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Батько й мати. — Моринці й Кирилівка. — Звенигородський повіт
— Природа й суспільний побут. — Контраст. — Перший приблизний 
портрет Тараса Шевченка. — Батьківська хата й життя дитини. — 
Мандрівка до залізних стовпів. — Сестра Катерина. — Дід Іван.
— Спомини про Гайдамаччину. — Смерть матері. — Початок 
життєвоі траґедії Тараса. — Батько жениться в-друге. — Зве- 
динята. — Пасинок і мачуха. — Смерть батька. — Доля круглого

сироти. — Дядько Павло. — Салдатські гроші.

Найбільший український поет, Тарас Шевченко, ро
дився дня 25 лнУгого ст. ст. 1814 року в селі Моринцях, 
Звенигородського повіту, Київської губернії1).

Батько Тараса, Григорій Іванович, був посполитим 
із села Кирилівки2), маєтку дідича Василя Василевича 
Енґельгардта. Оженився він із Катериною, дочкою 
Якима Бойка, посполитого села Моринець, яке належало 
до тогож самого пана Енґельгардта.

Яким Бойко купив був у Моринцях ґрунт і хату 
для свого зятя, по сусіді Копію, якого за ледачі вчинки 
віддали були в салдати, чи заслали в Сибір.

У тій то хаті прийшов на світ Тарас.

х) Хрестив його дня 28 лютого, тогож року, Моринецький піп 
Олексій Базаринський. Хрещеним батьком був Григорій Іванович 
Дяденко, житель села Моринець. (Гляди-фотоґрафія із метрики 
Т. Шевченка, достарчена С. Ефремовим у ілюстрованім, ювилейнім 
додатку до N0 46 «Ради». 25. ІІ. 1914.) У метриках села Моринець 
Шевченки пишуть ея також Шевченко-Грушівський, або Грушівсь- 
кий-Шевченко.

2) Пишуть також: Керелівка.
V. А. Т. І.



Був він третьою з черги дитиною Григорія і Катерини 
Шевченків. (Усіх дітий було у їх шестеро: Микита, Кате
рина, Тарас, Ірина, Маруся й Осип.)

Та незабаром вернувся ледачий Копій, зібрав собі 
ватагу таких, як він »молодців«, і з лісів Моринецькнх 
нападав на Шевченка та так йому дошкулив, що цей 
кинув Моринці й перенісся до рідного свого села, Кири- 
лівки. Тут придбав для його батько його, Іван, нове 
газдівство року 1816.

Хата, де родився Т. Шевченко (перебудована).

Тарасови Шевченкови було тоді що йно півтора року. 
Тимто Моринців він і не тямить, а усі його спомини з 
дитячих літ вяжуться з Кирилівкою. Звідси й похибка 
у його автобіоґрафії, немовто він родився у Кнрилівці.

Звенигородський повіт, у якому лежить село Кири- 
лівка, це можна сказати, одна з областий, що творять 
хребет України.

Українського населення тут нині набірається більше 
90%. (Решта Жиди, трохи Москалів і єще менше, яких 
2% Поляків.) Мова чиста, яка дала основу теперішній 
українській літературній мові, свобідна від росийських 
впливів, замітних на лівобережній Україні і від польських, 
що стрічаються на західній теріторії.



з

У будові загород і церков, в одягах, звичаях на- 
родніх, піснях, переказах, в способі життя зберіглися 
иптьомеїшости української культури.

Недалеко Кирнлівки лежить Корсунь, славний по- 
бідою Богдана Хмельницького над Поляками (1648 р.), 
а там Вндубицькпй і Межигірський монастирі, так багаті 
в історично-патріотичні спомини, а там і Київ, мати 
наших городів, український Єрусалим.

Загалом уся височинна полоса, здовж правого берега 
Дніпра, повна історичних споминів з української буваль
щини, від найдавнійших до найновійших часів: валів, 
городищ, руїн, могил1).

і Від них віяло подувом давнини, духом колишніх 
княжих, і пізнійших, козацьких часів. Віяло на те
перішню неволю і недолю, на злиденне кріпацьке життя.

Кирилівка — одно з більших і кращих сіл Звенигород-

*) С. Рудницький, Коротка ґеоґрафія України. Часть ІІ. 
Львів 1914. *



щини1). Розлоге, з широкою вулицею, з зеленими вишне
вими садами, з білими хатками, що визирають з-поміж 
дерев, немовби в піжмурки грались.

Село! і серце одпочине.
Село на нашій Україні,
Неначе писанка.

Село
Зеленим гаєм поросло,
Цвитуть сади, біліють хати,
А на горі стоять палати,
Неначе диво, а кругом 
Широколистії тополі,
А там і ліс, і ліс і поле 
І сині гори за Дніпром!
Сам Бог вітає над селом. •

Таким привабливим образом відбилося українське, рідне 
село *в душі нашого поета.

Та разом із тим непорочні очи дитини бачили тую 
чорну хмару, тую зловіщу тінь, яка падала на українську 
землю, бачили кріпацьку неволю села.

В тім гаю,
У тій хатині, у раю,
Я бачив пекло.

Там неволя,
Робота тяжкая, ніколи 
І помолитись не дають.

З одного боку розкішна краса української природи, в 
другого погань тодішнього політично-суспільного устрою, 
немов ясні й чорні коліри врилися у вразливу душу 
дитини й осталися до смерти одною із характеристичних 
прикмет поетичнього творення Шевченка, мов світла й 
тіни в образах Рембрандта.

г )  Нині в Кирилівці коло 5000, а в Моринцях коло 4000 
мешканців.



Біленька, чиста хата, з соломиною стріхою, що зо
лотом вплискуєть ея до сонця, коло хати кріслата яблуня 
і квітник любої старшої сестри Катерини, при брамі 
стара, головата верба, за вербою клуня, а там сад і ле
вада, ще й річка із студеною водою — рай для діточої 
душі і годі!

А за цим раєм — панський лан, тяжка повсякденна 
робота, втомлені й зажурені обличчя родичів, люди 
гірше чорної землі — одним словом пекло! .

Серед таких контрастів формувався духовий образ 
Тараса. Фізичного не маємо; бо й комуж приходило тоді 
на думку портретувати малого кріпацького сина? Хто 
сподівався, що портрет цей мавби нині таку велику ціну?

Пізнійший, вельми заслужений біоґраф Шевченка, 
Олександер Кониський, уявляє собі його ось як: білявий, 
оклецькуватий, меткий, хлопець; цікавий і допитливий; 
босоногий, часто замурзаний, обірваний і пустотливий, 
але розважливий, розумний, перенятливий і добрий.

Такий хлопчина біжить бувало на леваду до річки 
і купається під навислими лопухами. Викупавший



прибіжить в сад, впаде під першою грушею, або яблунею, 
і засне спокійним, незворушеним сном. Проспавшися 
гаразд, глядить на далеку могилу й питається сам себе: 
»А що там далі, за могилою? Кажуть — залізні стовпи, 
що підпираюсь небо. Якби піти й подивитися на їх? А 
чомже й ні!« І побіг. Видрапав ея на могилу і дивить ея 
на право й ліво. І по цей бік село, і по той бік село, а 
там, 8 — за темних садів визирає церква з банями й бляша
ним дахом. Задумався Тарас. »Ні«, каже, »сьогодня 
вже пізно, не дійду до цих залізних стовпів, — нехай 
завтра з Катрею.«

І не розбіраючи довго, пустився з могили, куди 
очи бачили, в степ; — Якраз не в Кирйлівку, а в Моринці. 
На щасття стріли хлопчика чумаки, забрали на віз і 
привезли до батьківської хати.

Смеркало, коли Тарас підходив до перелазу. Сімя 
вечеряла біля хати. »Прийшов, прийшов!« — радісно 
закричала старша Тарасова сестра, Катерина, взяла його 
на руки й посадила вечерять, називаючи приблудою. 
Повечерявши, поклала його в постіль, перехрестила й 
поцілувала.

Довго не міг заснути Тарас. »Події минулого дня 
не давали йому спокою.« Він заєдно думав про залізні 
стовпи1).

Такою мандрівкою було ціле життя поета, тільки 
не до залізних стовпів, що підпирають небо, а до воріт 
волі, які він рад був на розтвір відчинити перед своїм 
народом й перед цілим людством. Мандрував прямо 
перед себе, не шукаючи хитрих, крутих доріг, без облуди 
й лукавства, з серцем чистим, як серце дитини. А втомле
ного такою тяжкою мандрівкою на вічний сон приголу
била слава . . .

Живим воплоченнєм кращої давнини був для Тараса 
його дід, (по батькові) Іван. Був це старий, бувалий і

Княгиня, Повний збірник творів Т. Г. Шевченка. Ка
теринослав 1914, стр. 474 і 475.



письменний чоловік, який брДв участь в останньому пов
станні на правобережній Україні — в Коліївщині. Бу
вало, в неділю, прочитавши Мі нею, стане він розказувати 
зібраній родині та сусідам про Залізняка й Гонту.

Вулиця в Кирилівці.

Столітнії очи, як зорі сіяли,
А слово за словом сміялось, лилось:
Як Ляхи конали, як Сміла горіла ...
Сусіди од страху, од жалю німіли,
І мені, малому, нераз довелось 
За титаря плакать, — і ніхто не бачив,
Що мала дитина у куточку плаче1).

А таке могутнє вражіння було з отсих оповіданнь, що 
Шевченко в богато літ пізнійше не забув подякувати 
дідови прегарними, простими словами:

Спасибі, дідусю, що ти заховав 
В голові столітній ту славу козачу:
Я її унукам тепер розказав.

х) ІЬісіегп стр. 65.



/
Любов матері і старшої сестри Катерини, батькові науки, 
оповідання діда Івана—це була благодать діточих літ 
Тараса, отеє добро, яким налило ея його серце, й у-вік 
не прохололо.

Та не довго сонце гріло ... 20 серпня 1823 »иужда та 
праця« положили в домовину добрячу матір Тарасову, на 
32 році її віку.

»Я памятаю оден жалісний святий вечір на своїм віку.
В осени ми по

ховали матір, а на 
святий вечір по
несли вечерю до ді
да й проказавши: 
»святийвечір! «При
слали до вас, діду, 
батько і .. . всі троє 
заголосили: — нам 
не можна було ска
зати: »і матім1).

Таким сумним 
спомином згадує 
Шевченко втрату ма
тері у своїй повісті 
»Близнята«.

Гайдамаки. (»Бувало в неділю.«) Овдовілий батько
не міг собі дати раду 

з дрібними дітьми, (старша донька, Катерина, віддалася й 
пішла з хати), — оженився. Вдовець з удовою, яка привела 
троє своїх дітий від першого мужа. Зведенята. — В хаті 
настало пекло. Мачуха особливо не любила Тараса, бо 
він був здоровійшнй і мудрійший від її синка, Степанка. 
ІЦо злого діти зробили, винен хто? — Тарас. Звичайно 
пасинок. Та ще який! З ним по добру можнабп все 
зробити, серцем а не злісттю, — але деж мачусі взяти 
серця для сироти?

х) ІЬісіет стр. 516.



І під впливом цих нещасливих обставин портрет 
малого Тараса починає змінити ея. У його помічається, 
як каже Кониський, упертість, неслухняність, задирли
вість та упрямство. Перед побоями мачухи він криється 
у сусідських бурянах і лопухах, від людий втікає на 
лоно природи, яку пізнійше так ніжно умів відчути й 
у віршах своїх передати.

А вже цілком таки погано стало Тарасові тоді, коли 
на 12 році свого життя втратив він батька. Батько брав 
його іноді з собою, коли їхав чумакувати, батько — це 
була його одинока оборона перед мачухою і її дітьми. 
Тепер і батька не стало, тепер — він круглий сирота. 
Годі вдержати ея хлопчині у рідній хаті. Тай хата тая 
не його, бо батько вміраючи сказав:' »Синови Тарасовії 
з мого хозяйства нічого не треба, він не буде аби-яким 
чоловіком: з його буде, або щось дуже добре, або велике 
ледащо, і для його моя спадьщина або нічого не значитиме, 
або нічого не поможе.«

Пророцтво батька сповнилося. Для Тараса маєтки 
не мали ніякої вартости. Стояв він вище їх. Опікуном 
Тараса після батькової смерти явився дядько Павло. 
Це був по словам самого поета »великий катюга«.

Одного разу стояв у Шевченків постоєм салдат, 
якому пропали гроші. Невеликі, усего 3 золоті, себто 
15 копійок. Але в бідній хаті і це великі гроші. Хто 
взяв? А вжеж — Тарас! Цей клявся і божився, що 
нї; — не помагало. Мачуха твердо стояла на тому, що 
ніхто їх не вкрав, лиш Тарас. Покликали дядька, звя- 
зали Тарасові руки й ноги — бють. Маленька сестра Ярина 
плаче, просить Тараса, щоб признався, то перестануть 
знущатися; — признався. Де дів? Закопав у садку. 
Повели, кажуть відкопати —не відкопав, бо й не зако
пував. Так, дальше бити. Мало не мертвим покинули 
його. Продали юбку покійної матері й заспокоїли сал- 
дата. А з-годом викрило ея. що гроші вкрав злодій
куватий Степанко.



ІІ.

Тарас кидав батьківську хату. — Шукання «добрих людий». — 
Нестихарний дячок. —■ Школа. — Тодішня педаґоґія. — Богорський. 
— Школяр-невільник. — Читання псалтирі. — Перші спроби ри
сунків і письма. — Утеча в Лисянку.— Дяк хиромантик. — Шев
ченко пастирем »стад непорочних«. — Брат Микита й намова до 
хліборобства. — Служба в Кошица. — Друга мандрівка в світ. — 

Хлипнівка й Вільшана. — Тарас кухтою; рисує і співав.

Ясна річ, що в такому пеклі годі було довше Тарасови 
оставатися. Він пішов шукати людий. Нелегка річ знайти 
їх та ще такому сироті — кріпакови, яким був Тарас! 
Він шукав людий, щоб добру навчили, а таких безко- 
ристних учителів небогато в світі.

Вчити ея почав був Тарас ще як жили мати й батько, 
бо письменність водила ея з-давна в роді Шевченків- 
Грушівських.

»Нестихарний дячок« (мабуть Василь Губський), був 
його першим учителем. /

На майдані, біля Кирилівської церкви, стояла хата. 
Більша від других, але й непривітливійша. Давним-давно 
небілена, облуплені стіни, вікна брудні, побиті, без 
подвіря, без городця — це школа.

В середині не краще. Кімната брудна, без лавок, 
без таблиці, лиш якбудь з дощок збитий стіл. Котре з 
дітий скорше прибіжить, сідає за столом, котре пізнійше, 
міститься на долівці. Це ученики. Вони приносять із 
собою зимою дрова на топливо, дещо їжі собі й учителевії, 
самі замітають хату, самі й різок на себе ладять. Бо 
якаж там наука без різок? За що-будь і били школяря, 
а в суботу то всіх по черзі перебивали. Така була пе
даґоґія. »Буки-аз-ба, віди-аз-ва . . . блажен муж, іже . . .« 
жужжать, немов у пасіці пчоли. Такий був спосіб науки. 
А хосен? Як талановитий хлопець — то по кількох літах



вивчився тайни складання букв, як нї — змарнував час 
і даром набрався різок.

Тарас належав до перших. Коли по смерти батька 
прийшов на науку до дяка Богорського, числився пер
шим учеником.

Був він у його, ніби хлопець на науці у ремісника. 
Мусів робити всіляку роботу і слухати його, як деспота. 
»Лишаю вашій уяві-каже Шевченко1) виставити собі, 
чого міг вимагати від мене дяк — уважте, тяжкий пяниця, 
— і що я мусів виповняти з невільничою покірносттю, 
не маючи на світі ані одної істоти, котраби журилася 
моїм положеннєм. Все-ж таки я за два роки тяжкого 
життя, в так званій школі, перейшов граматку (буквар), 
часословець, і наконець псалтир. Під конець моєї 
шкільної науки дяк посилав мене читати псалтиру по 
душах покійних кріпаків і був ласкав платити мені за 
це для заохоти десяту копійку.«

Читав Тарас дуже виразно, не то що пяний дяк, 
і його з охотою кликали до небіжчиків, а він ішов 
радо, бо за тую десяту копійку купував собі папір на 
рисунки.

... куплю
Паперу аркуш, і зробліЬ 
Маленьку книжечку; хрестами 
І визерунками з квітками 
Кругом листочки обведу 
Та й списую »Сковороду«
Або »Три царіє со дари«,
Та сам собі у буряні,
Щоб не почув хто, не побачив,
Виспівую було і плачу . . . *)

*) Письмо до редактора часописи »Народное Чтеніе«. Твори 
Тараса Шевченка. Накладом товариства »Просьвіта«. У Львові 
1912, том І, стр. 12.



3-малку будився у його хист до малярства, рвала ея 
душа до мистецтва, до всего, що гарне, і тим поривам дати 
як найгарнійший вислів — це було завдання його життя.

Але такі люди, як Богорський не годні були доба
чити тої божої іскри в Тарасовій душі. Вони гасили 
небесне світило замісць розпалювати його.

Богорський був страшенний пяниця і деспот. Без
глузда його напастливість робила учеників супроти його 
лукавими й мстивими. Вони творили йому всілякі па
кости. Цей перший деспот, якого стрів Шевченко, впоїв 
у його серце глибоку відразу до всякої деспотії, до вся
кого насильства людини над людиною і велів йому бороти 
ея з отсим злом на землі. (Згодом Богорського заступив 
Микола І — Шевченко боровся дальше — до смерти.) 
Перекалатавши два роки у школі, кинув Тарас Кири- 
лівку і ніччю втік у Лисянку, бо чув, що там живе діякон, 
який малює гарні ікони, — а йому так хотілося уміти 
малювати! Він досі рисував на грубому, сірому папері 
олівцем, або вуглем самих коний та салдатів, а діякон 
малює красками на полотні святих та ангелів божих. 
Якже не втікати?

Так, на жаль, діякон не показався богато гарній- 
шим учителем від Богорського. Три дні двигав Тарас 
воду з Тішача і розтирав на блясі фарбу — мідянку, а 
четвертого пішов у дальшу мандрівку, шукати добрих 
людий.

Пішов у Тарасівну, до другого дяка — маляря, що 
вславився був на всю околицю, образами Микити Муче
ника та Івана Воїна. Та цей, глянувши на ліву руку 
хлопця, сказав рішучо, що в його нема хисту не то 
до малярства, але ні до шевства, ні до бондарства. Стра
тивши йадію стати артистом, вернув тринайцятьлітний 
Тарас у рідне село і нанявся у громаді »за пастиря стад 
непорочних«, себто овець.

В прегарній думці »Мені тринайцятий минало« зма
лював опісля Тарас жанрову картинку з того часу.



Ллє який там пастух із такого хлопця, якого душа 
перейнята вищими поривами, якого тягне до книжки й 
до малярства? Задивиться було Тарас на небо, а вівці 
ускочать в збіже та нароблять шкоди.

Кинув Тарас непорочне стадо, звернувся до рілі. 
Найстарший брат, Микита, намовляв його до хліборобства, 
а коли ні, то до стельмаства. Так Тарас ні до того, ні 
до другого не виявляв потрібної охоти. В сімї на його 
сварили й нарікали. Так кинув сімю й пішов за наймита 
до попа Кошиці.

Тут зразу порядкував у хаті, а дальше возив сливки 
та яблука до Бурт і Шполи на продаж, та відвозив по
повича в Богуслав до школи. Вечерами читав дещо, 
або рисував. Та хоч і не зле діяло ея тут Тарасови, всеж 
таки незабаром подякував він Кошицям за хліб-сіль. 
Тягло його непереможньою силою на службу »муз і 
ґрацій«. Пішов у село Хлипнівку, що славило ея своїми 
малярями. В одного із них остався неділь дві на пробі. 
Маляр признав його спосібним до науки й казав принести 
від дідича чорне на білім, що цей дозволяє Тарасови 
Шевченкови жити у його і вчитись малювання. За таким 
дозволом пішов Тарас у Вільшану, де була головна кон
тора дібр Василя Василевича Енґельгардта і де мешкав 
його управитель Дмитренко.

Як раз тоді Дмитренко набірав челядь для молодого 
Павла Василевича Енґельгардта, ґвардейського офіцера. 
Дмитренко, бачу чи, що Тарас хлопець дуже моторний 
задержав його для служби молодому панови.

Приділено Тараса з-разу під руку кухаря, щоб 
учив ея куховарства. (Подібно як це було із славним 
різьбарем Кановою.)

Алеж і тут він не міг був позбути ея свого нахилу 
до книжок і до малювання. Як тільки придбав який 
гріш, купував паперу,' крив ея в саду, рисував і виспіву
вав пісень. За це нераз його й карали.

А все-ж таки, коли кінчив ея час проби, упра



витель, оцінюючи' хист кождого хлопця, у відловід- 
ньому списку зазначив, що з Шевченка може вийти ко
лись спосібний комнатний маляр. Тая оцінка мала ма
буть чи-малу вагу для грядучої долі поета.

Поки-що перевели його з кухні у панські передпокої. 
Майбутній поет став козачком у панських горницях, де 
йому в повинність ставило ея »только молчаніе и не- 
подвижность вт> углу передней«.

III.

»У Бильні, городі преславнім.« — Бильна. — Будучий поет ко
зачком. — В панській прихожій. — Козак Платов і різки. — 
Перша наука малярства. — Полька. — Польська мова й література. 
— Переїзд у Варшаву. — Франц Лямпі. — Листопадове по

встання. — Етапом у Петербург.

Шевченка передягли в дриліховий каптан і в широкі 
шаравари та повезли у Вильну (в осени 1829 р.) де пере
бував тоді молодий Енґельгардт. Тут то й почала ея 
нова Тарасова служба. А що це за служба була — роз
казує сам поет у своїй автобіоґрафії.

»Пан мій — каже він — наказував мені, щоб я мовчки 
й непорушливо стояв у кутку прихожої, поки не почується 
його голос: подати люльку, що була біля його, або налити 
шклянку води, що в його під носом. Через свою при
роджену, непокірливу вдачу, я не додержував панського 
наказу, виспівуючи ледви чутним голосом гайдамацькі 
пісні та змальовуючи крадькома малюнки суздальської 
школи, що прикрашували панські покої.«

Вдень св. Миколая. Енґельгардт поїхав на бенькет 
в честь царя Миколи у дворянську ресурсу, а Тарас, 
користаючи з того, забрав ея відрисовуватн козака Пла- 
това. Вже дібрався був до маленьких козачків, що гар
цювали коло копит великого ґенералського коня, як 
на-раз відчинили ея двері й увійшов пан. Розгнівав ея



страшенно, бо Тарас так був захоплений своїм малю- 
ваннсм, що не відчинив в-нору двєрий, а ще більше — 
бо хлопець палив свічку, від чого могла згоріти не 
тільки палаті, в якій мешкав Енґельгардт, але й цілий 
город. І за це на другу днину випарено Тараса на ко
нюшні різками. А все-ж таки, хто зна, чи не отея сумна 
пригода звернула в-кінці увагу ІІ. В. Енґельгардта на 
малярський хист Тараса.

Княжий замок у Бильні.

Тодішні пани часто-густо держали собі своїх власних 
артистів-кріпаків: архитектів, співаків, музикантів, тощо. 
Були це найнещасливійші з нещасливих. Бо якже пого
дити службу штуці з кріпацькою службою панам? — як 
просвіченому, інтеліґентному чоловіковії, та ще й артис- 
тови, перенести всі тоті пониження і знущання, без 
яких годі собі уявити кріпацьке життя? Тож нераз такі 
артисти-кріпаки кінчили самовбийством.

Таким безталанним мав. стати Тарас.
Енґельгардт хотів мати з його свого маляря і віддав



у Бильні на науку — до кого? Мабуть до Яна Рустема, 
бо так воно виходить з одного листу Тараса1).

Крім малярства навчився Шевченко у Бильні поль
ської мови й познайомився з польською літературою, 
яка тоді так буйно розцвіталася. Особливо полюбив він 
твори Адама Міцкевича, котрого деякі балляди були 
основані на народних білоруських мотивах. Твори-ж

Енґельгардт велить покарати Тараса.

Богдана Залєского, обвіяні сентіментальною любвою до 
України, розуміється не політичної, а етноґрафічної, як 
складової частини колишньої польської Речіпосполнтої, 
мусіли також вражати Тараса ніжносттю мови та музи- 
кальносттю вірша.

У Бильні закохався був Тарас у Польці-варшавянці, 
Дуні Гашовській (не кріпачці), яка йому геть пізнійше 
1857 року снилася. Так нещасне це кохання ще дійма- 
війше давало мабуть відчути Шевченкові! його важке *)

*) »Кіевск. стар.« 1883, стр. 613.



суспільно становище — отеє кріпацтво, яке глибоким 
ровом клалося між вольною дівчиною, а хлопцем-неволь-
І1ИК0М.

ІІ. В. Енґельгардт був людиною непосидючою. Часто 
переїздив з місця на місце. З ним їхав і Тарас. Мабуть 
з початком 1830 переїхав він у Варшаву і тут віддав 
Тараса на науку до звісного портретиста Франца Лямпі

Варшава.

(сина). У його вчився Тарас кілька місяців, а хоч на 
пізнійших його образах слідів впливу Лямпі не помітно, 
то все-ж таки початки малювання дістав мабуть добрі, 
коли незабаром у Петербурзі своїми рисунками звернув 
на себе увагу не тільки Сошенка, але й Брюлова, того 
Брюлова, якого прозивали тоді Карлом Великим.

Щоб не копіювати з лубочних картин а рисувати у 
городі статуї — на це треба вже було проводу якогось 
маля ря-педаґоґа.

Коли починало ея польське листопадове повстання
V. А. Т.І. 2



полковник ґвардії, Павло Василевич Енґельгардт, пішов 
у відставку і переніс ея з цілим своїм двором геть далеко 
від загроженої теріторії, з Варшави в Петербург. Всю 
його двірню, а враз із нею й Тараса вислано мабуть 
в лютім 1831 в Петербург. Тоді вже трудно було о 
коні, на возах мусіло сідати богато челяді, дорога була 
грязька, слуги мусіли, одні йти, другі їхати і Шевченкови 
прийшлося зазнати богато лихо, заки він добився у Пе
тербург. Наспів туди з весною 1831 р.

IV.

Ширяєв. — Контракт на чотири роки. — Робота у Великому театрі. 
— Літний сад і статуї. — Знайомство з Іваном Сошенком. — Земляк 
піклується земляком. — Знакомство з Венеціяновим, Григоровичем, 
Жуковским і Гребінкою. — Брюлов. — Антична ґалєрія, то
вариство «Поощренія художникові» — людський кістяк. — Перша 
спроба композиції. — Тарас знаходить «добрих людий». — Заходи 

коло увільнення з кріпацтва.

і . в Петербурзі на якийсь час припинилася Тарасова 
і наука, він знова став лакеєм. Що йно 1832 року, після 

і »невідступного прохання«, віддав Енґельгардт Шевченка 
на дальшу науку до цехового маляря Ширяєва, зро
бивши з ним контракт на чотири роки, щоб Тарас став 
уже вишколеним малярем-декоратором.

»Ширяєв був цеховим майстром живописного й ма
лярного цеху. Завжди було в його трьох, а інколи й 
більше замарузів — в демикитонових халатах; це його 
учні, а коли була потреба, він найшов поденно, а то й 
місячно — одного, або й десять костромських мужиків- 
малярів і шклярів. Значить, у свойому цеху він не остан
ній майстер, і по вмілости і по грошві.« Це була людина 
груба й матеріялістична, без тонких гуманних почуваннь, 
одна з тих по словам самого Шевченка, які проживши 
свою молодість у бруді та в недолі, й виді ставши ея опісля



якось на світ божий, не вірять жадній теорії, до добро
буту не бачать инших стежок, крім тих, якими самі йшли 
і коли, мовляв, їх доля не гладила по головці, то за що ж 
вони мають других гладити?

І не гладив Ширяєв своїх учеників, а радше дряпав. 
Вони у його були мов невільники які. Між ними-й Шев
ченко.

Замісць вчити ея штуки малювання мусів Тарас 
робити нераз грубу малярську роботу, не артистичну, а 
ремісницьку. Та все-ж таки, як талановитий рисівник, 
він і в Ширяєва незабаром вибився на-верх. Саме тоді 
архітект Кавос перероблював у середині Великий театр. 
Ширяєв провадив малярські роботи. На всі орнаменти 
й арабески, що оздоблюють пляфон того театру, Шев
ченко робив рисунки по вказівкам Кавоса, а сам Ширяєв 
компонував усякі трафарати:

Поруч такої обовязкової праці Тарас залюбки бігав 
у літний сад, і відрисовував усякі статуї, що обез- 
ображують його, починаючи »з вертких богинь, солодко 
всміхнених, а кінчаючи вродливам Гераклитом і Прокли- 
том. Відрисував також кілька горорізб, що оздоб
люють деякі будинки.«

Раз, припадком, на тому місці, де велику алею Літ
ного Саду перерізує поперечня, і де окружений богами 
й богинями Сатурн жере власну дитину, стрінув Тараса 
Шевченка його земляк, Іван Сошенко, з Богуслава, Київ
ської губернії. Зацікавлений видом худорлявого, замурза- 
ного хлопця, з розумними, тихими очами, який сидячи 
на ведрі, рисував жостокого Сатурна, почав з ним розмову. 
Довідавшися хто він і що робить і в кого працює, за
просив його до себе.

Цей момент мав превелике, рішаюче значіння для 
дальшого життя поета.

Сошенко познайомив Тараса з відомим артистом і
х) »Художник.» Автобіографічна повість Т. Шевченка. Повний 

зборник творів Т. Г. Шевченка. Катеринослав 1914. Стр. 568.
2*



дуже гарним чоловіком О. Г. Венеціяновим, який не од
ному молодому маляреви подав помічну руку, з дуже 
впливовим конференц-секретарем Академії штук, земля
ком, В. І. Григоровичем, з відомим українським поетом 
Гребінкою, з учителем царевича, славним росийським 
поетом Василем А. Жуковським, і з кумиром тодішнього 
росийського артистичнього світа, Карлом П. Брюловим. 
Таким чином Шевченко, неначе перейшов у якийсь

инший світ, у якому було 
стільки нового й гарного 
для його багато від природи 
вивінованої душі.

Сошенко пішов до Ши- 
ряєва і просив дозволу, щоб 
Тарас міг приходити до його 
на кватиру. Ширяєв, хоч 
нерадо, згодився на це. Даль
ше примістив Сошенко свого 
ргоіеде в античній ґалерії, 
щоб він тоді, як там нема 
лекцій, рисував із гіпсових 
статуй. За допомогою І. В. 
Григоровича впровадив його 
до Товариства »Поощренія 

Художниковь«, де Тарас в-перше поднакомив ея з ри
сунком із людського кістяка.

Крім того став Тарас прібувати своїх сил також у 
композиції. Ґрупа Едипа, Антиґони й Політика, (на 
основі лектури Озєрова) ^вийшла, як на перший початок, 
дуже вдатно. Сошенкови подобав ея цей твір своєю 
простотою. Молоді артисти на перші спроби беруть зви
чайно чимало осіб і заплутуються, Шевченко підібрав 
три, виявляючи своєрідний нахил до гармонії й концен
трації артистичнього вислову.

Тим часом минала зима, а з весною требаб було 
Тарасови вертати до свойого ремесла, красити крнші

Сошенко.



й паркани. Щоб не допустити до цего, Сошеико згодився 
зробити портрет із Шпряєва, а за це Шевченко мав бути 
відпущений на місяць із його робітні.

За цей час благородні 
душі: Венеціянов, графВсль- 
горский, Брюлов і другі 
пильно старали ея, щоб вику
пити Тараса з неволі, бо ба
чили, що в таких умовах, як 
тепер, годі йому ' вчиться.
Справа не йшла легко. Сам 
Брюлов потрудився був до 
Енґельгардта, думаючи, що 
його славне імя матиме вплив 
на твердосердного пана. Але 
вернувши з візити назвав 
Енґельгардта »найбільшою 
свинею у торжських пантоф- 
лях« а Енґельгардт із свого 
боку прозвав Брюлова »дикарем«.

Тоді спрібував щасття Венеціянов — звісний фі
лантроп. Але Енґельгардт про ніяку філантропію й
чути не хотів. »Гроші й більш нічого! 2500 рублів. 
Дасте ?«

Брюлов.

Палєта й пензлі Т. Шевченка.



А вже-ж треба було дати, бо що-ж робити з такою 
»амфібією?«

І гроші ті добуто. Брюлов вималював портрет Жу- 
ковского, портрет цей пущено на льоси і Енґельгардт 
зробив »відпускну«. Свідками на їй підписалися: граф 
Вєльґорский, Жуковский і Брюлов. Стало ея це 22 квітня 
1838 р.

V.

Найяснійший день у життю Шевченка. — Робота й «отпускний 
акт». — Академія, — Від’їзд Сошенка. — Шевченко й Брюлов, 
учитель й ученик. — Маляр і співак. — Краска і слово. — Чому 
і як став Шевченко поетом? — Шевченко про себе й про свої перші 
літературні твори. — Лектура, спомини, туга за рідним краєм. —

Твори! — Свідомість великого завдання.
\

22 квітня 1838 року, це найяснійший день з життю 
Тараса Шевченка, а днів тих так небогато!

Вчера кріпак, а нині вольний, вчера челядник ма
лярського цеху, а завтра артист, вчера на бруднім горищу 
в Ширяєва — завтра в розкішних салях Академії, вчера 
»ти« і груба лайка — завтра свобідні й розумні розмови 
з передовими інтеліґентами Петербурга.

Тарас не годен був освоїти ея з думкою про своє 
щасття. »Він, хоч і брався до роботи, але робота йому 
чапіла. Покладе було в портфель свою роботу, візьме 
отпускний акт, перечитає його, перехреститься, поцілує 
і заплаче.« Так каже про себе Тарас у своїй повісті 
»Художник«.

»В. божественній, безсмертній природі богато — пре- 
богато прекрасного, але-ж торжество й вінець безсмертної 
краси єсть лице чоловіка, напоєне щасттям.« Таким ща
сливим був тоді Тарас.

Коли пошили йому нову одежу пішов із СоШенком 
до »Губернского Правленія« і там зареєстрували акт 
визволення.



Другого дня в ранці о 10 годині явилися у Брюлова.
З того дня почав Шевченко ходити до академії.на 

кошти товариства »Поощренія Художників«. Незабаром 
після цего Сошенко покинув Петербург і скінчила ея 
його опіка над Шевченком. Тарас тепер прилип цілою 
душею до Карла Павловича і незабаром зробився його 
найбільш улюбленим учнем.

Був прямо захоплений своїм великим і благим учи
телем і отеє щире захо
плення переховав у душі 
до смерти. Любив його 
прегарну кучеряву голову, 
його слова, »яких не годен 
перенести на папір, бо 
вониб скамяніли«, любив 
його образи, на які глядів 
з одушевленням. Кращих 
відносих між учеником 
а вчителем-годі собі й 
уявити.

»Я майже й не ви
ходжу від Брюлова, тільки 
ночувати ходжу до дому — 
пише Шевченко в »Худож- 
нику«, — а часом у Брюлова й ночую . . . Брюлов кличе 
мене перебрати ея зовсім до його, але мені-ніяково.«

Відносини отсі тим паче можуть дивувати, що Брю
лов і Шевченко були величі із двох планет.

Брюлов плястик і тільки плястик. Він чув перше 
усього форму, дальше краску, особливо червону. Ма
лював оком. Як артист, стояв на пограничу клясичної 
і модерної штуки, як чоловік був ростиною перенесеною 
з »дального юга в сторону сіверную«. Людина з природи 
добра й гуманна, але без інтересу до суспільних і полі
тичних питаннь, без отсих ніжних, мов волоски, корінців, 
якими дерево тягне поживу з воздуху.

В. А. Жуковекій.



Шевченко-ж, від дитини, рисуючи співав. Се дуже 
для його характерестичне.

Виспівував і плакав, мережаючи листочки у бурянах 
малим хлопчиком бувши, вигукував на весь сад, рисуючи 
у Вільшані, як кухта, — навіть в прихожій Енґельгардта 
копіював Платова з гайдамацькими піснями на устах.

Петербург.

Се був маляр-співак, для якого найгарнійший краєвид 
без чоловіка не мав принади, для якого щасття на люд
ському обличчю було найвищим твором штуки, у якого 
звук мав краску, а краска хотіла мати звук. Артист не 
вбивав у йому чоловіка, суспільника, патріота, борця. 
Думаю, що колиб йому хто завдав був питання: життя 
для штуки, чи штука для життя? — він відповівби був: 
життя для правди і добра людського.

Тимто, мимо превеликого захоплення малярством, 
Брюловом, академією, він став писати вірші. Лінія і



краска не вистарчали йому, щоб виповісти все, що на
кипіло в його серці і що бурею шуміло в голові.

Не можна казати, щоб не мав успіхів у малярстві. 
Навпаки. ГІо іспиту 1839 р. дано йому срібну медалю 
2 ранґи (27. вересня 1840 р.) таку-ж медалю за першу його 
працю олійними красками: »Сирітка-хлопчик під парка
ном ділить ея милостинею із собакою«, крім того опові
щено йому подяку Ради Академії.

Хіба-ж це мало для недавнього челядника, красиль- 
ника парканів, кухти і лакея Енґельгардтового?

1 матеріяльну заохоту могло йому дати маляретво, 
бо деякі тодішні видання, як ось »Наши списанньїе сь 
натурьі русскимьі«, »Сто русскихь литераторовь«, »Исто- 
рія князя Италійскаго«, містили рисунки Шевченка і 
платили за це. Він міг купити собі непромакаючий плащ 

'за сто рублів!
А прецінь став писати вірші. Бо був це маляр, що 

малював душею. (Подібне явище мають Поляки у Ста
ніславі Виспяньскім, який чого не висловив пензлем, 
доповів своїм оригінальним, сильним віршом.)

Про свої перші літературні праці каже Шевченко 
в автобіоґрафії коротко, що вони почалися в Літному Саді 
в ясні безмісячні ночі. »Українська сувора муза довго 
цуралася мого смаку, схибленого життям у школі, в 
панській прихожій, в заїздних домах і в мійських квар
тирах; та коли подих свободи вернув моїм почуванням 
чистоту дитинних літ, проведених під убогою батьківською 
стріхою, вона, спасибі їй, обняла й приголубила мене на 

.чужині. З перших моїх проб, паписаних в Літному Саді, 
надрукована тільки одна балляда »Причинна«. Коли г 
як писав я дальші вірші, об цім я не рад розводити ся1).«

Та коли ми нині прочитуємо отсі вірші то бачимо, 
що крім тої непереможньої сили, яка Шевченкови поруч

*) Твори Тараса Шевченка. Третє виданя. Том І. Накладом 
товариства «Просьвіта. У Львові 1912. • Стр. 17.



пензля перо пхала в руки, крім імперативу »творй!«, 
була ще й друга, велика понука, а саме туга за рідшім 
краєм, тая туга, якою навіяні мало-що не всі твори на
шого ґенія.

»Син мужицький — він в серці носив, він із села 
виніс глибоке привязаннє до села, до землі, до тихого, 
сільського, хліборобського життя. Шевченко вилеліяв в 
серці своїм, пораненім ударами життя, непереможну тугу 
за тихим, сільським життєм, і перед його очима стає без
настанно картина тихого українського села, перед ним 
вічно стоїть привид ідиллічного сільського щасттяг)«.

Доки був кріпаком, доти занятий службою, битий 
і зневажуваний, не мав навіть часу на тую аналізу субтель- 
них почуваннь, без яких справжня поезія не може обійти 
ея. Тепер, почувши себе вольним, попавши в товариство 
гарних, образованих людий, Москалів, Німців, Поляків 
і своїх, начитавши ея чимало книжок, літературних і 
наукових, він розвинув у собі енергію'думки, силу чуття, 
міць уяви. Перед ним раз-у-раз з’являвся образ вольного 
й закріпощеного чоловіка, вольної і поневоленої країни, 
правди і кривди на землі . . . .

Ти тут тепер одягаєш ея гарно, буваєш у театрі, 
слухаєш концертів, живеш серед гарних, умних людий, 
одним словом раюєш, а що діється там, у тебе, дома, на 
Україні? . . .

І все частійш перед очима його душі з’являла ея 
отея його далека, люба Україна, із своїми лугами, сте
пами, із своїми вишневими садочками, повними пахощів 
і соловейкового співу, із своїми могилами, начиненими 
благородним трупом і овіяними споминами славної ми- 
нувшими, із своїми селами, що потапали в морі су
часного пекла. Прочитані книжки, Енеїда, Псевдо-Ко- 
ниський, Бантиш Каменський і инші скріпляли сей пси- *)

*) Микола Ганкевич. Туга за рідним краєм. »Вістник Союза 
визволення України«, ІІ. рік. Ч. 11—12.



хічннй процес, викликали »тіні мучеників, бідолаш
них гетьманів наших«. »Прекрасна, безталанна Україна, 
в усій своїй меланхолійній і непорочній красі« ставала 
перед ним і кликала: люби мене, не забувай мене, говори 
за мене!

І несвідомо, покоряючись отсій великій силі, мо
лодий артист, забував про золоту медаль, про свого »боже- 
ственного« учителя, ки
дав пензель і брав перо 
у руки, щоб погордже- 
ним, осміяним і знева
женим »словом свино- 
пасів« творити нові, 
небувалі досі малюнки.

»Хто його знає, від- 
кіль несеться, — несеть
ся пісня, складаються 
стихи, дивлюсь, — уже 
й забув, про що думав, 
а мерщій напишеш те, 
що навіялось«1) — так 
характеризує ґенезу 
своїх перших творів сам
автор. Та придивляю- Статуета Жуковского.
чись до них, ми бачимо, (Поет в пізнійшому віці.)
що не так то легко
родилися отсі ґраціозні, легкі, мов шум степового вітру 
розвійні ритми й рими. Це видно з першої думки у 
Кобзарі, котра починається словами:

Думи мої, думи мої!
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?

х) Кобзарь Тараса Шевченка. Частина перша. Видан. тов. ім. 
Шевч. У Львові 1893, сторона ХХУ.



Чом вас вітер не розвіяв 
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало 
Як свою дитину?

Таке питання м^г поставити поет, який не тільки співав, 
але й думав на що і чому він співає, який аналізував 
свою роботу. Із докінчення тої думки:

Привітайже, моя ненько!
Моя Україно! .
Моїх діток нерозумних,
Як свою дитину! —

з тої щирої короткої просьби слідно, що поет уважав 
свої вірші як дарунок для ріднього краю що, значиться, 
на свої твори глядів, як на працю поважну — інакше 
для них й не занедбувавби був малярства.

VI.

Знакомство з Мартбсом і перше видання »Кобзаря«. — Найціннійша 
українська книжка. — Могутнє вражіння. — »Кобзарь« і Квітка.
— »Кобзарь« і російська критика. — »Неистовнй Виссаріонт>.« — 
Гоголь про Шевченка. — Українське письменство перше й тепер.
— Не повинно бути двох гадок. — Вага ріднього слова. — Ко
тляревський і Шевченко. — Безпримірна поява! — Другий портрет 
Шевченка. — Овідієві метаморфози! —- Штернберґ і Німці. — 
Знакомство з творами Ґетого, Шіллєра, Вальтера Скота й Кернера.
— Лєонард Демський. — »Гайдамаки.«— Критика.— Пророкування

і дійсність. — »Гайдамаки« й польська критика.

Під кінець 1839 р. пізнався із Тарасом у Гребінки 
дідич із Полтавщини, Петро Мартос і бував у його ква- 
тирі на Василевськім Острові. Шевченко згодився на
малювати з його портрет акварельними красками. Прий
шовши раз на сеанс Мартос припадково підняв із землі 
кусок записаного паперу і прочитав на йому слова:



Червоною гадюкою 
Несе Альта вісти,
Щоб летіли крюки з поля, 
Ляшків-панків їсти.

Слово по слові — показалося, що Шевченко не тільки 
малює, але й вірші пише. Має їх повну скринку під посте
лею. Мартос зацікавився поетичніми творами бувшого 
кріпака. Попрохав їх у Шевченка, прочитав, захопився 
і поніс—до когожби — як не до відомого українського 
поета Гребінки?1) Отсему-то припадкови завдячуємо най- 
ціннійшу українську книжку -— »Кобзаря«.

Появила ея вона коштом Мартоса у Петербурзі 
1840 р. Невеличка, чепурна книжечка з рисунком Штерн- 
берґа — кобзар і хлопчик. Надруковано в ній:

Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. — Перебендя. — 
Катерина. — Тополя. — На-що мені чорні брови, на-що карі очі. 
— До українського писаки. (До Основяненка.) — Іван Підкова. — 
Тарасова ніч.

Небогато, а прецінь як богато! Тяжко знайти другу 
книжку у світі, щоб для долі народу мала таке превелике 
значіння, як »Кобзарь« для України. Це було щось так 
несподіваного, нового, щось так глибоко з душі народу 
добутого, що годі було оперти ея його силі. Цей »Кобзарь« 
прямо чуда творив. Сонних будив, збитих із народнього 
шляху на праву дорогу навертав, старим грішникам при
спану совість розбурхував, єрихонською трубою гремів. 
Кождий з нас чує це по собі, що то за книжка! Навіть 
пани, які терпіть не могли украинскаго язьіка!«, не 
тільки радо слухали Тарасового слова, але й сльозами 
заливали ея. Байдужність до ріднього слова зникала, 
розвівалася, як імла, коли сонце зійде. * і

1) Гребінка знав мабуть уже перед тим Шевченкові твори, бо 
18. XI. 1838 писав він до Квітки: »е тут оден земляк Шевченко, 
що то за завзятий писати вірші! Як що напише, так тільки цмокни
і вдар руками об поли . . .«

Та, на жаль на видання отсих віршів мабуть не було гроший.



. Дійсно, неначе сонцем, був »Кобзарь«. Найкраще це 
могутнє вражіння від Тарасового дебюту висловив оден 
із українських вельмож, старий письменник Квітка. Йому, 
як казав-аж волосся на голові піднімалося, коли читав 
»Кобзаря«, »я його притулив до серця, бо дуже шаную 
вас, і ваші думки кріпко лягають на душу«.

Дійсно кріпко 
лягають на душу 
народу твори Та
раса Шевченка, а 
волосся на голові 
ще й нині підні
мається; нам і во
рогам нашим. Во- 
рогам-на думку, 
що вони з Украї
ною робили, нам 
ізза того, що ми 
так богато ще не 
зробили, з того, що 
нам робити велів 
»Кобзарь«.

Зовсім інакше 
стріла Шевченко- 
вого »Кобзаря« то
дішня росийська 
критика. »Появу 
Кобзаря в друку, 

каже м. налий повитали росииські критики однодушним 
глумом над українською мовою й народностю.« Не відстав 
від того гурту навіть найсвітлійший між ними »неистовьій 
Виссаріон« (Бєлінский), який не зжахнув ея екд^ати: 
»хорошая литература, которая только и дншеть, что 
простоватостью, крестьянскаго язика и дубоватостью кре- 
стьянскаго ума!« І не диво. Росийська література цих ча
сів перенята була сальоновою атмосферою, а від Шев-

Тарас Шевченко (в молодому віці).



ЧЄІІКОВИХ віршів віяло селом і селянином — »несло дьог- 
тем«, — як висловив ея Гоголь, Гоголь, котрого так 
високо ставив Тарас! Вона ішла в розріз із стремлін- 
нями западників, а росийські славянофіли, поки що, 
також не мали приводу тішити ея нею, бо була в їй 
для того славянофільства найбільша небезпека — ви
димий сепаратизм. Як слушно каже Ефремів »наші 
письменники Полтавсько — харківської школи з своєю 
невиразністю в національних поглядах та політичним 
консерватизмом могли вживатися під одним дахом 
навіть із такими непевними добродіями, як видавець 
обскурантного »Маяка« Бурачок. Діяльність Шевченка 
вивела справу з такого невиразного становища. Питання 
стало руба: маючи такі таланти, як Шевченко, українське 
письменство повинно буде йти своїм окремим шляхом, 
розвивати ея з себе і для себе і в процесі розвитку, видима 
річ, одтягати частину літературних сил од росийського 
письменства, що звикло ея вже було з думкою про свою 
універсальну вагу для цілої Росії1).« Ішіе іга! На іцасття, 
Шевченко не дуже то й турбувався неприхильним ста
новищем росийської критики. Він сказав собі »хоч і 
мужицький, аби поет« і незабаром на пораду, щоб понехав 
свою мертву мову, а писав, як Гоголь, по росийськи, 
дасть у передмові до »Гайдамаків« знамениту відправу:

»Спасибі за раду!
Теплий кожух, тільки, шкода,
Не на мене шитий,
А розумне ваше слово
Брехнею підбите.«

Шевченко знав уже тоді вагу ріднього слова і слово це 
хотів покласти на сторожі народу. — І поклав! До його 
»Кобзаря« справа літературньої мови у нас, мимо Котлярев
ського, була нерішена, можна було перелитися, як нам

х) Сергій Ефремов. Історія українського письменства. Стр.269.



писати і такі суперечки йшли; після його не повинно 
було бути двох думок. Він словом, мов мечем, розтяв 
цей узол. Вмер, Котляревський, автор »Енеїди« а на 
його місці ставав Шевченко, автор »Кобзаря«. Котлярев

ський сміявся, 
Шевченко плакав, 
тужив,мертвих бу
див, живих пори
вав, хмари ламав.

Мабуть нема пое
та, якого перший 
виступ мавби такий 
успіх, таке зна
чіння, таку вагу; 
нема поета який 
ж так скоро, авто- 
дидактно, майже 
без підмоги вийшов 
на такі верхівя, 
на яких з’явився 
Шевченко у »Коб- 
зарі«. Недавннй 
кріпак і неук попа
дає в товариство 
вольних високо- 
образованих лю- 
дий, переважно чу
жинців , Москалів 
і Поляків і не за

трачує народнього почуття, кругом себе бачить чужу 
культуру, а не затрачує завдатків своєї рідньої, пізнає 
чужі літератури й не піддається їх впливам та ще й свою 
пускає на новий широкий шлях, чує кругом чужу мову, а 
свою підносить на висоту ' досконалої лїтературньої 
мови, живе кільканайцять літ серед переможців і не 
піддається їм, а починає боротьбу Давида з Ґоліятом.

і ,
' ' - ; ,  <

Штернберґів рисунок до 
І. видання »Кобзаря«.



Безприміриа поява . . .!
Як/ке зміняєть ея тепер портрет сего виїмкового 

чоловіка. Це вже не замурзане хлопя, не челядник за- 
пачканий хварбамп, не кріпачок, готовий кожньої хви
лини сповнити хоч-би який приказ свого пана-дідича, а 
мущіша, свідомиіі своєї гідности, високого хисту, вели
кого завдання.

Високе чоло, глубоко осаджені, темно-сиві очи, 
невеликі, повні, різко викроєні уста, буйна, на лівий 
бік зачесана чуприна, лице й вуса вибриті, лиш біля уший 
оставлені невеличкі, темнорусяві, як і волосся, боко- 
бороди. Старанно вдягнений, з хусткою високо, (як тоді 
було в моді,) під ковніром повязаною. Дивлячись на поли 
свого лискучого плаща він думав: »чи давно то я в за- 
мараному халаті, не відважувався про таке вбрання й 
гадати, а тепер! Сотню карбованців викидаю на оттакий 
плащ! Просто Овідієві метаморфози! А то бувало розжи
вешся як небудь на коповика й несеш його в райок, не 
розбіраючи, який там спектакль; за коповика було до 
смаку нарегочу ея і гірко наплачуся, да так, що иншому 
й за цілий вік його не доведеться так плакати і так ре
готати. Чи давно це було? Не далі як учора — і така 
переміна! Тепер вже я не інак іду в театр, як в кресла, 
і рідко коли беру місце за креолами. А дивити ея іду не 
так, на що трапиться, а іду або на бенефіс, або вибіраючи 
спектакль добрий1).

Крім Брюлова він дуже близько живе тепер із малярем 
Штернбергом, Німцем, з яким мешкає на одній кватирі, 
і який впроваджує його в поважні доми німецькі в Пе
тербурзі. »В суботу до Йоахима, а в неділю до Шмідта 
та до Фіцтума. Ви бачите, що усі мої знайомі — Німці, 
але які гарні Німці. Я просто закоханий в отсих Німців2).« 
У Шмідтів приходить йому на думку споруджувати лі
тературні вечорі. Після чаю читають. Першого вечора * *)

*) Художник. ІЬісІет стр. 593.
*) ІЬісіет стр. 587.



Шевченко, другого Штернберґ, на переміну. Тарас зна
йомиться з творами Ґетого, ІІІіллєра, Вальтер-Скота, 
Кернера, слухає Моцартової сонати, Бетговенового квін
тету, вечеряє в ресторані з. Карлом Павловичем часто 
оден—одного провідують, або йдуть гуляти на острови 
Петровський і Крестовський, щоб там малювати чорну 
ялину, або білу березу. Буває також у Поляка, Лєонаода 
Демского, у якого єсть гарна бібліотека грецьких, рим-

% !@

гаиддшки
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1 "ИіІ
Передплатний білет на Гайдамаки.

ських, німецьких, француських й польських авторів — 
між иншими »червоного історика« Лєлєвеля.

»Бідолашний Демський — пише опісля Тарас — не 
діждався і доки крига на Неві рушила — помер — яко 
сущий праведник, тихо, спокійно, наче заснув.«

І тоді Тарас склав йому на грудях охолоднілі руки, 
поцілував у зимне чоло і закривши покривалом, пішов 
піклувати ея похоронами, як Самарятанин. Покликав 
попа з церкви св. Станіслава, з сторожем узяли убогу 
домовину й рушили в далеку дорогу.



Для Шевченка приязнь була заодно, чимсь великим, 
щирим, поважним.

Отсих кілька цитатів знайомить нас дещо з тодішним 
Тарасом, та щоб його гїортрет в повний ріст можна собі 
покласти перед очи, щоб бачити, як він ріс із козачка- 
кріпачка у поета-велитня на це треба-б далеко більше 
матеріалу, ніж той, яким ми нині розпоряджаемо. Процес 
росту кожнього великого чоловіка — річ незвичайно 
трудна для історика, у Шев
ченка тим труднійша, бо 
він виріс неімовірно скоро, 
нагло й серед виїмкових 
обставин.

Про почуття сил, про 
свідомість високого розвит
ку, свідчить факт, що він 
так скоро після своїх перших 
літературніх спроб зважив 
ея на таке діло, як ве
лика історична поема »Гай- 
дамаки«.

Ледви-не-ледви випус
тив їх цензурний комітет і _ „ .^ В. Г. Бєлінскій.появили ея вони 1841 року
в Петербурзі.

Критика приняла їх не краще »Кобзаря«х). Що 
казали читачі на Україні, Шевченко гаразд не знав. Не

х) Если господа кобзари думають своими поемами принести 
пользу нисьиему классу своихь соотчичей, то вь етомь они очень 
ошибаютея: ихь поамьі, не смотри на обиліе самьіхь вульгарньїхь 
и площаднихь словь и вираженій, лишеньї простоти вьімисла и 
разеказа, наполненьї вьічурами и замишками, свойственньїми 
всіімь плохими піитамь, — часто нисколько не «народіш, хотя 
подкр'Ьпляются ссьілками на исторію, пЬсни и преданія, — и 
сл-Ьдовательно по всЬмь зтимь причпнамь — они не понятий про
стому народу и не им-Ьють вь себЬ ничего сь нимь симпатизиру- 
ющаго.« (Отечеств. Зап. 1842, кн. 5.)

З*



диво, що з годом писав до Григорія Тарновського1): 
»може й там над ними сміються так, як тут Москалі. 
Зовуть мене ентузіястом, сиріч дурнем. Бог їм звидить! 
Нехай я буду й мужицький поет, аби тільки поет, то 
мені більше нічого й не треба.«

Коли рівняти отсю відповідь на критику Белінского, 
повну глуму із кобзарів, і плохих піітів, повну презир

ства й менторства та 
легко-важення яко
гось там молодого 
хахлацького віршо- 
писа, то симпатія 
мусить остатися по 
стороні Шевченка. 
За Бєлінським оста
неться одно — при- 
мір, як часто поми- 
ляють ея навіть такі 
добрі критики, яким 
безперечно був »неіс- 
товий Висаріон« і як 
часто грішать такі 
добрі люди, яким без
перечно він був.

Ворожба Бєлін- 
ского, немовто із 
Гайдамаків не буде 

народови користи, бо народ їх не розуміє, не справдила 
ея. Видно, що Бєлінский не розумів народу, а розумів 
його Шевченко. »Гайдамаки«, мимо своїх незапереченнх 
похибок, повні життя, кольоритности, енергії, великий 
образ бунту проти кривди.

Для самого-ж Шевченка були »Гайдамаки« поглядом 
крізь сон

»Гайдамаки« (смерть Титаря).

х) Основа. С. Петербурга 1862. Май. Стр. б.



»На ту Україну,
Де ходили гайдамаки 
З святими ножами, —
На ті шляхи, що я міряв 
Малими ногами.«

На закиди-ж польської критики, немов-би Тарас хотів 
у Гайдамаках розбудити кровожадні почуття народу, 
поет неначе заздалегідь дав дуже ясну відповідь у пе
редмові: »серце болить, а розказувать треба; нехай бачать 
сини і внуки, що батьки їх помилялися; нехай братаються 
знова з своїми ворогами; нехай житом-пшеницею, як 
золотом покрита нерозмежованою останеться на віки од 
моря і до моря фіавянськая земля!«

VII.

Знайомі й приятелі. — Перша подорож на Україну. — Вітання. 
— Гостина у панів і хлопське горе. — Білі круки. — Чому люди 
пили? — Романтика й реальні теми. — Новий напрямок у творах

Шевченка.

»Кобзарем« і »Гайдамаками« добув собі Шевченко 
відоме імя по всій Україні, розуміється, зразу головно 
серед інтелігентів. Тоді то й почали ея його знакомства, 
а то й приязнь з отаманом кубанських козаків Яковом 
Кухаренком, з проф. О. Бодянським, з відомим драма
тичним артистом Щепкіном, з дідичем Гр. Тарновським, 
княжною Варварою Рєпнін й другими1). Кождий рад був 
пізнати молодого українського співака, котрого кобза так 
голосно грала і котрого життя мало в собі стільки ро- 
мантичньої принади.

а) Року 1841 і з початком 42 познакомився Шевченко із земля
ками: Корбе, Миколою Марковичем (істориком), ‘Семеном Арте- 
мовським, Щепкіном, Гр. Тарновським і Яковом Кухаренком, Які- 
приїздили.з України в Петербург. З О. Бодянським познайомився 
Тарас що йно 1843, в переїзді через Москву.



Не диво, що тимбільше тягнуло тепер Тараса на 
Україну. Рад був не тільки побачити своїх безталанних 
свояків, але й відвідати отсих нових знайомих та при- 
клонників.

»Ох! Якби мені можна було приїхать до соловя! — 
весело-б було, та не знаіох)« — писав у одному листі, а 
Тарновського пщ$Ґв: »Коли приїду, то не виганяйте 
місяць, або другий, бо в мене й на Україні, окроме вас, 
нема пристанища; а я вам щонебудь намалюю2).«

Літом 1843 намір Шевченка здійснився. Він у перве 
вільними очима побачив і лани широкополі і Дніпро і 
кручі.

Була це., найгарнійша доба в злиденному житті

Всюди вітають його радо, гостять, величаються ним. 
По лискучих паркетах, по яких перше міг був ходити 
хіба тільки в лакейській лівреї, ступає тепер як гість, 
та ще який гість! — такий на якого з цікавісттю та по
дивом звертають ея очі українських вельмож. Слава, 
мов казочнгР^Дрівниця^ відчиняє перед ним двері най- 
аристократичнійших'салБОнів. На його честь справляють 
пири і кождий рад стиснути руку чоловіка, до котрого 
таким принадливим усміхом усміхнула ея доля.

Та Шевченка не осліпив отсей блеск, ці пишні вітання 
— пирування. Він і тепер зберіг свій здоровий, хлопський 
розум, свій власний погляд на світ. Не був із тих, яких 
опянює щасття.

Він бачив, що на Вкраїні не поліпшило, а хіба до 
гіршого пішло. Панське ярмо чим-раз глибше відало ея 
в мужицьку шию. Нарід потапав у темноті та в нужді, 
а пани, навіть свої власні, українські пани, бенькетувалн, 
мов. не бачили селянського горя. Були такі палати, де

х) »Основа.« 1862. Май. 
а) ІЬШет.

славний їде туди, звідкіля 
невольником — на Україну.



зо

бснькетн тріпали тижнями цілими, мов якийсь пянпй, 
божевільний карнавал у часах чуми.

Кенькетувалп, бо їм більш нічого й не вільно було 
робити в часах найгіршого деспота Миколи І.

»Хібаж може не запивати чесний чоловік в Росії?«

Судня Рада. (Із »живописної України« Т. Шевченка 1844 р.)

— таке питання кине колись Чехов. І таке питання 
можна вже було тоді поставити.

Коли людям, які мали час, бо за них працювали 
їх кріпаки, не вільно було займати ея ні політичними, 
ні громадянськими справами, то щож й оставало ея їм 
як не лови, карти, бенькети, як не ті гріхи панські на 
фоні кріпацького устрою, якими по словам Шевченка, 
можна-б було і старого Данта здивувати? Пани добрі 
й милосердні до своїх підданих були рідкими виїмками,



білими круками серед чорного гайвороння, яке обсіло 
було широкі ниви України.

Навіть, ті, що так пишно стрічали мужицького поета, 
в мужиками поводили ея не краще.

І в поетовій душі з’явило ея якесь гірке, мов полин 
почуття. Його серце було роздерте на двоє. Одна поло
вина ніби забавлялася на панських обідах, а друга пла
кала нишком, немов говорила: не тут тобі місце, не тут!

Народ, якого борців за волю й славу, оспівав ти в 
»Івані Підкові« й у »Гайдамаках«, стогне 8аєдно в тяжких 
кайданах кріпацтва, памятки лежать в руїнах, ніхто й 
не піклується ними, навіть здорова думка, навіть слово 
протесту, немов завмерло на устах тяжко скатованих 
людий — а ти будеш бенькетувати? Хто-ж відізветься 
за отсих рабів безмовних-безсловесних ?

І Тарас забув про русалок, дівчат, перемінених в 
тополю, про дівочі карі очі, і що раз частійте став на 
своїй бандурі торкати струну болю, протесту й нечу- 
ваного досі, не тільки на Україні, але й в Росії, обурення 
на кривди катів лукавих.

Село, неначе погоріло,
Неначе люди подуріли:
Німі на панщину ідуть 
І діточок своїх ведуть.

Світе тихий, краю милий,
Моя Україно!
За що тебе спліндровано,
За що, мамо, гинеш?

Деж тії уши, деж те камянне серце, щоб не відчинило ея 
було на отсі прості, а так проречисті слова? Треба було 
бути хіба росийським критиком, закаменілим теоретиком- 
сектантом, щоб не чути цего крику, якому рівні лунали 
хіба колись, давно, із уст старозавітних пророків. Літом 
1843 р. познайомився Шевченко з кн. Миколою Репні-



ним, колишнім Київським ґенерал-ґубернатором, який 
попавши у неласку царя, догнивав віку в своїх маятках 
в місточку Яготині, ГІирятинського повіту. Рєпнін і 
Гр. Тарновськнй належали до тих виїмкових панів на 
Україні, що не позбулися гуманности й патріотизму. 
Ііого донька, кн. Варвара зробилася другом молодого 
поета, і приязнь свою зберігла вірно й щиро.

І коли Тарас вивіз з України які гарні вражіння, то 
певно й перше всього походили вони із Яготина.

VIII.

Поворот у Петербург. — »Чигирин.« — »Сон.« — »Схаменіться 
усі на цім світі!« — Поетичні краєвиди. — Світла й тіні. — Су

спільно-політична панорама.

Лобувши на Україні, відвідавши славний монастир 
Межигірського Спаса й незабутній остров Хортицю, по
сумувавши на руїнах слави та поплакавши над недолею 
земляків, вертає Шевченко під конець 1843 р. в Петер
бург, кінчити науки в академії штук.

Тут починаєть ея нова доба у його поетичніх творах,

Площа біля памятника Петра Великого в Петербурзі.



доба у якій суспільно-політичні мотиви висувають ея на 
перший плян.

В Петербурзі повстає »Чигирин« і велика поема 
»Сон«, яка єсть неначе сінтезою тодішнього моменту. Не 
знаючи гаразд того моменту годі зрозуміти й гідно оці
нити поему »Сон«. »Духь ИСТИІІЬІ, зго же мірі» не можеть
пріяти, яко не видить єго, ни-же знаеть его«---------- СТОЇТЬ
як мото на чолі »Сну«. Знак, іцо Шевченко ставив себе 
тоді на становищу співця божого, якого завданнєм здо
бувати правду.

Схаменіться:
Усі на цім світі, —
І царята і старчата, —
Адамові діти!

Кликав у вступі. А дальше:
А що-ж то я?

— Ось-що, добрі люди:
Я гуляю, бенкетую 
В неділю і в будень;
А вам нудно, жалкуєте —
Єй Богу, не чую!

Це неначе спомин отсих панських бенькетів на Україні.
. . . світає,

Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї 
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє;
Степи, лани мріють;

" Між ярами над ставами 
Верби зеленіють;
Сади рясні похилились;
Тополі на волі
Стоять собі, мов сторожа,
Розмовляють в полі.



І все то те, вся країна,
Повита красою,
Зеленів, вмивається 
Ранньою росою,
Вмивається, красується,
Сонце зустрічає, —
І нема тому почину
I краю немає.

Оден з найкращих наших краєвидів у поезії, який міг 
змалювати хіба такий поет-маляр і такий патріот, яким 
був Шевченко. А незабаром слова:

Очі, очі!
II а-що ви здалися?
Чом ви з-малку не висохли,
Слізми не злилися?
То покритка по-під тинню 
З байстрям шкандибає, —
Батько й мати одцурались,
Й чужі не приймають 
Старці навіть цураються . . .
А панич не знає 
З двадцятою, недолюдок 
Душі пропиває.

Це тая рембрандтівська тінь на картині Шевченка, це 
одна з головних причин його великого обурення. А. 
дальше каторжні, штемповані злодії, город із стома 
церквами і москалі на муштрі і великий парад і розмова 
із землячком із цинковими гудзиками, і ціла зграя 
блюдолизів і сам — він, високий, сердитий, страшний. 
А біля його, вона, мов опеньок засушений. А ще дальше 
клясична сцена на історичньому театрі: »Гуля наш батюш
ка, гуля! Ура! ура! ура-а-а!« А по цій сцені опис города, 
що виріс із калюжі, города на людському костовищі: 
палати, твердиня, дзвінниця, мов та швейка загострена і



кінь і їздець із простягненою рукою, мовби світ весь 
хотів загарбати і надпись »Первому Вторая«. А поруч 
другий памятник — в уяві: Павло Полуботок. А неначе 
антітез до отсих монументів дівчата, яких мами послали 
на ніч тілом заробляти і чиновники, що йдуть у сенат - 
»підписувати й драти із батька і з брата« і на кінці, немов 
потвора, яка все отеє родить і пожерає-портрет деспота.

»Первому — Вторая.«

Панорама образів, що пересувають ея, мов поперед 
вікна у воздушному кораблі. Образи, мальовані то 
серцем, то жовчію, то слізмн то кровю, образи, у яких 
бачиш найважнійші появи, найболючійші питання то
дішнього життя.

Байдуже, чи поет в поодиноких хвилинах пригаду
вав собі Петербург Міцкевича чи ні, і це не важне, чи 
рисунок карикатурував, чи давав серіозний портрет,

ч



певне, що »Сои« твір на велику міру, концепція для нас 
прямо монументальна, яка для нашого національного 
розвитку мала зовсім виїмкове значіння, сінтез нашої 
кривди.

IX.
9

Шевченко свобідним художником. — Друга подорож на Україну. 
— Гостина в Кирилівці. — Радість і горе. — Пани й люди. — Чуж- 
бинський. — »Іван Гус.« — »Невольник.« — »Наймичка.« — 

»Кавказ.« — »Посланіе.« — »Холодний яр.« — »Заповіт.« 
Найбільший рік. — »Дай жити!« — Український Прометеїзм. — 
Шевченко виходить на бій з неволею й неправдою. — Малярські 
праці. — »Археоґрафічна комісія.« — Живописна Україна. — 
Київ. — Славянофілські й свободолюбні традиції. — Декабристи.

— Зближається 1848 рік.

З початком 1845 р. докінчив Шевченко курс в ака
демії штук і одержавши ступень »свобідного художника« 
(22 марця) зараз таки вибрався на Україну. Поступивши 
на кілька днів у Москву до Бодянського й Щепкіна пу
стився почтовими кіньми через Тулу, Орел і Глухів до 
Києва. Мав думку осісти тут і для своїх людий, для 
добра ріднього краю посвятити всі свої сили,' весь 
великий дар — маляря і поета. З Києва їздив (в маю) 
по Звенигородськім та Канівськім повіті а в осені від
відав свою рідну Кирилівку.

Не міг не сумувати дивлячись, як його брати і 
сестри тягнуть важке, панщизняне ярмо. Викупити їх 
з панської неволі — це було одним із завданнь поето
вого життя, але завдання того поки-що він не спромож
ний був сповнити.

Довший час побував у своїх знакомих, по дворах 
панів українських. »Придививсь і прислухався до остан
ків козацької традиції (у панських сімях), познайомився 
з людьми, що колись училися в заграничнїх універзитетах, 
півперек перейшли Европу в Наполєонських походах, 
належали до тайних конституційних товариств, що потво-



рили ея були в останніх часах пановання Олександра І., 
а й тепер ще, закопавшися в тихих хуторах і дворах 
придніпрянської України, під попелом чудацтва і зди
чіння хоронили іскри святого огню, — любови до всього, 
що чесне й добре1).« "

Року 1846 познайомився Тарас з поетом Олексан
дром Чужбинським, якому завдячуємо богаті, хоч не все 
точні »Воспоминанія о Т. Г. ШевченкЬ« (С. Пб. 1861).

Дніпро біля Києва — від памятника св. Володимира.

Тоді то повстав цілий ряд нових Шевченкових творів. 
І так: у Миргороді написані дві поезії: »Не завидуй бага- 
тому« й »Не женися на багатій«, в Маріїнськім »Еретик, 
а,бо Іван Гус«, там-же поема, одна із більших, »Неволь- 
ник«, в Переяславі »Наймичка« і »Кавказ« у Вюнищах 
»Посланіє«, »Холодний яр«, »Псалмн Давндові«, величава 
думка, оден з найціннійшнх творів »Кобзаря« — »Мн- 
нають дні«, вкінці, знова у Переяславі, славний »3а- 
повіт«, мабуть під вражінням тяжкої недуги, яку поет у 
грудні тогож року перебув.

1) Франко. »Зоря.« 1891. Стр. 87.



Се мовби Україна 
вітала ііого, свого ве
ликого сина і скрізь 
нашептувала ііому 
що-раз то нові думки- 
твори. І з огляду на 
число і на вартість, 
се (рік 1845) час наії- 
спльнійшої продук
ції. Яка ріжнород- 
ність тем, яке бо- 
гацтво думок, тонів, 
красок, навіть форми!
Се твори, які мають 
найбільшу популяр
ність, які кождий ос
вічений Українець
уміє нині на-память. т.ІІІевченков1845р.(Автопортретолівцем.) 
»Минають дні«, »Кав-
каз«, »Посланіє« — це прецінь перлини нашої поезії.

Не дай.спати ходячому 
Серцем замірати,
І ГНИЛОЮ К(}ЛОДОЮ

По світу валятись,
А дай /кити, серцем шити 
І людий любити,
А коли ні, то проклинать 
І світ запалити!

Отеє: »а дай жити!« і характеризує як немож лучше то
дішнього Тараса Шевченка. Се програма його життя й 
творення, найбільш знаменна риса його духового пор
трету: Охота жити і творити, творити добро для земляків 
і для людства — отеє той клич, під яким Тарас так богато 
і такого сильного тепер творив.

Усьо, що стоїть на перешкоді свобідному й доброму



життю стрічається з його рішучим осудом, інколи навіть 
з проклоном. Боротьба з деспотизмом, який спиняє волю, 
який не дає чоловікови »жити і людий любити« це тепер 
ціль поета, а найсильнійшим висловом тої ціли »І\авказ«, 
той прометейський бій кобзаря з царем. І колиб треба 
підібрати для отсих творів якесь загально відоме імя,

потреб їх хоч приб
лизно характеризу
вало, то мабуть чи 
ненайкраще підходи- 
ло-б слово: Українсь
кий прометеїзм. Шев
ченко виходить на бій 
з неволею і неправ
дою , на бій якого 
йому за життя не до
вело ея скінчити, але 
який за гробом, вели 
й ведуть до нині його 
твори . . .

Незабаром дістав 
Тарас місце при ар- 
хеоґрафічній комісії. 
Мав їздити по Україні 
й робити знимки із 
старих церков, буді
вель, руїн, тощо. 
Обїхав Полтавщину 

й Волинь та нарисував чимало всіляких памяток нашого 
будівництва, сепією та акварелею. Між ними прегарна 
хата в Переяславському повіті, Андруші, Густинський мо
настир, церков св. Покрови в Переяславі, Почаївська 
лавра й инші, так, що й з боку малярського рік 1845 
дуже богатий.

Крім того готовив Шевченко велике видання, якого 
й до нині не маємо: »Живописна Україна.«

І

1. А. Катеринич.
(Аквареля Т. Шевченка з 1846 р.ї



В Києві, завдяки недавно основаному універси
тетові! св. Володимира, другому на Україні, перебувало 
тоді богато інтеліґентннх людий, особливо МОЛОДІИ!!!, 

усіх трьох народностий, росийської, польської й укра
їнської. Над Києвом здавна висіла вольнодумна атмосфе
ра. Тут ще 1818 року повстала була одна з найцікавійших 
массонських льож »Соєдинених Славян«, а 1823 року 
орґанізується тут спілка »Общество Соединеньїхь Сла- 
вянь« — яке стояло на проґрамі основаного в Росії, по

Дніпро.

повороті россійської армії із заграниці »Союза Благо- 
денствія«. Члени цего союза, переважно офіцери, обовязу- 
валися заняти важні становища в державі й добувати 
права для народу, знесеннєм кріпацтва починаючи. Члени 
тої орґанізації вславили ея пізнійше своїм ревоіїюцийним 
виступом 14 декабря 1825 р. і звідти прозвані були Де
кабристами. Головні їх сили як-раз набірали ея в По- 
дільщині та Київщині.

Там служив полковник Пестель, і полковники Арта- 
мон Муравьев, Швейковскій, Митьков, Аврамов і Норов. 
В рішаючий момент, мали вони із своїми полками йти



на Петербург, щоб оволодіти столицею. Невдатний за- 
говір, шість місяців тяжких мук в Петропавловській 
кріпости, страшний присуд, иятьох повішених людий, 
пламенні вірші одного з них (Рилієва), до того деякі укра
їнського змісту — це був той крівавнй спомин, який не 
минає безслідно."

~~ Дух Пестеля вітав над київською землею. Що кращі 
люди не могли байдуже ставити ея до його, він ходив 
за ними й нагадував, що — »требаб робити«. Часи-ж 
не змінили ея, лиш погіршилися. Микола стояв на вер
шині свого деспотизму. Надходив 1848 рік.

