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F оку 1886 11011uitз oe:1 u Петс111'іуrюj, з тнnІ'tр~фіі А. С. C.v11np1шa, перш~ роз1:і11шс, infolio, nц.1,а1111я Шев· 
~~ чЄ'11коuоі істор11чш.1і. DOC)fП "ГoJO;t,a)1 a1:11'"' Чнt·зсuuі із.t аострааії і uiucтu рnбuв oi;r.01шn українсь1шn »азяр-артпст 
А. Г. С.Засть(1uз. Ві11 хіснуваосн p'1;tB)IU n шtnзіокаю1 такп:с зunua.io укрnїї1ськоІ )JUU)'Dшn~ш та с тарошш11 

"" Иостохаріо n А11то11nв11't. Між іззюстрз11і111ш б)·зu IШC)'JJRit: JJІ евчспко u ;r.011oвпiti (з портрету роботи В. П' 

Ikpc:щat'ina) n 11Іев 11е1шоu з ){01·uзn. Іх uu;r.auo та1ю.т 01tpc11c. І Garnтo ян~.шuх pucyшtio Сзастьоuu :i,o "Гan;i:a~ 
маків" пе1ю;н>s1юваuо у вс11ки1 11nw1t~ ж.УJ)ІІ8Jа~, а то n па u ~!taJ.cuux .:шсткnх , так що 1шuі це, 11абуть 

чu не uan6i.tьш 1юзnо11сю;r.uсиі з ~·сіх нашuх із.11юстраціn ;to творів 'Гараса lllco•ieшta. 
Перше пu;!.а•1ю1 і1зюснрова1шх "гаn;1.а:1о1акіu"мазо, крім: украі11ського орш'іunзьuоrотексту, також нepeni;t 

щ~ росuйсLку 3!0uy П. В l"~рбезя і коротку 11epe;t1101sy :toc.ti.;tnoкa Зааорожської ста1)оn1ш11 Д. І.І. Еварuпцькоrо. 

3 тоі пnpr1 )Шuузо тр1щять ІіЇзLка зіт. Чu·3t:1.10 JIOD(ІX в11.tа11ь ll(ев11сшшuн1 тnopiu 11ояпuзом. Ч11-

3НL10 зробзеuо дн 111)00ірешrя і спраnзсшщ іх т е1;:стів, ч11мазо 11а)Іа..tьооа110 нonux і.тзюс:трtщіn ;to АСяtшх пос31 
11aRUi.1ьшoro ущ1аі1rс1.ко1·а поета. Во1111 1юзюшсuі no 11іж1шх 1iamux і 11уж11t журшtJах. Спробу uовноrо із.зю

стронn1101-о шца1шя тno piu Т. Г. ІПt.•11че11ш' (І\ атРр1шос::нш 191.J) 1-o;ti nuaжnтu uцnтuою. "Гnй;\аиnкn" мають 

та1'~ о~ну uiucтy п ТJНІ ізаютрtщіі, а cn11e: i'I Pa.зan;~n n Оr:сана ШL зюбіn розиоnі", "Оста.:шсл ;сіт•t n собака", 
та "Гонта кош1с ю1у ;µн сво їх сrші11". Hnnнpnщ11n з тuх р11суuкіо ДJ)yrнn; nepш"n і трстnй uачсркnені й 

n1шc.:t<'11i JШ;tто uc.:tбnзo, n поперхоuнn. Во1111, 1te тізLКІІ uc СRрі 11.~t1ють, а мабуть осзаб.!ююrь ri обрв.зu, які 

uа.зюс собі п унnі нсресі•11шn •штn•1 і'ІГnО;t.а)1акіо'". 

Із.1юстроurшІ.} 1ш.:tа1шJІ Сзастьо1ш та~; і остазОСJІ по шші-;tе11ь о;ж,1111оню1 . Про оартіеть n.oro :uож.аа 

рілшо базаsnти, тn 11а o;t.110 31ус11т~. бутп зro.:ta, n саме, що ;t Сзастьош\ cтanuo CJI :ж.о свого Ai.:ra, lQ'ЖC поважно. 
l\pacu11.:t, о;t.нг, тшш, 11рост)·.1і()JНШі,- с1і1•із1. ш1;t110 б1н·ато Іtр:щі і 11nttзiшuo1 позі lllcoчcш;ony поезію uepeuecrи 

з вірша 11 31аз11р ~L1шn 0G1н\.1. 11~11 це рі•1 ue:JCГJ>tt., ;tо~:з.з ... ш uзacua і.tзюетрацін Шеnчеuка ;io ttoro nос1ш 

"[\атс111ша". 
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А пcr·m тз1~11 пonc.1oc1r n. С.:tаст1.011і З\ta.1ron:iт11 zr.снні 3ІО){С11т11 :1 "Гnn;i~)raпin" СШJJ.ІІО n rnpпo, ("C3tCPTL 
Т11тар11", "On Дt1iupc, 11in Д11і11рс", "П снрота з Ві.11.шаuо'і") ;~.сшй з 11і11ет nitt 1ш1111сував D;u'J.l'11шn і з пістпз-
11011 ;tзя те1•сту. 

Тож :tY1Sl\C)IO, ЩQ укрnїНСLІ\,'\ сус11і.11.11істt. }J:'\;tO повітас ПООС DП.1.ВШІЯ Шcn11c1JRODJJX "Раn:..а11акіо" 1' 
іззюстра1tі111111 C1ncтr.01111. 

Внз.nс~10 їх без J1cpcoo;iy r'ср6с.1н і без ncтy1111oro ез-ова i.;11n11111111мcoro. 
За •rз." J)Ї;\ псrшоrо u11;ta111ш 110111111111зосн у нас 11а сті.11.к11 зшt1111я і~·торії pi;\11oro кр:\Ю і зш\щrл 11:ра-

111см:ої зітсратпш, що зarn.tм1i за)1іт1ш про "l'aD;ttt>І3к11• -заn11і. А nepcui.t l't.:рбезя ue rо:ж.uпо стояти 
по11уч орпІ'ішuу 

Вп;~,ао111щтво. 

б 
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Сшш 1110" Світ mиро 1' •·а.ІІлама1ш 1 
І . к111!, noдnl 
д~ть, cиiur ІІошу1·•ІІ ' погу.1яіітс, 

' " те до.rі 1 



llce fl,i.e, все .>11111:1с і нра10 немае ... 
J(удп·ж воно ді.1ось? ві;~.кі.1я взя.1ось "! 

І ;1урень, і му;1р11lі нічого не знас. 

Ж11ве ... умірас". Одно зацві.16, 
Л ;1руге заnя.10, на вік~~ заояло, 

І .'ІJtстя пожовк.10 вітрн рознес.1u. 

А сопе•rко вст:ше, як перше встава.10; 
І зорі червоні, як перше п.шдтт, 

LІоп:шпуть і поті~t; і ти, білол11ц11іt, 
По с1111ьому •небу вніі,1еш поrу.1ять, 
ІJ11і!деш ПОДІІВНТЬСЯ в жо.1обок, крІtUІЩІ<• 

І в )tOpo без1tрас, і будеш сіnть, 

Л1t над Вавu.1опом, на:1 f!ого садами, 
І на,~. т1ш, що буде з пашюш с1111а:1ш. 

Тн ві•шuі! без краю І... Люблю розмов.ннь, 

Як з братом, з с~~тро10, роз.11овлять з тобо10, 
Співать тобі р;у.>1у, що т11 ж нашептав. 

Пора і! мені ще раз, де діт11сь з журбою'/ 

Л не од1111ок11ІІ, я не с11рота: 
Єсть у мене діт11, та де їх подітп? 
Заховать з собою? Гріх: ;\)'Ша жпоа І 

Л .\!Оже їf! .1егще буде на ті.11 світі, 

Як хто про•штас ті с.1ьоз11·с.1ова, 
Що так вона щ11ро но.111сь вп :шnада, 
Що так вона ш1шком пад ш1ш1 ридала. 

Ні , не захова10, бо душа жива І 

Лк небо б.1ак.11т11 е, нема !!ому кра10. 

Ta1t душі по•ш11у і краю ІІЄ)Іас. 
Л де вона буде? Хuмерні с.1ова І 
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ВАСИЛЕВ ІВ. ГРИГОРОРНЧ. 

Зrадаf! же хто·nебу,~.ь її на сі.\! сv1т1,
Бсзс.1ав1юму тяжно ссіі соіт покn-'ат1. 

Зrадаnте, ,\івчата, вам треба згадать ! 
Вона вас :uобuза, рожеnн нвітн, 
І про вашу до:по .1юбн.1а співать. 

Пок11 сонце встаnе, спо'ІІшаОте дітu ! 
Л я 11011ip1ty10, ватажка де вв11ть. 

С1ш11 мої, rа.І!дама ни ! 
Світ m11ро1шіІ, во.1я І 

І ,~.іть, спшr, погу.1Яііте. 

Поmущ1f!тє ,\о.1і І 

Спнп uої неnезuкі, 

ІІерозумпі діти І 

Хто вас щиро без wатері 

Пр1mітас в світі? 

Сшш uоїІ Орзп uоїІ 

:Jетіть в Україпу ! 
Хоч і .mxo зострінеться. 
Так не па чужині. 

Там 11аtідеться душа щира, 

ІІе дасть пог11бат11; 

А тут ... а тут ... тяжко, діт11 І 
Koro1 пустять в хату, 
Го зостріnш11, насміються. 

TaJ\i, бачте, дю"'п: 



І 

Все n11сьмс11ні, друковані, 
Сонце навіт1, гудять: 

»Не відтілл, J<аш:с, сходить, 
Та не та1\. і світить; 
Оттак, ІtаЖЄ, бу.10·6 треба ... « 
Що масш робити? 

Треба слухать, може іі справді 

Не т:ш сонце схо;~,нть, 

Як пнсьмешrі начнта:ш. 

Розумні та іі годі І 

Л що·ж на вас во1111 сш1жуть? 

Знаю· вашу сл:шу І 

Іlоглузроть, поксшtу1оть, 

Та il юшуть під лаву. 
»l lexaJi, сш1жуть, спочиваютu, 

Покu батько встане 
То розкаже по-нашому 
Про свої rстьмап11. 

А то дурень розказус 

:ІІертв11ми словами, 

Та ЛКОГОСЬ·ТО Ярему 

Вс,1,е перед щ1ш1 
У посто.1ах. Дуреш, І дурень І 

B11.1J1, а uc n1н1т1: 

Од І(Озацтпа, од" гетьма11стоа 
D11со1й мог11.111, 

Більш нічого не оста.1ось, 
Та іі ті розр1шають; 
А він хоче, щоб слухали, 

Як старці спіоа1оть І 

Дарма праця, пане брате І 

Іtол11 хо•1сш грошиІі, 
Та ще ti с.1ав11, того дива, 
Співаtі про » 111 атрьои•у«, 
Про »Пара~иу, радость Іlашу« 
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Су11та11, паркет, шпори.

От де с.1а1за І Л то співа: 
»Грас с1111с морс«, 

Л сам пла•1с; за тобою 
І твоn громада 
У сірsшах ... « 

·Правда, му;~.р1 І 

Спас11бі :w. раду І 

Тепд11іі кожух, тіJtько шкода, 

Не на wспе ш11т11й, 

Л розумне ваше с.1опо 

Брехнею підб11тс. 

D116ачаІІтс І Іtр11чіть со61 І 
Я сдухать не буду, 

Та іі до себе не 1101tли•1у: 

В11 розумні .•юдн, 

А л дурень; о.~;ен со61 

У моїіі хат1ші 

Заспіваю, зарндаю, 

Я1\. ма.1а днт1111а. 

Засuіоаю: море грас, 
Вітер 11овіuас, 

Степ чорпіс, і .могил« 

З пітром розмооляс. 

Заспіваю: розоернуnась 
Висока могила, 

Аж до моря Запорожці 

Степ ш11ро1шіі в1tр11.111 : 
Отама1111 na воро11шt 
Перед бу11•1укам11 

ІЗ11гравають, а порогu 

Між очеретІІю1 
Ревуть, стогнуть, розсерд11лись. 

!Цось страшне співають ! 

! 
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Пос.'!Vхаю пожурюся, 
У старше сш1та10: 

Чого, бать1ш, су"усте? 
-»ІІе в~село, слпу І 

Дніпро ш1 нас розсерд11вся, 
Пла•1е Україна ... « 

І л плачу. А т11м •<асо" 

П11шним11 р11,1ам11 
Dпсту:пають ота)1ан11, 

Сотншш з 11а11ам11, 

І гетьм:11111, всі в золоті. 

У мОІО хат1111у 

Пр11fішл11, сі.1111 коло мене, 

1 про У 1•р11ї11у 
Розмовлn~оть, розказуют1, 

Я1t Січ будува.щ 

Як козаю1 11а баttдаках 

Пороги 1шпаш1, 

Як rу.1пш1 но с1шьо>1у, 
Гріrо1ся в Скутарі, 
Та як, :по.1ьк11 закурнвши 

В Польщі 11а пожарі, 

В Україну вертаrоrся, 
Як бе1шетува.111 ... 
»ГраІІ, кобзар10 І лніі, ш1111кар10 І«

Козак11 rука.ш. 

Шинкар, зпас, наллвас 
І не схаменеться; 
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Кобзар пшквар11в, а хозаки, 

Аж Хортиця гнеться, 

Метешщі та гопака 

Гуртом о.цднраtоть; 

Rухо;п, ход11ть, переходить, 
Так і в11сп:хає. 

•Гу.ІІЯ!!, пане, без жу:пава І 

Гу ляtt, вітре, поле11 І 

Гра!!, кобзарю, л11tі, шипкарю, 

Покu встане доля І« 

Взnпш11сr, в боки, 11а-в11рися.цю1 

П:1рубк11 з ді.ца1111: 
»Отта~;, діти, добре, діти І 

Будете на11амn І« 

Отамаш1 на бенкеті, 

ІІе11аче на раді, 

1Іnхожают1 •. розмовляють ... 

Везьможва громада 

Не втерпіла, удар11.1а 

Стар11м11 ногами ; 
І я днвnrось, пог.1ядаю, 

Смі1осn сзьозам11. 

Д11в.11ос11, с>111ос11, дрібні ут11раю: 

ІІ не од111101шtі, с з КІШ п світі жить! 

У моїї1 хат1111і, 1ш в степу безкраїм, 

Нозацтоо гу.1яє, бat!pai; гомонпть; 
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У моїtІ хат1111і с1шв морс грає, 
l\loгu.1a сумує, тополя шуш~ть, 

ТихесеІLьКО »І'р1щя« дівч:ша спіоас
Я не од111101шІІ, с з 1шм вік дояшть І 

От·де моє добро, гроші, 
От-де моя слава І 

Л за раду-спасибі вам 
За раду, .>rукавуІ 
Буде з мене, пою1 жпву, 
! мертвого сдова, 

Щоб в11.111вать журбу, сльuз11 

Буваііте едорові ! 
Піду синів в1шровожат~ 
В дале~<у дорогу. 

Hcxall ідуть, може паІід~·ть 
Козака старого, 
Що прлвіта моїх діток 
Старш.ш с.1ьоза1111. 
Буде з мене. С~<а.жу ще раз: 
Пан л над па11ам11 І 

Отта~< , с~щл 1tі11сць с1·ола, 
Міркую, гадаю: 

Іtого проспть? Хто поведе? · 
На дворі світає, 
Погас 11ісяць, горпть сош1с. 
ГаІІдамаюt встали, 
Помо:ш,т~1сь, одяглІ'tс.я, 

Rpyro~t &tене стали. 
Сум110, С)'МПО, ЯІt сft ротн . 
~Іовчкu uохn;шлнсь: 

-»Бпаrослов11, 1сажут1" батьку. 
Пою~ масм с11.1у, 

Б:~агосдов11 шу"ать до:~ю 
На ш11рокі11 світі« 
-»Постріваfітс І Світ 11е хата. 
А nп ма.ТJі дітн, 
Нерозумні . Хто ватажком 
Пі,~е перед ва"JІ? 
Хто проведе? Лпхо, діт11, 

Л:пхо Уепі з вюш І 
Bпrtoxan nac, u11roдynaн, 
В11рос.111 •шміІлі, 
йдете в .1юд~r, а там тепер 
Все ш1сьь1е1111с стало. 
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Внба11аnтс, 11~0 не виnч111,, 
Г,о it !ICJtC, ХО11 бn~111, 
Добре 511л11, а багато 
Дс·ЧО3!У навчл.т11 І 
Т ~r а , i1 11 а зна10, а о к с і ю 
Не втну та1ш Ji досі. 
Що-ж вам скажуть? Ході)f, 
Хо,1і>ІО, попросш1 ! 
Сt·ть у >ie11e щ11rиіі батько 
(Рід11ого немае), 
Дасть він мені ра,"І,у з ва&1и, 
Бо сам, здоров; знас, 
Як то тnжко блунать в світі 
С11роті без роду ; 
Л до того душа щнра, 

l(озадЬІtОГО роду, 

ІІе одцуравсь того с.1о•а, 

Що мат11 співа.1а, 
Як малого ноnнва.1а, 
:З •tал1ш розмопля.1а , 

ІІе одцуравсь того с.1ов~. 

