
891.79 
855 
ОУ ,в 



ВІRЛЇО'ГRН:Л 

"Ilросвітн. Н11і,і.'.у" с. В. У'. 
11 Ра.штатї. 

Число іннннт. 

:зllаК ..... ~~ 
ч HC~lO біUд. ,yt1J, .. 

1&R.AR.Y 
о F ТН Е. 

UNIVERSITY 
Of lLLINOlS 

891.79 
855 
Ov.s 



ВИДАННЄ СОЮЗА ВИЗВОЛЕННЯ ~НРАЇНИ. 

"ВЕЛИНИЙ ЛЬОХ" 
ТАРАСА ШЕВЧЕННА. 

:з ПЕ}>Е .. L~IОВОІО й II()HCH~HHH)[TI 

Др. ВАСИЛЯ СЇМОВИЧА. 

в ІДЕ Н Ь 1 915. 

НАКЛАДО)І "СОІО.ЗА В:ИRВОЛЕНІ[Н УКРАЇНИ". 
а ДРУІ\АРІІЇ АД. I'ОЛЬЦГ,Аll:~ЕІІА ~. ВІ,\lIЇ. 



у селї Суботові, що колись належало Хмельницькому, 

і досї видно підземні ями, т. ЗВ. льохи. Їх так 80ВУТЬ і по 
сьогоднї: льохами Богдана. Хто Їх викопав, на що, що в них 

зберігавть ся, - нїхто не знав. ТіJIЬКИ, що ще винї показув 

Їх народ у Суботові і розповідав про них силу леrенд і тавм

них оповідань. Між иньшим оповідають, що в тих льохах 

позакоіІував великий гетьман якісь скарби, тільки до них 

дібрати ся важко. Як би до них дістати ся, то CТaJIO ся б 

щось незвичайне на Українї' 3а часів Шевченка таких роз

повідок могло бути й біJIЬше - все таки БJlИзче було до 

давнини, нї2l' тепер. Може бути, що люде з того часу ПРИМ-

8УВaJIИ до них більше й ваги, нїж тепер прив,Язують. А ще 

як московський уряд кинув м робити археОJIьоriчні розкопки, 

РО8копувати могили по Українї, народ, не розуміючи мети 

уряду давав во,пю своїй фантазії і витворював усе нові та 

нові оповідання. ее зовсїм природна річ; усе так бувало, 

так воно робить ся й досі - на наших очах кі,пько то по

встає ріжиих JIвrенд. 

Одна з таких Лв1'енд записана й у примітках до видання 

"І{обsар'я" Дом:аницького: "Люде подекуди переказують, що 

якби докопались Москалї до ВeJIИКого льоху Богданового, де 

його скарби заховані, то до краю вже sнївеЧИJIИ б Укра

їну". * }Іоже й досї ховають сл між народом такі опові· 

* ВОНО може і з тексту па перший поrАВА- ВИХОАИl'Ь, що так ВОНО і Є, .ак 
говорить Доманицький. На ее ВJtaзуDa.4И б отсі слова поеми: 

,. Тоді іх В рай ип ПОВІІускаt:lІ, 
ЛІ. все Моск.аль позабирає, 
Як розк.опа Ве.лИItИЙ Льох 1" 

ті.аыuI "ва остапі РJlдltИ - ее не доповнення ОДНОЇ й тої самої АУМКП. 
l\IоскаАЬ забирав і забирає з Украіни, ЩО було. Нехай ще й усе 1І0забвраг.., 
нехаА у ево)"й ненаСНТRОСТЛ розкопає й Вс.шкиlt Д,.ох собі на Зl'у6у - із НІ.ОГО 
вп.летпть ~lкопаuа БОАВ Украіни! 
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дання про "Великий .Л ьох", )(оже Їх розповіда.1П в таКІІЙ 

Формі вже за часів Шевченка, - та не так якось воно 

виходить із Тарасової поеми-м і сте рі ї. Що більш, як бп 

ПРПНЯТП отсю лєtенду за підклад до інтерпретації "Вели

кого Льоху", - то й головна ідея містерії і сама поема, 

в цїлоиу видасть ся нам незрозумілою, а то й поплута

ною. Та так воно не 6, й ми постараємо ся розсвітлити 

ЇЇ инакше. 

ЩО ДО розкопок МОГІІЛ поет відносив СЯ неприхильно 

іі чому саме, - МИ знаємо. Він бачив, що московський уряд 

своєю полїти:кою довів У країну з національного боку до І{раю: 

український парод уже зовсїм' забув про себе, що вій таке, 

"з абу в своє минуле [пор. "До Основянснка", Го:ионїла ~ .. країна 
а "Гайдамаків", початок "ІІідкови", еllільоt до ,_ Гайдамаків J. 
- а пани, потомки людей, що будували ~"Іtраїну, ВСТИГЛІІ 

вже злити ся зі своїми гнобителями, ПОМОСКОВІІЛИ ся і сталll 

ДIfВИТИ ся на У країну не власними очима, а через московські 

окуляри [пор. тільки "Холодний Яр" та "IІ0CJIзніє"]. В по

етовім розуміннї ще тіЛЬІ~И могили по' степах ГОВОрИI1IИ про 

давну славу дїдівщини [пор. Розрита могила і сам "Великий 

JIьох~', кінець "Свята в Чигиринї" 3 "Гайдамаків" -"а з~)о
билось - над козаками хусточки! (у православних і досї 

дають на похоронах хусточки) білїє хустина, тай ту 3Н1-

муть"], а ті МОГИЛИ, "нашу славуU , росийський уряд Ка}(\е 

розкопувати, щоб і НЇякого слїду З неї не лишило ся. ее 

погляд поета, що Jlюбить могили Й розумів Їх красу, та се 

ще й погляд CBiдo~(oгo ~Ткраїнця-націонала, ЯКО)ІУ виривавть 

ся з душі крик, 60 йому видирають останню ознаку славп 
його землї, видирають насильно, щоб затерти всї слїди по 

колишн'іїl вольній У країнї. 

'Гідьки ж }(огили - се одно, а "Великий .льох:': не ме

гила, "llеликий Льох" - зовсїм Il~OCI) друге. НЇ жалю, .н1 
смутку, НЇ гнїnу не вичитавш із 1I0еми 3 того ПРИВОДУ, щО 

беруть ся розкопувати JlhOX. Що більше, пробиваєть сл якась 
навіть радісна нута, яку ті.1ЬКИ закаламучує сумнїв поета, 

чи припшов УЯ\С час, lцоб розкопати Великий Льох. 
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Передуеїм нам треба відповісти на питаннє, що міг за

копати Богдан у своїм льоху: чи ее собі звичайні скарби, 

'ІН може щось більше. На ес ми маємо в пое~lі відuовїдь. 

~r "Великім Льоху" скрив Хмельницький Щ ось таке, що JI.К 

би його розкопати, то ДУ ш і, які колись на 8СМЛЇ ЛЮДЬМИ 

прогріШИJlИ ся супроти ві.1ЬНОЇ України, спокутув&ли б 

свій тяжкий гріх. і у в і й ш JJ 11 б д о раю. Душі ждуть, щоб с l~ о

Р і й ш розкопали. 3 другого ж боку послухайте, яке неВДОВОJIеНН6 
3 РО8КОПУ в української ворони, того темного духа, що від 

тисячки лїт накракув смерть У країнї : 77 Та JI и Х и й ї х знав 

чого вони 3 тим по ган и м JIboxoM поспіПІають. Трошки б, 

ТРОШКИ' підожда..1И, і церква б упала!" То та сз)(а 

nepltBa, суботівська Богданова церква-домовина, в які" він 

молов ся, щоб ,,~ІОСКaJIЬ ДO~POM і ."1 11 хом З козаком дї .. "Іив 
ся", - то та церква, упадку якої бажав собі поет 

[пор. поему "Суботів": церква-домовина РОЗВaJlИТЬ ся і т. д.], 
а упадок ЯltОЇ ворона вважав руїною, такою ж руїною, 

ЯК I)08KO~ "llеJIИКОГО Льоху" [пор. "дві руїни в сПчел'h~ 
описали"]. Чого ж би воронї СПИНЯТИ дїло, над яким 

вона так ДОВІ'О працює, чому б їй виступати проти роз· 

копу м Великого JIbOXY", коли ~[OCKBa потім до краю знищить 
~~KpaYHY? Се їй було б тільки на руку! Значить: у "Великім 

Льоху" сховані· не звичайні - :матеріяльні - скарби, 

а щось краще, щось вище, ЩОСЬ, чого собі не б а ж а в 

ворона, а за чим зітхають душі, 60 тодї Їх мукам ПРllйде 

кінець. У "Великім Льоху" закопав Богдан волю ~~Kpa

ЇНИ; вона там Jlежить. І{ОJIИ ЇЇ відкопають, то спокутують 

свій гріх ті, що ЇЇ заГИРИJlП, і дістануть ся до раю. Воронї ж 

яке дїло до волї jr країни, над sанапащеннєм якої вона пра

ЦЮВaJlа СТЇ,пько віків і працювал:а 8 такими добрими для себе 
.успіхами! 

Тілько на такій Jl61'енцї міг збудувати Шевченко свою 

"містерію". Він описує тільки РО8КОПИ малого льоху, де 

ВЇДкопано "черепок, гниле корито і кіСТЯltИ D каЇІданах"

рі'IЇ, які можна розуміти і в алЄІ'оричному значіннї - а П\О 

дО "Ве.пикого JlLoxy" вДоволявть ся короткою заміткuю, 
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що до "вього ще й не дошукали ся", бо ще пора ве 

приЙпша. 

ТіJlЬКИ тут іще не кінець!. Самим РО8копаннєм: "Льоху", 

та ще й чужими, ворожими руками во.пї не відібвm! До того 

треба добре знати, яким чином вона пропала, хто і як ІЇ· 

знищив, чому ее так склало ся, - треба знати все мину ле 

України, її історію в правдивому її світлї. Крім того треба 

ще знати, який сучасний стан на Українї, кому та воля 

має дістати ся і чи се :МОЖJIИва річ зі сучасними поетови 

JПOдьии відкопати ту воJIЮ, чи нї. І поет так і зробив. Розі

брав минуле України, схарактеризував сучасне її становип\е 

і доснував свою думку до кінця. 

Треба памятати, що поема "Великий Льох" належить 

до ЦИКJlю творів під заГaJIЬНОЮ назвою: ,,1'ри лїта", що вона 

списана підчас другого побуту Шевченка на Українї, ~оJIИ 

то він обїздив Гетьманщину, пізнавав док.падно людей, став 

дивити ся на вих правдивими очима, коли бачив, що ва У кра

Їнї скрівь тепер "неправда, скрізь Господа лають", п{о нїде 

вема навіть ДИТИНИ щаCJIИВОЇ ("НеВОJIЬНИК"), що "кругом ве 

Jlюде, змії'" [" 1'ри лїта"] - се ті:"Три .пїта", що Їх завершує 

3 ." " аПОВІТ·. 