X.

Кирило-Методиївське брацтво. -— Організація і програма. — Вну
трішня йч зовнішня праця. — Плян перестрою славянського 
світа. — Просвіта народу. — Посланія братчиків до Поляків і • 

Москалів. — »Полумяний язик.« — Два славянські кличі.

На основі слафянофілських стремліннь, які мали 
вже в Росії своє право горожанства завязується в Києві

Микола Костомарів.

(на Різдво 1846 р.) тайне това
риство з проґрамою суспільно- 
політично-просвітною під наз
вою Кирило — методіївського 
брацтва. ІЦо брацтво це не пор
вало було ниток з традиціями 
попередніх тайних орґанізацій 
видно з того, що між паперами 
Костомарова найдено під-час 
трусу між иншимн також »До- 
кладь сл'Ьдственной комиссіи« 
в справі декабристів, де була 
мова й про »Общество Соедине- 
ннхь Славяні>«, а також і ста
тут того-ж »общества«.



Ідеольоґом Кирило-Методнївського брацтва й його 
орґанізатором був молодий ад’юнкт-профссор Київського 
університету Микола Костомарів. Під впливом Макси
мовича й українських повістий Гоголя ним, по його 
власним словам (автобіоґрафія) оволоділа страсть до 
всього українського. Він виходив із себе, чуючи як невіжі, 
яких тоді було богато, з презирством відзивалися про 
»хахлів« і як кожде українське слово будило оден тільки 
сміх. Він загадав писати по українськи. Але як? Треба 
вчитися від народу, треба приб- 
лижитися до його. І отеє він став 
говорити з хахлами, став ходити 
на вечірниці й збірати пісні1).

Орґанізація брацтва була 
дальшим вислідом отсего захо
плення. Ідея згуртувала кругом 
ідеольоґа цілий гурт молодих 
українських ентузіястів. При
стали до його: Гулак, Білозер- 
ський, Маркович, Пильчиків, На- 
вроцький, Андрузський, Посяда 
й другі. Товариство завязало ея 
1846 року, а в момент арештів 
числило близько сотні членів.
Коли рівнати його з масонською 
ложою »Соединеньіх'ь Славян«, то являється воно більш 
реальним. Замісць фантастичного церемоніалу й містичних 
форм — конкретна програма, якби зарадити громадському 
горю, якби пізнати правду й визволити ея нею. Широка 
проґрама брацтва розпадається на дві части, на працю 
внутрішню й зовнішню роботу. Зовнішня — це перестрій 
славянського світа, на основі єднання, зближення й 
вирівняння усяких порахунків між поодинокими сла- 
вянськими народами, а внутрішня — заходи коло під-

1) С. Ефремов. Історія літератури. Сторона 148.

О. Маркович.



двигнення, просвічений й визволення українського на
роду. Брацтво поклало собі метою ширити поміж сла- 
вянами ідею єднання й федерації на основі непорушної 
волі й автономности кождого народу, що пристане до 
загально-федеративної спілки. Кождий нарід матиме 
свою власну управу (правленіє народное) і творити буде 
свою окрему республику (Р-Ьчь посполитую). Він оруду
ватиме сам своїми справами, цілком незалежно від других,

мадян право, воля особи 
й віри, скасовання всяких станових привилеїв а надто 
викорінення рабства й всякого пониження ннщих кляс, 
загальна народня просвіта, вселюдне виборче право, 
виборність урядників і т. и. До такого устрою думали 
братчики дійти дорогою виховання молодіжи, поширеннєм 
просвіти й літератури, словом мирною пропаґандою по 
евангелським правилам »любви«, кротости и терпінія а 
з понеханнєм девіза; »ціль освячує средства«1).

Внутрішня праця звернена була головно в на-

г) Сергій Ефремов. Шевченко. Київ 1914. Сторона 13 і 14.

М. Гулак.

розвиваючи свою власну 
мову, літературу, свій 
власний суспільний уряд. 
Від кождого мають виби
ратися посли на загальний 
сойм (славянское собраніе), 
на якому рішатимуться 
загальні справи. На чолі 
кожньої республики має 
стояти на означений час 
вибраний правитель. Та- 
кийже правитель мав сто
яти на чолі цілої спілки. 
На прапорі брацтва була 
виписана загальна рівність 
і однакове для всіх гро-



прямі просвітних заходів, бо справа народньої освіти 
визала ея у нас заедно із справою національного відро
дження.

Вже 5 пункт статута говорив про обовязкову науку 
для народа, тим більше, що тільки освічені люди, на 
думку братчиків, могли брати участь у порядкованшо 
громадськими справами, а 8 пункт містив, постанову про 
»повсемістне« поширення грамотности. В тій ціли Мар- 
кович мав видавати ук
раїнською мовою »Сель- 
ское Чтеніе« для народу.
За співробітників зго- 
лосили ея були: Гулак,
Куліш, Костомарів і 
другі. Гулак особливу 
увагу звертав на засію
вання народніх шкіл та 
на видавання популяр
них книжок для народу.

У Куліша знайдено 
навіть готову просьбу 
до царя о дозвіл на це.
Цей-же Куліш оповідає 
(у »Хуторній поезії), 
що була гадка пропові- Пантелеймон Куліш,
дувати серед українсь
ких панів визволення народу з кріпацтва дорогою прос
віти1).

О-скільки доля України лежала братчикам на серці 
видно з характеристичних проклямацій до »братьевт> 
великороссіянь и поляковь«. (Виступають тут Кнрило- 
Методиївці, як речники України, котру Поляки й Москалі 
»распяли и растерзали« і закликають одних й других 
ради »общаго спасенія«, занехати дальшу кривду, і при- *)

*) ІЬісіеш 215.



стати до славянської спілки.) В другім посланію, звер
ненім до Українців обох берегів Дніпра кажеться: »Если 
вн обт> зтомт> станете прилежно думать, то когда придет-ь 
пора заговорить обт> атомі., Господь даруегь вамт. змьісль 
и уразум'Ьніе.«

Проґрама, як бачимо дуже велика і як на ці часи 
дуже радикальна, дарма, що під девізою святих Кирила 
й Методія складена. Маючи оа собою традицію, маючи 
й незабутніх мучеників декабристів, про яких память 
живою була в Россії й на Україні, а на яких часто-густо 
можна було зсилати ея, братчики могли були мати, як 
каже Ефремов, великий вплив на формування демокра- 
тично-федералістичних думок для цілої Росії, колиб . . . 
та об тім буде річ пізнійше.

В таку хвилину і в такий то гурт інтеліґентної, 
ідейної молодіжи попав був, приїхавши у Київ, Тарас 
Шевченко,

Для його була це новина. Круг людий, серед яких 
обертався він у Петербурзі, хоч певно, що не байдужний 
до питаннь суспільно-політичних, все-ж таки не був 
звязаний ніякою проґрамою, так що кождий робив своє 
діло а про загальне більш говорилося, чим робилося. 
Це-ж, що тепер Шевченко застав у Києві, це була кон
спірація, звідкіля-б не дивитися-акт революцийний. Шев
ченко, вроджений бунтар, не міг байдуже ставитися до 
такого гурту. Чи формально належав до брацтва, чи ні, 
але був йому близький. Діяльної участи не міг брати, 
бо часто-густо виїздив із Києва. З того однак, що у Києві 
написав дуже мало, а всі його так численні і великі твори 
родили ея по провінціональним містам і селам, видно як 
отеє товариське життя забірало весь його час і сили у 
Києві. А що провідні думки брацтва промовляли йому 
до серця, найкраще видно з »Посланія« і »Гуса«. Братчики 
привітали Тараса не-то як кобзаря, а як національного 
пророка і ставили ея до його з високим поважаннєм.



Куліш1) каже у »Хуторній поезії«: коли говорено коли 
не-будь по правді, що серце ожило, що очі загорілися, 
що над чоловіком засвітився полумяішй язик, то це було 
тоді в Києві.« Спів Шевченка був для братчиків гуком 
воскресної труби ар
хангела. Сухій про- 
ґрамі він давав румя- 
нець життя, давав 
їй поетичшо принаду, 
кристалізував її у та
кім короткім, ядернім 
і поетичнім вислові, 
як незабутнє: »щоб усі 
Славяни стали рідними 
братами і синами сонця 
правди.« Словами ци
ми, як немож краще 
Шевченко відмежову
вав наше, українське 
славянофілство від ро- 
сийського і давав різку 
відповідь на клич Пуш
кіна , щоб усі слав- 
янські ріки зливали 
ея в росийському морі.
Правдиве демократичне славянофілство, без укритого 
росийського імперіялізму, без тої нехоти до гнилого за
паду, яка мов червона нитка тягнеть ея слідом »восточ- 
ників« — щез давних княжих часів, від полеміки о опріс
ноки починаючи.

*) Куліш був учителем в »Дворянському« училищі на Подолі. 
З Шевченком вони знайомі були ще з 1843 р. 1845 року (в осені) 
він перейшов на службу в Петербург, звідки пріїздив на Україну.

Княжна Рєпніна в рр. 1840.



XI.

Микола І. — Боротьба з поступом. — Цензура. — Куріози. — 
Небезпечні слова. — Цар і Пушкін. — Красвскій, Одоевскій, Гра- 
новскій, Бодянський, Соловьев і цензори. »Мертві душі«, а жива 
власть. — «Ум'Ьй стоять передь начальствомь, а остальное все

вздорт>.«

Братчики сходили ея на тайні засідання в мешканню 
колежського секретаря Гулака Артемовського за Со
фійською оградою в домі протоєрея Завадського. Вели 
підземну роботу. Інакше тоді й не можна було. Це-ж 
були часи найбільшого угніту нової думки, славні Мико
лаївські часи! . . . Александра І. виховувала його обра- 
зована бабка, Катерина ІІ. — Микола на лекціях своїх 
професорів дрімав, або рисував карикатури, а опісля 
(до чого сам у своїм письмі до дітий признається), на іспит 
виучував що-будь »безь плода и пользьі для будущаго« — 
і так кінчив свої науки. За-цеж добровільно годинами 
цілими стояв на варті і наслідуючи вояків вправлявся 
в лайці і проклонах1). Будучи в Анґлії не познайомився, 
як колись Петро Великий, з парляментом, а проводив 
час в офіцерських кругах. Виріс грубим, безсердечним, 
ворогом до всего гарного, нового, гуманного. Привіт, 
який зготовили йому декабристи в хвилину вступлення 
на пристіл, наповнив його ще гіршою злобою й неохотою 
до всяких поступовців. До самої смерти не хотів помилу
вати, заговірників, що 20 літ карали ея по каторгах дале
ких. Рад був викорінити у своїй державі вільну думку, 
знищити науку, спинити і так дуже слабу просвіту. По 
цензурному уставу з 1838 року, заборонені були »всякіє 
разсужденія о правительственнмхь м'Ьрах,ь«. Коли »ОЬ- 
верная Пчела« зробила докір поліції, що вона не-гаразд 
пильнує ізвощиків, які в дощ жадають Бог вість скільки, 
за їзду, то навіть це вважало ея недопускаємнм крнтико-

Ц Шильдер. Николай І. и єго царствованіе. т. І. стр. 20—22.



ваннсм власти і сейчас появився царський приказ, »Даби 
впредь не бнло допускаємо вь печати никакихь, хотя би 
и косвешшх'ь порицаній правительства (?) . . .«

Навіть із святого писма не смів промінь просвіти 
свобідно падати.на голову прибитого народу.

Цар Миколай І.

В Петербурзі спалено на кострі десятки тисяч книг 
Нового завіта й Псалтирі, в переводі на росийську мову, 
бо Святе Письмо, мовляв, дане Господом Богом для свя
щеників, а не для мирян. Доходило до того, що хотіли 
вичерпувати з акафіста до Покрови Божої Матери деякі 
слова, за їх революцийність. Жалували, що Евангеліе



така загально-звіена книга, а то-б і його не зашкодило 
пропустити крізь огонь цензурного-очищення.

Це церковні книги, — а щож казати про світські? 
Міністер Уваров прямо казав. »Хочу, щоби спинила ея 
література. Тоді й відпічну собі.« А цензора Красовського 
він хвалив словами: »Красовський в мене, що на увяззю 
собака. Сплю спокійно.« Цензур появилася безліч: 
общая, духовная, воєнная, иностранная, театральная, 
газетная, учительськая, жандармская а над ними*, не
наче якась надцензура, »Верховньій негласний комитетт>«. 
Слушно кажуть, що в Росії за жадним злочинцем і ду- 
шегубом не стежило тоді стільки очий, що за новою книж
кою. Коли Краевскій і кн. Одоевскій подали прошення 
о дозвіл на нову часопись, Микола І. відповів: »і без того 
досить!« Року 1844 загально поважаному професоровії 
Грановскому на прошення дозволу для »ЕжемГсячного 
ОбозргЬнія« прийшла найвища відповідь: »Не нужно«.

Являли ея окремі розпорядки, щоб не уживати та
ких небезпечних слів як, »конституція, депутат, вибори, 
народна воля, потреби робітницької кляси«, не вільно 
було і згадувати про недолю кріпаків, про знущання над 
їми поміщиків, про те, як живе народ в иншнх державах. 
Цензура вичерпувала імена героїв з історії Греції і 
Риму1).

Професора Бодянського заслали в Казань за це, що 
як секретар Московского Исторического Общества до
пустив до видання книги Флєтчера про порядки в Росії 
за пановання Івана Грозного. Міністер Шахматов кричав 
на славного історика Соловьева, мов на ученика за це, 
що він у .лекціях про літопись Нестора викладав, що 
літопись ця переховала ея до нас в неповному виді і що 
тяжко відтворити її первісний текст. Цензор Елагин

1) Гляди: В. Семевскій. Крестьянскій вопроеь вь Россіи 
вт. XVIII. вт. первой половині XIX в. т. ІІ. Кр. вон. вь царств. 
Ник. т. І. Дневникь Никитенко, т. І. ст. 508. Книга Скаби- 
чевського про цензуру і другі.



вичеркнув в книзі про Сибір місце, в якому говорилось 
що на Сибірі їздять собаками, другий цензор пере- 
черкнув в научній книзі розділ о »вредішхт> грибахь«, 
бо »гриби, це пісна страва російського народу«. Одну 
книжку знищили, бо як казав воєнний мінїстер: »Вона 
тим гірш шкідлива, що в ній, що слово, то правда.«; Ви
черпували ея такі слова, як »движеніе умовь« як »сильі 
прнродьі«, не пропускали ея в куховарській книзі навіть 
такі небезпечні поради, як отця, щоб пироги покласти у 
»вольний духь«. З »Мертвих Душ« Гоголя вичеркнено 
образ собаки, яка закинувши голову на хребет вила про
тяжливо, а друга відхватувалана-скоро, мов паламар« — 
бо паламар, звісно, »церковноє лицо«. Подібної долї за
знавав Грибоєдов і Пушкін. »М,Ьдного Всадника« ви- 
друкувано, що йно по смерти поета, а »Борись Годуновт^ 
вийшов із цензури самого царя Миколая І. таким по- 
царапаним, що здавало ея, немов це не драма, а збірка 
драматичних відривків.

Коли Краевскій став друкувати по смерти Пушкіна 
його твори, ґенерал Дуббельт закликав його до себе і 
кричав на його: »На-що? Пощо! Досить тої драні надру
ковано за його життя.«

Найбільшого російського поета, забитого в двобою 
чужинцем Льовелясом, хоронено в ночи при участи жан
дармів і не дозволювано писати некрологів, бо за богато 
чести. »Хіба-ж Пушкін був ґенерал, або міністер?«

Так ставив ея Микола І. до найбільших людий свого 
часу, щож говорити про звичайних робітників ума?

їх-чим менше, тим лучше!
. »Дійшло до мого відома, писав Микола І. — що часто 

кріпостні люди вчаться у ґімназіях і инших наукових за
веденнях. Від цего двояка йде шкода. З одного боку, 
ці молоді люди приходять до школи із шкідливими звич
ками й заражують ними своїх товаришів, ... з другого, 
талановитійші з них привикають до способу життя, до 
»образу мьіслей« і понятть, невідповідних їхньому »со-



стоянію«. Отже — зачинити двері гімназій та універзи- 
тетів перед синами кріпаків на сім спустів.

»УмЬй стоять передь начальствомь, а остальное все 
вздорь1).«

І що йно тоді, коли ми пригадаємо собі отсі невино- 
симо тяжкі часи Миколаївської темряви, отсі Іродові 
гонення всякої нової думки, всякого, хочби як обережного 
поступу, що йно тоді зрозуміємо, яке небезпечне для себе

Прибори до писання Т. Шевченка. (В музею Тарновського.)

діло затіяли Кирило— методиївські братчики, що йно тоді 
зможемо як слід зрозуміти дійсно подиву гідну відвагу, 
з якою Шевченко писав свої твори і виголошував свої 
бунтарські погляди. Коли »Борись Годуновь« виходив 
пошматованим зпід царського цензорського олівця, то що 
казати про »Сон« і »Кавказ«? Коли міністер тупотів на 
Соловйова, за його думку про Несторову літопнсь, то

г )  Князь С. П. Трубецкой. Время царствован. Николая І.



іцо-ж мав він робити з Шевченком за його історичні по
гляди?

Зближався 1848 рік, який над Европою весняним 
громом прогремів, рік не даром названий весною народів.

Темне царство тим пилнійшу увагу звернуло на всяку 
потайну роботу Пішли доноси, шпигуни виростали, мов 
гриби після дощу. І нашим братчикам тя?кко було скрити 
ея перед Арґовим оком поліцейських. І тут явився свій 
Юда.

X II .

Кнрило-Методиївське брацтво і Петров. — Арешти й слідства. 
— Шевченко в Яготині. — Кулішеве весілля. — Ганна Барвінок 
і Тарас Шевченко. — Ґеній і- клейноди. — Катедра живописі. — 
Рожева будучність і чорна дійсність. — На порозі щасття. —

Катастрофа.

За стіною кватири Гулака жив студент Петров. Цей 
запримітив, що у Гулака збірається чималий гурт моло- 
діжи, у який встрявають також поважні люди, як при
міром професор Костомарів. Це йому мусіло видати ея 
підозрілим ділом. Став прислухуватися крізь стіну і 
підслухав дещо, а дальше підійшов до Гулака, здобув 
його довіре і довідався про істновання тайного това
риства.

Тоді доніс властям.
В ласти, що правда, не дуже спішили ея й не дуже 

раді були відкривати заговір, а саме через таких братчи
ків, як Костомарів й Шевченко, які жили з деякими 
високопоставленими людьми у Києві і через це ті до
стойники мусілиб бути до якоїсь міри скомпромітованими. 
Та студент університету Олекса Петров надто настоював 
на свойому і годі було ціле діло попелом забуття приси
пати. Надто у Києві як раз тоді з’явили ея якісь туманні 
проклямації — так діло ставало небезпечним.



Почали си арешти й слідства. Богато братчиків 
перебувало тоді поза мурами Києва, їх виловлювали і по 
одному привозили туди.

Таке було і з Шевченком. Він, не прочуваючи біди, 
їздив по Україні, перебуваючи бажаним гостем у домах 
своїх добрих знайомих. Рисував, писав свої найгарнійші 
твори і ждав, поки покличуть його у столицю, на катедру 
живописи при університеті. Піклувала ея о це приятелька

Тараса, княжна Варвара 
Рєпнін, дочка бувшого 
київського ґенерал ґубер- 
натора кн. М. В. Рєпніна, 
чоловіка дуже поважаного 
й впливового, у якого маєт
ку, в селі Яготині, Пол
тавської ґубернії, Тарас 
радо перебував і якого 
портрет, оден з кращих, 
змалював олійними кра
сками. Справа була на 
добрій дорозі і Тарас не- 
терпіливо ждав рішення. 
Перед ним відчиняла ея 
гарна будучність, на життя 
і працю серед своїх і для 
добра свого народу у прас
тарому Києві. Після Різдва 
1847 року вибрався до 

свого доброго знайомого поета Виктора Забіли а від його 
поїхав на гінчанню свого друга П. Куліша з сестрою Ва
силя Бізерського, пізнійшою звісною писменницею Ганною 
Барвінок. Весілля відбуло ея в родовім маєтку Білозер- 
стких, в Оленівці, Борзенського повіту. Гостнй наїхало 
повні світлиці, бо Білозерські були засібні й гостинні 
люди. Шевченко був за старшого боярина і коли молоді 
з-під вінця входили у двір, він дивлячись на гарну мо-



лоду, кликнув: »Чн ти царівна, чи королівна?« А'на це 
відповів Куліш словами народньої пословиці: »ІІа чужий 
коровай очнії не поривай, да собі дбай!«

Тарас тішився щире щасттям своїх другів і ходячи 
по світлиці з заложеними на спину руками, співав свою 
улюблену пісню:

»Ой зійди, зійди, ти зіронько та вечірная,
Ой вийди, вийди; дівчинонько, моя вірная.«

Гості втихли, бо як каже Куліш, такого гарного співу 
вони іі з роду не чули. У Тараса був голос невеликий, 
але гарний; та ма
буть не так голосом 
чарував він співа
ків, як глибоким 
розумінням укра
їнської народньої 
пісні. Комуж її було 
й розуміти, як не 
йому?

Співу того Ганна 
Барвінок до самої 
смерти не забула і 
ще 26 лютого 1911 
от якими горячими 
словами спомянула 
його: »Коли ти бу
вало, заложивши 
руки за спину, миг
тиш по хатах, спі
ваючи свою »Зі-__ 
роньку«, ми забу- \ 
вали тоді про те, що
ми на землі,- тепер Ганна Барвінок (Кулїшева),
по всяк час те я пам- по шкіцу Горуновича.



ятаю . . Те віднеслось в далечінь, а і досі Твоя пісня 
почувається чулою *).«

В оден момент дійшло до того, що Ганна Кулішева, 
із панського роду Білозерських, поцілувала руку бувшого 
кріпака, молодого чоловіка Тараса Шевченка, та ще пе
ред смертю казала: »Мене Господь у поважив, що я могла 
хоч цім Тобі виректи мою прихильнесть до Тебе — му
ченика 2).«

Пригода, от-ся показує нам який то ентузіязм будив 
Шевченко серед молодшого українського нанства. А що 
запал цей мав глибше коріння, видно з постанови Ганни 
Кулішевої, продати свої клейноти, на виїзд Шевченка по 
Італії, де-б він міг як-слід розвинути свій великий ма- 
лярський талан. І придумано справу дуже обережно, 
щоб не задернути ніжних почуваннь Шевченка. У роз
мові з Тарасом Куліш почав жалкувати, що Тарас, як 
маляр не матиме у Києві того товариства, тих творів 
штуки, які-б сприяли повному розвиткові! його маляр
ських сил. »Не почім бє, як не по голові« — відповів 
Тарас. І тоді знова став Куліш радити Шевченкові!, щоби 
він на три роки поїхав в Італію, а гроші будуть йти йому 
через руки Куліша, хай тільки не питає він від кого3).

Шевченко згодився і отеє перед ним розгоріла ея 
новими зорями його надія. Молодий, здоровий, воль
ний, славний, поїде в Італію, щоб свій дар Божий розви
нути до повної-повні на ще більшу славу та на ще більше 
добро собі й людям. Якже було не радіти?

І отеє веселий, розрадуваний гарною гостиною, за- 
дивлений у ясну будучність, з головою повною усяких 
великих намірів, їде Тарас з весілля Кулішів до деяких

г )  На спомин 50 роковин смерти Тараса Шевченка. Видання 
комітету по упорядкуванню Шевченківських свят у Москві. Ст. 130.

2) Там-же.
3) »Хуторна поезія« ст. 17—18.



своїх знайомих, задержується трохи довше у дідича — 
Українця Андрія Лизогуба, свого старшого приятеля в 
Седневі1), а звідси 5. квітня 1847 спішить у Київ.

Отеє блищить перед ним проти сонця хрест Лаврської 
дзвіниці, от і батько Дніпро, що широким голубим поясом 
підперезав матір городів наших, старинний Київ, от і по
ром, от і беріг Дніпровий-ще хвилина і поет нанятим візком 
перелетить до своїх товаришів-братчиків, а перш усього 
до Миколи Костомарова, з яким так богато богато дечого 
має говорити і до його благої матусі — коли нараз: — біля 
візка, на який поет садовився, де не взяли ея жандарі й 
поліцейські.

Старший із них підступає до Тараса й питається якось 
дивно різко:

Чи ви Тарас Шевченко?
Я, — відповідає поет. А чого вам треба? 

Арештую вас — відповідає поліцейський, 
скаче на віз і каже візникови їхати прямо до ґубернатора.

Пращайте товариші і ви рожеві надії і ви молоді 
невернуті літа!

‘Щасття з’явилося, мов порхлива пташка, знялося й 
полетіло далеко-дуже далеко.

Тарас Шевченко опинився у неволі2).
Стало ея це 5. квітня 1847 року.

г) Андрій Лизогуб був талановитим маляром-ділєтантом, мав 
гарну робітню малярську і це ще більше зближувало його до 
Шевченка.

2) Не довго трівала Шевченкова воля від 22 квітня 1838 до 
5 квітня 1847, а тепер він знова ставав невільником.



№

Шевченко в Київській кутузці. — У Петербург! — Орлов і Дубельт.
— »Справки, доноси-жандармовт. любезности.в — Шевченко на 
слідстві. — Око—в—око з Петровим. — Погроза смерти і 13 віршів.
— Чудова збірка! — »3 Шевченком важко розлучатись.« — Ве- 
литень серця, ума й ідеї. — »Милосердний присуд.« — »Понад 
полем іде.« — Розгром »Кирило-Методиївського« товариства. —

31. мая 1847 року.

Замісць на катедру дістався у »смердячу нору<>, за- 
місць за кордон, щоб повчитися й поглянути, як там люди 
живуть їхав у жандармські лабети, замісць на весілля 
друга Миколи, якому мав бути, як недавно 'Кулішеви, 
за боярина-спішив на пир Миколаївської деспотії.

Страшний удар.
І не одного Шевченка так діймаво вхопила царська 

рука, і других братчиків ударила вона, мов важким мо
лотом по голові.

Костомарова вхоплено в хвилину, як він мав ставати 
під вінець, Куліша дігнали у Варшаві, як з молодою 
дружиною, поклонницею Тарасової музи, їхав за кордон, 
щоб готовитися на професора фільольоґії.

Шевченка повезли в київську »кутузку«, в тую огидну 
нору, куди замикали найгірших горлорізів, схоплених 
на горячому вчинку.

Там, без страви, яка могла-б чоловікови перейти 
крізь горло і без постелі, а тільки на гнилій соломі, 
перебув поет три добі. Четвертої днини повезли його аж 
в Петербург, бо в Києві не хотіли судити таких великих 
злочинців, що хотіли просвітити народ, знести кріпацтво, 
помирити славянські народи.

Треба їх було слухати й судити під боком самого 
царя, бо наміри молодих ентузіястів підтягнено під па- 
раґраф державної зради.



Слідство вели, що найсправнійші у тому ділі чинов
ники ґенерали: Орлов і Дубельт.

І -почало ея це, що Некрасов списав у короткому 
вірші.

і »Тюрьму Петербургскую,
| Справки, доноси, жандармові любезности,

Все — и раздольную степь Оренбургскую 
И ея крЬпости. Вь нужд'Ь, неизвТсности 
Жилі оні солдатомі сі солдатами жалкими; 
Жилі, оскорбляемьш всякимі нев'Ьждою.
Могі умереть оні, конечно, поді палками, 
Можєті, и жилі только зтой надеждою . . .«

І справді почали ея »справки, доноси, жандармові лю- 
безности«.

Переслуховання, запити, ловлення на словах, на- 
мовлювання товаришів до зради (та ще не за-дурно!) сло
вом, усі ці нікчемні, практики якими царська Росія вспіла 
вже була добути собі широку славу в світі. Як тебе в 
такий спосіб стануть тижнями цілими неволити, як ти не 
мати-меш ні дня свобідного, ні спокійної ночі, коли тебе 
із сну стануть зривати на ноги, та ще лякати, гримати, 
лихословити, так, коли ти людина не кріпка тілом і не 
сильна духом, то світ тобі закрутиться перед очима, туман 
якийсь тебе обвіє і станеш ти говорити те, чого не хотів 
і здавало-б ея не міг-би сказати, або захитаєшся і перед 
катами своїми впадеш на коліна, благаючи ласки-по- 
щади ... На це й числили царські чиновники; та пе- 
речислилися, бо не з таких був Тарас. Уже в дорозі з 
Києва у Петербург був він такий, кажуть веселий, по
водився так безжурно й жартовливо, що на одній стації 
смотритель питав, хто саме арештований, чи Шевченко, 
Чи поліціянт, який його провадив і хто кого везе на слід
ство1). Так само спокійно й певно поводив ея він у петер-

х) С. Ефремов. »Шевченко за гратами« у збірці »Шевченко«, 
сторона 112. »Билое« 1906. кн. VIII .  стр. 12.



бурзькій тюрмі. Держався як пристало передовому чо
ловіковії, що розумів вагу свого вчинку і значіння своїх 
слів перед історією.

На слідстві казав Тарас Шевченко що скрізь, куди 
не ступив, чув тяжкі нарікання на царя й його уряд, 
казав, що на Україні бачив страшенний гнет цілого на
роду і особливо селян, що там усі від старців до дітий 
кленуть свою долю, проклинають хвилину, коли прийшли 
на світ і тому писав свої твори — такі, а не инші.

Нарешті 15 мая заговірників поставили око-в-око з 
їх зрадником Петровим. Цей казав, що обжаловані мали 
тайне товариство, що вони страшенно лаяли й лихословили 
царя, що хотіли розвалити Росію а збудувати Україну 
без холопа й без пана, одним словом — бунтарі, заговір- 
щики!

Деякі з братчиків прібували боронитися. Шевченкові! 
годі було це робити. Докази лежали на столі — поеми 
»Сон«, »Кавказ« і другі. У »Сні« карикатурні портрети 
царя й цариці (остання ніколи Шевченкові! не простила 
цего юпенька засушеного«), в »Кавказі« — преславне »Сла- 
ва, слава хортам, і гончим, і псарям, і . . .!« Хібаж треба 
було більше?

Підчас конфронтації заговірників із Петровим шеф 
жандармів, ґраф Орлов, став тупати ногами, страшенно 
кричати й грозити, що всіх покарає смерттю.

Костомарів зблід і опустив руки. Але Шевченко, 
переходячи поруч його, сказав бадьоро: »Не журись, Ми
коло! Ще ми будемо разом жити!«

Слідство тяглося цілий місяць. Що днини* про його 
складали рапорт (звіт) цареви. Такої превеликої ваги 
надавали отсій справі. Не диво, що деякі з обжалованих 
привяли духом.

Та що Шев'ченка ніякі »жандармів любезности« не 
підкосили’ видно із творів, які за той місяць народили ея 
в тюрмі. Есть їх 13. (Ой одна я, одна — За байраком 
байрак — Мені однаково — Не кидай матері — Чого ти



ходиш на могилу? Три шляхи — Н. І. Костомарову — 
Вечір—Не спалося— Рано в-ранці новобранці — В неволі 
тяжко — Чи ми іце зійдемося знову — ГІонад полем іде, 
не покоси кладе.) Яка чудова збірка!

Портрет пензля Т. Шевченка.

Немов на-перекір темному царству кидає поет на 
папір найяснійші, найчудовійші слова — твори, гідні 
стати поруч архитворів всесвітньої лірики.

ІЦо з того, що тут цитаделя? Поет має у своїй душі 
Україну і малює її у віршу »Садок вишневий коло хати<



так привабливо, що 
гіростійшого, а кра
щого малюнка ми й 
досі не маємо. На 
тупот ґенеральських 
закаблуків відповідає 
думкою »Мені одна
ково^ якій рівної 
немає світова патріо
тична література. 

Коли його стра- 
-Вид із Петербурга. шили карою смерти,

відповідав у віршу 
що смерть страшна хіба для тих »що по своїй по земли 
свою кров розлили і зарізали брата«.

У другім віршу пригадував, що »смерть не мина й 
царя«. Грізне тетепіо, до якого хіба-б Беклін міг був 
гідну ілюстрацію доробити. Одно його жахає — а саме:

Холоне серце, як згадаю,''
Що не в Украйні поховають,
Що не в Украйні буду жить,
Людий і Господа любить.

Бо людий любити і тепер цей чоловіколюб і поет 
всепрощення не зрікався.

До тої любови він і товаришів своїх закликав:

Годіть,
Смирітеся, політесь Богу 
І згадуйте оден другого;
Свою Україну любіть,
Любіть її . . . во время люте,
В останню, тяжкую мінуту 
За неї Господа моліть!

Сергій Ефремов каже, що »з Шевченком, важко розлу
чатись, раз почавши про його говорити. Трудно вичер



пати скарби його високих дум, трудно змалювати красу 
його натхненного слова, однаково дужого й вимовного і 
в тихих ідилічних картинках ясного людського щастя і 
в грізних драматичних переживаннях . . . однаково гли
бокого і в розумінні людської психології, і в описах 
природи«.

Суща правда. Особливо-ж тяжко покинути нам його 
там, в Петербурзі у цитаделі, з якої він промовляє до 
нас устами 13 поезій, і в якій виростає для нас до роз
мірів справжнього героя.

Бо звичайний чоловік не спосібний був-би перенести 
на собі всі* отсі страдання, приняти всю отсю велику 
кривду і разом із цим із своєї душі добути таких висо
ких, таких безцінних тонів. Люди, ніхто-ж иньший як 
люди, робили йому таку превелику кривду — забирали 
волю, добуту дорогою ціною, нівечили найкращі надії, 
забирали молодість, любов, хто зна чи не руйнували 
родиннього щастя, розтвираючи перед ним перспективу 
на Богом забуту пустиню, на вонючу казарму, на зне
навиджену муштру, одним словом на горе й нужду, а він 
їм за камінь платив хлібом, та ще яким хлібом, прямо 
якоюсь небесною манною, — він їх казав любити!

В тім моменті виростає в нашій уяві Тарас Шевченко 
у якогось велитня ума, ідеї і серця — у проповідника 
закону любови й всепрощення.

Якже марними стають всі отсі чужі та свої скептики 
й псевдо-реалісти, що прібували скинути його із того 
високого пєдестала, на якому поставили його йогож таки 
життя і твори.

Даремний і зайвий труд.
Можуть змінятися напрями в літературі, погляди на 

ціль і завдання письменства та штуки, може, а то й мусить 
змінити ея устрій суспільний і політичний, а разом з 
їми найвсілякійші життєві питання, може інтерес май
бутнього читача шукати собі зівсім иншоі лектури як ми 
нині, але »Шевченко за ґратами« зістанеться заєдно для



нас, Українців, а з-годом й для чужих, якоюсь то дуже 
близькою, і дуже .дорогою постаттю, немов другий Про- 
метей до скали прикутий за це, що хотів людству при
нести добро.

Борець за правду і волю, чоловіколюб . . .
ЗО. квітня Шевченка й товаришів приведено до »111. от- 

д,Ьленія«, щоб вислухали, як ґр. Орлов, казав, »мило- 
сердного присуду«.

Про Шевченка присуд цей писав: »Шевченко, замісць 
вдяки до царської родини, писав українською мовою 
найбаламутнійші вірші. В них він, то плаче над кривдою 
України, то розповідає про колишню козацьку славу, то 
поганими словами осмішує царя і його сімю. А що Шев
ченко придбав собі такими творами славу знаменитого 
поета, тимто вірші його двічи шкідливі й небезпечні. 
Тому, — писали судді — треба його, як людину кріпкого 
здоровля, віддати до оренбурського війська та казати на
чальству, щоб за ним пильно доглядало.«

Цар Миколай І., прочитавши це, дописав власного 
рукою: »Під найпильнійший догляд, заборонивши писати 
й малювати.«

Спокійно вислухав український поет московського 
присуду, так спокійно, що юристи з »111. отдгЬленія«, не 
вагаючись, могли написати на закінченню справи, ніби 
то він »вьіражал,ь глубочайшую благодарность« за кару 
та »искренн'Ьйшее раскаяніе«.

Яка це була благодарність і яке розкаяння видно із 
вірша »Понад полем іде, не покоси кладе«, написаного тої 
самої днини, останнього із тих 13-тьох, які родили ея за 
ґратами цітаделі.

Мужика й шинкаря,
Сироту кобзаря;
Приспівує старий, косить 
Кладе горами покоси 
Не мина й царя.



Так спала на нашого ґенія потрійна кара; прогнаний із 
рідного краю, військова служба без речинця вислуги й 
заборона писати й малювати. Над сподівання важка кара.

Шевченко любив свою рідну країну, степи, могили, 
Дніпро, цвитучі вишневі сади й пахучі левади, і отеє 
мусів їх міняти на вид пустої, Богом забутої пустині; 
Шевченко любив творити, писати поезії і малювати пор
трети та краєвиди, і отеє йому беруть із рук перо й олі
вець; Шевченко ненавидів насильства й обмеження сво
боди, ненавидів салдацтва і отеє його вбірають в сал- 
дацьку шинелю.

»Коли-б я був душогубом і кровопийцем, каже він, 
то й тоді не можна-б було для мене придумати гіршої кари.«

Кара тим страшнійша, коли пригадати собі, як ви
глядала в-загалі військова служба за темних Миколаїв
ських часів, а з-окрема якою вона могла бути в азийській 
пустині під дозором грубих, непросвічених офіцерів, які 
побут свій у тім далекім, непривітнім краю вважали 
мукою для себе і злість свою виливали на нещасливих 
салдатів. »До того-ж, пише Шевченко у »Дневнику«, мені 
заборонено малювати. Однято найблагороднійшу частину 
мого вбогого життя. Трибунал під проводом самого са
тани не спромігся-б на такий холодний, нелюдський 
присуд.«

Не так тяжко покарано товаришів Шевченка.
Гулака засуджено на три роки вязниці у Шліссель

бурзі, Куліша заслано в Тулу, Марковича в Орел, Біло- 
зерського в Олонецький край, Костомарова після року 
кріпости у Саратів.

На другий день після прочитання присуду, себ-то 
31 мая 1847 року, вивели Тараса Шевченка з казні на 
тюремне подвіре й посадовили на бричку. Сідаючи, 
глянув поет на тюремні вікна і в одному з них побачив 
Костомарова. Зняв шапку й привітно всміхнувся. За
туркотіли колеса. Віз виїхав з подвіря. Простягнулася 
перед ним далека дорога! . . .



XIV.

Подорож на розстайних конях. —г ЗО миль на добу. — Оренбург.
— Орськ. — Степовий городок. — Офіціальний портрет Шевченка.
— Костомарів і Момбелі про вдачу поета. — Поет і власти. — 
Життя в казармі. — Дядько. — Вояцьке звання. — Карикатура 
на себе самого.— Вірші в Орську.— Кірґізи. — Образи з памяти 
і з природи. — Думки. — Перепинене листування. — Княжна 
Варвара. — Шевченко й засланці польські. — »Подай-же руку

козакові.«

З того, як спішили ея з транспортом поета і з того, 
який важкий присуд на його дали, видно, за якого не
безпечного ворога царату вважали його. Костомарів, ко
трий заснував брацтво і провадив його, мав спокутувати 
куди меншу кару, чим Шевченко, котрий навіть діяльної 
участи у йому не міг брати, бо з Києва ра-у-раз виїздив. 
По класифікації кари бачимо нині, що судді у своїх ра
хунках не поблудили. Шевченко дійсно найбільше про
грішив ея проти царату і найжостокійше був покараний. 
Отеє їхав він відбувати тую кару. В товаристві фельд- 
єґера (Видлєра) мчалися день і ніч розстайними кіньми 
гень, на схід. Робили ЗО миль на добу. Пити, їсти, від
почивати можна було тільки тоді, як перепрягали ко- 
ний. А, як »злочинець« не видержить такої їзди — то 
що тоді? Нічо. Тим краще. Менше клопоту буде йому 
8 урядом, а урядови з ним. Та Шевченко видержав і по 
тижневі такої поспішної їзди,' загнавши »всего одного 
тільки коня« фельд-єґер доставив поета в Оренбург".

Було це тоді місто засланців. Особливо богато 
Поляків повстанців висилали туди. Лучали ея й Українці. 
Шевченко познакомився тут із Сергієм Левпцьким Фе
дором Лазаревським, який служив тут в одному уряді 
і який старався облегчити його важку долю. Вечером 
пішов до Лазаревського на кватиру, де зібралися були 
й иньші Українці, щоб повитати поета.



Отже властям здавалося непорядно оставляти серед 
такого товариства небезпечного поета-бунтаря і його 
пігнали ще дальше в пусті степи, до Орська.

Орськ, майже 300 верст за Оренбургом це, степовий 
городок. В осеїні бувало тут таке болото, що верблюди 
топили ея на дорозі. Ніде ні дерева, ні квітки.

В літі горячо, а в зимі страшенний мороз, і такі сніги,

Дім в Оренбурзі, в якому мешкав Т. Шевченко.

що хати геть засипало. Нині єсть тут декілька трохи 
гарнійших будинків і кілька тисяч людий, але в часах 
Шевченка була це нужденна оселя, обведена земляним 
валом з білою церквою та довжезною, понурою казармою. 
Довкола безлюдний степ, Богом забута пустиня. Страшно 
глянути, а не то ?кити! Пустиня отея здалася поетови 
»розкритою могилою, готовою поховати його живцем.«

Тут зміряли Шевченка (2 аршини і 5 вершків) запи
сали рядовим у 5 лінейний баталіон, дали йому номер 
(191), дали військовий, за тісний на його одяг, і віддали



під осібний догляд єфрейторови та ще приставили »дядька«, 
який ніч і день мав за ним стежити. Яким-же приїхав 
поет туди і яким верне з неволі?

Всі, хто стрічався з Тарасом до заслання (Рєпніни, 
Тарновський, Капнист, Лизогуб, Кулішева й инші) го
ворять про його прекрасну вдачу, миле обличчя, кріпке 
здоровля.

Костомарів у своїй автобіоґрафії вказує на такі риси

Петрашівець, Момбелі, малює 1847 року такий портрет 
поета. »Середнього росту, широкоплечий, і в-загалі кре
мезний, у стану широкий по особливому складу кісток, 
але у всякім разі не товстий; обличчя округле, борода й 
вуси завжди виголені, бакенбарди-ж навкруг всего обличчя, 
чуприна підстрижена по козацькому, але зачісана назад; 
він не чорнявий і не білявий, але все-ж швидче чорнявий, 
не тільки чуприною, але й коліром червонуватого тіла; 
риси обличчя звичайні; загальний вираз виявляє відвагу; 
невеликі очи блищать енергією.«

Андрій Лизогуб.

поета. »3 першого погляду 
не було у Шевченка нічого 
привабливого, нічого теплого; 
навпаки-він був сухий, холод
ний, хоча простий і нецере
монний. З недовіррям він 
міряв свої слова і рухи. Він 
поводився так, як дуже часто 
поводиться вельми честна лю
дина і добрий Українець, 
стрічаючись з чоловіком нез
найомим: чим більше остан
ній хоче виявити свою щи
рість, тим більш він обе
режний. Інакше воно й не 
може бути в народі, що часто 
бачить округ себе лукав
ство, оману й двоєдушність.«



Таким явився Шевченко в Орську.
Прибувши, зараз представив ея начальству, почи

наючи від коменданта й кінчаючи фельдфеблем.
Підчас представлення в міру зменшення воєнної 

ієрархії, стріча ставала все брутальнійшою, і коли дійшла 
черга до ротного коменданта, поручника — пяниці, цей по
грозив поетови різками, як що він буде погано поводити ея.

По такому то привіті почалося нове життя Шевченка — 
салдата. О 6 годині будив казарму барабан і жовніри спі
шили на муштру, вчити ея 
маршу та оруди оружєм. По 
трьох годинах науки — трохи 
нікчемної страви і знова дві 
годині муштри, ПІСЛЯ ТОҐО 

школа, вечера і о 9 товариство 
лежало на вояцьких причах 
у смердячій хаті, розбіраючи 
між собою події минулої днини, 
кому нині спороли плечі, а 
кому вибили зуба.

Бійка, галас, крик, соро
міцькі, непристійні співи, 
бруд, нехарство й піянство, 
от-що було тепер кругом Та
раса, який так любив чисту — білу хату, привітні роз
мови між добрими людьми, гарні образи й мудрі книги. 
А тут — ані чим ока звеселити, ані чим душу потішити, 
ані з ким тугу за рідним краєм розігнати. Куди не ступить, 
мов тінь стежить за ним дядько.

Страшна річ бути позбавленим людського товариства, 
не бачити людини і не чути голосу людського. Ще гірше, 
коли це стало ея насильно і коли ви не знаєте, як довго 
у такій самоті пробуватимете. Та не менше невиносимо, 
коли чоловік знає, що за кождим його рухом і за кождим 
кроком, стежить око недоброго сторожа. Свідомість цего 
може довести не то до розпуки, а й до божевілля. Незви

Т. Шевченко 
салдат 1848 р.



чайно болюче відчував поет своє вояцьке звання, воно 
було йому противне, а до муштри не підходив він, ані віком, 
ані будовою тіла.

Полковник Косарев, комендант тої роти, до якої 
належав Шевченко, розказує. »Досить тільки під-час 
науки- глянути на постать Шевченка »под,ь ружьемт»«, 
щоб у вас з’явились сміх і горе. Більш усього трудно 
приходив йому »тихій учебньїй шагь«, коли постать Шев
ченка »сь перевальцСмь« ніяк не могла зберегти рівноваги, 
стоячи на одній нозі . . .« »Не збагнути мені цієї прему- 

' дрости; хоч лягай тай помірай« — з одчаєм говорив поет 
Косареву. Таким його бачимо на карикатурі, яку сам 
на себе нарисував та ще й підписав: »Огь так іак бачите!«

Добрий салдат не вийшов з його ніколи. »В незабутній 
день проголошення присуду сказав я собі, що з мене 
жовніра не зроблять. І не зробили« — пише поет пізнійше 
у свойому дневнику.

Та і тут в Орську, серед такого поганого окруження 
не кинула поета його найвірнійша подруга — поезія.

Крадьки, як ніхто, не бачив, на маленькому папері 
писав й ховав у чобіт.

Перший віршик, який написав Шевченко в Орську це:

Думи мої, думи мої!
Ви мої єдині!

« Не кидайте хоч ви мене 
При лихій годані.
Прилітайте сизокрилі 
Мої голубята,
Ізза Дніпра широкого 
У степ погуляти 
З Киргизами убогими!
Вони вже убогі,
Уже голі та на волі 
Ще моляться Богу.
Прилітайте-ж, мої любі!



Тихими речами 
•Привітаю вас, як діток,
І заплачу з вами.

Цікаве порівнання з віршом »Думи мої«, написаним ко
лись у Петербурзі 1839 року. Тоді Шевченко посилав свої 
думи на Україну і просив, щоб вона їх привітала, мов 
свою дитину, а нині закликав він їх із України »в степи 
погуляти«. Там було більше молодечого запалу, більше 
охоти до розмови, тут більша простота, безпосередність 
та певність вислову. Цікаве, що поет, попавши серед об
дертих Кіргізів, сейчас у першому віршу заявляю своє 
спочування до них. Хоч сам у тяжкім горю, відчиняє 
серце для горя чужого народу. Зломання бадьорої вдачі 
вичерпання сил, притуплення горячого й ніжного чуття 
ані в отсім, ані в пізнійших поезіях, написаних в Орську, 
не видно. Навпаки туга за рідним краєм робить його 
неначе ще більше вразливим на красу України. Образи, 
мальовані 'з памяти, виходять немовто ще більше оду- 
ховненими, від малюнків з природи.

Зоре моя вечірняя!
Зійди над горою, —
Поговорим тихесенько 
В неволі з тобою.
Розкажи, як за горою 
Сонечко сідає,
Як у Дніпра веселочка 
Воду позичає;
Як широка сокорина 
Віти розпустила,
А над самою водою 
Верба похилилась, —
Аж по воді розіслала 
Зеленії віти,
А на вітах гойдаються 
Нехрещені діти.



Контури і краски краєвиду зливаються тут з віруваннями 
народніми у якусь прегарну поетичну мрію.

Так само другий образ:

Село! І серце одпочине . . . 
Село на нашій Україні, 
Неначе писанка:

Або: Сонце заходить, гори чорніють 
Пташечка тихне, поле німіє:

Або: Із хмари тихо виступають 
Обрив високий, гай, байрак;

Або: Вечірнє сонце гай золотило, 
Дніпро і поле золотом крило.

Або той трагічний виклик:
Простіть високії мені.
Висококії і голубії,
Найкращі в світі, найсвятії!

Приглядаючись до отсих, єдиних в своїм роді малюнків 
не можемо нині надивуватися, як міг поет серед таких 
умов такі дива творити, а з другого боку, що йно тоді й 
розуміємо, чому він не зівяв душею, чому не споганів 
серед тої погані, яка його докола окружала. Мав душу

Перстень Т. Шевченка. (В музею Тарновського.)



переповнену красою, мав очи вдивлені в свою прегарну 
Україну, мав у серці тугу, мов натягнену струну і на 
баюрах, на горячих пісках зацвитали перед ним отсі 
невннучі квіти іі веселили'його і казали йому: не трать 
надії, жнії, твори! Для того гарного й доброго, що у 
серці твоїм, варт перетерпіти і найгірше горе.

І терпів. Як тернів! День за днем котив ея, мов 
каламутна хвиля, оден до одного подібний, оден від дру
гого гірший. Муштра, лайка, бійка. Одна зневага, оден 
глум над високо культурною людиною. Та ще той дядько!

І тільки иноді в неділю, неначе злодій по-за валали 
викрадеться поет на степ широкий, мов на волю.

І згадаю Україну . . .
І згадать боюся ...
І там степи, і тут степи,
Та тут не такії:
Руді, руді, аж червоні;
А там голубії,
Зеленії, мережані 
Нивами, ланами, .
Високими могилами,
Темними лугами ...

Контраст, від якого мороз йде по тілі.
Блище із щоденними настроями Шевченка в Орській 

кріпости знакомлять нас отсі вірші:

Приходить ніч в смердячу хату 
Осядуть думи, розібють 
На стократь серце і надію,
І те, що вимовить не вмію . . .
І все на світі проженуть,
І спинять ніч: часи літами, .
Віками глухо потечуть,
І я крівавимн слезами 
Нераз постелю омоч^ . .

V. А. Т. Ь (і



Благаю Бога, щоб свитало:
Мов волі-світу, сонця жду.
Цвіркун замовкне, »зорю« бють, — 
Благаю Бога, щоб смеркало,
Бо на позорище ведуть 
Старого дурня муштрувати . . .

Неволя тим тящою здавала ея Тарасови, що на довгий 
час припинило ея його листовання з приятелями.

Ні листів, ні кни
жок, крім Біблії. Аж 
А. І. Лизогуб із Сед- 
нева прислав йому 
Шекспіра. Господи, 
яка-ж це була радість 
для прогнанця-поета! 
Зараз відписав та ще 
долучив письмо до 
кн. Варвари Рент
ної. У тому письмі 
каже: »Ви певно роз- 
сміялиб-ся, коли-б 
тепер побачили мене. 
З’образіть собі непо
воротного ґарнізон- 
ного салдата, нечеса

ного, неголеного, з дивовижними вусами, — от-це буду я! 
Смішно, а сльози котяться.«

Довго не відписувала дорога приятелька поета, бо й не 
скоро йшла почта з Орська до Яготина і назад. Аж в 
лютім 1848 року дістав письмо від неї. Читав, поки не 
вивчив на — память. А в день своїх уродин посилав 
таку відповідь: »Я неначе з твердого сну проснуся, коли- 
дістану лист від кого-небудь; що не відцурався мене. 
Ваше-ж письмо перенесло мене з мрачної казарми на мою 
родину і у Ваш чудовий Яготин. Яка це розкіш, уявляти

Боклажок і ножик Т. Шевченка.



собі цих, що споминають о мені, хоча таких дуже мало. 
Але щасливіш, хто вдоволясться малим, — а я тепер 
належу до наііщаслнвійших. Бесідуючи з Вами, святкую 
25 лютого не гучно, як бувало колись, але так тихо й 
так весело, як ніколи не святкував.« . . .

»ІІріид'Ьте вси труждающіпся и обремененніи, и Азт> 
упокою вьі« — кінчив третьої днини, бр гук, крик, бала- 
баііка не давали йому вести розмову з людиною, котру 
він ду;ке близько приймав до свого потолоченого серця. 
І княжна не забувала про його. Блага заступниця, у 
листі, повнім спочуття до людського горя, мов у гарнім 
літературнім творі, просила шефа жандармів, щоб доз
волив Шевченкові! рисувати, бо »справедливість стається 
жостокою, коли переступає границі«.

На це дістала відповідь, яка свідчить, що до нащадка 
коханців Екатерини ІІ. треба було иншими словами до
биратися. Адресат показався негідним листа.

Шеф жандармів відповів княжні погрозою ... •
Так жив Тарас Шевченко в неволі. Додати-б хіба 

треба, що познайомився з деякими Поляками — пов
станцями, як з Сєраковским, Броніславом Залєским й 
поетом Антонієм Совою. З Залєским остався у дружніх 
зносинах і присвятив йому замітний стих »Ляхам«1). 
Знайомства отсі мали деяке значіння у формації поглядів 
нашого поета на українсько — польські відносини, але 
розуміється почуття кривди, якої зазнав наш народ від 
польської аґресивности захитати не могли. Не народи 
а ксьондзи й маґнати, по думці поета, запалили наш тихий 
рай.

Подай-же руку козакови 
І серце чисіеє подай!
І знову іменем Христовим 
Ми оновим наш тихий рай.

1 )  Кореспонденція їх зберігається в одній із польських ін
ституцій у Львові — та покористуватися нею нема спромоги.

6*



Иіішими словами значить: народ польський мусить серце 
своє очистити із прежніх гріхів і руку до згоди з укра
їнським братом подати на основах того братерства, яке 
проповідував Христос.

Тим-часом неволя робила своє.
Шевченко занедужав на гостець, який його страшенно .

мучив, а дальше на цингу.
В листі до Лизогуба пише 
Тарас: ». . . спіткала мене 
тут цинга люта, і я тепер 
мов Іов на гноїщі, тільки 
мене ніхто не провідає. 
Так мені тепер тяжко, так 
тяжко, що як-би не надія, 
хоч коли небудь побачити 
свою безталанну Україну, 
то благав-би Господа о 
смерти.« Кріпке здоровля 
марніло, волос став випа
дати, чоло підлазило в-го- 
ру, голова хилила ея в-діл.

В листі на свої у родини 
пише Тарас до кн. Варвари 

Рєпнін: »Весною жде нас похід у степ на берег Аралського 
моря для ставлення нової кріпости. Бувалі в таких по
ходах порівнують тутешнє життя в Орській кріпости з 
раєм. Як-же то там мусить бути, коли тут рай! Але 
ніхто, як Бог! Одно мене журить, що туди не ходить 
почта; і прийдеться рік, а може й три (коли переживу) 
не мати звістки ні від кого близького мому серцю . . .«



XV.

Експедиція на Аральське море. — Нові вражішш. — Поет іі офі
цери. — Макшеевт». — Нові вірші. — »Царі.« — »Титарівна.« —. 

»Думки.« — »Марина.« — »Між скалами.«—Поет всепрощення. — 
»70 творів.« — Народна пісня.

Весною 1848 р. Шевченка дійсно приділено до воєнно- 
наукової експедиції, яка мала обїхати береги Аральського 
моря, розглядіти, чи єсть там землі, пригожі для посе
лення і де там було-би добре побудувати кріпости. Екс
педиція рушила з Орьска 11 мая 1848 р. Складала ея 
вона з двох рот жовнірів, двох сотонь уральських коза
ків, із гармат і 600 Кірґізів. Шевченко в »Близнецах« Г 
додає, що в обозі експедиції було ЗООО возів і 1000 
верблюдів.

»Першого дня — каже він- — я нічого не бачив і не 
чув опріч хмари куряви та возів, Башкирів, верблюдів, 
на-пів голих Кірґізів — погоничів при верблюдах. Дру
гого дня ранок був чудовий. Перед нами був рівний без 
краю степ, застелений ковилем, немов скатертиною. Ніде 
ні куща, ші балки, нічогісенько . . .«

Мимо втоми і трудів походу крізь пустиню Шев- 
ченкови полекшало. На його ніби десь з-далека повіяло 
волею. А головна річ міг робити своє любе діло: малювати.

І нових вражіннь не бракувало. Бачив він величаву 
степову пожежу, оглядав свіже боєвище, »обезголовлені 
тулубища людські«, переходив крізь поле, покрите ніби 
казочним самоцвітом, хрусталями соли, які сліпили очи 
своїм горючим блеском. Офіцери поводили ея з ним 
приязно, а штабовий капітан Макшеєв, ділився з ним 
хлібом-сіллю і на-ніч приймав до свого намету. 19 червня 
експедиція прийшла в Раїм і стала заходити ея, щоб 
збити судна й пустити їх на озеро.

25 липня усе було готове до дороги.



^Готово! Парус розпустили . . . .
Посунули по сивій хвили 

. Поміж Кугою в Сир-Дарю,
Байдару, та баркас чималий . . . .

Поет скинув шинелю й запустив бороду. Його пор
трет зовсім відмінився.

Полились нові вірші: »Царі«.
Жартуючи каже поет у вступі, що наскучили йому 

ці мужики та паничі та покритки і що хотіло-б ея йому 
зігнать оскому на коронованих головах.

І зігнав. Давид і Вирсавія, Амон і Фамар, Давид і 
Самантянина, Володимир і Рогніда.

»Потя« народ, княжну »поя«,
»Отіде в волості своя!«

Протест проти облуди і насили відзивається тут знова, 
лиш в иншій формі. Бренить іронічна нута. А при кінці 
стара його думка, що, »де нема святої волі, не буде там 
добра ніколи«.

За »Царями« пішла »Титарівна«, поема з тих часів, 
коли ще борці у нас ходили. Доторкається тут поет 
тонкого псіхольоґічного питання любови.

Диво дивнеє на світі 
.3 тим серцем буває:
У-вечері цурається,
В-ранці забажає,
Та так тяжко забажає,
Що хоч на-край світа 
Шукать піде.

Як мститься обиджена любов і як карає громада злочин, 
не розбіраючи його мотивів, розказав поет у »Титарівні« 
складом народньої пісні.

Найгарнійше, що тоді написав Шевченко, це-думки, 
найціннійший матеріял до зрозуміння душі поета. Ось



Над Аральським морем. (Акварель з часів експедиції.)



одітого вечера почув, як вартовий затягнув з-тиха нашу 
народню пісоньку . . .

ІІу, що-б здавалося, слова?!
Слова та голос, більш нічого! . . .
А серце беться, ожива,
Як їх почує.

Знать, од Бога
« І голос той і ті слова

Ідуть між люди.

Це-ж було наше українське слово.
Поет писав, малював, і збірав нові вражіння. Так 

минуло літо. Та прийшла осінь, а з нею і туга.

Мов за подушне, обступили 
Отеє мене на чужині 
Нудьга і осінь.

( Боже милийГ 
Де-ж заховатися мені?
Що діяти? Уже й гуляю 
По цім Аралу, і пишу,
Віршую нищечком, грішу,
Бог-зна колишнії случаї 
В душі своїй перебіраю 
Та списую, — щоб та печаль 
Не перлася, як той москаль 
В самотню душу . . .

Лютий злодій
Впирається таки, та й годі! . . . 1

1 ніколи тая »коротка воленька«, якою він жив від визволу 
з кріпацтва до заслання, не здала ея йому »такою свіже- 
молодою і прехорошою такою«, як тепер. І знова стали 
виринати перед ним »широкії села з вишневими садочками 
і люди весели. Стали пригадуватцея сільські сходини і 
веселі дівчаточка і вона, »його чорнобриве свято«. І на



гадку приходить йому питання, що було-б, коли-б вони 
стрінулися знова?

Якеє тихеє ти слово 
Тоді-б промовила мені?
Ніякого! І не пізнала-б!
А може-б по тім нагадала,
Сказавши: снилося дурній ...

Тоді появляється з-під пера »Марина« поема, на давну 
тему кривди, якої дізнають кріпацькі дівчата від лукавих 
Іродів-панів. В поемі дві трагічні постаті, мати й донька. 
Котра з них гірше нащаслива годі сказати. У формі 
»Марпна« більш драматична, від давнійших Шевченкових 
поем, більш економічна у словах. Побіч »Марини« — »Між 
скаламн«, неначе пара до неї. Тут покривджений му- 
щина, якому пан жінку звів. Цей кинув матір, родину, 
село й пішов у світ. Там йому доля всміхнулася: дослу
живсь до чину, тай вернувся у своє село. Матір застав 
у могилі, і пан умер а »жіночка московкою по світу 
хиляється«.

Найшов її, подивився 
І, сивоволосий,
Підняв руки калічені 
До святого Бога,
Заридав, як та дитина,
І — простив небогу.

Поет всепрощення. І знова дивно стає, як Шевченко, з
гтакою великою кривдою в душі, серед такого товариства 

і в-загалі в таких поганих умовах доходить до таких 
високих і чистих думок, як він серед тої грязюки зберігає 
свою сніжно-білу одежу.

Так само надивувати ея не мож богацтву віршів, що 
родили ея у Кос-Аралі1). Це, що до числа, найбогатійша

х) До Кос-Аралу, форту недалеко Раїму прибула експеди
ція 23 вересня і перебула тут осінь й зиму.



доба у творенню нашого поета. 70 творів, між ними кілька 
більших!

І серед* тої збірки, найціннійші перлини, це знова

думки поета. Архитвори, які Шевченка роблять між 
світовими поетами постатею наскрізь оригінальною. Лі
рик, якому подібного годі знайти. Ліра, що виграла такі 
твори мусіла мати богато й дуже ріжнородннх струн. Від



тонких, мов осіннє павутиння до тих, що дзвенять, мов 
архангельські сурми. А що найбільше тягне нас до 
Шевченкових думок, це тая щирість і безпретенсийність 
їхнього вислову. Це справжній чоловік, це тая нага душа, 
про яку мріє модерна поезія й штука. Нігде ніякої бічної 
цілії, лиш одна, одинока, сказати, що на серці лежить. 
Це не писаннє віршів, лиш творчість в повнім значінню 
слова, артистично обявлення.

Мені легшає в неволі,
Як я їх складаю:
Зза Дніпра мов далекого 
Слова прилітають 
І стеляться на папері 
Плачучи, сміючись,
Мов ті діти і радують 
Одиноку душу 
Убогую.

Любо мені. . '
_ Любо мені з ними,

Мов батькови багатому 
З дітками малими.
І радий я, і веселий 
І Бога благаю,
Щоб не приспав моїх діток 
В далекому краю.

Хбтіло-б ея переписати цілу думку і не тільки отею, але 
й другі, бо всі вони такі гарні й такі_ щирі, такі прості 
й не вимушені, прямо думки не писані, а думані.

От Де причина великої популярності! Шевченкових 
творів. Хто читає »Кобзаря«, хто знає життя поета, не 
годен його не полюбити, не годен не цінити його високо, 
не тільки як поета — мистця, але як людину, виїмково 
велику, гарну й добру.

Якже нужденною являється ворожа йому критика 
із своїми наклепами й грубими словами! Як марним при



ходить нам і наше власне говорений про незрозумілість 
поета, про вмовлене боготворений його й таке инше. Ви- 
старчить прочитати одну думку, щоб відповісти одним 
словом — ні!

З »думками« тісно звязані краєвиди. З одного боку 
реальні, ті, серед яких поет жив над Аральським морем 
з другого — ідеальні, ці, котрі бачив очима душі, — укра
їнські.

Дуже інтересно розглядати й порівнувати одні з 
другими. Так само цікаве було-б порівнання Шевчен- 
кових образів з-над Аралського моря у плястиці й в слові. 
Здається, що останні все-ж таки еильнійші від перших.

І небо невмите, і заспані хвилі,
І понад берегом гет-гет,
Неначе пяний очерет 
Без вітру гнеться.

Цего красками годі передати.
Замітна річ, що як-раз тепер Шевченко став залюбки 

писати пісні, на взір народніх, і так близькі до народнього 
творення, що иноді тяжко розібрати, де кінчиться одно, 
а де починається друге. Туди належать: »Як-би мені 
черевики«, — »І багата я«, — »Полюбила ея я«, — »По- 
родила мене мати«, — »3акувала зозуленька«, — »Ой не 
пються пива, меди«, — »На улиці невесело« й инші.

Виглядає, немовби Шевченкові!, що був таким мистцем 
у співанню народніх пісень, скучно за ними стало і не
мовби він, замісць їх співати, став перетворювати писа
ним словом.

В Кос-Аралі написав Шевченко: »Ой люлі, люлі, 
моя дитино«, — »Ой чого ти почорніло«, — »3а сонцем 
хмаронька пливе«, — »Заросли шляхи тернами«, — »Буває 
иноді« — твори, які висуваються на саме чоло »Кобзаря«.



Поворот з на-учної експедиції. — Оренбург. — Лазаревський і 
Броніслав Залсский. — Берн, Обручев. — Проект аванзу Шевченка. 
— Відповідь із Петербурга.— Друге слідство й новий арешт поета.

Мало-що не півтора року трівала експедиція Бута- 
кова на Аральске море. В осені вибрався Бутанів до 
Оренбурга, щоб начальниковії краю здати звіт із своєї 
праці. Поїхав і Шевченко, щоб викінчити малюнки з 
ескізів, які робив над морем. їхав радо, бо що Оренбург, 
то не Кос-Арал. Тут ждав його Лазаревський, Броніслав 
Залєский і другі знакомі та приятелі. І Українці й По
ляки вітали його сердечно і з великою пошаною. Шев
ченко не робив в Оренбурзі військової служби, жив у 
Берна, адютанта при Обручеві і це був найщасливійший 
розмірно час на засланню.

Та на-жаль не довго сонце гріло. Лиш пів року.
Бутанів показав Шевченкові малюнки з-над Арал- 

ського моря Обручеву, а цей звернувся до Петербурга, 
щоб артиста-засланця зробити унтер-офіцером.

Між тим оден з офіцерів, з пімсти, зробив донос до 
Петербурга, що Шевченко, не вважаючи на царський 
присуд, пише й малює а його начальство потурає йому. 
З Петербурга прийшов приказ перевести слідство й 
арештувати неслухняного поета. Його потрушено, за
брано листи, цінні папері, книжки й образи (Вато!) і на 
пять місяців посаджено в тюрму.

Дорогою ціною прийшло ея йому заплатити за отсі 
пільги, якими хіснувався в Кос-Аралі й в Оренбурзі!

По пяти місяцях- тюрми відставлено Шевченка аж за 
Каспійське море до Новопетровської кріпости. І це був 
останній, найстрашнійший етап тої дороги на Голгофту.
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Останній етап. — Поет і вербова ломачка. — Новопегровський 
форт. — Богом забута країна. — Печать мовчання. — Неніджалу- 
вана втрата. — Недуга. — Змінений портрет і »пугало ьоронє«.

— Писання роспйською мовою. — Усков і його сімя. — Нові до
носи. — Книжки-розрадою в горю.

Шевченка виправлено до Новопетровська в осени 
1850 року. Він переїхав човном Каспійське море і 17 
жовтня прибув у Новопетровськ.

По дорозі, в місточку Гурєві (на східньому березі 
Каспія) підняв на вулиці свіжу вербову ломачку і при
ніс її з собою в свою нову оселю, де не було дерев, 
лиш марна, сонцем спалена травицяД В ґарнізоновім го- 
рбді'^астр'оми в її в з е м л ю ,~тд л и в а в, плекав, а опісля, 
як виросла, відпочивав у її тіни. Слухаючи шуму вер
бових листочків, пригадував собі верби на Україні. Та 
ще одно пригадувала йому от-ця дивна верба — народшо 
казку про Мадея.

А було-ж і коли вирости Шевченковій вербі.
В Новопетровському перебув він шість з половиною 

років, від 17 октябра 1850 до 2 августа 1857.
Який довгий і який скучний час! Найгірший у життю 

Шевченка.
По вісім годин муштрували його, старшого, зне

воленого чоловіка, приставили дядька, невсипучого опі
куна, і навіть чоботи перетрушували, чи не ховає він 
там якого олівця, або клаптика паперу.

Місцевісць Новопетровськ страшенно сумна, серед 
безлюдного степу, неначе з Дантового пекла.

Такою виходить вона й на акварелі Шевченка, що 
теперь зберігається в Музею Тарновського.

Коли дивити ея з Хивинськогб шляху, то видно два 
пригірки. На однім, меншім, укріплення, на другім го



родок, за ними, неначе сонне, море, над морем невмите 
небо, а кругом степ і степ, без травиці, без деревини, мов 
Господом, за пкусь велику провину покарана країна.

Закутана ця була відрізана від усього світа. Літом 
то іце як-так. Хоч иноді привозили човнами почту з 
Астраханя. Але зимою, коли сніги засипали пустиню, 
коли море замерзло, все кругом завмірало. Листів по- 
кілька місяців не бувало і поетови здавалося, що його

В Новопетровську.

живцем замурували в гробі. Тут довершено мартіролоґії 
Шевченка. Тут зруйновано його здоровля (скорбут, го- 
стець), тут змарновано шість і пів літ його найкращого 
віку. Тут'наложено печать мовчання на його уста, тоді, 
коли він був у повному розцвіті сил, коли міг дати най- 
гарнійші твори. Яка це мука леліяти в душі мрії і думи 
і не мати спромоги виявити їх для світа, ненародженими 
вбивати і у мовчанню, мов у глубоченній керниці хорошіти, 
цего звичайний чоловік, не поет, не годен зрозуміти. 
Кривда, яка сталася таким способом Україні й цілому 
люлству не має собі рівної.
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Даремно шукаємо в »Кобзарі« за поезіями під якими 
стояло-б слово: ІІовопетровський форт. Нема ані одної, 
крім перерібкп »Москалевої крнниці«, написаної 16. мая 
1857, що йно тоді, коли відомо стало, що поет одержав 
амнестію. ,

Ротний Командант Потапов і його помічник Обрядін
були люди мало освічені й 
безсердечні. Держалися стро
го букви закону і по-за нею 
не бачили тяжкої кривди, яка 
діялася великому, виїмко- }
вому чоловіковії.

Перші два роки Шевченко 
тяжко нездужав, бо не міг 
звикнути до тутешнього під
соння й до тяжких умов 
побуту в кріпости. Життя 
ставало ще тящим через не
нависну муштру, до якої він 
ніяк не міг привикнути.

До того іі листування 
зівсім припинилося і поета 
стала обгортати розпука. Ин- 
ший на його місці може-б 
був руку наложив на себе,

ттт але Шевченко знав, яка йомуШевченкова карикатура . '
на себе самого. ціна. Знав яке дооро носить

у собі і розумів, що скарби 
ці, замкнуті тепер царською забороною на сім за'мків, 
це власність, це велике добро народу. Коли доведеться 
йому діждатися волі — тоді він скарби ці виявить перед 
світом. »Крутоберегий Дніпро і надія не давали йому 
благати смерти«, — хоч ішоді думка про неї, могла бути 
одиноким виходом із страшного горя.

Літом 1850 року писав до А. О. Козачковського.
»Жию в казармах; муштруюсь що-день, хожу в караул,



— одно слон о салдат, та ще який салдат! Просто пугало 
вороня! Вуси величезні, лисина, мов твій гарбуз; точні
сінько салдацький натрет, що його змалював Кузьма 
Трохимович (у Основяненка).«

Перші три роки не мав безталанний поет біля себе ні 
одної інтеліґентної людини, яка-б годна була зрозуміти 
його. Тільки серед простих салдатів знайшов декого, що 
спочували йому і відносилися щире до його, особливо 
земляки Скобелев й Обеременко.

Року 1852 комендантом Новопетровська став майор 
Усков. Він і його дружина були люди благородні й на
скрізь добрі. Розуміли поета і раді були подати йому 
помічну руку. Тоді то й дозволено було Шевчвнкови пи
сати, але тільки росийською мовою. Писання ці — це 
росийські повісти, перекладені пізнійше Кониським й 
другими на українську мову. Але і з ними треба було 
Шевченкові! критися, щоби хто не побачив та не зробив 
доносу.

Офіцери стали пізнавати Шевченка й цінити його, 
за великий ум та за щиру вдачу. »Иноді найде на його така 
хвиля, що сидить, мов неживий — розказують про його
— та сумний— сумний глядить кудись в-далечінь. Зате 
иноді, хоч і не — часто, так уже розходиться, розгово
риться стане сипати ріжні свої вигадки та приказки, — 
а знав їх тьму! — або почне вдавати купців, попів, дяків, 
старообрядовців, — тоді просто кінця не було сміху та 
веселощам . . .1).«

Шевченко став бувати в Ускових, обідав у них, літом 
пересиджував в саду коменданта. Маленька доня Уско
вих дуже полюбила »лисого дядю«, а поет дуже любив, 
і пестив дитину.

Та навіть отеє невеличке добро стало завистливих 
людий в очи колоту. Пішли доноси на Шевченка й на 
Ускова до ґенерал-ґубернатор^. Перовського. На тім і

9 »На СБірг-Дарь-Ь у ротнаго командира.« »Кіевская Ста- 
рина« т. XXIV. 1889. Перевід: »Зоря« 1884.



скінчилося. Перовський не подав дальше. Не зважаючи 
на таку небезпеку поет думав про нову літературну працю. 
Року 1854 писав до Козачковського, щоб прислав йому 
текст »Слова о полку Ігоревім«, бо думає перекласти цей 
старий памятник на наш »задушевний язик«. Добрий 
приятель заспокоїв бажаннє поета-засланця і книжки 
стали великою розрадою в горю Шевченка. Так минали 
роки иайтящої неволі.

Почала з-являтися надія на визволення.

XVIII.

Нужда народу. — Селянські бунти. — Інвентарі. — Холєра й 
тиф на Україні. — Потреба реформи. —'Кріпацтво підпорою церкви 
й пристола. — Підпора хитається. — Рік 1855. — Цар Алексан- 
дер ІІ. —'»Воля іде!«— Перша амнестія минає Шевченка.— Чому? 
— Варвара Рєпнін й Анастазія Толста. — 7 квітня 1857. — Амне

стія. — Вражіння. — »Москалева криниця.« — »Журнал.«

Нужда народу дійшла була під кінець царювання 
Миколи І. до того, що селяни не бачили хліба, а живилися 
грибами, всякими корінцями й зеленішою. Марніли й 
гинули, як мухи. Після польського повстання уряд 
говорив народови, що вся біда від Поляків-дідичів. Се
ляни повірили й помагали цей бунт давити, думаючи, 
що й справді, коли не буде панів, то й панщини не буде. 
Але з-годом життя стало вертати до давнього. Як не 
самі дідичі — Поляки, то їх сини вертали до своїх маєтків 
на Україні і ще гірше давили селян. Тоді селяни стали 
бунтуватися. Уряд побачив, що дальше так не може 
лишитися, що конечно треба реформи. Зладжено інвен
тарі, себ-то списи, який де маєток і які повинності! селян 
у йому. Та великої пільги не було з того селянству, як 
із заборони жидам мешкали на Волині та на Поділлю у 
пограничній полосі. Пішла вість, що це фальшиві ін
вентарі, а правдиві дідичі поховали перед народом.