Що про У1tраї11у 
Слі1111іІ стареt\Ь су.1уюч11 

Співає під тп11ом. 
Л1обіть її, др1у прапд11. 
Козацькую С.1аву, 

Любіть її І Ходім, с111111, 
На раду лас~<аву ! 
Я1~·б11 не він спітnао мене 
Пр11 лnxiil го;~.пні, 
Давно-б досі захова.ш 
В снігу па чужині; 
Захова,111 б таІ! сказа.111: 

»Ta1t якесь ледащо!« 
'Гяж1•0-важ'ко 11у ,\11ть світом, 
Не знаю•ш, за що. 
М1111улосn, щоб не с1111.1ось ! . 
Ходімо, х.1опята І 
Колн мені на чу:ю1ні 
Не дав пог11батп, 

То 11 вас приІІмс, прпвітас, 
Я J( СПОЮ ДІІТІІІІУ. 
А од /\ого, по31олпвш11сь. 

ra11"a D Україну І• 
Добрпдепь же, тату, в 

На твоїм порогу 
Блаrословr1 моїх діто1t 
В далеку дорогу І 

сини, 

хату! 
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Була 1,озпсь mллхстч1111а 
Ве.1Ь)І0Жная пauj,- ' 

Мірядася з Моска.1яюr, 

3 Ордою, з су .1та11ом, 
3 Німотою. Буд0 ко.111сь .. 
Та що rre .ш1нnє? 

Бу.10, ш.1нхта знаtі чваюпься 
Деп:ь і піч гудяє, ' 
Та королем коверзує-

Не ~сажу Степаном, 

Лбо Лно'' Собієськшr,
Ті д»а пезвнчаІІні. 
Л 1111ш11м11... ІІеборакн 

Мовчrш п:шува.u1. 
СеІішr, сеtішш.. реві.'1J1,
Сусід11 мовчат1, 
Диnн:1исл, nri: 1~оро.1і 

І з Польщі вт~ ка ють, 

Та слухадн, як ш.~яхетство 
Навісне гу~;м: 

Niepoz\\•alam І niepozwalam ! 
ш.~лхта репетує, 

Л маrпап1 палять хатн, 

Шабсль1ш гартують". 

\11троду1щіл. 
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Довго таке твоrн1лося, 
Пок11 11е в Варшаві 
Запаrrував над Ляха)ш 
Поплтовсью1іі жваnнІі. 

Запапував, та !І д)·маn mляхтv 
Прнборкать трошки,- не зр1ів. • 
Хотів добра, як дітям матп, 

Л може й ще чого хотів. 

Єдnrre слово »niepoz1valam« 
Хотів у шллхт11 одібрать, 

А поті>~... Позьща запала.1а, 

Шляхта сказплася; кричать : 

-•Сдово гонору, дар>1а праця! 

Погалець, паftш1т Моска.1я І« 

На rва.1т Пу.1авського і Паца 

Встає шляхетьская sо,1.1я, 

І - разо>~ сто конфе;~.ераціІІ. 

Розбре.шсь ~;опфе;~.ератн 

По По.1ьщі , Во.1Іі11і, 
По Л11тві, ло Мопдаванах 

І по Україні; 

Розбреп11ся, та й за бу m1 



І 
~~ 

!Зо.по ратуnатн, 

1Іол11гал11сн з j]:\н;J,a3.t11, 
Та !і 11у руіі11уоат11. 

Pj•iiнyna.111, ''°Рдуnа.ш, 

І\сркnач11 тотr:ш". 
А ти~ 11дсом PJti;t,a}raки 

Ножі освя111.1и. 

~~~-~·;;::::;.і::::::S;::;;;о::==;;==:-~-~.~=~.~г~~_,_--;--""-=;=~::;===~~ 
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- Яречо І гсрш-ту, хашn с1111у? 
Під11 1tоб11.1у пр11пед11 І 
По,,аіі пат1111к~1 госпо,,1ш11. 

Га пр1111ес11 мс11і 001111 І 
І311мет11 хату І n11ec11 др6ва ! 
Пос1ш і1цfІка 11 І гусюt даtі 1 
Під11 до ;u,oxy, до ~;оровп. 
Та шв11,111с, ха11е І". Постр1ва11 І 

У11оравш11сь, біж11 о Ві.1ьша11у: 
Імості треба. ІІе барпсь І -

Пішов ЯреJАа, похJІ:пmсь 

Оттак у·ранці .Лt11,, пога1111Іі 

Над коза110>1 1;оосрзував. 
Яре}rа гнуnсн, бо 110 знав, 

ІІс знав сірош1ха, що в11рос.111 кр11.1а. 
Що неба ;\ОСТ3.ІІЄ, КО.111 ПО.1СТІ!ТЬ, 
Не знав, 11аr1111аося. 

0 БОЖ(! >1іІ1 >111.111ti І 
Тяжко жнть на світі, а хоttеться жнть: 

Хо•1еться ,щв11т~1сь як со1rе•1ко сяє, 

Хочеться пос.1ухать, як море заграє, 

Як птаuша щебс•1е, ба/Ірак гомо1111ть, 

Або чор11обр1шt< в гаю заспіває." 

о Боже )Ііfі >111.1111\. JЩ ncce~o жить\ 
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С11рота Нреш1 с11рота убог11ІІ: 

111 ('~стрн 11і 1Jрата, 11ЇІ\ОГО 11с~1а І 
1!01111ха•1 >І(ІЦІІІСЬКІІІІ, Dltpic у 11opory. 
А 11е клене ,,01110, .1ЮДПІ1 не Jafi>Іa. 

Та !і за·що ї>. .1алть '! Хіба 110110 знают~" 
l\oro треба 1'.1а:~11ть, 1;01-0 катувать? 
ІІРхаіі бе11ксту1оть ! У їх до.1я дбає, 

л с11роті треба са11ому пр11дбать 

Тра11.111стtJся, чш.·о'' т1txf'11мi:o за11.1с~11с, 

Та іі то ue од того. що серце бо.111ть: 
Що-11сбу;~,ь згадас, або що побач11ть ." 

Та t\ з11ооу до праці: оттак треба жить І 
На-що батько, ~Ja'Мt, високі пn.1атн, 
І\0.111 11e>ia серц11 з серцем розмов.1ять? 

Снрота Лре)~а, с11рота багат11Іі, 

Бо с з юо1 :Jі.1ІІіНна1.ть, с з ю1м засnіо::нь, 

Сеть карії очі, пк зіро11ьк11 сяють, 
Бі.1і руче11пта м.1іють. об11і,~ають, 

Єсть серце с,щне, сер.~.с11ько ;1іво•1е, 
ІЦо п.1аче, С)tієтьсн, яn він того хоче; 
Що п.1ачс, С)1іє:т1)ся і ~ре іі ожнває, 

Свят11м духо>1 сере,, 110•111 по над 111111 вітас. 

ОттакнІІ-то міі1 Яре)1а, 
С11рота багатнfі. 

Таким і п ко.1 11сь то був". 
М1111у .10, д10•1ата І 



:Минулося, розііішлосn, 
І сліду не ста ло. 

Ссrце :.1.1іс, як зга,,з10 ... 
Чому не осталось? 

Чому не оста.1ось? Чооtу пе пrта.10' 
.1егmе бу.10 б С:tЬОЗИ. журбу DІ!ЛІ1МТЬ 
ЛюІ\ІІ одібра.111, бо Ї\І бро мало. 
»І!а-що ііо31у дол11? Треба зако11ать, 
Пі11 і та1' багаruіі !« 

БаrатнІі на .1атн 
Та на дрібні с.Тhоза-бода!і не вт11ратr.; 
Доле моп, доле І Де тебе шукат~.? 
Вер1111ся до мене, до моєї >:ат11, 
Або хоч пр11с1шся ... не ~очеться спать' 

В11бачаі1те, :~1од11 добрі І 
іІІожс, не до·.1аду, 

Та прок.1яте .шхо·зандні 

Іtому не зава}\ятЬ? 
!І!оже ще раз зострі не~rось. 
По~;11 шк:шд11ба10 

За Яре~rою по свЇТ)', 
А, мо.же... ti не з11а10. 

JI11xo, !110ДІІ, DСІОДІІ пшсо, 
Ніде пр11гор11утьсn: 
»Куди, J\a.il~C, XJJ.111TЬ ДОЛЯ, 

Туд11 іі треба гнуться,«
Гнутьсл моnчк11, усміхатьсн, 
ЩоG !11ОДІІ не зна.'ІІr, 

Що на серці заховано, 
lЦoG 11е пр11віта.111. 
Бо їх .ІJас1\а-нсхаН сш1тьсл 

То")', В :КОГО }\О.1Я, 
\ с11роті, щоб не сrш.1ась, 

1.1 

Не сн11лась 11ікол11 І 
Тпжко, пу,'1,110 розказуnап., 
А 11овчать пе ш1ію. 

В11л11nаІ1ся ж, слово·с.1ьоз11 І 
СонеЧІ{О не rpic, 
Не внсу1ш1ть. Поділюся 
Мої1111 сльозами, 

Та не з братом, 11е з сестрою. 
3 нішшн сті11ам11 
Па чужи11і... А r1ок11-що 
До корчю1 вер11уся, 
lЦо та31 робиться ? 

Жu,з,юга 

Дріж11ть, 1з1гrrувш11сь 

Над 1саганцем, ліч11ть гроші 
І\оло ліжка, :к.1лт11ft. 
А на лілш)·... ох, аж душно І 
Бі.1і ручс1rята 

Розюrдала, роз:крнлася, 
Як квіто•rка в гаю 
Червоніє; а пазуха ... 
Пазух11 нс11ає, 

Розірва11а ... Мабуть, душно 
'На перині спати, 
Одuнокі!!, мо.1одеиькііі 
Ні з юш розмов.1ят11, 
Одна шепче ... Несказана 
Гарпа нехрещена І 
Ото дач.ка, а то батько, 
Чортова кпшепя. 
Стара Хаfіка лежнть доді, 
В пер1111ах пога11nх. 
Де·ж Яре11а? Взлвш11 торбу, 
Потяг у Ві:~ьшапу. 



ЇКІІ).ЮГ.:1. 

і{ріж11т1" ІЗІГІІ)'DШІІСЬ 

На,, каг:шцс~, .1іч11ть гроші 

1\0.10 ліжка, к.111т111\. 

Л на діжку." ох, зж ;1у111110 1 





J\011федсрат11. 

-•Од•11111nІІ, прок:~ят11ІІ Жпде ! 
Бо будеш бпт11ІІ І ОдчюtліІ І 
:Іамаnте ,v:cpi, поюt в11fІ,\с 

Стар11!і паскуда І« 

- »ПостріваІІ І 

Стріваnте, зараз І < 

- »Нагаями 

Св1111 я•1е ухо І Жартувать, 

Ч11 що ТІ! хо11еш?• 
- »Л? З па11а:1111 ? 

Крп!~ Боже І Зараз, даііте встать, 
Jlс11овсдьмош11і І (НІІШКО)\ - СDІІНі І)• 
- »lі :ше 110.11<овшшу, ламаіІ !« 
У11а.111 JІ,Depi, а 11агаІІ 

~!а.11ос вздовш ;ю1;~.івську сп11ну. 

»З;~.оров, св~ше І Здоров, Ж1це • 
Здоров, 11ортіu cn11y І« 

Та на1·асм, та нагаєм. 

А Ж11д зоrнув сшшу: 

»Не жартуІ!те, мості·нане І• 

-- »Добр11fІ ue•1ip в хату І 
Ще раз ше:~ь:.~у І ще раз! ... ro;i.i І 

В11ба11аІ!, прокплruІ! І 

Добр11і\ вечір І А де дочка?• 

- »У)tерда, нанове !« 
- »Лжеш, Іудо І 11агал.>111 І " 

Пос1111ал11сь з11ову ... 
»0!1 па110•1ю1, го.1убч111ш, 

Сfl-Богу, немае І« 

- •Брешеш, ше:tьмо І• 
- »lto.ш брешу, 

Hexafl Бог itapac І« 
- »Не Бог, а м11. Пр11з11аваІіся І• 

-· »Ііа·що·б мав ховат11, 

15 

Як·б11 ж11ва 1 Ilexafi, Боже, 
U\об я був 11ро1:.1ят11іі І ... « 
:.Ха, ха, ха, ха! Чорт, nauone, 
.lіта.~1ью співас. 

Псрсхрест11 с1, !< 
- •Як же во110' 

~алсбі, не знаю.• 

- •Оттак, д11в11сь І 
Лях хрёстнться, 

А за 1111>1 Іуда. 
»Браьо І браво І охрест11.111 ! 

ІІу, за такс чудо 

Могор11•1у, мості-пане І 

Чусш, охрещеrшfІ ? 

~!огор11чу І« 
- •Зараз, зараз 1. 

Ревуть, мов скажені ; 
Ревуть Ллх11, а поставець 

По сто.ту гуляє. 

•Єще По.1ьща 11е зtінела !« -
Хто ку;~.11 гукас 

- ~даваІІ, ЖІІ;ІС І < 

Охреще1111 іі 

І з ~ьоху та в хату, 

Знаіі, ШУІІГ.1лс, наливає; 

А 1<011федерат11, 

ЗнаJІ, гуш1ють :-•Ж11,1е ! меду!-< 
)І\uд 11с схаменеться. 

- »Де цю1ба .111 ? граіі, 11сявіро !" 
Лж J~орчма трлсетьсп

l(ра1<овш<а ом11ра10ть, 

Dа:1ьса та мазура. 

А Jltrrj\ глянс та 1111щс•1ко>1: 

І 

~ 
І 
1 

! 
і 



»Ш.1лхетьс1'а натура І« 
- »Добре, годі І Тепер спіоаІ! !« 
- »Не вмію, сІі·Богу І« 

- »Не божпсь, соба•1а шлуро!ж 

»Я/(у·ж. вам? ·"небогу«? 

»Буда собі Гаи.:1з11, 
»Ra.1il(a небога. 

»Бо.жн.1ася, 

»Молнласл, 
»Що боліm1 нoru; 

»На пан ща ну не xo.u1 Ja, 
, .. \ за ларубкащ1 

>)Ti:rxcce1rь1.:o, 

»Гарпесень"о 
)>Пом іж. бурлна1111.« 

- »Го;\і ! годі І це поган:~: 
Схnз.11ат11 спіnають.« 
- »ЯІ\ОЇ·ж ва~1 ? Хіба отсю? 
Стріnаіітс ! зrа;щ10 ... 

»Перед па110~1 Хведором 
,ХодJІть Жuд, ходоро,1, 

•І зад"ом, 
»І nередко'1 

»Перед па~ю'' Хвсдір1'0", 

- »Добре, годі І Тепер п.1ат11 !• 
- »Жар1усте, пане! 

За· що платпть ?« 
- »Що слуха.~11 

Не кр11в11сь, пога.11111і І 
Не жартую. Дава11 гроші І 
- »Де мені їх nзят11? 
ІІі ше.тяга; я ПаІІЬСКОІО 
• 1аскою багат11tі.• 
- •Лжеш, собано І Пр11знаваі1tл І 
А ну-те, панове 
Батогами І« 

Засn11стіJ111, 
Хрестять Леіібу зноuу. 
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Періщ11л11, періщнт1, 
Аж пірп летіло ... 
- »Єіі же Богу, ni ше:~яга І 
rжтс мое ті.10 І 

ІІі шоллга І rоалт, ратуІ!те І« 

»Ось мu пора ту см І« 
»Постріваііте І Я щось СІ(ажу .. с 
»Почуєм, ПОЧ)'СМ, 

Га не бреша І Бо, хоч здох1111, 
Брех11л не поможе.« 

•Ні... в Ві.1ьша11іІі ... « 
- »Твої гроші?« 

»~Іої? Ховаі! Бошс І 

ІІ і, п кажу, що в І3і .1ьш<111іІ1 
- Dільшаньслі сХJ1змат11• 
»По тр11 семї, no чот11р1і 
.Ж11вуть в одні і! хаті? ... 
Ма це знає~~. бо ш1 сам і 
Іх так одчухра.ш ... « 
- »Та ні, не те ... в11бачаі1те' 

Щоб лиха не з11а.111, 
ІЦоб na.11 1·роші пр11с11 11 :111с11 І 
Бачте, у Ві.1ьша11іІі .. 
у ROCTЬO:ti, у 1·11тар11 ... 
Л до•11ш О1<сана І 
Xonafi Боже І .Я1: па1111оч1;а І 

lЦо-то за хороше ! 
Л червінців! Хоч не ііого, 
Та1: що? Аби гроші !« 
- »Абн гроші, о,111аково І 
Правду Лсііба 1;аже; 
А щоб певна бр:1 правда, 
ІІехаІі ш.1лх покаже. 
ОдягаІісн І« 

Поїхаш1 
.1яхн у Dі.1ьшану . 
Or1e11 тi.1rJ1~0 ПІ,1. .1t\DOIO 

Іlонфс,~.(•рат пнш1 ~і 
ІІсздужа nстат1" а курника, 
П11ю1іі і весе.111іі: 
»Jeszcze, kiedy my цjemy, 
Polska nie zgi11cla« .. 



•Перед па.110>1 Хвсдоро11 
•Ходать Жuд, ходором, 

»І задком, 

»І передхои 

»Перед пано>r Хведірко11, 





1 
[ 

»У, 1·:\10, гЛю 
Вітру немае; 

Місяць ВІІСОКО, 

ЗірОІІЬІШ сяють. 
Виіt;\ІІ, сердонько

JІ ВІІГ.1Я;\аІО. 

Хоч 11а ro,"11111y, 
Моя рнбч11110, 

В11r.1янь. го.1у6ко І 
Та повор1<уси, 

Та поср1ус~1, 

Бо п да.1еко 

Сю 111•1 )ІаJ1дру10. 

Виr.1янь же. пташ1;:0, 

Мое сердень1<0, 

Покн б.~11зе11ь~;о, 

Та 11оворкус~1". 
Ох, тяж1~0, nаж1;:0 !«. 

Оттаь, ходn по-під гасм, 

Ярема співас, 
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В11r.шдас, а Оксани 

Немае, немає. 

Зор1 сяють, сере;\ неба 

Св1т11ть бі.tо.:111ц11Q; 

ІЗерба с.1уха co.tonefiкa, 

Д1ш11тьсн в кр11111щю; 

ІІа ка.111111, Н:І;\ водою, 

Та 1;: 1 1ш.1нвас, 
Неначе JІІ:І, що дівч1111у 

І\озак ш11'.1ядас. 

А JJ pe>ia по до.11111і 
.1eдue - .1c.i.ne ХОДІ!Тu, 

ІІс .~.11ш11 ься, не с.1ухас. 

»На-що меш upo,,a, 
Ito.111 шща щастя, 110.111 нема .i.o.1i? 
Літа моло,,ії мар1rо про11а,1уть. 

Один я на світі-стеб.10 ccpe.i. по.1я, 

Ного бу!іuі вітрн по.1е>1 рознесуть. 

Так і мене п10д11 11е знають, .1е :1іт11. 
3а·ЩО·Ж одцурu.111сь? Що п снрота '! 



· І 

Одно будо серце, одно на псін світі, 
Одна душа щ11ра, та ба•rу, що і! та, 

ІЦо і! та одцура.•ась І« 

І ХдJІНУ ЛІ! сльози. 
Поплакав сердега, утер pyr<anoм. 

»Оставаtісь здорова! В далс1<ій дорозі 
Або наі!ду дошо, або за Д11іпро11 

Ляжу го.1овою. А п1 не зап.1ачсш, 

А ПІ не побачиш, JШ порон кшос 

Ті карії очі, ті очі козачі, 

Що п1 ці.•ува.ш, сердепьrю моє І 
·забудь мої сльозн, забудь сиротппу, 
Забудь, що 1с1ялася, друг6го шукай І 

Я тобі не пара, п в сірііі спптшrі, 

А т11 тuтаріппа І кращого віта/! І 

ВітаіІ, кого знаєш І така моя ДО.1Я І 
Забудь мене, пташко, забудь, не журпсь І 
А коюr почусш, що па чужім полі 

Сховалп Ярсму-ш1ш1;ом по:1ю.шсь, 
Одна, серце, на псі:11 світі 
Хоч '11[ п0Уо.111сл І« 
Та іі заплаr<ав сіромаха, 

На rшіі пох~1лrшся. 

Плаче собі rnхесень1<0" 
Шелесть !". кo:ur гляне : 
По-під гасм, мов ласо111<а, 

І\радеться Оксана. 
Забув,-побіг,-обнллйся ... 
- »Серце І«-та 11 зо:11ліш1. 

Довго, довго т1.1ь1<0-»серце І« 

Та іІ знову пімі.ш. 

- »Годі, пташко І« 

- »Ще трошеч1ш, 

Ще." ще, с11зокр11.1111! І 

І3пІ!:1111 душу І Ще раз, ще раз". 
Ох, ше л птош1.1:~сь І« 
- »Одпочrшь, моп ти зоре І 

Т11 з r1еба n.1стіла !« 

Послав свпт11у. Я" лсо•ща, 

Усміхну.1ась, сі.1а. 

- »СідаіІ же і! т11 110.10 мене І« 

Сів, та t\ обнл.шся. 
- »Серце моє, зоре мол, 
Де се пr зорі .1а ?« 
- »Я сьогодні забар11лась: 
Батько занедужав, 

Іtоло Ііого все поралась.« 

- »А мене 11 баІідуже ?« 
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- »Яю1tі бо т11, сі! же Богу І• 
І сльоз11 блисну ли . 

»Не плач, серце, я жартую.• 

- »Жaprnl« 

Усміхнулась. 
Прпхил11лась головкою, 
Та іІ ніб11 засну ла. 

- »Бач, 01tca110, п жартую, 
А ти й справді 11.1ачеш І 

Ну, не пдач л:<с, глянь на мене: 

Завтра не побач11ш: 

Завтра буду п далеко, 

Дале1<0, Оксапо І 

Завтра в-ночі у Чш·рині 

Свлчеrшіі достану; 
Дасть він мені срібло злото, 

Дасть він мені с.1аву; 

Одягну тебе, обую, 

Посажу, як паву, 

На дзпгшшу, пк гетьманшу, 

Та іі дnп11тись бу ду". 
ПОІ(lІ не вмру, дrrвrrтпмусь.« 

- »А може іІ забудеш? 

Розбагатісш, у l{rrїв 

Поїдеш з панамл, 

1-ІаІ!деш собі ШЛЯХТПНОЧ!>у 

Забудеш Оксану І« 
»Хіба 1'раща є за тебе?« 

- »Може Іі є, не знаю.• 

- »Гнівиш Бога, мое серце: 
Кращої не:11ас 

Ні на небі, ні за небом, 

Ні за с1ші11 море•~ 

Нема кращої од тебе І « 

- »il (о ес т11 rоn.орнш? 
Сх:ше1шся І« 

- »Правду, рибко І·< 

Таіі знову, таі! знову. 

Доnго вон11, ЛІ< ба•ште, 

Ве.111 т:шу мову; 

Цілувались, обнімаJПІсь 
з усісї СІІЛІ!; 

То пла1шт1, то божились, 

То ще раз божнш1сь. 

r й !І ре11а рос1'азував, 

я (( жпть ВОШІ будуть, 
Як ortyc всю в золото, 
Яr< долю добуде, 

Я1' виріжуть rаіІдама1ш 

Лsrxio в У1tраїні, 



- »Серце мое, зоре >еоп, 

Де ес ТІІ зорім?« 





І . 

Як він бу;r.е панувати, 

Коли не заr1111е. 

Аж обрпд.10 c.1yxaroчu, 

Да.1ебі, дів•1ата І 

•Ото тшІі ! Мов і справді 
Обр11д.10!« 

Л иатn 

Або бать1tо. як побачать , 

JЦо вп, мої .11обі, 

Tat\C днnо чнтасте,
Гріха на всю губу! 

Тоді, то.~і-та дур Пому І 

А дуже ці1•аве ! 
Л 11а;r.то вам росказать бн, 

.Як 1;оза1; чорняв11Іі 

Під вербою пц водою 

Об11явш11сь сум ус; 

А Оксана, як го.1убка, 

Ворчс, цілує, 
То зап.1ачс, то зомліє, 

Го.1овонь1:у сх11л11ть: 

»Серце мое, до.1е моя! 
С6ко.1е міІі м1i:i11 ti І 

Mitl ... 
Аж верб11 наr1111ал11сь 

Иа тaity10 мову. 

Ото ~rова І Не роскажу, 

Мої чорноброві, 
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Ие роскажу проmв ночі, 

А то ще пр11сн11ться; 

НсхаІі собі розі Іі;r.рься 

Так, як і зіfіш.111ся: 

Т11хесс11ько, rар11ссе1rько, 

Щоб 1rіхто не бачнв 

Ні дівочі дрібні с.1ьозr1, 

ІІі щ11рі коза•1і. 

НсхаІі собі І... Може, ще раз 

Бонн 11а сім світі 

Зострінуться... ПобачІІмо .. 

Л 11Ш •1асо11 світить 
3 усіх вікон у тuтаря . 
ІЦо·тО та>І твор(1ться? 

Треба г.1я11уть та росказать ... 
Бода!і не д11в11ться І 

Бо;r.а!І не д11в11т11сь, бодай не казати І 
Во за лro;r.11ii сором, бо серце ботпь. 

Гляньте, под11віться: то хонфедератп, 
Лro;r.11, ЩО зібраш1сь ВОЛІО борО!!І!ТЬ І 

Боронять, прок.1яті І Ву;1ь пр6нлята мат1:, 

І день, і годш1n, коли nонес.1а, 

Ло.111 пород11.1а, на світ пр11веда І 

Д11віться, що роб.1ять у тнтаря в хаті 
Пе1;е.1ь11ії ді т11 І 



