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Т. Г. Шевгенка.

Н о в о е  И з д а н і е *

Сь Картинкою.

\/Пишовъ Кобаарь по улици— ^
Съ журбы якъ заграє !
Кругомъ хлопци навпрысидки,
Л винъ вимовляє:
* Нехай буде оттавивкн !и...............

/ А / J ̂ ** ■ 
СДШ8ФІШФЯ»97»»>

>



; ІІ
і і, і

і,

14І

І'
І',

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 

сь тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было
Цансурниіі́ Комитетъ узаконенное число экзем

пляровъ. С. Петербургъ, 27 Февраля 1843 года.

Ценсорь 17. Ворс'аковл.

и г
ф

■ С

В Ъ  ТИПОГРАФІИ X. гинцс.

Л'

I



•*%
и

І.

Думы МОИ, думы МОИ,
Лихо меті зъ вами Г 
На що стали на лапирп 
Сумными рядами?*..
Чомъ васъ внтсръ не розвіявъ 
Въ степу, якъ пилину?
Чомъ васъ лихо не приспало, 
Якъ свою дитину?..*

ѵ/



Бо васъ лыко па свитъ па смихъ породило, 
Поливали сльози. .. чомъ не затопили, 
Не винесли въ море, не розмили въ поли?.. 
Не питали бъ, люди—що въ мене болить? 
Не питали бъ, за що проклинаю долю, 
Чого нужу свитомъ? — «Ничого робить» 
Не сказалыбъ на смихъ...

Квити мои, дати! 
На що васъ кохавъ я, на що доглядавъ? 
Чи заплаче серце одпо на всимъ свити, 
Якъ я зъ вами плакавъ?.. Може іівгадавъ... 
Може наїкдетця дивоче 
Серце, кари очи,
Що заплачуть на си думи —
Я бнлше не хочу... І
Одну сльозу зъ очей карихъ — - _
И../панъ надъ папами!... . _М1!• т ОjН

. . . н - г  .  і
- *

Думи мои, думи мои! “■
Лихо жъ меип зъ вами!...



За карій очынята, 
За чорніи бровы

7

Серце рвалося, сміялось, 
Вылывало мову,
Виливало, якъ умило,
За темніп ночи,
За вишневий садъ зеленый,
За ласки дивочи... "Ті

За степи, та за могили,
Що па Украйни і
Серце млпло, не хотило
Спивать на чужини....
Не хотнлось въ еннгу, въ лиси, 
Козацку громаду —
Зъ булавами, зъ бунчуками 
Збирать на пораду.,.
Нехай души козацкіи 
Въ Украйни витають —
Тамъ широко, тамъ весело 
Одъ краю до краю..,.
Якъ та воля, що минулась, 
Днипръ широкий — море,
Степъ и степъ, ревуть пороги,
ІІ могили — гори, —



в

Таїть родилась, гарцювала 
Боз^ая воля;
3&амъ ЦІляхтою, Татарами 
Заспвала поле, :
Заснвала трупомъ поле,
Поки пс остыло...
Лягла спочить... а тшіъ часомъ 
Виросла могила,
А надъ пею Орелъ чорни»
Сторожемъ литае
ІІ про неи добрымъ людямъ
Кобзари спивають, а .
Все спивають, якъ діялось, :
С.піпн пебораки,— ,
Бо дотеппн... А я,... а я : <Г
Тилько вмію плакать,
Тилько сльози за Украішу,... і- ѵ 
А слова — пе має... .. А і́м/
А за лихо—.... Та цуръ йому ! .
Хто його не знає!.... ; іі..,., ,,
А зато, той, що дывытця 
На людей душою— — і'
Пекло йому на симъ свити, . и а.
А па тішъ... ^— .ьир;г — :. «.м * І



Журбою
Не паклычу собі* доли,
Коли такъ йе маю.
Нехай злидші живуть три дші 
Я ііхъ заховаю,
Заховаю змію люту 
Коло свого серця,
Щобъ вороги не бачили,
Якъ лихо сміетця...
Нехай думка, якъ тон воронъ, 
Ліітае, та кряче,
А серденько соловейкомъ 
Щебече, та плаче 
Нишкомъ — люди непобачуть', 
То й не засміютця...
Не втирайте жъ мои сльози, 

'Нехай соби льютця,
Чуже поле поливають 
Що дня и що ночи,
Поки попи... не засиплють 
Чужимъ пискомъ очп... 
Оттаке-то... а що робить 1 
Журба не поможе.
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Хто жъ сыротн завыдуе — 
Карай тогоj Боже!

Думы мои, думы мои,
Квиты мои, диты ! ;

Выроставъ васъ, доглядавъ васъ 
Дежъ меіпі васъ диты?...
Въ У кранцу пдпть, диты!
Въ пашу Украину,
По пидъ тынью, сиротами,
А я — тутъ загыну.
Тамъ найдете іцыре серце 
И слово ласкаве,
Тамъ найдете іцыру правду,
А ще, може, іі славу...

Прывитан же, моя ненько!
Моя Украшю!
Моихъ дитокъ пе розумныхъ, 
Якъ свою дытыну.
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Перебендя старый, слішыіі́ — 
Хто його не знає!
Винъ усюди вештаетця,
Та на кобзй грає, —
А хто грає, того зпають 
ІІ дякують люди.
Винъ нмъ тугу розганяє, 
Хоть самъ свитомъ нудить. 
Шшпдътыпыо снромаха 
И днює іі ночує,
Нема йому въ свити хати;
Недоля жартує
Надъ старою головою, —
А йому байдуже:
Сяде собп, засппвае —
«Ой«це шуми, луже 1» 
Засппвае, *тан згадає,



Що винъ сиротина, 
Пожурытця, посумує, 
Сидячи пидъ тыномъ.

Оттакый-то Перебендя,
Старий, та хымерныіі́:
Засшшае про Чалого>
На Горлицю зверне;
Зъ дпвчатамы, па выгопи,
Гриця та веснянку?
А у шыпку, зъ парубками

•

Сербина, титарку;
Зъ жопатымы па бенкети 
(Де свекруха злая),
Про тополю-лыху долю,
А потимъ — у гаю ;
На базарп про Лазаря / 
Або, щобъ те знали; 
Тяжко, важко заспивае 
Якъ Сичь руішовалы. — 
Оттакнй-то Перебендя, 
Старый, та химерный: 
Заспивае — засміетця,
А на сльози зверне.



Витеръ ВІЄ* ПОВИВАЄ * і!тияві.Тк ОЇ)ОИ 'Л:ііЛ 
По ПОЛЮ гуляє г— «г: ^ІфПОЧ Г.П ОНИГОлО 
На могили Кобзарь сидытг», ; он оноа оД 
Та на вобзії грає; -тя оці гир»; •>/,/. ^їлої) 
Кругомъ мого степь, якъ море^^і ятипЗ 
Широке, синіє, іг ; ой со7 . п:і чпош: ТІ 
За могилою—могилами шиоф'.и діі ян о с і
А ТвМЪ —* ТИЛЬКО мріє, г- па ОТ У. V: оТ

* V

ПіІ.ШІІ́ усъ, СТЯ|>у /jупріїяу (JОИи 1 нjом ОДІ 

Иитеръ розвішає, ■ п- .пмп ги ■иЛ* 
То приляже, та послухр, :-.,г jпыа .пил и 
Якъ кобзаркіспнзае, ,_г г. .іп .'.іі: ок-‘ = 
Якъ серце; сміетця, сліпім очи плачу?!» — 
Послуха,.., повіє... .<• ;І «іі «г: ■ »

• •• -іі чОясоГГ г
: п ; Старий заховавсь/4
Въ степу, на могили у івдбъ щіхто це»

бачывъ,
Щобъ вптеръ по долю слова размахавъ,. 
Щобъ люди пе чули—бо то Боже слово. 
То серце по воли зъ Богомъ розмоодя,
То серце иjсбече Господнюю славу-*.^ j*j? 
А думка край свита на хмари гуля 1(Мх
Орлозіъ сизокрылымъ лптае, ширяє,

2



Ажъ небо блакытне широкими бьє, ^ 
Спочине на сонцп, ііого запитає— '
Де воно ночує ? — Якъ воно встає ? —*-1 
Послухає моря що воно говорить? — лТ 
Спита чорну гору — чого ти нима? ~;И 
И знову на небо, бо на земля горе,'о<;:іШ 
Бо на Ш, широкій куточка нема пог 
Тозіу хто все знає,- тому, хто все чує: 
Що морс говорить, де сонце почує — г' 
Його на снмъ свитіі нихто1 пепрнима: "< і 
Одинъ винъ межъ ними, якъ сонце високе; 
Його знають люди—бо носить земля....
А якъ би почули щб вішъ, одинокий, ^ 
Сппва на могили, зъ моремъ розмовля— 
На Божеє слово вони бъ насміялись, 
Дурнимъ би назвали, одъ себе прогнали: 
Нехай по надъ моремъ, сказалыбъ, гуля.

■ ІГ .3
Добре еси, мій Кобзарю! 
Добре, батьку, робишь, 
Що спивати, розмовляти 
На могилу ходишь! 
Ходи соби, мій голубе, 
Поки не заснуло ■-*

і  •  -
Н .

: ,<И і) Г
ІІ»:!.

------



Твое серце, та выспіівуй .ішяоэыя лндт’J
Щобъ люди не чули: очі і;j[
А щобъ тебе не цурались—дш .ѵиоіѵц?!
Потурай имъ, брате!... ;іш,ю 'ѴаоциШ
Скачи, вреже, якъ паиъ каже — ддше/І1

На те винъ богатый.— _'•) ... — іі *?ї«  і
' іфш;.... адіїіГчіІ1

Оттакый-то Перебендя ?т.іПОіГ. дії 
Старий, та химерный: ■ н;тшы/,оіі
Заспивае весильпоп, чи «шог/цН
А на журбу зверне. -СИJ.0 -Ліи,О

! шл А1: ,‘;мьѵ.ѵ j.ІІ
■  —  ’  І

ІП.
і
♦

: лій *ІЖ отХ 
*т*'- »«-А

чтіі чи,н|т:хЛІ 
,«гч: /Уі/3

т о п о л я

По дибровп витеръ виє, 
Гуляє ПО ПОЛЮ, іі

Край дороги гне тополю 
До самого долу. —

->(»п 
і.иіі 

.і г »шіиТ 
и<Ѵ .г;;К 

. г: .гО (Іі.7а



Станъ високий, листъ широкий Г»э »оаТ 
На що зеленіє? :Ш.ѵр >и и/,оіг. «гГжИІ 
КруГОМЪ ПОЛЄj ЯКЪ Т0. ІіОре ' ООТ «ГОО.Ш Л. 
Широке, синіе. •-! -тлр) с«ши ішср^тоІІ 
Чумакъ иде, «одьівитц*^ (Ожоірі ?ивваЭ 
Та іі́ голову схилмтіцитлюо jипя от лІІ 
Чабанъ вранцн зъ сопнлкою 
Сяде на могили, п/.ігіо'хрП от-ііиипттО 
Подивитця — сердце нме: ^ от дм^атЭ 
Кругомъ ші билини ошшиліВ
Одна, одна, якъ сиротй'р>ш; {о<цж ан А 
На чужини, гине!

Хто жь викохавъ тонку, гнучку 
Въ степу погибати?
Постривайте — все доскажу.
Слухайте жъ, дпвчата!

Козака днвчына.
Полюбила — не Сманила ? :І няо<|оп/, оП 
Пншовъ ~ та іі загинувъ.../01* 011 эні/j'І 
Якъ би знала, що покине ^лодо/; іjjпjИ 
Було бъ не любила; — •ѵі-од оіокло оА



Якъ би знала, що загыпе — 
Було бъ не пустила;
Якъ бы знала — не ходила бъ 
Пизно за водою,
Не стояла бъ до пивпочи 
Зъ милымъ пидъ вербою;
Якъ би знала !♦..

И то лихо
По переду звати,
Що намъ въ свнти зострнпетця.... 
Не знайте, днвчата!
Не питаііте свою долю !....
Само сердце знає
Кого любить: нехаіі вьяне,
Поки закопають,—
Бо не довго, чорнобрывп!
Бари очыията,
Биле лычко червоніє —
Недовго, днвчата!
До полудня, та іі завьяне,
Брови полиняють —
Бохаіітеся жь, любитеся,
Якъ серденько знає.



Защебече соловейко 
Въ лузи на калини,
Заспивае козаченько,
Ходя по долини, —
Сіпша собп, поки вийде 
Чорнобрива зъ хати 
А винъ іи запитає:
— Чи не била мати? — 
Стануть собп, обіймутця'— 
Спива соловейко: 
Послухають, розійдутця, 
Обоє раденькії....
Нихто того не побачить, 
Нихто не спитає:
— Де ти була, що робила? 
Сама собп знає...
Любилася, кохалася,
А серденько млпло —
Воно чуло недоленьку,
А сказать не вмило 5 
Несказало — осталася,
День іі ничь воркує,
Якъ голубка безъ голуба, —* 
А шіхто не чує...



Не щебече соловейко 
Въ лузи надъ водою,
Не спиває чорнобрива.
Стоя ’ пндъ вербою,
Не спиває, — якъ сирота,
Билимъ свитомъ нудить:
Безъ милого батько, мати 
Якъ чужіи люди,
Безъ милого соїще свптмть —
Якъ ворогъ смістця,
Безъ милого скрпзь могила,....
А серденько бьетця.

Минувъ и рпкъ, ммпувъ другий —
Козака не мас:
Сохне вопа, якъ квнточка;
Нихто не питає:
— Чого вьянешь, моя доню ? —... .
Мати пе спитала.
За старого, багатого 
Нищечкомъ сдпала.
— Иди доню, каже мати,
Не внкъ дивувати!
Впнъ багатий, одинокий —



Будешь панувати.—
—АНе хочу я панувати,
Йе лиду я мамо і 
Рушниками, що придбала,
Спусти мене въ яму 5 
Нехай попи засппвають,
А дружки поплачуть —
Легше мєшї въ трупи лежать,
Якъ його побачить. — <,

Не слухала стара мати,
Робила що знала —
Все бачила чорнобрива,
Сохла іі мовчала.
Ппшла въ ночи до ворожки,
Щобъ поворожити —
Чи довго ііі́ на спмъ свити 
Безъ милаго жити?...
— Бабусенько, голубонько.
Серце моє, ненько 
Скажи менн щиру правду —
Де милиіі́-серденько ?
Чи живъ-здоровъ, чи вішъ любить? 
Чи забувъ-покииувъ?



Скажи жъ мени — ДО мНГлйлДий? ■ '-««оТІ 
Краіі́ свита полину! *я; вбj.шjп оіот гл.Д, 
Бабусенько, і*0лубОйЬгсо Iой <яцптэ утлішії 
Скажи, коли знаєшь..*»' -1г*0іі JЭ вт.вги>Д 
Бо видає мепО мати *и J ит)Т ли «г» О — 
За старого замнжь. снцшшфі о* кивН 
Любить його, моДемз^!7 эи 11 *'шп рІІІ°Н 
Серце не навчити: . шо;,оп п'нінѵ I
Ппшлабъ же А угбпилаОЬ -^Ш0ЧТ 
Жаль душу згубити.... .атптін: огт. ооП
Коли не жибѣ ЧорнОбрнйыІі, — нтапыЯ 
Зроби, моя пташко! ІЧіЧ*! ‘пі <паіт ^'ооЩ 
Щобъ до дому не вернулась....'11™*-10 
Тяжко менн, тяжко!н.п;оф! ..пгг.т «гжА.
Тамъ старий ждо 01* старостами..;11'011 ^

»э лjнппів
Я

1 «ГjСкажи жь мою долю. •
— Добре, дшпо! Спочинь трошш’j' 
Чішижъ мою волюГ і ^тшінн ітоцч 
Сама колись дивувала ѵ-п<і *"|Гі,і|Ч'1ІІ ііі: 
Тее лихо знаю; : 1 Ьіі

Минулося — навчилася:' ::-іГ'Чл *і; А 
Людямъ помагаю. — ‘ 1:1 л;,м:і 0 ГЧ*'
Твою долю, моя доню! :! Іі иж 
Позаторнкъ знала, і*и; оТ



Позаторикъ и зпллячка ижп*ѴJ
Для того придбала. — ГдсИ
Пишла стара, мовь каламарь, - 
Достала съ полнцп. ѵ .ии.г*;г)
— Ось на тоб» сього дива, ж -чы: о<і 
Пиды ДО крыННЦИ, . г ; т> Ѵ.ІІ

Поки пивші не спивали, :г :ои,и .т-ччГ.
УМИЙСЯ ВОДОЮ, г ІѴЛ*Ѵ. і'-П ѵ?и ..*•/)
Випин трошки СЬОГО ЗИЛЛЯ,0Ж «ГЙег.ШпЦ 
Все лихо загоить. . -*у у> ѵ» і: !(
Выпьешь — бнжм, яко мога; ог .іыйі
Щобъ тамъ ші кричало, чт - лісініі;
Не оглянься, поки станешь ог дГ.г.ІГ 
Ажъ тамъ, де прощалась. г ; о;і ксТ 
Одпочынеіш» 5 а якъ стане > :іг- ч лѵ.к'Г 
Мисяць середъ нсбаоігч/, .ітг
Випий ще раз*э́ ис прпде — ^ ;; ___
Въ третѣ випить треба. .■«*.- пг
За першніі́ разъ, якъ за той рикъ, 
Будешь ТИ такою 5 :ііу: 0У>---
А за другий, середъ степу— **.*-*-- ■ і : 
Тупне кинь ногою — І і . ч.
Коли ЖИВИЙ козаченько , дгмч, :іО--Т
То заразъ прибуде...................   л,пи гиДІ



А за третій, моя доню! 1)0 ’М'і -ипоЧ

Теперь же ІЇДМ, ПОДЫВЫСЯ “ " ГГ'”Т
На торішню вроду. — , <ьч.о-. уи́

НіК « jітѵ иѵиѵ|/ііj ѵм« ---------------------------------

Пішла.... Вмилась, напилася!;0!11 ,п Ь1Г*'’ 
Побигла, та іі стала,'0 ':ТіЫ;

Вдруге, втретѣ, та мовъ сонна J

Въ степу засшівала: 11 <ІЖ °' ■

«Плавай, плавай, лебедонько! ”ило^ 0 *

Рости, рости, тополенько! ■ —В0ЇГ* ,ѵ"іт-

Не питай що буде,

Бо все пиде въ воду.... —
Та ще, чуешь,* не хрестися :

;Оіг > лі;1 : а£=
—.-Л «г»:;:т от 
іщої* оП

ВЗЯЛа ЗПЛЛЯ, ПОКЛиинмиѵѵ ,

— Спасиби, бабусю! — ь
Вийшла зъ хати — чи йти, чи ни?... °?-!

Все ВЪ ГОру, та ВЪ ГОру, ; ■ л
1)  А лтг  ■  тЛП» А т  А ТІпЛЛіѵА

Ч« не дижду пары?:; ,(ій л„ 0 ,/І1ц



и.

Росты, рости, П0ДЧ8ЫСЯ поі .ііітоцт ВС А
За сыпее море — ....•jj.ѵїі ощ Йвтцп оіі
По ТИМЪ бОЦИ тг— МО0ДОЛД -1Щ іГГ
По СИМЪ боци — ГЧРР,, 0П .1" ;,"П Овя Оі'І
Тамъ десі. мылы#, чмфЦ0(>рд*адіі́ і;к ліріпТ 
По ПОЛЮ ГJГЛЯЄ, — •'(/,0<jя ОШШ1ИJОТ кН 
А я плачу, лита трачу,
Його выглядаю, .аоп дими: г.г.пеЯ
Скажи йому, мое серце I ,?11;г\ .ѵПчппіГJ — 
Що сміютця.лjоды, _ ц'і ч/. ат. jллтії.И 
Скажи йому, що загину, ісj. , лі о:;: ! ції 
Коли йе прибуде! ,вн . И I
Меые мати сама хоче..., 0 ;; РіГ , «і.іий»п 
Въ ЗСМЛЮ ЗДХОРДТМ.... ^;і j(і . [] ,0*3/*|! * 
А ХТО ЖЬ ЇН ГОЛОВОНЬКУ,, ѵгт- ѴїїЗТJ 
Буде доглядати ?
Хто догляне, рослытае, їКіі,1г.ь
Иа старіють поможе! __ „ .-пл'ї.п _-,н
Мамо моя!*»» додѳ моя!*»#» • ,цтоо^
Боже мылыіі́, Боже !•** -р ^уф)-| ^ ,'j

Подивися, тополенько!
Якъ нема, заплачешь,*^ "
До ехпдъ сонця, рашіспнЬБО,^' 
Щобъ нихто не бачывЪ.?:»*1*'’ /!