І народ зиова став бунтуватнся. До того 1853 року 
прийшла на край страшна холера, а тиф у Києві »клав 
горами покосп«. Па додаток, в осени 1853 року почалася 
війна з Туреччиною, ніби за зневаження церкви, а в-дійс- 
ности, щоб добути Царгород. У тій війні виявилася вся 
гниль царського уряду, хабарництва, здирства, злодій
ства. Паґодін писав: »Наш ум отупів, воля ослабла, дух 
упав, темнота поширилася, подлість усюди взяла верх, 
слово закостеніло, думка припинилася, люди змаліли, 
добулися найнищі інстинкти, »и жалкая посредственность, 
пошлость, взяли вь свои руки по вс'Ьмь віщомствамь 
браздьі правленія«. Що найлучші люди в Росії стали 
чим-раз голоснійше домагатися »великої реформи«. В 
Льондоні заснував росийську друкарню Герцен і почав 
вольнодумну пропаґанду слова. Вольнодумців пересліду
вали, карали, але питання з дневного порядку годі було 
зняти. Кріпацтво держалося тільки дуже острими й не
людськими законами1).

Семевскій каже, що трудно перечислити всі кари 
з »пьітками и истязательньїми орудіями«, якими зневолку- 
вано селян до зненавидженого кріпацтва.

По »уложенію 1845« за подання жалоби на дідича 
кріпака дожидала кара різками до 50 ударів.

Навіть ті, що з милосерддя писали такі жалоби були 
карані тюрмою і втратою свого чину.

Кріпаки відбирали собі життя, або бунтувалися, 
иншоі ради не мали. Одно і друге було для уряду сильно 
небажане.. Року 1843 збунтувалося 40 000 кріпаків 
Оренбурської губернії. Туди післано 10 000 війська, для 
у смирення й покарання бунту. На другий рік бунти 
вибухли в 15 губерніях, 1846 р. в знова в 15, 1847 р. 
в 16, 1849 р. в 9 в 1850 р. в одній Курській губернії 
забунтувало 10 000 селян.

Всіх бунтів по звітам міністерства справ внутрішніх 
було від року 1826 по 1854 — 554!

9 В. И. Семевскій. Крестьянскій вопрось.



Коли подумати скільки втрат в людях і в грошах 
коштувало отеє удержання кріпацтва, то аж страшно 
робиться!

Та на тім не конець. »Бродяжництво й розбишацтвом, 
це були рідні діти кріпацтва.

Року 1851 спіймано й засаджено в остроги 31 556 
бродягів, людий, які зрікалися хати, родини, всього і 
з душею тільки йшли в світ за-очи, щоб спастися від 
зненавидженого ярма. Творили ея цілі ватаги, вибірали 
собі отаманів і з ними мусів уряд вести безнастанну до
машню війну.

І отеє цар Миколай І. на засіданню »Государствен- 
ного Сов,Ьта« (1842р.) мусів признати, що кріпостне право, 
єсть зло очевидне і для всіх »ощутительное«, але до
торкатися його було-би злом ще гірш погубним.

Тоді деякі з благороднійших дідичів самі додумалися 
до того, щоб увільняти своїх кріпаків. Оден з поділських 
маґнатів хотів було 1845 р. дати волю і землю всім своїм 
кріпосним. Дійшло це до відома царя, зложено окрему 
комісію і рішено, що дідич не має права давати волі і 
землі своїм кріпакам. На цім і скінчилося. Гірше вийшов 
оден пензенський поміщик Селіванов, який увільнив 250 
кріпаків та ще в тій справі листувався з професором 
Кавеліном. Його покликано в III. отд'Ьленіє (там де й 
Шевченко був суджений) і звісний Дуббельт кричав на 
його: »Ті глупости навіяли вам такі мерзенннкн, як 
Бакунін, Герцен та їм подібні.« Почалось слідство, 
яке завершилося »височайшою резолюцієкхс »заслати 
Селіванова у Вятську ґубернію »за превратннй образ-ь 
мьіслей.«

Правительство стояло на тому, що власть дідича, 
єсть оруддя й підпора самодержавної власті! і що крі
пацтво, це таке, глубоко вкорінене дерево, яке отінює і 
церкву і пристіл.

Ось чому так остро поставилося правительство до 
творів Шевченка проти кріпацтва і до проґрамн Кирило-



Методи ївеького брацтва, яке стреміло до знесення цего 
устрою.

Та всі отсі кари, всі що-раз то сильнійші способи, 
щоб вдержати його, вказували на одно, а саме, що крі
пацтво переживає свої останні літа.

Знесення його було питаннєм часу.
Шевченко, як усі інтеліґентні й поступові люди в 

Росії пильно цікавився справою кріпацтва. Це була, так 
сказати-б, неначе його власна справа, одна з головних 
ідей, одно із завданнь життя.

Року 1855 по смерти Миколая І. (умер 18 лютого, 
похований 5 марця) ступив на пристіл Александер ІІ. а 
з ним ожили нові надії.

І Шевченка вони на минули. Безталанний поет мав 
повне право вірити що і його і його народу неволя не
забаром скінчаться.

Передчасні сподівання! Воля не йшла так скоро. 
Треба було терпіння.

Перше мусіли селяни з дібр Браницького, Понятов- 
ського й Лопухіна забунтувати, мусіли цілі повіти; ка
нівський, таращанський й Васильківський запалати вогнем 
і забагритися кровю, перше мусів упасти Севастополь 
(27 серпня 1855 р.) з усею артілєрією й множеством 
муніції що йно тоді мав уряд зрозуміти, що в Росії по
трібна реформа. Правительство приступило до праці 
над знесеннєм кріпацтва. Праця йшла з-вільна. Не 
спішилася.

І Шевченкова воля не дуже то рвала ея до далекого 
ІІовопетровська. Перша амнестія була проголошена, але 
між помилуваними не були імени Шевченка. Кажуть, 
що царнця-мати перечеркнула його. Не могла забути 
обиди, якої допустився поет у »Сні«.

Який це був удар для поета, можна побачити з 
листів. Він був прибитий.



Та незабаром довідався, що його добрі приятелі не 
забувають його. На прохання княжни Варвари Рєпнін 
стала ґрафиня Анастазія Ів. Толстая таки-ж того самого 
1855 року пильно заходитися коли визволення Шевченка.

Чи-мало клопотався у 
тому ділі також Ми
хайло Лазаревський, 
що був урядником у 
Петербурзі. Він то й 
повідомив Тараса Шев
ченка з початком 1857 
року, що не-бавом ви
пустять його на волю. 
Поет довідався про це 
7 квітня а 22 відпи
сував Лазаревському 
словами: »Христос вос- 
кресе, брате, мій лю
бий! — Удався-ж мені 

сьогорічний Велик
день! Такого святого, 
радісного великодня у 
мене ще й з-роду не 

було! Як-раз 7. апріля прийшла до нас почта й при
несла твою дорогую посилку і твоє радіснеє письмо від 
17. генваря. Я трохи-не одурів, прочитавши його; та 
ще як закурив твою сигару (я десять літ не курив 
сигари), то як закурив твою Гавану, то так мені, друже 
мій Єдиний, запахло волею, що я заплакав, як мала 
дитина . . .«

М. М. Лазаревський. 
(Портрет Т. Шевченка з 1858 р.)



XIX.

В дожиданню волі. — Життсппсь поета на основі дневника. — 
«Мішаймо мою минувшість, звернімся до того, що світле й тнхе.« 
— Проект повороту. — Сни. — Папері не приходять. — Спішаться 
арештувати, та не спішаться визволяти. — Шевченко й Овід. — 
»Дурна байка.« — Внутрішнй і зовнішннй портрет. — »Лні оден 
рис не перемінився.« — Думки про штихарство. — »І11ирокий 
шлях із раю, а в рай вузенька доріжка.« — Поворот гумору. — 
Погляд у далеку минувшість. -— Рудий гість. — Кампіоні. — 

Перед заходом сонця. — Шевченко »астрономом«.

2 мая 1857 року Михайло Лазаревський повідомив 
Шевченка, що цар Александер ІІ. підписав амнестію. 
Яке вражіння зробила на поета ця звістка видно з того, 
що він 16. мая скінчив »Москалеву криницю«, а незабаром, 
бо 10 червня забрався до зготовлення »журнала«. Не
наче нова сила й охота до праці вступила у його душу, 
немов починав нове життя. «Протягом цих десяти літ; 
писав Шевченко у дневнику-бачив я дармо те, що не вся
кому доводиться бачити; але як я глядів на все це? так, 
як арештант глядить із закратованого вікна вязниці на 
веселий поїзд весільний. Сама згадка про минуле, про те, 
що я тоді бачив, наводить на мене жах; а що-ж було-би, 
як-би я записав ту понуру декорацію і ті простацькі 
особи, з котрими довелося мені відіграти мою понуру, 
монотонну, десятилітню драму! Минаймо, минаймо мою 
минувшість, лукава моя памяти! . . . Звернімся до того, 
що світле і тихе, як наш український вечер осінний, та 
запишемо все, що бачив і чув, і все, що серце перекаже.«

І дякуючи цему дневникови маємо тепер докладнійні 
звістки про останні тижні побуту поета в неволі, і про 
поворот його в Европу.

3 дневника довідуємося, що Шевченко з-разу думав 
їхати через Кізляр і Ставропіль в Катеринодар до свого 
друга Кухаренка. Від його через Крим, Полтаву, Київ



до Минська й Несвіжа, а наконець до Чиркович до Бр. 
Залєского. Відси, через Вильну в Петербург. Та з 
листу Лазаревського побачив, іцо перше-всего треба йому 
поспішати в Петербург, щоб подякувати Толстим. 
». . . вони єдині справники мого визволення і їм нале

житься мій пок 
лін.«

Й Шевченко 
став лаштува
тися до такої до
роги.

»Тепер- (за
писує 16 червня)- 
коли вже довіда
лися про моє виз
волення мої най- 
близчі начальни
ки, фельдфебель 
та командир роти, 
позволили мені, 
не у вільняючи від 
муштри і варти, 
в свобідний від 
служби час про
бувати на городі, 
і за це я їм дуже 
вдячний. ІІа го
роді, чи в саді 
літня резиденція 

нашої комендантки, і я теперь перебуваю весь вільний 
час в єї родині.« А дальше: »Воля і подорож мене цілком 
пролигнули. Ще спасибі Кулішеви, що догадався прис
лати книжок, а то я не знавби, що з собою робити. 
Особливо вдячний я йому за »3аписки о Южной Руси« 
Небавом буду цю книжку на-память знати. Вона мені 
так живо, так чарівничо живо нагадала мою прекрасну

Ґраф Ф. ІІ. Толстой, офорт 
Т. Шевченка.



Україну, що я немов із живими бесідую з єї славними 
лірниками й кобзарями.«

Під днем 18. червня записує Шевченко: »Нині я, 
точнісенько так рано як і вчера прийшов на город, довго 
лежав 'під вербою, слухав іволги і на-конець заснув. 
Приснився мені Межигірський Спас, Дзвінкова кри
ниця, а потім Видубицький монастир, потім Петербург і 
моя люба академія. Від недавня зачали мріятися мені 
в сні знайомі, давно невидані предмети. Чи скоро я 
побачу все це на яві? . . .«

Чи скоро? — питання, яке не сходило тепер з голова 
поета. Він одної хвилини рад-би був перелетіти на Укра
їну, побачити свою родину, своїх старих, добрих другів. 
А тут урядові папері, без яких не міг покинути Ново- 
петровськод кріпости, не приходили.

Він пильно вижидав кождої почти і за кождим разом, 
як вона не привезла нічо для його, ні про його, попадав 
у смуток.

»І знова туга й ожидання безконечне. — Записує у 
дневнику 18. червня. ■— Не вже-ж від 16. квітня до нині 
не могли видати в штабі розпорядження про мене? Сту
дені, байдужні люди! . . . Як твердо й шпарко виконується 
приказ арештувати, так на-впаки мляво й холодно ви
конується приказ — освободити; а виконують прикази 
ці-ж самі люди. Чому-ж така ріжниця? В році 1847, в 
тім самім місяці, мене на сему добу доставили з Петер
бурга в Оренбург, а тепер дай Боже на семий місяць 
дістати приказ, щоби відобрати від мене ераріяльні річи 
й недавати мені дальше удержанням

І поет, дожидаючи увільнення з. неволі, розбірав 
кривду, яку йому заподіяно над-міру жостоким царським 
присудом. »Август, поганин, засилаючи Назона до хи
жих Готів, не заборонив йому писати й малювати, а 
христіянин Микола заборонив мені одно й друге. Оба 
кати, але оден із тих катів-христіянин і христіянин 
ХІХ-огз віку, на очах у котрого виросла найбільша в



світі держава, виросла на підвалинах Христового за
повіту.«

Роздумує, чому його за тільки літ військової служби 
не авансували. »Бездушному сатрапові! й прислужнико- 
ви царя привиділося, що мене викуплено з кріпацтва й 
виховано коштом царя, а я, иібн-то й віддячив свому 
добродію тим, що намалював із його карикатуру. Так 
за це нехай-же, мовляв, мордується невдячний! Не знаю, 
звідки взялася отся дурна байка, знаю тілько, що вона 
мене дорого коштує.«

. Та потішається поет думкою, що »все отеє невимовне 
горе минуло, ніби не чіпляючися мене, найменшого сліду 
не лишаючи по собі . . . Здається мені, що я й нині 
точнісенько такий самий, який був і десять літ тому на-зад. 
Ані оден рис у мойому внутрішньому образі не перемінився. 
Чи добре це? Добре, бодай мені здається. І я з глубини 
душі дякую мойому всемогучому Сотворителеви, що не 
дав страшному досвідови торкнутися своїми залізними 
кігтями моїх переконаннь і молодечосвіжих віруваннь. 
Де-що прояснилося, викруглилося, прибрало природ- 
нійший розмір і вид; але це вислід невпинно летючого 
Сатурна, а не гіркого досвіду.« І Шевченко стає пильно 
контролювати себе.

Роздумуючи над »Москалевою криницею« — пише: 
»Вірші вийшли майже однакої доброти з попередніми 
моїми віршами, тілько трохи тугійші й більш уривасті. 
Та це нічого: дасть Бог, вирвуся на волю і вони у мене 
поллються плавнійше, свобіднійше, простійте й весе
лійте.«

Немов орел, якого довго тримали у клітці, простує 
крила й прібує, чи вони ще спосібні до лету. Спосібні . . . 
Не так з малярством. Тут Шевченко не вірить собі. »Про 
живопись тепер мені годі й думати. Це було-б похоже 
на віру, що на вербі виростуть грушки. Я й перше не 
був навіть мірним живописцем, а тепер тим менше. Десять 
літ без вправи спосібні зробити й з великого віртуоза



найзвичайнійшого скрнпулу. Значить про живопись нема 
мені що й думати. А я гадаю посвятитися цілком ритовниц- 
тву аква-тінта . . . Першим моїм штихом буде казарма, з 
образу Теньєра, про котрий мій незабутній учитель Карло 
Брюлов, сказав, що варто з Америки приїхати, щоби 
подивити ея на цей чудовий твір.«

Що постанова була кріпка, видно з пізнійшого листу 
до ґрафа Федора Петровича Толстого, у якому каже 
Шевченко. »Творчим артистом я не можу бути; про таке 
щасття було-би й нерозумно думати; але я, по приїзді 
до академії, при помочи божій та добрих і світлих людий, 
буду ритовником аі адиа Ііпіа . . . .  сподіваюся зробити 
що-небудь достойне улюбленої штуки, ширити через 
ритівництво славу славних артистів, ширити в суспіль
ності! смак до доброго й прекрасного.«

Тут, як бачимо, поет но доцінював себе, як артиста- 
плястика.

Деякі його краєвиди й портрети критика ставить 
високо, а про офортний портрет гр. Толстого каже Іван 
Труш, що під ним сміло міг-би підписатися й сам Рем- 
брандт1).

Дня 29 записує Шевченко у дневнику: »Ще як був я 
малою дитиною, одна старенька бабуся, що завмирала, 
так мені говорила: »ІІІирокий, битий шлях із раю, а в 
рай вузенька стежечка, та й та колючим терном поросла.« 
І вона говорила правду . . .«

Терен, це тії, перешкоди, які не Лускали поета на 
волю. Скучне дожидання скорочував він собі писаннєм 
дневника. Пригадував добрих й лукавих приятелів, до 
життєписі докидував цінні додатки. З одного боку Афа- 
насєв, Борквіц, Апрелєв, в другого Лазаревський, Ку
харенко й другі. »Пошли, Господи, всім людям таку 
дружбу й такого друга, як Лазаревський! Але винищ 
той хабаз, що поріс на ниві благороднійшого чуття!«

х) Недїля«, 1911. Ч. 16—17. Іван Труш. Альбом малюнків 
Т. Шевченка.



У споминах забрешіть иноді й щиревесела нута, як 
отся пригадка про Афанасева й його самовар. Шевченко 
дивувався, з якого жерела випливають в Афанасева такі 
довжезні стихотвори, аж побувши з ним 1846 року пере
конався, що по-просту творив їх самовар. »Не самовар

Тарас Шевченко.

казав собі подавти цей поет, а натхніння.« Шевченко-ж 
за це заплатив у рахунку готелевім 23 карбованці.

Із таких гумористичних пригадок видно, що автор 
»Кобзаря« був чоловік із прігроди веселий, спосібннй 
щире сумувати, але й сердечно сміятися, як українська 
народня пісня.

Найчастійше згадує тепер Шевченко свого улюбленого



вчителя, Брюлова і ніби совість докоряє йому, що не 
кинув усього, та не пішов за ним. »Чим я доказав, що я 
користувався наставами й дружним довірєм артиста ве
личного на весь світ? Нічим, а нічим. До його недоладного 
оженешш й після доладного розводу я жив у його на 
кватирі, чи ліпше сказати, в його майстерні. І що-ж я 
робив? чим займався в цім святім місці? . . . Дивно по
думати ... я займався тоді складаннєм українських вір
шів, котрі опісля такою страшною вагою упали на мою 
убогу душу. Перед його чудовими творами я задумувався, 
я голубив у свойому серці мого сліпця-кобзаря та моїх 
лютих гайдамаків. В його*прекрасно-розкішній майстерні, 
мов у жаркому дикому степу над Дніпром, миготіли пе
редо мною мученицькі тіни наших гетьманів. Передо 
мною розстелявся степ, засіяний могилами. Передомною 
красувалася моя прекрасна, моя бідна Україна, в усій 
своїй, непорочній, мелянхолійній красі . . . Дивне, все- 
могуче призвання. Я знав добре, що живопись -— моя 
будуча професія, мій хліб насущний. І замісць того, 
щоби прослідити її глибокі тайни, та ще за приводом та
кого вчителя, як безсмертний Брюлов, я складав вірші, 
за котрі мені ніхто ані гроша не заплатив, і за котрі на- 
конець позбавили мене свободи, а котрі я, не зважаючи на 
всемогучу нелюдську заборону, все таки нишком складаю. 
І навіть думаю часом про надруковання (розуміється під 
иншим іменем) цих плаксивих і худорлявих дітий своїх. 
Справді, дивно невгомонне призвання!«

Цінний документ для дослідників над ґенезою Шев- 
ченкових перших творів і в-загалі над зрозумінням 
Шевченка, як поета. Якесь вище призвання веліло йому 
бути не малярем, а перш усього поетом, хоч практич
ний розум наказував як раз щось противного. І що йно 
тепер розуміємо, чому наш поет не зражувався критикою, 
ба навіть прямо вуличними нападами росийських кри
тиків на його, чому Гоголеви хлібом за каміння платив, 
чому, хоч як тужив за малярством, мережані книжечки з



по

віршами а не шкіцовники з рисунками у чоботі ховав.
Призвання — та й годі!
Дивно вражають нас у тому признанню слова: не з 

важаючи на заборону все таки складаю вірші.
Знаємо, що вірш »І досі сниться« написаний в Орен

бурзі, 1850 року, а »Москалева криниця« 16. V. 1857 
в Новопетровську. Значиться більше як шість літ не 
писав Шевченко поезій. »Москалеву Криницю« творив, 
а властиво перетворював після листу Лазаревського, у 
якому цей приятель поздоровляв його з волею. Значиться 
й так дуже окриватися не було чого. Шевченко на вступі 
свого дневника, вневнює нас, що писатиме правду, »що 
бачив і чув, і все що серце перекаже«, а під днем 7. липня 
вписує одну неімовірну пригоду у свою »правдиву хро- 
ніку«. Значиться, що коли каже: вірші нишком складаю, 
так і складав їх. Воно і погодитися з гадкою не легко, 
щоб поет, який під-час слідства в Петербурзі, і в Оренбурзі, 
і в Орську, і в Сир Дарії, скрізь не кидав пера, а противно, 
навіть богато творив, тепер, протягом більше ніж шести 
літ, ані одного віршика не написав. Мимохіть з’являється 
здогад, що може і писав їх, тільки не дійшли вони до нас, 
як і ціла спадщина доходила частинами, а не гуртом . . .

Перед заходом сонце иноді таки добре припікає. Так 
і неволя перед своїм кінцем давала себе Шевченкові! 
добре почути. Особливо зненавиджена військова служба. 
Приїхав баталіонний командир і Шевченка вивели на 
огляд. Від 5 години до 7 рано рота рівнялася, о 7 у всій 
своїй величі з’явився »рудий« гість. Мордував бідних 
салдатів, а між ними й поета до 10 рано, а по обіді всі 
конфірмовані мусіли ставитися на ще гірший спит. Шев
ченко ні на зерно не рушив в-перед по шляху військової 
освіти. По іспиті командант кождого по черзі питався 
за-що сповняє солодкий для серця обовязок жовніра.

»Ти за-що?« — спитався, звертаючись до мене.
Я відповів. »3а написання бунтівничих віршів, ваше 

високоблагородіє.«



»Сподіваюся, що більше писати не будеш.«
»Цеп оглнд-додас поет-так придушив мої блискучі 

рожеві гадки, так мене збентежив, що як-би я не мав у 
себе в руках листу Лазаревського, то я-би зовсім зне
мігся під гнетом цього тяжкого вражіння.«

І не тільки візити комендантів, але й місцеві офіцери, 
люди переважно безідейні, малопросвічені і пяниці без- 
тяменні надокучували Тарасови. Оден із них, якийсь 
Кампіоні, навіть жалобу подав був на його, за якусь 
мниму обиду та ще в нетверезому стані, а на ділі через 
це, що поет не хотів у його товаристві »пянствувати«. 
ІІрийшлося Шевченкові! перепрошувати обидженого офі
цера та ще й заплатити чверть відра горівки. »Поганці! — 
кличе поет — та ще й патентовані поганці.«

Дожидування скорочував собі поет читанням кни
жок. Між иншими читав Лібельта »Е8Іеіука, сгуїі ит- 
пісІт> рі^кпе«. На перший погляд польський філозоф 
видався йому містиком й непрактиком в штуці. Його 
»ІІтпісі\УО« приходило йому твердим, кислим і нудким. 
Згодом пізнав його блище й Лібельт покращав у його 
очах, але все-таки остався »школярем«. Шевченко годився 
з ним на тому, що реліґія у давних й нових народів все 
була жерелом і підоймою штук красних, але не писався 
на думку, немов-то чоловік-творець в сфері штук, стоїть 
вище природи, яка єсть обмежена незмінними границями, 
а чоловік ні.

Мабуть під впливом Лібельта аналізує Шевченко 
вдачу українського й росийського народу, українське й 
великоруське село, українську любов до природи й росий- 
ську вроджену антипатію до зелені, до цеї живої, бли
скучої зорі, усміхаючоїся матери-природи.

І такі праці вели поета до того самого висліду що й 
поетичні твори, до туги за рідним краєм, до охоти побачити 
його чим-скорше. »0 мій бідний, мій прекрасний, мій 
любий краю! чи скоро я буду дихати живучим, солодким 
повітрєм?« І поет стежить за подувом вітру, чи сприяє



він почтовим кораблям, чи ні. Числить у думці час, коли 
такий корабель може наспіти і де він саме тепер на морі 
бути може.

»0 першій годині в ночи вітер подув із південнього 
сходу. Вітер тихий, рівний, такий власне, якого треба 
нашому почтовому човну.а

XX.

21. липня. — »Ласточка« привозить волю. — Від’їзд із Новопетров- 
ська. — Рибацьким човном через море. — Астрахань. — Перша 
стріча з земляками. — Сапожніков і »Киязь Пожарський«. — 
їзда Волгою. — Товариство на кораблі. — Саратів. — Гостина 
в матері Костомарова. — Дальша їзда. — Літературні вечері. — 
«Подайте голос за безсловесного смерда!« — Самара й Казань. — 

Приїзд до Нижнього Новгорода.

В неділю 21 липня пішов Шевченко до кріпости, щоб 
оголитися. (Від пригоди із Уральцями, які коло форта 
на острові Кос-Аралі побачивши його з широкою, мов 
лопата бородою, взяли за мученика за віру й просили

двічи в тиждень голився.) 
Від першого підофіцера Ку- 
ліха почув, що о 9 годині 
в-ранці приплив почтовий 
пароплав, Ласточка. Ого
лившись, придушив жаль й 
вертався до городу. Вихо
дячи із кріпости зустрів 
шпитального наглядача Б-ва 
й він перший повнтав його 
8 волею.

/ »Сталося це 21 липня 
| 1857 р. о 11 годині рано« — 
''додає Шевченко, підчер- 

куючи важність цеї хвилини 
у свойому життю.

благословення, Шевченко

Цар Олександер ІІ.



Ллє ще й тепер не було ясно, як і куди може Шев
ченко їхати. Військові власти ждали відповідних при- 
казів. Л для Шевченка кождий день ставав роком.

В-кіпці, 31 липня, Іраклій Усков нагло згодився дати 
йому пашнорт прямо до Петербурга. Другого дня він 
дотримав слова, а третього, себто о 9 годині в вечір, 
опустив Тарас Шевченко Новопетровську кріпость і по 
трпдневім щасливім плаванню по морі на дряхлому ри
бацькому човні прибув до Астрахані.

Було це тоді зовсім нікчемне, осоружне місто. Ані 
реставрації, ні гостинниці, а поетови треба було тут 
кілька днів на пароплав ждати. Остаточно наняв якусь 
комірку за 20 копійок на добу і розжився.

Та незабаром і тут знайшов гарних людий.
Земляки, в більшій части Кияни, дуже щиро й ра

дісно та по братерськи витали славного' свого поета, що 
вертався у рідний край із далекого заслання.

Тут відновив Шевченко знайомство з Александром 
Сапожніковим, великим богачем, який запросив його на 
парохід »Князь Пожарський«, що мав Сапожнікова із 
цілим товариством відвезти до Нижнього Новгорода.

Пароплав на Волзі.
V .  а .  т. т. 8



Шевченко мав уже білет за 5 рублів від пароходного то
вариства »Меркуріії«, та тепер звернув цей білет у кон
тору, щоб його дали безплатно такому бідоласі, що навіть 
5 рублів на їзду не має і сам дня 22 серпня відплив з 
товариством Сапожнікова з Астраханя.

Дорога була прегарна. Товариство поводило ея з 
Шевченком ду?ке уважливо, ввічливо, хоч просто, немов 
тямило, що треба йому віддячити ея за все, що він иере-

Береги Волги між Саратовом а Царициним.

терпів на засланню. Береги Волги з кождою годиною ста
вали вищими й принаднійшими. Поет жалував, що годі 
було їх малювати, бо чердак тряс ея і контури берегів 
скоро змінялися.

Приїхавши до Саратова, відвідав Татяну Петрівну 
Костомарову, матір свого друга Миколи. Показувала 
йому листи свого сина з-за границі, лепесточки фіялок, 
прислані із Штокгольму.

»І, Господи! чого ми з ньою не згадували, о чім не 
говорили!«

В дальшій дорозі на кораблі завелися літературні



вечорі. Сапожпіков читав »Собачий шір« у переводі 
Бенедиктова, капітан корабля Киткін тогож Бенедиктова 
»Входь запрещается« і »Кающуюся Россію« Хомякова, 
Панчеико »Губернскіе Очерки« Салтікова. Поет при- 
клошовався перед Щедріпом і кликав: »Гоголе, наш без
смертний Гоголе! Якою радісттю тішилася-б благородна 
душа твоя, побачивши довкола себе таких ґеніяльних 
учеників своїх. Другії мої, щирі мої! Пишіть, подайте 
голос за отсю бідну, брудну голоту, за цього безсловесного 
зневаженого смерда.«

Ворота одного з домів у Саратові.

В Самарі зайшов до найлучшого ресторану. »Зд,Ьсь 
русскій духь, зд'Ьсь Русью пахнеть«, се-б то лоєм, спа- 
лениною і всяким можливим паскудством.

Переїжджаючи попри Симбірск жалував, що не міг 
оглянути памятника Карамзина.

За те корабель спинився біля Казаня і Шевченко 
зробив два нариси з того города. В вечір, їдучи дальше, 
читали на кораблі »Наливайка« і »Войнаровського«. 
Шевченко мабуть живо пригадав собі Рилісва і його 
сумну долю. 20 вересня в 11 годині рано »Князь Пожар- 
ский« запустив якор напроти Нижнього Новгорода.

8*
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»Указт> обт> отстаіш,Ь.« — Історична література. — Життя в Ни
жньому Новгороді. — Малярські праці, театр, товариство. — 
Катерина Борисівна ІІіунівна. — Хвилева любов. — Гостина 
Щепкина. — »ІІеофіти.« — »Дервіш і Сатрап.« — Чи поетичний 
ґеній Шевченка горів, чи догорював? — »ІІевиносимо нудна ро
ботам — »Доля.« — »Муза.« — »Слава.« — »Відьма.« — »Лілея« і 
»Русалка«. — Дозвіл на приїзд у Петербург. — Пращальний обід.

В Нижньому довідався поет, що начальник поліції 
велів собі дати знати о приїзді Шевченка до Нижнього.

Від його жадали, щоб відбув подорож по етапу до 
Оренбурґа та взяв з-відти »указь обь отставкЬ«.

Щоб оминути немилу подорож поет мусів прокину
тися хорим. Читав Богдана Хмельницького, моноґрафію 
Костомарова і любувався цею лектурою.

»Повчаюча, напучаюча книжка! Історична література 
за останні десять літ сильно поступила на-перед. Вона 
освітила подробиці, закопчені димом кадила, ревно па
леного перед порфірородними і долами.«

В Нижнім довелося Шевченкові! довше побути, закн 
наспіли потрібні урядові письма.

Рисував собор і Кремль, читав, писав, ходив до те
атру. Потєхіна »Судь людской« не подобався нашому 
поетови. »Драма дрантя з подробицями«. Так само Ко- 
цебуе не дуже припав йому до вподоби. Зате радо слу
хав музики Моцарта до Дон-Хуана, увертюру Маєрбера 
до »Роберта«, Россінього-, Вебера і Гайдна. »Божествен- 

і ний Гайден! Божественна музика!« — занотував у сво
йому дневнику. В Нижнім Новгороді стрівся Шевченко 
з деякії давними знайомими й пізнав богато нових, між- 
ними чимало людий іменитих. Буваючи в театрі пізнав 
молоду драматичну артистку Катерину Борисівну Піунів- 
ну, »дуже любу дівчину« і знайомство це довело до того, 
що поет написав до неї листа, у якому признався »що



стати вашим му
жем було-би для 
мене найбільшим 
щасттєм а зречися 
цьої думки буде 
трудно.«

Та все-ж таки 
незабаром пройш
лось зречися. Мо
лода дівчина не 

бачила мабуть 
щасття у подруж- 
жу з чоловіком, 
хоч не так то ста
рим, але знище
ним тяжкою нево

лею. Хвилева 
любов пригадала 
мабуть поетовії 
його Оксану, то
варишку молодих 
літ, котрої іменем 
охрестив кілька ге
роїнь своїх творів
і Дуню Гашовську у Варшаві, може й княжну Варвару, 
свого ангела опікуна і до його любовних розчарований 
прибув оден більше епізод. Епізод, бо як із дневника 
видно, поет не довго тужив за Катериною Борисівною.

Зтужившися за живописсю поет дуже богато малював 
у Нужньому, красками й олівцями. Між иншими портре
тував ^ звісну тодішню перворядну красавицю Попову. 
Був це перший його портрет за гроші (25 рублів!).

Тут довідався, що буцім-то у Москві між молодіжю 
ходить лист Костомарова до царя, повний правди, ширший 
та мудрійший від листу Герцена, що Куліш видав свою 
Граматку, що 1856 р. була у Катеринославщині ворохобня, ,

Церковна вежа в Нижньому Новгороді.



що Марко Вовчок — це псевдонім М. А. Марковички. 
Усе, що діялось на Україні незвичайно живо цікавило 
поета, який так довго не бачив ріднього краю.

Незвичайно врадувала його гостина друга Шепкина, 
відомого драматичного артиста.

Три дні перебував він у Нижньому, приїхавши туди, 
щоб скорше побачитися з Шевченком, якого, поки

що не пускали в столиці1).
З початком грудня 

приступив до літературної 
праці.

»ЧоТири дні, від 5—8 
писав пому, назви її ще не 
придумав. Здається назву 
»Неофіти«, або перші хріїг 
стіяни . . .

Незнаю, коли я возьму 
ея за »Дервіша й Сатрапа«, 
а почуваю велику охоту до 
писання.«

І справді мусіла бути 
велика охота, коли за чо
тири дні поет написав оден 
із своїх більших та цінній-

ших творів. (623 вірші!)
Деякі з дослідників Тарасових творів, між ними й 

Др. бнзен кажуть, що після довголітньої тюрми поетова 
творча сила ослабла, що ґеній його після повороту із 
Новопетровська догорював тільки, а не палав. »Неофітн« 
перечать тому. Щоб перелетіти, і то у перве, »во время * і

Ц Дневник. 23. жовтня: Шрейдерс повідомив мене, що до 
тутешнього військокого губернатора прийшло про мене урядове 
писмо від командира Оренбурського віддільного корпусу . . . 
В письмі цім сказано, що мені забороняється вступ до обох столиць
і що я знаходжуся під тайним доглядом поліції. Гарна отце воля! 
собака на припоні. Це значить: варто гіодяки, ваше величество!



опо, як той мерзенний Рим з Пероном в поганих оргіях 
конав«, щоб давні спомини перших мучеників за віру 
звязати в гармонійний образ із сучасними пересліду
ваннями за правду, щоб з душі добути пламінну молитву 
»1Іренепорочная в женах«, щоб вертаючи після десяти
літньої неволі кликати: Молітесь правді на землі, а більше 
на землі нікому не поклонітесь! — на це треба мати богато 
творчої сили і молодечого запалу. Буйність уяви, легкість 
вірша, невимушені рими, майстерство кольориту, незрів- 
нане архаізовашш мови вказують на це, що Шевченко тео- 
рпв і що неволя зруйнувала його фізично, але творчого 
духа не вбила. Недаром заповідав він у дневнику, що 
коли вирветься на волю його вірші попливуть плавнійше, 
свобі^нійше, простійше. Всі ті прикмети має дійсно вірш 
»ІІеофітів«. Пригадаймо собі тільки виїмок із псалми.

Преподобнії во сіїаві 
І на тихих ложах 
Радуються, благословлять,
Хвалять імя боже.
І мечі в руках їх добрі,
Острі обоюду 
На отмщеніє язиком 
І в науку людям.
Окують царей неситих 
В залізнії пута,
І їх славних оковами 
Ручними окрутять;
І осудять неправедних 
Судом своїм правим,
І во віки стане слава-,
Преподобним слава!

Або мистецький конець поеми про Алькидового сина.
А ти осталася одна 
На березі, і ти дивилась,
Як розстелилися, стелились
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Круги широкії над ним,
Над сином праведним твоїм . . .
Дивилась, поки не осталось 
Живого сліду на воді,
І усміхнулася тоді 
І тяжко, страшно заридала,
І помолилась в перший раз 
За нас Розпятому.

Деж тут слідний занепад творчої сили ? Навпаки вона 
добувається якоюсь новою струєю, як вулькан новим 
кратером.

В Нижнім Новгороді переписував Шевченко свого 
»Матроза« (»Прогулка сь пользою и не безь морали«) Ви

дався поетовії за-ііадті 
розтягеним, а перепису
вання дуже йому наску
чило. »Невнноснмо-нудна 
робота! Літератам по
винні платити не за пи
сання, але за перепису
вання власних творів« — 
каже з гумором.

9 лютого »без най
меншого силування на
писав три поезії: »Доля«, 
»Муза« й »Слава«. Ці
каво, що не пригадував 
собі »Пустки«, яку на
писав у Києві 13. XII. 
1844 й присвятив Щеп- 
кинови. »Цілком не пам
ятай) тої »Пустки«, а чую 
о ній вже не перший раз.« 

21 лютого почав пе- 
Тарас Шевченко. реписувати для Друку



спої поезії, писані під 1847 до 1858 року. »ІІе знаю, чи 
багато доброго зерна виберуть із цеї половин Крім того 
працював над »Відьмою«. »Я занадто цупко взявся за 
свою »Відьму«, так цупко, що ііііні скінчив. А роботи 
було не-мало, і скінчив, здається, не згірше. Переписав 
і злегка »Лілсю<< і»Русалку«. Як то приймуть земляки мої 
мою невільницьку музу?«

За такою працею минуло пять місяців. Між тим 
рішила ея справа Шевченкового повороту.

Саме на свої уродини дістав він лист від Лазарев
ського, що позволено йому, приїхати до Петербурга й 
жити там. »Кращого поздоровлення не можна собі ба
жати. «

Того-ж дня о 3 годині у Шрайдерса зібралися на 
обід: М. ІП. Брилкіни, Ґрас, Лапа, Кудлай, Кадинський, 
Фрайліх, артисти Климовський і Владиміров, Попов і 
Товбнч. »При обіді булсГ шумно, весело й дуже гарно, бо 
товариство було однодушне, просте й у високому ступіни 
благородне. При шампані виголосив я промову: Найперше 
подякував моїм гостям за честь, а на-кінці сказав, що я 
до нікого не мати-му жалю, коли всюди стрічати-му таких 
добрих людий, як вони, і що память їх завсігди заховаю 
в мойому серці.«

Першого марця записує поет: »Від міністра внутріш- 
них справ прийшло до тутешнього ґубернатора писмо, що 
мені дозволено проживати в Петербурзі, але все ще під 
надзором поліції.«

7 марця від полудня до 1 години в ночи прощався 
Шевченко із своїми нижегородськими приятелями. Роз
ставання закінчив у М. Дорохової вечерою і тостом за 
здоровля ґрафині Н. І. Толстої.

Видно-при ніякій нагоді не забував поет своєї благої 
заступниці.



Виїзд із Нижнього Новгорода. — Стріча з Бутаковим. — Москва.
— Щепкин. — Дмитро Егорович Мін. — Недуга Тараса. — ІІоет 
і його ангел хранитель. — Переписані твори. — Згадка про Куліша.
— Максимович і його дружина. — Українська пісня. —.Сергій 
Аксаков: Поґодін і Шевіреві. — Хомяков і кн. Волконский. —

Дальша дорога.

З Нижнього Новгорода виїхав Шевченко 8 марця 
о 3 годині по-полудні саньми, а о 9 в ночі приїхав до 
Владиміра возом. Тут, на почтовій стадії здибався з 
Бутаковим, під котрого командою 1848 й 49 року плавав 
по Аральському морі. Був це неначе останній живніі 
спомин й останнє пращання з неволею. На саму згадку 
про пустиню серце Шевченка холонуло.

В 11 годині вечером приїхав* поет до Москви і зараз 
на другий день рано пійшов шукати свого друга Щепкнна. 
У його й замешкав. Тут занедужав на очи. Лічив його 
Дмитро Егорович Мін, учений перекладач Данта, й ще 
більше вчений та досвідний лікар.

Мін кілька днів казав Шевченкови не виходити з 
хати, але поет не втерпів і вечером »тншком-шішком« 
відвідав давно невиданого друга, княжну Варвару Ми
колаївну Рєпнін.

»У неї корисна переміна; стала повнійша й мов-бп 
молодша.«

Таким одиноким реченнєм збуває поет опис стрічі з 
людиною, яку так високо цінив, до якої спішився, не зва
жаючи на недуже око. Між словами можна дочитатися, 
що стріча вийшла сумовитою. Княжна не сподівала ея 
побачити такого Шевченка, яким він був тепер. Вправді 
з неволі посилав він їй свій портрет (словами), як салдата 
лисого й опущеного, але в душі носила вона його таким, 
яким в останнє бачила, молодим, повним темпераменту, 
з палкими очима, з чолом високим, круглим, гладким.



Тепер явився ііі передвчасшш старець, з довгими сідими 
вусами, з лисою головою, з морщинами під утомленими 
очима. Душею остався поет таким, як був і перше, вічно 
молодим, скорим до ласки й гніву, чутливим на добро 
й красу, на горе іі кривду, але його тілесний образ пере
мінився до непізнання.

18. марця скінчив Шевченко в Москві переписувати

Московський універзитет.

свої твори за 1847 рік. »ПІкода, що нема з ким тямущим 
прочитати. Михайло Семенович не суддя в тій справі, 
він занадто поривається. Максимович — сей просто пре- 
клоняється перед моїм віршем. Бодянський також. Треба 
буде підождати Куліша; він хоч жостоко, а деколи скаже 
правду. За те йому не говори правди, як хочеш заховати 
з ним добрі відносини.«

З побуту в Москві був Шевченко дуже вдоволений. 
»Гріх мені нарікати на долю, що вона загальмувала мою 
їзду до Петербурга. За оден тиждень я тут стрівся і



познайомився з такими людьми, з якими й через кілька 
літ не вдало-б ея мені стрінутись.« Особливо любувався 
співом М. В. Максимовички. »Хоч нині страстна пятннця, 
вона цілий вечір співала мені наші рідні сердечні пісні. 
А співала так гарно, з таким чуттям, що мені здавалося, 
що я знаходжуся на берегах широкого Дніпра.« І стріча 
з Сергієм Аксаковим, »прекрасним, благородним старцем«

- врадувала його
дуже.

Цей запросив 
Шевченка на літо 
до себе на село.

Великдень від
святкував у Щеп- 
кина, у якого не 
було призначеного 
часу на говіння. 
»Відцуратися спо- 
конвічнього зви
чаю обїдатися й 
обпиватися зі схо
дом сонця, та се-ж 
просто наруга над 
святощами.«

Максимович дав 
в честь Шевченка 
обід, на якому був

Поґодін і Шевірев. Останній не подобався Шевчен- 
кови: »солодкий до нудоти старушок«. Господар виго
лосив вірші, які зложив на привіт вертаючого з неволі 
поета, а по обіді »люба господиня« відспівала кілька 
українських пісень. У Кошелова стрівся Шевченко із 
Хомяковим та з кн. Волконским, декабристом. »Він 
спокійно, без найменчої Злости розповів мені деякі епі
зоди із свойого ЗО літнього заслання; нарешті додав, що 
ці із його товаришів, яких позакидали до самітних келій

Михайло Максимович.



тюремних, псі повмірали, а ці, що нудилися по кілька 
разом, пережили своє мордовашш, між ними й він.« 
20 марця, о 9 годині рано, розстався Шевченко ізЩепкином, 
а о 2 від’їхав залізницею в Петербург.

В Москві найбільше тішило його це, що знайшов у 
просвічених Москвичів, а особливо в родині Аксакових, 
дуже теплу привітливість для себе й щире спочуття для 
своїх віршів.

X X I I I .

Приїзд до Петербурга. — Лазаревський. — Шевченко й родина 
Толстих. — Прошений обід в честь поета. — Промова Старова. — 
Вірш Желіґовского. — Великі сподівання і як до них ставився 
Шевченко. »ІОродивий« і »Я не нездужаю нівроку«. ■— Різка про
грама непереєднаного революціонера. — Славні знайомі. — Син 
колишнього »душевладілця«. — Айра Ольдридж. — Пісня тов- 
мачкою.— Турґенсв.— Нова зірка на українському небосклоні.— 
»Він оден володіє нашою мовою.« — Микешин і монумент тисячо

ліття. — Шевченко й чисте обличчя Росії.

О годині 8 вечером 26. м. приїхав поет у Петербург 
і зайшов прямо з залізниці до свого друга Лазаревського, 
який так пильно піклувався ним за час прогнання і мав 
це особливе щасття першим сповіщувати Шевченка про 
визвіл з неволі й про дозвіл на перебування в Петербурзі.

Дуже сердечно стрінули Шевченка в родині Толстих. 
В дневнику, 28 марця, пише поет. »Ця стріча була сердеч- 
нійша від усякої стрічи свояків. Багато хотів я висказати 
їй (Ґрафині Толстій), і не сказав нічого. Нехай вже на 
другий! Пляшкою шампана освятили ми святе радістне 
побачіцня і в 8 годині розійшлися.« Вечером ЗО. марця 
ґрафиня Настасія Івановна представила Шевченка своїм 
знайомим, що у великому гурті зібралися у неї. Витали 
його як давно дожиданого, дорогого гостя. 12 квітня у 
Толстих був прошений обід в честь Шевченка для числен
них приятелів того знаменитого й усіми шанованого дому.



При обіді ґраф Толстой сказав коротке слово в честь 
царя (Толстой був віцепрезідентом академії штук) а про
мову в честь поета виголосив Микола Дмитрієвич Старов, 
звісний росийський письменник. Він казав: »Нещасття 
Шевченка скінчилося і цим усунено одну з величезних 
кривд. Ми не нарушимо скромності! цих, що заходилися 
біля цього доброго діла й придбали собі дяку кождого, 
кому воно лежало на серці. Скажемо, що нам радісно 
бачити цього Шевченка, котрий серед страшних, вбийчпх 
обставин в суворих мурах »казарми смердячої« не ослаб 
духом, не впав у розпуку, але зберіг любов до своєї 
долі, бо вона благородна. Це високий прнмір для всіх 
наших артистів і поетів. Вже це одно достойне зробити 
Шевченка безсмертним. ІІозвольте-ж піднести тост по
дяки за цього Шевченка, що своїми стражданнями під
держав святу віру, що дійсно моральну природу чоловіка 
жадними обставинами не можливо побороти.«

У Тол стих бував Шевченко частим гостем і ґрафиня 
нераз просила його до себе, хоч не мала ніякого діла, 
прямо, щоб побачитися й поговорити з чоловіком, якого 
поважала й цінила. Які щирі й близькі відносини вязалн 
Шевченки з родиною Тол стих, видно зі споминів їх доньки, 
П. Юнґе. Каже вона між иншим, що коли ґраф Толстий 
прийшов з городу домів із щасливою вісткою про амнестію 
нашого поета, тоді розбуджено дітий і зібрано їх у їдалні, 
де ціла родина відсвяткувала радісний момент.

Круг знакомих Тараса Шевченка в Петербурзі по
ширював ея з кождою дниною. Тут стрів він своїх поль
ських товаришів недолі з Оренбурґа: Сіраковского, Ста- 
невича й Желіґовского-Сову. Цей присвятив йому вірш, 
який кінчиться строфою:

Яак рггесі §гоІет зїопса ргузка 
Сіетпеі посу тгок і сіііой,
Так гЬамієпіа с1і\\'і1а Ьіізка,
Кіейу \УІЄ82С20\У ГОСІ2І ІИ(І.



Коли цим спасенним мало бути знесення кріпацтва, так 
Сова не помилився, коли-ж він на думці мав волю на
родів, так сподівання його були дещо передчасні. Та 
на всякий спосіб вірш цей характеризує ті великі спо
дівання, якими захоплювалися інтеліґентні люди в Росії 
з хвилею, як на пристіл ступив Александер ІІ. Що й 
українські круги не інакше думали, це видно з листів 
Куліша до Шевченка. »Цар, дай Бог, йому здоровля й 
довгого царствовання, не забороняє нашої мови. Тепер 
процвите рідне слово1).« »Не годиться напоминать до
брому синови про діла його батька . . . Він-же тепер у 
нас первий чоловік; як-би не він, то й дихнуть нам не 
дали-б* 2).«

ІЦо Шевченко був иншоі гадки, показують його »Не- 
офіти« »ІОродивий« і думка »Я не нездужаю, — нівроку«, 
— де читаємо ось яку проґраму:

Добра не жди,
Не жди сподіваної волі —
Вона заснула: цар Микола 
її приспав, а щоб збудить 
Хиренну волю, треба миром /
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога 
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого пяного 
Та византийство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.

Шевченко й після заслання, по амнестії, остався не- 
переєднаним революціонером, який вірив у діло і в-супсрсч

*) Чальїй. »Жизнь и произведенія« Т. Шевченка, стор. 105-106.
2) Там-же, стор. 117.



рожевим сподіванням Куліша голосив червону програму 
діла.

Хто з них був прав — бачимо нині.
Між Росіянами, знайомими Шевченка, бачимо: ґр. А. 

Толстого, поета й драматурга, ґенерала Хрулева, оборон- 
ника Севастополя, славного математика М. В. Остроград- 
ского, поета Мея, що перекладав деякі вірші Шевченка, 
професора Кавеліна, братів Жемчужніковнх, адмірала 
Ґоленіщева, знаменитого ритовника Йордана, малярів 
Михайлова й Лукашевича, оберсекретаря синода Юзе- 
фовича, й богато других. Товариство, не яке-будь! Під 
конець життя познайомився в академії штук ізТурґенєвом, 
якому й завдячуємо останній портрет Шевченка, списаний 
мистецьким словом великого повістяра.

Доля хотіла, щоб на склоні літ пізнав поет також 
сина того чоловіка, який колись мав для його таке велике 
значіння — В. П. Енґельгардта. Був це молодий, дуже 
порядний чоловік. »Багато, пребагато-записує Шевченко 
іґдневнику — зворушилося у мене в душі при стрічі — з 
сином мого колишнього пана. Але забуття тому, що ми
нуло, а мир і любов тому, що є тепер.«

Серед такого товариства й на таких то знайом
ствах минали поетови останні літа його жизні. З днев- 
ника довідуємося, що раз пересидів Шевченко з Каве- 
ліном до 3 години в ночі на розмові про минувшу іі 
будучу долю Славян, про психольоґію й фільософію. 
Коли додати, що мав біля себе своїх найблищнх 
приятелів. Білозерського, Костомарова й Семена Гулака, 
то певно, що не нудьгував тепер так, як колись 
на засланню. Ходив до театру, на концерти й радо 
бував у домах, в яких плекали спів та музику. Між 
иншими залюбки слухав славлого пяніста Контского, 
який акомпонював йому до українських пісень а також 
любувався читаннями свого старого друга Щепкина, який 
з Москви приїздив у Петербург відвідувати Шевченка. 
Коли-ж у перве побачив славного трагіка, негра Айру



Оідрпдж, врадувався пе-мало. Після виступу в »Отеллю« 
назвав, його великим артистом. Познайомилися у Тол- 
стих. Двох людий з иншого підсоння, далеких собі ви
глядом, світоглядом, вдачею, а прецінь так близьких.

Ольдридж. Рисунок олівцем з 1858 р.

Оба були колись невольниками, оба великі артисти, душі 
задивлені в якусь не з цьбгСГ світа красу. Ольдридж, хо
тів дістатися до театру, а що псам і муринам був туди 
вхід заборонений, так мусів стати слугою-невольником 
у якогось актора, — Шевченко, бажаючи вчитися маляр
ства, попав у неволю Ширяєва. Оба приборкали свою 

у. а. т. і. 9



долю і стали видними людьми, оба ненавиділи неволі й 
цілого того устрою, що ділив людий на вольних й по
неволених. На-жаль не могли розмовляти з собою без 
перекладача. Але лучила їх пісня — найлучша товмачка. 
Шевченко співав українських, народніх пісень, Ольдридж 
неґританських, або стародавніх романсів английських.

Иноді приходив Ольдридж до Шевченка, замикалися 
двері й вони оставалися у двох. Бог знає, як і що вони 
тоді говорили1).

Шевченко змалював портрет знаменитого трагіка, а 
Ольдридж придбав собі портрет Шевченка, роботи Ми- 
кешина.

Не так гарно складалося знакомство з Турґенєвим, 
чоловіком великої культури, але цілком иншого крою. 
Автор »Батьків і дітий« був сином дідича, звик був до 
тонких форм товариських і у своїх творах велику вагу 
прикладав до літературньої форми. Він не міг прилип
нути душею до чоловіка такої щирої, наглої вдачі, яким 
був Шевченко. По думці Турґенєва Шевченко був лю
диною замкненою в собі. Робив вражіння не поета, а 
чоловіка самотного, у якого в душі багато болю і тер
піння і який туди нерадо кого-будь пускає. Загалоіл- 
вдача пристрасна, неоховстана, долею гноблена, але не- 
зломана; чоловік із народу, поет і патріот. По словам 
Турґенєва Шевченко писав якусь поему, мовою, котру 
могли-б розуміти Москалі й Українці і прочитував йому 
навіть початок тої поеми* 2).

За-те від першої стрічі полюбив Тарас молоду письмен
ницю М. Марковичку, що своїми оповіданнями від одного 
разу здобула собі славу і полонила навіть такого вибагли
вого критика літературного діла, яким був Турґенєв.

Твори Марковички пізнав Тарас давнійше, ще в

х) Так їх і змалював знаменитий ілюстратор-Пастернак в 
»Клич-і«.

2) »Споминки про Шевченка И. С. Тургенєва.« »Кобзарь« у 
Празі, 1876, стор. 17.



Іїовопетровську, куди їх післав був йому Куліш, як 
найцікавійшу новину з листом, який починався словами: 
»Бач, які дива творяться!«

Тепер пізнав поет саму авторку славних »Народніх 
оповіданнь«.

Молода письменниця являлася йому, як сповнення 
його колишньої молитви, щоб Бог післав Україні »крот- 
кого пророка і облечителя жестоких, людий неситих«. 
І от-се сходила, нова, ясна 
зоря над українським літе
ратурним овидом. Являла 
ея сила, від якої віяло 
молодісттю. Поет дивився 
на неї, як батько на та
лановиту дитину, на свою 
наслідницю. Особливо ви
соко цінив її мову. Коли 
Турґенєв питався, якого-б 
автора читати, щоб на
вчиться »малороссійского 
язьша«, Шевченко відпо
вів: »Марка Вовчка; він 
оден володіє нашою мо
вою.« їй присвятив пре
гарний вірш »Марку Вовчку« і »На панщині пшеницю 
жала«, чудову ілюстрацію до книги про кріпацьке горе.

Тоді то познайомив ея також Шевченко з малярем 
Михайлом Микешином, що зілюстрував його життя і 
твори. Микешин працював над мод елем для памятника 
тисячоліття Росії. Між множеством постатий вибивавей 
Петро І., »той, що роспинав матір Україну«. Без жалю 
й злости не міг поет дивитися на монумент царату.

На отсім монументі мав Микешин гадку поміж ро- 
сийськими письменниками миколаївської доби примістити 
також Шевченка. Та на-щасття в правительственних кру
гах знявся крик і образом Шевченка не забруднено »чи

Марія Марковичка.



стого обличчя Росії«, ані на його місці не посаджено до- 
стойнійшої особи, »яких Малороссії не бракує«.

Тарас Шевченко після повороту із заслання.

Кажу: на щасття, бо як-же було-б найбільшому 
поетови України стояти на монументі в честь гнобителів 
українського народу1). *)

*) С. Ефремов. Шевченко, стр. 178.



Академія штук.-ґрашори. — Йордан. — Великі пляни. — Куліш, 
Костомарів, Білозерський. — »Основа.« — Шевченко й семейне 

життя. — »Під явором.« — Мрії і дійсність.

Згодом замешкав Шевченко в Академії штук, де став 
працювати над ґравюрою, за що й одержав ступінь ака

деміка. Гравюра, як знаємо, це його давна мрія. Про неї 
писав він у своїм дневнику і в листі до ґрафа Толстого.
Незабаром по приїзді в Петербург, дня 3 мая стрівся 

в Ермітажу, в цім величавім новім будинку, який йому 
так дуже не подобався, із »знаменитим ритовником« 
Йорданом. Цей чув про намір Шевченка взятися до аква- 
тінти й предложив йому свою поміч. Шевченко зараз і

і



вибрав собі образ на першу пробу: Мурілля »Святу Ро
дину«.

На другий день зайшов до Йордана і цей »любий чо
ловік і артист« показав йому всі способи ритовництва 
акватінтою і заявив готовість помагати йому в усім, що 
буде тільки в його спромозі.

Шевченко дуже пильно забрався до діла і мимо 
оживленого товариського життя, мимо доволі великої 
літературної праці зладив чимало офортів і дійшов до 
такого мистецьтва, що під деякими с них могли-б, по сло
вам знатоків цього діла підписатися й найбільші Графіки. 
Ще оден доказ, що сили творчі Шевченка не були вичерпані 
і що в знеможенім тілі крився заєдно великий, сильний дух.

В Петербурзі, саме тоді проявилася була доволі 
сильна українська робота. Куліш, Костомарів, Білозер- 
ський і другі снували великі пляни нової праці для 
піддвигнення народу. Заходилися видавати книжки для 
народньої просвіти й часопись для українських інтеліген
тів яка-б їх обєднювала й гуртувала. (Основа.) В-загалі 
в Россії ніколи не було тільки всіляких виданнь, що 
тоді. Ними по словам Шелґунова можна було оклеїти 
башню Івана Великого.

Осередком українського літературнью руху був Ку
ліш; та на Шевченка дивилися усі, як на верховного 
представника й провідника українсьтва, а він, розуміючи 
це, 'не відтягався від жадної нагоди, де-б міг послужити 
дорогій свому серцю справі. Бував на сходинах, на
радах, читав кожню українську книжку й сам носився 
з думкою видавати для народу елементарні підручники.

Віку в Петербурзі доживати не хотів.
Заєдно думав про це, щоб поселитися на Вкраїні й 

Г 8ажити семейним життям. Мати свою хату над Дніпром, мати 
вірну дружину і з того маленького свойого раю диви- 

' тися на далеке, пережити пекло — отсі його задушевні 
мрії відбиваються у деяких тодішних віршах, як приміром 
в »Подражанію Едуардові Сові« (Посажу коло хати).



В листі до жінки Михайла Максимовича, у якім 
дуже гарно вяжеться повага з гумором пише Шевченко: 
»Я вас просив, щоб Ви мене оженили, — а то, як Ви не 
оженете, то й сам Бог не оженить, так і пропаду бурлакою 
на чужині. На те літо, як Бог поможе, буду в Києві й 
на Михайловій Горі, а Ви там де-небудь під явором, або 
під вербою і поставте мою заквітчану княгиню, а я піду 
погулять та й зостріну її.« А в другому листі, посилаючи 
свій портрет, ніби просить: ». . . будьте ласкаві не пока
зуйте його дівчатам, а то вони злякаються, — подумають, 
що я гайдамацький батько, та ні одна і за-між не пійде 
за такого паливоду. А тим часом одній, найкращій, ска
жіть тихенько, щоб рушники дбала, та щоб на свойому 
огороді гарбузів не сажала.«

Тільки-ж і цим разом мрії його осталися мріями. 
Дійсність казала йому сидіти одному в холодній хаті, 
без тихої розмови й щирої поради, сидіти, поки надія не 
одурить його, не осміє та морозом не укує палких колись 
очий, сидіти і — нічогісінько не ждати.

XXV.

Третя поїздка на Україну. — Стріча з сестрою Іриною — у віршу 
Шевченка і в ії оповіданню. — Гостина в Корсуні. — Вартоломей 
Шевченко. — Українські ночі. — »Щоб Дніпро плив біля самого 
порога.« — Пригода на Михайловій горі. — Знова арешт. — Мошні, 
Черкаси, Київ. — Рада Васильчикова. — За Александра ІІ як і 
за Миколи І. — Переяслав. — Сумний спомин і болючий вірш. — 

Стріча з Сошенком і Чалим.

Не дивлячись на гарне петербурське товариство 
рвався Шевченко на Україну, між бідний, рідний на
род, тужив за українською природою і нарікав у листах 
на воздух над Невою, у якому можна задушитися.

Та бажання його не легко могло сповнитися. Хоч 
жив і товаришував з усякими »високопоставленими осо



бами«, то все-ж таки оставав ея під поліцийним догля
дом — (його головним надзорцем був ґр. Шувалов). 
Впливові приятелі Шевченка мусіли чи-мало наклопо^ 
татися, щоб роздобути для його потрібний на виїзд в 
Україну пашпорт »для поправлення здоровля й мальо- 
вання краєвидів із природи.« 3 початком червня 1859 р. 
поїхав Тарас Шевченко (третій раз від свого виїзду з 
Енґельгардтом), на Україну.

Побував на старих, знайомих місцях на Лівобережжі 
й на Правобережжі та завітав до Кирилівки, щоб поба
читися з ріднею. Але-ж великої радости з тої стрічі не 
було йому. Його браття й сестри заєдно тягнули тяжку 
кріпацьку шлию, а й народови тако-ж не покращало.

Стрічу з сестрою Іриною змалював Тарас у гарному 
віршу »Сестрі« (Минаючи убогі села), у якому потішає її 
словами:

1 Молися, сестро! Будем живі,
То Бог поможе перейти.

*.

Стріча з сестрою.



Іргша-ж оповідає, що стрів її Тарас у городі, що сіли 
собі гарненько під грушею, що він положив голову на її 
коліна, а вона розказувала йому про своє гірке життя. 
(Ірина була вдовою по малярі Бойку.) »Молися, сестро — 
сказав Тарас — і я вольний і ти вольна.« Інтересно, як 
от-сі слова сходяться у віршу Шевченка і в оповіданню 
його сестри.

З Кнрилівки заїхав поет до Корсуня, де його свояк, 
Вартоломей Шевченко був управителем дібр князя Ло- 
пухина. Тут оставав поет кілька тижнів, радо пере
сиджуючи у великому Лопухинському саду. (Вартоло
мей був оженений з сестрінкою Тараса і у його почував 
себе Тарас, мов у рідні.)

Чудові українські ночі держали його иноді в садку 
аж до ранньої зорі і не пускали в хату.

Шевченкови забажалося купити собі трохи землі й 
побудувати хату, але так, щоби Дніпро плив біля самого 
порога. Ходив і їздив 
понад Дніпром та шу
кав пригожого місця.
Знайшов його у маєт
ку польського дідича 
Парчевського, але-ж 
цей пан не хотів мати 
сусідом поета-бунтаря 
і казав, що перше му
сить побалакати з ґе- 
нерал-ґубернатором.

Побувши у Горо
дищу відвідав Шев
ченко Максимовичів на 
Михайловій Горі. Тут 
його й стрінула немила 
пригода. На донос дея
ких польських дідичів
його арештовано, ніби Варт. Шевченко.



за богухолоство та за підбурювання народу. Три дні 
держали поета в Мошнях, в становій кватирі, а відтак 
повезли дальше, до Черкас. Тут написав поет вірш 
»Сестрі« (тому в йому й сказано: »І ми прокинулись, 
ти — на панщині-, а я — в неволі! . . .«). З Черкас по
тягнули поета в Київ, у кріпость. Що йно завдяки тодіш
ньому ґенерал-ґубернаторови, І. Васильчикову, дістався 
Шевченко знова на волю. »їдьте хутчійш до Петер
бурга; — сказав він Шевченкови, — там люди мудріщі 
і не чіпаються за дрібниці, щоб заслужитися.«

Так за це, що поет радо приставав із селянами, та 
провадив із ними розмови про їхнє горе, стрінула його 
ще раз та сама кара, яку недавно відбув — неволя.

Він впевнився, що й за Александра ІІ, як і за Ми
коли І осталися ці самі порядки і так само тепер, як і 
переділе, не вільно просвічати народу, не вільно бажати 
йому добра. Це каригідний вчинок . . .

В Переяславі обвіяли поета спомини Хмельниччини 
й Переяславського договору і він написав вірш, у якому 
докоряє Богданови Хмельницькому за його політику. 
Вірш держаний у дуже різкому тоні.

Крім отсих двох (»Сестрі« і »Якби то ти, Богдане 
пяний«), написав Шевченко підчас третьої гостини на 
Україні три вірші, а саме: »Ой по горі ромен цвіте« 
(Лохвин) »Ой маю, маю я оченята« (Пирятин), »Колись 
дурною головою« (Черкааси). Останній, автобіоґрафічний. 
Під вражінням арешту:

0 горе, горенько мені!
1 де я в світі заховаюсь?
Що-день Пилати розпинають,
Морозять, шкварять на огні . . .

Видно другий арешт збентежив був поета не-на-жарти. 
І хто зна, як довго прийшлоб-ся було йому сидіти у хо
лодній, коли-б не Васильчиков, людина добра й чесна, який 
відніс ея критично до панських доносів на хлопського поета.



Добувшися на волю поїхав Шевченко в Київ, де про
живав під доглядом жандармського полковника. В Києві 
стрів свого колишнього товариша, Сошенка, що жив 
у церковному домі »всіх скорбящих«. Стрічався також 
з інспектором ґімназії М. К. Чалим, автором пізнійшоі 
моноґрафії про Шевченка. В розмовах з приятелями 
незвичайно хвалив Марка Вовчка, а дещо недоцінював 
Некрасова, якого вважав не поетом, а віршописцем, не 

-прочуваючи, що пізнійша росийська критика як-раз із 
Некрасовим порівнюватиме його твори.

XXVI.

Шевченко знова в Петербурзі. — »Марія.« — Дальші гіляни життя 
на Україні. — Хата й жінка. — Сватання з Харитою. — »Харита 
хоче ще гуляти.« — Роман у Стрілній. — Остання любовна не
вдача. — Її відгук у віршах. — Нове видання Кобзаря. — »Як 
мені доступитися до цензури?« — »Букварь.« — Ще одно розчаро-

вання.

Вернувши, в осені того-ж року, в Петербург, забрався 
Шевченко пильно до роботи, літературньої й малярської.

Нераз з-ранку до вечора не відривався від діла.
Тоді й написана його поема з біблійного життя 

»Марія«, тоді з’явилося з-під його руки також чи-мало 
офортів.

»Марія« була причиною переслідованнь творів Шев
ченка, як богохульного поета. Та зовсім несправедливо, 
бо поема ця написана з глубоким пієтизмом для Ісусової 
Матері, лиш минається вона з церковними доґмами, бо 
Шевченко був віруючим недоґматистом.

Як маляр, знав Шевченко образи Матери Божої 
Рафаеля, Мурілля, Гольбайна й розумів, що всі вони 
поставлені на реальному ґрунті і не згідні, ані по костю
мам, ані по краєвидам, ні по концепції з приписами цер
кви, а прецінь це архитвори. Малярі малювали по своїй



Р. А. Бруні. Офорт Т. Шевченка з 1860 р.

уяві, так, як веліло їм серце, а моделів підбірали серед 
свого окруження. І Шевченкова поема, на тему святої 
Родини, більш апокрифічна, чим церковна, але всеж таки- 
виспівана чистими устами, а що не богохульна про це 
говорить заспів.

Пренепорочная, благая!
Молюся, плачу і ридаю:
Воззри, Пречистая, на їх,
Оттих окрадених, сліпих 
Невольників; подай їм силу 
Твойого мученика Сина,
Щоб хрест-кайдани донесли 
До самого, самого краю!



Значиться поет пише »Марію« як молитву за братів-крі- 
паків, щоб вони щасливо діждали скорого визволення. 
Хто знає ІІІевченкову любов до поневоленого селянства, 
цей розуміє, що поет щире, а не богохульно молився.

До того з життя і творів Шевченка відомо нам, як 
він преклонявся перед образом матері в-загалі, а матері 
Божої з-окрема, тож і гоиенія за »Марію« були тільки 
доказом незрозуміння намірів поета з одного боку, а за- 
скорузлости з другого. »Марія« визначається прегарними 
образами, як отсей:

Понад водою 
Ходою тихою пішла,
Лопух край берега найшла,
Лопух зірвала і накрила,
Неначе бриликом, свою 
Головоньку тую смутную,
Свою головоньку святую,
І зникла в темному гаю.

Образи, які рівнати можна хіба з малюнками Ботічеллі 
і з композиціями прімітивістів.

У Петербурзі почував себе' поет заєдно дуже недобре 
і думками своїми линув над Дніпро. З листів видно, як 
він піклувався, щоб збудувати хату, оженитися й решту 
віку пережити життям сімейним.

Але-ж нічо в життю не приходило Шевченкови легко. 
Доля була йому не матірю, а мачухою.

І тепер бажання його стрінулися з важкими перешко
дами. Було гарне місце під хату, на продаж, так щож — 
оподалік від Дніпра, а поет хотів мешкати над самою 
рікою, щоб »було видно, було чути, як реве ревучий«. 
Вишукав Вартоломей місце над самим Дніпром, так знова 
боявся поет, щоб »сердитий дідусь« не у шкодив, його до
бра, особливо весною, коли він »беріг ламає«. По довгих 
заходих знайшов Вартоломей Шевченко дуже гарне місце 
між Каневом і Пекарами і поет зрадів як дитина. Післав



гроші, просив, щоб купити матеріял на будівлю і сам собі 
рисував пляни хати, щоб була по його вподобі.

Але-ж у найгарнійшій хаті самому все-таки скучно 
сидіти і поет не менче спішився з одруженням.

»Без жінки — писав до Вартоломея — й над самісень- 
ким Дніпром і в новій, великій хаті, і з тобою, мій друже-
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брате, я буду на самоті, я буду одинокий.« Тож просив, 
щоб Вартоломей уговорив свою наймичку, Хариту, вийти 
за його. Харита подобалася Шевченкови ще тоді, як він 
гостював у Вартоломея в Корсуні, була дівчина здорова. 
Вартоломей не радив Тарасови женитися з малоосвіченою 
дівчиною, бо вона не розумітиме його писменницького діла 
і дітьом не вмітиме »стєжки показати«.

На це відповів Тарас, що він »по плоти й духу син 
і рідний брат нашого безталанного народу« і що для його 
селянська дівчина як-раз добра буде дружина. Вартоло
мей сказав тоді Хариті, що Тарас Шевченко сватає її. 
Харита відказалася. »Ще хоче погуляти«. Не хотіла 
віддаватися за пана і з одної неволі йти, як казала, 
в другу. їй краще подобався молодий, сільський 
писар.

Так і цим разом не довелося поетови біля нової 
власної хатини на спомин вінчання посадити яблінку 
зелену.

Благо тобі, друже-брате,
Як є в тебе хата,

Благо тобі, як у хаті 
Є з ким розмовляти,

писав він — та цего добра не міг діждаться.
Останню спробу зробив Тарас в Петербурзі 1860 

року.
В Стрільній, недалеко столиці, пізнав був у сестри 

Кулішевої, двайцятьлітню Лікеру Полусмаківну і влю- , 
бився в її.

Була це золотоволоса, повновида дівчина »горда та 
пишна«, але легкодушна й необразована. »Будущоє по
дружжя моє — писав поет до Вартоломея — зоветься 
Лікеря — кріпачка, сирота, така сама наймичка, як і 
Харита, тілько розумніща від ньої, — писменна й по- 
московському не говорить. Вона землячка наша із-під 
ІІіжина.«



Шевченкові знайомі не дивилися прихильно на отеє 
нове поетове сватання. Особливо жінки казали, що 
»не-до-пари«. Але не-даром поет говорив про себе: 
». . . коли мені чого заманулося, хоча-б і самого незви
чайного, то вже, хоч вроди, а подавай. На цьому пункті 
я дуже схожий з моїми впертими земляками. Письменники 
наші і взагалі люди статечні називають це силою волі, а

його просто можна на
звати впертісттю, — це 
й краще й виразнійше.«

Як недавно тому 
Вартоломей не міг ви
бити поетови із голови 
Харитини, так тепер 
знайомі не могли його 
відвести від Лікери.

Він був великим 
преклонником сімей
ного життя, любив 
дуже дітий і серце його, 
толочене долею, тужи
ло, мов ненагодована 
дитина до свого раю 
на землі.

Оженитися, за
мешкати у своїй хаті 
над Дніпром, працю
вати для народу ■— 

це була його мрія і він за жадну ціну не хотів цеї мрії 
кидати. Лікера здавалася йому вечірньою зорею на його 
бурливому небі. Хоч день був хмарний, так може вечір 
тихий вона йому принесе.

Почався роман, старшого, злиднями знівеченого 
ґеніяльного чоловіка з молодою, здоровою та мало 
освіченою дівчиною — роман, який і покінчився тра
гічно.

Л. Полусмаківна, рисунок 
Т. Шевченка.



Прорвалась нитка. У серці поета остався біль, який, 
хто зна, чи не приближив його кінця. Знайомство з Ха- 
ритою було мимолетне, воно мабуть і ніякого сліду в

Т. Шевченко після повороту із заслання. 
(Фотографія.)

Шевченкових творах не лишило, по зірванню любовних 
зносих з Лікерою на його »повіяло холодним вітром од 
надії. Зима! А нікогісенько нема.« Як памятник на гробі 
тої останньої надії кобзаря стоїть простий та глибоко 
сердешний віршик.



Поставлю хату і кімнату,
Садок, райочок насаджу;
ІІосижу я і похожу 
В своїй маленькій благодаті.
Та в одині — самотині 
В садочку буду спочивати.
Присняться діточки мені,
Веселая присниться мати,
Давне-колишній та ясний 
Присниться сон мені . . .

І ти! . . .
Ні, я не буду спочивати,
Бо й ти приснишся!

У малий
- Райочок мій з-під-тиха-тиха 

Підкрадется, наробить лихо,
Запалить рай мій самотний.

Значиться — тепер вже і своя хата над самісеньким Дні
пром не марилася поетовії, як якесь тихе пристановище, 
до якого-б він міг причалити своїм життєвим човном 
після такої бурливої мандрівки. Останнє кохання за
палить отсей його самотний рай.

Та всі отсі заходи поета, щоб збудувати свою хату 
й одружитися, мали в собі щось нервового, він неначе 
спішився до ріднього кубла, видячи, що життя утікає. 
Нічо подібного не слідно в літературний творах. Вони 
видержані й писані певною рукою. А писав Шевченко, 
мимо надірваного здоровля доволі богато.

Ще під-час повороту з неволі, в Нижньому, прочиту
вав, виправляв та викінчував свої твори. Приїхавши в 
Петербург, зараз-таки носився з думкою видати їх. 
4. квітня 1858 р. записує в »Дневнику«: »Каменецький 
доручив мені всі мої вірші, переписані Кулішем, окрім 
»Еретика«. Треба буде зробити вибір та взятися до ви
дання. Але як мені доступитися до цензури ?«



Небавом і »Еретика« привіз Шевченкови, український 
дідич Галаган, котрий збудував був собі в Прилуцькому 
повіті мешкання на давний український лад. (»Панська 
вигадка — писав Шевченко, але гарна й гідна насліду
вання. «) 11. квітня доручив Тарас Каменецькому ста
ратися в цензурнім Комітеті о дозволений надрукувати 
»Кобзаря« й Гайдамаків під заголовком: »Поезії Т. Ш.« і 
цікавий був, що з того вийде?

Дозвіл на друковання творів поета, якого критика 
росийска прнняла була так неприхильно, а уряд покарав 
так тяжко, не був легкою справою. Куліш за-скоро ве
личав Олександра ІІ, що немов-то він дає волю україн
ському слову. Воля ця сиділа у глибокій тюрмі під 
замками десяти цензур і не так-то легко було їй добутись 
на світ. Треба було тяжких і довгих заходів, поки 1860 
року явилося у 
Петербурзі нове 
видання. Видання 
це на-силу перейш
ло крізь цензурні 
митарства і яви
лося сильно поца- 
рапаним.