~~~~~~~~~=~~~~ 
'\. 

У печі пала 
Огонь і сnіпrть на всю хату; 
13 кут1tу собакою дріж11ть 
ПроклятrrІІ ж1ц. Конфедерати 
Rрнчать до титаря: »Хоч ж11ть • 
Скажи, де гроші І• 

Tot! мовчить. 
Налнrа•rем скрутrr.111 руr:и, 

06 зсм.1ю вдар11JН1: нема, 

Нема 111 с.10ва. 

- »)Іа.10 муюr, 

Даnаііт~ приr«у І Де с"ощ1? 
Крони іІо1·0 І Отта1t І Холоне? 
~!ерщііІ же приском nос1~пай І 
Що? Скажеш, шс.1ьмо? .. І не стогпе' 
Завзята бестія І Стр1ваіі !« 

Насипали в халяо11 жару ... 

- »У тім я цвяшок закатаі! І« 

lk в11тер11ів святої кар11. 
;)'пав cep,\era. 

Проnа11ай 
Душа uез спові,~11 снятоі ! 
- »Оксано, дочко!« тпІt yNep. 
Ляхн за:1умал11с11 ст6я. 
Хо11 і за11ск.1і. 

»Що-ж тепер 'І 
Панове, рад11 І Пошrшусм. 
Тепер а ш~м пі11оrо роб11ть. 
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Запа.11ш церкву І« 

- »rвалтІ РатуfІтеІ 
Хто в Бога вірус І«- 1tр11ч11т1, 
На дв6рі го.1ос, що с силrr. 
Лях.11 зомлі.111.-»Хто такий?« 

Оксана в двері »Dб11ли І в611л11 !« 
Таіі пада 1<р11жем 

А старшйd 

Махн}'В рукою на громаду. 
Лопура шляхта, >100 хорти, 
За двері в111іш.1а. Сам позаду 
Бере ЗО31.1і,1ую ... 

Де.ж ТІ!, 

Яре>10? де ти? Подив11ся І 

А він ма11друю1ш спша, 

Л11 ІІаливаllко в Ляхо.11 б11uся 

Ллх11 пропал11; пежива 
Пропала з ни:1111 і Оксана. 
Соба1ш де-де во Dілмuаніr. 
Загаюшють, та 11 заА1овчать. 
Віліс місяць; лrод11 сп.щть, 
І т11тар сп11ть... ІІе рано встане І 

На в1ю1, прапед1шІІ, заснув. 
Горі.,о світдо, пuгасало, 
Погасло ... 

Мертвий мов здрігнув, 
І темно, сумно в хаті ста.,о. 

;; ;~ .~. :J 



Л оп ура шл~ох ra. мов хорт11. 

За досрі 011111u~a. Сам 11озаду 

Бере зом.1і.1ую ... 





Свлто в Ч11г11р1ші. 

Гстиш1111, rсти1а1ш І Лк·бІІ то в11 вста.111, 

Dста.ш, по,,1ш11;т11сь 11а то/і Ч11n1р1111, 

Що в11 бу,\увал11, 11.с в11 па.вувалп,

Зап:та1;а:ш-б тяжко, бо в11·б не пізна.111 

І\озацьг.ої c.1au11 убог11х руїн І 

Бnзnр11, де вііісько, як морс, червоне, 
Перед буПІ1ушu111, бува.10, горить, 

Л лсноnелььrожшtfі, па воронім: коні 

Бл11с11е булав610->1орс зnк11п11ть; 

З:ш111111ть, і роз.111п6ся 

Стс11ам11, яра>ш; 

Л11хо м.1іс 11ерсд uuмtt ... 
А за Іtоза11а>111 ... 
Та що ll 1;азать І 1\111ну.1ося І 

А те, що :wшу.10, 

ІІе згаду/Ітс, nattп брати, 

Бо щоб uc почу.1n ... 
Та 11 що з того, що зга11.аєш? 
Згадасш-заn;тачеш 
Ну, хоч гдя11ем ш1 Ч11n1р11н, 
Ііо.111сь-то козач11ІІ. 

Гз·за лісу, з-за туману, 
1\Іісяць шш.швас, 

Червоніє 1<р)'ГЛОШІЦ11fі, 

Гор11ть, а 11е сяє; 

ІІе11аче зна, що не треба 

Людям /іого світу, 

JЦо пожари У1tраї11у 

Нагріють, освітять. 

І смер1<.1ося, а в Ч11rр1111і, 

Лк у домови11і, 
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Cprno, сум110 (Оrтак буnо 
По всіfІ Украї11і 

Проnш ночі J'.Іаковія, 
Як ножі святшш). 
:1ю,v1Іі 11с чуть; через базар 

!{аж.ан 1<остокрuлuІІ 

!1срмст11ть; на вuгоні 

Сова завnвас. 

Л ДС·Ж д10ДІІ? 

Над Тясшшом, 

У TeMttO>ty rа.ю, 

Зібра.111с11; стар11Іі, ма.шІі, 

Убог11!l, баrат11/і 

Пос;ща.111сь,-дожнда.ють 

Ве.шкоrо сІІJГГа. 

У тсм11ому гаю, в зе.1енііі діброві, 
На 11pf1110111 ко111 отаву скубуть; 

Осі,,.1а.11і ко11і, вороні готові. 
K)',"\tt·TO пої,"\)'ТЬ? Кого повезуть? 

011 кого, д~шіться І 
Лаr.ш па )!,ОJlПНЇ, 

1Іс11а•1е поб11ті, ні слова не чуть. 

Ото ral\;J,a>taКJ1 ... На І'Ва.1т Україн11 
Ор.ш 11алстіл11; во1111 рознесуть 

Jlяxiu1, .Ж11дам кару ; 

За кров і пожар11 

Пеклом гаІІдамакn Ляхам оддадУть. 

По·під дібровою стоять 

Dов11 зал ізної тарані: 
То щедрої rостпнець nапі,
Уміпа що KO>JY давать, 
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І!іnроку її!, нехаІі 11арстnус І 
Jlcxati не nадит~., m; не чус І .. 
По-між. nозамн ніде стать; 
Неначе n ірііі 11а.1е·гі.10 
3 Смілшrщrш, з Чнгщшна, 
Просте "оза1пnо, старш1111а ... 
ІІа ncnнc ді.10 11цсті.1н. 

Козз.ць1\с пш1стuо нохожас 
D ЮІрСЛХ ЧОJНІІІХ1 JШ ОДІШt 
Тихеuьr;о хо.111 ро~моо.1яс 

І поrдлдас на Чнгр1ш. 

Старm1ш:1 П('JJn и ii. 

СтарнІ! Го.1оnат11Іі щось дуже 1:оnсрзус. 

('тарІПІІІІ3 J!РJГІJІІ. 

Му,1ра ro.10Da І Сн-'нть собr n хуторі, ніби не 
знас нічого, а 110,"\111шс11 с1;р1зь Го.1оnат111!. оНо.111 

саУ,« J\ажс1 ))не повершу. то crшoui передам.« 

Ст::~ р111н11n тр отІП. 

Та Іі сuн же шту"а І Л вчора зостріnсл з За· 
.1iз11nr;o~1; таr;с роз1шзус про іюго, що цур І\О)!)' І 

))І\ошоо11)r«- -1\~ita\ бу,'1,{', та f1 ro.'J,i: а може uie fi 
гстьм:а11011, І\О.'111 7СС ... « 

Старn11111з ,,р) rии. 

А Гонта на-що? Л За.1ізвn"? До Гонтн сама". 
сама 1шса.~а: »lio.1н,t1 1шжс." 

Ста 11111 111ш 11 о rш 11й. 

Цнтьтс .шшснь І з,,астьсн, ДЗDОІІЛТЬ. 

Старш110з АІ}уrин . 

Та ві, то щодн го&rонлть. 

Cтapmnoa первой. 

Cт:tJJm 11 11a д1)yr11 fl . 

Ото мабутr, По.1ох 11) llc nтс1шіn таr;и стари !І 
дуреrrь; треба та fi годі І 

Старшнш• третіН. 

t. мудро cninac І Ко.111 пс nослухаr.ш, усе иншу. 