■ ОТ' ІГГ І
нокао О.Т,
ТІ іиг : і -



І

Росты жъ, серце-топодеш.ко 
Все въ гору, та въ гору; 
Плавай, плавай, лебедонько! 
По смньому морю.»

Таку ппсню чернобрыва 
Въ степу заспивала.... 
Зилля дыва паробыло — 
Тополею стала,
Не вернулася до дому, 
Не диждала пары — 
Топка, тонка, та высока. 
До самои хмари.

4 J  А а  I

- - - і' Jм j j . / Ї
ли' •:: :*.
- [ ііі

Іі у
г

Ю И
По днбровн внтеръ вне.
Гуляє по ПОЛЮ,
Край дороги гне тополю,
До самого долу.

і

Ь!
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. і” ’’ .••;»»••• Ц .-; І
"»Мі • *• *ї-#т*> а *

На що мени чорни брови, - 
На що кари очи,
На що лита молодий, я
Весели, діівочи!...
Лита мои молодий 
Марно пропадають,
Очи плачуть, чорни брови
Одъ витру линяють; Jхі
Серце вьяне, нудить свитомъ, *ІІ

Якъ пташка безъ воли — ^
На що жь мени краса моя,
Коли нема доли!
Тяжко мени сиротою |
На симъ свити жити — —
Свои люди якъ чужіи: і
Ни съ кимъ говорити
Нема кому роспнтаты — ,



Чого плачуть очи ?
Нема кому розказати —
Чого серце хоче,
Чого серце, якъ голубка,
День и ничь воркує; —
Нихто його не питає,
Не знає, йе чує.
Чужії люди не спитають — 
Та іі на що питати!
Нехай плаче сиротина, 
Нехай лита тратить! — 
Плачь же, серце! плечте, очи 
Поки не заснули,
Голосншпе, жалобіїшііс,
Щобъ витри почули,
Щобъ понесли, буйнссеньки, 
За синее море 
Чорнявому, зрадливому,
На лютеє горе.



ч

V.
■■'І
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ф

ДО УКРАННСКОГО ІІЫСАКЫ.

Пьють пороги, ммсяць сходить. 
Якъ и порше сходивъ т-»
Нема Сичи, пропавъ іі тои,
Хто вспмъ верховодивъ,
Нема Сичи — очерети 
У Діншра питають:
«Де-то паши днтн днлнсь*?
Де вони гуляють ? »
Чайка скиглить, лптдючм,
Мовъ за дптьми плаче,
Сонце гріє, витеръ віє 
На степи козачій.
На тій степи скрпзь могили 
Стоять, та сумують — 
Пытаютця у буйного:
«Де'їіаши панують'?
Де панують, бенкетують ?

и... *-

*
1



Де вы забарились?..* 
Вершітеся! —Дивитеся, 
Жита похилились,
Де паслися ваши коші,
Де Тирса шуміїла,
Де кровь Ляха, Татарина 
Моремъ червонила — 
Вершітеся!» —

Слава не поляже;
Не поляже, а роскаже,
Що діялось въ свити,
Чия правда, чия кривда 
И чия ми дпты. —
Нашь завзятий Головатий 
Не вмре, не загине:
Отъ де, люди, наша слава, 
Слава Украшш, —



зо

Безъ золота, безъ камішю,
Безъ хитрой мови,
А голосна, та правдива,
Якъ Господа слово... —
Чи такъ, батьку-Отамане?
Чи правду спиваю? —
Эхъ! Якъ би то... Та що Н казать! — 
Кебети йе маю.

— Не потурай! — Може скажешь — 
Та що зъ того буде?
Насміютця па псаломъ той,
Що вилыо сльозами,
Насміютця!... Тяжко, батьку!

Поборовсябъ,
Якъ би малось сили;
Засппвавъ би — бувъ голосокъ, — 
Та позички ззпли...
Оттаке-то лихо тяжке 
Батьку ти мін, друже!
Блужу въ сшігахъ, та самъ собн: 
«Ой не шуми, луже!»



Не втну бильше—а ты, батьку! 
Якъ самъ здоровъ знаєшь,
Тебе люди поважають,
Добрый голосъ маешь —
Спивай же нмъ, мін голубе!
Про СікчЬ; про могнлы —
Колы яку пасыпалы,
Кого положылы,
Про старыпу, про те диво,
Що було, минуло:
Утни, батьку! ідобъ нехотя 
На весь свитъ почули,
Що діялось въ Украшпі,
За що погибала,
За що слава Козацкая 
На всимъ свити стала. —

Утіш, батьку, орле сызыіі́! 
Нехаіі́ я заплачу,
Нехай свою Украйну 
Я ще разъ побачу,
Нехаіі́ ще разъ послухаю, 
Якъ те море грає,



Якъ дивчына ппдъ вербою 
Грыця заспивае;
Не хаіі ще разъ усмихнетця 
Серце на чужынн,
Поки ляже въ чужу землю, 
Въ чужіи домовини.

Було колись въ Украйни,— 
Рсвили гармати;
Було колись — Запорожця 
Вмили пановати,
Пановали, добували 
И славу п волю — 
Минулося—осталися

VI.

В .  И .  Ш т я р в в к р г г .
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Могили по полю. 
Высокій ти могили,
Де лягло спочити а „

Козацкее биле тило, „ ' ГА -„-і і ; - ^ -
Въ китайку повите 5 ... л - ;1

Високім ти могили, — от я і
Чорніють, ЯКЪ гори, - • ' %
Та про волю пшикомъ въ поли. А
Зъ внтрамн говорять; . ^ і;
Свидокъ слави, дпдишциым . €
Зъ внтромъ розмовляє,
А внукъ косу несе въ росу, .. J - '.і.Д
За ними спиває. ,, Л] ; ЬІ.

їН . чи ■
Було колись пъ Украпни ■*—

Лі •

• -
1 <

;Ь
Лихо таньцовало, * - ѵ . і"
Журба въ інипку медъ, горилку і.~і
Поставцомъ кружала, ._-э
Було добре колись жити
11а тііі Украйни — Т ...
А згадаймо, може серце *
Хоть трошки спочине. і

І --- А
; **

• і . т  J >  •  » / и и
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Чорпа хмара зъ за Лиману, 
Небо сонце крме ,
Сынѣ море звирюкою 
То стогне, то вые,
Днипра гырло затопило....
— А нуте, хлопьята,
На баіі́дакм! Море грає — 

.Ходимъ погуляти! —

Висипали Запорожці!,
Лиманъ човни вкрили.
«Грай же, море!» засппва.іи. 
Затінились хвили,
Кругомъ хвили, якъ ти гори,— 
Нн земли, нн неба.
Серце мліє, — а козакамъ 
Того тилько Н треба,— 
Пливуть собн, та спивають 5 
Рибалка литас,
А попереду Отамапъ 
Веде, куди знає;
Похожее вздовжъ байдака,



Гасне люлька въ роти;
Поглядає сюди-туди —
Де-то буть роботи ?
Закрутивши чорни уси,
За у\о чуприну,
Пиднявъ шапку — човни стали.
— Нехай ворогъ гине!
Не въ Синопу, Отамани,
Панове - молодцн І
А у Царьградъ до Султана 
Цонидемо въ гости. —
— Добре, батьку-Отамане! — 
Кругомъ заревило.’
— Снасиби вамъ! — Надивъ шапку. 
Знову закипало
Сынѣ море. Вздовжъ баіідака 
Знову похожае 
Панъ Отамань, та на хвилю 
Мовчки * поглядає.



•» 1

лат
На роспуттп Кобзарі. сидить 
Та на кобзи грає. ' ОІ
Кругомъ хлопцн. та днвчата 
Я къ макъ росцвитае.
Грає Кобзарь , прысішвуе. 
Вммовля словами ?
Якъ Москали? Орда, Ляхи 
Вились съ Козаками ?
Якъ сбпралася громада 
Въ нодилопьку нранци,
Якъ ховали козаченька 
Въ зелоішмъ байрацн. — 
Грає Кобзарь? приснивуе5 
Ажь лихо сміетця....

І л
4

? л 01
я : і « о  .ч —
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«Встає хмара зъ за Лы.маїїу ,
А другая зъ поля:
Зажурилась Украина —
Така єи доля! -рг
Зажурилась, заплакала,
Якъ мала дитина —....................
Нихто єн не ратуе!
Козачсство гине,
Гине слава, батькивщына 
Немає де дитись,...
Виростають не хрещенії 
Козацкін дмти,
Кохаютця не вішчаші, а:
Безъ попа ховають,
Запродана жидамъ вира 3 
Въ церкву не пускають!...
Якъ та Галичъ поле криє,
Ляхи налнтають 
Налнтають — не ма комѵ 
Порадоньки дати.
Обпзвався Наливайко —
Нестало j ф а в ч н ш j с  
Обизвавсь козак ь Павлюга, —
За нею полннувъ.



Обпивавсь Тарасъ Трясмло 
Гпркими сльозами :
«Бндна моя Украйно 
Стоптана Ляхами!»

Обпзвавсь Тарасъ Трясило 
Виру рятувати ?
Обпзвався орелъ сызиі́і́ —
Та іі давъ Ляхамъ знати ! 
Обпзвався нанъ Трясило:
— А годи журитця!
А ходимъ лишь, панибрати ! 
Зъ Поляками битьця! —

Вже не три дни, не три ночи 
Бьетця панъ Трясило —=■
Одъ Лимана до Трубежу 
Трупомъ поле крилось.... 
Пзисмпгся Козаченькоэ

і



Тяжко зажурився....
А поганілії Конець-Польскый 
Дуже звеселився:
Знбравъ шляхту всю до купи , 
Та іі́ ну частовати.
Знбравъ Тарасъ козаченькивъ 
Поради прохати;
— Отамаии-товаришп ,
Брати мои, дити!
Данте меті порадоньку, — 
Що будемъ робити '$.... 
Бенкетуютъ вражії Ляхи 
Навіє безголовья!...

Нехаіі́ соби бенкетують , 
Нехаіі на здоровья!
Нехай соби бенкетують ,
Поки сонце зайде —
А нпчь-мати пораду дасть: 
Козакъ Ляха знайде.—

Лягло сонце за горою ,
Зпрки засіяли, —
А козаки, якъ та хмара, 
Ляхнвъ обступали.



Якъ ставъ мисяць середъ неба 
Ревнула гармата:
Прокинулись Ляшки-панки — 
Ннкуды втикати!
Прокинулись Ляшкн-панки ,
Та й не повставали:
Зійшло сонце—Ляшки-панки 
Цокотомъ лежали. V

Червоною гадюкою 
Несе Альта впсти,
Що бъ летили крюки зъ поля ' 
Ляшкнвъ-панкивъ нисты ~ 
ІІалетпли чорнн крюки 
Ляшенькнвъ будити.. — 
Зпбралося козачество 
Богу помолитись....
Закрякали чорнп крюки. 
Виймаючи очи, —
Засппвали Козаченьки 
Писию тин ночи , —
Тілі ночи кровавоп 
ІЦо славою стала г



Тарасовії, козачеству, т 
Ляхпвъ іцо прислала.—

Надъ ричкою въ чистимъ поли 
Могила чорніє:
Де кровъ текла козацкая J 
Трава зеленіє.
Сидить воронъ па могили,
Та зъ голоду кряче —

Умовкъ Кобзарь, сумуючи — 
Щось руки не грають!... 
Кругомъ хлопци, та днвчата 
Слизонькы втирають....

Пишовъ Кобзарь по удыцн — 
Зъ журби якъ заграє!
Кругомъ хлолци навлрислдш; 
А вннъ вимовляє : ,•» і

«Нехай буде оттакнчкиї 
Сидить, длти, у заплчку*



А я, зъ журби, та до шинку, 
А тамъ найду свою жпнку,

, Нанду жішку , почастую ,
Зъ вороженькивъ покепкую.

►*©І€ь

VIII.

В. А. ЖУКОВСКОМУ. 

н а  п л м ь я т ь  2-2 А а р и и я  183$ .

1.*
«

Кохайтеся ? чорнобривії!
Та не зъ Москалями, —
Бо Москали—чужії люди. 
Роблять лихо зъ вами. 
Москаль любить жартуючи; 
Жартуючи кине,
ІІпде въ свою Московщину,



А дивчыиа гине...
Якъ бы сама 5 щсбъ ничого 7 

А то іі стара мати.
Що родмла на свитъ Божыіі́, 
Мусить погыбаты;
Серце вьяне , спиваючи, 
Коли знає , за іцо $
Люди серця не спитають,
А скажуть «ледащо! •:
Кохайтеся жь , чорнобривії, 
Та не зъ Москалями,
Бо Москали — чужії люди , 
Сміютця надъ вами.

Не слухала Катерина 
Нп батька, нп неньки — 
Полюбила Москалика,
Якъ знало серденько, 
Полюбила молодого,
Въ садочокъ ходила,
Поки себе, свою долю 
Такъ за наластила. —
Кличе мати вечеряти,
А донька не чує;



Де жартує зъ Москаликомъ 1 

.Тамъ н заночує..,.
Не дви ночи кари очи 
Любо цнловала,
Поки слава на все село 
Не добрая стала, іі 
Нехай собн злий люди 
Що хотять , говорять , —
Вона любить, н не чує*
Що вкралося горе:
Прийшли внсти не добрий —
Въ походъ затрубили,
Пинковъ Москаль въ Туреччину../ 
Катрусю накрили.
Не счулася. та н байдуже ?
Що коса покрити!
За милого, якъ спивати,
Любо потужити.
Обнщався чорнобривий,
Коли не загине,
Обнщався вернутися —- 
Тоди Катерина 
Буде собп Московкою,
Забудстця горе, —



А поки ще, нехай люди,
Що хотять, говорять —
Не журнтця Катерина!... 
Слнзоньки втирає,
Що днвчата на улиції 
Безъ неи спивають.
Не журитця Катерина? —*/иі 
Вмметця сльозою, . 
Визьме видра ошшночи,
Іїиде за водою,
Щобъ вороги небачилм; 
Приіі́де до криниці!,
Стане собн пндъ калипу* 
Засппвае Грыця,
Вмсшівус, вимовляє,
Ажъ коли не плаче, 
Вернулася — п раденька 
Що нихто не бачивъ. 1 
Нежурптця Катерина ? —
ІІ гадки не має!. . . .
У новенькій хустинотцн 
В ь винно виглядає , 
Виглядає Катерина..; о; 
Минуло ливъ року / н>



Занудило коло серця,
Закололо въ боку.
Нездужає Катерина ,
Ледве, ледве дише,... 
Вичуняла, та въ запичку 
Дитину колише,
А жішочки лихо дзвонять , 
Матери глузують,
Що Москалп вертаютея,
Та въ неи ночують.
— Въ тебе дочка чорнобрива, 
Та ще й не єдина,
А муштрує1 у запичку 
Московського сина.... 
Чорнобривого придбала, 
Мабуть, сама вчила! —
-— Подай же васъ, цокотухи! 
Та злидні! побили! —

• 4

Катерино, серце моє ! 
Лишенько зъ тобою!



Де тм въ свити подинесся 
Зъ малымъ сиротою ?
Хто спитає, прмшітае,
Безъ милого, въ свити ?
Батько, маты —- чужії люди, 
Тяжко зъ нымы жыты 1 —

Вычуняла Катерина.
Одсуне кватирку,
Поглядає на улыцю,
Колише дитинку,
Поглядає — не ма, не ма!
Чи тожъ іі не буде ?...
Пінила бъ въ садокъ поплакати, 
Такъ дывлятця люди.
Заіі́де сонце — Катерина 
По садочку ходить,
На рученькахъ носить сина, 
Очыціі поводить:
— Отутъ на муштру виглядала, 
Отутъ розмовляла.,
А тамъ..ѵа тамъ....сину! сину! — 
Та іі не доказала....
Зеленіють но садочку



Черешни, та пишнії^, іі итніп .ги ит 
Якъ іі перше выходила. \:П 
Катерина выіі́ш.іа , .«м-ѵ:
Вийшла, та вже не спиває.
Якъ перше сшівала,
Якъ Москаля молодого ' *■
Въ выіішыкъ дожидала,
Не спиває чорнобрива.
Клине свою долю,
А тымъ часомъ, вороженьки 
Чинять свою волю, '
Кують ричи не добрий.
Що має робити! —
Якъ би мылыіі́-чорпобрывын —
Умпвъ би спинити.....
Такъ далеко чернобрывый —
Не чує, не бачить,
Якъ вороги смі́ютця ій,
Якъ Катруся плаче. ѵ 
— Може вбитий чорнобривий 
За тихимъ Дунаемъ!....
А може вже въ Московщини 
Другую кохое! —
На! чорнявий не убытын —



Нинъ жнвнй, здоровый! —
А де жъ найде таки очи ,
Таки чорни бровн ?
На краіі́ свита, въ Московщини, 
По ТІІМЪ боцп моря,
Нема пнгде Катерним —
Та здалась на горе —
Вмила мати бровн даты,
Карп очынята,
Та не вмила на симъ свити 
Щастя, доли даты,
А безъ доли бнле лычко 
Якъ квитка на поли —
Пече сонце, гойда витеръ,
Рве всякни по воли.,..
Умивай же биле личко 
Дрибпнмы сльозами —
Бо вернулись Москалики 
Нашими шляхами.

£



2.

Сидить батько въ кинцп стола, 
Не рукм схилився,
Не дывытця на свитъ Божий, 
Тяжко зажурився,
Коло кі́ого стара мати 
Сидить на ослони,
За сльозами ледве, ледве 
Вимовляє донн:
— Що веснльля, доню моя!
А де жъ твоя пара?
Де свптилка зъ друженьками, 
Старости, бояра ?
Въ Московщини, доню моя їм 
Иди жь ихъ шукати,
Та не кажи добрымъ людямъ, 
Що е въ тебе мати. J>: 4J
Проклятый часъ-годыиоиька, 
Що ти народилась!
Якъ би знала, до схидъ сонця 
Було бъ утопила тт 
Здалась тодп бъ ты гадынп, 
Теперь Москалевії..*.



Доню моя, доню моя!
Цвите мій рожевыіі!
Якъ ягндку, якъ пташечку 
Кохала, ростила 
На лишенько.... Доню моя!
Що ти наробила!.....
Оддячила!.... Иди жъ, шукай 
У Москви свекрухи,*
Не слухала рнчеп могіхъ,
То ні послухай.
Иди, доню^ найди іп,
Наіі́ди, пригнітайся,
Будь щаслива въ чужихъ людяхъ 
До пасъ не вертайся,
Не вертайся, дитя моє!
Зъ далекого краю....
А хто жь мою головоньку 
Белъ тебе сховає ?....
Хто заплаче надо мною,
Якъ ридна дитина?....
Хто посадить на могили 
Червону калину!....
Хто, безъ тебе, грпшну душу 
Поминати буде!....



Доню моя. доню моя!
Дытя моє любе!
Иды одъ пасъ! — Ледве, ледве 
Поблагословила :
— Богъ съ тобою! — та якъ мертва 
На дплъ повалилась. —
Обмішався старий батько:
— Чого ждешь, небого *? — 
Заридала Катерина,
Та бухъ Йому въ ноги:
— Прости меші, мій батечку!
Що я наробила,
Прости меіін, мій голубе,
Мій соколе милий! —
— Нехай тебе Богъ прощає,
Та добрин люди,
Молись Богу, та йди собп —
Мсин легше буде. —
Ледве встала, поклонилась,
Вийшла, мовчки, зъ хати — 
Осталися сиротами 
Стариіі́ батько й мати.
Пінила въ садокъ у вишневий,
Богу помолилась,



Взяла земли ппдъ вишнею.
На хрсстъ почепила,
Промовила—не вернуся !
Въ далекому краю ,
Въ чужу землю, чужії люди 
Мене заховають,
А своєй ея крихотка 
Надо миою ляже,
Та про долю, моє горе,
Чужимъ людямъ скаже...
Не росказуй, голубонько!
Де бъ ын заховали,
Щобъ грншнои на спмъ свити 
Люди не займали....
Ти не скажетъ.... Ось хто скаже, 
Що я ного мати
Боже ти мій!.......Іихо моє!....
Де меті сховатись!....
Заховаюсь, дитя моє!
Сама пндъ водою,
А ти грпхъ мі́іі́ спокутуещь 
Въ людяхъ сиротою, 
Бсзбатьченкомъ!....

