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о 

ПЕРШИЯ "КОБЗАР" Т. ШЕВЧЕНКА 

З приводу сотих роковин смерти Т. 11Jевченка Від
діл Слов'янських Студій Оттавського Університету пе
ревидає його "Кобзаря" з 1840 р., який сьогодні є ве
ликою бібліографічною рідкістю. Це перший з трьох 
··кобзарів", які вийшли ще за життя поета. 

Задуманий на початку 1840 р., він вийшов коштом 
П. Мартоса навесні того ж року. Він містить 8 ранніх 
тrюрів поета, таких як: "Думи мої, думи мої", "Пере
бендя", "Катерина", ''Тополя", "Думка", ''До О·снов'я
нt:нка", "Іван 1lідкова" і ''Тарасова Ніч". Усі ці твори 
у загальному відбивають основні роди Шевченкової по
езії, що їх поет розвинув у своїй пізнішій творчості. 
Тут поезії пісенно-ліричного і рефлексійного характеру 
та поеми з родинним повістевим мотивом переплітають
ся з істо,ричними поемами, улюбленим поетовим жан
ром посланія й притаманною добі романтизму балядою. 

Поява першого "Кобзаря" викликала живий відго
мін. Не тіль.ки українська, але теж і чужа літературна 
критика признала ·великий поетичний талант автора 
"Кобзаря". В ньому відмічено глибоке відчуття краси, 
щире почуття, забарвлене найглибшою лірикою, здіб
ність творити майстерні образи, повні непідф~рбованої 
і зворушливої поезії. 

І юетові земляки прийняли "Кобзаря" як справжній 
літературний скарб, бо в ньому вони відчули генія укра
їнського народу. 

Розмір і скромне оформлення першого "Кобзаря" 
не стояло у прямому відношенні до його великого зна
чення в українській літературі. Він увів Шевченка в пан
теон великих поетів, і символізує початок Шевченків
ської доби, що під її знаменем стоїть дальший розви
ток української культури й духовости. 

VII 



У першому ориrінальному виданні "Кобзаря" вжи
то старого правопису, в якому и відповідає сьогодніш
нtому І, у деяких випадках і (истЬІ) старе Іо сьогодніш
ньому ііо, або о після м'якої приголосної (сі ого, лі о
дом); е після голосної - є (віе, гріе); ЬІ - и (за лас
кьr, льrхо); дієслівні закінчення -етця, -утця, -ютця і т. 
д. ( засміетця, гнутця, сміютця, дьrвьпця) відповідають 
правильним закінченням -еться, -ється, -уться, -ються 
і т. д. 

Ілюстрацію, поміщену на початку першого видан
ня, зробив близький друг поета В. Штернберr. І<;рапко
вані місця означають рядки, що їх скреслила царська 
цензура. 

Первісний формат книжечки 18,5/11 см. побільше
но тут з практичних міркувань, затримуючи незмінени
ми розмір та форму кожного рядка, як і весь те~кст ори
rінального видання з 1840 р. 

К. Б. 

Qриrінал, з якого зроблено це видання, походить 
~ бібліотеки Покійного Професора О. Колесси. його 
t'ілні, за вилозичення цієї рідкісної бібліографічної па
м'ятки, складаю щиру подяку. 

Вид а в е ц ь. 
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LE PREMIER "KOBZAR" DE TARAS CHEVTCHENKO 

11 у а cent ans, en 1961, que Taras Chevtchenko, illustre 
barde ukraшien, est mort. А l'occasion de ее centenaire, le 
Departement d'Etudes slaves de l'Universite d'Ottawa se rejouit 
de pouvoir reediter le premier recueil de ses poesies, connu 
sous le titre de "Kobzar" et publie pour la premiere fois en 1840. 
(De son vivant Chevtchenko а publie deux autres "Kobzar", 
respectivement en 1844 et en 1860.) Pratiquement introuvable 
dans les bibliotheques, cet opuscule sera donc de nouveau а la 
portee de tous les amis des lettres. 

Ebauche au debut de 1840 et publie au printemps de la 
meme annee, le "Kobzar", comprend les huit premiers poemes 
de Chevtchenko : Dumy moji - dumy moji, Perebendia, Kateryna, 
ТороІа, Dumka, Do Osnovianenka, Ivan Pidkova et Tarassova 
Nich. On peut у retracer facilement tous les traits caracteris
tiques dont sera marquee plus tard l'reuvre de Chevtchenko. 
Ainsi, la poesie meditative, le chant lyrique et la narration ver
sifiee alternent avec Іе poeme historique, l'epitre et la ballade, 
genre prefere des romantiques. 

Rien d'etonnant que le premier "Kobzar" de Chevtchenko 
ait trouve un bon accueil dans les milieux litteraires. La critique 
ukrainienne, aussi bien que celle des autres pays, а maintes fois 
souligne le talent du jeune auteur. On а mis en evidence la 
beaute plastique et Іе lyrisme profond qui doterent ses images 
poetiques d'une resonance originale. On а meme declare qu'une 
telle poesie aurait pu convenir а merveille а la litterature de 
n'importe quel pays. Deja en 1840, les Ukrainiens acclamerent 
le "Kobzar" comme leur tresor poetique et reconnurent en 
Chevtchenko le genie authentique de leur nation. 

ІХ 



11 faut donc rcmarqucr que Іа forme modeste du recueil 
est en disproportion avec l'effet extraordinaire qu'il а produit 
dans Іа vie littcraire de I'Ukraine. Son premier recueil ouvrit а 
Chevtcheпko une large voie vers le pantheon des grands poetes. 
Bicn plus ! Ccttc reuvre cst devcnue le symbole d'une nouvcllc 
epoque ou s'epanouissent la culture et les valeurs spirituelles 
du peuple ukrainien. 

La prescnte edition reproduit le textc original de 1840. 
Nous avoпs cru cepcndant opportun d'agrandir Іс format de Іа 

premiere edition qui n 'etait que dc 18,5 par 1 1 cm. 

С. В. 
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КОБЗАРЬ 

Т. ШЕВІІЕ-ВКА. 

Ф А m а tt ш а ~ а :Р m ~ '-Р tt v,,_ 

1840. 

)J"Ь ТОПОГРАФІИ І. ФИШЕРА. 



DICJAtAT .. D09BO.I.SB'fC8 

e'L тіs81». чтобьІ по отпеt~атанів ope..cera.tt.teвo 

бьt.ао в-ь Цеu~урнЬJІі Rо•отет-ь уаавовеввое 

ІІRС.&о зкаемD.Іпроа ... С.Оетербурr,., 12 Февра~• 

18\0 fOA8~ 

U,енвор-. О. Kopcatto~•· 



~УМЬІ МОВ, АуІІЬJ 8108, 

Аьtхо мена s-ь вамЬJ! 

На що ста.,~ь• ва оаовро 

Сумвьrмьа ря.4аuь1 ? ... 
Чом-ь вас-ь вотер'Ь ве розr.іІІв~ 

В-ь степу, яn ПЬJ.JЬІПJ? 

:іоаrь вас-ь ..ІЬІХО во npьrcna.to, 

.JІК"Ь СВОЮ .ІЬІТЬJВуТ .... 
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Бо в.асо .о~ьІхо васвит-ь ва смих'Ь порО.4ЬІ.Іо, 

По.ІьІва.жьІ САіозьr... qом-ь не затопьІ.ІЬІ, 

НевьІuес.tьІ В'Ь море, не розмьмь1 в-ь оо.Іи? .. 

Не оьІта.tЬІ б-ь, л юдьІ-що в-ь мене б«Мьпь? 

Не nьІта..tьІ б'Ь, за що лроклЬІваю .ttO.Jю, 

Чого вужу свитом-ь?-сr Нп чого робЬІТі' о 

Не скаsа..tьІб-ь на смих-ь ... 

1\витЬІ мои. лnть1! 

На 1110 вас-ь кох.ав-ь я, ua шо дог JJRдa о-ь? 

ЧЬJ ааоАаче серце олuо ІІа-всим-ь свити. 

Як-ь я З'Ь вамьІ о..tакаво? .. Може и вrа.4а в·ь ... 
Може ваіідетця дивоче 

Серце, кари очи, 

Що 3ЗОА3Ч}'ТЬ ua СИ АУМЬІ -

я оuлше пе хочу ... 

Одну с.піозу ::t'Ь очей ІtарьІ х. о 

и .. '. оан' над-ь павамЬJ! ... 

ДумЬІ мои. АумьІ мои! 

JІьІХО мени з-ь вами! ... 

... ,., ___ _ 



За каріи о'ІьІnята, 

За чорн_іи бровЬІ 
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Cepue рваАося, сміл.аось, 

ВЬІ.tЬJва.Іо мову, 

Вьr.tьІваАо, лк'Ь уми.rо, 

За темніи ночи, 

о 

За вьІшневьаіі саА'Ь зе.ІеНЬІЙ, 

За .tас.кьІ Аивочи ... 

За степьr, та за моrьІ.ІЬJ, 

Що ua У краввв 

Серце млило, ве хотвАо 

Соввать на чужьІRв ....• 

Не хотп.аось В'Ь свиrу, в~ .rвtu 

1\озацку rрома.&у 

3-ь бу.tавамЬJ, З'Ь бувчукамьІ 

Зборать ва пора.& у ... 

Нехай души козашон 

В-ь У краііпи вот аю rь -
Там-ь mьlpor\o, там-ь оесе.4о 

Ол:-ь краю АО ••раю ...• 

ЯR-ь та воАя, що мьJВу..Jась, 

Дnоор·ь ШЬІрОКЬJЙ -)!Оре, 
1 



І 

Стеа-ь о cтcb'tt, ревуtь noporьt, 

И МОГЬІ.JЬJ - ГОрЬІ 1 -

Там-ь рольІ..tась, rapuювua 

1\озаnка 11 во А я ; 
Там-ь Ш..tлхтою, ТатарамЬJ 

ЗасяваАа по.-.е, 

аасива.tа труnом-ь ОО.Іе, 

Покьt ne остьмо ... 
JІІJГ.JЗ СПОЧЬ1ТЬ ••• а fЬlМ'Ь 'ІаСОМ"Ь 

Eьtpocw~a могьма, 

А вад-ь всю оре.І'Ь чорuь1А 

Стороте~t'Ь .tnтac 

ІІ про веа АобрьІМ'Ь .tЮАЯМ"Ь 

J\o6зapn сnпвають, 

Все сnивають, як~ АіЛАось, 

'C..tnnи неборакЬІ,-

Бо "totcnuo ... А 11, ••• а А 

Тиw~ько вмію о..tакать, 

Тв.-.ько с.ІіозьJ за украйttу, •·•• 
А с.tова - ue мае ... 
. А за ..rь1хо- .... Та пур\ iouy! 
Хто ioro ne 3Нае! ••• 



Л na.tтo, тоі, що .4ІtІВЬJТWІ 

На ..tю.tей Ауmою-

Пек.со іону п~ єuм-ь свита, 

Л ва тпи ..... 

