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ПРО Ш Е 8ЧЕН К О В І Т В О Р І.
1.

Нобзар; Шевченно правдивий народний поет.

Небогато .1ІІІІІИ.JО ея llІрвчеІП~ОВПХ творів. К о б
:з а р, у якому веї ВОНН надруковані, книжка не
велика. R,о.аиж ті творп розглянутп, ТО їХ форма
IІСRllбаГ~lива. нзіібj~lыIІеe попадає сл віршів, ЩО
dИ\':ТІ) ея ;I,YMI\aMII~ бо ее був У,;1I0БЛСІІПU: Шевчен

н.іВ тнір. є' Ki.lbl\a' поем (Olїовідапь), а то 3 буден

ного. СУ'ІаСІIОГО ЖІІТЯ (побутові), історпчні і фан
'f"dстичні (адумані ). НаІІде ся ]\],lЬЮ1 ПОС.'швіІЇ і .1и
стін от і веї ро;~п ІІое;Jії в R О б :3 арі. А склад
тих вірші~ не дуже рііКВОРО,J,НІІЙ~ паіlЧDСТЇІЇlпе по
дібний до наРО;І;НОЇ піснї.
Отже ІЙ~::ІКОМ інаКlпе ВИГ.1Я,l:ає l{ О б з а р нїж
твори МіІ~J\rRJlча. (,~.10BaЦ1>I:OГO і І\раСЇЦЬІ\Ol'О, ПУІП

кіна а()о li.lf-:р.( і (стого. А І1})()ТР автор НІ О б

;3

а

р ~I rl'apa(' ІІІ(\ВЧ('lIJ\О Н(І.С!('іЮIТl) ;~O паIi6і.ПJIНИХ сьві
тових lІОС11П і і"roго i~HI стоїть норуч ТЮ\111ІХ сьві
точjн. Бо не ходить о ес, БіJ[J)J~О хтось написав,
'але ІЦО. А(ш ~ІЮIJЇСЬ твір uYn гарппіі і ваРТИИІЇ, він

не ,МУСІПІ) БУl:И штучно ІІlІсаПIlIl. lЦпрі С.l0ва зпід
сррця,

3.:10жеНl ПРОСТПМ,

ЧСlІУРJІІІМ .ш;~()м 3ВОРУШУ-

10'ГЬ читача і дають йому ВДОВОЛСІІЄ ЩО не бj~lьше,

-4Ііж хитро обдумана ІlIТУIШ. Хто не читав Василя
Стефаника? Правда~ що там не богато сдів, а опо

віданя короткі і щиро з.-южені. Але читаєш їх 10
раз і одинайцятий ще прочитаsш тай не нарікаєш.
А R о б :3 а р я читай і 100 раз, а то все сьвіже, як
погожа

вода

в

спеь~у.

Твори тамтих великих сьвітових поетів чита
ють учені. і образовані ДІОди і любують ся НИМП,
величають їх. НеобраЗО.вана людпна не розбере
:всього, що в тих книгах писане. Але I~ о б 3 а р я?
Читають осьвічені люди і не можуть надивувати
ся. Читайте з нього простому, неписьменному се
о/1JЯІШнови про се, що творило ся ІІа Вкраїнї з крі
U

паками, а він буде зітхати. Дївчатам ЧИТі1І гте "Ка
терину", а ВОІПІ С.1ЇЗМIІ вмивати ся будуть. lНа)ПI
заплачуть, як прочитаєте їм ,~Наіімпч:ку". І так
КОЖДІІІЇ: сирота без роду, чумак і бурлака, без
журниІЇ козак і закохана пара, убога вдовиця, бі;J;
ний кріпак і наймит, усї знаЙд.уть у І{ о б з а р і я
кісь слова нїби свої. Tal\, як би хтось підслухав
їх мову та пісню і скаргу, або як би хтось відгадав
те, ІЦО думало ся в темну ніч, що ;J,ЇЯ.10 ся В серцю
в гірку годину. І відгадав і ЯRОСЬ так СІ\азав, що аж
лекше стане, як почуєш ті слова.

Таке то робив Шевченко, такі чуда творив.
Не підслухав він, а то Бог йому так д.ав. Оден, на
що не гляне, зробить таку саму річ руками, друu ·

ГИИ,

ЩО

ТІЛЬКИ

зачує,

зараз

~.

ТООІ

•.

заСПІває,

чи

на

скрипочцї УШІ~варить. А по етам таке д.ано, що во
ни знають~ що ворушить СЯ в .JlЮДСЬІ~ім серцю і
що думає ся в голові. І :НІають і такими чудниміІ
словаlllI СІ~азати вміють. l{раІце скажуть, 'НЇj~ т'п

-5еа1\[. А
копами,
МИ,

не

r ляцsть
то

на небо, на лІс

на1lе

І\ортппа

на нол~ в~риті

змальована,

ХОЧ

1

e.JOBa-

І\расками.

Правда, не КОif\ДИЙ ее ;т,обре :зробить. тіЛЬІ\П
('І1гавжнїl1 ІІОСТ. ~ГUI\ПМ правдивим і то пе.JIIII\Иl\I ІЮ
('ТОМ ()ув Тарас. Він виіlнlОВ :~Iliд Х.l0IlСIII\ОЇ стріХIІ,
('РЛННСhI\С іЮпt: і ГОl:С ІЮ ті.1ЬКП знав, аде 11 ~~a:HIaB
іl0ГО сам. ХОІІ і ВІІIЇшон n .'НO~II. ;~обув е.1НВП, не
HiДI~ypaB СН ('ВОГО po;~y і не ві:(став від МУil\Ш(III\ОГО
іf\ИТЯ. lІl0;~ИН :: укра.ЇНСІІI\JlХ шн\тів ОІ-ірім: IlPIPH\I-ііі
ІІС ВВilіІ\ав ТЮ, LЦЩІО ('(',"Шllrl1lit llраН;ЩВlПІ евої:\[ pi~~
НИ1\[ Й}~аТОl\l. Н(\ радїв та '{ ЙОГО всеї.н:;м, пе іКурш СН
СМУТІ\ОМ. Нїо;иІН а українських ІІортів ТаІ\ ;~ само
ГО ('ррцн ПР ПП('hнінав ~ІУіЮIЦІІI\ОЇ бі;~ІІ, не ВlІІІі)ІНУВ
УСЮ І\))ПНДУ ааl\ріпощеНJJХ. UС:Ч1адних ce.1HH, не СТО
ЯВ та к аа III~aBДY Д.ІЯ ('l'.IЯНJша. ЯК ІПрвченко. В
lIiHllil1 Y-іраЇНСІІl\іі1: .1їтр})атурі є оогато ІІортів. 1\0трі :~a 11 ІсвчеНI\ОВНl\J Il}НIІСlадо)r ві;~носять С}[ lHIlJ>O
ІЇ П!;ИХП.1ЬНО ДО МУЖ І1КtI, муіl\ицы\e іl\ИТ6 n ІІаIllіі"'[
оіlї1' р l;а.турі ОlJИl'пне ;~()I\.Іа;J,IЮ і 1l0CTaB.:Iell(l в ІІЇЙ
ЯСНО

снра ва,

що

:МУЖJlI\ОRJI

HaД~;1 'ІТЬ

СН

ПІ~ава,

ЯІ~

ЧО.,lо.вікови і ЯК горожаНІІНОRИ. ~~aTe наІПУ .-.Їте
гатуру на:зивають .1.емокраТІІЧНОЮ. А нсеж такп
ВИДНО, що ті українсы\i lIІ1t:ЬМf'ННИI\П ВВDжtllOТЬ ес

ас ;~a одну oeouy, М)їЮIl\а аа ;~pyгy і підносять ся
ДО нього КРИТІІЧНО, то-б-то покааують ІЇого хиби
побіч доБР1Х прикмет. llIевченко не чув ріжнпцї
межи (~обою і МУЖІІКОМ. l{ожда мужицька Jtрпвд.а
БОЛІ-ІТЬ і10ГО ~aMOГO. Hl-J('1'УllаЮЧJl IІ}>О'l'И ПРЇ. він о()о
).ЮННt: і себе самого. І тому нваіfШ,ЮТlІ Іllt.ШЧРlр\а
МУЖЛЦЬf\.им Jlоет()м і так JЇoгo нззпвають.

-6ІІ !РвчеНJ\О відчув не ті,льки 1"Ор(\ .і J\.рИВ;J.У .:ІІО
ДПНІІ. ал ей те НРІцастє. яке впа.l() па цї . lпіl нарід.
~'1l~1 EeII!acт.'~M ()у.lа t'TJ:aTi1 . ('амостііlпої ),еРіІ,ави.
ОТіІ\С 11 ІевчеНJ~О ТУЖПТЬ :3<1 ЮІ шою МІІlІ У ВllIІІНОЮ, 0('IJілує її славу, УЧИТЬ нас .по(mТІІ її і :шяаати 3

ІІсю'lIаllIУ думку, 'наIJIУ llрацю. ІЩlIІі ('трем."ІЇНЯ. Він
В"іІ\Іцає тої хви.,ІЇ. nO.IIi иу,~С ні.ІЬНі\ У"щ>аїПн, а на
нУіі с>ратсгсы\a С.lава ~.бр:з Х.10IНІ, Gc:~ ннна". rrакий
ідеал він пока:зав пам. Він чув. МІІС.ПШ і співав
:щ мі.:rїонп, він правдивпіl, ВС.1IlЬ'.піі ІІоет цїлого у
країІІСІ>КОГО народа.

2.

Харантеристина Шевченнової творчости.

ІІероаумно є шука ти у поетів п()лїтичної ПJ>О
Гf1і1МП ~1..1H нкоїеь партії. ІТn.ТІїтпчпа ІІрограма n ІІО
(I:~iH не ОДНО. Го.:ЮВНОIO ІІІ:ИКМСТОЮ 1І0ета є чутє,
а НС XO.l();~IIa J~о:шага і О()(ІЕСЛРНЄ, l\і.Iы\u можна в
,-~апих обставинах оснгнутп. rj'iH,OY Рі1хубп ~,ають
трпмаТІІ сл ПОЛЇТИКІІ, КУПЦЇ і господарі.
Не C~Ma тільки любов ,1,0 .:1ю),ини д'}угого пола,
НС

сама Тl~lЬКИ туга,

не

сам захват ;~.ТІЯ ЯRИІЦ при

ІЮДИ, не сама радість а оо СМУТ0}\, а ()('обпетого ЖПТЯ
НОРТ;l (; чутн гіf~пі І1() .. :зії.
ЯI,і ('амР чутн ВО
РУIlІаП, )НlСта і І'ОТІ'Ї він ()eIlїB~·(·. ('Р :m;н'жлт[) під
1'.'IJI(НlJ)И ІІОГО ;1~lJli і вЇ..'( :цаПIРСПI (ЦУІІІРВЛНТИ ('Н
ТНМ. ЧП ,-~PYГllM ЧУТ6М. Любои ні"Г'IИІІП, М[ШУ.1С рід
ного l\раю, високі I\~Jичі~ fJ.0 Я~ТjХ .. ,Jюдство стре.м.ить
-.- с(' також гj;~нип ПРf\Lмет пор:зії. Ко.іНI поет оду
IІIРН.IНВ

{'Я

В('С.НОД(·ЬІ\ИМІІ "lі.IН'lіІ МJI.

ТО

НІІ/l.НО,

ІПО

І':іІІ (JilіЮ1В 'Иі\'ІІIТН евііі ІІilрі;( l\Iііl\ 1І0('Т~'ІIОВИl\lll бор
ІЩМJI •.А.І(' Г(ЦЇ :~ 1І0Р'['Н'IН()ГО (ЦУIJI(lВ.Н'НН (',нунати,
lЦО чиїсь поеJії 6 Jгідні ;j l1U~ІЇТИ'lIlІІ.мІІ l1Р<НlщмаМІІ.

-7
Тш~(' П.lnrпr rоблено 3 UlевченItом. СТі1ВИЛО
('Н ІІІ І та 11(:. 'ІН ніll ІІУВ соція.Йст, ЧИ нї; одні роби
.ІН і101'0 ()р:нlоа·аIJllmм, другі оборnнялп його ~ ще ПН
Іні ааЮI,'J,а.11І і-їому ВОf.ОЖllечу то до По.1ЯІ{ів, то ДО

Моеl~а.IЙll. то ДО о;~нпх і ,J,ругих. ТаІШ ро:~биранє і
pO:~YMiн.:; ІПеПЧСНІ\ОВИХ творів можна вияенпти оеь
ЧIІ1\[. У ПТРRчrтп,а nС.'1Иl\t1 еИ.l3. чутя і ріil\НОfюДні
'ГеМ1І п ]J(іr;~ії. Він І1рrшпіі :3 тогочасних Уl\раїнсь~пх
.
.....
.
lLOСТ1В :\Іа]; ('ПО!

IlО:J.lТИ'ІІП погляди

1 не

~

оояв ся дати

Ї)l ние.lін у своїх 1l0е;~іях. H(~ДTO ЩеnчеНІ\~ Biд~ггaB
ТНІ\,у ВП:ПIrI"НУ pO.1JO n наШІМ наЦІонаЛЬНІМ nlДро
;(іЮ'НIО, {"'ЮГ0 імн ):ає ТаІ,У ·вагу в україНСЬІ\ім н3.
[oдї~ ІПО і1 НС ДИВО, ЯІ\ ніД'lае формопаня пепнпх
партііlПIlХ ноглядів OJ.PH ЧIl ,J.pyrlIi"i гурток 11lУЮ1 В
В авторитетї ІПРR'lетша якоїсь ПQваги для себе.

Ро:~г.1Н;І.аJО'IП ваЖПЇІJІJIі І1}>(Jпідні ду~паІ в ІПев
чеНI\ОВТІХ TBopax~ тимити

Tprr,a.

ось ІЦО.

1IIPB'H'IH~O (ІУВ ;Оїl\Р ДоБІ'ОГО ('('РЦИ~ ІН'.П)!\Ш 110lJ01IYTe ПРilІ(tи. С"IlРilвс;г..IІІП()('ТrI r,y:10 у НL()ПІ ,tYiI,e l'И.11Нf'. ЧО.Jовіl:, він був іl\ІШШl,
іКва,nпIl і :ШІm.II)'1 ПВ1ІІ!, а най оп TЇ.lbI\ТI ІІО()(\ ЧІШ я
KYCI~ ненр;\ B;lY~ ІН'С';lУНІніеть, І'J1ИВДУ ві ІІ не ~Iiг
змовчати, але еЬ~lілппо дорікап TOMY~ хто :мр дїя.в,
все оnоропяп 1І0К,РИRдженого. Він сам ;~i\~~Hi1H па
свому ві,,), БОН1ТО І"РПВ,J; і ШНІПЖtЧШ і ТИl\І пін стояв
за прав;..r,У~ а його вра.:~.:швс сегцс ІШ І{ОЖДУ r.:рппду
було таке '1),.1('.
';10 В і 1,0. ІН НIН1 ІІІ.

Як .лодину бажав lIІевченl\.О ба ЧИТІІ нреІ~РИВ
джепу, ІЦ<1С.7ІППУ n РО;ЦІНЇ і в Г()('ПОf1,аретві~ таl, само
КОіБ;І.ИП парі;J, І10ВІІН()ІІ був. Нц' 110ГО думку, :ма.ти
свої нрава і не ІІОВІІННО так бути, Іцоб· O;~Ha дер
жава всгхово;~ида

пад другою.

-8н Шевченкову добу краші ДІОДИ на Україllї,
Ta.~i, що журять ся не тільки ('їюїмп о('обиеl1lМП
еIlгаиаМIІ~ але ]'.'1 загз.1ЬНИМП, баЧП.IП дна .1иха ;(.'ІН
Україин.

ОДНИМ tlУ.lа В1])аП1 держа~ної самоетіі1:ности.
Жива ІД(\ бу.lа память ааподїяної )l\раїнеькому н(\
І ОДОВИ l\}:ИВДП. Годї бsло аабути, UJ,O нід.еТУІІОМ і
ШН'ПЛМ'ТПОМ відібрано народовп ('r~ ІЦО ~lОже бути
)'(ОМУ наJ1;~орожше

-

волю.

,,'~pYГOIO справою, яка ніддеРЖУВНJlа Ю~В;(ОRоле
пє ;} IІранлїнн і держави, ()Y~10 1\. рі наЦТВ<l. 'l'ой НО
ГЯ;І;ОІ,. ш,пІ1 СП.Іуван :МУЖПІ\Н ;~O ;(a.P(,~IJIOЇ рооо
'1'Н;1ІІ11 на паІІа. етрі'lап ся а ЩНlТШ\ОIО 11 ()('у,(ОМ 110('ТУ"()ВІІХ І\ругів. ПРОТІІ щ>іН(l.цтва :щіllма.:rо ('Н Bt~hO~
ІЕО {)уло 11(\('НО1'О і розумного в Р()('ії. ВР міг і І1lев1JPIIl\O Н('РІО еп.ilОЮ, своїм ОГНРН1ІМ С.l1О80М HP :"iarpt\-

м іти на таю~ :іЛО. )~обра ЧЩ'ТlІна ІІОГО
ТО

IIРОТР('Т

ПРОТИ

того

Ні1(·НЛЬ(·ТНН.

1\ () fi

:~ а р

Ш,р· :mндано

}(

у

fiJ:аїН('h~·іі"'r дррж,авї і протп ТОГО КРП81~НОГО .'Іа,:1;У ('у
(·нї.1/;ПOl'О :~ lІанаМlІ і f:ріПііІ\ами.

3НUОl'ато :~:101'0 ;:І,Їн.10еь у Росії аа ІllеnчеНI\ОВІІХ
часів, надто багато причин ДО Вt-~ЛИКОГО неВДОRоленя
:J держаВІІ і ('yeIIi~IЬHOГO СТРОЮ бу.l0 в ту нору. Наш
НОРТ іЮIВ У часах аuсолютпзму, ко.лп горожани не
МUДИ еuободп ро()птп TOг()~ щО вважалп потрібним
для направи лиха. Недиво, ІДО і В тих кругах, в

яких обертав ея lllевченко, не було виробленої я••

І,.ОlСЬ нрограми,

110

• v

,,~

яюв треоа оу:1О

•

стремІТИ

~

;(0 00-

новп, nіil,~искати загарбані і В'І'рачсні права. Для
того, як ЧІІТаємо 1\ о б 3 а р Я, то бі.іІhIJІР етрічаємо
скагги, ПІ=отесту, гнїв)"', навіть громів Н(1 кривду
і на ЛЮ,lИП злої волї нїж поriдних, ясних картин.

-9ІІІевченк(} можна на:звати поетом
~РИВДіІ\еНІІХ оІ1ЮДИІЇ і народів.
Шевченко

мав

БЛИ:~ІJIУ

гноб.lеНІІХ,

~~наі10мkть

3

ПОСТУ

НОЕИМИ людьми. .А їх евОБО;:l.()ЛЮБні ОКlIНі:ї IIT~)()

рівнісп) і б: атерство, llідходпли БЛИ~І\О ,],0 ТИ~ .:~y
MOK~ ДО яких 'l~apae добирав ся camoctH-іно, ('НОЇМ
вродженнм ГO:~YMOM і тому пайш 1ІІ ввсдів ~. IlIpBченковііі поеаії.
ІІІrвченк.ів засіб ЧУПf, IЇог() ДI()()ОВ
СТРРМ.:ІЇНС
.].0 пг-аВ . .Нf, його вср.нодеы\i 1\.111 1 ,і ІІ і;~('іІ.'Ш. 1101'0
оригінальні('ТI», ик нра8;UIВUГО НR}ХЦІЮГО IЮРТіі, ІН'!'
те РООІІТІ) 'l'араеа еьвітоним, ве.ІНЬ:ИМ ноетом, .А ТІНІ
він, ЯЬ: син уь:раїнеы\гuu народа, приносить честь
і е.lаву УкраїJlї.

з. Для зрозуміня і~ТОРИЧНИХ творів

Шевченка.

За llIевчен~оnих часів, ЯК і ;за н а ІІІ ІІХ, не свої
а чужі були господарі па .У країнї. Шевченко ВИСТУ
па.в ПРОТИ них аа те, ЩО занапастили во.!lЮ }Т країни.

Але нк і чому ПРИПНІ.ІІО :~O того?
rJ'i П.fюмеЮJ, :з котрих ВИТВОРИВ сн 'у]\раїнсыиіl1
HapifJ;, РО:~('ЇШІ ся на дуже ро:~логпх аеМJIЯ-Х, беа сп.1ь·
НИХ, НРПІ~ОДНИХ границь. СIІІІ.:Іьне
HOXOДiКeHЄ~ еН.1авні ріки, еусїдські взаємини, спjльна оборона пе
I~e;~ ЕОІЮГ()l\[ ef~ всьо аU.1IІжа.10 ;~() ('р()е I1.!1P~I(,lIa.
вирu()дюнало О,J,ПУ ]\,У.:ІЬТУРУ у них і аливаoJl0 ЇХ у

нарід. ТаКІІіІ процес сполуки, щ() llШОВ еам від се
бе, відбував ея надто ІІОВО-ЛП, ТІНІ бі.'IЬПІе, Н(() ПІ,І,
сходу доп."шва.1И сьвіжі і то чужі ПШ'l\If'Ніt, таи ІНІ'
дикі.

h,иївські КНЯ::JЇ п()чали· той· повільнип і ПРИРn;J;
НЮІ ·нроц('(', піЧЮllїшатu· обдуманою', :3 lJ.]ЯIІО~l вс-

-10 :І.СІІОЮ РО()ОТОIО. То :~аВ(І.lП.1ІІ ТО lIаКИ;Щ.1Тl 6~HiCTЬ
РіРІІ. С,LlIі('п) :{іll{()ніп. JJО.lїТlРIIІОГО ('трою 1 G,J,HleTb
11;1 ну ючої !\І1НіI\ОЇ рОr~IІНП.

ХО'І 'Ірре:І надто в (1ЛIl': і 1І~:(lt'ТОIШ. ()рю\ гра
J:НI{k ('.Іаир ::a('('.lPII6 та І,нюка IIpiHLН ЇНI.lа таК,Оil\
.lІові.lIВО. а.l(' ВіІ,(' шша:-{УВіІ.Іа ВС.IJIІ{і і ГiI/lIi У('lІіхп.
а Іі. ';1 С1Н' НІІ('ОI,О J:О:ШШЮflУ l.:у.IИ'~'Р~·. Та тажк.\' ро
{;ОТУ IilШ:йВ ;L.Ш поетрою ВРJIІПі( ІЇ if,"ржа.ви IІf\Рt~бив
I~:\l'.HIJI ЖIIВ.юmlll IIjfllli1,LOI\: ІІа(,іl' "(lНГО,IЇн. Ві"

;{І' ~їll1~T.il В ВlН'.:ІЇ, ~1I ТВОР'ІІІЇ IІРНlй.

11 РОТШ'ОМ

'10ТlI

рОХ І:іlіів "іIП,!:11 наші рі.щ.I"('I) :1 Op,'t:1 ~1I1. :Ш('Їlm.lll
('1'(')111 ~jОI1I.lа~llІ. :~a '1'4111 'Іас. 1\0. ІІІ І\о:mнп:о :J гру
,LH(r ('ІЮЇХ 1І0('тави.:JO іl\IІВIIJI ~I~'I' НрО1'ІІ Татар і 'Гур
Ііі В. ::ахі. ~H і І':ІНй ~IOI'.1Н :;РО('l.IПI В ;1,о('таТI\IІ і 110('ТУІІаТІІ в l,у.lІ\турі. 1\)('IНЦіІ р. НІ\ Ш' uоїП) ('Н :J.IO:ЙЇR і ,іІН,IІХ :~пірін~ ТО ро:ше;,с га J'lіР хо:mіlетно . ..:\.Л~,
>ІІі ІН'І1рвниїі ('ВОГО то аuи ;~('~'I! ('Н.