у тих трьох роках 1843-1845 поет богато продумав 
над історією України і c.nїд того дУмання бачимо в пооди

ноких поемах. 'Се вже не повні туги згадки про наше славне 

минуле, се вже критичний погляд на нашу історію і наших 

дїячів. У нїй Шевченко ПРИ8адумуєть СЯ, ХТО провинив СЯ 

В тому, що Україна заснула, розбирав переяс.п3.вськиИ акт, 
і його огірченнв до Богдана доходить ДО бажання смерти ве

ликому Гетьманови ще в колиецї і 'l'O З руки самої матери

України ("Розрита могила~')! Полїтика Петра І. і Катерини 11. 
супроти України доводять його до невимовного гнїву [" COH'~]. 
- та не щадить він і сучасних перевертнїв ["Розрита 'мо
гила "], землячків із цинковими {удзиками ["СОН"], нових 

Ляхів, які живуть тепер поглядами не У країни, а Москви 

["Холодний Яр'"]. Тільки ж усї сї думки, що Їх подибуємо 

В ПООДиноких поемах, мм та там, писані принагідно, 8 инь-
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шою метою. У "Великім Льоху" вони ще раз зібрані - і мета 
тут така: поетови хuчеть СЯ, хоч у Формі містерії, розплатити 

ся по свойому 3 мину JlИМ ~., країни, 'схарактеризувати наше 

теперіmнє поколїннє і подати висновок з того, яка будуч

чпна жде Україну: він доходить до ДУмки, що над нашою 
u 

землею все на висав якиись Фатум, що чорною вороною 

краК&в над нашою долею, ЩО та ворона братала ся зі своїми 

добрими сусїдами Москвою та Польщею і що всї вони вкупі 

накрякали і накрякують Українї загибіль. Виходить так: 

завинили свої, бо нїколи не загл ядали глибоко ворогам 

в душу, якась темна сила зі своїх руйнувала все те, 

що ВИХОДИJIо доброго 3 народу, їй помагали темні АУХИ су

сїднїх народів - і все те разом довело нове українське по

колїНН6 до людей, які нїчогісїнько не знають, нїчого не ба

жають. Хоч поет сильно вірив, що Україна "встане і розвіє 

тьму неволї" ["Суботів"], - та приаадумував ся над тим, як 

би то могло стати ся. В груднї 1845 року він віднайшов 
уже лїк, додумав ся, що треба "повстати і вражою кровю 

ВОJlЮ окропити", - а.ве та думка назріВaJl~ у нього ПЬВОJlї. 

~r "Розритій Могилї" з 9/Х 1843 р. ВДОВОЛЯ6ТЬ ся він вигуком, 
що "якби відшукати те, : що в могилї схорониJIИ старі 

батьки", - то було б добре: "не плакали 6 діти, мати б не 
рпдала.'· 

Видно там зберігаєть ся слава й ВОJIЯ. СЮ останню 

д.умку доповняв його "Великий Льох~· з 21/Х 1845. р. Тут 

поет доходить на основі докладного знання історії рідної зеМJIЇ 

і сучасного ЇЇ стану, що Україну :може спасти тільки 

"диво" (ее не значить надприродне "чу до"). Як люд
ський рід спаСJIа поява Христа на зеМJIЇ, так Україну 

спас би яки йсь Іван, але такий Іван, що як той Гонта ка

тував би катів, [а ве підставляв їм шиї - див. "ХОJIОДНИЙ 

Яр"], п~о ПОПJПOндрував би все зло [добро в розуюннї укра
Їнської ворони] і не пощадив би рідного брата, як би пін 

був ворогом України, [а тепер таких нема, пор. "Посланіє 

Гоголевп": не заріже батько сина за честь ~rкраїни], такии 

Іван, що розпустив бп правду й волю по всїй ~TKpaїHЇ [а те-
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періШН6 поколїннє - паНIІ - мають правду й волю - на 

словах - пор. цїде "ПОCJIанів до мертвих і живих"], такий 

Іван, що не дасть ся підкупити царським золотом [як 

давала ся піДКУПJIювати старшина козацька], що не дасть 

собі скрутити РУ,К ца ревими чинами [як українські пани], 

такий Іван, що не ~oїTЬ ся за волю України всього зла 

і всїх мук цїлого світа! Такий Іван міг би спасти Укра

їну. Правда, разом 3 ним Іваном УР()ДИВ ся б і його брат, 

підпомагач катів (також Іван), - таких " братів " у нас 
було так багато! - йому помагали б у його "дїяльноети" 

всякі темні духи, - але про нього поет більш НС згадує, 

він мусїв би пропасти разом зі всїм 8JlOM на У країнї, що 

його розруйнує той перший Іван, новий Гонта. 
От і цїла містерія - бо так пост назвав свою поему

от і т а й Н а відкупу України. ее вам не виДУмки польських 

поетів-месіяпїстів про вибраний народ, про незаслужені :муки, 

які терпить ІІольща вїби-то за всї народи, муки, які мають 

спасти не лиш Польщу, але й цїлий людський рід, - ЯЇ, ее 

твереза ясна думка, хоч прибрана у Форму "Дива.", в одежу 

містерії! 

І ее "диво" злучив поет із народнїм оповіданнєм про 

"ВеJlИКИЙ Льох", перетворив по свойому і створив свою чу

дОВУ містерію-п,равду. Теперіmнїй поет, який забрав ся б 

~o писання такої поеми, довів би в кіпцї до того, що па

родини такого Йвана вже HeAaJleKi! Та хоч у Шевченка 
була СИJlьна віра * в воскресеввв України - ["Суботів" на

писаний того ж ДНЯ що й "Льох"], вів до такої думки дійти не 
MIr. Вів знав, ЩО такому Іванови не дасть вирости чорний 

* Не Аиm віра. а їt певність, основана на даних історії. Живі СПАВ 
YKpaїacLкoro народу, на ДУМКУ поста, візьмуть своє - Україна не вмре, не 
загиие. Що вже не вироб.4JL4а перша ворона з вільними козаками - страшні 
просто річі, а мусить признати с.и з жaJJ.ем: "Та й живучі ж, I1РОКJlЛТ~'щі І" 
ТакиJi живучиА увесь українсьшй нарід, тому :Москва, хоч ак вї НИЩИТЬ Укра
їну, не в СИЛЇ її задавити. В часj, КОЛИ Мосв.ва зачне докопувати ся Ао Вели
Koro Льоху, Україна вже матиме стіЛЬКИ живих СИЛ, щоб відновити свою ДаБНЮ 
ВОЛЮ, ЩО R тім ..rlьoxy заховав ВeJJИRИЙ' Бог дан. Народить сл власне той Іван, 
ЩО "РОЗI1)'сrИТI. правду й волю по всій У країнї". 
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дух ~ .. країни, якому ще й ПОМОЖУТh добрі СУСЇДІІ! :Крім того 

.. lюде те м: н і - за такого Івана не постоять, а без такого 

Івана нема що n розкопувати "дьоху", де закопана воля 

у країни. Та вже в тім самім, що Шевченко допускає мож

ність появ и такого Івана серед нашого суспільства, му

ченого своїми й чужими злими духами, - вже в тому містить 

ся доказ живучости української ідеї, ідеї воль ної ~Ткраїни! 

І про се неможна забувати при обговірцї "Великого Льоху". 

Та щоб іще докладнїйmе зрозуміти все сказане, треба ро

зібрати ся ще ЇІ у змістї поеми. Передусїм lІе завадить пригадати, 

що таке містерія. ее слово грецьке. Означав воно такий 

твір, що в ньому оповідаєть еа про lЦОСЬ таємне. Грецьке 

слово lJ.~cr8-:~ - се тілько, що т а й н а. j. середнїх віках на 

заходї Европи під CJIOBOM "містерія" розуміли такий твір, у 
.якім говорило ся про тайну відкуплення людського роду 

Христом. Через те ж, щО найважнїща подїя 3 життя Христа 

- се Його різдво і Його смерть, то в містеріях розповідало 
ся про те, як Христос родив ся [порів. У "Великім, JlLoxy" 
Н~РОдИНИ Івана: поява }[іТJlИ над Чигирином, земля трясеть 

" :~d над Днїпро)( та Тясмином, стогне tlпгиривська гора - се 

такі подібні знаки, як мав родити ся Христос] і як умирав. 

Із тих містерій ВИТВОРИJIа ся з часом вертепна і пасхальва. 

др 3.)1 а, яка з заходу Европи через Польщу перейшла до нас 

і з якої між ииыIIIuI в часом розвинула ся і світська драма. 

rrіJJЬКИ у драмі ми вже бачимо богацько дїввих осіб - У 

містерії бувa.JIО їх найбіJJьше три. 1'ак по три особи бачимо 

ми і в "Великім Льоху" - містерії Шевченка. 
Дїя відбуваєть ся в Суботові веД&JIеко Богданової церкви 

і обох льохів; починаєть ся в ночі, а кінчить ея третього 

дня. По черзї ПРИJJЇТають: три АУші, три ворони, а дaJlЇ над

ходить три JIЇРВИКИ. ТіJJЬКИ сї останнї в свіАКами, як роз
копують ма.п.иЙ Jlbox. Ні душам, аї воронам М&JIИЙ льох не 

цїкавий і вони кидають свої становища: перші віДJlїтають 

у старий сїчовий JIЇС, щоб звідтїл.R приглядати СЯ, щО буде, 

другі спішать, щоб лад зробити з Іваном, який саме наро

див CJI. 
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rraKi особи, як справник, ДJlЯ містерії - не важкі. ее 

так ДJIЯ іJlюстрації, як уряд відносить ся до кобзарів і як 

ставив ся до того Богдана, який вімав Москві Україну. 

Три .цуші - се ті люде, що причинили ся до згуби 

України, хоч несвідомо. 3а те й у рай Їх ве пускають, а 

JIїтають вони по світї і покутують за свої тяжкі гріхи. 

Іlерша за те, що з п о в н и:м и коновками переЙIWIа Aopory 
Хмельницькому, як Їхав ва переговори з Москвою у Перея

слав 1654 р., друга напоїла коня цареви Петрови, як він 

по полтавській (1709) перемозї над Україною вертав ся до 
~Іоскви, а третя усміхну ла сл до голодної вовчицї, до Ка

терини 11 у Каневі, як вона плила Диїпром на пороги (1787 р.). 
Всї три вони прп х и л ь н О віднесли CJI до ворожих намірів 

супроти України і до її великих ворогів, і за те Їм така 

кара. Пригадаймо собі, як народия мораль карав тих, що 

вбивали батьків! Кілько лїт 6атьковбивцеви треба ходити 

на ВКОJlїшках, поливати слїзьми суху паличку, заки виросте 

з неї яблуня, заки зародить, і кілько зусиль приймає такий 

грішник, щоб ПОС'l'рясаТIІ яблука з яблунї - та все таки 3 

них нїколи ве стрясе! А }Іарко Проклятий, що волочить ся 

по світї! Павіть пекло його не приймав за вбивство батыta

матери! То звичайні собі батько-мати, а ее ж ~"KpaїHa

мат и, яку душі занапастили, бо відносили ся 3 прихильністю 

до її ворогів, які відібрали їй волю. 3а те повинна й їх 

постигпути така сама кара, як того батьковбивця! Тільки 

ж вони згрішили 3 несвідомости, і тому попадуть КОJIИсь 

ДО раю, як сей свій гріх спокутують, ЯІ{ ~'r країна полю дістане . 
... .\. станеть сл ее тодї, як розкоп.ають Великий Льох, в якім 

лежить закопана Хмельницьким воли України. 

До того ж часу Їм далї треба буде лЇтати над ярами 

та степами козацькими, а та, що вже дитиною уеміхву.па 

ся до лютого ворога України, до Катерини, та ще навіть не 

відбувала митарств: ЇЇ злочин найбільший! 

Шевченко вибрав з вашої історії три пайважнїйші по
дїї: ПереЯСJIав, Полтаву і скасованнє Гетьманщини, вивів 

ва тлї сих подїй три д Їв чин И, В ріжвім віку: відданицю, 
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неДОJIїтка і дитину в сповиточку, - і всї три З несвідомою 

прихильністю ДО ~Іоскви. ее й характеристика укра

їнського суспіJIьства XVII-XVIII В., яке цїле, від дп

тини до зрілого віку, лину.п:о несвідомо до Москаля: переходило 

шлях ЇХНЇЙ ПОJIЇТИЦЇ З ПОВНИМИ коновками, всякому ВПCJI~r

гувало ея, всякому годило, усміХaJIО ся до того, хто мав ЙОГО 

пожерти! ее заГaJI тодїшнього громадянства без ширшого 

полїтичного розуму, Jlюде, які не розумі.п:и хитрої полїтики 

Москви, се люде 3 дївоцьким розумом, що не знали своїх 
бажань, не могли їх ФОРМУJIувати, ЙПIJIИ за подї.ями, прий
JrlаJlП їх без протесту, що біJIьше, з вЩтїиком ПРИХИJIЬвости, 

не знаючи, що такою бesучасністю тяжко грішать супроти 

~rвраїви і готують їй неволю! 

