвінок 'J.Зліє: 
•Пречкста діJЮ, радуйсІt. Маріє ... • 

Преqиста Діво, радуйсІt, Маріє! 
Під nлотом сіла удовиWІ-мати, 
До себе тулить бідне с иротмти 

І nлаче ревне, серденько їй мліє.
Ба вже не nлаче, вже і не rолос.ит.ь: 
Склонила rолов - більше не nідносить; 

Зірниці мачуть. а дзвінок німіє ... 
Пречиста Діво. радуАси, Маріє! 

Пречиста Діво, радуйсм, Маріє! 
Там онде блудить сnлакана дитина, 
Без тата, мами, бідна сиротина, 

Нічо не їло, душечка му мліс,-
1 хоче в хату біднм ttавернутн, 
Госnодар псами тровить єr·о, чути: 

Верескло, вnало, кров см з ніжки ліє ... 
Пречиста Діво, радуАсн, Mapir.l 

Пречиста Діво, радуАс н, Маріє, 
Бо " не можу ... Вшак " МІІІО душу -
І чути мушу. і lІНВИТИ мушу, 

Що тут на світі , ах тутки СJІ діє; 
Да мк до гробу зложуть мос тіло. 
Де темно, тісно. студено. 1отліло, 

Де нич tte nлаче. де усе нім іс. 
Пречисrсt діво, радуйся, Маріє! 

НИВА 

Доки маю світом нудить. 
Доки маю люде І)'lІИТ"Ь. 

Доки маю дож.идати. 

Захи Галич змо.-е встати? -
Ліnше сам м рано встану. 

А сnовівшись щиро Богу, 
Займу плуr·и. крутороrі: 
Зорю •·ори та й долину, 

Зорю свою Бу.ковииу, 
Як наш Tttpac. ик сі А тато 
Научив мене орати: 



І віру, любов. надію 
Буховинов скрізь nос.ію. 

Виростай же, руським Боже. 
Пшеницю, SJK .лаву! 
Хай зародить моя ниu 

На сnівацьку славу, 

Хай в'яжеться tiOJtoc в к олос 
Від верха до долу, 
Хай сjється Буковинов 
Правда. віра, воли! 
А и гrіцу - и.к nалата, 
Так і бід:на .хата. 
Піду руськов Українов 
Женчиків збирати. 
Жніть, вжинайтесь, .женці моі, 
Та й дякуйте Боr.·у, 
Що noмjr на-м жито жати 
На своєму nолі; 
Що не nідем заж.инат·и, 
Мов кріnак мізерttи:й, 
У чуЖи.й край, чужі люди, 
На коробку зерна. 
Вже не будем, женці мої! 
Бе-зсмертнмй наш Батько 
Научив нас свою зем..1ю 
Питому орати. 

• • • • • • 

Тепер у же знаєм ... 
Жніть. в.жимайтесь., 
А я засnіваю. 

• 

. -
.ЖСНЦІ МОІ, 

А м засnіваю no руськ.ому кра~. 
Щоб було да.леко, далеко мя чути; 

• • 

Від Чорної гори до Дніnра - Дунаю 
Розсипся ми, nісне, барвін~о:ом та рутовІ 
Най руські молодці затичуть кресаню, 
Най руські дівttата віttки собі WИІОТЬ. 
Най люди не кажуть, що ми безталанні, 
Най с.льози J.(роваві .личко нам не миють. 
Розсиnе я ми, nісне, як сонечко літі, 
Хай наші кроваві навіки обсущить. 
РозсиnСJІ, ро:збийся, н.к грім no рокиті, 
Хай шваркіт німецький нас більше не глушить. 

Розсиnся же, nісне моя, 
Та й не схамениси! -

. 
• 

' І 
.~ ... 
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Де nonaдew руське серце, 

Отам пригоркмсІІ . 
Як -rой голуб до голубки 
На новім острішку. 
Пригортайси, nісне мottl 
. . . . ~ . . . . . 

ЛЮБА - ЗГУБА 
(Скорочt>tІо) 

Нічо так чоловікові віку вже не укоротає, ик та тоба. Хто 
не вірить, наА лиш слухає. шо розказуватиму ... 

У нашім селj, знаєте, чинttть два храми в рік, один 
на ЗИМІіі Николи. а другий на еесні. 

Зимні Николи. ик здорові знаєте, nриnадають серед пи-
• • • 

лкn авхи : скриnку ке можна навІть 1ачеnитк, а за танець 1 Іtе 

говорім таки нічо; бо якби 11атонсщь у1мали, то би й до Llерк
вн не nустили, не то що. 

А nарубІ(ам та дівкам що 'Ja храм без музики? Але ttaшo 
вам казати. коли самі здорові зкаєте. Or тому ж тото 
сидttть собі наші леrіні та дівки на зимн.і Николи крас
ненько дома та дозкрають хати. а старини сама собі 1дО· 
рnвекька храІІСує. Як же зато дасть Бог дочекатн весних 
Николів, то вже старини сидить дома, а молодіж nускають 
у храм . 

От тому ж тото назаалн у нас зимкій храм ч е с н и й. 
а весн1шиА кр а с н нА. Та й недурно його так і прозвалн.
хто хоче видіти охоту та красу. то нttй лиш nриходить до 
нас у к р ас н и й х ра м. Скучн() Аому чей не буде. Але шо 
вам каза1"И. коли навіть і 1 лядс ькОІ'Q боку леrіні nриходять. 
А хороші тоті галицькі леrіні, хороші! - лишь стань та ди
виси! 

Від нас знов ходжують аж до шістьох сі..1 на храми -
ходять до Сергіїв. у Плоску, до Торак і в. до Киселиців, у Дех
тмнець і у Доеrоnоле. Скрізь нас так rарно та чесно прий
мають. шо даtі Боже лиш усім добрим людим так! Ми знов 
за тото стараємось. абн й їх так nовелнчатм, як вони до кас 
nрийдуть. або ще й ліnше: бо Сторонець. знаєте- , nepшf се-ло 
••а всі буковинські гуцули. та ми tte хотіли б сорому набра
тис я . 