Та Шевченко 
не обмежувався на 
літературну пра
цю. Він хотів при- 
ложити свою руку 
й до просвітньої 
роботи для широ
ких кругів і зладив 
»Букварь« для на- 
родніх шкіл.

Яку вагу при
кладав поет до 
свого »Букваря« Барон Кльодт.

Офорт Т. Шевченка з 1861 р.



видно з »Марії«. Там поет каже, що Мати Божа заро 
била, чи то позичила пів-копи і купила для сина свойого 
»букварь«.

А до Чалого він писав коротко перед смерттю (4. І. 
1861) »як-би Бог поміг от-се мале діло зробити, то велике 
й само зробилось-би«.

Буквар цей печатався при кінці 1860 року в Петер
бурзі, а появився з початком 1861. Як Шевченкові! 
залежало на прискоренню друку видно з того, що хоч 
хорий, вбірав фрак та їздив до цензурних митарів. Не
мов хотів перед смерттю побачити свій »Букварь Южо- 
русскій« та впевнитися, що початок великого діла не 
пропав. (Немов хотів нам дати примір, що робота для 
просвіти народу — перша робота.)

Шевченків »Букварь« це невеличка, книжечка (24 сто
рінки, формату 32). З того: три сторінки відведено на 
азбуку, одну на лічбу, а 18 виповнено матеріялОхМ для 
читання.

З педаґоґічного боку, як підручник для неграмотних, 
праця Шевченка не має великої вартости, бо Шевченко 
не був фаховим педаґоґом, але добір лектури вказує на 
велике зрозуміння нашої народньої душі.

Братолюбіє, справедливість, віра у побіду добра, 
охота до праці для добра ближнього пробиваються з 
кождого твору, з псалми, з молитви. »Ширнлось і ши
рилось святе слово Христове на опоганеній землі. Огнем 
і кровію людською очистилося, яко злато в горнилі теє 
святеє Божеє слово, але своїм святим, тихим, ясним 
світом тойдіж осліпило очі людий поганих; найшлись 
лже-учителі і лже-пророки. Тойді, в 315 року, по во- 
площенні Сина Божія, в городі Нікеї зібрались пресві
тери і епіскопи, ревнителі святої, Христової заповіді, і 
одностайне, однодушне написали Христіянам символ віри.«

'Любов-це основа її. На любві опирається добро.
— »Де єсть добрі люде,
Там і правда буде.«



З релігійним змістом Букваря гармонізує світський. 
Ссть тут дві найкращі з ідейного погляду українські 
думи: »1Іро нпрятинського поповича Олексія« (яку також 
Костомарів любив з намяти говорити) і »1Іро Марусю 
попівну Богуславку«. У першій — фарисейське лицемір
ство причиною кари Божої, а щире розкаяння причиною 
ласки. У другій — лакомство нещасне, веде українську 
душу в неволю і віддалює її від ясних зір і тихих вод, 
від краю веселого й мира хрещеного.

Між пословицям цей сам прінціп. »Брехнею увесь 
світ пройдеш та назад не вернешся. — Застав дурного 
Богу молиться — то він і лоб пробе.«

Але-ж і з »Букварем« не поталанило Шевченкови. 
Невиходячи через недугу з хати, він сам розсилав свою 
останню книжечку. Тисяч примірників післав у Полтаву, 
других тисяч у Київ. Хотів розкинути його по селах, де 
були школи, а гроші, які вплинули-б із розпродажі, по
ложити в касу недільних шкіл.

Та на тім і кінець. Замовленнь не було. Митрополит 
й єпископи неприхильно віднеслися до цего діла.

»3амісць принести відраду, останнє діло для народа 
принесло поетови тільки розчаровання. Ще в останніх 
днях життя приходилось йому з прикросттю дивитися на 
те, як його »Букварь« купами заповнював хату1).«

г )  Др. В. Щурат. Шевченків »Буквар«. Неділя. 1911. Ч. 11 
й 12. — Не від речі пригадати, що всі найбільші українські поети: 
Шевченко, Куліш, Шашкевич, Федькович, Франко, коли не вида
вали букварі та граматки, так редагували просвітні книжечки для 
народу, значиться були тої самої гадки, що коли зробимо отсю 
малу роботу, то велика, себто визволення народу вже сама з себе 
зробиться.



Останні клопоти Шевченка. — Визвіл Тарасової родини з крі
пацтва. — Воля народові не йде. — »Коли-ж вона буде?« — Недуга. 
— Останні відвідини другів. — »От як-би до дому, там-би я може 
подужав.« — Уродини. — Депеша з Полтави. »Утнн, батьку!« — 

»Спасибі, що не забувають.«
26. лютого 1861 року.

3-давна клопотався Шевченко о визвіл своєї рідні 
з неволі. Та не була це легка справа. Сімя Тарасова 
розрослася. Брат Микита мав трьох синів. Посип теж, 
і сестра Ірина теж трьох. Дідич Фльорковський годився 
пустити їх на волю, але без землі, а що-ж селянин значить 
без поля? Яка йому воля? А за визвіл з полем хотів 
богато гроший. У Шевченка-ж їх не було. (Весь його 
спадок оцінено на 115 рублів 15 копійок!)

В-кінці при помочи »общества для пособія литера- 
торамг« повелося Тарасовії на кілька місяців перед 
смерттю довести це діло до пуття. Була се певно також 
одна із яснійших хвилин у його життю..

Алеж ширшою сімєю був йому весь український на
род, а цей стогнав дальше у поміщицькому ярмі. Поет 
ніяк не міг діждатися хвилини, коли його здіймуть. У 
віршах помітне хвилювання з тої причини. А що в дійсно
сті! дожидання народньої волі доводило Шевченка до 
сліз, видно з отсеї записки.

Як-раз 19 лютого до недужого поета навідався оден 
із його знайомих, Черненко. Тарас стояв біля вікна, 
спершись обіруч на стіл; він був збентежений, очі іі 
вид увесь виявляли нетерпляче дожидання. Скоро 
Черненко увійшов до його, замісць звичайного при- 
витання Шевченко кинув: »Що — є? 6 вже? 6 ма-
ніфест?« — і глянувши в вічі Черненкові, зрозумів 
відповідь: »Так нема? Нема? . . . Коли-ж воно буде?«



І загнувши прикрим словом, Тарас закрив лице руками 
і впавши на ліжко, заридавх).«

О.X
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І це! потіхи не дожив Шевченко. Уряд, неначе на- 
рочно гаявся з оповіщенням маніфесту, щоб не почув *)

*) О. Кониський — Т. Шевченко — Грушівський. ТЛІ.  Львів 
1901, Стор. 373,



його той, що можна сказати, життя своє за його поклав. 
Судилося йому, як Мойсейові з-далека тільки бачити 
обітованну землю. '

Від осени 1860 року став Тарас нездужати. 23 па
долиста жалувався лікаревії Барі на біль у грудях. 
Приятелі не сподівалися близької катастрофи, бо бачили,

що Тарас заодно 
працює і знали яке 
у його було кріпке 
здоровля. Ще 2 
січня 1861 р. за
прошували його, 
щоб був основни- 
ком »Основи«, а 
вже 22 писав поет 
до Вартоломея, що 
другий тиждень не 
виходить з хати і 
що сильно кашляє. 
В тиждень піз- 
нійше доносив, ще 
так йому погано, 
що ледви перо в 
руках держить.

На кілька днів 
перед смерттю від
відав поета Косто- 

марів. Шевченкові! ніби зробилося краще, він навіть 
любувався своїм першим золотим годинником, який собі 
недавно тому купив. А тимчасом невблаганний косар 
йшов, щоб скосити »сироту-кобзаря«.

В суботу, 25 лютого, в день уродин Шевченка, при
йшов до його Михайло Лазаревський та застав його в вели
ких муках. Поет жалувався на сильну задишку, казав, 
що цілу ніч пересидів в постелі і просив написати до Вар
толомея, що. »йому дуже не добре«.

Тарас Шевченко. (Під кінець життя.)



Водна пухліша підступала під серце.
Покликано лікарів. Ті заявили, що вода підійшла 

до легких. Надії на ратунок не було.

»От, як-би до дому, там-би я може подужав« — казав 
поет; та це було вже лиш передсмертне бажання.

Під-вечір наспіла депеша з Полтави. Земляки вітали



поета з у родинами і просили, щоб не перестав творити 
своїх віщих дум.

Та привіт цей звучав, мов мимохітний глум.
»Спасибі — сказав Тарас — що не забувають . . . 

Возьміть огонь, може я вену . . .«
Та до його підходив уже сон вічний, а земний не 

хотів доторкнутися втомлених повік.
По десятій годині відвідали недужого приятелі Ла

заревський й Честохівський. Він сидів, тяжко відди
хав, хотів говорити та не міг. Приятелі розпрощалися, 
при хорім остався слуга-салдат. Шевченко цілу ніч не 
міг вснути, то гасив свічку, то запалював, а до-світа 26 лю
того, казав себе убрати й спровадити в-низ, до робітні. 
Переступивши поріг, захитався, упав — і не піднісся 
більше1).

Яке життя таку мав і смерть. Конав у великих муких, 
затискав зуби, а не стогнав.

Жив літ 47. З того 24 був кріпаком, 9 вольним, 
10 карався на засланні, а решту, себто три з половиною, 
провів під поліцийним доглядом.

Працював тяжко, страдав важко, щасття зазнав мало. 
Хіба деколи якась яснійша хвилина.

Що любив, чого бажав, до чого рвався душею — 
заедно втікало від його. Так було з волею, з власною 
хатою, з сімейним життям; не дожив навіть останньої 
потіхи, знесення кріпацтва. Його проголошено тиждень 
після смерти поета, бо власти ждали великого посту. 
Вмер Тарас Шевченко безсеребреннпком сущим, хоч те 
що написав й намалював, має нині неперечислиму ціну.

Навіть слава, велика, світова слава осінила імя Шев
ченка що йно по смерти. І немовби доля хотіла направити 
кривду заподіяну живому, чим-раз більше піклується 
покійним.

г) Кобзарь Тараса Шевченка. Частина перша. Львів 1893. 
Сторона ЬХХХУІІІ.



Слава Тараса Шевченка росте з дня-на-день, а дяка 
земляків стає прямо безпримірною. Жаден народ не спо
минає своїх великів синів так сердечно, як Українці Шев
ченка. Він для них-не гордощі народні, а прямо великий 
і Кождому дуже близький иредок-рідня.

Посмертна маска Тараса Шевченка.



»Заповіт.« — Похорони над Невою. — Промова Куліша. — Пана
хида в 40 день смерти поета. — Промова Костомарова. — Дозвіл 
на переведення тіла поетового на Україну. — Куліш виряжае 
Тараса Над Дніпро. — Червона китайка. — Олександер Лаза
ревський і Григорій Честохівський відпроважають тлінні останки

поета.

Ще колись давнійше писав Тарас Шевченко:
Холоне серце, як згадаю,
Що не в Украйні поховають,

і нарікав, що »чужі попи присиплять чужим піском його 
очи», а в »Заповіті« говорив прямо, щоб поховати його 
на Вкраїні милій, на могилі, серед широкого степу.

Щоб лани широкополі
І Дніпро, і кручі
Було видно, — було чути,
Як реве ревучий!

Ото-ж приятелі великого покійника на вість про його 
смерть зійшлися у Михайла Лазаревського й постановили 
перевести тіло його на Україну, поставити йому памятннк, 
і доглядати його могили, оснувати школу й стипендії 
його імени, видавати твори, життєиись, книжочки для 
народу й піклуватися родиною Шевченка.

В холодний ранок, коли весна борола ея з зимою, 
коли птиці збірали ея вертати з далеких теплих країв 
на Вкраїну, у второк, 28 лютого ховали земляки свого 
найбільшого поета в чужу землю, далеко над Невою.

В академічній церкві відправлено обідню, приятелі 
й поклонники Тарасового ґенія виголосили кілька промов 
прощальних і жалібних віршів. Перший говорив Куліш. 
Він почав: »Нема з нас ні одного достойного проректи 
рідне українське слово над домовиною Шевченка; уся



сила і вся краса нашої мови тільки йому одному од
крилася.« А дальше: »Будь, Тарасе, певний, що ми твій 
заповіт соблюдимо й ніколи не звернемо з дороги, що ти 
нам проложив сси. Коли-ж у нас не стане снаги твоїм 
слідом простувати, коли не можна буде нам так, як ти, 
святую правду глаголати, то лучче ми мовчатимем.«

По Кулішу говорив Костомарів, Білозерський й оден 
Поляк, Хорошевський. Він закінчив свою промову сло
вами: »0, колиб твоя смерть, Тарасе, стала початком 
життя нового, то був-би це твій найпрекраснійшій вінок 
і найвеличнійший памятник.«

Від Москалів праіцав Шевченка Курочкін. »Недожив 
він — говорив сей промовець — до здійснення тих ідей, 
для яких працював своїми піснями; та не будемо об тім 
тужити. Він зробив в життю своє діло.«

Між присутними був також Пипін, славний росий- 
ський історик літератури.

Могила Т. Шевченка на Смоленськом} кладовищ! в Петербурзі.



На цминтарі теж ішли промови. Останній почав го
ворити Костомарів. Але не годен був скінчити. Зари
дав, замовк і пішов . . . .

Поет спочав на Смоленському кладовищі, на якому 
за-життя залюбки пересиджував і з якого зробив був 
рисунок.

ГІетербурські Українці часто відвідували його. Збі- 
ралися біля могили, над якою священик-українець о. 
Опатович правив панахиду. На могилі було заєдно повно 
вінків та квіток, так що з-під них не видно було ні землі, 
ні снігу.

Тимчасом старали ея у властий о дозвіл, щоб пере
вести тлінні останки поетові на Вкраїну і таким чином, 
сповнити першу точку його великого »Заповіту«. Першу-бо 
цілий »Заповіт« мав бути сповнений геть-геть пізнійше, 
сповняється він нині. Дозвіл добуто у квітні. Останні 
перепони усунув вірний друг поета М. Лазаревський, яки 
за життя піклувався долею Шевченка й по смерти не 
забував про його.

Ранком, 18 н. ст. квітня, в 40 день смерти великого 
покійника зібралася петербурська вкраїнська громада 
біля могили, щоб в-останне відправити панахиду та по- 
пращатися з дорогими останками, заки виправлять їх на 
Україну:

Тяжко сумували Тарасові другії, думаючи, що на
віки порвалися золоті струни української бандури. Поки 
спочивав Тарас на Смоленськім кладовищі, здавалося 
їм, що він між ними, а тепер мав їх попрощати на віки. 
Вертав над Дніпро, .вони-ж оставалися над Невою.

ПісЛя панахиди промовив Микола Костомарів. Дя
кував він Тарасови за ці сльози, що їх проливав він увесь 
свій вік за Україну й просив його, щоб благословив це 
діло, яке так славно почав був колись.

Ранком, 8 мая н. ст. всі Українці, що могли прибути, 
явили ея знова на цвинтарі. Відкопали могилу й добули 
домовину. Відчинили її й побачили, що Тарас не змінився



тільки тіло його покрилося ПЛІСІІЮ — тіло, бо духова 
снадьщшіа остала ея свіжою й до нині.

Деревину домовину вложено в другу, цинову, залюто- 
вано іі покладено на рисорному возі, який нарочно до 
того й був придбаний.

Усіх, що були присутні, обгорнув великий смуток. 
Це-ж було останнє прощання з найдорощим своїм чоло
віком. »Доки Тарасова могила була в Петербурзі — писав 
редактор »Основи« Білозерський, — здавалося нам, що 
смерть не забрала ще всього з собою, а тепер — прощай!«

Серед того загального смутку, що вітав кругом, при- 
няв слово Куліш: »Що-ж це, Батьку, Тарасе! Ти від- 
їзджаєш на Україну без червоної китайки, заслуги ко
зацької? Чим-же ти нищий від тих козацьких лицарів, 
що червоною китайкою вкривалися, заслугою козацькою 
пишалися? Ні оден предок твій не сходив із цього світа 
без отцьої останньої чести. Чи вже-ж ти чужим-чуженицею 
вмер на чужині? Що-ж про нас скажуть на Вкраїні, як ми 
тебе вирядимо непокритого червоною китайкою ...? Ска- 
жуть, що й ми такі перевертні, як ті дуки, що позабирали 
козацькі луги й луки ... Ні, Батьку, ще не поперево
дилися діти козацькі! Розкиньте-ж, небожата, червоний 
цвіт славетний на чорній, сумній домовині Тарасовій! 
Оттепер їдь, Батьку! Нехай земляки знають, що ми тут 
у столиці своєї святої старосвітчини не занедбали. 
З’явися, Батьку, серед рідного краю під своєю червоною 
китайкою та згромадь на-вкруг себе сліпих, глухих і 
без’язиких: нехай вони із мертвих уст почують твоє без
смертне слово та нехай, хоч помиляючися, почнуть го
ворити непозиченою мовою! . . . Наш єси, поете, а ги 
нарід твій і духом твоїм ми дихатимемо во віки й віки.«

І рушила велика домовина вулицями Петербурга на 
8алізничий дворець, а червона китайка маяла, немов 
прощалася із столицею, збудованою на козацьких кістках, 
немов пращався Шевченко червоним пращаннєм із тими, 
що перед чотирнацяти літами засудили його таким при



судом жостокнм, бо він правди хотів. — Тепер він, не
мов говорив до них: відірвали ви мене від мого рідного 
краю, зруйнували моє здоровля, передчасно вбили, а ди- 
віть, я вертаю туди таким поворотом пишним! Так по
верне колись усьо, що ви з України забрали, її добро, 
слава й воля. Я вертаю вмерлим, щоб вони живими вер
нули !

Провожати велику домовину вирядила петербурська 
громада двох своїх членів: Олександра Лазаревського, 
пізнійшого історика, та артиста Григорія Честохівського. 
Домовина мандрувала через Москву, Тулу й Орел. Скрізь 
по дорозі стрічали її святочно.

В Орлі зійшлася кругом неї велика сила народу, 
прийшли гімназисти з куратором, директором й учителями 
та, хоч домовина спочивала тільки дві годині, відслужили 
панахиду.

XXIX.

Тріюфаральньїй поворот на Україну. Київські приготованім до 
похоронів. — Митрополит і Губернатор. — Молодіж. — »Мужик 
та чин на йому Генеральський^— Замісць промов — терновий вінок. 
— Пароплавом до Канева. — Промови Чалого, Антоновича й 
Драгоманова. — Над берегом біля Канева. — В Канівськім со
борі. — Промова О. Мацкевича. — Перша точка Шевченкового 

»Заповіту« сповнена. — Тарасова могила.

За той час робилися в Києві приготовання, шоб 
приняти дорогого гостя. Похоронами піклувався тут 
Вартоломей Шевченко, а наради відбувалися у Чалого. 
Дехто хотів, щоб Тарас спочивав у Видубнцькому мо
настирі, між панами й ґенералами, він »хлопський поет«, 
дехто рад був поховати його на Аскольдовій могилі.

Аж 18 мая наспіла домовина. Около 4 години з-по- 
лудня студенти й молодіж українська перевезли її з 
Чернигівського берега Дніпровим мостом. Хотіли внести 
в церкву Різдва Христового. Та мусіли спинитися, бо



не було останнього рішення влаетий. Тоді ІЗартоломей 
поїхав чим-скоршс до протоєрея Лебединцева, а з ним 
до митрополита Арсепія. Показали відкритий лист мі
ністерства справ внутрішніх на перевезення тіла й за
явили, що петербурська громада кріпко стоїть на тому, 
щоб сповнити волю покійника й поховати його на Чер
нечій горі.

Митрополит відіслав їх до ґубернатора Васильчикова.
Цей самий Васильчиків, що недавно випустив був 

Шевченка з тюрми й радив йому вертати в Петербург, 
тепер пустив його назад у Київ. »Стало! Пусть внесуть 
вь церковь!«

Тоді молодіж випрягла коний і сама повезла домо
вину. По дорозі часто затримувалися, говорили промови 
й читали вірші. Вечером принесено тіло покійника до 
церкви Різдва Христового на Подолі, що стоїть край 
берега Дніпра.

На другий день в неділю рано-в-ранці винесено 
домовину з церкви, на вулицю Александрівську, щоб 
зняти з неї фотоґрафію. Домовину окружпла * родина

Терновий вінок.



покійника, дальше стояли товариші й знайомі. Дехто 
з несвідомих питався, що отеє за покійник? Другі від
повідали: »Мужик, та чин на йому ґенеральськнй.« Днина 
була похмура, падав дощ. Та мимо сього народу зібралося 
повна церква й увесь цвинтар. Говорити промови в 
церкві не дозволено.' І тоді, підчас панахиди, одна паня 
в чорному вбранні підступила до труни й поклала терновий 
вінок.

Була це найкраща промова, більш проречиста від 
слів, — символ долі покійника й його народу.

З церкви похоронна процесія двигнулася в похід 
до пароплава, щоби ним відвезти ті/ю Шевченка на Чер
нечу гору — туди, де Шевченко спішився живим, а куди 
що йно у труні вспів прибути.

Що кілька кроків треба було задержуватися, бо 
виступало богато промовців. Над самим Дніпром говорив 
Чалий. Він казав: »Поезія Шевченка завоювала нам 
право літературного горожанства й голосно * заговорила 
у семї славянських народів. От в чому велике зна
чіння Тараса Шевченка і його слава, що до-віку не за- 
гине!« По його промові зложено домовину на пароплав. 
З домовиною їхала сімя поетова, Сошенко з жоною, 
Віктор Забіла, Чалиха та університетські студенти.

І цей самий Дніпро, який носив колись щоглисті 
кораблі Святослава й козацькі бистрі чайки, поніс тепер 
на своїх розливистих, весняних филях тлінні останки 
свойого найбільшого співця.

Дорогою говорили промови: будучий славний історик 
Антонович, учений Михайло Драгоманів й инші.

Пароплав приплив до Канева на другий день. На 
зустріч Тарасови виїхав його приятель Михайло Макси
мович.

На Дніпрі стояла велика вода й пароплав не міг 
причалити до самого берега. На руках годі було пере
нести домовини, то-ж заїхали у воду драбинястим возом





і на йому привезено домовину на беріг. На березі стояв 
народ із священиками. Труну поклали на мари й понесли 
в собор.

Тут, 22 мая відправлено торжественне богослуження, 
після якого протопоп Мацкевдіч виголосив промову, яку



закінчив словами: »Ти, стародавний Дніпре, що пишаєшся 
своїми сивими хвилями, тобі судилося на своїх ребрах- 
хвилях привезти до нас Шевченкові останки. Повідайже-ж 
ти нам про дорогого для кождого Українця чоловіка-коб- 
заря! Був час, що про нашу Україну думали, що це 
край нездатний до високих почуваннь і думок. Але Шев-



ченко довів, що край цей, де забули про народшо просвіту, 
має душу й серце приступне для всього високого та пре
красного. Так, померший брате! Світ твій просвітиться 
перед людьми! Вони побачили твої діла добрі й просла
вили Отця, що на небесах. Минуть віки і далекі на
щадки дітий України побачать і пізнають, хто був Тарас 
Шевченко! Бажав ти, брате, жити в Каневі, от і — жий 
до кінця світа! А ти, Україно, побожно шануй наше місто, 
бо в нас спочивають кістки Тараса Шевченка. Тут на 
одній із найвищих гір Дніпрових покоїтиметься прах його 
і як на Голгофті, подібно хресту Господньому, стоятиме 
хрест, котрий буде видно і по той і по цей бік нашого 
славного Дніпра.«

Тим-часом на Чернечій Горі студенти й инші поклон
ники поета, викопали гріб. По відправі панахиди й по- 
промові о. Зіацкевича рушила туди процесія, окружєна 
величезним здвигом народу.

Над широким Дніпром, на високій горі, звідки видно 
лани широкополі, могили, кручі, звідкіль луна так сильно 
й далеко розлягається кругом, там %де мав замешкати 
Шевченко у свойому малому раї, опинилася його до
мовина. Всі зняли шапки з голів й низько поклонилися 
перед порохом найбільшого Українця. По степах і полях 
поплила далеко4»вічная память«. Шуміли дерева, гуділи 
вітри, Дніпро нестримно розливав свої води, мовби його 
із ґранітного ложа підняли й розбурхали віщі слова 
великого поета.

Незабаром над домовиною Шевченка виросла велика 
могила. Висипали її преклонники Тарасової музи. Зразу 
була вона чотирегранна, подовгаста. Обложено її ка- 
міннєм в два сходи. В головах поставлено високий хрест, 
простий, з дерева, мов на Голгофті. Се-ж була ніби 
вкраїнська Голфта. Коли по двайцяти роках тераси стали 
розсуватися, а хрест похилився, то могилу відновлено. 
Тепер вона на горі піднімається, мов високий на 3 сяжні 
курган. Верх могили плоский в чотири аршини проміру,



а посрредшіі стоїть залізшій, на три сяжні високий хрест, 
з коротким надписом: Шевченко. Більше й не треба! Це 
слово чпм-раз дальше, гучнійте й вимовнійше лунає 
по світі, а хоч ще йне минули віки, так нащадки Тарасові 
знають і розуміють хто він був, для них, для України, 
для людства1).

Хрест простягає рамена свої в безконечність..................

Могила Т. Шевченка (тепер).

Року 1892 купив землю, у якій спочаЬ Тарас Шев
ченко його прибраний брат Вартоломей і передав її разом

х) О. Огоновський. Дещо про житс і літературну діяльність 
Тараса Шевченка. Кобзарь. У Львові 1893. Частіша перша, сто
рона ЬХХХІХ й дальші.

Перевезенне тлінних останків Шевченка на Україну. »Недїля« 
1911. Ч. 21.

Висока могила. На спомин 50 роковин смерти Тараса Шев
ченка. Видання Комітету по упорядкований) Шевченківських 
свят у Москві. Сторона 132—133.



з 3000 рублів Канівській мійській думі, на вічну власність 
із цим, щоб вона по-вік удержувала могилу в добрім 
порядку, щоб при могилі був сторож, і щоб до могили 
зроблена була гарна дорога. Бажання отсі сповнено при 
помочі й при заходах дідича Василя Тарновського, що 
оснував також музей і зібрав та зберіг у йому цінні 
памятки по Тарасі Шевченку.

До могили стали ходити, мов на прощу, околичні 
селяни. Відвідували того, що'писав їм волю. І отеє в 
місяці червні 1861 року слинилася між полськими панами 
трівога. Вони боялися, що починається між селянством 
бунт і казали, що в могилі зариті свячені ножі.

А там не ножі, а заповіти Шевченкові лежали; сто- 
раз гострійші від ножів. І не по ножі ходив на Тарасову 
могилу народ, а по його духа, по його віщі слова, котрими 
він кріпиться у своїй боротьбі о волю.

Біля могили замешкав у хаті сторож, а з другого боку 
сіла народня лєґенда з семибарвним фантастичним сяєвом 
над сріблистим чолом. Пильнує, щоб стежка до могили

не заросла травою 
, ^ і щоб не покрилася

# вона пиллю буден
щини. Тою стежкою 
ідуть у гості до Та
раса «його духові 
діти. З подякою і 
пошаною великою 
кланяються ного 
памяти і з могили 
вертають домів пок
ріпленими на душі, 
8 новими силами в 
тілі, з новою охотою 
працювати й боро
тися за здійснення 
великих ідей вели-Могила Тараса Шевченка. (Верх Кургана.)



кого поета. їх 'думки і зітхання зливаються з шумом 
старого Дніпра і з тим голосом України, яка будиться 
зі сну, встає, простує кайданами втомлені руки, — росте!

Шевченко бачить це і зо стіни своєї світлиці в сто- 
рожівні, біля могили, дивиться своїми темно-сірими очима 
іі всміхається своїм дивним-дивним усміхом, якому рівного 
на жадному обличчі, на ніякому портреті ви не побачите, 
немовби горе минулого і розкіш будучого зливалися в 
щось одно — вічне.

Б о г д а н  Л е п к и й .
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ПРИЧИННА.

Реве та стогне Дніпр широкий, 
Сердитий вітер завива,
До-долу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.- 

б І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,—
Неначе човен в синім морю,
То виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали, 

іо Ніхто нігде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясень раз-у-раз скрипів.

В таку добу під горою, 
Біля того гаю,

15 Що чорніє над водою,
Щось біле блукає.
Може вийшла русалонька 
Матері шукати,
А може жде козаченька, 

го Щоб -залоскотати.
Не русалонька•блукає:
То дівчина ходить,
Й сама не зна (бо причинна), 
Що такеє робить.

25 Так ворожка поробила,
V. а. т. т. 12
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Щоб менше скучала,
Щоб, бач, ходя о півночі, 
Спала й виглядала 
Козаченька молодого,
Що торік покинув.
Обіцявся вернутися,
Та, мабуть, і згинув І

Не китайкою покрились 
Козацькії очі,
Не вимили біле личко 
Слізоньки дівочі: 

с Орел вийняв карі очі 
На чужому полі,
Біле тіло вовки з’їли—
Така його доля!

Дарма що-ніч дівчинонька 
Його виглядає...
Не вернеться чорнобровий 
Тай не привітає,
Не розплете довгу косу, 
Хустку ‘ не завяже,
Не на ліжко,—в домовину 
Сиротою ляже!

Така її доля... О, Боже мій милий!
50 За що-ж ти караєш її молоду?

За те, що так щиро вона полюбила 
Козацькії очі? Прости сироту!
Кого-ж їй любити? Ні батька, ні неньки 
Одна, як та пташка в далекім край.

65 • Попіл й-ж Ти їй долю,—вона молоденька,—
Бо люди чужії її засміють.
Чи винна-ж голубка, що голуба любить?



Чи винен той голуб, що сокіл убив? 
Сумує, воркує, білим світом нудить, 

г.о Літає, шукає, думй—заблудив.-
Щаслива голубка: високо літає,
Полине до Бога—милого питать.
Кого-ж сиротина, кого запитає?
І хто їй роскаже, і хто теє зна, 

бо Де милий ночує: чи в темному гаю ?
Чи в бистрім Дунаю коня напува?
Чи може з другою, другую кохає, 
її чорноброву уже забува?
Я к б и  то далйся орлйнії крила—

70 • За синім би морем милого найшла:
Живого-б любила, другу-б задушила,
А до неживого у яму-б лягла!
Не так серце любить, щоб з ким поділиться, 
Не так воно хоче, як Бог нам дає:

75 Воно жить не хоче, не хоче журиться.
»Журись!« каже думка, жалю завдає.
0, Боже мій милий! Така Твоя воля,
Таке її щастя, така її доля!

Вона все ходить, з уст ні пари,— 
Широкий Дніпр не гомонить; 
Розбивши вітер чорні хмари,
Ліг біля моря одпочить;
А з неба місяць так і сяє;
І над водою, і над гаєм,
Кругом, як в усі, все мовчить...
Аж гульк—з Дніпра повиринали 
Малії діти сміючйсь.
»Ходімо гріться!«—закричали:
»Зійшло вже сонце!« (Голі скрізь,
З осоки коси, бо дівчата.)
•>Чи всі ви тута?« кличе мати:
»Ходім шукати вечеряти.

80

85
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Пограємось, погуляймо,
Та пісеньку заспіваймо!« 

»Ух! ух!
. Соломяний дух, дух!

Мене мати породила,
Нехрещену положила.

Місяченьку!
Наш голубоньку!

Ходи до нас вечеряти:
У нас козак в очереті,
В очереті в осоці,
Срібний перстень на руці; 
Молоденький, чорнобровий, — 
Знайшли вчора у діброві.
Світи довше в чистім полі,
Щоб нагулятись доволі!
Поки відьми ще літають,
Поки півні не співають,

Посвіти нам!...
Он щось ходить!

Он під дубом щось там робить! 
Ух, ух!

Соломяний дух, дух!
Мене мати породила,
Нехрещену положида«.

Зареготались нехрещеиі...
Гай обізвався; галас, зик,
Орда мов ріже. Мов скажені,
Летять до дуба— ні-чичирк!

Схаменулись нехрещені, 
Дивляться: мелькає,
Щось лізе вверх по стовбуру 
До самого краю.
Отто-ж тая дівчинонька,



Що сонна блудила:
Оттаку то їй причину 
Ворожка зробила!
На самий верх на гилляці 

ізо Стала—в серце коле.
Подивилась на всі боки,
Та й лізе до-долу.
Кругом дуба русалоньки 
Мовчки дожидали;

135 Взяли її, сердешную,
Тай залоскотали.
Довго, довго дивувались 
На її уроду...

, Треті півні: »кукуріку !«—
140 Шелеснули в воду.

Защебетав жайворонок,
У-гору летючи;
Закувала зозуленька,
На дубу сидючи; '

145 Защебетав соловейко,
Пішла луна гаєм;
Червоніє за горою;

- Плугатар співає.
Чорніє гай над водою,

150 Де Ляхи ходили;
Засиніли по-над Дніпром 
Високі могили;
Пішов шелест по діброві, 
Шепчуть густі лози;

155 А дівчина спить під дубом
При битій дорозі.
Знать, добре спить, що не чує, 
Як кує зозуля,
Що не лічить, чи довго жить... 

160 Знать, добре заснула.



А тим часом із діброви 
Козак виїзжає;
Під ним коник вороненький 
На-силу ступає.

ісб »Ізнемігся, товаришу!
Сьогодні спочинем:
Близько хата, де дівчина 
Ворота одчинить.
А може вже одчинила 

170 Не мені,—другому...
Швидче, коню, швидче, коню, 
Поспішай до-дому!«

Утомився вороненький, 
Іде, спотикнеться;

175 Коло серця козацького
Як гадина вється.
»Ось і дуб той кучерявий... 
Вона! Боже милий!
Бач, заснула виглядавши, 

іво Моя сизокрила!«
Кинув коня та до неї: 
»Боже ти мій, Боже!«
Кличе її та цілує...
Ні, вже не поможе!

185 »3а що-ж вони розлучили
Мене із тобою ?« 
Зареготавсь, розігнався—
Та в дуб головою!

Ідуть дівчата в поле жати 
190 Та знай співають ідучй,

Як провожала сина мати,
Як бивсь Татарин у-ночй. 
Ідуть... Під дубом зелененьким 
Кінь замордований стоїть,
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Л біля його молоденький 
Козак та дівчина лежить.
Цікаві (нігде правди діти!) 
Підкралися, щоб ізлякать;
Коли подивляться, що вбитий,—
З переполоху ну втікать!

Збіралися подруженьки— 
Слізоньки втирають; 
Збіралися товариші,
Та ями копають.
Прийшли попи з коругвами, 
Задзвонили дзвони;
Поховали громадою,
Як слід, по закону.
Насипали край дороги 
Дві могили в житі;
Нема кому запитати,
За-що їх убито.
Посадили над козаком 
Явір та ялину,
А в головах у дівчини 
Червону калину.
Прилітає зозуленька 
Над ними кувати;
Прилітає соловейко 
Що-ніч щебетати;
Виспівує та щебече,
Поїш місяць зійде,
Поки тії -русалоньки 
З Дніпра грітись вийдуть.

[1838]
Петербург.

Перводрук: Ластбвка Е. Гребенкті 
С.’ П. Б. 1841, стр. 230—242.



Вітре буйний, вітре буйний!
Ти з морем говориш:

Збуди його, заграй ти з ним, 
Спитай синє море.

Воно знає, де мій милий,
Бо його носило;

Воно скаже, синє море,
Де його поділо.

Коли милого втопило—
Розбий синє море!

Піду шукать миленького, 
Втоплю своб горе.

Найду його—пригорнуся,
На серці зомлію.

Тоді, хвиле, неси з милим, 
Куди вітер віє!

Коли-ж милий на тім боці,— 
Буйнесенький знаєш,

Де він ходить, що він робить 
Ти з ним розмовляєш.

Коли плаче, то й я плачу; 
Коли ні—співаю;

Коли-ж згинув чорнобровий,
То й я погибаю.

Годі неси мою душу 
Туди, де мій милий;

Червоною калиною
Постав на могилі!

Буде легше в чужім полі 
Сироті лежати:

Буде над ним його мила 
Квіткою стояти.



І квіткою й калиною
Цвісти над ним буду,

35 Щоб не пеклб чуже сонце,
Не топтали люди.

У-вечері посумую,
А в-ранці поплачу;

Зійде сонце—утру сльози,
40 Ніхто й не побачить.

Вітре буйний, вітре буйний І 
Ти з морем говориш;

Збуди його, заграй ти з ним,
Спитай синє море!...

[1838] Перводрук: Ластбвка Е. Гребенки
Петербург. С. П. Б. 1841, стр. 23—25.
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На вічну память

КОТЛЯРЕВСЬКОМУ.
Сонце гріє, вітер віє 
З поля на долину;
Над водою гне з вербою 
Червону калину.
На калині одиноке 
Гніздечко гойдає.
А де-ж дівся соловейко?'
Не питай: не знає!
Згадай лихо, то й байдуже: 
Минулось, пропало;
Згадай добре, серце вяне, 
Чому не осталось ?



Отож гляну, та й згадаю: 
Було, як смеркає,
Защебече на калині,
Ніхто не минає.

Чи багатий, кого доля,
Як мати дитину,
Убірає, доглядає,
Не мине калину;

Чи сйрота, що до-світа 
Встає працювати,—
Опиниться, послухає,
Мов батько та мати 
Роспитують, розмовляють:
Серце бється, любо,
І( світ божий, як Великдень,
І люди, як люди!

Чи дівчина, що милого 
Що-день виглядає,
Вяне, сохне сиротою,
Де дітись, не знає,—

Піде на шлях подивитись, 
Поплакати в лози:
Защебече соловейко—
Сохнуть дрібні сльози;
Послухає, усміхнеться,
Піде темним гаєм,—
Ніби* з милим розмовляла...
А він, знай, співає,

Та дрібно, та рівно, як Бога благає. 
Поки вийде злодій на шлях погулять 
З ножем у халяві—піде луна гаєм,
Піде та й замовкне: на-що щебетать ? 
Запеклую душу злодія не спинить, 
Тілько стратить голос, добру не навчить 
Нехай він лютує, поки сам загине, 
Поки безголовя ворон прокричить.
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Засне долина, на калині 
І соловейко задріма.
Новіє вітер по долині,
Пішла, дібровою луна;
Луна гуляє, божа мова. 
Встануть сердеги працювать, 
Підуть корови на діброви, 
Дівчата вийдуть воду брать,
І сонце гляне—рай та й годі! 
Верба сміється, свято скрізь! 
Заплаче злодій, лютий злодій.

Було так перш,—тепер дивись:

Сонце гріє, вітер віє 
З поля на долину;
Над водою гне з вербою 
Червону калину;
На калині одиноке 
Гніздечко гойдає. —> •
А де-ж дівся соловейко ? 
Не питай: не знає 1

Недавно, недавно у нас в Україні 
70 Старий Котляревський оттак щебетав; 

Замовк неборака, сиротами кинув 
І гори і море, де перше вітав,

Де ватагу пройдисвіта 
Водив за собою.

75 Все осталось, все сумує, -
Як руїни Трої.
Все сумує,—тілько слава 
Сонцем засіяла;
Не вмре кобзар, бо на віки 

80 Його привітала.
Будеш, батьку, панувати,



Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє.

Тебе не забудуть!

85 Праведная душе! прийми мою мову,
Немудру та щиру,—прийми, привітай!
Не кинь сиротою, як кинув діброви, 
Прилини до мене хоч на одно слово,

Та про Україну мені заспівай!
90 Нехай усміхнеться душа на чужйні,

Хоч раз усміхнеться, дивлючись, як тіі 

Всю славу козацьку, за словом єдиним, 
Переніс в убогу хату сироти.
Прилинь, сизий орле! бо я одинокий 

95 Сирота на світі, в чужому краю;
ДивліЬся на море широке, глибоке, 
Поплив-би на той бік,—човна не дають! 
Згадаю Енея, згадаю родину,
Згадаю, заплачу, як тая дитина; 

юо А хвилі на той бік ідуть та ревуть.
А може я й темний, нічого не бачу, 
Злая доля, може, по тім боці плаче? __ 
Сироту усюди люди осміють!
Нехай-би сміялись, та там море грає,

Ю5 Там сонце, там місяць ясніще сія,
Там з вітром могила в степу розмовляє, 
Там не одинокий був-би з нею й я. 
Праведная душе! прийми мою мову, 
Немудру та щиру,—прийми, привітай! 

по Не кинь сиротою, як кинув діброви, 
Прилини до мене хоч на одно слово 
Та про Україну мені заспівай!

[1838]
Петербург.

Перводрук: Ластбвка Е. Гребенки 
С . П . Б .  1841, стр. 306—312.



Тече вода в синє море,
Та не витікає;
ІПука козак свою долю,
А долі немає.

5 Пішов козак світ за очі;
Грає синє море,—
Грає серце козацькеє,
А думка говорить:

»Куди ти йдеш, не спитавшись ? 
ю На кого покинув

Батька, неньку старенькую,
Молоду дівчйну ?
На чужині не ті люди,
Тяжко з ними жити;

15 Ні з ким буде поплакати,
Ні поговорити.«

Сидить Козак на тім боці,—
Грає синє море.
Думав: доля зострінеться,—

20 Спіткалося горе.
А журавлі летять собі 
На той бік ключами.
Плаче козак—шляхи биті 
Заросли тернами.

[1838] Перводрук: Ластбвка Е. Гребенки
Петербург. ~ С. П. Б. 1841, стр. 312—313.



КАТЕРИНА.
(Василю Андріевичу Жуковському на память 22 квітня 1838 р.)

І.

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з Москалями,
Бо Москалі—чужі люди,
Роблять лихо з вами.

5 Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине. 

хЯк-би сама, ще-б нічого, 
ю А то й стара мати,

Що родила на світ божий,
Мусить погибати.
Серце вяне співаючи,
Коли знає, за-що;

15 Люди серця не спитають,
А скажуть: »ледащо!«
Кохайтеся-ж, чорнобриві,
Та не з Москалями,
Бо Москалі чужі люди,

20 Сміються над вами.

Не слухала Катерина 
Ні батька ні неньки,

' Полюбила Москалика,
Як знало серденько.

25 Полюбила молодого,
В садочок ходила,
Поки себе, свою долю 
Так занапастила. '
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Кличе мати вечеряти,
Л донька не чує:
Де жартує з Москаликом,
Там і заночує.
11е дві ночі карі очі 
Любо цілувала,
Поки слава на все село 
Недобрая стала.
Нехай собі злії люди,
Що хотять, говорять:
Вона любить, і не чує,
Що вкралося горе.

Прийшли вісти недобрії,— 
В поход затрубили; - 
Шшов Москаль в Туреччину,— 
Катрусю накрили.
Не счулася,'тай байдуже,
Що коса покрита:
За милого, як співають,
Любо й потужити.
Обіщався чорнобривий,
Коли не загине,
Обіщався вернутися,—
Тоді Катерина 
Буде собі Московкою, 
Забудеться горе;
А поки-що, нехай люди,
Що хотять, говорять.
Не журиться Катерина— *
Слізоньки втирає,
Що дівчата на улиці 
Без неї співають.
Не журиться Катерина— 
Вмиється сльозою,
Візьме відра о-півночі,



Піде за водою,
Щоб вороги не бачили; 
Прийде до криниці,
Стане собі під калину, 
Заспіває »Гриця«. 
Виспівує, вимовляє,
Аж калина плаче. 
Вернулася—і раденька, 
Що ніхто не бачив.

Не журиться Катерина?
І гадки не має!
У новенькій хустиночці 
В вікно виглядає.
Виглядає Катерина...
Минуло пів року,—
Занудило коло серця, 
Закололо в боку.
Нездужає 'Катерина, 
Ледве-ледве дише...
Вичуняла, та в запічку 
Дитину колише.
А жіночки лихо дзвонять, 
Матері глузують,
Що Москалі вертаються 
Та в неї, ночують:
—»В тебе дочка чорнобрива, 
Та ще й не єдина,
А муштрує у запічку 
Московського сина... «- 
Чорнобригого придбала... 
Мабуть, сама вчила...«
Бодай же вас, цокотухи,
Та злидні побили,
Як ту матір, що вам на сміх 
Сина породила!



Катерина, серце моє І 
юо Лишенько з тобою І

Де ти в світі подінешся 
З малим сиротою ?
Хто спитає, привітав 
Без милого в світі ?

Ю5 Батько-мати—чужі люди,
Тяжко з ними жити І

Вичуняла Катерина; 
Одсуне кватирку,
Поглядає на улицю, 

по Колише дитинку:
Поглядає—нема, нема!
Чи то-ж і не буде ?
Пішла-б в садок поплакати, 
Так дивляться люде.

И5 Зайде сонце—Катерина
По садочку ходить,
На рученьках носить сина, 
Очиці поводить:
»0ттут з муштри виглядала, 

120 Оттут розмовляла,
А там... а там... сину, сину!« 
Та й не доказала.

Зеленіють по садочку 
Черешні та вишні;

125 Як і перше виходила,
Катерина вийшла.
Вийшла, та вже не співає,
Як перше співала,
Як Москаля молодого 

ізо В вишнйк дожидала.
Не співає чорнобрива,
Клене свою долю;



А тим часом вороженьки 
Чинять свою воло,—

136 Кують речі недобрії.
Що має робити?

Якби милий, чорнобривий, 
Умів-би спинити...
Так далеко чорнобривий, 

но Не чує, не бачить,
* Як вороги сміються їй,

Як Катруся плаче.
Може вбитий чорнобривий 
За тихим Дунаєм;

145 А може—вже в Московщині
Другую кохає!
Ні, чорнявий не убитий,
Він живий, здоровий...
А де-ж найде такі очі, 

ібо Такі чорні брови?
На край світа, в Московщині, 
По тім боці моря,
Нема ніде Катерини,—
Та здалась на горе!...

155 Вміла мати брови дати,
Карі оченята,
Та не вміла на сім світі 
Щастя-долі дати.
А без долі біле личко— 

ібо Як квітка на полі:
Пече сонце, гойда вітер,
Рве всякий по волі.
Умивай же біле личко 
Дрібними сльозами!

165 Бо вернулись москалики
Иншими шляхами.



ІІ. *

Сидить батько кінець стола, 
Па руки схилився,
І?е дивиться на світ божий: 

по Тяжко зажурився.
Коло його стара мати 
Сидить на ослоні,
За сльозами ледве-ледве 
Вимовляє доні:

175 »Що, весілля, доню моя?
А де-ж твоя пара?
Де світилки з друженьками, 
Старости, бояра?
В Московщині, доню моя!

180 Іди-ж їх шукати!
Та не кажи добрим людям,
Що є в тебе мати.
Проклятий час-годинонька,
Що ти народилась 1

185 Як би знала, до схід сонця
Була-б утопила:
Здалась тоді-б ти гадині,
Тепер—Москалевії...
Доню моя, доню моя,

190 ^ Цвіте мій рожевий!
Як ягідку, як пташечку,
Кохала, ростила 
На лишенько... Доню моя!
Що ти наробила?...

юз Оддячила!... Іди-ж, шукай
У Москві свекрухи 1 
Не слухала моїх речей,
То її послухай!
Іди, доню, найди її,



Найди, привітайся,
Будь щаслива в чужих людях, 
До нас не вертайся!
Не вертайся, дитя моє,
З далекого краю!...
А хто-ж мою головоньку 
Без тебе сховає ?
Хто заплаче надо мною,
Як рідна дитина?
Хто посадить на могилі 
Червону калину ?
Хто без тебе грішну душу 
Поминати буде ?
Доню моя, доню моя,
Дитя моє любе!
Іди од нас !«...

Ледве-ледве 
Поблагословила:
»Бог з тобою 1«—та, як мертйа, 
На діл повалилась.

Обізвався старий батько: 
»Чого ждеш, небого ?«
Заридала Катерина,
Та бух йому в ноги;
»Прости мені, мій батечку,
Що я наробила!
Прости мені, мій голубе,
Мій соколе милий!«
— »Нехай тебе Бог прощає 
Та добрії люде!
Молись Богу та йди собі—
Мені легше буде.«

Ледве встала, поклонилась, 
Вийшла мовчки з хати,
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Осталися сиротами 
Старий батько й мати.
Пішла в садок у вишневий, 
Богу помолилась,
Взяла землі під вишнею,
На хрест почепила;
Промовила: »Не вернуся!
В далекому краю 
В чужу землю чужі людії 
Мене заховають;
А своєї ця крихотка 
Надо мною ляже,
Та про долю, моє горе,
Чужим людям скаже...
Не росказуй, голубонько,
Де-б не заховали,
Щоб грішної на сім світі 
Люди не займали!
Ти не скажеш... ось хто скаже, 
Що я його мати!
Боже ти мій! лихо моє!
Де мені сховатись?
Заховаюсь, дитя моє,
Сама під водою,
А ти гріх мій спокутуєш 
В людях сиротою, 
Безбатьченком!...«

Пішла селом, 
Плаче Катерина;
На голові хустиночка,
На руках дитина.
Вийшла з села—серце ниє; 
Назад подивилась,
Покивала головою,
Тай заголосила.
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Як тополя, стала в полі 
При битій дорозі;
Як роса та до схід сонця, 
Покапали сльози.
За сльозами за гіркими 
І світа не бачить,
Тілько сина пригортає, 
Цілує та плаче.
А воно, як янголятко, 
Нічого не знає, 
Маленькими ручицями 
Пазухи шукає.

Сіло сонце, з-за діброви 
Небо червоніє;
Утерлася, повернулась, 
Пішла... тілько мріє.

В селі довго говорили 
Де-чого багато,
Та не чули вже тих річей 
Ні батько, ні мата...

Оттаке-то на сім світі 
290 * Роблять людям люди!

Того вяжуть, того ріжуть, 
Той сам себе губить...
А за-віщо ? Святий знає ! 
Світ, бач-ся, широкий,

295- Та нема де прихилитись
В світі одиноким.
Тому доля запродала 
Од краю до краю,
А другому оставила 

зоо Те, де заховають.
Де-ж ті люди, де-ж ті добрі,



Що серце збіралось 
> 3 ними жити, їх любити ?

Пропали, пропали!

зоь Єсть на світі доля,
А хто її знає ?
Єсть на світі воля,
А хто її має?
Єсть люди на світі— 

зш Сріблом злотом сяють;
Здається, панують,
А долі не знають,—
Ні долі, ні волі 1 
З нудьгою та з горем 

зі5 ' Жупан надівають,
А плакати—сором. 
Возьміть срібло, злото, 
Та будьте багаті,

* А я возьму сльози—
320 Лихо виливати;

Затоплю недолю 
Дрібними сльозами, 
Затопчу неволю 
Босими ногами!

325 Тоді я веселий,
Тоді я багатий,
Як буде серденько 
По волі гуляти! III.

III.

Кричать сови, спить діброва, 
ззо Зіроньки сіяють;

По-над шляхом, щирицею, 
Ховрашки гуляють.



Спочивають добрі люди;
*Що кого втомило:

Кого щастя, кого сльози,— 
Все нічка покрила,
Всіх покрила темнісінька, 
Як діточок мати.
Де-ж Катрусю пригорнула? 
Чи в лісі, чи в хаті?
Чи на полі під копою 
Сина забавляє ?
Чи в діброві з-під колоди 
Вовка виглядає ?
Бодай-же вас, чорні брови, 
Нікому не мати,
Коли за вас таке лихо' 
Треба одбувати!
А що дальше спіткається? 
Буде лихо, буде! 
Зострінуться жовті піски 
І чужії люде,
Зострінеться зіма люта... .
А той—чи зостріне,
Що пізнає Катерину, 
Привітає сина ?
З ним забула-б чорнобрива 
Шляхи, піски, горе:
Він, як мати, привітає, . 
Як брат заговорить...

Побачимо, почуємо...
А поки—спочину,
Та тим часом роспитаю 
Шлях на Московщйну. 
Далекий шлях, пани-братиі 
Знаю його, знаю!
Аж на серці похолоне,
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Як його згадаю.
Попоміряв і я колись—
Щоб його не мірять!... 
Росказав-би про те лихо,
Та чи то-яс повірять?
»Вреше«, скажуть, »сякий-такий! 
(Звичайно, не в очи)
А так тілько псує мову 
Та людий морочить.«
Правда ваша, правда, люди!
Та й на що те знати,
Що сльозами перед вами 
Буду виливати?
На-що воно ? У всякого 
І свого чимало.
Цур же йому!... А тим часом 
Ке-те лиш кресало 
Та тютюну, щоб, знаєте,
Дома не журились;
А то лихо росказувать,
Щоб бридке приснилось!
Нехай його лихий візьме! 
Лучше-ж поміркую,
Де-то моя Катерина - 
З Івасем мандрує.

За Києвом та за Дніпром, 
По-під темним гаєм,
Ідуть шляхом чумаченьки, 
»Пугача« співають.
Іде шляхом молодиця,—
Мусить бути, з прощі.
Чого-ж смутна, невесела, 
Заплакані очі?
У латаній свитиночці,
На плечах торбина,
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В руці ціпок, а на другій 
Заснула дитина.
Зострілася з чумаками,
Закрила дитину,
Питається: »Люди добрі!
Де шлях в Московіцйну ?«
— ’ »В Московщину ? Оцей самий. 
Далеко, небого ?«
— »В саму Москву. Христа ради 
Дайте на дорогу!«
Бере шага, аж' труситься:
Тяжко його брати!
Та й на-віщо?... А дитина! 
Вона-ж його мати...
Заплакала, пішла шляхом,
В Броварях спочила,
Та синові за гіркого 
Медянйк купила... .
Довго-довго сердешная 
Все йшла та питала;
Було й таке, що під тином 
З сином ночувала...

425 Бач, на що здалйся карі оченята:
Щоб під чужим тином сльози виливать! 
Ото-ж то дивіться та кайтесь, дівчата, 
Щоб не довелося Москаля шукать,
Щоб не довелося, .як Катря шукає...

430 Тоді не питайте, за-що люди лають, 
За-що не пускають в хату ночувать.

Не питайте, чорнобриві,
Бо люди не знають;
Кого Бог кара на світі, 

'435 То й вони карають...
Люди гнуться, як ті лози,



Куди вітер віє;
Сиротині сонце світить— 
Світить, та не гріє...
Люди-б сонце заступили, 
Як-би мали силу,
Щоб сироті не Світило, 
Сльози не сушило.
А за-віщо, Боже милий? 
За-що світом нудить ?
Що зробила вона людям! 
Чого хотять люди?
Щоб плакала... Серце моє!
Не плач, Катерино!
Не показуй людям сльози, 
Терпи до загину!
А щоб личко не марніло 
З чорними бровами,
До схід сонця, в темнім лісі 
Умийся сльозами!
Умиєшся—не побачать,
То й не засміються;
А серденько одпочине,
Поки сльози ллються.

Оттаке-то лихо, бачите, дівчата! 
Жартуючи кинув, Катрусю Москаль. 
Недоля не бачить, з ким їй жартувати, 
А люди хоч бачать, та людям не жаль. 
»Нехай«, кажуть, »гине ледача дитина, 
Коли не зуміла себе. шанувать !« • 
Шануйтеся-ж, любі, в недобру годину, 
Щоб не довелося Москаля шукать!

Де-ж Катруся блудить?
По-під тинню ночувала,
Раненько вставала,
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Поспішала в Московщину; 
Аж гульк—зіма впала.
Свище полем заверюха;
Іде Катерина
У личаках—лихо тяжке!—
І в одній свитині.
Іде Катря, шкандибає; 
Дивиться—щось мріє... 
Либонь, ідуть москалики... 
Лихо!... серце мліє... 
Полетіла, зострілася,
Пита: »Чи немає 
Мого Йвана чорнявого ?«
А ті: »Ми не знаємо.
І, звичайно, як Москалі, 
Сміються, жартують:
»Ай да баба! ай да наші! 
Каво не надуют!«. 
Подивилась Катерина:
»І ви, бачу, люде!
Не плач, сину, моє лихо,— 
Що буде, то й буде!
Піду дальше,—більш ходила. 
А, може, й ^ зостріну;
Оддам тебе, мій голубе,
А сама—загину!«

Реве, стогне хуртовина, 
Котить, верне полем;
Стоїть Катря серед поля, 
Дала сльозам волю. 
Утомилась заверюха, •
Де-де позіхає;
Ще-б плакала Катерина,
Та сліз більш немає. 
Подивилась на дитину:
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Умите сльозою 
Червоніє, як квіточка 
В-ранці під росою. 
Усміхнулась Катерина, 
Тяжко усміхнулась:
Коло серця, як гадина 
Чорна повернулась.
Кругом мовчки подивилась; 
Бачить: ліс чорніє,
А під лісом, край дороги, 
Либонь, курінь мріє.
»Ходім, сину! смеркається... 
Коли пустять в хату;
А не пустять, то й на двбрі 
Будем ночувати.
Під хатою заночуєм,
Сину мій, Іване!
Де-ж ти будеш ночувати,
Як мене не стане ?
З собаками, мій синочку. 
Кохайся на дворі!
Собаки злі—покусають,
Та не заговорять,
Не роскажуть сміючися...
З псами їсти й пити!... 
Бідна моя головонько,
Що мені робити ?«

Сирота собака має свою долю,
Має добре слово в світі сирота;

535 Його бють і лають, закують в неволю. 
Та ніхто про матір на сміх не спита.
А Йвася спитають, зарання спитають, 
Не дадуть до мови дитині дожить.
На кого собаки на у лиці, лають?

510 Хто голий, голодний під тином сидить?



Хто лобуря водить? Чорняві байстрята.. 
Одна його доля—чорні бровенята,
Та й тих люди заздрі не дають носить.

IV.

По під горою яром долом,
515 Мов ті діди високочолі,

Дубй з гетьманщини стоять;
В яру гребелька, верби в-ряд, 
Ставок під кригою в неволі,
І ополонка—воду брать.

550 Мов покотило червоніє,
Крізь хмару сонце занялось; 
Надувся вітер,—як новіє,- 
Нема нічого, скрізь біліє,
Та тілько лісом загуло.

555 Реве, свище заверюха,
По лісу завило;
Як те море, біле поле 
Снігом покотилось.
Вийшов з хати карбівничий, 

560 Щоб ліс оглядіти,
Та де тобі! таке лихо,
Що не видно й світа.
»Еге, бачу, яка фуґаі 
Цур-же йому з лісом!

565 Піти в хату... Що там таке?
От їх до-сто-біса 1 
Недобра їх розносила,
Мов справді за ділом. 
Ничипоре І дивись лишень,
Які побілілі!«
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—«Що? Москалі? де Москалі?* 
—»Що ти ? схаменися І«
—«Де Москалі—лебедики ?«
—»Та он, подивися!«
Полетіла Катерина 
І не одяглася.
«Мабуть, добре Московщина 
В тямку їй далася!
Бо у-ночі тілько й знає,
Що Москаля кличе.«
Через пеньки, заметами 
Летить, ледве дише.
Боса стала серед шляху, 
Втерлась рукавами.
А Москалі їй на-зустріч,
Як оден, верхами.
»Лихо моє! доле моя!«
До їх... коли гляне,— 
Попереду старшйй їде!
«Любий мій, Іване!
Серце моє коханеє!
Де-ж ти так барився ?«
Та до його... за стремена...
А він -подивився,
Та шпорами коня в боки. 
«Чого-ж утікаєш ?
Хіба забув Катерину ?
Хіба не пізнаєш ?
Подивися, мій голубе, 
Подивись на мене:
Я—Катруся твоя люба!
ІІа-що рвеш стремена?«
А він коня поганяє,
Ніби-то й не бачить. 
«Пострівай же, мій голубе!



Дивись,—я не плачу.
Ти не пізнав мене, Йване?
Серце, подивися І 
їй же Богу, я—Катруся!« 

біо —»Дура, отвяжіся!
Вазьмітє проч безумную/«
—»Боже мій! Івасю!
І ти мене покидаєш?!
А ти-ж присягався ?«

615 —»Вазьмітє проч! Что-ж ви сталі?а
—»Кого ? мене взяти ?
За-що-ж? скажи, мій голубе?
Кому хоч оддати 
Свою Катрю, що до тебе 

620 В садочок ходила,
Свою Катрю, що для тебе 
Сина породила ?
Мій батечку, мій братіку!
Хоч ти не цурайся!

625 Наймичкою тобі стану...
З другою кохайся,
З цілим світом!... Я забуду,
Що колись кохалась,
Що од тебе сина мала, 

бзо Покриткою стала...
Покриткою... який сором!
І за що я гину?
Покинь мене, забудь мене,
Та не кидай сина!

635 Не покинеш ? Серце моє!
Не втікай од мене!...
Я винесу тобі сина.«

Кинула стремена,
, Та в хатину.



640 * ' Вертається,
Несе йому сина;
Несповита, заплакана 
Сердешна дитина.
»Ось-де воно, подивися!

645 Де-ж ти заховався?
Утік!... нема!...* Сина, сина 
Батько одцурався!
Боже ти мій!... Дитя моє!
Де дінусь з тобою?

650 Москалики! голубчики!
Возьміть 8а собою;
Не цурайтесь, лебедики!
Воно сиротина;
Возьміть його та оддайте 

655 Старшбму за сина!
Возьміть його!... бо покину, 
Як батько покинув,—
Бодай його не кидала 
Лихая година!

660 Гріхом тебе на світ божий
Мати породила,—
Виростай же на сміх людям!« 
На шлях положила.
«Оставайся шукать батька,

665 А я вже шукала«...
Та в ліс 8 шлйху, як навіснб!
А дитя осталось,
Плаче, бідне... А Москалям 
Байдуже,—минули.

670 Воно й добре,—та на лихо
Лісничі почули.

Біга Катря боса лісом, 
Біга та голосить;
То проклина свого Йвана,

у. а. т. і 14



075 То плаче, то просить.
Вибігає на возлісся;
Кругом подивилась,
Та в яр... біжить,—серед ставу 
Мовчки опинилась.

«йо »Прийми, Боже, мою душу,
А ти—моє тіло!«
Шубовсть в воду!... По під ледом 
Геть загуркотіло.

Чорнобрива Катерина 
685 Найшла, що*шукала.

Дунув вітер по-над ставом —
1 сліду не стало.

690

695

700

То не вітер,- то не буйний, 
Що дуба ламає;
То не лихо, то не тяжке,
Що мати вмірає;
Не сироти малі діти,
Що неньку сховали: 
їм зосталась добра слава, 
Могила зосталась.
Засміються злії люди 
Малій сиротині,—
Виллє сльози на могилу, 
Серденько спочине.
А тому, тому на світі,
Що йому зосталось,
Кого батько і не бачив,
Мати одцуралась?
Що зосталось байстрюкові? 
Хто з ним заговорить?
Ні родини, ні хатини;
Шляхи, піски, горе...



Панське личко, чорні брови— 
На-що? Щоб пізнали!

7іо Змалювала, не сховала...
Бодай полиняли!

, V.

Ішов кобзар до Києва 
Та сів спочивати; 
Торбинками обвішаний 

715 Його повожатий;
Мале дитя коло його 
На сонці куняє,
А тим часом старий кобзар 
»Ісуса« співає.
Хто йде, їде,—не минає : 
Хто—бублик, хто—гроші; 
Хто старому, а дівчата 
Шажбк міхоноші. 
Задивляться чорнобриві:
І босе і голе.
»Дала«, кажуть, »бровенята, 
Та не дала долі!«

їде шляхом до Києва 
Берлйн шестернею,
А в берлйні господиня 
З паном і сімбю.
Опинився проти старців— 
Курява лягає.
Побіг Івась, бо з віконця 

735 Рукою махає.
Дає гроші Івасеві, 
Дивується пані.

720

725

730



745

750

Л пан глянув—одвернувся... 
Пізнав препоганий,
Пізнав тії карі очі,
Чорні бровенята,
Пізнав батько свого енна, 
Та не хоче взяти.
Пита пані, як зоветься? 
»Івась«.—»Какой мілай!« 
Берлин рушив, а Івася 
Курява покрила...
Полічили, що достали, 
Встали сіромахи, 
Помолились на схід сонця, 
Пішли по-над шляхом.

[1838]
Петербург.

Перводрук: Кобзарь 1840, 
стр. 21—67.

Окремою брошурою: Петербург 1840, 
сторін. 32, 12°. Автографа нема.

ТАРАСОВА НІЧ
(П. І. Мартосу.)

На розпутті кобзар сидить 
Та на кобзі грає;
Кругом хлопці та дівчата— 
Як мак процвітає.

5 Грає кобзар, виспівує,
Вимовля словами,
Як Москалі, Орда, Ляхи 
Бились з козаками;
Як збіралась громадонька
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Іі неділеньку в-рапці,
Як ховали козаченька 
В зеленім байраці.
Грав кобзар, виспівує,
Аж лихо сміється:

»Була колись Гетьманщина, 
Та вже не вернеться;
Було колись панували,
Та більше не будем...

Тії слави козацької 
По-вік не забудем!

Україно, Україно!
Ненько моя, ненько!
Як згадаю тебе, краю,
Завяне серденько!

Де поділось козачество,
Червоні жупани ?
Де поділась доля-воля,
Бунчуки, гетьмани ?

Де поділось ? Ізгоріло ?
А чи затопило 
Синє море твої гори,

• Високі могили ?
Мовчать гори, грає море,
Могили сумують,
А над дітьми козацькими 
Поганці панують!

Грай же, море! Мовчіть, гори! 
Гуляй, буйний, полем!
Плачте, діти козацькії!
Така ваша доля!

»Встає хмара з-за Лиману,
А другая з поля:
Зажурилась Україна—



Така її доля!
45 Зажурилась, заплакала,

Як мала дитина.
Ніхто її не ратує...
Козачество гине,
Гине слава, батьківщина, 

бо Немає де дітись....
Виростають нехрещені 
Козацькії діти,
Кохаються невінчані,
Без попа ховають;

55 Запродана Жидам віра,
В церкву не пускають!
Як та галич поле криє,
Ляхи, уніяти 
Налітають,—нема кому 

бо Порадоньки дати.
Обізвався Наливайко—
Не стало кравчини!
Обізвавсь козак Павлюга,
За нею полинув.

65 Обізвавсь Тарас Трясило
Гіркими сльозами:
«Бідна моя Україно,
Стоптана Ляхами....«
Обізвавсь Тарас Трясило 

то Віру рятувати,
Обізвався орел сизий—
Та й дав Ляхам знати!
Обізвався пан Трясило:
»А годі журиться,

75 А ходім лиш, пани-брати,
З Поляками биться!«

»Вже но три дні, не три ночі 
Бється пан Трясило;



Од Лимана до Трубежу 
80 Трупом поле вкрилось.

Ізнемігся козаченько,
Тяжко зажурився,
А поганий Конецпольськии 
Дуже звеселився;

85 Зібрав шляхту всю до-куии,
Та й ну частувати!
Зібрав- Тарас козаченьків 
Поради прохати:
—»Отамани, товариші,

90 Братй мої, діти!
Дайте мені порадоньку:
Що будем робити? 
Бенкетують вражі Ляхи, 

•Наше безголовя...«
95 »Нехай собі бенкетують,

Нехай на здоровя!
Нехай, кляті, бенкетують, 
Поки сонце зайде,
А ніч-мати дасть пораду: 

юо Козак Ляха знайде.«

Лягло сонце за горою, 
Зірки засіяли,
А козаки, як та хмара,
Ляхів обступали.

Ю5 Як став місяць серед неба,
Ревнула гармата; 
Прокинулись Ляшки-панки— 
Нікудй втікати 1 
Прокинулись Ляшки-панки 

по Та й не повставали:
Зійшло сонце, до одного 
Покотом лежали.



Червоною гадюкою 
Несе Альта вісти,
Щоб летіли крюки з поля 
Ляшків-панків їсти.
Налетіли чорні крюки 
Вельможних будити;
Зібралося козачество 
Богу помолитись.
Закрякали чорні крюки, 
Виймаючи очі;
Заспівали козаченьки 
Пісню тії ночі,—
Тії ночі крівавої,
Що славою стала 
Тарасові, козачеству,
Ляхів що приспала.

Над річкою, в чистім полі, 
Могила чорніє;
Де кров текла козацькая, 
Трава зеленіє.
Сидить ворон на могилі,
Та з голоду кряче...
Згада козак Гетьманщину, 
Згада, та й заплаче.
»Була колись козацькая 
І слава і воля,—
Слава сяє, а воленьку 
Спіткала недоля. «
Було колись панували,
Та більше не будем,
Тії-ж слави козацької 
По вік не забудем 1«

Умовк кобзар сумуючи: 
Щось руки не грають і



Кругом хлопці та дівчата 
Слізоньки втирають.

Пішов кобзар по улиці, 
ібо 3 журби як заграє!

Кругом хлопці навприсядки, 
Л він вимовляє:

»Нехай буде оттакечки! 
Сидіть, діти, у запічку,
А я з журби та до шинку, 
Л там найду свою жінку, 
Найду жінку, почастую,
З вороженьків покепкую.«

155

[6. XI. 1838] 
Петербург.

Перводрук: Кобзарь 1840, 
стр. 105—114.

Повний текст: Женева 1890, стр. 4—10.
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ДУМКА.
н а-іцо мені чорні брови?

На-що карі очі?
На-що літа молодії,

Веселі, дівочі?
Літа мої молодії

Марно пропадають,
Очі плачуть, чорні брови 

Од вітру линяють. 
Серце вяне, нудить світом, 

Як пташка без волі. 
На-що-ж мені краса моя, 

Коли нема долі ?
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Тяжко мені сиротою 
На сім світі жити:

Свої люди—як чужії,
Ні в ким говорити;

Нема кому розпитати,
Чого плачуть очі?

Нема кому розказати,
Чого серце хоче.

.Чого серце, як голубка,
День і ніч воркує?

Ніхто його не питає,
Не знає, не чує 5 

Чужі люди не спитають—
Та й на-що питати? 

Нехай плаче сиротина,
Нехай літа тратить! * 

Плач же, серце, плачте, очі, 
Поки не заснули, 

Голосніще, жалібніще,
Щоб вітри почули,

Щоб понесли буйнесенькі 
За синєє море— 

Чорнявому, зрадливому 
На лютеє горе*!

[1839]
Петербург.

Перводрук: Кобзарь 1840, 
стр. 83—87.



ШАІІ ПІДКОВА.
(Б. І. ІІІтернбергу.)

І.

Було колись в Україні— 
Ревіли гармати;
Було колись—Запорожці 
Вміли панувати!
Панували, добували 
І славу, і волю,—
Минулося, осталися 
Могили по полю!
Високії ті могили,
Де лягло спочити 
Козацькеє біле тіло,
В китайку повите.
Високії ті могили 
Чорніють, як • гори,
Та про волю нишком в полі 
З вітрами говорять.
Свідок слави, дідівщини 
З вітром розмовляє,
А внук косу несе в росу,
За ними співає.

Було колись- в Україні 
Лихо танцювало,
Журба в шинку мед горілку 
Поставцем кружала.
Було колись добре жити 
На тій Україні...
А згадаймо! може, серце 
Хоч трохи спочине.



ІІ.

Чорна хмара з-за Лиману 
Небо, сонце криє;

• Синє море звірюкою 
То стогне, то виє,

Дніпра гирло затопило.
»А ну-те, хлопята,
На байдаки! Море грає, 
Ходім погуляти І«

Висипали Запорожці, 
Лиман човни вкрили.
»Грай же, море!«—заспівали, 
Запінились хвилі.
Кругом хвилі, як ті гори:
Ні землі, ні неба.

Серце мліє, а козакам 
Того тілько й треба.
Пливуть собі та співають; 
Рибалка літає,
А попереду отаман 
Веде, куди знає.

Похожає вздовж байдака, 
Гасне люлька в роті: 
Поглядає сюди-туди,
Де-то буть роботі ? 
Закрутивши чорні уси,
За ухо чуприну,
Підняв шапку—човни стали. 
»Нехай ворог гине!
Не в Синопу, отамани, 
Панове-молодці,
А у Царград, до султана 
Поїдемо в гості!«
—»Добре, батьку отамане!«



Кругом заревіло.
«Спасибі нам!«

ГІадіп шапку.
яй Знову закипіло

Синє море. Вздовж байдака 
Знову похожає 
Пан отаман, та на хвилю 

, Мовчки поглядає.

Перводрук: Кобварь 1840, 
стр. 97—103.

ТОПОЛЯ.
(ІТ. С. Петровській.)

По діброві вітер виє,
Гуляє по полю,
Край дороги гне тополю 
До самого долу.

б Стан високий, лист широкий—
Марне зеленіє.
Кругом поле, як те море 
Широке, синіє.

Чумак іде, подивиться, 
ю * Та й голову схилить;

Чабан в-ранці з сопілкою 
Сяде на могилі,
Подивиться—серце ниє:
Кругом ні билини!

15 Одна—одна, як сирота
На чужині гинеї

[1839]
Петербург.
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Хто-ж викохав тонку, гнучку 
В степу погибати?
ІГострівайте, все розкажу, 
Слухайте-ж, дівчата І

Полюбила чорнобрива 
Козака дівчина,
Полюбила'—не спинила: 
Пішов, та й загинув. 
Якби знала, що покине, 
Була-б не любила;
Як-би знала, що загине, 
Була-б не пустила;
Якби знала.—не ходила-б 
Пізно за водою,
Не стояла-б до півночи 

_ 3 милим під вербою; 
Якби знала!... І

І то лихо
35 Попереду знати,

Що нам в світі зострінеться... 
Не знайте, дівчата!
Не питайте свою долю!

‘ • Само серце знає,
40 Кого любить. Нехай вяне,

Поки закопають!
Бо не довго, чорнобриві,
Карі оченята,
Біле личко червоніє—

46 Не довго, дівчата!
До полудня, та й завяне, 
Брови полиняють... 
Кохайтеся-ж, любітеся,
Як серденько знає.
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Защебече соловейко 
В лузі на калині,
Заспіває козаченько,
Ходя по долині.
Виспівує, поки вийде 
Чорнобрива з хати,
А він її запитає:
»Чи не била мати?«
Стануть собі, обіймуться; 
Співа соловейко; 
Послухають, розійдуться— 
Обоє раденькі.
Ніхто того не побачить, 
Ніхто не спитає:
»Де ти була ? що робила ?« 
Сама собі знає...
Любилася, кохалася,
А серденько мліло:
Чуло серце недоленьку, 
Сказати—не вміло.
Не сказало, осталася,
День і ніч воркує,
Як голубка без голуба,
А ніхто не чує.

Не щебече соловейко 
76 В лузі над водою,

Не співає чорнобрива,
Стоя під вербою;

Не співає, як сирота 
* Білим світом нудить.

80 Без милого батько, мати—
Як чужії люди;
Без милого сонце світить— 
Як ворог сміється;
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Без милого скрізь могила,
А серденько бєтьсяі

Минув і рік, минув другий, 
Козака немає;
Сохне вона, як квіточка,—
Мати не питає.
»Чого вянеш, моя доню?«
Стара не спитала,
За сивого, багатого 
Нищечком єднала.
»Іди, доню!« каже мати:
»Не вік дівувати.
Він багатий, одинокий,
Будеш панувати 1«
—»Не хочу я панувати,
Не піду я, мамо І 
Рушниками, що придбала,
Спусти мене в яму І 
Нехай попи заспівають,
А дружки заплачуть:
Легше, мамо, в труні лежать, 
Ніж його побачить.«

Не слухала стара мати, 
Робила, що знала;
Дивилася чорнобрива,
Сохла і мовчала.
Пішла в ночі до ворожки,
Щоб поворожити,
Чи довго їй, одинокій,
На сім світі жити?
»Вабусенько, голубонько,
Серце моє, ненько!
Скажи мені щиру правду,
Де милий-серденько?