ІІе вак..tьt"У собІt .Іо.ав. 

(\о..tм тако ве маю. 

Журбою 

Нехай З.JЬІАUІІ жь•вуть трьа дuu -
Л их-ь заховаю, 

~аховаю 3мію .ІЮJУ 

1\о.Іо свого ccpun, 

ЩоG-ь ворогьJ ne ба11ьмьr ... 

Як'Ь .ІЬІХО с~Jістцn ... 

Hc~Jii думка, лк-ь тuu ворон-ь, 

~Іита~. та крл•1с, 

Л cepдeULKO СО..ІОDСО"ОМ'Ь 

ІЦебечс, та о"J<\чс 

Ньш:ком-ь - w~юдьІ nспобаСJуть, 

То іі uc 3асміrотщr ..• 

f1~ ВТЬІр.10ТС Ж"Ь UOil С.ІІО;JИ, 

Не хаІ CQun .1Lrотцп, 



fct 

'Чуже DO.Je DO.IЬJNIOTI. 

Що АНЯ. И WO ВОЧВ, 

ПокЬІ попьа не засьrоо~ють 

ЧужьІм'Ь оискон-ь очв." .. 
Оттаке-то... а. шо робь1ть! 

Журба ве поможе. 

ХТО Ж'Ь СЬІрОТВ 34ВЬJА18 

Карай того, Боже! 

··-
.4умьІ МОВ, АJІІЬІ 1108, 
Квить1 мои, дить1! 

Вь•ростав'Ь вас'Ь, АОГ.ІЯАІВ'Ь вас'Ь -
Де)К'Ь ме ви вас'Ь дитЬІ1 •.. 

Во У кра ин у ИАИТЬ, АИТЬІ! 

Во нашу Украину, 

Поnидь тьІнью, сьtротаньІ, 

А я - тут'Ь 3аrЬІву. 

Там'Ь ваИ..tете щЬJре серце 

И С..fово" ..tаскаве, 

, 



н 

Там'Ь вайАете щь1ру орав.&у. 

Л ше, може, й с.rаву .•• 

ПрЬІвитай же, ноя ненько У 

Мо а У краипо! 

Мовх'Ь ..tиток-ь ве роsумвLІ~'Ь, 

JІК'Ь СВОЮ АЬJТЬІВJ. 





о 





Перебевля старь1І, с.ІвuьаІ -
Хто і ого не звае! 

Вво'Ь усюдь1 вешта~тця, 

Та па кобзи грае, --
А хто грае, того заають 

И ДІІ КУ ЮТЬ АЮ.ІЬІ. 
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}jrtn'Ь нм'Ь тугу розrаnяе, 

Хоть сам ь сви·і·ом'Ь нудьJТІ.. 

ЛоnиА'Ь'fЬІНLЮ соромаха 

И: днюе й uочуе, 

Нема іому В'Ь свити· хаtЬІ: 

He.to.-tя жартуе 

Над'Ь старою roлonnю, 

А іому байдуже : 

С.1де соби, засnов~е 

<(Оіі ne шумЬJ, .луже!.~ 

Зacnnnac, тай згnдае, 

ІІ{о ьин'Ь сЬJр(\ТЬІІ~з, 

tfo;нypb11 Jlll, DOC)'My:', 

СмдІВЬІ nиfl.'Ь тьJuом-ь. 

Оттаю;•іl·то Лf·ребепля, 

С-тармй, 'ra хммерю"Jо : 

:Jа~пивае npo CJa.fo<.a, 

Па ГорАицю зверне; 

3-ь д~вчатьtмм, на еьJrовв, 

Гриця, та аесн.тщу, 

А. у 1ш .. шr:у. :t"й nарубкамм 



17 

Cep&::ma, шьишари:у; 

3-ь іJ:опатммм nn Сенкети 

(Де свекруха з.Іая), 

Про ТОПО.JІО-.~ЬІХ у ДО."JЮ, 

А ПОТ!!М"Ь - у 2li.IO; 

Ва базари npo Лазаря: 

Або, шоб-ь те зна.tм, 

Tяmf\o, важІ\о засПРНlJС 

Як-ь Cuqь руйвова.!ЬІ· -

Оттакь1й-то ПеребендІІ, 

Стармй, та хи1мерньsо ~ 

3а~пивае - засміетuл, 

А na с.аіозLІ вверnе, 

Витер1а віе, повивае, 

[)u ПО.!Ю ГJ.!Яе-

о 

Ва моrьІ.JП кобзарь сьJдЬ!,.L, 

Та Ра кобзи грае; 

Круrонь ioro стень~ JШ'Ь море 

Шьrрm\е, сьшіе, 

За моrьJ.!ІОІ.J-моrм.ва, 

А та,~'Ь - 'АИАІ:У.з мрі~. 



•• 
БиАьІІі ус-ь. стару чупрьtву ... 
Биrерь розвивае. 

То DІJМАяже, та ооиуха, 

Як·ь Е::>бзарь cnuвae, 

Як-ь серце сміетца, ивnи очи n.Jачуть

ПосАуха, .... оовіе ..• 

Ст~рЬІtj заховавсь 

8-ь степу, ва моrьмн, шоб·ь rнtхто не· 

бачьІв-ь, 

Щоб-ь витер-ь no оо..:ю с..tова р:з•tахаn-ь. 

Щоб-ь ..ІЮАЬІ не ~УАЬІ--бо то Боtfн~ с.!ово, 

То серце по no.tи з-ь Богом-ь розмоn.tа, 

То серце шебече Господнюю с.Jаву ... 

А Ауиr\а край свита на хиаро ry.Jя 

?P.AOM'f. СЬІ30КрЬІ.АЬІМ1> ...fИТае, Шu}рЯе , 

Ажь небо ()ла:~ьпн~ шмрО[\ЬІМЬІ бьо 

Gnочь1пе на соnцп. 10ro заnьпае --~ 

Де во1ю иоqуе? - Як-ь ооно вета~~ 

ПосАухас :иорн що ~оно rоворьпJJ? -

.Спмта (.юpilj' а·ору - ІJОІ'О 'іЬІ н~:·ІV!іа? -

И знову на {,:,~(о, бо на з~М,)jИ горе, 



tO 
о 

Бо ва іа, шь1рuкій. куто111ка нема 

Тому, хто все знае, тому, хто все чуе : 

Що море говорЬІть, Ае сонце ночуе -

Ioro на симn свити вохто аеnрЬІйма: 

0АЬІВ'Ь ВИВ'Ь МеЖ'Ь НЬІМЬІ, ЯК'Ь СОНЦе 

вь~~оке; 

(ого знають А юдьа-бо носьпь зем.tІІ .•.. 

А sш-. бЬІ noqy.2ь1 ще вnн-ь, о4ьІнокьІіt, 

Соива на МОІ'ЬІJІИ, з-ь морем'f, розмовАя~ 

На Божее слово nовьІ бо насмі~АьІсь, 

ДурвЬІм-ьбЬІ пазва.tьІ, одо себе nporвa..tЬJ: 

Нехай по на.&'Ь морем-ь, сказа.льJб-ь, гу..tІІ. 

ДоGре есь1, мій кобзарю! 

Добре, батьку, робьашь, 

Що СDІІВаТЬІ, р03МОВ.~ІЯТЬІ 

На мorьJ.ty ходЬІшь! 

ХодьІ соби, мій ro..tyбe. 

П()НЬІ 11е заснуАо 

Твое cepue, та вьасоввуй 

Щобь .. JюдЬJ не чу..tt.·І; 



А шоб-ь тебе не п.ур~:..tьІ~Ь

Поїурsіі ІНf'Ь, брате ...• 
Ска ~ЬІ, враїне, яко Пt'.Н'Ь каже 

На. ТС ВИО'Ь 6ОІ'3ТЬІЙ. -

ОттакьJі1-то Леребев.Аа 

Старь1І, та хьІмерньІй: 

3есооаае ВССDАЬПОП, 

А ва журбу зверне. 

-~·-·· 



о 





Кохайтеся, чорнобрьrвп! 

Та ве :.1-ь Моска.tамьІ,-

Бо Mocкa.tu -- чужа JІЮАЬІ, 

Робо~ять JІЬІХО :rь вамьr. 

Моска.&ь .Jюбип. жартуючьJ; 

Жарт7ючьа кьше , 
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Пв.1е D"Ь св!>Ю МQсковwьшу 

А дnвчьша rьше .•• 

'.fік-ь бм сама, щеб'Ь 1Ш'Іоrо, 

А то й стара м'атьІ, 

Що родьма ва свот'Ь Бм«мtі, 

Мусьпь nоrЬІбатЬІ; 

Серце вьяне, спиваючьJ 1 

J\о.JІьІ знае , за що; 

А~дь1 серцn ne сnьtтаютt,, 

·А сюш<уть << •• н~дащо І )) ... 

l\oxar1тecJi іЮ>, ttерпобрьtои, 

Та не ;;" 1\ІоскаАямьІ, 

Бо МоскD.аи - чуїюl JЮАЬТ, 

С)tіютцп над-ь вами. 

Не r.tyxaJa Катермпа 

Ни батька, нn н.епькьt 

По.tюбьІАа Моска~tьІка, 

Нко зна.JІо сер~евько, 

По.tюбьt.Jа мo..toAoro , 

D-ь са~о'Jок-ь хоаьма, 

flOKЬJ себе. СВОЮ АОАЮ 



Таіt'Ь аа ваоастьІ.іа. -
R..tЬJчe uать1 ве'Іератьr, 

А АО&ька не чуе; 

о 

Ае жартуе з-ь Моска..tьІКОІІ,., 

Там'Ь в заночуе •.. 

Не дви ночи кари очн 

..Іюбо цио~ова..tа, 

Покь1 с..tава ва все се.1о 

Не дообрал, ста.tа. 

Нехай соби з..tьru .ІЮ.4ЬІ 

Що хотять, говорять. -
RotІa .Іюбмть. и не чуе , 

Що вкра..sося горе: 

ПрьІЙW..tЬJ висть1 не лобрЬІз 

8-ь ПОІОА'Ь затрубЬМЬJ, 

Пвшов'Ь Москаль в-ь ТуреччьІНу. 

Катnvсю накрьІ..tЬJ. 

Не с•; ~f.1aCR, та й байдуже, 

Що коса оокрЬІта !· 
3а МЬІ.!ОГО, JІК'Ь СПВСаТЬІ, 

о!lюбо nотужьІТЬІ. 

Обяцявсв чернобрьtвьий , 



Ко.ІЬJ ое заrЬІве, 

Обuцявtя вервутьtся -
ТоАи КатерьІна 

Бу А:е соби Московкою , 
ЗабуАетцл горе,--

А покьr ще , нехай .!ЮАЬІ , 

ІЦо хотять, говорять -

Не журЬІтuя КатерЬІна! .•. 
С.ІвзовькьІ втЬІрае , 

Що ливчата ва y..tьІUD 

Бе:-ь вєи соивають. 

