


ТАРАС ШЕВЧЕНКО: 

"ЄРЕТИК" 
АБО 

ІВАН ГУС 
(ПОЕМ·д). 

ВИДАВНИЦТВО 

"ВСЕСВІТ• 
1920 р. 

СЕРІЯ УКРАЇНСЬКА 
КИіВ-ПРАГА 

чис. 1. 





найбільший пое1·, nророк України, вийшов з nростого 
народу українського, 1\\Осковською царицею Катери
ною в каіідани неволі-кріпацтва закованого. В столітні 
роковини народження Тараса (він родився 9-ro березня-
1814 р.в Моринuях, селі Зnениrородського повіту на Київ-



щині) почалася світова війна, що мала приttести неньці 
Украіні волю, за яку боровся Тарас ціле своє житт•. 

Вже змалку звернув Тарас увагу на себе своїм 
великим талантом, так що пан, якиR взяв собі Аого за 
козачка до свого д.вору, віддав Аого · в науку no 
маляра в Варшаві, а потім в Петербурзі, щоб з Та· 
раса-маляра мати більші зиску, ніж з мужика-кр~пака. 
Але знаRшлись добрі люде, що купили ТарасовІ волю 
за 2500 карб. Такі то часи були, що пан мав право 
чоловіка продати або в карти програти І Це сталося 
22-го квітня 1838-го року. І від того часу міг Тарас 
вчитися малярства в академії в Петербурзі. 

Та заразом таки з визволенням на волю пробу
дився у Тараса могутній поетичний талант, і чудовим, 
доси нечуваним, югиенним словом він почав малюват.м 
недолю українського народу, його спавну козацьку 
бувальщину; почав' воювати словами-сльозами проти 
розпинателів і катів народніх і кликати до народу: 
"Вставайте, кайдани порвіте, і вражою 3.11010 кровью 
волю окропіте t• 

За те зазнав Тарас пютоі кари ві~_l}'оаtовського 
царя МиІtОІІИ І. Jln 5-ro квіТІІя 1847 Шевченка аре
штоваJІІІ і засудuи виСJІати, п простого саааата. 
в ОреІІбурську кріпость. а mотвА царь з6'UІЬІІІвв ще 
кару тим, що за()оронив Аому nисати і ааnювати. 

Десять літ ·мучИВСІІ-арава Тарас в тяжкіА цар
ськіЯ неволі, бо вже аж царь Олександер д.ав йому 
волю 1857-го р. Та вже не довге життя було Тара
сові. Неволя зломила його здоровпя, він умер, маючи 
ледве 47 піт, дня 8-го березня 1861-го р., якраз того 
року, коли царь Олександер 11 скасував таке знена
•иджене Шевченкові кріпацтво. 
·.. Тарасова могила стоіть на горі біля Канева на.1. 
Дніпром. Туди народ український тисячами ход.ить, 
щоб вшанувати память свого пророка, свого найбіль
шого борця-мученика _за правду .і волю. 

" ... Жива 
Душа поетова святая, 
~ива в святих своїх речах, 
І ми, читая, оживаєм, 
І чуєм ·Бога в небесах~-~ 
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"ЄРЕТИК" АБО "ІВАН ГУС''. 
Пос.лан·іе С.лавному П. І. Шафарик.ові. 

3 а палили у сусіда 
Нову добру хату 
Сусіди злі; нагрілися, 
Та й полягли спати, 
І забули теплиі:І попіл 
По полю розвіять. 
Лежить попіл на розпутті, 
А в попелі тліє 
Огню іскра великого, 
Тліє, не вгасає, 
Підnалу жде, як той местник 
Часу дожидає, 
Злого часу. Тліла іс·кра, 
Тихо дотліваЛа 
На розпутті широкому, 
Та~й гаснути стала. 

Оrтак.-~.Німота запалила 
Велику хату, і сімью, 
·сімью Славян роз'єдинила, 
І нишком-тихо· упустила 
Усобиць лютую змію. 