:~ то]' трівопr. ш,у ІІа )"1;Р:JЇJlЇ IIIJI)III.111 орДJI.
lІаі·Н",.llІ:НIІЇ ('YCЇ;~H: .1IІТВіl. Ilо.IІ)ll(а, і1
,ttt.!Ї (І 'kC'I':lm. що (,),ріll;IРllіl 'l';'t1';1 ІН'ЬІ\ІВ.І.JI :ЩХОіі,lІ
('1,01)11('1.1.111
~1lI

ВlПIЮРI1.lа О('СрРДIlУ ІЩРСI)h'~'

B,lit;L~',. Л

:ШХО,1Il;ta

('}l :;ГIІ1ратн :ІІ\)(.ІЇ і ТО l,t)lJIТO)[ ~'I\ptїIH~bKOГO І1роето
J у. .ІІІТЧУ tIДt цї.Іа ІІо.1ыIаa ;LОРОI'ОЮ ;~.()r\1I (унїі'>
(H':~ ре.лшО1'О III~o.lIlBY 1\]~OBH. ;~аВtЦII.Iі1 lIo.lТ)l1~a і ;j
У l'іНlїНОIO Ті! 1\ і упїї. ..:\..IС :щ ПІХ :1.РР~I\а.ПІІJlХ а h'тіп
llРГС1'а.1а IIрве.НШ(l часть уь:рt.йНСЬЮ1Х нанів. Бідь,
ІІІЇ('П) lІі1С(','lеIlЯ, ]"O.lOBHOil\ l\'О:'НIІ;И, :І мечем у РУН) а
(,і.;:I,ШIІ~I. то :3 ~fI'IІIШIМ ),('"іх(щ ОU('ТОlола.11І (',ВО::
11. іН:() ІІа J,1'1)a;:! BII~' еа.:\IО('ПI'''tIllt·'ГI" то IJ(L ІНИРОІ:}
('a~I()YJlI ану (:JВТОIl0:'vlію).
lІаіі(·'Ї.IІ,lІlа. таl;а

c-,t1ТiJ,.lїп

Х;\lе~lLIlІІЦLl~JJ~І і BO.1o,J;llc.lanoM

}){чіГI'а.,lil

1\ '.,

('Н

:\Юifill

ПО 110ГО СМСРllІ

-11а Яно~[ І\.ааП~IЇРО)І. Хан татареІ.I,l1іі, Ш\І1lі ;~aB ХВJI
.'Іеву ІІідм()гу І'.О;За І,а::\[, :~pa;~IIB їх, а XM(\.H)1I111~I)Imi\
Ін)(штніі, ІЮ )lіШ }lal~ЇЇ СJllIllИТlI ~,о.IІ)ОІІЇ;:fiI~ії*) і :mllеВНІІТIІ 11 ра ва YI,]HtїHC)},i(1 1\ ~Tllї на Ва РlIі\ Jн'ыїмM
СОІЇмі

-

ПНІ)' :чю6нп :3.1УІ,У ;3 )LOСІ,ОВСЬЮІМ царем

О~нч\('їем l\'fпхаі1.'(()ВІРН")[ 1()~)·1. р. n ІІе}іе}lс.'Іаві. l~ap
1ІРПС'ЯГ па cr. Il()ГО не. хотї.lа УI,Р;\ЇІ1Ї ;~i\TII IlО:ІЬІца:
)~I\P(\ ЇlІОЮ :мав lI}>аВIiТJI ГСТІ»)lilll) оСш;~ві ;~('pI\nВlI ~Нl
.1И ео()і B:~aїMHO 1І()~lаГilТП.

r.l\H~ вііlПІ.l:1 В ра.ху{)у l\IОСI\иа. яка ('1,ОРlне 'ІІІ
llіаН'Н"'ЇНІС, муеї.'1а стріIl~'ТИ ся :~ УІ\раїноlO, 60 :-JСШ
рала ::JrMJIЇ I1i;~ с.ною руку чср(';] ТО, ІЦО ІН' ~IOГ. 'Іа

ро:звинути своєї еп.:ІП на тій 06.'ІаСІ1І, ~II\Y ма.тm !,о
P~HHi lНоска.'ІЇ. ХВП.1ево ро:змежур-а.ЛIІ СЯ оби,.'ща су
С'їди lVlo('KBa і Польша на Вкраїнї r'(нїщюм (.Ап
дру('івсьЬ'и}<-і мп}) lН()7 р.). На лїноuсреffiні(r ~-'-I,pa

їнї Москва руіінувала ГетьмаНП~lIНУ, але не 1l0тре
БУlва.тrа чіllа'j и віри (а тодї віру біЛЬІІІ пїж нинї
вважало ся все одно що народність) і вміла так
ее(ю в('сти, ІПО навіть правоБЕ?гсжні провідники
рухів паРОДlІlІХ '1НС.ІІІ.ІН тш їх поміч. Бо на п()важ
ню} онір 1[РОТІІ ПОЛI)щі, Яl;а но данному :~а,ВОДlIла
папщину і цсрковну унїlO, llраво6еІ~~іК}Ш Україна
не аМОГ.іІа СН вжt'. Вийшли тільки селянські розру
хи гайдамацькі 1734, 1750 і 1768 2~ І10СДУ,J,нпі1
роарух, КО.'lПвщина відгукнув ся і в Галпчпнї, як
Оllрпнш.ів('тво (0.1. ~l()R()YIII). l\JO('I~Ba Г()ТОВІІ.lа ся
aaGpaTII Но.IІ)IЦУ lIi;~ ('Р(Н', ()о lIj(,.ш х~lr.IыщІшІІ

*) 1\ ()!>()"Н)
СПОJЬЩСНПМ

J[().іIЬСJ,Jшil і~авпп ~'крпїнси~і зеЖ.1!Ї nОШ)Сf,ЮI~[

Б.аТО~ШЦЬІ\ШI

церховні утиски.

наllПМ,

а

ті

ЗllВОДН;1Il

ПL1НЩИНУ
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n

П()льп~і було бе~силе. Тому Москва за

а;Щ."Іrl'і;lIJ :l()н:ш вже lIрО .Іад ІІа lIрап()()()})ржу і по

],IОГ.I(1 llо.IЬІЦЇ І1рнборкаТIІ !';о.IЇіВIЦНlIУ, а п:! }ЮЮІ
ніс.'!}} того JМОlшда ся ;з l1pYCtHr і Австрією таі-ї IIО
ДЇЛП.1а ен J нимп полыlеюю (1772. р.).

в тім IIО,J,ЇJ1Ї припала Росії правобережна У
lіріl їна. А що на лївобережніІ1 царі не думали до
держувати присяги зложеної українському народо

нп, рїІIlIIЛП ся тепер покінчити з гетьманщиною.
3або[олом автономії України була Січ. Нїби тому,
що вона спричинила російсько-турецьк,у війну, Ка
терина 11. підступом її зруіінуваЛ8, 1775. р., заміни
.la ~TI\P(1ЇHY на провінцію і настановила там уряд
никІВ.

Від того ще не пропасти. Бувало таке нераз
і не одному. Тодї цїлий нарід ставав як один до
бою і нахабного завойовника ltикидав геть. Та в
тім і річ, що український нарі,]; не міг тут стати
до бою, бо хптрип ворог P03Є;~HaB синів ОДНОЇ ма
тери Ук.раїни. Він підмовив lIапів, бояр і ППСIJЛІХ
нопів, признав ЇМ ХЛОl1f'I)КУ :Jrмлю, СІ\аеупав nОЛТJ

НОСПІ селянські, 3НЇ(', еудп,

;m вів

паНІЦIJНУ і ]~eьo

lIрано дав 1IIЛЯХТЇ. ІІсмало нанів lIриеУПУJIО па у
l~paїHY і з l\10С~ОВІЦИНИ. Ті українські пани, що
дістаЛIІ привілеї від МОСКО,вського царя, називали
себе дворянами (те саме, ЩО UІЛЯХТИЧ), прийма
ли :МОСКОВСЬКУ :мову, ннажали еобі за чсст~, як їх
або їхних ДЇТИІЇ принято В цаРСЬБ.у службу, щоб
піе.fIЯ нового строю правити етарою гетьманщиною,

тс llрuвіпцією.

Мало було таких осьвічених людий на Україні,
nкi би тримали ся народа і не називали хахлами

-18 се.1ЯП і lіо:1ацыIllхx потомкіп повернених у М)'ЖtІ
ків. Їх :московеЬБИЙ уряд карав, або мусїли вони
ІІrНl('ЇСТ~І і св()ї симпатії до давноУ України виск азу
nатп ПIIІIІJЮМ. А нарід .ТІИШИВ ся сам, ПОJIижениfI
ЧУЖІІМ ворогом і своїми перевертнями, ограблениЙ.
ЛИШІІВ ся те~ППIIr, без осьвічених .їІюДиЙ, без землї
і в кріпацтві.

4. ПрОВіДНі думни' в Шевченнових
Cere,l, ТаІ{lIХ нсві,J;ра;:щпх відносин

тво'рах ..

ІІІевчеНRО
виріе. l{о.;ПІ птmЙПІОВ до lllзнаня, ЙОГО серце не МО
г.1О не кр()вавити СЯ. У того, ХТО чулим серцем о
глядає руїну B.-ш,С'ного народа, ІІоне,ВО.1еІІОГО в чу

ікім ярмі, МУСI1ТІ) наКІІпіти протп ворога і ката віт
чани. Га:Ю)1 :: ТИ)1 UY,l.IlТb ся туга за }шнулим, 60
БО.1ІІСЬ ІІРСЦЇ ()y.10 ЛЇПШС, БУ.l0 І\раще. Такою ту
гою навіяні ІІІрвчеН50ві поеМІІ: Іван Підкова, Та
расова піч. е.lєгіп в чеСТІ) Основяненка, Гама.їІЇЯ,
НеГЮ.1ЬНТй-:. Думи мої і богато инших.
В тих творах впве~ені СІІмпnтичні і з артистич
ІІОГО 60l\У ПРСК}Нlсні ка,ртинп а Бозацької старови
НН. rlа.1(Чі() Bi;~ pi;~HOГO краю, :згадка степів і могил
пі;~<."уnа.lа 1l0rrOBII ТаІ\і на 1Іів романmчні образи ко
:заЦІ)I\ОЇ G"ва.:ІЬІЦИНИ.

А.1С 'ІlІеВ"СНБО інтнїс із ;І.ому ще ІЇ инші спо

~ПП-ІП пр() МПНУВІІІJIНУ,

(1

В.lаенс ДІдові оповіданя про

l'аіl,l,амакін. НОНИ еидьно ЙОГО вразили, Тарас НО
еІІВ їх п}д серцем. А ТО не бу.lll вже такі мирні,
наСТРОЄВІ !іарТИIlИ, 1ЦО ВОР)~ШIІ.lИ тугу

-

,в них пли

.1і\ кров, ПОНП іЮ1ХО)1 нереЙма.ll1. В l\Нlдамаках по

ст не вдово,;]я~ СН П.М1ТОНЇЧНИМИ симпатіями ДО ста
рини, але виводить драму перед наші очи, ОИІСJІ

-14 різнї, ІІОіlЮГП і РУЇНН. І'-'10ГО ('1І~lпатін ОЧІІНІЦІІО 110
сторонї ГаіlДl1}laJ\ів~ }П\Ї ПСТl\.]П аа сь,вяту нран:(у.

А щоб їх дї.Іа ВlшраП;ЩТІІ. він ПОI\а.ауе rТРі1шні апу
щапя 1I0.-lьеы\хx панів і лоців над ущ>аїllеЬЮI)IIІ
еС.,lЯНl\МІІ і ре~lїІ'іііllпі'і УТПСБ: пани :ШВО;Щ.Ш Ilап
ІЦИну, Є;ЗУЇТИ пасп.lупа..IП свободу вірн. ()тес ІІРР
Іні .ВОрОГП 1'"1\ раїн 11 , ПОJlІІ ПрIlIН'С'.ПI }1P.lїI'iiil1li1l і ('0ціЯ~lЬППIЇ ГПСТ і ,.раЙ ;3ilІІilШІ.IИ'·. І1РРlllі нони ІЮ
НОСЯТЬ ВПНУ, ЩО II ооротЬ()і ІІJЮТlІ УТІІСІ\У нтраТІІ.1і1
}T~paїBa наЙбі.11)І1ІІ111 ('1\(\11(': ВО.ПО. :~('p;l\aBIIY еа,lО
етіі1піеть.

.

В ]\огаЦhІ,О-](О.JlJ")С'ЬІ\пХ віlІпах ое. нн,. ІН У І,раї-

на і llІу!\а.lа. ОІІОРИ у ПlІІІІОГО су('їда. ос.:шб.ш і ]{О.ІІ")
Іца ТаІЇ птраТП:Іа сеІ[ ('"арб. ЯКПІІ памага.rrі.1 С'н ні
дібра'ЛІ ~TI\paїIlї ВО.ІЮ! І І ІrВЧСНІ,О І1редС'тавин
се у таl\ПХ С.І0вах: . .!Іо.Іыlаa Iшала, таІЇ нас аа
даВН.lа". А ДО того геП))Іа1Іа.. що гіРІ\О ІЮ~ІИДЯЮЧИСЬ,
НІІ3ВО.:ШВ )Ткраїну :3IIi;~ е.lа()ОСП.l()Ї ПО.ІІ)IЦЇ таіі I1i;~
дав П CII.тtI)HiI:"" l\IO('I\I~i, ВІ\.IilДН,С rl\lpae НРJlм(і ~'"h:pa
ЇНЇ такі CJlomt:
"ОН Бог,1.3Н/',

БОГ:ЩНОЧlіУ,

ЛІ\. би бу.lа знада,

у ко.'Пlсцїб за;J:УШШШ,

Під С/'РЦС"1 нрпсна.la".

во хоч царі і lIРПСНГ.ЛI .lишиnr ПО.'ІЮ }TI~pnїIIЇ,
ТО ПРШUПlIОll ,~Tolї llеРШIЙ, ІЦО РО:ЗlIинап Україну'\
а "Вторан ~ОІ\()JШ.lа В;f,Oву сиротппу". І(і1о[) lIетр()
І. ВСДПI\ИІЇ і царицн I~aTepIIlIa 11. 3.;ЮМa.JІП автоно
мію ): І\раїнп. ВОНН ;~.lOMa.1JI П lІО.:IЇТІІЧНУ СИ~lУ (нііі
СКО, уряд і ;Щ1\О1ТlI) а наllам :моекопсь(\пм і стар
UПІНЇ Ko:1aцыIi і.)1 да.1ІІ до;ші.l ;запестн ІІаlНЦIІНУ на

місце дапної своООДП.

-15 ,.."~7(ЯТОГО то ноет не )lіг Хме.;lЬНИЦЬКОМУ да
рувати ІЇОГО нерu:~умпого ВЧІІІП\У, Не ОДИН раз і
не ),ва згадав I10Г()~ а нее ~З ТІНІ ('а~ПІМ жалем. В "Ве
.lикім .1bOXY" пнр, оповідає ПОСТ про дївчину, .яка
ВІІОВНЇ а во~ою перrЙІIІ:ra БОГ;J.ановп дорогу тодї,
як їхав у Прреяс.Jав цареВІІ llрпсягатп. Тою водою
вона се<';с. гі;(пю і собак потрої.lі1 і ще вмерти не
МОіI\С.

І :шве.1И ~roсІ\овсы\i Ц[lрі свій лад на Украіні:
"Он гдянь

~. Ti~1 раї, що ти покидаєш,

-

.Іатану СJШТИНУ 3 !\Н.lїIШ З;І.ій~ають,

:3

1ІІ1\~'Р()Ю З,J,ЇЙ'НlЮТЬ,

ПаЮIТ нr,10РОС.П1Х.

А

60

нічим обуть

он розпинають

8:{ову за JIO.l~lIIH(', а сина кують
Єдиного сина, Є;І.ину ;І,итину,

Є.ПІНУ на;І.ЇЮ

в віЙСI\О

-

оддають,

Бо ііого бач, трохи ... А онде під тином
ОIl~'ХЛі1 ;ЩТlІна

ГО.10;І,ная мре,

.\ ~H1TII пшеницю на панщині .жне".

Та 1\ ППГ.Иlдає рай заведенпп царями на Укра
ЇIJЇ. В аUrо.IЮТІlїі-ї державі, без I\ОНСТІІl1-ції царі вин
ні n('Ї~1 UС:ШОРН;І.l\UМ, усї)[ уПІеК3М у державі. І
Н', н('ма

,.,,..

;~pyгoгo IlОСПl. ІЦОU Ta~ ОС:ПІСіІ\ПО, як

ш

ев-

'1І'lItіО • .ноііJlВ ('вою віТ11IШУ і ТУїJ\ПВ за ПОЮ, так і
I1P~Н1 ~. Iн·(\(· ... I:іТllіЙ .:1Їтсратурі ,-tругого поста, щоб
'ГіН,

СIt.II.1І0

І

])IІI1УЧО.

m~

ВІН,

:;аllротретуnав

проm

ца 11('1.1,(11 "."lіН·ТИ. utoб такі OUif\it.lynaHH J~ПНу.в 00P4'~~ t.L\t:' ('I.lіll(' Пlн\(~ті.l. ,-Ia:~()M етаро:~авіПJИХ пр~р()..
~~iH h"•.\I~,f·; на JII1X llІСП'{СНlіО ГPO~1I1 У С н Ї, В Н є
Ф .i.T: .•L,X. у l-і а в 1{ іЗ :з ї і НВ. Бо lllсвчснко бачив

()
і

1. ~'~i

",~-HH.l,J1, НС самої TЇ,lbliII 'У l1раїни. В оборов:ї

-16 Черкпсів, яких Росін поча.lі1 куватп в каі1даНIІ,
та І\. як Україну, написав він одну 3 наі"ікраСШІІХ

своїх поем "Кавказ".
Шевченкови :маао бу.lО па ворога .lютуваТІІ.
Він ШУІШВ дї.і1:сних ПРИЧІІН неДО.lї і наі1:ІПОВ ЇХ також
у нас тай у наших батьків. Він ,J,ОЧІІтав ся в істо
~iї, що казацьк.а старшина, подібно НI~ ш.тшхта n
усїх fiраях, піклувала сн ті.:ІЬКИ CBOЇ~1 добром, а не
,.,..
'"'
дооро:м ЦІЛОГО народа тап каже про нпх:

" ... Ваші
Раби,

с;швні Бр)''l'И';:)

підніжки,

грязь

Мось:ви,

Варшавське СИlі'l'6 !, .. "

КоЛИ московські царі руЙнува.:ПІ YI~paїHY, то
" ... МИ

Та

дивились і :мовча.llИ,

мовчки

чухали

чуби,

Нїмії, под.'ІЇЇ раби ... "

А про тих, щО гнуть ся під московський кнут,
каже поет:

"Як би то, думаю, ЯК би
Не похиллли сл раби,

То не стоялоб над Невою**)
Отсих

осквернених паД/lТ".

Але їх і 'тих перевертнїв, що номагають l\{oскалеви 3 матери (України) полатану сорочку здій
мати, накликає поет в "П осланію": Схаменїть ся,
будьте ЛЮДИ, бо лихо вам буде!

'. :;:) Брут, ри~с!,к~й, аицар принїс ЖСр'l'ву ДJШ добра PIlM~
СЬRОЇ ре [l у"БЛЇКI;! .

.,_.. ~ ':; ::') ЩірС'6кі шчщ.tп ПООУДОВ~lІі в Петербурзї юід' рік'ою
ие~ою.

.

.

17 Вjп Ilїlif\O обііl;\lат][ паіі)НШlll0ГО

UpaTi1, то-б то

І1РIІ.ХJI.IПТП СП l~O нростого пароду. rrOll менший
брат, тоі1 нарід, то ~ТI\раїпа, (t любов дО НЬОГО, ТО
любов ~!І\раїІПІ.

Любов то скарб великий у чоловіка, любити і
проп~ати трсбn І\ОЖ;~ОМУ~ щоб :запанувала правда на
:~(\1\1.:1Ї. Л IOUОП, ]Іра Н1Щ і JЮ.1Я, то lшїlRПСПІЇ іll;Сn'ЛП
J~.:rH ]І paH/~HBOI'O IJO.jIOJ~j І:n'. Н.ОJIIІ ті і/'(саЛll uY;(YTh я
(~ІІЇТП :ЮМJІШtам, то ЛРJНІС П:1, YI~paїIlY ,,6ра1'СРСТ)1~а,п
lIаІllа Л().lН ()r:: X.-lОlІа і uс:з ІІапа" , ТО,-Й

" ... ІІа

ОllОВ.н'нііі

ВРіlиl

1If'.

.\
І

fiy,'(f'

11 yt'l,f' ,

1'11 ({

і

['y:tY'I'I. ~I 10 ;1,

3f\,r ..JЇ
е~·пое'l'а'l'[І,

"пr.

\1іl'1'1І

lІіІ з(·,rії'.

J[

ІІ(н)'Г віРІ/В. I/~O ./ІУДО нра.вда на. :~CM.i1Ї".

uo

,,110-

ПIІНllіІ буТІ),
еОIlЦ(\ ста вс і ОСІ,вернену :1ем.ilЮ 3з'
lIiLJIlfТl)". ~'iAыI1І :: ТОІіІ ві рою R сррцю нак.lПТ,f\ R пост
('ЛОЇХ ::еJ\lЛНh'Їв:
сп,

"Hopi'I'r.

1I01l0pf'Tf',

ВіО[ Ног ПОШІГПС;
За вас

І

сила,

правда

зt1

ШІС

uолл,

сьвятал 1"

Тільки та глубока віра додала йому гарту і
сили ВІІтерпіm :МУКИ на засланю. Тільки 3 ТОІО ві
рою і 3 безграничною любовю вітчини в серцю
співав поет:
"Мені

JI
Чи

жив

хто

однt1Б.ОВО,
в

чи

Україні,

згадає,

чи

буду
чи

Мене в снїгу на чужинї
Та

НС

ОДЮ1Б.ОВО

нї,

забуде

мені,

-І@!.нl~ ~'''PIIЇIIY
ІІРПСJJ:ШТЬ

з.lії .;110,'(11
ДУІШRі і

n

ОГНЇ

Ії ОКРП,l.l'ную зБРJI'l'Ь ...
Ох,

не

О,l.НЮ(ОRО

)[(lНЇ

!"

Ol\piM 1\ О () :-1 n р н па.ппrав ІІІСВ'І(\IІI-\О про:юю
драму 11 а 3 а рСт () ,'~ о ;[ Я, кї.п)t\а. І10ніеПlll~ а nu я с ІС 11 .n 11 r n о :1 Ї і У:Юіl\ІШ В у 1\ В і1 р.
5.

Ян розвивав о ся Шевченків сьвітогляд.

