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Діеві ,особи першої відслони: 

ДМИТРО БАJІАН. (Білі штани. біла вишІшана сороч
ка і пояс. У темному жупані, без шапки з 
оселеднеІ\t на голові). 

ГАЛИНА. (Вишиnана сорочка, зелена спідниня. фар
тух. намисто, корсетка, вінок і стрічки, R 

чобітках). 
ДЕМКО. (Зелені або червоні ш1 ани, вишІ-шана сороч

ка, коліровий пояс, чоботи і бриль). 
ІВАН. (Колірові штани. лишивана сорочІ<а. пояс. без 

бриля). 
fВГА. (Звичайний український стрій). 
ЛАНТУХ. (Білі штани. мало вишивана сорочка. сірий 

жупан або свитка, у шапці). 
ПАЛА}І{КА. (Те!\ІНО nишиnана сорочка. те:-.ша спідни

ця. фартух, зав'язана великою хусткою. в 
чоботях). 

Декорація: 

Великий сад. Попри сад проходить річка Базавлук, ."Іі
воруч хата Бала на. На подвір'ї. праnnруч - дерево. 
під ЯІ<Иl\1 стоїть .:1авка. На сцені Галина і Де!\ІКо. Пе
ред початком дії чути спіn солов'їв. 

,;:, І Я І. 

ГАЛИНА і ДЕМ КО (співають): 
Як тихо всЮЛІІ ста:ю, лише дзюрчить пnда. 
А u н;шuннх сu.їОІЗСЙІ<о чудово так співає ... 



Темніє все навколо і вечоріє час. 
На маківках деренних вже сонця промінь згас. 
Злети. злети наш вечір на мирні ні nоля. 
Та побажай нам щастя. вечірняя зоря ... 

{Демка пригортає Галину і показує праворуч. на пла
вень річки Базавлука). 
ДЕМ КО: Глянь. яка чу дов а смуга від сонця на лимані. 
ГАЛЯ:- Сnравді! Неначе ясний килим. шо ним ниетеле-

на стежка в те чарівне uарстно. де ясі бу линки 
вкриті золотом, а я садках срібні яблука ростуть. 

ДЕМКО: Я певний. що й наше життя буде таке ра
дісне й чарівне. як ота золота смуга від сонця .. 
Але нащо. Галочко. 1\ІИ його яідкладаею? Нащо 
марнуємо дні? .. 

гАЛЯ (дивлячись на Де~Іка. з .!Іаскою): я не нід того. 
мій любий. щоб скоріше лзятн шлюб. та тіль1ш 
от ... як тато ... 

ДЕМ КО: Попросимо сьогодні батька. щоб nоблагос
Jюнин нас. 

ГАЛЯ ( сором.тшно спускає очі~: Мені. Демку. ніяко
во просити. nроси ти cal\1 ... 
(При останніх словах Га.1і захощпь Бапан. Дем
ко і Галя його не помічають). 

БАЛАН: Про що ж то ни. діти. хочете ~tене проси
тн? (Зачувши голос батька Галя і Де~шо вюш
няються йому). 

ДЕМКО: Хотіли ми, тату, просити вашої 1\ІНtтюсти, 

шоб благословили нас шлюб vзяти. 
БАЛАН (хитає головою): Це ти.· козаче. замість то

го. щоб' неньку-Січ обороняти? Не так робили за 
наших часів! Батьки наші все життя про Січ пік
лувалися. а як уже не держа.:rа рука шаблі. то_ 
ді тільки про одруження згадували... Не лтече 
від тебе шлюб. козаче. та й Галя ще не nере
старілась. 
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(Демка журливо опускає голову, а Галя пригор
нулася до батька. цілуючи його ру~у. Балан сі
дає на .1аву) . 

. JБAJIAH: Сядьмо. діти. та поговоримо. (Галя сідає по~ 
руч батька. а Де:\tКо не сідає). - Як його, діти 
мої. про шлюб та несілля тепер думати, коли 
nоховали l\111 нее те, на чому держало-ся життя 

наше? .. Похона.1и ми l\tатір-Січ. 

ДЕМКО: Та що ж. тату? Хіба сумувати нам без 
краю? Журбою Січі не вернемо. От. і люди. тра
nляється. вмирають. а живі пасумують деякий 
час та й знову про живе дуі\tають ... 

~БАЛАН: Не розуl'Іtієш. козаче, того. що сталося ... НР
я TOl\ІV тільки лихо наше. шо -Січі вже немає .. 
Не вп-ерше зруйновано Січ. Руйнували 11, а во
на знову вставала. бо жива була душа козацька. 

Тепер· же СіЧі умерла навіки. бо nи . зганьб'или 
її. от, шо!.. А козацькv славу затоптали ви Б 
болото. Ось. v чомv і\ІVКа пеке:ТІьна! Не болі1о б 
моє серце. к·о.1и б я -знав. шо Citt зруйно!tано 
nісля того.· як залито кров'ю її шанаі. Та с~tе-рп, 
була б недоягонічною. бо крон. про.тппа за рід. 
ний край. дає паростки й веде за собою нон~ жит
тя. Ця ж смерть. шо ни заподіяли Січі. oiepJJ:~ 
ганьби. а може. борони Боже. й довічна. Нема чо
го й говорити. RІІ самі. власнн~ш руками задавили 
СВОЮ :'ІІаТЇр,! -

~ДЕМКО: Добре наl\І. тату. тепер нас ганити! А що ж 
ми мали робtпи. коли вся січова старц.щіtа і ~а.;\1 
кошовий не схоті:•п стати за свою пран.'lу й ckr~, 
рилися лихій до.rІі? 

·БАЛАН (у запалі): Не знаJш. що робити? Та м.u:пt u 
за мо їх часів бун такий кошоАнй отаман: -~ ~1Ri;:i 
старшина. як оце у вас. так ми б нarollyнaлfi !"х~ 
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ні:\І ті.1ш1 у Днінрі раків. а обра.1и б таких ота.:. 
1\tанііз. що юtіли б стати за козацьку волю і честь. 
От, що! 

ДЕМ КО: От. ви. тату, й у цьо:'Іtу 1\Іені докоряєте. і до· 
мене неприхильні стали. А ми ж мало що не так і: 

вчинили. нк ни говорите. Ми скинули. було. нею 
старшину й обрали іншу. що згодилася вести нас 
до бою. Ми наніть гармати вже nоникочували з 
пушкарні на окоnи... Та що ж. коли тут лийшов 
nан-отень з хрестш1 і сказав. що пок.:1аде на всіх 

прок.тнптя. якщо :'ІІИ не СІ<Орююся ... Шо ж тут бу_ 
:ю роб'ити? Т(шаристно розійшлося по куренях. а 
да.'tі. зal\ticl ь ·r ого щоб обороняти Січ. посідало 
на човнн і ІІОЩІНдруnало за Дунай! 

I:)AJIAH: Тяжке горе! С:'Іtерть козn нько ї во.1і! 
ДЕМКО: Та через що ж, тату, смерть? Через що? .. 

Бу ле ~:~а Дунаї нова Січ Заnорозька, от і нее. 

БАЛАН: А тут? Тут що буде з нашюш безкраїми сте
пами. що ми з діда-nрадіда обороняли їх і від бу
сурменів. і від моска.1ів. і від :Іяхін. і від татарви і 
ше від різної нано.1очі. шо nсрешкоджа.1а в жит_ 
ті українсьюшу .1юдоnі? 

ДЕМ КО: А що ж l\taє статнен з стеnnш1? Ст сnи несхо
дюІі. ЇХ ані nереораТИ. ані КіНЬl\ІИ RИП3СТИ ХОЧ би 
й чужі люди nонnходн:ш сюдн. так і то на всіх 
ниетане зе:\І.1і. а .1юдей наніть не по!\ІЇтно буде. 
Чого. cnpanдi. RЮІ так журитися? Ну, нехай За
nорозька Січ від вас трохи далі буде, на Дуна 'і. 
а nроте nи знапнште. що вона є. А тут у вас j 
степ сnій. і хата. і п.тншні. і добре господарство 
:\rаєте. От. звінчайте нас скоріІІІс з Галсю. так ми 
:tовікv з наl\ІИ б'vде:\ю жипІ. Я нікvлt пашоі' дочки
не заведУ. бvде;\0 обоє R(llliV старЇСТЬ Л.ОГЛЯДаТІf. 
(8 ЦЮ :\І~ТЬ ·Га.'ІЯ туmпься :іо баТЬІ\а). 

БАЛ АН: Ох. діточкІІ :\І оЇ. :шаю. що l\to:ю:ti нн й на-



бить пас ш.1юбнс життя, та ті.1ЬЮі недобре :-.1ені 
серце віщує ... Чи буде ж ваше життя щасливе?· 

ГАЛЯ: Та якого ж, таточку, ше треба щастн, ик усім 
укупці жити? 

ДЕМКО: А якщо, тату. nи занудьгуєте за Січею, так 
Ші :і ваl\ІИ й nоїде:'Ію на Дунай подивитися на на
шу нову Січ. То ж, справді. неаби-яка далечінь 
до Дунаю. Посідає:'Ію на коней та й гайда через: 
Буджак. Аби лише наша снла, а шлях до Дунаю 
ні;юмий. 

БАJІАН ( рал.існо): А що ж. справді ... Ненже ж би я 
недоїхаn? Ого! .Ше й як б'и доїхаn! Я так гадаю. 
щ6 тижнів за дна і стали б ми за Дунаєм. Та й ТО' 
ще, як nонагом їхати. а коли б узяти на перемі
ну по дноє коней. то. гnяди, чи не за сі:'ІІ днів там 
були б ... 

ДЕМ КО: От би й подІІяи:шся. ЯІ< там наші жинуть. У 
:-.1ене до того Та:\І аж три брати. я б дуже хотів з 
ними побачитись. 

БАЛАН: Головна річ, шоб козаки не забували там ста
родавніх ЗапороЗr,І<их звичаїв ... Молоді на Дунай· 
піш.1о багато. а старих об:\ІаЛЬ. Дог.;1янути б :-.ю
лодь годи.1ося та повчити її... (Па вза). Ну. йК
що таІ<, діти 1\ІОЇ. то нема чого гаяти часv. Сnо
ряджай. Га:ІЮ, завтра на дорогу харчі. а тн. Дем
ку. об'юІRнся nоза. та й поnезу я nac брати ш:Іюб 
у Са:'Іtарську МІго.1аїнську пустинь. (Uі.1ує Га
.1ю в чоло). Нехай вас Господь б.1агос.1онить. А 
як пожияете nже трохи, то й на Дунайсьt<у Січ із
тобою. Деl\ІКV, та з Інаном поїдемо пtшин-итися. 

ДЕМКО: А нащr) на~І. тату, Ухати аж за Лніпро. у 
Самар? Адже по І!СЙ бік Дніпра є uерква в нових 
Кайдаках? 

БАЛ АН: Не знаю я. енну. ика та:\t нерt<яа у Нових 
Кайдаках і який там пан-отснь. Може. чужш1ень 
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який. Мико:Іаївська ж пустинь. ЩО за са~tарою, 
то сните місце. Ще за тих часін. кшш тут погана 
татарва як сарана шуга.1а. ченні там· спасалися і 
манастир зб у дува.1и. А ченці ті всі були з нашого 
товариства. запоророжці. Ще й досі там за ігуме
на мій курінний ота:-.іан, а скарбником товариш 
мій. кошовий отаман війська запорозького. До то
rо ж. ~•ені хотілося б побачитись із побратимом 
Глобою. що сидить зимовиксщ над Дніпро:\!. про
ти манастирського острова. Так от. заразшr і до 

нього заїдемо. Він нас і Н<І той бік Дніпра пере-
. везе. Все буде так. діти :\to ї. як я сказав. (В ст аЕ 
й іде). 

:r АЛЯ: Kv ди ж ви, татv? 
.БАЛАН: -А що ж я К(;,,о вас буду роб'ити? Піду від

починv. 

,ГАЛЯ: Ну·. то ходіть. бо вже час і вечеряти. Демку. 
ходім вечеряти. (Кличе): Івасю. чуєш? Ходи ве
чер,яти! (Бал ан, Галя і Демко йдуть у хату). 

(З'являються Іван і Ївга) 

JBAH: Та зажди ще хвилинку, куди так поспішаєш? 
(Сідає на лаву і садовить поруч себе Ївгу. у якої 
в руках І<віти. Деякий час приглядаються одне до 
одного). 

'ВГА: Ну, буду йти додому, бо батько сваритимуться. 
що я так довго гуляю... (Мнучи в руках квітку і 
чоnгаючи ногою по землі. поrлядає на Івана. щJ 
він на те скаже): Та й тобі ж пора вже вечеряти. 
бо тебе КlІІКали. (Помовчавши): Ну, ч9rа ж -ТН 
сидиш? 

ІВАН: Бо мені з тобою і їжа на ум не йде, а ти чо
мусь, як тільки нам припаде бути разом. зараз 
знаходиш собі якусь справу. Збираєш квіти. наче 
ти їх зроду не б'ачила. ё~бо вигадаєш щонебудь і 
йдеш додому ... 
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1ВГ А (соромливо): Та я. Іване. ніколи цього наюшсне 
не роблю. але воно чомусь завжди так складаєть. 
ся: От і зараз ... Чому було таких квітів не нарва
ти. я1' oui? (Показує І<віти). А тепер уже пізній 

. час. мушу йти. (Встає). 
·ІВАН: Заджи ще хоч хnнлию<у! (Притри:>.Іуючи Увгу 

за руку. злегка її пригортає і хоче понілувати. 
Ївга наставляє йому до уст квіти). 

ІВГА: Чуєш? - Ue вже п'яний дід Лантух. я не хочу 
з ним тут зустрітися. Тоді від нього не відчепиш-
ся. (Біжить. за нею Іван). · 

.ЛАНТУХ (за коном): Ой, гоп-гоп та отак. любив дів. 
ку Ішзак... (Виходить на кон. пританньовуючи): 
Ой. гоп-гопака, чорні брови в козака. На те мати 
родила, щоб ·дівчина любила. Хе-хе-хе! А що як
би й справді. взяла мене та й полюбила яка-не·
будь з дівчат. от як я є? Гм, і не диво. щоб ота. 
кого козарлюгу. як я, не полюбити. Ех, бувало, з 
молоду ... Я вам розкажу. як моя Палажка мене 
любила. 1 ... Господи! Оце, б'увало. вийду на· вули
цю. а вона в мене кирпу драла, все хотіла. щоб 
я за нею бігав. То й не виходить гуляти ... Ну. 
звичайно, я вийду на вулицю. оббіжу всі вилаз
ки. де б міг із своєю Паласею зустрітись. а її 
нема ніде. дома сидить ... Ну, значить. я собі так: 
Шапку начубучу. вуса підкручу, лідійду під ві. 
конце і думаю: Ану. звірюсь, хто за ким бігає. 
Та як свисну ... (Свистить). То. кажу вам, що та
ки вона за мною бігала. бо не встигнv свиснvтн 
як слід. як вона вже й тут. (При цих с.;ювах захо
дить Палажка). 