Тому тото мій брат, бунало,- він був старшим І1аруб
ком на ~.:елІ.- скоро rІрийдt неділя nеред красним храмом, 
склнче з церквн всіх легінів до себе та дає їм порядок: ти , 
Федоре, каже. nідеш 1 тими nротив nовrоnіІІьu.ів, а ти. 



Андрію, 1нuв з тими підеш мені встріть дехтинецьким, 
• • ч • 

1 так дат,- так вам уже розnаює красно, що друr·ии 1 з 

письма так не удав би, поки світа. А сам уже старається про 
базар: базарисько в нас страх велике. то він вк накаже n:ід
парубооtн і, так й,оrо й обтиоtуть молодими смерічками та 
всіляким бростом, Щ() аж любо дивитись. а стежечки вам по
чинять, стежечки! - хоть най царівна проходжається, не 
соромІ Жидів з оковитими rоріаха,ми nозаповідає нам аж 
з Вижниці, а музику заnовість вам місяцем уже наперед 
аж зо самої Глинкці. що як вам потягнуть смиками. то 
серденько mщJe як на нит,очці дригає. 

От дасть Б01· ді;кдати й храму. Парубки вже знають свою 
службу: ще до опівночі повстають, nовибричуються. попри
бираютьси. як лицарі, пос,ідають собі на гарні сідпані конн.-и 
та гайда зустрічати сторенське парубоцтво, як уже там від 
брата розказ мали. 

А брат вам убереться в кармазин. кресаню з 11олами на
суне на чоло, порошниці, удвоє через олечj, так і сіяють; 
а nістолєт аж четверо засадить за ремjнь ... 

Коло брата стоsть чотири післанці для його потріби, два 
знов пkланttі с:т,оять кіньми з сього і того боку села, аби дати 
знати, як буде надходити славне nарубоцтво, а два ІІісланці 
стоять на Ltвинтарних дверJІх з мальованими фпJІwками, 
аби частувати ко.ждоrо а кождого парубка, котрий стуnить 
через nоріг. Така вже, бачите, у нас установа. А ще вам 
скажу, то тоті чотири післанці, що стоять з братом, називаю
ться стрільці; бо вони мають таку слу.жбу, що скоро яка сто
ромська дівка надНtде, та,к вони їй зараз на віват мають . . ~ .... 
стрtлwrи. вtдтак ВІJ18ОдJІТь 11 д8а аж у цвинтар, а тут че-

кає вже мон старша сестра та веде у церкву свJІту, де знов 

середуща сестра жде, аби їі красно де nостановити. 
Кінець села, чути. стріл•ють: ее в.ж.е йдуть парубки ( ... І 
Приїдуть nарубки. Брат їм клонктьсв. вітає ма.'fЬОва

ними порційками та й провадить у божий дім. Тут а)І( чи 
не сім поnів а восьмий диякон соборну службу правтrть. 
Госnоди! а дяків таки й не рахуй, такого rІонасходилося, . . 
1'а кк вам разом усІма засПІвають, то аж якось страх 

слухати. 

Uерква в нас красна nуже та убрана: образи св•ті всі 
під золотом та nід сріблом., лиш :птілько хіба. що тісно,-. . 
таки ТІсно, що в храму лиш старинJІ та ДІвчата входятьсJІ 

всередину, а парубки мусять виходити надвір та чекати водо
святіа. але леrіні, коби здорові, не конче й журJІтьсн про 
ее,- де б вже мав правдУ дівати! - вони зроблнть вам до
рогу від церкви аж. на гости1нщь та чатують, як нка дівка 
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приходить. Госnоди! - то ж то вже єї обзирають з усіх 
"' . ' оокtв ... 

Приїхали парубки перед церкву. Зараз скочили підnару
бочі, що вже напоготові так і стоили, та повідбирали паруб-. 
кам кою ... 

Відцавwи парубки коні та скінчивши діло в ц~ркві, стали 
собі no uвкнтарі ороход)І(Втись. а цвинтар у нас велики"! -
вітаються одні з одними, nі.знаютьси, сміютьси, жартують. 

• • 
розказують однІ другим, ик там у JІИХ ДІЄТЬСИ. що там чува-

ти, хто до коt·о залишив ходити, хто · посватавси, хто nо
брав ( ... ) 

Л юди зачали помалу з церкви виходити. Паруб~~;и зараз 
зробили дорогу. куди будуть дівки йти, а самі так і тішатьси. 
що собі з ними поморrають. 

Брат по.садивси з тИМ парубком, що його тах щиро дожи
дав, коло самих дверей: аби вже вам ні однісіньку н~ пере
цустити, але обІздрівши єї з усіх боків, і спереду. і ззаду -
Боже мене прости. А Ілаш (так звавси братів товариш) уже 
такий радІ .. 

Вийшла одна, не стуnає вам здрібна, ні!- хтось гадав 
би. що не знати що; вийшла друга- так вам і надюндюJІUt
даси. ніби хтось такого діла уж~ не видів; вийшла трети -
уnхада тще в рукав. ніби вона соромиться. а тут так кищеч
ком і дивктьси на нас; вийшла ч~~JУІ'а - та вам на nаруб
ків моргає, аж. таки проситьси.- щб тут мати збоку ії товк
мачить. щоби сором у лиці мала,- але де ж тамІ За tteю 
вийшла rt'ита: ик зареrочетьсиІ - тітка йде ззаду та ик їі 
упече патщею по сnині! Парубки в сміх - такого реr·оту 
наробили, що аж панотець мусили з вівтаря крізь віконце 
nальцем намахувати. щоби ми тихо були,- а нам і ні в тот 
бік. Лиш Ілаш не любмв ніколи з дівок сміятиси. Скоро ми 
в регіт, а він до брата: 

- А що,- каже,- не йдемо, Іванчику? 
Лиwе'Нь що брат кинУв на його. аби мовчав, аж тут ІІИ

ходить із церкви - дівка? - ні, Іfе дівка, але хтось rадаа би, 
що ее якась t.tарівочка до нас на храм nркйuи1а, така собі 
пишна та убрана: чоботи червоні, сорочха рантухова, опинха 
валочкова на цій, пояси крамс.ькі, а коралів та монестаа 
на шмї! - може, на яких кілька сот Jst:Biв срібних. Але все 
тото фрашки.- подивіться-ко ви їй лише у л.иu.е. най і До
бошева Дзвінка сховається, а більше не маю вам що й ка
зати. 