Не :куритця 1\атерЬІВІ ? 
ВмЬІетця с.-Jіозою, 

Визьме видра onoouo~u. 

Пиле за во А ою, 

Щоб'Ь ворогЬІ ІІебачм..tЬІ, 

ПрЬІИде до крЬІньtu.ІІ, 

Стане соби лид'Ь ка~JЬІПУ, 

Заспuвае ГрЬІця, 

ВьJсnивуе, вьІмов..tяе. 

Аж'Ь ка.-.ьше л.tаче, -

Uерну..tася -- и радевька 



'' 
Що BUITO Н~ баЧЬІВ'Ь. 

IJtJt\JpЬІTU.ІІ ~:~і~р~·JЯ:І? -
J 

И rа~кьІ не мае! 

У вовеnькНі хустьшотuи 

В-ь окпо вьІr.Іядае, 

Вьаг ..ІІІАае КатерЬІва ... 

Мьшу.&о пив-ь року, 

Заву АЬІАО ІСОАО серця , 

'3аКОАОАО Во боку, 

НезАужае КатерЬІ ва, 

Ледве , .1едве АЬІше , ..• 

DЬІчуuя..Jа, та В'Ь 3аnиqку 

ДЬІТЬІНJ KO.JbІWe., 

А ЖОНОЧІ\ЬІ .ІЬІХО .tІЗВОRЯТЬ' 

Матер о Г.і JЗJЮТЬ , 

Що Моска..tи оертаю1·ся, 

Та в-ь нен nочують. 

- В'Ь тебе дочка чорвобрьІВІ, 

Та ще А не едьн~а • 

А муштрує у заnичку 

Московського t~мua ...• 

Чорвобрмваго nрь~'лба..tа! 
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M3t;)t~, са&~а ~чь.1..1а 1 

Бо .. І\ай ж~ вас-ь, І~oKOTj'f. мІ 

Та ЗАЬІАІН1 nобьІА~J! -

1\атермао, серце мо~! 

Аьtшевоко з-ь тобою! 

Де Tbj 81» СВИТИ DО..ІВВЄССЯ 

з,. иа..tьІМ"Ь сьtротою? 

ХТО СПЬІТае, DрЬІВВТ8С, 

Без-ь ми.1ого, в·ь свити? 

f1aTL!\O, мать1 - чужG ..tiOAbJ • 

Тnж~со з-ь НЬІМЬІ жь~тьJ! - ' 

ВІJІ~увrма h'а1'ерьшз. 

Одсуrш квз·rмрку, 

По1·.tЯдае ІІа у.Jмцю, 

1\е.ІЬІШе .4Ь.J.T:JJHI\Y, 

Поr.11ядас - не &!а, пе ма! 

Ч ЬJ тож .. ь (І не бу .4е? ... 



о 

Пиj!І.fа 6 ь в-ь сааок'!. no,iд8Raтt.J, 

'l'aK'L JіЬІВАЯТЦЯ .ІЮАЬІ. 

ЗаЬде сонце- - 1\атермnа. 

По са..tочку ходьпь, 

На рученм\ах-ь .uocьJTL сьша, 

Очьш.и пово..tьпь: 

- Отут'Ь з-ь муштру ВЬJГ.ІЯАа .. tа, 

Отут-ь розиов.tя.!а , 

А там'Ь .... а там-ь •..• сьtоу! сьtву! ... ~ .. 

Та й не АОказа..tа •••• 

ЗеАеuіють no са4о~ку 
Черешни, та вьашuп • 

Я~'Ь 11 r.epme ВЬІХОДЬі,ІІ, 

Катерьаuа вьайшАа, 

Вмйш..tа , та nже не сrшвае, 

Як-ь перше cnnвa_"a, 

Як-ь Мос~\а.tя мc.to..toro 

Вь ВьІшиьІК'Ь дожм.&а.Іа, 

Не сnиоае чорuобрЬІва, 

1\льше свою до.но, 

А тьtм'Ь часом-ь, в~рсжеuи<ЬІ 
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)'JЬІНІJТЬ СВОЮ ВІН"-'J, 

Кують рочu не добрмн. 

Що мае робь!ТЬІ! -

Як-ь бьr мьмьJ!1-чорвобрьJВЬІЙ 

УІІDВ'Ь бь1 СПЬІНЬJТЬІ. •• • , 
Так'Ь ~а..tеко чорноGрьІDЬІЙ 

Не чуе, ве бачЬІть, 

.8к-ь вороrЬІ сміютця ій, 

Як'Ь 1\атрусл n..taчe. 

·'- Може вбьпьІй чорвобрьавьІіі 
3а ТЬІХЬІИ'Ь Дунаем-ь'! ..• 

А може Dжс n·ь МосІювщьІuв 

Другую ~toxae ! -

Ни І чорнявьJrt ве убьІТЬІЙ -

Вин'Ь жьІвьІu ~ здоровьІй 1 ·
А де ж-ь наlід.е таки очи, 

Таки чорtн! бровь1? 

На край сввта, В'Ь МосІ\овw.:)шu 

По тим» боци моря, 

Нема виr.4е і{а~іерьІНЬІ 

Та зда.Іась ш1 горе ' 

ВмnАа ~Н1ТЬІ бронм -хатьJ, 



!t 

Каро очьІоІІта • 

Та не вмвАа на tпм~ сввт• 

Щаст'І, ДОАИ )18ТЬІ, 

А ~ез-ь JІо..tи би..tе .ІЬІ'ІКО 

Яко квитка на по~и -
Пече сонце , гойда витер'Ь, 

Рве всs;кь•іі по во.Іи •.•• 

У MbJB3U же бІІАЄ .ІЬІ'ІКО 

ДрябІ:ІЬJМЬІ Со~ІіОЗЗМЬІ - • 

Бо верпу.ІьІсь Моска.ІЬШЬJ 

ИвшьІМЬІ m.ІяхамьJ. 

__ ....,.... _____ 





11. 

Сьt.!ЬІТЬ батько ~ 1. Rнfinn С7О..!а, 

На р;'КЬІ схьs.Імв~н, 

Не АЬІВЬІтnя на сей'\"Ь Бo>t(bJ~. 

Тяжко гrнкурьався. 

Ко.ао ioro стара матьt 

СмА~Іть на оиоnи 



33 с~іоз~~t ~гJве, АеАеа 
ВwмовАяе дони: 

- Що весп .. :ь.Qв, .4оnю мов! 

Л ле жrь твоя шtра? 

Де СВИТЬІ.АКЗ З"Ь АружсПЬКЗ!ІІЬJ, 

Старосt·м •. боRра ·t 
В-ь МосtшsщІJІШt , Ао ню мо а! ••• 

Ид~~ r.,;ь ІJХ"Ь шуюпLІ. 

Та ue кан\м .4обрьr:;r-ь АІОАЯМ'Іt, 

І.Цо е в-ь 7ебе иать1. 

Прок..tатьJіj час"Ь-rо..tьІновька, 

Що Thl нароАЬІАась! 

lін'Ь бь1 зна.tа . ~n схид"Ь counя 

Було б-ь утопм..rа -

ЗмJїась то..1и 6'1t ть1 rаАьши, 

Теперь Моска.Аевп •••• 

Аоню ~о~, .4оню ио11 t 

Цвоте мій рож~вьrй! 

Як1. ягиАку, як"Іt nташеч~у 

КохаАа, ростьма 

На .JЬJmeoьt\O ..•• Доню аsоя! 
:" -
Що тьr наробьJАа! .•• 
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О.&АІІ'ІЬJ.Ііа ! . . . И.tЬІіІ<'Ь, шукм 

У Мuсквu св~крJХМ, 

Не c.1yxa..ta р~tчсё МОПХ'Ь, 

То ін оос.аухаіі. 

1fАЬі, АОВЮ, ··ай..tЬІ iu , 

НайАьІ, прьtвитаіісл, 

Будь щас.ІьІва В'Ь чужьJХ'Ь ..tiOAR~'Ь! о •• 

До uас'Ь ве вертайся, 

Не вертаіісл , дь1тя мое! 
3'Ь А&.& ji\OfO І< раю. , • • 

А ~то жь мою ro..Joвouи<y 

Без'Ь тебе ехооае ? ••• 

.Хто зau..taІJe Qa..to мною, 
Як"Ь ро дна дьпьtна ·: •• • 
Хто nосадьпь на моrьмв 

Червону ка.tьІну! ..• 
Хто, без-,. 1·ебе, rpurnuy Іf.ушу 

По.uь:uатьа бу де! ..• 

Доню мол, .tоню моя! 

.дьпл мое .,, юбе! 

·Jі~ьІ од-ь нас1.! - •. ІсАве, .tед34 

ПQб.ta:ГQC.IOEЬJ,.J(l: .. , 
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- · Son е" tоб'бю.! ta .}!k-ь мертва 
Ва ~.ц.. Q.()JaA~JJ~eь. -. 

Обuзвавс4 старьаіі батько : 

~ Чоrо жА.еwь , вебоrо t -
ЗарьІ.tа..tа Катерь1на 1 
Та бух7J іому B'L воrЬІ: 

.-., Dроеть. мевв., ~іІ батечку! 
Що 11 варобь•.аа , 
Простw мени, мій гоо~убе, 

МіІі соко..1е МЬJ.JьІіі,! -

--НехаІ тебе Боr~ npo~e, 

Та АобрЬІи .ІЮАЬІ, 
J 

Мо.&ьІсь Богу, та ІАЬl собІ -
Мени .terwe буАе. -

АеАве вста.tа • nоко~оньі.Іае•, 
ПьІііw.&а. иовчк&ІІ з-ь хать1 -
Оста.tьІся сьІротамьІ 

Старь1ІІ· батько А матьr. 

Пom.ta в-ь садок-ь у вьJшневьІІ, 

Богу оомо..tЬJJась, 

Взя.tа зе.и..tи ПИА'Ь вьІшнею. 

Па xpecr'L nочепьма, 



Промовь!.Ііа-не верuуся! 

В·ь ,Аа.tекому краю , 

о 

Во чужу зем..tю, чун'и oi1IO..tЬJ 

Мене заховають, 

А своеи ся крьІхотІ'а 

НаАо мною ..tяже, 

Та про АО.Ію. иое rope, 
ЧужьJU'Ь ..аю..ІЛМ'Ь скаже .••• 

Не рос казу~ , rо.tубонько t 
Ае б"Ь нu заІова .. tЬІ, 

Шоб-ь rpp~uou на CUM'i свити ... 
.,fюдЬІ Ue З8UMcJ.JЬJ ••• , 

Ть1 не rкажеm"Ь •.•. Ось хто скаже , 
Шо я іого_матЬІ ...• 

Боже ть1 мій! .•• .4ьІІО )~Ое! .• , 

Ае мени сховатьtrь! .•• 

Заховаюсь, дмтя мое! 