Три ворови - то темні духи, що нависають над 

~rкраївою і її сусїдами, вад Польщею і Москвою. Всї вони 

нищать свої краї, та тільки українській мало ще своєї ро

боти: їй помагає одна й друга приятелька. Їх вивів поет, 
щоб показати, що в нас не тільки буш такі люде, що несві

домо НИЩИJIИ Україну, а що над Н&ІПОЮ зеМJIею висїло ва 
•• u ..• •.• . 

ЩJIИИ протяг наШОl lСТОРВ якесь 3ЛОВllце марево, що пхало 

її у пропасть. Мала все Україна своїх ворон, що накраку

вали ЇЙ смерть, мала своїх темних духів у історії, ЩО сві

домо ТЯГJIИ ЇЇ на смерть. А в сїй ро60ТЇ ті наші темні духи 

завсїди мали приятслїв, своїх сусїдів, таких же самих ворон, 
людей, що вамісць дбати про добро евосї власної зсмлї, про

стягали руки на Україну: то так НИЩИJIИ і рідну землю 

і УІ\раїнї просвітку не давали. 

Із Тl'ьох виведених ворон найбільшу праІtТИКУ в справі 

нип(ення УI(раїни має таки lІеРJпа - українська - ворона. 

Вона 'й нївечила вже тодї, як п~е яї ПОJIьщі, нї ~Іоскви на 

Українї не було, вона вже тодї "та}1 шинкувала й роали
вала" КРОВ. :~a козацьких часів казала козакам вислугувати 

СЯ, КО)ІУ було їй завгодно, намовила Богдана мирити ся 3 

Москвою, казаJIа їй служити, а як }Іазепа зірвав ся до 

Dоветання, то вона придумала такі муки для України, що 

пекло саме ЗJIякало ся. Потім поробила з КОJIИШЯЇх борцїв 
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росийських Дворян, пов6ира.nа Їх у чиновницькі мундїри, на 

<J)·ч навела пїмецьких кольонїстів - здавало ся б, її роботї 

вже кінець. rrільки ж одна ще біда! Ось має вродити ся 

:\Іесія України, новий Гонта - і з ним треба ЇЙ розраху

вати ся. Та вона знає, що з ним зробити, знає, ІЦО Jlюде на 

~1'KpaїHЇ слїпі, то можна так зробити, щоб той Гонта не 

виріс: зараз його поховати, як тільки народить ся. ее най

оІ1Їпmа метода: вбити в корінї те, ЩО нам ва перешкодї, -
лїпша, нїЖ підкупство, царсьsі ЧИНИ, та МУКИ цїлого світа, 

- лїки, які приписують добрі сусїдки: московська і польська 

ворона! Вбити в корінї всяку гарну думку, всякий 

гарний почин, коли він тільки кому не ва руку - ее річі, 

які аж надто знані в нашій історії, що не треба Їх і повто

рити! Тим гріхом дуже часто гріШИJlИ паші ЛЮАе, а й грі

шать по еьогоднїшвїй день, користаючи з того, що ще 

"слїпі" люде! 
Друга ворона - польська - явище більш смішне, 

нїж поважпе. Вона, щебетуха, не дуже й так ваmкодила 

Польщі - хиба тим, щО завела релїrійну нетерпимість, яка 

довела 'П до упадку з помічю У країни, ВJIaCHe її ЗJIого духа. 

(Погляд сей повторяєть ся в Шевченка часто, на пр. в "По

сланію" : ІІОJlьща впала і вас роздавила, в вірші "Ляхам": 

подай же руку козакови, в "Гайдамаках" і т. д.). А поль

ське повстаннв теж вважав Шевченко нещаствм для Польщі; 

воно теж дїло ПОJlЬської ворони, що 6енькетує s панаМІІ на 
чужинї. На смерть Українї у неї давний, дурненький 

лїк: муки. 

Третя ворона - злий дух Московщини - працює при 

помочі указів, полїції, т. ЗВ. третього отдєлвнїя, кр адїжі , роз
боїв. Де не рушить ся, скрізь видно її ведмежу лапу. 

Наводить на Москву Татар, надІлюв ЇЇ Іваном Грозним, за

водить з Петром ВеJIИКИМ нїмецькі порядки, бюрократію. Що 

до України, то в неї погляд Кара.мзина, росийського QФіці

яльвого історика, що, мовляв, У країни нїколи не було, а 

тільки Росія, і тому можна і-і любісїпько обдирати. Як би 

ж що на Україні заворуlllWJО СЯ, як би мав 8ИВИТИ ся який 
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ГОlІта - то в неІ на нього давнї ВІІпробовані .1JЇки: золото 

й цаРСЬКІ ЧИНИ ... 

От як зберуть ся вам такі три духи, ЩО ЦЇJIПМИ віками 

топтали волю ~'r країни, новому }Іесії ~r країни не вирости! 

Бож треба знати, що з тим новим Гонтою має ще ВРОДИТІІ 

ся другий Іван, прпятеАЬ ворон, ворог України, а до того 

люде ~lїпі . . . Не тяжко буде його чи втопити, чи строїти, 

чи до самого пекла запроторити, як нахвалюють ся всї во

рони. Воно так і станеть ся, значить: нема що й розкопу

вати "Великого Льоху", до того ще пора не настала ... 

Ще як би було кому стати за таким Іваном, Т9 може б 

він і виріс, а то люде поки що слїпі! Та бо вони не тільки 

слїпі, а криві й горбаті! От вам нове ПОКОJIЇННЄ, ті лїр

ники, що їх виводить поет у третїй частинї містерії. ЩО ВОНІІ 

знаЮТI~ про )(инуле України? Послухайте, що вони плетут() 

про запорожські Фіrури - маяки, що полишали ся 3 давних 

часів! ее по їхньому або сїдало для ворон, або ПРИ

стаНОВІІще ДЛЯ панів, які, як буде потоп, туди повилазять 

та будуть дивити СЯ, ЯК мужики тонутимуть; або й тички, 

щоб ЛЮДИ не крали з ТЯС:МІІНУ води й піску не орали! Х то 

ВОНИ таке - вони не знають; а що співають іСТОРllЧНИХ рі

сень, так се дїєть СЯ ПО звпчцї, 60 Ж їх навчили співати. 
Тай співають вони пісень не тому, щоб вони мали ДЛЯ них 

національне значіннє, а TO~IY, ІДО ними можна поживити 

ся. І Ііснї стають усе в ІІРИГОДЇ, як посходять ся люде й панп, 

може бути за НИХ плата. Співати не за плат~', а так, 

хоч би на пробу, не варто - лучше спати ... 

1'0 лїрникп, ЩОСЬ трохи більше за звичайних людей ~ 

А що ж ТОДІ звичайні _lЮДС! Вони й не обурять ся, ІЦО їх 

за Богданові піснї "випаРJI'ГЬ .''" московській банї-прохолодї". 
3 часом побачать, що ее справдї злочин співати про таІ{ОГО 
,~МОШСННlІка··, як Хмельницький, - а тодї вже й не сuівати

муть пісень. Послухаймо, як вони виправдовують ся, и{о, 

МОВ.1Іяв, "нас, панс, навчили", ми ж НЇЧОГО не винні! От вам 

С)'часне Шевченкове поколїннє ~ 
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І де ж ДЛЯ таких JUOдей розкопувати вже "льох"! І ЩО 

зробив би з ними і той містичний Іван, КОJIИ б навіть "ворони" 

позволи.пи йому вирости, коJlИ б його зразу не lIОХОВа.пи ••• 

Тому-то: 

... малuй ... ·ьох в Суботові 
]{осква розкonaла, 

ВеЛ'ltКО'tО ж mo'to Л'hОХУ 

Ще й не дои.tукалас·ь! 

Васuль Ої.мови'lе . 

.. 
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"В ели ки й л ь О х". 
(1! і стері я). 

І. Три душі. 

JIK СНІГ, три пташеЧКІІ леТІЛИ 

Через Суботове і cЇJm 

На похиленому хреСТІ 

На старій церкві. 1 - "Бог простить; 

ми пташки-душі, а не люде! 

А відсіли видніше буде, 

Як розкопуватимуть льох. 

КОЛИ б вже ш в JI Д R О розкопали, 

Тодї б у Р ай пас повпускRЛИ, 

Бо так сказав Петрови Бог: 

"rгодї іх в рай ми повпускаєм, 
Як все l\fоекаль позабірає 2, 

Я~ рО3Rопа Великий льох." 

Перша душа. 

Як була н людиною, 

То Прісею зва.лась; 

1 11евне на Богдановій. на тіА, що і1' він вистаВІІВ у Су

ботові. Вона СТОЇТЬ у Суботові n досі ... ВеJ[ИКIІЙ:.жьох" ві)); неї 

неДЗJIе:ко. 

і Сї дві дум:ки себе не ДОПОВНЯЮТЬ, а різні ВОНИ. Моска.!!. 

забирав і забирає: нехай і все позабира€~ Ti.lLKII ж се (10 11 У ІІЇ

чого не поможе: нехай у свій lІенаСИТIІОСТИ і РnЗl\опає Ве.1ИКIІА: 

ДЬох, то, як наше суспіJlЬСТВО видасть зі себе такого Іпана, 

про ЯКОГО говорить ся при кінцї ~pYГOЇ части, воля України 

ВИJJетить з 11е.lll1КОГО Дьоху, а 'Годі душі в рай дістануть сл. 
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я ОТТУТОЧКІІ Й РО;\IІЛfi('Ь, 
rl' . ут І ВllроеТ:lла. 

()ттут було на ЦВlІнта.рі 

}1 3 дїты\ІI гуляю, 
а тнм І{)руеем ГСТЬ:\П1.неНКОІН 1 

}Т піжмурки граЮ("I) ~ 

А гетьмаНПІа було lПIЙДС 

rГа Й кликне в будино!,., 

()Н, де клуня::! OTTa~1 меНІ 

І ФіІ' і .роДаlІlІОК, 

l~eьoг() менї попадає 

1 нн. руках Н()(",ІІТЬ. 

ДО гетьмана ж HI~ приїДУТЬ 

Іа {lllГРІІна 3 гоетї, 

rfO це іі lllЛЮТЬ бул() аа МІІUЮ. 

()днгнуть, оБУІОТI>, 

І гетьман бере на РУІ\И, 

Носить і цїлує . . . 
()tta.K-ТО я II Суботові 

Росла - вироетала 

Як квіточка, і неї )Іене 

Любили й кохали. 

І ПЇКОl\IУ Я нічого, 

1 Син І;огдана хме.IыІцІ)І(огоo ІОрі{1 був гетьмаНО)I, ВІД 

1659-1663 pp.~ по ВIІГОllськїJI. 

2 Значить гстьмаІlсы1пrl� бу ДИНОI\ СТОЯВ там, де тепер КЛУНЯ, 

'11( IІрШIИС)"f:i lIlевченко. 1\.lУНЛ козака НремеНІ,а. про ЛІ\ОГО ЧІІ

татиме~1О у трстУІі чаСТIІJlї. 

3 Відоl'Ю, ІДО lІигприп бу 11 СТО:Пlцею гетьманів аж ДО До

рошеНI{а. ЯІ\ правоuіЧllа Україна перейшла до ІІольщі, то геть

мапи СІІДЇЛИ n Батуринї над ('OЇl)IOM, ПРІІТОКОІО ,;-"'(еепи. 
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Ні-же злого слова, 

Не сказала. Уродлива 

'Га й ще чернобрива! 

Всі на мене залицялись, 

І сватати стали; 

А у мене, як не теє ж, 

І РУШНИКИ ткались. 

От-от була б подавала, 

'Га лихо зустріло. 

Вранці-рано, в Пилипівку 1, 

Як-раз у неділю, 

Я йшла за водою. 

(Вже іі криниця тая 

Засунулась і висохла, 

А я все літаю!) 