Скоро стуnила на JІоріг, rлипнула ніби трошки, гей зне
нароку, по парубках, а відтак чим борше обернуласJІ до 
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дRрей та й махнула ручкоК>: - Ходіть-бо, ходіть же! -
а рученька в їі, мов лелієнька. 

Ілааuко аж нест.мився: 

- А чни ее? - питає. 
- Та ее мои перва сестра,- каже брат,- ее моєї ІІбло-

нецької тітки донwса. 
Заки йому ее брат розказував. вийшли сестри з церкви, 

узми свою Калину (так вона звалася) попід руки й повели 
на ба"JЗр, а брат моргнув на парубкі в, та ку ж усіма й собі 
на базар за дівками. 

Най вони там здоровенькі розшабашовуються, а м вам 
тмм часом розка;ку про Ілаша. Був ее старший парубок довrо
nільський, син старої Хороцоаанкхи, що за єї казали, що во
на саої сорокіаці ділетtюю мір11є. Чи ее nравда, чи неправда. 
не 'JJfaю вам уповkти, бо вона мені своїми сороківцммн . ~ . 
не хвалилася, але nлько зкаю, що nокад неs не зtІаиuинх=ІІ 

баrа,•а на всі наші гори,- а мал-а tюна дао~ синів: одtюrо 
Ілаша, що ми за него говоримо. а tQ>yroro Васкля, що з ним 
nрийщов. Батько їх давно nомер, а кажуть. що ходжував 

з Добошем; зрештою, чи ходив, чи не ходив. а сини славні 
раз мав: один кращкА та r-арніши.й аід другого. 

Ми змаленьку зналися, бо нені нaun щось бут• собі таки 
не чужі: оіхто вж.е так не любився, ttк мій брат 'І І.лашем, 
а н знов з Василем. 

Але ж бо й не було щирої душі понад мого Васильчика. 
Ні він без мене, nокойний, бyu.•ro. нічо не орудує. ні я без 
його; ми навіть і одної днини у ІІарубки уписалиСІ•. таJ< тото 
м"И собі добре ЖНЛ"И 1 ... І 

Аж тут виходить Калина.- Господи. ик мій Василь не 
nочервоніє! Як мене не вхватить за руку! - а відтак RK не 
задрожит·ьJ Аж 11 переполоwиаси. 

- А ее що тобі. Василю, такого·! - nитаю. 
- Та нічо.- каже.- тихо! - А сам "" видивитьсм на 

неї - так би єї очима їв. 
- А що, мож.е. не красну маю сестру? - заnитав " його 

жартуючи. 

Він мені на ее ані слова. але nотиг боржій на базар. 
На базарі - от звичайно на базарі. Одна музика грає 

no однім кituti. а друга no другім, шинкарі позасідали собі 
~ ... ~ 

у два рмди. дtвки поставали громавами та сао1 речІ прав-

лить. а nарубки nоставали та лагодяться Ііа танець. 
Танець завів Ілаш з КалиІіою, а парубки кожднА собі 

no дівці та гай за Ілашем, так і розносяться.! А тor~ip1.U не 
літають. ні! - аж очі ломить. так блищатьси в сонці. а днин
ку дав Бог таку ясну та веселу. що люди аж nомолоді.ли . 
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а дівочки вам не розnусні, ні! - навіть і ні в той бік, що мами 
ззаду дивпяться та лиш собі на носі карбують. кілько би тото 
донечці кулаків дома усипати, або таки ще дорогою, вер-. 
таючи ·• храму.- а храм у нас ведеться через ЦІЛИХ три 

дні, то назбирається кулакіа тих май-май! Але дівочКJt не 
журяться,- добре, що матірки тут нічо не кажуть. а дома -
хто там аидітиме, ик та й що. 

Так собі дівочки. А брат з ватажними nарубками так зви
ваютьск. та частують, та nриrаліскують. А Ілашко Кали.І-Іу 
таки й не пускає з рук, в OJ1HO гуля та гуля. а топірчнк і не 
ДОТМКВЄТЬСJІ ЙОГО, 8 ОдНО ПОНад ГОЛОВОЮ шумить, аж старі 
люди днвуютьси, а Калина вам - сnр;авді калина; лиш що 
ка.11ина в гаю цвіте та не гоаорить. а наша Калина і 118іте. 
і сміється, і говорить. і моргається nодеколи з Ілашком, 
часом і засоромиться трошки, бо Jtегінь не знає ••е годі . 
та часом щось 1 скаже. 

Лишь. Васнт. сьогоднj не смієтьси. не rулмє,- він і так 
не конче був до того гутrнни, а сьоrо.дні йому і не ttаводи 
таки н ічо, 6о мож.еш ще й и лице дістати. Дивнтьси на Ка
лину та й мовчить. 

- Та йди-бо та гулий.- кажу я.- чого-сь остороnів? 
Ади. онде стоїть Маріка (мои середуща сестра ),- ану й.ди 
та вже вимахай нею, аби знала, з ккм раз гуляла, вона через 
цілий тиждень так і радуєтw:м. що 1 Т()бою гуЛJІтиме. 

- Е, що мені там до таосї сестри.- воркнув Василь.
Най собі гулмє, про мette. з ким хоче, зо мною, nевне, що не 
буде. 

- Юрію, а ходи-но сюди! - закликав мій брат, стончн 
та чудуючнся, що за танці Ілаш 1 Калиною внвuднть.
такн аж зем.~1і не досJІГають. доста того. що глинницькі uи
пsни самj вже казали : еМи вже,- к ажуть,- по весіллях 
та no храмах свій вік збули, але такої гульні ми ще, 
біrме. не виділи• . А Ілашко ще дужче, гей несамовитий! 
А. не неселий, ні! - гей ніби вже знав, що віІі ОІJ.е востаІІ
ІІЄ у ttac на к рас нім х рам у rymtє. Най меЖ ще хтось 
скаже, що душа не віщує горе! Та що з того, що душа ві
щує. кми серце годі навчити. Люба - згуба, шеnче ду· 
ше-.ка. а Калинка слухає та от що: nрилиrL18. як мід. дu 
лerittя / ... ) 

- Іди,- шеnнув мені брат в ухо.- та прос и неtІю, аби 
борше стіл лагодили, 6о вже далі r10pa. 