Під"радсмось, братщ, та 11ос.1ухасу; з тнм часом ва

дзnош1ть. 

Стзршиnа 11ервии j ..1.руrии. 

Л шо-ж? То 11 хо,,імо І 

Старmиuз ТJJеті й. 

Добре, ходімо І 

(Старшини ш1ш1(ом ста~111 за nу6ом, а ni:t nубом си.а.итЕ. сліп11n 
иобзар; І(руrом nого Запорожці і гаR:t.амаю1 . І\о6зар співає з 

nooaroю і 11его.'1осно.) 

І\обаар. 

•01! Во.10Jш, Во.1ох11 І 

Вас оста.1осн трох.11; 
І nи, ~101даван11, 

Тснер nи вс пани 

Ваші господарі 

І!аnмнтн Татарам, 

Турсr\1,ю1>1 су JІтанам, 

[J r;аіі,1авах. n 1:а И,~анах ! 
Годі-я~, не ;1<.ур1т1.сп, 

Гарво 11омо.1ітьс11, 

Братаіітсся з на~н, 

3 11ам11, КОЗD.1Ш.:\Ш; 

Зrа,"\аіітс Боцава, 
Ста por·o гстьма на! 
Dу1,етс пава,ш, 
Та, sп~ мн з ноша~rн, 
3 но.шамн сnnти:ш1 
Та з Gaт1J1\0:'lf. Ма1\с1111ом 
Сю 11і•1 nогу.1лсУ, 
Л11хі11 !ІО!'Оіід:\с,1; 

Та та1t ІІОІ')'.1лсм, 
U(o аж 11с1~.10 засм1сться1 
Земля з:11рясстм:л, 

lІсбо зала.1ас .. 
j(обрс 1101·у.1лсм І'< 

:1Н ІІ О J)НЖ('ЦІо • 

Добре погу.1лсм І Прав,"\у старнІі співа, 11к не 

бреше. А що-б то з Ііого за мб;;ар б)'В, лк-Gн не 
ВодохІ 

11 ,".,_" ~ Стар111н11 а 11 ерnн1ї. ІІу, та дар><а; )'"ГНИ ще я11у-небу,1ьІ А ну ли· 

ГоУовлть, пош1 Jщш почують. Ох, старr го.1овп 
та розумні І Х1шсрлть·хшrерІГГ1" та Іі зроб.1лть з .1с 
меша шnaiir;y І Де ~1ож11а Lантух, та~r торGи не треба. 

Іtуш1.111 хріну-треба з'істн; ндачтс, очі, хоч повн
. 1азьтс: ба1шт1, що J<уповашr, грошам вс пропадать І 
Л то ду~шють-дрrають, ні П'ГОлос, пі мовчки, а Ляхи 

догада~о1·ьсл-от тобі fi пrшш І Що тюr за рада? Чом 
no1111 не дзnонлть? Чвм спи1111ш нарО,"\, щоб не гомо
ніn? ІІс деспть душ, а, c.1ana Богу, nсл Смідянщrша, 
Jt0.111 не nсл У ~;раїна. Он, 11устс, спіnа1оть? 

Стr~рши1rа тр ('.ті11 . 

Спраnд1. сш ва щосr,; піду, cru1шo. 

J~oбa:tt}-

Ta n не Воnох,-так ті.1ько: Gyn 1:о:шсь у 
Во.1ощ1111 , а .110,1и і! аоnуть ВодохоУ-і ca}t не а11аю, 
за-що. 

t11' .ІІе сн.иняІ! ! І\ехаіі собі спіnас, аби не голосно І шень про бать1:а Максима уuш~ар І 

~ І 
~~~.:::-~~~=~;о?"~&;:;::;;;;,:=.:.-:;,:...~:=;::;=:-:::-=:~-;;;;;" ::;:,=:;·:;о.::::=;;;;;:;-.=:::;~~=;дІіІІІі!~ї;;-~,,._~.~ 
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•Літа opeir, літа сизnn 

По-під 11ебесахn,-
Гул11 МакСІІ>f, гу.~n батько 

Степам11, лісами. 





Гnі1;ж;а:мnкn. 

Та не rо.~осно, щоб 110 почула старшuuа. 

3апорОЖСІ{Ь. 

Л що пам nama атарmш1а? По11ус, тatt послуха, 
кО.'UІ мас ч1ш сзухати, та 11 годі І У нас ОАСІІ стар· 
шпі!-батько Максим; а він пк почус, то ще 11арбо· 
вап:ц11 дасть. CпinaJI, старчо божпіІ, не слухаfі iloro І 

Го~;~;ака.в. 

Та no110 так, чолоnі•ІС; 11 це 11 са" знаю, та ось 
що: по так паип, як пі;\пашш, або-похи сонце зіf!дс, 
то роса очі n11їсть. 

Зопоро,..сць. 

Брсхнп І СпіnаІІ, старче божпІІ, nку зиасш, а то 
11 дзnона не ділtДемо,-посиемо. 

Г3·ртоw . 

Справді, поснемо: cпinaf! nку-небудь І 

Бобаар (співас). 

».'Ііта орсJІ", літа cnзnfl 
По-піА 11ебссами,-
Гу.111 Максни, гу.1я батьRо 
Стспаmt, .1ісам.11. 
Ofi .:~ітас орс.1 сиз11fі, 
А за иш1 ор.1ята ; 
Гудл Макс1ш, гу:ш батько, 
Л за 11ш1 х.:~опята: 

Запорожці ті х.:~опята, 
C11111t !!ого, дітn. 
Пом~ркув, заrа;\ає, 
Чл бати, чu пuпr, 
Чи танцювать, то І! ушкnар11ть, 
Лж зси.111 трnсстьсn; 
Заспіnас-заспіnають, 
Аж ш1хо сиісться. 
Горі.1ку, ><СА не чарRою, 
Поставцем чер1tає, 
А nорога, заш1.1ощ11nш11сь, 
Ката, не шшас. 

Отта1шfі·то uаш ота>1ап, 
Оре.1 с11зокр11пиІt І 
І ВОІОС, і гарпюв 
З усісї сп.m. 
Нема в fioro ні оселі, 
Ні саду, ні ст:іву ... 
Степ і море-скрізь бnтиfі m:iяx, 
СRрізь золото, слаnа. 
Ша11уйтсся·ж, nражі Ллхп, 
Скажені собапn: 
йде За.~ізиюt Чорwш шл11хо~1, 
За 1111111 гаІІдамакu.• 

Заооро:uс11•. 

Отсе то так І В•шст1ш, 11і•10го с1tазат11: і до-ладу 
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і прап11n. Добре, далебі добре І Що хоче, то так і :nтне. 
Спас11бі, спас11бі І 

ran;i;aиar;a. 

JI щось не Dтopoaan, що пін cпinan про га!!да
)ШІ\іn. 

Зап.орожсць. 

Jiю1 il бо т11 бсnзь і спраоді І Бачиш, о~;ь що "l31П 
cпiuan: щоб Л.ях11 погані, скажені coбa1t1t, 1шят1сь, 
бо Пдс Залізняк tlоршш ш,1яхом з гаfІд:ша1шш1, щоб 
Ляхіn, ба1шш, різати ... 

f:нl.tnи:tt:3. 

І вішать, і :11ордувать І Добре, сі!-Богу, до6ре І Пу, 
се так І Да:~ебі, дав бн J<арGоnанця, як·бІІ буо не 
нроп11n учора І Ш1<ода І Ну, нехаІІ стара nnзuc, більше 
мяса буде. ПоборгуfІ, бу;u, .1аскао-завтра оддам. 
Ут1111 ще що нсб}"АЬ про гаnдамаnів І 

1-\обзар . 

До грошнН я пе дуже дас111і. Лб11 бу.1а ласка 
слухати, noJш не охрнп, спіnатииу; :i охрипну-ча
рочку, ,,ру1·у тії .1едащ1щі-ж1ш1щі, як 1 о t•ажуть, та 
1і з11оnу. СдухаІітс-ж, панове громадо! 

»ІІочува.ш rаfідама1(И 
В зеленій діGрові, 
На nриnоНІ пас.1и нош, 
Сід.1а11і, готопі. 

Hot1yua~111 Лнш1ш-па111tи 
В бy;i,11нrtax з жи;~,а>111, 
ІІаш1лf1с11, простлr.1fІс11, 

Та « ... • 
l'110111a.:..a. 

Цнть !шшснь І Здасться, дзnопять Чуеш ? ... ше 
раз ... оІ 

Бобаар. 

Задзnо1ш.1и, задв 01111л11 ! 
Піш:~а .1у11а гаєм. 
Ідіть же вн та моліться , 
Л я досніnаю. 

Пова.111.111 гаІіда11аки, 

Аж стогне діброва; І'. 
ІІо 11опезМ1, а на п.1счах 11 
Чуиа11ькі попоuі 
ІІссуть n6зн. Л за нюш 
Cйinnl1 ІЗолох зноnу: 

»ІІ0•1упа:t11 rаі!дама1ш 
В зе.1е11іfІ діброоі ... • 
Ш1tа1ц11бас, кур1111кас, 
І г11ч не до ре•1і. 
-»ІІу лнш нншу, стар•1е божиІі І« 
З позамн на п.1ечах 

Іtр11чать іІому гаіі:1амаrш. 
-•добре, х.1опuі, нате І 
Оттак! оттак І добре, х.1оиці І 
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А ну-те, хлоплта, 

Уш1шаримо !« 
Зем.1я гнеться, 

А пони з возами 

Так і ріжуть. 
Ііобзар грас, 

д<>,,ас С.lОПЮІІІ : 

»011 rоп ТЗІОІ ·ТЗІ( ! 
ltличе Гандзю козак: 
"ходи, Гандзю, пожартую 1 
•Ход11, Гандзю, 11оці.1ую ! 
•Ходім, Га11дз10, до попа 

»Богу помо.111т1.сл; 
>~Нема жнта ні cнo11a

»llap11 варениці І« 
Ожс1швсл, за.жури неп: 

lli 11oгo ІІС:ІІЗС; 

У pn;i.111111 і ростуть ,,іт11 . 

Л 1tозак спіnас: 
» І 110 хаті ТИ · Н'1 Hlt, 

»1 110 сінлх ТJІ -НН-НИ, 
»Вар11, jкінnо, :1и1ш І 

)>Т1нш-нп, ТІІ-ІІІНІІ1 !« 

-»Добре! добре! ще раз І ще раз'• 
1\ричать гаfідама1ш. 

-•Оіі 1·оп ·rого дива І 
ІІ~nарил11 Ллю1 шша, 

А ми бу;~.ем ш11111tу11:\ть, 

.'ls1ш1,in-пauн.iu ча.<"1·увзт1" . 
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Ляшків панків по•1астус~1. 
3 па11яика:1111 пожартусм. 
Оіі ro11 таки так! 
Кличе па1111у козак: 

»ІІа11110, пташко мон І 

l[a11110, доле мо11 І 

, lle соромся, ,'\ан ру•1е11ьку, 

. Ходім 11огуля1імо; 
·· llcxafi ЛІО,1.ЯМ ЛІ1ХО СІНІТLСЛ, 

»А ш1 засп1n;німо! 

•А ми заспіnаІімо, 
"л ми nосідаіімо, 
1> Па11110, птаШJ\О моя І 
»Па111ю, доле моя!« 

-•Ще раз, ще раз!« 

»Я1t·би таки, або так, або c111t, 
JJк-би 1·аки заnорожськи!і козак І 

Як-би та1tи молодиtі, молодиіі, 
Хоч по хаті-б nопод11в, поводив І 

Страх мені пе хочеться 
:3 старим дідом морочиться І 

Як·б11 таки."« 
-»Цу-цу, с11аже11і, схамевітьсn ! 

Бач, розходйлисл І Л т11, 
Стар:~ соб:шо, де б мо.штьсn, 
Верзеш тут погань! От •rорт11 І• 

}{ричить отаман. 

Оп111шт1сь; 

Лж церков бачать: дшt сп іва, 

І 



Горе, rop~' 

.\!011ітссь, дітn ! Страш11111і су,, 

1Ітш n Україну несуть,-
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Попп а хадпла>~11, з xpon1111ou; 
Громада-11іб11 пеж11ва, 

Л·Ш телепь." 
По·>~іж возами 

ПonJt з 1tроп11.'І~НdП nішлн; 

За 11ю111 1;ороrв11 нес!Пr, 

Slr. на nе111ш,,е11ь па;\ паскам:и. 

-•Мо.1ітесь, братія, молітесь І« 
Так б11а.гоч111ш11Іі па •11111а : 
.1tруго11 святого Чпrр1ша 

Стор6жа стане з того світу, 
ІІе дасть святого розп1111ать. 

Л nп У1tраї11у ховаііте: 

llc даІІто м:атері не даііте 

В руках у ~;ата пропадать І 

Од Rонашсп11ча і досі 
Пожар по гасне, люд11 мруть, 

Копають n т1ормах, го.1і, босі ... 
Ді111 нехрещені ростуть, 

Козацькі діт11; а дівqата, 

Земзі козацьr.ої краса, 

У :uu:a nn110, як перш мати, 
І 11е11окр1rrая коса 

Ст•tА6И січеться; карі очі 
В неволі гаснуть; розкувать 

J\озак сестру сnою не хоче, 
Сам по соромr1ться r.опать 

В яр)Іі у ЛЛха... ГорР, горе І 

.Молітссь, діти І Страш1111іі СУА 
Ляхи n У1<раі11у несуть.-
І зар11да10ть чорні горн. 
ЗгадаІіте nраnед1шх rcть~1aniu: 
До їх. мог11л11 ? До лсж1rrь 

Оста1101< слап1101·0 Бог,,ана? 

До Оотря111щ1111а отоїть 

Хоч-бп убогал 1о1:ом1.~а? 

Де Нал11ваіікова? He>ia І 
Jl{uвoгo І! мертвого спашІ!ІП. 

До то/І Богун, де та зіма? 
І11rул !) що-зіму замерзав,-
Вогун по nстапе заrатптв 

Шлnхотьск11:м трупом. JІях гу лпс ; 

ІІе11а Вогдаnа-червоппть 

І Жовті Вод11 fi Рось зелену. 
Сумус І{орсуІІЬ староденm1іі,

ІІе>1а журбу а КІІМ подіmtть. 

І Лnьта плаче: »Тшюtо жити І 

я сохну' сохну ... « 
До Тарас? 

Нема, не чуть,-не n батька діти І 
ІІо плачте, братія: за пас 

І душі праведrшх, і с11ла 
Л рх11отрат11rа М11хаїла. 

Не за горам11 кари час. 

Мо.1ітесь, братія І« 

МО!І11ЛІІСЬ, 

Мол11л11сь щпро 1:oзaюr,-

S11t діт11, щ11ро; 11е жур11л11сь, 

Гадаз11 тес". а зроб11зось
ІІад 1tоз:шаш1 хуоточю1. 

Одно добро, одна сзава

Бі.1іс хуот1111а, 

Та fi ту з11і~уть ... 

А діякон: 

-•ІІехаІІ ворог ги11е ! 
Бсріт1, ножі! Освптизи.• 

Лж серце хозоuе. 

Удар11.111 п дзвошt; 

Реве Рас11; »ucвsrrш1 11 !« 
Ocu1rr11.111, освптu.111 І 
Г1ше ш.1яхта, гrше І 

Розібрал11, забл11щат1 

По nciit Україні. 

)~ 
~~~~~~~:.:=~~~~~~~~,,,__;::;,..;:=--;;:;=~~===~~~~~~~~'!1і 
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Треті піnні. 

Ще день Украйну катуnа~11 

Ляхи снажсні і ще однн; 
Однп останніи С}'мувадп 

І У1:раї11а і 1Іигрнн. 
І тоіі ш111уn, дс111. Maкon1n, 
Ветше cвsrro n У1<раї111, 

i1u11yв,-1 Лnх, і Жидов11п 

Горі.11;11. щ10011 уп11ва.шсь, 

І\.'1л.111 схнJмата, розшша.ш, 

Н .1япй . що нічого вже nзяп. 
А га!!дамак11 моnчк11 жда.щ, 

Покн 11оганц1 .1nжуть спать. 

Ляг.nн . 1 n го.поu11 не к.'Іалн, 

Що nж~ їм завтр>< не nста.пать . 
Ллхu засну.1и. а Іудн 

Ще .1ічать гроші, у-110•1і. 
Вез св1тла п~чат1; Gap"1111. 
!Uоб не побач".1и з.11 люди . 
І тj на зо.1отu 11яг:ш, 

І сном н~чист11м задріиа.ш. 

Дрімають, на щ1ш боАаJ! задрімали І 

А тим часои місяць uливс оглn;щть 

І небо, і зорі, і землю, і :1<оре, 
Та глянуть на люди, що вони ьюторять, 

Щоб Богові в-рац11і тес росказать. 
Світить білоJІ.І!ЦІllі на всю У1•раї11у, 
Світить'- а чи бачнть мою сuрот1111у, 
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Оксану з Ві.1ьша1111 , мою сироту? 
Де її мордують де вопа воркує? 