ДИВЛІОСЬ: гетьман з старшиною 

Я води набрала, 

Та В-ПОВНІ ШЛЯХ перейшла Їl\1 2 ; 

1 Переяс.,авська рада, на котрій взяв Богдан ХмеЛЬНИЦЬКIІЙ 

умову з )Іосквою, БУJlа 8-го сїчня старого сти.lю, тому Й lІоет 

каже у Іlилипівку. Відо)[о, ЩО від того часу У краІllа lІuежи1'Ь 

дО ~IOCKBII. XOI( на радІ каза.7[О СЯ, щО Украlllа Mat-: бути са~ю
стіііllа - гетьмана llи()ирають самі козаки, а царь тільки затвер

джуt-: - )Іоскалї так повели справу, що УкраїнУ повіД(')ПРaJIlІ 

всі права і вона опинила ся під московською неВОJlею. Х)tель

НІІЦЬККЙ пізнав, що таке )[осква, відкинув сл від неІ, aJle не

забаро)[ помер, не покіllЧIІDШП справ. 1657 року. 

2 lІерейти комусь Ш.ІЯХ із повними коновками, значить по

рожити добре, бажати, щоб ста.10 ся те, чого ХО'lе той. що nде 

куди. 'ІІІ їл;е. Тут ВIІЯВJlЯЄТЬ ся хоч несвідома та все-таки 

ПРИХИ..'lьність до заду~у UогдаНОDОГО. Тре 6 а було знаТIІ, що 

t 
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А того й не знала, 

Що він Їхав в Переясла.в 

Москві присягати. 1 

І вже ледве янеледве 

Донесла до хати 

ОТТУ воду. "(.lом Я 3 -нею 

Відер не побила? . • . 
Батька, матїр, себе, брн,'l'а~ 

Собак отруїла 

Тою клятою водою! 2 

От за що караІОСЬ, 

От за що l\telle, сеСТРИЧКIІ, 

І в рай не пускають. 

Друга душа. 

А мене, 1\101 еес.ТРПЧІ\И, 

За те не ПУСТИЛИ, 

ЩО цареви l\10СКОВСЬКОМУ з 

ВІН їхав у Переяслав - а в Прісї ТОГО заїlІтересоваШlll не 

БУJIО! 

1 Із присягою ВИЙШJIО на радї таке: козаки й геТЬ}lан жа

даJlИ, щоб царь присягав на}юдови, бо тах усе БУJlО на УхраїНі. 

Та московські пїС.7ІаIlЦЇ на те не ЗГОДИЛИ ся, казаJIИ,. ЩО МОСКОВ

ський царь "самодержавний", що в :Москві JIЮ,lr;е йому присяга

ють, то щоби справи не затягати гетьман присяг, а за ним усе 

військо. Та .Іюде дуже бу.lН З того невдоволеllі. 

2 То значить: за рідпого батька, )Іатїр, сестру - не та

кий гріх пе.lИКИЙ, ЯІ< за рідниА край! І ;s;уша ее з н а €. 

s ПеТрОDИ І, тому, ЩО побив нашого гетьмана Івана Ма

зепу (1687-1709) під ПОJ[тавою. Ві;s;оио, що :Мазепа ХОТЇВ ви

зволити ся з-пї;S; московського ярма, ЗJlУЧIІВ ся З шведським :ко

ролем, Кар.10М ХІІ, який до ПОJIтави все сі у в пер е м о Ж Ц е м 
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Коня на·ПОlла . 
В БаТУРІІНЇ 1, ЯlL. він Їхав 

В ~10C,[,BY іа ІІолтаВlI. 

Я була ще неДОЛЇТОR, 

Як Ба,турин славний 

МОСl\ва в ночї запа.тlllла, 2 

'tlечеля убила, 

І старого і малого 

В Сой}ry 3 потопила. 

я: між трупа,)IИ валялась 

у еаl\ІИХ палатах 

Мааепипих. -1 Коло 1\lене 

І сестра. і 1\lатп 

3аріза,lІі, обнявши ея 

30 МНОЮ, лежали. 
І ha-СlfЛУ -ТО, на-еилу 

~IeHe одірвали 

()Д матер" неЖПВОlо 

Петра, 3..Іе Петро побив обох. наш геТЬ)13Н мусїв утїкати в І;еll

.І1ери і помер у r а.жацу, в Румунії, де й досї спочиJває ЙОГО бідне TЇJlO. 
1 Сто.lИЦЯ }lазеПIl: там іще іі ДО нашого часу бу.lО РУЇНИ 

lІa.J1ацу останнього гетьмана 'У країнп, КИРПJlа Розумовського. Те

пер сєІі l1uац ві,l.НОВИВ І10ТО!\(ОК його rp. Камі.ІЬ РОЗУМОВСЬКИй., 

ЯКИЙ живе в Австрії. 

! На вістку про те. що Мазепа зробив I10nCTaHH€ проти 

)10СI(ОИ (1708), з.!учив СЯ З КаРЛО)I, царь Петро вислав своЄ вій

ebl\O. яке облягло Батурин, здобу.lО його через зраду ОАJlОГО чоловіка, 

уБИJlО ПОJlI\ОВНlІка Ч е ч е JI я А спраПИ.10 страІПНУ ріЗНІ0 з народом, 

місто ДОТJlа ЗРУЙПУD8.JIО, а наЧaJILIІИl\ів міста вїД,ll;aJIО ІІа страшні 

~ІУКИ. Про ее ГОВОРИТЬ ся і в llIевченка у ІІ час.ТlІні )Іістерії. 

3 Сойм - притока Десни; над НИМ JlСЖIfТЬ Батурин . 
.а РуУни того палацу СТОЯТh і досІ в БаТУРИНі. 
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Що вже я просила 

l\ІОСКОВСЬRОГО Rапитана, 

Щоб і мене вбили! 

І-Ії, не вбили, а ПУСТИЛИ 

Москалям на грище. 

На-силу я сховала ся 

На тім пожарищі, 

Одна тілько і осталась 

В Батуринї хата; 

І в тій хатї поетавнли 

Царя ночувати, 

ІІк вертав ся з-під Полтави. 

Н йшла од КРИНІІЦЇ 
Повз хатину, а він l'IeHЇ 

}Іахає рукою; 

Каже коня напоїти. 

А я й напоїла; 1 

я: Й не знала, що я ТЯЖБ0 

Тяжко согріШllла. 

Ледве я дійшла ДО хати, 

На порозї впала . . . 
Царь поїхав в Московщину. 

Мене поховала 

Та бабуся, що осталась 

На тій пожаринї, 

Та, що й мене привітала 

R 6езверхій хатинї. 

1 У нашій lIаРО).l;lІЇЙ поезії lІапуває КОНЯ дївчина uаруБКОВIІ, 

якого JIюбить, не.1lюбови ІІЇКОJ[И не напоїть. Так і тут llIlЯВ.1ІЯ

єть СЯ прихидьність - хоч несвідома - АО ворога УІ\раtIlИ, Петра 

І, тому й така пара за неї. 
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А на-завтра й пона вмерла, 

І зотліла в хаті, 

Бо нікому в БаТУРІНІЇ 

Бу.іІо поховати. 

Уже й хату розкидали, 

Сволок із слова.l\IИ 

На вyrілля попалили, 

А Я над ярами 

І степами козацькими 

І досі лїтаю. 

А за що мене карають, 

Я й Cal\la не знаю! 

}Іабуть за те, щО ВСЯКОМУ 1 
СЛ)"жила, годила, 

Що цареви l\IОСКОDСЬКОМУ 

КОНЯ наПОІЛR. 

Третя душа. 

А JI В Каневі родилась; 

Ще й не rоворила, 

~[eHe l\lати ще сповиту. 

На рук.ах носила, 

.як Їхала Катерина 

В Канів по Днїпрови,2 

1 ГОДІІТП можна тіJIЬКИ ТО)ІУ, хто тобі добра бажа.є, а 

ворогови вис.tугуваТIІ ся - гріх! 

І В р. 1787 вибрuа сл цариця Катерпна 11 ІІа південь, 

бу JI& В Ки'(вї, а ДaJIЇ ДнІпром ІЗДИ.lа аж ДО порогів. Ще й сьо
годнї показують на ОДllій ске.!ї на Ненасптцї DИДОJrИIІКУ. де сп

ДЇJlа цариця. Про сю поУздку згадує Шевченко і в "Нево.lЬНПКУ ~. 

(Як цариця по КоІву З Нечос()и ходила і т. д.) 
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А я 3 матїрю сидїла 

На ГОI}Ї R діброві. 

Я плакала; я не знаю, 

чи 
.. .. 
ІСТІІ ХОТІЛОСЬ, 

ЧИ ~IOiКe ЩО в маленької 

На той час боліло. 

Мене мати забавляла, 

На Дніпр ІІоглядала, 

І (меру 1 аолотую 

Мені покааала, 

МОВ будинок, а n rалєрі 
Князї і веї сили, 

ВОЄВОДИ, а між JІИМІІ 

Цариця сиділа. 

Я глянула, усміхнулась 

Та й духу не стало! . 
Й мати Вl\tерла! В одній 
Обох поховали. 

.яМІ 

От за що, мої сестриці, 

Н тепер Rараюсь, 

3а що мене на митарства 2 

Й досі не пускають! 
Чи я знала, ще сповита, 

Що тая цариця -

2 Ш ту дерний човен; колись-то у ТуреччинІ на І'а.п:єрах 

.учили ся наші бранцї, мусии, приковані до лави, веслувати 

СВОЇj11 ворогам. 

2 По Jlар'одноиу повірю, як душа вийде з Тї.l&, так зараз _ 
у повітрі 3JlїтаІОТЬ сл злі духи та ангели, і тягнуть іl, хто в 

пекло, а хто до неба. ее митарство. Та як хто дуже згрішив, 

то й ІІа митарство не попаде, як ось та мала душа. 
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ЛЮТИЙ BOpOr У І~РНЇНИ, 

Голодна вовчиця? 

C~lcpKaЄTЬ ся. Полетїмо 

Ночувати в t.IYTY: 1 

Як що буде робити сл, 

Відтїль буде чути. 

І в ЛІС 

І на rіл 

Почув 

ся бїлесеНЬRЇ 

11. Три ворони. 
Перша. 

Крав! крав! крав! 2 

Крав Боrдан крам, 

Та повіз у Київ, 

rfa продав злодїям 
Той крам, що накрав . 

.ліс КО.lО старо Сїчі. Видно душі так думають, що 

не иlшов ще кінець їх мукам. 

2 Як ворона каже, що крав, то треба розуміти: збірав, до

бував, а крам се все добре, що Хме.1lЬНИЦЬКИЙ зробив .ААЛ У кра

ЇНИ, відбив УІ від ПО.1lьщі, дав їй ВОJlЮ. Продав - значить пере

,(ав та не З.lОДЇЛ)f - ВОІІИ тїJ1ЬІ<И ДJIЯ ВОРОНИ ЗАО,цП - а добрим 

J1ЮдllМ, що хоті.1lИ зберегти ту 80.1110. 3а те й недобра ворона на 

Богдана. Про КиІв згаду€ть ся тому, що по перших ве.lП1\ИХ 

1l0бідах над ПО.1lьщею Богдан заїхав до Київа, .це ЙОГО ВИТ8.JI8, 

як Месію, що спас украУнський ІІарід від ПО.lьського пановаПНIt. 
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Друга. 

,Н в ПаРJlжі була, 

Та три злота 3 Радзивило:м 

Та, 3 Потоцьким пропила. 1 

Третя. 

Через~ MOCT~ ИД~Т~ ЧОРТ~, 

А коза 110 водt.: 

БЬІТЬ бtд-t! БЬІТЬ бtд'h! 2 

Оттак кричали і летїли 

ВороlШ 3 трьох сторон, і сїли 

На маяку 3, що на ropi, 

1 Поет відносив сл пеприхиJIыІo до ІlOJIЬСЬ}(ИХ панів, які 110 

ПО.Іьськім повстаннУ тпня.lИ ся на чужинї, на eMiI'paцiї~ і про

гайновувuи свої )Іаетки. 

І Це заповідь чогось незвичаАного (натяк на вродини Іівана). 