JТАЛАЖКА: І куди це ти. стара, та ще й п'яна .. собака, 
на ніч глядячи, мандруєш? 

~ЛАНТУХ: О! Я ж казав. А що, не правда? (До Палаж. 
ки): Хіба я теб'е викликав? .. Це я ось людям роз-
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казунав, як я тебе змолоду викликав, а коли б 
знав, що ти за мною зориш. то й не свистів б'и ... 

ПАЛАЖКА: Я й без с11исту твого знаю, де тебе шу
кати. 

ЛАНТУХ: А я от, бачиш, за бл у див і не знайду своєї 
хати. І оце почав, було, вже тебе гукати (кричить) 
- Паласю, а Паласю, де ти є? Обізвися! 

ПАЛАЖКА: Та чи ти оце на старість не здурів, бува? 
Чому такий гвалт зчиняєш? 

ЛАНТУХ: А кого я боюся? Це ж мій і кума :\юго хутір. 
Чого ти прийшла й заб'рала мені веселий настрій? 

ПАЛА)І(КА (тягне за полу Лантуха): Ой. горенько 
моє! Ходімо лишень Додому, хай з тебе люди не 
сміються! П'яниця ти нещасна! 

ЛАНТУХ (сердито): Хто з мене посміє сміятись? Ти 
думаєш, що Данило Лантух може бути посміхо_ 
виськшt? Так? Кажи мені, я тебе питаю! (Нас
тирливо): Кажи! Чому ти до ІІІене, стара шкара
луща, причепилася? Хочеш, може, щоб я тобі по
тилицю почухав? r а?! 

ПАЛА)І(КА (задкуючи): Тьху. сатана з зеленими очи. 
l\Іа. Ой, лишенько моє, з таким чолоніком! (Голо
сячи. виходить). 

ЛАНТУХ (вслід Палажці): То-то бо й є. що з зелени
ми! А що це в мене. хіба після тернівки очі по
зеленіли? Ну, та дapl\ta. аби бачили. От. прийш
ла ... Іди, каже, додому. Ну. що я з нею тепер бу
ду робити дома? Мені чшtусь оці старі жінки тіль
ки cyl\t наводять. Ви скажіть: Чому я повинен су. 
муnати. як мій кум, Дмитро Бал ан? Він су:\tує. що 
Січ зруйновано, я веселюся. а нее їдно - обоє 
нічогісіньки не вдієІІю проти примхін аарнпі. бо 
nона б'аба, та ще й, на нашv бідv. без чоловіка ... 
А баба без мужика - u.e нс·е їдн·о. що розгнузда
на кобила. Лізе. ку ди хоче, поки її за niжt<y не 
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смикнеш. Отак і в неї; ІШЛИ б був чоловік, та щоб 
він був господарем, а не вона, щоб керував, як 
це належить чоловікові. А коли баба його не ро
зуміє. то він би. коли-не-коли, обшмагав її ред
ра, або хоч нагримав на неї, як я оце на свою 
Палажку. А то в неї самі лише посіпаки та ночу
-ваки - галі. Та це й не абиякі, а такі. щоб вона 
їм за візит ще й платила ... А їй що? .. Вона на_ 
ШИl\ІИ земельками ·й платить. Своїм байстрюкам ... 
Ну, та дарма. поки моєю землею буде платити, 
то я ще погуляю - ворогам на·злість. (Виймає 
nівпляшки з кишені, п'є). Кинь Лантуше .. 1ихш1 
·об землю, нехай ламає зуби злий, а в кого крон 
козаuька грає, хто товариство любить, як братів. 
хто радий віллати останнє музиці. і вміє вчисти_ 
ти так, щоб аж земля стугоніла. і вітер свистів від 
нивертін ногами, віл того зле тікає. і весело йо-
1\tу ... От. і мені. далебі. стало весело... (Танцює 
і приспівує) : Пішла б'аба у танець, а за нею мо
лодець. nихилясом. викрутасам. оттакечкн бака.1я
.СО:\І. Гой, гоп, гоп! .. 

Завіса 
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ДРУГА ВІДСЛОНА ПЕРШОІ ДП 

Діеві особи ~руrої відGJЮІІІІ: 

ДАНИЛО ЦИМБАЛЮК 
ГАЛИНА, його дочка. 
ДЕМ КО, чоловік Г алиини. 
ІВАН, син Балана. 
ЛАНТУХ, сусіда і кум Балана. 
УПР АВИТЕЛЬ кн'. Потьомкін а. 
ПРИКАЖЧИК 1-ий. 
КРІПОСНІ - декілька чоловіків, жінок і дітей. 

Сцена та, що і в першій відслоні. Галина бавиться 3: 

малим Миколою (сином), співаючи йому колискової 
пісні. 

ГАЛИНА (після пісні) : Агу! Агу! Микало! Агу! Агу! 
син цю .мій 1\'Іаленький! А ходімо ще раз поди ви 
мось, чи 'не їде батько наш. Де ж це він так за
барився? Га? .. Що? .. приїде, кажеш? Приїде, 
приїде... А ми його поцілуємо та ложуримо за 
те, що так довго гаявся! .. Це вже ми з тобою, 
синцю, три дні чекаємо нашого батька, а він і~ 
дідом та з дядьком Іваном забарився на тій Зруй
нованій Січі... (Радісно): Ага! Дивись, синцю! 
Ось, і човники наші їдуть ... Та дивися ж, дитин
ко моя .1юба, ось, уже вони під'їжджають до
нас ... 

(Із-за дерева, праворуч, з'являється першим Де.мкu, 
за ним Балан та Іван. Зносять із човна клунки. Речі 
кладуть праворуч, біля дерева, і сідають на лаві.) 
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ДЕМ КО: Ох, ти ж горличко ~юя люба! (беручи сина· 
на руки): От, де МО€ щастя, люба дружина і 
син... І ніхто не в nраві відібрати це щастя, ОП
річ Бога ... Ач, якого ти мені б'равого сина году
єш! Мов той бузівок ... 

ГАЛИНА: Годі тобі вигадувати! Не кажи так, бо щоб 
з того слова чогось лихого дитині не сталося .... 
(Бере до себе сина): Який там бузівок! Він зав_ 
сім худенький ... 

(У цей час Балан і Іван, знісши речі, сідають на ла
ві. Балан закурює люльку.) 

ГАЛИНА (до батька): Ну? Шо. тату, Січ іще uіла? 
БАЛ АН (заnалюючи люльку) : Ох, дитино моя, коли. 

~ш nриїхали і nобачили хрест на церкві Покрови, 
то аж зраділи, а коли підійшли ближче, то з жа
хом подумали, чи це тут була Січ? Чи не nомили
лися ми? Де ж nоділися рідні курені? Де слав
ні nаланки, пушкарня, скарбниця? Січ тепер по-~ 
рожня, а замість будинків - чорніють ями, не~ 
мов розкриті домовини! Дзвіниця навіть без дзво. 
ні в. і наnівзруйнована. З каміння церкви і навіть-
з хрестів і надгроб'ків з І<Ладовища, де nоховані
славні лицарі війська заnорізького, князь будує 
собі nалац... (Помовчавши}: Оне. дочко. я ма:.. 
буть. nеред смертю nоїхав подивитись на Матір-_. 
Січ. (Витирає очі): Бодай би було й не бачити. 
(Пшювчавши, nоказує ліворуч, у бік хати. лю.чь. 
кою): А дивіться, діти, неначе вози їдуть? 

ДЕМ КО: Сnравді, неначе чумаки їдуть? 
БАЛ АН: Чого ж бо тут чумаки їхали. коли ми не на 

шляху живемо? Адже ж, бачите: вони пр.ямують
сюди. Ue щось чужостороннє ... Бо кінь_ми~ а_ !fe~ 
волами їдуть. Серце МОЕ недобре віmува.чі,. І ст.а~ 
лося те. Бо скільки я живу на цій землі, не б~=tчи~ 
ще чужосторонніх людей... - -- - - -



·{За хатою чути голос. nci схоплюються. Галина йде 
до хати і стає на порозі.) 
ПРИКАЖЧИК (за хатою) : Ставтє подводи в дnа ряда! 

Поварачивайтє оглоблямі в єту сторо~у. а канєй 
ганітє на пашу. 

(ІЗ-за хати Балана виходить прикажчик, одягнений v 
московську одежу катерининських часів. З беродою ·і 
·в, чоб'отях. середніх років.) 

ПРИКАЖЧИК (до Балана): Ей, ти, старік! Чего бань
кі вип'яліл? Іді-ка сюда! (Всі стоять нерухомо 
Балан робить декілька крокіВ'. Прикзжчик підхо
дить ближче): СКОЛЬКО у тєбя ЕСТЬ ПЕЧЕІЮГО ХЛЕ
ба? 

'БАЛАН (спокійно): А що. у nac не вистачило х:Ііба? 
Здається. що хлібів з троє ще є ... 

ПРИКАЖЧИК: Так вот что. старіІс пусть єта молоді
ца, что стоїт у із би (показує на Г а.1ю), за є тую 
ночь напєкьот хлєба пvдов з дєсять! 

'БА ЛАН: 1Що nи? Бог з ва~ІИ! Де ж їй упоратись на 
стільки хліба! А Ш! хіба завтра рано віл нас по-
їдете? -

"ПРИКА)КЧИК: Куда єщє єхать? Ми кзк раз і прієха
лі. куда нужно би:ю (до оюїх за хату): Е. іЗИ 
там! Випряrай. випряrай поскорєй! 

'БАЛАН: Та чого ж ви сюди приїхали? 
ПРИКАЖЧИК: Ізби fJv дім дєлать. дєд. сє.1о :-шєсь б у

дЕт. да чей НЕ ма.rює! 
БАЛАН ( схвиJІьовано): Як то б ви бу дувапн тут хати. 

коли не наша земля?! 
ПРИКАЖЧИК (з у сміхом): А ви чиї? Разnє нє княж

скіє? 
·ІВАН: Ми вільні люди. Ми Запорожці. 
ПРИКАЖЧИК: Єресь rаварітє! (До Демка): Ей, ти! 
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Пойді. разпрягі моєrо коня і постав єrо в Ішнюш
ню! 



ДЕМ КО (з обуренням): Вам би, добродію. годилося 
уклонитися нам, господарям, та спитатись. чи мож

на поставити коня до стайні .. Тоді б, ~юже, я і 
сам нам допоміг. а коли ви нахабно мені, немов. 
наймитові, наказуєте, так я нічого неІ зроблю. 
(Обертається і йде до Галини)'. 

ПРИКАЖЧИК '(здивовано): Вот какой ти? Ну~ погоді, 
когда я на тєбя донєсу управітєлю, то ти скорІ> 
з абу дєш свою гордость. 

ЧЕЛЯДЬ: (жінка, одягнена у московський сарафан. 
який сягає аж по-під руки, рясний і довгий. З-під ньо
го видно сорочку з черноною обшивкою. На t-югах пас. 

толи, на голові хустка. Одна дитина на руках. а б'іля 
ще кількоро дітей ·- босоніж у білих вузеньких штан
цях. Сорочки довгі, підв'язані тонким очкуро~І). 
ЖІНКА: Радімий. куда же нам подється с ребятішка-

мі? Їх заєдаєт ~юшка ра. спасу нєт! Глянь-ка, на 
єтано малово ... (Той чухається). 

ПРИКАЖЧИК: Ідітє вот н єту ізбу і там размєщай
тєсь. (Показує за хату Балана). 

БАЛ АН: Шкода мені тільки їхніх дітей, а то б я по
стояв за своє право. (Звертається до прикажчи
ка): Слухайте, чоловіче добрий! Розкажіть же ме
ні. і то по-правді. як же то воно буде, коли ви 
тут лобудуєте село? 

ПРИКАЖЧИК: Нє как іначе, как станєт на етом мєс
тє сєло. Мужикі будут пахать зємлю і сєять хлєб. 

БАЛ АН: Так це ж наша земля. Ue за й мише трьох ко
заків: моє, Луб'яного та Лантуха ... ІЩо ж ми бу
демо робити, як ни нідб'ерете у нас землю? 

ПРИКАЖЧИК: Л то будєтє дєлать. что і нашиє крєпо
спшє. бу лєтє сєять панекой хлєб, косіть є го, мо- . 
:ютіть да слозіть зерно н панскую еконш1ію. 

БAJJAH: Hv? Uього вже таки не діждете. 
· ПРИКАЖУЇfК: А ти ж ду:\tал как? Князю етv зємлю 
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царіца подаріла. а как ви здєсь сідітє. то і ви тє
пєрічка княжескіє. с етім мєстом, что єсть. Понял 
тєпєрь? (До Демка): Лошадь я розпригу і сам, 
но ти погоді, ми єщо с тобой паrаварім. (Пішов 
до стайні. Демка, Іван і Галя йдvть v хатv) _ 

БАЛАН (сам): Стуманіп світ! ·(Хапаючи-сь за· гопову, 
сідає на лавці). Так ось, до чого вело скасу
вании Запоріжжя! Шоб наші зе:\-tлі й степи. кри
вавицею дідів та прадідіn политі. поразданати 
царським вельможам? І оці бідні люди. як худо
ба. повинні працювати на нетруджених? Невже 
ж воно. справді, так бу де? Невже Господь миJю_ 
серлний попустить. щоб нас. вільних людей. від
дали у ненолю? Нашо ж Ти. Господи. допустив ме
ні, старому, діжданІ такого?. Чому Ти. Господи. не 
прибраn мен.е раніше. щоб я цього не знав і не 
бачив? ... (З'являється прикажчик. а згодшІ вихо
дить Де1rко з хати). 

ПРИКА)І<ЧИК: Ти, ста рік. свої мі б'ика7~tі бу лєш тас
t<ать с бєрєга сюда колоди. а твоі сини пусть пє
рєгонят всєх твоїх лошадЕЙ в плавні. Тюr мої 
.'І Юді будут рубіть .'rєс. так лошадьмі будут та.:-
кать до бєрєга брьовна. · 

БАЛ АН: Ви хочете моєю ху добою робити? У мене 
своє господарство і своя робота є для худоби. 

ДЕМІ<О: А я пам просто кажу. що в плавні не піду і 
батькової худоби до роботи nюr не да~t. От. що! 

ПРИКАЖЧИК: Ну. нічєво! Єслі ви раб'отать нє хоті
ТЕ, то на nервий раз обойдьомся без нас, а уж 
JІОШаді і бикі ваші МНЕ ОЧЕНЬ нуЖНИ. і Я забЕру 
їх для рабати. хотя б ви і нє хотє.'Іі дать. Я нє па
оrатрю на нюнє упорство. Я nюt ужє гаварі.1. что 
зєм:rя. скот, ізби і ви самі тєпєрь єсть княжескіє. 