Сама nиА-ь во..Іою, 

А ть1 rри-:t'Ь мі й cnO~.t)тyewь 

В-ь ..tЮ.4ЯХ'Ь rь•ротою ~ 

Безбr.чченком-ь ! ..• 



ЗІ 

11иШ.ІЗ. CC.IOM'It, 

п .. ~ че І\ а те рьl на ' 

На голови х ус:тьшочка, 

На рунах'Ь дьІтьша; 

ВьІйш.tа з·ь c:e.ta, - с:ер·цє нЬJе, 

Назадо ПОАЬІВЬІ.Іась, 

Покьtва.tа го..tовою, 

Та й ~dго.,Іо~ьІ,~Jа, 

• Як-ь дерrво, ста.аа в·ь nо.ІИ, 

Dрь1 бь1тій Аорозu , 

Як'Ь роса та до схиА"Ь соuцв, 

Покаnа..tЬІ с..tіозьІ; 

За с..tіозамьr, за гиркьJІUЬІ 

И свита не ба~аьпь, 

Ти..sько сь1на nрь1rортае, 

[{u..tye, та n..saчe, 

А воно, лко яurе~втко, 

Нвчого не знае , 

Ма..tенькьІмьІ р)''ЧЬІЦЯ)JІ.І 

Пазу.хьІ wукае .... 



Зt 

СвJо ~~іІп.е ; . з'Ь аа .&іброJЬr 
IJeбQ 'Іервоніе , 
У тер.Іася , Гlоверву .racr. , 
ПІtw.ta .•• #. тп.&ько мріе. 

Ва се..tІІ довго rо.-орьІ-4~ 

Аечоrо багато, 

Те. не чуо~ь1 вже тьtХ'Іt рвчеІ 

На Оа_тько, Ql'. ~-ё!1·r,1 •••• 

ОттаRе то на сьм-ь свати 

Роб..tят~t .ІЮдЯМ'Ь .ІЮАЬІ -

Того вьяжуть. того ри жуть, 

Той само себе губь1ть, -

А завищо -- СвятьІй звае ! ..• 
Свито, бСJц~цІІ, wЬІрокьJіі, -
Та не 1'88 Ае прьІХЬІ.ІЬІтца 
В-ь свити ОАЬJНОКЬJМ'Ь: 

Хому до~я заnродаАа 

Од-ь краю до І\ раю, 

А Аруrому оставь1.1а 

Те, Ае заховають •. 

Де Ж'Ь '{И .!ЮА~І, АЄ ЖlІ Т8 доор8 ,. 



'о 

ІІ(о серце абира~ось 

З'Ь ВЬІМЬJ ЖЬJТЬJ' ИХ'Ь JІЮбЬІТЬІ! 

Пfооа..sьІ, nропа.аь1!-

Есть ва свити АОАІІ -

А хто ін зuае ! ... 
Есть ва свита ІО.ІІJ -

А хто іи мае? ••• 
Есть .ІІЮАЬJ на свити -
Сриб.&ом-ь. зо~отом-ь ССІІЮТЬ, 

3Ааетци, о анують-

А доАн не знають! 

Ни до..tв, ви во..tи! •.• 
З'Ь нудьгою, та rорем-ь 

~уnавь наАнвают•, 

А nАакатьJ - сорои'1t •••• 
Іозьмнть сриб..tо, з.аото, 

Та бу.4ьте баrати, 

А я возму САЇОЗЬJ -

АЬІХО ВЬ1.4Ь!~8ТЬІ •••• 

ЗатоnАю ведо.sю 

Срвбвь1ма со~іозамw, 



•• 
Затоn'Іу нево"'"' 

БвАЬІ•ь• ноrамь• j -

То..tв я весеАЬІЙ, 

ТоАв я баrатьtй , 

Як-ь буАе сер..tевько 

П-о в оо~ в rуо~ат~І .••• 

..... 





о 

.ПІ. 

1\р~JЧАТЬ СОВЬJ, СОЬІfЬ АИ6рова t 
ЗиронькЬІ сіяють, 

По ва..t-ь шо~~яхом-ь, щьrрьtце-ю, 

Ховряшкм rу..tяють, 

СnочЬІваютL ..tобри .JJIO.<!ЬJ, 

Koro що aтouьr..to -



u 
:"oro macтlf. ioro с.аjоаь, 
Все ~ач ка nокрьt.са, 
1Всих1. no~pьt.ta теиносапьха , 

як" .4ИТОЧОІ\'Ь матЬІ -

Де ж1а Ка тр усю орьІrорву.tа? 

'Чьа а-ь .аиси, 'ІЬІ В'Ь хати! 

"Jь1 Ra hО..ІИ, ОИА'Ь RODQIO, 

Сь1на за~аво~яе? 

Чьt· В'Ь Аиброви , ~-ь DBA'J. ко.,ОАЬІ , 

Вовка вьtr ..sял:ае ? ..• 
- БодаІі же вас-ь , чороn Gровь• , 
Никому не матьt, 

J\OAЬJ за В8С'Ь T&RC .ІЬJ!О 

Треба ОАбуватьtt 

А що А&Аьwе сnвткаетцв Т •• _. 
Бу л.е .tьrxo, бу Ае! 

ЗостринутцJІ жовти nискЬІ 

И чужіи ..Іюдьr, 

Sостри·нетця зима ..1юта .••• 
А той: - чь1 зострине, 

Що пизнае КатерЬІ ну, 

Пpьtnorae смuа ? ••• 



lt5 
3-ь НЬІІІ'Ь забу.Іа б1а -.орвобрьава 

Ш.ІІІІЬJ, пвскьа, rope: 
Ввв'Ь, ак1. мать• , nрьавмтае, 
.Sn брат-ь ааrоаорьать .••• 
Поба'Іf»ІІІО, по-.уемо J 

А nокь~ - єосчьІfІ у, 

fa ТЬJІІ'Ь ІІ8СОМ"Ь, росnЬІТІІО 

Ш...ах-. ва Московщwuу. -
А~r.Jе!\ЬІІ ШАЯХ'Ь, оавьJбратьІ! 

Знаю ioro, знаю! 
Аж-. ва серцв ооІо..tове • 

.Яn ioro зrаАаю. 
Попониряв-ь в 11 ROJЬІr•, 

Шоб-. ioro не .:ирвть! 
РоєкаJгв-ь бь1 оро те ..ІЬІІО, 

Та ЧЬJ то жь повnрять! 

- Gреше, скажу~-. •, сякьtІІ-текЬаІ 
(ЗвЬJІІаІІuо, не в'Ь о11и) 

А так~ тв.1ько, nt!ye мову, 

Та .аrоде&і мороІІьІть. -
ПрааАа ваша, nравда ·.аюдь!! 



Та іі ва що те аватІtІ, 

Що с..tіозамьt оере..t'Ь вамьІ 

Бу.&у ВЬІАЬІВЗТЬІ ! ... 

На шо воно! .•• У ІtІІкоrо 

И СВОГО 'ІЬІИ3..10 t -

Цур'Ь же іону! ••. а ТЬІИ'Ь '1асои1., 

Кете .ІЬІШЬ l(peca.ro, 

Та '{Юtюпу, - mоб-ь, знаете, 

Дока не журЬІАЬІСЬ _ 

А то ..tЬІХО росказувать, 

Щоб'Ь брЬІ.4КЄ орЬІСНЬІ..tОСЬ ! 
ПехаІі ioro ..tЬІХьІА возьме! 

.Іу'І'Іе Ж'Ь nоморкую, 

Ае то моя Катеr~•ва 

з~ Ивасе.м'Ь ІІавАруе. 

3а Кьtевои-ь, та за .llявпроu-ь, 

По ПИА'Ь темвьJМ1. гаеи-. , 
ИАуть ШАІІХОМ"Ь qумаченькьа, 

Пугача синвають; 

И.&е ІП..ІЯХО!І'І. мо.Іо..ІtьІцІі, 

МусЬІть бутЬІ С'Ь nрощи. 
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ЧorG ж-ь смутна , ве весе.•а? 
3аОА3К3RИ OЧtf f 

У .&атанііі СВЬІТОТЦІІ • 

На nАечах-ь торбьана, 

В-ь руци ципок-ь, а на .&pyril 
Засву..tа АЬІТЬJна. 

ЗострвАасn С'Ь qуиакамw, 

ЗакрЬІ..tа АЬІТЬІНУ , 

Пь1таетця: - .аю.~ьІ .А обри! 

' 

){е m.аях'Ь в-ь Московщь1ну?-

- В-ь Московщьаву? Отце І. CІMІtlit. 

Да..1еко, небого? -

- іJ-ь саму Москву. Хрьsста J»ІAW 

Дайте ва .4opory!-
... Бере шага, аж-ь труtьttІІа .... 
Тяжко, ioro бр!11Ь1! 

Та й на вищо?... А Aьrtwua ! .• 
Вона ас'Ь ioro ма1ь1 .••• 
Зао.Іаа4.Jа. ьuш.~а tn.Іa"61t'J., 

В'Ь Бро11аря11. СПО'ІЬІ.І,_. 

Та tьJuoвe аа tиркоtо 

Ме.4яuьнс1. куоьuа ... 



Довго • .Д(ІВГО серд.ешнал 

Все йшла, та nьJТa..t:. • 

Б,;·.tо таке , що ~ оид.'Ь тьJном1. 

З"L СЬ!НО.И'Ь uочува.tа •••• 

Ба•ь, ма шо ЗАа ... ьІся кари очьшята -

Що6о ОUА"Ь чуЖЬІМ"Ь ТЬІНОМ'Ь С.ІЇО:JЬІ 

ВЬІАЬІОаtь ! ... 

Ото Ж'Ь•ТО АЬІвитця, тз кайтесь, Аивчата, 

Щоб'Ь неАове.tося Москалл шукать, 

Щоб-ь неАовеАося, яr<-ь Ка тр л шукає-· 

·ToAn не nь'Jтайте, за шо ..tюдьІ .. Іаю.-ь, 

За що непуекають в-ь хату uочуЕ1ть, 

Не nмтайте, чорнобrЬІви, 

Бо ..tюдьІ те знають, 

Koro Боrь кара на свити, 

То й вонь1 караюrь! 

ЛюдьІ rнутця, nк-ь ти .JОЗЬІ • 
КуАм витерь віе. 

СьІротьІни сонце сви~мть, 

СвитЬJть - та не rpie ..•• 

...Іюдм б.Ь сонце застуnьJЛЬ! • 
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·Я'к'Ь бьІ МаАЬІ tЬIAJ t 

Щоб-ь сЬІротп не сввтЬІ.ІО, 

САjОЗЬІ Ве суШЬІАО ••.• 

А за ви шо. Боже МЬІАЬІЙ! 