В ту НОРУ, KO.11I ІІІсвчеПІ\О lІJ1сав НСРНІЇ ев()ї
друковані, ТВОlJИ (1888 р.) І1ану,вап іщr В евро
пейських лїтературах т. ;Ш. романn[чнпп напрям.
А ТОІЇ напрям нрппшов ТО;(Ї, ЯJ~ І1срrЖІШ ея К.1Я
сичний.
Клясичні I!ОСТИ IIИСn.1Il про богів і то .ЛІІIJ пр()
грецьких та РИМСЬІ\ИХ і IIрО віІІНП та .lпцnрів. У ту
пору селянина та реміСНПl\а нїхто HP вважав ЧО.l()
.віком і нїхто не брав бп їх у .1ЇTepaTYPY~ хиба на
сьміх. І МОВП їХ ПСТПJ.а.1Il ся, І1ИСn.1Il .1і1т1Iнсы\ю~~
а от у нас цеРI\ОI3НО-С.lавянеькою (ІІодібною ДО тої
:МОВИ, В ЯІ\іІЇ ЧIlтають єванге.lіє). А.'1~-'Ж гo~ї а мср
твого довго чrрпати, ТО:\ІУ 1\.1ясичні БОГIІ нnв!\учп.ll1
ся і нїмеЦЬБИЙ поет І'.lЬОIIlІІТОI\, ІІробував ЇХ :шсту
ПИТИ христіННСЬКІІМІІ. Hp~~aДOBГO рrво.lюція фран
цуськп і l3ійнп ФРПНЦУСЬБОГО цїС'арн HaIIo.1GoHa по
валили повагу пtlрїв ої III ..lHXTII і промоrnl.lИ ;~opo
гу НИ;:НJlИМ всрства:\1. Тодї ;чю;~~омі.1П нїмеЦЬЮIЙ у

чениІЇ Гcp;~pp і шот.1ННДСЬБІПЇ: ІІОСТ Бурне (ЧИТ.
Варнс), ЩО не е.lїД поrта)[ б.l~l\аТІІ ПО Греції, по
Римі, а pa;~IIIe треба ІIІУl\ати іІ\ИВПХ жерР.І У С'ВОГО
власного на po;~a. Поча.1П ПfJIІГ.1Я;І.атп ея ДО ІІОГО
ЖИТЯ, пі:lна,ватп ЙОГО :lRичаї і вірупnня. З'аппсу"а-

-19 ти його ь:ааl\.п і llіснї (т. зв. устн)' словесність). у

Францу:зів БУ':13 та словесність :зложена в старій
романські І! мові і :з ТОГО пішла у НИХ наава роман
тичний напрям Llїтератури. Сп назва приняла ся і
Д.ан таких .lїтератур, як сЛitВЯНСЬБі, ХОЧ вони не
сяга.сlМ

ДО

]юм:нІсы\її

устної

СLlовесности,

але

ДО

еноєї В.lасної. РомаНТІІ~И шукалп у простонародя не
самих ті.lы\и тем (п р о ІД О писати) але і форми
(Н ь: писати). І llІевченко в перших своїх творах
(ба,;lядах) РОаІШ:~УЄ, ЯК дї!вчина І!де по чари до ба
бусї, як П руса.ill\И залоскота~lИ (Причинна), а дру

га дївчина :за~lіНИ,;lа ся в ТОПО.JЮ (Тополя), то знов,
як рибаЛl\а і Rтоплена аавпсною, недоброю матїрю
;йвчина випливають до' :місяця на беріг глибокого
ставку. Риба.1Юl її ЦЇ.1УЄ, вона коси Чelпе (Утопле
на).
Романтикп pa,J;o :зверталп ся до l\1ИНУ,вшини.
:ЗрrН1ТОЮ IlІевчепко пе Ma.;lo наСоlухав ся про у
~Г3 їнеьку МИНУВШПНУ, бо в ІЇого часах історична
традиція. не БУ.;lа ще ПРПГОЛОМІІІена московським
урядом. II~e по скринях ~lежаollП старі козацькі жу
пани, в сьвітлицях ВПСЇ.Jа збруя, а слава ~ровавих
справ жила в памяти сучасних. Від романтиків
навчив ся Тарас бачити в МІІнулім усе добре і гар
не. Томунін у равних своїх ЇСТОРИЧНПХ творах іде
a.:JЇayє гртьманщину і І\о:зацтво, 6аЧІІТЬ у них всьо
~

наllкраеше.

не

анає

••

ІХ

не,J,оетач

•

І

t-'

хна

u

тан

жалу{;,

чому вжР нема того .тraдy, ЧОМУ віп не верне ся. До
тих РО}JaНТП:ЗМОМ -Ш,J,ПХLlНПХ іСТОРИЧНІІХ поем НR
.lежать: J ван ПіДБопа, Тарасова ніч, Га:ма.1ЇЯ, а 'та
КОЖ Га 11,1,а макн.
Аде Шевченко не дуже llіДllадав під ВПЛИВ

РОМ3НТlІкі,В. У жс раІ10 почав пін ДІІВПТІІ С}І на сьвіт

-
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своїми влаСПИ~lll очима, по свому. РусаЛОІ~, то
пеЛЬІнп"ів і чарів віп же не :міг бачити, а за те
бачив,

як

неповинно

терплять

ЛЮДИ

від всякого

горя. Він передчасно ВПСТУПИВ 3 РОДИНИ, чп рад
Іне СЇl\IЯ їх розбlI~1а СЯ так скоро через c~[epTЬ бать
ь:а-l\Iатери, і відтодї ТУіЮІВ Тарас за погодою ІЇ ра
доща)lИ СС)!СІЇного житл. 'fOMY він звернув увагу
на пеР;О~1Ю дївчинп, якіІЇ з.'ІИll ЧО.10вік переlllКОДИТЬ
'віІІТІІ в родпну і зазнаТІІ матеРППСЬІ\ИХ радощів.
ІІОІ\.рПІЦЖСПУ, ;:зве;J;ену ДЇВЧIlНУ і матїр ПОІЧНІТЬ:У
JПс.ntІСНІ\О малює 3 того часу часто а ВСС спочуває
Ї:~I, К:lОНПТЬ СЯ пере,); НІВПІ. Осо6аПllО в ДВОХ пое)lilХ

оспівує пост долю зведеної ДЇВЧІІНИ: В К· а тер и
н.ї і в Н а й :м и ч Ц ї.

Обидві сї поеми писані без непотрібної фап
тн:.зії та ВІІ,т~Уl\10І~ вро русаЛІ~ІІ і про ча рн. ВОНП В3}І
ті 3 ДЇІЇСНОГО іБІПЯ: люди які та)! ;НІLtJІьовані правдиві, ЦЇЛКОМ подібні до ТИХ,. ЯКИХ бачимо коло
себе. Також подїї в тих пое:\шх описані з такою
.житєвою правдою, як би буди цїлком правдиві і
·можна в НІІХ повірити. Тому кажсмо, що сї поеми
реалїстичні. Той напрям у л.їтературі і в малярстві,
,яІ\ИЙ старає СЯ цїлком пра.ВДИВО представлят!! при

роду і людське житє, називас СЯ реалїстичниЙ. Він
llоборов давнїІЇШИЙ ромаНТІІЗ~І. А хоч ПО НЇМ приІЇ
ШЛИ новійші напрями, то все таки реалїзм і до
НІІНЇ держить ся.

У llІевченка в пеРПІій таки добі його поетичної

ТВОрЧОСI1І, поки він виїхав на Вкраїну

(1845

р.)

.вЖе сильно проявляв СЯ рсаЛЇС'ЛІЧНПЙ напрям по

біч РОl\ШНТИЗМУ. І то не тіЛЬІПІ у тих творах, де
він ГОВОРИТЬ ІІрО

родину,

про

СЇJlьсьн:е,

ІІ~оденпе

ЖИТЄ, але ІЇ ТОДЇ, 511\ говорив про історію України.

21його вразило, що пад Україною, над численним
народом 3 кровавою :МИНУВlIlИНОЮ панує ворог. Він
дошукав ея ІІРИЧИН тому. ПобаЧIlВ ВИНУ ворога і
нашу. Отже н "Ро:зрптіІ1 :могплї" :3 CYM0~[ ;НLMi 1 IaC,
ЩО перевег.тнї lIомагають матїр (~rІ{раїJlУ) кату
вати; в "СНЇ" J10кааує ТПХ аеМJІЯЧI\іП-УРЯДIIІшіп, що
нн ца"еы:11 (,~(УіБfiі СТJцають ся і"і пигіr,аЮПJ ся
('вого і IIЇ;~ДРРіI\УЮТЬ СНО,ЗЮ нрацрю вороже праu.1Ї
Н6. А 8 ~~ ЧІІГПРНН{' ;З CY~I())I І{ё1іІ\Р. ЩО ГРПJl\[аи мо
же ще ('HaTII~ 1It~ ча(' ilO~IY lЦ(\ вставати. ІІсрше
муеІ1ТЬ ІlIрвчрш,о аОр1Т1І lIt'lН\lіг. :нн"іЯТIІ С.,'lЬО:ЗІІ
С.:І0ва. 3 того aili.J.YTI> ПОil\і lн)оюдні, Нl,і РО;Лlана
хають ГНІІ.іЮ серце 3(')І.1ЯI,Їв, па.l.IЮТЬ в него живої
І,озаЦЬІ,()Ї І,РО.вп.

Шевченко ПРОЖІІВ чи.ма.1O рокі13 у lІетерuур:зї,
в столицї Po~iї. rl\l~I і ;~оеереДIl\упа.іІО ~Я ;~YXOBe
a;IIТ~ нросторої іМllерії. ЯІ{ lІе НІ-і. а llробупа.'lll там
ї ЧУЖИНЦl j Т<lI;Ї РосїЯНП. що IlОUу.:ш ~нt гранпцею
і ДООІІНО ба 1J 11.'1 11. НКllіl IlОСЇВ зіІ1uюв по фраНЦУСЬІ\іі1
реводюції в ;щхіДJIIІХ европейських кранх. ее і
БУЛІІ часи рrВО.іlюцїІІного ПОХОJ.у. В l;іа~них краях
lIрокп,],а.'lП ея РО:ЗРУХІІ, горожанп пп()орюва.ЛІ собі
lіОІІСТIПУЦЇЙllі ІІрава, а па С(ВІім )їl-іе БЇПI(Ї ,ТJ,i ІІІПОВ
тоі! рух і до Австрії в 1818. р.
Нема сумнІву, що ШевчеНI\О n Петербур:й Ні1бгав ся лїберальних (сnоБОДО~lюБНІІХ) ,1.YMO~\, ;(0
якпх уже мав паl\:лін.

На ВкраЇІІЇ ПОШІВ ІІlеВllеlШ() в пн,Ї І\РУЖЮІ,
які лиш llOМОГ.'lИ йому укріпити і поглубити евобо
долюбні його ДУМКІІ. l\ирпло-l\Іетодиївські бl)атчи
І~И ааХОДIІ.1ІІ ен J(ОЛО ВllроGЛРШI Jlр()грамп ДЛЯ 0-

сьвіrnої j lJО.l)"Пf1НЮЇ ІІГnЦЇ. Tia~ поміПI,lIКИ, Я1\"Н~

-
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пізнав llІевченко в полтаВСЬ~11l і чrрнпгівськіІЇ ту
бrгнїї, ІПУІ\али :rо:зра;:ЦI n чарцї і ::за()пвС a.le СР бу
.1И .JIЮ;І,ЦЇ, які не ~10Г.ПI llОГlЦИТJI СН 3 ТОДЇПІНIfМ пра
Бпте.1ьетвом і П;-ШТП участь у J1гав.lїНЮ, бу.1ІІ то
.1ЮДП Ї:І (',В()UО,:~ОЛЮ{)НИМІІ ДY~lI\aMII.

Сеь так і 11l~И В.lін'ніЙ і:ІІР пранї lІ1еНЧСІІКО 110ШІІГПВ свіІЇ сьвітог.1НД, ВИJЮ[>ІІЕ eoui првні llU.lїТПЧ
ні ДУМКИ і lIрпдби в собі все.lЮД('!JI\і, ВИl'окі ідеали.

Він ароаумів тепел, що ріжні IІРnЯВП :~.10ГO ІЇ недолї,
от як кріпацтво і кривда НП:НlIІІХ Be'~CTB Bi;J; уряду,
ее ~-шя:зане :3 хиБНІІМ СТРОСМ дер,кави. ІІоки буде
пануваПІ тенегіПІНИIЇ ІІО'-ЯДОІ\. BНl~iM сеЛЯІПI по
неволені кріпацтвом, а ГОl'ожаНIІ не миють свобо
дп особи, С.;ювt1, :~борів ДОТП доБР1 не буд.е.
І веею СIlЛОЮ огненного C.10Bi\ він ударив на пі;~
стаВІІ самого .lаду, на ~\гіlIацтво 11 па еамоволю

царі.в і1: цаРСЬКІІХ

'<'.1)'1'.

~ГB()PII :~ д"угої доби Іllев

ченкової творчоети показують, ІДО він роаумів уже

ПГИЧИНІІ, чере:з які а.lе ,J,Їя.lО ея ІІа Вкраїпї. Він
і наКЛИl\ав земляків, Іцоб а неllГа.в;І.ОЮ бороли ся

" ... Нn,
ІЦоб

те й дихо,
з

ТЮІ

лихом

битись ... "

Люта цагська кага, ;~aC.lj)HH ШТ(\І~ИНУ.~ІО lІІев
ченка далеко. Не мав nін :JMOl'lI в куні а другими
людьми IlоtтУППТП щр да.лї, ОСНГНУТІІ ВІН'НІИІЇ ете
нень у розвою ІЇ обра:З0ваню. Всю ДУХОВУ СПЛУ :зу
жив поет на те, щоб ОСТОЯТИ ея в pa:~ набутих ДУМ

ках. І справ;І,Ї, вегнув він неао!lОманиІІ. Він тільки
lJоглубив свої ДУМКИ. Анї люОо.ни ДО }T~paїHII, анї
ьселюд~ьким ідеям не lluказав сн невірним. Він
зберіг той ска.рб до смерти.

-286.

Що Шевченко зроБИВ.

XOII ;~o('Y HP ('у.1О ІІІЛ[)ІІЮГО україНСІ>I\ОГО поета
від ІІIРВlltчн\а. то да.IРI\() llНI lІе в саМІІХ ті.1ЬКИ
u

твогах вся ІІОГО

ааслуга.

Т

~

реоа

PO:-JГ.і1ННУТИ,

.

КІЛЬКО

він ~аважив у нюнім Нар<цнім відrодженю. І еllрав
ДЇ, треба ска~-Jати: відродженю, бо в перllІИХ де
('ятках 19. віку ~П {)ули наче мерт.ві. Отже відо
мо (а 3. уеТУIlУ). ЩО но ;JруІЇнованю Сїчи царпця
намїст!> давного гетьманського строю державного
;-Jавела MOCKOBcь~i ПОРЯДКИ в утворених 3 ~! країни
гvбернІях: Rлївській, Чеrнигівській і Новогород

CЇRerer")KiIl. Уl\гаїнцї глядїли на се мовчки. Інтелї
генцїн lIоча.;Іа ПНІ :забігати даеки у нового праплїня.
А хоч і б~1В г)тток неВ;І,ОВО~1Jенпх, то пони таїли
ея, ВИС.lаJ[И ті.:1ЬІ\ІІ .::t:f\путuта І, аПНІІста ).0 прусько
го мінЇ('тра :ВIОВJlТИ СН. щО ~,тKpaїHЦЇ зроблять по

в('таН6. :ЗаІ-fCН·Н.l0 (іЯ на піІЇНУ між Росією аПрусом
р., а.НI до НРЇ не ,lIJ1И1II1I:Ю, а навіть пру<,ькиіl
міНЇСТ(1Р HP ;~aB І: а ІІНІН'ТОВІІ ,~H'HOЇ Bi;~IlOBi;~I1, так
що на ВІ\РІІ ЇНЇ не ;чюU.1rно і1 нїЯI\ПХ ПРПГОТОВ.lень

17Ul

до

ОГУіКного пов('.танн.

Деватнu Ilцяrпіl вік :-JастаR у нас НОВНУ мертво
ту. УК"(lїнеь\:ий на" ід був роздленип ІІа два та
бо-'--п. Люд говогпв по ук-'--,uїнеьки і сні.вав ІІіенї нро
МИНУJIі часи. Інтt~.'Іїгенція була то Сllолячсна то
змосковшена, а хоч і знала, що вона а l\iocKa.rIЇ
і ПОЛЯІ\И HP OДHO~ то не могла Ї не хотїла також
і до народу llрllХИ.'ІИТИ ся. Вона ;І.ПВІI.Jlа ся на на-

.

~

РІД, як на щось НП3llIOГО, на ДИКУ масу, котра оуде

загибатп. ОТ ;~JIЯ І1рпкладу: 11аRлоnеькиІЇ наlIисав
україш'ЬКУ Г.РilмаТlIh'} і І10яен}Н-:. що він вважає у
країнеы\y м(),ну нї МРрТRПМ, нї ЖИВИМ нарічєм, але

-
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nпмпр:)ючпм, тому ІЇ І1:)ппеnв піП ГРj))іаТИl\~r,
лишив ен }IKIIUeL C.JЇf~ \"І~раїж~w\uї ~10BII.

аби

'ГИl\Iчасом ро;:~шпреіlIlі1 ~ захjдної ЕВРОLIИ ро

:\1 ПI!ТIІ:nІ IІаврртав до устної с.'ювесности. А ІДО про
cl~apu народних україНСЬБИХ пісень і чужі (Церте
.1ЄВ) ВИСІ\:)аував СЯ з великим прпзнанєм, тим ро
ОО]\[ ;:j6Y;~IIB Іlоманти:тм ПОllШ ну Д.1Я про стон:) ро;~я.
Під ЛІІ.ЛШОМ етнографічних еТУ.1.іїІ (дО(',Лїдів на,'{
на ]>О;І,ОМ: IІого :ЗВТРJaЯМП, )10НОЮ, НОІІЮЮ) НІ1ТВОрПВ
01 ЖlшіJ<-іПІИIЇ рух, нїж :Ja Іlа.е ІН1IIО.il60неькнх нійн,
1{()ЛIІ 1'1І0\і.1епі Франці:~ю паго:{и lІі;оІНЛП ОІ\.IlИК:
пра ІЗО нагоді в па caMO(,Til:':IIH~ ЖПТf:. П амнТІ\ОЮ тих
Ч(М' і В ,1! ИIIIJIJШ ('н Енр Іlда І, ОТ.Г(}І){'В(' 1)},01'0 ВІІДН на
11 О.1Ті І вс· J1hїBI I'УIПl\ОИ. ;~ 1\ PS іі\Кі І f'ТНОІ"рафів :~jr.raHO1'0 I~O.lo хаРІ;іIН'I)I;ОГО УIІЇВt'I)('IПt"I'У BII~iIIlOB і IІНlі1'(1.НШОВIIТШllіі тtцї 1І0віс'Г.нр I\BЇTl\fi. A.(f~ У('Ї ті 1111t'l.,Мl'fIIШlіН і JlО.'ІТilВ('ЬІ\ОІ'О і хilрJіін('ы\го I{РУіКка 110.;1ЇТIlЧJlО (-J\.'III па('!\рі;н) баЙД~'іl\і. ТЮ{ наЧf~ МИ і не
~lа,lП ІІЇШ{ІІЇ мину.RIJlПНП. нїБJJ ІОНlIі IІгадїди РО;І,И.llIl
('Н В ~II-\Ii. ТtiЬ' Яh' МВ . • ІІІІЦР .1~'Ilaf:i ('н Hi,~( COPOMY~
){О.-ІІІ IIIП<lСfll [,віТЧIl вр ,,":~O()PP »о{)и. ;~O()IH' fiуде".
lЦr ІІе :mGу.:ш ся ;{.'lОЧИНIІ МОСІ\ОВ('.ЬКИХ царів на
Уh',~аїнї. llLP парnднї ][і.,пї про ее ГОМОНЇЛll, а вже
НвіТІт Вt'.'lІІчає царя :1а :ЗДУМ:tНЇ доородїйства, І\а
;)~(' МУі[~ИІ\аl\I Н(1ПllilДёlПI ~'{O КО.:lїIІ ГY()(~]>HaTopa, мс;Щ.'ІЮ

.

ВІ;{

цари

пr:едеташІНС

НІ,

~

HaIJНIJ(~IlIC

" ' .І

доuро

IJ!.aeTf~ JIJОДИІ'-'r. а Jlовість свою !\іпчпть ~IОЛИТПОЮ за
царя

.

• \ Щ..ЇJlilЦІ)I\IIІI С'ИН llІрвчеНJ\О ІІJIШС
В()(',ішвіG Д.'ІЯ l\ІОС,J\ОВ('[)!\,ИХ царів:
" ... Сді1НП,

слашt

Хортам, і ГОНЧЮf, і ІІСПР'Ш
І нашим батюшкам царям І"~

)fi)B

С.l:1-

-
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Він 1І(,Г1UПЙ прпга),а.в ;ЮМДЯІ{ам, ЩО ми слав
них дїдін ВНУJ\И. Він ІН'РІ1ІІtй ;Ш~РJ-ІУВ СП ДО І\о:заць
кої і І(нІ~·Щ,1\Іаць.к()ї МІІНУВIJНІНIl. Хоч иа чив IlОМІІ.'I1\11 В наШ!ІІ історії, TU шанував у ІІїі1 боротьбу ~~;)
ЕОЛЮ і нраво наГОДНt:.

ІПС'нЧСНl\О ПРРl1ІНJ'-і HallI ноет, у KOTrOfO ЄІІО
лїтичпа д)смка. Він перший ві;J,ваашв ея ІІоетавп
тл паПІР нраво на ДРРЖі1ВНУ са.моетііlнїеть. А хоч
е.l(tВЯJ-ІОфі.1hеь}~і IlО:ІЇТlIчні ДУМКІІ, ЯІ{І1Х ('" iї;~ ба
чимо в ШРRченкових 1I0с;зінх, ІІе здїЙеНІІ.llІ СЯ, то
і не провали маl;НО.
ПО.ііТІІчні праrа укрilїнсы\гоo нагода бу.lП ;:Зі1ченлрні ІПР.fЗ'НЧШОВІВПI TBOpal\IJ[ і ШІЮ ;3 ~\pyгa ду
мок Уl\раїпцїв не аіІ1ш.IJИ; тим бі.льше. ІДО дрібну
частину україНСЬІ{ОГО llapo;Hl від авеТI1НіеЬКИl\l пї
еа,гетвом ІІОКЛИІ\.аЛlI педалеl\t 1l0ДЇЇ історпчні до
КОНСТІТтуційного житя.

ІllСВЧeJІІ~О ВИІЇІІІОВ З народа і НС тї.lIы\и ВО.:Ю
дУв усїмп еЮlрбами ІЇого мавп й ІІоr;зії, не ТЇ .. ,ЬІ\Л
.ТІ 10 б II В мужика, але й: упімпуп ея за ІЇого правn.

'ri,

ІДО пере;І; НИМ ІІиеа.'ІИ, КотляревськиІЇ, Гулак,

H,BiT~a, ТО бу.1Il ;тІ.їдпчї 11' впr.ОI{і урядники. ВОНТІ
;~на.JlИ . МУ,ЮІЦЬІ;У одежу і мову але не :зналп uor()
горя і ДУНlі. Шевчепкu на власнНl ІІШУ1'і внпї(' ~!('Ї
X.10llCLll:i :ЗЛИДНЇ, тому пін умів СЮ1:затп прп rЦ()НIІ 11 і
С.1ІЬО3И і про папщину.
Він ска.;{ав, ЩО парод паНІ брат, хоч і мсншшJ.

казав обіймити ЙОГО.

бо РО;(lІна то

єдність.

Він

пr,ршнй ес (·,I\a·~~aB. ОТЖ,(~ лі If нродош{{ував ро{)()ту
КІІЇВСІ,КІС\ КIJН::ЇН. ВОНИ IlJ('p.1II ДО того, щоб 1l.]Рl\НЧ{:J
('.поїти і 3.1ИТИ в один нарід, о ШеВ[I('Ш"'О Н;Н;.1Пl;ав

нас

JJ,O

тогn, ІІ"(Gб :мц ~ізна.,'JИ, що тільки інтелї(ен-

2б-

цш

па"ід гааом етанов:шть ТОІ] органїам, ЯКИІ]

ЖІJве. J)O('J(\ і ро:шпває СЯ, мне будучність. Перед
ШеВіlенЬ'ом НГИПl\Iали ноетв Ti:1b~\II МОnУ ві;( :му
жпка. а lIІевчснЬ'о ПГПНЯR МУЖІІка самого. ТИМ він
;~aH па~І ІІі;І,('таву до іЮІТЯ.
Дав І\гім того BI1~OI,i вс Р.ЛО;J.l' ЬЬ' і Ь'.lичі .1IоБОВІІ,
НР1ВДИ і ВО.lї. А Ь'0.111 мп так ('(НІі нсррд собою
('тоїмо НСНО. ТО нам Uш'"ідуже. Яl\і там ПlIтаня став
лять собі ('УСЇ;І,ІІ. ,10 lПrвчрнЬ'з ВОНН ВJlталп ('Я'" чи
('.I'ї.~ У l\ра.ЇllЦЯМ прпuматп н .-Йтератур} ЯКІп]еь но
ННІІ }І:НIJ\. 1\0.;111 MOil\Hil lIIIeaTlI рщ'іІI('ЬКОЮ мовою.
lЗІН'ТУIІ lllеВЧРJР,(l llР {іув вj,UIuнідю ІІа erїi аапит,
ві 11 І<інго ПРІ('ТО 1ІР}Н~'ЧРРI\JIув.
:{ IIIРІ\'Іеllка НИІІНІ.-ІО Т. ~m. ві,Ч)()Діl\rІІ~; llli('TIJ-

:LР('НТИХ }їІl\ів :~ ІІГі1ІЦІІВіВІН t'щюІІеі-'!l'ы\мІІ гадЬ'а
:\ІЧ. Illl)IPICHI\O ,Іав нам ІІіДRіІ.ПППI нпнїшпого нашоГО ('ьвітог.тнД,у, Н},ИЙ )ІІІ Bi;~1I0BЦHO :~ вимогамп ча
СУ ,J;ОІІОВНИ.1І1.