ДЕМ КО: Не діждеш цього! Не бу де! За порожні дові
t<у не бу дуть кріпаками- (Іде н хату). 
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'ПРИКА}КЧИК: Пог:Ія.Jі~І. пог.:ІЯдім. кто кого? (Вихо
дить) . 

. :БА ЛАН (сам) : Боже Ти наш. Боже! Нащо Ти паслаn 
нам не поневіряння? (Павза. Дивиться вбік. куди 
пішов прикажчик. З жахом): Жене. жене. прок.r1я. 
тий! Жене ~юїх коней і во:Іів. Круторогі ж мої, 
укохані ш>ї діти. чи на те я ростив вас. ІИОб на 
князів ви пrанюва.:ш? !. 

(Демко й Іван з недоуздками в руках виходять з хати 
і біжать v П)Й бік. де Балан б'ачить свою худобу. За 
ними ГалЯ. яка зупиняється бі.1я батька). - -

ТАЛЯ: Демку! Іване! Сха:\Іеніться. що ви надумали?!. 
'БАЛ АН: СинИ мп ї. орли ~ю ї! Дивись. дочко. х-оч і без 

сідла. а видно, що козаки. (Па вза). 
ГАЛЯ: Ой. тату! Дивіться. він їде конем до Демка. з 

гарапникоl\1 ... (З жахш1): Ой. ударив сердешно. 
го! (Припадає до батька). 

БАЛАН: Дивись. дочко. яка зараз буде розплата за 
панський гарапник. (Радісно): Так його. сину! .. 
Молоде нь Дем ко! Нехай знає. вражий зайда. за
порозького кулака! .. 

ТАЛЯ: Господи милосердний! Що ж тепер буде? 
'БАЛ АН: Нічого. Вилежиться деякий час та й підій

меться (Махаючи рукою): Женіть. Женіть. сюди. 
худобу назад у степ. (З'являється Лантух). 

ЛАНТУХ: .Шо не. брате. на нашу го.1ову обу~у пз.
риня наслала? І на стаrість спокою н.е лають. Ну, 
що його в світі Божо:\ІУ діяти? 

(Із-за :хати Балана з'являЁться прнкажчИІ<. Погрожує 
тарапникоl\І у бік Дс:\Іка й Іnана. Біля прш<ажчика кі.lь-
1<3 кріпаків.) 

-nРИКАЖЧИК: Погоді. гайдюtакtl! Я тєбє етоrо так нє 
Подзрю! (До Балана): А ти. старий пьос. поп.1а
тішся за ето своей шкурой. 
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БАЛАН: 51 яюt. чо.:нн~іче, уже казан, що із свого гос
подарства не дам нічого! 

ЛАНТУХ: Я теж не дам. Коли цариця nодарунала кня
зеві зе!\ІЛЮ. то нехай він її й бере, а наше госпо
дарство грабувати не має права. 

ПРИКАЖЧИК (до кріnаків): В'яжіте іх всех В'яжітє 
JЗСЕХ гайдамак. коль оне не желают нам подчиніт

ся. Я сам nовезу іх до уnравітеля. (Челядь за на
казом nрикажчика хаnає і в'яже руки Баланові й 
Лантухові.): Нужно только є що етіх двух разбой
ніков nоймать. (З'являються Демка й Іван з ло
маками в руках). 

ДЕ!\КО ( 3 :>апt!ЛО.">!): Пустіть тестя. бо nовс:·иваю! 
(Кріnаки разстуnаються. Демко й Іван розв'язують 
старих. У ней час прикажчик мімікою nоказує кріпа
кам, щоб хаnали Демка та Івана. Кріпаки виІ<онують. 
наказа. Йде боротьба.) 

ХТОСЬ З КРІПАІ\ІВ: Уnравітель! Уnравітель! 
ПРИКА}КЧИК: Ага! Ето кетаті! (З'ян.:Іяеться уnрави-

тель, не молодих уже літ, одягнений у сурдут ча
сів. Катерини 11-ої, у чоботях і в білих вузеньких 
штанах. у кашкеті тих часів, з nалицею в руках.) 

ПРИКАЖЧИ!< (уклоняючись): Барін, барін! Ето кета_ 
ті, что ви сегодня nрибілі. Зкесь такое, что я єлє 
сnравілея с етімі гайдамакамі.. (ПоІ<И nрикзжчик 
раnортує, уnравитель оглядає через монокль ко~ 

за кін.) 
УПРАВИТЕЛЬ: Hv-c?!. 
ПРИКАЖЧИК: П<; ваше:\tV nовеленію я л ріказал епм. 

людям работать вмеёте с наші!'tі людьмі і об'яс_ 
ніл ім всьо, но еті не хотят nодчінітся волі царі
ни і даже nvблічно ізбілі меня ... 

УПРАВИТЕЛЬ: Так ето ни бvнтvетєсь, ла-с? Нє хоті_о 
те раб'отать? Ну-с? Нє ·да Йот є барскій скот дЛ:tt~ 
рабати і даже nootєni ізбіть княжсскоrо прікаж.:.. 
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чі ка? Да-с? Ну, так я вас научу. как нужно nо
корятся царекой волЕ ... Я ... із вас виб'ю нашє гай. 
дамацпю! Да.да Я сдєлаю с вас nокорних! Да-с! .. 

:_БАЛАН: Пане уnраRІпелю. защо нас катувати? Ми 
людей ваших не займа~и. Вони самі nрийш.-:и на 
нашу зе:\t,:Ію ... На ту землю. що віддана на:-.1 nід 
госnодарство від коша. славного війська заnоро
зького. побачивши ваших людей у тяжкому ста
новищу, ми навіть хати свої залишили та оцим 
бідним людям віддали. Защо ж хочете ви ще й 
добро, придбане тяжкою працею. відібрати? 

'УПРАВИТЕЛЬ: Вашєго тЕnєрь нєт нічєго. по указу 
царіци всє еті зємлі і всьо. что на ніх єсть. то 
Есть. ва.,.шЕ добро і дажЕ ваші душі тЕnЕрь єсть 
в мілості князя. Ви єго крЕnостннЕ. 

БАЛ АН: Бог один в.1аден на·д душами· людей. і йому 
вони й належать. Того ж не може бvти. щоб ве
лика цариця звеліла зрабувати і ско~тувати cno_ 
їх чесних, трудящих nіДданців. Ніколи того не 
буде. щоб ми. віпьні заnорожці. стали кріnаками! 
Скоріше ми душі свої занаnастимо. а не скоримо
ся такій неnравді! 

·упРАВИТЕЛЬ: Біжу. что ти очень разумний. А скоJІЬ-
ко тЕб'Е лЕт? · · -

ЬАЛАН: Bici:\t десятків літ Госnодь держить мене на 
світі і ніколи на своєму віку я не бачив і ·т-іе чу'J, 
про таку кривду. яку НІІ нюt чпннте. 

·упРАВИТЕЛЬ (до прнкажчш<а): А-ну, всипать ему 
воСЕ!\І дЕсяткоn rо:юк! МожЕт бить. старий ду рак 
ХОТЬ ПОС,lЄ Сї ОГО ПОVМЄЕТ. 

·БАЛ АН ( вжахнуншись): ·Мене різками? Та ліпше -вИ 
вбийте мене. або живого якиньте v вогонь. аніж 
дамся я над собою так знущатися. (Кидається нnе~ 
ред, шарnнувши руками. Мотузка вриваЕть6і~-1Іа= 
го знову хаnають та в'яжуть кріnаки.) 
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УПРАВИТЕЛЬ: На конюшню всєх! Там я буду весті 
с німі расправу. (Кріпаки виводять Балана. а за 
ним і рерпу.) 

гАЛЯ (кидаючись то ДО .батька. то ДО Демка з Іва
ном): Ой, Боженьку ж! Завіщо ж це? Чим ми вин_ 
ні? (За коном): Пустіть. люди добрі! Завіщо ж 
так? То ж мій б'атько, що він вам заподіяв? (Двоє 
кріпаків виводять Галю. Вона опирається.) 

ГАЛЯ (пJІачучи): Прошу вас, :1юди добрі, ви ж наші,_ 
здається, пустіт~ :\Іене, там батько мій любий ко. 
нає. його катують. 

КРІПАК І·ий: Тобі там не можна, барин не велить. 
І<РІПАК ІІ-ий: Ти однаково нічого не вдієш 
ГАЛЯ (виривається): Пустіть. я вам кажу! (Побігла). 
КРІПАК 11-ий: Що ж теnер? 
І<РІПАК 1-ий: Хай що хочуть, а я туди не піду. бо там 

примусять держати отих нещаних людей. а я 

того не можу, коли за його власне добро й спра
ведливі слова - бити. 

КРІПАК ІІ-ий: Та ще й ик бити?!. Вісім десятків рі
зок! Каже. 7ІtоЖе, порозумнішає! Порозумнішав 
би й ти, коли б тобі його половину, а то. бач, я
кий ... собака. 

І<РІПАК І-ий: Нічого, друже. знайдуться й такі. що і 
йо~1у коби.1ку всушать, а поки що мусимо терпіти_ 
(Вбігає Гали, ламаючи руки). 

гАЛЯ: ЛЮЩІ доб'рі! Ідіть хоч ви, допоможіть моему
батькові. бо його дуже nобили, і він не може під
нестись, а з них ніхто не хоче допомогти мені_ 

(Галя з кріnаками виходять і зараз же nовертаються. 
вводячи Балана, на якому сорочка подрана. нидно кри

ваві смуги від побоїв.) 
БА ЛАН: До хати не ведіть, там чужі люди. RедІ п. ме

не до укоханих бджіл. бо там, де мені любо, я 
ХОЧу nомерти, і щоб ВИ. ПОГЗНі .~!ЮдИ, не баЧИJіИ; 
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:моеї сметри... ( Балана кладуть на лаву. Кріпаки 
виходять). 

ГАЛЯ: Таточку, вам болить? Я обмкю й перев'яжу ва~1 
рани ... 

БАЛ АН: Не руш! Не руш •tене, моя дитино, моя надіє 
й утіхо. Прийшов :мій час ... Тоді, доню, обмиєш 
мое тіло, як відійде душа моя. 

Г AJJЯ: Тату, таточку! Не кажіть так. Не кидайте нас 
сиротами на поталу катам! Ви ще одужаєте, і J\Ш 
з вами кудись поїдемо звідціля, далеко-далеко. де 
нема кривди. 

БАЛАН: Ні, доню ... Я просив Господа, щоб не дав ме_ 
ні жити після смерти неньки нашої, Січі Запорu
зької, і Він, милосердний, кличе вже мене до себ'е. 
Не побивайсн за мною, в домовині я не знатиму 
того знущання, що тут. За вас тільки діти. б оли гь 
душа ... Як ви, нещасні, свій нік проживете? А Я' 
свого прожив чимало. Мені пора вже йти в нове 
царство ... Уже он і наша мати зустрічає, і я. до-
ню, піду .. . 

ГАЛЯ: Тату, таточку! Не кидайте нас; не відходьте від 
нас! (З'являються Демко й Іван, змучені, видно 
сліди крови від різок.): Іване, братику! Демку, чо
ловіче мій любий, батько наш помирає ... (Козакн 
:мовчки схиляють голови. Галя припадає до батька. 
ридаючи.) 

ДЕМКО: Помер. сердешний! Не винесло старе серне 
такої наруги над козацькою честю ... 

ІВАН: Прости мені, мій любий батьку. Не нарікай на 
мене, що я тебе покинув. бо не сила моя коритись 
неправді. (Цілує батька). 

ГАЛЯ: Що .ти? .Що ти, Івасику? Чого прощаєшся? ... 
(Припадає до Івана). 

ДЕМ КО: Заспокійся, Іване. Тм задумар щось непевне_ 
ІВАН: Не подарую я прикажчикові того знущают над 



на!\ш, а найбільше над старим батьком. Я довіку 
не мав б'и спокою, І<олн б не помстився за бать

ка! 
ГАЛЯ: Схаменися! Що ти говориш? Ти ж себе за

напастиш! .. 
ІВАН: Тихше пнюни! (Таємничо): Сьогодні я вб'ю 

прикажчика і втечу у плавні. а ти, Галю. збери 
мені харчів і поклади в той порожній вулик. Ко_ 
ли тікатюtу. заберу з собою. А батька поховай
те без мене. бо не сила моя ... 

ГАЛЯ: Тату. таточку! На кого ж nи нас покинули?!. 
ІВАН: Прощай, мій рідний батьку! Востаннє я тобі, 

хоч :-.1ертвому вже, скажу, що твоя кров озоветь

ся. і я таки помщуся за знущання над нещасним 
народом! 

Завіса 
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ДІЯ ДРУГА 

КАРТИНА ПЕРША 

Діеві особи першої І{арmин: 

ДЕМ КО. 
ГАЛИНА. 
ПРИКАЖЧИК 11-ий 
УПРАВИТЕЛЬ. 
ГЛЯДАЧ і декілька чолов1юв. 
Декорація та, що й в першій дії. 

(Галя виходить з хати, на сцені з'являється прикаж
чик. молодий, без бо~,оди, у довгій. вишинаній со
рочці, підперезаний шнурком з китицями на кінцях, 
у картузі і чоботях.) 

ЛРИКАЖЧИК (до Галі): Чья ти молодіца? Ти жан
ка Демкі Рогози? 

ГАЛЯ: Так. його! А що ви хотіли? Ви тепер тут за 
прш<ажчика? 

ПРИКАЖЧИК: Да. я прікажчік і пріа<азиваю ска 
зать своєму мужіку, чтоби сєгодня же виході.1і 
ни на паюuіну! 

ГАЛЯ: Зl\tилуй1·г.сь, пане!.. Мій: чоловік зроду біля 
землі не працював і нічого не вміє в степу ро
бипІ... Він з малих літ усе козакує. 

ЛРИКАЖЧИК (набік): Ну, і хороша бабьонка. чорт 
побєрі! (До Галі): Нє умєєт? То нічєго. научім 
розгамі! Нє nсьо же єму козаковать. час і за дєло 
б'раться! 

ТАЛЯ: Змилуйтесь. пане! Чому ви такі не .1аскаві? 
А я хотіла у вас просити, щоб з усієї худоби. 
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що ви у нас забра.1и, повернули мені хоч одну 
корову ... 

ПРИІ<АЖЧИІ<: Адну карану? (Хоче обійняти): А что· 
ето у тебя за наряд? 

ГАЛЯ ( відхиляючись) : Бійтесь Бога! Чи не сором вам 
зачіпати чужу жінку? 

ПРИІ<АЖЧИІ<: Іш. какая не дотрога! Нє бу дет же тє
бє карови, єжлі так! (З хати виходить Демка). 

(До Де:нка): Ти лежень, почему нє йдьош работать? 
Сколько раз тєбє нужно говоріть? 

ДЕМІ<О: Куди не йду? .. 
ПРИІ<АЖЧИІ<: На панщіну почему нє йдьошь? Я жє 

вчера русекім язиком говоріл, чтоби виходіл пан_ 
щіну отбивать. 