П-лилися ріки крови, 
П<Jжар погасили, 
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А Німчики пожарище 
u • • 
И СИрІТ ПОДІЛИЛИ. 
Виростали у кайданах 
Славянськиї діти 
І забули у неволі, 
Щ6 вони на ·~віті. 
А на давнім пожарищі 
Іскра братства тліла. 
Дотлівала, дожидала 
Рук твердих та смілих. 
І дождалась. Прозрів-.єси -
В попелі, глибоко . 
Огонь добрий, смілим с·ерцем, 
Смілим орлім оком; 
І засвітив, любомудре, 
Світоч правди, волі. 
І Славян сімью велику .. 
Во тьмі і неволі 
Перелічив до одного, -
Перелічив трупи, 
А не Славян,--і став-єси 
На великих купах, _ 
На розпутті всесвітньому,-
Ієзекіїлем. , -
І, о диво! трупи встали 
І очі роскрили. _____ _ 
І брат з братом обнялисЯі-~~і;:~~ 
І проговорили · 
Слово тихої любови 
На-віки і віки. 
І потекли в одно море---~-,----~~ 

Славянськиї ріки._ о. ~-~-~~~ 
--==---=-=-о=""'"'~-=---'='= 

- ----------·----~~ 

Слава ·тобі, любом~дііі~і~S 
Чеху-Славяниttе, - · --~с~~~~~ 
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UЦо не дав ти потонути 
В німецькій пучині 
Нашій правді! Твое море 
Славянськеє, нове, 
Затого вже буде повне, 
1 попливе човен 
З широкими ·вітрилами 
І з добрим кормилом, 
Попливе на вольнім морі, 
На широких хвилях. 
Слава ж тобі, Шафарику, 
Во віки і віки, 
.що звів-єси в одно море 

~ Славянськи1· ріки. 

Привітай же в свої" славі 
І. мою убогу 
.Леnту-думу немудрую 
·Про Чеха святого, 
Великого мученик~ 
Про славного Гуса! 
Прийми, отче! А я нишком 
Богу помолюся, 
Щоб усі Славяне стали 
.Добрими братами, 
І синами сонця правди, 
І еретиками 
·Оттакими, як Констанський 
Єретик велики&;~. 
Мир мирові подарують 
І славу во віки ! 

,.. 
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І. 

Камень, егоже небреrоша 
зwжnуw.іи, tей бЬІсть во главу 
уrм : от-. Господа бЬІсть сей и 
есть .аивен"Ь во очеdхо нашихь. 

Псалом CXVII, ст. 22. 

"Кругом неправда і неволя, 
Народ замучений мовчить, 
А на апостольскім престолі 
Чернець годований сидить,
Людською кровію торгує 
І рай у найми оддає. 
О, Боже ! Суд Твій правн~ всує, 
І всує царсr~і€ Твоє! 

Розбійники, людоїди 
Правду побороли, 
Осміял~ Твою сл_аву 
І силу·: і волю І 
Люде стогнуть у кайданах, 
Немає з ким ·взятись, 
Розкуватись, одностайне, 
Односердне стати. 
За євангеліє правди, 
За темниї люде. · 
Нема кому І Боже, Боже r 
Чи то-ж і не буде? 
Чи настане великий час 
Небесної кари? 
Чи розломили три корони 
На гордій тіарі? 
РозЛомимо І . . . Благослови 
Не на месть і муки, · 
.Благослови мої, Боже, 
Нетвердиї руки 
І слово тихєе! О Боже J 
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Чи вони ж почують? ... " 
• • • • • • • • • • 
Оттак · ' 

У келії своїй правдиви~ 
Іван Гус думав ро3кувать 
Народ замучений, і диво 
Святеє nиво nоказать 
о·чам незрячим . 

. "Поборю·сь!· 
За правду Бог! Да совершиться ! ... • 
І в Вифлеємськую каплицю 
Пішов молит~ся вірний Гус. 

11. П А П С Ь К А. Б У Л Л А. 