Литла селомъ,



Плаче Катерина,
На голови хустиночка,
На рукахъ дитина;
Вийшла зъ села, — серце шле, 
Назадъ подивилась,
Покивала головою,
Та іі заголосила,
Якъ тополя, стала въ поли, 
При битій дорозі!,

,Якъ роса та до схпдъ сонця, 
Покапали сльози;
За сльозами, за гпркыми 
И свита не бачить,
Тилько сина пригортає,
Цилуе, та плаче,
А воно, якъ янгелятко,
Ничого не знає,
Маленькими ручицями 
Пазухи шукає....
Сило сонце; зъ за дпброви 
Небо червоніє,
Утерлася, повернулась, 
Ппиїла.... тилько мріє.
Въ сели довго говорили



Дечого багато,
Та йе чули вже тыхъ ричеіі́
Ни батько, ни мати....

Оттаке то на симъ свити 
Роблять ЛЮДЯМЪ ЛЮДЫ ™
Того вьяжуть, того рижуть, — 
Той самъ себе губить, —
А завнщо — Святий знає!... 
Свитъ, бацьця, широкий, —
Та не ма де прихылытця 
Въ свнтл одинокимъ,
Тому доля запродала 
Одъ краю до краю,
А другому оставила 
Те, де заховають. “
Де жъ та люди, де жъ ти добрії, 
Що серце збиралось 
Зъ ними жити, ііхъ любити '$
— Пропали, пропали! —

і»

Есть на свити доля —
А хто іп знає!....
Есть на свити воля —



А хто і» має?—
Есть люды на свити —
СріїблОМЪ, ЗЛОТОМЪ ССЯЮТЬ, 
Здаетця, панують —
А долп не знають!
Нп доли, іш воли!...
Зъ нудьгою, та горемъ 
Жупанъ надішають,
А плакати — соромъ.... 
Возі,мить ерибло, злото,
Та будьте багатії,
А я возьму сльози — %
Лихо виливати....
Затоплю недолю 
Дрнбнимы сльозами, 
Затопчу неволю 
Босими ногами, —
Тоді, я веселий,
Тоди я багатий,
Якъ буде серденько 
По воли гуляти....

.



3.

Кричять совы, сішть диброва, 
Зироньки сіяють ,
По надъ шляхомъ , щирицею , 
Ховряшкы гуляють,
Спочивають добрії люди,
Кого що втомило —•>
Кого щастя, кого сльози —
Все пичка покрила,
Вспхъ покрила темписнпька,
Якъ днточокъ мати —
Де жъ Катрусю пригорнула ?
Чи въ лпсп, чи въ хати ?
Чи на поли, піідъ копою,
Сина забавляє?
Чи въ днбровп, зъ пидъ колоди, 
Вовка виглядає
— Бодаіі́ же васъ, чорнії брови, 
Дикому не мати,
Коли за васъ таке лихо 
Треба одбувати!
А що дальше сппткаетця 
Буде лихо, буде!

»



Зостріптутця жовти писки 
И чужіи ЛЇОДЫ,

Зострішетця зима люта...*
А той — чи зоетріше,
Що пнзпае Катерину ,
Прывнтае сына?....
Зъ иммъ забула бъ чорнобрива 
Шляхи, писки, горе;
Винъ, якъ мати, прмвитае,
Якъ братъ заговорить 
Побачимо, почуємо Г 
А поки — спочину,
Та тимъ часомъ, роспитаю 
Шляхъ на Московщину. — 
Далекий шляхъ, панибрати!
Знаю ного, знаю!
Ажъ на серци похолоне,
Якъ ного згадаю.
Попомнрявъ іі я колись,'
Шобъ ного не мирять!
Росказавъ би про тс лихо ,
Та чи то жь поварять!
— Бреше, скажуть, сякий-такий! 
(Звичайно, не въ очи)

«



Л такъ тилько, псує мову,
Та людей морочить. —
Правда ваша, правда люды!
Та іі́ на що те знати, ,
Що сльозами передъ вами 
Пуду виливати!...
На що воно!... У всякаго 
12 свого чимало, —
Цуръ же іі́ому!... а тымъ часомъ, 
Кете лишь кресало,
Та тютюну, — щобъ. знаєте, 
Дома не журились,
А то лихо росказуиать,
Щобъ бридке приснилось!
Нехай його лихий возьме!
Лучче жъ помнркую,
Де то моя Катерина 
Зъ Ивасемъ мандрує.

За Кыевомъ, та за Дшіпромъ,
По піідъ темнимъ гаемъ,
Идуть шляхомъ чумаченьки, 
ІІугага спивають;
Иде шляхомъ молодиця, —



Мусить буты съ прощи.
Чого жъ смутна, не весела ? 
Заплаканії очи?
У латаніи свытотци,
На плечахъ торбина,
Въ руції цапокъ, а на другій 
Заснула дитина.
Зострилаея съ чумаками.,
Закрыла дытыну,
Пытаетця : — люди добрн !
Де шляхъ въ Московщину ? —
— Въ Московщину? Отцеіі самый. 
Далеко, небого ? —
— Въ саму Москву. Христа ради 
Данте на дорогу!
Бере шага, ажъ трусытця — 
Тяжко, ного брати!
Та іі́ на ВІ1ЩО?.... Л дитина!.... 
Вона жъ його мати....
Заплакала, пінила шляхомъ,
Въ Броваряхъ спочила,
Та синовії за гарного 
Медяныкъ купила....
Довго, довго сердешная



Все шила, та питала,
Було такс, що іі́ пидъ типомъ 
Зъ сыномъ ночувала....

Бачь, на що здалися карії очипята — 
Щобъ пндъ чужимъ тыномъ сльози вили

вать !....
Ото жъ-то дивптця, та кайтесь, дивчата, 
Щобъ пе довелося Москаля шукать, 
Щобъ не довелося, якъ Натря шукає — 
Тодн не питайте, за що люди лають,
За що не пускають въ хату’ночувать,
Не питайте, чорнобривії, —
Бо люди те знають,
Кого Богъ кара на свити , —
То іі вони карають!
Люди гііутця, якъ ти лози.
Куди внтеръ віє.
Сиротини сонце святить,
Свнтыть — та не гріє......
Люди бъ сонце заступили ,
Якъ би мали силу, . . .
Щобъ сыротл не евнтыло, . . . .
Сльози не сушило....

б
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Л за вшцо, Боже милый!
За що свитомъ нудить ?
Що зробила вона людямъ ?
Чого хотять люди?
ІЦобъ плакала!... Серце моє !
Не плачь, Катерино!
Не показуй людямъ сльози,
Терпи до загину,
А щобъ личко не маршио,
Съ чорними бровами,
До ехпдъ сонця, въ темппмъ лисії, 
Умийся сльозами,
Умиєшся, не побачуть,
То іі не засміютця,
А серденько одпочине,
Поки сльози лыотця.

Отаке то лихо бачите днвчата 
Жартуючи кинувъ Катрусю свою

¥

*



Де жъ Катруся блудить?....
По пндъ тынью почувала, . ;иїї
Раненько вставала, * А
Поспитала въ Московщипу.
Ажъ — гулькъ: зима впала:
Свище полемъ заверюха —
Иде Катерина 
У личакахъ... лихо тяжке!
ІІ въ одніік свитини,
Иде Катря, шкандибає,
Дывитця — щось мріє....
Либонь идуть Москалики....
Лихо!... серце мліє....
Полстнла, зострнлася,
Пита — чи не має 
Мого ІІвана чорнявого? —
А ти — ми не знаемъ. —
И звичайно, якъ Москали,
Сміютця, жартують:
— Ам, да баба! аіі да наши І 
Кого не надуютъ!—
Подивилась Катерина:
— ІІ ви , бачу, люди !
Йе плачь, сину — моє лихо!



Що буде, той буде!
Пиду дальше — билынь ходила, 
А може й зострину,
Оддамъ тебе, мій голубе,
А сама ваг мну. —

Реве, стогне хуртовина,
Котить, верне полемъ;
Стоить Катрл середъ пола,
Дала сльозамт> волю.
Утомилась заверюха,
Де -де позпхас;
Ще бъ плакала Катерина,
Та сльозъ біілшь не має.... 
Подивилась на дитипу —
Умите сльозою,
Червоніє, якъ квнточка 
Вранції ппдъ росою.... 
Усмнхнулась Катерина,
Тяжко усмнхнулась,
Коло серця, якъ гадина 
Чорна повернулась;
Кругомъ, мовчки, подивилась — 
Бачить — лігсъ чорніє,



А пидъ лисозіъ, краіі дороги , 
Либонь куріть зіріе.
— Ходимъ, сину! сзісркаетця, 
Коли пустять въ хату,
А не пустять — то іі на двори 
Будемъ ночувати;
Пндъ хатою заночуемъ,
Сину зіііі́, Йване!
Дежъ ти будетъ почувати,
Якъ мене не стане?.;..
Зъ собаками, мііі́ синочку! 
Кохаіїся на двори —
Собаки зли — покусають,
Та не заговорять,
Не роскажуть, сзііючися....
Сь псами іі́сти іі лити!
Бпдиа моя головонько!
Що меті робити!...
Сирота собака зіаеть свою долю.



Реве, свище заверюха,
По лису завило,
Якъ те море, билс поле 
Снигомъ покотилось.
Виіішовъ зъ хати карбнвничыіг,
Щобъ лисъ оглядптн,
Та де тоби! Таке лихо,
Що пе видно іі свита.
— Эге, бачу! яка Фуга!
Цуръ же йому зъ лисомъ,
Пити въ хату.... Що тамъ таке ?... 
Отъ іі́хъ достобнса!
Недобра іі́хъ розносила,
Мовъ, справди, за диломъ! 
Ничипоре! дивись лишень,
Яки побилилы! —
— Що У Москали *і — Де Москали ? —



— Що ты! Схаменися! —-
— Де Москалн-лебедикы?...—
— Та онъ, подивися. —
Полеткма Катерина
її не одяглася.
— Мабуть, добре .Московщина 
Въ тямку ііі́ далася!
Бо у ночи тплькы іі знае,- 
ІЦо ЗІоскаля кличе. —
Черезъ пеньки, заметами 
Летить, ледве дише,
Боса стала середъ шляху,
Втерлась рукавами,
А Москали ііі́ назустрнчь,
Я къ одинъ, верхами.
— Лихо моє, доле моя! — \
До нхъ коли гляне —
По переду старшин иде.
— Любий мііі́ Йване!
Серце моє коханеє! "
Дежъ тн такъ барився! —
Та до його, за стремена, —
А впиъ подивився,
Та шпорами коня въ боки.

»



— Чого жъ утнкаешь ?
Хиба забувъ Катерину?
Хиба йе пнзиаешь ?
Подивися, мій голубе!
Подивись на мене —
Я Катруся твоя люба.
На що рвешь стремена ? —
А вішъ коня поганяє,
Нибито іі не бачить.
— Постривай же, мій голубе!
Дивись — я не плачу;
Ти не пнзіїавъ мене, Йване;
Сердце! подивися,
Ей же Ногу! я Катруся! —
— Дура, отелишся!
Возьмите прогъ безумную. —
— Боже мій!... Ивасю!
И ти мене покидаешь І 
А ти жъ присягався! —
— Возьмите прогъ!—Что жъ вы стали
— Кого ? мене взяти ?...
За що жъ, скажи, мій голубе!
Кому хочь оддати •
Свого Катрю, що до тебе



Въ садочокъ ходила,
Свою КатріОу що для тебе 
Сина породила ?...
НІНІ батечку, мій братику!
Хочь ти не цурайся!
Наймичкою тоб» стану—
Зъ другою кохайся,...
Зъ цилимъ свитомъ.... я забуду у 
Що колись кохались,
Що одъ тебе сина мала, 
Покриткою стала,...
Покриткою.... який сорозіъ !
І! за що я гину!...
Покинь мене, забудь мспе,
Та не кидай сина.
Не покинешь?... Серце мсег 
Не втикай одъ мепе —
Я винесу тоби сина. —
Кинула стремепа,
Та въ хатину, — вертаетця, 
Несе ному сина ;
Не сповита, заплакана 
Сердешна дитина.
— Ось-де воно, — подивися.Ь



Дсжъ ты заховався ?
Утикъ.... не ма!... Сына, сына 
Батько одцурався....
Боже ты jѵіііі !... Дитя моє!
Де динусь зъ тобою ?...
Москалики! голубчики!
Возьмнть за собою,
Не цурайтесь, лебедики!
Воно сиротина,
Возьмнть кі́ого, та оддайте 
Старшому за сына,...
Возьмнть його.... Бо покину ,
Якъ батько покинувъ,—
Бодай ііого не кидала - 
Лихая година!...
Гріїхомъ тебе на свитъ Божий 
Мати породила —
Виростай же, па смнхъ людямъ! — 
На шляхъ положила.
— Оставайся шукать батька,
А я вже шукала.... —
Та въ лисъ, зъ шляху, якъ нависна, 
А дитя осталось,...
Плаче, бидие! — А Москалямъ



Байдуже — минули.
Воно іі добре, та на лыхо 
Лнсничн почули...

Бпга Батря боса лисомъ,
Бита, та голосить,
То проклмна своего Йвана,
То плаче, то просить,
Выбигае на визлнсся — ь /
Критомъ подивилась,
Та въ яръ.... бажить,... середъ ставу 
Мовчки опинилась....
— Прийми, Боже! мою душу,
А ти моє тало. —
Шубовсть въ воду! По падъ льодомъ 
Геть загуркотало....

Чорнобрива Катерина 
Найшла, що шукала, —
Дупувъ внтеръ подъ надъ ставомъ — 
ІІ сладу не стало.
То пе ватеръ, то не буйный,
Що дуба ламає, —
То не лихо, то не тяжке,



Що мати вмпрас,
Не сироти мали дптм,
Що пеньку сховаліj —
Имъ зосталась добра слава, 
Могила зосталась $ 
•Засміютця злііі люди 
Маліи сиротини:
Вылье сльози на могилу — 
Серденько спочине....
А тому, тому на свити,
Що йому зосталось, ,
Кого батько п не бачмвъ, 
Мати одцуралась ?...
Що осталось...............
Хто зъ нимъ заговорить ?... 
Ни родины, ті хатини, — 
III ляхи, писки, горе.... 
Паньскс личко, чорни брови 
На иіо? — III,объ пнзнали !... 
Змальовала, не сховала — 
Бодай полиняли!...



Ишовъ Кобзарь до Києва,
Та снвъ спочываты 5 
Торбинками обвиш&ниі́і́,
Його повожатий,
Мале дитя, биля ного 
На сонцн куняє,
А тммъ часомъ, старый Кобзарь 
Ісуса спиває.
Хто йде, ііиде — не минає,
То бубликъ, то гроши;
Хто старому, — а днвчата 
Шажокъ мнхоношп.
Задывлятця чорнобрыви —
— И босе; и голе!
Дала, кажуть, бровыняга,
Та не дала доли!

Йиде шляхомъ до Києва 
Берлинъ шестернею,
А въ Берлини господиня,



Съ паномъ и симьею,
Опынывся противъ старцнвъ,
Курява лягає? —
Побнгъ Ивась, бо въ внкоиця 
Рукою махає;... ІГ
Дае гроши Ивасевн, _ ,.
Дивустця панп,
А панъ глянувъ,... одвернувся.... 
Пнзнавъ, препоганий, г ѵ
Пнзнавъ тіи кари очи, ' . . *
Чорни бровынята, * ,
Пнзнавъ батько свого сина....
Та не хоче взяти.

Ф
Пита панн — якъ зоветця? ' '
— Ивась. — Какой лшлыйі— ''
Берлинъ рушивъ^ а Ивася <
Курява покрила.
Полнчыли, що достали.
Встали сиромахи, -
Помолились на схндъ сонця,* . .і «»
Ппшли по надъ шляхомъ.

л»'
-«•ЮН»
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Все йде, все м$!иае іі краю немає, 
КуДЫЖЪ ВОНО ДИЛОСЬ? ВНДКИ.ІЯ взялось!
ІІ дурень, и мудрый ничого ііезнае.
Живе. .. умирає... одно зацвнло 
А друге завьяло, навики завьяло.. .
ІІ лыстя пожовкле вптры рознесли.

Л сонечко встане, якъ перше вставало,
ІІ зори червони, якъ перше плыли 
Поплывуть и потнмъ и ты билолицыґі 
По сынёму небу выйдсшъ погулять, 
Выйдешь подывиця, въ жолобокъ, крішыцю 
ІІ въ море без—крає, и будешь сіять,

Якъ надъ Вавилопомъ надъ єго садами



ІІ надъ тымъ що буде зъ нашими сынами; 
Ты вичныіі безъ краю!... люблю розмов

лять,
Якъ збратомъ зъ сестрою, розмовлять зъ тобою. 
Спивать тобн думу що ты жъ нашептавъ. 
Порай мыпн ще разъ, де днтысь зъжурбою?
Я не одыпокііі я не сырота,
Есть у мене литы, та де ихъ подиты? 
Заховать зъ собою? — грнхъ, душа жива, 
Аможе ій легше буде на тимъ свити,
Якъ хто прочитає ти слезы — слова. . .
ІЦо такъ вона щыро колысь вплывала,
Що такъ вона нышкомъ надъ ными рыдала. 
Ни, не заховаю бо душа жива.
Якъ небо блакитне нема єму краю,—
Такъ души почину и краю немае 
А де вона буде? химсрни слова!!
Згадайже хто иебудь іи на симъ свити, 
Безславному тяжко сей свитъ покидать. 
Згадайте дивчата, — вамъ треба згадать!
Вона васъ любила, рожевій квиты,
ІІ про вашу долю любыла спивать.

Поки сонце встане спочивайте диты,
А я помнркую ватажка де взять.