ДЕМІ<О ( С'!окійно) : На панщину я ніколи не піду і 
дружину свою не пущу. 

ПРИІ<АЖЧИІ< (здивовано) : Он как, а почему же ето? 
ДЕМІ<О: А через те, що я не кріпак, а вільний козак . 

. Бу де з вас і того, що хазяйство наше пограбували. 
ПРИІ<АЖЧИІ<: Слихал, слихал я про тебя! .. Дак ти 

снова з~ свой о? Ну, погоді, посмотрім, кто кого_ 
А кстаті, сегодня я ожідаю управітєля. вот я: 
ему і донесу u твойом упрямствє. 

ДЕ МІ< О ( б'айдуже) : Я вже давно покинув спереча
тись за свое добро. і бажав би тільки, щоб мені 
лишили_ хоч хату. садок, леваду, корову та пасі~ 
ку і вільне життя. А бачу, що ти нахв()ляешся. 
нацькувати на мене того пса. що вже не раз ме. 

не кусав... Ну, що ж цькуй, коли тобі дано таке 
право. ( 3' являється управитель). 

УПРАВИТЕЛЬ (до прикажчика): Ну, как тут у т'Еби 
ідут дела? 

ПРИІ<АЖЧИJ<: Ні чего, всьо хорошо, барін, вот толь
ко етот га~амака не подчіняетфt · княжескому 
понеленію і не желает ітті на панщіну. 
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УПРАВИТЕЛЬ: Ти nочЕму НЕ хочЕшь работать? 
ДЕМКО (спокійно) : Я радий би nрацювати коло сво

го господарства, що був придбав покійнИй тесть
дЛЯ своєї дочки, та тільки в мене воно все погра
боване! 

УПРАВИТЕЛЬ (сердито) : Панщіну nочєму НЕ йдьош 
отаипать? 

ДЕМ КО: А через те. що я не кріnак! 
УnРАВИТЕЛЬ: А кто же 'Іtи? 
Jt.EMKO: Вільний я! Я заnорожець! 
УПРА~ИТЕЛЬ: Ага ... Tv. заnорожєu? (До nрикзжчи

ка): Зоні ·народ! 
ПРИКАЖЧИК (махаючи рукою): Ей, рЕбята. ідітє-ка· 

сюда, барін nросіт. (З'являється декілька чоло
вік челяді. Поки сходяться кріпаки. уnравитель 
дістає з кишені ножа.) 

УПРАВИТЕЛЬ (до кріпаків): Дєржітє єго! Да хоро
шєнько держітє. Вот я єму О'фєжу чуба. так он 
можЕт бить тогда за бу дЕт про то, что он бил за
порожцем! Дєржітє єго за голову ... (Кріпаки ха_ 
пають Демка. він пручається. і коли управитель 
бере ~ого за голову, раптом кусає управителнеі 
руку) . А ти є що кусатся? Валі тЕ собаку на ЗЕМ-· 
JІЮ, валітє! Душі тЕ єго на смЕрть!.. (Кріпаки ви_ 
конують його наказ. Управитель люто кидається 
до Демка, кривим ножем нідрізує оселедця, пус
кає волосся за вітром, а сам рего~еться.): Так бу
.lІ.ЕТ лучшЕ. ТЕпЕрь пус11ітє. єго. Нікто НЕ узнаєт. 
что он когда-лібо бил козаком ... (До Демка): Єс_ 
Лі ТИ і ПОСЛЕ ЕТОГО Н€ ПОЙДЬОШ На панщіну ... (б'є 
Демка палкою по плечах) то нипорю ... (Виходить, 
за ним челядь). 

ГАЛЯ (розв'язуючи Демка): Ну. чому ти. мій люб'ий, 
не з~овчиш оцим мучителям-душогубам? 

ДЕМКО: Не си.1а моя! Смерть . або управителю, а ба 



1\Існі! Нс:\южливо жити, не об:'Ішнши такого ЗНУ-
щання кров'ю! -

·r АЛЯ: Здається, Мнко.1ка прокинувся (біжить до ха
ти. Демка підходить до лави. виймає зі стріхи но
жа. бере брусок і починає гострити.) 

ДЕМ КО (гострячи ножа) : Свячена порада моя. не раз 
ти мені служила н походах, паслужиш й тепер. во_ 
станнє ... 

ГАЛЯ (виходить з литиною з хати. наближається до 
Демка і ловить його за руку) : Демку! Схаменися. 
Демку, шо тн надумав?!. 

ДЕМКО (злякано випускає ножа з руки): Я мушу йо
го вбити! 

ГАЛЯ: Кого? Господh з тобою! Схаменися. молю тебе. 
ДЕМ КО: Управителя! За що він відрізав мені осел ед. 

ця? За шо він знvшається з нас. козаків? .. 
ГАЛЯ: Борони тебе Б<.)Же. ріднесенький мій! Ти ж за

напастиш себе та й мене з сином погvбиш. Віджени 
від себе лукавого .. перехрестися. то Ж він тебе спо. 
куu(vє... Помолимось р-азом Милосердншtу. щоб 
Він захистив твою душу . 

. дЕМКО: lЦо ж маю я діяти, Галю? Не можу. не :\Ю
жу я обернутися в тварюку. як оці кріпаки. і ко_ 
ритись катам... Не сила мені й подарувати упра
вителю ту образу. шо він мені заподіяв ... Нехай 
і 1\tене після скарають на Сl\tерть. та и таки йшtу 
віку збавлю! 

ГАЛЯ: А про нас же ти. Демку. забун? На кого ж ти 
нас з Миколкою покинеш? 

ДЕМКО: Не рви :\ЮГО серця. дружино моя вірная! 
Коли б ти тільки змогла зазирнутіf1 н мою душу~ 

то знала б. яке там пекло ... Не сила l'іені жйтй, 
не помс:rиншн за ганьбу й знущання (піднімає 
ножа з _землі): Uc ось за.1ізо або йо.му. :або дпші. 
в серце! 



ГАЛЯ (хапаючи за руку Де~ша): Б.1агаю теб'е. Дем_ 

ку, коли вже тобі не сила перетерпіти, то нащо' 
ж тобі себе губити? Івась наш і досі десь у плав
нях живе. бо, харчі з ву.1ика бере... Тікай до 
нього! Урятуєшся від цього життя. а там удвох, 
може, надумаєте. як і ·мене врятувати з Микол
кою ... 

ДЕМ КО (голубить Галю): О дружинонько ж моя ко.: 
хана! Що ж буде тут з тобою без мене? 

гАЛЯ: .Що ж маємо робити? я корИТИІ\Іусь у всьому, 
~юже, якось житиму... А як будуть темні ночі,. 
ти, серце, приїзди до мене. лостукаєш із садоч
ка у віконне. то я й почую, і хоч на хвилинку· 
будемо щасливі разом. 

ДЕМ КО: Ну. дружино моя! Не тре б' а гаяти слушного 
часу. Коли вже виріши.1и, то так воно й бvде. А 
тепер готуй !\ІеНе в дорогу. Прикзжчик з управите-· 
лем поїхали до економії, а челяді до мене бай ... 
дуже, та вони мене і не уздрять, я переправлюсь 
малим конюхом на той бік Базавлука. а потім 
прот01шм попаду у Підпільну, а дапі я вже знаю, 
де шлях до нашого Івана. 

ГАЛЯ: У мене вже все готове. Як будеш іти, то у ву
.1ику, що ти знаєш. є досить усього. а оцей клу_ 

ночок... (іде швидко в xarn й виносить) з білиз
ною. Візьми його з собою. (Демко бере кпуно_ 
чок. вішає через плече, прощається з Галею і 
СИНШІ). 

ДЕМ КО: Прошай. мое серце. не по в:tасній во:Іі по.. 
кидаю тебе, - лихі вороги примусили мене. Сп&-· 
дівайся. прибуду. 

Завіса 
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JІ.РУГА ДІS1 

КАРТИНА ТРЕТЯ 

ГАЛИНА 
ДЕМ КО 
ПРИКАЖЧИК 
УПРАВИТЕЛЬ 

Діііові особи: 

КРІПАКИ і декі.т1ька чоловік. 

Сцена та, що і н попередніх картинах. 
Вечір, сцена пуста, чути. як десь грає на балалаіt_ 
ці й приспівує, чийсь голос народну російську піс
ню - "Свєтіт мєсяц''. Згодом з'являється nрикаж
чик, зодягнений по святочному. з балалайкою в ру_ 

ках. Грає і npиcninyє. 

ЛРИКАЖЧИК: Сnєтіт да 1\tєсяц. сnєтіт да ясний. на
дnігаєтся гроза. Атnарі. красоточка. двері. пада· 
шо.т1 к акошку я. Балалайка на трьох струнах, 
грш1чє. тройка, заnинай. Ех ти. мілая бабьош_ 
ка. галасок мой послушай. Атnарі дnері_окошко 
д.1я :\Ієнє nєль нсьо равно. Я .1юблю тєбя нєм_ 
нuжко. ліш би ти мєня сільно! .. (Говорить): Ех. 
і харошая бабьашка, да всьо чванітся. Нікак нє 
падберу к нєй подходу ... Ну. да нічєто! Етот 
гайдю1ака ДЕ:\ІКо збєжал на Дvнай. то я єйо за
ставлю тєnєр сі:юю любіть мЁня ... Да что я за 
парєнь. єжелі хахлушку нє смогу обработать? .. 
Сєйчас пойду к нєй n ізбу. прістрашу, скажу, 

зо-



єжелі ти по во.1є нє станєш моєй. то уnравітель 
сілою свєнчаєт со мной ... Да что там! Я за тє ... 
бя возьмусь. Скажу, что і за брата своєго по .. 
платітся гоJювой. ЗнаІ\Ю дєло, - картошка б'ез 
костєй ... ( Прищшляється до лиману): А ето что? 
Ану, подкараулім, кто то ночамі плаваєт по лі
ману? Плиньот прямо сюда... (Задкуючи. ховає
ться за хату). 

<(На сцені через якийсь час з'являється Демка, озира
ючись, nідходить до хати, легенько стукає у вікно. З 
хати вибігає Галя. боса, в сорочuі). 
ГАЛЯ (кидається до Демка): Любий мій! Ледве тебе 

дочекалась. Лишися тут, не можу я без тебе! .. 
Скорися! 

. ДЕМ КО: Як скоритись? Себто стати кріпают? Та ue. 
Галю. ти ножа встроl\шла мені в серце. 

ГАЛЯ: Я не можу без тебе, Демку! .. 
ДЕМКО: Зажди ще трохи. До Микитиного рогу з Ду ... 

наю прийшла вістка. що за Бугом і біля Дунаю 
приймають козаків разом із жінками та дітьми ... 
Через тиждень Іван наш має продати в Микитино
му останню рибу і купити дуба, щоб тим дубом 
плисти на Дунай. Візьмемо тоді і тебе з Микол
кою. З цією ото радісною вісткою я й прийшов 
до те6'е. 

ГАЛЯ: Так я буду збиратись! (Хоче йти в хату). 
ДЕМКО (здержуючи): Шо ти? Не зараз. а іншим ра .. 

ЗО!\1. 

ГАЛЯ: Ні. не іншиl\І разом. а сьогодні нас бери. за .. 
раз! 

ДЕМКО: Та ще ж немає у нас дуба. ні на чо~у 
їхати. 1 

І АЛЯ: Байлvже! Поки дістанете дуба. я якось пе
ребуду З ваl\ІJ·І у плавнях! Бери, бери мене, Дем
ку. зараз, бо не сила мені далі змагатися ... Я 
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хоті.1а тобі не говорити цього, але теnер сл у .... 
хай ... Від часу, як ти втік, до мене nочав зали .... 
цятися прикажчик, він перестав було мене вига
няти на паншину. а сам почав учашати до на

шої хати, заводячи розмови про те, що коли ти 

1\Іене покинув, так я вільна. і ~южу любитися з. 
іншим, хоч би й з ним ... 

ДЕМКО: А, гаспид проклятий! 
ГАЛЯ: Тихіше, цить! Слухай далі. Коли я на йогп 

залиuянн.я просила ставити мене краще на пан .... 
щину, і він поб'ачив, що всі його заходи дарем .. 
ні, то почав ~tене страхати, ніби. як ти цевідо
мо куди подівся, так управитель ладен звінча

ти ~ене з панським кріnаком... Далі він почав· 
мене мордувати найважчою роботою. та дd то .... 
го ше такою, щоб мені не можна було брати з 
собою Миколку. Сердешний хлоnчик, лишаючись 
у хаті по дню без догляду, заходився тут криком, 
і коли б не бабуся, то, певне. що нашого Ми ... 
колки вже не бу.ІJо б н~ світі .... Що я на:\<Іучилась, 
що я натерпілася за ці 'мі~яці, то й не знаю, як 
ще та душа держиться в моЇ!\І тілі ... 

ДЕМКО: Коли так, то ходім за Миколкою і їде:\ю за-
раз (хутко йдуть до хати). 

(У ней час з'являються на сцені управитель. при
кзжчик і з нюш декілька кріпаків.) 
УПРАВИТЕЛЬ (до' прикажчика): Он навЕрНоЕ успЕл 

сб'Ежать. пока ти сообшіл мнЕ? 
ХТОСЬ З ПРИСУТНІХ: НЕт. барін. когда ~fНЕ поручі_ 

лі слЕдіть за німі. то я наблюдал. Оні долго со_ 
RЕтовалісь здЕсь, а сЕйчас. ког1.1а я вам сообщіл, 
оні пошлі в ізбу за ребьонко!\t. Оні собіраются. 
Ехать за Дунай. 

УПРАВИТЕЛЬ: Вот я іх сЕйчас поЕду! НарушеніЕ 1\ю
єго сна я НЕ nрощу. Я Ему nокажу, как бЕспокп--
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іть !\ІЄНЯ. А тєпєрь тіхо! І как только он на дяєрь, 
яа:tітє і няжітє єго! (Ховаються. хто де мо_ 

же). 
(З ха1и виходить Де:\ІКо. у нього на руках дитина. за 
НИ!\І Га.1я з к.1vнком. Коли че.:tядь нападає на Дем_ 
ка, він передає· дитину Галі. В цей час йот н'ю:\уть. 
скручуючи назад руки.) 

ПРИКА}І<ЧИК: Дак вот как он за Дvнаєм. вот почє
му ти такая нєдотрога! Ну. тєперь уже доноль_ 
·но, нам. голуб'чикі. норковать. Натєшєлісь. по_ 
мілоналісь. да ето н пос.1єдній раз ... 

УПРАВИТЕЛЬ: Ну. что ж! Ет от гайдамака приник 
воєнать. работать же он нє умєєт і нє жєлаєт. 
Здадім єго в пєкінєрн? Завтра же спорядіть єго 
в етап і отставіть в Самару. к полковніку. Я 
наrrішу на нєrо ~репроводітєльную. Да нє за
будьтє поІ<лєйміть єго. чтоби каждий знал. что 
он бєглєц. бродяга. 