"Во імя Господа Христа, 
&а нас росоятого на древі, 
І всіх апостолів святих, 
Петра и Павла особливе, 
Ми розрішаємо гріхи 
Святою буллою сією 
Рабині Божі",-

Оттій самій, 
~ Що водиди по улицях 

В Празі позавчора, 
Що хилялась - - - -
по шинках, по станах, 
ПQ чернечих переходах, 
По келіях пьяна. 
·Отта сама заробила 
Та буллу купила: 
т \ " enep св·ята t ••• 

- "Боже, Боже, 
Великая сило! 
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ВеЛикая славо 1 Зглянься на людеt1І 
Одпочинь. од кари у святому раї! 
За-що пропадають, за-що Ти караєш 
Своїх і покірних і добрих дітеІt ?. 

За-що закрив їх добрі очі 
І вільний. розум окував 
Кайданами лихої ночі? І 
Прозріте, люде,-день настав і 
Проtніться, Чехи, змийте луду, 
Розправте руки, будьте люде, 
А не посьмішище ченцям! 
Розбі~ники, кати в тіарах, 
Все потопили, все взяли, 
Мов у Московії Татари, 
І нам сліпим передали 
Свої догмати. Кров, пожари, ' 
Всі зла на світі, войни, чвари, 
Пекельних мук безкраїй PSJд, 
І повен Рим байстрят -
От їх догмати і їх слава ! 
То явна . слава!... А тепер 
Святим nоложено конклавом: 
Хто без святої булли. вмер,- · 
У пекло просто! Хто ж заплатить 
За буллу в-двоє,- ріж хоч брата, 
Окроме папи і ченця, 
І в рай іди кінець кінцям! 
У злодія вже злодіtt краде, 
Та ще й у церкві. Гади, гади І 
Чи напилися ви, чи ні 
Людської крови?! - Не мені, 
Велики" Господи, простому, 
Судить великиї діла 
Твоєї волі: люті зла 
Не діеш без вини нікому!" 
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І плакав Гус, молитву дія, 
І гірко плакав; люд мовчав 
І дивувався: що він діяв? 
На кого руки піднімав? 
"Дивіться, люде І Ось де булІІа, 
Що я читав І" -· І показав 
Перед народом. Всі здрігнули: 
Іван Гус буллу розірвав! 

t·a Вифлеємської каплиці 
Аж до всесвітньої столиці 
Луна, гогочучи, неслась; 
Ченці ховаються: мов кара, 
Луна в конклаві оддалась, -
І похилилася тіара ..• 

Шепочеться ·двіньона 
3 римськИми ченцями ; 
Шепочуться антіпапи, 
Аж трясуться стани 
Од шопоту. Ка·рдинали 
Як гадюки вьються 
Круг тіари, та нищечком. 
Мов коти, гризуться 
За мишеня. Та П як .. таки? 
Однієї шкури 
Така сила! А мясива! 
Аж здріrнули . мури, 
Як зачули, що у Празі 
3аrелкали гус.и 
Та з орлами летять биться .. : 

Конклав схаменувся, 
Зібрав раду. Положили: 
Одностайне стати 
Проти Гуса, і в Констанuу 
Всіх ворон скликати, 
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Та й стерегти яко моrа 
І з верху і з долу, · 
Щоб не втікла тая птаха 
На славянське поле. 

ІІІ. 

Як та галич поле крила. 
Ченці повалили 
До Констанцу: степи, шляхи, 
Мов сарана вкрили 

Барони, герцоги, і дюки 
Псарі, герольди шинкарі 
І трубадури ~ кобзарі 
І шляхом військо мов гадюки. 
За герцогинями Німо:rа 
Хто з соколами на руках, 
Хто пішки, верхи на ослах, -
Так аж кишить! Все на охоту, 
Мов гад у ирій паспіша І 
О Чеху І Де твоя дуШа? 
Дивись, що сили повалило, 
Мов Сарацина воювать 
Або великого А ті л у І 
У Празі г·лухо гомонять, 
І Цесаря, і Вячеслава 
І то~ собор тwсsічеrлавий 
У голос лають, - не хотять 
Пу-:кать в Констанц Івана Гуса 1 
- "Жив Бог І Жива душа моя! 
Брати, я ·смерти не боюся І 
Я докажу отим зміям І 
Я вирву їх несите жало І .•. -" 
І чехи Гуса провожали~ 
Мов Діти батька ..• 

12 

• 



Задзвонили у Констанці 
Рано в усі дзвони. 
Збіралися кардинали 
Гладкі та червоні,· 
Мов бугаї в загороду, 
І прелатїв лава. 
І три папи, і баронство, 
І вінчані глави: 
Зібралися мов іуди 
На суд нечестивий 
Против Христа. Свари, гомін, 
Те реве, те виє 
Як та орда у таборі 
Або жиди в школі ... 
І - всім разом заціпило І .. 