"

А І,О:ІИ :1гадаємо, в яких il\ПТ€ВІІХ умовах ІІра-

цював ІПt\вче.НІ~О, бо в таЮІХ умовах, що іl :П<ЦІІ

твер,LСГО хаРll,теру ВІІГСІ'.,ІИ ГІн ('Н своїх і;І,ралів одно ';ШUІ JlOiI\PMO ('J\a:~aTJI: IUou -.'ОіК;.І.гі1 :} Har міг
гі;J.НО СЬНЯТІ\увати РОЬ'()ВІІНИ народин ЧІІ смертп то

го Jl(lIl()і.IЬІІЮГО У!,раїlllЩ! rrOl'p. ІЦО В :з t1 JI О піт ї
"Поховайтr,

liаЙ.1ННIІ

та

вставнііт(',

І!орвіте !... "

БУДІ,МО гідні не.НіКОГО, ГІ":;(':\ІРРТНОГО

rTapaea

:~

I~10Г() Ч(I.нmі~().1І0()НІІМII і;~еями. :3 Його IIOiКCJlTBO
.р,йнс,~J

Д.'Ш

lНТ'lИНН.

"'"

~~'

.....~..

Тарас Шевченко.

ПЕРЕБЕНДЯ.
еЕ. П. Гребінці.)

Перебt'Н;І.Я старий, сііпиіі
Хто його не знає?
Він усю,'И ВСlllтаєть-ся
Та нп кобзї грпє.
А хто грає, того знають
І дя~ують дюдс:
Він Ї~I T~TY розганяє,
Хоть сам сьвітом нудить.
По-під тиньню сїромаха
1 ;lHIНf·: й ноt])'е;
Hf':'ttil ИО~ІУ R сыl'1'її хати,
Нrдоля жартує
Над старою головою,
А йому байдуж('!
ендрс собі,заспіВit6:
"Ой не шуми, луже!"
~~аспіва6, 'Га й згадає,
1I~() він сиротинп,
ПОЖУРИ'1'1> СН, ІІОСУ\ІУ{-:,
(;IЦНЧИ lIi;~ 'ГИНО\І.
ОТТill\І1 Й-ТО Пrрrіі4'П,lП,
та ХlВIР!)Jшіі!
ИаспіВilЄ про Ча~ІОГО,

C'l'l1 IНlИ

На "l'орлицю" зверне;

28 R

,'І,ЇНЧI1'rНМlf

.\

~.

на

вш'uнї

,,)'РПфІ" та "веснянк)''',
IIIIIНI{~'

"Сррбllна",

:1

IІПР~'БЮ1\Ш

,,1ll1lНltapKY";

а ЖОНі1'1'ЮIИ Юl бенкетї
(Де свеІ\руха злая)
Про Т()ПО~IЮ, JИХУ ~о.lЮ,
А поті~[ ,,1 гаю".
На базарі про .~пзпрн,
Т

Або, ЩО\) ТІ' з ШІJIlI ,
ТНЖКО-ВПЖli,О заспіВilЄ,

ЛІ~ СЇч руіінуші.ш.
Оттакий-то

lIереБСН;НI,

Старий T'~ химерний:
:Заснів:н:, Зilси[іЄТЬ-СJI,
А

на

СJІЬОЗIl

Bi'rpp

зверне.

віє,

1І0віВllЄ,

ПО ПОJІЮ гуляє;
На ~lnГШІЇ l(nбзпр сидить
Та на кnбзї грає.
npyгo~{ його стеll, як море

llJ ИРОІ\е,

синїє;
За МОГИо10Ю МОГИJа,
А там тілько мріє.
Сивий ус, стару чуприну
Вітер розвіває;
То ПРЮІяже та ПОС.1Іуха,
НІ\, кобзар співає,

НІ\.

СI~РЦI'·

сьмі6'ГI>-СЯ,

слїпі

очи

плачуть ...

lIt)СЛ~'Хil, 1obit-: ...
Стприй заховавсь
В СТl'пу на могилї,. щоб нїхто НС бачив,
Щ06 lIіт(~р по ПОЛЮ слова розмахав,
Щоб люде не ЧУЛИ, бо то боже слово,
То серце по вош 3 Богом розмоВJIЯ,

То

!

серце щебече

fоепор;вюю

_JIQI Іраl Оlіта

8.

парІ

свву,

I'JU.

Q
:о:

ЕЕ

~

со
І

Q

:о:

ЕЕ

а;

І-

-во
Орлом СИЗОІ"РНЛЮІ .1ЇTnG, ширяє,
Аж н('60 U.1аІштне .~\ІIІРОІ\ЮIll (і,,;
Спочине на сонцї, иого заПlIтає:
Де воно ночуt:? J11~ воно НСТіН;?
ПОСJl~'хає моря, що воно говорить ~
Спита чорн~' гop~': чого ТИ нї)ш?
І знову на небо, бо нп зеj\Iдї горе,
Во на їй, ШIlРОІ\ЇЙ, куточка неЮІ
TOM~', хто ВСС знпє, ТЮІУ, хто ВСС чує:
ІЦо )Іоре ГОВОРИТЬ, де сонце ноч~'Є;
)';'Іого на сї\1 сьвітї нїхто не ПРllйма!
Один він :між ними, ЯІ~ сонце ВІІСОІ\(',
. Його знають люде, бо носить З('М.ІЯ .
.А як-би НОЧУ.'ПІ, щО він ОДIIНОЮІЙ
Співа

на )lогпіі, з )lope~1 розмон.lН,
На божеє сдово ВОНИ б насьмішшсь,
ДУРНИ~І би назва~ш, o:~ себе б IIрогнали:
"Нехай ІIО-на;1, )lОРС)[", сказали б, "Г~'дл!"

Добре єси, ~Пll liобзnрю,
Добре, батьку, робиш,
ІЦо спіВП'Ш-РОЮ[ОБЛНТIІ
На )[огилу ХОДИІIJ!
ХО;І.И собі, ~Iiii го.ч~·бс,
Поки не ЗilСН~'.1J:О
Твоє серце, та виспівуй,
ІЦоб люде не чули!
А щоб тебе нс цура.1)Jl.СЬ,
Потурай ЇМ, брате!

"Скачи, враже, як пан
На те він баГilТИЙ".

каже:

ОТТаІШИ-ТО Персбендп,
Старий та химерний!
:1пспіває весїльної,
А ІНІ СЛЬОЗИ зверне.

--0--

СМЕРТЬ ЧУМАКА.
Ой не пють ся пива , меди,
Не пєть ся вода,
Прм~учмлась з чумаченьком
У степу біда:

Воли його коло воза
Понуро стоять;
А із степу гайворони
До його ~етять.

За60~іла головонька.
Заболів живіт ,
Упав чумак коло воза,
УП1:В та й лежить.

"Ой не клюйте, гайворони
Чумацького трупу:

'3

~11(.__

Наклювавшись, подохнет,
Коло мене в-купі.

ОдеСIІ преславної

Ой полетїТl., гайворони,

Завез~и чуму;
ПОНІІНУЛМ товаРИlllа .

.• '..

Г04~~O ~
,-O~Y:

~а:tttшn ~tac
~p

Мої СМ30КРИJlI,
До батечка, та скажіте,

C"'.єa:gu.є

~

taJaha

.ш.

Щоб службу С"У*К".,

МІIlО грішну душу

. , -..~ПсаПllр ПРIJЧИТ34И,

А ДЇВЧИНЇ молоденькій

МІСШGAN АVв.

CKa*iT~. щоб не ждаJl.!"

Т. Ш'nе'нКО.

Осип Маковей.

ОФЕ РМА.
-0-

ІІаи :каl1раль Де:МСЬ:КИIЇ, O,J,IIH 3 ІШІїострі"ших
підофіцирів по.Ш~У, був дуже неВ,J;ОВО.1еппЙ 3 інфан
тсриста Леська Стешпна, звістного в цїлій ссмій
ко:мпанїї під згірдним прізвищем офеР)ПІ*). Хоч
СтеППIН стріляв зна:меНІІТО і на IПЇстьсот кроків тра
фляв СИЛЇ дошкп, пре,l.став. шючі ПО;:І,оби ворожих
вояків, в ІІоходах визначав сп незвпчапною вптре
ваЛОСТlIЮ на Bcт~i неппго,J,П і TPY;~II, а пос.1УШНИЙ' і
мовчазний був, мов машина, пан Ішпра.1Ь Дем
ський, безпосереднпй зверхник СтеШIlна в цуГу**)
таки не дав ся переблагаТІІ СІВІІІ пеРІllОРНДНИМИ
пр~кмета~~ воєнними, гаДІіИ своєї про СтеШlша не
ЗМІНЯВ,

t1

ТІ прикмети дово;~плп

его Рt\дше, як сам

!tазав, до шеВСЬІ\ОЇ пасії. КО.lи-б хоч відповів що
небудь оферма, СІ-:t1зап ~п\у свою ;~a~IiТI\Y, НЇ!
ПОВТОРПТЬ

ТІЛЬІ\О

слово

за

C.-ЮПОl\I

lІРПІ\аз

старши

ни, і не падумуючись, бере ся (;го сповнити, хоч
би ту йшло. о непотрібне перевсрненє ліжка нсна

РУППI!\ІИ:М, чистии верхом ШТРОЗаІ\і1 *:t~) до підлогп.

*) Слово "оферма" з нїмецького tшfоегшlісl1 (U пfоегше)
значить у n()ilCI~ORi'l гоnoрі: НІ'ПОСТІШПИU, бр~'с-овптпїІ, псздарвиП.

::::::)

TaltOl'O

Zщ~;

--

1J(''l'IІРІП'іl

частина

Ііо:\Іllанїї,

ВЇ;1.J,.ї.п.

~.*.) S~:r·ohsack ~ сіВlЦ~lt (C0.J10MJIHU&) •

відтак ·І~ОМПilТ;J.

-

зs--

Неночесне нрізвище офеР~lIІ одержим СТСlllllП
зовсїм несправедливо; бо ІЦОЖ піп nпнен тому, ЩО
МИВ постать ПО;І.ібну до ДОВГОГО ~ІіlIша а мукою, llС
ревяз<нІОГО МОТУ~Юl\[ п ~[іеІ\И, ;~C ГО.юва і стап? ...

ІІрапда, що прп ріжнпх пара;щх в lНЦ"Х ІШJ\lllaJIЇЇ,

61'0 lІОхилена, бруеuвата I10~TaTЬ у llе.ПРlе:~них.
простокутних, тяжких чоuотах r-~УЖС JiHliTHO і не
складно ві,J,БИВі1.;1i.l від ИНІПИХ вояків, ааД.іrя ІІОГО
НЇКО.]П НС ,J,оеТУІ1ИВ чести. Іцобп єму 6уло ві.Л)IЮ
стоятп У першому Р}l;~Ї; IIрав;щ і ее, lЦО CTeUlllll ЯК справедливо говорпв нан h'a llраАЬ rl (t'MC)Kli-і ступав, мов "CTi.lpa І\орова", не :ЗВUіКаючп анї на
темно музики, анї на ПРОСТУ .1ЇНЇЮ дефі~Іююtl0ГО РН
ду, а.18 ІЦОіБ він тому винен, 1\0.111 GYB o,TtH\()l'O ро

ДУ і такого ХОдУ? ... "

<І

_

На віІЇНЇ паради не

IIOTpiUHO! -

3 IЮМt\.:ШМ

псреееРД6М ГОВОРПВ він раз нпшІ\uм свому наі1вірнїі1шому прияте.lеВlI. КО.1И по одпій нарадї за
свою БРУСОВ(tтість Зtlробив собі ШІШНІ'п*) на шісТl)
годин. Розуміє ся. 3 таІ\ОЮ сьмі.l0Ю думкою за
нїчо в еьвітї не був би ВИСТУППВ перед стаРІІІИ
ною.

Пап І(аПРі1.Л, Дсмеr,l\иіl ~IaП ;~ ІІ]НІЧІІІІН Ho;~i(}
НІІХ ДО СТСШIlНі1 ~.ОФСІв[іll" богато І1снрпємпоетнп
під }{,і1пітаПі1 і ПНШИХ стаРПIlIХ. Л;.lЯТОГО ІІОК1ав собі
рішпнець: веї Зі1мі:rЮІ, нагаНІІ і ОСТОРОГП, яr\Ї ЛИПІ
діставав дли себе, передавати на властиву адресу.
ЛСГl\.О зрозумітп, що пан капраль зміняв притім від
IIOB1;~HO IlрІІь:меТНІІІ~И, щоби успіх 6ГО C~1JiJ? був пев
нl11НlIІП. І та 1)" I~O.TII ;т,ефіля;~а вппа.l3. llзага",lї ПСЗ.1С,

*)

Spal1gen

~"

БuЙданu:.

-

31

НО ;~YMЦЇ ,'-~~eMCI)~OI'O~ бу.lа .,1Іі;( веом·'. а J\О.-ІИ на
приклад СтеllІИН~ найгіРІІІИЙ у ДeMeь~oгo ніХОТІІ
нець, не роауміючи тайн воєнного маршу~ непо
трібно :-іміНИR І\РОК, ЧИМ звернув на ~ебе увагу
~,грубого" (гак на:НІва.1И llO.1І\ОВНIІЮ1), то .;~a ее 0держувип

вц

ванн

ЮlllрН.ІН

~lН()ГОRаіЮIИЙ

ТНТУ.1

"неРІІІОГО оферми в Цї.lім реГіментї".
Тому ТО, 1\0.1И СтеlJПIН :штуж.ив :ш рі;LНОЮ ха

тою і родиною. І\ОТРОЇ не оачив Bi;L нівтора ІЮІ,}.
і ОДНОГО IІО.]у,~НЯ llepe;~ Be.-IIIl'(ЦHe~I :юявпв Дем
('ЬІ\ОМУ, ЩО хочр lIРОСІІТІІ І\апітапа о ур.lЬОП*) на
СЬRята. rtr~I~ы\ІІ!! :іірнав ('Я )ІОВ. ОIlНІНЧПНІ .:3 .1Їж
I\a~

на

К()ТРВІ

В1;LII()IIJIBaB~

ВJПІ)]ЩИВ

очи

І

НРО

ТЯЖНИМ. і\ ПОВПIl:\1 оuурrня 1'0.10(10)[ ('ППТїШ:

-

ІЦо о-о ~
Cte11-1 lIOВТО]НШ свій

.,MP;Ib;L)'1IOI\"**).

-

А ТІІ офермо НІ\ІІІІСІ)! ;mврррщав г'~P:\I
то{)і на ур.lЬОІІ хо,~ити! •\ ;(ІШЇП) св ~
Kt}I11·t ('1\('11! ~Ial's('11!
СТРІІШJl Bi;LBepHYn СН
)10 В 111\ 11 піr~іЙIIІОВ 0-

rЬЮІіl

<-'Т])І1М

-

ВОНЦІ)I\І1М J\ІЮ!'ОМ.

rГпмчаеом C~.la.lO ен 'ІНІ"

ЩО того

('(1:\l01'0 ;~IIH

1І0.1У:~НП в РО;JК3ЗЇ ІІОoJll{оnім був ого.JошеНІІП
('IIJН' IItIlї.ІУЧllІПХ етрі.п)цїв у НО.л,у. Ї~[ IlРИ:~lІав
1І0.1І\()ВНИІ~ ві;~:Н-Іаl\И CTpi.1(~ЦI)I~i і IЮВР.lllh"Ї ГРОIІІрві
нагороди. В СІПІСЇ тім не :МОГ.10 НР;~Оt'тuвати і Стр
110

ІІІТІНёІ, котрий, мимо таІ{ОЇ ;~.lОЇ ('.-((11111 В КО:\IІ1аНЇЇ,
ВСР та h"1I (,уп :ша ннП. .н~ ,1, ()()J >11 Й ('трі.IРЦI.. ,14'Щ

('ЬБні1 прочуван }inе Ш()('Ь~ КО.IІІ ІІі;! вечір ІІО В;.1ві:ХП)"t:.ть:а,

';:) t-rlaub ;~~)

~reldU1,g

-

n()Bi1(1~J(e~, ОІІ'ОвїСТі'l,

-

85-

'ІlІтаllЮ РО;ЗI\nЗУ е.'Іухап е.'Іів І-:а11 ітаllа. І\ОТРІІЙ. оuчп
('.ПШІІІП ві,~;mі1ЧРJlIІХ етрі.Іhl(ЇВ у І10.ІІ\У. 1I0()аЧJlН.
ІНО н ('воН'! I,О:\llІilIІЇЇ :\Іас їх паІЇ()і.lltIlIР і ;~.ШТОГО З
Pil;~O(,TIlIO lIi;~lIїe t'lO Ві\іІ\IІУ ;~.Ш I,О~llІаIlЙ IItцїю. В.lі\
('НОРУЧНО ШlIl.lilТIІВ lIaг()pO;~II і po:~;~(\ в ві;~;~паl\lІ ва
Г( .р();~жrІIІВІ.

1\ ().ІІ І ШIІ,.lИJ\і\Пllіl jпф;НІТ<']Нlет CTrIlllIH lIi,~iil
ІІЮП ДО I\(\ІІітап;\ і :юпrї~1 HP('I\.. Ia;~HO у;~арпп IIPP(\;~
HII~I :mПНТI\(\)11І т(\ :{(\са.lІотував. паі1 1\;\llітан JI('
.IІПIIР Hr PO;3~'HЇBaB ('Н .1'(,11(,]) :ш ('Р. а. Іе на ВІТ!,
.1і\('I\.(\ПО

-

уеЬ:\IІХНУВ

tH

(~Т(IIIIIIH,

,Jly.

стрі.;юць ;~оUрпЙ.

І

е},(\:{і1В:

хоч

ТН

п;\Й.1УIJІІІПЙ

мож(' і В цї.lім ІІО. ІІ\У.

11 П.1І)н\,11

офРjНІа,

В

а.IР

оо;щп

)lОїй І\ОМllан'Гі,

а

ЖР ('Н! l\[a (:;ІІІ можr

охоту ніТІІ на сьвят;'\ на ур.П:ОlI? -. ту ЮІНУП (ШОl\l
на сние ТИХ,

-

ЄІН ;~O

щО ЗГО.~ЮСИ.1ІІ ся ІЮ ВЦIlУСТI\У.

ЧОМУ-il( ту 1І(':\[а T('()r. СтrlІІПН? Чей же ма
],01'0

іl іТІІ І'ш СІ,ШІТtt?

СТРIlІИІІ. у]Нt,~ОваJIІІj-'1 ('tpi.H1IHtl-:ОЮ Bi,~;~Ha 1,010.
майже заuуn IІрО ('ЬВНТН і нrпов<цжеН6 своеї
просьби;

отжр

тrпrр

ТО

П(1спо;(іванр

llитанє

І\Н

пітана нароби.,l() ему нрмало 1\.10IIОТУ. Глянув НИlIl
ком на ~~~pM(,bKOГ(), ІЦО ПРПI\усупап гуuи, нотім на
IшнітаНіІ, ],ОЧНІЙ ('обі ЩО('Ь :mПJf('~'nilВ, і ш\іlll~lI
:~i()paB у('ю спою пі,~ВilГУ та ;1 ШіIll\/('lt а\і\.IР:\1 в ГО.І()
сї нї;~і;JШIВ ся:

- Ilапс Ішвїтапс, )J(~.~ІЬ;~УЮ П()С.ІУПІНО, Я бу,lJ
вес ТаІ\ ;~ОИР(\ стрі.1НТП, ті.П)I\О НрОІIІУ )[СІІС І1УСТПТIІ
ІІа УР.1ЬОlI, хоч бп 1'"'[ па ~~Ba ;~HЇ. 11 і втора Рol\У НС
був я дома.

-36- ,Тl;оОрr,. :~оБР(l, дістаНеІІІ урльоп на !рп ДІІ!.
;;;ШІІІІІІІ с,а :mВТРil ;~и рilПОрТУ пjl'~lІОВШ ]\n'1I1тан.

По PO:-Ші1ЗЇ ІІіНІ I\illlpa.1I) r-~(l1І(ськпі1: не міг 3(1Ті1ЇТІІ СВОГО неВ;~ОП().1(1ТШ і. J1РОХО;~ЖУЮЧІІСЬ поміж
,-J,НО\ra рн;щ,)JІІ І\ОНіІ.н:ті в*) У (' BOЇ~[ цуlJ у , Bopl~OTЇn
()p;~ УІІІШУ:

- t~MY Ур.:Н}ОJl ,:~iI ваТІІ! tJMY SсlнюtZСllаЬzсі
('llеп !**) 'fal\,OMY оф(\рмі. '111[ СТСІІШН, ХОДП сюда!
А :НШЄІJI ТІІ. I-~OMY маЄІІІ подякувати 311 то, ЩО ти
тrпер старший поміж І\амратами?~~).

- ІІанови Юl пра.lеви. прошу послхшно пі{-~Ilовідає привчений YilH~ СТеІіlllН.
- 'fa-a-K! pO~~YMiє ся, бо ЯІ{ би не я, то ти би
і етрі.шІТП пе вмів і SсlПlсtzепаЬzсісЬеll не дістав
і Ур.ІЬОПУ ТtlІ\ОЖ нї. A~le памятай же собі: ~аI\ИМ
Hi,~rllI соnі ;(0 ,'~()MY. маШJI менї ВІІ'ІПСТИТІІ, як золо
то: Йн~р*). MYlI,~yp. ІІIЧ)();!ilI~, ГРТ І, ПСІ)О, щоби не
()у.ro "і! ІІl1lТіНЦ(' **).
}~o{)pr, lIi1ТЮ 1\"itJlРН.Л}.
Л І\', ВіІ й(',овіСТIІЇЙIІЮ еllОВІІПП СПЧІІІІП РО:Ші1:З
евого н:н·та.ВТ1lШіl. В цїт(і 1\і\рн()Їllа но ()У,llО (lВЇ 1101>0111І111І1; )ІУІЦУР, НlІтеРТI1Й аж :~() еїрих 1111'1'01(, пес
таю! не ?lIНП tlllї ()~'~HOЇ II.ЛН(I~П~ ІІІТРО:ШІ\: ННJlрнннІ1
ІН\ 'І (,РОМ, В1Н'УНI(lflні1 тї. НН[ СТРШИПil В ІІО'ІТІ і еОJl-

-

':') }\()па:lr.ти -

,lJііt\lШ.

'::::') Sc!1t1ctzCllal)ZCЇC)lCI1
:!*~') Кашсг~ltl

-

*) Gewehr -

•• ). Anstand -

lIі /,ЗНlша стрі.11f'1\I,IШ.

товприш.

карабін .

переuоиа• •aвa~a.