ЛЕМКО: Тіштесь. кати. з мого б'езголон'я. як знаєте. 
Але коли б у !\tене не було на руках дорогої но_ 
ші. мого сина. я б показав, як козак стоїть один 
проти десяти ... А зараз· роби. що знаєш. милос_ 
тн просити не буду. Знаю одне: або загину. або 
врятую свою родину. 

·nРИКАЖЧИК: Ну. довольно! А єй что? (Показує на 
Галю): Нужно і єйо на казать за то. что она пря
тала етого бродягу і сащ1 даже хотєла с нім бє

жать. 

'УПРАВИТЕЛЬ: Ну ... на пєряой раз нсипать єй дяал_ 
цать розок. 

ГАЛЯ (з1жахш1): За вішо ж не? .. За те. шо я хоті_ 
ла втекти з чоловіком? Так я ж у неркні БuЖіИ. 
присягалася скрізь бути з ню1. ку ди б нін Ht= 

йшов. Де ж у вас правда? 



УПРАВИТЕЛЬ: Ну, ну ... Довольно мєня учіть, а то
єшо прібав.1ю! 

ГАЛЯ (падає навколішки, плачучи): Паничику хоро
ший. nід ~щJ.'ІИХ .:Jіт я не зна.lа, не то бійки. n на
віть лайки. Тепер же сором, ганьб'а, катування ... 
Помилуйте. не робіть мені того безчестя ... 

ПРИКАЖЧИК (іронічно): Ну! Колі она нє жєлаєт, 
чтоби єйо отсєгалі розгамі, то данайтє у нєйо 
отрєжє~• косу. 

г АJІЯ (я розпуні): Косу? За ніщо ж косу 1\ІеНі різа_ 
ти? Хіба ж я повія? 

ДЕМКО: Устань. Галю! Соромно кланятися катам! Не 
нам ганьба з того, що .1Юті nороги знущаються 
з нас. безборонних! (До упранителя зі злом): 
Мордуй :'1-ІеНе, кате. Дери з мене живого шкуру, 
та тільки лиши немічну, легкодуху жінку! 

УПРАВИТЕЛЬ (набік): Нє приник я слушать такіе 
рєчі от своїх кр€постних ... Мнє міло слушать про_ 
сьби. Я люблю, когда подданниє раби пріпадают 
к мu1м н01·ам і целуют іх. І только такім покор
ним я даровал іх проnіни. (До прикажчика): Мо
лоді не за єйо покарАость дарую всьо. Гайдама_ 
ку ж бєйтє, пока виб'єтє v нєго дvх. тогда от_ 
лЄйтє водой і снова ... Так· трі раза. Єслі видєр..: 
жіт і нє помрьот. заклєй:\1ітє єго і вєзітє в пєкj
нєри. (До Галі): Ти ж, молодіца, іді спать. да. 
смотрі. я сл у чає только твой муж уб'єжіт со cjy ,." 
жби, сєйчас жє я тєбя сяєнчаю с другім. (Від
ходить· на бік до прикажчика): А здєсь слєд.і За~ 
німі і єжєлі что. сдєлай тпк ... (Повчає пошепки)~ 

Г AJJЯ (до Демка): Нещасна ж моя голівонька,. t<пІІJ.t
ж я тепер побачу тебе? (Ридаючи): Споочку 
мій, КОJ1И ж ми знову побачимо свого дюб{JПr 
батька?!. Поблагослови ж сина. 

ДЕМ КО: Нехай його Бог благослоnить і хороmпь. А_ 
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ти, Галю, не данай свого серця в розnуку та спо_ 
д.інайся на мене. Я nрийду по тебе хоч з того еві_ 
ту. 

УПРАВИТЕЛЬ (зробив знак прикажчm<ові): Вєдітє 
є го! (Всі виходять). 

ГАЛЯ (з одчаєм): Демку! Демку! Чоловіче міА лю
бий! .. 

Завіса 
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ТРЕТЯ ДІЯ 

ЗАДУНАйСЬКА СІЧ. Видно плавні Дунаю. Біля бе
рега козаки за працею. Петро. Гнат та Іван плетуть 
сіті на рибу. 

Дійові особи: 

ПЕТРО РОГОЗА 
ГНАТ - його брат 
ДЕМКО - його брат 
ВАСИЛЬКО - наймолодший брат Рогози. 12 р. 
ГЕТЬМАН (кошовий Задунайської Січі) 
ГРИUЬКО НЕЧОСА - посланень кн. Потьомкіна 
ЛІОJІЬКА - старий кобзар 
БУЧИНСЬКИй і ГУБА - козакн. які підбурюють 

інших. щоб вертатися додому 

КОЗАКИ. та декілька селян на козанькій нараді 
ІВАН БАJІАН. 

(До лідкритл-І .заслони козаки співають пісню): 

36 .... 

Та зеМ.'ІЯ, л.с я родився, 
Де ШИJ1ОКІІЙ Дніпр біжить. 
Тю1 я рідної мови навчився. 
За нrІ:о.І ссрденько болить. 

Ой тн. краю. степ широкий 
Заклітчався весь в садках. 
Та:-.1 кшшсь ми панували 
У білесеньких хатк~х! 

А тепсr :о.ш на чужині 
Загуб'нли наніть все, 



Хати білі, степ широкий -
Ue для нас теnер чуже. 

Ой чи прийде та година, 
Чи -настане любий час, 
Коли знов r.щ запануЕм, 
На Вкраїні вільній в нас? 

Тоді прийде та година, 
Шо зобачим рідний дах! 
Коли знов ми на Вкраїну 
Побу дуЕм вільний шлях. 

ПЕТРО: Іване. а сходи та дізнайся, нащо це кошовий 
думаЕ скликати нараду? 

ГВАН: Гаразд. Ходім, брате. (Іван з козаком вихо .. 
дять). 

(Василько, який увесь час розводив багаття. nриди
вляЕться і показуЕ рукою.) 

ВАСИЛЬКО: Дивіться! Чернець іде, чернець іде. За
раз nобачу. (Біжить за кон, кинувши хмиз). 

ДЕМКО (за коном): Васильку, Васильку, ходи сюди, 
братику! 

ВАСИЛЬКО:_ Де!\1КУ! Демку! Нащо ж не ти пішов у 
ченці? 

(Петро і Гнат кидають роботу і дивляться в той бік. 
де чути голос Демка і Василька.) 
ДЕМКО: Скажи краще, Васильку, де Е Петро та Гнат? 
ВАСИЛЬКО: Тут. Демку. тут усі, і Петrо. і Гнат. Хо .. 

ди, я тобі покажу. (Тягне за руку Де~tка на кон). 
ГНАТ (зробивши декілька кроків наnеред. до Демка 1 : 

Здоров, брате! (Чоломкаються): Дивись. яка ока_ 
зія ... Ти наn'яв оню чернечу одежу. що теб'е у 
ній і сам дідько не впізнаЕ! 

ПЕТРО: От ~-{<l!\1ЇCTh того. шоб одружитись так niшon 
у ченuі. Що ж! Ue діло добре: кра ше сnасти ду
шу n манастирі. аніж запроторити її в пекло че

рез жіночу спокусу! 
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ДЕМ КО: Ех, брате. я одружився. але лиха пригода 
примусила мене одягти ню чернечу одежу ... 

ГНАТ: А де ж твоя дружина? Ue ж ти узяв Галину 
Баланову, що зимовшщм жила біля Базавлуку? 

ДЕМКО: Так. А ти ж звідки знаєш? · 
ГНАТ: Її брат. Іван. теж прибув сюдJІ не.1авно. 
ДЕМКО: Він тут? 
ГНАТ: Тут. Він оповідав. що та!\І князь зробив з на_ 

шюш козаками. але що сталося з тобою і Галею. 
він не міг довідатись. бо їх почали псрсс.lі.1ува
тн. і вони мvсіли тікати сюди. 

ДЕМ КО: Я по їхав було за дружиною. але мені не 
поталанило. Мене зловили. зв'яза.тнt і зв'язаного 
лідвезли до Самари, в пікинери. 

ПЕТРО: Чого хотів. того й добув. Не :'ІІа на кого нарі
кати. Не будь зрадником та не покидай товари_ 
етна! 

ДЕМКО: Ех. брате! Не один же я лишився на Укра
їні ... Половина толариетна лиши:юся та:'Іt! 

ПЕТРО: Від того ж і лихо наше. шо заб'vлн ;\ІИ --часть 
:tиtІарську та тулш.юся до бабського боку. Тобі 
дівка :\ІИліша й дорожча була за :\tатір-Січ. Ну. 
так і живи. як знаєш! 

ПЕМКО: Бійся Бога. Петре! Чи ж не однієї мн :\Іате_ 
рі діти? Я до. тебе за порадою прийшов. Дружи. 
на ж не люлька. жива дvша. до того ж і спн . v 
~:tене !\tаленький ,rJИшився · на Базавлvкv. Допшю·-
жи врятувати їх обох з неволі. · · 

ПЕТРО: А який біс тебе намовив придбати собі ту 
паню? 

ДЕМКО: Tn годі бо про 11е. Петре. вже того не вер_ 
неш... Ко.1и v тебе є хоч Ш!\tаточок :Іюдськоп; 
серня. так ти· поможи мені! Глянь. шо ті Kf1Tfl ме
ні зробили! (закачує рукав і пок8зуf та11рп на 
:tівій руні - пітеру "Б". Да.1і зні:о.tає шапку ... 
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показує. шо нс:-.ш осе.1едця.): Ue так з нас. із 
запорожців. знушаються; таврують. як худобу, 
і відрізують осе.1едці. · · 

ПЕТРО: Де осе.1едець? Хто відрізав? Говори! 
ДЕМ КО: Князі пський управите.1ь! 
ПЕТРО ( серд1по): Яку ж оtерть ти йсщу заподіяв?!. 
ДЕМ КО: Ue за те. що я .10 роботи не дан тестсвої 

худоби і ca.\t не пішон ... (Сорощн-шо):, Я хотів 
пmtститись на упраните.1ю. та Галя намови.1а. що 
краще поїхати· у плавні. перебути тю1 ~кий час, 
а ПОТі!\t ... 

ПЕТРО (б'є па.1юrею себе по халяві): Нікчемний ба
бій! (Відвертається від Деі\ІКа). 

ДЕМ КО: Так от яка я тебе. Петре. для брата порада? 
Ну. так братайся ж ти тут з болотяни:\1 дідьком. 
а я пошукаю J\ІіЖ товариством таких. шо дадутh 
мені пораду й поміч і б'ез тебе. (Хоче йти). 

ПЕТРО: Зажди! Ко:ш ти подаруван своє безчестя. то 
я не подарую! Такого знущання над козацькою 
честю не :\южна дарувати! Тюшш? .. Той. хто ві.:r_ 
різав тобі оселедень. -- уl\tиється своєю кро
в'ю ... Я поїдv з тобою на Базавлvк. шоб· помсти
тись за наш·у честь козацьку!· (Підходить до 
Де:\ІКа.): Ну. а тепер. брате. данай почоломка,.. 
1\юсь (цілуються): Ходім до !\юго куреня. там 
я дЮІ тобі козацьку одежу. Я ж тепер тут за 
ocav.1a. 

(З'являЁться кобзар Люлька). 

ЛЮЛЬКА: Пvгv. пvгv. якого біса ти тут полохаєш 
людей у. чернеЧій одежі? 

ПЕТРО: Досндінся. діду. докраю. а тепер прийшов 
до нас по пораду ... 

. ЛЮЛЬКА: А. лиха ма тн вас та:\t держа.1а. Ото було 
б не нідбннатися від товариства. а йти ра-зом. Бач. 
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икий чернснь з тебе браний! І б'орода вже від
ростає •. 

ЛЕМКО: Та як би ж я 11 голин у дорозі? А до того· 
нона ~rені не заважа.1а. ко.'ІИ сюди пробирався ... 

ПЕТРО: Ході~r. v мене поголиш. 
ЛЮЛЬКА: Ну. гаразд. виходить. що запорозька сало

:'Іtаха оrачніша за московську патоку? 
ЛЕМКО: Бодай і вороги не коштувапи тієї патоки. 

що 11 коштував! 
ЛІОЛЬКА: Петре. до нас приі'хал посланець від кия ... 

зя Гіотьшrкіна з тим. щоб V!'ІЮвляти козаків по ... 
вертатися на УІ\раі'ну. То кс>шоний наказав. щоб· 
отут, на ній лсналі, ти збира11 тов<Іри;:пш. 

IlETPO: Ну. нехай збираються. а :шr ходім. Демку. 
робити сяо є діло. (Виходять). 

(З'являється Іван). 
ІВАН: Ле:-.rку! Прибун? А де ж Галя? (Вітаються). 
ЛЕМКО: Не ~!~Ю часу. Петро он пішон. Ходім зі· 

мною. я дорогою тобі розкажу. (Деl\ІКQ й Іван 
виходять). 

ВАСИЛЬКО (до кабзаря Люльки): А ли тут. діду. 
будете грати, шоб' товариство збиралось? 

ЛЮЛЬКА (сідаючи на пеньок): Така ~юя с.1ужба на 
Запоріжжі. синашу, що старшина звелить, я по
винен робити. 

ВАСИЛЬКО: Ану. заграйте !'ІІені. діду. "комаринсь
кого ''. н його зроду ... ні ку не чув ще. 

ЛЮЛЬКА: Бv:н) б не Ухати сюди. за Дvнай. а лиши ... 
тися на ·УкраУні. то там би й почу·н тепер отого · 
"комаринеького". як твій брат Ле~tко ... 

ГНАТ: Заграйте. кобзарю. оні є У ( почннає наспілуяа-
ти. а Лю.1ька актшаніює на бандурі): 
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Ой не шу:\ш, .1уже. залений байраче. 
Не п:Іач. не журися. ШJlО.'І.ИЙ козаче! 
Ой не с;вt я плачу. плачут• карі очі. 



Ш.о не~rа спокою, ані вдень, ні вночі. 
Сусіди близькі ї, вороги тяжкії. 
Не дають ходити, дівчннv .:1юбити. 

(Кобзар потиху грає, замнелившись). 
Невже весь нік. до смерти, б.1укати по степах та: 
по пущах п:швень? Люб'о козакувати, але з сер
ця озивається го:юс, - кажvчи. що цього, ще

не досить. Душа бажає ще 'чогось ЇlfШого. Хо. 
чсться кохати ... Чому козак повинен бути само. 
тн ій усе життя? (Доспівує): 

Я ж буду ходити і буду .•Іюбити, 
~ще й за себе візьмv. бvдv з нею жити. 

ЛЮЛЬКА (перестає гратИ): Е. ·козаче! Це слинява, 
краще я засnіваю та заграю. якої. ~rене сам Бог 
навчив. (Починає співати і грати стародавню ду
му. У цей час козаки приносять стіл, накривають 
китайкою. Згод(НJ з'являються кошовий і посла
нець- князів - Нечоса). 