Бо як же так? Як коза на річцї з,циБJIеть ся з чортом, от чор

тови, лк ДУХОDИ, лекше ЙТИ ВО)l;ОЮ, нїж }{озІ. Між тим чорт іде 

:мостом, коза по ВОАІ. Світ неревертаеть СЯ, бу.zr;е якась біда! 

з Що таке l\1&ЯК і яке він мав зпачіНIІЄ, про ее оповіJJ;ає Сто

роженко Ta~: "БіJlЯ кожного pa)l;YTa СТОЯ.JIИ хвигури, себ-то ма

яки, дуже хитро-мудро збудовані, на CJlучай несподїваного набіга, 

щоб разом оповістити увесь :край. КОЖНУ хвигуру будуваJIП з 

двацлти смоляних бочок ось як: в ОСНОВУ стаВИJlИ 110 шість бо

чок сторч і кріпко ClIJIОЧaJIИ, обвязуючи СМОJIЯНИМ канатом, щоб 

у середині БУ.110 порожне місце, нїби винниА казан. ДалІ стави.11И 

на них пять бочок, а там чотирі, а останнї дві ОАllа на одну. 

Ca~la верхня бу Jlа найменша і без )1;11&, тї.lЬКП В серединї вро

"лен ЗaJIізний прут з КОРОМИСJlОИ, Ао котрого привязуваJ[И ДОВ

ший :мотузок; один кінець його висів аж до самоl зеМJIЇ, а біJlЯ 

другого, коротшого ПРИВJlЗУВQ.lИ іх ДРОТЯНО)lУ круговп здоровенний 

пук JlИК, виварених у ССJlїТрї... Як бу.lО ВГАедять TaTapDY, 
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Посеред лї("у~ усї три. 

~IOB на мороз понадувались, 

Одна на другу позирали, 

Неначе три сес.трі старі, 

Що дївували, дївували, 

Аж поки MOXO~I поросли. 

Перша. 

()тсе тобі, а ее тобі! 

Я отсе ЛІтала 

Аж у Сібір, та в одного 

Декабриста 1 вкрала 

Трохи жовчі. От, бачите, 

6 чим розговіТIlс.ь! 
Ну, а в твоїй Московщинї 

то зараз чкурнуть до радута, а осауд зве.пить заП3..lюваТl1 ХВІІ-

гуру, а ІІа другім радутї побачать, і собі запаJlЮЮТЬ: і В 

одну годину весь край оповістить ся, щоб JIюде . . . зганя.llИ 

СКОТИНУ і ВТЇК3..Іи В с.пободи". (СПО~IJІНИ про МИКИТУ Коржа, вид. 

Романчука, стор. 84:8-840.) - Видно за часів Шевченка існу

вuи ся~ та там такі маяки. 

1 Декабристи - ее військова орІ'анїзація. що зроБИJlа n 
1825 р. Dовстаннє, аби здоБУТIІ для РосіІ конституцію. ее ІІОВ

станнє не IІОВe.lО ся. Прові'!;ників ЗМОВИ - самих ОФіцирів -
тяжко покарано. Богато з НИХ потерпі.lО смерть ІІа шибеНIІЦі, 

богато заслано на каторгу і nOCeJleHHJI на Сібір. (~я орІ'аllУзаціл 

була гарна і вже давніще CK.laJIa ся в тайне товариство. яке 

ДО)fагаJlО ся ВО.lІ для народів РосіІ. Декабристамп їх назваЛIІ 

TO~Y, щО повстаllне СТaJlО сл в грудні (14.). Нсї заСJlані зно

СИJlП свою кару без нарікань, не РОЗЖа.Іоб.lЮВaJlИ ся перед 

ІІЇКПМ. Ворона говорить про жовч, щоб бути ще .ІютУщою. 

Декабристам жовчі не треба, тому ВОllа ЇІ в ОДНОГО вкра.а8. 
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6 чим поживитись? 1 

Чи чорт-ма й тепер нїчоrо? 

Третя. 

6, сестриці, MHoro! 
Три указа 2 накраК3мllа 

На одну дорогу. 

Перша. 

ІІа. яку ее? На ковану? з 

Ну, вже наробила! 

Третя. 

Та тесть ТИСЯЧ~ B~ QДНОЙ версті> 

Душ~ l1ередушила! 

Перша. 

Та не бреши, бо тілько пять 

Та й то з Фоном-КорФом! 4 

Ще й чванить СЯ, покаЗУ6 

1 ~оби доску~ити народови. 

І Тодї мінїстер К.lяЙнміхеJIЬ обкрадав росийський скарб, 

бу дуючи заJIЇЗIІУ дорогу між двома СТО.1lИЦЯИИ. Укази царя Ми

колая, що потурав тій роботї, БУ.1l11 ЛИХОМ УСЬОМУ народови. 

(3ам. Доманицького ). 
з На 33.Аїзну дорогу :між Петербургом а Москвою; вона 

коштувала дуже богато грошей, 60 треба бу .1[0, щоб вона БУ.llа 

по можности проста як JJїНЇЯ, а по дороз'l бу .110 багато перешкід, 

які треба бу ло усувати (відоме БLIТЬ 110 сему!) 

4 Барон ФОН-КОРФ був паЧaJIЬНИК петербурського Т. ЗВ. 

третього ОТД€.І€НЇЯ, найвисшого полїціЙIІОГО УРЯДУ, дуже мучив 

lІаро,ll. арештами і карами. 
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----~. 

На чужу роботу . . . 
](апустниця заhурена! 

А ВП, l\lосцї-павї, 

Бенкетуєте в Па}Нlжі? 

Поrанцї поrанї! 

Що розлили а річку RРОВИ 1 

Та вСібір заrнали 

Свою шляхту, то вже й rодї, 

}Т" же й запишалпсь! 

Ач яка вельможна пава! 

Друга й третя. 

А ти що зробила? 

Перша. 

А дзуски питать мене! 

Ви ще й не родились, 

ЯR Я оттут шинкувала 

Та кров розливала. 2 

Дивись, які! Карамзина, з 

Бачиш, прочитали 

'Га Й думають, що ось-то ми! 

J Ty~" говорить ся про ПОJlьське повстаннє, в якім ПОJlИ.lО 
сл баl'ато ПОJ[ЬСЬКОЇ КРОВИ. За участь у повстаннї багато ПОJlЬ

оької ШJlЯХТИ пїШJIО В Сїбір. Та сього АJlЛ украІнської ворони 

Ма.ІІО! 

j Значить: нещастя АїН.!" ся ІІа УкраїIlї вже ТОАЇ, як нї 

ПО.lьща, ІІЇ Росія не 11&lІуваJ[И на УкраІнї. 

s Карам:зин. автор історії росийського царства. Він Аока

зував. що України нІI(ОJlИ не бу JIО, а бу.l& тїJlЬКИ Росія. Пор. 

UИСI(аз Шевченка D поемі Суботів: "Все-то те таКІ{ А 6у.lО наше, 

а щО )ІН TЇJlbKO lІаЙма.lИ Татарам ІІа пашу та ПО.lяка11". 

- 27 



Цитьте, недоріки! 

В КОЛОДОЧКИ І ще не вбились, 

Безпері калїки! 

Друга. 

Отто, яка недотика! 

Не та рано встала, 

Що досвіта упила ся, 

А та" що й проспалась. 2 

Перша. 

Упила СЯ б ти без мене 

3 СВОЇМИ Rсьопдзами!3 
"(!орт-ма хисту! Я спалпла 

Польщу 3 королями;"' 

А про тебе, щебетухо, 

І оо б ' ДОСІ стояла.... 

А 3 ВОЛЬНИМІІ козаками 

1 В Га.lичинl кажуть подекуди ІІа RО.lОДОЧКIІ: пищки. Зна

ЧИТЬ: щО Н1 :московська, нІ ПО.lЬСЬRа ворона не :має ще тіл:ько си.!, 

щоб уміти такі ІІакости робити, ЯК українська. 

t Значить: нема що ХВ8JIити СЯ тому, що вже давно .1Іихо 

коІв; бі.lЬШУ вагу мають пакости того, що вже вонп йому n 
остогидли. так їх бу.lО багато. 

з Шевченко все вважав, що ПОJlЬЩУ знищи.1ІИ ксьондзи

€зуlти (ПОРО З Гайда!lаків-"Гупалівщина", - вірш "Ляхам"),-
60 РОЗЄДJl&JIИ П З УкраІною, У краТна боронила ся і розваJIИJ(а 

ІІо.JIЬЩУо 

.( Подібна думка. в "ПОС.11RнііО": 

А чванитесь, щО )ІИ ПОJlЬЩУ 

КО.1lись заВ8.JIИJIИ! 

Правда ваша. 
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UЦo я виробляла?! 

Кому я Їх не наймала, 

ІІе запродавала?1 

rГа Й живучі ж, проклятущі! 

Дума.lа, з Богданом 

От-от я їх поховала. 2 

Ні, встали погані 

Із шведською приблудою. 3 

Та й тодї-ж4 творилось! 

Виростаю, JШ згадаю: 

Батурин СПaJIИла, 

Сулу в Ромнї загатила 

rгілько старшинами 

Козацькими, б а такими 

Просто - КОЗRК<'tМИ 

Фінляндію засїяла,6 

1 ~t) ПО.1Іьщі, то Москві, то ТуреЧЧИНі. 

2 3" Перелславською )"МОВОЮ - пі,цl'lОВИ.JIа Бог,цана зuя

зати ся з Москвою, щоб вона зме.1Іа Іх із .1ІИЦIІ зе.лї. 

з Із Кар.lОМ ХІІ, шведським КОРО.lем, 3 JlКИ)1 ЗJIУ\lIfВ ся 

украtнський геть:иан, Іван Мазепа (1687-1709), щоб СТРЯСТИ 

московське ярмо з УкраІни. 

4. ТодУ, як царь ,l(ові,цав ся, що Мазепа злучив ся 3 Кар.1І0М. 

і потому по битві під ПОJlтавою (1709 р.). в якій царь Петро І 

побllВ КаРJlа і }{азепу. 

6 Ромен, :\IЇсто в ПО.lтаВЩIІНЇ, на,ц СУJlОЮ, ІІРІІТОКОЮ Дніпра. 

Тут розповідаєть ся про кріваву рОЗlIраВу над УСїМJI, ЩО ЗJl)"

ЧИ.lИ СЯ 3 Мазепою. Су,цll відбуваJlИ СЯ саме в PO~IIЇ. 

6 Сї всї )(УКИ терпі.11И козаки вже А до полтавського бою. 

Царь Петро І не тіJlЬКО ВИСИ.lав Іх ІІа ПОХОДІІ проти ТуреЧЧИНIІ 

та Шведів, в ЯКlfХ ВОНИ ГИІІУ.JIU від ТЯЖКОЇ С.lУЖС;И, МУСИЛИ самі 

про себе дбати, самі себе Зllаряджати, бо царь не давав нІчого, 

терпі.lИ ГОJlОД, XO.lOA та ВСЯКі Зllеваl'И від МОСКОВСЬКОГО lІ&ча.lЬ-
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I-ІаСJlпала бурти 

На Орелї. На Ладогу 

ГГак гурти за ГYPTO~I 

Впrапяла" та царенп 
Болота гатuла, 

І славного Іl0луботка 1 

ства, ЩО їх било, КaJlіЧПJIО, .. алло, роБИJIО, що хотіАО. Крім ТОГО 

рік за роком ВИСПJlано їх робити тяжкі ро60ТИ: бу ,цу вати вали 

ІІа граllИЦЇ татарській над річкою ОРСЛJIЮ, ПРІІТОКОЮ Днїпра, 

кріпости строїти, ВlІсушувати БОJIота, 60 цареви заХОТЇJIО СЯ по
ставити па,ц балтіЙСЬКІІМ морем JlОВУ СТОJlПЦЮ. Там ВОНИ пра

ЦЮВUІІ серед дуже поганих обставин і богато їх ГИНУ.1l0 від по

ганого повітря, а навіть із ГОЛОАУ, По ПО.llтаві, за СКОРОllаА

СЬІ\ОГО прийшли ще більші УТИСКИ - царь хотїв пімстити сл за 

повстання. ВАасть гет.мана обмежено, на У КраїIlї заве;r;ено по

стої :московських військ, які страшне обдпраJ[И HaceJIeHJI€: козаків 

уряд гнав в AueKi сторони на звичайні роботи: копання К&ІІа

АЇв, бу довання кріпостей, а там вони цІлими тисячаМIІ !lеРJlIІ, 

так що до )1;01\1)" BepTua ея з НИХ ЯJ\а третина, тай то напів 

КaJlїI\8МП. Наtiтяжча робота 6YJl8 на .!адожські~[ каН8J(Ї. Та ще до 
того ВОНИ мусї.!и робити все задурно, не знали ІІЇ ночі. ні свята, 

а московські наставники-офіцери тяжко збиткувЗJlИ ся над ними. 