З:: що rвитом-ь нуАьІть? 

Що зробЬJ..rз вона "'Ю.JЯt:"Ь? 

Чого хотять .ІІю.4ьt? 

Щоб-ь ІІ..tака..tа ! ... Серае мое! 

Не о.Іачь.. Катерьано! 

Re по,казуй ..ІЮ.4ЯМ'Ь с..Ііозьt, 

ТерnЬІ АО заrьІНу. 

А щоб-ь АЬІчко не марни..1о. 

С-ь чорньrмьr upOBitMhl. 

До СХИ.4"Ь СОНUЯ, В"Ь ТЄМВВМ"Ь ·ADNI, 

УмЬІііся сАіозамЬІ, 

УмЬІешся. ве побачуть, 

То і1 не засміютuя, .·> 

А серАеньr:о о.а.почьІое, 

Покь1 t.ІіозЬJ АЬЮТUІІ. 

• .. 
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. . .. 
• • 

Деж'Ь КатрусІ б.JуАьtть ' ••• 
По ПИА'Ь тьІвью воІІувuа, 

Раненько встаЕа.&а, 

Поспип.:.аw~а в-ь Московmьtву. 

Аж-ь - ry .ІЬК'Ь : зима вnао~а: 
СвьJще поw~ем-ь заверюха

ИАе Каrермна 

У .Іьrчаках-ь ..• .ІЬІХО тяжке! 

И В'Ь ОДИ ЇЙ C8ЬJTЬJRD, 

ИАе 1\атряr шкао..tьJбае, 

ДьІВЬІТЦS - ЩОСЬ мріе ••• 
АЬ1бонь я дуть Моска.tьІкЬІ ..• 

~ЬІХО! • •• серце МАЇе ••• 

По..Іети..tа, зocтpn.Jac.s, 

ПЬJта - чьJ не мае 

Мого Й вана чорнявого? 

А тв - мьJ не знаем'Ь. -
И звьІчайво, як'Ь МоскаАв, 

.СміюtцІІ, жартують: 
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~-ЛІ, Аа баба! ай, .А.а нашв 1 
Koro ве наАуют'Ь І -
ПодьІвьJлась КатерЬJПа: 

._ И ВЬІ, бачу , .ІІОДЬJ J 

Не оАачь, сЬІну - мое .awxo! 
Що бу .!Є, тоП буде! 

П оду А3.ІЬШе - бО.ІЬШЬ XOAftJ.Іa , 

А може D зострону, 
0ААам-ь тебе, мій rо.аубе, 

А сама ааrЬJву -

Реве. стоrве хуртОDЬІВІ. 
КотЬІть, верне по.sем-ь; 

Стоить Ka-тpst серед-ь ooJa • 
Да..tа с.жіозам'Ь ,D.O.!ro. 

УтомЬІАась заверюха, 

J!.e•AG ПОЗИХсіе: 

Ще б-ь п.Іака.&а КатерЬІна, 

Та С.ІЇОЗ'Ь би..tшь не мае ...• 
ПодьІвьr..tась па дьІтьІву 

~; мь1те с.tіозою, 
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Червовіе, ак~ квиточка 

Вранці'! DDA'Ь россю ..•• 

УсмвхіJу.tась 1\атерьІпа, 

Тяжко усмихuу..tась, 

Ко.1о сеtця, ІІК'Ь гаАЬJНа 

Чорна поверпу..tась; 

Круrом'Ь, мовчкьr , nоАЬІІЬІ.Іас~t 

Б.tчьать ....._ JІис-ь ~ор11іе, 

А о~&'Ь .Іосом~, «pafi AoporьJ, 
AL&бotrь куриtІЬ мріс. 

- Хо.Аим-ь, сьІну! смеркаеrця, 

І'о.ІЬJ оустRї'Ь в-ь хату, 

А не~устлть -- то й на дворв 

Бу~ем-ь ночува.тьJ; 

Пв.1ь XilTOIO заночуєм:., 

СьІНу мій, Иване! 

д~ж'Ь ть•. бул.еm'Ь почуватІ!~. 

Rк-ь мене не стапе ? •..• 

З'Ь собаю:\ИЬІ, мій сьІпо·шу! 

І\охаёсл ІІа ~ворu -

ЄоGакьІ з.А а -- r11ж )'Сають , 

Та не з~rопорять , 
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Не pocitaia'JTЬ, сміючьtся ...• 
С-ь nсаюм псть1 іі оьrть1! 

Бп4uа моп г~Аовевько! 

Що ме в з робьІтьІ ! ... 





lV. 

Реве, свьІmе заверюха, 

По .1ису завьІ.JО, 

Як-ь те море, би..sе po..te 

Спнrом .. nокотьІJОСІr. 
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ВьІИшов'Ь з-ь хатЬJ І\~ рбuвньІЧЬІЙ , 

Щобо оІіИ~'Ь ОГ ..JЯАПТЬІ , 

Та де тоб о! Таке .ІJЬІХО. 

Що не вьІдно й сnита. 

-- Зrе, ба~у! ака Фугах 

Uур'Ь же іому З'Ь .1исом-ь, 

Пить1 В'Ь хату ••.• Що там-ь таr:е ? ..• 
От-ь вх-ь достобвеа! 

~едобра вх-ь розвосьма , • 
Мов-ь, справди, за AD.ІJOM,.! 

Н bJ ЧЬІDОре ! АЬJВЬJСЬ АЬІWеИ• t 

Лки побиАиАи!--

Що? Моска.tв?- As Mocкur.? 
Що ть1! СхамеоьІся! -

Де Моска.1и -о~ебеАЬІКЬІ? ... -

Та ов-ь, подьІвьJса. 

По..Jетв.tа КатерЬІоа 

И ве oдsr..tac.в. 

- Мабуть. .4обре Мос1СОВШЬІВІ 

Во тямку ій да.1аса! 

Бо у ночи ти .... н.кьа fi знае, 

Що Mocкa..Jn І, .. sьtче. -
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Черс::rь nettlJ&\ЬІ, замеrамьJ 

.Летьпь, .ІСАВе дьІше, 

Баса ста.аа серед·ь wJнssy , 
Втерлась рукавамЬІ , 

А Моска.~нІ ій назустрвч.ь, 

Як-ь одьІВ'!>, верха~ьІ 

- Аь1хо мое , .аое~е моа ! 
До ИХ'Ь KO.Jbl Г.ІЯНе -

По переду старmЬІЙ иде. 

- АюбьІй мій Иване! 

Серце мое коханее! 

Деж-ь ть1 так-ь барь1всл! 

Та до іоrй, за стремена , -

А ВИП'Ь П0.4ЬІВЬІВСЛ '· 

Та шпорамь1 коня в-ь бокь1. 

- Чого Ж'Ь ут окаешь? 

Хмба забув·ь 1\атерьшу? 

ХьІбt.о nc пи3наешь? 
ПодьжвьІся, :,ІШ го.tубе! 

ПодьІВЬІсь на мене -
Я 1\атрусл твоr. .поба. 

Ііа що рвешь стремеп а? 



А ввв~ коня noraнae, 

Нвбьато Іі не ба'ІьІть. 

- ПострьJвай же, мій ro.tyбe! 

ДьІВЬІСІJ -:- 3 не О.ІаІІу; 

Ть1 не овзнав~ мене, Йваве ; 
СерА це! оодьІВЬJса, 
EiJ ··ще Богу ! я Катруся!· -
- Дура , отвяжися! 
Возьм11те nрочь безумвую. 

- Боже мій! ... Ивасю! 
И ть1 мене покьІл.аешь! 

А ть1 Ж'Ь nрЬІсяrався! -
..... возьмJІІте проч.ь! -Ч,rо ж-. ІЬJ ета.авt

... 1\оrо? мене взятЬІ? ~·. 
3а то ж~, скажЬJ , мій rо..ёубе! 

Кому хочь одАаТЬJ 

Свсю Катрю, що АО тебе ( 
В-ь садочоІ\"Ь ходьІ..аа • 

Свою Ка-rрю, що д~ІІ тебе 

Сьн1а оородьма ? •• 
Мій батечку 2 мій братику! 

'ХоІJ~ тьr во Uурайса 1 .,. 
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Наймьtчкою. тоби ставу •... 
з.. .~:руrою кохайся, •.• 
З'Ь цu.&ЬІМ'Ь свотом'Ь .... 11 за бу А. У, 

Що КО.ІЬІСЬ КОS3.4ЬІСЬ, 

Що ОА'Ь тебе сьша иа.Jа, 

ІІокрьtткою ста~ а, ... 
ПоІ,рЬІткою.... якь1&і сором"! 

И за що n rьw у ! ... 
Покьtuь мене , забудь мене, 
Та не КЬІАа&і сЬІна. 

Не nокЬІне;nь?... Серце мое • 
Не втиr\аІі од'Ь мене -
Я ВЬІНССУ тобо СЬІВа. -

KьtвyJJa стремена, 

Та в-ь хатьtну, - вертаетu.• \ 
Несе іому сьzпа; 

Не сnовЬІта , зao.rf\кaJta 
СерАешна АЬІТьtпа. 

- Ось-.&е ВОНО , - ООАЬІВЬJСІІ! 

Деж'Ь ть1 заховався? 

Утик'Ь .••• не ма! ... Cьsua, сьtна 
БатLко o.tuypaвcn ..•. 
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Боже тьt міь !. • . ДьІtЯ мое! 
Де липусь З'Ь тобою? ••• 
Моска.&ЬІRЬІ t rоо~убчЬІКЬІ !, 
Возьиить за собою , 
Бе цурайтесь , о~ебеАЬІКЬІ t 
Воно сьtрртьrна , 
Во~ьмитL ioro , та o..t.&aitтe 

Старшому за сьІва, ... 
Возьмоть і ого.... Бо покмну , 
Як'Ь батьіtо пок~ttнуn-ь, -
Бо.tай іого ве KЬI.lta.!a 

Аьtхая годмпа! ... 
Грихом'Ь тебе на сввт'f. Божь1І 

МатЬІ nородЬІАа -

ВЬІростаіі же, на сми'Х1, JЮA.Ilat'Ь! 

На ш.!nх'Ь поАожьма. · 

- Оставався mукать батька • 
А я вже шука.&а ......... 
Те в'L .Jис"', з-ь шо~яtу, SJf(1r uatн1cda' 

А дьtrл оста..tось , ••• 
П.жаче, бидва! - А MocteaJJ!M'f; 1 

БайАуже .,._ ммвульr.. 
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Во по й А оо ре, та DL: ~ЬІХО 
.!ucer..xчu почу о~ ь1 .•• 

Бяrа Катря doca лпсом'Ь, 
Бнга, та го.tосьІть , 
'ro ПрОУ...JЬНJа СВОГО Йоава, 
То n.жасае, то о росьІть, 

ВЬІбоrае ва воз.жисся -
Круrом-ь подьІоЬІ..Іась, 

Та В'Ь яр-ь.... бижЬІть , ••. сере.&'Ь ставу 

Мовчr\ЬІ опьtоьІлась ...• 
- ПгьІймЬІ, Боже! мою Аушу. 