Чи знає Лре11а? Чп знає, чи чує? 

Побач11110 потім, а тепер не ту. 
Не ту засwва10, п11mої заграю; 

Лихо, не дівчата, буде танцювать; 
Недолю співаю козацького краю: 

Слухайте-ж, щоб дітям потім росказать, 
Щоб і д1т11 з11ал11, внукам росказадu, 

Лк 1шзаІUJ шляхту тяжко покарад11 

За те. що не вміла в добрі папувать. 

Гоуо11і.1а Україпа, 

Довго гоиоuі.1а, 

Довго довго кров степамп 
Текла, червон1ла. 

Тецла, текла, та О в11сохда. 

Степ" зеленіють; 
Діди лежать, а над пюш 

Могил11 с11ні1оть. 
Та що з то1'0, що високі? 

Ніхто їх не зuас. 

Ніхтf щиро 110 за.плаче, 

Ніхто не згадає. 
ТіАЬ1tо вітер тихесенько 

ІІовіс над ш~м11, 

Тілько роси ра11есепь1t0 

Сльозаw1 дрібними 
!х умиють. Зійде сонце, 



Ocyuu!J'ь, пр11гріс; 
А онукн ? Ім баІідуже, 
.іRито панам сіють І 
Багато Jx, а хто ска.аtс, 
Де Гонти мог11.1а? 
Мучешша праnедного 
Де 11охоро1шл11? 
За.1із11mt ;J.C, ,1)'Ша ш11ра, 
Де одпочнвас? 
Тпжко-nажкоІ Rат па11ус, 
А їх но згадають. 

Го~1011і.1а У1tраїна, 
Довго гомо111ла,-
Довго ,1овго itpon стспа\111 
Тек.1а, черnо11іза. 
І день 1 ні11 r'na:rr, гармати; 
Зе~.1л стогне, гнеться; 
Сумно, страшпо, а зга;J,асш
Серце ус~1іхнотьсп. 

~Ііспцю міИ пс11иіІ І з DІІСОІtОГО неба 
СхоnаІісп за г6ру, бо світу 11с треба; 
Страш110 тобі ~у.\е, хоч тн 11 бачrш Рось 
І .\зьту, і Сену· і та:11 розпиз6сь, 
ІІе знать за що, кроn11 ш11ро1,ес АІОре. 
А тепер що бу;J..е? Сховаfісп ж за гори; 
СховаІіс!J, мііі друже, що() не ;J,Ове.1ось 
На старість запзакать ! 

Сумно, сумно cepe;J. неба 
Спс бі.10JІИциП. 
Пo-ita;J. Дніпро>t коза~: i;J,e, 
)Іожс з вс11оршщі. 
Смутm1!і і,1е, невесслнІІ, 
Ледве несуть ногн. 
~Іоже, дів1шна не .1юбить 
За те, що убог11 Іі ? 

І дівmша !\ого .11об11ть, 
Хо,1 пата на :~аті; 
Чорнобр11в11І!, а пе згннс, 
То буде Іі багаткіі. 
Чого-ж сuутипІІ, невссе.шt! 
Іде, чуть ие п.1аче? 
Я1tусь тпж1tу недо.1епи;у 
Віщус козаче, 
Чуле серце, та не с1,аже, 
Яке Jшхо бу;J.е. 

Миuс лuхо ... 
Кругом !\ого 

Моп вимерш1 щодо. 
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л~ні піnня, ні собаю1, 
Ті."І.Ько 1з-за гаю 
Десь да.1ско сіроманці 
Воn1ш зав11nають. 

БаІІ,1ужс І !;10 Ярс:11а, 
Та пс до 01<cai111, 
ІІс в Вільшану на досвіткп, -
До :Іпхів поганuх 
У Чер1:ас11. 

А та:11 третіІІ 
Шпень заспіває. 
А та>~ ... а там ... fІде Ярема, 
На Дніпр поглядає. 

»011 Дніпре міІІ, Дніпре широ1шІІ та дужиІІ! 
Багато n1, батьку, у '1Орс 11ос1ш 
Козацької 1tровн І Ще понесеш, друже І 
Чсрво1mв т11 cm1c, та не uaвotn; 
А сю ніч упсться; пс1tсJь11сс свято 
По всіІl Україні сю шч зареве; 
Потече багато, багато, багато 
Ш.1яхотьскої кровп. І{озак оживе І 
Ояшвуть гетьмани в зодотім жупані, 
Прок1шотьсп доля, козак заспіва; 
»ІІі жи;t_а, пі .1лха !•( 

А в степах Украі!1111-
Да!і-то Боже '111.111іі-б.1иснс булава!• 

Так дy1ran, ідуч11 в .1aтa11irt сnитині, 
Сср;J,ега Ярс:11а з свя•1с1111>1 в руках. 
Л Дніпр мов підс.1ух~в: ш11рок11Іі та СJІІІіІІ 
ІІі;J,,uяв горп-хв11.1і, а в 0•1ерстіІх 

Реве, стогне, заnшзас, 

.lози riaruнac; 
Грім гогоче, а б.шскаnка 
Хмару роз;~.11рас. 
Іде собі наш Яре:11а, 
Н1чоrо не 6ачuть; 
Одна думна усміхпотьсл, 
Л ;J,руга зап.1ачс. 

»Т:1м 01tcaua, та:11 весе.10 
1 D cipiJi СDІІТШІі; 
Л тут, а тут ... що ще бу;J.е? 
)Іожс, ще заг1111у І« 

А тим часом з-за ба!Іраку 
Півень •К)'К)"ріку І• 

1 



Задзво1111.111 в усі дзво1111 

По всіІt Унраїnі; 
з~шр!!'Іа.111 rafi,\aMl\IШ: 
»Гине ш.1nхта, гине І 

f1ше шляхта І Погу лnсм 
Та x~tapy на~·рісм І« 

Зat!нn.1ncn Смі31і11щ11па,-

Черпо1111!і бен нет. 

(l'a11aRna .) 

Хмара •1срвоніс; "' 
Л наііпсрша )!c,\вe,\in1ta 
Небо нагріває. 
Гор11т1> Смі.1а-Смі.1ш1щш1а 
l{ровІО 11і,\п.1ивас, 
Гор11ть Норсунь, го1шть Itauio, 
Ч11Г11р1ш, Чер1;ас11; 

Чор1111м ш.1яхом заuа.1а30, 
І 1tров по.111дас11 

Аж у Умань 

llo По.1і.1.1ю 
Го11та бснкетус, 

А За.1ізшш в Смі.шпщ1ші 
Дама.сJ\у гартус. 
У Чер1tасах, де 11 Ярема 
Пробус свя•1е1шіІ. 
-»Отта11, оттак І Добре, ціт11 І 
~Іор,\уіІтс скажен11х І 

Добре, х.1опці І« 
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- На базарі 
За.1із11nк ryr.ac. 
Кругом пекло; гаfідама1ш 
П о пе1tду гу.1шоть. 

А .Ярема-страшно гляn)"ть
По тр11, по чот11р11 

Tai; і 1t.'Іаде. 

»Добре, с.шrу І 
~Іатері їх x11pn І 

Оттак, оттак І В раю будеш, 
Або есаром. 

Грвt!, сину І Іlу · те, діти І• 

І діт11 11аfІ11у.1и 

По rор11щах, по ко11ор:u, 
По ,1ьохах, ус10.1п; 

Dcix ук;~ад11, nce забрали. 

-•Тепер, х.1опці, буде І 
Уто~ш;шсь, ')ДПО•шньте І• 

У л11ці, базари 
Кр11.111сь труnо.11, n.111л11 кровrо. 
•Ма.10 [(ЛЯТІІ!d 1tap11 I 
Ще раз греба пере~1у1111ть, 

> ; 

І 



-1Стріваі! .!ШШЄRЬ : 

П11mи Галайдою Іс 
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Щоб uo nовставазш 
Нехрещені, itляri душі Іс 

На базар абіра;~псь 

Га!Ідамахn. 
йде Ярема, 

За.1ізпsm гупав: 

»Чу сш, хJТопче? Ход11 сюди І 

Но бііlсь, пе влякаю.« 

»ІІе бо1ося І• Зuявш11 шапку, 

Став, мов перед па11011. 

»Ві;µtі .1я тн? Хто т11 таюtй ?• 
»Я, папе, в Ві.1ьшашr.« 

»3 ВіаьшаІ!ої, де т11таря 
Пен вакордува.ш ?« 
•Де? Якого?« 

-»У ВізьшапіІІ 

І naлt)"rЬ, що вкра.ш 

До•1ку noro, коз11 знаєш.• 

•дочку ... у Візьша11іn ?с 
•У т11таря, ко.ш зuавав.« 

•Оксано, Оnсапо І« 
Ле),Dе в11мовпв Я рєиа, 

Та І! )·пав до·до.rу. 

•Ero І ось що... Шкода хзопця І 
Проn~тр11, М11ко:~о І• 
Провітрuвся.-

»Ватьку І брате І 

Чои я ue сторухnІ!? 
Дайте яожа, даІ!те crr.1y, 
~Іукп Лтсам, мук.п І 
Му1ш страшної, щоб пе1<ао 
Тряслося та мліло І« 
»Добре, с1111у, ножі бу,"Іутr, 
Па святес дідо. 

Хо;~.ім з ІШ>ІІІ у ::rнсюшу 

Ноші гартуват11 І« 

»Ходім, ХО;\Ї)f, ОТЗ.Уаt!Є І 

Бать11у т11 міfІ, брате 

JІ!Ш сдшшn І На кра!! світа 

Полечу, ,,оста11у, 

З пе11.1а в11рву, отамапе ... 
І/а краі! світа, папе ... 
На краІІ світа, та пе uаІІд)', 

Не uаПду 01tca1111 I« 
-»Моіке fi 11аnдеш. А як тебе 

Зовуть? Я пе знаю.• 

-»Яре><ОЮ.« 
-•А прізвище?« 

-•Прізв11ща 11е маю І• 
-•Хіба баfІстрюк? Вез прізвпща ... ? 
Зап11ш11, М11кодо, 

У ре естер І llexafi бу ;i..e ... 
Нехай буде Гол11ІІ J 
Ta.it і ПІІПШ І« 
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-•Ні, погано І• 
-•Ну, хіба Відоrо?« 
-•І це не так.• 

-•СтріваІ! m1шe11i. : 
П11шп Газаnдо10 Іс 

Запuсаuо. 

-•ІІу, Гала!!до, 
Поїдеи rулятп І 

Найдеш долю. А не наfідсш ... 
РушаІ!тс, хлоnята І« 

І Ярем~ дат~ коня 

ЗаІ!вого з обозу. 
У сміхнувсл па воро11і11, 
Та 11 знову у сльози. 

В11їха.1n ва цар1шу; 

Па.1ають Черкасu ... 
-•Чп псі, дітп ?с 

- »Усі, батьку І« 

-•ГаnдаІ• 
Простяr.1ася 

По діброві по на;~.. Дuіпро1о1 

Козацька ватага. 
А ва пn.1ш кобзар Во.1ох 

Перспагп·вагn 
Шкап;~..uбає па ко11uку, 

І\озака1о1 співав: 

•Гаnда11ак11, rall;i..aмaкn І 

Залізnnк грас.« 

Поїхали. А Черкаси 

Палають, палають. 

Баtідуже І Ніхто 11 пе гляп·~' 
СУіtотьсл та лають 

Кляту шляхту; хто ба.1ака, 

Хто кобзаря сзуха. 

А За.1ізпяк попере!\)' 

Нашорош1ш уха, 

Іде собі, .1юльку курить, 

Ніко){)' пі слова; 

А за 1ши 11іипІ! Ярема. 

Зезена діброва 

І те111111!і ral!, і Дпшр дужпО, 

І вuсокі rop11, 
Небо, зор1, добро, nюд11 

І лютеє горе-

Все пропало, все І 

Нічого 

ІІе знас, 11е бачить, 

Як уб11т11ІІ. Тяжко йому, 

Тяжко, а ne плаче. 
НІ, пе пла•1е: зи1я люта 

f 



Лtална ВІІПІІDаЄ 
його СЛЬОЗІ!, дав11ть душу, 

Сер110 розднрас. 

»011 вu сльозп, дрібні с.1ьоз11 І 

Ви змuєте горе; 

Зw11ІІте l\oro І Тт1шо І нудно І 

І сuньоrо моря, 

І Дніпра, щоб пилить .1юте, 

І Дніпра не станс І 

За11а.паст11ть хіба душу? 
Оксано, Оксано І 
Де т11? де тн? Под11n11сп, 

Моя т11 едина І 

Под1ш11ся на Л рему І 

Де т11? Може, r1111e; 
Може, тяж~;о 1с1е11с до.110, 

к.1сне, умірас, 

Або о пана у каnдапах 

У ск~епу ~;онасІ 

Mo;i;e, зrадус Лрему, 

Згадує Вільшану; 

Може, ~;аже: >обнімімось, 

На оік11 во11лісм, 

МіІІ соколе І НехаІІ Лпх11 

Знущаються І« 
Віє, 

Віє вітер а за .'!нману, 

Гне тонопю n по.1і, 
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діn,rнна nохн:шться, 

Кудн гне недолп; 

Посумуо, пожуриться, 

Забуде і, може ... 
У жупані сама пані, 

Л Лпх ... 
Боже, БожеІ 

Kapatl ІІСКЛОМ АІОЮ душу, 

В11л11Іі муки wope, 
Розб1U! кару надо нно10 І 

Та не таким горем 
Itapal! серце І Розірветься, 

Роспадеться камінь І 

До.1с моп, серце моє І 

О11са110, О1<сано І 

Де т11 ді.1асп , поділась?• 

І х.111ну .111 с.1ьоз11; 

Дрібш ·дрібні по.111.1fІс11 

Де no1111 о:плf1сп? 

Л За.1із11як га.І\ амакам 

Ве.1uть ош11111т11сь: 

- »У ліс, х.1опці І Вже світає, 

І коні прпста.111; 

Попасе110 І« 

І тихенько 

У .1іс та 11 схова.д11сь. 





•Що, т11таря вбшш 'І« 

»Ба 11і, дядьку; батько :оаза" 
Що його сnадн.ш 

Отті Ляхи, що там аежатt• 
І Oxcany вкрааи. 



Зійш:~о со11цс. Унраїuа 
Де пала.1а, Т.]іда, 

А де ш.1яхта, заперmuся, 

У буДJшках м.1і.1а. 

Снрізь по сезах ш11бешщі : 

ІІавішано трупу 

Тільно стзрш11х, а тан m.1яхта 
Купою ua 1tупі 
На у.шцях, 11а розпуттях; 

Собаюr, ворош1 

!дять ш.1nхту, нзюють очі, 

Ніхто 11е боро1111ть. 
Та 11 11іко)1у: оста.111ся 

Діт11 та соба кн; 

)Іtішш навіть з рога,1аш~ 

Пішлu в гаІІдамакп. 

Оттаке·ТО бро !ПІХО 

По всіtІ Украї11і І 

Гірше пек.1а... А за·віщо, 
За-що зю;~.11 г1111уть? 

ТОІ'О·Ж батьна, тані ж ;\іти, 

jlt11т1Hi та брататься І 

Ні! 11е вмі.ш, ІІС хоті:u1 І 

Треба роз'с;~.паться І 

Треба кров11, брата нров11, 

Бо заздро, що в брата 

є в 1{0)10рі ' на І\DОрі, 
І весело в хаті І 

»У б см брата І Спа.шм хату!«
С1шзалr1, і сталось. 

Все·б, здасться І Ні, па кару 

С11ротu оста.111сь.-

Гупалівщ1111а. 
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В с:~ьозах росз11, та й впросJІи, 
Замучені рукп 

Розвяза.111сь, і кров за кров, 
І мукн за мукп І 
Боз1~ть серце, я1> згадаєш: 
Старше Сзавя11 діт11 
Впп,mсь кровю. А хто в1111е11? 
І\сьо11дз11, сзуітn 

• .Ма11друва.ш гаІІдюrаrш 

Лісам11, ярамu, 
А за шrш1 і Га.1айда 

8 ДрібНІІШІ С:ІЬОЗа)Ш. 
Вже шшу.'D1 Воропівну, 

Вербівку, в Ві.1Ьшапу 

П р11їха.111 . 

- »Хіба спnтать, 

Сп1~тать про Окса11у? 
Не сп11таю, щоб не зна.ш, 

За·що пропа;~.аю.« 

Л тш1 часом гаіІ;1амак11 

й Ві.1ьшаuу м1111ають. 

Пuтасться у х.1опч11ка: 
»Що, т11таря 0611.111 ?с 
»Ба 11і, дядьку; батько казав, 

Що Иого спа.111.111 

Отті .1ях11, що та" .1ежать, 
І Оксану вкра.1н; 
А титаря 11а цn1111тарі 

Вчора похоnа:ш.« 

ІІе дослух'1n... »ІІес11, 1tошо !« 
І ІІОDОДІІ юшув. 

І 



»Чом л вqора, покп ue sвan, 
В •1ора ue sагппуn І 

Л сьогодні, J(О.~п 11 умру, 

3 домоnшш nстану 
Шу1шть тебе. 