- Нене,- кажу.- бадіка nросилм. щоби стіл лаrодил.и. 
- Та стіл уже, синку. відколи готовий! Х оть зараз наИ 

прс.х·нть. 

Я взаводи до брата: 
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- Стіл у же готовий давно. бадічко, чи скажете казати 
r.сузикам, аби стали? 

- Кажи. але кажи їм так, що ях будемо іти ід хаті, то 
най же мені грають, не JКартують: а nри столі аби мені х.іба 
лиш до отченашу утихли. 

- Гай, raA! - кажу та й махнув. аби робити, мк мені 
казано, бо и. знаєте, свого брата дома гірше бопси. '"' тепер 
не знати 11коrо енорала.- та й таки так і має бути, щоби мо
лодwиlt брат старшого бопс11.- а Nоже ні? МоJКе, де й ні, 
але в нас межи гуцулами ужt- раз така установа, та й ніхто 
єї не nереіначить. бо у нас, 1наєте. старі руські обичаї ще 
чисто утрималися,- коли не ліnше. 11к на самій Уtсраїні. бо 
Україною, бачите, орудував хто хотіа, та все їtl саоє на
бивав ( ... ) 

Музкки піuиtи уnеред, за ними повели мої сестри та дів
ки з ~естриної ватаги сторонс: ьких дівок . Відтаtс пішли другі 
музики. а за ними рушили парубки,- насамперед мій брат 
вів Ілаша, і так далі провадив коJКдИй паруі)ок з братової ва
таги усе no два с:торонські парубки, ~rк тото вже у нас уста
нова. А я своr·о ВасИJlька ледве відшукав по базарі,- стояв 
собі, сердешний, під явором, аж тут я зирк на його - а він 
nлаче! 

- Я це не розумію.- кажу.- Може. я тобі чим І1рогрі 
шив? KOJtИ що було, братчику , то вибачай, ,. це, біrме, не 
хотячи,- цить же. не плачІ 

Він лиш на ме•ее поднвиасм. а далі промовив: 
- Ти мені. Юрійку, нічо не вкнен. 
- Так чоr·о ж плачеш'! Гей, якби Марі.ка виділа, що та-

кий леrінь, мосьnа•tе, rt.'laчe, тото ж би смімасJІ.- а хто ж 
бо таке видів'! 

Трафив JІ на лік: ях опарений. кинуаси мій Василько, 
обтерс11 боржіА та й ухваткв мене за руку. 

Ходім! - каже. 
Отак, то що інше,- кажу я.- так, але ходім. 
Лиш не сади мене коло ... 
Коло коr·<>? - питаю. 
Та коло Калини. чи як П там 1вете . 
Та хоть би А рад посадити, то не noca.дJky,- кажу,

бо кnло неї [лаш сидітиме. 
- [,,аш? - заскреготав мій товариш зубамн та й біль

ше нічого не говорив через цілий вечір ... 
В хаті, звичайно,- ях у храму. Стіни оббиті коверuим~и. 

світ.'Іо горить: куди обернешен - столи а;к вгинаються: по 
тім боці за столом сидить дівки, мк ті квітн у rридочtІ,Ї , а по 
сім боці коло с:толу сидить знов славне nарубоцтв<) та ще-



бече собі, ик дрозди. На стільці nротИІІ .столів сидять му.Jн
ки та заводять. кк то зв.нчайно перед вечерею, ккоїсь воло
ської туги, що аж серденько тоnиться, а коло печі nораю
тьси нени аж з трьома кухарками та ладJІТь страву. 

Ілаш сидить nроти КЗлини, а я своrо Васили nосадив 
nротив Марії, а сам nішов братові nомагати; бо брат, знаєrе, 
не мав nри столі сидіти, але за r·ocri старатиси. 

Помирилися, nомолилися щиро Боrу небесному, ста-.. . . .. 
роста nоклав на стІЛ аж шасть мисок великих гр1тоа з медом 

горілки та став частувати, я знов з братом крою калачі, 
неня nодали страву на стіл, ІІарубки чаркують nорційками -
аж любо, а дівок силою засиnають. котра не хоче випити. 
Бесіда мила. козаІІ.ЬКа; брат та ватажні парубки t'ОСтеньків 
усе демнають, усе просять. ненька та.кі раді, що аж Боrу свя
тому моJUІться, а Ілаu.І тоnнтьс.я таки, дивлячись на с.вою Ка
лину, а вона знов гине, дивлячись на його. Лиш Василь, як 
сидить, так сидить собі невеселий. Що сестра йоr·о займаf:, 
що друrі дівчата зачіnають,- бо понад Васм.,111, знаєте, 
не було кращого nарубка на цілу Буковину,- що таки неня. 
та брат, та я nриrоворюємо,- годІ! - та ~ роби 1 ним що 
!t()tІ ( ••• ) 

Аж тут кричить мій брат з ~t.орім : 
Юрію, а де ти? 

- Осьде, бадіч.ко! - відзиваюся и та й біжу в хороми. 
- А nодивись-ко, де Василь дівся,- каже брат,- я й 

ні в тот бік. ик він вийшов з хати. 
Я кинувся надвір.- нема. у naciky - нема: аж дИвлюся 

у nастівник - а він кони собі лаrодить. 

• 
ТОДІ ... 

А це яJ<ої знов. Василю? 
Та (Yf такої, що хочv їхати домів . 

• 
Коли б хоть І'орілки був nив, то ще не дивувався б 

От скажеш ім. що я 1аслаб чогось та й nоїхав д.одому. 
Не nуск:аю,- кажу. 

А сам трутин його від коня. здоймнв сімо та й nоніс 
у клjть, аби замкнути І ... 1 

- Чекай,- каже,- зараз піду, най JІІfШ трошки nро
холоджуся. бо мені душно. 

- Так же ходім у сад.- кажу я йому,- там так кра
сно; там я тебе nроведу, а відтак nідемо оба в хату. 