-37 цем рано "па І'офі":~:;:). буп па1ЇGі.1ЇЙШИИ

n

ЦЇ.'Jі?\(

цугу; слово~r, демt;ы\Ійй ІЮ ма в ІЦО ааЮІПУТП ('во
му офермі.
Перед полу,'1,ПР-М Вс.'ІИІ~О;І.ІЮЇ С)'UОТП буп ~iKC
Стешин готов до підходу на УрЛЬОlf. Всьо .1IlІІШП
в як найлучшім ПОРЯДІ-іУ і Ti.1M~O ждан па ро:-нш:~,
щоби зараз ПОТЇ!\[ піТІІ В ;І.орогу. о,'~ШН\, мап ІЦС
один клопіт перед відходом: ото, хоч Яh: вросив
фельдвебля о новий мундур на сьвята, той, по
І~апітаIlї найважнїЙПІИЙ чоловік в компанІЇ, не хо

тїв єму ВПД(tПІ анї парадного "вафенрока", анї по
рядної бollЮ3ІІ "від виходу", тіЛЬІ\О ПОЗВОЛІІВ за
брати з собою звичайний ,ВІІтертий мундур, ужи
ваний до муштри.

Але

Стешин

не позваляла
волохатих

вмів

собі

порадити.

єму до т~ких прекр~сних,

кульок

СТРІлецьких
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Амбіція
червоних?

шнуром,

КОТРІ

:забирав П(t сьвята, брати па себе ТaJ~ИЙ ПУЖ;~СlІlІlІІl
мупдур і СІ.піriІТП Л(tТІ\3МИ продиннім ССJlї, де ~ШG
стілько свояків і' де буде ДІІВІІТИ ся па Hrro на
віть Настка ... В "такім" мундурі і ИОІ'.3:ШТП СП 11
селї не можна... Впрочім, можна би, і був UИ то
раДlІІе сором для компанП, нїж для него самого,

та всеж-таКІІ як то приємно було би на таке велике
сьвято одягнути ея в мундур 3 блискучими жов
тими fy3ПІШМП, чr.рпоним І{ОВНЇРОМ, повісrПТ)І{ПIf,
просто 3 магазину!

Не було ПНШОЇ радп. В падїї, ІЦО ОДСРіЮIТТ)
відпустку, Стешин зложив собі уже давно ТРП :fУЛІJ
дени, щоби щось справити батькови-матери і мати
~.. )

Hof -

подвіре.

-88f\рrйцар па СІ.вята: вс.. )[ОІI\(\ прпдаТIІ ел. :1 T1L~
ГРОПШЙ ;~a()pa в він ТРIlРР Ki.II.I\a:~(\CHТI. І\рrйцарів,
І{У"ІІВ lіі.IJ)J\illlilJ11\ИТJ. I\ВI'ар і :~ TII~[ І14ЦііРУНІ{О)[
В РУІ(Ї ~m IІУlііі в ІІР(' 1.~1 і. ІО .\0 l\illll\t'.1Н рії фt'.lI.щ{).'Ш.
(\l'-l'(\Їll! ро:ца n еа грі:\IІ\І1І1 1'0.10С в
І\анце.lярії.
СтеlШIП ОТВОрПП ,-~nppi. :Зі1:\IJ\НУП, заеа.лотупав
-

і МОПЧІІТЬ... ФР.ІЬ,\вр()е.IЬ ,-~I1BIIТI) ен на него зпі;~
.10(m. ]І і:\хо;цІТЬ ~roВЧІ,П і пі;\uпра є а РУl,И СтеШІІНа.
нап('рову НilЧh'У. Снозпрає, h'}>lШIІТ1> сн агіРо-\І10, хо
на є і ІЮ ХШІ.1П питає СН баІ1;~УіБІІ~І ГО.ІОСОМ:

-

Чого-ж тобі ТРt\ба?

Панr Фебер, ІІРШНУ іІОС.:ІУППЮ о
мун;\ур, ()о n тім ганьба іти поміж .1Юrl,П.
- Добре, ХО;\П ;1,0 :маІ'а:ЗIlНУ!

ІІНПІІПІ

О;\РРЖі1Н СТЄ'ПІІІН ~IYH;\YP, ЯІ~ ::юлото. Ва
феНРОh: на ПРIlЧУ;( гарниIl. На ГРУДЯХ вправ;1,Ї
ТРОШJ\а ні;(стає і :звпсає, а.1е то баIlка. Пантальони
ІІIИJ)(жі маІІже пе ужпваllі. ІПаНh'а пова. Чс
}Н'ШІІ\ІІ :маиуть П~С НЇХТО ІІа ПОГ~Х не. ма II -

.

а ПОВІІІІМ ЧИС .10М ПРПІІиеаних ЦЬВЯШКІВ у IlIДОШВз'Х.

Так то розумію! Тепер, як убере ся і заложить
через плече стрілецьку ві~;знаку, Наетка, зовеїм
певно стратить голову, а чиеленні свояки 3 радо
СТИЮ СКЛЖУТЬ. ІЦО ЛrСЬJ\О f'пран;(і "І(іеареька дитпна".
,
СIlОІ,іЙНИІ"'[ і П;\ОПО.]РІШЙ ППUРilП сп СТ('lllJlН n
;~opoгy ~o ;J,OMY. Йдучи :міетом, чув ся ще троха
ЩНІГПОU.lРНПl\l ~ ПО ДОРО:ії ~ІУСЇП І\.lан.ятп ея веяким
ета рlІ1НМ,

J\(ПРJlХ

IJШlВа

МІВШВО.'ІЇ Нilга;(увала

ему

его ,.еu()аче ЖІІТЄ". Але КО.1І1 ВтО ВІІЙПІОВ :за :міето,
зітхнув гдубоко, ВIlЗУВ ся, прпвязав черевики ДО

-

зu-

ІШ.'1ПЦЇ, КОТРУ витяв собі в І\ОРЧП. і певно 3 нї
раа аа ІІі fпора РОБУ своєї СL1ужби ВОЙСКОВUЇ не
ІЇпlOВ так радо на ІІоле МУПІТрП, як Tellep, llіДСКНI\У
ЮЧИ, біг ДО дому. Добрі чотири МИ.'1ї ;J.ороги! Тепер
Іпеетз ГО,-',пна~ -'- ,1,0 ,J,OMY можна буде lIрИЙТIІ о
ніВНОЧIІ. То-ж ТО матп nри;~ус ся! НеСІІО,1,їваНЮl
буде Д.ІЯ неї ве~'lJll\и... СИН здоров, пеРШfІІЇ стрі
';Іець В семНі I\ОМІШНЇі, а навіть в цїлім полку,
,J,ieTan lIOXI~a.-IY від капітана - чи можна матп біль
IlH~ Щ(lСТЄ па (,ЬBiTЇ~

В h'lIIlН'НН ІІ.1t1ща
маТРІНI.

XY('Th'Y.

на

НРСР СТРUIИIІ ;~apYHOI\ ;~.JН

котру

НИr~ilВ

ІІО.:ІОВІНІУ

своєї

готівh'Н: ,~.1}1 (lilТI)І'ї1 Н(Ч't' .1ю.П>J~У Tany. НІ\ОЇ (';1М
ніІIТ ]ІР :\Ja l ;. І\упrш ('обі Till\Oil~ ('І>ННТО'ІНОГО ТЮТЮНУ
за ТРИIlilЙЦНТЬ, Сю :mТI'ІаЙПU I~YlHIВ тютюн за ЧО'ПІ
ри l\j)рЙцарі. що его ЧУТИ, НІ\ епа.;[еI-lС С)ї\I-ІО. l\[aE:
ТilI\Оil\ 1~IIlJa РIІJlЦЮ~ І,ОТ}ЮЮ l\ІОіl\JШ бу;~р I1('pe;~ нс
(ЦНПl\L ТОВіIІНПНР:\L

II СР.lї НОВ(1.1пчатп ся.

Ще IJішючп НС бу.10. 1\0.111 Стсшин I1i;~X(ЦIIВ
;щ своєї хатн. Сррце n HЇ~I би:ro ен. Що '1':1)[ ;~їє
ся? СIІ.1НТІ,. чи Іце ІЮ еll.IЯТЬ !Ії; І~рі:л) ма.ІЇ пі

r

J\ОНЦН

;m~~.l()l\a

ВІЦІ\О

nе.1ІІl\е

C)RIT.10 -

Jlf'B-ІО

ма-

1'11 ІН'ЧР ІЦО('Ь У JJСЧJl ... СIlРНІЦЇ, -бо ОТ BII;~I\O 'Г)'НЬ
єї. НІ\ ;mX()r~IIТI) ('Н 1,0.10 IН'Чll. ~[OiKe и\',~Р ІЦ(' ('Н
;~іКиТIІ IIiH~I\Y II пі 'І! ТаІ, пі:31ІО? 'fож' ТО llрадує

ея! ...
CTїH~ п ТЇІІІІ lіО.:ro піЮJa пі;( t'тріхою і ()НЧJlТl)
нираано: (m'П)I,() і ()рат ('J1.'IНП>. а маТIІ IlIt.Н1ТЬ у пе
ЧU. II у ка с на itm рт у ІПllnУ. БаЧІПL: :\l:1ТIІ ;Jжахну
.1а, ('Я. ПРН('h'С)llll.Іа :(0 6aTbl-іiJ. 110 JЧОjf,е .10BUI~ ueTOя'тн. (~lіФІПЬ ]0 .J;UРРllй, ()T:Sapa (і, ~віеТНІП[ еобj еш)
соБО:\І, дерсв.:JЯНПЙ засув, пхо,]Дть у сїнп, чує, ЛА

-
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мати І\аже "СЬШlТ-сьвят ... " і БУДІІТЬ uаП>І\Ll, ОТВІІ
рає СКОРО ;J,Bcpi. БН;ЩЄ чсреВИlіll на ЗСМ.lІО, lIa;~c п
()uіЙ~ПІ )штрри і каіl\е Ti.lbI\O, ЯК ,J,lпина: ,~1\[a :чо !"
ІІотім Р();і()У,~іІ\('}ЮГО ОаТЬІ\а ЦЇЛУС н ();~I1Y і ,-~pyгy
p~"'y. ('ШI:mРёl(; на ('/І.Н:fI(оI'О ('РilТіІ, СЇIIa (; (;го аа
1I.IРIJС, a~le Hl' може po;~Gy,J,llТH.
}V[aTII ;~абуває :З0ВСЇМ, що. BeIlpO~~IIHa у нечи
на вуго.'ІЬ спалити СЯ, ТІЛЬКО 31 С.;1ЬО;ЗёНПІ п

~1OiКe

очах

ІІоnтаРЯG:

І-Іу-ну! і хто

ся

611 UYH СlІодївав C~l!

О6сртає сипа ~lПЦСМ ДО CI>ВlT.lli.t 1 НРlll'лпдає
3 раДОСПІЮ:

єму

- l\lій СОКОЛІІlіУ, ~,I\УНЇрують !"

Юlilіе -

ТіНІ десь тебе

- 3а ІЦО мають мене lіупїруваТІІ? Я неРІllиі!
стрїJlРЦI.) n цїдім регіментї і :] 1'0Р,J,ОСТИІО ІІОІіа
зуt: лесыю свій червоний шнур 3 КУЛЬІшмп.
IІерши!'і стрілець n цїлім ршJімеllТЇ! 1\іати не
pO:JYMi Є того З0ВСЇм добре, а.1С 3,J,огадує сн, що 110ВІПІна' дуже тїшпти сп.

Розмова тягне ся ще 3 ГO;~IIHY. Лесько довідує
СН,

lЦО, J\lщса

І{ОРОНа,

ОТС.1П:Іа

СЯ,

а

старого

кота

IІре Po;\·;~C'-p. lЦО :~ IІIШIl lIi;~ .-ІЇ('О)[ Jюма CIIOCOUY JНЩJI
СТНl'НУТІІ і lЦО i\rlарпеl>l~а а ;-~Bopa ПУСТН.1а сп на
а.1У ;~opoгy. СИТПЙ НОВПНОІ~, ІЦО так дуже обходплп
ЄI'О, втомдений по добровільнім маршу, заСПIIЛЯЄ
сном

твердим.

Рано-вранцї, переспавшп ся ледви годину-дві,
СТСIIІІППІха ветає і :]nГЛЯ;:І,ас у' вію-ІО. }~ПППТЬ сп і ба
'1ИТІ),Ш{ (~Ї еуеїДJ\it Бур~ш.lІтха jде :3 І;ОІюш;.амп
110 поду ДС}-j)іІ{П. СтеШПНllха ма є ПСЛІJlІС3IlУ охоту

в тій ХВИJШ· O~·OBiCTIJ. сусїдцї радістну. БОDИНУ. !фО

n:l(\ 11(' Н1ІХ(),llпr) :m pa:~ :1 хаТІІ. ()() 1I0lЮil{ні
)'.OIlOВJ'1I BYP~III.IIIX[( :\101'.11І (НІ 1І(,1I0трі(іIlО ІЦО ::.101'0
ІНI1ЮРОіКИТІІ . ..:\іІ\ 1\0.111 t' y("clJ\il вррта (; :; IЮ,~ОIO, Ст*,
шпниха ВИХ(ЦJIТЬ, ВІІтав вї і OIIOBi,J.C:1f:: їй r-lОК~lа;~JIО,
(,,)1]1:1,

НІС Лесько ІШЛЯЮ1В вї о піRНОЧІІ, ІІУЮНОIJП У вік
но, Я}\: він елаВІІО ВИl'.lН'-~іІ в і ш\'ої lIO'lrCTII r-lО(·.I~'
іЮШ СН. Є(''П, ]I(IІНIІIІМ ('Tpi.II)I~rM в І(і.lі м 1І().1I;~·!
IlРІШ 11111 ('трі,IРIН) ()у П (іІІ TII~l'lil('()M
IH)('I\P(,(~(,I1Є,

""
1\0.111-0

lI"IНЧ'llі!В

"
t-'
"
его OHТl)I{()
оуп
ІН' аоу,ЦШ.

І"'
\ 1.11)-

І,а ХШІ.'ІЬ пr )[іl' ПРІПЇТJI ,J,O І1jt~ШТl[~ ті.Il»)'() ()'lIIма
• • • u

І""

О.lУЮtВ

])0

хаТІ,

л

J"ОТРІИ

,.,

ОУП

1I~r.

•

0-'

~'lО('I)ВIТIІИIІ

е,у-

7\1"І)lі. (111"PIII~' )lIIВУВilП ('Н n ,.'lYIIIH, Ш,ІІМ ('.11(1('0(10:\1
1,'іН'іIР"Н ::а ніч '10)',1;\ таl; ::ОI\('Ї\1 :\"ЇВІІТIJ ('~I . . 1(1,l" :\ВII,I:1 ('IIО,lївав ('Н l'рі\II\ClI'О ot'.lIlt\y
lіаllріІ
.'ІН fLt)!\I('I)li(II'O: .1\llІ'! :mi\"~ II~O(11I вс·таВilТlI. Ilї.
ІН\, 'ІУ'І'" ТОI'!) I1PI"ii\::~T. ті.JI)lіО (I:lTI,t\O l,ilіКР .'It'('I.tiO-

11"""

нн Н('Ті\ ваТІ! і ::(111 рil'l'l І ('Н ІІіl lю('tіРt'(',f'IІС.

~ )ТіК(\ j-illllll: (\~)IIIIIII ,lO I(PPh'BIl в Ifонім ~IYII,~~'~

.
ІН

::

НІ,l:Ш:llіОIO

:~ Тill\ОЮ )Ііll()(().

('Tpl.IPI~I)I:(IIO,

іІ

('Т~'IІ:tП

IІРВIІOlО ('(1(11'. II~(I ІІа

Т:llі

~І{В;НЮ

ВІЦ (;1'\1

І

Іltl

МЯЮIJf1П бп напіть строгий ДеМСЬЮНІ, ударив uи
ея ГРІЮІ і HI~ ІЮ3І{НЯІПНІ Сl\а:зав бп: ,,11енра.вда,
СТРІІШП ІЮ є оферма!" Рожа ІІрИ шанцї, жовті ry;НШІІ ПРИ мупдурі, СІ/ряжка 3 орлом IlрИ нонсї -

вее те СІ)вітпло з;~алеЮl uлеСІ~ОМ З0лота. ІІа
округлім, мов налитім оБЛIІЧЮ деська, серед 1\0трого двоє ма/[еньких очий блимало, мов два уг
лики, :малюва.ло ся вдополенє і щастє. 3 піднятою
ДО гори головою і шапкою, насуненою па праве
ухо, ступав fOP1~O се.10М ра;:юм :1 баТІ)І\()М і мате
рню. :М'ати, убрана n хустку вjд енна, від часу ДО
часу 3 несказаною радостпю підносила ОЧІІ на

-
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ппrпюго від неї Леська і. мина ючи перехожих,
ОlJl1ма IІОВJlПl\1И ТРJJJO.Мфу C'Tapa.lil СН звернути їх
увагу ІІН

ІІРJ)ІІЮГО СТРІ.тrмщ

n

ПО.1КУ.

Однак і не потребува.lа ('ПlраТІІ ея о те. Село
;~ивпло ся на Ле~ька, як на обра:J .. IПІІІР він (ЦИН
а вояків був у своїм селї на сьвятах, тому єго тем
но-еннїй )ІУТЦУР з чrРПОПIJМ КОПНЇРОМ і ЖОВТИМИ
l'у:Нllіill\1И ('(I')(\'~ l'іафТtlпів та ІіОіІ\ухіп ;~Yil~C вна;щв
в 0'111. Неї :'~ ІПІМJI пптн.:ІП ся. 1I0;~ПВ.IН.1П его, т{\

;Hl'l.JIIBO

ро:зпптувп.тrп про З;~ОРОП.lе

1

С.'Іужuї Божій ;~ЇB'ItlTaM анї

J-Ia

-

~().іlИтпа

Rer

то

(),~Ha~

то

:~pyгa

ІІоводжене.

n

ГО.l0ві була

I,Іца.Іа

ОІ\ОМ

па

.]еем\а, щО ('ТОНН ВJlIІ])()('ТОВilНШ"[ 1\0. [о I\РИ.і(()('(t і
пrраз ;~YMa в ;~УМІ\JI, ;'ЮЩ'ЇМ Н(lIЮ,l,і()~lі ;~O мо.]итнп.
Ба '~ІШ він і НнеТI\У у гуртї ;ЙRчат, НІ\ щ.о хвп~ІЇ,
3і1МІСЦІ)

на

преСТО.І,

ІІа

ІНІГО

JПІІІІJ\ОМ

lIО:НІ})j).;Ш.

ВИЙІІЮП нотїм на \.-Ш;~ОВlllцr I'іО.10 ЦР]Н'іВИ, ;~(' бу.1І1
ро;;.10Ж~)lІі І~а('~\и, а та 1\1 єго О()('ТУJlIІ.ПI еІЮНЮI j
знаl'і()Мl

-

І

11]111.1(1

PO:~MOBa

ІІ}>О

Щ'Нl'і)'

пеfllllНУ.

СВОЯl\ів )ІаП .1 Р('І)І,() ч Вf']>П) ('Р.'т. ОНІІ еталп
;-~а.IlРОІlІуватп І1іНlёІ ВОНl\а :~o erue ПН го('тину, не на
,J,OBrO. ті.']ЬКО на ХВП,lПНI\У O,-~HY. Іцобн ,.Н(1rЮІ СI\ОllІ

тупатІI". І .]есько Х(ЦПВ' Цї:шіі ;НІІІІ)

;(0

СПОЯl\Їв, а.1е

там :~aMi('ць хвилину, проеи~жував ЦЇ.lі ГО,J,ини; а
гостинні го('по;~инї ,-Щ .,rmІIlтованя·' І\.:Ш.1П псре;І;
ним T(1fii обі~І1, ІІрО Яfiі товариші .Іесьн:а в I~Ol\lIra
НЇЇ R ;~HHX утомп і вовчого апf'ТИТУ TЇ.lbI{O ,lуматп
~[ОГ.1П.

Вже був вечір, І\О.'ІІІ СтеПППI вирвав ся 3 о
біймів еВОЯЦJ)I,ОЇ гоетинноrтп j вкіШ~1І найнІОВ сп

на ;(opo:~ї. ІІочув, 11(0 НOl'П 'Пlжі:ш єму, і IIO;~YMaB
сбі, щО ІННІ І\(1НРН.1І) Деl\IСI)J,пі-'[ аа.раа Jlн:mав UП

48 6ГО "старою }\оровою", КОЛП-U 6ГО МІГ В тій ХВІІ
ди ба ЧПТIJ.

Вжr TP~lHO. Саме тенор нора BtTYllIITII ~O
Настки. БП.lіН\а n )їкр 3 НРЮ і рано llP]>P;~ цr}жвою
і І10 ПО.1У;ОПf Нt1 Гі1гі.1I\ах. а:ІС ІЦО то ()у.l0 JlРП .110;ЩХ. ТО ЯКОtІ, вр іllll.l0. А ппрос.1Н ІІас'П,,(І як. ТО
llО.lЯ~ а гарIlа НІ, ~Іі('шtь на нРбі, а :~.10ГO е.нша не
еьміс нїхто lIрО П('Ї CI\il:JtlTII! "l~p~'Гoї ТіН"ої В ее.IЇ ІН)
наІ1;~сш ...

110 хатах Зі1яснї.lІІ .1Я~НlІf і старосьвіТСЬJ\і l\aганцї. Вечір гарнпй, ТІІХИЙ, еПОІ\ійний; від трьох
ТПЖНЇR апї КаІІ.'lИlІа ;\ОЩУ не ввала. В ~eHЬ евека
і посуха, а TrHep уже XO.IO;~KOM віє. Така lIoeyxa~
що в .1Ї('Ї па :~еох:ю .1ІІСТЄ J\ИНЬ .:ПІІІІС СЇРНllК, il n
O;~HY ~HITЬ ЦЇ.ІПЙ .1ЇС затріІЦПТЬ тобі огнем.
ІІаС'ТІ\і\. с-тоїт[) }\().-Ю воріт.

nОСI"рес!

-

XpHtTOr

-

Що ноnого чувати:

Но іСТJlНУ nOCl\pee!

- А що-ж би? От ЯК в селї! Жиємо та ;~YMaЄl\ІО~ }ІІі :з РОЗJ\ОIlІП на oi;~y зіЙтп... То ТИ ЖПЄІІІ У
вr.:ПІкім містї. то і :знаєш щось НОВОГО.
- Ет! nО.IЇН ип н і НС оа чптп того nС.ІПI\ОГО
)lі('та. rгу .1ГIlІI(~ ...
1 ДП.ІЬІне вже :з тиха вrде СН розмова, сер;~еч
на і МJlла. Чує Лr('ько, .Ідо ;(ївчина 1)(1,"(0 бачить
ЄГО, ]lОцї.1УВШ~ ()и ЄЇ~ та пр ~Ia{:; ні;(ваГIІ, новів бп
єї ХО'І :m pa;~ пі;~ ві HPI~I). та MYJl,~yp, ХО'І таl\ПЙ га р
НИЙ і Тi.LюнІ просторий, ВЯіке ~ГO, не ;~aє 11рО ес ІЇ
Д~ТМLLТН. СІ\:ПНУn бн віп

61'0, оп як радо с~ипуn бп !...

-
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ІІараз Настю} в І\РПІ\. Вириває PYI~Y 3 руки
Леська, показує в сторону КОРІІІМП і БРПЧПТЬ З пе
реляку:

.1('с'ы\",' а то ІДО?!
Лееl)l\О ОГ.тядає ен і баЧllПJ внразно піДІІІвraю
ЧIlй ~H У во:здух ~ТОШІ ;:.І,ІОІУ, G.ШСКУЧІІJЇ пскаР)IІ1,
що ~ІІll'ОТНТЬ ХНІІ.lIIНУ на те)lнї)1 Т.Й неба і щезають.

-

Гоадn є сл }ll\JlЙ~Ь ПРОІЇ)ШЮЧІПЇ, ОЧ:lІlr-~УШJlПЙ к.рик,
а паліп> і з.10ніЩllU ;~:mіlІ па :~:JпіТІІІПІ~1І цеРІ\ОВІІііl.