Сыпы мои Гайдамаки!
Свитъ широкій, воля,
Шить сыны, погуляйте 
Пошукайте доли.
Сыны мои пе велыки 
Не розумнії диты,
Хто васъ щыро безъ матери 
ІІрнвытае въ свити??
Сыны мои! орлы мои!
Летить въ Украину 
Хочь и лыхо зостриныця 
Такъ не на чужини.
Тамъ найдеця душа щыра 
Недасть погибаты,
А тутъ... а тутъ... тяжко диты! 
Колы пустять въ хату,
То зострившы иасміюця 
Таки бачте люды,
Все письменнії, дрюковапы 
Сонце павитъ гудять.
«ІІевидтиля каже сходыть.
«Та не такъ и свнтыть,
«О такъ каже було бъ треба...» 
Що маешъ робиты?
Треба слухать, може неправди



Иетакъ сопцс сходить,
Я къ письменнії начитали, .. 
Розумнії та іі годи 
Л що жъ на васъ воны скажуть ? 
Знаю вашу славу!
Поглузують, покепкують,
Тай кинуть пидъ лаву.
Нехай скажуть спочивають,
Поки батько встане 
Та роскаже по пашому 
Про свои Гетьмани.
А то дурень росказує 
Мертвими словами;
Та якого сь то Ярему 
Веде передъ нами 
Упостолахъ. дурень! дурень!
Бнлы, а исвчнлы.
Одъ козаства одъ Гетьманства 
Высоки могн.іы 
Бнлшъ ничого пе осталось 
Тай ти розривають.
А випъ хоче іцобъ слухали 
Якъ старші спивають.
Дарма праця пане-братс:
Колы хочешъ грошей



Та ще и славы того дыва 
Спивай про матрёшу 
Про Парашу радость нашу, 
Султанъ, паркетъ, шпоры,
Отъ де слава!!! а то спива:
Грае сынѣ море
А самъ плане, за тобою
ІІ твоя громада
Уснрякахъ !. . . правда мудри !
Спасыбн за раду
Теплый кожухъ, тилько шкода
Не на мене шитый,
А розумне ваше слово 
Брехнею пндбыте.
Выбачайтс. .. крычнть соби 
Я слухать небуду,
Тай до себе пе поклыпѵ.
Вы розумны ЛЮДЫ —
А я дурень, одынъ собн 
У моїй хатынн,
Заспиваю, за рыдаю;
Якъ мала дитыпа.
Заспиваю, — море грае, 
Витеръ повиває,
Стпъ чорніє и могила



Зъ витромъ розмовляє 
Заспнваю,— розвернулась 
Высока могила,
Ажъ до моря Запорожці!
Степъ широкій крилы 
Отамапы на вороныхъ 
Передъ бунчуками* 
Выгравають.. . а пороги 
Межъ очеретами 
Ревуть, стогнуть, россрдылнсь 
Щось страшне спивають. 
Послухаю, пожурюся,
Устарыхъ спытаю,
Чого батьки сумуєте?
«Не весело сыну 
«Динпро на насъ росердывся 
«Плаче Украина. . .»
ІІ я плачу а тымъ часомъ 
Пышными рядами 
Выступаютъ отамани 
Сотпыкн съ панами 
ІІ Гетманы;— вен въ золоти 
Умою хатыпу
Прыншлы, силы коло мене 
ІІ про Украяну



Розмовляють, росказують 
Якъ сичъ будовалы.
Якг козаки на байдакахъ 
Пороги миналы,
Якъ гулялы по сыпёму,
Грнлыся въ Скутарн,
Та якъ люльки закурнвшы 
Въ Польши на пожари 
Въ Украину верталыся,
Якъ бенкетовалы 
«Г рай Кобзарю, лый шинкарю!» 
Козаки гукалы :
Шинкарь знає налывае 
И несхаменеця 
Кобзарь вшкарнвъ, а козаки 
Ажъ Хортыця гиеця.
Метелыци та Гопака 
Гуртомъ отдырають,
Кухоль ходыть переходить 
Такъ и высыхае.
Гуляй пане, безъ жупана,
Гуляй витре полемъ.
Грай Кобзарю, лый Шипкарю 
Поки встане доля.
Взявшись въ боки на вприсидкн



Нарубки зъ дидами 
«О такъ диты! добре диты!
Будете павами.»
Отамаиы па бепксти 
ІІыпаче па ради,
Похожають розмовляють, 
Вельможна громада —
Невтерпцла, ударила 
Старыми ногами.
А я дывлюсь поглядаю 
Сміюся слезами,

Дывлюся, сміюся, дрибші утыраю; —
Я иеодынокій с съкимъ въ свити жить, 
Умоій хатыни якъ въ степу безкраимъ 
Козаство гуляє; баїїраьъ гомоныть; 
Умоій хатыші сынѣ море грає,
Могила Сумує, Тополя шумить, 
Ты-хесенько гри ця  дивчииа спиває 
Я неодыпокій, с съ кимъ винъ дожить. 

Отъ де мое добро, гроши,
Отъ де моя слава,
А зараду спасыби вамъ 
Зараду лукаву.
Буде зъ мене поки живу 
И мертвого слова



Шобъ вплывать журбу слёзы. 
Бувайте здоровы 
Пиду сыннсъ выпровожать 
Въ далеку дорогу.
Нехай идуть може найдуть 
Козака стараго 
Що привита моихъ дитокъ 
Старыми слезами,
Буде зъ мене. Скажу ще разъ 
Панъ я надъ панами.

О такъ сыдя кнньци-стола 
Мирную, гадаю,
Кого просыть? хто поведе? 
Надворі! свитає
Погасъ мнсяць, горить сонце, 
Гайдамаки всталы; 
Помоjылысь, ОДЯГJЫСЯ, 
Кругомъ мене сталы.
Сумно, сумно, якъ сыроты 
Мовчки похилылысь. 
«Благословы, кажуть, батьку 
а Поки маемъ сылу;



«Благословы шукать долю 
«На широкимъ свити,» 
«Пострываите.. . свитъ не хата 
о А вы мали диты 
«Не розумнії. Хто ватажкомъ 
«Пиде передъ вами 
«Хто проведе? Лыхо диты 
«Лыхо мыші  зъ вами!
«Выкѳхавъ васъ, выгодувавъ, 
«Вирослы чимали 
«Йдете въ люды, а тамъ теперъ 
«Все письменне стало,
«Выбачайте що невывчивъ 
«Боймене хочъ билы 
«Добре билы, а багато 
«Де чому навчилы !!
«Тма, мна, знаю, аоксію 
«Невтну таки йдоси.
«Щожъ вамъ скажуть? ходимъ сыви 
«Ходимо попросымъ.
«Есть у мене щырын батько 
«(Ридного нымае)
«Дасть винъ мыни раду зъ вами 
«Бо самъ здоровъ знає,
«Якъ то тяжко блукать въ свити



«Сыроти безъ роду,
«А до того душа щыра, 
«Козацького роду 
«Не одцуравсь того слова 
«Що маты спивала,
«Якъ малого повивала,
«Зъ малымъ розмовляла 
«Неодцуравсь того слова 
«Що про Украииу 
«Слипыи старець сумуючи 
«Спиває пидъ тыномъ.
«Любить іи, думу правды, 
«Козацькую славу,
«Любить іи, — ходимъ сыны 
«На раду ласкаву.
«Якъ бы иевинъ спиткавъ мене 
«Прилыхій годыіш,
«Давпобъ доси заховалы 
«Въ сиигу на чужини, 
«Заховалыбъ тай сказалы,— 
«Такъ якесь ледащо. ..
«Тяжко, важко нудытъ свитомъ 
«Незнаюча за що.
«.Минулося шобъ неснылось: 
«Ходимо хлопьята,



«Колы мыни на чужнны 
«Недавъ поглбаты,
«Тои васъ лрыііые прнвитае 
«Якъ свою дитыну.
«А одъ єго помолывшись 
«Ганда въ Украину.»

Добры день же тату въ хату, 
Натвоимъ порогу,
Бдагосдовы моихъ дитокъ 
Въ далеку дорогу.

С.-1Іетербургъ 
і 841 Апрѣля 7.



И Н Т Р О Д У К Ц І И .

Була колысь шляхетчина, 
Вельможная папи:
ІЧпрялася зъ Москалями,
3ъ Ордою, зъ Султаномъ,
Зъ ІІІІМОТОЮ, •. • було колысь. .. 
Та що не мнпае?
Було, Шляхта, знай чвапыця 
День и иичъ  гуляє, —
Та Королемъ коверзує 
Лекажу Степаномъ,
Або Яномъ Собіескнмъ,
Тн два незвычайніі.
Лишними!... небораки-



Мовчки паиовалы.
Сеймы, сеймыки ревилы:
Сусиды ыовчалы,
Дывилыся якъ Короли 
Изъ Польши втикають,
Та слухалы якъ шляхсство 
Нависне гукає.
«ІѴіерохлѵаІат! Лгіеро2пгаІат!» . 
Ш ляхта репетує,
А магнаты, палять хаты,
Шабельки гартують.
Довго таке робилося 
Иокы не въ Варшави 
Запановавъ надъ ляхами 
Понятовскій жвавый.

Запановавъ тай думавъ Шляхту 
Приборкать трошки... незумивх — 
Хотивъ добра, якъ дитямъ маты 
Аможе й ще чого хотивъ.
Едыие слово ІЧіерог^ѵаІаш 
Хотивъ у Шляхты однбрать,
А потимъ.. . Польша запалала,
Ш ляхта сказылася. • . крычать 
«Слово гонору, дарма праця,
ГІоганыць, наймытъ москаля.»



На гвалтъ Пулавского, и ІІаца 
Встає шляхетская земля 
ІІ разомъ сто Конфедерацій (і). 

Розбрелись КопФедераты 
По Польши, Волыни 
По Литви по Молдаванахъ 
П по Украины 
Розбрелися, та н забули 
Волю ратуваты, 
Полигалися зъ жидами 
Та й ну руйнувати. 
Руйнували, мордували, 
Церквами топили.. .
А тымъ-часомъ Гайдамаки 
Ножи освятили.
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«Яремо Герш-ту! Хамивъ сыну! 
«Пиды кобылу приведы,
«Подай патынки господыпи,
«Та принесы мыни воды,
«Выметы хату, внысы дрова,
«Посылъ иидыкамъ, гусямъ дай,
«Пиды долеху, до коровы,
«Та швидче Хаме! поотрывай!
«Нидышъ упоравшись въ Вімыиану, (2) 
«ІІмости треба; небарысь,»
Ііишовъ Ярема похилывсь.

О такъ у раньцн жидъ поганый 
Надъ козакомъ коверзувавъ.
Ярема гнувся бопезнавъ,



Незпавъ сиромаха що внрослы крила.
Що неба достане колы полытыть.
Незнавъ нагынався... о боже мій милый! 
Тяжко жить на свити.. . а хочеця жить. 
Хочеця дывиця, якъ сопычко сяє,
Хочеця послухать якъ море заграє,
Якъ пташка щебече, байракъ гомонить,
Або чорпо-брыва въ гаю заспивае 
О боже мій милый! якъ весело ЖИТЬ/
Сырота Ярема, сырота убогій.
Пи сестры, ни брата, никого пема 
Попыхачъ Жидивскій, вырисъ упорогу 
А пеклене долю, людей пезайма.
Тай защо ихъ лаять хиба воны знають,
Кого треба гладыть кого катувать:
Нехай бенкетують.. . у ихъ доля дбає 
А сыротн треба самому придбать.
Трапляеця часомъ тыхепько заплаче,
Тай то пы одтого що сердце болыть.
Що небудь згадає, або що побачить. ..
Тай знову до праця: отакъ треба жить.
Пащо батько, маты, высоки палаты 
Колы нема сердця зъ сердцемъ розмовлять. 
Сырота Ярема, сырота багатый. . .
Бо е съ кимъ заплакать, е съ кнмъ заспивать;



Есть карій очи
Якъ зкіропькн сяють,
Били ручшіята,
Мліють обнимаютъ.
Есть серце сдыне,
Серденько дивоче,
Шо плаче сміеця

Якъ винъ того хоче.
О такій то мій Ярема
Сырота багатый.

Такимъ и я колысь то бѵвъ. . .*

Минуло днвчата.
Минулося розійшлося 
И елнду нестало 
Серце мліє якъ згадаю 
Чому неосталось?

Чому псосталось чому нсвитало 
Легше булобъ слёзы, журбу вплывать. 
Люды одпбралы бо имъ було мало 
«Нащо ёму доля треба закопать.
Випъ и такъ багатый» багатый палаты 
Та па дрпбнн слезы. .. бодай невтырать- 
Доле моя! доле! де тебе шукать ? 
Верныся до мене, до моєи хаты 
Або хочъ присныся. .. нехочеця спать



Выбачантс люды добрн 
Може недоладу,
Та прокляте лыхо злыдни 
Кому иезавадыть.
Може ще разъ зострипымось 
ІІокы шкандыбаю?
За Яремою по свиту 
А може. . . й незнань 
Лыхо люды, всюды лыхо 
ІІіігде пригорпуця.

Куды каже хнлыть доля,
Туды іі треба гпуця.
Гнуця мовчки, усмнхаця,
Шобъ люды незналы 
Що на серци заховано 
ІЦобъ непривиталы. . •
Ьо нхъ ласка. .. нехай сныця. 
Тому въ кого доля,
А сыроти щобъ несиылась 
Несиылась николы.
Тяжко, нудно росказовать,
А мовчать иевмію. . . 
Віілывансяжъ слово, слёзы 
Сонечко негріе.
Нсвысушить подилюся



Моими слезами,
Та не зъ братомъ, не зъ сестрою... 
Зъііныымы стнпами,
Плчужпнп — а поки що 
До корчмы вернуся;
Що тамъ робыця; жидюга 
Дрожитъ изигнувшись 
Надъ каганцемъ лнчнть гроши 
Коло лижна клятый:
А налнжку. . . охъ, ажъ душно,
Были ручинята 
Розкидала, роскрылася 
Якъ квнточка въ гаю 
Червоніє. . . а пазуха,
Пазухи немає
Рознрвана. . . мабуть душно 
На перыин сняты,
Одынокій молоденькій 
Ни съкымъ розмовлять!
Одна шепче. .. несказанно 
Гарна нехрещена!
О то дочка; а то батько 
Чортова ксшспя.
Стара хайка лежитъ доли 
Пъ перинахъ поганыхъ.



Дежъ Ярема? взявши торбу 
Потягъ у Вильшаиу.



К0НФ6Д6ГЛТЫ.

. Одчиняй проклятый Жиде!
Бо будышъ битый, одчиняй!
Ламайте двери поки выіїде,
Викпа посыпались, «стрывай! 
«Отрывайте заразъ,» — «нагаями 
«Свыияче ухо, жартувать 
«Чн що. ты хочншъ!? Я! зъ панами? 
«Крый Боже заразъ! дЛйте встать 
«Ясновельможнії (пышномъ СВЫІІІі) 

«Панн полковнику ламай,»
Упалы двери... пііагаГі 
Малює вздовжъ жидиэску спыну,



«Здоровъ свынс, здоровъ жидс, 
«Здоровъ чортивъ сыну.» 
Та-нагасмъ, та нагаемъ 
А жидъ зогнувъ спыну 
«Не жартуйте мости пане.»
«Добриве-чыръ, въ хату!
«Ще разъ шельму, ще разъ годи! 
«Выбачай проклятый,
«Добривечнръ, а де дочка?» 
«Умерла панове,»
«Лжешъ Іудо, ыагаями!» 
Посыпалысь знову,
«Он паночки голубчики,
«Ей Богу нымае.»
«Брсшишъ шельмо!» «колы брешу 
«ІІыхаіі Богъ карає»
«Не Богъ а мы, признавайся! 
«ІІащобъ мавъ ховаты 
«Колы жива, исхай Боже,
«Щобъ я бувъ проклятый!...» 
«Ха, ха, ха. . . чортъ панове
................................. спиває.
«Перехрнстысь» «якъ же воно? 
«Далеби незнаю.»
«О такъ, дывись» ляхг христыця



«А занымъ Іуда.
«Браво! браво! Охрнстылы 
«Ну за такє чудо 
«Могоричу мости-панн,
«Чуешъ охрнщенын 
«Могоричу.» — «заразъ, заразъ.» 
Ревуть мовъ скажсны 
Ревуть ляхи, а поставецъ 
Постолу гуляє.
Еще Польша не згипсла 
Хто куда гукає 
«Давай жиде!!» охрнщепый 
Изъ Лёху та въ хату 
Знай шишгляе. . • иалывае,
А Конфедераты —
Знай гукають «жиде! меду!»
/Кндъ несхаменеця:
«Де цымбалы? грай псявиро!» 
Ажъ корчма трясеця —
Краковяка оддирають,
Вальса та мазура.
ІІ жндъ гляне, та ныщечкомъ 
«Ш .іяхецька натура»
«Добре, годи, теперъ спивай,» 
«Невмію, ей Богу.»



«Небожнсь собача шкуро:» 
«Якужъ вамх? Не—богу!

Була собн ганьдзя 
Калика небога,
Божилася,
Молылася,
Що болиды ноги:
ІІапанщииу неходыла,
А за парубками... 
Тыхесенько,
Гарнесенько 

Помижъ бурьянами.»
«Годи! годи! це погана, 
Сгизматы (5) спивають. •.
«Я конжъ вамъ? Хиба оцю... 
Стривайте згадаю. ..

Пере#б паномъ Хеедоро.н» 
Ходытъ жидг^ лодыть 

ІІ задко*п&
ІІ передко.ѵь

Передъ папоjкъ Хведирколй 
Ходыть жидЪ) ходытъ. 

«Добре, годи, теперь платы, 
«Жартуєте пане
«За що платить?... Шо слухали, 
«Иекривысь поганый!



«Нежартую давай гроши! «•'
«Де МЫІПІ НХЪ ВЗЯТЫ? . «; ,Ѵ“’-Т
«ІІн шеляга! я паньскою 
«Ласкою багатый.» * --
«Лжешъ собако признавайся!
«А нуте панове! . .
«Батогами» засвыстилы,
«Хрнстятъ лсйбу зиову.
Иерищнлы, нерищилы , ^
Ажъ перья ЛЫТІІЛО 
«Ей же Богу не шеляга 
«ІІжте моє тило!
«ІІн шеляга, гвалтъ рятуйте!!!
« Осьмы поратуемъ.» **
«Постривайте я щось скажу.
«Ночуемъ, почуемъ,
«Та нсбрешіїи бо хочъ здохны —
«Брехня не поможе.
«ІІН. .. въ Вильшаный» !. .. «твоя гроши?» 
«Мои ! ... ховай Боже!! 
а ІІ и 9 я кджу... що въ внлшаныГі...
«Вилшаньскн схнзматы?.........»
«ІІо три симыі по чотири 
«Живуть въ одній хати 
«Мы це знаемъ бо мы сами



«Ихъ такъ очухралы.
«Тани, не те. . * выбачанте,
«Шобъ лыха незнаjы.. .
«Щобъ вамъ гроши приснылыея. . . 
«Бачьте увнлшаный. • .
« Укостёли.. . у тытаря. . . '
«А дочка Оксана!!!!
«Ховай Боже! якъ панночка 
«Що то захороше. . •
«А червоньцивъ !!! хочъ не єго 
«Такъ що? — абы гроши. »
«Абы гроши однаково,
«Правду леиба каже.
«А щобъ билше була правда 
«Нехай шляхъ покаже.
« Одягайся !» поѣхады 
«Ляхи у Видшану 
Одынъ шлько пидъ лавою 
Конфедератъ пьяный,
Иедзужа встать, а курныка,
Пьяный и веселый.



Т Ы Т А Г Ъ. 
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Угаю гаю 
Нитру немає,
Мисяць высоко 
Зиропьки сяють. 
Выйди серденько 
Я выгллдаю 
Хочь нагодыну 
Моя рыбчино, 
Выглянь голубко.
Та поворкуемъ,
Та посумуемъ.
Бо я далеко 
Сю ничь мандрую 
Выглянь же пташко,



зо

Моє серденько,
Покы блызснько,
Те поворкуемъ,
Охъ тяжко! важко!

О такъ ходя попидъ гаемъ
Ярема спиває,
Выглядае... а океаны
Немає, немае.
Зори сяють, ссредьнсба
Свитыть біілодыцыіі
Верба слуха соловейка,
Дывпця въ крыпыцю,
Па калыні! надъ водою
Такъ и вилывае,
ІІыначе зна що дивчину
Козакъ выглядае.
А Ярема подолыни
Лсдви, ледви ходить.
Педывиця, леслухае,
«На що мыпн врода?

Колы нема щастя, колы нема доли.
Лита молоды» марно пропадуть
Одинъ я на свити, стебло середъ поля « •
Его буннн внтры полемъ рознесуть. 
Такъ іі мене лоды, незнають де диты:



За щожъ одцурались? що я сирота:
Одпо було сердце, одно на вслмъ свити, 
Одна душа щира, та бачу що іі та,
Що н та одцуралась. «ІІ хлынули слёзы 
Поплакавъ сердега, утеръ рукавомъ 
«Оставайсь здорова, въ далекій дорозн 
Нанду або долю.. . або за Диипромъ 
Ляжу головою, а ты незаплачишъ,
Л ты пспобачишъ, якъ воронъ клюс 
Тіі каріе очи, ти очи козачії 
Що ты цнловала. . . серденько мое! 
Забудь мои слёзы, забудь сыротыну, 
Забудь що клялася; — другого шукай 
Я тобн не пара, я въ сирій свытыии 
А ты, Тытаривна... крашчого вытай, 
Пытай кого знаешь, така моя доля, 
Забудь мене пташко, забудь нежурысь,
А колы почуешъ що на чужимъ поли 
Сховалы Ярему. ... пышномъ помолись, 
Одна серце навсимъ свити 
Хочъ ты помолыся,»

Тай заплакавъ сиромаха,
ІІа кій похилився,
Плаче собіі тихесенько, 
Шелестъ!... колы гляне!...