- ХодімJ - каже. та й пішли / ... / 
Г9Сті одні в хаті бавлятьсR (бо вже. бу.1о nn вечері); од

ні І-уляють надворі. а декотрі співают-ь собі за музиками, на
віть і неюІ, що до сnіванок не конче Jtaci були, ucniвa;rн собі 
з добрими людьми,- не так уже про свою волю, бо вони 

,~ 



ІІУЖе вам зроду -"'УРЛНві були, але аби г«тям охоти до
дати. А Вас.иль мій так-таки· вам затужив, що аж не можу 
ВЗМ CK838TJof. 

- Та й не уповіш мені, товаришу, що тобі є тахого? -. 
питаю я по часоВJ. 

- А цить же.- каже він та И слухає.: а.ж чуємо: двері 

рипІ до пасіхи. 
- Братчику, любчику, rолубчкку,- став хтось усере

дині казати.- Дай мені яку пораду, .бо гину. 
- Та годі ж бо, Ілашу, годі! - обізВався мій брат.

Порада тобі готова: тн любиш Калину. а Калина любить 
тебе; вінохоть би в моїх сестер таке! А дівка - як сам знаєш; 
та до того тобі така госnодарна, що nари їй нема ... Твоя 
неня, знаю, що відразу прИстануть, а я з .Калиною са:мий 
nоговорю [ ... ] 

Ілаш аж підскочив та братові nоза шию: 
- Ей, світе тн мій , братчику ти мій щирий та J1юбий І 
Більше не міг і nромовити з радощів. 

- Та годі бо, rоді! - ка.же брат,- бо ще мене за
душиш. 

- Так коли ж бо не маю бра't'а nонад тебе,- каже 
Ілаш,- та й не зможу тобі віддячитися. Чому мені Бог не 
дав сестру, щоби був її за тебе віддав? 

- За тото.- nеребив йоге брат,- дам я свою одну 
сестру за Василя; знаєш, от. може, таки Марію, бо вона 
на нього щось дуже nриязно сьоr·одні дивилася ( ... j 

Храм був у nонедівнок; а на другу неділю, nрийшовши 
з церкви та пообідавши, ненs собі лягли на nостіль nрипочи
вати, бо з ве.дикої оруди та гей трудні були. а брат узяв 
чудотворнкк у руки та читає коло стола наголос, бо неня 
ду..же любили слухати, як він читає., часом так і задрімають 
солодко - от як і теnер. Сестри знов сидять собі надворі. 
на прнзбі, та регочуться, та судять других дівок, що в храму 
були . Аж брат мусив вийти та їх в ссщ нагнати, бо були б 
не дали нені і відr10<tити. Лише сестричка Марічка не була 
межи ними; лежала вона собі, сердешна, в пасіці, та так . 
1 плаче тихесенько. 

- Що вам, сестрнчко'? - nитаюся П, увійшовши до nа
сіки (бо в нас, знаєте, кажеться старшим браттям та сест
рам •ви• ). 

- Нічо, братчику,- сказала се<:тра та лиш ручкою мах 
нула. А далі й каже: - От cьoroдtti однако неділя, по:їхав би 
у Довгололе відвідати ... Василя ... - а ее доказала вам уже 
насилу та й сховала t•оловку в джергу. 
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Мене неня в rолову не била: знав і "· куда що і почому 
• • 

В СВ.ІТІ. 

- Іду,- кажу,- коли .лиш бадіка хотіли пустити. А вч 
нічо, сестричко, не переказуєте в Довгополе? 

Сестра лиш на мене nод.ивиласи. Боже милий. Боже! 
Сестричка МОJІ люба, теперь уже на мене не поди.вишсJІ ні
кми синесенькими твоїми очима. Сльози мені закрути-

~ . . 
ЛИСІ!,- ВИВШОВ 3 · ПЗСІКИ, не ДОПИтуЮЧИСR далІ. 

Увійшов н в хату. Брат усе читав, як читав коло стола; 
неня дрімали, а я став коло неї та й чекаю, як брат стане. 

- Може, тобі чоrо треба, Юрію? - заnитав по часі . 
- Чи не пустили б ви мене, бадічхо. у Довгополе? Кор-

тить мене відознати за Васили. 
- Про мене,- каже брат, nоrадавши часок [ ... j 
Але лишень що я на nopir, а молодша сестра з криком 

• 
встрtть мене: 

- Ілаш з Василем, бадічкоІ 
- Де? - крикнув брат ти кинув КJfижку на сті.'І, а сам 

вибіr з хати r ... І 
- Най тобі, брате, ч.и,- хочу казати,- nане-молодий, 

Боt· дає: 

І :1 роси , 

І 1 води. 

І з усеі .1о6uди! 

А Пречиста діВІІ 

За столом сі.1а, 

А Ja нею добрі люд11 -
Тобі доленьху .:удмть: 

Як JMoтu, ІІt" на, 

Як еес на, кpao.: tta. 

S( к х-1іб. добра , 

У сем у світоІІі nндо611а. 

Скоро ее брат nроказав, так і зняв кресаню та й укло-. 
нився аж тричt. 

Ілаш нічоrо не відnовів, але як скочить з коня. як 
обійме бадіку, як стане цілувати! Аж мало що не nеревер
ІІулис я. 

- Та rоді вже, брате. годі! -стали бадіка казати.
Уnовідай, як там було, як тебе стара прийм.ила, що 
Калина казала, що твои .. еня кa'JaJ\11, що довrопільські 
дівчата говорили, що тн на стороні nосватав.- що? 

- Ей ... Та бо ти такого насипав, що м вже нічого ••е 
знаю.- каже Ілаш. А мені й так лиш одно в голові: моя 
Калинка! Ех, т<Уfо вже нажиюся та нажию, бt, є з ким! 
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Коли ее браття говорили, стояв Василь збоку та лиш 
усміхався, а сам такий марний, марни.йІ Гірш моєї сестрички. 
Ніхто в світі не сказав би. що ее він, тот Василь, що за 
ним дівки гибли. 

- Як же, nане nідцру.жбо;- жартую я до Аого.
Я тобj вклонився, а ти мені ані слова,- що ее такого має 
з.иачити? Зараз мені встати з коня та красно мене nриеітати! 
Чуєщ? Або хоч, щоби ,r сів он на карого та nоїхав ПJ)ЇЧ , 
аби тебе й не вндіти? Видиш, онде кінь у.же стоїть таки 
сі.а.паний, готовий - и лищень що хотів до тебе на Довr·о· 
.nоле їхати. 