Ой, горе тій чайuі. ой. горе небозі ... 

КОШОВИй (піднявши булаву):~ Славне: Товариство· 
Січове! До нас прибув від відомого вам, всім за_ 
порожням, князя Потьоl\rкіна, посланець, на пріs
вище Грицько Нечоса, а з чим цей посланець при
б'ув, так про те він сам скаже нам. (До послан_ 
ця): Прошу, пане Нечоса, оповідайте, нашому 
Товариству з чим ни до нас приїхали ... 

ПОСЛАНЕЦЬ: Заrюрожні! Я прієхал к nам по нака
зу князя Потьомкіна с радостной для вас вестью; 
как ви знаєтє, что єщо со врємєн князєй украін
ци і русскій народ жілі вмєстє. так сказать, билі 
одной :\Іатєрі дєті. а поєтому, как у князя. так і. 
у царіци очєнь б'оліт сєрдце за свuімі. так ска
зать, збєжавші~tі дєтьмі. А поєтому оні просят 
своіх дєтєй nєрнутся в свой родний край. Вас та:'.r 
ожідают отци, матєрі, братья і сьостри. жони і 
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.дєті. а ВІІ здєсь. у етіх ту-ркоя. попрошаиючає1є. 
жнвьотє на стоІ\І нєпрігодшо.м участкє зємлі. в 
то врємя. когда ваша родная зєм.;Ія нуждаєтся в 

пахарє. Чтоби єйо обрабатнвать. Вєлікая наріш1., 
как родная 1\ІЗТЬ. прощаєт вам. запорожнам. всє 

ваші провіни; она разрєшаєт жіть там. гдє кто 
rюжєлаєт. Кто жєлаєт nозвращатся домой. на Ук
раіну, не дожідаяся, когда бу дєт возвращатся ·вс є 
ваше нойско. пусть берьот у мєня білєт с пєч~І
тью єйо вє:Іічестла. а с єті:\І білєтш1 єго сrюбод-· 
но пропустят на граніце. 

і< ОШ ОВИй: Хоч вас. пане Нечос.а. не всі козаки га
разд зрозуміли. але дехто добре зрозуІ\rів. і то
му я скажу, що у нас. милосІ ивий пане. всі коза
кн вільні. і кого вабить до рідного краю. нехай 
собі йде з нами ... Ви ходіть соб'і вільно по курі
нях і у~ювляйте козаків, як ви тільки собі хоче
те. Ми того не забороняємо. Хто з товариства пі
де на Україну і знайде собі ТО!\І долю, 1\ІИ з того 
будемо раді. Хто не знайде долі, так як Демко 
Рогоза, той знову до нашої Січі повернеться. та 
ще й з собою інших знедолених приведе, так що 
ВІиськv Запорозьктtv шкоди не бvде ... Шо ж до 
ТОГО. Їuоб НП~І ПОВерНуТИСЬ усім ВіЙСЬКОІ\1. ЯК ВИ 
Ha:\t радите. так про не 1\ІИ порадимось з товари~

твшІ на окрс ~tій раді і зробимо так, як товарис
тво січове собі забажає. 

1<03АКИ: Слав<1! Слала. Батьку. слава! 
і<ОШОВИVІ (пі!НІЯА бу.ТІаву): Слава Україні! 
:І<ОЗАКИ: Налік11! 
БУЧИНСЬКИЙ (докір.lІШо): Слава славою. але яку 

зel\t.liO дав Н<ОІ сv.ТІ ан? Оці болота. що ні до чо
го не здатні? Яка· не Січ. що з неї конем не !\ЮЖ
на виїхати, б'о скрізь nода. Де наші коні? Де на
ші стайні? Які ми запорожці, без коней? Риб ал-

42 



ки ми тепер. а не запорожці. от. що! .. 
·ГУБЛ: Та И справді! Там. на Дніnрі. nільні стеnи. там 

свята Божа церква, а тут що? Навкруги са:\Іі бу
сур:\tснські мечеті ... 

ПЕТРО: А ни чу.1и. щоб князь обіtrяв nовернути нам 
ріпні стсnн? Чу.1и ни. щоб він обіцяв н.юt наші 
стародавні зеl\І.lі заnорозькі й вольності козацькі? 

'БУЧИНСЬКИй: Хоч і не чули, але .певне. що все те 
На:\І повернуть. 

'ПЕТРО: Ов-ва! А чш1у ж вони не повертають воль
ностей та зе:\Іель тому товариству. що лишилося 

на Запорожжі? Я nам скажу, чш1у: Наші земпі 
вельможі вже розділили і роз:\Іежували ПОl\Ііж се
бе. а товаришів наших оберну.1и в кріпаків та н 
пікенерjв. і ось що з нами виробляють! (Знімає 
з Де~tка шапку, закачує рукав і показує). Бачи
ли. люди добрі. як nідрізують нашиl\І ·братчикам 
оселедці, щоб не Оуло й згадки про заnорожців. 
Чули ви Ішли-небудь таке. щоб людей таврува
ли. як худобу? {Козаки заметуши.lисн). Отже, 
глядіть! Бу де так усі:\І дурням. хто послухає бре

хунів. таких. як Губа та БучинсьІ<ИЙ. і поверне
ться на Україну. Не на те закликає нас _князь~ 

щоб повернути війську Запорізькому йо!"о __ зе~т
лі й nе.1ьності козацькі. а томv. шо має на меті 
турків воювати. так наші шаб.іі Й(НІУ потрібні. а 
·як скінчиться війна. тоді поголять т-1~1 чуби та 
повернуть н пікснерів. або кріnака~ш нас:-~~;' 
лять. То.1і б зновv ви схоті.:т на Дvнай та шKtJil~; 
-- чортового б'атька су.пан І<оГf)-небудь з на1: 
прийl\Іе ... (Панза). 

r:J<ОШОВИй·: itllo ж. пани-браття. вістка про n;н<ерн;;:t~ 
ня на Україну ма.1о кого вабить, бо в :шпі. ЯК 
уже відмітив Петро Рогоза. князь не даЕ' обінян~ 
ки ~цпорожням повернути їхні стародн~ні нраrіа 



й зе~tлі, а є тільки "подарувати провини". А що· 
ніяких провин військо запорізьке не вчинило, а 
навіть сnаї земпі, кров'ю батьків по.1иті. без зма
гання ніллало, то нам, коли б повернулися ми на 
Україну, нема на що сподіватись. А тепер, щоб 
я був упевнений n своєму тоnариетні і щоб на 
мене не нарікали, то зроблю так: Хто за згоду 
виходити з Дунаю на Україну всі~І військом. -
ставай ліворуч, а хто нього не бажає. - стій на 
місні. (Всі стоять нерухОІ\ю, відла:Іяються тільки 
Губа та Бучинський). {До посланця): От тепер 
ви самі чули й б'ачили, чого хоче військо Запо
різьке, а ми доручина вам листа ло вашого кня
зя й у листі напишеІ'ІЮ так, що коли вони з цари

цею хочуть, щоб ми всім військом поfІернулиси 
н рідну нам сторону, то нехай раніш звільнять 
нід кріпацтва й неволі ,наших покривлжених бра
тів та повернуть Ум старолаяні праnа й одвічні 
землі наші по границі давні: по Орель, Буг та 
Берду. Толі й ми, піднявши своі" клейноди. рало 
повернемось до рідного краю. Чи так. панове. чи 
всі з rnм згідні? 

КОЗАКИ: Тільки так, батьку! Згода. згода! 

КОШОВИй: На цьому нашу народу закінчимо. Роз
ходьтеся до роботи. а ви. пане Нечосо. можете 
вільно ходити поміж куренями й у~юв.'Іяти як 
ви собі вмієте, козаків. щоб поверталися на YJV 
раїну. (Кошовий виходить. за ним Нсtюса. Роз~ 

холяться й козаки. За.:шшаються тільки ()рати 1-'о·"-
гози та Іван Б алан). 

ПЕТРО: Дивись! (Показує на стіл. де за.~Ішннн По{'.:Jа
нець свої папери.) А ней посланець піс~я нато-! 
відповіді навіть і свою мапv забvв. Ue дvже доб
ре. Слухай. Іване. як приЙде сЮди шt_еЙ л_vрн~
віт, ти удавай, що бажаєш з тонариством їхати. 
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на Україну і що тобі потрібний білет, а 1\ІИ з Дем
ком сховаємось. бо він нас .. певне. підмітив. Ти 
скажи. що там v тебе .r~ишилась жінка й діти та 
наговори йому ІЇrе цілу купу всячини. Нехай слу
хає ... 

. ЛЕМКО: Диnись! Іде сюди. Ховаймось мерщій. Пет-
ре. (Ховаються). 

1ВАН: Пане Нечосо! 
ПОСЛАНЕЦЬ: А что вам. молодци? 
ІВАН: Прийш.1и до вас по білета! 
ПОСЛАНЕЦЬ: Хотітє на родіну? Что ж. ето нє пло

хо! .. 
ІВАН: Та вже ж нікуди! Там у мене жінка і дитина 

лиши.1ися. Якого я тут дідька буду бурлакувати? 
(Показує на Гната): А оце мій брат. Він теж жо
напІ-Й, та й ще дехто з товаришів є ... Ми всі хо
чемо повернутись на Україну. до рідного краю. 

і інших товаришіп із собою підl\юштяє!\ю... Ви. 
пане. дайте мені біаета на десять дvш. та· г.'Ія
діть. щоб він бvв з печаткою. аби до нас ніхто 
не чіплявся на rраниці. Нехай вони щезнуть. оті 
б'о.'юта кляті та нетрі! (Іван з Гнанш перешіп
туються). 

·поСЛАНЕЦЬ (набік): Я очень рад. что хоть отдє.lь
ниє кучкі етіх беглєцов возвратятся назад. в Ро
сію. (До козаків): Слушайте. х.'Іопци! Я ва:\І д::tч 
одін білєт на двадцать чєловєка. а ви до.ІJжни под

гопоріть рєбят побольше. 
ІВАН: Добре. давайте. 
ПОСЛАНЕЦЬ: Пvсть вам Господь ПО:\Іаrаєт в дороrє. 

(Віддає білет і сам виходить.). 
КОЗАКИ (услід Нечосі): Спасибі вюt. (Згодш1): Ily. 

гу! Пугу! (З'являються Петро і Де:\ІКо). 
'ПЕТРО: Ну. тепер ви ще більше упевни.1ись. нащо 

ми там потрібні пе.1Ь!\ЮЖНІІ:\І. (До Івана): Ану. 



дай хоч глянути на ню цидульку. (Бере в Інава 
білет, читає і кладе в кишеню). А тепер. това
риші, треба вдарити лихш1 об землю, бо хто йо
го знає, як воно та~І буде. Ко.1и не пощастить, то 
доведеться. може, й загинути. (Махає рукою): 
Ану, кобзарю, ходи сюди, та заграй. (Наливає 
чарку з пляшки, що Гнат та Інан уже поставипи 
на стіл). А оце тобі за труди! (Кобзар п'є). Те
пер грай, мої хлопці хочуть пригадати Чортом
лицьку Січ-Матір, та випити за Уї майбутнє ... 

ГНАТ: Грай, кобзарю, веселої, щоб :шхо злякалось 
та нас відцуралось! 

(Кобзар починає грати веселої, козаки танцюють, 
дехто приплескує долонями). 

ПЕТРО (пускається навприсядки): Ану, як ледачі во
ювать, то давай хоч потанцювать! .. 

Завіса 
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ЧЕТВЕРТА ДІЯ 

Дійові особи четвертої дії: 

ПЕТРО РОГОЗА. 
ДЕМКО РОГОЗА. 
ГНАТ РОГОЗА. 
ІВАН БАJІАН і декілька козаків без слів. 
ГОРОДНИЧИй. 
РОТМІСТЕР. 
НАСТЯ Г ЛОБИНА. 
ПОДРУГА НАСТІ 
1-ий ПАРУБОК що кuхає Настю. 
Парубки й дівчата на селі. 

Діється на вигоні б'іля села. Видно хати й садки. На~ 
закруті дороги - вивіска: "Село князя ПроздорІОВС
коrо, - собственность свет~ейшеrо ннязя ПотьОМJdиа• 

На сцені з'являються козаки: Рогози - Петро. 
Гнат, Іван і з ними декілька козакін без Де~tка. 

ГНАТ: Ось. 1\\ОЄ рідне село, яке я покинув, чотири ро
ки томv. але ЯІ< воно змінилося! Люба моя бать
ківська· оселя, приїхав я до тебе востаннє, прос
титися з тобою. Рідний ~tій батьківський краю! .. 

ПЕТРО: Годі вже голосити. Я ось скоро буде днад
пять :Ііт, s1к покинув та не голошу, а ти почав ... 
Давайте, хлопці, vмови!\юсь так: поІ<И Демко по
продає коней, я ·піду купувати дуба, щоб ни~t 
можна бу.1о їхати через пороги та морем на Ду
най, а ли ідіть. шжищо. хто куди хоче. Та гля. 

;...,_ 4Т 



діть. в v~юнлений час vci nовинні бvти отvт-о. бо 
не ждатиму... (З'ннляЁться городнЙчий). · 

ТОРОДНИЧИй: Казакі! Анv, погодітє! Чєго ни здєсь? 
Ваші докvмєнти!.. · 

ПЕТРО: У на-с один на всіх. (Подає б'ілета). 
ГОРОДНИЧИй (читає): У нас нанєрноє жонкі здєсь. 

что ни nознрашаєтєсь назад. а когда би нє жо

ни. то чорта з дна вас здєсь кого-лібо унідєл-би! 
ПЕТРО: Та звісно. пане городничий, б'абське кодло, 

хоч ново й нікчеІ\ше та nлаксине. а нее ж без 
нього якось моторошно буває. Таке воно nрокля
туще, що й до нього вабить і від нього надить ... 
От і на:\t тут. nане городничий, без жінки. мабуть. 
не з !\І едом живеться? .. 

fТОРОДНИЧИй (віддає біпета): Плохо. что й говоріть, 
слvжба. Hv. ідітє с Богом. вот нам наш білєт ... 
(ВиходИ'Ть). 

ПЕТРО: Дякvю за ласкv. Ході:\t, хто б'ажає. зі :\ІНОЮ. 
(Виходить. JІишают.ься Гнат та Іван) •. 

·гнАТ (затримуючи Іна на): Слухай. Іване. якого біса 
ми· бvлемо за ними ходити? (Чути. як співають 
дівчата): Чуєш, дівчата співають. не но ни. пев
не. сюди. на пенаду йдуть ... Я давно вже бачив. 
як тут мо.1одь гуля:rа. а от зараз страх хочеться 

nобачити дівчат. Я тvт· ше тоді задивлявся на 
однv ліnчннv. на Настю Г.1обинv. славне дівча 
бy.lr>. Може: nона й досі дівує -і-ут... (Пісня за 
коншr наб.1нжається). 