ВкіНЦї і ПОJlКОВIПlчі уряди CTaJllI давати }{ОСХ8JIЯМ, а по С!tlерти 

cKopoIIaдcыогоo (1722) скасував царь гетьманство і настановив 

відому }{аJlОРОСИЙСЬІ\У I{ОJIлєГію. 

1 ПаВJIО ІТОJlуботок, наl,аЗllllfl гетьман по смерти Скоро

паДСЬКОI'О, бажав У країIІЇ добра, стара в CJI завести .lад усюди і 

робив )"се так, що царь пс мав ПРИТИЧИІІИ чеПJlЯТИ ся ДО Уl\раїIIИ. 

Нрім того він допоминав ся дозволу вибрати нового гетьмана, 

заносив скарги на маJIОРОСИЙСЬКУ KOJlJIer'iIO, що вона I(РItВДIIТЬ 

Уh~аїlІськиrІ народ, за те на нього пішов донос до царя Петра І. 

щО він ПРОТЯDИТЬ СЯ KO.1lJl€riї, і царь визвав ЙОГО до ПетерБУРl'а. 

І звіДСїJIЯ стежив він за всїМ, що робили )Іоска.lІЇ - за тр. і10ГО 

ІІетро казав арештувати і він )1мер у 11етропавлівськііі І,ріНОСТJI 
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в тюр:\п задушила. 

OTTOД~TO було свято! 

Аж пекло злякалоеь, 

Мати Божа у Іржанцї 

В-ночі заридала. 1 

Третя. 

Н я таки пожила: 

с'Ь татарами 2 по мутила, 

с'Ь ~fучителем3 ПОКУТИЛR, 

с'Ь Петрухою'J, попила, 

Да Ні;мцаl\l'Ь запродала. 

1 724 }JOКУ. ІІро нього між Jlаро,цО~1 Jlишида ся дуже гарна 

зга,ж.КR. 

;;t € осібна ноема Шевченка "lржавець"'. ее назва села на. 
ІІО.JfтавщинІ, у I1рплуцькі~1 повітІ. У тій поемі опові,цаєть сл, що 

як за І[етра І зруйновано перший раз Запорожє" то запорожцї 

J;теКJIП на татарську теРllторію, до Олешок. забрали ту дп чу ,цо

ТВОР"ИЙ образ Божої матери і мололи сл ,цо нього. ЛІ\ же їм 

1734 р. ДОЗВО.1lIfJIИ вернути на Україну, то ВОНИ завезли той 

образ до lржавцл, ностаВИJlИ в MypoBaHilt церкві. J1I\ козакам 

роБИJIП КРИВДИ, то )Іатп Божа все П.1lаКaJlа. І досї ВОДНО n неї 
па очах СJIЬОЗИ: то попа ПJlаче за козака~IИ. 

?і Москва ,цовго стогнаАа пі,!; Татарам 11. 

~ Се царь Іван ІУ, ГРОЗНИЙ, який страшне М)'І[ИВ ІІОСКОВ
ський народ пр" ПО~lочі своїх т. ЗВ. опричників. Тодї ПОГИНУ.Jf(} 

дуже багато .подеfi. 

L/з ПетJЮМ І, щО всюди заПОДИВ нїмецькі ПОрЯДКIІ. Тодї 
пере/Ш.llа у :Москву Be.1lllKa clI.1J:a Нїмцїв, що ВСЮДИ завоДп.1И 110-
ВИЙ нІмецький Аа,ц. КО.УК тут Шевченко говорить про нІмецькі 

каfiданu, так се ВПСНОВОК IIОГ.1Ілдів слаВЯНОФЇ.1lів, що ганили ті в('ї 

ны�цькіi ПОРЯДКИ. 
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Перша. 

Та іі ти добре натворила: 

1.'ак КRца,пі в закрі нила 

у Hї~[eЦЬKi кайдани, -
Хоч лягай та і зас.НIf! 

А в мене ще, Bpar Їх знає, 

Кого вони виглядають. 

Вже-ж j в хріпоеть завдала~ 

І дворянства страшну силу 

J~;;;~ї~::~ос;:з:~~, : j _в6е "не.іІьМ6жнїl бnй~трата!~ 
Вже-~ і -еїч їх-біенувата 

Німотою поросла, з • 

Та й Москаль незгірша штука: 

Добре вміє гріти руки." 

І я люта, а все-таки 

Того не зумію, 

Що Москалі в Україні 

а козака1\IИ діють! 

1 То за часів КатеРИНJI козацьку стаРЩIІНУ приписано у 

московські дворнне, щоб таким ЧИНОМ постирати ВСЇ с.7lїДИ укра

їнства. 

1 ]--;0 не РОДIІ.1lИ СЯ "веJIЬМОЖНИИП" - а Ух ЩО лиш [[0-

. роблено. 
з По зруliноваНIIЇ Сїчі (1775) l{атерина ІІ пороздавала сї

чові зем.lї панам-нІмцлм і понаВОДИJlR з Німеччини на сіЧОDУ те

риторію llї~ецьких КО.lОПlстів, щоб стежили за тим, ЩО роБJlЯТI» 

Українцї. Подібне :місце в "Розритій МОГИЛЇ": Степи мої запро

дані ЖИДОВІІ, Нїмотї. 

4 ТУТ похвалу писказуєть ся московській вороні, що і вона 

розуміє здирати народ, може й лІпше аа українського 3.10ГО ;l;уха. 
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От-от наДРУI~УЮТЬ: 

"По 1\IИЛОСТЇ Божій 
І ви - НаПlі, і все - Наlпе, 

І ГOil~e й не гол~е! " t 

'Гспер y~\e заходилис.ь 

"Древности" шукати 
у l\Іогилах, бо нїчого 

у же в хатї взяти. 2 

Все забрали любіСЇНЬRО, 

Та лихий Їх анає, 

Чого попи 3 ТПl\f поганпм 3 

ЛЬОХО!'І поспішають. 

'ГРОlIІКIІ б, ТРОПІКИ підождалп, 

І церква' б упала: 

1 ее неВllе ХОДП.lIІ TO~Ї баJlачю[ між }[оска.!I:Л~[l1 ЩО )1;0 

У}\раїIlIf. Такий же був і ПОГJIЯА КараМЗllllа і всїх ОФІЦІЯJIЬНИХ 

.1юдеГI. ІІиріВIІ. іще з Суботова: Кажуть, баЧIІШ, "ІЦо все-то те 

та.1\1f n БУ.1l0 наше." 
:іІ Тут Зl'аду€ть ся про здирства Москви ІІа Українї, яку 

01111 вже зовсїм обдорли. 3 тих. С.,1ів ВИДНО, як поет ставив СЯ 

і ДО археОJ1ьоtічних Р031<ОПОК: се нове здирство. ПозабираJlИ 

що бу ло 110 хатах, а тепер D МОГIІJlах шукають наживи. Сього 

вже й українсы\А: воронІ за-багато. 

з }{ОJ1И україIІсы\a ворона каже, ЛЬОХ по га tI 11 Й. то зна

чить: віll щось ~aP. в собі гарного - а ее УА не по "утру. Тому 

іі ХОТЇJlа б ВОllа, щоб підожда.ли :} !ЮЗI\ОIIOМ . 

.а, l(ерква в Суботові - нор. поему .• Суботів": "Там-то він 

ИОol1ИВ ся, щоб }[OCKa.JIb добро!! та JlПХОМ з козаком ДЇJJIIB ся. ,. .А 

щО воно не так стало ел, 60 !! )[ОСКaJlї все очухра.ПI", то та 

церква - Д.1ІЯ УІ(раїIlИ ДО}ІОВИІІ&. Ворона упадок і церкви 

і Льоху зве руІноlO, - бо ДЛЯ УкраІни - ее визво

JeHJlC. ІІор. !.Церква-домовина РО3ВR.!ІПТЬ ся. а з-під He~· встаm' 

у l\раїllа , •. 

з 
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rІ'огдї б }>a~I дві руїни 1 

В "П челt" 1 описаЛIІ. 

Друга и третя. 

"tloro ж ти нас ;JаКЛUІ\ала? 
Щоб па льох дивитиеь·~ 

Перша. 

rГаки Й на льох! Т'а ще буде 

Два дива ТВОРИТІІСЬ: 

СІО ніч будуть на ВКl)аїіІЇ 

РОДИТИСЬ бли~нята. 

ОДШІ буде, як то$і Гонта, 

Катів катувати, ~ 

ДруrllЙ буде - (отсе вже наш!) -
KaTal\1 помагати. 

Наш вже в череві щіпає . . . 
А я начитала, 

Що, як виросте той Гопта, 

Все наше пропало! 

}Т ее добре поплюпдрує, 

ЇІ брата не покине, 3 

І розпустить правду й волю 

По всїЙ У кра,інї'. 

Так от бачите, сестриці, 

1 "Сtвернал Пчела" - часопись, що стояла близько до 

уряду: ії видавав Булгарин. 

і В тім власне прориваеть ся живучість украінськоі ідеї: 

хоч як УкраІну нищили і чужі і своі, то все-таки суспільство 

не замерло і може зродити такого Івана! 

s Не пощадить, коли він бу де ворогом УкраїНі. 
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UЦo тут ~омпопують: 

На катів та на все добре 1 

Кайдани годують. 

Третя. 

Н ЗОЛОТОМ'Ь растоплеННЬІl\І'Ь 
3алью ему ОЧІІ! 

Перша. 

НЇ, він, кл:ятии цедовірок, 

Золота не ехоче! 

Третя. 

Н царевЬІМИ чинаl\ПI 

Скручу el\ry руки! ... 2 

Друга. 

А я аберу 3 Bcboro CBlTa 

Всї зла і БСЇ муки! 3 

.. ІЕ[: 4 .. te· ~'C....-.~ 

НЇ, сеСТР.~лk..,"еJакреба: 
ПОКИ слїпі люде, 

Треба його поховати, 

А то лихо буде! 
Он бачите: над (lигрином 4. 

1 В зна'lїннї: .Іихе, бо ж се ворона каже. 

2 Се стара ПО.lїтика }lОСКВIІ супроти України: 0,1;110 

друге: ЗОJlОТО і ЧОПИ. 

S МеТОАа староІ ПО.lьщі су ПРОТІІ України. 

4. Сей образ із біб.11ЇI. Подібно бу .10, ЯК Христос мав ро

ДІІТІІ ся. 
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l\Іітла простягла ся, 

А над Днїпром і Т.яС1\lИНОl\І 1 

3е~IЛЯ аатрясла СЯ. 

ЧИ чуєте? 3астоrнала 

ropa в Чиrиринї. 2 

О, смієть СЯ і piД~l€ 

Уся Україна! 

':Го БЛIІ:Jнята наРОДIІЛИСЬ; 

А навісна мати 

Регочеть ел, ІЦО ЇIBaHa.~lIl 
Обох будуть звати. 

П / ... , 
олеТlМО .... 

Полетїли 

Й летячіи СПІНaJDІ: 

Перша. 

"Попливе наш Іван 

По днїпрr у Лима.н 
3 КУ1\10Ю." з 

Др·уга. 