Попидъ гаемъ мовъ ласочка 
Крадыця Оксапа.
Забувъ, побитъ, обнялыся,
«Серце...» тай зомліиы 
Довго, довго тилько «серце»
Та іі знову нимилы.
«Годи пташко» «ще трошички 
« Ще. •. ще... сызокрилый,
«Выіімы душу... ще разъ... ще разъ... 
«Охъ якъ я втомилась.»
«Одпочинь моя ты зоре 
«Ты зъ неба злетила»
Пославъ свытку, якъ ясочка 
Усмихнулась, сила.
«Сидай же йты коло мене»
Сивъ та й обнялыся.
«Серце моё, крыхто моя»
Знову полыся.
«Ты сего дни забарилась 
«Батько занедужавъ,
«Коло єго все поралась...
«А мене бай-дуже?»
«Якій бо ты, сй-же — Богу» . *. 
Слизонькн блеснулы,
«Неплачъ серце, я жартую»



«Жарты». . . усмихнулась. 
Прихилилась головкою,
Тай ннбы заснула.
«1>ачъ Оксано я жартую 
«А ты й справди плачетъ,
«Ну неплачъ же глянь на мене, 
«Завтра ненобачншъ.
«Завтра буду я далеко,
«Далеко Оксано. . .
«Завтра въ ночи у Чнгрыни 
«Свяченый достану.
«Дасть винъ мыни срибро, злото, 
«Дасть винъ мыпн славу,
«Одягну тебе, обую 
«Посажу мовъ паву.
«На дзиглыку, якъ Гетманьшѵ 
«Тай дывиця буду. . .
«Поки не вмру. Дывнтымусь.. . 
«А може й забудетъ? 
«Розбагатіешъ, у Кіевъ 
«Поѣдетъ съ панами,
«Найдетъ соби шляхтяночку 
«Забудетъ Оксану.»
«Хнба крашча е за тебе?»
«Може й е нсзнаю.»



«Гинвышъ Бога мое серце,
«Крагачои немае
«Ни на нсби, ни за пебомъ ,
«Ни за сыномъ моремъ.
«Нема крашчои за тебе »
«Що се ты говоритъ?
«Схайісныся» «правду робко.
Та й знову, та н знову,
Довго воны якъ бачите
Ве.іы таку мову.
Циловалысь, обнималысь,
Зъ усіеи силы
То плакали, то божились,
То щс разъ божились.
Ій Ярема росказувавъ,
Якъ жить воны будуть,

Якъ окус всю въ золото,
Якъ долю добуде.
«Якъ вырижуть Гайдамаки
Ляхивъ въ Украинн,
Якъ винъ бѵде пановати *

Колы не загине.
Ажъ обридло слухаючи 
Далеби дівчата,
«О то якій! мовъ и справди



Обрыдло!...» а маты ,
Або батько якъ побачать 
Що вы мои люби 
Таке дыво читаєте?
Грнха па всю губу*
Той ди — тонди.. . та цуръ єму: 
Адуже цнкаве!
А надто вамъ, росказать бы,
Якъ козакъ чернявый 
Пидъ вербою, надъ водою 
Обнявшись сумує,
А Оксапа, якъ голубка 
Воркуе, цилуе.
То заплаче, то зомліє 
Головоньку с.ѵнлыть:
«Серце мое, доле моя 
«Соколе мій милый 
«Мій!!.*.» ажъ вербы нагинались 
Слухать таку мову!
О то мова!! не роскажу 
Мои черпоброви,
Не роскажу противъ почи 
А то ще присныця:
Нехай соби розі йду ця 
Такъ якъ изійшлыся.



Тыхесепько, гарнесенько 
ІЦобъ нихто небачивъ.
JІиднвочи дрнбны слёзы 
ІІ и щыри казачн.
Нехай соби.... може ще разъ. 
Боны на снмъ свиты 
Зострниуця? побачимо.. .
Л тымъ часомъ свитыть 
Зъусихъ виконъ у тытаря 
Що то тамъ творьщя ?
Треба глянуть та росказать. ..
Бо дай не дывиця!

Бо дай недывнця, бо дай неказаты.
Бо за людей соромъ, бо серце болыть, 
Гляньте, подывиця ! • • . то Конфедераты, 
Люды що знбралысь волю бороныть; 
Боронять прокляты будь проклята маты 
ІІ депь и годына колы понесла,
Колы породыла па свнтъ прнвыла. 
Дывиця що роблять у Тытаря 'въ хаты 
Пекелныи диты: у печи пала

Огонь н свитыть па всю хату.
Въ углу собакою дрожнть 
Проклятый жидъ; Конфедераты 
Кричать до тытаря: «хочъ жить?



Скажи де гроши?» «той мовчить. 
Налыгачемъ скрутылы руки,
Вдарили объземлю... нема,
Нема нислова. . . «мало муки 
«Давайте прыску! де смола?
«Кроны ого! о такъ! холоне 
«Мерщій же лрискомъ посыпай!
«Що! скажетъ шельмо!» и постогне! 
«За взята бестія! стрывай.»
Насыпалы въ халявы жару. . . .
Утимья цвяшокъ закатай!
ІІевктырпіівъ святой кары.
Упавъ сердега пропадай 
Душа безъ сповиди святой,
«Оксано! дочко!» — та й умеръ,
Ляхи задумалыся стоя,
Хочъ и запекли, «що теперъ!
«Панове рады! помнркунте,
«Зънымъ теперъ ничого робить 
«Запалымъ церкву?» гвалтъ рятуйте! 
«Хто въ Бога вирує!» кричить 
Па двори щос силы,
Ляхи зомлнлы «хто такій?»
Оксана въ хати... «вбилы! вбилы!» 
Мліє та й пада, а старшій



Махнувъ рукою на громаду,
Понура шляхта, мовъ хорты,
Выйшла за двери. . . самъ но заду 
Бере зомлілую... де ты?
Де ты Яремо подывыся!
Може мандруючи сшіва,
Якъ ІІалывайко зъ Ляхомъ бився!
Ляхи пропалм. . • чуть жнва ,
Пропала знымн и Оксана,
Собаки де де по Віілшанін 
Загавкають та іі замовчать.
Биліе мнсяцъ, люди сплять,
ІІ Тытарь сныть... нерано встане.
На вики праведный заснувъ.
Горило свитло, погасало!...
Погасло. • . мертвый мовъ вздрогнувъ.
ІІ сумно... сум по. .. въ хати стало (б).



0БЛТО ЕЪ ЧНГРЫНИ.

Гетманы, Гетманы якъ бы то вы вста.іы, 
Неталы подывплысь на тои Чигнрынъ 
Що вы будувалы, де вы паиовалы 
Заплакалыбъ тяжко бо выбъ непнзналы 
Козацької! славы убогихъ руинъ;
Назары де вісько, якъ море червоне,
Передъ бунчугамы бувало горыть 
А ясновельможный на воронимъ кони 
Плесне булавою, море закипитъ 

Закипить н розлилося 
Степами, ярами,
Лыхо мліе передними.. .
А за козаками............
Та що и казать. . . минулося



'Л те що минуло. . .
Незгадуйте папебраты. . .

Та й що зътого що згадаешъ, 
Згадаешъ, заплачетъ.
Ну хочъ гляпемъ на Чигнринъ 
Кодысь то козачій.
Изъ залнсу зъ туману,
Мисяцъ выплывае,
Червоніє круглолицый 
Горыті», а песяе.
Ныначе зна що нетреба 
Людямъ єго свиту,
Що пожары Украину 
Нагріють, освнтять.
П смерклося; а въ Чнгрыни
Якъ у ДОМОВИНІ!

Сумно.. . сумно. . . (о такъ було 
По всій Украйни,
Противъ ночи Маковія 
Якъ ножи святылы).
Людей печуть; черезъ базаръ 
Кажанъ костокрылый 
Нерелытыть, на выгони 
Сова завывае,



А дсжъ люды? надъ Тясмнномъ 
Утемному ігаю,
Знбралыся, старый, малый, 
Убогій, багатый 
Поєднались. — дожидають 
Великого свята.

У темному гаю, въ зеленій дыброви, 
Па припони кони отаву скубуть, 
Осидланн кони, ворони готовії 
Куды то поидуть? кого повезуть?
Онъ кого, ДЫВІІЦЯ, ляглы по долыни, 
ІІмначе побыти іі іі слова печуть 
Ото Гайдамаки. • . па гвалтъ Украины 
Орлы налетнлы воны рознесуть 

Ляхамъ жидамъ кару. 
Закровь и пожары

Пекломъ Гайдамаки ляхамъ отдадуть. 
Нопіідъ дворовою стоять 
Возы зализнои тарани,
То щедрой гостыпець пани 
Умила-що, кому, давать,
Невроку іи, нехай царствує 
Нехай пеещjыть лкъ пегуе. 
Иомижъ возами нигде стать, 
Иыначе въ Ірій налытило



Зъ Смилянщыны, зъ Чигирина, 
Просте козаство, старшина,
На певне лило налетилы. 
Козацьке панство похожае,
Въ кпреяхъ черныхъ якъ одынъ, 
Ныщечкомъ ходя розмовляє 
ІІ поглядає на Чигринъ.

С т а р ш и н а  п е р в ы й .
Старый Головатый щось дуже коверзує.

С т а р ш и н  а  д р у г і и .
Мудра голова, сыдытъ собі! въ хутори ни 

бы нсзна ничого, а дывыся скрызь голова
тый, колы самъ каже не повершу, то сынови 
передамъ.

С т а р ш і ї  і і  а  т р е т і й .
Тай сынъ же штука! я вчора зострився 

зъ Зализнякомъ, таке росказує, про ёго що 
пуръ ёму. Кошовымъ каже буде тай годи, 
а може ще и Гетманомъ колы тес. . .

С т а р ш и н а  д р у г і й .

А Гонта па що? а Зализнякъ? до Гоити 
сама.. . сама писала, колы каже. . .



[

С т а р ш и н а  п е р в ы й .
Цытьте лышепь, здаеця дзвонять!...

С т а р ш и н а  д р у г і й .
Та ни, то люды гомонять.

С т а р ш и н а  п е р в ы й .
Гомонять, поки ляхи нотують, Охъ стари 

головы та розумны, химерять, химерять та- 
и зроблять изъ лемеша швайку, де можна лан- 
тухъ тамъ торбы нетреба; купилы хрипу, 
треба съ нсты, плачте очи хочъ повылазь-те, 
бачнлы що купували, грошамъ непропадать, 
а то думають, думають, ни въ слухъ ни мовч- * 
ки, а ляхи догадаюця отъ тоби и пшыкъ.
Що тамъ за рада, чомъ воиы не дзвонять? 
Чымъ спыиышъ народъ щобъ негомоиивъ. — 
Недесять душъ, а слава Богу, вся Смнляи- 
шина колы невся Украина.— онъ чуете спи
вають.

С т а р і л и  и а  т р е т і й .
Справди спива щось, пиду спыню.

^ С т а р ш и н а  п е р в ы й .
Неспиияй, нехай спива, абы неголосно.

Старшина другій.
Ото мабудь волохъ (б), певтерпивъ така 

старый дурень, треба тай годи.



С т а р ш и н а  т р е т і й .
А мудро слива9 колы нсіюслухаешъ все 

иншу, пидкрадемось та послухамъ, а тымъ 
пасомъ задзвонять.

С т а р ш и н ы  п е р в ы й  і і  д р т г і й .
Ходимо!

Старшины нышкомъ сталы за дубомъ, питъ- 
дубомъ сыдыть слипы іі Кобзарь. Кругомъ єго.— 
Запорошци и Гандамаки, кобзарь спиване голоспо.

Ой Волохи Волохи 
Васъ осталося трохи,
И вы Молдованы 
Теперъ вы нс паны,
Ваши господари 
Наймиты Татарамъ,
Турецкимъ Султанамъ,
Въ Кайдаиахъ! въ Кайданахъ! 
Годижъ не журиця!
Гарно помолиця,
Братайтеся зъ пами 
Зъ нами козаками,
Згадайте Богдана 
Стараго Гетмана,



Будете панами,
Та якъ мы зъ ножами 
Зъ ножами святыми 
Та зъ батькомъ Максымомъ 
Сю иичъ погуляемъ 
Jяхивъ по-гондаемъ,
Та такъ погуляемъ,

Що ажъ пекло засміеця 
Земля затресеця,

Небо запалає,
Добре погуляемъ!

З а п о р о ж е ц ъ .
Добре погуляемъ! правду спива якъ пе- 

бреше, а щобъ то зъ єго за Кобзарь бувъ, 
якъ бы не волохъ.

К о б з а р ь .
Та я й не волохъ — такъ тилько, бувъ 

колысь уволощыни, алюды й зовуть ВОЛОХОМЪ 
яезпаю защо.

З а п о р о ж е ц ъ .
Ну дарма утіш ще яку нсбудь, а ну про 

батька Максыма ушкварь.
Г  А  І І  Д  А  М  А  К  Ъ .

Та неголосно, щобъ ислочула старшина.



З а п о р о ж е ц ъ .
Л що намъ ваша старшина? почує такъ по

слуха , колы мас чнмъ слухать тай годи. У 
насъ одинъ, старшій батько Максимъ, а винъ 
якъ почує, то ще Карбованець дасть, спн- 

;ѴJ  вам старче Божій не слухай єго.
Г лйдлмлкъ.

Та вопо такъ чоловичс, я це й самъ знаю, 
та ось що, пс такъ папы якъ шідпанки, або 
поки сонце зійде, то роса очи выість.

З а п о р о ж е ц ъ .
Брехпл; спивай, язу знаєшь, ато й дзвона 

неднждемо заспемо.
Г у р т о м ъ .

Справди заспемо, спивай яку побудь.

Лита орелъ, лита сызый 
ІІопндъ псбесамн,
Гуля Максимъ гуля батько 
Степами, лисамы.
Лита орелъ сызокрилый,
А запымъ орлята,
Гуля Максимъ гуля батько, 
А запымъ хлопьята.



Запорожцы ти хлоиьята 
Сыны СГО ДІПЫ.
Помиркуе, загадає 
Чи биты, чи питы.
Чи тапьцювать? то-н ушкварить 
Лжъ земля тряссця.
Заспивае, заспивають 
Лжъ лы.ѵо сліеця.
Горилку, медъ, нечаркою 
ІІоставцемъ черкає,
А ворога заплющившись 
Ката не мипае.
О такін-то нашъ Отамань 
Орелъ сизокрилыи,
ІІ воюе и гарцює 
Зъ-ѵсіен силыш

Не Ма-въ єго ни осели,
Ни саду, ни ставу
Степъ и море... скрызь битый шляхъ, 
Скрызь золото, слава.
Шаиуйтесяжъ вражи ляхи 
Скаженії собаки.
ІІ де Зализнякъ, чорнымъ шляхомъ, 
Занымъ Ганданамаки.



З а п о р о ж е ц ъ .
Оце то такъ, вчистывъ ничого сказать, и 

доладу и правда, добре далеби добре, що хоче, 
то такъ н втне, спасііби, спасыби.

Г а й д а м а к ъ .
Я щось нсвторопавъ що внпъ спивавъ про 

Гайдаманнвъ?
З а п о р о ж е ц ь .

Якій же боты бевзь и справди, бачишъ ось 
що винъ спивавъ шобъ Ляхи погани скаженії 
собаки каялысь, бо йде Зализнякъ чорнымъ 
Шляхомъ зъ Гайдамаками, шобъ Ляхивъ ба
чишъ ризать ..........

Г а й д а м а к ъ .
ІІ вишать, и мордовать! добре ей Богу 

добре, пу це такъ, далеби давъ бы карбова
нець якъ бы бувъ не пропивъ учора. Шкода, 
ну нехай стара вьязнс билыне мьяса буде, по
боргуй будь ласкавъ, завтра отдамъ, утны ще 
що небудь про Гайдамаки.

К о б з а р ь .
До грошей я недуже ласый, цуръ имъ, абы 

була ласка слухать, поки не охрипъ спива
тиму, а охрипну... чарочку другу тіи леда-



щыцн, тай знову. Слухайтежъ панове Гро
мадо!

Ночовалы Гайдамаки 
Въ зелепый днбровії 
На припони паслы коїш 
Сндлапи готов».
Ночувалы ляшки панки 
Въ будыпкахъ зъ жидами. 
Папилысл простяглыся
Ъо ІІ...........

Г Г 0 М А Д А.
Цыть лышень здаеця дзвонять. 
Чуешъ.... ще разъ. .. о . . .

«Задзвонилы, задзвонилы» . . . 
Пишла руна гаемъ,

«Идить же вы та молиця 
А я доспиваю.«

Повалылы Гайдамаки 
Ажъ стогне диброва,
Не повезлы а на плечахъ 
Чумацькії волови



Несуть возы, а запымн
С.шпый волохъ знову
«ІІочувалы Гайдамаки
и Въ зеленый днброви.ю
Шкапдыбас, куриыкае
Нгычъ не доречи.
«Ну лышъ иншу старче Божій»
Зъ возами на плечахъ,
Кричать єму Гайдамаки.
«Добре хлопцы нате!
Отакъ, отакъ, добре хлопци!
А нѵтс хлопьята. . . .*
Ушкваримо. «Земля пісця 
А боны зъ возами 
Такъ іі рижутъ, Кобзарь грає 
До дає словами.

Он гопъ таки такъ,
Клыче Ганьдзю козакъ, 
Ходы Гаиьдзю пожартую 
Ходы ганьдзю поцилую, 
Ходимъ Ганьдзю до попа 
Богу помолыця,
Нема жыта ни снопа 
Бары варяныци.
Ожнныв:я, зажурився



Ничого іпімае,
Урядныни ростуть ДІJТЫ 
Л козакъ спиває.
И похатн ты-пы-пы 
И поснпяхъ ты-иы-иы 
Бары жнпко jыпы  ,  

Ты-ны-ны, ты-ны-ны.
Добре! добре! ще разъ! ще разъ! 

Ой гопъ того дыва 
Наварнлы Ляхи пива,
А мы будемъ шинковать 
Ляшкивъ, панкивъ частовать 
Ляшкивъ панкивъ почастусмъ 
Зъ панянками пожартусмъ. 
Ой гопъ таки такъ 
Клычс панну козакъ,
Панно пташко моя,
Наино доле моя,
ІІссоромся, дай рученьку 
Ходимъ погуляймо;
Нехай людямъ лыхо сиыця 
А мы заспнванмо.
А мы заспиваймо 
А мы посидаймо 
Панно пташко моя



ІІамно доле моя 
Ще разъ! ще разъ!
Якъ бы т «ач#, або такъ, або сякъ 
Якъ бы таки Запорожскій козакъу 
Якъ бы таки молотый, молотый 
Хоіъ похатибъ пово^ывъ, пооодывь. 

Страхъ лшпи пехогиця 
Зъ старымъ видомъ морогицл

Якъ бы таки.............
«Цу цу скажспи, схамсниця!
Бачъ росходилыся! а ты 
Стара собако, дебъ молыця 
Верзешъ тутъ погань; отъ чорты!» 
Кричить отамапъ; опинылысь 
Бачать шо церковь; дякъ спива, 
Попы съ кадылами зъ кропиломъ 
Громада нибы нс жива.
Апителень . . . .  по мижъ возами, 
Попы зъ кропилами пошлы ,
Заными коровгн неслы ,
Якъ па велык-день надъ пасками. 
«Молитесь братія! молитесь!»
Такъ благочинный начина.
«Кругомъ святого Чнгрина 
«Стане сторожа зъ того свита. 
«Недасть святого роспннать



«А вы Украину ховайте,
«Педанте матери, педанте 
«Въ рукахъ у ката пропадать.
«Отъ Коиашсвнча и досі!
«Пожаръ пегасне, люды мруть 
«Капають въ тюрмахъ голи, боси.... 
«Диты нехрыщены ростуть.
«Козацькії диты, а диктата!
«Краю Козацкого краса 
«Уляха вьяпс, якъ першъ маты 
«ІІ пспрокрытая коса 
«Стыдомъ сичсця! . . . .  кари очи 
«Гаснуть въ неволи, росковать 
«Козакъ сестру свою нехоче 
«Самъ нссоромыця капать 
«Въ ярмн у Ляха... горе! горе! 
«Молитесь диты страшный судъ 
«Ляхи въ Укранпу несуть 
«ІІ зарыдають чорны горы.
«Згадайте праведныхъ Гетманивъ 
«Де ихъ могилы? де лежить. 
«Останокъ славнаго Богдана 
«Де Острапнцына стоить 
«Хочъ бы убогая могила?
«Де Налыванкова? иема!



со

«Живого іі мертвого спалылн (т).
«Де Богунъ той де та зима?
«Ннгулъ що зиму замерзає.
«Невстане Богунъ загатыть. 
«Шляхетскимъ трупомъ (8) Ляхъ гуляє 
«Нема Богдана червонить,
«ІІ жовти воды іі рось зелену,
«Сумує Корсунъ староденний 
«Нема журбу съ кимъ подплыть.
«ІІ Альта плаче, «тяжко жити,
«Я сохну. • . сохну... де Тарасъ?! — 
«Нема печуть... не въ батька диты!» 
«Неплачте братія: за пасъ 
«ІІ души праведныхъ н сыла 
«Архистратига Михаила 
«Не загорамн кары часъ —
« Молитесь братія !»