ДІВЧАТ А (співають): ~ . 
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А ше й сонне не. заходиао. як зробн.1ась ТС:\ІНота. 
Та нешас.тнша та дівчина. котра любить козака! 
Котра любrпь козака. 
Та козак їде n чисте поле, зостаюся я сама. 

Зостаюся я ca:\ra ... 
Та зостаюся я са:\Іа. ні дівчина. ні вдова ... 



Ні дjвчина. ні вдова. 
Та ні дівчина, ні вдова - солдііточка мо"1ода! .. 

ІВАН: Дивись! Вони сюди йдуть! (Стають на бік і об_ 
емикують на собі одежу). 

(Кінчаючи nісню, дівчата виходять на кон. Назус
тріч Ум виходять хлопці.). 

1-ий fІАРУБОК: Здорово співали ви! А котра ж то з 
вас так голосно виводила (І зостаюся я сама, ні 
дівчина, ні вдова"? 

КОТРАСЬ з дівчат: Хто ж, як не Настя. Настя Г.тю. 
б'ина ... 

ГНАТ (до Івана): Настя?!. 
1-ий ПАРУБОК: Я так і знав, що це вон:а ... (Вгледів

ши козаків): О, а ось і козаки! Звідкіля? Ходіть 
до гурту! 

ГНАТ: Спасибі, а ми гадали. що в11 тут поробилиси 
вже русаками. то нас і не покличете до свого 
ryjл·y. 

ІВАН: А ми вже давно не чули співів на селі, ні дів_ 
чат не бачили ... 

НАСТЯ: Чому ж то так? 
ГНАТ: А де · ж вони візьмуться на Сі чі? 
НАСТЯ: А ви б не 1"халк більше на Січ ... 
НОТРАСЬ з дівчат: Або брали б і дівчат із собою ... 
1-ий ПАРУБОК: А ну вас, з вашою мовою. (До дів-

чини): Коли не тямиш. то не патякай! Де ж там, 
на Січі. з жінкою: б возились! Давайте краще 
заспіваемо яку-небудь козацьку пісню гуртом. 

ДЕХТО: Давайте. давайте. А яко1" ж? .. 
НАСТЯ (починає співати. а дівчата nідхоnлюють): 

Малина-малина, чом не розцвітаеш? 
Молода дівчино, гей, чом стоі"ш. думаеш? 
Я стою й думаю, ;а й думати буду .. -
Любила козака. гей, повік не забуду! 

1-ий ПАРУБОК: Та ну тебе, Насте, з ТВО€Ю піснею! 



дn.~зайте кращу якусь, ані то грай~ю у 'Тори-ду
ба ... 

КОТРАСЬ з дівчат: Давайте, давайте! (Стають Пара. 
~ш. одна за одною. Настя в парі з 1-им парубком. 
Іван з подругою ·Насті. а Гнатові не вистачає 
пари). 

fHAT: Ну .. а я буду гори-дубом. бо мені не~tає пари. 
(Стає попереду всіх. Настя з парубком стоять 
останніми. Гра починається): Гори, гори. дубе! 

НАСТЯ: По к<щу гориш? 
ГНАТ: По красній дівчині. 
НАСТЯ: А любиш? 
ГНАТ: Люблю!· 
НАСТЯ: А зловиш? 
ГНАТ: Зловлю! 
НАСТЯ: Лови! .. {Біж~пь Настя з 'Одного боку. а па

руб'ок ·з другого. Гнат зловин Настю.). 

ІНАТ: Бу леш тепер зі мною в парі стояти. А як тебе 
звуть? 

НАСТЯ: Настею. 
ГНАТ: А чия ти? .. 
НАСТЯ: Батькоnа. та мамина була. (Стають попереду. 

а парубок за гори-дуба став. Під час грн Гнат. pod1 
:\ІUвляє ~-і Hnc:reю. Парубок, коnн хто з молоді бі., 
жить, Адає. що не з.1онить. і увесь чnс .гри сто
їть за гоrи-дуба. чекає. кот-І прийде чсрІ"а Наст1 

знопv бігти .. шоб назад 1ї' собі зловІпи. · У crюm 
чергу Гнат і Настя за ба.r1ачкою не пш.tічають. _ll;Щ 
їм підійшла черга б'ігти.). _,. 

J<ОТРАСЬ з дівЧат: Чомv ж ни не бі)t<итс~~ 
(Гнат. схюіенувшись. ~раптом !\ІінЯєтьс·я ·з Насте!'{:~ 
!\tісцяl\ІИ .. 1ак .шо парубок сrюдіваєrься ·з_ тагсJ · біlК.\'
спій~tаТІІ Настіо. а· натрап .. 1яє- на·_ Гната. Збагн.ущJщ, 
парубок рапт<пt обеJ}таЄть·ся біжпп .. за Hncrёf!J. 
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' А.·1с Гнат ноМ\' ІІідста.я:Іяє нnгу й nарубш~ падає ... 
Гнат знову .'IOHHTJ:> Настю) .. 

ЛАРУБОК 1-нй (устаючи. до Гнnта): Ти якого б'іса під_ 
биnаєш мене? Пvсти дівчинv! 

rнд·(' У ~ЮЇХ ПОНа. руках. ТО .Не віддам, ХОЧ TJ.I туг 
розсипся! 

nАРУБОК І_ий: Пvсти. бісів паливода!. Вона моя діfJЧИ· 
. на. Бо КО.lИ не пvстю:U. так я не поДившось~ шо ІЗ 

тебе шаб.'ІЯ при ·боці... . 
ГНАТ: Ні. не моя дівчина: бо ми з нею зросли вкупі, 

і оце за чотири роки сьогодні несподівано зустр~..; 
лись. (до Насті) ~ чи так. Настусю? . 

НАСТЯ (соромливо): Так! (Парубок напо.сідає на. Гна. 
та. той одною рукою держить Настю за стан, а 
другою відпихає напосідаючик парубків.) .. 

ПАРУБКИ (де хто): Ue не по правилу. Чому ти. пере_ 
. чепив па рубка,?· Ми бачи.1и. . 
гнАт (хапаєтьсЯ за шаблю. не виймаючи ї О: Хто до

торкн~ться до мене. зарубаю! .Моя дівчщ-tа,!,., 
. · :· (З'явлиється Петро.) . 
riET.PQ: Ти uio тут коїш. .ТІQбуряко? Бешкет зч.инив. 

наче у б'усур:\Іена дjвчину відбиває~,. Ще I-Ja ГУ
бах .мо.1о.ко. не _обсохло; а ти вще в гр,ечку<єтри_: 
баєш? . (Гнат по словах Петра пускає ді!'-~ину, а 
сам стоїть ніЯ.ково, опустивши голову.):. Чи tJe ки. 
їв схоті.10ся? Ходи, б'ісів сину. до дуба я т~бі но_ 

. ·кажу. я·к з дівчата щІ женихатись! ( (З'яЕ1JІ.иютьсн 
ще козаки .. з нюнІ ~ Дс~Іко) .. О! До. речі. _Ну, ·,як 
діJіо .. Демку? Ko;j rtpo;~aв? · 

ДЕМ КО: У ~е гар<рд, трохи городнич,~й ч_іплянся. та 
якось лишив. "':е~е 1 ~ н т.и~t ~aC()l\t, о~т.ащнюrq,.І~ро ... , 

. ~ан і скоріш •СЮди... ·' ., . .. .. .. · . 
nETPO:· Гаразд .. З? раз_· буде~ю ._tіти др ·дуба і. руwати n 

.Lі·орогу, щ) Базавлука (хочуть іти). · 
(З'яяляються ропІістер із городничим.) 



РОТМІСТЕР (зуnиняючи козю<ів): А стій лишень. 1Що' 
ви за люди? 

ПЕТРО (набік) : Скільки вас тут бу де? (Підходить до. 
ротмістра): Хіба не nізнали? Ми ж заnорожці. 

РОТМІСТЕР (сердито): Які там заnорожці? Нема те
nер заnорожнія! Мабуть, розбишаки якісь, або 
втікачі? Як ви насмілились шаблі чіш1яти? 

ПЕТРО: Заnорожням бути без шабель не годиться! Ми 
не тутешні, а вільні, з .. за Дунаю. 

РОТМІСТЕР (махаючи руками): Uить, uить! Ходіть 
усі за мною до уnрави ... 

ПЕТРО: Чому до уnрави? 
РОТМІСТЕР: Оце добре вскочИJІИ до моїх рук! Як же 

це ви сміли тікати до бусурменів? Ось. я з ара::~ 
нас vcix, голvбчикія. v околодок, та в холоднv! 

ПЕТРО: ·Підождііь, nане ротмістер. не хаnайтеся! Те 
вже давно нам цариня nодарувала. а світлєйший 
наш князь vже аж двічі засилав до нас nосланців 
намовJІЯТИ, · шоб верталися назад. Він і земЛі і 
вільне життя об'іцяє. (Дістає білет і подає ротміс .. 
трояі) : От. на те нам від nолковника. князівського. 
посланuя, і блет дано, шоб нам ніде ніякої пе
решкоди не робили городничі. 

РОТМІСТЕР (розглядає білета): Не чув я про такі бі .. 
лети нічого і наказv такого я мене нема. Чи не 
самі ви. голубчики. Цей білет наnисали? (Придив .. 
ляється): Певне, що воно. маб'уть. так і Е. (До
городничого) : Який у нас наказ про заnорожців? 

ГОРОДНИЧИй (розгортає книгу): Пріказ свєтлєйше .. 
ro от 1776 года чтоби всЕх, какіє найдутсн НЕ пан_ 
скімі заnорожuсв, отдзнать в пєкінєри ... 

РОТМІСТЕР (nідніс дороги пальця): Чули? Розу!\tієте 
по-русскі. 1\tужяа нєо6разованая! Признавайт-есь. 
мені зараз, хто з вас ланський, а хто казьонннИ?!. 
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nETPO: Та які ж та:\І v турчина пани? Чудні ви~ па .. 
не! Ви гадаєте, що· і там князі та графи? Там па .. 
ші. l\Іурзи та беї. 

РОТМІСТЕР: Ue ми все розберемо. хто ви й. звідкіля ... 
Перш за РСе, я ваш білет пошлю до губернського 
управління в КреІ\Іенчуг, щоб там перевірили. чи 
він справжній. 

ПЕТРО: А ·скільки ж то ~шне часу? 
РОТМІСТЕР: А. місяців зо три мине. 
ПЕТРО: А як же ми бv демо без білета? 
РОТМІСТЕР: У я'язниuі ясе одно він яам буде непот

рібний. 
ПЕТРО (набік): Оце ускочили. доведеться ще ша б_ 

лею прокладати дорогу до дуба ... Ану. - ще на 
хитрощі підемо. . . (До Ротмістра): Ви пробачте 
нам, пане полковнику. (Роп1істер. почувши слово 
"полковник'' nиструнчується і прикахикує) - ми 
nже більше як три роки не бу.1и тут, то й не зна .. 
Єl\10, шо тvт діялось. і як воно є. От. бvдь ласка. 
скажіть. як сталося. шо запорожці були· вільні. як 
от, прюІіро!'ІІ. ни. пане полковнику. а тепер ни пи .. 
таєте: чн немає шщіж нами панських, або казьон
них? 

РОТМІСТЕР: Бачу. бачу. шо в тебе в голові горобuі 
літають. не дурно ж вона. як казан ·завбільшки. 

Було І<О.1ись наше. та минулося. Тепер усі запо ... 
рожні. шо на панських землях сидять, - панські 
кріпаки. а таких. шо вештаються по се.1ах, як от 
ян. забнрають у пікннсри, на царську с.1ужбу. Це 
і є казьонні. От. шо! 

ПЕТРО: Так виходить. nане полкоnиику, шо як хто за
порожець. так аб'о робн у nана. або с:Іужи 1tари~ 
ні? -- -

РОТМІСТЕР: Нарешті таки збагнув. Так воно і є! 
nETPO: Так про що ж Rll. пане полковнику. турбує_ 
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тесь? А дж~ ж щ-r і прибу.1и сюди з тюt. Іі~об у пі_ 
кинерах царrші _ пос.:rужити. от так як і nи 1 й те
nер служите, nане nо:rконнику. 

РОТМІСТЕР (здивовано): Як? Сюrі. охотою йдете? ... 
· Хіба ж ни :\rені ріння?! 

ПЕТРО: Та лже ж не як! Запорожнеnі шо? Злісно, 
або гу.1яти, або ж воювати. Гу,1ьня нам за ці ро ... 
ки просто остогид:tа, а ноюнати хочеться. аж ру_ 

ки сверб.1ять ... От ни пане полковнику. і напи ... 
шіть, значитr,, до губернського управління. що-б'. 
нас прийнятr в пікtшери. СІ_ :-.rи. дозво:tьте. на nро
щання погу.1яєш>. бо не ж наше рідне се.1о, і ко.1и 
~ІИ ще п•т 2Ho1v бу демо! 

РОТМІСТЕР: А чиї .ж 1~и є? 
ПЕТРО: Дщпра Рогози . . . Оце :-.rи всі чотири б'рати. 
· (Ротмістер робить ·вигляд, що пригадує Дмитра 

Рогозу). 
НАСТЯ (До подруги): А що, він правду казав. Ue 

Петро Рогоза, а то Гнат, його брат. Який нін кра
сунь стан і величавий ... 

ПОДРУГ А: Уже й уздріла ( нерново повертається й ни .... 
ходить). 

НАСТЯ: Я його дапно зна:rа. 
РОТМІСТЕР: Ага! Так, так. знав такого. Ви б так і 

говорили зразу, ню приїхали служити я пікинерах. 
і що не наше село. де хочстс погуляти nоки що. 

А то поча:rи плести нісенітющю, пре> якесь там ві ... 
льнс життя. Тепер забувайте його. А в rrікінери. я 
можу вас і без губернського управління віддати. 
На те н :-.tене і наказ є з печаткою ... Якшо так. 
по добрій волі йдете. то йдіть з Бог(ш погу.1яйтс, 
а завтра я нас nідпран.1ю. 

ПЕТРО: От спасибі. шо не довго доведеться чекати 

відпранки на c:t\'Ж:ty. 

РОТМІСТЕР: у мене не JLORГO. T<l. Г.'/Ядіть, бешкету 
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не чиніть, гуляючи, а .то :-Іброю відберу! (Вихо
дить). 

ПЕТРО: Ні, ні. :\ІН че:'ІІНо погуляє:'Ію. (До хлопнів).: Ну, 
от, тоnариші. до дуба зараз іти не ЖіІЖНа. щоб, 
гляди, не помітиаи нашого за:'ІІЇру. Доведеться че~ 
кати до нечора. (Придивляється до Насті). Дини. 
яка чорноб'рина та в родлиnа дівчина! (Підходить 
до неї). А чия ти? Мені здається, що я тебе знаю. 

НАСТЯ ( Сором.1иnо): Настя, Павла Глоби ... 
ПЕТРО: Я ж кажу. що знаю. Я ж .. тебе до хреста дер~ 

жан. Твій батько, Павло, мій іюбратю.1, тільки він 
через тебе з матір'ю з нами за Дунай не ходив. А 
ле він зараз? 