Чи жив здоров? чи він любить? 
Чи забув, покинув?
Скажи-ж мені, де мій милий? 
Край світа полину!
Бабусенько, голубонько!
Скажи,—бо ти знаєш 1 
Хоче дати мене мати 
За старого заміж.
Любить його, моя сиза,—
Серце не навчити.
Пішла-б же я утопилась—
Жаль душу згубити.
Коли не жив чорнобривий,
Зроби, моя пташко,
Щоб до дому не вернулась... 
Тяжко мені, тяжкої 
Там старий жде з старостами... 
Скажи-ж мою долю!«
—»Добре, доню! Спочинь трошки 
Чини-ж мою волю І 
Сама колись дівувала,
Теє лихо знаю; 
Минулося-навчилася,
Людям помагаю.
Твою долю, моя доню,
Позаторік знала,
Позаторік і зіллячка 

145 Для того придбала.«

Пішла стара, мов каламар 
Достала з полиці.
»Ось на тобі сього дива!
Піди до криниці,

150 Поки півні не співали,
ч Умийся водою,

Випий трошки сього зілля—

126

130

135

140
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Все лихо загоїть.
Випєш—біжи, яко мога;
Що б там не кричало,
Не ' оглянься, поки станеш 
Аж там, де прощалась. 
Одпочинеш. А як стане 
Місяць серед неба,
Випий ще разі не приїде—
В трете випить треба.
За* перший раз, як за той рік, 
Будеш ти такою;
А за другий, серед степу 
Тупне кінь ногою.
Коли живий козаченько,
То зараз прибуде,
А за третій—моя доню,
Не питай, що буде!
Та ще, чуєш, не хрестися!
Бо все піде в воду.
Тепер же йди, подивися 
На торішню вроду 1«

Взяла зілля, поклонилась: 
»Спасибі, бабусю!«
Вийшла з хати: »Чи йти, чи ні? 
Ні, вже не вернуся!«
Пішла," вмилась, напилася,
Мов не своя стала;
В друге, в-третє, та, мов сонна, 
В степу заспівала:

»Плавай, плавай, лебедонько, 
По синьому морю!
Рости, рости, тополенько,
Все в-гору та в-гору!
Рости гнучка та висока1



До самої хмари,
Спитай Бога: чи діжду я,
Чи не діжду пари? 

ню Рости, рости, подивися
За синєє море:
По тім боці—моя доля,
По сім боці—горе!
Там десь милий чорнобривий 

196 По полю гуляє,
А я плачу, літа трачу,
Його виглядаю.
Скажи йому, моє серце,
Що Сміються люде;

200 Скажи йому, що загину,
Коли не прибуде!
Сама хоче мене мати 
В землю заховати...
А хто-ж її головоньку 

205 Буде доглядати? V
Хто догляне, розпитає,
На старість поможе?
Мамо моя! доле моя!
Боже милий, Боже!

2іо Подивися, тополенько!
Як нема—заплачеш 
До схід сондя, ранесенько, 
Щоб ніхто не бачив.
Рости-ж, серце-тополенько,

2іб Все в-гору та в-гору!
Плавай, плавай, лебедонько, 
По синьому морю І«

Таку пісню чорнобрива 
В степу заспівала,

220 • Зілля дива наробило—



Тополею стала.
Не вернулася до дому,
Не діждала пари:
Тонка, гнучка та висока 
До самої хмари.

[1839]
Петербург.

По діброві вітер виє, 
Гуляє по полю,
Край дороги гне тополю 
До самого долу.

Перводрук: Кобзарь 18£0,
„ стр. 71—82.

Окремою брошурою: Петербург 1860. 
13, стр. 16°.

ПЕРЕБЕНДЯ.
(Е. П. Гребінці.)

Перебендя старий, сліпий,- 
Хто його не знає?
Він усюди вештається 
Та на кобзі грає.
А хто грає, того знають 
І дякують люди:
Він їм тугу розганяє, 
Хоть сам світом нудить. 
По під тинню сіромаха.
І днює й ночує;
Нема йому в світі хати;
Недоля жартує
Над старою головою,
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А йому байдуже!
Сяде собі, заспіває:
»Ой не шуми, луже!« 
Заспіває, та й згадає,
Що він сиротина, 
Пожуриться, посумує, 
Сидячи під ТИН' м.

Оттакнй то Перебендя, 
Старий та химерний! 
Заспіває »про Чалого <,
На »Горлицю< зверне;
З дівчатами на вигоні 
»Гриця« та »Веснянку«,
А у шинку з парубками 
»Сербина«, »Шинкарку«;
З жонатими на бенкеті 
(Де свекруха злая)
»Про тополю—лиху долю«, 
А потім—»У гаю«;
На базарі—про »Лазаря«, 
Або, щоб те знали, 
Тяжко-важко заспіває,
Як Січ руйнували. 
Оттакий-то Перебендя, 
Старий та химерний: 
Заспіває, засміється,
А на сльози зверне.

Вітер віє, повіває,
По полю гуляє;
На могилі кобзар сидить 
Та на кобзі грає.
Кругом його стен, як морс 
Широке, синіє;
За могилою могила,



А там—тілько мріє 
Сивий ус, стару чуприну 

50 Вітер розвіває,
То приляже та послуха,
Як кобзар співає,

Як серце сміється, сліпі очі плачуть... 
Послуха, повіє...

55 Старий заховавсь
В степу на могилі, щоб ніхто не бачив, 
Щоб вітер по полю слова розмахав, 
Щоб люди не чули,—бо то Боже слово,' 
То серце по волі з Богом розмовля, 

бо То серце щебече Господнюю славу,
А думка край світа на хмарі гуля.
Орлом «сизокрилим літає, гуляє,
Аж небо блакйтне широкими бє;
Спочине на сонці, його запитає:

65 Де воно ночує? як воно встає?
Послухає моря, що воно говорить;
Спита чорну гору: чому ти німа ?
І знову на небо, бо на землі горе,
Бо на їй, широкій, куточка нема 

70 Тому, хто все знає, тому, хто все чує:
Що море говорить, де сонце ночує,— 
Його на сім світі ніхто не прийма!
Оден він між нами, як сонце високе; 
Його знають люди, бо носить земля.

75 А як би почули, що він, одинокий,
Співа на могилі, з морем розмовля,— 
На Божеє слово вони-б насміялись, 
Дурним би назвали, од себе-б прогнали: 
»Нехай по над морем«, сказали-б, »гуля!«

80 Добре єси, мій кобзарю,
Добре, батьку, робиш,
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Що співати-розмовлятц 
На могилу ходиш!
Ходи собі, мій голубе,
Поки не заснуло 
Твоє серце, та виспівуй,
Щоб люди не чули!

•А щоб тебе не цурались,
Потурай їм, брате!
»Скачи, враже, як пан каже:
На те він багатий.«

Оттакий-то Перебендя,
Старий та химерний!
Заспіває весільної,
А на' сльози зверне.

Перводрук: Кобзар ь 1840, 
стр. 15—20.

ДО 0СН0ВЯНЕНКА.
Бють пороги; місяць сходить, 
Які і перше схбдив...
Нема Січи, пропав і той,
Хто всім верховодив.
Нема Січи! Очерети 
У Дніпра питають:
»Де-то наші діти ділись?

.'Де вони гуляють?«- 
Чайка скйглить літаючи,
Мов за дітьми плаче;
Сонце гріє, вітер віє 

. На степу козачім.



ІІа тім стену скрізь могили 
Стоять та сумують;
Питаються у буйного:
»Де наші панують ?
Де панують, бенкетують?
Де ви забарились ?
Вернітеся! Дивітеся:
Жита похилились,'
Де паслися ваші коні,
Де тирса шуміла,
Де кров Ляха, Татарина 
Морем червоніла 
Вернітеся!...«

І »Не вернуться!« 
Загуло, сказало 
Синє море: »не вернуться,
На віки пропали 1«
Правда, море, правда, синє: 
Такая їх доля!
Не вернуться сподівані,
Не вернеться воля;
Не вернеться козаччина,
Не встануть гетьмани,
Не покриють Україну 
Червоні жупани.
Обідрана, сиротою 
По-над Дніпром плаче;
Тяжко, важко сироті ні,
А ніхто не бачить,
Тільки ворог, що сміється.
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине,— 
Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда,
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І ЧИЇ МИ ДІТИ.

Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине...

От де, люди, наша слава,
Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
Л голосна та правдива,
Як Господа слово.

.Чи так, батьку-отамане?
Чи правду співаю ?
Ех, як-би то... Та що й казать 
Кебети не маю.
Л до того—Московщина,
Кругом чужі люде.
»Не потурай!« може, скажеш; 
Та що з того буде?
Насміються на псалом той,
Що виллю сльозами,
Насміються 1—Тяжко, батьку, 
Жити з ворогами!
Поборовся-б і я, може,
Як-би малось сили;
Заспівав би,—був голосок,
Та позички з’їли.
Оттаке-то лихо тяжке,
Батьку ти мій, друже!
Блужу в снігах та сам собі: 
»0й не шуми, луже!«
Не втну більше. А ти, батьку, 
Як сам здоров знаєш,
Тебе люди поважають,
Добрий голос маєш.
Співай же їм, мій голубе,
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Про Січ, про могили,
Коли яку насипали,
Кого положили;
Про старину, про те диво, 
Що було, минуло...
Утни, батьку 1 щоб нехотя 
На ввесь світ почули,

90 Що діялось в Україні, . ' 
За що погибала,
За що слава козацькая 
На всім світі стала!

96 • 

*

Утни, батьку, орле сизий! 
Нехай я заплачу,
Нехай свою Україну 
Я ще раз побачу;
Нехай ще раз послухаю, 
Як те море грає,

100 Як дівчина під вербою 
»Гриця« заспіває;
Нехай ще раз усміхнеться 
Серце на чужині,
Поки ляжу в чужу землю,

105 В цужій домовині!

[1839]
Петербург.

Перводрук: Кобзарь 1840, 
стр. 89—96.

.......**.......

6

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали -на папері 
Сумними рядами?
Чом вас вітер не розвіяв 
В степу, як пилину?



Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?

Бо вас лихо на світ на сміх породило, 
ю Поливали сльози—чом не затопили?

Не винесли в море, не розмили в полі? 
Не питали-б люди, що в мене болить, 
Не иитали-б, за-що проклинаю долю, л 
Чого нужу світом... «Нічого робить!«— 

іб Не сказали-б на сміх...

Квіти мої, -діти!
На-що вас кохав я, на-що доглядав?
Чи заплаче серце одно на всім світі,
Як я з вами плакав ? Може, і вгадав. 

20 Може, найдеться дівоче
'Серце, карі очі,
Що заплачуть на ці думи,—
Я більше не хочу...
Одну сльозу з очей карих,

25 І—пан над панами!
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!

За карії оченята, >
За чорнії брови

зо Серце рвалося, сміялось,
Виливало мову; •
Виливало, як уміло,
За темнії ночі,
За вишневий сад зелений, 

зб За ласки дівочі.
За степи та за могили,
Що на Україні,
Серце мліло, не хотіло 
Співать на чужині.

40 Не хотілось в снігу, в лісі
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Козацьку громаду 
З булавами, з бунчуками 
Збірать на пораду...
Нехай душі козацькії 
В Украйні вітають:
Там широко, там весело 
Од краю до краю...
Як та воля, що минулась, 
Дніпр широкий—море,
Степ і стоп, ревуть пороги, 
І могили—горн.
Там родилась, гарцювала 
Козацькая воля,
Там шляхтою, Татарами 
Засівала поле.
Засівала трупом поле,
Поки не остило...
Лягла спочить; а тим часом 
Виросла могила,
А над нею Орел чорний 
Сторожем літає,
І про неї добрим людям 
Кобзарі співають.
Все співають, як діялось, 
Сліпі небораки,
Бо дотепні. А я?... а я 
Тілько вмію плакать,
Тілько сльози за Украйну,
А слова—немає...
А за лихо—та цур йому! 
Хто його не знає?!
А надто той, що дивиться 
На людий душою—
Пекло йому на сім світі,
А на тім...

І



237І
80

85

І
90

95

1(Ю

105

Журбою
Не накличу собі долі,
Коли так не маю.
Нехай злидні живуть три дні, 
Я їх заховаю;
Заховаю змію люту 
Коло свого серця,
Щоб вороги не бачили,
Як лихо сміються...
Нехай думка, як той ворон, 
Літає та краче,
А серденько соловейком 
Щебече та плаче 
Нишком; люди не побачуть,
То й не засміються...
Не втирайте-ж мої сльози— 
Нехай собі ллються,
Чуже поле поливають 
Що дня і що-ночі,
Поки попи не засиплють 
Чужим піском очі...

Оттаке-то! А що робить ? 
Журба не поможе.
Хто-ж сироті завидує,
Карай того, Боже І

Думи мої, думи мої,
Квіти мої, діти!
Виростав вас, доглядав вас,— 
Де ж мені вас діти?
В Україну ідіть, діти,
В нашу Україну,
По під тинню сиротами,
А я—тут загину.
Там найдете щире серце



І слово ласкаве,
по Там найдете щиру правду,

А ще може й славу...

Привітай же, моя ненько, 
Моя Україно,
Моїх діток нерозумних,

"116 Як свою дитину 1

[1839]
Петербург.

Перводрук: Кобзарь 1840, 
стр. 5—11.

Н. Маркевичу.
Бандуристе, орле сизий,
Добре тобі, брате 1 
Маєш крила, маєш силу,
Є коли літати І

б Тепер лети в Україну,
Тебе виглядають;
Полетів би за тобою,
Та хто привітає?

Я й тут чужий, одинокий, 
ю І на Україні

Я сирота, мій голубе,
Як і на чужині.
Чого-ж серце бється, рветься? 

4 Я там одинокий!...
іб Одинокий...? А Вкраїна?

А степи широкі ?!
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9. V. 1840 
Петербург.

[Весна 1840] 
Петербург.

Там повіє буйнесенький,
Як брат заговорить,
Там в широкім полі воля;
Там синєє море 
Виграває, хвалить Бога,
Тугу розганяє;
Там могили з буйним вітром 
В степу розмовляють.

Розмовляють, сумуючи;
Оттака їх мова:
»Було колись, минулося 
Не вернеться знсьа!«
Полетів би я, послухав,
Заплакав би з ними...
Та ба! доля приборкала 
Між людьми чужими.

Перводрук в »Молодику« 1843, 
стр. 108—109.

На незабудь

В. І. Штернбергу.
Поїдеш далеко,
Побачиш багато;
Задивишся, зажуришся—
Згадай мене, брате!

Перводрук: »Кіевская Старіша« 1902, 
Книжка за лютий, стр. 73.

.......**.......



ГАЙДАМАКИ.
(Василю Івановичу Григоровичу на память 22 .квітня 1838 р.)

Все йде, все минає і краю немає...
Куди-ж воно ділось? відкіля взялось?
І дурень, і мудрий нічого не знає.
Живе... умірає... Одно зацвіло,

5 А друге завяло, на віки завяло,
І листя пожовкле вітри (рознеслй.
А сонечко встане, як перше вставало;
І зорі червоні, як перше плилй,
Попливуть і дотім;' і ти, білолиций, 

ю По синьому небу вийдеш погулять,
Вийдеш подивиться в жолобок, криницю 
І в море безкрає, і будеш сіять,
Як над Вавилоном, над його садами,
І над тим, що буде з нашими синами, 

іб Ти вічний без краю!... ЛюбліЬ розмовлять, 
Як з братом, з сестрою, розмовлять з тобою, 
Співать тобі думу, що ти-ж нашептав. .
Порай мені ще раз, де дітись з журбою?
Я не одинокий, я не сирота: 

ао Єсть у мене діти, та де їх подіти?
Заховать з собою? Гріх: душа жива!
А може їй легше буде на тім світі,
Як хто прочитає ті сльози-слова,
Що так вона щиро колись виливала,

25 Що так вона нишком над ними ридала.
Ні, не заховаю, бо душа жива!
Як небо блакитне, нема йому краю,
Так душі почину і краю немає.
А де вона буде? Химерні слова!



зо Згадай же хто-небудь її на сім світі,— 
Безславному тяжко сей світ покидать. 
Згадайте, дівчата, вам треба згадать! 
Вона вас любила, рожевії квіти,
І про вашу долю любила співать.

35 Поки сонце встане, спочивайте діти 1
А я поміркую, ватажка де взять.

Сини мої, гайдамаки 1- 
Світ широкий, воля І 
Ідіть, сини, погуляйте,

40 Пошукайте долі!
Сини мої невеликі,
Нерозумні діти!
Хто вас щиро без матері 
Привітає в світі ?

45 Сини мої! Орли мої!
Летіть в Україну!
Хоч і лихо зустрінеться,
Так не на чужині.
Там найдеться душа щира,

50 Не дасть погибати;
А тут... а тут... тяжко, діти! 
Коли пустять в хату,
То зострівши, насміються. 
Такі, бачте, люди:

55 Все письменні, друковані,
Сонце навіть гудять:
»Не відтіля, каже, сходить,
Та не так і світить;
Оттак, каже, було-б треба...«



Що маєш робити?
Треба слухать, може й справді 
Не так сонце сходить,
Як письменні начитали.
Розумні та й годі І 
А що-ж на вас вони скажуть? 
Знаю вашу славу!
Поглузують, покепкують,
Та й кинуть під лаву.
»Нехай, скажуть, спочивають, 
Поки батько встане 
То розкаже по-нашому 
Про свої гетьмани.
А то дурень розказує 
Мертвими словами,
Та якогось-то Ярему 
Веде перед нами 
У постолах. Дурень! дурень! 
Били, а не вчили:
Од козацтва, од гетьман сте а 
Високі могили,
Більш нічого не осталось,
Та й ті розривають;
А він хоче, щоб слухали,
Як старці співають!
Дарма праця, пане-брате!
Коли хочеш гроший,
Та ще й слави, того дива, 
Співай про »Матрьогиу«,
Про ьПарашу, радость нашу«, 
Султан, паркет, шпори,—
От де слава! А то співа: 
»Грає синє море«,
А сам плаче; за тобою 
І твоя громада



95 У сіряках...«
—Правда, мудрі!
Спасибі за раду!
Теплий кожух, тілько шкода, 
Не на мене шитий, 

іоо А розумне ваше слово
Брехнею підбите, і
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Вибачайте! Кричіть собі!
Я слухать не буду,
Та й до себе не покличу:
Ви розумні люди,
А я дурень; оден собі 
У моїй хатині 
Заспіваю, заридаю,
Як мала дитина.
Заспіваю: море грає,
Вітер повіває,
Степ чорніє, і могила 
З вітром розмовляє.
Заспіваю: розвернулась 
Висока могила,
Аж до моря Запорожці*
Степ широкий вкрили; * 
Отамани на вороних 
Перед бунчуками 
Вигравають, а пороги 
Між очеретами
Ревуть, стогнуть, розсердились. 
Щось страшне співають! 
Послухаю, пожурюся,
У старих спитаю:
Чого, батьки, сумуєте?
—»Не весело, сину І 
Дніпро на нас розсердився,
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Плаче Україна..л 
І я плачу. А тим часом 
Пишними рядами 
Виступають отамани,
Сотники з панами,
І гетьмани, всі в золоті.
У мою хатину 
Прийшли, сіли коло мене,
І про Україну 
Розмовляють, розказують:
Як Січ будували,
Як козаки на байдакахІ
Пороги минали,
Як гуляли по синьому,
Грілися в Скутарі,
Та як, люльки закуривши 
В Польщі на пожарі,
В Україну верталися,
Як бенкетували...
»Грай, кобзарю! лий, шинкарю к 
Козаки гукали.
Шинкар, знає, наливає 
І не схаменеться;
Кобзар вшкварив, а козаки,
Аж Хортиця гнеться,
Метелиці та гопака 
Гуртом оддирають;
Кухоль ходить, переходить,
Так і висихає.
»Гуляй, пане, без жупана 1 
Гуляй, вітре, полем!
Грай, кобзарю, лий, шинкарю, 
Поки встане доля!«
Взявшись в боки, на-вприсядкн 
Парубки з дідами:



»Оттак, діти, добре, діти І 
ібб Будете панами!«

Отамани на бенкеті 
Неначе на раді,
Похожають, розмовляють... 
Вельможна громада 

по Не втерпіла, ударила
^Старими ногами;
І я дивліЬсь, поглядаю,
Сміюся сльозами.

Дивлібся, сміюся, дрібні утираю:
175 Я не одинокий, є з ким в світі жить! 

У моїй хатині, як в степу безкраїм, 
Козацтво гуляє, байрак гомонить;

У моїй хатині синє море грає,
Могила сумує, тополя шумить, 

іво Тихесенько »Гриця« дівчина співає—
Я не одинокий, є з ким вік дожить!

■ От-де моє добро, гроші, 
От-де моя слава!
А за раду—спасибі вам 

185 За раду, лукаву !
Буде з мене, поки 'живу,
І мертвого слова,
Щоб виливать журбу, сльози. 
Бувайте здорові!

юо Піду синів випровожать
В далеку дорогу.
Нехай ідуть, може найдуть 
Козака- старого,
Що привіта моїх діток 

195 Старими сльозами.



Буде з мене. Скажу ще раз: 
Пан я над панами І

Оттак, сидя кінець стола. 
Міркую, гадаю:
Кого просить? Хто поведе?
На дворі світає,
Погас місяць, горить сонце. 
Гайдамаки -встали,
Помолились, одяглйся,
Кругом мене стали.
Сумно, сумно, як сйроти,
Мовчки похилились:
—«Благослови, кажуть, батьку. 
Поїш маєм силу,
Благослови шукать долю 
На широкім світі«
—«Пострівайте І Світ не хата,
А ви малі діти,
Нерозумні. Хто ватажком 
Піде перед вами?
Хто проведе? Лихо, діти,
Лихо мені з вами!
Викохав вас, вигодував,
Виросли чималі,
Йдете в люди, а там тепер 
Все письменне стало.
Вибачайте, що не вивчив,
Бо й мене, хоч били,
Добре били, а багато 
Де-чому навчили!
Т м а ,  м н а  знаю, а о к с і ю  
Не втну таки й досі.
Що-ж вам скажуть ? Ходім, сини, 
Ходімо, попросим 1
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Єсть у мене щирий батько 
(Рідного немає),
Дасть він мені раду з вами, 
Бо сам, здоров, знає,
Як то тяжко блукать в світі 
Сироті без роду;
А до того душа щира, 
Козацького роду,
Не одцуравсь того слова, 
Що мати співала,
Як малого повивала,
З малим розмовляла;
Не одцуравсь того слова,
Що про Україну 
Сліпий старець сумуючи 
Співає під тином.
Любіть її, думу правди, 
Козацькую славу,
Любіть її! Ходім, сини,
На раду ласкаву!
Як-би не він спіткав мене 
При лихій годині,
Давно-б досі заховали 
В снігу на чужині; 
Заховали-б тай сказали; 
»Так якесь ледащо!« 
Тяжко-важко нудить світом, 
Не знаючи, за-що.
Минулося, щоб не снилось!.,. 
Ходімо, хлопята!
Коли мені на чужині 
Не дав погибати, '
То й вас прийме, привітає, 
Як свою дитину.
А од його, помолившись, 
Гайда в Україну!«



Добридень же, тату, в хату! 
/ На твоїм порогу

' Благослови моїх діток
В далеку дорогу!

7. IV. 1841.
Петербург.
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І.

Інтродукція.

Була колись шляхетчина, 
Вельможная пані,—
Мірялася з Москалями,
З Ордою, з султаном,
З Німотою. Було колись...
Та що не минає?
Було, шляхта знай чваниться, 
День і ніч гуляє,
Та королем коверзує—
Не кажу Степаном,
Або Яном Собієським,—
Ті два незвичайні.
А иншими... Небораки 
Мовчки панували.
Сейми, сеймики ревіли,— 
Сусіди мовчали,
Дивилися, як королі 
Із Польщі втікають,
Та слухали, як шляхетство 
Навісне* гукає:
Шерог^аіат! піерог^аіаш! 
Шляхта репетує,
А маґнати палять хати, 
Шабельки гартують.



Довго таке творилося,
295 Поки не в Варшаві

Запанував над Ляхами 
Понятовський жвавий.

Запанував, та й думав шляхту 
Приборкать трошки,— не зумів, 

зоо Хотів добра, як дітям мати,
А може й ще чого хотів.
Єдине слово »піеро2\уа1ат«
Хотів у шляхти одібрать,
А потім... Польща запалала,

305 Шляхта сказилася; кричать:
—»Слово гонору, дарма праця! 
Поганець, наймит Москаля!«
На. ґвалт Пулавського і Паца 
Встає шляхетьская земля, 

зю І — разом сто конфедерацій.1)

Розбрелись конфедерати 
По Польщі, Волйні,
По Литві, по Молдаванах 
І по Україні;

зі5 Розбрелися, та й забули
Волю ратувати,
Полигалися з Жидами,
Та й ну руйнувати.
Руйнували, мордували,

320 Церквами топили...
А тим часом гайдамаки

Ножі освятили.

9 Знциклопедическій лексиконь, томь 5: Барская конфе
дерація і »Нізіогуа кг61е\узіуга Ро1зкіе8о«, О. 8. Вапсііке, іот 2. 
(Примітка Шевченка).



ІІ.

Ярема.
—»Яремо! герш-ту, хамів сину ?

, Піди кобилу приведи!
325 Подай патинки господини,

Та принеси мені води!
Вимети хату! внеси дрбва!
Посип індйкам! гусям дай!
Піди до льоху, до корови, 

ззо Та півидче, хаме!... Пострівай!
Упоравшись, біжи в Вільшану:1) 
їмості треба. Не барись!«—

Пішов Ярема, похиливсь. -

Оттак у-ранці Жид поганий 
335 Над козаком коверзував.

Ярема гнувся, бо не знав,
Не знав сіромаха, що виросли крила, 
Що неба достане, коли полетить,
Не знав, нагинався.

зш О Боже мій милий!
Тяжко жить на світі, а хочеться жить: 
Хочеться дивитись, як сонечко сяє, 
Хочеться послухать, як море заграє, 
Як пташка щебече, байрак гомонить, 

345 Або чорнобрива в гаю заспіває...
О Боже мій милий, як весело жить! *)

*) Вільшана або Ольшана, містечко Київської губернії, 
Звенигородського повіту; між Звенигородкою і Вільшаною по 
старому шляху—Боровиків хутір і корчма, де-б то Ярема 
Байстрюк, а потім Галайда, був у Жида наймитом (Од старих 
людей). (Прим. Шевченка).



Сирота Ярема, сирота убогий:
Ні сестри, ні брата, нікого нема!
Попихач жидівський, виріс у порогу,

350 А не клене долю, людий не займа.
Та й за-що їх лаять ? Хіба вони знають. 
Кого треба гладить, кого катувать?
Нехай бенкетують! У їх доля дбає,
А сироті треба самому придбать.

355 Трапляється, часом тихенько заплаче,
Та й то не од того, що серце болить: 
Що-небудь згадає, або що побачить...
Та й знову до праці: оттак треба житьі 
На-що батько, мати, високі палати, 

зсо Коли нема серця з серцем розмовлять?
Сирота Ярема, сирота багатий,

• Бо є з ким заплакать, є з ким заспівать.
Єсть карії- очі, як зіроньки сяють,
Білі рученята мліють, обнімають;

365 Єсть серце єдине, серденько дівоче,
Що плаче, сміється, як він того хоче;
Що плаче, сміється і мре й оживає,
Святим духом серед ночи по над ним вітає

Оттакий-то мій Ярема,
370 Сирота багатий.

Таким і я колись-то був...
Минуло, дівчата!

Минулося, розійшлося,
І сліду не стало.

375 Серце мліє, як згадаю...
Дому не осталось?

Чому не осталось? Чому не вітало? 
Легше було-б сльози, журбу виливать. 
Люди одібрали, бо їм було мало.



380 »На-що йому доля? Треба закопать, 
Він і так багатий!«

Багатий на лати
Та на дрібні сльози—бодай не втирать! 
Доле моя, доле!і Де тебе шукать?

385 Вернися до мене, до моєї хати,
Або хоч приснися... не хочеться спать!

Вибачайте, люди добрі!
Може, не до-ладу,
Та прокляте лихо-злидні 

г.90 Кому не завадять?
Може ще раз зострінемось,
Поки шкандибаю 
За Яремою по світу,
А, може... й не знаю.

395 Лихо, люди, всюди лихо,
Ніде пригорнуться:
»Куди, каже, хилить доля,
Туди й треба гнуться,<<—
Гнуться мовчки, усміхаться,

400 Щоб люди не знали,
Що на серці заховано,
Щоб не привітали.
Бо їх ласка—нехай сниться 
Тому, в кого доля,

405 А сироті, щоб не снилась,
Не снилась ніколи!
Тяжко, нудно розказувать,
А мовчать не вмію.
Виливайся-ж, слово-сльози!

410 Сонечко не гріє,
Не висушить. Поділюся 
Моїми сльозами,
Та не з братом, не з сестрою,
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З німими стінами 
На чужині... А поки-що 
До корчми вернуся,
ІЦо там робиться?

Жидюга
Дріжить, ізігнувшись 
Над каганцем, лічить гроші 
Коло ліжка, клятий.
А на ліжку... ох, аж душно І 
Білі рученята 
Розкидала, розкрилася,
Як квіточка в гаю 
Червоніє; а пазуха...
Пазухи немає,
Розірвана... Мабуть, душно 
На перині спати,
Одинокій, молоденькій 
Ні з ким розмовляти, 1

Одна шепче... Несказано 
Гарна нехрещена І 
Ото дочка, а то батько, 
Чортова кишеня.
Стара Хайка лежить долі,
В перинах поганих.
Де-ж Ярема ? Взявши торбу, 
Потяг у Вільшану.

III

Конфедерати.
—»0дчиняй, проклятий Жиде ! 

440 - Бо будеш битий І Одчиняй 1
Ламайте двері, поки вийде 
Старий паскуда!«
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— »Пострівай! 
Стрівайте, зараз!«

— »Нагаями
Свиняче ухо! Жартувать,
Чи що ти хочеш ?«

— »Я ? З панами ? 
Крий Боже! Зараз, дайте встать, 
Ясновельможні! (нишком. — свині 1)«
— »Пане полковнику, ламай!«
Упали двері, а нагай
Малює вздовж жидівську спину. 
»Здоров, свине! Здоров, Жиде! 
Здоров, чортів сину!«
Та натаєм, та натаєм.
А Жид зогнув спину:
»Не жартуйте, мості-пане!«
-— »Добрий вечір в хату!
Ще раз шельму ! ще раз!... годі! 
Вибачай, проклятий!
Добрий вечір! А де дочка ?«

— »Умерла, панове І«
— »Лжеш, Іудо І нагаями!« 
Посипались знову...
»0й пакочки, голубчики,
Єй-Богу, немає!«
— »Брешеш, шельмо!«

1 — »Коли брешу,
Нехай Бог карає І«
— »Не Бог, а ми. Признавайся!«
— »На-що-б мав ховати,
Як-би жива? Нехай, Боже,
Щоб я був проклятий!...«
»Ха, ха, ха, ха! Чорт, панове, 
Літанью співає.
Перехрестись І« •

— »Як же воно?
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Далебі, не знаю.«
— »0.ттак, дивись!«

Лях хреститься,
А за ним Іуда.
»Браво І браво! охрестили І 
Ну, за таке чудо 
Могоричу, мості-пане І 
Чуєш, охрещений ?
Могоричу І«

— »3араз, 8араз!« 
Ревуть, мов скажені;
Ревуть Ляхи, а поставець 
По столу гуляє.
»Єще Польща не зґїнела!«— 
Хто куди гукає.
.— »Давай, жиде!«

Охрещений '
Із льоху та в хату,
Знай, шмигляє, наливає;
А конфедерати,
Знай, гукають з—»Жиде! меду І« 
Жид не схаменеться.
— »Де цимбали ? грай, псявіро!« 
Аж корчма трясеться-^ 
Краковяка оддирають,
Вальса та мазура. ,
А Жид гляне та нищечком: 
»Шляхетьска натура!«
— »Добре, годі! Тепер співай!«
— »Не вмію, єй-Богу!«
— »Не божись, собача шкуро!«
— »Якуш вам? »Небогу«?

»Була собі Гандзя,
^Каліка небога,
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«Божилася,
«Молилася,

«Що боліли ноги;
«На панщину не ходила,

«А за парубками 
«Тихесенько,
«Гарнесенько 

«Поміж бурянами.«

— «Годі! годі І це погана- 
Схизмати співають.»1)
— «Якої-ж вам? Хіба отсю? 
Стрівайте! згадаю...

«Перед паном Хведором 
«Ходить Жид, ходором,

«І задком,
«І передком

«Перед паном Хведірком,

— «Добре, годі 1 Тепер плати!«
— «Жартуєте, пане!
За-що платить ?«

— «Що слухали.
Не кривись, поганий!
Не жартую. Давай гроші! <
— «Де мені їх взяти?
Ні шеляга; я паньскою 
Ласкою багатий.«
— »Лжеш, собако! Признавайся! 
А ну-те, панове,
Батогами!«

Засвистіли,
Хрестять Лейбу знову.

) Неунітів Ляхи називали схизматами. (Прим. Шевченка )
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Періщили, періщили,
Але піря летіло...

\ — »Єй же Богу, ні шеляга! 
їжте моє тіло 1 
Ні шеляга! ґвалт І ратуйте!«
— »0сь ми порятуєм!«
— »Пострівайте! Я щось скажу.
— »Почуєм, почуєм,
Та не бреши! Бо, хоч здохни, 
Брехня не поможе.«
— »Ні... в Вільшаній...«

— »Твої гроші ?«
— »Мої? Ховай Боже!
Ні, я кажу, що в Вільшаній...
— Вільшаньскі схизмати«...
»По три семї, по чотири 
Живуть в одній хаті?...
Ми це знаєм, бо ми самі 
їх так одчухралл...«
— »Та ні, не те... вибачайте!
Щоб лиха не знали,
Щоб вам гроші приснилися!... 
Бачте, у Вільшаній...
У костьолі, у титаря...
А дочка Оксана!
Ховай Бояее 1 Як панночка 1 
Що-то за хороше!
А червінців! Хоч не його,
Так що ? Аби гроші!«
— »Аби гроші, однаково!
Правду Лейба каже;
А щоб певна була правда,
Нехай шлях покаже.
Одягайся!« V.

V. А. Т. І. 17



Поїхали
Ляхи у Вільшану.
Оден тілько під лавою 
Конфедерат пяний 
Нездужа встать, а курника, 
Пяний і веселий:
».Те82С2Є, кіейу ту 2у]ету, 
Роїзка піе 2§ііцТа«...

IV.

Титар.

»У, гаю, гаю 
Вітру немає;
Місяць високо,
Зіроньки сяють.
Вийди, серденько—
Я виглядаю.
Хоч на годину,
Моя рибчино,
Виглянь, голубко!
Та поворкуєм,
Та посумуєм,
Бо я далеко 
Сю ніч мандрую.
Виглянь же, пташко, 
Моє серденько,
Поки близенько,
Та поворкуєм...
Ох, тяжко, важко!«

Оттак, ходя по-під гаєм, 
Ярема співає,



Виглядає, а Оксани 
Немає, немає.,
Зорі сяють, серед неба 
Світить білолиций; 

ооо Верба слуха соловейка,
Дивиться в криницю;
На калині, над водою,
Так і виливає,
Неначе зна, що дівчину 

005 . Козак виглядає.
А Ярема по долині 
Ледве-ледве ходить,
Не дивиться, не слухає.

»На-що мені врода,
ою Коли нема щастя, коли нема долі?

Літа молодії марно пропадуть.
Один я на світі—стебло серед поля, 
Його буйні вітри полем рознесуть.
Так і мене люди не знають, де діти. 

оі5 ' За-що-ж одцурались? Що я сирота? 
Одно було серце, одно на всім світі, 
Одна душа щіїра, та бачу, що й та, 
Що й та одцуралась!« І

І хлинули сльози.
620 Поплакав сердега, утер рукавом.

»Оставайсь здорова! В далекій дорозі 
Або найду долю, або за Дніпром 
Ляжу головою. А ти не заплачеш,
А ти не побачиш, як ворон клює 

625 Ті карії очі, ті очі козачі,
Що ти цілувала, серденько моє!
Забудь мої сльози, забудь сиротину, 
Забудь, що клялабя, другого шукай!
Я тобі не пара, я в сірій свитині,



озо А ти титарівна І кращого вітай!
Вітай, кого знаєш! така моя доля!
Забудь мене, пташко, забудь, не журись 
А коли почуєш, що на чужім полі 
Сховали Ярему—нишком помолись,

635 Одна, серце, на всім світі
Хоч ти помолися!«
Та й заплакав сіромаха,
На кий похилився.

Плаче собі тихесенько...
640 Шелесть!... коли гляне:

По-під гаєм, мов ласочка,
Крадеться Оксана.
Забув,—побіг,—обнялйся...
— »Серце!«—та й зомліли.

645 Довго, дОвго тілько—»серце!«
Та й знову німіли. ■

* -— »Годі, пташко І«
— »Ще трошечки,

Ще... ще, сизокрилий!
Вийми душу! Ще раз, ще раз...

650 Ох, як я втомилась!«
— »Одпочинь, моя ти зоре!
Ти з неба злетіла!«

Послав свитку. Як ясочка, 
Усміхнулась, сіла.

655 — »Сідай же й ти коло мене!«

Сів, та й обнялйся.
— »Серце моє, зоре моя,
Де се ти зоріла ?«
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— »Я сьогодні забарилась: 
Батько занедужав,
Коло його все поралась,«

— »А мене й байдуже ?«

— »Який бо ти, єй-же Богу!«
І сльози блиснули.

■— »Не плач, серце, я жартую.«

— »ЖартиІ«з '
Усміхнулась. 

Прихилилась головкою,
Та й ніби заснула.

— »Бач, Оксано, я жартую,
А ти й справді плачеш!
Ну, не плач же, глянь на мене 
Завтра не побачиш:
Завтра буду я далеко,
Далеко, Оксано! •
Завтра в-ночі у Чигрпні 
Свячений достану;
Дасть він мені срібло злото, 
Дасть він мені славу;
Одягну тебе,' обую,
Посажу, як паву,
На дзиглику* як гетьманшу, •
Та й дивитись буду...
Поки не вмру, дивитимусь.*
— »А може й забудеш? 
Розбагатієш, у Київ 
Поїдеш з панами,
Найдеш собі шляхтяночку.



Забудеш Оксану!«
— »Хіба краща є за тебе?«
— »Може й є, не знаю.«
— »Гнівиш Бога, моє серце: 
Кращої немає
Ні на небі, ні за небом,
Ні за синім морем 
Нема кращої од тебе!«
— »Що се ти говориш? 
Схаменися!«

— »Правду, рибко!« 
Тай знову, тай знову.
Довго вони, як бачите,
Вели таку мову;
Цілувались, обнімались 
З усієї сили;
То плакали, то божились, 
То ще раз божились, 
їй Ярема росказував,
Як жить вони будуть,
Як окує всю в золото,
Як долю добуде,
Як виріжуть 'гайдамаки 
Ляхів в Україні,
Як він буде панувати,
Коли не загине.
Аж обридло слухаючи, 
Далебі, дівчата!
»0то який! Мов і справді 
Обридло!« «

А мати
Або батько, як побачать, 
ІЦо ви, мої любі,
Таке диво читаєте,—
Гріха на всю губу!
Тоді, тоді- -та цур йому!



Л дужо цікаве!
А надто вам росказать би,
Як козак чорнявий 
Під вербою над водою 
Обнявшись сумує;
А Оксана, як голубка,
Воркує, цілує,
То заплаче, то зомліє, 
Головоньку схилить:
»Сер це моє, доле моя!
Соколе мій милий!
Мій...

Аж верби нагинались 
На такую мову.
Ото мова! Не роскажу,
Мої чорноброві,
Не роскажу против ночі,
А то ще присниться;
Нехай собі розійдуться 
Так, як і зійшлися:
Тихесенько, гарнесенько,
Щоб ніхто не бачив 
Ні дівочі дрібні сльози,
Ні щирі козачі.
Нехай собі!... Може, ще раз 
Вони на сім світі 
Зострінуться... Побачимо...

А тим часом світить 
З усіх вікон у титаря.
Що-то там творйться?
Треба глянуть та росказать... 
Бодай не дивиться!

Бодай не дивитись, бодай не казати! 
Бо за людий сором, бо серце болить. 
Гляньте, додивіться: то конфедерати,



Люди, що зібрались волю боронить! *) 
Боронять, прокляті 1 Будь проклята мати, 
І день, і година, коли понесла,
Коли породила, на світ привела!

7бо Дивіться, що роблять у титаря в хаті 
Пекельнії діти І
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У печі пала
Огонь і світить на всю хату;
В кутку собакою дріжить 
Проклятий жид. Конфедерати 
Кричать до титаря: »Хоч жить? 
Скажи, де гроші!«

Той мовчить.
Налигачем скрутили руки,
Об землю вдарили: нема,
Нема ні слова.

— «Мало муки,
Давайте приску! Де смола ?
Кропи його! Оттак! Холоне?
Мерщій же приском посипай!
Що? Скажеш, шельмо?... І не стогне! 
Завзята бестія! Стрівай!«

Насипали в халяви жару...

— »У тімя цвяшок закатай!«
Не витерпів святої кари,
Упав сердега.

Пропадай
Душа без сповіди святої!
— «Оксано, 'дочко!« тай умер.
Ляхи задумалися стоя,
Хоч і запеклі. * і

г )  Про конфедератів так росказують люди, котрі їх бачили;
і не диво, бо то була все шляхта, гфопогеш, без дісціпліни; 
робить не хочеться, а їсти треба. (Прим. Шевченка.)



— »Що-ж тепер? 
Панове, ради 1 Поміркуєм.
Тепер з ним нічого робить.

786 Запалим церкву!«
— »Ґвалт! Ратуйтеї 

Хто в Бога вірує!«— кричить 
На дворі голос, що є сили.
Ляхи зомліли.—»Хто такий ?«

Оксана в двері—»Вбили! вбили!« 
790 Тай тіада крижем.

А старішій
Махнув рукою на громаду. 
Понура шляхта, мов хорти,
За двері вийшла. Сам позаду 
Бере зомлілую...

Де-ж ти,
795 Яремо? де ти? Подивися!

А він мандруючи співа,
Як Наливайко з Ляхом бився.

Ляхи пропали; нежива 
Пропала з ними і Оксана, 

всю Собаки де-де по Вільшаній
Загавкають, та й замовчать.
Біліє місяць; люди сплять,
І титар спить... Не рано встане! 
На-віки, праведний, заснув.

80б ' Горіло світло, погасало,
Погасло...

Мертвий мов здрігнув, 
І темно, сумно в хаті стало.1)

*) Анахронізм: титаря Ляхи замучили зімою, а не літом 
(Прим. Шевченка.)



V. .

Свято в Чигирині.
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Геть'мани, - гетьмани! Як-би то ви встали, 
Встали, подивились на той Чигирин,
Що ви будували, де ви панували,— 
Заплакали-б тяжко, бо ви-б не пізнали 
Козацької слави убогих руїн!
Базари, де військо, як море, червоне, 
Перед бунчуками, бувало, горить,
А ясновельможний, на воронім коні, 
Блисне булавою—море закипить;

Закипить, і розлилося 
Степами, ярами;
Лихо мліє перед ними...
А за козаками... *
Та що й казать! Минулося!
А те, що минуло,
Не згадуйте, пани-брати,
Бо щоб не почули...
Та й що з того, що згадаєш?
Згадаєш—заплачеш.
Ну, хоч глянем на Чигирин,
Колись-то козачий.

Із-за лісу, з-за туману, 
830 Місяць випливає,

Червоніє круглолиций, 
Горить, а не сяє;
Неначе зна, що не треба 
Людям його світу,

835 Що пожари Україну
Нагріють, освітять.

І смерклося, а в Чигрпні, 
Як у домовині,

,Ч>: .
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Сумно, сумно (Оттак було 
Іі о всій Україні 
Против ночі Маковія,
Як ножі святили).
Людий не чуть; через базар 
Кажан костокрилий 
Перелетить; на вигоні 
Сова завиває. , . '
А де-ж люди?

Над Тясмином,
У темному гаю,
Зібралися; старий, малий,
Убогий, багатий 
Поєднались,—дожидають 
Великого свята.

У темному гаю, в зеленій діброві,
На прйпоні коні отаву скубуть;

855 Осідлані коні, вороні готові.
Куди-то поїдуть? Кого повезуть? ,
Он кого, дивіться!

Лягли на долині,
Неначе побиті, ні слова не чуть.
Ото гайдамаки.:. На ґвалт України 

860 Орли налетіли; вони рознесуть
Ляхам, Жидам кару;
За кров і пожари 

Пеклом гайдамаки Ляхам оддадуть.

По-нід дібровою стоять 
865 Вози залізної тарані:

То щедрої гостинець пані1),—
Уміла що кому давать,

г )  Се-б-то вози з ножами. Гайдамаки вірили, що се був 
гостинець щедрої пані цариці Катерини іі. (Примітка Шевченка.)

845

850



Нівроку їй, нехай царствує!
Нехай не вадить, як не чує !...

870 По-між возами ніде стать:
Неначе в ірій налетіло 
З Смілянщин, з Чигирина,
Просте козацтво, старшина...
На певне діло налетіли.

875 Козацьке панство похожає
В киреях чорних, як один,
Тихенько ходя розмовляє 
І поглядає на Чигрин.

Старшина першій.

Старий Головатий щось дуже коверзує.

Старшина другий.

880 Мудра голова! Сидить собі в хуторі, ніби не 
знає нічого, а подивися—скрізь Головатий. »Коли 
сам,« каже, »не повершу, то синові передам.«

Старшина третій.

Та й син же штука! Я вчора зострівся з За
лізняком; таке розказує про його, що цур йому! 

885 »Кошовим«— каже, »буде, та й годі; а може ще й 
гетьманом, коли теє...«

Старшина другий.

А Гонта на-що? А Залізняк? До Гонти сама... 
сама писала: »Коли,« каже...

Старшина первий. ,

.Цитьте лишень! Здається, дзвонять.

Старшина другий.

890 Та ні, то люди гомонять.



Старшина норвий.

Гомонять, поки Ляхи почують. Ох, старі голови 
та розумні! Химерять-химерять, та й зроблять з ле
меша швайку І Де можна лантух, там торби не треба. 
Купили хріну—треба з’їсти; плачте, очі, хоч пови- 

895 лазьте: бачили, що куповали, грошам не пропадать! 
А то думають-думають, ні в-голос, ні мовчки, а Ляхи 
догадаються—от тобі й пшик! ІЦо там за рада? Чом 
вони не дзвонять? Чим спиниш народ, щоб не гомо
нів? Не десять душ, а, слава Богу, вся Смілянщина, 

900 коли не вся Україна. Он, чуєте, співають?

Старшина третій.

Справді, співа щось; піду, спиню.

Старшина першій.

Не спиняй! Нехай собі співає, аби не голосно!

Старшина другий.

Ото мабуть Волох!1) Не втерпів таки старий 
дурень; треба та й годі!

Старшина третій.

905 А мудро співає! Коли не послухаєш, усе иншу. 
Підкрадемось, братці, та послухаєм; а тим часом за
дзвонять.

Старшина первнй і другий.

А що-ж? То й ходімо!

Старшина третій.
Добре, ходімо!

(Старшини нишком стали за дубом, а під дубом сидить сліпий 
кобзар; кругом його Запорожці і гайдамаки. Кобзар співав з 

повагою і неголосно.)
г) За гайдамаками ходив кобзар; його називали сліпим 

Волохом (дід росказував). (Прим. Шевченка.)
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Кобзар.

»Ой Волохи, Волохи І 
Вас осталося трохи;
І ви, Молдавани,
Тепер ви не пани:
Ваші господарі 
Наймити Татарам, 
Турецьким султанам,
В кайданах, в кайданах! 
Годі-ж, не журіться, 
Гарно помоліться, 
Братайтеся з нами,
З нами, козаками; 
Згадайте Богдана,
Старого гетьмана!
Будете панами,
Та, як ми з ножами,
З ножами святими 
Та з батьком Максимом 
Сю ніч погуляєм,
Ляхів погойдаєм,
Та так поґуляєм,
Що аж пекло засміється, 
Земля затрясеться,
Небо запалає...
Добре погуляєм!«

Запорожець.

935 Добре погуляєм! Правду старий співа, як не 
бреше. А що-б то з його за кобзар був, як-би не 
Волох!

Кобзар.

Та я й не Волох,—так тілько: був колись у 
Волощині, а люди й зовуть Волохом—і сам не знаю, 

940 за-що.



Запорожець.

ІТу, та дарма; утіш ще яку-небудь! А ну Ли
шень про батька Максима ушквар 1

Гайдамака.

Та не голосно, щоб не почула старшина.

Запорожець.

^ А що нам ваша старшина? Почує, так послуха, 
945 коли має Ним слухати, та й годі! У нас оден стар

ший—батько Максим; а він як почує, то ще карбо
ванця дасть. Співай, старче божий, не слухай його!

Гайдамака.

Та воно так, чоловіче; я це й сам'знаю, та ось 
що: не так пани, як підпанки, або—поки сонце зійде, 

950 то роса очі виїсть.

Запорожець.

Брехня! Співай, старче божий, яку знаєш, а то 
й дзвона не діждемо,—поснемо.

Гуртом.

Справді, поснемо: співай яку-небудь!

Кобзар (співає).

»Літа орел, літа сизий 
955 По-під небесами,—

Гули Максим, гуля батько
Степами, лісами.
Ой літає орел сизий,
А за ним орлята;

9С0 Гуля Максим, гуля батько,
А за ним хлопята:
Запорожці ті хлопята,
Сини його, діти.



Поміркує, вага дає,
966 Чи бити, чи пити,

Чи танцювать, то й ушкварять, 
Аж земля трясеться;
Заспіває—заспівають,
Аж лихо сміється.

970 Горілку, мед не чаркою,
Поставцем черкає,
А ворога, заплющившись,
Ката, не минає.

. Оттакий-то наш отаман,
975 Орел сизокрилий!

І воює, і гарцює 
З усієї сили.
Нема в його ні оселі,
Ні саду, ні ставу...

980 Степ І {море—скрізь біГГИЙ ШЛЯХ,
Скрізь золото, слава. 
Шануйтеся-ж, вражі Ляхи, 
Скажені собаки:
Йде Залізняк Чорним шляхом,1) 

985 За ним гайдамаки.«

Запорожець.
Отеє то так! Вчистив, нічого сказати: і до-ладу, 

і правда. Добре, далебі добре! Що хоче, то так і нтне. 
Спасибі, спасибі!

Гайдамака.

Я щось не второпав, що він співав про гайда- 
990 маків.' »

г) Чорний шлях виходив од Дніпра між устями річок Соко- 
рівки і Носачівки і біг через степи запорожські, через воєводства 
Київське, ПодоЛьське і Волинське,—на Червону Русь до Львова. 
Чорним названий, що по йому Татари ходили в Польщу і своїми 
табунами вибивали траву. (Прим. Шевченка.)



Запорожець.

Який бо ти бевзь і справді 1 Бачиш, ось що він 
співав: щоб Ля хм погані, скажені собаки, каялись, 
бо йде Залізняк Чорним шляхом з гайдамаками, щоб 
Ляхів, бачиш, різати...

99б І вішать, і мордувать І Добре, єй-Богу, добре! Ну, 
се так! Далебі, дав би карбованця, як-би був не 
пропив учора! Шкода! Ну, нехай стара вязне, більше 
мяса буде. Поборгуй, будь ласкав—завтра оддам. 
Утни ще що-небудь про гайдамаків 1

слухати,—поки не охрип, співатиму; а охрипну—ча
рочку, другу тії ледащиці-живиці, як то кажуть, та 
й знову. Слухайте-ж, панове громадо І

Гайдамака.

Кобзар.

іооо До гроший я не дуже ласий. Аби була ласка

1005
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«Ночували гайдамаки 
В зеленій діброві,
На припоні пасли коні, 
Сідлані, готові.
Ночували Ляшки-панки 
В будинках з жидами, 
Напилйся, простягайся,
,Та й...«

Громада.

Цить лишень! Здається, дзвонять. Чуєш?... ще
'раз... о І о

Кобзар.

Задзвонили, 8ад8вонилиІ 
Пішла луна гаєм.
Ідіть же ви та моліться,
А я доспіваю. V.

V. А. Т.І. 18
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Повалили гайдамаки,
Аж стогне діброва;
Не повезлй, а на плечах 
Чумацькі волові 
Несуть вбзи. А за ними 
Сліпий Волох знову:

»Ночували гайдамаки 
В зеленій діброві...«
Шкандибає, курникає,
І гич не до речі.
—»Ну лиш иншу, старче божий!« 
З возами-на плечах 
Кричать йому гайдамаки.
—»Добре, хлопці, нате!
Оттак! оттак! добре, хлопці!
А ну-те, хлопята,
Ушкваримо!«

Земля гнеться,
А вони з возами 
Так і ріжуть.

Кобзар грає,
Додає словами:

»0й гоп таки-так!
Кличе Гандзю козак:
»Ходи, Гандзю, пожартую!
»Ходи, Гандзю, поцілую!
»Ходім, Гандзю, до попа 

»Богу помолиться;
»Нема жита ні снопа—

»Вари варениці!«
Оженився, зажурився:

Нічого немає;
У ряднині ростуть діти,

А козак співає:
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»І по хаті ти-ни-шг,
»І но сінях ти-ни-шг,
»Вари, жінко, лини!
»Ти-ни-ііи, ти-ни-ни!«

—»Добре! добре! ще раз! ще раз!« 
Кричать гайдамаки.

—»Ой гоп того дива!
Наварили Ляхи нива,
А ми будем шинкувать, 
Ляшків-панків частувать; 
Ляшків-палків почастуєм,
З панянками пожартуєм.
Ой гоп таки-так!
Кличе панну козак:
»1Іанно, пташко моя!
»1Іанно, доле моя!

1 »Не соромся, дай рученьку,
»Ходім погуляймо;

»Нехай людям лихо сниться,
»А ми заспіваймо!

»А ми заспіваймо,
»А ми посідаймо,
»Панно, пташко моя!
»Панно, доле моя!«

—»Ще раз, ще раз!«

»Як-би таки, або так, або сяк, 
Якби таки запорожський козак!
Як би таки молодий, молодий,
Хоч по хаті-б поводив, поводив 1 

Страх мені не хочеться 
З старим дідом морочиться!



Як би таки...«
—»Цу-цу, скажені, схаменіться! 

Бач, розходйлися! А ти,
Стара собако, де-б молиться,

Ю86 Верзені тут погань І От чорти І«

Кричить отаман.
' Опинились;

Аж церков бачать: дяк співа,
Попи з кадилами, з кропилом; 
Громада—ніби нежива,

Ю90 А-ні телень...
По-між возами 

Попи з кропилами пішли;
За ними корогви неслй,
Як на Великдень над пасками.

—»Молітесь, братія, молітесь!« 
Ю95 Так благочинний начина:

»Кругом святого Чигрина 
Сторожа стане з того світу,
Не дасть святого розпинать.
А ви Україну ховайте: 

ііоо Не дайте матері, не дайте 
В руках у катц пропадать!
Од Конашевича і досі
Пожар не гасне, люди мруть, ^ ’
Конають в тюрмах, голі, босі...,

1105 Діти нехрещені ростуть,
Козацькі діти; а дівчата,
Землі козацької краса,
У Ляха вяне, як перш мати,
І непокритая коса 

шо Стидбм січеться; карі очі
В неволі гаснуть; розкувать 
Козак сестру свою не хоче,



Сам не соромиться конать 
В ярмі у Лгіха... Горе, горе І 

П15 Молітесь, діти! Страшний суд 
Ляхи в Україну несуть,—
І заридають чорні гори.
Згадайте праведних гетьманів:
Де їх могили? Де лежить 

1120 Останок славного Богдана?
Де Остряницина стоїть 
Хоч-би убогая могила?
Де Наливайкова? Нема!
Живого й мертвого спалили.*) 

іі2б Де той Богун, де та зіма?
Інгул2) що-зіму замерзає,—
Богун не встане загатить 
Шляхетьским трупом. Лях гуляє; 
Нема Богдана—червонить 

изо І Жовті Води й Рось зелену.
Сумує Корсунь староденний,— 
Нема журбу з ким поділить.
І Альта плаче: »Тяжко жити!
Я сохну, сохну...«

Де Тарас?
И35 Нема, не чуть,—не в батька дітиі 

Не плачте, братія: за нас

х) Павла Наливайка живого спалили в Варшаві; Івана Остря- 
ницю і трийцять старшин козацьких після страшної муки роз
четвертували і розвезли їх тіла по всій Україні. Зіновій-Богдан 
і син його Тимофій були поховані в Су ботові, коло Чигрина; 
Чарнецький, коронний гетьман, не доставши Чигрина, од злости 
спалив їх мертвих (Георгій Кониський). (Прим. Шевченка).

2) Полковник Богун потопив Ляхів в Інгулі. Зіновій-Богдан 
вирізав 40 з чимсь тисяч Ляхів над Росью в Корсуні. Тарас 
Трясило вирізав Ляхів над Альтою. І та ніч, в котру те тра
пилось, зоветься Тарасова, або кровава (Бантиш-Каменський). 
(Прим. Шевченка.)



І душі праведних, і сила 
.Архистратига Михаїла.
Не за горами, кари час.

И40 Молітесь, братія І«

Молились,^
Молиглись щиро козаки,—
Як діти, щиро; не журились, 
Гадали теє... а зробилось—

. Над козаками хусточки.

1145 Одно добро, одна слава—
Біліє хустина,
Та й ту знімуть...

А діякон:

—»Нехай ворог гине! 
Беріть ножі! Освятили.« 

И50 Аж серце холоне.
Ударили в дзвони;
Реве гаєм; »освятили!« 
Освятили, освятили!
Гине шляхта, гине!

И55 Розібрали, заблищали
По всій Україні.г)

Так про Чигринське свято росказують старі люди. (Прим. 
Шевченка.)



Треті півні1).

Ще день Украйну катували 
Ляхи скажені; ще один;
Один останній сумували 

псо І Україна і Чигрин.
І той минув, день Маковія,
Велике свято в Україні,
Минув,—і Лях, і Жидовин 
Горілки, крови упивались,

П65 Кляли схизмата, розпинали,
Клялй, що нічого вже взять.
А гайдамаки мовчки ждали,
Поки поганці ляжуть спать.

Лягли, і в голови не клали,
И70 Що вже їм завтра не вставать.

Ляхи заснули, а Іуди 
Ще лічать гроші, у-ночі,
Без світла лічать бариші,
Щоб не побачили злі люди;

И75 І ті на золото лягли,
І сном нечистим задрімали.

Дрімають, на-віки бодай задрімали І 
А тим часом місяць пливе оглядать 
І небо, і зорі, і землю, і море,

И80 Та глянуть на люди, що вони моторять, 
Щоб Богові в-рацні теє росказать. 
Світить білолиций на всю Україну, 
Світить,— а чи бачить мою сиротину,

9 Треті півні—сігнал. Росказують, що Залізняка есаул, не 
діждавши третіх півнів, запалив Медведівку, містечко між Чигри- 
ном і Звенигородкою. (Прим. Шевченка.)



Оксану з Вільшанії, мою сироту?
И8б Де її мордують, де вона воркує?

Чи знає Ярема? Чи знає, чи чує? 
Побачимо потім, а тепер не ту,
Не ту заспіваю, иншої заграю:
Лихо, не дівчата, буде танцювать;

И90 Недолю співаю козацького краю;
Слухайте-ж,, щоб дітям потім росказать, 
Щоб і діти знали, внукам ро:казали,
Як козаки шляхгу тяжко покарали 
За те, що не вміла в добрі панувать.
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Гомоніла Україна, 
Довго гомоніла,
Довго-довго кров степами 
Текла, червоніла.
Текла, текла, та й висохла. 
Степи зеленіють;
Діди лежать, а над ними 
Могили синіють.
Та що з того, що високі? 
Ніхто їх не знає,
Ніхто щиро не заплаче, 
Ніхто не згадає.
Тілько вітер тихесенько 
Повіє над ними,
Тілько роси ранесенько 
Сльозами дрібними 
їх умиють. Зійде сонце, 
Осушить, пригріє;
А онуки? їм байдуже,
Жито панам сіють!
Багато їх, а хто скаже,
Де Гонти могила?
Мученика праведного 
Де похоронили?



Залізняк де, душа щира,
Де одпочиває?
Тяжко—важко! Кат панує, 
А їх не згадають.

1230
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Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,—
Довго-довго кров степами 
Текла, червоніла.
І день і ніч ґвалт, гармати; 
Земля стогне, гнеться;
Сумно, страшно, а згадаєш— 
Серце усміхнеться.

Місяцю мій ясний! З високого неба 
Сховайся за гору, бо світу не треба; 
Страшно тобі буде, хоч ти й бачив Рось 
І Альту, і Сену :*) і там розлилось,

1235 Не знать за-що, крови широкеє море.
А тепер що буде? Сховайся-ж за гори; 
Сховайся, мій друже, щоб^не довелось 
На старість заплакать!

За те, що убогий?

І дівчина його любить,
Хоч лата на латі;

і) Тарасова і Варфоломіева ночі—одна другої варт на стид 
Римської тіяри. (Прим. Шевченка.)

1240

1245

Сумно, сумно серед неба • 
Сяє білолиций.
По-над Дніпром козак іде, 
Може з вечорниці.
Смутний іде, невеселий,
Ледве несуть ноги.
Може, дівчина не любить



1255

1260

1265

1270

1275

Чорнобривий, а не згине,
То буде й багатий.
Чого-ж смутний, невеселий 
Іде, чуть не плаче?
Якусь тяжку недоленьку 
Віщує козаче,
Чуле серце, та не скаже,
Яке -лихо буде.
Мине лихо...

Кругом його 
Мов вимерли люде.
А-ні півня, ні собаки,
Тілько із-за гаю 
Десь далеко сіроманці 
Вовки завивають.

Байдуже! Іде Ярема,
Та не до Оксани,
Не в Вільшану на досвітки,—
До Ляхів поганих 
У Черкаси.

А там третій 
Півень заспіває.
А'там... а там... йде Ярема,
На Дніпр поглядає.

»Ой Дніпре мій, Дніпре широкий та дужий 
Багато ти, батьку, у море носив 
Козацької крови! Ще понесеш, друже! 
Червонив тіі синє, та не напоїв;
А сю ніч упється; пекельнеє свято 
По всій Україні сю ніч зареве;
Потече багато, багато, багато 
ІНляхетьскої крови. Козак оживе! 
Оживуть гетьмани*в золотім жупані, 
Прокинеться доля, козак заспіва:
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»ІІі жида, ні Ляха!«
А в степах Украйни— 

Дай-то Боже милий—блисне булава!«

Так думав, ідучи в латаній свитині, 
Сердега Ярема з свяченим в руках.
А Дніпр мов підслухав: широкий та синій 
Підняв гори-хвилі, а в очеретах ,

Реве, стогне, завиває,
Лози нагинає;
Грім гогоче, а блискавка 
Хмару роздирає.
Іде собі наш Яредіа, ‘
Нічого не бачить; ' •
Одна дудіка усдііхнеться,
А друга заплаче.
»Таді Оксана, там весело 
І в сірій свитині;
А тут, а тут... що ще буде?
Може, ще загину!«

,■ А тим часом з-за байраку 
Півень »кукуріку!«

»А, Черкаси! Боже милий,
Не вкороти віку!«

VII.

Червоний бенкет.
(Галайда.)

Задзвонили в усі дзвони 
По всій Україні;
Закричали гайдамаки:



»Гине шляхта, гине!
Гине шляхта! Погуляєм 
Та хмару нагрієм!«
Зайнялася Смілянщина,—. 
Хмара червоніє;
А найперша Медведівка 
Небо нагріває.
Горить Сміла—Смілянщина 
Кровю підпливає,
Горить Корсунь, горить Канів, 
Чигирин, Черкаси ;
Чорним шляхом запалало,
І кров полилася 
Аж'у Умань !).

По Поділлю 
Гонта бенкетує,
А Залізняк в Смілянщині 
Дамаску гартує.
У Черкасах, де й Ярема 
Пробує свячений.
—»Оттак, оттак! Добре, діти! 
Мордуйте скажених!
Добре, хлопці!«

— На базарі
Залізняк гукає.
Кругом пекло; гайдамаки 

іззо По пеклу, гуляють.
А Ярема—страшно глянуть— 
По три, по чотири 
Так і кладе.

»Добре, сину! 
Матері їх хиря!

1335 Оттак, оттак! В раю будеш,

х) Умань—город повітовий губернії Київської. (Прим. Шев
ченка.)
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Або есаулом.
Гуляй, сину! Ну-те, діти!«

І діти майнули 
По горищах, по коморах,
По льохах, усюди;
Всіх уклалй, все забрали.

—»Тепер, хлопці, буде! 
Утомились, одпочиньте!«

1 У лиці, базари
Крились трупом, плили кровю. 
»Мало клятим кари!
Ще раз треба перемучить,
Щоб' не повставали 
Нехрещені, кляті душі!«
На базар збірались 
Гайдамаки. •

Йде Ярема, * 
Залізняк гукає:
»Чуєш, хлопче? Ходи сюди! 
Не бійсь, не з лякаю.«
»Не боюся!« Знявши шапку, 
Став, мов перед паном. 
»Відкіля ти? Хто ти такий?« 
»Я, пане, з Вільшани.«
»3 Вільшаної, де титаря .
Пси замордували ?«
»Де ? Якого ?«

—»У Вільшаній...
І кажуть, що вкрали 
Дочку його, коли знаєш.« 
»Дочку... у Вільшаній ?«
»У титаря, коли знавав.« 
»0ксано, Оксано!«



1375

1380

1385 ,

1390

Ледве вимовив Ярема,
Та й упав до-долу.
»Еге! ось що... Шкода хлопця 1 
Провітри, Миколо!«
Провітрився.— >

»Батьку1 брате І 
Чом я не сторукий?
Дайте ножа, дайте силу,
Муки Ляхам, муки!
Муки страшної, щоб пекло 
Тряслося та мліло!«

• «Добре, сину, ножі будуть 
На святеє діло.
Ходім з нами у Лисянку 
Ножі гартувати І«
»Ходім, ходім, отамане! '
Батьку ти мій, брате 
Мій єдиний! На край світа ' 
Полечу, достану,
З пекла вирву, отамане...
На край світа, пане... .
На край світа, та не найду,
Не найду Оксани!«
—»Може й найдеш. А як тебе 
Зовуть? Я не знаю.« 
і—»Яремою.«

—»А прізвище ?«
—«Прізвища не маю !л 
—»Хіба байстрюк? Без прізвища...? 
Запиши, Миколо,
У реєстер! Нехай буде...
Нехай буде Голий!
Так і дипш!«

—»Ні, погано!«
*—»Ну, хіба Бідою ?« 
і—»І це не так.«

І



—»Стрівай лишень: 
Пиши Галайдою!«
Записано.

—»Ну, Галайдо,
Поїдем гуляти!
Найдеш долю. А не найдеш... 
Рушайте, хлопята!«

І Яремі дали коня .
Зайвого з обозу.
Усміхнувся на воронім,
Та й знову у сльози.

Виїхали за царину;
Палають Черкаси...
—»Чи всі, діти?«

— »Усі, батьку І«
,—»Гайда!«

л Простяглася 
По діброві по-над Дніпром 
Козацька ватага.
А за ними кобзар Волох 
Переваги-ваги 
Шкандибає на конику, 
Козакам співає:
»Гайдамаки, гайдамаки! 
Залізняк гуляє.«

Поїхали. А Черкаси 
Палають, палають.
Байдуже! Ніхто й не гляне 1 
Сміються та лають 
Кляту шляхту; хто балака, 
Хто кобзаря слуха.
А Залізняк попереду 
Нашорошив уха,
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Іде собі, люльку курить, 
Нікому ні слова;
А за ним німий Ярема. 
Зелена діброва 
І темний гай, і Дніпр дужий, 
І високі гори,
Небо, зорі, добро, люди 
І лютеє горе—
Все пропало, все!

Нічого
Не знає, не бачить,
Як убитий. Тяжко йому, 
Тяжко, а не плаче.,
Ні, не плаче: змія люта 
Жадна випиває 
Його сльози, давить душу, 
Серце роздирає.

»0й ви сльози, дрібні сльози 1 
Ви змиєте горе;
Змийте йогої Тяжко! нудної 
І синього моря, •
І Дніпра, щоб вилить люте,
І Дніпра не стане! 
Занапастить хіба душу? 
Оксано, Оксано 1 
Де ти? де ти? Подивися, 
Моя ти єдина!
Подивися на Ярему!
Де ти? Може, гине;
Може, тяжко клене долю, 
Клене, умірає,
Або в пана у кайданах 
У склепу конає!
Може, згадує Ярему,
Згадує Вільшану;
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Може, каже: «обнімімось,
На віки зомлієм,
Мій соколе! Нехай Ляхи 
Знущаються!«

Віє,
Віє вітер з-за Лиману,
Гне тополю в полі,
І дівчина похилиться,
Куди гне недоля;
Посумує, пожуриться,
Забуде і, може...
У жупані сама пані,
А Лях...

Боже, Боже 1
Карай пеклом мою душу, 
Вилий муки море,
Розбий кару на до мною!
Та не таким' горем 
Карай серце! Розірветься, 
Роспадеться камінь!
Доле моя, серце моє!
Оксано, Оксано!
Де ти ділася, поділась ?«

І хлинули сльози; 
Дрібні-дрібні полилйся. .
Де вони взялйся?
А Залізняк гайдамакам 
Велить опинитись:

— »У ліс, хлопці! Вже світає, 
І коні пристали;
Попасемо!«

І тихенько
У ліс та й сховались.

у. а. т.і. 19
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VIII. я

Гупалівщина.
Зійшло сонце. Україна '
Де палала, тліла, „ і
А де шляхта, запершися, |
У будинках мліла.
Скрізь по селах шибениці:
Навішано трупу 
Тілько старших, а так шляхта 
Купою на купі 
На улицях, на розпуттях;
Собаки, ворони
їдять шляхту, клюють очі,
Ніхто не боронить.
Та й нікому: осталися 
Діти та собаки;

' Жінки навіть з рогачами 
Пішли в гайдамаки.

Оттаке-то було лихо 
По всій Україні!
Гірше пекла... А за-віщо,
За-гцо люди гинуть?
Того-ж батька, такі-ж діти,
Жити-б та брататься!
Ні! не вміли, не хотіли!

. Треба роз’єднаться!
Треба крови, брата крови,
Бо заздро, що в брата 
6 в коморі і на дворі,
І весело в хаті!
»Убєм брата! Спалим хату!«—
Сказали, і сталось.
Все-б, здається! Ні, на кару 
Сироти остались.—



1625 В сльозах росли, та й виросли,
Замучені руки
Розвивались, і кров за кров,
І муки за муки!
Болить серце, як згадаєш:

1530 Старих Славян діти
Влились кровю. А хто винен?
Ксьондзи, єзуіти !).

■ Мандрували гайдамаки 
Лісами, ярами,

1535 А за ними і Галайда
З дрібними сльозами.
Вже минули Воронівку,
Вербівку,'в Вільшану 
Приїхали.

— »Хіба спитать,
1540 Спитать про Оксану?

Не спитаю, щоб не знали,
За-що пропадаю.«
А тим часом гайдамаки 
Й Вільшану минають.

1545 Питається у хлопчика:
»ІЦ6, титаря вбили ?«
»Ба ні, дядьку; батько казав,
Що його спалили
Отті Ляхи, що там лежать,

1550 І Оксану вкрали;
А титаря на цвинтарі 
Вчора поховали.«

Не дослухав... »Неси, коню!«
І поводи кинув.

*) До Унії Козаки з Ляхами мирилися, і як би не єзуіти 
то, може-б, і не різалися; Єзуіт Посевин, легат папський 
перший начав унію в Україні. (Примітка Шевченка.)

19*
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»Чом я вчора, поки не знав,
Вчора не загинув!
А сьогодні, коди й умру,
З домовини встану 
Шукать тебе.

Серце моє!
Оксано, Оксано!
Де ти ?«

Замовк, зажурився,
Поїхав ходою.
Тяжко йому, сіромасі,
Боротись з нудьгою.
Догнав своїх. Боровиків 
Вже хутір минають: .
Корчма тліє з стодолою,
А Лейби немає.
Усміхнувся мій Ярема,
Тяжко усміхнувся:
»0ттут, оттут позавчора 
Перед Жидом гнувся,
А сьогодня!...«

Та й жаль стало,- 
Що лихо минуло.

Гайдамаки по над яром 
З шляху повернули;
Наганяють пів-парубка:
Хлопець у свитині 
Полатаній, у постолах,
На плечах торбина.
»Гей, старченя! Стрівай лишень!« 
»Я не старець, пане!
Я, як бачте, гайдамака.«
— »Який же поганий 1 
Відкіля ти?«
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— »3 ІСирилівки«*).
»А Будиіца знаєш ? 1 2). •
І озеро коло Будищ?«
»І озеро знаю,—
Оттам воно; отсим яром 
Втрапите до його.«
»Що, сьогодня Ляхів бачив ?« 
»Ніде ні одного 1 
А вчора було багато.—
Вінки не святили,
Не далй Ляхи прокляті.
Зате їх і били!
І я, й батько святим ножем;
А мати не здужа,
А то й вона-б...«

— »Добре, хлопче! 
Ось на-ж тобі, друже,
Сей дукачик, та не згуби!«

Узяв золотого3),
Подивився:

— «Спасибі вам!« 
— »Ну, хлопці, в дорогу!
Та чуєте? Без гомону! 
Галайдо, за мною!
В отсім яру є озеро

1) Кирилівка (або Коріловка) село Звенигородського повіту. 
(П. Ш.)

ч *) Село Будища—недалеко од Кирилівкн; в яру озеро і над 
озером ліс невеликий, зоветься Гупалівщиною, за те, що там 
Залізняк збивав Ляхів з дерева. Льохи, де був захований » 
шляхетський скарб, і досі видко, тілько вже розруйновані. 
(Примітка Шевченка.)

3) Червонець, що дав Залізняк хлопцеві, і досі єсть у сина 
того хлопця, котрому був даний; я сам його бачив. (Примітка 
Шевченка.)



Й ліс по під горою,
1610 А в лісі скарб.

Як приїдем,
То щоб кругом стали,
Скажи хлопцям!

Може льохи 
Стерегти осталась 
Яка погань.«

Приїхали,
ібіб Стали кругом ліса;

Дивляться: нема нікого.
— »Ту їх до-сто-біса!
Які груші уродили!
Збивайте, хлопята!

1620 Швидче, швидче! Оттак, оттак!«

І конфедерати 
Посипалися до долу,
Груші гнилобокі.
Позбивали, упорались;

1625 Козакам нівроку!
Найшли льохи, скарб забрали,
У Ляхів кишені 
Потрусили, та й потягли 
Карати мерзених 

ібзо У Лисянку 1).