"Побіжить наш ярчук 4 

В ирій ІСТИ rаДІОК 

За мною." 

1 1І ритока Дніпра з праВОl'О боку, над неІ{) JIежить 1111-

ГПРИН. 

2 Там БУ.1J& реЗllденція Хмельницького; нор. вірш: Чигн

рин. Що 1\IЇTJJa ПРОСТЯГJIа СЯ над Чигирином, значить. там 'HtB 
РОДІІТИ СЯ НОВlІЙ :месія УкраІни. 

3 :3біраеть ся його втопити у 1\lорі. 

4 Jlрчук - ее собака, що родить ся вп,цlоща. десь ІІа по

чатку 'Ііелця травня. Він не есе, а господарь муСИТЬ (ЮГ0 го,цу-
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Третя. 

"Как'Ь хвачу, да ПОl\fЧУ 
Б'Ь саМЬІЙ ад'Ь поле чу 

Стр'hлою !" 1 

ІІІ. Три ЛЇРНИИИ. 

(Один слїnuu, другиіt 1ірuвuu, 

А Іnретїu горбатuu . 
Йut.лu в Суб()тів про Ь~oгдaпa 
JJЬtряnам сnіваlnU). 

Перший. 

Що-то, сказано, - ворони: 

Уже й помостили ! 
Мов-би для Їх те СІДало 

·Москалї зробили. 

Другий. 

А для коrо-ж? 1.Іоловїка 

Певно не поса,дять 

ЛЇчить зорі. 

Перший. 

Тн б то кажеш! 

А може й посадять 

Москалика або НЇМЦЯ; 

вати - МО.ІІОI\О~[. КО.lИ Ж nOJIbCbKa ворона хо\(е даваТІІ Йому 

гадюк, значить хоче його отруІТIІ. Ирій тут іроиіtlНО, бо в IІрії 

все весна, гадюк нема. Під ярчуком розумієть ся Іван. 

І }!ОСІсовська ворона IlPOCTO в neKJlO XOtIe Інана запро

торити. 
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А Москаль та Нїмець 

І там найдуть хлїбець. 1 

Трет~Й. 

lЦo се таке верзете ви? 

Які там ворони, 

Та Москалї, та сїда.ла? 

Нехай Боr боронить! 

Може ще нестись заставлять, 

~оскаля плодити? 

Бо чутка є, що царь хоче 

Весь світ полонити. 

Другий. 

А l\Іоже й так! Так на чорта ж 

Іх на ropax ставить? 
Та ще такі височенні, 

Що й XMap~ доетанеш, 

.як ізлїзти. 

ТретІй. 

Так отже ж що! 

Отто потоп буде. 