А ТЬІ l'tiOC ТИ.ІО.-
Шубоость В'Ь ВоАу ! По nuд·ь ..tіО.!ЖОМ'Ь 

Геть заrуркотио~о ..•• 

Чорпобрьtоа КатерьІпа 

Haiim..ta , що mукао~а , -
Дунув'Ь в в те р'Ь no пад'Ь ставои-ь -
И сw~яду не ста.tо. 
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То ве ввтер-ь • то неб,УіівьІі, 
Що А;·ба wtaмae, -

То не JJЬІхо, то ue тяжке, 

Що мать1 вмврае, 

Не СЬІротьJ ма..t в АИТЬІ , 

Що неньку схова..tьІ -
Им'Ь. аостао~ась Аобра c..taaa, 
МоrЬІ.ІJа еоста..tась ; 
Засміюtцв а..tіи АЮАЬІ 

'МаJІЇЙ СЬJрОТЬJНU: 

Вь~.ІЬе С.ІЇОЗЬІ ва МОГЬІ.ІУ 

СерАенько спочЬІне •.•• 
А тому. тому на свити, 

Що ЇОМ.f ЗОСТ8JОСЬ .t 

Кого батько в не бачЬJВ'Ь, 

МатЬІ о.&цурамсь 1 ••. 
JДо оста..tось .•...•.•..•• ? 

Хто 9'Ь НЬІМ'Ь заrоворЬІть ? •.• 

Ни родьІнЬІ, ни хатьшь1, -
Ш .. Іях.м • noc~ьJ, горе •••• 



о 

Павьске .ІЬІ'ІКО, 'Іорвв брt>ІЬІ 

На шо?- Щоб'Ь овзна.аЬJ ! ... 

Змuіовuа , ве схова.аа
БоАаЙ ОО.ІЬІВІІ.ІЬJ!. •. 





v. 

Ишов-ь Кобзара. .&о Кwем 

Та свв"Ь споІІЬІ88ТЬІ ; 

ТорбЬІнкамЬІ обвишаоьІІ, 

loro оовожатьrй, 

МаАе АЬІТЯ, бо..tJІ ioro 

На совци ~:уп11е, 



А tЬІИ'J,. •нtсомt. • старьtй RoGзap~t 
Ісуса соввае. 

Хто ііАе, 11-te -в~ мьrнае, 

То буб~ьrк-ь, то rpowи; 

Хто старому. - а А нвчата 

Шажок-ь мвховошв. 

ЗаАЬІВ.ІЯТЩІ чорпобрьІВИ -

-- И босе, в го..tе! 

Дuа , кажуть , бровw&ІІТІ, 
Та ue Аа.,~а АО.ІИ І 

'ІІАе іп.Іяхои-. АО Кь1ева 

ЕерАЬІВ"Ь шестернею • 
А В'Ь БерАЬІВU господЬІВІІ , 

С-ь оанои'Ь в симьею. 

Ооьн,ьІвсв оротьІв-ь старцuв'Ь, 

Ну рова .rягае, -
Побиг-ь Ивась, бо І'Ь вакоВІІІІ 

Рукою махае ; .•• 
Аае г1-.;шо Ивасевв, 

А.ь1вуетцв пави • 
А паn r.аввув"і , .•• о,свервувсІІ .••. 
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Пваваn, орепоrавЬІl'! , 
Пнзвав-. тіи кара очв , 
Чорвв бровьІоята, 

Пвзнав-ь батько свого СЬІ&а .... 

Та ве ~оче взятьr. 

DЬJта пави - ІІК'Ь зоветцв 1 

- Ивась. - Какоtі МІІ.ІЬІІ t - ••• 
Бер.ІЬІВ'Ь рушьІв"Ь, а Ивасв 

Курява оокрЬІ.Іа. 

По.ІDЧЬІ.JЬІ, wo .&оста.ІЬІ, 

Вста.ІьІ свромаІЬІ, 

Помо.tьІ .. ІЬІсь на csв..t1» couu11, 
-· 
iJІHD.Ibl ОО НІ,І."'Ь І.Р.ІЯІОаІ'Ь. 





топ о .І 11, 





По .4ибровв витер-. ІЬІе, 

Гу.111е по no.tю ..... 

Край AOporЬJ roe TOOOJIO 

До самого AOAJ. -

J:тао-ь ВЬJСОКЬІЙ ~ .ІЬІСn WЬІрОВЬІІ 

На що аео~евіе? 
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Круrои~ поо~е, лк~ те море 

Шь1роке, сьшіе. 

Чумак-ь иде, аодьІвьtтцв 

Та й roo~ony схьмьпь , 

Чабап-ь nравци з-ь соп~мкою 

СлJе па моrЬІАП , 
ПодьІвьtтцл - сердце ІІЬІС: 

Круrом-ь пn бьмьшьІ : -
Одпа, одпа, r.к-ь сь1рота. 

lJ~ 1JуіІ\рДЦІ, ГЬJПЄ! 

ХТО :1\Ь ВЬІ'КОХЗВ'Ь ТОВК)', ГВ}'~Іtу 

D-ь стеоу ооrьІбатьІ? 

UострьжоаlІтс - nce росаажr. 
C.Jysai\тe ~<'Ь, ~овq~тQ.! 

ПоJю~ьJJа '1ораобрЬJ8,. 

Rозвка девчьJUа. 

По.Іюбьма - ВС СОЬІВЬ!.&а : 

Пuшов-ь - та й заrьtsуа-ь .... 
Jlt<'Ь 6ь1 аваJа , що аокьше _,.. 
БJ..!О (j·ь ~е .1аобьrла; 
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.8К'Ь 6ь1 зва.tа , що- заrь1 ве 

Бу..tо б'Ь ве Lj'С'!ЬІ.Іа; 

Яко бь1 зна.1а - ве ходьма б·ь 

J1 И3Іr0 за ВО АОЮ , 
Не стояАа б» ~о овввочо 

3-ь tJЬІ.ІЬJИ'Ь ОUА'"Ь вербою; 

Як-ь бь1 зва.tа ! ..• 

И ТО .ІЬJХО-

По оере.&у зпать1 • 
Що ва н-ь B'J свити зострuнетuя .•.• 
Не .зпайте, .&ввча~а! 

Не DЬІtайте свою ло.аю ! ... 

Само серлце знае 

1\oro .~юuЬІть: uехай вьпнс. 
'ПокЬІ закооаютL, -
Бо пе лов го, чор•tобрьtвu! 

Каро о'ІЬІВІІта, 

Бв..tе ..tЬJчко червоuіе -
Не.4овrо, 4Ввчата ~-

До no..ty .4ВІІ, та й 38ВhІІІІЄ, 

Бров~І uо.u,Івяють -
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КохайтесІ жь, .ообнтеrя, 

Як-ь серАевько звае. 

За01ебеqе сОАовенко 

В-ь Аузв на ка.-!ЬІDВ, 

3асоввае козаченько , 

Ход я оо до..tьІnи, -

Соuва rоби , nокь1 вЬІоJе 

Чорвобрьrва n sать1 -
А вив-ь ін заnьrтае : 

- Чьа ае бьІАа мать• Т -

Стануть соби, обіИмутuл-

Совва соАооейко: 

ПосАухають, розііUутWІ, 

Обое ра.tевьки ••.. 

Ни хто того не nобачЬІТЬ, 

Н.иsто не соьІтае: 

- Де ТЬІ буАа , 010 робЬІ.ІІ? 

Сама собп зn ае .•.• 

Аюбьt.tася, коха.tася, 

А серАенько м..tи.tо --

Воно чуАо недоАеnьку, 
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А сказать ве вмв.1о ; 
Несказам~о - ocтa..sacn , 
День в ночь воркуе, 

Як'Ь rо..tубка без-ь rоАуба, 

А никто не чуе .... 

Не mебече со.Іовейко 

8~ АJЗИ НЗА'Ь ВО40Ю, 

Не сnиоае чорвобрьІва, 

Стоя пил~ вербою, 

о 

Не спивае, - як'Ь сь1рота. 

Бп..tЬІU'Ь свитом'Ь ну .4ЬІТЬ : 

Без'Ь мьІ..tоrо батько, мать1 

Як'Ь чужіи ..tюдьr, 

Без'Ь мьt..toro сонце свитьІть 

Як"Ь аорогь сміетца, 

БеЗ'Ь МЬІАОГО скряЗЬ МОГЬІ..ІІ,. •• • 

А серденько бьетця. 

Ммвув'Ь u рик'Ь, мьtнув-ь ..tpyrьtii 

Козака ве мае : 
Сохве вона, як~ квиточка: 
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Но~ТО Не ПЬІТае: 

- Чоrо вьянешь, моя JІОвю?- ..• 
МатЬJ ве спьІта.tа , 
За старого, багатого 

НЬІщечком-ь eJtoa.ra. 

- ИАЬІ .4ОВЮ, каже мать1 , 

Пе вок-ь довуватьt! 

Ввв-ь баrатьІй, одьІнокьаА 

Бу,-sеmь пануватЬJ.-

- Не хочу 11 пануватьІ, 

Не nи..ty n, мамо! 
РушнЬJкамЬJ, що орЬІ.Абае~а , 
Спусть1 мене в-ь ям у ; 
Нехай поnь1 заспивають, 

Л .tружкьІ nопо~ачуть -
.tlerшe мгни в-ь труни .аеікать, 

!Як-ь іого ообаІІьnь. -

Не цуха.rа· стара uатьr, 

Ро6ьма що зва.tа -

в,е ба'Іьма qо~uобрьrва ' 
Сох.аа n моtча...tа. 



.,., 
ПвІЛАа в-ь ночи АО ворожкьа, 

Щоб-ь ооворожьпь1 -

Чь1 .а.овrо ій на сим-ь. свити 

Без-ь мьІАоrо жьІТЬІ 1 ... 

- Бабусеоько, rо..tубоuьк-о, 

Серце мое, uенько! 

Скажь1 меои шь1ру лраІАу -
Де мьІАЬІЙ-сердеuько? 

ЧЬІ жь•в-ь-зАоров-ь, чь1 виu-ь о~Юб~ат•? 

ЧЬІ забув-ь-оокьщув-ь 1 
Скажьі ж'Ь мени - Ае мій мьмьій? 

Край свита оо..tьІну ! 

Бабусенько, rоАубонько! 

СкажЬІ , коАьІ знаешь .... 

Бо вьІдае меое мать• 

За старого замвжь. 

~Ю6ЬJТЬ ioro, MOJI СЬІЗа! 