х) Лисянка—містечко Звенигородського повіту над річкою 
Гнилим Тікичом. Тут зійшлися Гонта з Залізняком і розруйну
вали старосвітський будинок, Богданом ніби-то будований. 
(Примітка Шевченка.)
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IX.

Бенкет у Лисинці.
(Старосвітський будинок.) 

Смеркалося.
Із Лисянки 

Кругом засвітило;
Ото Гонта з Залізняком 
Люльки закурили,—
З гайдамаками.

Аж страшно!
І в пеклі не вміють 
Оттак курить! Гнилий Тикич_ 
Кровю червоніє 
Шляхетьскою, жидівською;
А над ним палають 
І хатина і будинок:
Мов доля карає 
Вельможного й неможного.
А серед базару
Стоїть Гонта з Залізняком,
Кричать:

»Ляхам кари!
Кари Ляхам, щоб каялись!«
І діти карають.
Стогнуть, плачуть: оден просить, 

4 Другий проклинає;
Той молиться, сповідає 
Гріхи перед братом,
Уже вбитим.

Не милують,— 
Карають завзяті.
Як смерть люта, не вважають 
На літа, на вроду 
Шляхтяночки й жидів очки—
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Тече кров у воду.
Ні каліка, а-ні старий,
Ні мала дитина 
Не остались, не вблагали 
Лихої години!—
Всі поляглй, всі покотом,
Ні душі живої 
Не осталось у Лисянці.
А пожар у-двоє 
Розгорівся, розпалався 
До самої хмари.

А Галайда, знай, гукає: 
»Кари Ляхам, кари!«
Мов скажений, мертвих ріже, 
Мертвих віша, палить.
»Дайте Ляха, дайте Жида! 
Мало мені, мало!
Дайте Ляха, Дайте крови 
Наточить з поганих!
Крови море... мало моря!... 
Оксано, Оксано!«

Так Галайда кричить, гука 
Ляхів по пожару.
А тим часом гайдамаки 
Столи вздовж базару 
Поставили, несуть страву,
Де що запопали,
Щоб за-світла повечерять. 
»Гуляй!« загукали.

Вечеряють, а кругом їх 
Пекло червоніє.
У полум'ї, повітані 
На крокйах, чорніють



Панські трупи.
Горять крокви 

І падають з ними.
»Пийте, діти! Пийте, лийте!
З панами такими,
Може, ще' раз зострінемось,
Ще раз погуляєм!«
І поставець одним духом 
Залізняк черкає.
»3а прокляті ваші трупи,
За душі прокляті
Ще раз випю. Пийте, діти!
Випєм, Гонто, брате!«
»Пострівай, я дожидаю,
Що Ляхи прокляті...«
Ярема встав:

— »Які Ляхи?« 
»Отто-бо завзятий!
Пий горілку, мій голубе!«
— »Які Ляхи, брате ?«
— »По тім боці, у будинку 
Заперлись прокляті.«
— »Розвіємо!« — »ПІкода муру: 
Старосвітьска штука!
А ще гірше, Богданові 
Мурували руки!«
— «Богданові? Шкода, шкода 
Гетьманської праці І«
•— »Я послав сказать проклятим, 
Щоб видали Паца: .
Помилую! Не видадуть—
Порох засипаю...
Потайники вже зроблені...«
— »І Ляхи гуляють?
Лічать зорі? Добре, брате!
А поки що буде,



1726

1730

1736

1740

1745

1750

Випєм чарку!«—
» Добре, випєм!« 

Шийте, добрі люде!
Та не дуже, бо ще, може,
Не кбнчили кари1«
— »Не кончили!... Пийте, бийте! 
Грай, співай, кобзарю!
Не про дідів, бо незгірше 
Й ми Ляхів караєм;
Не про лихо, бо ми його 
Не знали й не знаєм.—
Веселої утни, старче,
Щоб земля ломилась,
Про вдовицю-молбдицю,
Як вона журилась.«

Кобзар (ґрае й приспівує):

»Од села до села 
Танці та музики:
Курку, яйця продала,
Куплю черевики!
Од села до села 
Буду танцювати:
Ні корови, ні вола,
Осталася хата.
Я оддам, я продам 
Кумові хатину,
Я куплй), я зроблй)
Яточку під тином;
Торгувать, шинкувать 
Буду чарочками,
Танцювать та гулять 
Таки з парубками.
Ох ви, дітки мої,
Мої голубята!



1765

177С

1775

1780

Не журіться, подивіться,
Як танцює мати!
Сама в найми піду,
Діток в школу оддам,
А червоним черевичкам 
Таки дам, таки дам!«

»Добре! добре! Ну, до танців, 
До танців, кобзарю!«
Сліпий вшкварив.

Навприсядки
Пішли по базару.
Земля гнеться...

• »Ну-мо, Гонто!«
»Ну-м, брате Максиме!
Ушкваримо, мій голубе, .
Поки не загинем!«

І
»Не дивуйтеся дівчата,

»Що я обідрався;
»Бо мій батько робив гладко,
»То й я в його вдався.«

— » Добре, брате! Єй-же Богук 
»А ну ти, Максиме!«
»Пострівай лиш!«

»0ттак чини, як я чиню: 
»Люби дочку аби чию,
»Хоч попову,
»Хоч дякову,
»Хоч хорошу мужикову!«

Всі танцють, а Галайда 
Не чує, не бачить;
Сидить собі кінець стола,



1795

\

1800

1£05

1810

Тяжко-важко плаче,
Як дитина.

тІого-б, бач сі. ? 
В червонім жупані,
І золото, і слава є...
Та нема Оксани!
Ні з ким долю поділити,
Ні з ким заспівати! 
Оден-оден сиротою 
Мусить пропадати!
А того, того й не знає,
Що його Оксана 
По тім боці за Тікичем 
В будинку з панами,
З тими самими Ляхами,
Що замордували 
Її батька.

Недолюди! 
Тепер заховались 
За мурами, та дивитесь,
Як Жиди конають,
Брати ваші!

А Оксана 
В вікно поглядає 
На Лисянку засвічену.
»Де то мій Ярема ?«
Сама думає.

Не знає,
Що він коло неї,
У Лисянці,—не в свитині, 
В червонім жупані,
Сидить оден та думає:
»Де моя Оксана ?
Де вона, моя голубка 
Приборкана, плаче ?«
Тяжко йе му!



1825

1830

1835

1840

А із яру 
В киреї козачій 
Хтось крадеться.

— »Хто ти такий?« 
Галайда питає.
— »Я посланець пана Гонти.
Нехай погуляє,
Я підожду.«

— »Ні,’ не діждеш, 
Жидівська собако!«
— »Ховай Боже! Який я Жид? 
Бачиш ? Гайдамака!
Ось царицина копійка,
Хіба ти не знаєш ?«
— »3наю, знаю!« і свячений 
З халяви виймає.
— «Признавайсь, проклятий Жиде 
Де моя Оксана?«
Та й замахнувсь.

— «Ховай Боже!...
В будинку... з панами...
Вся в зо лоті...«

«Виручай же!
Виручай, проклятий!«
— «Добре, добре... Які-ж бо ви, 
Яремо, завзяті!
Іду зараз і виручу:
Гроші мур ламають
Скажу Ляхам: замісць Паца...«
— «Добре, добре! знаю.
Іди швидче!«

— «Зараз, зараз!
Гонту забавляйте
З пів-упруга, а там нехай!
Ідіть же, гуляйте!...
Куди везти ?«



1855

1860

1865

1870

— »В Майданівку !).
В Майданівку,—чуєш?«

— »Чую, чую.«
І Галайда 

З Гонтою танцює.
А Залізняк бере кобзу:
»Потанцюй, кобзарю!
Я заграю.«

Навприсядки 
Сліпий по базару 
Оддирає постолами,
Додає словами:

»На-вгороді постирнак, постирнак; 
Чи я-ж тобі не козак, не козак?

Чи я-ж тебе не любліЬ, не любліо?
Чи я-ж тобі черевичків не куплю? 

Куплю, куплю, чорнобрива,
Куплю, куплю того дива.

Буду, серце, ходить,
Буду, серце, любить.«

»Ой гоп-гопака!
Полюбила козака,
Та рудого, та старого—
Лиха доля така!
Іди-ж, доле, за журбою,
А ти, старий, за водою!
А я—так до шинку.

Виню чарку, виню другу,
Випю третю на потугу,
Пяту, шосту, та й кінець.
Пішла баба у танець,
А за нею горобець,

) Майданівка—село недалеко од Лисянки. (Прим. Шевченка.)



1885

1890

1895

1900

Впісрутасом, вихилясом...
Молодець горобець!
Старий рудий бабу кличе,
А та йому дулю тиче,
«Оженився, сатано,
Заробляй же на пшоно!
«Треба діток годувать,
«Треба діток одягать,
А я буду добувать;
«А ти старий не гріши,
«Та в запічку колиши,
«Та мовчи, не диши!«

«Як була я молодою
преподобницею, 

Повісила хвартушину
над віконницею

Хто йде, не мине,
То кивне, то моргне.
А я шовком вишиваю,
В кватирочку виглядаю.
Семенй, Іванй!
Надівайте жупанй,
Та ходімо погуляймо,
Та сядемо заспіваймо!«

«Заганяйте квочку в бочку,
А курчата в вершу!
Скажи, скажи, стара суко,
Кому дала спершу?.

«І... гу!
Загнув батько дугу,
Тягне мати супоню,
А ти завяжи, доню!«



1916

1920

V
• 1936

1930

»Чи ще? Чи ГОДІ?«

— »Ще, ще, хоч погану! Самі ноги носять.«

»0й сип сирівець 
Та криши опеньки!
Дід та баба, то й до ладу 
Обоє раденькі.

»0й сип сирівець 
Та криши петрушку!

»0й сип сирівець 
Та накриши хріну!
Як дід бабі 
..................................«

»Ой сип воду, воду 
Та пошукай броду, броду!...«

— »Годі, годі!« кричить Гонта: 
»Годі! Погасає.
Світла, діти!... А де Лейба!
Ще його немає?
Найти його та повісить!
Петелька свиняча! . <
Гайда, діти! Погасає 
Каганець козачий!«
А Галайда:

»0тамане!
Погуляймо, батьку!
Дивись: горить: на базарі 
І видко, і гладко.
Потанцюєм. Грай, кобзарю!«



1945

1950

1955

1960

»Не хочу гуляти!
Огню, діти! Дьогтю, клоччя! 
Давайте гармати 1 ,
В потайники пустіть огонь! 
Думають: жартую!«

Заревіли гайдамаки:
»Добре, батьку! чуєм!«
Через греблю повалили,
Гукають, співають.

А Галайда кричить:
»Батьку І

Стійте! Пропадаю! 
Пострівайте, не вбивайте:
Там моя ' Оксана!
Годиночку, батьки мої!
Я її достану!«
»Добре, добре! Залізняче, 
Гукни, щоб палили!

, Преподобиться з Ляхами...
А ти, сизокрилий,
Найдеш другу!«

Оглянувся— , 
Галайди немає.

Ревуть гори, і будинок 
З Ляхами гуляє 
Коло хмари.

Що осталось, 
Пеклом запалало...
»Де Галайда ?« Максим кличе. 
І сліду не стало.

Поки хлопята танцювали,
Ярема з Лейбою прокрались 
Аж у будинок, в самий льох;

V. А. Т.І. 20



Оксану вихопив чуть жйву 
Ярема з льоху, та й полинув 

У Лебедин...

X.

Лебедин.

»Я сйрота з Вільшаної,
1970 Сирота, бабусю І

Батька Ляхи замучили,
А мене—боюся,
Боюсь згадать, моя сиза!—
Узялй з собою.

1975 Не роспитуй, бабусенько,
Що було зо мною.
Я молилась, я плакала,
Серце розривалось,
Сльози сохли, душа мерла...

1980 Ох! якби я знала,
Що побачу його ще раз,
Що обніму знову,
В-двое, в-троє-б витерпіла 

>3а єдине слово!
1985 Вибачай, моя голубко!

Може я. грішила?
Може, Бог за те й карає,
Що я полюбила...
Полюбила стан високий 

шо І карії очі,
, Полюбила, як уміла,

Як серденько хоче.
Не за себе, не за батька

х) Лебедин—дівочий манастир між Чигрином і Звенигород- 
кою. (Примітка Шевченка.)



2000

2005

2010

2015

2020

Молилась в неволі,
Ні, бабусю, а за його,
За милого долю.
Карай, Боже 1 Твою правду 
Я витерпіть мушу.
Страшно сказать: я думала - 
Занапастить душу.
Як-би не він,—може б... може, 
І занапастила.
Тяжко було І Я думала:
0 Боже мій милий І
Він сирота, хто без мене 
Його привітає ?
Хто про долю, про недолю, 
Як я, розпитає?
Хто обійме, як я, його г 
Хто душу покаже?
Хто сироті убогому 

* Люблй тебе скаже ?
Я так думала, бабусю,
1 серце сміялось:
Я сирота, без матері,
Без-батька осталась,
І він оден на всім світі 
Мене вірно любить;
А почує, що я вбилась,
То й себе погубить.

Так я думала, молилась, 
Ждала, виглядала:
Нема його, не прибуде 1 
Одна я осталась...«

Та й заплакала.
Черниця,

Стоя коло неї,



2035

2040

2045

2050

Зажурилась. »Бабусенько!
Скажи мені: де я ?«
»В Лебедині, моя пташко!
Не вставай ти хвора.«
»В Лебедині? Чи давно я?«
»Ба ні, позавчора.«
»По-за-вчора ?...

Стрівай, стрівай!. 
Пожар над водою...
Жид, будинок, Майданівка... 
Зовуть Галайдою...«

»Галайдою Яремою 
Себе називає 
Той, що привіз.«

»Де він, де він? 
Тепер же я знаю!...«

»Через тиждень обіцявся 
Прийти за тобою.«

»Через тиждень ?
Раю мій, покою!
Бабусенько, минулася 
Лихая година!
Той Галайда—мій Ярема!...
По всій Україні
Його знають. Я бачила,
Як села горіли;
Я бачила: кати Ляхи 
Трусилися, мліли,
Як хто скаже про Галайду. 
Знають вони, знають,
Хто такий і відкілй він,
І кого шукає!
Мене шукав, мене найшов,



2С05

2070

2075

2080

Орел сизокрилий!
Прилітай же, мій соколе,
Мій голубе сизий!
Ох, як вбсело на світі,
Як весело сталої
Через тиждень ? Бабусенько ?...
Ще три дні осталось.
Ох, як довго!...

»3агрібай, мамо, жар, жар, 
»Буде тобі дочки жаль, жадь...«

Ох, як весело на світі І 
А тобі, бабусю,
,Чи весело ?«

—»Я тобою,
Пташко, веселюся.«

»А чом же ти не співаєш ?«

»Я вже одспівала...
Піду, дзвонять до вечерні.«

Оксана осталась;
Пожурилась, усміхнулась,
Пала на коліна 
І молиться за Ярему 
Щиро, як дитина.

Через тиждень в Лебедині 
У церкві співали:
»Ісаія ликуй!«

В-ранці
Ярему вінчали;
А в-вечері мій Ярема 
(От хлопець звичайний!),
Щоб не сердить отамана,



2095

2100

Покинув Оксану:
Ляхів конч&. З Залізняком 
Весілля справляє,
В Уманщині, на пожарах. 
Вона виглядає;
Виглядає, чи не їде 
З боярами в гості— 
Перевезти із келії 
В хату на помості.

Не журися, сподівайся 
Та Богу молися!
А мені тепер на Умань 
Треба подивиться.

XI.

Гонта в Умані.
Хвалилися гайдамаки,
На Умань ідучи:
»Будем драти, пане-брате, 
З китайки онучи!*1)

Минають дні, минає літо,
А Україна, знай, горить;

• По селах плачуть голі діти:
Батьків немає.

Шелестить 
Пожовкле листя по діброві,
Гуляють хмари, сонце спить;
Ніде не чуть дюдськбї мови;
Звір тілько виє, йде в село,
Де чує трупи.

■■ і
) В перводруку цього епіграфа нема.



/
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2125

2130

Не ховали,— 
Вовків Ляхами годували,
Аж поки снігом залеслб 
Огрйзки вовчі.

Не спинила хуртовина 
Пекельної кари:
Ляхи мерзли, а козаки 
Грілись на пожарі.
Встала й весна, чорну землю 
Сонну розбудила,
Уквітчала її рястом,
Барвінком покрила;

, І на полі жайворонок, 
Соловейко в гаї 
Землю, убрану весною,
В-ранці зострічають...
Рай та й годі!

А для кого?
Для людий...

А люди?
Не хотять на його й глянуть, 
А глянуть—огудять.
Треба кровю домалювать, 
Освітить пожаром;
Сонця мало, рясту мало 
І багато хмари.
Пекла малої...

Люде, люде! 
Коли-то з вас буде 
Того добра, що маєте?
Нудні, чудні люде!

Не слинила весна крови, 
Ні злости людської.
Тяжко глянуть; а згадаєм—



Так було і в Трої, 
Так і буде.

2145

2150

2155

2160

Гайдамаки 
Гуляють, карають;
Де проїдуть—земля горить; 
Кровю підпливає.
Придбав Максим собі сина 
На всю Україну;
Хоч не рідний син Ярема,
А щира дитина.
Максим ріже, а Ярема 
Не ріже—лютує:
З ножем в руках, на пожарах 
І днює й ночує.
Не милує, не минає 
Ніде ні одного;'
За титаря Ляхам платить,
За батька святого,
За Оксану...

Та й зомліє, 
Згадавши Оксану.
А Залізняк:—»Гуляй, сину! 
Поки доля встане,
Погуляєм!«

Погуляли:
Купою на купі 
Од Києва до Умані 
Лягли Ляхи трупом.

Як та хмара, гайдамаки 
Умань обступили 
Опівночі; до схід сонця 
Умань затопили.
Затопили, закричали:



2175

2180

2185

2190

«Карай Ляха знову!«
Покотились по базару 
Кінні »пагос1одуі«;*)
Покотились малі діти 
І каліки хворі.
Ґвалт і галас.

На базарі,
Як посеред моря 
Крівавого, стоїть Гонта 
З Максимом завзятим.
Кричать удвох:

— «Добре, діти! • 
Оттак їх проклятих 1«

Аж ось ведуть гайдамаки 
Ксьондза езуіта 
І двох хлопців.

^ — »Гонто, Гопто!
Отеє твої діти!
Ти нас ріжеш—заріж і їх:
Вони католики!
Чого-ж ти став? Чом не ріжеш? 
Поки невеликі,
Заріж і їх; бо виростуть,
То тебе заріжуть!«...

»Убийте пса! А собачат 
Своєю заріжу.
Клич громаду! Признавайтесь!
Що ви? католики?«

«Католики, бо нас мати...«

х) Кінні пагосісші [народбві]. »Кавалерія народ6ва«—так 
звались польські драгуни; їх було тоді в Умані 3000, і всі були 
побиті гайдамаками. (Прим. Шевченка.)
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»Боже мій великий!
Мовчіть, мовчіть 1 Знаю, знаю 1«
Зібралась громада'.
»Мої діти—католики...
Щоб це було зради,
Щоб не було поговбру,
Панове громадо!
Я присягав, брав свячений 
Різать католика!...
Сини мої, сини мої!
Чом ви не великі?
Чом ви Ляха не ріжете ?...«
»Будем різать, тату!«
»Не будете! Не будете І 
Будь прбклята мати,
Та проклята католичка,
Що вас породила!
Чом вона вас до схід сонця 
Була, не втопила?
Менше-б гріха:

Ви-б умерли
Не католиками!
А сьогодня, сини мої,
Горе мені з вами!
Поцілуйте мене, діти,
Бо не я вбиваю,
А присяга!«

Махнув ножем—
І дітий немає!
Попадали зарізані.

—»Тату!« белькотали:
—»Тату, тату! ми не Ляхи!

Ми...« та й замовчали.
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—«Поховать хиба?«

—»Не треба І 
Вони католики...
Сини мої, сини мої І 
Чом ви не великі?
Чом'ворога не різали?
Чом матір не вбили,
Ту прокляту католичку,
Що вас породила?...1) •
Ходім, брате!« .

Взяв Максима;
Пішли вздовж базару,
І обидва закричали:
«Кари, Ляхам, кариІ«
І карали.

Страшно-страшно
Умань запалала;
Ні в будинку, ні в костьолі,
Ніде не осталось,—
Всі полягли.

Того лиха
Не було ніколи,
Що в Умані робилося!
Базиліян школу,
Де учились Гонти діти,
Сам Гонта руйнує:
«Ти поїла моїх діток!«
Гукає, лютує:

х) В Умані Гонта убив дітий своїх за те, що'їх мати—като
личка помогла езуітам перевести їх у католики. Младанович, 
товариш синів Гонти, бачив з дзвіниці, як вони умерли, і як 
школярів базиліянської школи потопив Гонта в криниці. Він 
багато написав об Гайдамаччині, але друкованого нема нічого. 
(Прим. Шевченка.)
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»Ти поїла невеликих, 
Добру не навчила... 
Валіть стіни!«

Гайдамаки
Стіни розвалили;
Розвалили, об каміння 
Ксьондзів розбивали,
А школярів у криниці 
Живих поховали.

До самої ночі Ляхів мордували;
Душі не осталось.

А Гонта кричить:
»Де ви, людоїди? де ви поховались? 
З’іли моїх діток—тяжко мені жить! 
Тяжко мені плакать, ні з ким говорить 1 
Сини мої люби, мої чорнобровії 
Де ви поховались?

Крови мені, кровні 
Шляхетьскої крови, бо хочеться ПІІТЬ, 

Хочеться дивитись, як вона чорніє, 
Хочеться напитись! Чом вітер не віє, 
Ляхів не навіє?

Тяжко мені жить,
Тяжко мені плакать! Праведнії зорі! 
Сховайтесь за хмару, я вас не займав,
Я дітий зарізав І...

Горе мені, горе І
Де я прихилюся ?

Так Гонта кричав,
По Умані бігав.

А серед базару, 
В крові, гайдамаки ставили столи; 
Де що запопали, страви нанеслгї



2276 '

2280

2285

2290

2296

І сіли вечерять.
Останняя кара, ,

Остання вечеря І

>Гу..яйте, сини!
Пийте, поки пється! Бийте, поки бєтьсяк 
Залізняк гукає: »А ну, навісний,
Ушквар нам що-небудь, нехай земля гнеться, 
Нехай погуляють мої козаки І«

І кобзар ушкварив:

*А мій батько орандар,, '
Чоботар;
Моя мати пряха 

Та сваха;
Брати мої, соколи,

Привели
І корову із діброви,
І намиста нанесли.

А я собі Христя 
В намисті;

А на лиштві листя 
Та листя,

І чоботи і підкови.
Вийду в-ранці до корови,—

Я корову напою,
Подою,

З парубками постою,
Постою.«

»0й гоп до вечері!
Замикайте, діти, двері!
А ти, стара, не журись 
Та до мене пригорнись!«



Всі гуляють. А де-ж Гоита? 
Чом він не гуляє?
Чому не пє з козаками?
Чому не співає?

Нема його: тепер йому,
Мабуть, не до неї,
Не до співи!

А хто такий 
У чорній киреї 
Через базар переходить ?
Стан, розрива купу 
Ляхів мертвих, шука когось. 
Нагнувся, два трупи 
Невеликих гзяв на плечі 
І, по зад базару,
Через мертвих переступа.
Криється в пожарі 
За костьолом.

Хто-ж се такий?

Гонта, горем битий,
Несе дітий похозати,
Землею накрити,
Щоб козацьке ма. е тіло 
Собаки не їли.
І темними улицями,
Де менше горіло,
Поніс Гонта дітий своїх,
Щоб ніхто не бачив,
Де він синів поховає 
І як Гонта плаче.

Виніс в поле, геть од шляху; 
Свячений виймає,
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І свяченим копа яму.
А Умань палає,
Світить Гонті до роботи 
І на дітий світить.
Неначе сплять одягнені.

Чого-ж страшні діти?
Чого Гонта ніби краде,
Або скарб ховає?
Аж труситься.

Із Умані
Де-де чуть, гукають 
Товариші гайдамаки.
Гонта мов не чує,—
Синам хату серед степу - 
Глибоку будує,
Тай збудував...

, Бере синів, •
Клад$ в темну хату,
Й не дивиться, ніби чує:
»Ми не Ляхи, тату!«
Поклав обох; із кишені 
Китайку виймає;
Поцілував мертвих в очі, 
Хрестить, накриває 
.Червоною китайкою 
Голови козачі.
Розкрив, ще раз подивився... 
Тяжко-важко плаче:

2300 »Сини мої, сини МОЇІ 
На ту Україну 
Подивіться 1

Ви за неї—* 
Й я ва неї гину.
А хто мене поховає?
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На чужому полі
Хто заплаче надо мною?
Доле моя, доле!
Доле моя нещаслива,
Що ти наробила?
На що мені дітий дала?
Чом мене не вбила?
Нехай вони-б поховали,
А то я ховаю!«

Поцілував, перехрестив,
Покрив, засипає:
«Спочивайте, сини мої,
В глибокій оселі!
Сука-мати не придбала 
Нової постелі.
Без васильків і без рути 
Спочивайте, діти,
Та благайте, просіть Бога,
Нехай на сім світі 
Мене за вас покарає,
За гріх сей великий!
Простіть, сини!

Я прощаю,
Що ви католики.«

Зрівняв землю, покрив дерном, 
Щоб ніхто не бачив,
Де полягли Гонти діти,
Голови козачі.
«Спочивайте, виглядайте,—
Я швидко прибуду.
Укоротив я вам віку,
І мені те будеї
І мене вбють... коли-б швидче!
Та хто поховає?
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Гайдамаки!... Піду ще рав,
Ще раз погуляю!«

Пішов Гонта, похилившись; 
Іде, спотикнеться.
Пожар світить, Гонта гляне, 
Гляне—усміхнеться.
Страшно, страшно усміхався,
На степ оглядався,
Утер очі...

Тілько мріє 
В диму, та й сховався.

XII.. /

Епілог1).

Давно те минуло, як, мала диГина,
Сирота в ряднині, я колись блукав 
Без свити, без хліба, по тій Україні,
Де Залізняк, Гонта з свяченим гуляв.
Давно те минуло, як тими шляхами,
Де йшли гайдамаки, малими ногами 
Ходив я та плакав, та людий шукав,
Щрб добру навчили.

Я тепер згадав, 1
Згадав, та й жаль стало, що лихо минуло.— 
Молодеє лихо! Як-би ти вернулось— 
Проміняв би долю, що маю тепер.
Згадаю те лихо, степи ті безкраї,
І батька, і діда старого згадаю..
Дідусь ще гуляє, а батько вже вмер.

, Бувало, в неділю, закривши Мінею, * V.

*) В перводруку цього титулу нема, а єсть у виданні 1860 р.
V. А. т. І. 21
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По чарці з сусідом випивши тієї,
Батько діда просить, щоб той розказав 
Про Коліївщину, як колись бувало,
Як Залізняк, Гонта Ляхів покарав... 
Столітнії очі, як зорі, сіяли,
А слово за словом сміялось, лилось:
Як Ляхи конали, як Сміла горіла.
Сусіди од страху, од жалю німіли,
І мені, малому, не раз довелось 
За титаря плакать.

— І ніхто не бачив, 
Що мала дитина у куточку плаче. 
Спасибі, дідусю, що ти заховав 
В голові столітній ту славу козачу:
Я її унукам тепер розказав!

Вибачайте, люди добрі,
Що козацьку славу 

• Так навмання розказую,
Без книжньої справи.
Так дід колись розказував,
Нехай здоров будеї 
А я за ним...

Не знав старий,
Що письменні люди 
Тії речі прочитають.
Вибачай, дідусю,—'
Нехай лають!

А я поки 
До своїх ьеі нуся,
Та доведу вже до краю,
Доведу,—спочину,
Та хоч крізь сон подивлюся 
На ту Україну,
Де ходили гайдамаки 4

З святими ножами,



2465 ІІа ті шляхи, .що я міряв
Малими ногами.

Погуляли гайдамаки,
Добре погуляли:
Трохи не рік шляхетською 

2460 Кровю напували
Україну, та й замовкли:
Ножі пощербили.
Нема Гонти, нема йому 
Хреста, ні могили.

2465 Буйні вітри розмахали
Попіл гайдамаки,
І нікому помолитись,
Нікому заплакать!
Оден тілько брат названий 

2470 • Оставсь на всім світі;
Та й той почув, що так страшно
Пекельнії діти
Його брата замучили,—
Залізняк заплакав^ ,

2475 В-перше зроду; сльози не втер.
Умер неборака.
Нудьга його задавила 
На чужому полі,
В чужу землю положила:1)

х) Зрадою взяли Ляхи Гонту і страшно замучили. Привезли 
його в кайданах у польський лагер недалеко Балти з одрізаним 
язиком і правою рукою; Б[раніцький], польський генерал, так 
велів зробить, щоб він чого-небудь не сказав на його. Потім 
кати роздягли його, як мати родила, і посадили на гарячі’штаби 
заліза; потім зняли дванадцять пас з спини шкури. Гонта повів 
очима і страшно глянув на Б.; той махнув рукою,—і розняли 
Гонту на четверо, розвезли тіло і поприбивали на середохрестних 
шляхах. Залізняк, почувши, що так страшно Ляхи замучили 
Гонту, заплакав, занедужав, та й умер; його гайдамаки похо
вали в степу над Дністром та й розійшлися. (Прим. Шевченка.)

21*
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Така його доля!
Сумно-сумно . гайдамаки 
Залізную силу 
Поховали, насипали 
Високу могилу;
Заплакали, розійшлися,
Відкіля взялйся.
Оден тілько мій Ярема 
На кий похилився,
Стояв довго.—

. „ ~ »Спочинь, батьку,
На чужому полі!
Бо на своїм нема місця,—
Нема місця волі...
Спи козаче, душе щира! 
Хто-небудь згадає.«

Пішов степом сіромаха,
Сльози утирає.
Довго-довго оглядався,
Та й'не видко стало;
Одна чорна серед степу 
Могила осталась.

. Посіяли гайдамаки 
В Україні жито,
Та не вони його жали.
Що мусим робити?
Нема правди, не виросла,— 
Кривда повиває...
Розійшлися гайдамакп,
Куди який знає:
Хто додому, хто в діброву,
З ножем у халяві,
Жидів кінчать.
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Така й досі
Осталася слава.*)
А тим часом стародавню 
Січ розруйнували:
Хто на Кубань, хто за Дунай; 
Тілько і остались,
ІЦо пороги серед степу,
Ревуть, завивають:
«Поховали дітий наших,
І нас розривають!«

Ревуть собі і ревтимуть,— 
їх люди минули;
А Україна—на-віки,
На-віки заснула.

V .
З того часу в Україні 

Жито зеленіє;
Не чуть плачу, ні гармати, 
Тілько вітер віє,
Нагинає верби в гаї,
А тирсу на полі.
Все замовкло. Нехай мовчить: 
На те Божа воля!

Тілько часом у вечері,
По-над Дніпром, гаєм 
Ідуть старі гайдамаки,
Ідучи співають:

»А в нашого Галайди 
Хата на помості!

*) Злодій, розбійник, або гайдамака—такими осталися гай 
дамаки по Коліївщині. Такими їх знають і досі.

(Примітка Шевченка.)



Грай, море ! Добре, море! 
Добре буде, галай-да!«

Передмова.
По мові передмова,—можна-б і без неї. Так ось бачте що: 

все, що я бачив надрукованого (тілько бачив, а прочитав дуже 
небагато), всюди е передслово, а в мене нема.

Як-би я не друкував своїх »Гайдамаків«, то воно-б не треба 
іі передмови, а коли вже пускаю в люди, то треба й з чим, 
щоб не сміялись на обірванців, щоб не сказали: »От який! Хіба 
діди та батьки дурніщі були, що не пускали в люди навіть 
граматки без предисловія!«

Так, далебі так, вибачайте! Треба предисловія. Так як-же 
його скомпонувать, щоб, знаєте, не було і кривди, не було і 
правди,'а так, як всі предисловія компонуються? Хоч убий, не- 
вмію: треба-б хвалить, так сором, а гудить не хочеться.

Начнем же убо начало книги сице. Весело подивиться на 
старого кобзаря, як він собі сидить з хлопцем, сліпий, під тином, 
і весело послухать його, як він заспіває думу про те, що давно 
діялось, як боролися Ляхи з козаками.

Весело, а все-таки скажеш: »Слава Богу, що минулої А 
надто, як згадаєш, що ми одної матері діти, що всі ми—Славяни.

Серце болить, а розказувать треба: нехай бачать сини і 
внуки, що батьки їх помилялись, нехай братаються знову з 
своїми ворогами, нехай житом пшеницею, як золотом, покрита, 
нерозмежованою останеться навіки од моря і до моря славян- 
ськая земля!

Про те, що діялось на Україні 1768 року, розказую так, 
як чув од старих людий: надрукованого і критикованого нічого 
не читав, бо, здається, і нема нічого.

Галайда в-половину видуманий, а смерть вільшанського 
титаря—правдива, бо ще є люди, которі його знали.

Гонта і Залізняк, отамани того крівавого діла, може 
виведені в мене не так, як вони були,—за се не ручаюсь.

Дід мій, нехай здоров буде! коли зачина росказувать що- 
небудь таке, що не сам бачив, а чув, то спершу скаже: »Колн 
старі люди брешуть, то іі я з ними«.

[1841] Перводрук в первому виданні:
Петербург. Петербург 1841.



Панове субскрібенти!
»Бачимо, бачимо, що одурив, та ще хоче й одбрехаться!« 

Оттак ви в-слух подумаєте, як прочитаєте мої »Гайдамаки«. 
Панове громадо І далебі не брешу. Ось бачите що!

Я думав, і дуже хотілось мені надрукувать наші козацькі 
імена рядочком гарненько; уже було й найшлось їх десятків 
зо-два, зо три. Слухаю, виходить разномова; оден каже: 
»треба!« — друтй каже: »не треба!« — третій нічого не каже.

Я думав: що тут робить на світі? Взяв та й проциндрив 
гарненько ті гроші, що треба було заплатить за аркуш надру
кованого паперу, а до вас і ну писать отсю цидулу! Все-б 
то се нічого! Чого не трапляється на віку! Все буває, як 
на довгій ниві. Та ось лихо мені на безголовя! Єсть ще іі 
такі паничі, що' соромились свою благородну фамілю (Кирпа- 
Гнучкошиенко-вь) і надрукувать в мужицькій книжці! Далебі 
правда!1)

Тяжко—важко в світі жити 
Сироті без роду:
Нема куди прихилиться,—
Хоч з гори та в воду! 

о Утопився-б молоденький,
Щоб не нудить світом;
Утопився-б,—тяжко жити,
І нема де дітись.
В того доля ходить полем, 

ю Колоски збірає,

х) Надруковано на обгортці першого видання «Гайдамаків« 
1841 року. На останній сторінці тої-ж окладники стоїть: 
»Продаетца вт> книжномь магазині 0. Базунова вь С. Петер
бург^ у Казеннаго моста вт> дом'Ь Имзена; щЬна 5 руб. асс. за 
екземплярь.« А нище: »Иногородньія благоволять адресоваться 
вь С. Петербургь ьь Императорскую Академію Художествь, на 
имя Тараса Григорьевича Шевченка.« Т. Шевченко.
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А моя десь, ледащиця,
За морем блукає.
Добре тому багатому:
Його люди знають,
А зо мною зострінуться—- 
Мов не добачають.
Багатого губатого 
Дівчина шанує,
На до мною, сиротою,
Сміється, кепкує.

»Чи я ж тобі не вродливий, 
Чи не в тебе вдався,
Чи не любив тебе щиро,
Чи 8 тебе сміявся?
Люби-ж собі, моє серце,
Люби, кого знаєш,
Та не смійся надо мною,
Як коли згадаєш!
А я піду на край світа...
На чужій сторонці 
Найду кращу, або згину,
Як той лист на сонці.«

Пішсв козак сумуючи, 
Нікого не кинув;
Шукав долі в чужім полі,
Та там і загинув.
Уміраючи дивився,
Де сонечко сяє...
Тяжко-важко уміратп 
У чужому краю!

Кінець 1841р. 
Петербург.

Перводрку в »Молодику«, Харьковь і 843, 
стр. 91—92.



ЧЕРНИЦЯ МАРЯІІА.
[Частина поеми.]

[І.]

У неділю на вигоні 
Дівчата гуляли,

Жартували з парубками'
Де які співали 

Про досвітки, вечорниці,
Та як била мати,. ’

Щоб з козаком не стояла...
Звичайно— дівчата,

То про своє все й співають, 
Яка про що знає.

* Аж ось, з хлопцем старий сліпець 
В село шкандибає;

В руках чоботи, на плечах 
Латана торбина 

У старого.
А дитина, 

Сердешна дитина,
Обідрана, ледве-ледве 

Несе ноженята...
Безталанний син Катрусі!

»Дивіться, дівчата,
Кобзар іде! кобзар іде!«

Та всі, яко мбга,
Хлопців кинули, побігли 

Зострічать сліпого.
»Діду-серце, голубчику!

Заграй нам що-небудьі 
Я шага дам, я черешень,

Я напою медом;



Л тим часом одпочинеш,
А ми потанцюєм.

Заграй же нам яку-небудь!«
»Чую, любі, чую!

Спасибі вам, мої квіти,
За слово ласкаве!

Заграв би вам, та, бачите, 
Справи нема, справи. 

Учора був на базарі,
Кобза зопсувалась, 

Розвали лася....«

»А струни ?«

»Тілько три осталось.«

»Та хоч на трьох яку-небудь!«

»На трьох? Ох, дівчата!
І на одній колись-то грав,

Та ба, вже не грати! 
Пострівайте-ж, мої любі,

Трошки одпочину...
Сядьмо, хлопче!«

Посідали. 
Розвязав торбину,

Вийняв кобзу, разів зо два 
Ударив по рваних.

»Що-б вам заграть?
Пострівайтс!

Черницю Маряну...
Чи чували, чи не чули?...

Слухайте-ж, дівчата,
Та кайтеся!«



[ІІ.]

Давно колись 
Була собі мати;

Був і батько, та не стало: 
Осталась вдовою,

Ой осталась удовою, 
со Та й немолодою,

Із волами, із возами,
З малою дочкою.

Росла дочка Маряна,
А виросла, як панна— 

Чорнобрива, уродлива,
Хоч за пана гетьмана! 

Стала мати гадати 
Та зятя єднати,

А Маряна не до пана 
Виходила стояти.—

Не до пана товстого,
Усатого старого,

До Петруся, в гаю, в лузі 
Що вечора святого. 

Розмовляла, жартувала, 
Обнімала, мліла,

В раю жила... а іноді 
Плакала, німіла.

»Чого плачеш, моя пташко ?« 
80 Петро запитає.

Вона гляне, усміхнеться:
»І сама не знаю!«

»Може, думаєш, покину?
Ні, моя рибчино!

85 Буду ходить, буду любить,
Поки не загину.

65

70

75



оо

95

100

105

110

Хіба було коли в світі,
Щоб ті, що кохались, 

Розійшлися, не взялися, 
Живими остались ?«

»Ти жартуєш, мій голубе І 
Ти чув’, що співають?....

То кобзарі вигадують,
Бо, сліпі, не знають;

Бо не бачать, що є брови 
Чорні й карі очі,

І високий стан козачий,
І гнучкий дівочий;

Що є коси, чорні коси, 
Козацька чуприна;

Що на мову на Петрову 
В глухій домовині 

Усміхнуся, скажу йому: 
»Орле сизокрилий!
Люблю тебе й на тім світі, 
Як на сім любила.«

Оттак, серце, обнімімось, 
Оттак поцілую!

Нехай в-купі заховають! 
Умру — не почую...

Не почую...«

Обнялися, 
Обнялись, зомліли.

Оттак вони любилися,
Оттак і хотіли,

Щоб на той світ переступить, 
Та не по їх стало... 

Що-вечора сходилися,
І мати не знала,

Де Маряна до півночі!,



«ао 3 Ким вона гуляла.
»Воно мале, ще дитина, 

Нічого не знає....«

Угадала стара мати,
Та не все вгадала:

ш Знать, забула, що колись же
Сама дівувала?

Угадала мати: Маряна — дитина,
Не знала, як треба на сім світі жить; 
Думала:—ні люди, ані домовина і 

по 3 Петром не розлучать, уміла любить; 
Думала, що тілько кобзарі співають,
Бо, ояіпі, не бачать карих оченят,
Що тілько лякають молодих дівчат... 
Лякають, дівчата, правдою лякають І 

із» І я вас лякаю, бо те лихо знаю — 
Бодай на сім світі ніколи не знать 
Того, що я знаю!...

Минуло, дівчата;
Серце не заснуло, я вас не забув; 
ЛюбліЬ вас і досі, як діточок мати, 

і*« Буду вам співати, поки не загину... 
Тоді, мої любі, як мене не стане, 
Згадайте про мене, про мою Маряну;
Я вам з того світа серцем усміхнусь, 
Усміхнуся...«

Та й заплакав.
и5 Дивились дівчата,

Не питали, чого плаче.
Та й на-що питати?

Минулося,—помагало 
Ласкаве дівоче 

азі» Щире слово...

к
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[ПІ-]

»Вибачайте!«
(Утер сліпі очі)

«Вибачайте, мої любі!
Нехотя журйся...

Так от, бачите, Маряна 
З убогим Петрусем 

Що-вечора розмовляла,
А мати не знала,
Дивувалась:

»Що се таке 
Маряну спіткало ?

Чи не пристріт? Сяде шити,— 
Не те вишиває;

Замісць, »Гриця«, задумавшись, 
»Петруся« співає;

Часом сонна розмовляє, 
Подушку' цілує...«

Мати спершу сміялася,
Думала: жартує;

Потім бачить, що не жарти,
Та й каже Маряні:

— «Треба буде старостів ждать. 
Та, може, й од пана.

Ти вже виросла — нівроку, 
Уже й дівувала;

Я вже думаю, що... бачиш...
(На-силу сказала),

Що вже й заміж, коли те'є...«
— »А за кого, мамо?«
— »Хто вподоба, то я й оддам.«

Співає Маряна:
«Минулася твоя доля,

На-віки минула!
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Чом ти вчора, як вернулась, 
На-вік не заснула?

Було-б легше в домовині 
Одинокій спати,

Тоді, може-б, над тобою 
Заплакала мати.

Тепер мати не заплаче,
Та й не заспіває,

А лиха ще буде-буде,
Поки заховають!«

Оттаке-то, мої любі,
Бува на сім світі:

Одна дочка у матері,
Та й тій тяжко жити!...

По садочку похожає, 
Слізоньки втирає;

Поглядає на сонечко:
Пече, а не сяє;

Стоїть собі серед неба,
Мов сміється з неї.

Воно не зна, що Маряна 
Рада-б під землею 

Заховаться од матері,
Щоб не почуть знову 

Тії мови, що вже чула, 
Проклятої мови.

Воно не зна, що як зайдо 
Спочити за гаєм,

Петрусь вийде на долину, 
Петрусь заспіває,

Петрусь її роспитає,
Як брат заговорить. 

Поцілує, роспитає 
Про лютеє горе.



Не знала Маряна, чого серце мліє, 
Чого плачуть очі. Нащо його знать? 
Хилиться тополя, куди вітер віє,

220 Тяжко одинокій на степу стоять. 
Утомиться вітер—тополя спочине: 
Оттак і дівоча мине хуртовина.

' Тяжко одинокій в степу зострічать,
А ще гірше любій попереду знать, 

225 Де і як спіткає лихая година.

Несподівано Маряна 
Зостріла недолю;

Співа, було, а іноді 
Дає сльозам волю.—

Сама не зна, чого плаче;
Може, серце й чує,

Та не вміє розказати 
Про те, що віщує.

Раз у-вечері Маряна,
Як мати заснула,

Пішла слухать соловейка,
Мов з-роду не чула.

Вийшла в садок, послухала,
Сама заспівала,

Та й замовкла: під яблуню 
Тихесенько стала;

Заплакала, як дитина 
Без матері плаче...

Петро стоїть перед нею,
Нічого не бачить.

[IV.]
— »Оддай мене, моя мамо,

Та не за старого,
Оддай мене, моє серце,
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Та за молодого!
Нехай старий бурлакує, / 

Гроші заробляє,
А МОЛОДИЙ Мене ЛЮбиТЬ, - ' 'і' , '

Долі не шукає;
ГІе шукає, не блукає 

Чужими степами.
Свої воли, свої вози,,

А між парубками,
Як маківка на городі,

Цвіте—процвітає;
Має поле, має волю,

Та долі не має. . \
Його доля—мої брови,

Мої карі очі;
Моє слово—панство-царство,
* Нічого не схоче.
У кайданах, моя сиза,

Та не сиротою,
Тілько, мамо, щоб плакати,

Щоб співать зо мною.— <
Оддай...«

Дочко моя, Маряно! 
Оддам тебе за пана,
За старого, багатого,
За сотника Йвана.«
»Умру, серце-мамо, .
За сотником Йваном!«
»Не вмреш, будем панувати, 
Будеш діток годувати!«

Мати галка, мати чорна 
Літаючи кряче;
Чорнобрива дівчинонька,

Ходя гаєм, плаче.
Летить галка через балку, 

т. і.

іі. .



В степу погуляти,
А дівчина нудить світом:

885 НІ З КИМ розмовляти.
Не пускає її мати 

В ранці до криниці,
Ні жита жать, ні льону брать, 

Ні на вечорниці,
290 Де дівчата з парубками

Жартують, співають,
Та про мене, чорнобриву, 

Нишком розмовляють: 
»Багатого дочка батька,

295 Шляхетського рОДу...«
»Тяжко, мамо, важко, мамо!...

На-що дала вроду?
На-що брови змалюрала,

Дала карі очі?
зоо Усе дала, тідрко долі,

Долі дать не хочеш.
На-що мене годувала,

На-що доглядала?
Поки лиха я не знала,

805 Чом не заховала ?«

Не слухала стара мати,
Лягла спочивати,

А Маряна заплакала,
Ледве пішла з хати, 

зю »3лякалася,« дума мати:
»Нехай переплаче!«

А Маряна за сльозами 
І світу не бачить.

Пішла в садок...
Серце мліє,

8і5 Як згадає пана.
, Серце моє, рибко моя!
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Маряно, Маряно І •
Пострівайте І... Заспівала— 

Пішла луна гаєм:
Не про »Гриця«, про »Петруся« 

Так і виливає.
Заспіває, опиниться,

Послуха, та знову,
Аж голосок утомився.— 

Петрової мови 
Не чуть, нема, не гукає,

Не кличе: >}Маряно!
Де ти, пташко? Вилинь, серце, 

Серденько кохане!«

Нема Петра, не чуть Петра...
Не вже-ж то покинув 

Сиротою чорнобриву 
При лихій годині?

Побачимо...
А тим часом 

Ио-над темним гаєм,
Як русалка жде місяця,

Маряна блукає.
Не співає чорнобрива, 

Тяжко-тяжко плаче. *
»0й вернися, подивися, 

Зрадливий козаче!«
Утомилась би Маряна,

Утоми не чує;
Без Петруся в гаю, в лузі 

Ходячи ночує.
На схід сонця червоніє, 

Ховаються зорі;
Іде дівчина до хати,

Несе своє горе.
Прийшла в хату - спала мати:



•Глянула на неї:
»Ой як-би ти, мамо, знала, 

Якою змією 
Окрутила моє серце,

555 РІДНОЇ ДИТИНИ !..«

Та й упала на постелю,
Як у домовину!...

[1841]
Петербург.

Перводрук: »Основа« 1861. 
Книжка IX, стр. 1—12.

Оксані К.........ко.
(На память того, що давно минуло.)

Вітер в гаї нагинає 
Лозу і тополю, ~
Лама дуба, котить полем 
Перекотиполе.

б Так і доля: того лама,
Того нагинає,
Мене котить,—а де спинить,
І сама не знає!

У якому краї мене заховають ? 
ю Де я прихилюся, на віки засну?

Коли нема долі, нема талану,
То нікого й кинуть. Ніхто не згадає,

' Не скаже хоть на сміх: «Нехай спочиває! 
іб . Тілько його й долі, що рано заснув!...«

Чи правда, Оксано, чужа чорнобрива,
І ти не згадаєш того сироту,
Що в сірій свитині, бувало, щасливий,
Як побачить диво—твою красоту;
Кого ти без мови, без слова навчила



20 Очима, душою, серцем розмовлять,
З ким ти усміхалась, плакала, журились, 
.Кому ти любили Петруся співать?
І ти не згадаєш... Оксано! Оксано І 
Л я й досі плачу і досі журіось.

25 Виливаю сльози на мою Маряну —
ІІа тебе дивлйся, за тебе молйсь.
Згадай-же, Оксано, чужа горнобрива,
І сестру Маряну рястом уквітчай,
Часом на Петруся усміхнись, щаслива, 

зо І хоч так як жарти, колишнє згадай.

22. XI. 1841. Перводрук: Основа 1861, I II ,  стр. 4.
Петербург. До слів: »рано заснув.<< Решта: »В,Ьстпикь 

Европн«, 1914. Ч. ІІ в статті Павла Зайцева 
про перше кохання Шевченка.

Утоплена.
Вітер в гаї не гуляє,
В ночі спочиває;
Прокинеться, тихесенько 
В осоки питає:

5 »Хто "се, хто се по сім боці
Чеше косу? Хто се?
Хто се, хто се по тім боці 
Рве на собі коси?
Хто се, хто се ?«—■

Тихесенько
ю Спптає-повіє,

Та й задріма, поки небо
Не зачервоніє.



»Хто се, хто се?« спитаєте, 
Цікаві дівчата:
Ото дочка по сім боці,
По тім боці—мати.

Давно колись те діялось 
У нас на Вкраїні.
Серед села вдова жила 
У новій хатині,
Білолиця, кароока 
І станом висока,
У жуп&ні, кругом пані,
І з-переду й з-боку.
І молода,—нівроку їй!
А за молодою,
А надто ще за вдовою,
Козаки ордою 
Так і ходять.
\ І за нею
Козаки ходили,
Поки вдова без сорома 
Дочку породила.
Породила, та й байдуже!
Людям годувати 
В чужім селі покинула; 
Оттака-то мати!..
Пострівайте, що ще буде! 
Годували люде 
Дитиночку, а вдовиця,
В неділю і в будень,
З жонатими й з парубками 
Пила та гуляла,
Поки лихо не спіткало,
.Поки не та стала;
Не счулася, як минули 
Літа молодії...
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Лихо, лихо! мати вяне,
Дочка червоніє,
Виростає...

Та й виросла
Ганна кароока,
Як тополя серед поля,
Гнучка та висока.
»Я Ганнусі не боюся!«
Співає матуся;
А козаки-молодики 
Бються за Ганнусю.
А надто той рибалонька, 
Молоденький, жвавий,
Мліє, вяне, як зостріне 
Гандзю кучеряву.
Побачила стара мати, 
Сказилася люта:
»Чи бач, погань розтріпана,

, Байстря необуте!
Ти вже виросла^ дівуєш,
З матері глузуєш? 
іПострівай же,—ось я тебе, 
Голубко, узую 
В черевики!..«

І од злости 
Зубами скрегоче.
Оттака-то бува мати!
Де-ж серце жіноче,
Серце матері?...

* Ох, лихо,
Лишенько, дівчата:
Мати стан гнучкий, високий, 
А серця не мати!
Ізогнеться стан високий, 
Брови полиняють,

/



І не снуєтесь...
А люди

80 Сміючись, згадають
Ваші літа молодії,
Та й скажуть: л е д а щ о !

Тяжко плакала Ганнуся,
І не знала, за-що,

85 За-що мати знущається,
Лає, проклинає,
Своє дитя без сорома 
Байстрям нарікає.

Катувала, мордувала,
90 Та не помагало:

Як маківка на городі,
Ганна розцвітала;
Як калина при долині 
В-ранці під росою,

95 Ганнусенька червоніла,
Милася сльозою.
«Заворожена! стрівай же!« 
Шепче люта мати:
«Треба трути роздобути, 

юо Треба йти шукати
Стару відьму!«

Найшла відьму 
І трути достала,
І трутою до схід сонця . 
Дочку напувала.

105 Не помогло.
Клене мати 

Той час і годину,
Коли на світ породила 
Нелюбу дитину.
«Душно мені. Ходім, дочко.



по До ставка купаться!«
—яХодім, мамо!«

На березі 
Ганна роздяглася.
Роздяглася, розкинулась 
На білій сорочці;

И5 Рибалонька кучерявий
• Мліє на тім боці.
І я колись...

І досі ще 
Сором, як згадаю.
Цур же йому!

Калиною
120 Себе забавляє,

Гне стан гнучий Ганнусенька, 
На сонечку гріє.
Мати дивиться на неї,
Од злости німіє,

125 То жовтіє, то синіє;
Розхрістана, боса,
З роту піна, мов скажена,
Рве на собі коси.

Кинулася до Ганнусі 
ізо І в коси впилася.

»Мамо 1 мамо ! Що ти робиш ?« 
Хвиля роздалася,
Закипіла, застогнала,
І обох покрила.

135 Рибалонька кучерявий
З усієї сили
Кинувсь в воду; пливе, синю 
Хвилю роздирає,
Пливе, пливе.... от-от доплив! 

по Пірнув, виринає,



145

150

155

160

165

І утоплену Ганнусю 
На беріг виносить,
Із рук матері закляклих 
Вириває коси.

»Серце моє! Доле моя 1 
Розкрий карі очі І 
Подивися! Усміхнися!
Не хочеш? Не хочеш?«

Плаче, пада коло неї,
Розкрива, цілує 
Мертві очі.

«Подивися!...«
Не чує! не чує!
Лежить собі на пісочку,
Білі рученята 
Розкидала; а за нею 
Стара люта мати:
Очі вйвернулю з доба,
Од страшної муки 
Втеребила в пісок жовтий 
Старі сині руки!

Довго плакав рибалонька:
— »Нема в мене роду,
Нема долі на сім світі!
Ходім жити в воду!«
Підняв Ті, поцілував,
Хвиля застогнала,
Розкрилася, закрилася,
І сліду не стало...

З того часу ставок чистий 
Заріс осокою;
Не купаються дівчата,



Обходять горою;
Як угледять, то хрестяться,
І зовуть заклятим.

175 Сумно, сумно кругом його... .
А в ночі, дівчата,
Випливає з води мати,
Сяде по тім боці,
Страшна, синя, розхрістана,

180 І в мокрій сорочці;
Мовчки дивиться на сей бік,
Рве на собі коси.......

* А тим часом синя хвиля
Ганнусю виносить:

185 Голісінька, стрепенеться,
Сяде на пісочку...
І рибалка випливає,
Несе на сорочку 
Баговіння зеленого;

190 Поцілує в очі—
Та і в воду!

Соромиться 
На гнучкий дівочий,
На стан голий подивиться...
І ніхто не знає

195 Того дива, що твориться
Серед ночі в гаї.

Тілько вітер з осокою 
Шепче: »Хто се, хто се 
Сидить сумно над водою,

200 Чеше ДОВГІ КОСИ?«

8 XII. 1841. Перводрук: Молодик 1843. ІІ, стр. 114—123. 
Петербург.



Човен.
Вітер з гаєм розмовляє, 

Шепче з осокою,— 
Пливе човен по Дунаю 

Оден за водою.
б « Пливе човен води повен— 

Ніхто не спиняє; 
Може-б спинив рибалодька, 

Та його немає.

Гойдається сюди-туди, 
ю ' Аж серденько мліє!

Без веселця пливе собі, 
Куди вітер віє...

Виплив човен в синє море, 
А воно заграло... 

іб Погралися чорні хвилі—
Тай скипок не стало!

20

Недовгий' шлях,—як човнові 
До синього моря,—
Сиротині на чужйну,
А там—і до горя: 
Пограються добрі люди,
Як холодні хрилі,
Поки схочуть, поки стане 
В сердешного сили;
Потім собі подивляться,
Як сирота плаче;
Потім спитай—де сирота?
'— Не чув і не бачив!

1841 (?) Перводрук у »В-Ьстник-у Европ-п«,
Петербург. - 1909, кн. V.



Гамаліи.
»0й нема, нема ні вітру, ні хвилі 

Із нашої України!
.Чи там раду радять, як на Турка стати? 

Не чуємо на чужині.
9

»Ой пСвій, повій, вітре, через море 
Та з Великого Лугу,

Суши наші сльози, заглуши кайдани, 
Розвій нашу тугу І

»Ой заграй, заграй, синесеньке море,
Та під тими байдаками,

Що пливуть козаки, тілько мріють шапки, 
Та на сей бік за нами!

»0й Боже наш, Боясе! Хоч і не за нами, 
Неси Тіі їх з України;

Почуємо славу, козацькую славу, 
Почуємо, та й загинем!«

Оттак у Скутарі козаки співали, 
Співали, сердеги, а сльози лилйсь,
Лилися козацькі, тугу домовляли.
Босфор аяг затрясся, бо з роду не чув 
Козацького плачу; застогнав широкий,
І шкурою, сірий бугай, стрепенув,
І хвилю, ревучи, далеко-далеко 
У синєє море на•ребрах послав.
І море ревнуло Босфорову мову, >ч

У Лиман погнало, а Лиман Дніпрові 
Тую журбу-мову на хвилі подав.

.. Зареготався дід наш дужий,
Аж піна з уса потекла.



»Чи спиш, чи чуєш, брате Луже? 
Хортице сестро ?«

Загула
Хортиця з Лугом:

Т »Чую, чую 1«
І Дніпр укрили байдаки,
І заспівали козаки:

%
»У Туркені, по тім боці,
Хата на помості.

Гай, гай І Море, грай,
Реви, скелі ламай!

Поїдемо в гості.

»У Туркені у кишені 
Таляри, дукати.

Не кишені трусить,— 
їдем різать, палить,

Братів визволяти!

»У Туркені яничари 
І баша на лаві.

Гой-ги, вороги!
Мп не маєм ваги!

Наша воля й слава!«

Пливуть собі співаючи; 
Море вітер чує.
Попереду Гамалія 
Байдаком керує.

Гамаліє! Серце мліє:
Сказилося море.
Не злякає—

* І сховались
За хвилі, за гори. -

\



Дрімає в гаремі, в раю Византія 
І Скутар дрімає; Босфор клекотить, 
Неначе скажений, то стогне, то виє, 
Йому Византію хочеться збудить.
»Не буди, Босфоре, буде тобі горе І 
Твої білі ребра піском занесу,
У мул поховаю!« реве синє море.
»Хіба ти не знаєш, яких я несу 
Гоетий до султана ?«

Так море спиняло 
(Любило завзятих, чубатих Славян). 
Босфор схаменувся. Туркиня дрімала, 
Дрімав у гаремі ледачий султан.
Тілько у Скутарі, в склепу, не дрімають 
Козаки сердеги.

Чого вони ждуть? 
По-свойому Бога в кайданах благають,

А хвилі на той бік ідуть та ревуть.

»0, милий Боже Українці 
Не дай пропасти на чужині,
В неволі вольним козакам!

„ І сором тут, і сором там—
Вставать з чужої домовини,
На суд Твій праведний лрийтй,
В залізах руки принестй,
І перед всіми у кайданах 
Стать козакові!...«

»Ріж і бий І 
Мордуй невіру бусурмана!«
Кричать за муром..

Хто такий?
Гамаліє! Серце мліє:
Скутар скаженіє!
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»Ріжте, бийте!« на фортеці 
Кричить Тама. ія.

І
Реве гарматами Скутара,

» Ревуть, лютують горогп;
Козацтво преться без ваги — 
І покотились яничари.

' Гамалія по Скутарі,
По пеклу гуляє,
Сам хурдиґу розбиває, 
Кайдани ламає.
«Вилітайте, сірі птахи,
На базар до паю!«

Стрепенулись соколята,
Бо давно не чули 
Хрещеної тії мови...
І ніч стрепенулась:
Не бачила, стара мати, 
Козацької плати.
Не лякайся, подивися 
На бенкет козачий!
Темно всюди, як у будень, 
А свято чимале!
Не злодії з Гамаліем 
їдять мовчки сало 
Без шашлігка.

»Засвітимо!« 
До самої хмари

; 3 щоглистими кораблями
Палає Скута ра.
Византія пробуркалась, 
Витріщає очи,
Переплива на помогу,

, Зубами скрегоче.
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Реве, лютує Византія, 
Руками беріг достає;
Достала, зикнула, встає—
І на ножах в крові німіє. 
Скутар, моз пекло те, палає; 
Через базари крсв тече, 
Босфбр широкий доливає. 
Неначе птахи чорні в і аї, 
Козацтво сміливе літає.
Ніхто на світі не ьтече!
0 онь запеклих на пече. 
Руйнують мури; срібло, злото 
Несуть шапками козаки
1 насип ють байдаки.

Горить Скутар, стиха робота, 
‘ І хлопці сходяться; -зійшлись, 

Люльки з пожару закурили, 
На байдаки—та й потягли, 
Рвучи червоні гори-хвилі.

Пливуть собі, ніби з дому, 
Так буцім гуляють,
Та, звичайне—Запорожці,
Пливучй співають:

яНаїп отаман Гамалія, 
Отаман завзятий,
Забрав хлопців та й поїхав 
По морю гуляти;
По морю гуляти,
Слави добувати,
Із турецької неволі 
Братів визволяти.
Ой приїхав Гамалія 
Аж у ту Скутару,—

V а. т. і. 23
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Сидять брати Запорожці, 
Дожидають кари.
Ой як крикнув Гамалія: 
»Брати, бу,.,ем жити,
Будем жити, вино нити, 
Яничара би ги,
А курені килимами, 
Оксамитом крити!« 
Вилітали Запорожці 
На л"н жито жати;
Жито жали, в і оті клали, 
Гуртом заспівали:
»Слава тобі, Гамаліє,
На весь сЛт великий,
На весь с:іт великий,
На всю Укра ну,
Що не дав ти товариству 
Згинуть на чужині!«

Пливуть співаючи; пливе 
Позад з взятий Гамалія,
Орел орлят мов стереже.
Із Дарданелів вітер віє,
А не женеться Визаьтія:
Вона боїться, щоб Чернець .
Не засвіти з Гал ату знову,
Або гетьман Іван Підкова 
Не кликнув в море на ралець.

Пливуть собі..

А із-за хвилі 
Сонце хвилю червонить 
Перед ними море миле • 
Гомонить і клекотить.
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Петербург.
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Гамаліє! Вітер віє...
Ось-ось наше море...
І сховалися за хвилі,
За рожеві гори.

Ііерводрук: Окрема брошура, Птрбг 1843. 
(Дозвіл цензури 7. марта 1843.)

Розрита могила.
Світе тихий, краю милий, 
Моя Укра'но!
За-що тебе сплюндровалп, 
За-що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця 
Богу не молилась?
Чи ти діточок непевних 
Звичаю не вчила?
— »Мслилася, турбувалась, 
День і ніч не спала,
Своїх діток доглядала, 
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,—
Панувала і я колись 
На широкім світі. 
Панувала...

О Богдане, 
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір, 
На свою Вкраїну,
Що колишучи співала 
Про свою недолю,
Що співаючи ридала,



ЗО

.35

Виглядала волю!...
Ой Богдане, Богданочку! 
Якби була знала—
У колисці-б придушила,
Під серцем приспала! 
Степи мої запродані 
Жидові, Німоті;
Сини мої на чужині,
На чужій роботі;
Дніпро, брат мій, висихає, 
Мене покидає,
І могили мої милі 
Москаль розриває.

Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає...
А тим часом перевертні 

40 Нехай підростають,
Та поможуть Москалеві 
Господарювати,
Та з матері полатану 
Сорочку знімати!

45 Поспішайте-ж, недолюдйи,
Матір катувати!«

На четверо розкопана 
Розрита могила...
Чого вони там шукають? 

бо Що там схоронили
Старі батьки ?

Ех, як би то...
Як би то знайти те,
Що там поховали,

66 Не плакали б діти,
Мати-б не ридала.

9 X. 1843. - Перводрук у виданні Ґергарда в
Березань (у Полтавщині). Липську 1859, стр. 19—21.



Чигирин.
(М. С. Щепкину.)

Чигрине, Чигрине!
Все на світі гине,
І святая твоя слава,
Як пилина лине,
За вітрами холодними 
В хмарі пропадає.

Над землею летять літа,
Дніпро висихає,
Розсипаються могили,
Високі могили,

Твоя слава;—і про тебе,
Старче малосилий,
Ніхто й слова не промовить, , 
Ніхто й не покаже,
Де ти стояв, чого стояв...
І на сміх не скаже!

За що боролись ми з Ляхами?
За що ми різались 8 ордами? _ 
За-що скородили списами 
Татарьскі ребра? Засівали,

І рудою поливали,
І шаблями скородили.

Що-ж на ниві уродило ?
Уродила рута, рута,
Волі нашої отрута.

А я, юродивий, на твоїх руїнах 
Марно сльози трачу.

Заснула Вкраїна,
Буряном укрилась, цвіллю зацвіла,
В калюжі, в болоті серце прогноїла



80 І в дупло холодне гадюк напустила,
А дітям надію в степу оддала.

А надіто
Вітер по полю розвіяв,
Хвиля морем рознесла.

35 Нехай же вітер все розносить
На неокр.аянім крилі!
Нехай же серце плаче, просить 
Святої правди на землі!

Чигрине, Чигрине,
40 Мій друже єдиний!

Прошлв-єси степи, ліси 
І всю Україну!
Спи-ж, повитий жидовою,
Поки сонце встане,

43 Поки тії недолітки
Підростуть— гетьмани!

Помолившись, і я-б заснув,
Так думи прокляті 
Рвуться душу запалити, 

бо Серце розірвати.
• Не рвіть, думи, не паліте!

Може, верну знозу 
Мою правду безталанну,
Моє тихе слово;

' 65 Може, викую я з його
До старого плуга 
Новий леміш і чересло,
І в тяжкі упруги, '
Може, з’орю переліг той, 

бо А на перелозі
Я посію мої сльози,
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Мої щирі СЛЬОЗИ.
Може, зійдуть і виростуть 
Ножі обоюдні,
Розпанахають погане,
Гниле серце, трудне,
І вицідять сукровату,
І наллють живої 
Козацької тії крови,
Чистої, святої.
Може, може... а між тими, 
Між ножами—рута - 
І барвінок розівється,
І слово забуте,
Моє слово тихе, сумне, 
Богобоязливе 
Згадається,—і дівоче 
Серце боязливе 
Стрепенеться, як рибонька,
І мене згадає...
Слово моє, сльози мої,
Раю ти мій, раю!

Спи, Чигрине! Нехай гинуть 
У ворога діти!
Спи, гетьмане, поки встане 
Правда на сім світі!

19/И. 1844. 
Москва.

Перводрук: Львівське видання 
з 1867 р., стр. 62—64.



СОВА.
Породила мати сина 
В зеленій діброві,
Дала йому карі очі 
І чорнії брови.
Китайкою повивала,
Всіх святих благала,
Ха щоб йому всі святії 
Талан-долю слали:
»Пошли тобі, Матер Божа, 
Тії благодаті,
Всього того, чого мати 
Не зуміє дати!«
До схід сонця воду брала, 
В барвінку купала,
До півночи колихала,
До світа співала:

»Е... е... дю-лі!... 
Питала зозулі,
Зозуля кувала, 
Правдоньку казала: 
Буду сто літ жити, 
Тебе годувати,
В жупані ходити,
Буду панувати.
Сй виростеш, сину,
За п вчварта року,
Як княжа дитина,
Як ясень високий, 
Гнучкий і дебелий, 
Щасливий, веселий 
І не одинокий.



Найду тобі рівню,
Хоч за морем синім,
Або крамарівну,
Або сотниківну,
Таки панну, сину,

У червоних черевиках,
В зеленім жупані,

По світлиці похожає,
Як пава, як пані,

Та з тобою розмовляє;
В хаті, як у раї;

А я, сину, на покуті "
Тілько поглядаю.

Ой сину, мій сину,
Моя ти дитино!
Чи є кращий на всім світі, 
На всій Україні?
Нема кращого й не буде— 
Дивуйтеся, люде!
Нема кращого!...

А долю.,
Долю роздобуде!...«

Ой зозуле, возуленько,
На-що ти кувала?
На-що ти їй довгі літа,
Сто літ накувала ?
Чи є-ж така на сім світі 
Слухняная доля?
Ох, як би то !...

Вміла-б мати
З ( німецького поля
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Своїм діточкам зак айкать 
І долю і волю,
Та, ба!...

А зле безталання 
Зострінеться всюди—
І на шляху і без шляху—
Усюди, де люди.

Кохалася мати сином,
Як квіткою в гаї,
Кохалася...

А тим часом
Батько умірає.
Осталася удовою,
Хоч і молодою,
І не одна...

Та все-ж тяжко...
З горем та нудьгою,
Пішла вона до сусідів 
Поради просити...
Присудили сусідоньки 
У наймах служити.
Ізнищіла, ізмарніла,
Кинула господу,
Пішла в найми... не минула 
Лихої пригоди.
І день і ніч працювала,
Подушне платила...
І синові за три копи 
Жупанок купила,
Щоб і воно,, удовине,
До школи ходило.

„І
/

і
І



Ой талане, талане, 
Удовиний поганий!
Чи ти в полі, чи ти в гаї, 
Обідраний цигане,
З бурлаками гуляєш?
Тече вода і на гору 
Багатому в хату,
А вбогому в яру треба 
Криницю копати.
У багатих ростуть діти— 
Верба при долині;
А у вдови одним-одно,
Та й те, як билина.

Діждалася вдова долі,
Зросту того сина:
І письменний, і вродливий, 
Квіточка-дитина!
Як у Бога за дверима,
Вдова панувала,
А дівчата лицялися,
І рушники дбали.
Полюбила багатая 
Не поцілувала;
Вишивала шовком хустку 
Не подарувала.
Крались злидні із за моря 
В удовину хату,
Та й підкрались... стали хлопців 
В кайдани кувати.
Та повезлй до прийому 
Битими шляхами.
Пішла й вдова з матерями,
З дрібними сльозами.

Де на-ніч ставали—
Сторожу давали,



Стару вдбву до обозу 
Та й не допускали.

Ой привезли до прийому, 
Чуприни голити:
Усе дрібні, усе малі,
Все багатих діти.
Той каліка-недоріка,
Той не вміє стати,
Той горбатий, той багатий, 
Тих чотири в хаті.
Усі не в-лад, усіх назад,
В усіх доля—мати.

А у вдови оден син,
Тай той як-раз під аршин.

Покинула знову хату,
Синову господу,
Пішла в найми, за хліб черствий, 
Жидам носить воду,—
Бо хрещені не приймають: 
»Стара, кажуть, стала,
Не здужає...«

І огризок 
В вікно подавали 
Христа ради...

Не дай, Боже,
Такого дожити І
Не дай, Боже, в багатого
1 пить попросити 1

По копійці заробляла,
Копу* назбірала,
Та до сина лист писала,



У військо послала.
Полегшало.

Минає рік,
І другий минає;
І четвертий, і десятий—
А чутки немає. .
Нема чутки.

Що тут робить? 
Треба торбу брати 
Та йти.'., іти собак дражнить 
Од хати до хати.

Взяла торбу, пішла селом, 
На вигоні, сіла,
І в село вже не верталась, 
День і ніч сиділа 
Коло поворот.

А ліго
За літом минає.
Помарніла, скалічіла,— 
Ніхто й не пізнає.
Та й кому там пізнавати 
Каліку убогу! |
Сидить собі та дивиться 
В поле, на дорогу.
1 світає, і смеркає,
А москаля, її сина,
Немає, немає...

По-над ставом у-вечері 
Хитається очерет; 

Дожидає сипа мати
До досвіта вечерять. 

По-над ставом у-вечері



Шепочеться огока. 
Дожидає в темнім гаї 

# Дівчинонька козака.

По-над ставом вітер віє, 
Лози нагинає;
Плаче маги одна в хаті,
А дівчина в гаї.
Поплакала чорнобрива,
Та й стала співати; 
Поплакала стара мати,
Та й стала ридати.
І молилась і ридала,
Кляла все на світі.
Ох, тяжкі ви, безталанні,
У матері діти 1

Скалічені старі руки 
До Бога здіймала,
Свою долю проклинала,
Сина вимовляла;
То од жалю одходила 
І мовчки журилась 
Та на шлях той недалекий 
Крізь сльози дивилась.— 

х І день і ніч дивилася,
Та й стала питати:
»Чи не чув хто, чи не бачив 
Москаля-солдата,
Мого сина?...«

Ніхто не чув, 
Ніхто і не бачив.
Сидить вона, не йде в село, 
Не пита й не плаче.



Одуріла!...
І цеглину 

Муштрує,—то лає,
То годує, як дитину,
Й сином називає 
І нищечком—тихесенько, 
Крізь сльози, співає:

»3мія хату запалила, 
Дітям каші наварила, 
Поморщила постоли... 
Полетіли москалі,
Сірі гуси в ирій, в прій,
По чотири, по чотири,

Полетіли—»гел-гел!«— 
На могилі орел,

На могилі, серед ночі, ,
У козака вийма очі,
А дівчина в темнім гаї 
Його з війська виглядає«...

В-день лазила по смітниках, 
Черепки збірала,
Примовляла; то синові 
Гостинця ховала.
А у-ночі розхрістана
І простоволоса
Селом ходить; то співає,
То страшно голосить.
Люди лаяли... бо, бачте,
Спать їм не давала 
Та кропиву під їх тином 
І бурян топтала.



Діти бігали з паліччям 
У-день за вдовою

245 Но вулицях ТЯ, СМІЮЧИСЬ,

Дражнили— С о в о ю . . .

6/У. 1844. * Перводрук: »Нова Громадам 1906,
С. П. Б. книжка X.

....... ...........

Дівичії ночі.
Висушили карі очі 
Дівичії ночі.

Черниця Маряна.

Розплилася густа коса 
Аж до пояса,

Розкрилися перси-гори—
Хвилі серед моря; 

і Засіяли карі очі—
Зорі серед ночі,

Білі р у к и  простягліїся,—
Так би й обвилйся 

Кругом стану,—і в подушку 
ю Холодну впилися

Та й заклякли, тай замерли,
З плачем рознялйся.

»На що мені коса-краса,
Очі голубині,

16 Стан мій гнучий... коли нема
Вірної дружини?

Немає з ким полюбитись,
Серцем поділитись...

Серце моє! Серце моє І
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Тяжко тобі битись 
Одинокому!

З ким жити, 
З ким, світе лукавий, 

Скажи мені?...
Нащо мені 

Тая слава... слава... І 
Я любить, я жити хочу, 

Серцем—не красою!
А мені ще й завидують, 

Гордою і злою 
Злії люди нарікають,

А того й не знають,
Що я в серці заховала...

Нехай нарікають,
Гріх їм буде...

Боже милий! 
Чому ти не хочеш 

Укоротить свої темні,
Тяжкі мені ночі!

Бо я в-день не одинока,
З полем розмовляю, 

Розмовляю і недолю 
В полі забуваю.

А в-ночі...«
Та й оніміла.

Сльози полилйся...
Білі руки простяглися,

В подушку впилися.

18/У. 1844. Перводрук: »Нова Громада« 1906,
С. П.Б. книжка X.*

т. а. т. і. 24
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СОН.
ИСТИНМ, ЄГОЖЕ ЛНрТч 

НЕ /МОЖЕТЕ ПріАТИ, МКШ НЕ 
ВИДИТЬ ЄГО, НИЖЕ ЗІШТ’Ь. 
єго.