Серце мое І 

Оксано, Оксано І 

Де ТІ!?« 

За:11оnк, зажур1шся, 

Поїхав ходою. 

Тяжко ІІому, cipoiraci, 
Боротпсь з нудьгою. 

Дor1ran сnоїх. Бороn1шів 
Вже Х}-ТЇр МІШЗІОТЬ; 

l{орчма тліс з стодо:юю, 

А ЛеІtб11 немае. 

УсАІіхнуnся міі! ЯреАІа, 
Тяжко усміхнуnсл: 

»Оттут, оттут поза11чора 

Перед Жидом гпуnся, 

А СЬОГОJ\ІШ ! ... « 
Та !І жаль ста.•о, 

Що ЛІІХО !JШІ)'ЛО. 

Га!Ідамак11 по над лрои 
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3 шляху поnсрну л11; 
Наганюоть піп-парубка; 

Хлопець у сnпт1ші 

По.1атаніІІ, у постолах, 
На плечах торб11п11. 

»ГеІ!, старченя І Cтpinati ю1шепь Іс 

»Я не старець, пане І 

Я, як бачте, ralt;r.a:11aкa.• 

- »Я1шІt же поган111! І 

Ві,,кі.1я тп ?• 
- »3 І\11рпліn1ш« 

»А Буд11ща знаєш? 
І озеро І(оло Буд11щ ?« 

.· 

»І озеро зна 10, -

Отт:вr nоно; отсш1 яром 
Dтра.1111те до І1оrо.« 

•Що, с1.огоJІНЯ Ляхів бачив?« 
»Ніде ні одпого І 

Л n•1opa бу.10 баг:1то.
Ві11ю1 не cnsrrн.111, 
ІІе да11(1 Лшш про~;ляті. 

За-те Ух і б1т.ш І 

І л, tl бать1'0 сnят1ш ножем; 
А мат11 ле з,,ужа, 

А то 11 вона б ... « 



w 

- »Добре, хдоn<1с І 

Ось 113.·Ж тобі, друже, 

СсІІ дука•шк, та 11с згуб11 !« 

У зnn зо.1отого, 

Под11nпnся: 

»Спас11бі na>1 І• 
- »ІІ у, х.1опці, n дорогу! 
Та чуєте? Без гомону І 

Гn.1аІІдо, за мною І 

В отсі>~ яру с озеро 
й ліс 110 під горою. 
Л n лісі С І(..~рб. 

Яг. nр11їдем, 

То щоб круrо~• стад11, 

C1taжi1 хJІопця>~ І 

~Іоже JІЬОХІІ 

Стерегти оста.1ась 

Яка погань.« 

~s "'Si =:: 
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Пр11їхади, 
Ста.111 кругом ліса; 
Д11вплтьс11: 11сма 11і1tого. 
- •Ту іх цо сто біса І 
Які груші уродшшІ 
Зб11ваІітс, хполлта І 

Швпдчс, шо11дче І Отта1t, отrак І• 

І 1tо11фсдсрат11 

Пос11nа.'111сл до-долу, 
Груші г11u.1обо1tі. 
Позб11валu, у11орал11сь; 
Іtоза1<а)1 11і ороч І 
ІІаІішп11 т>0х11, скарб забраJІ11, 
У Ллхів к11ше11і 

Лотрус11п11, та Іі потяг.111 
J{арат11 ОІСрзе1шх 

У Л11сл11ку. 



Смерка.1ося . 
І з Лисянк11 

КруІ'О)І засвіт11.10; 

Ото Го11та з За11із11лко)1 
Лю.1ь1ш закур11л11,-

3 гаіі;\амакаш1 

Лж страшноІ 

І в neк:ri не вміють 

Оттак кур11ть І Гш1т1й Тик11ч 
Крошо черnоніс 

Ш.1яхетьс11ою, ж11ді nсь11ою ; 

А 11а:1 111111 па .1ають 

І хати11а і будщrок · 
Мов до.1л 1н1рас 

1Зе.1июж1101·0 11 ІІС\ІОЖНОГО 
А сере;\ базару 

Стоїт~. Гонта з Задізнлком, 

Іtрнчать · 
»Ляхам 11a pu І 

!\ари Л яха)~, щоб каялпсь І« 

І діт11 нарають 

Стогнуть, п.1а •1уть : оден проснть, 

Друг11 і! прок .1 11 нає ; 

То/1 мо .1 1rгься, сповідає 

Гріх11 перс,, братом, 

Уже nб11тш1 . 

Бенкет у Лисянці, 

(Старосвітсь1шn буд1шок.) 
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Не мнлують,
Ііарають завзяті. 

Яr< смерть люта, не вважають 
На літа, па вроду 

Шляхтя110•1101 й ~ю1діво•нш
Тече кров у воду. 

Ні 1tа.1іка, а·ні старий, 
Ні мала д11т1ша 
Не остались, ne вблагад11 

Лихої годию11-

Всі полягпй, осі покотом, 
Ні душі ЖІІВОЇ 

Не оста11ось у Л11сянц1. 

А пожар у-двоє 

Розгорівся, розпаааnся 

До СЗ.Мої хмар11. 

А Галаnда, знаn, гукас: 

ь!{ар 11 Ляхам, кар11 І« 

Мов с11ажен111!, мертвих ріже, 

Мертв11х віша, палить. 

»ДаІ!тс Ляха, даІ\те Jlt11дa І 

Мало мені, мало І 

).(а!!те Ляха, даІІте крови 

Наточить з поган11х І 

!і рови морс". мало моря І 

О1;сано, Оксано І« 



Так Га,1аІІда кр11ч1пь, rука 
Ляхів no пожару. 
А тим часом гайдамаки 
Столи вздовж базару 
Постав11л11, несуть страгу, 
Де щ6 запопали, 
Щоб за·світла повечерят1 •. 
»Гуля!! І« загуt<а.1111. 

Вечерюоть, а "ру гом 1х 
Пе1;ло червоніс. 

У по.1умї, повішані 
На t•ропвах, чорніють 
Панські труп11. 

Горять крокви 
І падають з НЮІП. 
»П11fіте, діт11 І П111!те, лиІ!тс І 
З 11анамп так11м11, 
JІІожс, ще раз зострі11е11ось, 
Ще раз погулясu І« 
І поставець одшш духом 
Заліз11як черкас. 
•За прокляті ваші труп11, 
За душі прокляті 
Що раз в11шо. ПuІІте, діт11 І 
В11пси, Гонто, брате І« 
•ПостріваІі, п дожидаю, 
Що Лях11 про~;:~яті".• 
Лрема встав : 

- •Які Ляха?• 
•Отто·бо запзят111і І 
ПиІ! rорілку, мі/І голубе І« 
- »Лкі Ляхи, брате?« 
- •По тіи боці, у буд111шу 
Заперлась прокляті.« 
- •РозвієwоІ« - хШкода иуру 
Старосвітьска шту1;а І 
А ще ripwe, Богданові 
Мурували ру1ш І« 
- •Богданові? Шкода, шкода 
Гетьманської праці І« 
- »Я посзав сказать про~:ляruи, 
Щоб вида.111 Паца: 
По1111лу10 І Не в11дадуть
Порох засипа10". 
ЛотаІ11111ки вже зроблені".« 
- •І Лях11 гуляють? 
Лі чать зорі? Добре, брате 1 
А поки що буде, 
В1шсм чарку І«-

»Добре, ВІІПСJІ І« 
»П11!!те, добрі люде І 
Та не дуже, бо ще, може, 
Не Іt611чuл11 кар11 І « 

- •Не конч11.1и І". ІІ11fІте, бuііте І 
Гра!!, cniвalt, кобзарІО І 
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Не про д1д10, бо незгірше 
й м11 Ляхів 1;арасм; 
Не про .!ПІХО, бо м11 fіого 
Не з11алп fi пе з11асм.
Веселої ут1111, стар•1е, 
Щоб зеи.ая .11ом11.1ась, 
Про вдови111о·молоди11ю. 
JІк вона жур11лась.« 

І\обзор (фас n nр11сnівує\: 

•Од се.1а до села 
Танці та муз11к11 : 
Ryp1ty, яйця продала, 
Ityпmo черсв11к11 І 
Од села до се.1а 
Буду танц1оват11: 
Ні хоровп, пі во.1а, 
Оста.1асп хата. 

л омам, я продам 
Кумові хат1111у, 
Л куп.1ю, я зроб.1Ю 
Лточ1tу під т1111ом; 
Торг)·nать, ш11пхувать 
Буду чарочкаип, 

Танпювать та гу пять 
Так11 З паруб1;а1ш. 

Ох вп, дітю1 мої, 
Мої голvбята І 
Не журіться, под11вітьсп. 
Лк танцюс мат11 І 
Сама в наІtмu піду, 
Дітоr; в шко.1у одда)J, 
А червош1м черев11чкаи 
Такн дам, та1ш да)1 f« 

•;::І;обрс І добре І Ну, до таnц1n, 
;:І.о танців, кобзар10 І« 
Cnin111l вшквар11в. 

Навприсядки 
Піш.ш по базару 
Зеwnя гнеться". 

»Ну·мо, Гоuто І« 
»Ну·и, брате Макс11ме ! 
Ушкварю10, ~•ій голубе, 

lloк11 пе заг1111е" І« 

•Не д11вуtітеся дівчата, 
•Що п обі,,рався; 
»Бо міtі бать1<0 робнв ~•лад1<0, 
»То 11 п в ііого вдався.• 

- »Добре, брате І ЄІІ·жс Богу І« 
»А ну ти, Макс11wе І• 
.постріваІі л11ш І• 



»0ттаJ\. ЧШШ, ЛК Я ЧJШЮ: 
»ЛІОбІІ до•щу аб11 •11110, 
»Хо11 попову, 
»ХО•І дякову, 
»Хоч хорошу нуж11коnу І• 

Dci та пцють, а Гала ІІдu 
Не чус, не ба~1ить; 

Снд1ггь собі ні11е11ь стола, 
Тяжко-важко плаче. 
Лк д11тuна. 

t/ ОГО·б, ба Ч CJI ? 
D червонім жупані, 
І золото, і слава с." 
Та НС'І!а Оксапн І 
ІІі з КІІМ ДОЛІО поділ11т11, 
Ні з ~шм засnіватн І 
0;\СІ!·ОДСІІ СІІрОТОІО 
Муснть пропадатu І 

А тог6, тоr6 n И(} з11з с, 
D~o іІого О11сана 
По тім боці за Ti1.i1•1 e>1 
В буд111шу з напамн, 

3 тими сам11ш1 Ляхами, 
Що замордували 

Ії батька. 

І!е,\ОJІІОди І 
Тепер заховались 
За иураи11, та дивитесь, 
Як Жид<r JІ011а10ть, 
БраТІІ ваші І 

А Оксана 
В вікно поглnдас 

На Лисш1ку засвічену. 
»Де то иіИ Ярема?" 
Сама думас. 

Не знас, 
Що ві11 коло 11еї, 
У Лислнці,-не в сюrт11ні. 
В червонім жупані, 
Сидить оде11 та ду"а о; 
»Л.с мол О11са11а? 
Де вона, мон голуб1<а 

Пр11боркана, плаче?• 
Тяжкu йому' 

А із пру 
В 1{11ре1 коза•1і!І 
Хтось крадеться. 

- »Хто тн таю1fІ ?• 
Га.1аftда питас. 
- »Л посланець пана Го1tт11. 
ІІсхаі! 11огуллє, 

,W 
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і3сі та~щють, а ГалаflАа 

llo чує, не бачить ; 

СидJІтn собі кінець cтoJra, 

Тяжко-важко плач~. 





Я підожду.« 

- •Ні, nc діждеш, 

JІt11дівська собако І• 
- •Xooafl Боже І Який а Жпд? 
Бачиш? Гайдамака І 
Ocr. nap11цuna r.oniflкa, 
Хіба т11 не знаєш?• 
- »311а10, знаю І« і свячеnnІІ 
3 халпn11 виІ!мас. 
- »Пр11з11аnаІІсь, проюrптиJ! Жиде: 
Де моя Onca11a ?« 
Та 11 замахпувсь. 

- »ХоваІІ Боже! ... 
В буд1111ку ... s панами ... 
Вся n золоті ... « 

- »ВІІручаfJ же І 
В11ру11аІ!, прог.лnт11ІІ І• 
- •Добре, добре... Які-ж бо ви, 
Яремо, завзяті І 
Іду зараз і виручу: 

Гроші мур ла~tа1оть 
Скажу Ляхам: замісць Паца ... • 
- •добре, добре І знаю. 

Ір;11 шnпдче І« 

- •Зараз, зараз І 

Го1пу забавзпі\те 

3 пiD·)·npyra, а там uеха!І І 

Ідіть ще, гу ляІІтс ! ... 
П.удп nезтп ?• 

, ... 
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- •В Маfіда11івку 
.В 1\Іайдашоку,-чуєш ?• 

- •Чую, •1ую.• 
І Галаnда 

3 Го11то10 та11ц10с. 
А ЗаlІізпяк бере кобзу : 
•Пота.~щ10ІІ, 1;обзар10 І 
Я зarpa.io .• 

Наnпр11сядк11 
СліппіІ по базару 

Омпрає посто.~амн, 
Додас елова.'1П : 

»На0вrород1 пост11р11ак, постирнак; 
Ч11 я·ж тобі пе козак, не козаR? 
1ln л-ж тебе не mоблю, не ЛІОбшо? 
1ln n·ж тобі череnuчнів пе куплю? 

КуnІІІО, Ryn.1ю, чорнобрпоа, 
П.уп1110, куплю того дива. 
Буду, серце, ходить, 

Буду, серце, шобпть.с 

101! rоп-rопака І 
Пошобпла козака, 

Та py;i.oro, та староrо
Л11ха додя та11аІ 

Ід11-ж, доле, за журбою, 

А то, стариІі, за водою І 

А Я--'І"ак до шапку. 

j 
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Вищо чар1(у, nншо другу, 
Внпю третю па потугу, 

Плту, шосту, та ti J(інсць. 

Пішла баба у танець, 
А за нею горобець, 

B111\pyтacoJ.r, nахн.'Ілсом .. 
Мо.1одець горобець І 

СтарнІі руд11іt бабу кл11<1е, 
л та liOJ!Y ду ЛІО ТІІ'ІС, 
)}Оженнnсл, сатано, 
ЗаробллІІ же па пшоно І 
»Треба діток го;1уnать, 
»Треба ;t,i тo1t одлгать, 
А л буду доб уnать; 

»Л тн стар11іі не rрішп, 
»Та в запіч 1\у ко:шшн, 
»Та моnчп, не цншн І« 

»Я1; бу.1а я мо.10,1ою 

преподобшщс10, 
Поnіс11.1а хnартуш1111у 

Хто іі,1е, не мннс, 
над nі1tо11111щею ; 

То к1шне, то моргне. 
Л Я ШОDІ\О~І DІІШІІUаІО, 
В tшатнро•шу n11r.1л;\аю. 
Семеш'і, Ina11ti І 
Надіnаtіте жупанtі, 

Та хо,1імо погуJліімо, 
Та сядемо заспіваіімо !« 

»Заrанлііте І\DОЧІ{У в 60~11{у, 
Л 1tурчата n вершу І 
Снджн, с:кал\.11, стара С)'КО 
1\ ому да.~а спершу ? 

»!". гу! 
Загнуn батьtю дуг у, 
Тягне мат11 супоню, 
Л тн заnяїИн, дон ~о І« 

»Ча ще? Ч11 roi\i ?« 

»Ще, ще, хоч погану! 
Самі нога носять.« 
»Ой с11п с11ріnець 

Та 1;р11ш11 опе11ь1ш І 

Дід та баба, то Jt до ладу 
Ооос раденькі. 

"011 с11п с11рівець 
Та 1<риш11 петруш1ч І 

»01! снп с11рівець 
1.'а наr;риши хріну І 

ЯR дід бабі 

»01! с1111 nоду, воду 

Та пошу1шіі бро,1у, броду І ... « 

- »Годі, годі І « Rричить Гонта: 

»Годі І Погасає . 
Світла, діти І ... А де Лейба І 

Ще iioro немає? 
Наtітн /!ого та повіснть І 
Петелька свштча І 

Га/Іда, діт11 І Погасає 

Каганець І(Озач111і І« 

А Га.~аі!да: 

»Ота>~ане І 

ІІогу.1яііJ10, батьку! 

Д1ш11сь: горить: на Gазарі 
І n11д1щ, і глад1ю. 

Потанцюєм . Граtі, кобзарю!« 
»ІІе хочу rулятп І 

Огню, діти І Дьогтю, клоч•ш І 
Давайте гармати І 

В л отаІІrшюr пустіть огонь І 

Думають: жартую І« 

Зареві.111 гаі!дамак11: 

»Добре. батьку І чусм І« 
Через греблю пова.111.111, 

Гукають, співають. 
А Га.1аlІда кри•1ить: 

»Батьку І 

СтіІ!те І Пропа;щю І 

П остріваfіте. не вб11ваJ!те : 

Там моя Оксана І 

Год11но11ку, батьк11 мої І 

Л її достану І« 

»Добре, добре! Залізнлче, 

Гук1111, щоб пал11л11 І 

Препод6б11тьсл в Ляхами ... 
Л тн, сuзокр11л 11 1!, 

Huli;i;eш JWYГY І« 
Оглл11увсл

Га.1а!!дu немає. 