- Чого? - nеретне Василь. 
- От так! .. Чого'! Аби вїдознати, що ти дієщ бо я бояв-

ся. що ти, мо.же, розболівси. Та й так. Чого T!t такий 
страшний став, Василю? 

- Я страшний? Та хоть би й так - що ко.му до тoru'! 
А ти не .ка.жи мені більше таке, бо ... 

- Бо що? - став я r1итати.- Може, мett i в лице даш? 
- Щоби знав, що таки дам. Що кому до того, икий 

я в лиці? 
- Ну. добре, що знаю,- кажу и.- Більше ти на мене 

токма за ее не будеш rніеати.ся.- А сам умовк. Більш 
м до його не nромовив сього вечора ані слова. такий 
мені .жаль був великий. А я в.же таку натуру маю зроду, що 
цуж.е багато треба, аби мене розсердити, але як мене вже 
хто уразить до жкаоr·о, так моє серце вже не обернетьс и, 
rюки світа. Але нє, аби я, мож.е, на його вороrував,
крий Господи! І сnрияти й<,му буду, і в oroнr. за ЙС"Іrо 
nіду, а говорити в.же не буцу, хіба він сам мене на бесіду 
заtаеnив би f .•. f 
Повходили в хату. 
Неня як учули, що Ілаш уже rtосватаниЯ, та й з ким, 

та А ,.к,- та..: і уже раді. що аж. Богу ма-1 итьсм та в до
лошки плещуть. бо вони, 3Наєте, Ідаша ду.же навиділи 
'3J'Оду. Позасідали поза стіл; одна сестра кинуласм до nечі, 
друга до циrа.о по скриnника; наймиттsr розіс.'І·ав брат 
110 nарубк.ах спрошуеати, мене знов по rорілху до .жида. 
а сам такий охочий, а.ж t-ул мє.,- не тому, може, що Ілаш 
йоrо заnроси:в у старші дружби? Але він тому такий ра · 
дий, що його Іла.шко з радіщ а.ж не знає. що собі ро
бити ( ... ] 

Дома застав у .же nовно леrінів, а Ілаш менj зараз· і rюкло
нився та й став nросити: 

Клоніася вперед Богу св~tтому. а відтак вам. •tссний 
брате та й товарищу, щоби були ласкаві на сес;ь колач 



(а тут мені вже такі велКJСі два колачі nлетені міські 
і nодає!) та іі до мене на весіллн у nkланці. 

Я nриймаю колачі та й димюси на брата: 
- Як ви каж:ет~. бадічко? 
- І овшем,- каже брат,- nозволю·: ••ому ні? ( ... ) 
Як там того вечора в нас далі діялоси, не маю що 

розказуІSЗти, бо самі здорові знаf:Те, нк на 'lаnросинах 
ціється: n'ють. rулиють. говорить. жартують. фіглі 
ро6лнть - що більше й робили б7 Лиш ВасІL'ІЬ не гуляв. 
бо сидів собі смутний та невеселий кінці стола. А сестричка 
собі також не гуЛJІЛа. бо лежала в ruaciцi та тужмла. 

• • • 
В кого нема увесну роботи? Хіба, кажім, в того, що не 

хоче робити. Правда, що у нас у гора)( навесні нема вже 
тілько кутаннн, ик у гречкосіїв, але робота все-тахи є: ба 
плоти заІUtадати , ба nересиnати, ба одно, ба друге. Or так 
і зійшли нам тоті дві неділі до весілля. "к nальцем махнув. 

В четвер увечір кажуть нени до нас: 
- Ну, синку, колачі вам готові. та й горіт<а вже в тщу. 

Ко.1и ж ЛЮди вас 3З люди мають. то nідіть. 
Я встав. ще далеко було до днккн. нагодував коні, 

иttчесаІt, як дзерка.rю, що хоть голися. осімав братові воро
ного, а собі рижого. Вимивс,., вичесавсJІ, убравс,., нк лицар 
"кий, оnерезав свої нові ретизі, 38.садив nісто11єта та ножі 
3З ремінь, а сам аJК не можу діждати, доки сестри бадіку 
уберуть та нала•·одить, щоби боrжіА їхати . Так тото кваnно 
мені дінлоси, а про ніщо так, ик про свою Аксенію, що П 
у весіллі певно вже nобачу. Лиш один тягар маю на серці : 
тoft собачий вус як не хоче, так і не хоче рости. 

- А І'отовий ти. Юрій? - nитає брат з хати. 
- Готовий,- кажу, та вийшов з кліті ( ... ) 
Підійшли ми д' нені : 
- Б,1агословіте. неньtео, на дорогу та А на весіллJІ. 
- Нан вас Бог блаrослоеить та А веселить! - кажуть 

нен.JІ, 11ерехрестквши нас.- Лиш дн•ітьс:JІ. синку. щоби там 
мкої колотні не було: бо мені сеї но••і таких JІгід уже снилась! 
А иrодн - кажуть. що то кров. 

- Ет, сон - мара! - каже брат, nоцілувавши неню 
в руки, " за ним. Та й виАUUІИ з хати. Але лишень що 
виї"а.nн на гостинець, кк біжить старша сестра та й кричить 
за Іtамн : 

- А .ждіть же,- каже.- таже ам колачі забули взити! 
Брат ІІа мене викрикнув: 

r 



- Уже до чоrо твоя гuлова,- каже.- служить, то, ,.. . 
·оаrме, не знаю. 

Я ІІеРН}'8С" конем узити биаги з колачамн. а сестра 
• • 
н шепче мет: 

- Там tta~дew,- каже,- у nапері завиту ширинку. Ту 
ширинку даш Василеві та й ска•еш. що від Марії. 

Як ми пригостили до Ілаша, ик він нас там красно 
приймив. як ми рушили в Яблоницю на старощення,
не буду уnовід.ати. бо багато розказувати б. а мало що 
слухати, а я й так багато дечого t1онаплітав, без чого 
могло б було ретельно обійтися. Але, даруйте, nанове! 
Ви не ·Jнаєrе, ик то мило чоловікові згадати npo давні свої 
гаразди. а 11 їх зазнав·зазнав, nанове та й братти мої тобі! 
Що и тут nиІJsy, то и не nишу небилиці, але кавалок 
мого життя, моrо та.к красного та тобого тривку, що годі 
його буде й до rробової дошки забути. Ні І Зелена мои 
Буковино, сині мої гори, холодні мої ізвориJ Хіба мене 
рука мои забула б, щоби • вас забув! Тото лиш ви мене забу· 
ли серед світа, але и вас про тото tlt~ забуду. 