Іоан. гл. XIV, ст. 17.

У всякого своя доля 
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком 
За край світа зазирає,
.Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою,
Взять у домовину;
Той тузами обірає 
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку 
Гострить ніж на брата;
А той, тихий та тверезий, 
Богобоязливий,
Як кішечка підкрадеться,
Вижде нещасливий 
У тебе час, та й запустить 
Пазурі в печінки,—
І не благай, не вимовлять 
Ні діти, ні жінка;
А той, щедрий та розкішний,
Все храми мурує,
Та »отечество« так любить,
Так за ним бідкує,
Та так з його, сердешного,
Кров, як воду, точить!...
А братія мовчить собі, ^
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Витріщившії ОЧИ,

Як ягнята:
«Нехай каже.— 

«Може, так і треба І«

Так і треба! Бо немає 
Господа на небі!
А ви в ярмі падаєте,
Та якогось раю 
На сім світі бажаєте...
Немає! немає!
Шкода й праці!

Схаменіться:
Усі на сім світі, 
ї царята і старчата,
Адамові діти і 
І той... і той...

А що-ж то я? 
Осющо, добрі люди :
Я гуляю, бенкетую 
В неділю і в будень;
А вам нудно, жалуєтесь... 
їй Богу, не ч у ю !
І не кричіть!

Я свою ню,
А не кров людськую.

І.

БО

Іи

Оттак, ідучи попід тинню 
З бенкету пяний, у ночи,
Я міркував собі йдучй,
Поки доплентавсь до хатини.

2'і*
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А в мене діти не кричать 
І ланка не лає,—

Тихо, як у раї,
Усюди бояса благодать:
І в серці, і в хаті.
Ото-ж я ліг і спати;
А вяье підпилий як засне,

То хоч коти гармати,
І усом не моргне.

Та й сон же, сон, на причуд дйвний, 
Мені приснився: 

Найтверезійший би упився,
Скупий лсидюга дав би гривню,
Щоб Позирнуть на ті дива;

Та чорта з-два!
Дивлюсь: так, буцім то сова 
Летить лугами, берегами,

Та нетрями,
Та глибокими ярами,
Та широкими степами,

Та байраками;
А я за нею, та за нею 
Лечу й прощаюся з землею:

Прощай, світе! Прощай, земле, 
Неприязний краю!
Моє горе, моє люте 
В хмари заховаю.
А ти, моя Україно,
Безталанна вдово!
Я до тебе літатиму 
З хмари на розмову,'
На розмову тиху, сумну,
На раду з тобою;
О-півночі падатиму
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З чистою росою.
Порадимось, посумуєм,
Поки сонце встане,
Поки твої малі діти 
На' ворога встануть.
Прощай же ти, моя непе, 
Удово-небого!
Годуй діток:; жива правда1 
У * Господа Бога!«

Лечу... Дивлюся—аж світає, 
Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї 
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Між ярами над ставами 

- Верби зеленіють.
Сади рясні похилились,
Тополі—на волі 
Стоять собі, мов сторожа, 
Розмовляють в полі.
І все то те, вся країна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається 
Ранньою росою,
Вмивається, красується,
Сонце зустрічає—
І нема тому почйну,
І краю немає.
Ніхто йою не додбає 
І не розруйнує,
І все 'ГО те...

Душе МОЯ І 

Чого ти сумуєш?
Душе моя убогая!



Чого марно плачеш ?
Чого тобі шкода?

Хіба ти не бачиш? 
Хіба ти не чуєш людського плачу?
То глянь, подивися! Л я полечу 
Високо-високо за синії хмари:
Немає там власти, немає там кари,
Там сміху людського і плачу не чуть. 
Он глянь, у тім раї, що ти покидаєш, 
Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обуть 
Панять недорослих.

А он розпинають
Вдову за подушне, а сина кують, 
Єдиного сина, єдину дитину,
Єдину надію в військо оддають,
Бо його, бач, трохи...

А он-де під тином 
Опухла дитина голодная мре,
А мати пшеницю на панщині жне.

А он—бачиш?... Очі, очі!
На-що ви здалйся?
Чом ви з малку не висохли, 
Слізьми не злилися?
То покритка по під тинню 
З байстрям шкандибає,
Бцтько й мати одцурались,
Чужі не пускають,
Старці навіть цураються...
А панич не знає,
З двайцятою, недоліток,
Душі пропиває.

Чи Бог бачить із за хмари 
Наші сльози, горе?



Може, й бачить, та помога,
Як і отті гори 
Предковічні, що политі 

155 Кровію людською!...

Душе моя убогая,
Лишенько з тобою 1 
Упємося отрутою,
В кризі ляжем спати,

ібо Пошлем думу аж до Бога,
Його розпитати:
Чи довго ще на сім світі 
Катам панувати?

Лети-ж, моя думо, моя люта муко!
165 Забери з собою 'всі лиха, всі зла,

Своє товариство!
Ти з ним№ росла,

Ти з ними кохалась; їх тяжкії руки 
Тебе повивали.

Бери ж їх, лети,
Та по всьому небу орду розпусти!

іто ’ Нехай чорніє, червоніє,
Полумям повіє,
Нехай знову рига змії,
Трупом землю криє.
А без тебе я де небудь 

175 Серце заховаю,—
Та тим часом пошукаю 
На край-світа раю. •

ІІ.

Лечу я знов по над землею,
І знов прощаюся я з нею.

іво Тяжко матір покидати



У безверхій хаті,
А ще гірше дивитися 
На сльози та лати.

Лечу, лечу, а вітер віє;
185 Передо мною сніг біліє;

Кругом борй та болота,
Туман, туман, та пустота...
Людий не чуть, не знать і сліду 
Людської страшної ноги...

190 І вороги й не-вороги,
Прощайте! В гості не приїду. 

Упивайтесь, бенкетуйте 1 
Я вже не почую;
Оден собі на вік віки 

195 В снігу заночую.
А поки ви дознаєтесь,
Що ще єсть країна 
Неполита слізми, кролю,
То я одпочину,
Одпочину...«

200 Аж слухаю:
Загули кайдани 
Під землею.

Подивився...
О, люде поганий!
Де ти взявся? Що ти робиш?

205 Чого ти шукаєш
Під землею?

Ні! Вже, мабуть,
Я не заховаюсь 
І на небі 1

За що-ж кара? 
За-що мені муки?



2іо Кому я що заподіяв?
Чиї тяжкі руки 
В тілі душу закували,
Серце запалили 
І мов тую чорну галич— 

215 Думи розпустили ?

За-що, не знаю, а караюсь, 
І тяжко караюсь!
А коли я спокутую ?
Коли діжду краю?—

220 Не бачу й не знаю.

225

230

235

Заворушйлася пустиня...
Мов із тісної домовини 
На той останній страшний суд 
Мерці за правдою встають.

То не вмерлі, не зариті,
Не суда ідуть просити;
Ні, то люди, живі люди,
В кайданах забиті,
Із нор золото виносять,
Щоб пельку залити 
Неситому...

То каторжнії 
А за-що? Те знає 
Вседержитель; а може ще 
Й він не добачає!
Он-де злодій штемпований 
Кайдани волочить;
Он розбійник катований 
Зубами скрегоче,
Недобитка, товариша,
Зарізати хоче.
А між ними, запеклими,



В кайдани убраний,
Цар всеспітній, цар волі, цар 
ПІтемпом увінчаний.
В муці, в каторзі - не просить,
Не плаче, не стогне...
Раз добром налите серце 
В-вік не прохолоне.

А де-ж твої думи, рожевії квіти ? 
Доглядані,ч смілі, викохані діти?
Кому-ж ти їх, друже, кому передав?
Чи, може, на-віНи в серці поховав?
Ой не ховай, брате! Розсип їх, розкидун 
Зійдуть і ростимуть, і у люди вийдуть. 

Чи ще митарство, чи вже буде? 
Буде, буде, бо холодно,—
Мороз розум будить. III.

III.

І знов лечу. Земля чорніє. 
Дрімає розум, серце мліє. 
Дивлюсь: хати понад шляхами 
То город із стома церквами,
А в городі, мов журавлі, 
Замуштрували москалі. 

Нагодовані, обуті 
І кайданами окуті, 

Муштруються.
ІЦе далі гляну: 

Аж у долині, мов у ямі,
На багновищі город мріє;
І хмарою над ним чорніє 
Туман холодний...



Долітаю,—
270 То город без краю.

Чи то турецький?
Чи то німецький?

% А може те, що й московський!
Церкви та палати,

275 Та паші пузаті,
І ні однісінької хати!
Смеркалося.

І гонь— огнем 
Кругом запалало,
Аж злякався... —»Ура! Ура!

280 Ура!« закричали.

»Цу-цу, дурні! Схаменіться! 
Чого се ви раді?
Що орете ?«—

»9кой хохоль!
Не знаєшь параду!

285 У нась парадь.
Самь изволить 

Сєводня гуляти.«
»Та де-ж вона, тая цяця?«
— »Вонь—видишь палатьі?«

Штовхаюсь я; аж землячок,
290 Спасибі, признався,

З цинковими гудзиками:
»Гдть шьі здтьсь узялся?«
»3 Уцраїни«

»Да какь же ти 
Й говорить не вмтьешь 

295 По здтьшнему?«-------
»Ба ні, кажу,

Говорить я вмію,
Та не хочу.«—



305

810

315

320

ьдкой чудакь!
Я всть входи знаю;
Я здтьсь служу; коли хочешь,
Вь дворець попитаюсь 
Ввести тебя. Только, знаєшь, 
Ми, брать, просвтьщенни, —
Не поскупись полтинкою!«
— »Цур тобі, мерзеннії 
Каламарю!«

І зробився 
Я знову незримий,

Та й пропхався у палати 
Боже мій єдиний!
Так от-де ран!

Уже на-що
Золотом облиті 
Блюдолизи 1 Аж ось і с а м ,  
Високий, сердитий,
Виступає. Обік ного 
Жіночка небогд.,
Мов опеньок засушений,
Тонка, довгонога,
Та ще й на лихо сердешна 
Хита головою.
»Так отсе-то та богиня ?! 
Лишенько з тобою!
А я, дурний, не бачивши 
Тебе, цяце, й разу,
Та й повірив тупорилим 
Твоїм віршомазам!
От і о дурний!

А ще й битий! 
На квіток повірив 
Москалеві! От і читай,
І йми ти їм віри!«
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Па богами—панства, панства 
У сріблі та златі!
Мов кабани годовані,
Пикаті, пузаті 1 
Аж потіють та товпляться,
Щоб то близче стати 
Коло с а м и х :  мопсе, вдарять, 
Або дулю дати
Благоволять—хоч маленьку,
Хоч пів-дулі, аби тілько 
Під самую пику.
І всі у ряд поставали,
Ніби без’язикі,
А-ні телень!...

Цар цвенькає,
А диво цариця,
Мов та чапля на болоті 
Скаче, бадьориться.

Довгенько в двох прхожали, 
Мов сичі надуті,
Та щось нишком розмовляли 
(Здалека не чути)—
Об »отечестві«, здається,
Та нових петлицях,
Та об муштрах ще новіщих;
А потім цариця 
Сіла мовчки на дзиглику. 
Дивлюсь: цар підходить 
До найстаршого, та в пику 
Його як затопить!
Облизався неборака,
Та меншого в пузо—
Аж загуло!...

А той собі 
Ще меншого туза



Межи плечі; той—меншого,
А менший малого,
А той дрібних; а дрібнота 

365 Уже за порогом
Як кинеться по улицях,
Та й давай місити 
Недобитків православних,
А ті голосити,

зто Та верещать, та як ре путь:
»Гуля наш батюшка, гу..я! 
Ура! ура! ура-а-а!«

IV.

Зареготався я, та й годі! 
/ А й мене давнули 

375 Таки добре.
Перед світом

Усе те заснуло;
Тілько де-де православні 

‘ По кутках стоінали,
Та стогнучи, за б а т ю ш к у  . 

380 Господа благали.
; Сміх і сльози!

От пішов я
Город озирати.
Там ніч, як день. Дивлюся я: 
Палати, палати

385 - По-над тихою рікою,
А беріг обшитий 
Увесь каменем.

Дивуюсь,
Мов несамовитий:
Як то воно зробилося 

390 3 калюжі такої



Таке диво І
Оттут крови 

Пролито людськбї 
І без ножа!

По тім боці 
Твердиня й дзвіниця,

395 Мов та шгайка загострена,
Аж чудно дивиться,
І дзиґарі теленькають.
От я повертаюсь—
Аж кінь летить, копитами 

400 Скелю розбиває.
А на коні сидить охляп,
У свиті —не свиті,
І без шапки*; якимсь листом 
Голова повита.

405 Кінь басує,—от от річку,
От-от перескочить.
А він руку простягає,
Мов світ увесь хоче 
Загарбати.

* Хто-ж се такий ?
4іо От собі й читаю,

Що на скелі наковано:
»П е р в о м у В т о р а я«
Таке диво поставила.
Тепер же я знаю:

4іб Се той Пер в и й ,  що розпинав
Нашу Україну,
А В т о р а я доконала 
Вдову-сиротину.
Кати, кати, людоїди 1 

420 Наїлись обоє,
Накралися!

А що взяли 
На той світ з собою?



Тяжко, тяжко мені стало, 
Так, мов я читаю 

4ав Історію України.
Стою, заміраю.
А тим часом тихо, тихо 
Та сумно співає 
Щось такеє невидиме і

430
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»Із города, із Глухова 
Полки виступали 
З заступами на лінію.
А мене послали 
У столицю 8 козакают 
Наказним гетьманом.
О, Боже мій милосердній!
О, царю поганий!
Царю проклятий, неситий, 
Гаспиде лукавий!
Що ти зробив з козаками? 
Болота засипав 
Благородними кістками! 
Поставив столицю 
На їх трупах катованих 
І в денній темниці 
Мене, вольного гетьмана, 
Голодом замучив 
У кайданах!...

Царю, царю!
І Бог не розлучить 
Нас з тобою: кайданами 
Скований зо мною 
На вік-віки.

Тяжко мені
Вітать над Невою!
України далекої,
Може, вже немає...
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Полетів би, ПОДИПІГВСЯ,

Так Бог не пускає.
Може, Москва випалила 
І Дніпро спустила 
В синє море? розкопала 
Високі могили,
Нашу славу?

Гоже милий 1 
Зжалься, Боже милий!«

Та й замовкло. Днвлйся я: 
Біла хмара криє 
Сіре небо; а в тій хмарі—
Мов звір в гаї виє.
То не хмара, білі птахи
Хмарою спустились
Над царем тим мусянжовим,
І заголосили:

»І ми сковані з тобою, 
Людоїде, змию!
На страшному на судищі 
Ми Бога закриєм 
Од очий твоїх неситих.
Ти нас з України
Загнав голих і голодних
У сніг на чужину
Та й порізав, а з шкур наших
Собі багряницю
Пошив жилами твердими,
1 заклав столицю 
В новій рясі.

Подивися: 
Церкви та палати!
Веселися, лютий кате, 
Проклятий, проклятий!«

V. А. Т. І. 25



V.

Розлетілись, розсипались. 
Сонечко вставало;

490 А я стояв, дивувався
Так, аж страшно стало.
Уже вбогі ворушились,
На труд поспішали,
І москалі на розпуттях 

49б Уже муштрувались.
По-край улиць поспішали 
Заспані дівчата,
Та не з дому, а додому: 
Посилала мати

боо На цілу ніч працювати,.
На хліб заробляти.
А я стою, похилившись, 
Думаю, гадаю:
»Як-то тяжко той насущний 

605 Люди заробляють І«

От і братія сипнула 
У сенат писати 
Та підписувать, та драти 
І з батька і з брата, 

біо А між ними і землячкй
Де-де проглядають; 
По-московськи так і чешуть, 
Сміються та лають 
Батьків своїх, що з малечку 

біб Цвенькать не навчили
По-німецьки, а то тепер 
І кисни в чорнилі...
Пявки, пявки!

Може, батько
Останню корову
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Жидам продав, поки вивчив
Московської мови!...
Україно, Україно 1
Отеє твої діти,
Твої квіти молодії,* „
Чорнилом политі,
Московською блекотбю',
В німецьких теплицях 
Заглушені. ,»

; План, Вкраїно,
Бездітна вдовице!

Піти лишень, подивиться 
До царя в палати:
Що там робиться?

Прихожу—
Старшина пузата ' »
Стоїть рядом, сопе, хропе 
Та понадувалась,
Як индики, і на двері 
Косо поглядала.
Аж ось вони й одчинились— 
Неначе з берлога 
Ведмідь виліз.

Ледве-ледве 
Переносить ноги,
Та одутий, аж посинів: 
Похмілля прокляте 
Його мучило.

Як крикне 
На самих пузатих,—
Всі пузаті до одного 
В землю провалились.
Він вилупив баньки з лоба,
І всі затрусились,
Що остались.



Мов скажений. 
На менших гукає,—
І ті в землю; він на дрібних, — 
І ті пропадають;
Він до челяді і челядь—

665 І челядь пропала;

До москалів,—москалики 
Тілько застогнали,
Пішли в землю!

Диво диво 
Сталося на світі!

ббо ДивліЬся я, що дальш буде,
Щ о буде робити

Мій ведмедик
Стоїть собі,

Голову понурив 
Сіромаха. Де-ж ділася 

665 Ведмежа натура 2
Мов кошеня такий чуднйй!... 
Я, як засміявся І 
Він і почув, та як гикне І 
Я й перелякався,
Та й прокинувсь.

670 Оттаке-то
Приснилося диво!
Чудне якесь! Таке тілько 
Сниться юродивим 

.Та пяницям.
Не здивуйте,

676 Брати мої милі,
Що не своє розказав вам,
А те, що приснилось.

8/УІІ. 1844. 
Петербург.

Перводрук: Окремою книжечкою, заходом 
Кс. Климковича у Львові 1865.



ХУСТИНА.
У неділю не гуляла—
Та на шовки заробляла,
Та хустину вишивала, 
Вишиваючи співала:

»Хустиночко мережана, 
Вишиваная І 

Вигаптую, подарую,
А він мене поцілує...

Хустино моя 
Мальованая!

А я косу розплітаю,
З дружиною похожаю... 

Доленько моя,
Матінко моя 1

Здивуються в-ранці люде,
Що в сироти хустка буде 

Мережаная,
Мальованая.«

Оттак вона вишивала,
У віконце поглядала:
Чи не ревуть круторогі?
Чи не йде чумак з дороги?

Іде чумак з-за Лиману 
З чужим добром, безталанний, 
Чужі воли поганяє, * 
Поганяючи співає:



»Доле моя, доле!
Чом ти не такая,
Як доля чужая? 

зо Чи я ию-гуляю?
Чи сили не маю?
Чи до тебе доріженьки 
У степу не знаю?
Чи до тебе свої дари 

35 Я не посилаю?
Є у мене дари—
Очі мої карі;
Молодую мою силу 
Багаті купили;

40 Може, й дівчину без мене
З иншим заручили... 

Навчи-ж мене, моя доле,
Гуляти навчи!«

Та й заплакав сіромаха,
45 , Степом ідучй...

Ой заплакав сивий пугач 
В степу на могилі; 
Зажурились чумаченьки, 
Тяжко зажурились: 
«Благослови, отамане,
Коло села стати,
Та понесем товариша 
В село причащати!«

Сповідали, причащали 
Й ворожки питали,
Не помогло!...

З несціленим 
В дорогу рушали.

60



Чи то праця задавила 
Молодую силу?

со Чи то нудьга невсипуща .
Його з ніг звалила?
Чи то люди поробили 
Йому молодому,
Що привезли його з Дону 

65 На возі^до дому?
Благав Бога, щоб дівчину,
Хоч село побачить,
Не доблагав !...

Поховали,
Ніхто й не заплаче...

70 Поставили громадою
Хрест над сиротою
І розійшлись.

Як билина,
Як лист за водою,
Пішов козак з сього світа,

75 Все забрав з собою...

А де-ж тая мальована,
Шитая хустина ?
А де-ж тая веселая 
Дівчина-дитина ?

80. На новому хресті хустку
Вітер розвіває,

А дівчина у черниці 
Косу розплітає...

18‘Х. 1844. Перводрук: Збірник »Луна«, Київ 1881,
Петербург. сторона 3—6 і »Сьвіт« Львів. Ч. 6, стр. 110.



Чого мені тяжко? Чого мені нудно? 
Чого серце плаче, ридає, кричить,
Мов дитя голодне?

Серце моє трубне,
Чого ти бажаєш? Що в тебе болить?
Чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш? 
Засни, моє серце, на віки засни, 
Невкрите,-розбите... А люд навісний 
Нехай скаженіє... Закрий, серце, очі!...

13/ХІ. 1844. 
Петербург.

Перводрук: Основа 1861, нн. ІІ.

Пустка.
(М. С. Щепкину.)

10

Заворожи мені, волхве, 
Друже сивоусий!
Ти вже серце запечатав,
А я—ще боюся;..
Боюся ще погорілу 
Хату руйнувати,
Боюся ще, мій голубе,
Серце поховати!...
Може, вернеться надія 
З тією водою 
Цілющою, живущою,
Дрібною сльозою;
Може, вернеться в некриту 
Пустку зимувати,
І укриє і нагріє 
Погорілу хату,



І вимете, і вимиє,
І світло засвітить;
Може, ще раз прокинуться 

20 Мої думи-діти;
Може, ще раз пожурюся,
З дітками заплачу;
Може, ще раз сонце правди 
Хоч крізь сон побачу 1

Встань-же, брате, хоч одури!
Скажи, що робити:
Чи молитись, чи журитись,
Чи тімя розбити?

ІЗ'ХІІ. 1844. Иерводрук: Основа 1861, кн.
Киів.

Н. В. Гоголю.
(За думою дума.)

За думою дума роєм вилітає:
Одна давить серце, друга роздирає,
А третяя тихо-тихесенько плаче 
У самому серці—може й Бог не бачить.

б " Кому-ж її покажу я,
І хто тую мову 
Привітає, угадає 
Великеє слово?
Всі оглухли, похилились 
В кайданах—байдуже!...
Ти смієшся, а я плачу,



Великий мій друже!
А що вродить з того плачу ?
Вурян, мабуть, брате!

15 Не заревуть в Україні
Вольнії гармати,
Не заріже батько сина,
Своєї дитини,
За честь, славу, за братерство,

20 За волю Вкраїни.
Не заріже: викохає 
Та й продасть в різниці 
Москалеві...

Се б то, бачиш,
Лепта удовиці

25 Престолові, »отечеству<с
Та Німоті плата...
Нехай, брате!

А ми будем^
Сміятись та плакать.

ЗО XII. 1844. Перводрук: »Новьіе стихотворенія Пушкина 
Петербург. а ИІавченки« 1859, Липськ. стр. 22—23.

Не завидуй багатому: багатий не має 
- Ні приязні, ні любови—він все те наймає.

Не завидуй могучому, бо той заставляє;
Не завидуй і славному: славний добре знає,

б . Що не його люди люблять, а ту тяжку славу, 
Що він кровю та сльозами виллє на забаву.



І молоді, як зійдуться, то любо та тихо,
Як у раю, а дивишся—ворушиться лихо...

. Не завидуй же нікому, дивись кругом себе:
ю Нема раю на всім світі, хіба що на небі!

4/Х. 1845. Перводрук: »Основа«, 1861, кіі. III
Миргород.

• ' /

Не женися на багатій,
Бо вижене з хати;
Не женися на убогій,
Бо не будеш спати.

Оженись на вольній волі,
На козацькій долі:
Яка буде, така й буде—
Чи гола, то й гола!

Та ніхто не докучає 
ю І не розважає;

Чого болить ? і де болить ?—■ 
Ніхто не питає.

У двох, кажуть, і плакати 
Мов легше неначе.

15 Не потурай! Легше плакать,
Як ніхто не бачить.

4/Х. 1845. Перводрук: »Основа«, 1861, кн. III
Миргород.



» ЄРЕТИК « або »ІВАН ГУС«. 
Иосланіе славному ІІ. І. ШаФарикові,

Запалили у сусіда 
Нову добру хату 
Злі сусіди, нагрілися,
Та й полягли спати,

5 І забули теплий попіл
По полю розвіять.
Лежить попіл на розпутті,
А в попелі тліє 
Огню іскра великого, 

іо Тліє, не вгасає,
Підпалу жде, як той местник 
Часу дожидає,
Злого часу.

/ Тліла іскра,
Тихо дотлівала

15 На розпутті широкому,
Та й гаснути стала.

Оттак Німота запалила 
Велику хату, і сімю,
Сімю Славян роз’єдинила,

20 І нишком-тихо упустила
Усобищ лютую змію.

Полилися ріки крови,
Пожар погасили,
А Німчики пожарище 

2б Й сиріт ПОДІЛИЛИ.

Виростали у кайданах



Славянськії діти 
І забули невольники,
Чиї вони діти.

80 А - на давнім пожарищі
Іскра братства тліла,— 
Дотлівала, дожидала 
Рук твердих та смілих.
І дождалась.

Прозрів єси
85 В попелі, глибоко

Огонь добрий, смілим серцем, 
Смілим орлім оком;
І засвітив, любомудре,
Світоч правди, волі;

40 І Славян сімю велику
Во тьмі і неволі 
Перелічив до одного, 
Перелічив трупи,
А не Славян, і став-єсн 

45 На великих купах,
На розпутті всесвітньому, 
Ієзекіїлем.
І, о диво!

Трупи встали
І очі розкрили;

бо І брат з братом обнялися,
І проговорили 
Слово тихої любови 
На віки і віки.
І потекли в одно море 

85 Славянськії ріки, - '

Слава тобі, любомудре, 
Чеху-Славянине,
Що не дав ти потонути 
В німецькій пучині
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Нашій правді І
Твоє море 

Славянскеє, нове,
Затогб вже буде повне,
І попливе човен 
З широкими вітрилами 
І з добрим кормилом,
ІІопливб на вольнім морі,
На широких хвилях.

Слава-ж тобі, Шафарику, 
Во-віки і віки,
Що звів-еси в одно море 
Славянськії ріки.

Привітай же в своїй славі 
І мою убогу 
Лепту, думу немудрую 
Про Чеха святого,
Великого мученика,
Про славного Гуса!
Прийми, отче!

А я нишком
Богу помолюся,
Щоб усі Славяне стали 
Добрими братами 
І синами сонця правди,
І єретиками
Оттакими, як Повстанський 
Єретик великий!...
Мир мирові подарують 
І славу во віки!

22 XI. 1845.
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І.

Ксі.шмк, ЄГ0ЖЕ НЕБрЕГОШД 
ЗИЖД 1ЦІИ, СЕН Б КІСТЬ БО

главВ оуглд: юті*. Господа
Б КІСТЬ СЕЙ, И ЄСТЬ ДИВЕІГЬ
вт* очЕгкр* наши^.

Псалом СХУІІ, ст. 22, 23.

Кругом неправда і неволя, 
Народ замучений мовчить,
А на апостольськім престолі 
Чернець годований сидить,
Людською кровію торгує 
І рай у найми оддає.
О, Боже! Суд Твій правий всує,
І всує царствіє Твоєї'

Розбійники, людоїди 
Правду побороли,
Осміяли Твою славу 
І силу і волю!
Люде стогнуть у кайданах,
Немає з ким взятись,
Розкуватись, одностайне,
Односердне стати 
За євангеліє правди,
За темнії люде.
Нема кому!

Гоже, Боже І 
Чи то-ж і не буде?
Чи настане великий час 
Небесної кари ?
Чи розломим три корони 
На гордій тіярі?



Розломимо 1...
Благослови 

Не на месть і муки, 
Благослови мої, Боже, 

ііб Нетвердії руки
Й слово тихеє!

О, Боже!
Чи вони-ж почують?...»

Оттак
У келії своїй правдивий 

120 Іван Гус думав розкувать
Народ замучений, і диво 
Святеє диво показать 
Очам незрячим.

»ІІоборіЬсь!
За правду Бог! Да совершиться!...«

125 І в Вифлеємськую каплицю
Пішов молиться вірний Гус.

ІІ.

Папська булла.
»Во імя Господа Христа,

. За нас розпятого на древі,
І всіх апостолів святих, 

ізо Петра і' Павла особливе,
Ми розрішаємо гріхи 
Святою буллою цією 
Рабині Божд і й—оттій,

Що водили по улицях 
135 В Празі позавчора;

Оттій самій,, що хилялась



По шинках, по станах,
По чернечих переходах,
По келіях пяна;

140 Отта сама заробила
Та буллу купила:
Тепер свята!...«

»Боже, Боже,
Великая сило!

Великая славо! Зглянься на людий! 
145 Одпочинь од кари у святому раї!

За-що пропадають, за-що Ти караєш 
Своїх і покірних і добрих дітий?

За-що закрив їх добрі очі 
І вільний розум окував 

150 Кайданами лихої ночі ?!
ІІрозріте, люди—день настав ! 
Просніться, Чехи, змийте луду, 
Розправте руки, будьте люди,
А не посмішище ченцям!

155 Розбійники, кати в тіярах,
Все потопили, все взялй,
Мов у Московії Татари,
І нам сліпим передалй 
Свої доґмати.

Кров, пожари, -
ісо Всі зла на світі, войни, чвари,

Пекельних мук безкраїй ряд,
І повен Рим байстрят—
От їх доґмати і їх слава!
Та явна слава!...

А тепер
їм. Святим положено конклавом:

Хто без святої булли вмер,—
У пекло просто! Хто-ж заплатить 
За буллу в-двоє,—ріж хоч брата,



Окроме папи і ченця,
І в рай іди кінець-кінцям!
У злодія вже злодій краде,
Та іце й у церкві.

Гади, гади І 
Чи напилйся ви, чи ні 
Людськбї крови?!—

Не мені,
Великий господи, простому, 
Судить великії діла 
Твоєї волі: люті зла 
Не дієш без вини нікому!«

І плакав Гус, молитву дія, 
І гірко плакав; люд мовчав 
І дивувався: що він діяв?
На кого руки піднімав? 
«Дивіться, люди! Ось де булла, 
Що я читав!«—

І показав
Перед народом.

Всі здрігнули: 
Іван Гус буллу розірвав! III.

III.

Із Внфлеємської каплиці 
Аж до всесвітньої столиці 

Луна, гогочучи, неслась; 
Ченці ховаються; мов кара, 
Луна в конклаві оддалась,—
І похилилася тіяра...

Шепочеться Авіньона 
З римськими ченцями; 
Шепочуться антіпапи,
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Аж трясуться стани 
Од шоноту.

Карді нали,
Як гадюки, вються 
Круг тіяри та нищечком,
Мов коти гризуться 
За мишеня.

Та й як таки? 
Однієї шкури *
Така сила! А мясива!

. Аж здрігнули мури,
Як зачули, що у Празі
Загелкали гуси
Та з орлами летять биться...

Конклав схаменувся,
Зібрав раду.

Положили: 
Одностайне стати 
Проти Гуса, і в Констанцу 
Всіх ворон скликати,
Та й стерегти, яко мога,
І з верху і з долу,
Щоб не втікла тая птаха 
На славянське поле.

Як та галич поле крила, 
Ченці повалили
До Констанци; шляхи, степи, 
Мов сарана, вгрили 

Барони, герцоґи, і дюки,
Псарі, герольди, шинкарі 
І трубадури—кобзарі,
І шляхом військо, мов гадюки.
За герцоґинями Німота:
Хто з соколами на руках,



Хто пішки, верхи на ослах,— 
Так аж кишить!

Все на охоту, 
Мов гад у ирій, посиіша.

230 0, Чеху! Де твоя душа ?
Дивись, що сили повалило,
Мов Сарацина воювать 
Або великого А т т и л у!

IV.

У Празі глухо гомонять, 
гм І цесаря і Вячеслави

І той собор тисячеглавнн 
У голос лають,—не хотять 
Пускать в Констанц Івана Гуса. 
»Жив Бог! Жива душа мояі 

240 Братй, я смерти не боюся!
Я докажу оттим зміям!
Я вирву їх несите жало!...«

І Чехи Гуса провожалн,
* Мов діти батька...

24б Задзвонили у Констанці
Рано в усі дзвони;* 
Збіралися кардинали 
Гладкі та червоні,
Мов бугаї в загороду,

«бо І прелатів лава.
І три папи, і баронство,
І вінчані глави—



Зібралися, мов Іуди 
На суд нечестивий 
Против Христа.

Свари, гомін,
То реве, то виє,
Як та орда у таборі 
Або Жиди в школі...

І—всім разом заціпило!...

Мов кедр серед поля— 
Ливанського—у кайданах 
Став Гус перед ними! 
і окинув нечестивих 
Орліми очима.
Затрусились, побіліли,
Мовчки озирали 
Мученика.—

»Чого мене? 
Чи на прю позвали?
Чи дивйться на кайдани?»

— »Мовчи, Чеше смілий...«— 
Гадюкою зашипіли,
Звірем заревіли.
»Ти єретик! Ти єретик!
Ти сієш розколи,
Усобища розвіваєш,
Святійшої волі 
Не приймаєш !...

Одно слово— 
Ти Богом проклятий!
Ти єретик! Ти єретик!...«— 
Ревіли прелати,—
»Ти усобник!... Одно слово— 
Ти всіми проклятий!...«
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Подивився Гус на папи,
Та й вийшов з палатні... 
»ІІобороли! Побороли! «—
Мов обеленіли.

— »Автодафе! Автодафе 1...«— 
Гуртом заревіли.

У.

І цілу ніч бенкетували 
Ченці, барони...—всі пилй 
І пяні Гуса проклинали,
Аж поки дзвони загулй.
І світ настав...

Ідуть молиться
Ченці за Гуса.

З-за гори
Червоне сонце аж горить:—
І сонце хоче подивиться,
Що будуть з праведним творить?!

Задзвонили в усі дзвони,
І повелй Гуса 
На Голгофу у кайданах...
І не стрепенувся
Перед огнем, став на йому
І молитву діє:

»0, Господи милосердий І 
Що я заподіяв 
Оттим людям, твоїм людям?
За-іцо мене судять?
За-що мене розпинають?
Люде! Добрі люде І 
Мелітеся! неповинні:
І з вами те будеї 
Молітеся!
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Люті звірі
Прийшли в овиіх шкурах 
І пазурі розпустили...
Ні гори, ні мури 
Не сховають! *

Розіллється
Червонеє море
Крови, крови з дітий ваших... 
О, горе! о, горе!
Он-де вони!—в ясних ризах... 
їх лютії очі...'

»Пали! пали І«
Уже крови... »пали, пали!...«
— «Крови, крови хочуть І 
Крови вашої!«

І димом
Праведного вкрило.

«Молітеся! Молітеся!
Господи, помилуй,
Прости Ти їм, бо не знають...!« 
Та й не чути стало!
Мов собаки, коло огню 
Кругом ченці стали.
Боялися, щоб не виліз 
Гадиною з жару 
Та не повис на короні 
Або на тіярі.

УІ.

Погас огонь; дунув вітер 
І попіл розвіяв.
І бачили на тіярі 
Червоного змія 
Прості люди.



350

355

360

365

ПІШЛИ ченці 
Й Те Б е й т  співали; 
Розійшлися по трапезах 
І трапезували—
І день, і ніч, аж попухли. 
Малою сімєю 
Зійшлись Чехи.

Взял:і землі 
З-під костра, і з нею 
Пішли в Прагу.

Отгак Гуса
Ченці осудили,
Запалили... та Божого 
Слова не спалили,—
Не вгадали, що вилетить 
Орел із-за Хмари,
Замість гуся—і розклює 
Високу тіяру.
Байдуже їм!

Розлетілись,
Мов тії ворони,
З кровавого того свята.
Ченці і барони 
Розвернулись у будинках,
І гадки не мають:
Бенкетують, та інколи 
Те Б е й т  співають.
Все зробили...

Пострівайте, —
Он над головою 
Старий Жижка з Таборова 
Махнув булавою!

10. X. 1845. Перводрук: »Основа« 1861, кн. І. Факсімілв 
С. Маріїнське. у Відні 1863. Від слів: »барони герцоги* 
(в Полтавщині.) в журналі »Бнлое« 1906, кн. VI.

Цілість у »Кобзарі« Доманицького.



НЕВОЛЬНИК.

ПОСВЯТА.

Думи мої молодії,
Понурії діти,
І ви мене покину лр!...
Пустку натопити 

Б Нема кому...
Остався я,

Та не сиротою,
А з тобою, молодою,
Раю мій,' покою,
Моя зоре досвітняя, 

ю Єдиная думо •
Пречистая!

Ти вітаєш,
Як у того Нуми 
Тая німфа Еґерія;
Так ти, моя зоре,

16 Просіяєш надо мною,
Ніби заговориш,
Усміхнешся.

Дивлюся я —
Нічого не бачу.
Прокинуся—серце плаче,

20 І очі заплачуть.

Спасибі, зіронько! Минає 
Неясний день мій; вже смеркає. 
Над головою вже несе 
Свою неклепаную косу 

26 Косар непевний, мовчки скосить І



А там—і слід мій занесе 
Холодний вітер.

Все минає!... 
Згадаєш, може, молодая,

Вилиту сльозами 
Мою думу, і тихими,
Тихими речами 
Проговориш: »я любила 
Його на сім світі,
Й на тім світі любитиму«

0, мій тихий світе,
Моя зоре вечірняя!
Я буду вітати 
Коло тебе, і за тебе 
Господа благати!

І.

Той блукає за морями,
Світ перехожає,
Долі, доленьки шукає,—
Немає, немає,
Мов умерла!

А той рветься
З усієї сили
За долею... от-от догнав,
І—бебех в могилу!
А в иншого сіромахи 
Ні хати, ні поля,
Тілько торба; а з торбини 
Виглядає доля,
Мов дитинка; а він її 
Лає, проклинає 
І за чвертку закладає,—
Ні, не покидає!



Як репях той, учепиться 
За латані поли,
Та й збірае колосочки 
На чужому полі;

бо А там—снопи, а там—скирти,
А там—у палатах 
Сидить собі сіромахо,

4 Мов у своїй хаті. . '

Такая-то доля тая,—
65 Хоч і не шукайте!

Кого схоче,—сама найде,
У колисці найде.

Ще на Україні веселі 
І вольнії пишались села 

70 Тоді, як праведно жилй
Старий козак і діток двоє;
Ще за Гетьманщини старої 
Давно се діялось колись.

Так коло полудня, в неділю,
75 Та на Зелених ще й Святках,

Під хатою в сорочці білій 
Сидів, з бандурою в руках,
Старий козак.—

»І так, і сяк!« 
Старий міркує, розмовляє:

80 »І треба-б,« каже, »й трохи шкода!
А треба буде; два-три года 
Нехай по світу погуляє 
Та сам с в о є ї  пошукає,
Як я шукав колись...



Ярино!
85 А де Степан ?«—

»Л он під тином, 
Неначе вкопаний стоїть І«

»А я й не бачу І А ідіть 
Лишень сюди, та йдіть обоє...
А ну-те, діти, оттакої!«

90 І вшкварив по струнах.
Старий грає, а Ярина 
З Степаном танцює;
Старий грає, примовляє, 
Ногами тупцює:

95 »Як-би мені лиха та лиха,
Як-би мені свекрівонька тиха, 
Як-би мені чоловік молодий,
До другої не ходив, не любив! 

Ой гоп, чики-чики! 
юо Та червоні черевики,

Та троїсті музики,—■
Од віку до віку 
Я любила-б чоловіка 1«

»Ой гоп, заходивсь,
Ю5 Зробив хату, оженивсь,

І піч затопив,
І вечерять наварив.

— А ну-те, діти, оттакої!«

І старий піднявся; 
по Як ударить, як ушкварить,

Аж у боки взявся 1

»Чи так, чи не так,
Уродив постернак,



Л петрушку
115 Криши в юшку—

Буде смак, буде смакі

Ой так—таки так,
Оженився козак,

Кинув хату 
120 І кімнату,

Та й потяг у байрак. '

— Ні, не та вже! Підтопталась 
Стара моя сила;
Утомився.

А все це ви
125 Так розворушйли.

О, бодай вас! Що-то літаї 
Ні вже, не до-ладу...
Минулося!

Іди лишень 
Полуднувать лагодь; 

ізо Гуляючи, як той казав,
Шматок хліба з’їсти.
Іди-ж, доню!—

А ти, сину, 
Послухаєш вісти.
Сідай лишень!

.... Як убили
135 Твого батька Йвана

В Шляхетчині, то ти ще був 
Маленьким, Степане,
Ще й не лазив.»—«То я не син?!
Я чужий вам, тату ?!«— 

ію — »Та не чужий! Стрівай лишень! 
От умерла й мати,
Таки твоя, а я й каясу



Покійній Марині,
Моїй жінці: »А що,—кажу,—

145 Возьмем за дитину—
Тебе-б отсе...«—»Добре,«—каже 
Покойна Марина,—
«Чому не взять ?«—

, Взяли тебе
Ми тай спарували 

ібо 3 Яриночкою до-купи...
А тепер осталось
Ось що робить: ти на літі,
І Ярина зріє;
Треба буде людий шукать 

155 Та що-небудь діять.
Як ти скажеш ?«—

»Я не* знаю...
Бо я думав... теє...«

— »Що Ярина сестра тобі?
А воно—не теє, 

ібо Воно просто : любітеся,
Та й з Богом до шлюбу!
А поки що, треба буде 
І на чужі люди

9Подивитись, як там живуть:
165 Чи орють,

Чи не на ораному сіють,
І просто жнуть,
І немолоченеє віють,
Та як і мелють і їдять,— 

по Все треба знать.
Так от як, друже: треба в люде 

На рік, на два піти 
У наймити;

Тоді й побачимо, що буде.



175 Бо хто не вмів заробить,
То той не вмітиме й пожить.
А ти як думаєш, небоже?...
Не думай І Коли хочеш знать,
Де лучше лихом торгувать,

180 Іди ти в Січ.
Як Бог поможе, 

Там наїсися всіх хлібів;
Я їх чимало попоїв—
І досі нудно, як згадаю 1 
Коли здобудеш—принесеш,

185 А коли згубиш—поживеш 
Моє доброї

Та хоч звичаю 
Козацького наберешся 
Та побачиш світа,
Не такого, як у бурсі,

190 А живі м и с л і т е
З товарйством прочитаєш,
Та по-молодечий 
Будеш Богу молитися,
А не по-чернечий •

195 Харамаркать.
Оттак, сину І 

Помолившись Богу*
Осідлаєм буланого,
Та й гайда в дорогу 1 
Ходім лишень полуднувать, 

гоо Чи ти вже, Ярино,
Змайструвала нам що-небудь?

• Оттаке-то, сину!...«
— »Уже, таточку І« озвалась 
Із хати Ярина.



ІІ.

205 Не їсться, не пється, і серце не бється,
І очі не бачать, не чуть голови,
Неначе немає, ніби неживий,—
Замість шматка хліба, за кухоль береться. 
Дивиться Ярина та нишком сміється:

2іо — »Що се йому стало? Ні їсти, ні пить, 
Нічого не хоче!

Чи не занедужав?— 
Братіку Степане, що в тебе болить ?« 
Ярина питає.

Старому байдуже,
Ніби-то й не чує.—

»Чи жать, чи не жать, 
215 А сіяти треба!« старий промовляє,

Ніби то до себе.
»А ну мо вставать!

До вечерні, може, ще порікандибаю.
А ти, Степане, ляжеш спать,
Бо завтра рано треба встать 

220 Та коня сідлать.«

»Стспаночку, голубчику!
Чогс бо ти плачеш?
Усміхнися, подивися!
Хіба ти не бачиш,

225 Що й я плачу?
Розсердився,

Бог знає на кого,
Та й зо мною не говорить.
Утечу, їй Богу,

- Та й сховаюсь у буряні...
230 Скажи бо, Степане:

Може, й справді нездужаєш?
Я зілля достану,



Я побіжу за бабою...
Може, це з пристріту ?«

240 »Ні, Ярино, моє серце,
' М і й  рожевий квіте!...
Я не брат тобі, Ярино!

* Я завтра покину 
Тебе й батька,—на чужині 

245 Де-небудь загину;
А ти мене й не згадаєш,
Забудеш, Ярино,
Свого брата !«—

«Схаменися!
Їй-Богу, з пристріту! •

250 Я не сестра? Хто-ж отеє я?
О, Боже, мій світе! •
Що тут діять? Батька нема,
А він занедужав,
Та ще й умре. О, Боже мій!

255 А йому й байдуже,—
Мов сміється.

Стеланочку!
Хіба ти не знаєш,
Що без тебе і таточка 
І мене не стане ?«—

260 — »Ні, Ярино, я не кину,
Я тілько поїду 
Недалеко. А на той рік 
Я до вас приїду
З старостами, за тобою ' »

265 Та за рушниками.
Чи подаєш ?«—

»Та цур тобі
З тими старостами!. > -
Ще й жартує...«

»Не жартую,—
Їй-Богу, Ярино,
V. А. Т.І. 27



270 Не жартую!«—
»То це й справді 

Ти завтра покинеш 
Мене й батька? Не жартуєш? 
Скажи-бо, Степане!
Хіба й справді не сестра я?«

275 — »Ні, моє кохання,
Моє серце!«—

Боже-ж ти мійі 
Чому я не знала?
Була-б тебе не любила 
І не цілувала...

280 Ой-ой, сором! Геть од мене! 
Пусти мене! Бачиш,
Який добрий ! Та пусти-бої 
Їй-Богу, заплачу«...

І заплакала Ярина,
285 Як тая дитина,

І крізь сльози промовляла: 
»Покине! покине!«

Як той явір над водою,
Степан похилився;

290 Щирі сльози козацькії 
В серці запеклйся,
Мов у пеклі.

А Ярпна
То клене, то просить,
То замовкне, подивиться,

295 І знов заголосить.
Не счулися, як смерклося;
І сестру і брата,
Ніби скованих до-купп,
Застав .батько в хаті.



зоо І світ настав, а Ярині
Не спиться, ридає.
Уже Степан із криниці 
Коня напуває;
Й вона з відрами побігла, 

зоб Ніби за водою 
До криниці.

А тим ча ом 
Запорожську зброю 
Старий виніс із комори; 
Дивиться, радіє, 

зю Приміряє, ніби знову 
Старий молодіє,
Та й заплакав.—

»Зброє моя,
Зброє золотая! • .
Літа мої молодії, 

зіб Сило молодая!
Послужи, моя ти зброє, 
Молодій ще силі,
Послужи йому так щиро 
Як мені служила!«

320 Вернулися од криниці,
І Степан сідлає 

•Коня, свого товариша,
Й жупан одягає.

* А Ярина дає зброю,
325 На порозі стоя;

Степан її надіває,
Та плачуть обоє.
І шаблюка, мов гадюка,
Й ратище-дрючйна, . 

ззо Й самопал семипяденний 
Повис за плечима.
Аж зомліла, як узріла;



І старий заплакав,
Як побачив на коневі 

335 Такого юнака.

Веде коня за поводи 
Та плаче Ярина;
Старий батько іде рядом,
Научає сина:

340 Як у війську пробувати,
Старшйх шанувати,
Товарйство поважати,
В табор не ховатись.

. — »Нехай тебе Бог заступить!« 
345 Як за селом стали,

Сказав батько,—та всі троє , 
Разом заридали.

Степан гукнув, і курява 
Шляхом піднялася.

350 —=■ »Не барйся, мій синочку 1
Швидче повертайся!«
Сказав старий.

А Ярина,
Мов тая ялина
При долині, похилилась.

355 Мовчала Ярина,
Тілько сльози утирає,
На шлях поглядає;
Із куряви щось вигляне 
І знов пропадає; 

збо Ніби шапка через поле
Котиться, чорніє,
Пропадає, мушечкою 
Тілько-тілько мріє,—
Та й пропало.

4 , Довго-довго
365 Стояла Ярина



Та дивилась, чи не вириє 
Знову комашина >
Із куряви.

Не вйрнула*—
Пропала. І знову 
Заплакала Яриночка *. '
Тай пішла до-дому. .

і
III.

\ Минають дні, минає літо, •
Настала осінь, шелестить 
Пожовкле листя.

Мов убитий,
Старий під хатою сидить і- 
Дочка нездужає Ярина; ■
Його єдиная дитина 
Покинуть хоче І

З ким дожить, 
Добити віку-вікового ?
Згадав Степана молодого,
Згадав свої благі літа,
Згадав,—та й заплакав 
Багатий сивий сирота:

— »В Твоїх руках все на світі 
Твоя всюди воля!
Нехай буде так, як хочеш,—
Така моя доля!«—
Старий вимовив, і нишком 
Богу помолився,
Та й пішов собі з-під хати 
В садок походити. І

І барвінком, і рутою,
І рястом квітчає
Весна землю, мов дівчину



В зеленому гаї;
І сонечко серед неба 
Опинилось—стало,
Мов жених той молодую, 
Землю оглядало.
І Ярина вийшла з хати 
На світ божий глянуть— 
Ледве вийшла; усміхнеться, 
То піде, то стане,
Розглядає, дивується,
Та любо, та' тихо,
Ніби вчора народилась...
А лютеє лихо 
В самім серці ворухнулось 
І світ запалило.
Як билина підкошена, 
Ярина схилилась;
Як з квіточки роса в-ранці, 
Сльози полилися. * 
Старий батько коло неї,
Як дуб, похилився.

Одужала Яриночка. 
Ідуть люди в Київ 
Та в Почаїв помолитись,
І вона йде з ними.
У Києві великому 
Всіх святих благала;
У Межйгорського Спаса 
Тричі причащалась;
У Почаєві святому 
Ридала-молилась,
Щоб Степан той, доля тая 
їй хоча приснилась.
Не приснилась!...

Вернулася.



Знову забіліла 
Зіма біла.

За зімою
Знов зазеленіла 
Весна божа.

, Вийшла 8 хати 
На світ дивуватись 
Яриночка, та не Бога 
Святого благати,
А нищечком у ворожки 
Про його спитати.

І ворожка ворожила, 
Пристріт замовляла,
Талан-долю та весілля 
З воску виливала.
— »0н бачиш, кінь осідланий 
Тупає ногою
Під козаком ? г

А он-де йде
Дідусь з бородою 
Аж до колін.

Ото гроші!
Як би догадався 
Козак оттой злякать діда... 
Злякав!—та й сховався 
За могилу, лічить гроші...
А он знову шляхом 
Козак іде, ніби старець,—
То, бач, ради страху,
Щоб Ляхи, або Татари 
Часом не спіткали.« І

І радесенька Ярина 
До-дому верталась.



465

470

475

430

ІУ.

Уже третій і четвертий 
І пятий минає—
Не~~малий рік, а Степана 
Немає, немає!
І стежечка-доріжечка,
Яром та горою 
Утоптана до ворожки, 
Поросла травою.
Нема його!

в У чернпці
' Косу розплітає • '
.Безталанна; коло неї 
Падає, благає 
Старий батько, хоч літечко, 
Хоч Петра діждати,
Хоч Зеленої неділі...

Діждались, і хату 
Уквітчали гарнесенько,
І в сорочках білих 

■ Невеселі, мов сироти,
1 Під хатою сіли.

Сидять .собі та сумують; 
Слухають: щось грає,
Мов на кобзі на улиці,
І ніби співає...

Дума.

»У неділю вранці-рано 
Синє море грало: 
Товарйство кошового 

ч На раді прохало: 
»Благослови, отамане,



Байдаки спускати,
Та за Тендер погуляти,
Турка пошукати.«

430 Чайки й байдаки спускали,
Гарматами рештували.

З Дніпрового гирда широкого випливали,
Серед ночі темної,
На морі синьому,

495 За островом Тендером потопали,
\ Пропадали...

Оден потопає, '
Другий виринає,

Козацтву-товарйству із синьої хвилі рукою махає 
500 І зично гукає :

»Нехай вам, панове товарйство, Бог допомагає!«
І в синій хвилі потопає,

. , Пропадає...

Тілько три чайки, слава Богу,
505 Отамана курінного,

Сироти Степана молодого,
Синє море не втопило,

А в турецьку землю агарянську 
Без кормиг прибило.

5іо Тоді сйроту Степана,
Козака лейстрового,
Отамана молодого,
Турки-яничари ловили, „
З гармати гримали,

615 В кайдани кували, '
В тяжкую неволю завдавали...

Ой, Спасе наш Межйгорський, 
Чудотворний Спасе,
І лютому ворогові 

620 Не допусти впасти
В турецькую землю, в тяжкую неволю!



Там кайдани по три пуда, 
Отаманам—по чотири...

І світа божого не бачать, не знають, 
525 Під землею камінь ламають,

Без сповіді святої умі рають, *
Як собаки здихають,

Пропадають.

І згадав сирота Степан в неволі 
530 Свою далеку Україну,

V Нерідного батька старого,
І коника вороного,

І нерідную сестру Ярину...
Плаче, ридає,

535 До Бога руки здіймає,
... Кайдани ламає,

Утікає на вольную волю... .
Уже на третьому полі 
Турки-яничари догнали,

540 До стовпа вязали,
Очі виймали,

Гарячим залізом випікали,
В кайдани кували,
В тюрму посадили 

545 Тай замурували...« У.

У.

Оттак на улиці, під тином, 
Ще молодий кобзар стояв 
І про невольника співав.
За тином слухала Ярина,

550 І не дослухала—упала.
— »Степаночку! Степаночку К<— 
Кричала, ридала:
«Степаночку, моє серце!



Де ти забарився?
665 Тату! тату ! Ідіть сюди,

Ідіть, подивиться!«—
Прийшов старий, розглядає,

„ І свого Степана
Не пізнає—таке з його 

боо Зробили кайдани!
— »Сину ти мій безталанний І 
Моя ти дитино'!
Де ти в світі погибаєш,
Сину мій єдиний ?«

665 Плаче старий та ридає,
Й Степан сліпий плаче, 
Невидющими очима 
Мов сонце побачив.
І беруть його під руки 

670 І ведуть у хату;

І вітає Яриночка,
Мов рідного брата.- 
І голову йому змила,
І ноги умила,

675 І в сорочці ТОНКІЙ, 6ІЛІЙ

За стіл посадила;
Годувдла, напувала. 
Положила спати 
У кімнаті—і Тихенько 

680 ^ Вийшла з батьком з хати.

Через тиждень без старостів 
За Степана свата 
Старий свою Яриночку,—
І Ярина в хаті...
— »Ні, не треба, мій таточку, 
Не треба, Ярино!«
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Степан каже.
»Я загинув, 

На-віки загинув! .
За-що-ж свої молодії 
Ти літа погубиш 
За калікою?... '

Ярино!...
Насміються люди,
І Бог святий йокарає,
І прожене долю 
З ції хати веселої 
На чужеє поле.
Ні, Ярино! Бог не кине 
І знайде дружину;
А я піду в Запорожжя:
Там я не загину,—
Нагодують.«

— »Ні, Степане,
Моя ти дитино!
І Господь тебе покине,
Як ти нас покинеш. * • 
Оставайся, Степаночку І 
Коли не хоч братись,
То так будем: я—сестрою,
А ти будеш братом,
І дітьми йому обоє,
Батькові старому.
Не йди од нас, Степаночку,
Не кидай нас знову!
Не покинеш ?...«—

»Ні, Ярино!«
І. Степан остався.

Зрадів старий, мов маленький,
Аж за кобзу взявся;
Хотів вшкварить метелицю



З .усієї сили,
Та не вшкварив...

' Під хатою
•620 ' Усі троє сіли.

»Роскажи-ж ти нам, Степане, 
Про свою недолю;
Бо й я таки гуляв колись 
В турецькій неволі.«

625 — »Ото-ж мене, вже сліпого,
На світ випускали 

,• 3 товарйством.
Товариство 

На Січ прямувало,
І мене взялй з собою, 

сзо І через Балкани
Простали ми в Україну 
Вольними ногами;
А на тихому Дунаю 
Нас перебігають 

635 Січовики-Запорожці
І в Січ завертають...
І росказують, і плачуть,
Як Січ руйнували,
Як Москалі срібло-злото 

640 І свічи забрали
У Покрови; як козаки 
В-ночі утікали,
І на тихому Дунаю 
Новим 'Кошем стали;

646 Як цариця по Києву
З Нечосом ходила,
І Межйгорського Спаса 
В-ночі запалила,
І по Дніпру у золотій 
Галері гуляла,
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На пожар той поглядала, . 
Нишком усміхалась;
І як степи запорожські 
Тоді поділили,
Та бахурям і байстрюкам 
Люд закріпостили;
Як Кирило з старшинами 
Пудром обсипались 
І в цариці, мов собаки, 
ІІатинкй лизали.

Оттак, тату! Я щасливий,
Що очий не маю,—
Що нічого того в світі 
Не бачу й не знаю...
Ляхи були, усе взяли,
Кров повипивали,
А/ Москалі і світ божий 
В путо закували.

»Оттаке-то! Тяжко, тату, 
Із своєї хати 
До нехреста поганого 
В сусіди прохатись!
Тепер, кажуть, в Слободзеї 
Останки збірає 
Головатий, та на Кубань 
Хлопців підмовляє...
Нехай йому Бог поможе!
А що з того буде—
Святий знає! Почуємо,
Що роскажуть люде.«

Оттак вони що-день божий 
У-двох розмовляли 
До півночи, а Ярина •
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Господарювала,
Та святих оттих благала... 
Таки-ж ублагала:
На всеїдній у неділю 
Вона спарувалась 
З сліпим своїм...

Такеє-то
Скбїлось на світі,
Мої любі дівчаточка,
Рожевії квіти!
Такеє-то!

Одружились
Мої молодії.
Може воно й не до-ладу,
Та що маю діять,
Коли таке сподіялось?

Рік уже минає,
Уже й другий.

З дружиною
Ярина гуляє 
По .садочку.

Старий батько 
Сидить коло хати,
Та вчить внука пузанчика 
.Чолом оддавати...

Епілог.

705 Отеє і вся моя дума...
Не здивуйте, люде І 
Те, що було—минулося 
І знову не буде!
Минулися мої сльози;
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Не рветься, не плаче 
Поточене старе серце,
І очі не бачать 
Ні тихої хатиночки 
В забутому краю,
Ні тихої долиночки,
Ні темного гаю;
Ні дівчини молодої 
Й малої дитини 
Я не бачу щасливої:
Все плаче, все гинеї 
І рад би я сховатися,
Але де?—Не знаю.
Скрізь неправда, де не гляну, 
Скрізь Господа лають!

Серце вяне, засихає, 
Замерзають сльози...
І втомивсь я, одинокий,
На самій дорозі...
Оттаке-то! ' -

Не здивуйте, 
Що вороном крячу:
Хмара сонце заступила,— ч 
Я світа не бачу.
Ледве-ледве о-півночі 
Серцем прозираю,
І немощну мою думу 
За світ посилаю—
Сцілющої й живущої 
Води пошукати;
Як инколи, то й принесе 
І покропить в хаті,
І засвітить огонь чистий,
І сумно і ТИХО
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Розказує про весілля, 
Звертає на лихо...

Тепер мені про сліпого 
Сироту кінчає,
Але як довести краю,
І сама не знає:
Бо не було того дива,
Може, спокон-віку,
Щоб щаслива була жінка 
З сліпим чоловіком!

Отже сталось таке диво! 
Год, другий минає,

755 Як побрались; а дивіться—
В-купочці гуляють 
По садочку.

• Старий батько
Сидить коло.хати 
Та вчить внука маленького 

7С0 Чолом оддавати.

16. X. 1845. Лерводрук: »Оенова« 1861, кн. IV і 1862,
С. Маріїнське. кн. VI. (Епілог.)

Ч



ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ.
(Містерія.)

Положила їси нагь. согк* 
долп». идшилгь подражаїш 
и поругани сущилгь окрита 
нагь.. Положила «си наст* в"к 
притчу во ГЛЗКІЦ’ку'Ж, поки* 
ванно главу вії людїуті.

' Псаломь ХЬІІІ. ст. 14—15.

І.

Гри душі.
Як сніг, три пташечки летіли 
Через Суботове і сіли 
На похиленому хресті 
На старій церкві.—

»Еог простить
Ми пташки-душі, а не люде і 
А відсіля виднійте буде,
Як розкопуватимуть льох.
Коли-б вже швидче розкопали! 
Тоді-б у рай нас повпускали;
Бо так сказав Петрові Бог:
»Тоді їх в рай ми повпускаєм 
Як все Москаль позабірає,
Як розкопа Великий льох.«

Перша душа.

»Як була я людиною,
То Прісею звалась;
Я оттутечки й родилась,
Тут і виростала;



Оттут було на цвинтарі 
Я 8 дітьми гуляю,

20 3 тим Юрусем гетьманенком
У піжмурки граюсь;
А гетьманша, було, вийде 
Та їй кликне в будинок...
Он-де клуня: оттам мені 

25 І фіґ І родзинок,
Всього мені понадає 
І на руках носить.
А до гетьмана як прийдуть 

• Із Чигрина гості,
зо То це й шлють, булб, за много.

Одягнуть, обують,
І гетьман бере на руки,
Носить і цілує.
Оттак-то я в Суботові 

35 Росла-виростала,
Як квіточка, і всі мене 
Любили й кохали,
І нікому я нічого,
Ні-же злого слова,

40 Не сказала.
У родлива

Та й ще чорноброва!
Всі на мене зацицялись,
І сватати стали;
А у мене, як на теє-ж,

45 І рушники ткались.
От-от була б подавала,
Та лихо зустріло.

Вранці рано, в Пилипівку, 
Як-раз у неділю,

бо Побігла я за водою.
(Вже й криниця тая
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Засунулась і висохла,
А я все літаю!)
Дивлюсь: гетьман з старшиною... 
Я води набрала,
Та вповні шлях перейшла їм;
А того й не знала,
Що він їхав в Переяслав 
Москві присягати.
І вже ледве я не-ледве 
Донесла до хати 
Отту воду.

Чом я з нею 
Відер не побила?...

& Батька, матір, себе, брата,
Собак отруїла ^
Тою клятою водою!
От за-щб караюсь,
От за що мене, сестрйчкн,
1 в рай не пускають!«

Друга душа.

»А мене, мої оестрйчки,
За те не пустили,
Що цареві московському 
Коня напоїла 

'В Батурині, як він їхав 
В Москву із Полтави.
Я була ще недоліток,
Як Батурин славний 
Москва вночі запалила,
Чечеля убила,
І старого і малого 
В Сеймі потопила.
Я між трупами валялась 
У самих палатах 
Мазепиних.
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Коло мене
І сестра і мати 
Зарізані, обнявшися,
Зо мною лежали.
І на силу то, на силу 
Мене одірвали 
Од матері неживої.
Що вже я просила 
Московського копитана, 
Щоб і мене вбили!
Ні, не вбили, а пустили 
Москалям на грище: .
На-силу я сховался 
На тім пожарйщі!
Одна тілько і осталась 
В Батурині хата,
І в тій хаті поставили 
Царя ночувати,
Як вертався з під Полтави. 
Я ішла з водою 
Повз хатину, а він мені 
Махає рукою:
Звелів коня напоїти.
А я й напоїла;
Я не знала, що я тяжко, 
Тяжко согрішила.
Ледве я дійшла до хати, 
На порозі впала...
Цар доїхав в Московщину. 
Мене поховала 
Та бабуся, що осталась 
На тій пожарині,
Та ще й мене привітала 
В безверхій хатині.
А на завтра й вона вмерла' 
І зотліла в хаті,
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Бо нікому в Батурині 
Було поховати.
Уже й хату розкидали,
І сволок з словами 
На вугілля попалили,—
А я над ярами 
І степами козацькими 
І досі літаю;
А за-що мене карають,
Я й сама не знаю!
Мабуть, за те, що всякому 
Служила, годила,
Що цареві московському 
Коня напоїла.«

Третя душа.

»А я в Каневі родилась; 
Ще й не говорила,
Мене мати ще сповиту 
На руках носила,
Як їхала Катерина 
В Канів по Дніпрові,
А я 8 матерю сиділа 
На горі-діброві.
Я плакала; я не знаю,
Чи їсти хотілось,
Чи, може, що в маленької 
На той час боліло?
Мене мати забавляла,
На Дніпр поглядала, •
І галеру золотую 
Мені показала,
Мов будинок; а в галері * 
Князі і всі сили,
Воєводи, а між ними 
Цариця сиділа.
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Я глянула, усміхнулась—
Та й духу не сталої 
Й мати вмерла!

В одній ямі
Обох поховали.
От за-що, мої сестриці,
Я тепер караюсь, *
За-що мене на митарства 
Й досі не пускають!
Чи я знала, іце сповита, 
Що тая цариця—
Лютий ворог України, 
Голодна вовчиця?

Смеркається. Полетімо 
Ночувати в Чуту:
Як що буде робитися, 
Відтіль буде чути!«

Схопилися білесенькі 
І в ліс полетіли,
І в купочці на дубочку 
Ночувати сіли.

П.

Три Ворони.

Перша. ,

— Крав! крав! крав! 
Крав Богдан крам,
Та повіз у Київ,
Та продав злодіям 
Той крам, що накрав.
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• Друга.
— Яв Парйжі була,

Та три 8лоті з Радзивилом 
Та 8 ІІотоцькими пропила.

Третя.

— Черезь мость йдешь чортг, 
А коза по водть:
Бить біьдть! Бить біьдгь/

Отак кричали і летіли 
Ворони з трьох сторон, і сіли 
На маяку, що на горі,
Посеред лісу, усі три;
Мов на мороз понадувались, 
Одна на другу позирали,
Неначе три сестрй старі,
Що дівували, дівували,
Аж поки мохом порослй.

Перша.
— Отеє тобі, а се тобі І 

Я отеє літала
Аж у Сібір, та в одного 
Декабриста вкрала 
Трохи жовчі.

От, бачите,
Й є чим розговітись!
Ну, а-в твоїй Московщині 
6 чим поживитись?
.Чи чортма й тепер нічого?

Третя.
— Єсть, сестрици, многоІ 

Три указа накрапала
На одну дорогу.
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Перша.

— На яку се? На ковану?
Ну, вже наробила І

Третя.

— Да тесть тисячь вь одной верстть 
Дугиь передушила.

Перша.

— Та не бреши, бо тілько пять,
Та й то 8 фоном-Корфом!
Ще й чваниться, показує 
На чужу роботу... ,
Калустниця закурена!
А ви, мосці-пані,
Бенкетуєте в Парйжі?
Поганці погані!
Що розлили з річку крови
Та в Сібір загнали
Свою шляхту, то вже й годі,
Уже й запишались!
Ач яка вельможна пава!

Друга й третя. :

А ти що зробила?

Перша.

А дзуски вам питать мене І 
Ви ще й не родились,
Як я оттут шинкувала 
Та кров розливала.
Дивись, які!

Карамзина, 
Бачиш, прочитали,
Та й думають, що ось-то ми!



Цитьте, недоріки!
В колбдочки ще не вбились, 
Безпері каліки!

Друга.

— Ото, яка недотика!
ІІе та рано встала,
Що досвіта упилася,
А та, що й проспалась.

Перша.

— Упилася-б ти без мене 
З своїми ксьондзами!
Чорт-ма хисту!

Я спалила 
Польщу з королями;
А про’ тебе, щебетухо,
І досі-б стояла!...
А з вольними козаками 
Що я виробляла ?!
Кому я їх не наймала,
Не запродавала?
Та й живучі-ж, проклятущі! 
Думала, з Богданом 
От-от я їх поховала.
Ні, встали погані 

"Із шведською приблудою.
Та й тоді-ж творилось! 
Виростаю, як згадаю: 
Батурин спалила,
Сулу в Ромні загатила 
Тілько старшинами 
Козацькими, а такими, 
Просто козаками,
Фінляндію засіяла,
Насипала бурти
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На Орелі; на Ладогу 
Так гурти за гуртом 
Виганяла та цареві 
Болота гатила,
І славного Полуботка 
В.тюрмі задушила.
Оттоді-то було свято!
Аж пекло злякалось,
Мати Божа у Іржавці 
В-ночі заридала 1

• Третя.

— И я таки пожила:
Сь Татарами помутила,
Сь Мучителемь покутила,
Сь Петрухою попила,
Да все Ніьмцамь продала.

Перша.

— Та й ти добре натворила: 
Так Кацапів закріпила
У німецькі кайдани,—
Хоч лягай та і засни!
А в мене ще, враг їх знає,
Кого вони виглядають!
Вже-ж і в кріпость завдала,
І дворянства страшну силу 
У мундірах розплодйла,
Як тих вошей розвела:
Все вельможнії _ байстрята!
Уже й Січ їх біснувата 
Німотою поросла,
Та й Москаль—незгірша штука: 
Добре вміє гріти руки.
І я люта, а все-таки 
Тогб не зумію,
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Що Москалі в Україні 
З козаками діють!
От-от указ надрукують:
»По милості Божій 
Ь ви—Наші, і всо —Наше,
І гоже й не гоже!«
Тепер уже заходились 
»Древности« шукати 
У могилах, бо нічого 
Уже в хаті взяти.—
Все забрали любісінько!
Та лихий їх знає,
Чого вони з тим поганим 
Льохом поспішають.
Трошки-б, тропіки підождали,
І церква-б упала;
Тоді-б собі дві руїни 
Разом розкопали.

Друга й третя.

Чого ж ти нас закликала? 
ІЦоб на льох дивиться?

Перша.

Таки й на льох! Та ще буде 
Два дива творйться:
Сю ніч будуть в Україні 
Родитись близнята.
Оден буде, як той Гонта,
Катів кату вати;
Другий буде (отеє вже наш!) 
Катам помагати,
Він вже в череві кусає...
А я начитала,
Що, як виросте той Гонта,
Все наше пропало!



Усе добре поплюндрує,
Й брата не покине,
І розпустить правду й волю 
По всій Україні.
Так от бачите, сестриці,
Що тут компонують:
На катів та на все добре 
Кайдани готують!

Третя.

— Я золотом розтопленим 
Залью ему очи!...

Перша.

— Ні, він, клятий недовірок, 
Золота не схоче!

Третя.

— Я царевими чинами 
Скручу єму руки!...

Друга.

— А я зберу з всього світа 
Всі зла і всі муки!

Перша.

— Ні, сестриці, не так треба 
Поки сліпі люде,
Треба його поховати,
А то лихо буде!
Он бачите: над Чигрином 
Мітла простяглася •
І над Дніпром і Тясмйном 
Земля затряслася.
Чи чуєте?



Застогнала 
Гора над Чигрином...
О, сміється і ридає 
Уся Україна!
То близнята народились;

855 А навісна мати
Регочеться, що Йванами 

.' Обох будуть звати.
Полетимо!...«

Полетіли
її летячи співали:

Перша.

860 _ »Попливе наш Іван
По Дніпру у Лиман 

З кумою!«

Друга.

«Побіжить наш ярчук 
В прій їсти гадюк 

365 ' " Зо- мною.«

Третя.

ьКакь хвачу, да помчу,—
Вь самий адь полечу 

Стртьлою!«

III.

Три лірники.
Оден сліпий, другий кривий, 

370 А третій горбатий
Йшли в Суботів п| о Богдана 
Мирянам співати.
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Перший.

-— ІЦо-то, сказано воронії:
Уже й помостили!
Мов-би для їх те сідало 
Москалі зробили.

Другий.

— А для кого-ж? Чоловіка, 
Певно, не посадять
Лічить зорі...

Перший.

— Ти-б то кажеш!
А може й посадять 
Москалика, або Німця;
А Москаль та Німець
І там найдуть хлібець.

Третій.

— Що се таке верзете ви?
Які там ворони,
Та Москалі, та сідало?
Нехай Бог боронить!
Може, ще нестись заставлять, 
Москаля плодити?
Бо є чутка, що цар хоче 
Весь світ полонити.

Другий.

, — А може й так! Так на чорта-ж
їх на горах ставить?
Та ще такі височенні,
ІДо хмари достанеш,
Як ІЗЛІЗТІІ.
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Третій.

— Так отже-ж що!
Ото потбп буде.
Пани туди повилазять 
Та дивитись будуть,
Як мужики тонутимуть.

Перший.

— Розумні ви люде,
Та нічого не знаєте!
То понаставляли
Ті хвигури от для чого: 
Щоб^ноде не крали 
Води з річки, та щоб нишком 
Піску не орали,
Що скрізь оттам за Тясмином.

Другий.

— Чорт-зна що провадиш! 
Нема хисту, то й не бреши!
А що, як присядем 
Оттутечки під берестом 
Та трохи спочинем?
Та в мене ще шматків зо два 
Є хліба в торбині,
То поснідаєм в пригоді,
Поки сонце встане.
(Посідали).

А хто, братці,
Співа про Богдана?

і
Третій.

— Я співаю і про Ясоп, ( 
І про Жовті води,
І містечко Берестечко.
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Другий.

1— В великій пригоді 
Нам сьогодні вони стануть:
Бо там коло льоху 
Базар люду насходилось,
Та й панства не трохи.
От де нам пожива буде!
Л-ну, заспіваєм 
Проби ради!

Перший.

— Та цур йому!
Лучше полягаєм
Та виспимось!

День великий:
Ще будем співати.

Третій.

— І я кажу. Помолимось 
Та будемо спати.

Старці під берестом заснули. 
Ще сонце спить; пташки мовчать, 
А коло льоху вже проснулись 
І заходйлися копать.

Копають день, копають два,
На третій на-силу 
Докопалися до муру,
Та трохи спочили,
Поставивши караули.
Ісправник аж пр.осить,
Щоб нікого не пускали,
І в Чигрин доносить 
По начальству.
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Приїхало
Начальство мордате,
Подивилось: »Тре5а, кане,
Сводн розломатн!
Вірній діло!« Розломили,
Та й перелякались:
Костякл в льоху лежали 
І мов усміхались,
Що сонечко побачили.

От добро Богдана:
Черепок, гниле корито 
Й костяки в кайданах!
Як би в форменних, то б добі е: 
Вони-б ще здалйся!
Засміялись... А-ісправник 
Трохи не сказився,
Що нічого, бачиш, взяти;
А він то трудився,
І день і ніч побивався,
Та дурнем убрався. .
Як би йому Богдан отеє 
У руки попався,
У москалі заголив би,
Щоб знав, як дурити 
Правительство!

Кричить, біга, 
Мов несамовитий;
Яременка !) в пику пише, 
ЇГо-московськи лає 
Увесь народ. І на старців 
Отих налітає:
— »Вьі што дтьлаете, плутьі?«
— »Та ми, бачте, пане,

Козака Яременка клуня стоїть на тім місці, де стояли 
палати Богдана. (Примітка Шевченка.)



Сліпаємо про Богдана!«
— »Я вамь дамь Богдана!
Мошенники, дармоіьдьі!
И птьспю сложили
Про такого-жь мошенника!<а
— »ІІас, пане, навчили І«
— »Я вась навчу! Завалить имь!<1
Взяли й завалили,—' «
Випарили у московській 
Бані прохолоді.

Оттак пісні Богданові 
Стали їм в пригоді!

Так малий льох в Суботові 
Москва розкопала,
Великого-ж того льоху 
Ще й не дошукалась.

Перводрук: Львівське видання 1867 
стр. 323—333 (без першого розділу)

Суботів.
Стоїть в селі Суботові 
На горі високій 
Домовина України 
Широка, глибока.