СерЦе не вавчьІтьа : 

ПИШ:tаб'Ь Же 11 утооьмаса, 

Щuf. Aywy зrубьпь• .... 
Ко..tЬІ не ЖЬІІ'Ь чорнобрь_J8ЬІй', 

ЗробьІ. •оа пrашко! 
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Щоб'Ь АО AOMJ R8 вервJ.ас•···• 

Тяжко мевв, тлжко! 

Там'Ь старьІй жле С'Ь етаростамw •.. 
Скажь1 жь мою Ао.&ю. -
~ І 

- Добре, АонюІ Соочьsвь трошкw. 

Скажу твою АОАЮ ••• 

Сама ко..сьJсь Аввувuа -
Тее wtЬІХО знаю; 

Мwву.&оси - uaaчw.&aea: 

.lrюАJІН'Ь оомаrаю. 

Твою АО.Ію, моа ловю! 

Dозаторик-ь зпuа , 
Позаторвк-ь в аuо~.uчка 

.4..ta того прЬlлбuа. -

Пвm..Іа стара, мовL ка..1амар•. 

Доста..tа с-ь оо.tь1цв. 

- Ось ва тоби cioro АЬІВа. 
ПвлЬІ 40 крЬІНЬІUА. 

Покь1 оавви не соива.ІЬІ, 

У МЬІЙСЯ ВОДОЮ • 

Бьшь1іі трошкьJ cioro ав.uя , 
Все .аьtхо ааrовть. 



'' 
Bhi nьt'ІlH биJІ\ааJ, ~ко моr·а; 

l.lloбь там-.. н• крЬJ'ІІ.ІО, 

rн~ ОГАЯНЬСJІІ, ПОkЬІ стаnf'Ш .. 
Аж-ь тамь, Ае nроша.Іас ... 

ОлоочьІ(Jеwь; а як1о rтане 

МІІСАUЬ сrре4-ь неб8 

BьsnьtA Шf" ран~; не npьtn.4t -

В-ь третt. ІLJnьrть требІ. 

За nepmь1~ ра3"Ь, ~~-. •• тоІ рІк ... 
БуАеwь тьr такою; 

А аа ApyrьtA, cepe..t"" ~'""1 
Туове кинь ногою -

.f\O.tbl Jf:ЬIBbJb I<OJaqeHІtf<O , 

То Іар.н-ь npь1бy.t~t ..... 

А за третІй, иоА AOffiO J 

Не DЬІтаА що uy4e ..... 
Та we, чуешь, не хрестьt~ІІ ..... 

Бо все nи..te B1J во..t~ .... 

Tenept. же i:t..tt.І, nоАьІВt.ІСІІ 

На торвшию вроJу. -

Взя.аа знА.ІІІ. пок.tvUЬІАась, 
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- Спасмбо, бабу~ю! 

Вмйш..tа з·ь ха1:,1 - ~ЬІ йть1, чь1 впТ •.• 

НП! вже певероуся! --

Пищ..Іа. .• . Вммдась, вапьмася, 

Побог..tа, та й c~·a.ta. 

В.tруге. в·rреТ1і, та мов-ь сонна 

В-ь стеnу засР-вва.!а: 

rc П.павай, плавай, .'іебеJ.оuько! 

По сьІНіvму морю-

і?остьІ, рос•~м. тоnоАенько! 

Все wь гору, та в-ь ropy, 
Ростм то~ка. та вмсоt;а, 

До С3МОИ ІмарЬІ. -

Спмтай Бога, чм Анж..ауся, 

Чь1 ве .І!ИіІ\.!у· оарм? 

Росrмо ростL~. nодьJомс.в 

За смuее мог· 

По ТfН1"Ь боцLІ MOR .д0.·111 • 

ПQ ·сиr..t-ь бш1и ropc. 

Тім-ь десь r~~н;"tй, 'Юрtибрь1DЬІЙ 

По nолю t}'vt!Je, 



lt 

А я n..ta\1 у, АИ ra трачу. 

Joro ВЬІГ JПJ,1IO. 

Скажм іом~· мое repue! 

IJJ,o сміютuя АЮАЬІ, 

ЄкажЬІ іому , що заr·ЬІиу, 

1\u..tьІ не nрЬІбу Ае! 

Мене мать1 сама хvче 

В1. ~ем.tю заховатЬJ ••• r 

А хто жь їи ГОАОВОUЬКУ 

Бу де АОГwІ1ІА3ТЬІ? 

Хто доrАлuе, росnьатае. 

На ст аристь поможе! 

Мамо моя!. • AO.te моя! .. ~ 

Боже м ІІІ..tьtй , Боже! ..•. 

По.tьtВЬІСІІ • тооо_,евько! 

Як-ь нема, заn..tачеmь. 

о 

До схпд-ь сонuя? ранисuвько, 

Іl{об-ь оихто не баЧЬJВ'І!··,. 

·рОСТМ Ж"Ь? cepue-TOПOwfЄAMtU 

Все в~ гору, та в~ гору: 
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О.ІаваІ, o.taвaD , .аебеАов•кL!! 
По еьшіоuу морю. at 

Таку nиспю чорнобрЬІІа 

В-ь степу зacnuвa..ta .••• 

Зu.І.tІІ АЬІВа наробьмо -
Tono..seю ста.1а, 

Не вернуАасп ло Аоиу, 

Не АUЖАаАа парьа __ 

Топка, тонка, та вмсока, 

До самои хмарЬІ. 

По Аnброви евтер'Ь ewt , 
Гу..sае оо nо.Ію, 

Край лороrЬІ rne тоnо..sю, 

Ао самого AoJy. 







На шо меuи чорни броrн-.{~ 

На що кари очи, 

На шо Jита lfiO..toдІиt 

Весели, диtО'JИ ! ... 

J}нта МОП МОАОА.ЇИ 

:Марно орооа.а:ають, 
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Очв о.Іа'Іуть, 'Іорви бровм 

Оп витру .tЬІояють і 

Серце вьопе, вуАЬІТЬ свитои-., 

Як-ь пташка безо во..m-

На шо жь мево краса NOJІ, 

1:\о.&ьJ нема л;о..sи 1 

Тажко мепо сЬІротою 

На свм-ь свити жьnь1 

Своо .ІЮАЬІ ак-ь чужів 

Нв с'Ь КЬІМ'Ь весе.rьатьJс•. 

Нема кону роспьrтатьJ -
Чоrо о~ачуть очи? 

Нема кому розкааать1 -
Чоrо серце хоче, 

Чоrо cepue, ·АR'Ь rо.1убка, 
Аеuь в пичь воркуе; 

Никто ioro ве оьпае , 
Не зuае, не •уе. 

Чути ..tЮ.4ЬІ не сnЬІтають 

Та D па -WI} nьrтать1І ..• 
Нехай п.Іаче сЬІрОІЬJВ.t, 

Нехай .ІВТ8. тrатьІТL! -
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JП.аа'Іь же, серце t о.аа~те, оч.и 1 
Покь1 вс засву.&ЬJ, 

Го.tосвшпе, жао~ибвише, 

Щоб'Ь вотрЬJ почу.tьІ, 

Щ<їб-ь повес.&ьІ, буnвзсев~tкв, 

За cьJuee море 

Чорнявому, зрад.аь1воку, 

На .ІІютее горе. 









Бьють ooporьt, · миепnь схоАwть, 
Я К'Ь В oepme СХ0.4Ь1В'Ь-
Нема Сuчв, прооав'Ь в той, 

ХТО ВСВИ'Ь верХОВОАЬІВ"Ь , 

Нема Сича - очеретьІ 

У .l[ивпра ОЬІТІЮТЬ: 
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к Де-то uamo ЛUТЬІ АВ.ІЬІСЬ f 
Де воньt rуо~яють?» 

Чайка скиr ..ІЬІТЬ, .аитаюtп.r, 

Мов-ь за дптьмь1 по.~аче, t 

Сонце rpie, витер'Ь віе. 
На степи козачій, . 
Па тій степв с"ризь моrЬJ.аьt 

Стоять, та сумують -
ПЬІтаютця у буііпого: 

.аДс ваши панують? 
J 

Де пакують, беnкетують? 

Де ВЬІ забарЬІ..ІЬІСJJ? ••'• 
Вернотесл! - Дмвитесs, 

ЖьІТа · nохьr.&ЬІ..Іьісь, • 
Де оас.аьsса ваши ково, 

Де tЬІрса mуми..rа, 

J(e кровь .І~ ха, Татарь1ва 

Морем-ь червопrs..Іа - ,. 
Вернитесл! » -



.. 

.• • 

·С .. І3Ва De ПО"ІІІЖе; 

Не оо..Ілже, а роскаже, 

D..(o лія..1ось в-ь свити, .• 
ЧЬІя прав~·а, чь1л крЬІВАа 

И ЧЬJИ МЬJ .4ІіТЬJ.-

Нашь заnзятЬІіі ГоАоватЬJй 

Не вмре, ue заrЬІпе: 
От-ь де, JІюдьІ, наша с..Іе.ва, 

С .. tава У краивьr·, -
Без'Ь зоАота, без-ь камиuю, 

Без-ь хьtтрои мовь1, 

А rо.юспа, та nравдЬІВЗ 

~лк-ь ГосnоАа с .. tово ... -,. 

.. . .. ~ 
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Чь1 так-ь. батьку • OraмJtte? 

Чь• орав.tу соиваю? -
Зх-ь! Як-ь бь1 то ••. Та шо И казать! -
Кебеть1 ве маю. 

- Не nотуран!- Може скажешь

Та що З'Ь того бу де? 

Насміютnа па оса..tом'Ь той , 
Що ВЬІ..tью е.&іозамьІ • 
Насміютпа !. . • Т ажf.'о, б~тьку f 

. . 
Поборовсаб'Ь • 
.JIK'It бь1 М8АОСЬ ~ЬІJЬt: 

·аасовваrь бь1 !-.б уа .. r9-tocoк-., -
ta QОІЬJ'ІКЬІ 338.11-І •• • 

Оnаее-та .ІЬІХО т~rжке· 
."&a.пtt)' tЬІ мій. &руИсе І 
6.rужу в;, свиrаІ'Ь, та caarr. соба: 
«0&1 ве mумьа, .rуіке! • 
Не втв у би.Іьшс-а т~, батьку,. 
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Як'Ь сам'Ь sA'opon maemь, 
Тебе .аю.а.ь1 поважають, 

ДобрьІй го.tос'Ь маешь -
СпиваА &іе вм'Ь, мій rо.аубе І· 

Про Свчь, про моrьt.ІІЬІ 

Коо~ьJ яку васьшuьt, 

Кого оо..tожьІАЬІ .. 
Про старьаву, про те 4W80, 

Що було, МЬІНJ.ІО: 

У тнЬJ, батьку! mобrь вехоте 

На весь cвun ооІJуJь~. 

Що АЇІJ..tось в-ь Украявв, 

:.:Ja ЩО ООГЬІба.аа, 

За mo со~ава Козаnкао 

На всим'Ь свити ста.1а. 