)IОЖ('

Горпть! I\Пi:l\е ЛССІ,І\О.
.Іссьь:у! нс і"'і,:.І,П Т;Иl! я бою са... 'І'а:\l тобі
ІЦО

статп

СЛ.

Лесько пс слухає. ІІа ві;:.l,ХО;~Ї І\П;ЩЄ С.l0ва:

~,TII остань СЯ Г\ а, СіНІ бііІ\Іl'rI, ЩО СІІ.;ПІ В сто
рону І{ОРUІМП. ГО}>ИТІ,!

П(J.'ННlіІН,

бухас ;J

0;.1,1101'0

,
....;""
УГ."Ш І\ОРIJВІІІ НlIСОІ\О hohar-~ OC:J.-llІСТIІ1 eY~lr~l11 перОIІ,

а в сереДllНЇ t:Ї Гу,.І,С, )ЮВ У І\У;JНЇ. Бс;.!ра;.І,IНt І'рОма;цt
.ТЮ;J,піі :зGігав СН, l~oaOiгaє е}І, l'lНРШТЬ; 6і.'lLше стра
xy~ ЯІ\ раТУІІКУ.

Стешин РО;:ШИ;.І,ає І{УІІІ\П остовпіЛІІХ :мужчин і
заВОДЯЧIІХ

женщин,

впа;:.l,і.1 є, В

саму

середину

".

301ГО-

Вllща .1Ю,J;СЬКОГО і ][і:~хо;.І,ИТr, ;:1,0 I~ОРШl\[И. Чує, ХТОСЬ
страПІНО ГО.10С'ИТЬ. 'l~o uппшаРI\:1 заводить з РО3llУI\И. ХТОСЬ З лкцпІ1 І\аже СтеШІІНОВІІ:
- l\fошкова 1-~IITIIHa .;ПIlІПІ':Ш, ся В алькирп.
СтеIJІИНОВИ розклад І\ОРШМН добре звїстний 3
давних лїт. Він ЗНаЄ, ЩО l~O алькира доБУl11 сп
МОЖІ-Ш тілько через еїнц і lllИНOl\. В аЛЬІ\:ИРИ єсть
віконце до города, алс 'ЛНСС :мале, що дорослий
чоловік тілько голову перепхає через него. А тим
'іаеом ЛеСЬКОНІІ .i1VII:1C 30ЙI{ вухах:

--- ІІа.не вояк: ратуйте ДИТІIlIУ!

-
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Якийсь ИНІUІІЙ голос каже, що в КОРШ~1l го
рить розлита БОЧI\і1 ОКОВИТIJ; ОГОНЬ обнив В одній
ХПІІДП лаВf~И, СТО.1И, HIIIHI\Bi1C, еїни і стріху.
ОчаЙДУllІІППI ЗОЙh: амагзє сп і дратує ЛреІ,І~О
ву душу ще біЛЬІІJ(~. Ітп ЧJl ПР іlТІІ n ОГОНЬ? Чомуж
ІІЇХТО ПНШИП НС ві;~ваil\І1ТЬ сп? Ч(НІУ батько, чо
:му :мати не КИНУТЬ СН в llО.]О)lінь '? ІІотрати.'ПІ го
.10ВІІ ... Го;J.Ї довше HaДY:М~BaTII СН ...
- П.lахтн! даваііте П.lахти!
..1.]е зnі;~l\lI ту ВЗЯТИ U:ШХТІІ, І\О:ПІ Ін'ма? Г.ш
нуп Лесьн:о на нраво: стоїть ие,J;t1.1СI\О СС.1ННЮ.t n
П.lахтї. ПРИСІ\ОЧИВ .10 неї і BiI~e lШ1Є П.lt1ХТУ В
руках, мачпє в І\ОНОВЦЇ ВОДИ, наКІІдає на себе і
щсза G в горіючпх сїIІЯХ коршми ...
Робить ся :мажс ТИХО. 'rіЛЬІ\О ОГОНЬ тріщить
~

ГY;~C,

ДІВ[

оуха є

отвора:ми

..
1l1l'\ОП

ІІОТРІСЮlIПІХ

двсрнп, вода лпта 3 КОНОВОК СИЧІІТІ>.

- Не :може UYTII! піпюп n ОГОНЬ! ратупаТIІ
жидівську ;І,ІІТИНУ?! Як-жеж він та)1 добуде ся?
1\Іинає ХВИ.1Я O,J;Ha, ;~pyгa, хвпдї довгі, як віч
ність. Пропаде :марно чо.l0вік, ратуючи жидів
ську віру! ... Нї! ВИХОДІІТЬ Лесько, жиє! то він! ди
віть ся, то він, весь в огни! На руках дитина, са)[
без пдаХТІІ, тілы\o IlltlПКУ пасунув ІІа ОЧІІ. БіЖИl;Ь
кільканпйцять крокіп, Б.liJде ДИПІНУ осторожно на

зсмлю і ледвн ЧУТНИМ голосом НРОСИТІ,: "води!"
Потім lIu;~e ВТО МЛСJllП'-'І ІІа ;jСМ.ПО і НІНРОКО ОТВІІ
рає ОЧІІ, ПОЧУВПІИ.

}l1\,

Н тій ХНIІ.lIН завала ен СТС

ЛЯ коршми. 3риває ся ще, бо ЧУЄ аОЙІ~ надбігаючої
матерп, але СІІ.ІІИ покидають єго, піп аШ\ПfЮ1Є ОЧИ
і МЛЇG. ]\ТаТІІ рuзкидає людпй, ПЛLLtІС, голоситт, і
I-IapiI~aє. Іtоршма горить ясно і мати, як u депь,

-
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бачить на;~llа.lене ВО.l0СЄ сина, опарене ЛІІце і ру1\11. Наріканя і ;ЗОЙКІІ і РО:~ПУК(l. ЩО аж серце 60.1JITb C.1YXaTII .

.]е(:ы\ •. отвережеНШ'"'1 ВОДОЮ, отвирає ІІома.1У

IlОвіl\И. Bi,~Дllxaє НЇ.ІПl\lТІ гpY;~ЬMII і .'ЮВИП) устамп
пітРр. ІЦО віє 1I0Haj самою зеМ.1РЮ. Ще не ТЯМИТ!,
('Н: ті.lІ)I\О чу{-;. ЯІ\ на ;~звіННПЦІІ ;~звін гуде. II()Ti~[
ОIlИРНЄ ('Н на .1iI\TII~ 01'.lИ;ЩЄ СЯ і бачпт!' насаМllС
рrд дптину, котру ВIІ;~обув :~ 01'НН. ДlІтина ЖИЄ .•~e
ЖИТЬ

на ,руках. Мilтерп:

З;~ИВОН(1Нl

ОЧИ

І

1'(11\,

ЯК

от~ирає
ВlH~

'Гап:

само

;~OTopKaє

ся

ЯІ{

ВJH,

рукаМІІ

ро:-ншленого ;J.уже .1ИЦЯ.

-

uуде

-

ЖЛf; дитина? - llитає Лесько.
Жпє. іЮ16! Ti.lbl\O ТО9і, сину мій,. ЖИТЯ не
каже :3і1ХрПlІ.1ИМ 1'О.lIОСО1\1 матп 1 .10МИТЬ

РУКJI.

-

rfo

ПП. 1\1 а мо ? 1lе БН'ітс ('Н. :МСІІЇ нїчого. ОТ,
'

троха ПОllіl\ ('н .. ПР.'Іикі рі (НІ!

У ('ЇВ на :-;еМ.1П і рукою ;~OTOPI\HYB СОЯ .ЛІІ~Н.
Пече ... Га! ГОДЇ! хтось же муеїn Р(1туваТІІ ;~ІІТИ
ну. Г.1ЯНУВ на РУІ,У, ДОТОРКНУВ ся па.'lЬЦЯl\lП на
че ХТО розжарене зе.lї:~о ПРІІ,,10ЖИn. Верхня шкі
ра зсуває ся :~OB('ЇM ТаІ\, ЯІ\ по пі;J.мороженю; Tiollb1\0 ЩО lІРЧ""· .ох! Яl\ етраппІО пече!
':\[(11\[0. хtцї.м ;~O ;1.01\1)'.

l\[aTH lIi,tHH.-ш сипа, П(l;~Gіl' ;~а;~IlхаIlIlіl отець,
нове.НI .-Іе~ы\(l ;j Н.'Іі1ЧОМ дО ;J.OMY •
•"Іржить .10('1)1\0 на ліжкv і стогне.

l\laTIl

но

()іГ.'lа 11И~(('J\ОРUlе ;;~O ,.Ш'омое.Т}I" ІЮ вату і О.'1IІВУ. а

(IРа.т ;~O УЧІІТ(\'Ш. r-~O()PIIJ""I ('1)ВНlЦРJlПК ,"ЩВ і О.'111ВIf
і ваТІІ. ОGВН:Ю.ІИ раНІІ, НІ-\ умі.1П, у~Ї.1П lIрП І1ЇМ TUll
33 ВОД5ІТЬ :
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()т

,.,.

'1'001

.

ВtЧ"Р.,1І

CIJBHTa.'І"''''
ТJ)(ЧХі ОУ.l0

,."

TOUl

ПРIІЇ:~;JіІ\і1ТИ? 'ГрРба СІУ.l0 ратуватп Жlціn('Ьh:У АНТН
Н\'? Ч(ВІУ то uaТJ)},O пr ('І,аю, н 110 СПОЮ ;~IІТПJlУ В

oi'()III~! ІЦо-ж тrпrр uy;~r?

.
.1 eCJ.h:i1.

()г.1Я,"~:, ЮТІ) ІЮВИЙ ~[УП,"~ур ПОЙСI\ОНПЙ
ll~o а IJ()ГО :~роGП.lО ся! І-lа 1І.1(НltlХ паф(\НРОfШ (цнн
Вf'.IИI\і\ ;(іра. а Ій.1і 1І.1rчі .1(',"0111 ;~(\IШ\ilТІ) ("Н разом:
IнаПI,:1 I((цїpёlВ. WlliI. 1111';\1111 :~iT.IЇ.III. 'ІРР(ЧНШІІ 1І01lУ
І\ІІ.НІ. Bi;~ вемн'о 'ГёІІ\ і 'I~"ТII :Н'illнпцr. Ваіll('та у
ІІох.ві 11(\l\Ja. нrmю Jrrb в ОГJlІІ 3ГУUIlВ СН: ві,LЗНін,а
rтрlлrцы\u ~

ІІІНУР

3

ЧРРВОНІІМТІ

ІОННІ IІРОllав ;~PCЬ. "r? -

llP(-1I\f)ё1.еними

КУ:ІЬ

і нС~га;щтп ГO,"~ї.

,lржнть ,1JPCI)l\O на ~liil\l\Y, :LУ~ШЄ 1ІрО ('(-' Н(:1Щil

'"'ІЄ тай 1I0ТЇшнє р(цнну. ІЦО ІІа МУП;Lурі сьвіт вр
('тоїть. ,.'~обрр~ ІЦО Є)ІУ СНМО:\ІУ
НЇ'ІО пr.1ИI\ОГО HP
ета.l() ея ... Нї'lO вr.1ІП\ОГО! а того ПОllнрrня н(' ПП.lї

IJJlТЬ СН і :щ l\lіснць ... І ВО ІЦО. ВО ЩО бу.10 єму мі
ІІШТИ ся ДО PtlTYHl\Y? БОРІІI~lil :JГОІНІТЬ. ;~P(,HTЬ ІІН
ІІІИХ CT("tHr ннтомїСЦІ): ДИТІІНё' ilіп,"Lівсы;\ :~ГОРПТЬ ('ТО

ПНІІІИХ

ypO,l,I1TI>

ся.

,;~Оl\ОРП. нарїЮIJШ, іКурnа ІН\llотрюпа... Га!
:~YMaє собі RОЯl\. 'fnl\ ІЦО('І> ,"LO ГО.l0НІІ
ІІРИЙНІ.ІО. ~,rYH;~YPY нmо;щ то праП;L<l. Що на то
екажr фе.lь,~НРбr.lь. що СJ\ажr І1ан l\aIlpa~"ll> r-~ем

TPY;LHO! -

СІ}КИП. щО ("l\і1ЖР "капітан? Або-ж то ноnірпТl) l\OТРИй. що ,l('('bl\O HP нарочно знїнрчиn таЮIІЇ ;~opo

ГИІЇ МУН,"(ур ~ Нр llовірпть! Вжr, то він їх ;ншє ... Бо
ГОМ 3ВІІ їХ. l\.1eHH ся, на чім сьвіт стоїть. нї'l()

не поможе: 3аСЯ;LЯТЬ невно :LO І'аРНЇЗ0НУ ... *) ~Ia.'1()
того, ІЦО чоловіR попарив СЯ~ Іце треба БУ;LС пнаl\-

*)

Скорочене слово

Garnisonsarrest.

18
11 Ю

Т(1]~llIТ~, ~~ОфРРl\lа!

еl":.ilіІ":С І~ОЖДИЙ

даїІ

(;!\I.~' ;~о"рии М ~'IЦYP ІІіІ (' J)mПі1. а він его СІШЛПТЬ!
XT()-a~ Сl'l) Mill: ні,~I":УIIJIТJI '! ІІIШlll до UаТЬІШ, най
про;щє ВО.]() і ІІJНlсидає гpOIHi ... ~' Тай то ще не
:-Ші\:ПІ, ЧП о:~ин ві.І пиrтпне пп :заплату :мундуру,
ІШІІІІ"Н. 11 Р]НІ IШІ,,:,j П і :~г)'().(РIЮГО ()arJHCTa? оо. І-Іе мав
1:.101101')' і 1Іі1 ЙIIIОВ ('О(lі _:І'О па ('іІ мі ('.І.п,нта. ~Гопr.r
::;"Іі('п) ;~O 1"01'0 Jli'l'lI В І'О('ПІІІУ, :\()О на НО,ІЮ, ]ш
'ГРІ' ()~'.~(I 1:0.111<'1) ,~O 111'1'0 IIil.Н I ЖіIТIІ. Л('ЖІІ В лі;ю~у і
,~ \";\1 ;111 !

. TpoxJI ('Н:\І ('оl)ї 1111 РО()II'П •• [(1('1.1;0 !~OI~()piH. }~eeT)
11;' (';1 ~I і ~I ,~IIЇ ('(']1101 (IY;~IIТI. ('Н У 11(11'0 ма,і/а j('щ>а '11:1,І.'ії. ,,~O ('Т;'Р"ІІIНіl ХоІІ НІ'Ш 1І('тра. ро:m;Ііl\ПТI. 1:1'0 111'II~;IC''I'I: і 11/101''1'11'1'1. C~IY. :;а f1~o,:,т \lіІ.IІІ І)JI СІ'О J:apaТlI~ "YII,~~'I)iB MtlIOТI. "овні ~lal'iI::IIHII (ЦІІІІ (lі.IІ)11111 illlO МIIIІ'I4 I , ІІІ' (1ОI'ilТО ::HaIIНTJ.. А він уа.;Л 11 TiII~

"ііІ: lіі' ру. ТНіЮі\ lіil ру, ІЦО TfIJ)[III'I'I. '1'(~IНIf). ~~aHTpa,
:;;, 1\1 i1'T11 іТIІ ,~O 11:11''1'1,11. (IY;~tl • 1t'it\iI ТJI , (10 tllІЇ J~Yl\I:t
'1'11. II~C "ІІІ ВОН І;, ВІІ ХС ЦПН ~1t·it\И .ІН ЦІІ :: ОUШflЮНОІО
І'СІ.'ІІ,ІІШІО і Р~'hїl ~1I1 .•• ,~O('IH·. II~O ХО'І соilі О'lніі ]10
НШІ1J":, ...
Думав TaI~ Лесько майже цїлу ніч. l{оршма
горі"гш до самої ІІjвночп. Доки горіло і :МОЛОДІIlИЙ
брат Леська. прпносив бе:ЗІшстанно нові вісти про
огонь, годї будо й думати нро СПtlIlЄ.

110 півночи ро:зрух і галас у селї значно вти
Х~lП, сьвітла погаС.llI, село спало ...
Мати Леська СИДЇ.JIа довго біля єго ліжка, 0Л,шн\ ВІ\інци і єї переміг сон. Вийшла ще зняти зі
('трїХІІ о()ра:з ]\lатерп Божої, що від огню боронить
.-I)'IJllЮ,

нїж яка сторожа; lюрехрсстила ся,

усїла

ІІа лаnr\у, простерла ЯRИЙСЬ лах під голову, ПОІ~ла-

-
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.

.іІа ся І заенула сном ГОСlIодареьь:им. Б'"
(1ТЬКО, JIооа-

ЧПВШП, щО rПНОВJI не гроаить анї емерть, анї ь:а

.]ЇЦТВО, хропів на цї.1У хату ІЮ тру;щх ;~НЯ і IlОЧ(\
стунках.

А ЛССІ>]\О .l~жац і ЖУРl-Ш СВ не(' С'воїМ М)'И,tУ
ром. І{,ОРИОІа ;~ru}>i.·НI НllрltВ,],Ї ,],0 l'іНIПХ Hi;J,oI1ir. 'Го
ІЇ щО а того? бу.ш О{)fЧIІРIІена! ЖИ,],ОНlI J\}>IIB;(II HP
бу;~е. Чому ТО єго мун),)'}) не був ООР;:JllечеНJпl? ..

Тепер треба буде :~нернути аа него неї ГРOlІІі. ІЦо
він ~Іоже ь:оштуваТIІ ~ Богuто то пrпно, UO ('УІ\
НО СИ.]ьнс, а мун),ур був ;зовс.їм lЮВІнl... C~~[ (nll'нет,

кажуть.

I\ОIlПУЄ

три

ЧИ

чотири

РИНСЬІ,',

а

що

сам мундур ! hO.11I .1рt'ы\o верне ;(0 І\(\еарнї. то }І 1\
ЄГО ПОВІІтають J\апітаи, ф~.lь,-~врбе.1Ь~ а нере,(ОВСЇМ,
ІЦО еЮlже Дсмськиіl ~
І страх напа;Щ,t; на ."IeeЬKa~ КО.1П уявпть собі~
Hl~ прийде ся ЄМУ ета вати при ранортї а тим сна
леним мундуром. І\itпітан роа~lЮТИТЬ ся, ЯJ\ вош\~
•

нриь:аже

,tJ1!

со:

Вlj~оорати

ЄМУ

~IYHд.yp,

а

ЄГО

сенчас

•

BI.'~-

вести на RUХЦИМРУ*), ЯІ\ вяаня, І\()ТРОГО буде су
дити еуд ВОЄННИІЇ. В cy;~ї... ІЦО ТіНІ З ним зро
блять ? ..
Ті ДУМЬ:П не ;(іНОТЬ ,l,?BfO СтеШІІНОВИ ;3ilCHYТI~
і МУЧ}1ТЬ єго не .IСI\Іпе Bl,l, попареня на руках І
fO.10Bl.
А тимчасом героєм е.1Ї;(УЮIJОГО ;І,НЯ, а навіть

ЦЇ.1ИХ СЬВЯТ був .Іесько. Відви;.r.їв єго війт ;І,ома і
заявив,

ЩО

КОЛИ

,.,

ОП

потре

б'"

а

Oy.10

его

.

~1:lІШНН

В

('нрuві СІШЛШІЯ MYHI-~YPY, ТО піп ]>НДО IIPIlїД(~ j({) мі
ста і І10сьвіДЧІ1ТЬ~ присягне Нивіть в· 1l0Tpcui. Війт

*)

\Vасllzі111ШГ ~ С'l'раЖНИЦJl.

-
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Rазав, а він таІ\ОіІ\ саужпп у воі1СI\У ЩО нї
ХТО не може жа,l,атп від лееы\t :звороту ГРОlІІиіі за.
мундур... Впрочім пін ,J,UІІН.;JЬНУЄ l\IОШІ\а і КО.ІІІ
,l,іЗНіl('ТL ея, ІДО пі,l,оuрап оБС:Нlt'ЧlЧІі ГРОПІЇ, паl\tl
іКе Є)IУ заП.1НТІІТIJ за )[YH,~yp, .Атже .1есы\o ;~П'fJfНУ
впрнтупав Є.му Bi;~ C~H'PТII, а то чt'Jrже Іцоеl} варто!
ІІотім llРІlIllLl.ш ТІН('П\(l і ета.·lі\ lI~lаl\ilТІІ; прпі"і
НІла IlІІІНl\,щ>юt :~ ДIlТІІНШО і ТРОХІІ вр ЦЇ.Іува.lа .!Ір
С'ька ІІО руках, О()ВН;~іIЮІХ ІlІмаТI\НМІІ. а НI~II~H'b ІІО

чутєм ГО}ЦОСТJI і раДОСТІІ ,~IIВIIB сн ,'IethI\U на чор
IIOOf\Y :\IОIlII\ОПУ ;~lITIIIIY.

,-ІаДНІІі1: бахор IНЧІа що I\a;~aTII ... ;'~e }Іuuшо ~

-

І1іIlЮВ ,-~O MitT()~Jl\.a ІЮ агента від 06p;~lIeчеl-Іl>~ ІЦ()UІІ ОЦЇНІІВ llIЮЦУ.
ІІІІІНІ\ар},(! lIаріl\ilЄ. ІЦО (І1'ОНI) ;;РО{)І1В їй НР
.-lІlче:~JI\, llІf\ОДУ : відчас СЬШІТ можна {)У,10 богато

нторгуНатп. а :ІРІІРР нема епоеu()у.

,111111(1

ТОІІ ,l,PY-

ПІІІ I\О)НIОІі1Р. тоі1: ;~YPHIIi1: Сру.1Ь TЇIlIIlТlI С'Н ... Сна
'1'11 ІНI)ltI ;~e ,1,uбрс хоч, ІДО то весна і jюро:зів
ІН')1і.1

...

Bi;~НIЦЇB TaI\()il~ ,-І(,С'ЬІ\а
"PI)f',~

РО,~Il'Ш)lJ1

ЄГО

еІіа;mв,

('(1 ~[
ІЦО

ІІа н

ТШ\У

У'ІІlТе.IЬ

вцmн'у.

1

НІ,,"

1l01,.а;m В ,-ІееІJJ\О, ОІІІІllЮ ,1,0 І'а:зет _. цї'ші!' СІ)ві:г

('Y'~(' ;шаТJI, Ш\ОГU Hi;~Bail-aIOГO ('1I11i.t )Іі1ІОПJ СТ('IІI11ПН ...
-

l1UII! -

"рофt'('ор.

,~)lВy(; С'Н ~ШТІІ -

I1yeTIITr,

) Н' .~OHi рШО'ltl. -

в 'l'а:ЮТIl~ -

і НІ) то.

ІІіІІІ!'

111 І ТіН: ('}І ,~iJ.IIJIIJ(\

1(0,111-6 ті,IІ,lі.!) ТО ІЮ JlOIJ lІіСЦ.1l.10

.1.'.'I.ІіОI:IІ ...
--- 'Го (;:\1 \' ті.1I.1\О 11 11 ~IOГTII :\1 оа,!'. -- І: і ;lll (І 11 і ,1 іН:
У" НТІ'.ІІ) pїlJTY 110. Та :t~ ~LI,jl [lilllіІ У'НfП'.1Н. {/І'::П"1"1"111'" ~(~';lpj (Н1JОГО піJ, HinTil, хо'(нї (п ('.1 Y~IIН: У
1:f"lj"ic-'I~\' 'І 'т'упас П('l{) ,:r"('T.l;OBY ilР'І)':'"І' () ~1\'lJl\"I)'
І
~
-.

.'

•. ' , , "

..' . ;

1 1&1

-
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lIi;~II~H' 1,0.111 ~laТlI 1(і.\('ТР; ЩЮф('('ора~ 'III~[ хата (ю
гата •• ]('('I)lіО ТЇIlIlI1"1> сп Пit,ЙЄIО. lЦО Є~I У ІІЇ І Ю :1.101'0
НС стаll(, \('Н. ВlIрочі~І RНj>атуваШI i-~іl;~іlЮlllіlI .11('
нваіІі(l(; ІІЇ І J] ВІ НР:ШIlIJШІIІІВI і ;~Y~IaC IІрО ес :~a.H'1\O
~IP}JlI(,.