Молились, —
Молились щыро козаки,
Щмро якъ диты, нежурнлысь 
Думали теє... а зробилось,
Надъ козаками, хусточки

Одно добро, одна слава 
Биліе хустина,
Тай ту з—піімуть.. . а діяконъ:



«Нехай ворогъ гине! 
«ІіерНТЬ ИОЖІІ, ОСВЯТІМЫ !о 
Ударилы въ дзвоїіы,
Реве гаемъ, «освятиш!» 
Ажъ серце холоне, 
Освятімы! освятімы!
Гине! Шляхта гнне! 

Розибралы • заблищали 
Повені Украйни (9).
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Ще день Украйну катовалы 
Ляхи скаженії, ще одьнгь,
Одынъ останній сумувалы 
И Украина н Чнгрннъ.
Іі той минувъ день Маковія 
Ведыке свято въ Украини! 
Минувъ... и Ляхъ, и жидовинъ 
Горидки крови уннвадысь 
Кдяды схизмата роспнналы, 
Кляды що ничого вже взять.
Л Гайдамаки мовчки ждады 
Поки погапьцн дяжуть спать. 
Лягды и въ годовы пе клады, 
Що вже пиколы невставать.



Ляхи заснулы, а Іуды 
ІЦе лічать гроши, у ночи 
Безъ свіїтла лічать барыши,
ІЦобъ не побачили зли люди.
И тіі  на золото лягли,
ІІ сиомъ нечистымъ задремали, 
Дримають, на вики бо-дай задрималы;
А тымъ часомъ мисяць плывс оглядать.
II небо и зори и землю и море,
Та глянуть на люды що воны моторять 
ІЦобъ Богови, врапци про те росказать. 
Свитыть билолыцый па всю Украйну 
Свитыть а—чибачить мою сыротыну? 
Оксану зъ Внлшаны, мою сыроту?
Де іГі мурдують? де вона воркує?
Чи знає Ярема, чи знає, чи чує? 
Побачимо потимъ, а теперъ ноту,
Не ту заспиваю, ипшои заграю 
Лыхо, не дивчата, буде танцювать. 
Недолю спиваю козацького краю! і 
Слухайте іцобъ дитямъ потимъ росказать 
Шобъ и литы зналы, внукамъ росклза.ім, 
Якъ козаки Шляхту тяжко покарали,
III объ незабувалы ляха проклыиать.

ч\



Гомонила Украина,
Довго гомонила,
Довго, довго, кровь степами, 
Текла, червонила.
Текла, текла, та іі высохла 
Степы зеленіють,
Дііды лежать, а надъными 
Могилы сыніють.
Та що зъ того що высоки, 
Пи хто ихъ пезнае,
Ни кто щиро низаплаче,
ІІ іі хто не згадає.
Тилько витеръ тыхесеиько 
Повіє падъ ными,
Тилько росы рапссснько 
Слезами дрпбпыми 
Ихъ умыють. Зійде сонце 
Осушить, пригріє 
А онуки! имъ байдуже,
Жито соби сіють.
Багато ихъ, а хто скаже 
Де Гонты могила?
Мученыка праведного 
Де похоропилы?
Де Зализнякъ щира душа,



св

Де одпочиває?
Тяжко! важко! Катъ панує 

с А ихъ незгадлють.
Гомонила украяна,

Довго гомонила,
Довго, довго, кровъ степами 
Текла червонила.
ІІ день и ничъ гвалтъ, Гармати, 
Земля стогне, гнеця,
Сумно, страшно, а згадасшъ 
Серце усмихиеця,

Мнсяцю мін ясный, зъ високого неба 
Сховайся за гору бо свиту не треба, 
Страшно тобн буде, хочъ ты н бачивъ Рось 
И Альту, іі Сену, (іо) и тамъ розлилось 
Незнать за що, крови широкеє море 
А теперъ що буде? Сховайся за гору. 
Сховайся мій друже; щобъ недовелось 
На старость заплакать.

Сумно, сумно середь неба 
Сяє бнлолыцый,
По надъ Дпппромъ козакъ иде,
Може зъ вечерниці!.
Иде смутный не веселый 
Лсдвн несуть ноги 
Може дивчина нелюбить,



За те що убогіи.
ІІ дивчина єго любыть 
Хочь лата на лати, 
Чернобрнвый.. . а незгине,
То буде й багатый,
Чогожъ смутный чорнобривий 
Иде чуть не плаче.
Якусь тяжку недоленьку.
Вищуе козаче
Чує серце та нескаже
Яке лыхо буде,
Мине лыхо... кругомъ єго 
Мовъ вымирлы люды 
Л ии пивня, іі іі собаки ,
Тилько изъ загаю
Десь далеко, сумно, сумно,
Вовки завываютъ,
Вайдуже иде Ярема,
Та не до Оксаны
Пы въ Вилшану иадосвытки,
До ляхнвъ поганыхъ 
У Черкасы: а тамъ третій 
Пнвсиь заспивае. . •
А тамъ.. . а тамъ.. . йде Ярема 
На Днипръ поглядає.



«Ой Діінпрс мій Днипре широкій, та дужій 
Богато ты батьку у море носывъ 
Козацько» крови, шс попссешъ друже, 
Червоимвъ ты сынѣ, та не напоивъ 
А сю ничь упьеця, пекелнсе СВЯТО 

Но всій Украйни сю ничъ зареве,
Потече багато, багато, багато 
III ляхетскои крови; козакъ оживе,
Оживуть Гетманы , въ золотимъ жупани ; 
Прокнпеця доля, козакъ заспива, —
Ии жида, іі іі Ляха, а въ степахъ Украйны, 
Дай то Боже милый, блесие булава,»
Тагъ йдучи думавъ въ латаній свытнпн 
Сердега Ярема съ свяченымъ въ рукахъ.

А Диипръ мовъ подслухавъ широкій та ємній 
Пидпявъ горы-хвыли. - . а въ очеретахъ — 

Реве, стогне, завиває,
Лозы нагинає;
Гримъ гогоче. . . а блыскавка 
Хмару роздерае 
Иде соби пашъ Ярема 
Ничого ныбачить,
Одна думка усмнхпсця,
А друга заплаче*
Тамъ Оксана, тамъ весело



Н въ сирій СВЫТЫНІІ,
Л тутъ, . . а тугъ.. . що щё буде? 
Може ще загину.
А тымъ часомъ гъ забайраку 
Ливень: кукурпку.
«А! Черкасы, Ьоже мндый !
Не вкороты вику.
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Задзвонили въ усн дзвоны 
По всій Украйни,
Закричали Гайдамаки:
«Гине, Шляхта, гине!
«Гине Шляхта погуляемъ 
«Та хмару натріемъ»
Занпялася Смилянщина 
Хмара червоніє.
А на й перша Медведивка. (іі)
Небо пагривае, *
Горить Смила Смиляніцина,
Кровью пндплывае
Горить Корсунъ, торить Каннвъ,
Чигиринъ, Черкасы,
Чорнымъ шляхомъ (12) запалало 
И кровь полылася



Ажъ у ВОЛЫНЬ. ПО ІІОЛИССН 
Гонга бенкетує,
А Зализнякъ въ Смнляиіцинн 
Дамаску гартує 
У Черкасахъ: де іі Ярема 
Пробує свяченый.
«О такъ! о такъ! добре диты 
«Мордуйте скажеиыхъ,
«Добре х.юпцн!» набазарн 
Зализнякъ гѵкае!
Кругомъ пекло, Гайдамаки 
ІІопеклу гуляють.
А Ярема, страшно глянуть
По три по чотырн — Л
Такъ и кладе. «Добре хлопче
«Матери нхъ хыря
«Мордуй! мордуй! въ раю будетъ
«Або Есауломъ. :

«Гуляй хлопче! нуте днты.» — j' 
Идиты майпулы,
Погорищахъ, покоморахъ 
По лёхахъ у сюды,
Всихъ уклады, все забрали,
«Теперъ хлопай буде,
«Утомились, одпочиньте.» j ѵ;



Улыци, базары,
Крилы трупомъ, плыли кровью: 
«Мало клятымъ кары!
«ІЦе разъ треба перемучить 
«Шобъ йе повставалы,
«Не хршцени, клятн души!»
ІІа базаръ збиралысь 
Гайдамаки, иде Ярема.
Зализнякъ гукає,
«Чуешъ хлопче ходы сюды 
«НебіЯсь незлякаю!
<( Небоюся!» зпявши шапку 
Ставъ мовъ передъ паномъ. 
«Вндкпля ты хто ты такій?
«Я папе зъ Вилшаны.»
«Зъ вилгаанои, де тытаря 
«Псы замордували?»
«Де? якого?» у Вилшаній 
«И кажуть що вкралы 
«Доя ку ёго колы зпаешъ?» 
«Дочку у- Вилшавіи?»
«У тытаря колы знававъ?» 
«Оксано! Оксано!»
«Де ты! серце мое, де ты?!» 
Тай оада до долу.



«Эге! знаю... ІЦкода хлопця, 
и Провнтра Мыколо. л 
ІІровитрнвся «батьку! брате!
«Чомъ я нссторукій?!»
«Дайте ножні дайте сы.іу!
«Муки Ляхамъ! муки!
«Муки страшніш шобъ пекло 
«Затряслося млило!»
«Добре хлопче, ножи будуть 
«Абы щобъ хотімось! 
аХочегаъ знами у Лысянку?»
«Па край свита... пане,
«На край свита та йе найду 
«Непайду Оксаны!»
«Може й найдышъ ходимъ зъ нами 
«Я все забуваю,
«Якъ зовеся!» «Яремою!
«ІІризвыіце?» «пемаю!»
«Хиба байстрюкъ? безъ призвыша 
«Запиши Миколо 
«Есауломъ.» Безъ призвыша... 
«Нехай буде голый,
«Бачъ обидрапый. . .» «погано»
«Пѵ хиба бидою?»
«Пи погано. ■ . стрывай лышень. *.



«Пиши Галайдою.»
Записали, а ну Галайдо 
«Пойдемъ гулягы,
* Найдешь долю. . . а ненайдешг.. . 
«Рушайте хлопьята» . . .
И Яреми далы коня 
Зайвого зъ обозу,
Усмихнувся на Воронинъ.
Та и знову у слёзы.
Вынхали за царину,
Палають Черкасы
«Чи вси диты!» Уси батьку!
«Гайда,» — простяглася
По диброви по надъ Днипроиъ
Козацька ватага,
А заныміі кобзарь-волохъ 
Перевагн-ваги 
Шкандыбае на коныку 
Козакамъ спиває:
«Гайдамаки Гайдамаки 
«Зализнякъ гѵ.іяе »

Понхалы, а Черкасы 
Палають, палають



Байдуже нихто и нєгjянє
Сміюця та дають
Кляту Шляхту, хто балакэ,
Хто кобзаря слуха,
А Зализпякъ по переду, 
ІІашорошиьъ уха,
Т>дс соби, люльку кѵрыть 
Никому нислова,
А занымъ нимыи Ярема ! . .. 
Зелена диброва
11 темный гай, и Дннпръ дужій 
И высоки горы 
Небо, зори, добро, ЛЮДЫ 
И лютес горе. . .
Все пропало, все ничого 
Незнас пебачнть 
Якъ убитый, тяжко <5му 
Тяжко, а іі с плаче*
Ни не плаче змія люта 
Жадна, выпивае 
Дрнбни слезы, давитъ душу 
Серце роздырае.
Ой вы слезы! дрнбіні слезы!
Вы змыете горе,
Зммите єго.. . тяжко! нудно!



п

И сынсго моря
ІІ Днипра, шобъ вылыть лоте; 
11 Днипра иестане.
Заналастыть хиба, душу? 
Оксано! Оксано!
Де ты! де ты! подывнся 
Моя снротыно 
Подывися на Ярему 
Дс ты? може гине,
Може тяжко кляне долю,
Но ііоjыші блукає,
Або въ пана укайданахъ 
Усклепу канае.
Може згадує Ярему,
Згадує Вилшану,
Клыче ёго «серце мое,
Обнимы Оксану. — 
ОбпіІМИМОСЬ, мій соколе 
Навики зомліемъ,
Нехай ляхи згнущаюця, 
Непочуемъ ! . .. Віс 
Віе внтеръ зъ Залыману 
Г не тополю въ поли.
И дивчина похилыця 
Куды гне не доля

.1
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По сумує пожурыия,
Забуде, н може..,

чА Убудыпку господиня, —
А ляхъ... «Соже! Боже!
Карай пекломъ мою душу 
Піілый муки море,
Розбый кару надомною,
Та йе такимъ горемъ 
Карай серце. Розирвеця 
Хочь бы було камень;
Доле моя, серце моє,
Чомъ ты не въ Внлшанмй !
А може н тамъ, може плаче, 
Тяжко іи не бози,
Може зъ батькомъ выглядае. . . 
П хлынули слезы,
Дрнбпи, др ІІ б ІІ ІІ полылысл 
Де воны взялыся!
А Зализнякъ Гайдамакамъ 
Кричить: « опыннця,
«Улисъ хлопци, вже свитає,
«ІІ кони присталы 
«Цопасемо, повернулы 
Улисъ та й сховались.



Г й П Л Л Н Б ф Ы Н  Л .

Зійшло сонце; Украина 
Де палала, тлнла.
А де шляхта запершися 
У будынкахъ млила.
Скризь поселахъ Шибыныцн, 
Навишано трупу —
Тилько старшихъ, а такъ шляхта 
Купою па куші;
На улицахъ на роспутьтяхъ, 
Собаки, вороны,
Идять шляхту клюють очи,
Нихто вебороныть. . .
Та й никомѵ; осталися 
Днты та собаки;



Жинки навитъ зъ рогачами 
[ ІНШ.1Ы въ Гайдамаки.

О таке то було лыхо 
По всій Украйни,
Горше пекла, а завито 
•Jа що люды гинуть?
Тогожъ батька, такижъ диты 
Жытьбы, та братаця.
Ни, не ВМІІЛЫ,  пехотилы 
Треба розъеднаця,
Треба крови брата, крови 
І>о заздро шо въ брата 
Е въ комори и надворн 
И весело въ хати.
Убьемъ брата, сиалымъ хату 
Сказалы н сталось 
Всебъ здаеця. . . ни, на кару 
Сыроты остались;
Въ слезахъ рослы, тай внрослы, 
Замучено руки
Розвязалысь; и кровь за кровь,
И муки за муки.
Болыть серце, якъ згадаешъ 
Старыхъ Славянъ литы



Впилысь кровью, «і хто випеїгь? 
Ксёндзы, Ізуиты!... (із).

Мандровалы Гайдамаки, 
Лисами, Ярами,
А заныміі и Галайда 
Зъ дрнбиыми сдёзами.
Вже минуды Воронивку, 
Вырбивку, въ Ви.ішану — 
Пріихалы; хибы спытать 
Спытать про Оксану?
ІІеспытаю, шобъ незналы 
За що пропадаю. . .
А тымъ часомъ Гайдамаки 
ІІ Вилшану минають.
ІІнтаеця у хлопчика:
«Шо тытаря вбилы?
«Ба-ни дядьку, батько казавъ 
«Що єго спалылы 
«Отн ляхи що тамъ лежать 
«ІІ Оксану вкралы,
«А тытаря на цвынтари 
«Вчора заховали.))
Не дослухавъ. . . «нееы коню 
«И поводы кинувъ



«Чомъ я вчора поки пезиавъ 
«Вчора пезагинувъ.
«А сёго дня, коды умру 
«Зъ домовийы встану 
«Ляхивъ мучить. Серце моє! 
«Оксано! Оксано!
«Де ты?» — замовкъ, зажурився, 
Поихавъ ходою 
Тяжко ёму сыромаси 
Сороця зъ нудьгою,
Догнавъ своихъ. Боровыкнвъ 
Вже хутиръ минають.
Сорчма тліє зъ стодолою 
А Лейбы немає.
Усмихнувся мій Ярема,
Тяжко усмихнувся,
О тутъ. .. О тутъ. . . по-завчора 
Передъ жидомъ гпувся,
А сего дня. . . та й жаль стало, 
Шо дыхо минуло!
Цабе Яромъ Гайдамаки 
Зъ Шляху повернуты.
Наганяють пнвпарубка 
Хлопець у СВЫТЫ11Н ,

Полатаній, у постолахъ,



На плечахъ торбина:
«Геії старчшія пострьгван лышъ!»
«Я нестарыць пане!

,,{у г«Я—.......... Гайдамака, ■■'■♦г-і
«Якій же поганый , - гл
«Вндкиля ты? съ Переливки.» (14).
«А Будыща знаешъ,
«И озеро коло Будыщъ?

••• Л. г

«П озеро знаю,
«О тамъ воно, оцымъ Яромъ
«Втрапите до єго.»
«Що сего дня Ляхивъ бачивъ? 
«Нигде «йодного,
«А вчора було богато,
« Нинки несвятылы,
«Не далы Ляхи проклятії
«За тежъ мы ихъ билы
«И я и батько святымъ можемъ
»А маты нездужа
«А той вонабь. . добре хлопче
«Ось на тоб» друже
«Цей дукачнкъ та незгубн. .
Узявъ золотого
Подивився, аспасыби вамъ. — 
«Ну хлопци въ дорогу.



«Та чуете безъ гомону 
«Гллайдо замною,
«Въ одинъ Яру е Озеро 
«Лисъ по пидъ горою 
«А въ лиси скарбъ, якъ пріидемъ 
«То шобъ кругомъ стали 
«Скажи хлопцямъ, ноже дохи 
«Стерегты осталась 
«Яка погань.» — прінхалы,
Сталы кругомъ лиса,
Дывлядя нема никого, —
«Ту ихъ достобиса 
«Яки груши уродылы 
«Сбывайте хлопята
«Швыдяе! Швыдче! о такъ! о такъ!» 
ІІ Конфедераты 
Посыпалыся додолу,
Груши гпылобокп.
Нозбывслм, упоралысь,
Казакамъ ни вроку
ІІайшлы лёхп, скарбъ забралы.
У мертвыхъ кешенн 
Потрусылы, — та й потягли 
Ще карать мсрзеныхъ. (15)-



І

ОТ Л РО С Е И Т(• К1И Б М НО КЪ.

Смеркалося. Изъ Лысянки (ю) 
Кругомъ засвитыло,
О то Гонта зъ Зализнякомъ 
Л ю л ь к и  закурили,
Страшно, страшно закурили 
Й въ пекли нсвміють 
Такъ закурять: гнилыіі Тикать 
Кровью червоніє.
Шляхетскою іі Жидивскош 
А надъны́мъ палають 
И хаты на и Будыиокъ 
[Новъ доля карає 
Вельможного и неможного,
А серед базару

а



Стоить Гонта зъ Зализнякомъ 
Крычать; «ляхамъ кары!!
«Кары ляхамъ, шобъ каялысь.»
ІІ доты карають.
Стогнуть, плачуть, одыігъ просыть, 
Другій проклинає.
Той молыця сновидае 
Грихи передъ братомъ 
Уже вбитымъ; немилують,
Карають завзяти.
Якъ смерть люта, неминають 
Ни лита, нн вроду,
Шляхтяночки й Жпдивочки!
Тече кровь у воду.
Ни калика, а нн старый 
Ни маты дитына 
Не остадысь, не вблагалы,
Лыхон годыны!
Вси поллглы, вси покотомъ 
Ни души живои —
Шляхетской й Жидивскон.
А пожаръ удвоє 
Розгорявся, роспалався 
До самои Хмары.
А Галайда знай гукає



«Кары ляхамъ кары!
Мовъ скаженый мертвыхъ рнже 
Мертвыхъ виша, палыть.
«Дайте ляха! дайте жида! 
«Мало мыни, мало!
«Дайте Ляха, дайте крови 
«Наточить зъ поганыхъ,
«Крови море, мало моря, 
«Оксано! Оксано!»
Такъ Галанда кричить шука 
Ляхивъ по пожару,
А тынъ часомъ Гайдамаки 
Столы вздовжъ базару 
ІІоставилы, несуть страву 
Де що запопалы,
Шобъ заевнтла повечерять 
«Гуляй!» загулялы:
Вечеряють, а кругомъ ихъ 
Пекло червоніє,
У иоломьи повншани,
Па кроквахъ чорніють 
Панськи трупы, горятъ кроквы, 
ІІ падають знымн. —
«Гуляй литы, пыйтс, лыйтс 
«Зъ папами такими



а Може ще разъ зостринымось 
«Ще разъ погуляемъ.»
И поставець однымъ духомъ 
Зализнякъ черкас, —
«За проплати ваши трупы,
«За души проклятії,
«Ще разъ выпью, пыйте диты 
«Выпьемъ Гонто братеЬ» 
«Пострывай я дожидаю 
«Що Ляхи прокляты...»
Ярема вставъ «яки Ляхи?»
«Отобо завзятый
«Пын горилку мій голубе»
«Яки ляхи брате?»
«Потомъ бони убудынку 
« Заперлысь проклятії!» 
«Розвіємо!» «Шкода муру 
«Старосвитска штука 
«А ще гііріііе Богданові* 
«Муровалы руки.»
«Богдановы? шкода! шкода! 
«Гетчавскои праці!.»
«Я пославъ сказать проклятымъ 
«Шобь выдэлы ІІаца. 
«Немилую! певыдадуть, —



«Порохъ засыпаю*.*
«Потайники вже зробленії. . .»
«ІІ ляхи гуляють?
«Личать зори, добре брате!
«А поки ню буде?