V тнь1, батьку, op.te сьІЗЬІЙ ! 

Нехай я запw~ачу, 

НехаІі · свою У кран пу 
Я ще раЗ'Ь побачу, 
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Нехай ще pan аоuухаю, 
Як'Ь те моге rpae. 
Яrt'Ь АеВ'ІЬІна ПВА'Ь вер&ю 

Гр6rця засnпвае; 

Не хаІ ще раз-ь усмиs.нетuа 

f-;рце Ва ЧJіКЬІВИ, 

Покм .~лже В'Ь чужу зе~..t-ю. 

З1. чужііі АОlІОВЬІUИ. 







І. 

Бу.11о І<ОАЬJсь В'Ь Украuнn,

Рєвн..tьІ rармать1; 

Бу.1о ко.tьІсь - Заnорожuи 

Вмио~~ь1 nановатЬІ , 
Панова.~ьа , .аобува..sьІ 

И ела оу !'і волю

М~шу.4оса- оста..tьtся 



МоrьrJЬІ по оо.Ію. 

llьzсоків тв моrьІ.ІЬІ ~ 

Де .ІRГ .10 СОО'ІЬІТЬІ 

Кпзацкее би..tе то..tо, 

Во КЬJТайку ООВЬІТе; 

•БЬJсоків ТИ МОГЬІ.4ЬJ,

'Іорвіють , як'Ь горЬІ , 

Та про ВО.ІЮ ВЬJШКОМ'Ь В'Ь ОО.ІИ 

Зо витрамь1 rовор1ть; 

Сввдоко сw~авЬJ , .4И..tввwьІВЬІ 

3-ь иtтром'Ь розмов..tяе , 

А ьнук'Ь косу несе Во росу ' 
За UЬJМЬІ CUDDae. 

Б_у.1о КОе~іЬІСЬ В"Ь Украино~ 

..lьtxo та~ціова..tо, 

Журба В'Ь .шЬJпку мед'Ь , rорво~ку 

Поставцем-ь кружа..tа , 

Бу.&о .4обре ко ... tьJсь жьІТЬJ 
На тій Уа~рапuо -
А зrаАай.мо, може серце 

Хо.ть 1роwкь1 СІІочьаJс. 



П.-

Чорна хмара з-ь аа ..!ьJмаgу, 

Небо сопце крь1е , 
СьІв'Ь море звирю.кою 

То стt>rве, то вь1е, 

Двиnра rьJp.Jo затооьІ.ао •••• 
- А нуте, · х~опьята, 
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На байАаКьІ! :Море rp'e
:І_ОДЯМ'Ь поrу .!ЯТЬJ ! -

В.ьtсьtnа.&ьІ Заnорожци • 
..ІЬІМав"Ь IJOBBЬJ ВКрЬJ.ІЬJ, 

• Грай же,. море ! " засnява.&ьr • 

ЗаППВЬІ.ІЬІСЬ ХВЬІ.ІR t 

Kpyro.u-ь хвьJАВ, якrь то ropьr,

Ни зем..tв , ви веба-
Серае мліе , - а ttозакаи-ь 

roro ти~ько й треба, -
ПА.ЬІВуть соби , та сІНІвають ; 
~ба..tка. ..sитае, 

А поnере~у Отамав .. 
Вє.«r. , ку дь1 з оае : 
Похожае вздовж-ь бай.«іR& • 
Гасне ..tю.tька В'Ь роти ; 

Поr.1я4ае сюдьІ-ТУ.4Ь1 -

JІе-то буть роботц? 

ЗакрутЬІВШЬІ чорнв yct 1 ,. 

За ухо чупрьtну, 

ПИАЩJІ'Ь 'шаnку -- човSЬІ tTadЬJ. 
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~ НехаІі вороrь rьtве І 

Не a'L Сьtнопу, Отаиавьt, 
Панове - ио.Іо.сtци! 

о 

А у Царьrра..t'Ь АО Су.атава 

Повдемо В'Ь rости. -
- Добре • батьку-Отам~JвеІ ~ 
Круrои'Ь зареви.ао. 

- СпасьІбв ваи'Ь І - ВІАJІВ'Ь шаnІJу. 

Знову закьІаИо~1О 

Сь1в1r море. Вз.сtовж-. баііАака 

Звову похожае 

Пав'Ь Отаиав'Ь, та на хвьtо~ю 

Mo2,RЬJ oor.&~.«ae. 









tia роспутти КОб2арь СЬІДЬІТЬ , 

Та на r\обз.п rpae , 
Круrом~ хлоnци, та дивчата, 

Нк'Ь &rак-ь росцвитае. 

r рае І\0033рЬ t ПрЬJС[ІИВJЄ 1 

Вммов.-2л с-tовамьt,. 
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)Ік'Ь Моска..tв, ОрАа ~ АахЬІ 

БьJАЬІсь с-ь КuзакаиЬJ , 
Як-ь сбирао~ася громаАа 

Вв веАи..tевьку вранци, 

Як') ховаАЬJ козаченька 

8'!1 3е.4ЄВИІІ'Ь байрацо, ._ 

Грае кобзарь, прьасnввуе, 

Аж-ь .ІЬJХО ~міе1·ца •••. 

• . • 

а Встае tмара з-ь за Jм~аву, 

А Аругая З'Ь оолв: 

Зажурьt.tась Укравва -
Така iu AO.U! 

ЗажурЬJ..tась, saaAaRa.ta, 
Лк'L ~ta.ta .аьJТЬІоа -
Нпхто ів пе ратуе! 

1\озачество rьtве • 
Гь1uе с..tава, баtІ>RИDЩuJ_ва , 

Немае АС д~тьrсь, ... 



tot 

ВЬІроста.аоtь не xpeJneuи 

Козацкіn АИТЬІ, . 

Кохаютця не вивчапи, 

Без-ь о опа ховають, 

ЗапроАапа жь1дам-ь вора, 

В-ь церкву не пускають! ... 
Як'Ь та rаАИЧ'Ь ПOwte 1\РЬІе, 

wfлxьt на.Іитають, 

На.автають- не ма коиу 

ПораАОRtJКЬІ АІТЬІ. 

Обвзвавсл На.Іьtвайко ~ 

Неста.ао кравчьІвьІ ( • Н ••• 

Обnзвавсь козак'Ь Пan ... tюra , -
За нею oo.rьinyв'JI. 

Обизвавс• Тарас'Ь ТрnсЬІ.ІО 

Гuркьtм:ьJ c.Іioзa:rt&J: 

ес БиАва 11011 У 1'ранна 
Стоптаqа Алхамьt! 
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06и~trзвсь Tapan TpІtt'ЬJ.•o 
Виру рJtтоватьJ, 

Обизnався ореА'Ь сьtзьІJі -
Та й дав-ь .1Іяхам-ь зяа'ЬІ! 

Обизвавrл п~н"Ь Трясьtло : 
- А годи журЬІтцr! · 
А ·ходьІм'L .. !ьJшь, nаRьtбратьІ! 

3'Ь Поляr\амьІ бwтьця! -

Вже І!е трЬІ дно , se 'трм ночrt 

Бьетцn nа•~-ь Трясr.,rло -

Одо Аммана до Трубежу 

Труломь поле крьмось ...• , 

Изнемu ге Л Коза челько, 

Тлшr\о зажурЬІnся .••. 

А Пot·au~Iii 1\он,ець-ПоJьскьІU 

ду·ше звесельІвсл: 



1Н 

ЗnбравrЬ U.І.~л;tту D~IO 40 I'JL1Ь!, 

Та, іі ву частовJтьt. 

Забрав~ Тарас'Ь козаqєнькnв~ 

ПорадЬJ про~атьJ.: 

- Оrама!l&І-тоnзрь~шо, 

Брать1 мои, двтм! 

,~айте меuп оорад~~ьку, 

Що буде:м'Ь робьІтьІ? •.• 

Беп~етують вражи .. ІвхьІ 
Наше безrо.1овья ! .•. 

- Нехан собо бенкетують, 

Нехай ва здоровьаІ 

Нехао собв бенкетують, 

Покь1 сонце зайде -
А uичь-матЬІ пора;tу ,дасть ; 
.І~озак'Ь .Іяха зваііде ...... 

Anr.to сонце за горою, 
3ирКЬ1 засЇR..ІЬІ t -

А І{озакм , як-ь та хмара, 
АіІХПВ'Ь обступа .. І!:J. 

Як-ь став'Ь мислцr, середи пзба, 



til 

РеввуJа гармата: 

П~окьІВу.tьІсь АлшкьІ-D&.ВИЬІ 

Нпк у АЬJ втвкать1! 

Прокь•вуАЬіС~ АлшкьІ-оавкь1, 

Та І ве оовставаАЬІ: 

ЗіАw.&о ~овце-• .Іяш&tЬІ-nавкьJ 
Поаотом-ь о~ежо.&ЬІ 

Червовою ruюкою 

Несе А.а~tта ввстьJ, 

Щоб'Іt .Іетв.ІЬJ крюкЬJ з11 оо.111 

.4ашкив-ь-оавкив'Ь іис:rЬІ 

Нао~етв..sьJ чорни крюк•• 

Аsшевьїtвв-ь бу АЬІТьJ .. 
·Звбр&Jоса хоаачество 

Боr1 помо.rьttьІсь .... 
Заt<рака.tЬJ чорни крюкw, 

Вь1Амаю'ІЬ1 очв , -
Засовва.ІЬІ Козачеоь&ЬІ 

Писвю тwи ночи , -
Тьtв воч~ кровавов 

ll{o с.ааво~ сtа.Іа 
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Тарасови, козачестоу, 

JІяхnв-ь що орьІспаw~а.-

о 

Над'Ь ри «Jкою ви 'ІЬІСТUМ'Ь .ПOJHJ 

MorЬI..ta чорніе : 
Ас кров-ь теf\.ла козаш~аJІ.· 
Трава зеАеніе. 

СьІ.&ЬІть крпчок'Ь па моrьмв, 

Та з~ ro..toдy краче 

Умовк'Ь кобзарь. сумуrочьJ 

Щось рукм пе rр~оть!.-:. 

Кругом" x.tonuи, та дuвчата 

САизоІІЬt\ЬJ втирають ...• 

Ппшово коGзарь no y.JЬJІW 

3-ь журбьt як'Ь заграс! 

Kpyro~.-t'Ь хАопци ·навнlJЬІСІ .. дt\ЬJ. 

Л ВИП'Ь DЬJ~IOB.IJIC: 



tt4 

«Нехай буде оттакьІЧІЬІ!. 

СЬ1.&ить , дить1, у заоичку , 
А .я, з'Ь журбь1, та до mьJвку, 

k\ ТШ\і'Ь вай4у С'ВОJО ЖИВІСУ t 

Нанду жив ку. оочастую, 

:з'Ь ворожеuькuв'Ь оокеmсую. 
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