5 Ото церква Богданова;
Там-то він молився, • 
Щоб Москаль добром і лихом 
З козаком ділився.
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21. X. 1845. 
Миргород.
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Мир душі твоїй, Богдане!
Не так воно сталось:
Москалики, що зустріли,
То все очухрали;
Могили вже розривають,
Та гроший шукають;
Льохи твої розкопують 
Та тебе-ж і лають,
Що й за труди не находять... 
Огтак-то, Богдане!
Занапастив-єси вбогу 
Ойроту Вкраїну!
За те-ж тобі така дяка...
Церкву-домовину
Нема кому полагодить!
На тій Україні,
На тій самій, що з тобою 
Ляха задавили,
Байстрюки Єкатерини 
Сараною сіли.
Огтаке-то, Зіновію,
Олексіїв друже!
Ти все оддав приятелям,
А їм і байдуже!
Кажуть, бачиш, що »все-то те 
Таки й було наше,
А що ми тілько наймали 
Татарам на нашу 
Та Полякам«...

Може іі справді! 
Нехай і так буде!
Так сміються-ж з України 
Стороннії люди...
Не смійтеся, чужі люди! 
Церква-домовина 
Розвалиться, а з-під неї



21. X. 1845. 
Миргород.

Встане Україна 
І розвіє тьму неволі, 
Світ правди засвітить, 
І помоляться на волі 
Невольничі діти 1

ІІерводрук: »Основа« 1862, кн. 7, стр. 6— 
Тогож року у »Вечерницях« 1862 №.'39.

НАЙМИЧКА.
Пролог.

У неділю в-ранці рано 
Поле крилося туманом;
У тумані на могилі,
Як тополя, похилилась 
Молодиця молодая.
Щось до лона пригортає 
Та з туманом розмовляє:

»Ои тумане, тумане,
Мій латаний талане!
Чому мене не сховаєш 
Оттут серед лану?
Чому мене не задавиш,
У землю не вдавиш?
Чому мені злої долі,
Чом віку не збавиш?
Ні, не дави, туманочку! > 
Сховай тілько в полі,
Щоб ніхто не знав, не бачив 
Моєї недолі! •
Я не одна—єсть у ^мепе
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Т батько і мати...
Єсть у мене,—туманочку, 
Туманочку, брате,—
Дитя мо.є.

Мій синочку, 
Нехрещений сину!
Не я тебе хреститиму 
На лиху годину;
Чужі люди хреститимуть,— 
Я не буду знати,
Як і зовуть...

Дитя моє 1
Я була багата...
Не лай мене! Молитимусь, 
Із самого неба 
Долю виплачу сльозами 
І пошлю до тебе!«

Пішла полем ридаючи, 
В тумані ховалась,
Та крізь сльози тихесенько 
Про вдову співала 
Як удова в Дунаєві 
Синів поховала:

»Ой у полі могила;
Там удова ходила,
Там ходила, гуляла, 
Трути-зілля шукала. 
Трути-зілля не найшла,
Та синів двох привела,
В китаєчку повила 
І на Дунай однесла: 
»Тихий, тихий Дунай!
»Моїх діток забавляй.
»Ти, жовтенький пісок!
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«Нагодуй моїх діток, 
»І скупай, і сповий, 
»І собою укрий!««

і

і
4

І.

Був собі дід та баба,
3 давнього давна, у гаї над ставом, 
У-двох собі на хуторі жилй,

Як діточок двоє,
60 Усюди обоє.

С5

Ще з малечку у-двох ягнята паслй, 
А потщ побралися,
Худоби діждалися,

Придбали хутір, став і млп:г,
Садок у гаї розвелй 

І пасіку чималу,—
4 Всього надбали.

Та діточок у їх Біг ма,
А смерть з косою за плечима.

£ 70
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Хто-ж їх старість привітає, 

За дитину стане? _
Хто заплаче, поховає?
Хто душу спомяне?

7і

*

Хто поживе добро чесно 
В добрую годину,
І згадає дякуючи,
Як своя дитина?...

БО

Тяжко дітий годувати 
У безверхій хаті,
А ще гірше старітися 
У білих палатах, 
Старітися, уміратп,

і
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Добро покидати
Чужим людям, чужим дітям
На сміх, на розтрату!

ІІ.

І дід і баба у неділю 
На приспі в-двох собі сиділи’ 
Гарненько, в білих сорочках. 
Сіяло сонце в небесах,—
А-ні хмариночки, та тихо,
Та любо, як у раї.
Сховалося у серці лихо,
Як звір у темнім гаї.

В такім раї чого-б, бач ея, 
Старим сумувати ?
Чи то давнє яке лихо 
Прокинулось в хаті ?
Чи вчорашнє, задавлене 
Знов заворушйлось?

Чи ще тілько заклюнулось,
І рай запалило?

Не знаю, що і після чого 
Старі сумують. Може, вже 
Отеє збіраються до Бога,
Та хто в далекую дорогу 
їм добре коний запряже?
— »А хто нас, Насте, поховає, 
Як помремо ?«

— »Й сама не знаю!
Я все отеє міркувала,
Та аж сумно стало:
Одинокі зостарілись...
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Кому понадбали 
Добра цього ?«

— «Стрівай лишень!
Чи чуєш? щось плаче 
За ворітьми, мов дитина! 
Побіжім лиш ! Бачиш ?
Я вгадував, що щось буде!«

І разом схопились,
Та до воріт.

Прибігають, 
Мовчки зупинились:
Перед самим перелазом 
Дитина сповита,
Та не туго, й новенькою 
Свитиною вкрита;
Бо то мати сповивала,
І літом укрила 
Останньою свитиною! 
Дивились, молились 
Старі мої.

А сердешне 
Неначе благає:
Випручало рученята 
Й до їх простягає 
МаліЬсенькі...

І замовкло, 
Неначе не плаче,
Тілько пхика.

И
— »А що, Насте?

Я й казав! От бачиш!
От і талан, от і доляї 
І не одинокі! '
Бери-ж лишень та сповивай!. 
Ач яке, нівроку!
Неси-ж в хату, а я верхи



Кинусь за кумами 
'В Городище.«

Чудно якось 
Діється між нами! 

ш Оден сина проклинає;
З хати виганяє:
Другий свічечку, сердешний, 
Пбтом заробляє 

^ Та ридаючи становить 
150 # Перед образами:

Нема дітий!...
Чудно якось 

Діється між нами!

III.

Аж три пари на радощах 
Кумів назбірали,

155 Та в вечері й охрестили
І Марком назвали.
Росте Марко. Старі мої 
Не знають, де діти,
Де посадить, де положить 

160 І що з ним робити.
Минає рік.

Росте Марко,
. І дійна корова

У рбзкоші купається.
Аж ось чорноброва 

165 Та молода, білолиця
Прийшла молодиця 
На той хутір благодатний 
У найми проситься.
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— »А що-ж?« каже »позьмем, Насте?» 
■— »Возьмемо, Трохиме,
Бо ми старі, нездужаєм,
Та таки й дитина, •
Хоча воно вже й підросло,
То все-ж таки треба 
Коло його піклуватись.«
— »Та воно-то треба,
Бо й я свою вже часточку 
Прожив, слава Богу,
Підтоптався. Так що-ж тепер,
Що візьмеш, небого ?
За рік, чи як ?«

— »А, що дасте...«
— »Е, ні! треба знати,—
Треба, дочко, лічить плату,
Зароблену плату;
Бо сказано: хто не лічить,
То той і не має.
Так оттак хіба, небого:
Ні ти нас не знаєш,
Ні ми тебе; а поживеш,
Роздивишся в хаті,
Та й ми тебе побачимо,—
Оттоді й за плату.
Чи так, дочко ?«

— »Добре, дядьку!«
— »Просимо-ж у хату!«

Поєднались.
Молодиця

Рада та весела,
Ніби з паном повінчалась,
Закупила села. „
І у хаті, і на двбрі,
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' І коло скотйни,
У-вечері і в-досвіта;
А коло дитини
Так і пада, ніби мати!

205 В буДеНЬ І В НеДІЛЮ

Головоньку йому змиє,
Й сорочечку білу 
Що-день божий надіває; 
Грається, співає,

2іо Робить вбзики, а в свято
То й з рук не спускає. 
Дивуються старі мої 
Та моляться Богу.
А наймичка невсипуща 

215 Що-вечір, небога,
Свою долю проклинає, 
Тяжко-важко плаче;
І ніхто того не чує,
Не знає й не бачить,

220 Опріч Марка маленького.
Так воно не знає,
Чого наймичка сльозами 
Його умиває.
Не зна Марко, чого вона 

225 Так його цілує,
Сама не з’їсть і не допє, 
Його нагодує.
Не зна Марко, як в колисці 

. Часом серед ночі 
гзо Прокинеться, ворухнеться,

То вона вже скочить,
І укриє й перехрестить,
Тихо заколише:
Вона чує з тії хати,

235 Як дитина дише.
В-ранці Марко до наймички



Ручки простягає,
І »мамою« невсипущу 
Ганну величає.

240 Не зна Марко, росте собі,
Росте, виростає.

ІУ.

Чимало літ перевернулось, 
Води чимало утекло;
І в хутір лихо завернуло,

245 І СЛІЗ ЧИМАЛО ПрИНЄСЛО.

Бабусю Настю поховали 
І ледве-ледве одволали 

. Трохима діда.
Прогуло

Прокляте лихо, та й заснуло. 
250 На хутір знову благодать

З-за гаю темного вернулась 
До діда в хату спочивать.

Уже Марко чумакує 
І в-осени не ночує

255 Ні під хатою, ні в хаті—
Кого-небудь треба сватать. 
»Кого-ж би тут?« старий дума 
І просить поради 
У наймички.

А наймичка
260 До царівни-б рада

Слать старости: »Треба Марка 
Самого спитати.«
— »Добре, дочко! спитаємо,
Та й будемо сватать.«



2С5 Розпитали, порадились,
Та й за старостами 
Пішов Марко.

Вернулися 
Люди з рушниками,
З святим хлібом обміненим.

£70 Панну у жупані,
Таку кралю висватали,
Що хоч за гетьмана,
То не сором.

Оттаке-то 
Диво запопали!

275 — »Спасибі вам!« старий каже.
»Тепер, щоб ви знали,
Треба краю доводити,
Коли й де вінчати,
Та й весілля!

Та ще ось-що:
280 Хто в нас буде мати?

Не дожила моя Настя!...«
Та й заливсь сльозами.
А наймичка у порогу 
Вхопилась руками

285 За одвірок, та й зомліла.
Тихо стало в хаті;
Тілько наймичка шептала:
»Мати... мати... мати!»

Через тиждень молодиці 
290 Коровай місили

На хуторі.



З усієї сили 
З молодицями танцює,
Та двір вимітає,
Та прохожих, проїзжачнх 
У двір закликає,
Та вареною частує,
На весілля просить.
Знай бігає, а самого 
Ледве ноги носять.
Скрізь гармидер та регстгя 
В хаті і на дворі,
І жолоби викотили 
З нової комори.
Скрізь порання: печуть, варять, 
Вимітають, миють...
Та все чужі.

Де-ж наймичка ? 
На прощу у Еи'в 
Пішла Ганна. Благав старий,
А Марко аж плакав,
Щоб була вона за матір.
— »Ні, Марку! ніяко 
Мені матірю сидіти:
То багаті люди,
А я наймичка; ще й з тебе • 
Сміятися будуть.
Нехай Бог вам помагає!
Піду помоліЬся 
Усім святим у Києві,
Та й знову вернуся 
В вашу хату, як приймете.
Поки маю сили,
Трудитимусь.«

Чистим серцем
Поблагословила



зав Свого Марка, заплакала
Й пішла за ворога.

Розвернулося весілля, 
Музикам робота 
І підковам.

Вареною
ззо Столи й лави миють.

А наймичка шкандибає, 
Поспішає в Київ.
Прийшла в Київ, не спочила 
У міщанки стала,

335 Найнялася носить воду,
Бо гроший не стало 
На молебствіє Варварі. 
Носила, носила,
Кіп із вісім заробила, 

зю Й Маркові купила
Святу шапочку в печерах 
У Йвана святого,
Щоб голова не боліла 
В Марка молодого;

345 І перстеник у Варвари
Невістці достала,
І, всім святим поклонившись 
До-дому верталась.

Вернулася. Катерина 
350 І Марко зостріли

За ворітьми, ввели в хату 
Й за стіл посадили;
Напували й годували,
Про Київ питали,

355 І в кімнаті Катерина
Одпочить послала.



»За-що воші мене люблять? 
За-іцо поважають?
О, Боже мій милосердний! 

зсо Може, вони знають?
Може, вони догадались?...
Ні, не догадались.
Вони добрі...«

І наймичка4 
Тяжко заридала.

365

370

375

УІ.

Тричі крига замерзала, 
Тричі розтавала,—
Тричі наймичку у Київ 
Катря провожала,
Так як матір.

І в четвертий
Провела небогу 
Аж у поле, до могили,
І молила Бога,
Щоб швиденько верталася, 
Бо без неї в хаті 
Якось сумно, ніби мати 
Покинула хату.

Після Пречистої в неділю, 
Та після першої, Трохим 
Старий сидів в сорочці білій,

380 В брилі, на приспі.
Перед ним

З собакою унучок грався,
А внучка в юпку одяглась

V. А. Т. І. зо



У Катрину, і ніби йшла 
До діда в гості.

Засміявся 
Старий і внучку привітав, 
Неначе справді молодицю.
— »А де-ж ти діла паляницю? 
Чи, може, в лісі хто одняв?
Чи пб-просту—забула взяти?
Чи, може, ще й не напекла?
Е, сором, сором! лепська мати!« 
Аж зирк!—і наймичка ввійшла 
На двір.

Побіг старий стрічати 
З онуками свою Ганну.
— »А Марко в дорозі ?«
Ганна діда питалася.
— »В дорозі ще й досі.«
— »А я ледве додибала 
До вашої хати.
Не хотілось на чужині 
Одній умірати!
Коли-б Марка діждатися!
Так щось тяжко стало...«
І внучатам із клуночка^
Гостинці виймала:
І хрестики, й дукачики,
Й намиста разочок 
Ориночці, і червоний 
З фольги образочок;
А Карпові соловейка 
Та коників пару;
І четвертий уже перстень 
Святої Варвари 
Катерині; а дідові 
Із воску святого 
Три свічечки; а Маркові
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430

435

440

І собі НІЧОГО .

, Не принесла: не купила,
Бо гроший не стало,
А заробить нездужала.
»А ось ще осталось 
Пів-бубличка!«

Й по шматочку 
Дітям розділила.

VII.

Ввійшли в хату. Катерина 
їй ноги умила 
Й полуднувать посадила.
Не пила й не їла 
Стара Ганна.

— »Катерино!
Коли в нас'Неділя ?«

— »Після-завтра.«
— »Треба буде 

Акафист найняти 
Миколаєві святому
Й на часточку дати,
Бо щось Марко забарився...
Може, де в дорозі 
Занедужав, сохрань Боже!«
Й покапали сльози 1

З старих очий замучених. 
Ледве-ледве встала 
Із-за стола.

«Катерино!
Не та вже я стала: і
Зледащіла, нездужаю 
І на ноги встати.
Тяжко, Катре, умірати 
В чужій, теплій хаті!«

ЗО*
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460

465

Занедужала небога. 
Уже й причащали,
Й маслосвятіє служили,— 
Ні, не помагало!
Старий Трохим по надвіррю 
Мов убитий ходить; 
Катерина з болящої 
І очий не зводить,— 
Катерина коло неї 
І днює й ночує.
А тим часом сичі в-ночі 
Недобре віщують 
На коморі.

Болящая 
Що-день, що-година,
Ледве чути, питається: 
»Доню Катерино!
Чи ще Марко не приїхав? 
Ох, як би я знала,
Що діждуся, що побачу, 
То ще-б підождала!« VIII.

VIII.

Іде Марко з чумаками; 
Ідучй співає,
Не поспіша до господи, 
Воли попасає.

470 Везе Марко Катерині
Сукна дорогого,
А батькові шитий пояс 
Шовку червоного,
А наймичці на очіпок 
Парчі золотої

475 І червону добру ХУСТКу



485

490

495

З білою габою,
А діточкам черевички,
Фіґ та, винограду,
А всім вкупі червоного 
Вина з Цариграду 
Відер з троє у барилі,
І кавяру з Дону,—
Всього везе, та не знає,
Що діється дома!

Іде Марко, не журиться. 
Прийшов, слава Богу!
І ворота одчиняє,
І молиться Богу.
»Чи чуєш ти, Катерино? 
Біжи зустрічати!
Уже прийшов! Біжи швидче, 
Швидче веди в хату!
Слава Тобі, Спасителю! 
На-силу д’ждала!«
І »Отче наш« тихо-тихо,
Мов крізь сон, читала.

\

500

505

І.

Старий воли випрягає, 
Занози ховає 
Мережані, а Катруся 
Марка оглядає.
— »А де-ж Ганна/ Катерино? 
Я пак і байдуже!
Чи не вмерла?«

— »Ні, не вмерла, 
А дуже нездужа.
Ходім лишень в малу хату,
Поки випрягає
Воли батько; вона тебе,
Марку, дожидає.«



615

\

520

525

530

535

Ввійшов Марко в малу хату 
І став у порогу...
Але злякався.

Ганна шепче: 
»Слава, слава Богуі 
Ходи сюди, не лякайся!...
Вийди, Катре, з хати!
Я щось маю розпитати,
Де-що росказати.«

Вийшла з хати Катерина,
А Марко схилився 
До наймички у голови.
»Марку! Подивися,
Подивися ти на мене!
Бач, як я змарніла?
Я не Ганна, не наймичка,
Я..... «

Тай заніміла.
Марко плакав, дивувався.
Знов очі одкрила,
Пильно-пильно подивилась,—
Й сльози покотились.
»Прости мене! Я каралась 
Весь вік в чужій хаті...
Прости мене, мій синочку!
Я... я твоя мати!«
Тай замовкла...

Зомлів Марко,
Й земля задріжала.
Прокинувся... до матері—
А мати вясе спала!

* із/ХІ. 1845. 
Переяслав.

Перводрук: «Записки о Южной Руси.« Петер
бург 1857, т. 2, стор.149—168 (безіменно).



КАВКАЗ.
(Искренному моєму Якову де Бальмену.)

„Кто дасть гаак'Ь лшй 
код$ и очмгь. /моилгь 
ИСТОЧНИКТі С/ИЗТь, и по* 
паач^см день и поїдь о по* 
ВКІІНЬІХ'Ь*"

Іеремія, ГЛ.ІХ, ст. 1.

За горами гори, хмарами повиті,
Засіяні горем, кровію политі;

Спокон-віку Прометея 
Там орел карає,

5 Що-день божий довбе ребра
Й серце розбиває;
Розбиває, та не випє 
Живущої крови,
Воно знову оживає, 

ю І сміється знову.
Не вмірає душа наша,

' Не вмірає воля,
І неситий не виоре 
На дні моря поля, 

іб Не скує душі живої
І слова живого 
Не понесе слави Бога,
Великого Бога.

Не нам на прю з Тобою стати,
20 Не нам діла Твої судить:

Нам тілько плакать, плакать, плакать,
І хліб насущний замісить 
Кровавим потом і сльозами.



Кати знущаються над нами,
25 А правда наша пяна спить!

Коли вона прокинеться?
Коли одпочити 
Ляжеш, Боже, утомлений,
І нам даси жити? 

зо Ми віруєм Твоїй силі
І Слову живому:
Встане правда, встане воля,
І Тобі одному 
Помоляться всі язики 

зб Бо віки і віки.
А поки що - течуть ріки,
Кровавії ріки!...

За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі!

40 Оттам-то Милостиві Ми,
Ненагодовану і голу,
Застукали сердешну волю 
Тай цькуємо...

Лягло кістьми
ЛюДий муштрованих чимало.

45 А сліз? а крови?
Напоїть,

Всіх імператорів би стало 
З дітьми й внучатами втопить 
В сльозах удовіх...

А дівочих, 
Пролитих нишком серед ночи?

50 А матерніх гарячих сльо;
А батьківських, старих, крівавих? 
Не ріки,—море розлилось,
Огненне море!...

Слава, слава
Хортам;, і гончим, і псарям,



СО
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І нашим батюшкам-.царям!
Слава!

І вам слава, сині гори,
Кригою окуті;
І валі лицарі великі,
Богом незабуті!
Борітеся—поборете І 
Вам Бог помогає;
За вас сила, за вас воля 
І правда святая!

»Чурек і сакля—все твоє:—
Воно не прошене й не дане,— 
Ніхто й не візьме за своє,
Не поведе тебе в кайданах.
У нас.—На те письменні ми, 
Читаєм Божії глаголи,
І од глибокої тюрми 
Та до високого престола 
Усі ми в золоті—і голі.
До нас в науку!

Ми навчим,
По чому хліб і сіль по чім...
Ми, крий нас Боже, не погани, 
Ми настоящі христіяни:
У нас і храми і ікони 
І все добро—сам Бог у нас!
Нам тілько сакля очі коле:
Чого вона стоїть у вас,
Не нами дана? Чом ми вам 
Чурек-же ваш, та так не кинем, 
Як тій собаці? Й чом ви нам 
Платить за сонце не повинні! 
Тай тілько-ж то!...
Ми малим ситі!—



А за те,
Як би ви з нами подружились, 
Багато-б де чого навчились.
У нас же й світа як на те:
Одна Сібір неісходима!
А тюрм ? а люду ? Що й лічить 1 
Од Молдаванина до Фінна—
На всіх язиках все мовчить...
Бо благоденствує!...

У нас
Святую біблію читає 
Святий чернець, і научає,
Що цар якийсь-то свині пас 
Та дружню жінку взяв до себе,
А друга вбив—тепер на небі!
От бачите, які у нас 
Сидять на небі І Ви ще темні, 
Догматами не просвіщенні!
У нас навчіться!

В нас дери,
Дери та дай,
І прямо в рай,

Хоть і рідню всю забери!
У нас—чого то ми не вмієм?
І зорі лічим, гречку сієм, 
Французів лаєм, продаєм 
Або у карти програєм 
Людий,—не Негрів, а таких, 
Таки хрещених, та—лростйх.
Ми не Гініпани! Крий нас, Боже, 
Щоб крадене перекупать,
Як ті Жиди: ми по закону!«...

По закону апостола 
Ви любите брата?
Суєслови, лицеміри,



Господом прокляті!
Ви • любите па братові 
Шкуру, а не душу,
Та й лупите по закону:
Дочці на придане,
Байстрюкові на кожушок,
Жінці на патинки,
Собі-ж на те, що не знають 
Ні діти, ні жінка!

За кого ж Ти розпинався, 
Христе, Сине Божий?
За нас добрих, чи ва слово 
Істини? чи, може,
Щоб ми з Тебе посміялись? 
Воно-ж так і сталось!
Храмй, каплйці і ікони,
І ставникй і мірри дим,
І перед образом Твоїм 
Неутомимії поклони 
За кражу, за війну, за кров: 

Щоб братню кров пролити, просим, 
А потім в дар Тобі приносим 
З пожару вкрадений покров...

Просвітились!... Та ще хочем 
Других просвітити,
Сонце правди показати 
Сліпим, бачиш, дітям.
Все покажем, тілько дайте 
Себе в руки взяти:
Як і тюрми мурувати,
Кайдани кувати,
Як їх носить і як плести 
Кнутк узловаті.—
Всьому навчим, тілько дайте



# Взяти свої гори,
155 Останнії, бо взялй вже

І поле, і море!

І тебе загнали, мій друже єдиний,
Мій Якове любий!

Не за Україну,
А за її ката довелось пролить 

ібо Еров добру, не чорну; довелось запить 
З московської чаші московську отруту.
О, друже, мій добрий, друже незабутий І 
Живою душою в Украйні вітай;
Літай з козаками ло-над берегами'

165 Розриті могили в степу назирай,
Заплач з козаками дрібними сльозами,
І мене з неволі в степу виглядай І

І
А поки-що—мої думи,

Моє люте горе,
170 Сіятиму: нехай ростуть

Та з вітром говорять...
Вітер тихий з України
Понесе з росою
Тії думи аж до тебе;

175 Братньою сльозою
Ти їх, друже, привітаєш,
Тихо прочитаєш,
І могили, степи, гори,
І мене згадаєш.

18/ХІ. 1845. Перводрук: »Новьія стихотворенія А. Пушкина 
Переяслав. и Т. ІПавченко.« Липськ 1859.



І мертвим і зкивим і ненарожденним
землякам моїм в Україні і не в Україні, моє 

дружное посланіе.

Шіре кт© речете, гак© 
люблю Б©га, л Брата св©ег© 
нжавидит'к, л©жь єсть.

Собори, посланіе апостола 
Іоанна, гл. IV, ст. 20.

І.

І світає, і смеркає,
День божий минає,
І знову люд потомлений,
І все спочиває.

5 Тілько я, мов окаянний,
І день і ніч плачу 
На розпуттях велелюдних,
І ніхто не бачить,
І не бачить, і не знає; 

ю Оглухли, не чують,
Кайданами міняються,
Правдою торгують,
І Господа зневажають,—
Людий запрягають

15 В тяжкі ярма, орють лихо,
Лихом засівають...
А що вродить?

Побачите,
Які будуть жнйва! 1

Схаменіться, недолюдки,
20 ДІТИ юродиві!



Подивіться на рай тихий,
На свою Вкраїну;
Полюбіте щирим серцем 
Велику руїну!'
Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю 
Не шукайте, не питайте 
Того, що немає 
І на небі, а не тілько 
На чужому полі...
В своїй хаті—своя правда,
І сила, і воля!

Нема на світі України,
Немає другого Дніпра;
А ви претеся на чужйну 
Шукати доброго добра,

' Добра святого, волі, волі, 
Братерства братнього...

Найшли,
Неслй, неслй з чужого поля,
І в Україну принеслй 
Великих слів велику силу,
Тай більш нічого.,.

Кричите,
Що Бог создав вас не на те, 
Щоб ви неправді покланялись,
І хилитесь, як і хилялись,
І знову шкуру дерете 
З братів незрячих, гречкосіїв,
І сонця правди дозрівать 
В німецькі землі, у .чужії,
Претеся знову.

Як-би взять 
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,



Тоді-б зостався сиротою 
З святими горами Дніпро!

55 Ох, як би то' сталось, щоб ви не вертались,
Щоб там і здихали, де ви лорослй!

Ііе плакали-б діти, мати-б не ридала,
ІІе чули-б у Бога вашої хулй;

І сонце-б не гріло смердячого гною 
бо На чистій, широкій, на вольній землй;

І люди-б не знали, що ви за орлй,
І не покивали-б на Бас головою...

Схаменіться ! будьте люде,
Бо лихо вам буде:

65 Розкуються незабором
Заковані люде;
Настане суд!

Заговорить 
І Дніпро, і гори,
І потече сто ріками 

70 Кров у синє море
Дітий ваших... і не буде 
Кому помагати:
Одцурається брат брата 
І дитини мати;

75 І дим хмарою заступить
Сонце перед вами,
І на-віки прокленетесь 
Своїми синами.
Умийтеся! образ Божий 

80 Багном не скверніте!
Не дуріте дітий ваших,
Що вони на світі
На те тілько, щоб панувать;
Бо невчене око

85 Загляне їм в саму душу



Глибоко, глибоко... 
Дознаються небожата,
Чия на вас шкура,
Та й засудять,—і дремудрих 
Немудрі одурять.

П.

Як-би ви вчились так, як треба 
То й мудрость би була своя;
А то залізете на небо:
»І ми—не ми, і я—не я!
І все те бачив, все те знаю:
Немає пекла, а-ні раю,
Немає й Бога, тілько я,
Та куций Німець узловатий 
А більш нічого...«

— »Добре, брате!
Що-ж ти таке?«

— »Я не знаю—
Нехай Німець скаже!«

Оттак то ви навчаєтесь 
У чужому краю!
Німець скаже: »Ви Моголл«.
— »Моголи, Моголи,
Золотого Тамерлана 
Онучата голі1«
Німець скаже: »Ви Славяне«.
— »Славяне, Славяне;
Славних нрадідів великих 
Правнуки погані!«
І Колляра читаєте 
З усієї сили,
І ІПафарика, і Ганку,
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130

125
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135

140

145

І в славянофили
Так і лретесь, і всі мовн
Славянського люду,
Всі знаєте, а своєї 
Дасть-Біг І—

»Колись будем 
І по свбйому глагблать,
Як Німець покаже,
А до того й історію 
Нам нашу розкаже.
Оттоді міі заходимось!«

Добре заходились 
По німецькому показу 
Тай заговорили
Так, що й Німець не вторбпа, 
Учитель великий,
А не то, щоб прості люди.
А гвалту! а крику!
»І гармонія, і сила,
Музика, та й годі!
А історія?—Поема 
Вольного народу...
Що ті Рймляне убогії 
Чорт-зна що—не БрутиІ...
У нас Брути і Доклеси 
Славні, незабуті!...
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась!«
Кровю вона умивалась,
А спала на купах,
На козацьких вольних трупах, 
Окрадених трупах!...

V. а. т. і. З і
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160
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170

176

Подивіться лишень добре, 
Прочитайте знова 
Тую славу, та читайте 
Од слова до слова;
Не минайте а-ні титла,
Ніже тії коми,
Все розберіть, та й спитайте 
Тоді себе: що ми?
Чиї діти? яких батьків?
Ким, за-що закуті?
Та й побачите, що ось-що 

Ваші славні Брути:
Раби, підніжки, грязь Москви, 
Варшавське сміття ваші папи 
Ясновельможнії гетьмани І 
Чого ж ви чванитеся,—ви,
Сини сердешної Украйни?
Що добре ходите в ярмі,
Ще краще, як ді; и ходили ?!
Не чваньтесь: з вас деруть ремінь, 
А 8 їх, бувало, й лій топили!

Може чванитесь, що братство 
Віру заступило?
Що Синопсм, Трапезунтом 
Галушки варило?
Правда ваша: наїдались,
А вам тепер вадить,
І на Січі мудрий Німець 
Картопельку садить;
А ви її купуєте, 
їсте на здоровя,
Та славите Запорожжя.
А чиєю к'ровю 
Огта земля напоєна,
Що картоплю родить?
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Сам байдуж©—аби добра 
Була для горбду 1 
Л чванитесь, що ми Польщу 
Колись завалили І...
Правда ваша: Польща впала, 
Та й вас роздавйла.

Так ось як кров свою лилй 
Батьки за Москву і Варшаву, 
І нам, синам, передалй 
Свої кайдани, свою славу І •

О

III.

Доборолась Україна 
- До самого краю:

Гірше Ляха свої діти 
її розпинають;
Замість пива—праведную 
Кров із ребер точуть,— 
Просвітити, кажуть, хочуть 
Материнські очі 
Современними огнями,
Повести за віком,
За Німцями недорі. у*.
Сліпую каліку.
Добре! Ведіть, показуйте 1 
Нехай стара мати 
Навьа.ться, як дітий тих 
Нових доглядати!
Показуйте 1

За науку—
Не торгуйтесь! буде 
Материнська добра плата: 
Розпадеться луда

ЗІ*
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11а очах ваших неситих, 
Побачите славу,
Живу славу дідів с оїх 
І батьків лукавих!...

' Учітеся, брати мо ! 
Думайте, читайте,
І чужому научайтесь,—
Свого не цурайтесь:
Бо хто матір забуває,
Того Бог карає,
Чужі люде цураються,
В хату не пускають,
Свої діти, я.: чужії,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.

Я ридаю, я : вгадаю 
Діла незабуті
Дідів наших: тяжкі діла!
Як би їх забути,
Я оддав би веселого 
Віку полозину...

Оттакато наша слава, 
Слава України!...
Оттак і ви прочитайте,
Щоб не сонним снились 
Всі неправди, щоб розкрились 
Висоці могили 
Перед вашими очима,
Щоб ви ролштали 
Мучеників: кого, коли,
Й за що розпинали?...



Обніміте-ж, брати мої,
Найменшого брата,—
Нехай мати усміхнеться,
Заплакана мати І ' 'г ■
Благословіть дітий своїх ‘
Твердими руками,
І обмитих поцілуйте 
Вольними устами!
І забудеться срамотня 
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України,
І світ ясний, невечерній,
Новий засіяє...
Обніміться-ж, братй мої,
Молю вас, благаю!

14. ХІТ. 1845. Перводрук: Шовне стихотворенія Пушкшіа 
Вюнища. і Шавченко.« Липськ 1859, стор.24—34.

ХОЛОДНИЙ ЯР.
У всякаго* своє лихо,

І в мене те лихо;
Хоть не своє, позичене,
А все-таки лихо.

б На що б, бач ся, те згадувать;
Що давно минуло,
Будйть Бог-знає колишнє? 
Добре, що заснуло!...

250

255

2С0



Хоть би й Яр той!
Вже до його

ю І стежки малої
Не осталось, і здається,

_ Що ніхто й ногою
Не ступив там, а згадаєш,
То була й дорога 

із 3 манастиря Мбтриного
До Яру страшного.
В Яру колись гайдамаки 
Табором стояли,
Лагодили самопали,

20 Ратища стругали.
У Яр колись сходилися,
Мов із хреста зняті,
Батько з сином,
І брат з братом,

25 Одностайне стати
На ворога лукавого,

. На лютого Ляха.

Де ж ти дівся, в яр глибокий 
Протоптаний шляху? 

зо Чи сам заріс темним гаєм?
Чи то засадили 
Нові кати, щоб до тебе 
Люди не ходили 
На пораду: що їм діять 

35 3 добрими панами,
Людоїдами лихими,
Нбвими Ляхами?
Не сховаєте: над Яром 
Залізняк вітає,

40 Та на Умань позидає,
Гонту виглядає.
Не ховайте, не топчіте
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65

60

65

Святого закона 
Не зовіте преподобним - 
Лютого—Нербна!
Не славтеся царевою 
Святоіо війною,
Бо ви й самі не знаєте, 
Що царики коять,
А кричитб, що несете 
І душу і шкуру 
»3а отечество«1

Єй-Богу,
Овеча натура!
Дурний шию підставляє 
Й сам не знає, за-що,
Та ще й Гонту зн°важає, 
Ледаче ледащо! 
»Гайдамаки—не воипьі,— 
Разбойники, ворьі,
Пятно вь нашей исторіиН 
Брешеш, людоморе!
За святую правду, волю 
Розбійник не встане,
Не розкує закований 
У ваші кайдани 
Народ темний; не заріже 
Лукавого, сина;
Не розібє живе серце 
За свою Вкраїну!
Вй—розбійники неситі, 
Голодні ворони!
По якому правдивому, 
Святому закону 
І землею, всім даною,
І сердешним людом 
Торгуєте ?



Стережіться-ж,
' Го лихо вам буде,
■ Тяжке лихо.

Дуріть дітий 
І брата сліпого,

80 Дуріть себе, чужих людий,
Та не дуріть Бога!
Бо в день радости над вами 
Розпадеться кара,
І повіє новий огонь 

85 3 Холодного Яра!

17'ХІТ. 1845. Перводрук: »Новня стихотворенія Пушкина
Вюнища. и Шавченко.« 1859.

Псалми Давидові. •
і.

Блаженний муж на лукаву 
Не вступає раду,
І не стане на путь злого,
І з лютим не сяде;

5 А в законі Господньому
Серце його й воля 
Навчається; і стане він,
Як на добрім полі,
Над водою посажене, 

ю Древо; зеленіє,
Плодом вкрите: так і муж той 
В добрі своїм спіє.



Л лукавих, нечестивих,
І слід пропадає;
Як той попіл над землею 
Вітер розмахає..
І не встануть з праведними 
Злії з домовиті;
Діла добрих обновляться,
Діла злих загинуть.

XII.

Чи ти мене, Боже милий, ‘ 
Навік забуваєш ?
Одвертаєш лице своє,
Мене покидаєш?
Доки буду мучить душу 
І серцем боліти?
Доки буде ворог лютий 
На мене дивитись 
І сміятись?

Спаси мене, 
Спаси мою душу,
Да не скаже хитрий ворог: 
»Я його подужав!«
І всі злії ПОСМІЮТЬ! я,
Як упаду в руки,
В руки вражі.

Спаси мене
Од лютої муки,
Спаси менеї

ПомоліЬся 
І воспою знову 
Твої блага чистим серцем, 
Псалмом тихим, нбвим.



ХІЛІІ.

Боже І Нашими ушима 
Чули Твою славу.
І діди нам розказують 
Про давні кроваві 
Тії літа, як рукою 
Твердою своєю 
Розвязав Ти наші руки 
І покрив землею 
Трупи ворожі, і силу 
Твою возхвалили 
Твої люди і в покої,
В добрі одпочили,
Славя Господа.

А нині
Покрив-єси знову 
Срамотою свої люди,
І вороги нові
Розкрадають, як овець, нас 
І жеруть...

Без плати 
І без ціни оддав-єси 
Ворогам проклятим;
Покинув нас на сміх людям, 
В наругу сусідам,
Покинув нас, яко в притчу 
Нерозумним людям.
І кивають, сміючйся,
На нас головами ;
І всякий день перед інамц— 
Стид наш перед нами. /- 
Окрадені, замучені,,.
В путах у міра єм,
Не молимось чужим оогам,
А Тебе благаєм:



Поможи нам, ізбавй нас 
Вражої наруги!
Поборов Ти першу силу,
Побори і другу,
Ще лютійшу.

Встань же, Боже— 
Вскую будеш спати,
Од сліз наших одвертатись, 
Скорби забувати?
Смирилаея душа наша,
Тяжко жить в оковах!
Встань же, Боже,—похможи нам, 
Встань на ката знову!

ЬІІ.

Пребезумний в серці скаже, 
Що Бога немає,
В беззаконії мерзіє,
Не творить благая.
А Бог дивиться: чи є ще 
Взискающий Бога?
Нема добре творящого,
Нема ні одного!
Коли вони, неситії 
Гріхами, дознають ? 
їдять люди замість хліба,
Бога не згадають.
Там бояться, лякаються,
Де страху й не буде,—
Так самі себе бояться 
Лукавії люде.
Хто-ж пошле нам спасені є,
Верне добру долю?



Колись Бог нам верне волю, 
Р08Гбє неволю.

Восхвалимо Тебе, Божо, 
Хваленієм всяким; 
Возрадується Ізраїль 
І святий Іаков.

ШІ.

Боже! Спаси, суди мене 
Ти по своїй волі!
МоліЬсь, Господи, внушй їм 
Уст моїх глаголи!
Бо на душу мою встали 
Сильнії чужії,
Не зрять Бога над собою,
Не знають, що діють.
А Бог мені помогає,
Мене заступає,
І їм правдою своєю 
Вертає їх злая.

ПомоліЬся Господеві 
Серцем одиноким,
І на злих моїх погляну 
Незлим моїм оком.

ІіХХХІ.

Між царями й судіями 
На раді великій 
Став земнйх владик судити 
Небесний Владика.



»Док6лі будете стяжати 
ізо І кров невинну розлисать

Людий убогих, а багатим 
Судбм лукавим помагать?
Вдові убогій поможіте,
ІІе осудіте сироти,

136 І виведіть із тіснотй
На волю тихих, заступіте 
Од рук неситих!«—

Не хотять
Познать, розбити тьму неволі,—
І всує—Господа глаголи, 

ио І всує плачеться земля.'

Дарі, раби—однакові 
Сини перед Богом;
І ви вмрете, як і князь ваш 
І ваш раб убогий.

145 Встань же, Боже, суди землю
І судей лукавих!
На всім свігі Тйоя правда 
І воля і слава.

ХСІІІ.

Господь Бог лихих карав,—* 
ібо Душа моя знає.

Встань же, Божеі Твою славу 
Гордий зневажає.
Вознесися над землею 
Високо високо,

ібб Закрий славою своєю
Сліпе, горде око.
Доки, Господи, лукаві



Хваляться, доколі 
Неправдою ?

Твої люди
160 Бо тьмі і в неволі

• Закували, добро Твоє 
Кровю затопили,
Зарізали прохожого,
Вдову задавили

165 І сказали: »Не зрить Господь,
Ні -же теє знає«.
Умудрітеся, немудрії 
Хто світ оглядає,
Той і серце ваше знає 

по І думп лукаві.
Дивітеся ділам Його,
Його вічній славі!

Благо тому, кого Господь 
Карає між нами,—

175 Не допуска, поки злому'
Ізриється яма.

Господь любить свої люди, 
Любить, не оставить, 
Дожидає, поки правда 

іео • Перед ними стане.

Хто б спас мене од лукавих 
І діющих злая?
Як-би не Бог поміг мені,
То душа-б живая 

Ш Бо тьмі ада потонула,
Проклялась на світі.

Ти, Господи, помагаєш 
По 'землі ходити,



Ти радуєш мою душу 
190 І серце врачуєш;

І пребуде Твоя воля 
І труд Твій не всує. 
Вловять душу праведничу, 
Кров добру осудять.

і9б Мені Господь пристанище,
Заступником буде,
І воздасть їм за діла їх 
Кроваві, лукаві,
Погубить їх, і їх слава 

гоо Стане їм в неславу.

СХХХІІ.

Чи є що краще, лучше в світі, 
Як у-купі жити,
З братом добрим добро певне 
Пожить, не ділити ?

206 Яко міро добровонне
З голови честнбї 
На бороду Аароню 
Спадає росою,
На гаптовані омети 

2іо Ризи дорогої;
Або рбси Єрмонськії 
На святії гори 
Високії Сіонськії 
Спадають і творять 

2іб Добро тварям земнородним,
І землі, і людям,—
Оттак братів благих своїх 
Госпбдь не забуде.



Воцариться в дому тихім, 
220 В СЄМЇ ТІЙ великій,

І пошле їм добру долю 
Од віка до віка.

СХХХУІ.

225

230

235

240

245

На ріках круг Вавилбна 
Під вербами в полі,
Сиділи міі і плакали 
В далекій неволі,
І на вербах по Л шал іі 
Органи глухії,
І нам стали сміятися 

* Едомляни злії:
»Роскажіть нам пісню вашу 
Може й ми заплачем;
Або нашу заспівайте, 
Невольники нашіІ«
— »Якої-ж ми заспіваєм 
На чужому полі?
Не співають веселої 
В далекій неволї.
І коли тебе забуду, 
Ієрусалиме,
Забвен буду, покину ий, 
Рабом на чужині!
І язик мій оніміє,
Висохне лукавий,
Як забуду помянуги 
Тебе, наша славо!
І Госпбдь наш вас помяне, 
Едомськії діти,
Як кричали ви: »Руіінуйте', 
Руйнуйте, паліте



Сіон святий!«
Вавилоня

Дщере окаянна!
Блаженний той, хто заплатить 
За твої кайдани!

255 Блажен, блажен І Тебе, злая,
В радості застане 
І розібє дітий твоїх 
О холодний камінь!

СХІЛХ.

Псалом новий Господеві 
260 І новую славу

Воспобм честнйм собором, 
Серцем нелукавим!
Во псалтирі і тимпані 
Воспоєм благая, '

265 Яко Бог кара неправих,
Правим помагає.
Преподобнії во славі 
І на тихих ложах 
Радуються, славословлять,

270 Хвалять імя Боже;
І мечі в руках їх добрі, 
Гострі обоюду,
На отмщеніє неправди 
І в науку людям.

275 Окують царей неситих
В залізнії пута,
І їх, славних, оковами 
Ручними окрутять,
І осудять неправедних

V.  А .  Т . І . 32



280 Судбм своїм правим,
І во віки стане слава,
Преподобним слава!

19/ХІІ. 1845. Ііерводрук: Кобзар 1860, стор.223—244.
Вюншца.

Малопькій Маряпі.
Рости, рости, моя пташко, 
Мій маковий цвіте, 
Розвивайся, коли твоє 
Серце не розбите.,

5 . Поки люди не дознали
Тихої долини!...
Дознаються—пограються, 
Засушать тай кинуть.
А-ні літа молодії, 

ю Повиті красою,
Ні карії оченята,
Умиті сльозою,
А-ні серце твоє тихе 
Добреє дівоче

із Не заступить, не закрив
Неситії очі.
Найдуть злії, та й окрадуть...
І тебе убогу 
Кинуть в пекло...-

Замучишся



Не цвіти-ж, мій цвіте новин,
„ Нерозвитий цвіте!

Зовянь тихо, поки твоє 
Серце не розбите І

20 XII. 1845. Перводрук: Петербурське видання 1907.
Бюнища.

Минають, дні, минають ночі,
Минає літо, шелестить 
Пожовкле листя; гаснуть очі, 
Заснули думи, серце спить.

5 І все заснуло,—і не знаю,
Чи я живу, чи доживаю,
Чи так по світу волочусь,
Бо вже й не плачу й не сміюсь...

. Доле, де ти ? Доле, де ти ? 
ю Нема ніякої 1

Коли доброї жаль, Боже,
То дай злої, злоїі

Не дай спати ходячому, 
Серцем замірати,

15 І гнилою колодою
По світу валятись; 4 
А дай жити, серцем жити 
І людий любити,
А коли ні,—то проклинать 

20 І світ запалити І

Страшно впасти у кайдани, 
Умірать в неволі,



А ще гірше—спати, спати,
І спати на волі,

25 І заснути на вік-віки,
І сліду не кинуть 
Ніякого: однаково—
Чи жив, чи загинув...

Доле, де ти? Доле, де ти? 
зо Нема ніякої!

■ Коли доброї жаль, Боже,
То дай злої, злої!

1845. 21/ХІІ. . Перводрук: »Основа« 1861,
Вюнища. кн. III, стор. 1—2.

Три літа.
І день—не день, і йде—не йде, 

А літа стрілою
5 Пролітають, забірають

Все добре з собою,
Окрадають добрі думи,
0 холодний камінь 
Розбивають серце наше

ю І співають амінь.—
Амінь всему веселому 
Од нині до віку,
1 кидають на розпутті 
Сліпого каліку.

15 Невеликії три літа
Марно пролетіли...
А багато в моїй хаті 
Лиха наробили.



50 і

Спустошили убоге 
20 Моє серце тихе,

. Погасили усе добре,
Запалили лихо,
Висушили чадом-димом 
Тії добрі сльози,

25 Що лилися з Катрусею
В московській дорозі,
Що молились з козаками 
В турецькій неволі,
І Оксану, мою зорю, 

зо Мою добру долю,
Що-день Божий умивали,
Поки не підкрались 

„ Злії літа,—та все теє 
Заразом украли.

зз Жаль і батька, жаль і матір,
І вірну дружину,
Молодую, веселую,
Класти в домовину;
Ж&ль великий, брати мої!

40 Тяжко годувати
Малих діток неумитих 
В нетопленій хаті!
Тяжке лихо, та не таке,
Як тому дурному,

45 Що полюбить, побереться,
А вона другому
За три шаги продається
Та з його й сміється.
От де лихо! от де серце 

зо Разом розірветься!

Оттаке то злеє лихо 
Й зо мною спіткалось:
Серце люди полюбило



І в людях кохалось,
І вони його вітали,
Гралися, хвалили...
А літа тихенько крались 
І сльози сушили,
Сльози щирої любови...
І я прозрівати
Став потроху... доглядаюсь— 
Бодай не казати!
Кругом мене, де не гляну, 
Не люди, а змії...
І засохли мої сльози—
Сльози молодії.
І тепер я розбитеє 
Серце ядом гою—
І не плачу й не співаю,
А вию совою.
Огтаке-то!

Що хочете,
То те і робіте—
Чи голосно зневажайте,
Чи нишком хваліте 
Мої думи,—однаково,
Не вернуться знову 
Літа мої молодії,
Веселеє слово 
Не вернеться!...

І я серцем 
До вас не вернуся,
І не знаю, де дінуся,
Де я пригорнуся,
І з ким буду розмовляти, 
Кого розважати,
І перед ким мої думи 
Буду сповідати?
Думи мої! літа мої,



Тяжкії три літа!
До кого ви прихилитесь,

«о Мої злії діти?
Не хилітесь ні до кого,
Ляжте дома впати;
А я піду четвертий год 
Новий зустрічати.

95 Добрийдень же, новий годе,
В торішній свитині!
Що ти несеш в Україну 
В латаній торбині?
»Благоденствіє, указом 

юо Новеньким повите ?...«
Іди-ж здоров, та не забудь 
Злидням поклонитись 1

22'ХІІ. 1845. Перводрук: »Бьілое« 1906,
Вюнища. ■ книжка за липень.

ЗАПОВІТ.
Як умру, то поховайте 

Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій: 

б Щоб лани широкополі
І Дніпро, і кручі 
Було видно, було чути,
Як реве ревучий 1 *

* Як понесе з України 
ю У синєє море

Кров ворожу,—оттоді я



І лани і гори,
Все покину і полину 
До самого Бога 

15 Молитися.
— А поки що—

Я не знаю Бога!

Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте,
І вражою, злою кровю 

20 * Волю окропіте!
І мене в сімї великій,

. ! В сімї вольній, новій,
«•>-’ Не забудьте поминути
’ Незлим, тихим словом!

25 XII. 1845. Перводрук: »Новшг стихотворенія Пушкина 
Переяслав. и Шавченка«. Липськ 1859 п. з. »Думка«.

Лілея.
»За-що мене, як росла я,

, Люди не любили?
' За-що мене, як виросла,

Молодую' вбили ?
5 За-що-ж вони тепер мене

В палатах вітають, 
Царівною називають,
Очий не спускають,
З мого цвіту, дивуються, 

ю Не знають, де діти?
Скажи-ж мені, мій братіку,



Королевий цвіте!«
— »Я не знаю, моя сестро!«

І цвіт королевий 
Схилив свою головоньку 
Червено-рожеву 
До білого, пониклого 
Личенька лілеї.
Сам Господь вітав над ними 
І творив святеє 
Землі грішній...

І лілея
Росою-сльозою 
Заплакала і сказала:

і

— »Брате мій! З тобою 
Ми давно вже кохаємось,
А я й не сказала,
Як була я людиною,
Як я мордувалась...- 
Моя мати—чогось вона 
Сердешна журилась,
І на мене, на дитину, 
Дивилась-дивилась 
І плакала.

Я не знаю,
Мій брате єдиний,
Хто їй лихо заподіяв...
Я була дитина....
Я гралася, забавлялась;
А вона все вяла,
Та нашого злого пана 
Кляла-проклинала,
Та й умерла.

А пан оттой 
Взяв догодувати
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Мене малу. Я виросла 
У білих палатах,
І не знала, що байстря я, 
Що його дитина.
Він поїхав десь далеко,
А мене покинув.
І проклялй його люди, 
Будинок спалили,
А мене... не знаю за-що, 
Убили—не вбили,
Тілько мої довгі коси 
Остригли; накрили 
Острижену ганчіркою,
Та ще й реготались;
Жиди навіть нечестиві 
На мене плювали.
Оттаке-то, мій братіку,
Було мені в світі!
Молодого, короткого 
Не далй дожити 
Люди віку...

Я умерла 
Зімою під тином,
А весною процвіла я 
Цвітом при долині,—•

Щвітом білим, як сніг білим, 
Гай возвеселила.
І ті-ж люди, і ті-ж пани,
Що зімою вбили, 
Поприходили весною 
Дивом дивувались, 
Дівчаточка заквітчались,
І почали звати 
Лілеєю-снігоцвітом;
Д я процвітати
Стала в гаї, і в теплиці,

£



І в білих палатах...
Скажи-ж мені, мій братіцу,

80 Королевий цвіте:
На-що мене Бог поставив 
Цвітом на сім світі?
Щоб людий я веселила,
Тих самих, що вбили 

85 Мене й матір?!
Милосердний,

Святий, Боже милий!...«

І заплакала лілея.
А цвіт королевий 
Схилив свою головоньку 

90 Червоно-рожеву
На білеє, пониклеє 
Личенько лілеї.

25 VII. 1846. Перводрук: »Слово« (Львів) 1862. № 12
Київ.

«•

Русалка.
^Породила мене мати 
В високих палатах,
Та й понесла серед ночі 
У Дніпро купати.
Купаючи, розмовляла 
Зо мною малою:

— »Пливи, пливи, моя доню, 
Дніпром за водою,
Та випливи русалкою 

ю Завтра серед ночі;



Я виведу гулять пана,
А ти й залоскочеш. 
Залоскочи, моє серце,— 
Нехай не сміється 
Надо мною, молодою; 
Нехай пє—упється 
Не моїми кров-сльозами,— 
Синьою водою 
Дніпровою; нехай собі 
Гуляє з дочкою!
Пливи-ж, моя єдиная! 
Хвилі мої, хвилі, 
Привітайте русалоньку!«
І заголосила,
Тай побігла.

А я собі
Длила за водою,
Поки сестри не зустріли,
Не взялй з собою.
Уже з тиждень, як росту я,
З сестрами гуляю 
О-півночі, та з будинку 
Батька виглядаю...
А може вже—поєдналась 
З паном у палатах?
Може, знову роскошує 
Моя грішна мати?«

Тай замовкла русалонька, 
В Дніпро поринула,
Мов пліточка, а лозина 
Тихо похитнулась.

Вийшла мати погуляти,
Не спиться в палатах;
Пана Яна нема дома 
Ні з ким розмовляти.



— ГЮІ) —

•і.') А як прийшла до берега,
То й дочку згадала,
Нагадала, як купала 
І як примовляла.
Та й байдужбі

Пішла собі
бо У палати спати...

Та не дійшла: довелося 
В Дніпрі ночувати.

Вискочили регочучи 
Дніпрові дівчата,

65 Та до неї: уходили,
Тай й ну лоскотати!
»Сестри, сестри, не лоскочіть, 
Бо се моя мати!«
Сестри раді, що піймали, 
Грались, лоскотали,
Поки в вершу не запхали, 

со Та й зареготались...

Одна тілько русалонька 
Не зареготалась.

9 VIII. 1846. 
Київ.

Перводрук: »Вечерниці« 1862, 
ч. 22, стор. 183.



ВІДЬМА.
(Осика.)

„Да пріидетт^же слирть 
на на, н да снидВтт», во 
адт* живи, гако лукавство 
вт* жиаифахік н\гк пссред'к 
их'ь.44

Псалом.

Молйся, знову уповаю,
І знову сльози виливаю,
І думу тяжкую МОК)

Німим стінам передай. 
Озовітеся-ж, заплачте,
Німії, зо мною
Над неправдою людською,
Над долею злою,
Озовітесь І

А за вами,
Може, озоветься 
Безталання невсипуще,
І нам усміхнеться,
Поєднає з недолею 
І з людьми, і скаже 
Спасибі нам; помолиться,
Й тихо спати ляже. І

І примиренне му приснятьс я - 
І люди добрі, і любов,
І все добро.

І встане рано 
Веселий, і забуде знов 
Свою недолю; і в неволі



Познає рай, познає волю 
І всетворящую любов.

Така моя рада, незнаємий брате:
25 Смирнсь перед Богом, людий не займай,

Шукай собі, брата в палатах і в хаті 
І дбай домовину, а слави не дбай І 
Бо вона не спинить віку молодого,
Не верне з-за літа нашої весни, 

зо Оттак то, мій друже І Молись, брате, Богу
І мене в молйтвах своїх помяни.

І.

Росте в полі на могилі 
Осика заклята;
Оттам відьма похована,—

35 Хрестітесь, дівчата!
Хрестітеся... і не кваптесь 
На панів лукавих,
Бо згинете, осміяні,
Наробите слави,

40 Злої слави на сім світі,
А на тім...!

Крий, Боже!
За гріхи такі великі 
Сам Бог не поможе.
Нехай пани знущаються,

45 Братами торгують
Та сльозами кровавими 
Сатану частують,— 
їх вже душі запродані,
То їм і байдуже,

бо А вам треба стерегтися.
Стерегтись—тай дуже!
Стережіться-ж 1



Кохайтеся 
Хоч із наймитами,
З ким хочете, мої любі,
Тілько не з панами!

Коло осіннього Миколи, 
Обідрані, трохй не голі, 
Бендерськйм шляхом у-ночй 
Ішли цигани, а йдучй— 
Звичайне, вольнії—співали; 
Ішли, ішли, а потім стали, 
Шатро край шляху розпялй, 
Огонь чималий розвелй 
І кругом його посідали:
Хто з шашликом, а хто і так— 
За те "він вольний, як козак 
Колись-то був.

Сидять, куняють, 
А за шатром в степу співає, 
Неначе пяна, з приданок 
До-дому йдучи, молодиця:

(Голос за шатром)
»0й у новій хаті 

Полягали спати;
Молодій приснилось, .
Що мати сказилась,
Свекор оженився,
Батько утопився.
І.......гу!.......... «

Цигани слухають, сміються:
»І де ті люди тут возьмуться?
Отеє, мабуть, із-за Дністра,
Бо тут все степ... Мара! мара!« 
Цигани крикнули, схопились,
А перед ними опинилось



То, що співало.
Жаль і страх!

ег, В свитині латаній дріжала
Якась людина; на ногах 
І на руках повиступала 
Од стужі кров: аж струпом стала,— 
І довгі коси в репяхах 

90 Об поли бились в ковтунах;
Постояла, а потім сіла 
Коло огню і руки гріла 
На самім полумї.

»Ну, так!
Оженився неборак!«—

95 Сама собі вона шептала,
І тяжко, страшно усміхалась...
Що-ж се таке?—Се не мара,
Моя се мати і сестра,
Моя се відьма, щоб ви знали.

Цигани.

100 А відкіля ти, молодице?

Відьма.

Хто? Я? (Співає:)
»Як була я молодиця, 

Цілували мене в лиця;
А як стала стара баба,—•

Ю5 Цілували-б, була-б рада.«

Циган.

Співуча, нічого сказать! 
Як-би собі таку достать,
Та ще й з медведем...



ііідьма.
Я співаю;

Чи то сижу, чи то гуляю, 
по Все співаю, все співаю,—
Уже забула говорить,
А перше добре говорила. • '

Циган.

Де-ж ти була, що заблудила?

( Відьма.

Хто? я? чи ти? (Шепче:) Цить лишень, цить 
П5 Он бач, зо мною пан лежить!

Огонь погас, а місяць сходить,
В яру пасеться вовкулак... (Усміхається).
Я в приданках була, впилася,
І молода не придалася...

120 А все то прокляті пани 
З дівчатами такеє діють...

Ще треба другу одружить,
Піду ще сина хоронить,

А то без мене* не зуміють 
125 І в домовину ПОЛОЖИТЬ.

Циган.

Не йди, небого! Будь тут з намп!
У нас, їй Богу, добре жить!

Відьма.

А діти єсть у вас?

Циган.

Немає.



Шдьма.

ізо Кого-лс годуєте-єсте ?
Кого ви спати кладетб?
Кого колишете в-ночи?
Лягаючи і встаючи 
За кого молитесь?

Ох, діти І
135 І все діти... І все діти...

ІІе .знаю, де од їх подітись?
Де не піду,—й вони за мною!
Вони з’їдять мене колись І...

Циган.

Не плач, небого, не журись!
140 У нас дітий нема й заводу.

Відьма.

Хоч з гори та в воду...

І відьма тяжко заридала. 
Цигани мовчки дивувались,
Покй поснули, де хто впав.

145 Вона-ж не спала, не журилась, 
Сиділа, ноги устромила 
В гарячий попіл.

Виступав
Щербатий місяць з за могили 
І на шатро мов позирав,

150 Аж поки хмари заступили.

Чом не спиться багатому, 
Сивому, гладкому?
Чом не спиться убогому, 
Сироті старому?

155 Оден дума, як би його
зз*



Достроїть палати;
Другий дума, як би‘його 
На подзвін придбати.
Оден старий одпочине 

160 В пишній домовині,
Другий старий—і так собі 
Де-небудь під тином.
І обидва спочивають 
І гадки не мають!

165 Убогого не згадають,
А того ще й лають.
Не спиться старому ні в полі, ні в хаті, 
А треба як-нббудь віку доживати.

Іс '«
к

іі.

Коло огню старий циган 
170 3 люлькою куняє,

Позирає на приблуду,
Й на подзвін не дбає.

Циган.
Чому не ляжеш, не спочинеш? 
Зірниця сходить—подивись!

/ Відьма.
175 Дивилась я вже—ТИ ДИВИСЬ І

Циган.
Ми рано рушимо, покинем,
Як не проспишся.

Відьма.
Не проспліЬсь,

Я вже ніколи не просплюсь!...

N



Оттак де-небудь і загину 
180 У буряні... (Співає тихо:)

»Гаю, гаю, темний гаю, 
Тихенький Дунаю 1 
Ой у гаї погуляю,
В Дунаї скупаюсь,

185 В зеленому баговйнні
Трохи одпочину...
Та може ще, хоч каліку,
Приведу дитину.«

Дарма! Аби собі ходило, 
ш Та вміло матір проклинать...

А он,—чи бачиш? На могилі 
Очима лупа кошеня!
Іди до мене: кицю, кицю!... •
Не йде прокляте бісеня...

195 А то дала-б тобі напиться
З моєї чистої криниці... (Приспівує:)

»Стоїть кутя на покуті,
А в запічку діти;
Наплодила, наводила, 

гоо Та нема де діти.
Чи то потопити.?
Чи то -подушити ?
Чи Жидові на кров продать, 
А гроші пропити?«

205 Що, добре наші завдають?
Сідай лиш блйзченько,—оттут... І 
Ото-то й то!

А ти не знаєш, 
Що я в Волощині була?
Я роскажу, як нагадаю...



2іо Близнят в Бендерах привела, *
У білих Яссах колихала,

. У Дунаєві купала,
В ТуреЧЧИНІ СПОВИЛсІ,

Та до-дому однеслй.,—
215 Аж у Київ; та вже дома,

Без кадила, без кропила,
За три шаги охрестила,
А три шаги пропила... 
Упилася, упилась!...

220 І досі пяна!...
І вже ніколи не просплюся,
Бо я вже й Бога не боюся 
І не соромлюся людий.
Коли-б мені оттих дітий 

225 Найти де-небудь!
* Ти не знаєш,

Чи є в Туреччині война?

Циган.

Була колись, тепер нема, 
Умер найстарший старшина.

Відьма.

А я думала, що й досі, 
гзо Аж уже немає...

Слухай лишень! Скажу тобі, 
Кого я шукаю.
Я шукаю Наталочку,

' Та сина Івана...
235 Дочку свою Наталочку,

Та шукаю пана,
Того Ірода, що—знаєш?... 
Стрівай! Нагадала...
Як була я молодою—



240 ф І гадки не мала,

По садочку похожала. 
Квітчалась, пишалась,
А він мене і набачив,—
Ірбд!

І не снилось,
245 Що я була кріпачкою,

А то-б утопилась,
Було-б легше...

От набачив, 
Та й бере в покої,
І стриже, неначе хлопця,

250 І В ПОХОД 3 собою

Бере мене.
У Бендери

Прийшли ми; стояли 
З Москалями на кватирах,— 
А москалі за Дунаєм 

255 Турка воювали.
Тут дав Бог мені близнята, 
Як-раз против Спаса.
А він мене і покинув,
Не вступив і в хату,

260 На дітий своїх не глянув,
Люципер проклятий!
Пішов собі з Москалями,
А я з байстрюками 
Повертала в Україну 

265 Степами, тернами,
Острижена; тай байдуже!... 
У селах питала 
Шлях у Київ...

І що з мене 
Люди насміялись!...

270 Трохй була не втопилась,
Та жаль було кинуть



Близняточок.
То сяк, то так 

На свою Вкраїну 
Доплентала.

Одпочила,
Вечора діждала,
Та й у село.

Хотілось, бач,
Щоб люди не знали.
От я крадусь по-під-тинню 
До своєї хати.
В хаті темно.

Нема дома,
Або вже ліг спати 
Мій батечко одинокий.
Я ледве ступаю;
Вхожу в хату,—аж щось стогне, 
Ніби умірає:
То мій батько... І нікому 
Ні перехрестити,
Ні рук скласти...

О, прокляті,
Лукавії діти,
Що ви дієте на світі!...
Я перелякалась...
Хата пусткою смерділа.
От я заховала 
Близнят своїх у коморі;
Вбігаю у хату,
А він уже ледве дише.
Я до його: »Тату!
Мій таточку! Се я прийшла!«
За руки хватаю.
»Се я,« кажу. А він мені 
Шепче: »Я прощаю...
Я прощаю«.—Тілько й чула...



Здається, я впала 
І заснула...

Як-би була 
До віку проспала!

О-півночі прокинулась:
Як у ямі—в Хаті,
А за руку батько давить... , 
»Тату«,—кличу,—»тату!«
А він уже так, як крига... 
На-силу я руку 
Випручала... Що, цигане,—
Як-би таку суку
Тобі дочку,—що-б ти зробив?

Циган.

Їй-Богу, не знаю.

Відьма.

Та мовчи вже, бо забуду,— 
Потім не згадаю...
Дітий, бач-ся, годувала,
Та в засік ховала...
Та очіпок—се вже в-ранці— 
Клоччям вимощала,
Щоб не знать було, що стрига... 
Прибралась, ходила,
Поки люди домовину 
На дворі робили.
Доробили, положили,
Понеслй, сховали,—
І одна я, як билина 
На полі, осталась *
На сім світі...



* % Були діти—
І тих не осталось!...

(Плаче і співав:)
»Через яр ходила,
Та воду носила,
Коровай сама бгала—

335 Дочку оддавала,
Сина оженила,..
І....  гу!......«

III./
Циган.

Не скигли, бо ти всіх побудиш. 

Відьма.

Хіба я скйглю, навіснйй?

Циган.

340 Та добре, добре! Що дальш буде?
Росказуй дальше!

Відьма.
1 Що даси ?

Навариш завтра мамалиги ?
;; Я кукурузи принесу.

Нагадала, нагадала!
345 3 дочкою ліг спати,

Завдав сина у лакеї...
Громадою з хати 
Виганяли...

Нагадала!...
Я собак дражнила 
По-під вікнами з старцями,



І байстрят носила 
За плечима,—щоб привчались... 
Аж і пан приїхав. .
Оттоді було громаді,
І всім досто лиха,
Щоб мене не виганяли 
З батьківської хати!
Та й взяв мене з близнятами 
До себе в палати.

Ростуть мої близняточка,
А я утішаюсь,
І з лютою гадюкою 
Я знову кохаюсь.
Докохалася до краю:
Сина у лакеї
Занапастив, а з дочкою...
Чи чуєш?—з своєю...
Чи се не гріх по вашому?
Чи в вас так уміють?
А мені дав карбованця 
Та послав у Київ,
Послав Богу молитися.
Ото-ж я й ходила,
І молилась...

Ні, цигане,
37б Я марне молилась!... ^

Чи в вас єсть Бог який-небудь? 
В нас його немає:
Пани вкрали, та в шкатулі 
У себе ховають.

зво Вертаюся із Києва,—
Замкнуті покої. ^
Він узяв її з собою, "
Та й поїхав з ньою,
З Наталею...

360

365

370



390
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395

400

405

Чи чуєш ти?
І остриг, проклятий,
Дитя СВОЄ.

Полетіла 
Я його шукати 
В Волощину, та й шукаю,
Совою літаю
Над байраками, та діток,
Діточок шукаю,
Наталоньку І...

,Чи теє—ніі
Я шукаю пана!
Задушу!...,

Возьміть до себе 
І мене, цигани!
Я медведя водитиму;
А як найду ката,
То й спущу його на його...
Одійди, проклятий 1...
Ні, не спущу,—сама його 
Загризу...

Чи чуєш?
Одружимось, моє серце!
Я й досі дівую;
А сина вже оженила,
А дочка й так буде!...
Лазитиме по-під-тинню,
Поки найдуть люде 
Неживою...

Чи ти бачив ?
Там такий хороший,
Мій син Іван!...

А 8наєш, що?
Позич мені гроший:
А я намиста накуплю,
Та й тебе повішу,

а



Л сама піду до-дому...
415 Дивись: миша, миша

Несе у Київ мишеня.
Не донесеш, утопиш десь,
Або пан одніме... 1

Чи я найду моїх діток,
420 Чи так і загину?...

Тай замовкла, мов заснула. 
Цигани вставали,
Розбірали шатро своє,
В дорогу рушали,—

425 Та й рушили.
Пішли степом,

І вона, небога 
Безталанна, встала мовчки,
І ніби-то Богу 
Нишком собі молилася 

4зо Та й пошкандибала
За циганами, а йдучи, 
Тихенько співала:
»Кажуть люде, що суд буде,
А суда не буде,

435 Бо вже мене осудили
На сім світі люде...« ІУ.

ІУ.

Із-за Дністра пішли цигани 
І на Волйнь, і на Украйну.

За селом село минали,
440 В ГОрОДЙ ХОДИЛИ,

І марбю за собою 
Приблуду водили.



І співала й танцювала,
Не пила й не їла,
Неначе смерть з циганами 
По селах ходила.
Потім разом схаменулась, 
Стала їсти й пити,
І ховатись за шатрами,
І Богу молитись:
Щось таке їй поробила 
Стара Маріула,—
Якимсь зіллям напувала, 
То воно й минуло.

Потім її сама стала 
Вчить лікарювати:
Які трави, що од чого,
І де їх шукати;
Як сушити, як варити,— 
Всьому, всьому вчила 
Маріула; а та вчилась 
Та Богу молилась.

Минуло літо; уже й друге; 
І третє настало:
Уже прийшли в Україну... 
їй жаль чогось стало. 
Поклонилась Маріулі 
За науку в ноги, 
Попрощалась з циганами, 
Помолилась Богу,
Тай пішла собі, небога,
На свою країну,
Рада-рада та весела,
Мов мала дитина.
Які села прохожала^-— 
Болящих питала,



480

485

490

495

500

505

І травами панувала,
І всім помагала.

В-осени прийшла до-дому, 
Пустку затопила,
Вимазала, упоралась 
І легко спочила,
Мов у раї.

Все забула:
Злеє і незлеє;
Всіх простила, всіх любила, 
І мов над землею 
Святим ангелом вітала:
Так їй легко стало!
Мов в палатах, в своїй хаті 
Жити вона стала.
І сусіди не цурались,
Все село любило,
Бо вона все по болящих 
День і ніч ходила.
1 всім людям помагала,
І плати не брала,
А як брала, то калікам 
Зараз оддавала;
Або свічечку в неділю 
Спасові поставить 
За всіх грішних, а у себе 
Й шага не'оставить.
»На-що мені (було, каже): 
Чи то в мене діти?«
Та й заплаче.

Оттак вона 
Сама собі в світі 
Вік недовгий доживала.

Дівчата, бувало,
І днювали, й ночували,



510

515
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535

640

Й хату прибірали,
І мазали, і квітчали,
І їсти варили;
І ворожить не просили—
Так собі любили!...
В хатиночці чисто, тихо,
Ясно, мов у раї,
І, знай, двері поскрипують— 
Ніхто не минає:
Той дсбрийд°нь, прийде, скаже, 
Той зілля попросить,
Той калачик, паляничку, 
Всього понаносить,—
Аби було з ким пожити,
Добром поділитись.
Оттак вона жила дома 
І вкрита, і сита;
І любили, й поважали,
І всього давали,
А все-таки покриткою 
І відьмою звали... У.

У.

З подаґрою і подушками,
З трьома, чи й більше, лікарями, 
Із-за німецької землі 
Весною пана привезли,
Самого тілько...

Де-ж ті діти? 
Дочку на хорта проміняв,
А сина в карти проіграв.
(І так трапляється на світі!
А що-ж ми маємо робить?)
Ото-ж взяли його лічить,—



* Лічили, аж у-трьох лічили,
Уже чого з ним не робили?!
Та ба, не буде вже грішить,
А ще*б хотілося...

Зростила 1
545 Святого зілля наварила,

І, милосердная, з села 
Лічити ворога пішла 
В палати сумнії.

Просила,
Щоб пана зіллям напоїть:

830 Божилася, що буде жить!
Та лікарі не допустили,
Прогнали, трохи ще й не били. 
Взяла горщбчок, та й пішла; <;. 
Ідучи діточок згадала,

655 Заплакала, і жаль їй стало,
Що панові не помогла!

Весна зиму проганяє,
І зелений по землі 
Весна килим розстилає, 

боо Із ирію журавлі
Летять вйсоко ключами,
А степами та шляхами 
Чумаки на Дїн пішли.

І на землі і на небі 
ВЄ5 Рай. І я не знаю,

Якого ще люди раю 
У Бога благають!

А тим часом непрощ&ний 
Грішний умірає;

5?о Уже його, лукавого,
Сакраментували,
Клали долі на соломі,
І стелю ‘знімали,—

V. а. т. і. 34
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Якось трохи полегшало: 
»П<^сличте Лукію!«
Шепнув, та аж затрусився. 
Привели в палати 
Мою відьму.

І лікарі
Вже стали благати,
Щоб помогла... Прийшла вона 
І у ногах стала,
І нищечком за грішного 
»Отче-наш« читала.
Пан неначе прокинувся,
Глянув кругом себе,
І на неї... та й закричав:
»Не треба, не треба!
Іди собі!... Або стрівай...
Чи ти не забула?
Прости мене! Прости мене!...«
І сльози блиснули 
В-перше з-роду.

—'»Я прощаю... 
Я давно простила...« ^
І свічечку дала в руки 
І перехрестила.

Заснув ворог перед нею,
Як тая дитина,
А її за свою душу 
Молитись покинув.



60Г,

610

615

620

625

VI.

Сорокоусти наймала,
У Київ ходила
Та за пана, за ворога,
Господа молила.

І в-осени вернулася 
В село зимувати. *
Ніби* матір, привітали 
Ласкаві дівчата,
І знов стали на досвітки 
До неї ходити;
І знов стали, як матері,
Лукії годити.
А вона їх научала,
Як на світі жити.
Розказує, як і вона 
Колись дівувала,
І як пана полюбила, 
Покриткою стала,
І як стригою ходила,
Близнят породила,
Як блукала з циганами,
І як її вчила 
Лікарювать Маріула,
І все, що робилось,—
Усе, було, розказує,
Аж плачуть дівчата 
Та хрестяться; жахаються,— 
Ніби пан у хаті...
А вона їх розважає,
Просить, заклинає,
Щоб з панами не кохались, 
Бо Бог покарає;
Бо »підете й ви по світу
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Так, як я ходила,
Батька, матір погубите,
Як я погубила;
Дітий своїх, на сміх людям, 
Пустите по світу 
Так, як я... як я... пустила... 
Діти моїі діти!«

Оттак вона научала. 
Дівчата хрестились 
Та плакали, а у-ночі 
Пани все їм снились:
Із рогами, із хвостами, 
Одрізують коси,
Та кусають, та сміються,
І простоволосих .
На собак, то-що, міняють, 
У дьогті купають,
І виводять на улицю,
І людий скликають 
Дивитися.

Огтаке-то 
Дівчаточкам снилось!

А все-таки на досвітки 
До неї ходили.

4:  * ;■  /.
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Прийшла весна зеленая. 
Стара моя встала,
Пішла в поле шукать зілля, 
Та там і осталась.
І обідать і вечерять 
Варили дівчата,
Та не знади, де ділася 
їх нерідна мати.
Пастухи в селі сказали,
Що коло могили
' і
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У калюжі стару відьму 
Чорти утопили.

Найшли її, громадою 
Без попа сховали,
На могилі й осйковий 
Кілок забивали.
А дівчата уквітчали 
Могилу квітками,
І осику поливали 
Дрібними сльозами.
І виросла на могилі 
Осика заклята.
Оттам відьма похована: 
Хрестітесь, дівчата І

Хрестітеся, не кваптеся 
На панів лукавих,
Бо згинете осміяні, 
Наробите слави.

7, III. 1847. 
Седнів.

Остйнняг редакція

Перводрук: »Вечерниці« 1862, 
ч. 16, 17, 18, до слів: А все таки покриткою 

І відьмою звали.
6. I II .  1858.
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