, «Выпьемъ чарку!» «добре выпьемъ. 
«ІІыйте добрії люды 
«Та недуже, бо ще може 
«ІІскончи.іы кары.»
« Некопчилы!!!! пыйте, быитс, 
«Гран, спивай кобзарю 
«Не продидывъ, бо незпірше 
«ІІ мы Ляхнвъ караемъ 
«Не про.іыхо, бо мы ї?го 
«Не знаjы іі незнаемъ*
«Веселой утны старче 
«НІобъ земля ломилась.
«Про вдовыцю, МОJОДЫЦЮ 
«Якъ вона журилась.»

Отъ села до села,
Тапьци та музыки,
Курку яйця продала,
Маю черевыки.
Отъ села до села *



Вуду таньцюваты 
Ни коровы, пи вола, 
Осталася хата.
Я отдамъ, я продамъ 
Кумови хатыпу,
Я куплю, я зроблю 
Яточку ПИДЪ тыномъ 
Торговать, шинковать 
Буду чарочками, 
Танцювать, та гулять, 
Таки зъ парубками!
Охъ вы дитки мои,
.Мои голубьята,
Не журыця, ПОДЫВІІЦЛ, 
Якъ танцює маты,
Оама впайми пиду,
Днтокъ въ школу отдамъ 
Л червовымъ черсвыкамъ, 
Таки дамъ, таки дамъ.

«Добре! добре! ну до тапцивъ, 
«До таньцивъ Кобзарю.»
(Ілнпыіі впікварнвъ, на вприсядкп 
Ііншлы по базару —



Земля гнеця, «а ну Гонти!» " »*•
«Ну брате JѴІаіісыме! г мя ' "•*
Ушкваримо, мій голубе "J.}/

Поки пезагнисмъ!» ни-
І/е^ывуитеся днвj ппа 
Що л обпирався 
Ло л/ій батько, робывъ плавко 
То й л въ ено вдався.

«Добре, брате ей же Ьогу!»
«А ну ты Максиме!»
«Постривай .іішіъ:»

О  м а къ  ги н ы ,  якъ  я  гы и ю  
•  Ію б ы  ізо гн у  а  б ы  г ію ,

Х о іъ  п о п о ву ,
Х о т ь  д яко ву ,

Х о іъ  хо р о ш у  .н уж и ко ву!  . . .

Пси танцюють, — а Га.іанда 
Иечуе, небачнть.
Сыдытъ одыиъ кімщы стола 
Тяжко, важко плаче —
Якъ дытьша, чогобъ бацця!
1>ъ червоннмъ жупани,
П золото и слава е.. •
Та нема Оксаны,
ІІИ СЪ КИМЪ ДОЛГО ІІОДИJЫТЫ



ІІн съ кимъ заспиваты,
Одынъ, одынъ сыротою 
Мусыть пропадаты.
Тай заплакавъ, вен танцюють 
А Галайда плаче,
Нудно і :му. . . а изъ Яру 
Въ кирен козачій 
Хтось крадыпя, хто ты такій? 
Галайда пытае,
«Я посланецъ, папа Гонты 
«Нехай погуляє
«Я пидожду, —ю ни, неднждешъ 
«Жиднвська собако. »
«Ховай Боже, якій я жидъ 
«Бачишъ Гайдамака.
«Ос ь............... копійка:»
«ІІебреши проклятый! 
«Признавайся, я Ярема,
«Ты КонФедеративъ 
«Изъ хутора до тытарл 
«Повивъ у Вилшану.
«Признавайся! я все знаю,
«Де дилы Оксану?
«Махнувъ ноженъ, «ховай Боже!» 
«Я тебе сховаю!»



і

«Убудымку на тимъ боціп> . . • 
«Выручай якъ зиаешъ,
«На, золото,» сыпjє ёму, — 
Жменею зъ кошенії.
«Треба Гонту. . .» «потнмъ, потнмъ, 
А ііето свяченымъ. . .
«Добре, добре, постривайте* . .» 
«ІІнко.іы проклятый —
«Ходимъ вкупи!» — «якижбо вы, 
«Яремо завзятії.
«Вамъ нетреба, одыоъ пиду 
«Гроши муръ ламають,
«Скажу Jяхамъ замнсь Ііаца...»
« Добре, добре, знаю
«Иды швыдче.» заразъ, заразъ,
«Гонту забавляйте,
«Сгнивъ упруга, — а тамъ нехай.— 
«Идить же гуляйте.
«Куди везти?» въ Майданивку! (17) 
«Въ Майданивку, чуешъ?»
«Чую, чугО.» и Галайда 
Зъ Гонтою танцює,
А Зализнякъ бере кобзу,
«Потанцюй Кобзарю



«Я заграю.» па впрмсядки 
Слипый вздовжъ базару 

Отдырае постолами, 
До дає словами!

На вгороди постырнакъ, постырнакъ, 
Чи яжъ тоби не козакъ не козакъ, 
Чи яжъ тебе иелюблю, нелюблю 
Чи яжъ тобн черевычкнвъ ИСКУПЛЮ. 
Куплю, куплю чорнобрива 
Куплю, куплю того дыва 
Буду серце ходыть 
Буду серце любить.

Ой гопъ, гопака 
Полюбила козака,

Та рудого,
Та старого,

Лыха доля така,
Пдыжъ долю зажурбою 
А ты старый за водою,

А я такъ до гаипку. 
Выпью чарку, выпью другу 
Выпью третю на потугу 
Пьяту, шосту, тай кипець



Пішла баба утанець ] 
Л за нею горобець, 

Выкрутасомъ,
Вы хилясомъ, 

Молодець горобець.
Старый рудый бабу клыче 
А та ёму дулю тыче, 
Ожинывся, сатано, 
Заробляй же на пшоно 
Треба дитокъ годувать, 
Треба дитокъ одягать 
А я буду добувать,
А ты старый пегриши,
Та взапичку колыши,
Та мовчи не дыши.

Инъ була я молодою припо^обныиею ~ 
Повысила хвартушину на^& виконныи/-го, 

Хто й#е н е  Л ін н е ,
То моргне,
То махне,

А я шовномъ вышиваю,
У квартирочку моргаю, -

Семены, * - •
Иваны,



Наливайте жупаны,
Та ходимо погуляймо, 
Та сядемо заспнваймо, 

Загоняйте квочку въ бочку 
А кѵрчата въ вершу.. .

и... гу...
Загнувъ батько дугу.
Тягне маты супоню,
А тм завьяжи доню.

«Чи ще? чи годи?» а ще, ще, 
Хочъ погану сами ноги носять.» 

Ой сыпь сырнвець 
Та крыши опеньки 

Дидъ та баба,
Той до ладу,
Обоє радеиъкн

* *+

Он сынъ сырывець 
Та крыши ІІетруюку

* * ¥



ОІі сыпь сыривець 
Та на крыши хрипу 

Якъ дидъ баби

* **
Ой сыпъ воду, воду.. .

Та пошукай броду, броду!

Годи! годи! «кричить Гонта.
«Годи, погасає!
«Свитла днты! а де дейба?
« Ще ёго немае ?
«ІІайты єго та повнсыть 
«Петелька свыпяча!
«Гайда диты, гасне, гасне...
«Велыкъ — день козачій.»
А Галайда «Отамане 
«Погуляймо батьку,
«Дывнсь горить, на базари 
«ІІ выдно* и гладко.
«Потанцюсмъ, грай Кобзарю!
«ІІехочу гуляты
«Огню диты, дёгтю, К.10ЧЯ
«Давайте, гарматы.



а Въ потайники пустить огонь! 
«Думають жартую, . .»
Зарсвнлы Гайдамаки 
«Добре батьку, чусмъ:»
Черезъ греблю пойалылы 
Гукають спивають. ..
А Галайда кричить, «батьку! 
«Стійте! пропадаю 
«Постривайте, йе вбивайте,
«Тамъ моя Оксана 
а Годыночку батьки мои ,
«Я іи достану:»
«Добре, добре, — Зализняче! 
«Гѵкиы щобъ палылы;

«г

«Преподобиця зъ Ляхами 
«А ты сизокрилий 
«Найдешь другу;» — оглянувся, 
Галайды немає*
Ревуть горы, — и будыиокъ 
Зъ Ляхами гуляє 
Коло хмары. Що осталось 
ІІекломъ запалало,
«Де Галанда?» Максимъ кличе.— 
И слндѵ нестало.



ЛЫБбДЫНЪ.
‘ і

«Я сырота, зъ Внльшанон, 
«Сырота бабусю,
«Батька ляхи замучилы,
«А мене, — боюся,
«Боюсь згадать моя сыза,
«Узялы зъ собою, »
«Испытайся бабусенько 
«Що було 30МН0Ю,

«Я молылась, я плакала,
«Серце розрывалось,
«Слёзы сохлы, душа мерла,
«Охъ якъ бы я знала 
«Що побачу єго ще разъ 
«Що обниму знову,
«Въ двое, въ трос вытырпилабъ 
«Заедино слово,
«Выбачай моя голубко,



«Може я гришйла,
«Може Богъ за те карає 
«Що я полюбыjа 
«ІІолюбыла станъ высокій,
«ІІ карій очи,
«ІІолюбыла якъ умила,
«Якъ серденько хоче.
«Не засебе не за батька 
«Молылась въ поволи,
«Ни, бабусю, а за У го 
«Замилого долю,
«Карай Боже, твою правду,
«Я вытерпитъ мушу.
«Страшно сказать; я думала 
«Занапастыть душу. <
«Якъ бы невинъ, можебъ. . . може 
«Н занапастила.
«Тяжко було; я думала 
«О Боже, мій милый!
«Винъ сырота, хто безъ мене 
«Его лривнтае,
«Хто про долю про недолю 
«Якъ я роспытае.
«Хто обниме якъ я і?го,
«Хто душу покаже?



«Хто сыроти убогому.
«Люблю тебе скаже?
«Я такъ думала бабусю 
«И серце сміялось.
«Я сирота, безъ матери,
«Безъ батька осталась.
«ІІ винъ одинъ на всимъ свити 
«Одыпъ мене любыть 
«А почує що я вбилась 
«То іі себе погубить.
«Я такъ думала, молылась,
«Ждала, виглядала,
«Нема єго, непрыіде,
«Одна я осталась, ...»
Та іі заплакала. Черниця,
Стоя коло неи 
Зажурилась. « Бабусенько 
«Скажи мини де я?»
«Въ Лыбедыни моя пташко, — 
«Невставаіі ты хвора...»
«Въ Лыбедыни, чи давно я?
«Ба ни позавчора.
«Позавчора... стривай, стривай, 
«Пожаръ надъ водою,
«Жидъ, будыпокъ, Майдапивка,



«Зовуть Галайдою. . .
«Галайдою, Яремою 
«Себе называе
«Той що привнзъ .  . .» «де в н і j ъ ?  де винъ?

«Теперъ же я знаю. . .» 4

«Черезъ тыждынь обнцявся
«ІІрыйты за тобою. . .л
«Черезъ тыждынь! черезъ тыждынь!
«Серденько загоить,
«Бабусенько, минулася 
«Лихая годына,
«То Галайда мій Ярема 
«По всій Украйни 
«Кго знають, я бачила 
«Якъ села горилы 
«Я бачила, — Каты Ляхи 
«Трусыдыся, млнлы,
«Якъ хто скаже про Галайду,
«Знають вопы, знають 
«Хто Ярема. Видкиля винъ?
«И кого шукає,
«Мене шукавъ, мене найніовъ,
«Орелъ сызокрнлый 
«Прилитай же мій Орлыку,
«Мій соколе милый.



«Охъ якъ весело на свити 
«Якъ весело стало 
«Черезъ тыждынь бабусенько,
«Ще три дай осталось,
«Охъ якъ довго. . .
«Заарибаи л#«.ко жарь жаръ 
«Заарибай лтлю жара жаръ 
«Бу>}е тоби $огни жаль жаль. . . 
«Охъ якъ весело на свити!...
«А тоби бабусю 
«Чи весело?» я тобою 
«Пташко веселюся.»
«А томъ же ты несниваешь?
«Я вже одспивала.
«Пиду, дзвонять до вечерни.» 
Оксана осталась 
Пожурилась, усмихнулась,
Пала на колинл,
ІІ молыця за Ярему 
Щиро якъ дитина.
Черезъ тыждынь стари сестры 
У церкви спивалы,
Исаія ликуй, въ ранцп 
Ярему впнчалы 
А въ вечери мій Ярема



(Отъ хлопыць звычайнын)
ІДобъ нессрдыть Зализняка 
Покинувъ Оксану.
Ляхивъ коша — зъ Зализнякомъ, 
Часомъ наизжае
Вряды-годы, — та вдвохъ соби. .. 
11у це всякій знає! . . .
Вериимосяжъ до свяченыхъ.
ІЦо воны зробилы?
Чи вси воны іцс якъ бритва,
Чн перещсрбнды,
Хочъ вамъ, знаю, и остыло 
Па кровь, та на слёзы 
Дывитыся, а Оксани;
Оксани небози
Ні ажъ нудно, бо Ярема
Веснлля гуляє,
Зъ пожемъ въ рукахъ, на пожарахъ, 
Вопа выгллдае 
Допнвночн, а пноди 
Иомолыця Богу,
Тай спать ляже, одна соби. . .
Умеръ бы ей Богу.



г о н т а  в ъ  г ш л  н  і і .
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Минають дни, >і іі нас лито,
А Украина знай горить,
ІКі а чуть по селахъ мали днты, 
Ііатькнвъ немає, шслестыть 
Пожовкле лыстя по днброви, 
Гуляють Хмары, сонце спить 
ІІигде нечуть людской мовы, 
Тилько звнрь вые, иде въ село 
Де чуе трупы; неховалы , 
Вовкивъ Ляхами годувалы,
Поки ихъ сингомъ занесло. 
ІІесііынила хуртовина 
Пекельної! кары,
Ляхи мерзлы, а козаки



Грилысь на пожари.
Встала н весна, чорну землю 
Сонну розбудыла,
Уквичала і іі рястомъ, 
Барвинкомъ покрила,
ІІ на поли жайворонокъ 
Соловейко въ гаи 
Землю убрану весною 
Вранци зостричають.
Рай, тай годи, а для кого? 
Для людей.. . а люды ? 
Нехотятъ на ёго й глянуть 
А глянуть огудять,
Треба кровью домалювать. 
Освитыть пожаромъ 
Сонця мало, рясту мало.
И багато хмары.
Пекла мало! люды! люды! 
Колы то зъ васъ буде 
Того добра що маете? 
Чудни, чудни люды! 
Псспыпыла весна крови, 
Ннзлостн людькон, —
Тяжко глянуть; а згадаемъ 
Такъ було н въ Трои



Такъ и буде. — Гайдамаки 
Гуляють, карають,
Де проидуть земля горить 
Кровью пидплывае.
ІІрпдбавъ Максимъ соби сына 
На всю Украйну,
\очъ неридный сынъ Ярема,
А шыра дытына 
.Максымъ риже, а Ярема 
Не риже, лютує
Зъ ножемъ въ рукахъ па пожарахъ
ІІ днює й ночує
Немилѵе, не минає
Ингде НІІ ОДНОГО /■
За Тытаря ляхамъ платыть,
За батька святого 
За Оксану.. . та й зомліє 
Згадавши Оксану,
А Зализнякъ, «гуляй сыну 
«Поки доля встане!
« Погуляемъ!» погулялы.
Купою на купи 
Одъ Кієва до Умаии 
Ляглы Ляхн трупомъ.



Якъ та хмара Гайдамаки 
Умань (19) обступімы 
Опивночи, до схидъ сонця 
Умань затопімы,
Затопнлы, закричалы 
«Катай Ляха знову.»
Покотылысь по базару 
Кпини Хаїчнісиѵі, (20)
Покотылысь мали Дпты ,
ІІ калики хвори
Гвалтъ и галасъ.. . на базари —
Якъ по середъ моря 
Кровавого, стоить Гонта 
Зъ ІЧаксымомъ за взятымъ,
Кричать удвохъ, «добре диты 
«О гакъ ихъ проклятыхъ.»
Ажъ ось ведуть Гайдамаки 
Ксёидзя Ізуіта
ІІ двохъ хлопцивъ. «Гонто! Гонто! 
«О не твои диты,
«Ты насъ рнжишъ, зарижъ и ихъ,
« Воны Католыки.
мЧогожъ ты ставъ, чомъ не рнжешъ 
«Покм не велыки,
«Зарижъ и ихъ бо выростуть



«То тебе зарижуть. . .»
« Нбінте єго а ,собачатъ 
«Своєю зарижу!
«Клмчъ громаду, признавайтесь 
«Шо вы католики?»
«Католики. •. бо насъ мати. . .
« Боже мій великіи !
«Мовчить! мовчить, знаю знаю.» 
вибралась громада- 
« Мои диты Католики!
«ІІІобъ небуло зради 
«Шобъ небуло поговору 
«Панове громадо!
«Я присягавъ бравъ свяченыя 
«Ризать Католика!
«Сыпи мои! сыіш мои!
«Чомъ вы не великії?
«Чомъ вы ляха нернжете! 
«Будемъ ризать тату.»
« Пебудете! небудете!
«Будь проклята мати 
«Та проклята католичка 
• ІЦо васъ породила,
«Чомъ вона васъ до схидъ соиця 
«Була невтопнла,

і о



Меншебъ гриха, выбъ умсрлы 
«Йе католиками,
«А сёгодни, сыны мои!
«Горе мынн зъ вами!
«Ноцилуйте мене диты,
«Бо не я вбиваю —
«А присяга!...^) Махнувъ ножемъ
И дитеіі немає
Попадали зарнзани
«Татѵ. .. белькоталы
«Тату. . . тату. . . мы не ляхн
«Мы. . та іі замовчалы.
«Поховать хиба? нетреба
« Ноны Католики. . .
«Сынн мои сынн мои 
«Чомъ вы не велыкн 
«Чомъ ворога иеризалы 
«Чомъ матнрь певбилы 
«Ту прокляту Католичку 
«Що васъ породила.
«Ходимъ брате.» «взявъ Максима; 
Пімплы вздовжъ базару 
Н обы-два закричали 
«Кары «Іяхамъ кары!