Ревуть горн, будшrок 

З Ляхами гу ллє 

Коло хмарu. 
Що осталось, 

Пеклом запалало." 
»До Гала/Іда?« Максим КJІІІче. 
І сліду не стало. 



Ш{!~~->~ ~-
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Покn х.1опята таuщовадл, 
Лре;11а в ЛсІІбою прокра.шсь 
Аж у будuuок, в саш1fі .n.ox; 

Оксану в11хопив чуть ;юіву 
Лрс>~а з дьоху, та 11 11олинуu 

У Лсбсд11н ... 
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»Л сйрота 3 Ві.1ьша11ої, 
С11рота, бабус10 І 

Вать11а Ляхu 3амучшш, 

Л мс11с-боюся, 
Боюсь з1·адать, моя си3а І
Узя.11'1 3 собою. 
Не росrшту!і, бабусенько, 

Що бу.10 30 АІІІОІО. 
Я молнлась, л 11.ТJа]{ала, 

Серце розрІІвалось, 
С11ьо311 сохл11, душа мср.1а ... 
Ох І я11 611 .я зна.1а, 

Щ6 побачу Ііого ще раз, 
Що обніму знову, 
В·дпос, в·трос·б в11тер11і.1а 

За сд1111е с.1ово І 

ВnбачаІІ, мон ro.1yб1ro І 
~Іоже я гріш11да? 

Може, Бог за те І! 1rарає, 
Що я полюбила ... 
lіо.1юб11.1а стан n11co1111ii 
1 11аріі очі, 
По.11об11.1а, ЯІ< умі.ш, 
Л1< ссрдснь1'0 хоче. 

ІІе 3а себе, не 3а бать11а 
Молилась п неволі, 
Ні, бабусю, а за Jioro, 
За &111.1ого до.110. 

Jtapali, Боже І Твою нраnду 
Л ш1терпіть мушу. 
Страшно сказать: я дума.1а 

Лебедин . 
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Занапастять душу. 
Як·бн ne вів,-може б ... може, 
1 3aнanacтu;ia. 
ТяжІ{О бу ло І Л думала : 
О Боже мій мппдtі І 
Він сuрота, хто без мене 
nого uр11вітає? 
Хто про долю, про недолю, 
Як я, p03Dllтac? 

Хто обіІіме, як я, ІІого? 
Хто душу покаже? 

Хто с11роті убогому 
Любшо тебе с&аже? 
Я т:ш думала, бабус10, 

І серце см і.ял ось: 

Л с11рота, без матері, 
Без батька оста.1ась, 

І він оде11 на всім світі 
Мене nip110 л10б11ть; 
А по•1ує, що я nбнлась, 
То 11 себе погубuть. 

Так я думала, мо.шлась, 
Яtда.1а, ппглядала: 
Нема ІІого, не прибуде І 

Одна я осталась ... « 

Та 11 заплакала. 
Чер1111ця, 

Стоп коло uеї, 

j? 



•Я сf1рота з Ві.1ьша11ої, 
С11рота, бабусю І 

Батька Лnх11 замуч11~11. 

Л ме11с-боюся, 

Боюсь зrа,'\ать, :.~оя сиза 1-
у зялй з собою. 





Зажур11пась. »Бабусенько І 

Скаж11 мені: де n ?• 
»В Лебедшtі, моя птапшо І 

Не ncтa.Dall тп хоора.« 

»В Лебедш1і? ЧJІ дaDuo n ?• 
•Ба ні, !!ОЗ.1ВЧОра.• 
»По·за·nчора ?". 

СтріваІ!, стріоаn І". 

Пожhр пад DОДОІО". 

Жид. буд1111ок, МаІ!.1,аnівка". 

Зоnуть ГалаІ\до10".« 

•ГалаІІдоrо Яремою 

Себе uазнвас 

Toti, що npuвi;i.« 
•де віn, де він? 

Тепер же я вн:uо І".• 

»Через тиждень обіцявся 

ПрuІ!тu за тобою.• 

»Через тпждень? 

Раю иіІ!, покою І 

Бабусе11ь1tо, мину 11ася 

Лахал rод1ша І 

Той ГамІ!да-міn ЯремаІ". 
По всі/! ~'країні 

його впа~оть. Я бачпла, 

Як села rорі:ш; 

Л бачила: 1tат11 Ля.х.п 

Трус11лпсп, м.:~іли, 
Як хто скаже про Гала/іду. 

Зпають nonu, впають, 

Хто такаІІ і відкілІІ вів, 

І 1tого шукас І 

!\!еве шуrtав, мепе па/ішов, 

Open СПЗОІtрппuІ! І 

Прш~іrаІ! же, мі!! соко.пе, 

)ІіІІ голубе сuзиІІ І 

Ох, як nесєзо па світі, 
Я1t весело стало І 

Через тиждень? Бабусенько?". 

Ще тр11 дві осталось. 

Ох, пк довго І". 

»Загрібаіt, м:1мо, жар, жар, 

•Буде тобі до•11ш жаль, жаль".• 

Ох, як весело ва світі І 

А тобі, бабусю, 

Чu весєло?с 

-•Я тобо10, 

Пташко, веселюся.« 

•А чoit же тп ue співасш ?« 

»Я вже одспівала". 
Піду' ДЗВОШІТЬ до вечерні.« 

Oкc:ura осталась; 

Пожур11.1ась, усміх11удась, 

Па.'Іа на ко.1і11а 

І мо:штьсn за Яре~1у 

Щ11ро, ЯК ДІІТІШа. 

Через т11жде11ь в Лебедп11і 

У церкві співал11 : 
•Ісаіл лику І! І« 

В·рапці 

Лреиу в111ча.1и ; 
А в-вечері иіІ! Ярема 
(От хлопець зв1111аІІниІі І), 
Щоб 110 сер,,11ть отамана, 

Пок1111уо Оксану: 

Ляхів 11011ча. З ЗалізпяRом 

Весілля спраnллс, 
В Ума11щ1111і , на пожарах. 
Во11а в11r.шдас; 

В11г.1лдас, •ш пе іде 

З боnра1111 в rості

Переnезт11 із ке.1іі 

В хату 11а помості. 

Не жур11ся, споціваі!ся 

Та Богу молuсn І 

А мені тепер па Умань 

Треба nодиn11тьсл. 

І 
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М1ша~оть дні, )Іинас .1іто, 
Л Україна, знаfі, гор11ть; 

По селах плачуть голі діт11: 

Батьків немає. 
Шелестить 

Пожов1•ле листя по діброві, 
Гу пя1оть хмари, сонце сп11ть; 

Ні.:1е но чуть л~одськ6ї мов11; 
Звір ті.11.ко внє, !іде в седо, 

Де •1ус труш1. 
Пе ховалп,-

Вовків Ляхащ1 го;1ува.1и, 
Аж пок11 cнiro)J зw1ес.16 

ОгрfJзк~1 вовчі. 

ІІе сппш1.1а хуртовина 
Пекельної кар11: 
Ляхи мерз.ш, а козак11 

Грія11сь на пожарі. 

Гонта в Умані. 

Хоал11л11сn rаnдаиамя. 
На У.~а11ь ідуч11: 
•Будем драт11 , nа11с·брате . 
З кит3nии: 011учиІ• 

Встала 11 necua, чорну зсм.110 
Сонну розбу д11ла, 

Уквітчала її рястом, 

J3арвіuком nокр11.1а; 
І на полі жа!!воронок, 

Солове!!ко в гаї 

Зе)1 л~о, убрану вес11010, 
В·ранці зострі•1а1оть ... 
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Paft та п годі І 

Л ;ря 1;oro ? 
Для JІЮДІІІІ ••• 

л .1юд11? 

Не хотять на !\ого 11 глянуть, 

А глпнуть-огу,,ять. 

Треба кров10 домалювать, 

Освітить пожарО)І ; 
Сонця )Jало, рясту ма.10 

І багато хмар11 . 

Пект1 мало! ... 
Люде, .nioдc І 

І\0~11-то а вас буде 
Того добра, що )<а стс? 

Чуд11і, чудні n1оде І 

Не с111111н .1а весна кровн , 

Ні зпост11 тодськ6ї. 

Тяж.ко гдлнуть ; а згадr~.см

Так було і в Трої, 
Так і буде. 

ГаіІдамакп 

Гуляють, карають; 

Де 11 роїдуть-землп горить ; 

І\ ров10 11ідп.111вас. 
Придбав Максим собі сш1а 





Аж ось ведуть r:щца.11аал 

Ксr.011дзn взуіта 
І дпох хлоппіn. 

- »Гопто, Гпвто І 

Отсе ТDОЇ АЇТИ r 



На DCIO Украіuу; 

Хоч uc рідuиІІ c1su Л рема, 
Л щ11ра дят1111а. 

Макс11>1 рішс, а Ярема 

ІІе ріл;е-лютус: 

З 11ошсм в руках, на пожЛраJ.: 

J ДІІІОС 11 почує. 
ІІе 1.шлус, не ми11ас 

Ні11.е пі одного; 

За титаря Ляхам платить, 

За батька r.вnтого, 

За О1(са11у ... 
Та 11 воилів, 

Зга,t.авmп Оксану. 

А Залізняк :-»Гуляй, сипу І 

Поки доля вста11е, 

Погуляєм І• 

Погупяля : 

Rупо10 на купі 

Од К11єва АО Ука11і 

Лягл11 Ляхи труnои. 

Як та хиара, гаІІАамакn 

У>1ань обступил11 

О п1виочі; до cxi,t. сонця 
Умань затояплп. 

Затопкл11, закричали: 

•Rapall Ляха зпову І• 
Покотnm1сь по базару 

I01mi »narodo,vi«; 
Покотшшсь иа:~і діт11 

І каліки хворі . 

І' валт і га.~ас. 
Па базарі, 

Лк посеред моря 

Кріnавого, стоїть Го11та 

З Макс11мо>1 завзятим. 

Rр1111ать у-двох: 

- »Добре, ,t.iтn І 

Оrтак fx проr.:пnт11х Іс 

Лж ось ведуть гаuдамакп 

Іtс1.ондза єзуїта 

І двох x.1onnin. 
- »Гоuто, Гопто І 

Отсе тnої діт11 І 

Ти нас рішеш-sаріж і їх: 

001111 ІІRТОЛИКІt І 

Чого-ж т11 став? Чо>1 не ріжеш? 

Пок11 пеnеm1кі, 

Заріж і іх; бо поростуть, 

То тебе заріжуть І• ... 

»У611Ііте пса І А собачат 
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Cnoc10 аа ріжу. 

Іtл11•1 гро>ІаJІ.У І Пр11знаваІІтесь І 
Що вn? католnкп ?с 

•Катол:mш, бо пас 11атп ... « 
•Боже иіn вслшшІІ І 

Мовчіть, мовчіть І Знаю, зпа10 І• 

Зібралась грома11.а. 

•.Моі 11.іт1r-като3nк11 ... 
Щоб не було врадn, 

Щоб не було погоn6ру, 

Панове гроиадо І 

Л nр11с11гав, брав свяче11111і 

Різать мтоm1ка / ... 
С'шш мої, сина моі І 

Чо>1 в11 ue ве1шкі? 
Чом в11 Ляха не ріжете? ... « 

•Бу дем різать, тату !с 

•Не будете/ Не будете І 

Будь пр6к,1ята 1о1атп, 

Та прок.1ята католu•ша, 

Що пас породила/ 

Чом вопа пас до схіА сонця 

Бу•а не птоппла? 

Менше-б гріха : 
Вu-б уиерJІк 

ІІе католиками І 

А сьоrодuя, с111111 иої, 

Горе меuі з вами І 

Поці.1уf!те мспе, .11.іт11, 

Бо 11е я вбuпа10, 
А nрnсягаІ« 

ІІІахнуп пожек

дітuІІ 11е>1ав І 

Попада4u зарізані. 

-•Тату І« белькотали: 

-»Тату, тату І мu ue Ляхn І 

Mu ... « та 11 за>1оnча:ш 

-•Похоnать х116а ?• 

-•Не треба/ 
801111 катОJІІІКІІ ... 
Сшш моі, сш111 мої І 

Чом в11 ue ве.шкі ? 
Чом порога не різаm1? 

Чом матір не nб11л11, 

Ту прокляту катоm1чху, 

Що пас породила? ... 
Ход,щ, брате І• 

Взяв Мnкс11ма ; 
Пішл11 вздовж базару. 

І 061~дпа вакр1rчалu: 



•Itap11, Ляхам, кар11 І« 
І карат~. 

Страшно·страuщо 
~'мань запа.1а.1а; 

Ні в буд11111tу, ні в 1tостьоді, 
Піде не осталось.-

Всі поляг.ш. 

Того лиха 
Не бу.10 ніко:ш, 

Що в Умані роб11.1ося І 
Базнлінн шrщлу, 

Де у•ш.111сь Гонт11 діти, 
Сам Гонта руіЬ1ус: 

r.Tn пої.1а &юїх діток!« 
Гукас, .11отус: 

»Тп поїла псвелшшх, 
Добру не навчsта ... 
Ва.1іть стін11 І« 

Гаnдамакu 
Сті1111 розвалn,ш; 

Розва.ш:ш, об камі1шя 
І<сьондзів розбnва.ш, 

А ш1tо.1ярів у кр111111ці 
.1І{1Ш11х похопа:ш. 

До самої ночі Ляхів мордувало; 
Душі пе оста.1ось. 

А Гонта крпчпть: 
•Де вп, п:юдоїдп? де вu nоховап11сь? 
З'іл11 моїх діток-тлж1<0 мспі жить І 
ТJІЖКО мені плакать, пі з 1ши rоворпть І 
С11ш1 мої щоби, мо! чорпоброві І 
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Де в11 поховаnnсь? 

Rpoвn мені, кр·ов11 І 
Ш.1nхстьскої кровп, бо хочеться пить, 
Хочеться д11в11т11сь, як вона чорніс, 
Хочеться напитись І Чом вітер не віс, 
Л.ахів не навіє? 

Тяжко мені жить, 
Тяжко мені плакать! Праведнії зорі! 
Схова!Ітесь за хмару, я вас не заІІиав, 
Л діт11tІ зарізав І ... 

Горе мені, rope І 
Де п пр11хплюсл? 

Так Гопта крІІlІав, 
По Умані бігав. 

Л серед базару, 
0 крові. гаІ\11амак11 СТаВІІЛІІ СТОЛІ!; 
Де що запопа.111, страви 1ia11cc:sй 
І сі.ш всчерять. 

Останнля кара, 

Остання вс•1сря ! 

»Гу ллІІтс, СПНІІ ! 
ПиІІте, поки nсться І Б11!lте, покu бtтьtа І• 
За.1ізняк Г)'ІШЄ: •А ну, 11авісн11 1!, 
Ушквар нам що·11ебудь, 11еха!І земля г11еться, 

Hexan поrу.1яють мої козакuІ" 

r кобзар уmкварпв: 
•А мі!\ батько ор а11дар, 

Чоботар; 

~Іоя мати пряха 

Та сваха; 



Чого-ж c-rpaw11i діт11? 

Чого Гo1rra ні611 i;pa,~c, 
Або скарб ховас '? 
Аж трус11тьс11. 





Брат11 мої, соко.111, 

ПрІІDе.UІ 

корову із дібровn 

паш~ста ш1.11есІПІ. 

А я собі Хр11стя 

В 11а1111сті; 

А па лиштві .шстя 

Та :шстя, 

І чоботи і підкови. 

811/іду в-ра п ці до короо11, -

Я корову папою, 

Подо10. 

З парубка.м11 постою, 

Постою.• 

»ОА rоп .т,о вечері І 

ЗампкаІІте, діт11, АJІСрі І 

А т11, стара, пе жур11сь 

Та АО мсuе прпrорпnсь І• 

Всі rу.тя1оть. А де-ж Го11та? 

Чо11 ві11 не гу .1Яс? 

Чому nc uc з коз1шам11? 

Чому не співає? 

Нема nого: тепер nому, 

Мабуть, не до не'і, 

Не до cniвnl 
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А хто такnІ! 

У чopuitl К11реї 

Через базар nерсходnть? 

СтаD, розр11оа купу 

Ляхів мертвих, шука когось . 

Наг-яувсn, два. труnя 

HcDe.mк11x овяв па плечі 

І, по зад базару, 

Через 11ерто11х переступа, 

Іірnєrься D пожарі 
За хостьо;~ом. 

Хто· ж се та11111!? 

ГоІІТа. rope11 б11т11n, 

Несе діт11Іі похооатп, 

Зем.1ею uакрnт11, 

Щоб козаuь1се 11а.1е ті.10 

Собакл 11с ї.ш. 