Ідучи в Яблоницю, відкликав и Васили набік та й uжу 
йому: 

- Осьде nрислала тобі Маріи ширинку. 
В і н лише усміхнуеси та й заток її собі 1а ремінь. От 

rтрностав трохи конем та А кличе мене: 

- Не rніаайся, брате,- зачав він мені казати, - шо 
и дарунок від твоєї сестри не можу радніше nркймити. але 
Бог сам видить, що серце годі навчити. Хіба от тілько: 
поклониси від мене Марії та й ороси її. наА на мене не 
бattyc та най таки й в туrу не вдається . Вона ще молода: 
а коли б знала, ик " стра.ждаю, то й nростнла б мене.
А nодумавши годинку. каже: - Тн r·ківаєшся, брате? Нема 
за що. Про мене, rніваАси - не гнjаайси, ак собі вже 
там любиш ; але коли хочеш, щоби я мав по qjм згадувати 
на те давнє товариство. то витешеш мені красний хрест - - . 
з тоІ самоа МИЦІ, що у нас ... 

- А тобі хіба хреста? .. СхаменисJІ! 
- Або я 'Ja хрест rоворю'l .. Ото.ж і я наговорив! Я тобі . 

мав щось Інше казати ... 
Кажи,- кажу. 

- Чи Кали.на любить діnравди мого брата'! 
- Отож ·бо й тн наrоворив! Старост nов'язала. а ного 

не любила б? 
- А ти гадаєш, що нема так, що дівку си;юю віпдають'! 
- І так може бути,- кажу,- чому ні'! Але тн не видіь, 

ик вони в нас на храму nрилипалн? 
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- Твоя nравда. брате! Видів JІ дуже добре, а JІ 'Г~е ще 
11итаю. Я знаю, що вона його любить. 

- Не любить, але таки в .нім топиться,- пmа~ую .я. 
Де я тоді розум мав, також не зна19. 

- Топить, тоnить,- nовторив мій товариш кілЬ\tа раз 
та й лиш на кульбаку позалився ( ... ) 

- А nокажи-но мені твою кресанк>,- став він Мені r10 
• • • 

часовІ казати.- нан rцtджу, чи ми однакr голови ~аємо. 

Я ЙОМУ Й ІІОД~В. 
- Однак і.- ка.же та й віма в мені їі назад. 
- Якби JІ заrиб; то не відказав би свою кресаню І\ікОМУ. 

нк лиш тобі ( ... / 
От так переїхали ми май.ж.е цілу дорогу. 
Стали ми нарешті і 8 Яблониці. Тітка прийм!Q}а н~tс 

так.- дай Боже, аби всіх добрих людей так І1рИfімалиІ 
Та й було чим nриймати: стара собі була бага1,ка на 
все село, а мала .'ІНШ одну дщську та одного сина - тільки 

в неї і дітей. 
Горілка стоїть перебоими - куди повернешся, в хаті 

світло на всі боки, а по дворові горять веJІичезні смо.дяннці 
так, що аж небо nочервоніло. А гостей, гостей! І ._ хаті, 
і в хоромах, і на дворІ, і 8 сутках, ttавіть і на Г<\ст!fнці 
стоя.пи де11кі, що не мали де nоміститис11 на обій~тю.
бо кож.доrо, знаєте, кортіло nодмвнтиt:я, яке старС\шення 
с11равить стара С.1и.жиха своїй дочці. 

За столом сидить Калина зо своїми дружечками. Моло
дого r1осадил.и з братом та боярами коло tteї; ~уз•tки 
граЮть - було щось а.ж ruість скрИnникіІІ а два цимбалjстн, 
усе вижницькі. Дружечки сrtіеають, а я стою з В~сИJІеМ . . . 
серед двора перед ВІКНаМИ Та тримаємо КОНІ: ВІН :t'plfMaЄ 

~оІ:JJІ nана-молодого, а я старшого др у ж. би. бо в нас, ttнat.-тe, 
така вже установа. А музика в хаті не тужита.. ні! -
аж. М('роз їде тілом. А Васн.ІJь лозирає лиш крі1tл, вir<rto 
на Калину та ані словечка абн вам до коrо заГt)8орИ8, 
а сам то nочервоніє, то 11обіліє, то аж 11очорніє. 

Прийшли й nа.нотець, скві-сиві, як молоко, а б.орода 
І1они.ж че пояса. 

- Весе.тtтеся, діто•tкн.- rrнтають, їдучи r.юnptt ttа(.
весе-1И·те? 

- Блаr·ослt')Віть, от•аеІ - ка•е Василь, знявши кучму 
(бо в нас, знаєте, ходять молодий і дружби .в кyllllltax, не 
в крес а ках), а сам так і. сnлакав. 

- А чоr·о ж бо тн. серце? - стали панотець rOJtyбt:tти, 
а нарешті додали .жартом: - З веселими веселнем - не 
журися! Госnодь наш Ісус Христос сам так роб118, так 
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і ви, діrочКІf; веселітьсR, доки ще весело! Госnодь Бог . . . . . . . . 
недурно дав 1 весну, 1 молотсть. 1 утІху, 1 скриnки, 1 щстолє-

та нарешті - все то Бог дав л.юдям, не хто. 
- Правда. nанотче, що Боr1 - уто Василь, а сам таk 

і nовеселів.- Він дав чоловікові ДJІJІ йоrо заходу і весе
лість. і скрипку, і nістолR, лиш аби знав він, коли чим ору
дувати. 