И каралы! страшно, страшно,
Умань запалала.
Ни въ будынку, ни въ костёлн 
ІІигде пеосталось.
Всн поляглы, того лыха
Небуло Н И К О Л Ы

Що въ Умани робилося.
Базыліянъ школа 
Де училысь Гонты диты 
Самъ Гонта руйнує 
«Ты поила моихъ дитокъ:»
Гукає, лютує,
«Ты поила не велыкихъ 
«Добру не навчила 
«Быите стины!» Гайдамаки 
Стины развалылы 
Розвалылы; объ каминьня 
Ксёндзивъ розбивали,
А школяривъ укриныци 
Живыхъ поховалы.
До самои, ночи ляххнвъ мордовалы,
Души пеосталось. А Гопта кричить 
«Де вы людонды? дс вы поховались?»
«Лъ илы моихъ дитокъ, тажко мыли жить 
«Тяжко мыіін плакатъ, ни съ кимъ говорить,



«Сыны мои люби, мои чорнобровії 
«Де вы поховались. Крови мыни крови! 
«Шляхетской крови, бо хочеця пить.
«Хочеця дмвнця якъ вона чорніє 
«Хочеця наші ця, чомъ витеръ новіє 
«.Іяхнвь не навіє. Тяжко мыни жить 
«Тяжко мыни плакать, праведній зори 
«([ховайтесь за хмару, я васъ не займавъ.
«Я лигой заризавъ, горе! моє горе!
«Де я прихилюся?» такъ Гонга кричавъ 
По Умани би га въ, а середъ базару 
Въ крови Гайдамаки ставимы столы 
Де що запопалы, страны наиеслы 
И силы вечерятъ. Остатыіяя кара 
Остатьпя вечеря. «Гуляйте сыны 
«ІІмйте поки пьеця, быйте поки бьеця!» 
«Зализнякъ гукає! а ну навіїсный 
Упікварь намъ, що исбудь, нехай земля гиеця 
Нехай погуляють мои козаки.»
ІІ Кобзарь ушкварнвъ —

А мін батько орандарь,
Чоботарь,

Моя маты пряха,
Та сваха,



1>раты мои соколы,
І І р і І В И J Ы ,

11 корову изъ диброви,
И намиста нанесли,
А я соби хрыстя,

Въ памнстн,
А на .іыштвії, лыстя,

Та лыстя,
11 чоботы и пидковы 
Выйду враиьци до коровы, 
Я корову на пою,

Подою,
Лъ нарубками постою, • 

Постою.

Ой гопъ повечери,
Ламыканте диты двори,
А ты стара иежурись.
Та до мене пригорнись!

Вси гуляютъ, а дожъ Гонта 
Чомъ винъ негу.іяе?
Чому не пьє зъ козаками,
Чому песпивае?
Нема єго; теперъ і :му

*



Ліабудь недопей
ІІедосшівы. .. а хто такый
У чорній кнреіі
Черезъ базаръ переходыть
Ставъ, розрыва купу
.Іяхнвъ мертвыхъ, шука когось
Нагнувся, два трупы
Невн.імкихъ, взлпъ наплечи
ІІ позадъ базару,
Черезъ мертвыхъ перестуиа,
Крыеця въ пожари,
ЗякостРломъ. . . хтожъ це такійV
Гонта горемъ битый
Несе дитей поховаты
Землею иакриты
ІІІобъ козацьке мале ти.к»
Собаки пеімы.
ІІ темными ѵлыцями *
Де меньше горило 
Полисъ Гонта дитей своихъ, 
ІЦобъ нихто пебачивъ 
Де винъ сынивъ поховає,
ІІ якъ Гонта плаче,
Выніісъ въ поле, гсть одъ шляху 
Свяченый выймле,



ІІ свяченымъ копа яму.
Л Умань палає;
Свитыть Гоити до роботы
ІІ на литеіі свптыть;
ІІыначе сплять, одягпыіш ,
Чогожъ страшнії даты,
Чого Гонта пнбы краде,
Або скарбъ ховає,
Ажъ трусицл; изъ Умами
Де, де, чуть гукають
Товари ши Гайдамаки,
Гонта мовъ нечѵе.
Сынамъ хату середъ степу
Глибоку будує.
Тай збудувавъ, бере синивъ,
Кладе въ темну хату
Ажъ трусыця ннби чує, —
«.Мы не ляхи тату!»
ІІоклавъ обо ихъ; изъ кншени
Китанкѵ выймае.*

ІІоциловавъ мертвыхъ въ очи 
Хрысгить, накриває 
Червоною китайкою 
Головы козачії.
Госкрывъ, ще разъ подывився.



Тяжко, важко плаче,
«Сыни мок,  СЫІІВ мои,
«На ту Украйну 
«ІІодывиця, вы запоно
«И я запей піну.
«Л \то мене поховає?
« Начужому по.ію,
«Хто заплаче надомною;
«Доле моя! доле!
«Доле моя несчаслыва^
«Що ты наробила
«Па що мынн дитеґі дала,
«Чомъ мене невбила;

% «Нехай воныбъ поховалы,
«А то я ховаю.»
ІІоцнловавъ, перехрпетивъ, 
Покрывъ, засыпае; — 
«Спочивайте сыны мои 
«Въ глибокій осели 
«Сука маты, нслрндбала 
«Ново» постели,
«Безъ васылькнвъ, и безъ трупы 
«Спочивайте дпты,
«Та благайте, просить Бога, 
«Нехай на снмъ свити



І

«Меле за васъ покарає 
«За грпхъ сей пслыкій 
«Просить сыны, я прощаю 
«Що вы Католики.»
Зривлявъ землю, покрывъ дерномъ, 
ІЦобъ нихто небапнвъ,
Де ПОЛЯГЛЫ Гонты диты 
Головы козами.
«Спочивайте, виглядайте,
«Я швидко прибуду.
«У коротывъ я вамъ вику 
«И мини те буде,
«И мене вбыоть, колыбъ швыдче, 
«Та хто поховає?
«Гайдамаки!.. . пиду ще разъ 
«Ще разъ погуляю...»)
ІІишовъ Гонта похилившись.
Иде спотскнеця.
Пожаръ свытыть, Гоита гляне, 
Гляне усмихнеця,
Страшно, страшно усмнхався, 
Настепъ оглядався,
Утёръ очи, тилько мріє,
Въ дыму, та й сховався. (21)
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Давно те минуло, якъ нала дытыаа 
Сырота въ рядныші я колысь блукавъ,
Безъ с б ы т ы ,  безъ хлиба, по тіи Укранпи ,
Де Зализнякъ, Гонта, зъ свяченымъ гулявъ. 
Давно те минуло, якъ тнмы Шляхами 
Де ііш.іы Гайдамаки: малыми ногами 
Ходывь я, та плакавъ, та людей шукавъ, 
ІЦобъ добру иавчилы: я теперъ згадавъ, 
Згадавх тай жаль стало, ню, лыхо минуло. 
Молодеє.лыхо! якъ бы ты вернулось 
Проминавъ бы долю що маю теперь.
Згадаю те лыхо, шляхи тн безъ кран,
ІІ батька и днда старого згадаю;

.Олынъ те гуляє, а другій умеръ.

і



Ьувало въ недилю, закрывши минею,
ІІочарци зъ сосидомъ выпивши тіеи.. .
Батько дида просыть щобъ тои росказавъ
Про Коліивщииу, якъ колысь бувало,
Якъ Зализнякъ, Гонта, ляхивъ покаравъ. . .
Сто.інтиін очи, якъ зори сіялы,
Л слово за словомъ сміялось, лылось;
Якъ ляхи каналы, якъ Смпла горила. . .
(ленды отъ страху, отъ жалю нимнлы:
ІІ мынн малому не разъ довелось
За тытаря плакать , и нихто нс бачивъ
ІЦо мала дытыиа за коминомь плаче! . . .
Спасыбн дндѵсю шо ты заховавъ ^ *
Въ голови столитнііі ту славу козачу,
Я іи онукамъ теноръ росказавъ.

Выбачаііте люды добри,
Що козацьку славу 
Такъ навманыія росказую 
Безъ книжной справы.
Такъ дмдъ колысь росказовавь, 
Нехай здоровъ буде,
А я заиымх; ііезнавъ старый, 
ІЦо письменна люди 
Тіи речи прочитають. . .



Выбачан дкідусю,
Нехай лають; а я поки 
До своихъ вернуся.
Та доведу вже докраю,
Доведу, — спочину,
Та хочъ кризъ-сонъ подывлюся 
На ту Украйну 
Де ходылы Гайдамаки 
Зъ святыми ножами,
На ти шляхи, що я мнрявъ 
Малыми ногами.

Погулялы Гайдамаки,
Добре погулялы,
Трохи пе рикъ, шляхетскою 
Кровью напувалы 
Украину, та й замовклы, — 
Ножи пощербилы,
Нема Гонты, нема єму — 
Хреста пн могилы,
Буйнії витры розмахалы 
Попилъ Гайдамака 
ІІ иикому помолыця, . . . 
Инкому заплакать.
Одынъ тилько братъ названный 
Оставсь на всимъ свити,

іі



І

Тай тои почувъ, що такъ страшно, 
Пекслнін ДИТЫ,
Его брата замучили,
Зализнякъ заплакавъ 
Бперше зроду, слезы невтеръ 
Умеръ неборака.
Нудьга єго задавыла,
На чужому поли.
Въ чужу землю положила 
Така єго доля.
Сумно, сумно Гайдамаки 
Зализную сылу 
Поховали, насыпалы 
Высоку могилу.
Заплакали, розійшлися 
Видкнля взялися,—
Одинъ тилько мій Ярема,
На кій похилився
Стоявъ довго: «спочинь батьку
«Начужому поли
«Бо на своимъ нема мисця

«Спы козаче, душа щыра 
«Хто небудь згадає.» 
Пишовъ степомъ снронаха,



Слезы утирає,
Довго, довго, оглядався 
Тай не выдко стало.. .
Одна чорна середъ степу 
Могила осталась. (22)
Носіялы Гайдамаки 
Въ Украйни жито,
Та не воны єго жалы, —
Що мусемъ робиты ?
Нема правды, не выросла, 
Кривда повывае. ..
Розійшлыся Гайдамаки 
Куды якій знає,
Хто до дому, хто въ диброву, 
Зножемъ у халяви,
/Кидивъ кончать; така йдоси 
Осталася слава. (23)
А тымъ часомъ старо-давню 
Снчъ розруйновалы :
Хто на Кубань, хто за Дунай, 
Тилько н осталысь —
Що пороги середъ степу 
Ревуть завывають.
Поховалы дитей нашихъ 
И пасъ розрывають;



Ревутъ соби, ревитемуть 
Ихъ ЛЮДЫ ми нуды ,
А Украина на вики 
Навики заспула.
Зъ того часу въ Украйни 
Жито зеленіє
Печуть плачу, ни гарматы,
Тилько витеръ віе 
Нагинає вербы въ гаи 
А тырсу на поли,
Все замовкло, исхай мовчить 
На те Божа воля.
Тилько часомъ у вечери 
По надъ Дішпромъ гаемъ 
Идутъ стари Гайдамаки '
Йдучи спивають. ; '*
Л ея нашоао Га.іаиды хата п'і по.носпш 

Граи іѴоре, ѵ 

Добре .поре,
Добре 
Гаааіг^а !



П Р Н П Ы С  І J .

1. Энциклопедическій лексиконъ томъ 5. Барская Конфе
дерація. и Ыбіогіа Кго1еѵ?5(ѵѵа РоЬксдо $. 5. Вашіке 
Ют 2.

3. Вилыиана або Оіыпанп, мистечко Кіевской губерніи 
Звенигородскаго повита: мнжъ Звепнгородкою кі Вндь- 
шаною но старому шляху Боровмкпвъ хутиръ и корч
ма, дебто Ярема Байстрюкъ а потиыъ Га.іайда бу въ у 
жида наймитомъ, (отъ старыхъ людей].

3. Неуиитивь Ляхи называлы Схизматами.
4. Про КонФвдератнпъ такъ росказуютъ люды которннхъ 

бачили, и не дыво бо то була все Шляхта г Ьопогст 
безъ дпсціш.іішы, робьггь не хочицл, а исты треба.

5. Анахронизмъ Тытаря .Іяхн замучнлы зимою, а не ли
томъ.

С. За Гайдамаками ходить Кобзарь єго называли единицъ 
Волохомъ. (Дндъ росказуѳавъ).

7. Павла Наливайка, живого спалили въ Варшави, Ивана 
Остраньщю іі тридцать старшинъ кояацькнхъ пнеля 
страшной муки розчетверовалы іі розпезлы нхъ ти.іа по 
всій У крапни. Зиновій Богданъ и сынъ сго Тичофсй 
були похованії въ Суботови коло Чнгрина, Чарнецкій 
коронный Гетьманъ, недоставшы Чпгрипа, отъ злости 
спались ихъ мертвыхъ. (Георгій Конпскій].



8. Полковникъ Богунъ, потопивъ Ляхіівъ въ И гули. Зи- 
новій Богданъ, оырнзавъ 40 сь чимъ то тысячъ Ляхнвъ 
надъ Росью въ Корсуни. Тарасъ Трясыло выризапъ 
Ляхнвъ надъ Альтою, И та нычъ въ котору те трапи* 
лось зовеця, Тарасова, або кровава. (Бантышъ-Камен
скій).

9. Такъ про Чигриыське свято росказують стари люды.
10. Тарасова іі ВарФО.юмъева ночи одна другой вартъ 

на стыдъ Римской тіары.
И. Трети пивнії, сигналъ, росказують шо Зализняка Есаулъ 

не диждавіии третнхъ пнвнвоъ запалывъ Медвъднвку 
ынстечко межъ Ншрішомъ и Звснигородкою.

12. Чэрный Шляхъ выходывъ отъ Днипра межъ устями 
ричокъ Сокоривкм и Носачивкн, и Сигъ черезъ степы 
Запорозькії, черезъ воеводства Кіевске, ІІодольгке и 
Волынске; на червону Русь до Львова. Чорнммъ наз
ваный, що по єму Татары ходнлы въ Польшу и свои** 
ми табунами выбнвалы траву.

13. До Уніи козаки зъ Ляхами ммрылыся, п якъ бы не 
Ізуитм, то може бъ и не рызалмсл; Ізуитъ Посевннъ 
Легатъ Панскій першый начавъ Унію въ .Vкрайни.

11. Кереливка, або Кариловка село Звенигорода кого повита. 
Червонецъ що давъ Зализнякъ хлопцевії н до си есть 
у сына того хлопця, которому бу въ даный, я самъ єго 
бачывъ.

15. Село будмща, недалеко отъ Переливки, въ яру Озеро 
и надь Озеромъ лнеъ не велыкій зовеця Гупалнвщы- 
ною за те що тамъ Зализнякъ збмеавъ Ляхивъ зъ де
рева. Лехи дс бувъ захований Шляхецькій скарбъ и 
доси выдко, тилько вже розруйнованії.

16. Лмсяпкя, мнетечко Звепнгородского повита, надъ рич- 
кою Гнмлыыь-Тикичемъ. Тутъ зпшлыся Гонта зъ За
лизнякомъ и розрунііовалы старосвнтцкій Будынокъ Бог
даномъ ннбыто будовапый.

17. МаЛдашшка, село не далеко отъ Лыслнки.
18. Лебедыпъ, дішнчмй Монастырь, межъ Чпгршюмъ и 

Звеннгородкою.
19- Умпнь, городъ повптовый, губерніи Кіевской.



20. Ка>ѵа1егіа ЭДгосІомга; такъ звались Польски драгуны, 
ихъ тогда було въ Умани 3000 и всн бу.іы побиты 
Гайдамаками.

2Ь Въ Умани Гонта убивъ дѣтей своихъ, за те що ихъ 
маты Католичка помогла Ізунтамъ перевести мхъ въ 
Католики. Младаноопчъ товарышъ сыннвъ Гонты ба- 
чивъ зъ здвиныци якъ воны умерлы. И якъ школяривъ 
Базиліянской школы потопивъ Гонта въ Крииыци. 
Винъ багато наппсавъ объ Гайдаматчпнн, але на дрю- 
кованого нема ничого.

22. Зрадою взялы Ляхи Гонту и страшно замучили. При
везли єго въ Кабданахъ въ Польскій лагерь недалеко 
Балты, зъ отрнзанньшъ языкомъ и правою рукою. Б. 
И ольскій генералъ, такъ вели въ зробить, щобъ винъ 
чого нсбудь месказавъ на єго, потпмъ каты роздяглы 
єго, якъ маты родмла, и посадили на горячи штабы 
зализа, потимъ зняли дванадцять пасъ зъ спины шку
ры. Гонта повивъ очнма іі страшно глянувъ на Б. топ 
махнувъ рукою н розиллм Гонту на четверо, розвезли 
тімо и но прибивали на середохрестныхъ Шляхахъ. 
Зализнякъ почувши, що такъ страшно Ляхи замучили 
Гонту заплакавъ заиедужавъ тай \мсрь, єго Гайдамаки 
поховали въ степу надъ Дннстромъ та п розійшлися.

23. Злодій, розбойныкъ, або Гайдамака, такими осталися 
Гайдамаки по Колінощинп. Такими ихъ знають ндоги.
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П 6 Р6Д ЛІ О К Л.

Иомовѣ, передмова, можно бь и безъ неі 
Такъ ось бачте що; все що я бачивъ налрю- 
кованого, тилько бачивъ а прочитавъ дуже 
небагато, всюды е передслово, а вмене нима, 
якъ бы я недрюковавъ своихъ Гайдамакивъ, 
то вонобъ нетреба и передмовы. А колы вже 
пускаю въ люды то треба и сгчымъ, щобъ 
несміялысь на обирванцивъ, щобъ несказалы 
отъ якій! хиба диды та батьки дурнішії булы, 
що нспѵскалы въ люды навитъ граматки безъ 
предисловія. Такъ, далеби такъ, выбачанте, 
треба предисловіе, такъ якъ же єго скомпо
новать? щобъ знаете небуло и кривды, щобъ 
иебуло и правды, а такъ якъ вси предисловія



компонуюця хочъ у бы іі не вмію, треба бъ 
хвалыть такъ соромъ, а гудыть иехочпця. 
Нагнелъ же уже пагало кпини с н ц е :  

весело подывиця — на слнпого Кобзаря якъ 
винъ собі! сыднть съ хлопцемъ СЛІШЫЙ пидъ 
тыномъ и весело послухать єго якъ випъ за- 
спиває думу проте шо давно діялось. Якъ бо- 
ролыся Ляхи съ козаками, весело. . . а все 
таки скажетъ слава Богу шо минуло, а над
то якъ згадаешъ шо мы однои матери диты, 
шо вси мы славяне. Серце болыть, а роска- 
зувать треба, нехай бачать сины и внуки, шо 
батьки ихъ помилянысь, нехай братаются знову 
съ своими ворогами. Нехай житомъ пшеныцею, 
якъ золотомъ покрыта не розмнжованною оста- 
нсця навики отъ моря іі до моря—славянская 
земля. Про те що діялось на Украйни 1 7 6 8  
року, росказую такъ якъ чувъ отъ старыхъ 
людей, надрюкованого и критикованого ничого 
нечитавъ, бо здаеця и нема ничого. Галанда 
въ половину выдуманый, а смерть внльшаиь- 
ского Тытаря правдыва, бо ще е люды кото- 
ри єго зналы. Гонта и Зализнякъ, отаманы 
того кровавого дила, може вывндыни въ мене 
нетакъ якъ воны булы; за це поручаюсь. Дндъ



мін нехай, здоровъ буде, коды зачина роска- 
зувать що пебудь таке, що не самъ бачивъ а 
чувъ; то спершу скаже, колы стары люди 
брешуть, то іі я зъ ними.





«Бачимо, бачимо, ню одуривъ та ще хоче н од- 
брехаця.» Огакъ вы вслухъ подумаєте якъ прочи
таете мои Гайдамаки; Пайове Громадо! далебі» йе 
брешу, ось бачите що, я думавъ и дуже хотилось 
миші падруковать ваши козацькії имена рядоч
комъ гарненько, уже було н найшлось нѵь десят
ки въ зодва зоїрії, слухаю выходить разномова, 
одинъ каже треба, другій каже не треба третій 
ничого не каже, л думавъ, шо тутъ робить на 
с в и т и ,  взявъ та н проциіідрнвъ гарненько ти гро - 
шн шо треба було заплатить за аркушъ на дрю- 
кованого паперу, а довасъ іі ну писать оцю ци
дулу всебто це ничого, чого нстраплясця на вику 
все буває лкъ надовгіп нмвп, та ось лыхо мини 
на безголовья, єсть ще н таки плнычи шо соро
мились свою благородну Фамилію (Кирпа-Гнучко- 
ншеико — б*г) и падрюковать въ мужицькії! кныж- 
цц. далеби правда!

Т. Шсвгрпко.
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ІІродаетца пи книжномъ магазинѣ Ѳ. 
Ііазунова вь С. Петербургѣ у Казанскаго 
моста въ домѣ Нмзспа цінні 5 руб. асс. 
за экземпляръ.
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ІІНОГОрОДНМЯ благоволятъ Адресоваться въ С. Пе
тербургъ, въ Императорскую Академію Художествъ, на 
имя Тараса Григорьевича Шевченка.
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