IІЇіК

ЩЮ

НіН'. (ЦІіІІ

('ШI.НIlIН

MYH;~YPY.oo

ІЦО

таl, (ЮГёIТО ГРОІІIІІІ"і МУСЇІЗ ІіОІ1ІТупаТJIоо.
O,I,lIill\ НС ІІ(І~IІІ.lIШ СН .1(1('1)]\0. ІЦО IliНІ І,і\lІра.lІ)
,·tf'~H'I)l\IliI, 1І()()і\IIIШIІIІІ его O(JВH:.lilIIY ГО.lОву і РУlіlІ.
JlilI'OBOIHIТI) Є)ІУ І (і. 111ft ~ІіIlIOIі. в()їlСІ\()ВIІХ ІН')ІНО
е1'шІ. 1\0.111 1Іі1 TI>(lTII'-і ;~(lIII) ('І)ІШ'!' В(1IIРРО;\І ()рilТ
Нlнші:J .Jtч'ы\1 В.lіІ('ШІ:\11l ІііП])~IJl аїl, ,~O lіін;арнї і
.І('('І)І'(). 1І0llРіILЦіШІІІІІ ('Н :~ ІІІВІ. ТНХНР:\І, :} ВР.lІlJіIВІ
('траХО:\1 ОТВОРІ/В ,~В()pi li()~IHilTII. 11('1)]11І111 1І0()і\11І1В
(:1'0 ,.'~"~(('І)І'JIJІ :\ІІВ/О :HI~I ІІНОГО (' ~':\H'IН\Y в 1\O~llIaTЇ.
Hi;~HHB ('Я :~ Іір,і('.Іі\ і Г.ШПУВ :{ lIi,~ .ІоUа ІІа ('ного lIi,~
;~ёlJIOГ() .• I(І(:I.IiО. (ЦЇТllil IItr в 1І.lіll1(. ОІюні('пш ('вії1
1І0ВОрОТ

:1

ур.lI)(ШУ

ГО.lО('О:\І

ІІР"Д;І В.IСНIІ:\I.

ТРОХІІ

11(1

1І.lі\lіУIJIВI. ,.k~I('I)lilli"'r Bi,~1I0BiH Г. ІУ:\І. ІІІ ВО :

- JТ~', н 1)il11 у. Оф(lР~IО. ІЦО то()і :~O()I)() .('(.ВН'Г
(;УВіІ.1О ('Н. 11(' ВРРТ(1СJlI l(і.ннІ. ХТО-ііі то ТРІН' Till~
га РНО ~T()('ТlIВ ~ 11 (ІННО :за ;(іВІIIІНУ ВОЮВіШ ~
-

НЇ IliIІН' J\ШІJЮ.ІЬ. Н Н(-' воював :з ІІЇI\lВI. Прп

ОГНІІ 1І00ІНрIlВ ('H~

ратував ,-оrтпну

;{

Іюжару.

Ага! ратував :tПТlПІУ :~ І10їКару!
Г.lу~(.лші ('.нша др~f~ыIгоo мов ножем кра

ЮТІ)

.1 P('I)(\oBr

('rf)J~r.

НіІ IІtіН'П:. ('ІІі1.IСЧIОI'О :\ІУІЦУРУ lІі,l, 1I.laIl~(," Н
('У)ІРРІ;У Ш' ВlЦI'(). ОТіІ," ,'~(,M(,I.I\(":":I 11[>0 ('("\ і-і ІН' :Н'а
;~y{-; .• 1С('III\О, на ХВІІ.ІЮ ] ІОТЇІ IІСl1 1111. bi,-tХ(ЦIІТ[) :tO
.1 іЖI\а~ р():~u 11 ріl {-: (' н :~ ВС . 111 Ііі І )( TPY:~())[ 11 Оllill Н'ІІІ 01 11
p~'I\aMII, ('I;,la,~i1Є ;~IІЇВl"ІrIlIIJI ~IYI1,~yp Г.;Іа;tl\() ІІа ІІ()
:111 ЦlI , однгi.lЄ МОnЧІ\И ЩО,1,СНIІУ одсжу, 3tlКУСУЮЧlI

- 52вритім зубн :J бо.ло, а n БіНЦIІ еїдас 1\0..10 дlЖБа на
екринцї і ДY~IaЄ.
- Г();~ина можr О('І.ма. В ~OMHaTЇ темно. Беї ТО
ваРІПІІI. h'.ОРП("I'Н Ю1JIf аї ('МаІТ, IIJЮХО/І,ЖУЮТІ) ея но
~liCTЇ. ІІана фе.11l);~nе().lН HrMa таh'.ОЖ в касарНIІ. Дем
(' 1.1\1111 виі1IlІОВ УЖ(1 на ~IiCTO, JlІншаааВШIl "капра
.1PRJI ві;( :~HH~' аа ІІПt'НТIІ СТРІІІПЮІ ;(0 рапQPТУ і дО
l\ШІГИ хорнх. Щu то а того н<:ьиго буде? Як ту по
I~a:~lynaTII ееІI МУП;(УР? &-lееько наДУМУ6 ея, кому
lIai1lIep~IIe ПОl\ааатп 61'0. ДеМСЬБпіl не замітив ще
НЇ'lОГО, навіть нr;~остnчі бnlJнста. Чп Жr~аТІІ ДО зав
ТРil ?
BrpTtl6 3 міета НрІІНТС.1Ь СТСІІІППі1. 3 преве
.1JIЮП'1 жа.lr~І OlIOBi;~a(; .'ІССЬІ\О ('ВОЮ НРНI'О;(У: TaI~
j Ti.lh'. пп"ратував ;(іIТННУ, сам троха повік СЯ~ але
то пес O:Hlh'iI, I~О.lJ1-б ІЮ топ Пj)ОБ.1ЯТИП мундур. Що
робптп? Прпяте.1Ь ра;~пть НС ГОВОРПТІІ НЇЧОГО Дем
('ЬІ\О)ІУ про )[ундур, ті.1ЬІ\О аж неред ca~IIB[ рапор
ТО)[ ЮНІітановп нока;~ати 61'0 відра:зу і оповіСТІІ,
ІЦО lIpaB,-~a. І\анітан, хоч бе:Зllастанно БРПЧПТЬ, чо
.1опіІ\ IIr Ті1І\ІІ" :1і1I1і1ХГО .~ІПХJIlі, ~ЮЖС ІІЇ'ІОГО 3.10rO
ІЮ в:(іє.

;~U.1НiKar. ен ;~спнта ГО;~Иllа: ПОЯІ~П псртають
а )Іі('та. труuачі труб.;ІЯТЬ на ЧОТІІРИ труби 1'0.lOCHe
l'сtгаіtс: гa~ip n І\(t('арпп трснає lцr 3 ГО,-~ПНУ, ВI\ін
ЦП нсї ;за~[()Ш\аЮТІ) і l'1І.1ЯТЬ.

О JIіпночп псртає ,.~~с~[r.ІJБІIІІ. І\зже інфантсрп
('ТОПН. ІЦО )Іа В с.l)їI\UУ В НОЧП, принеСТІІ 3 ь:орптаря
('ьвіТ.І0 ;{О .. HY1l' ". ОГ.1Я;(ПЄ, ЧП неї чеРf\ВПI\JI СП.1Н
ЧIlХ ВОЯJ\іп еТОЯТh РЯ;~О~ у ніг .1іЖОI\ і 'ІІІ НaJ~рпті

ЧІІСТІІМИ ОНУ(Іnа~ПІ. Одна пара черевиnів не 110,].0бає ся єму, копає єї вогою, черевики летSlТЬ під

-58десяте ліжко. Чути, як СтеШIIН стогне у снї; крізь
~атиенспі губи ДеМСЬБОГО вилїтає слово "оферма

"

; a.1C

пап І\аНРН.1Ь,

u ·

соннии

по

ВИШІТlМ

У

•••

МІСТІ

пині, не .має тспер ОХОТІІ ~аНІІМ<.lТИ ся леда інфан
теристом, тілько каже тому, що сьвітло принїс,
стягнути собі черевики і пантальони, розбирає ся,
кидає

ся

на

застелене

уже

прислужними

ПІддаНІІ

ми ліжко і за хвилю хропе разом 3 ИНІІПDПІ.

Rарогt, marsch!
Година пів до шестої рано. І\'омпанїя стоїть
готова до виходу на вправи. Рапорт уставлеНИІUІ
окремо. Стешин без пояса і баllІета являє ся 5П~О
мародер. Руки і голову має обвяаані. Топа.РИІІІЇ (J
компанП, дізнавши ся про єго приго~у, жалують
єго. Феol1ьдвебель гнївно питає ся: де Стеrпин? і
чому не віддає мундуру до магазину; назпває

єго прптіrtІ "му;т,ьом".
Стешин не знає, як відповістп, але в тій хвп
лп над'їзджає капітан. Господи! що то буде? У
Стешина серце НІШ зі страху?
1\,(\lІіТі\Н ;J.1П:1ПТЬ 3 1',ОIlЯ. Стас перед устаплс
ННМИ ДО раllОРТУ ВОЯІШ,МП .•• ] І r.РПІІIJ[, ДP~'ГHIЇ о()
НIНfі1ЮП) служuу; третий i;~c па варту; чеТIЮJ)'l'IІI'"'1
жалує ся, що єму не знати, n ЯІ~ИЙ спосіб щезла З0ВСЇм нова сорочка; пятий Стешин:

-

Пане капітане, мельдую ПОС.1УШНО, ІЦО Я

вернув з урльопу.

- А тобі ІЦО етало ся! - питає ся 3;~ІШОn:l
ний капітан і оглядає СтеППІІШ. від ніг ДО голошr.
- Я paTYBan ДИТІІПУ з ОГНЮ і попаРИll ея.
- Що ~ - питає ся капітан і І~РУТИТЬ голоВОЮ. З неДОВlРЄМ:.

-
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СТРПIlІП І10nтарнс, ()1I0Bi,:~a(; шцро(іIlЦЇ, jlI\ 6у ..l0.

-

ІІе :\южr (іутп!

-

IШі(,Р 1';llІітан. -'-

Тн?

І ИРі1В;~У Т1І l,tlі(\РIIІ;;

-

ІЦ.І(' се.-Ю ]ЮСІ)віr~ ЧПТl)!

l\анітнп па;~У)LУС сп ХВН.ІННУ, І10'ІІМ нптає ся.
СН.П)JЮ HOllil ІНШ СП ТН:
,'~0(·1IТ1).

ІІу. то ]I,~II Ilrрr;~()в('їм :~O .,~Iilр():~віаити",
а І,О.Ш nppHr~[()

:3

(\l\зr!НО1}ШП, оповіІІІ МРJ-IЇ вее до

І\.1tI;~llО.

СПЧПllП r-~ИRУЄ (,H~ ІЦО },нпіТі1П Т(1І\1111 еПОl\іЙниЙ.
Отже на{)прає ві;~Rагп і, І~().;ПІ fiппітан має вже звер
тати ('Н ;~O елї/~уюч()го

воя~а

R

рядї, починає

на

НОВО:

-

ПРOJпу пана І\.нпітана.
Що та к.ого ?

Сllttлип ея ].нчІЇ І-ЮRИІІ

MYH"lYP;

я ЄГО :зара:з-

1f00-:;lіl\)'.

()()('ртас ('Н па ~}ёНIЯТІ\.ах

n

.'ІЇВО, GіЖПТІ) ;1.0 "цу-

1\",

хаllНЄ ~IYHДYP, ІlIаІП\.у і череRІП~И. стає нано
по в РЯ,J,Ї і ПОl\ааує Be~ !\(tпітановп. Фельдвебель
чррвонїє, не може спок'їІ1но встонти. Демсь:кий 0твпрає ПІИрОКО ОЧІ!. Капітан бере в руку вафенрок,
ог.ТЯ.Щ(-:, пробує еП.1У :зітлїлого еукна, роздирає
:\r~'IЦУР ()Р;) lIНТУГН. ()Г.IШ,·~аr. ІІІі\ПI'J і ()lЮnПДІЮ дп
ВУ(; ('Н ВІ lІІа.ЮІIІІМ ,'(іра:\( Bi;~ ОІ'НЮ. ЧР[>РВПІІ.н ПОН у
Іі:і\.:ІП, u;,\lJиста не~ш.

-' І

ПРiln;~У тн !іі1ЖРПІ?

-

пптнє ся п~е раз.

Чого-ж бп л :мав Gрехатп!
Стешпн ГОДОСО)І певним-

-

лідповідn,є

-
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- Вже ТО ~ІП ;~i3HaЄMO СЯ, чи те все праR;~а!
каже капітан. ПО.'Іаго;:J,ЖУЄ Р<lПОРТИ і ві).хо:~ить
:~ КОl\пшнїЄJО на вправи.

СТСПІПН Іцово.Н'НІнІ і капітаном і собою. Не
еподївав ('H~ п~о то нее екіНЧJIТЬ ся TaI~ .J,обре. Тро
ха .1ТПШ~ ;~аt'М~'ТIІП єго .1їкар lIо.л\овиїr. ОС1ядаю
чи llЩШр(lні міецн. сь:рпппв ен ТаІ\, ІЦО СТеІПІІН ПО
такій )lінї не надїнв ея нїчого ;~оброг() .. Тіl\ар Сllll
тав ('н. хто Є~IY ІІсревя;зуві.1В paT-ІІІ; еам обмив ЇХ.
oг.1НII)ї~~
ХОРІІХ.

-

ІІ('j>llпа::ав

і І,а:шІЗ

остаТІІ сп в комнатї
.
r~(Ot'JI ji)(' :юВ("UI ПР:j,І(!; ;~Y~IilЄ C'ovi Стс;~ileTЬ І )0]', ~[()iIiC Il тю трооа oy;~e прu;~а1:.'

,

1111111 ваТІІ

,,..

ВО.-Іа.

І\,Оl\IШ\ ІІЇН ВРРПУ.Нl Bi1~e :3 МУПІТРІІ; БtllI іТі1П ВП
IlИТУG ('11 ;~Ol\oI-1i.1ДHO О ІІО.J,рuбицї ПРИГО.J,ІІ СтеlІІина
і ІЦОСЬ собі :шппеує. На ДР~ТТПІ ;~eHT) }\Шl\УТТ) Сте
ІІI1ПЮПП. ІЦО ('ам нан .,гру{)пІ1" ПО.Il,ОНАН}, 1\. IJІЧ('
<:1'0 ;~o ('вен:ї lііIНЦt\Пlрії. CTt'II 111І І i,~e. ПСІН'ПНІІІІ о
СВОЮ

;~().П()~

(І. ІР

~IО,П,ОЛIІПh:

ВlIТі1(;

ЄГО

:шrІ\,il~()

,10ВОIO. JiaiJ\t l І1і1В1'П) НJ\ ХОРОl\lУ ('Ї,~атп на

ОIl()НЇ,~атп.

НІ\. б~·.10.

11 отї ~I

Нt\lIlТl)

('ОГІЇ

ГО:

Щ>І('.lО І
11 IНIJI('еТIІ

знїІН'ЧРНlIй ~IYIЦYP, IIIalll\Y і череНlIІ\ІІ. OГ,IН;~aє нес
:~Оl\,.ш;~но~ IIIlТi1C (',Н 11((' О дrНJ\і НО;ЦЮUІIІ(і і І,а;І\(':

-

ІІ У.

--

r)

--

..

;~()()P(1. ~)іН)t'РП то :j еооою.

СТellllІJl :{u(,прає ~lYII;~YP~ пеес ;~() )Іtll'а:mпу.
ПО 1ЦО І:ОЖ;ОI(І ОГ.1Н;ЦН; тш\ С('Ї1 )rуп;~ур І ШІІІІІТУ(;
СН 11 ро В('Р":' ...
СПОЧllШН; со(,і СТРШllll н l)O~l(J;lTЇ 1.IH ХОРIІ:\:

ІІа ~ІУl11ТРУ НІ' XfIД1fTL ~~o()p.~ Є~IY. HiJ-\Р TIJil;JPIH,
МІ1UУП, :'HЦ.~ ТРОХ:І ;-m гої.ю ен, ,ру '~IJ Tal'O"~., а .'lJ·I;a р
І':nЖ(',. 11141 ІЦР ::ю три TIfi-юfі IН~ тryТTHT[, (:го ,-І,О C:1Y;K-

-
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би. Три тижнї, атже то вигода, якої НОІllукатп! Са
ме тепер відбувають ся вправи в поодинокіі'і КОМ
панїС такі скучні, що томлять більше. вїж цїса р
еы\i маневрп. Сні '1не собі ЛеСЬІ~О ще три ТІІЖІІЇ" і
аж потім верне ,],0 І~ОМШ1НП.

В два ТІІЖНЇ нійнїІ1ше одержує СтеІІІІІН письмо
від учителя з ее.lа РО;ЦІННОГО. Отвпрає его: в се
рединї гарний банкнот паРТОСТІІ пять ох ЗОЛОТИХ.
Хоиаf: НЯТК.у і i:~(~ ,7~O ІНСНЦЯ. ІІІ Bf'I~I) СС:\ІОЇ І~омпа
НЇЇ, Ч(),іюві}~ нр:~вича}іно РО;ЗУМllш'"і і НРОНОРНИЙ, знає
ен ІЮ .ППНС на llІТУЦЇ .1ilТU}Ш старих черсвиків ВОІ[
СІ\ОВІІХ, але 11 Н(1 IJПУЦЇ маханя перо,М; чере~ те
З<НПВІі1G

уря);

надворпого

писа.ря

ЛИСТІВ

ДЛЯ

ПІХО

ТИНЦЇВ цїлої семої l\,омнанП і має 3 того невеликі
i~OX(ЦII. ОТЖС відчитvє ІlІвець Стешинови письмо

під "професора". ,ДІшні річи там понаиисувані!

lІО.;1І~ОВНИК мав письменно питаТІІ ся війта, чи то
правда, що інфантерист той (1 той, іменем Лесько
Стешин з семої компанП, виратував дитину 3 ог
ню? Війт, а радше за війта учитель описав пол
КОВНlIКОВН докладно геройський вчинок Стешина,

піднїс єго відвагу і aac.]~:гy,. війт на те все при.ло
жив печатку гpOMa;~CЬKY

1

ПІдписав ся знаком І{ре

ета еьвятого. Яко еьвїДКИ підписали ся, два ПРИ
сяжні і У1Jите~lЬ. - По ЩО онн моглп ПІІсати ДО nій
та
думає Лесьь:о. 11сnпо Іїде о те, щобп

r-

громада заП.,lаТІІла за мундур

...

А ту ПЯТБ,У ПОСJIлає СтеШИПОВlI ЖИД l\10ШКО
:т, HlIp<:tT"YBaH6' дит'ини. )(ав би більше, -'- так 60-

~"~(lй казав"~аll~ІСати ...,- але TeII~P будує СЯ і не мо
же НеЗЛИJI ЖІЩ тон 1\іОІIIКО! Пятка придасться,
навіть дуже;' СтешИн "3 неї раД, та v'се-ж такіІ СМУТ-'

..

-
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НО (;му но тім lllH~IJl\li. Сю il\i.I.:Il'.U G~lY· l'pOMa,~II, U~(~
;щ нrгu uy,~~r тррнітп. ІІр}>('д ІlIrвцРМ ~шірює ен,
lЦО ІІа добрий .-ІНД ЖІЦ l\IOIIIl\.U ІІОВІІНСН :ЗНll.l<lТІІТІІ
:JjJ

МУІЦУР. I~o.III ДІІТІІІНt 3IOIiII~a, то най же ~[опІКО

1I.ШТПТЬ. 3пі;щп rpO)la,1;i1 ПРПХО,1,ІІТЬ ~O того?
O,l,IIaJ\ пебаllО)[ 3(10УВ(1Є .1ecbI\0 всю ту ПО;І.ЇЮ
і адоров пертає до IЦO,-~PHHOЇ с.:tужби в КОl\1ПННЇЇ.
Навіть не :шає. ІЦО УЧ1Jтr.1Ь ОІІпеап ,101'.la/-~HO 61'0
В 1 1П1I0І\ ІЗ I'a:~PT(\X. не ана Є~ ІЦО теlН'Р ТJlс,нчі .1Ю,'ДIІЇ
е.li1В.гшТІ> .Іf\СЬJ\.(l СТРlllllН(1: а вже то t;ГО ;-ЮВСЇ)[ не
()()XO;~IIТI), ІЦО ІІа IIi;~eTaBЇ єго lI}>І1ГОДIІ O;~Ha н}>отпп
іІ\л;~іпеl)l\і\ IJ(\:~rTi\ иі;~нее..Іа ВJlСОІ\О ЄГО пі;~вагу j
ХРlн'тіЮН'І)lіУ .ІЮ(ЮВ. 6.~1І1і1\ПІ)ОГО •. {)(';J Ol'.l~ЦY ІІа. ві
p~'.

ёl

1I~(~

вне'ІІЮ

IІЦIІ('('.lа

ЖJr;~IІН'I)I,У

TPY<'.lIIВH"I'I.

(IёІТI.I,а НlIРёlТ~'ВёШОЇ ,:~IITIII"'. <:1'0 ('а мо.IІО(Н'ТВО, ПlI
('тав. "(lванс ХРIІ('тіШIІIJI;l ІІа вr.Ilf1lr:шу 1J('(Н':НН\lі11 і (~TI.. Стrп" ІНО нп ёІ І1Ї на ,'ty ~II,Y ІН' 11 (>11111І1.10. II~()
J~aB та Юlіl I'ЩНlІІ(і Мёlтррін.'І ,~O II~I'. 1':1 РIІНіlllОЇ l'татї.
~~ill':rilIlOB •. 1l0e: .IIIIIII~ СІ'О. II~O Bi,~ 'І;Н'У '1'01'0 1Іі1M~IТIIOI'O рёlllОрТУ l~ёllliTillI О(ІХО;(ІІ'І' •• ('1( :: 1I11~1 111'11н:аro, ;:іЦ, ІН 1101'U і наJl l\анра.IЬ ДC)1~1)1~lli1 ва ІН'

O/~HY ІІОХП{)І\У офермп ;І.ІШПТЬ ся І-:різь пальцї.
Фо.;УІ);~вРб('.'ІІ> с.1УjJ\UОППП, ЩО иає ~ШІJазин під сво

ЄЮ ]>YI~OIO. про )[УПДУР і но згадує. Чутка йде, ІЦО

І\анітнн ЮІ:mв сму даТІІ С'ПОІіій цїліі1: справі. Гаl
ІЮ.1І1 Т(]Іі, ТО ще і1 лучше.

Псре;( саМИМІІ 3е:ЮННl\1И сьпятамп в суботу
ПОПОЛУДНП мнє Стешин епі.'ІЬНО 3 другпми підлогу
І\орптаря. l\Іокрим піском посипує і соломяним
віхтом тро старі ДОlIІЮІ, КОТРНМ уже НЇЯЮl сила .1Ю;(

ська не може надатп такої білости, якої собі фель;.t;
пебе.тrь бажає... Нараз надходить рахунковий під-

-
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офjl~lIР :J JJO.Jf\.OBJI:H ро::ка:Ю~1 І 1~.IIPH~ СН 1 1ІТппа ;~n
('р()(\ •

Ого! IH~ВI)() ЛЮН'(. ()i,~a ~

і ТіШ, Ш~

uyu

-

,'~Y;\I;IC ('оl)ї .Ір('т.lm

();~НІ'ІЮШIlї IlрН роСютї.

ue:J

б.1l0:.пІ, :!

]Юl(rIСТIJ~lІІ рукаМІІ, ВХОjl,ПТЬ дО Шlнце.'шрії.