ІІани туди повилазять 

Та дивитись будуть, 

Як мужики тонутимуть. 

~~~т.J----- (ДругиЙ.) ", l' / 
Розумні ви люде, 

А нїчоrо не знаєте! 

1 В тім ВИЯВJlЯЄТЬ ся яки Ась ПО)(ИВ, ЩО НУl\lець і MOCKaJIL 

дуже шту дерні JJЮДИ, ВСЮАИ собі Аадуть pa~y. ..А. У краІнцІ? ... 
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То JIонаетавдлли 

Ті хвігури от ДЛЯ чого: 

Щоб люде не крали 

Води 'з річки, та щоб НJlПІКО~1 

Піску не орали, 

Що rщmь оттам за ТЯСМПНО~І. 

ДруrиЙ. 

"(l0рт-ана ЩО провадить! 

Нема хисту, то й не бреши! 

А що, як ПРИСЯДС1\1 

Оттутечки під берестом 

Та трохи епочинем? 

Та в мене ще IIIМaTItiB ао два 

6 хлїба в торбинї; 
То поснїдаєм' в пригодї, 
Поке сонце вета.нс. 

(Посїда.лu.) А хто, братцї, 

Співа про Богдана? 

Третій. 

Я епіваІО і про JI ееп 1, 
І ІІрО Жовті-води, 2 

І містеЧІ~О БерестеЧI\О ... :} 

1 ХмеJlЬНИЦЬКПЙ оженив свойого спна Тимоша з ЛОlюан

дрою, ~онькою BoeBO~11 )[oJl~aBii, .[ упу .ІІа. 'Через те, ЩО Лупу JI 

не захочував СВОIlЧПТП ся 3 хмеJlыllцькпм,' ТИ)lїШ пішов У свати 

ДО .нс з військом. 

2 Притока ІНГУ.lЬЦll у Херсонщинї; та}( на rO..lOBY побив 

Хме.llьницькиА ПО.lяків 1648 р. 

s На ВОJIпнr, lІедuеко гаJIИЦЬКОГО кордону; там хан захо
ппв Х:.fеJlЬНПЦЬКОГО в ПО.lОIІ, козаl\Н JfIfШИJlIІ СЛ самі, lІаста.Іа 
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Другий. 

В великій прпгодї 

Нам сьогодня ВОlШ стануть; 

Бо там коло льоху 

Базар людей насходилось 

1'а й панства не трохи. 

От-де нам пожива бу де! 

А-ну, заспіваєм 

Проби ради! 

Перший. 

Та цур ЙОl\IУ! 

Лучче полнгаєм 

Та виспимось! День веЛИRllit, 

Ще будем СПІвати. 

Третїй. 

І я кажу. ПОМОЛИl\10СЬ 

'Га будеl\ІО спати. 

* * * 
Старцї ПІД берестом :заснули. 

Ще сонце спить, птаШКJI мовчать, 

А коло льоху ВіІ\С ПРОСНУЛИСЬ 

І заходили ся копать. 

Копають день, копають два, 

На трстїй на-силу 

Докопали ся до муру, 

Та трохи спочили, 

ІІостаВИВШIІ караули. 

Ісправник аж просить, 

панїка, козаків ТОАЇ дуже побито і Х!tlеJlЬНИЦЬКИЙ, вирuавшись 

ві,ц хана, мусїв мирити СЛ 3 ПОJIяками в Білій ЦеРl\ві (1651 р.). 
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Щоб HlIcoro не пускаЛJl, 

І в Чиrрип ДОНОСИТЬ 

По начальству. Приїхало 

Начальство мордате, 

ПОДИВИЛОСЬ: "Треба, каже, 

Оводи розламати! 

"Вtрнtй дtло!" Розламали, 

Та й перелякались: 

Кістяки в ЛЬОХУ лежали 

І l\IOB УСІніхались, 

II~o сонечко побачили. 

От добро Богдана: 

Черепок, гниле корито 

Й кістяки в кайданах! 
Як-бп в Форменних, 1 то б до()ре: 

ВОНИ б ще здали ся . . . 
Засміялись . . . А ісправник 
Трохи не СІ{азив ся, 

Що нїчого, бачиш, ВЗЯТІІ; 

А він-то ТРУДИВ ся. 

І день і ніч побивав СН, 

Та дурнеl\І убрав ся. 

Як-би ЙО}ІУ Богдан отсе 

у РУКИ попа,в ся, 

у 1\IОСІ(алї ааГОЛІШ бlІ~ 2 

Що б анав, як дурити 

ІІраВlІтельстно! І( РИЧИТЬ, біга, 

МОВ несамовитий; 

1 ~-ЗllаtIИТL таl\IІХ, 1І1( те 11 ер IІрИllисаllі, "каЗЬОJlНОГО" зра3І~а. 

2 у тім часІ браJIИ ДО аряії ще не всІх, а лиш ТИХ, на "ОГО 

пан показав, або хто виявляв ся небезпечним. 
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я ре:\lснка 1 В ПІІКУ Пllше, 

ПО-1\ІОСКОВСЬКИ лає 

Увесь народ. І ІН\. старців 

Моїх налїтає: 

- ВЬІ что д-Влаете, плутЬІ? 

- "Та l\IИ, бачте, пане, 

СпїВаЄl'ІО про Богдана!" 

- "Я Bal\1 даl\f Богдана! 

l\IОІпеННIІІ';И, даР:l\Iо1>ДЬІ! 

ІІ пtсню сложили 

Про такого Ж'Ь :\lОШСННlІка!U 

-- "Нас, пане, навчили!~' 

- "Я вас навчу! Завалить ИМ'Ь!" 
Взяли й завалили, .
Випарили у московській 

Бані-прохолоді. ~ 

OTTal~ пісні Богданові 

Стали ім в пригоді. 

Так l\Іалий льох в Суботові 

~IOCKBa розкопала, --
Великого ж того Льоху 

Ще й не дошукалась. 

21. х. 1845. 

1 Тосподарь того ПОJlЯ, де ЛЬОХИ РО:1lюпуваЛIІ. Його клуня, 
ПК припису€ Шевченко, СТОЇТЬ на ті)1 міСЦі, де бу ли палати 

Богдана. 

2 Вибили, - то й В~Гllали із них ТОЙ ВОГОНЬ, З яким збірали 

сл співати про Богдана, щоб зароБИТIІ грошей. 



Плятформа Союза визволення 

України. 

Українські землї по обидва боки австро-росий

ського кордону е не тілько одним з головних теренів 

сучасної европейської війни, а також: одною з причин 

і предметом війни. 

Українцї добре розуміють, що у війнї сїй ходить 

ГОЛОВНО о їх доJПO, ходить О те, чи в результатУ 

війни український Піеl\IОНТ в Австрії буде знищений, 

чи українське національне житте розцвіте також· по 

ТОЙ бік Збруча, аж за Дпїпро і над Чорне море, 

j тому не можуть зоставати ся нїмимн свідками те

періпшїх подїй, а голосно і рішучо підносять свої 

неоспоримі права на національну самостjЙність. 

Обективна історична конечність вимагав, аби між 

західною Европою і Москівщиною повстаJ1а самостійна 

українська держава. Потрібно ее для осягнення і утре

валення европейської рівноваги, е се в інтересї наро

дів австро-угорської держави, а передовсїм в інтересї 

нїмецького народу в обох цїсарствах, а для україн

ського народу було б се здїйсненнем вікових його 

мрій і зусиль. 

В зрозумінню сеї історичної конечности росийські 

Українцї покликали до життя центральну загаЛЬJlО-
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національну оріанїзацію, яка взяла па себе репреаен

'І'аціІО під теперішню хвишо національно - полїтичних 
і соціяльно - економічних інтересів YRpaїHCLRoro на

роду в Росії. Оріапїзаціею сею є "Союз визволення 

УRраїНИ". 
В Союзї репрезентовані всї ті полїтuчні наПРЯ1\IП, 

ЩО стоять на становищи державної самостійности 

українськоrо народу, а реалїззцію своїх національно

ПОЛЇТІІЧНИХ і економічних стремлїпь в даний момент 

звязують з розБИТТ6М Росії У віЙпї. 

Національно-полїТИЧНОЮ плятформою Союза в дер

жавна самостійність ук,раїни. 

Формою правлїння са.мостіЙної україНСЬRОЇ дер

жави мае бути конституційна l\lонархія, з демокра

тичним внутріmним устроєм ПОJIїТПЧНИМ, ОДНОПа.7Іатною 

системою законодавства, rорожаНСЬRИМИ, язиковими 

і релїіійними свободами для веїх національностей 

і віроісповідань, з самостійною українською церквою. 

На випадок прилучення до Австрії більшої чи 

меншої території росийської України буде Союз об

стоювати за створеннем 3 усїх зеl\Іель, заселених 

українським народом в Австрі ї, осібноrо автоном

Horo кра.ю. 

Одночасно зі збудованнєм самuстійноУ україн

ської держави мав бути переве~ена радикнльна аірарна 

реформа на користь селянства. 6 се ОСНОВllIIЙ еконо

мічний постулнт "Союза визволення Українн". 

Практичною своею задачею ставить "Союз виз
волення У країни" : 

1. Оріанїзацію українських СУСПІЛЬНИХ сил ДЛЯ 

переведення в життв ПОСТУЛЯТlВ Союза. 

- 44 -



2. ІІереведеннє національноУ ГРО1\IRДСЬКО-ПОЛЇТИЧ

ної орfанїзації земель росийської України, о скілько 

вони будуть окуповані у війнї 3 Росією. 

3. Приготованне скликання українського націо

нального коніресу, який би заняв становище про Форму 

правно-державної оріанїзації відібраних від Росії в на

слїдок війни чи на основі рішення міжнародної КОН

Ференції українських земель, про внутріПІНИЙ ІІОЛЇ
тичний устрій, а-ірарну справу і пр. 

4. Виступи в оборонї інтересів українського на

роду і його національно - державних змагань перед 

правительствами воюючих держав І перед МІжнарод

ними конфереНЦІЯМИ. 

5. Популяризацію української справи в Европі 

через видавництво публїкацій, кореспонденцій і пр. 

"Союз визволення України" в своїй ДЇЯЛЬНОСТІІ 

стоїть В контактї 3 австрийськими Українцями. 

BiPH-IИ в остаточну І10біду австро-угорської і нї

:мецької армій і в розбllтте Росії, вірять У країнцї 

і в те, що на руїнах РОСИЙСЬКОї імперії, сеї ТІОРМІІ . 
наРОДІВ, встане 

Вільна Самостійна Україна. 

3 а "С о ю 3 В ІІ З В o.!J е н н Я УКР аїн и" : 

8. Дорошенко, А. Жук, М. Меленевський, А. Скоропис

ЙолтуховськиЙ. 
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Видання "Союза визволення України". 
l"Jедаl(ція n склад Dllдань: 

Wien, V1П., JosefstiidterstraJ1e 79, П. Stiege, П. Stock, Tiir 19. 

І. Часописи: 

]. Вістник Союза визволення України, україпськиl{ opraH Союза. ВИХОАИТЬ 
у Біднї вЇА ЖОВТJlЯ НН4. р. Аос'і uиltШАU '1'1. 1-20. КвартаЛLпа переАllлата 

3 КОРОНИ, ПООАlІноке ЧRСАО 30 СОТ. 

2. Ukralnlsche Nachrlchten (Mitteilungeu des Bundes ZШ' Befl'ciung del' Ukraina). 
ВИХОДИТЬ у lliAIIЇ від кіПl~Я вереСIІ,и раз па тшмень. Досї виliШАИ чч. 1-38. 

КваРТа.Аьна ПСР~АПАата 1 кор. ~O СОТ., поодиноке ЧИCJlо 10 сот. 

11. Книги й брошури: 
1. Тарас Шевченко. Кобзар. Вибір поезіА, випуск І. і 11. Бідепь 1915. Цїна 

KO&AOrO вип. брош. 1 кор., в оправі 1 кор. 40 сот. 

2. Prof. М. HruschewskYJ. Ein 'OberbJick der Geschichte der Ukrain&. ("Коротltп{\ 
оrАЯА історіУ Укра'іви" .) ВіАень, 1914. (Вичерпане.) 

З. М. Хруwевски. nptrAeAOЬ ва уltраивск.ата историв. СОФИИ, 1914. (Той са)(иlt 

оrАЛА по бомарсьJШ.) З картою У&ра'іНВ. 

4. Др'Ь Л. Цехелски. Не освоБОАитмьниnа, а потисниnа на наРОАИТ'k. (КаК'Ь Руси.! 
"освоБОАzава" Украина.) СОФИВ, 1914. З каРТОЮ Укра'іВИ. В АОАатку АО 

брошури подані вцозви Со.,за ВИЗВОАеННJI ~'країви АО гром8.АСЬКОЇ АУІІКИ 

Европи, ДО бомарсыtrоo народу та IUlІтФорма Соша. Ціна БО сот. 

5. RU81a 1'ari8ta - asupritoare& popoarelor. Царська Росів - rвобитеАЬ1t8. каР0-
Аів. (По румуRсыt.)) Букарешт, 1914. З картою України. Зміст: З. Арборе, 

У&ра.їНСЬRиlt наРОА (замість передмови); Др. Л. ЦеrеАьськиА, Не освобо
ДИТeJlЬR.a, а rноБитеАыш НВРОАів j До громадсько'і ДУМКИ Европи, Il4ВТФОРllа 

СОI>38. rl liого віАОЗва АО РУМУВСЬ&ОГО паРОАУ. Цїва ЗО сот. 

6. Українські колядки. ВіАень, 1914. (Вичерпане.) 

7. Der Krieg, dle Ukralna und die Balkanstaaten. Відень, 1916. Зміст: Др. А. Це
геАЬС ь R И Й, Як Росіл "ВИ3ВО.48.4а" Україну; Іі ого-ж нариси: 1'краУиа АРУІІУВВ, 
)'ltраУва fl БО.4гари, 1'кра'іва й Туре1J1Jива; віАозва Союза ВИЗВОJlенн.R УкраІНIІ 

АО бult8.ВСЬКИХ народів і АО rpOJl&ACLKOr АУ)lКИ Европи j П.І1втФорма Союза. 

Цїна 40 сот. 

8. В. Дорошенко. Півтораста А'іт українсьи.о'і ПО.l1'ітично'і АУМltи (Короткий orJlJlA 
визвольно - С&lІостіliпицьких змагань на росийсыtli l' кра'івї). Вцень, 1914. 
Ціна 10 сот. 



9. Відомости про росийську Україну (СlIJОВИМ Стрїльцнм). Царгород, 1915. 

З ДРУІШРНЇ "Союза ВВ3ВОАеННJI 1"країни". ЦЇllа 15 сот. 

10. Січ. К·алввдарь Союза RИЗВОАСІІНЛ 1'країпя на рік 191Ь. Відень, 1915. (Неза

баР0)! ВИЙАе 3 ДРУКУ.) 

11. Др. Володимир Левицький. Н& &пветь сл )'країнськоиу lІароДовв в АВстрі .... 
ВЇАень. 1915. ЦЇllа 20 сот. 

12. Др. Л. Цегельський. 3 чого вивиuа війна та що 80llа нам )1О&е принести. 
Відень, 191б. Цїна 10 сот. 

13. Др. Вол. Старосольський. НаЦЇонаАЬUИI't і соцімьппй моиеuт n україпськіl't 
історії. ВЇАень, 1916. Цїна 10 сот. 

14. Вол. Темницький. Українські Сїчові СтріАьцї. Відень, 1916. Ціна 30 сот. 

16. Україна, Росія й Туреччина. Збірник статтей на турець1tіl't мові З ttaрТоЮ 
)1краУuи. Царгород,1915. Зміст: 1. Передмова від пидавцїв, 2. Др. Л. Це
ге.1lЬСЬКИЙ -1Ткра'іва А Туреччина, 3. ПРОФ. М. Грушевський - Короткиli 

ОГJ1J1Д української історіі', 4. В. Дорошенко - ПОJ1ЇТИЧllі партіі ва росиА

сьJdЙУк.раїнУ, 6.М. Ме.АеневськиЙ - КУ.lЬтурна праЦJl1'країнцїв, 6.А. Жук 

- Росийська У країна в ЧИс.4ах, 7. Вцозва Союза до турецького народу, 

8. Вцозва iioro ,.До rp0)laACbKOЇ АУМКИ Европа", 9. IlAлТФОрма Союза. 
Ціна 1 Itор. 

16. S. Rudnlzkyj. L' Ucraina е g1i Ucraini, РИМ, 1914. 3 каРТОЮ 1Ткраїнв. Ціна 

50 сот. 

17. Prof. М. HrU8ohew8kyj. Die пkrаіпіасhе Fl'age in і1Ігег histori8chen Ent
wicklnng. Відень, 1916. Ціна БО сот. 

18. 8eorge Clelnow. Das Problem der Ukraiua. ВіАЄНЬ, 1916. Ціна 20 сот. 

19. Др. Л. Цегельський. СамостіАна 1rкраїна. 3ВЦ&П взали сл і що значать 

назви "Русь і 1rKpaїna". :3 картою України. ВіАевь, 1916. Ціна ЗО СОТ. 

20. Н. BoczkoW8kl. Ukrajina а \lkrajinska otazka. РгаЬа, 1915. Ціпа 1 кор. 

f Богдан Лепкий. Чи .. ашва укра\'нська Аїтература? t Відень, НН 6. 
21. \ Василь Сїмович. КоротквА ог.tяд )'КР. ЛІтератури. І Ціна 20 сот. 
22. "Великий Льох" Т.Шевченка. 311ереА~lОвоюіі IIОJlсвеIlНЯIІПДР. В. Сїмовяча. 

ВЇАень, 191 Ь. Ціва 30 сот. 

23. Проф. М. Грушевський. Лк аив )'країlІськиА наро". Коротlt8. історія )'кра
інп. 3 иа.лJ)вкаIlИ. 

Крім того ГОТУЮТЬ св АО АРУКУ: Історіл й rеоrрафїВ УкраІни по нїмецьп, брошура 
про Україну А Швецію на шведсь&іА мові і т. П. 



ІІІ. Листнові видання: 
(Відозви Іі метеJlИКИ.) 

1. До українськоrо иароду в Россії. лы!n,' у сеРІІН) J 914 (по }краївськп). 

2. До громадсько' думки Европи (по нїмецьки, фраIJЦУ3ЬКП, іта.1їіісыtи І аВ1АЇЙ-
сыt).. ВЇАСІІЬ, 25. VIII. 1914. 

3. До болгарського народу (по болrарськп Іі нїмецьки). 1 
4. До румунського народу (по рум)'нськи А нїмецьки). Беї 25. УІІІ. 1914. 
5. До шведського народу (по швеАСЬ&И А НЇМСIJ,ЬКИ). .-
6. До турецького народу (по фраВЦУ3ЬІИ й НЇJlеЦLКП). J 

у ВіАВЇ • 

7. Салдате - озирнись! (ВіАозsа Сою~а до 'Українцїг, СаАдатіи росиJiськоrо 
піli ська.) Царгород, n падОАИСТЇ 1914. 

8. Соnдатам'Ь русской арміи! (BjAo3lJa до росиliськоrо ніАсы�,' по ИОСІОВСЬП.) 

Царгород, в ПаАо.!LИСТЇ, 1914. 

9. Аскер! Відозва Союза АО туреШIВХ аоы:lрівB (асксрів) в Cllpa~i РОЗDОВСJ'lА&У" 
ваннл віАОЗВ ЧЧ. 7 і 8. (По туреЦLltи, в rpYABЇ 1914.) 

10. Der Bund zur Befrelung der Ukraina. ПА8тФорма Союза. ВіАбитка з ч. 1. 
"Ukr. Nachr." (те саме 110 аПJ'АЇЙСЬИИ, фраuцузькп й і10J1їАсы�.)) Вjдеиь, 1914, 

11. А. Zuk, піе rU8sische Ukraina (FHicllenraum, Gebiet8eint~ilung und Бе .. 
vUlkerungtstatistik). ВіАбитка з ч. 3. "Ukl', Nacllr.". Відень, 1914. 

12. Йогож. Lt Ucraina гuвsз, РИМ, 1914. (Те саме 110 ітаJ1їJ\ськи.) 

ІЗ. W. Doro8chenko. Die po1itischen Partcien in dcr russjschen Ukraina (відбитка 
з ч. 4. "Ukr. Nachr.")" ВіАевь, 1914. 

14. W. Doro80enko. Brevi сеппі dei pal·titi po)jtici dell' UСI"зіпа, РИ)І, 1914 (по 

ітаJ1ЇЙСLКИ). 

15. Букварь (АА.! полонених 1·краївцїв). HapropoA, 1914. 3 Арукарвї СОІ>За. 

ЦІна 4 СОТ. 

На cкnaдY Союза є також видана накладом ,,1~KpaїHcы�її СоціЛJ1Ь
демократії" брошура Парвуса, На оборону Аемократії проти цаРИ3МJ! 

Авторизоваоий переи&д ~ нїмєцыtїї )lОВП. Зі С11t'lІ,і.н...rЬНQЮ 1lеред-

:-: .АІОВОЮ tlB1nOptt до !/країнського видання. 1914. Цїпа 15 сот. :-: 

----4~---
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