Повибігалм всі 1 хати. вхоnили нашого любого n.а.нотци 
на руки та nонесли за стіл. Помолилис·R Богу, 11рочитали, 
що вJke там треба було, "Jаручнли молодих та А не цура-

• • 
лж:и з ними поеечеритн; TaxJ ее в нас nанотчнк не rорделив1 

були. 
Гості вечеряють. музики 11риrравають. дружечки присnі

вують: стара С1ижнх.а не nам'ятає 1 радіщ. що вже робить: 
ми надворі так і r·римаємо з nіс·толєт, що аж шиби в вікнах на 
дрібні кавалочки nотріскали - так і дзвонять. сиплючись 
по камінню,- а Василь каJКе до мене: 

- Тепер же, братчику мій сердешний, будуть зараз 
молодих виводити надаіІІ гулитн . Скоро вийдуть. стрільмо 
ж два набої нара.з, нехаА буде братчикові мому да на славу! 

- Та чоrо ж бо ти nла•tеш. Василю. уж.е ~.:ього вечора 
другий раз? 

- З рад.іщ Юрійку! Тн не знаєш, n м cJIOro брата 
кохаю. 

- Та чого тобі плакати? 
Ладує Василь. ладую й м, але Василь, бачу, інак собі 

тоді ладував. От слухайте лиш. Стуnає молоднИ через 
rtopiг, а тут їм таку вже дорогу підkЛали й устелили ... 
Грим - раз і другий! Ілаш лиш nовалинем Калині у нm·и, 
а Василь - мені: ні nари з уст, а кров так коенцими 
і грає - геть мені мою рантухову сорочку оббризкала. 

Молоnа зом.тtіла. Брат імнв Ілаша на руки. та лиш вдарив
см у стіну головою: а я знов 11устнв 6орж:ій кони - та до 
Васмлм: ні руtПНТЬ<."я - кулм пішда право крі1ь серце. 

Я внтит йому боржін ху~:тку з--за ременя, що йому ~е-стра 
nередала, та й заnав боржін рану. Чи віщувала мом сrстра. 
не знаю. Я раз пнтавсR, але вона мовчала та ... в'ма. Як та 
квіточка без сонічка. в' мла любка моя, душечка мом, аж доки 
не зов' яла. 

Калину nонесли більше умерлу як живу в кл іть. Дівки 
• • • 

nовтtкали куди котра, пан отець розважали татку. кІлько 

моr·ли; а nарубки зробили ноші з зелено! смере•Іини, 
зложнли на ній обох братів та 11онесли в Довt·ополе. 

Брат мій іш~в цілу щ1рогу nри ношах, а самий такий 
бліднА. аж чорний. Я 1нов вів за НJ.іМИ коні - natta-
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молодоr·о та братового, бо моїм та Василевим побігли два 
nарубки наnе.ред давати знати. файну nотіху nринесуть 
старіА-старесен.ьІ<ій ХороцоаанисіІ Лиш дВОх їх мала. 
мк дВі orti в голові. Налагодила nocat·. та тепер най лагодить . 
на лавІ . 

Не рано вже було, n ми стали в Довгімполі Ждав на 
нас уже ксь рід Ілаmів: і мале, І велике. ба таки ціле 
Довгоnоле злигло, скоро почули, &ЦО сталося. А не nла
чів там, н.і! Не голосіннJІ, ні ! Х іба камінє не плак.ало, . 
а решта ІІСІ. 

Нармив и з братом обох на ІІаві . головами докуnи. 
- Ото и тебе оженив, братчик)' мій~ соколе мій! - аж 

крикнуа брат, а сам n заnлаче, JІК упаде на Ілаша. ІІК 
обійме Aoro, ІІК стане цілувати! А еін. сердеШJІий, лежить 
собі. ані ворухнетьси. І 11 замакав. Або, може. не 
nлакати. мавши одним одного щирІІГО товарища., та к того 
класти на лаві!? 

На п,руrий день приїхали комісари rюроти. Госnоди, 
JІК кинетьсм стара мати! 

- А нееоли ж би вас утма та укрила. солона та тижкаІ 
Чи тото 11 вам nід нi.Jk синів сво'іх годувала? Вон з хати, 
біси. або в вас сокирою загачу, JІК у ttciв. та й сама страчуся! 

А на ее як зарує, n припаде до своїх синів. JІК стане 
цілувати! Господи милий, Госnоди 11рааедний! Вwн тото 
в матері тілько сліз ти:х беретьси, т,. тілько люби. та тілько 
жалю?! 

Се дімосR в суботу. А в неділеt4ЬКУ зранку й поховали: 
Ілаша коло церкви, а моrо Василька - за цвинтарем у куті . 
Що вже стара напросипаси та t48Молила nанотц11, аби 
й його ._. братом укупі ховали.- tte nомаrало. 

- Най ваш син,- кажуть nано-rець,- уже на сім світі 
nокуту nриймає,- може, Госnоиь ~oro за тото на тім еві-

• 
ТІ nростить. 

ЦілкА тиждень стара Хороцо~tаниха нас не nускала 
від себе . 

- Най,- каже.- мені вмктьс•. що мої сини при 
мені.- А сама Rk заголосить, R.K ударить сивою головою 
у стіну. то стіни аж заnлачуть! А.Іtе третьої неді11і треба 
нам було конче їхати домів, бо trенм nереказували. От 
rюnрощалиси та й nоїхали, обдароеані усею зброєю това
ришів нашкх нсщаслн1tих. Брат дістав з Ілаша. а я з Василя 
усе. Та не до того нам було. 

На саму Пречисту Божу поховали сестричку, а з нею 
й ширинку тоту криваву, що ,. нею Василеві грудн 
затикав. Не х отів я їй дати, але "" стала nокойна просити: 
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- Братчику міА, люби-А мій! Таже я тобІ вже недовго 
буду на сім евітку доїдати,- дай мені тоту umринку, даІ1, 
дай! 

От і дав. Носила вона її на серденьку, аж до rробу вз .яла. 
- Братчику.- ка.ІКе вон11 мені на саму Пречисту ра

ненько,- здойми-ко мене на твої ручки, але 'tax здойми, 
як ти мого Васильчика здоймав. 

От і здоймкв, та ... nоклав уже мертву. 
- Сестричко, сестричеttько моя r.ди.наІ - сnлака.в я.

Чи ж тобі не жаль твого бра"Nика тах сиротою на сьому 
світі лишати'!! 

Нічого не відrювіла, усміха.11ася . Знай, rщбачила вже 
свого Васильчика. 
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