- 3нает ЩО, Стешпн - відапває ся підофі
цпр 51 ХОТЇВ бп 6У11І на тпn'ім мі('І~П.
СТ('ШІІН не роауміс ПЇ'10ГО.
- ІЗ розказї стоїть. ЩО сам lЦеар прпс.1аn
тобі срібнпй хрест заС.1УГИ за, то, що ТО,J,ї впрату
пав тн ,J,птпну

3

ОГНЮ.

Са){ ІЦеар -

-

поптарн(; :1,'~ІШ()ВіІ1IІ1l1 інфан

теРJlСТ ІНЧ'І.)( i.10 ІЦО IlРIІ('.1і1 П -: lЦО ~
- Cpi(HIJh'-і хр('('т :~(I(' .. I~TII. таЮIJЇ ~[('r~а,'ПJ, щО
()Y;~PIII НОСІІТП на гру.'ЩХ.
- І ТО ~Щ СР. ЩО то;(і ...
- Ва ее, ;за ее. Il~Oil\ ТН coui ~1И('.ПIIIІ? Атжс
,-~() Тilh:ОГО. ВЧІІJШУ трр(,а чортіВ('.I)lmї ві;~Вill'П. ОТЖС
то

:{tt

ту ВІ,~ІШГУ. оо

з,·~'TJВOв(l нє' СТ"ІІшна ;;міПН6 СП в ~II\reI) ІІОЧУТЄ

Pi1:~()(,TТI і l'Op,-~O(,TH, ItOTpC на .Лlцr Єl'О, НОІ,РІІте ІЦС
('.1Ї,~іІ:ЧП ІІOlт Р('ІШ, ВІIl\.'IІШУЄ .жппш'і ру ~ШІІrЦf). Рів
ТІО'ІЩ'JЮ

-

ІЦОСІ)

f;l\IY

(')ПІНИЄ

llI,J,,J,ПХ

У

гpY;~HX.

Іlанс фсt)ср, чн то ]Іра В,-Щ ~
11ра B,-~a ~ енну.

І ~~a MYII;~YP не бу,'~УТЬ пi;~ )lCпе нї'lОl'О Жі1-

~атп?

•

- Ет! не говори ;~урниць! Атже за те хрест
діетаЄІП, що :МУН;І,УР епа.1НВ в тю{пІЇ епосіб.
Виходить СТРІНІІН ;] ЮНlцr,.:mрії. lі.,'ШЮ16 1I0рУЧ
тих, ЩО ~[пють підлогу, бере віхоть в руку, мачає
6ГО у водї і замість l1іД~lОГИ ПОЧПНttС тертп цебрик.

-
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-Тн, ('Т('lIlIIН, а ТП щО роБИlll? По що це
БРIІR МІІЄІІІ? ІІптає ен товаРИНІ.
- R! та (,() ... :\rac Стр.ІІIlIН охоту ВПТО.ll\уватп
ТОВЩНIIJJ(),НІІ ЩНІ'IІ1НУ ("ВОГО ;·тO~'ТH, О;J,Шll\ МОВЧІІТЬ ...

l\'[оже ~~lIa н (I)(,(jp}>" оuманпн .1If1Н(' его ;~~ТЯ жарту ...
БаЧІІТЬ нін. ті lі;lllj>іІ.lї і фірерп іЮIВО Uа.-ШЮНОТЬ
IIрО l1~()(,I) :~ І1і,~()фіЦ[fРОI\I раХУНI\()ВП~f; :цає ся Є~IY
навіть. ІДО вро ІН1ГО говор.ить, та нехай ОНП c()ui
Uа.li.lкаЮТІ, ОНІ( НРРі1:І .поl).шть чоловіRа ~.HaTH
ГUТП".оо Чп ТО МОЖ(І uутп, Іцобп сам нан ІЦсар IIрП

слав Є~IY ... сам нан Цїсар !...
IIapa;~ ЯВ.1НЄ ен l\(1пітан
CYUOTY Il() Н().;ІУ;·~НП не ()УВ<-\Є

каеарнп. НЇRО.;ПІ В
в R()мпанП~ а НIJНЇ

R

нjнпІІІІОВ. li,-~()(I)іцпрп са.~ютують, а ті щО МJIЮТЬ

нідлогу, :l ](оважаlIf-;М ]>облнт[) міеце Д.1Я ІЮ])СХ(),'~У
lІана К(1ніта Ніl. ,'~IIBflТI) СН )\.анїтан ІІа НІІХ :m~li
чuє СтеПІІІна.

СтеНJПІІ ~

-

Ніег!

-

ХОДІІ (',юда!

СТ('ППІН lIЇ,:~ХО;~ПТЬ ;3 ВІХТ('l\I в РУЦЇ, стає вп
нростопа J-IJJII IНIP(';~ 1\.1 ніта НОМ.

-

;(Yil\f

l

~IPIIO ТО ТЇІ11 JlТl) -

)\ilil~,e І;,illlітан -

U~O ТН, НЩІІ~:; ~lfI(;Ї J;ОМllilНП. O,~('J>il\ilB Тill,(\. ве.IІІІ;(\,

нїr~:Шil'IfIIlС Bi,~ І Ні ~H'I1їilII1Ol'O ІІаНіІ.
ний хре('т ;ше. [~TII.

1\f 11

'1'11

;~i(,Ta в еріС

на тоСї не lIi;~Ha.1I1 СН.

СтеIПІП{ IlУ('I\ё\Є піХОТІ) :] РУКJI і В H~I)[IIiiI ХПП
.'ІН ~I;H; OXOT~' I:XOIIII'l'II ],аIlїтана :ш PYI;~· і lІоцї.lУ
НtITII (:ї: та І'О.ПІ в '1 J it'"i J~ї.IП lІі,~поеllтr) В.IaСНУ PYh'Y.
6а'IIJТІ), ІЦО :\Ііг (НІ ІІа ,Иі.IIІХ РУI\,НШI'JI;ах І\ШJітапа
'О~ТUВІІТП ;~УilЮ Іюмпді СЛЇДІІ.

-бО-

-

Іди, убери сл і ПрИЙДИ ,];0 канцелярії

-

ка

же капітан і додає:

-

Капраль ni~ ДНЯ! 1,,0МПilПЇн

,10 розка:зу!

Стешин урядованиj""t утїюtє що СИЛИ до цу:(у,
)ІПЄ ен і перебирає ся, МОВ на н.1ЯРМ. Входить по
І\.ірно ;~O J\t1нце.lярії і стає І\.().10 :tВСРПІЇ. l-tаІІіТUJI
І.Jlпl)IaЄ ;~Ba срібні І.·у.lЬ;~СІІП і ІІО;І.ає СТСIlІІПIORП.

ІІа! ма СІН ІШ ТЮТЮН. А. ша вуй ся менї!
СТРlJІПІІ .10ВПТІJ RiJІІітаПt1 за РУКУ, І\і.1JlІТЮІ пп
Рllвас сї і Ь:НіКС ~106pO;~YHIIIO:
- o-по! ~[ОЖСlll ІІІІНЇ ніТIl COUl ДО :міста і

-

вернути аж о півночп; н тобі ПО:ЗВО.ilIО.
СтеППІН стоїть ще ХВІІЛIlНУ, не знає, ІЦО MhG
IШ;3НТІІ. і DІLХОДІІТЬ З Rанце.lярії.
Прп p03l~a~ї )ШВ капіПНІ ПРОМОВУ ;І.О I\О)IIIННЇЇ.
ОповіСТІІВ. ЯJ\r nі.l.;значепє о:~('ржав СТСІППП і аа
ІЦО, НБУ ТО чrt'ТЬ НРПНОСПТl) і Є)[У і І\Оl\[панїі і ста
НlIВ {)УНlllUГО ~,ОФСРМУ" ~a ll:зір, гі;~IlIlЙ Hac.-IЇ;~YBaBH.
СтеПІИН стояв у ря;~ї в ІІоставі З0ВСЇМ не во
нцы\І!,' ПО ~ ІІОХJI.lеною ГО.l0ВОЮ.
- ГеІ!, СтеШJIН. то тепер я нпвіть бою сл на
аваТIІ тебе офеР)ІОЮ! KllIl\HYB Демськпil, 1\0,,111
ІЮ ро~ка:зї розіІЇПІ.11І ся ВОЯІ\П по своїх комнатах.
- Чому, пане капра~lЬ? КО.1ІІ хочете, то на-

311вайте! відповів ЛеСЬRО nесеol1О.
- Ого! вже пропало! - махнув Демський ру
КОЮ. Ще 3 пів року, а ти будеПІ старший, нїж
Н. 'llілько Н<tВЧИ ея тр][р.р 'l'роха читати і писати.
- Я вже ДРУJ\оване ро:зумію і н)'мери :3НііІО

-

І\:<tже на то вдоволений ВJШСТИ'l'СJlЬ xpC~'l'a.

Те nсе збїЛЬІпало СJI,їIЬНО амбіцію СтеППІІШ,
І\tПРИЙ за остатну годину впріс :значно сам у своїх

-
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очах 1 чув ся ВИСlІІИМ що-найменче ВІД I\ІЛЬКОХ
своїх товаришів.

- Іти, чи не ІЇтн до міста? - думає тепер
собі. СтеПIl1Н не має звичаю ходити добровільно на
ІІРОХОДП і, хоч уже ДРУГИІЇ рік С,lУЖIlТЬ, знає місто
:~YiКe мало. Але НПНЇ ІЦО ІІНІІЮГО... НИНЇ СТСIlПІН
убпрає ся і ВІІХОДПТЬ. Стрі чає є1'О ІІОРУЧНІІІ'І: З се
~ЮЇ Бомпанїі, задержує на улицп і мовою, зложе

НОЮ з нїмеЦЬRИХ і всяких С.13ВЯНСЬRИХ с.'1ів, ба
a-іі1Є єму відзначеня. СТРПІИН розуміє, о що i1;~c.
,~~~шує ПОРУЧНПІ\ОВІІ і ще білыlеe ГОРДІІІЇ іде n ;~аль
шу дорогу. 1\.,lе кудп ІЇТН?.. Крутить ся троха без
цїлп по містї, аж нарештї приходить є}[у на ДУМ
що наІЇлучше вернути до касарнї і забрати з
собою прпяте.1Я, ІЦО нераз ВИГОДНВ Леськови в

f\Y,

ПРПГОДЇ ... Вправ,J,Ї прияте.1Ь не має дозволу, БУТІІ
поза девяту ГОДИНУ в містї, а.lе й ;~O девятої часу
богато. І TaR в НОЧП не~ш що в :містї робити. Те
пер Стешин має богато ГРОІІІИЙ, може "фУН,J,увати",
напють ся, наїдять ся і потім будуть ЛУЧlпе спаТІІ ...

Другого ДНЯ 3е.lених сьвят о осьміІЇ ГОДИНЇ
рано, ЦЇЛIlЙ полк У еьвяточних мундурах стояв за
~[iCTOM на ПОЛlі, де аВИllайно відбувала ся МУІптра.
Компанїї стояли О,1;на побіч другої 3 музикою. і ХО
ругвою полкопою на чолї. 3араз ІІО осьмій годинї

uриїхав дивізіонер, Бомандант "стації" і "грубий"
rrолковник. По зложеню раlIортів, полк,овник ста
пуп зда~ека на сноїм пОНИ і грімким голосом ві
і~I:~шав ся:

- Вояки І... Один ваш товариш з небезнеч
~ІОСТIlЮ ДЛЯ власного жнriІ. виратував БЛIlЖНЬОГО Bi:~
певної смерти. Чес1'Ь єму за те, а ми радуємо ся,

-

62-

ІЦО ~Ii1ЄMO 61'0 ~IЇa~ eoUoIO. 61'0 B'1IIHO~ бу,JДТЬ У :ме
нї пrррсьнїдчrнє. що СІогато, (1 може J1 бі.1ыlаa
"а('ТІ) ;~ вне lІоеЬВЯТІІ.-Ш бп ся Ti1lL само :~.-ІЯ добра
(). ІІ1ЖН ього. а НІ\ ВШН,ІІ - В оборонї Цїе(\ рл і віт
ЧІІНJI. 'ГНI\І1М УЧІІНЮНІ інфантерист .1eCJJKO СТеІlIІІН
(' І\рі ІІІ ІВ У цї.lім JIО.Н':У :~OBipє у В.-шені СJI.1П. 8а те
",іетнє він Haгopo.-~y. I\ОТ}>(1 наІЇ бу~~с jJ,.lH вае ;~Ol\a
:Ю~І. НІ, ВіНН Цїеар і .hOpO.1b, наНІ наПВІІСll1Пll ВОЖД
ВО(;ІІНІІІІ, Г.l»ДІІТЬ на В(НПЇ ВЧПНІ\ІІ і НilГОI>ОД.ЖУЄ їх,
ее:; ОГ.1Я,-~у на етаНОВІІще і JIоходженє; бо 8го Ве
.'П[llеетво все бажає, еlюї~1 наї1ВIІСІllIlМ приананєм
UУ;~ІІТИ охоту ДО вчинків, що мають на цї.'ІП добро
блпжнїх. lнфантррпст .]ееыLo СтеШІІН 1"
А;~юта ІІТ НОВТОРПВ імя

-

IIiel'! -

61'0.

РО:J,-ЩВ еп ОІ\.-ПШ в pH;~ax ссмої

I\ОМllіllIЇЇ.

ІІа :~~aI' . .lаипї1 J\iJІІіТі1ИОМ, ~Jб.1П:31Ш ея .1ceI)I~0,
TP(--l~{ТЯ1JНЙ й раJ,оетп,

ЩО Д.1Я него y.Ia;~iКeHO ТПJ\У

Be.lIIh:Y иара:~у. ~-1aB на

еобі новіееНЬRпIl: MYHД.YP~
на,], lLОЧЮГО ,],060РО1\1 і НРП.lаго,J.ОЮ працював 3 1'0,-~ину кравець а помпа НЇЇ, фе.;Jь;~вебе,іІЬ і навіть сам
,.lРМСЬЮІІІ, знаючн~ ;1,0 ЯJ\ОЇ ІІа радн" ~{YHДYP потріб1111І1.

r~IІI'~і::іош'р ::.ІЇ:; :~ ],()ІІН, Hi;~(){)paB Hi;~ il,l.lОТёlП
ТіІ ('рі(ШIlіі. лIН'СТ :mе.1УГIІ і в О'ІаХ ЦЇ.'ІОl'О JlО.'lI\У
Щ)f(JIІ~ЮJ ЄГО СТ('J1JJПIOВlІ ІІа гpY;~II. 11отїl\I JI~)6ажав
сму Вl;~:~на'lеня.

J[(цаЮJlП РУІ\.У,

МОВ свому РІВНОМУ,

I'.il:m в ('та ІІУТІІ ІІОРУ'І ('р{)е. (:'1'(,1111І11 ІЮ міг ('oGi JlїКО

.Ш ВIІТО.II'уваТIІ, чому в TiН~ ваіюІЇі"і ХВНЛП ІЮ нриїІ111.-1() {:му па гa;~I\Y НЇЧО JlIІIІIС, Ti.;HJI\O ее, ІЦО Дем:-.,
"
...
. .
('І)I\1І1l ІЮ подав ип СМУ РУКІІ так, HI~ ДІІlll:нонер ...

-
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І lo.II~OВlJlII~ ;:aIlOHi в ,~І'фі. ш;~у. І IС'ІНJlllіі. il 11('111іО і O('Tallllllii ра::
1I0'1('('ТJJ. II~O l(і.lІІ(і
'l'il.'IЇOII і В і І":ОМ Ilіlllїh
('І!КІІ\І :~('фі.:1І0НіIВ

в ~I':IIТIO ('TpiТlI.'1(\ (i'I'Plllllllil Till,'il
:r J;O,(all .. ~allTilMII IlіІ
і pil ::0\1 :1 Iljl)(OM t;illl pa.I(,~1 (~(,:\I
II('I)/I,~ JlII~I. ВIlРёllЦ1' 1IОIJ(І('ТlIІ()
~'C'-14\1 ,(і.IІІВ ('П В "~~'1111I :: ;~lll\i:~iOIl('I)(I'I. lіО~lіllЦilllТО\l
110.11;, Pil:IO~1

~'Till\lї і IІО'lІіОВlllllіО'I', Н('(';І\
І

(:М.'

JJil.'f('jl\llТl)

('Н

Til,li'"

:\lіРlіУНіlП УОГlі. II~O

::IIil'llI(I '1іН'Т1) ('ІІХ l'ОНОІНВ.

ІН(''''Ц1іJl (,('1' ;LРфі, ИЦll {)у.1ІІ JIРІЦtН'І1і ;~.lH BЇ,~
І10енн rl~Р~J('І)I~Ш'О ,~iI (\Г('IJІПНit ... П (І 1l0ВОРОТ1' ,~() :~()
:\1 у 1Іі1 П lііII1Р;1.IІ) 11(' віД:ЛШі\ в ('Н :JOIН'YM ;~() НЇІіОI'О.
\1 ОН'І(! в ТНІ,( ІіІ;. lіО.11І :: офі I~Щ)('I.lіОЇ :\((,І1і1 ЇЮ(. ВіlіР
110 о{)і,Й В 1i0'IIIIIIІ1'Ї. IIplllllllOlI нmllі. і ('IІОНlІНЮ'11І
lІ)нша:: IНІ,llіОВlІШі;\. lіа:m в (~ТІ'ІІІШІОВІІ JlРIІ.ї-іТJI на
офіІ\IІJ)('I)Jіllіl O(li;L. ()Т('1І111Н UYB (ш ра,\О :!pil\ ('Н ('РЇ
IIР("ГП. ОО ПР :ШilВ IІIIІН'I)lіОI'О СІНН'О(ІУ Ї;LИ. А.Н' ЩО ПР
:\ііl' Н]>ОТlIВНТІІ ('Я. то Ї"І lІінlOВ :3 U.lпеJ'УI[Пі\І ХІЮ('ТО)[

,Lo МРНtlіІ\IІ, :mвl'ЇМ іlшаво lН'Т)'1IІШ У liO)[IIaTY~ :ЮВ
('Ї~1 ІН' ('1\. Іа,\НО ІІОІ\,[ОТlИВ СП. ()() J[OPil,~II.[JI (-;~[y ВХО
,~lITlI ()(':~ І1Іі\І1ЮІ. і ;·;ІІІІНВ "1Ш:~JІаI[('JlР ~ii('I\(' ІіО,'1О
іЦІОта IІТі\ 1І0.·І1,ОПОГО. Прп оиі;(і ;ОШJlВ СН, НІ\ на 110IJ" :LrpiI\;IT[•.ІО(J\!~Л. 1l0ікі. і Ш,Оl'I> l'обі ра:ош. В І~РИ
ТIРlІІПХ ХВП. ШХ (''І';) ра н СЯ (\:ООТі\НТ f-~:\lУ ІЮ~[()ГТП. 0()i;~ ()у в ;ша" РІПI'I'ні->r. :mПЧі1 (то на ІІ('І)ЮІ іl o()i;~. офі
ЦIlР('I.lілfi ... ] ВІІIlО ()у~ю~ ..

Розмова ][РJI ('ТО.:ІЇ ВР.1Н СЯ ІІО НЇ)[СЦJ,J\П. Хоч
,\теПППІ пр P()~~y)[iB сеї МОВП~ однак }HtH f~еяку пі.l
таву ;{\()гa;~YBilTII ся, що про него бу.10 60Г"ТО 6е

Їrl,П~ ()о ;~oeIIТI) Чі\СТО :звrРТі\.lІІ на ІН'ГО увагу. А
.1{іііе ;(iileJ-lОІО пееJlО;.І,їванн:ою бу.-ІО .J..1H него, ]іО.1ІІ,
-

ЯК єму понснпв аДЮТ(1І1Т

-

на ЄI'О честь IlОЛlіО-

Ва

.\1 У;.ІШ\а

ааl'ра. Іа
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ШlрР,~

ніЮIa МIl їда.'IІ)Ilї lОДЬЮ,t

творів. ЯІ~ ()на га рпо ГРН.lа !...
СПТТІІЇ і lцне.1JlШН[ НРJН-ІУП СТСІllИП до І~омпа
нїї і ;~Щ)D:3 У,ЩВ СЯ :(0 ІІН\ВЦП :: просьбою, щоби ему
написав ;~()BГIТI1, ;~уж(\ .lОНГПІ'-'r ~lIICT ДО родичів ПВ9

его щпетє. ІІІвеІ\І) мав дуже ТЯЖfiУ заДDЧУ. ПОtІ Т

І\ОВ('. CTCprOTIIJIHC пові;~ом:.1СНЄ ,.0 ,1;обрім 3ДО ОВ
:110 і Ilов();~женю. Яl~ :Шllчапп() ПРП вояцькім ст' нї"
ІІіlll.l()' JJJIсарrвп Г.lа;LI\О. rra I\O.lII НРІПЇШЛО ся} ему

()IfJlсуватп ІНІНЇІІІНУ нараду па чr,сТl) Леська, ~ по

тім офіцпр<'ы\Ії обі;~, Нl\і він Ті))[ ЇВ МDРI\ппапп і
ПНП:І І ІІІ В; п му:нша ГРН.-lіІ. )(():\liIIlH.1O сп пее і n го
.ІОНІ

(:1'0

І

11(1 rrallrpH.

1І11(",:\(() bhi-іНІ.1О НІІран~й ;LoeIlTI» }LOnrC, але Мі1(I~"),I) I1r :ЮВ('Ї:\І ароаумі,'ю: ХОІІ. І\(),'ІП lllпеЦІ) пі;\чп
Тіl в (:Г() .~[(\(·',tШВIІ. той IІРОТНВflО РО:Jуміп пес під по1';!TnY ;LO l~іТIJЩ і IІР )(ан 1111101'0 (lі.IМJЮ i~O;LaTII, ті.IIІ)1:0 1I0:l,'LopOH.1HB ІНЦIІ'lів і ('ВОЯJ:ів і ТТаетку та ЦЇ.'lу
В;ІВ Вf·j'x .. 110 IO.Onn ра:іін". Н JlіН'ClJЮДУ ~Ia, ТЯЖf\.IІІl
'l'P'y,'~

О,l,t'/lжа

IllleTI~JI.

.

JI НІ ~~fll~), Вl,:L ІЦНе.. юного "Clt І"
IРрМI[

.

ДВІ

ЗАХОДОМ ПРОСЬ81ТІ У. Н. СОЮЗА
ВИХОДЯТЬ:

1.

Місячні книжочки. Передплата в 3JrYчених Державах вино
сить річно

75

цит.,

а поза граиицJПlИ

Зл.

Держав ріЧНІ)

$1.00.

2.

Газетка для дітий "Цьвітка". Виходить раз в міс.иць. Пе
редплата в Зл. Державах виносить річио

иицею

75

цит., а ЗІ', гра

$1.00.

"ПРОСЬВІТА" У. Н. СОЮЗА МАЄ ДО ПРОДАЖИ:

1.
2.
3.

Місячні книжочки, Річ. І. 12 киижочок s року
1914 ......................................
"Цьвітка", Річ. І.

-

Сьвітові Перлини. Ч.

чисел 3 року

12

1. N.

1914 ...... 75

Ч.

"

2.

l.

Тарас Шевченко. Кобзар в 2-0Х томах

5.

Бедвін Сендс.

"ТЬе

10 цит.

Джіовані Чіамполі. CїJIЬCЬKa

вчитеJIЬка. Оповідаив.

ашлїіській :мові.

цит.

Толстой. Де любов там і

Бог. Оповіданв ...............

"

$1.'0'0

Ukraine".

......... 1О цнт.
.......... $1.60

Історі.& України в

............................

$1.00

6.

А. Федорчук. Memorandum oJ'."tha {; krainian
Question in its N:ationa! Aspect. ............ 50 цит.

7.

М. Чайковський.

Про аJIЬКОГОШЗМ.

......•....... 6 ЦИТ.

Гроші належить слати або чеком або через мони-ордер, виписані ва:

"Р

8з

R
Grand St.,

О

S V І Т А"
Jersey City,

н.

J.