Мов кедр серед полSІ. 
Ливанського, - у кайданах 
Став Гус перед ними 
І окинув нечестивих 

. Орліми очима . 
. Затрусились, побіліли, 
Мовчки озирали 
.Мученика. - "ЧоГо мене, -
Чи на прю позвали? 
Чи дивиться на каtІдани ?" .. 
-"Мовчи, Чеше смілиИ ... •
·Гадюкоиt зашипіли, 
"Ти єретик! rи єретик! 
·ти сієш росколtt І 
Усобища розвіваєш, 
·Святійшої волі 
Не приймаеш І .. Одно аово -· · --
Ти Богом проклятийІ 
Ти єретик І Ти єретик І .. " 
Ревіли прелати: 



"Ти усо-бник І .. одно слово -
Ти всіми проклятий І •. " 
Подивився Гус на папи 
Та й вийшов з палати І .. 
"Побороли І ПоборолИ І .. "
Мов обеленіли. 
-"Ав-тодафе І Автодафе І .. "
Гуртом заревіли. 

І цілу ніч бенкетовали 
Ченці, барони, -всі пили 
І пьяні Гуса проклинали 
Аж поки дзвони загули. 
І світ настав . . . Ідуть молиться 
Ченці за Гуса. З-за гори 
Червоне сонце аж горить, 
І сонце хоче подивиться, 
Що будуть з праведним творить? І ... 

Задзвонили в усі дзвони, 
І повели Гуса 
На Голгофу у ка~данах ..• 
І не стрепенувся 
Перед огнем, став на ~ому 
І молитву діє: 

"О, Господи милосерди~! 
Що я заподіяв 
Отсим людям, - твоїм людям? 
За що мене судять? ·~ 
За що мене рослинають? 
JІюде! добрі люде І 
Молітеся неповинні: 
І з вами те буде І 
Молітеся! Люті звірі 
Прийшли в овніх шкурах 
І пазури розпустили: 
Ні гори, ні мури 
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Не сховають! Розіллеться 
Червонее море 
Крови, - крови з дітей ваших ... 
О горе! о горе І 
.9н-де вони, - в ясних ризах ... 
Іх лютиї очі .•. "· 

-. "Пали! пали! .. " 
"Уже крови ... " 

-"Пали! пали! .. " 
- "Крови, крови хочуть! 
Крови вашої! .. "- І димом 
Праведного вкрило. 
- "Молітеся І Молітеся І 
Госnоди, помилуй, 
Прости Ти їм,· бо не ~нають ... " 
Тай - не чути стало І ' 
Мов собаки, коло огню 
Кругом ченці стали. 
Боялися, щоб не виліз 
Гадиною з жару 
Та не повис на короні 
Або на тіарі. · 
Погас огонь, дунув вітер 
І попіл розвіяв. 
І бачили на тіарі 
Червоного змія 
Прості люде. Пішли ченці 

' ІЙ Те D е um співали, 
Розійшлися по трапезах 
І трапезували -
І день, і ніч, аж nопухли. 
Малою сімьєю 
Зійшлись чехи. Взяли землі 
3 під костра, і з нею 
Пішли в Прагу. 
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Отак Гуса 
Ченці осудили, 
Запалили .•• та Божого 
Слова не спалили, -
Не вгадали, що вилетить 
Орел із-за хмари -
Замість гуся - і розклює 
Високу тіару. 

-Байдуже їм, роЗлетілись, 
Мов тії ворони, 
3 кровавого того свят~ 
Ченці і барони 
Розвернулись у будинках 
І гадки не мають: 
Бенкетують, та інколи 
Те D е u m співають. 
Все зробили ... Пострівайте,
Он над головою 
Старий Жижка з Таборова 
Махнув булавою ! 

10. х. 1845. с. МАРЬЇНСЬІ(Е . 
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