НАСТЯ: Упранитель забив. а :'11ати з журби померла .. 
ПЕТРО: О. іроди пrнж.1яті! А господарство де па ше? 
НАСТЯ: Господарстnо? Забрав князь Прозорояський .. 
ПЕТРО: А як же ти жrшеш і н кого? 
НАСТЯ: Живу у добрих людей. а як живу, то бодай і 

!\ЮЇ вороги так не жили, як я живу. 

ПЕТРО: Покинь не життя, та поїдемо з нами, за Ду
най! 

НАСТЯ: Та ни ж казали. що паУ дете с:rужити nікине
ра:'ІІІІ. 

ПЕТРО: Ми ж не такі дурні, як той Ротмістер. нюб 
но.1ю проміняли на пікинерську нево:ІЮ. Та у ньо_ 
го ж я го.1ояі горобні літають, а не у нас. Ну. так 
поїдеш з на:'ІІИ? 

1-Й ПАРУБОК (Грізно): Ось тільки візмrіть її з со ... 
бою! Я не пущу її, бо це моя діячин а. А ко:нt 
візьмете. то я ... 

ГНАТ (Пеf1ебнnнnє на r·юni): Що? Горошпrчшtу ска,.. 
жеш? Тн ЛІІnІІсь! (Показує на шаблю). 

ПЕТРО (Спокійно): А зяісно, коли вона тяоя нЯрече_ 
на. а я її беру як дочку. то й ти, коли хочеш. nrJ_ 
їдеш з нюш. 



l .. й ПАРУБОК: Я не nоїду з сввого краю нікvди. 
НАСТЯ: Любий мій дядечку і батечку, я хоті.ла б вам 

самим щось сказати ... 
ПЕТРО (жартівливо): Може. я вже тобі сnодобався? 

То краще й не кажи мені цього. бо я не такий 
слинявий, як інші. (nозирає на Гната). що як У
гледить дівчину, то зараз і nовнене в неї на шиї. 

ГНАТ: І доки ти. Петре. будеш шnигувати мене? 
ПЕТРО: А хіба ж це тебе торкається? А я гадав. що 

ні. (Бере Настю за руку, відводить набік): -
Hv. кажи що ти хотіJІа? 

НАСТЯ ( Соро~tлиnо): Нащо ви берете цього nа рубка з 
нами? 

ПЕТРО: А ти nоїдеш з на~ш? 
НАСТЯ: Так. nоїду ... Ті.'ІЬКІІ не б'еріть його. бо він 

мені такий нелюбий ... 
ПЕТРО: А хто ж тобі, любий? То !\ІИ того nізмtе~ю! 
НАСТЯ (Не дивлючись на Петра): Я ще з дитячих .1іт 

знала Гната. А теnер. коли nобачила його вже 
заком, то ... 

ПЕТРО: llle більше закоха:tася в ньонJ? 
НАСТЯ: Так! 
ПЕТРО: т(} ж то він тебе і держав так нуnко. мо BKi"t' ., 

мишу. (До Гната): Ану тн. бабій, іди сюди! (Гнат 
підходить). Слухай. я nокохав оцю дівчину і ду .. 
маю :.і нею одружитися ... Як ти мені радиш? .. 

ГНАТ {обурено): На мене паєш, шо я скачу в греч
ку. а c<pt стрибнув уже аж з головою. 

ПЕТРО: Так от, чи будеш тн в :\tене за дружка? (Гнат 
мовчки диюпься). Ну. 4ого ти дивишся на мене ( 
Може. не розумієш? Мені треба цю дівчину за
брати з собою, за Дунай. то ти :\tені допоможи Б 
цьому. Я ще ніколи не був з дівчиною на одинці і 
через те ме.ні якось соромно ... 

ГНАТ: Соромно? Звісно. соромно. ти їй у батьки го-
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дишся, а не в женихи. ІЩе й хрищеним називаеть_ 
ся ••• 

ПЕТРО: Кvди вже не гожvсь і ЧИі\І не називаюся, а 1и 
от підеш з нею до тіеї бабусі, де вона живе. За
берете її речі. даси бабусі декілька че~рвінаів, і 
до зах6ду сонця щоб були біля Губиної гряди. 
(Пошеnки до Насті). Там стоїть наш дуб, а з 
цим nарубком я сам знаю, що зроблю. (Гнат і На_ 
стя nереглядаються і обоє соромливо оnускають 
очі). Я женюся, та не соромлюся дівчині дивити_ 
ся у вічі, а ти в 1\tене за дружка і такий, 1\юв зроду 
дівчини коло себе не бачив. А заб'ув. як чотири 
роки назад ти віз її у своє\Іу сідлі. коли :\ІИ їх з 
батьком відбилИ в татар,1 біля Кривого Рогу? 

'ГНАТ: Я її зразу nізнав. ще як 1\ІИ гуляли у "гори-ду_ 
ба". 

ПЕТРО: Та ти, як я бачу, уже й ca~t загорівся, як той 
дуб. 

ДЕМКО: Ну. годі вже Петре. давай пораду, бо мені не 
ждеться. • 

ПЕТРО: А. :шха мати надала мені з вами. бабіюш, ВО
зитІІсь. Сам уже бабському коліні потураю, але 
не все через те. що вона сирота. та ще й :\ЮЯ хри
щеннця. От у мене серце до неї й розм'якло. l-Jy._ 
Гнате, гайда, роби, що я сказав. (Гнат і Настя 
йдуть, а nар'Убок слідом. Петро його затримує). 
А ти ж кvди? Тоб'і v цей бік. 

1-й ПАРУБОК: Я ва:~1 сказав. що я не nоїду і дівчини· 
своєї не пушу. а коли так, то я городничо~tу пос

каржусь! 
·пЕТРО (Грізно): Ну, коли ти такий собака. то ходімо 

з на:'ІІІІ. а не nідеш. тобі тут не животіти! Зрозу!\іів? 
1-й ПАРУБОК: А чому ви дівчину від мене забираєте 

'ІВАН: А пн1у. шо ти дурень. Скільки з нею бував, і 



досі не знаєш, що вона тебе не любить, а 1:ільки 
ти її. (Сміх). .. . . , 

fJETPO: Ну, Годі! Я вже ЙОІ\ІУ. ска заn, а .шоб я був пев
ний, то він з нами поїде дубом, проводить, Ц там 
нехай каже хоч самому дітьку бшютняному у 

плавнях, коли я його висажу там. (До Демка). 
Ану, ти вже вчений по-російськи, прочитай. що 
там написано. 

ДЕМКО: "Сєло князя Прозоровского, собственность 
свєтлєйшего князя Потьомкін а". 

ПЕТРО (Сердито): Годі. Бодай тоб'і заціпило з твоєю 
наукою. Де ж воно Потьомкін а? Та ue ж Глобина 
левада, сад, і\ІЛИН і хата. Ми ж усі знаємо. що тут 
усяку рослину ще дід Глоба насаджував власними 
руками. 

ВАСИЛЬКО: Ну, а тепер же чому воно так написано? 

ПЕТРО: Ще й досі не розумієш? Було все Глобине, а 
стало свєт лєйшого. (До козаків) : А бачили, nи, 
коли сюди 1"хали, як пани засмітили наше Дике 
Поле? Ех, коли б' моя воля. я б з однwм полком за
порожuів. вичистив би його знову. У сі оті будівлі, 
зникли б так, мов би їх корова язикоl\І з:шзала! 

ДЕМКО: Городничий, городничий! 

ПЕТРО: Зачинай "Чумака". і пішли з піснею. (Похап_ 
цем до Івана). - Залишайся тут, жди Гната. 
(Хлопці співають, Петро підходить до '1-го пар~б
ка, обій!\Іає лівою рукою, а правою наставляє ш~
толю під бік, прикривши жупано:'І·І. Виходять. СПІ
ваючи). "У К11єві на риночку, тal\t пив чу!\ІаК горі-

" JIOЧKV • 

(З'я~ляється городничий). 
ГОРОДНИЧИЙ (У с.1ід козака:'ІІ): Г.т1упий ха хол! Вє_ 

сєлітся, что в пікінєри ідьот. (Побачивши Івана). 
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. , А ТИ ПОЧЕ~tу С НІШ НЕ Гу.:JЯЕШ? 
ІВАН: Товариша дожидаю. 
ГОРОДНИЧИй: Ага! Віда.тt, віда.l, дєвку пашол прово

жать. (Виходить). 
ІВАН ( Cai\t): Невже ж :'Іtені увесь від жити бурлакою, 

як оцей Петро? Навішо ж тая воля, що в Січі, ко_ 
JІИ вона гірш9 за неволю. Тутешні парубки хоч не 
в кармазинах ходять і без шабель, так зате вони 
кохаються з дівчатами, живуть cepLiel\І, шастЯ-ко. 
хання знають. Нанішо ж і жити на світі. як не 
знати того ша ст я? Візьму я оце разшt з Галиною 
Ївгу. Чогось мені 1 без неї сумно та журно. Одру
жуся з нею та й бу ду жити на Бу дж ані. поруч З· 
Демком. (Починає співати): 

Чогось мені сумно. чогось мені журно, 
Десь :'ІЮЕЇ дівчини вже давно не видно. (2 рази) 
Не видно й не ч vти. давно не видати 
Ходить у садочо~ :\Іене rшглядати. (2 'рази) 
Ой, вийшла в С[)Лочок, два слідочки знати.-
Десь її 1\ІИ,lенький, шо вже' не видати. (2 рази) 
(Говорить): Ні, якшо Господь допшюже, то сьогод
ні увечорі побачиш. Побачимось. 
(Гнат :j Н~стсю несуть речі). 

ГНАТ: А хлопці. де? 
ІВАН: Пішли вже до дvба. 
НАСТЯ: Л отой панський підлиз ак а де є? 
ІВАН: Пішов із НИl\ІИ. Вони б, може, ше лоВІІІ Є ту1 -ето~ 

ялt. так надійшон городничий. і Петрn nfiнsm- тn-~ 
го х.юпчиська. ~-;аставив непо~ітно йо:~.tу n бі~ 
пісто.'ІЯ, щоб бува. н)е поскаржІ-щса rародtщч.о~ 

:\І у, і ПіШЛИ, СПіВ<l.ЮЧИ. ДО Дніпра. 
ГНАТ: Та то ж Настvнін жених. а не х:нjrр-іиС:ЬЕо! 
НАСТЯ: Я його зonci;t не любила! 
ГНАТ: А кого ж ти .1юбила? 
НАСТЯ (Соrш1.1иво): Тебе, Г11ате! 



ТНАТ: О, моє ти щастя. мій сон чарівний! (Об'іймає): 
Одвернися, Іване, не дивись! 
(Іван відвертається. Гнат цілує Настю. З'являєть .. 
ся Петро). 

ЛЕТРО (кашляє): Ка-ахи! (Гнат і Настя. нідсахнув
шись, хаnаються за речі). Така бо вже вона тобі 
смачна? І сорому нема! Просто серед вулиці і бі
лого дня. ночі не діжданши, цілу€ наречену ... 
Правду, кажуть. що nеревівся рід козацький 

Завіса 
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КНИЖКИ ВИДАВНИЦТВА «ПЕРЕМОГ А» 

Uіни n apr. пез . 
. Андріеннu 0.: В ПОШУКАХ ПРАВДИ - -- 7,00 
Височенно А.: СССР БЕЗ МАСКИ - $ 15.00 

(n поюпняній оправі) -· :!5.00 
Галан А.: ВОЛОДАР СТРАХ, драма на 4 дії. - 4.00 
Грінчемно Б.: ОЛЕСЯ. ілюстр. н трьох кольорах, 

н сспанській і\юні. - 2,00 
Даньно М.: СССР В'ЯЗНИUЯ НАРОДІВ 3.00 
.дончук 3.: ЧОРНІ ДНІ, оповідання. 8.00 
Дончун 3.: ЧЕРЕЗ РІЧІ{У, оповідання. 12.0() 
Запорожець 0.: БОЛЬШЕВИЗМ 3.50 
Запорожець А.: ОБІЗНАЛИСЯ. Комедія в 3-х д. 2.00 
Качуронсью-ІЙ 1.·: ЕМІГРАUІйНА ЛИХОМАНКА. 
Кобилянсьна 0.: У НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ 

КОПАЛА. Встvп. стат. Филиповича. 20.00 
(в полотняні й. оправі) - 30.00 
Комедія н трьох діях. 2.00 

Куц. В. П.: БЕЗДРОТОВІ ТЕЛЕГРАФИ, опав. 1.50 
ЛадОН'НО Н.: УКРАЇНА. Трагедія в G-x карт. - 2,00 
Одрач Ф.: В ДОРОЗІ. оповідання з дій УПА. - 12.00 
Онацьний і Жданович: ТВОРЧЕ )КИТТЯ І 

ГЕРОйСЬКА СМЕРТЬ О. ТЕЛІГИ 1.50 
Онацьний €.: НАШЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ІМ'Я --

НАШ НАЦІОНАJІЬНИй ГЕРБ 2.50 
Онацьний Е.: СПРАГА СПРАВЕДЛИВОСТИ - 6.0n 
Приходьно М.: Я ПРОШУ CJIOBA - - 5.00 
РанІЬ 0.: ЗАПОРОЖЕЦЬ 1.50 
Сацкж 0.: CMEPTOHOCUI 6.50 
Се·мьно Г.: ШТАНИ ЛАТАНІ У КЛІТКУ -

ВИКОНУЄМ П'ЯТИЛІТКУ 2.50 
Сеньно Г.: НАРОДНІ ПРИПОВІДКИ-ЧАСТІВКИ 3.50 
Славутич Яр: ДОНЬКА БЕЗ І.\1\ЕНИ. Пое~1а 

про УПА нn По.1іссі. 2.50 
Чапленно В.: ЧИй ЗЛОЧИН? Дра:\Іа. - - J,OO 



МОЛИТОВНИК д.:ІЯ ПРАВОСЛАВНИХ 
(В nо.1ОТНЯНЇЙ оnраві) 

Друкуються: 

1.50 
5.00 

Журба Галина: ДАЛЕКИй СВІТ, розnовідь автобіоrр. 
Бурякіпець Юрій: ВИНОГРАДНИК nосзі ї. 
Юриняк А.: ЛІТЕРАТУРНИй ТВІР І йОГО АВТОР. 

Готові до друку: 

КилимниJ< С.: ЗЕМЛЕЮ УКРАїНСЬКОЮ. 
Русальський В.: БУНТ ЗЕМЛІ, новели. 
·височенко 0.: ШЛЯХИ- ДОРОГИ. збірка. 
Короленко В.: йОН-КІПУР. 

)КАДАйТЕ КАТ АЛ О ГІВ КНИГАРНІ «ПЕРЕМОГ А» 

.. для книrарень і перепродавців даемо ЗО% опусту 
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