І темш11111 у.1пця1111, 

Де мс11ше горі.10, 

Попіс Гопта .т,ітnІ! своїх, 

Щоб піхто пе бачив, 

Де ві11 сипів поховав 

І як Гонта плаче. 

B11uic в по.1е, геть од шJІJіху ; 
Свnчеш1n 011І!має, 

І свnче1111м копа яму. 

А Умань' па.лає, 

І 

~. 
J 



СDітrrть Гонті /\О роботи 
І на дітиtі світить. 
Неначе сп.1ять одягнені . 

Чого-ж страшні ді тн? 

Чого Гонта ніби r<раде, 
Або СІ<арб ХОDаЄ? 

Аж труситься. 

Із Умані 

Де-де •1уть, гу1•а1оть 
ТоDарпші гаtідамаrш. 
Гоrпа моn пе 11ус,
С11нам хату серед степу 

Гтrбо"у будує, 

ТаіІ збудуnаn". 
Бере c.шriu, 

:кладе n темну хату, 
и не ДІІDІГІЬСЯ, 11 іб11 чус; 

»Мп не Ляхи, тату!« 
По1с~ав обох, із r•ишені 

It11тai11ty в11і1:.шс; 
Поці.1уваn мертвих в очі, 

Хрестить, накриnас 
Черво11010 к11таіі1<0ю 

Голови 1<0за•1 і . 
Розкрив, ще раз подиnпвся." 

Тажьо-nажко п.1аче: 

»Сшш lІОЇ, СІІПИ МОЇ І 

На ту УRраїну 
Подивіться І 

!Зп за неї
й 11 за неї гину. 
А хто мепе пох оває? 
На чужому по.1і 

Хто заплаче надо мною? 
Доле мол, доле І 

До.1е мол нсщасл11ва, 
Що тн пароб11•а? 
На що мені діт111! дала? 
Чом 11е11е 11е вб11ла? 
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Нехай Dони-б похоDали, 

А то 11 xoDaro І« 

ПоцілуDав, перехрестив, 

По•рпв, засипає: 

>)Спочиваftте , сш1и мої, 

ІЗ глибокі/! оселі І 

Сука-:.шти не придбала 
Нової постс.1і . 

Без Dаспльків і без рути 

Спо•rивайте, діт11, 
Та бла1·айте, просіть Бога, 

НехаІ! на сім СDіті 

Мене за Dac по"арає, 

За гріх cefi веJІИкиfі І 

Простіrь, сишr І 
Я прощаю, 

Що Dп като.апк.и.• 

ЗріnнІІD вешпо, покрив дері.Іоу 

Щоб ніхто не бач;m, 

Де по.аагJш Гонти дітп, 

Голови козачі. 
»Спочивайте, впглндаііте,-

.Н ПІВИДRО прnбуД)'. 
Укоротив 11 Dам віку, 

І мені те буде І 

І 11епе вбють". коm·б mвпдчо І 
Та хто поховає? 
ГаІІда11аю1 І" . Піду ще раз, 
Ще раз nогу.1люІ« 

Пішов Го1па, похилиnшпсь; 

Іде, спотшшеrьсл. 

Пожар світпть, Гонта гля11е, 

Г 11яне -усміх11еться. 

Страшно, страшно усміхався, 

На степ оглядався, 

Утер очі". 
Тільr<о мрів 

В р;1му, та й сховавса. 



f '_ 
І l 

l 

І .. ' ;-
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СтоJІіт11ії очі, аь: зорі, сіяли. 
Л с11ово аа с.nовом сміялось, ппл6сь : 
Як Ляхи 11011алп, як Сиіпа горіла 
Сус·іАИ од М'JІаху, од жа.1ю піміли, 





Давuо те >11111уло, як, мала д11тина. 

Сuрота в ряАІJині, 11 колмсь блукав 

Без св11тп, без х.1іба, по ті/! Україні , 

Де Залізняк, Го11та з свяченим ry пяо. 
Давно те .uипу ло, як т11к11 шляха11п, 
Де nшл11 raUдauaк11, >raJШиn ноrа1ш 

Ходнn я та плакав, та mодиІІ шукав, 

Щоб добру навч11л11. 

Я тепер згадав, 

ЗгаАа:е, та о та.1ь стаао, що зпхо ><кву.10 -
~Іо.1оде6 ШІХОІ Як·би ТІІ верnуJІОСЬ
Про><шяв бп АОJІЮ, що ><аю тепер 

ЗгаАаю те лшсо, степи ті безкраї, 

І батька, і АіАа старого згадаю ... 
ДіАусь ще гупав. а батько вже в><ер. 

Бувало, в неділю, закривши Мівею, 

По чарці з сусідом в1шuвшп тієї, 

Батько діда просить, щоб то/! розказав 

Про Копіївщ1шу. як колись бувало , 

Як Залізняк, Го11та Ляхів покарав ... 
Стопіт11ії очі, як зорі, сіяли, 

А слово за словом сміялось, лuл6сь: 

Як Ляхи ко11ал11 , як Сміла горіла. 
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Сус1 д11 од страху. 0:1 та.1ю пш1пи, 

І >1 еш. ма.1оvу, 11е раз довелось 

За титаря п.1акать. 

- І ніхто ue бачив, 

Що ><а.1а дитина у куточку плаче. 

Спасиб1, ді.tуrю. що тп заховав 
в ГОЛОВІ СТОЛІТІІІЙ ту спаву козачу : 
Я ї1 унукам тепер розказав І 

ВибачаІпе, .1юди до6р1, 

!По коза11ьку с.1аву 

Так ІІЗDМЗНІІR розказую, 

Без· к11иж11ьої справи . 

Так дід ко.1ись розказував, 

Нехай з1орон буде І 

А " за вим ... 
Не знав старuВ, 

Що п~1rькеп11і людп 

Тії речі проч11таЮть. 

Вибача", дід)·сю,-

НехаІІ .~ають І 

л .а покп 

До своїх вернувся, 

;/ 



Та доведу вже до xpato, 
Доnеду,-спочину, 

Та хоч Іtрізь СОІ! ПОДІІDmОСІІ 
На ту Україну, 
Де ход11.111 гаtіда~1а1ш 

З спnтш~п ножаш1, 

На ті mллхп, що я wipяn 
~Іадшш ногамп. 

Погу.1ялп гаRда>1а1:11, 
Добре погу.1я.111: 

Трохи не pi1t шляхетсь1tою 
Кровю напува:т 
Y1tpa\11y, та І! замовк.1и: 
Ножі пощербилп. 

Нема Гоuти, нема no>1y 
Хреста, ні могп.ш. 
БуІtні вітри розмахааrL 
Попі.1 гаfі}\а>1ак<1. 
І ніному помо.11rтись, 
Ні ~:ому зап.1а~:ать І 

Оден ті.1ько брат на ва1111/І 
Оставсь на всі" св1ті ; 
Та і! тоІІ почув, що та" страш110 
Пскельнії дітн 
floгo брата за>1учпл11,
За.1ізнnк зап.1акав 
В JІерше зроду; сльоз11 не втер, 
Умсr нсбора1tа. 
Нудиа !!ого задавила 
На чужо>1у по.1і, 

В чужу зсw.110 по.1ож11.1а: 

Така ІІого доля І 

Сумно·сушtо гаІІдамакп 
Залізную сш1у 
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Похова.1 n, пасппа.m 
В11соку мог11лу; 

Заплакат1, розіІІшлися, 
Відкіля взялйсн. 

Оден тілько міt! Лрема 
На кой пох.шшвся, 

Стояв доnго.-

»СПОЧІІПЬ, батьку, 
ІІа ")'жому по.1і ! 
Бо па своім нема >1ісцв,
Нема місця волі ... 
Cn11 1tозаче, душе щ11ра І 
Хто-небудь агадас.<1 

Jlr moв степом сіромаха, 
Спьоз11 ут11рає. 

Довго ,\Овrо ог.1ядаnся, 
Та 11 не в11дко стадо; 

Uдва чорна сере,~ степу 
Могола оста.1ась. 

Пос ія.111 rаІІдаш11ш 
ІЗ У11раші жито, 
Та пс вош1 ttoro жалп. 
Що иусп>1 робптп? 

ІІ~>Іа 11рав;щ, не n11poc.1a,
Kp1mдa nовпває ... 
Розіf!ш.111сn гаІідамакп, 
Ry,'11 nкпtt вuає: 
Хто до-дому, хто в діброву, 

з uоже>І у ха:шві, 
Ж11дів кіuчать. 

Така n досі 

Осталася с.1аса. 



~~~~~~~~~~~~~ 
\ 

А т1iu •~асом стародавню 

Сі•1 розруІінуоалu: 

Хто па Іtубаnь, хто ва Дунай; 
Ті.1ько і осталnс.ь, 

Що порош серед степу, 

РеВ}'ТЬ, заоuва~оть: 

»Похооа:ш дітоfі ІЮППІХ, 
1 пас розр11оа10ть І• 

Ревуть собі і ревтmtуть,
Іх ~Ю,'\11 МІІІІУJ\11; 

А Україuа-яа·віКІІ, 
На·вікu засuула. 

3 того часу в Украї11і 

JitІJTO зе.1спіс ; 

І!е чуть пмчу, пі гармати, 
ТіІІЬко вітер віс, 
Наг11пас оерб11 о rai, 
Л тирсу на по.1і. 
Все за>1оок.10. Нехай моо•шть: 

На те Божа оо~я І 

Тілько часо~1 у·вечср1, 

По·яад Дніпром. гаєм 
Ідуть старі гаn,,а>1аки, 

Ідучn співають: 

•А в нашого Га.1аfі;~,п 
Хата на по>1ості І 
ГраІі, >t0pe І Добре. >t0pe І 
Добре бу,\с, 1·алаІі·;>,а І 

". 
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Примітки. 
І 

1 .Зt1ци~.;.;1опс.:~ичсскіі1 .1ска1коm." тожь S. Барскu конфе.з.ераШ• ":. 11) До Унії ко33к11 з :t•ха .... и Уr.нрнлна і •к-6и не CJ)'int, то .... ожс-б і 

І .Uі11оtогі~ kr6Іe,,·i,twa Гoleklego, G. S. Bantdke, torn 2 • нсрі3а.1нся.С:sуітПосс&ин,псrатnаnськнА,псршн:іначаs)·ніюеУкр3іні. 

' Вільш:н1а .:~бо Om.111at1a - містечко К11іuс1.коі rубср11іі, Зве-
11) Ксрс.1івка або Кар11ловка - село Звсннrороз.ськоrо повіту. 

111trOp0.1.CЬ)(Oro повіт)·: між Звсннrороnкою і Вильwаною, 110 ста- Червонець, що дав Залізнs~к хлопцеві, і :~.оси есть 'і сщtа того 

РІ)""У ш:r•ч-." Боровиків х)·тір і корч\'8а, де-б то Яре.У.а Баnстрюк, x.,oпww, ..:оторо")' буе .:~а1шнА: • са~ cro бачив. 

а поті"' Га.1аНз.а. був )' ;t.:н;ia найУ.ито..~. (O.:i. стари~ людсR). 1>) Село буднща - нсда.nско o;i Ксрс.1ів"'и; в •Р)' озеро і нu. 

3) Неу11ітів ляхи н<1з11вал.1 схізмата.""· озеро.\\ ліс невеликий, зоветься Г) пз...1іеu.u1ною, за те, що та.м 

') Про ко11фсдератів так росказують люZJ.с, которі іх бачщ1и, Запіз1н1:к зб11вав ля:~tів з дерева. JІьохи, з,с буа захован11А шляхстськиН 

n 11с з.нво, бо то була асс шт~хта, z booortm, без д.исципл11юt: скарб, 1t Аос11 видко, тілько вже розруАttоаані. 

робить не хочеться, істи треба. =•) Лианк.1 - містечко Зве11нrор0.:1.ськоrо поаіТ)' нзз. річкою 

•) Анахро11із~: ncтapsa пя"'Н за.")·чн.1н ЗИ.\\ОЮ, а не :1іто''· Гн1ut1t\\ Тию111е'~\. Т)'Т зіЯ1ш111С11 Гонта з Зt1лізняко" і розр)·йн)·а:~.'Ut 

') За І~аnда.\\ака."и хол.11n кобзар; ~oro називали cлinit.\\ Вопо- старосвітсь1шn буднtюк, боr.'\аном ніб11-то буз.оааннА. 

JiO\\. (Дід. росказ)•вав). 
1 ·) Май.'13нівка - село, 11едалеко од Л11сяню1. 

7) Па11.1а І Іа.л11вайка ж11воrо спа.ли:щ в Варш3ві, Івана Остряннцю 
111) Лебез.ин 11.івочиА ,\\Онастнр між. Ч11rрнно.,, і Звсниrоро.1кою. 

А тр~!ЙtUІТЬ СТ3ршин козаuьких, 11іс.1• страшної м)·ки, розчетеерr)·-
1t) ~'мань - rоро.з. nоаітов11й, r)'б<!рнії Київської. 

вз.11-1 й розвез,1н іх тілJ 110 всій Украіні. Зиновіh-Богдан і син noro •) Ka"·aJer1a Sorodo"·a., - так зrмись nо.пьсь~.;і з.p.1Г}1trt; i:t 

Т1t\\Офій бу,111 11о"'ова11і 8 С)·бботові, коло Чиrр1ша; Чарксцькиn, тоді бупо в Ума11і 3000, и всі б)'!ІІt поб11ті rаАда.'wІ.ака""· 

коро11ниі'І rсть."311, не ;t.OCT38WH Чиrр1111а, Од З!ІОСТИ СПМИR іх t l) 13 Yмatti 1·011та у6Іt8 д.ітеГt своіх, 33 те, що Ї.'І; МІІТН·К3ТОЛИЧІ(4 

,\\<!ртвн-=. (І"сорrій Ко11иськн11). по .... оr,1а Q)·iтa'wl. перевести іх )' катол11ки. Млада1101шч, товариu1 

~) По.1ко1шнк БОГ) н 11отопив .11хів в ИнГ)•.nі. Зинов:Я-Боrдан синів Гонти, б2чи& з з. :віниuі, як во11и )·мерли, і 11к wко.1ярів 

в11різав 40 з ЧІІ\\·ТО Т1tсяч .111хів 1шд Росію в Корсуні. Тарас Тр'!- 6азн11і11нськоі tul(01111 потопив Гонта в кри1шці. Він бзrато на.писu 

си;ю в11ріJаІ} .'1'І)ІОЇВ 11а,\ Ат.тою. І та 11іч, в котор)' те тр аrш:юсь. об rаR;~амачч1111і, але 11адрукова11оrо 11с"а нічого. 

308СТЬСЯ Тарасова, або -..ровава. (6ант11ш-Каме11скіЯ). "> Зрад.ою взяли Л!ІХІІ ГО ІІТ)' n страш110 33." )'Ч ІUІІІ. Привс3.'1И 

•) Тарасова й Варфоло."ісва ночі одна друrоі варт 11а сткд noro в каі\.з.а11ах )' nо.'Іьа.киА .1а~р. н<!.1.а.леrо Балти, з о.:1.різанн\\ 

р11't\ськоі тіярн. яз11ко." і правою р)·кою; Б" оопьськ11Я rснсрап, та-.. ве.'Іів зробмтм, 

1 ) Так 11ро Чиrрннськс св11то роскаЗ)'ЮТЬ старі люде. щоб він чого·11еб)1д.ь не скззав на Яого. Поті" кат11 рсз.urпи Aoro, 

1·) Треті 11і1ші - снr11ал. Росказують, що Залізн~:~ка есауп, 11е як мати pon.и.na, Гt nocaд1ui11 на r::1ря11і штаби за:1іза: 11оті.\\ зняли 

діж;~.авши третіх niв11is, заnJ.л11в Медведівку, містечко між Ч11rр11· два11:t11ять 11асів з с~1и1ІН ШК)'рн. Го11та 11овів очима n страш110 гл~:~нув 

110 . .., і Зве1111гороАкою. на 6.: тоR ,\\tt~н)·в ру..:ою,-: р0зня11и r·oнry на четверо, разве3Ли 

І 
") ЧорннА шлях виходив оз. Лніnра між )'СТЯмн річок Сокоріеки тіло А поприбивали на сере;1.охрестинх wл1xnx. 3апізняк. nочувwк. 

n Носачівки А біr через степи заnорож:ські, через восаодсnа що так страшно .nяхн зам)-ч11л11 Гotn)·. заплакав, занеа.)'жав, та А 

К11іьськс, nоn.оп~.ське і Волинське tta Червону P)'Ch до Львова. )'Мер; noro rзА.а.амакн ПОХОВD!ІН 8 степу над ДttіСТро\\ та n розіЯШЛИС'І. 
Чорни\\ 11азва1щА, шо по nом)' т:т1р11 "'одv.'1и в Польщу і своім11 •) ЗлодіП, розбіАник. або rаПАа.\\ака - так11 \\ А Ост3Л11С11 raR· 

табуна.~н внбш~а.111 траву. if' дамаки по Коліївщині. Такими іх знають і АОСІt. 

> -; > 
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