Ïåðåäìîâà
(ñëîâî äî ÷èòà÷à)
Áëèçüêî ñòîë³òòÿ ç ë³âîãî áåðåãà Äí³ïðà äèâèòüñÿ âèëèòèé ³ç áðîíçè
íåâìèðóùèé Òàðàñ Øåâ÷åíêî — âåëèêèé óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé ïîåò
³ õóäîæíèê, ÷èÿ ëþáîâ äî Óêðà¿íè, äî ¿¿ íàðîäó âò³ëåíà â æèâîìó ñëîâ³.
Ì³ëüéîíè ëþäåé ïðèïëèâàþòü Äí³ïðîì, ïðèõîäÿòü ï³øêè, ïðè¿çäÿòü ³ç
çàõîäó òà ç³ ñõîäó, ³ç ï³âäíÿ òà ç ï³âíî÷³, ùîá ïîáà÷èòè âêðèòó äåðåâàìè
÷óäîâîãî ïàðêó ãîðó-ìîãèëó ç âåëè÷åçíèì ïàì’ÿòíèêîì-ïîñòàòòþ Øåâ÷åíêà,
âñòàíîâëåíèì íà òåðàñ³ âåëèêî¿ âåæ³.
² çãàäóº âäÿ÷íèé íàðîä ñâîãî ïîåòà, ³ çâó÷èòü íà çåìë³ â³÷íî æèâå éîãî
ñëîâî, çàêàðáîâàíå ó áåçñìåðòíîìó «Êîáçàð³».
...12 ëþòîãî 1840 ðîêó âèéøîâ öåíçóðíèé äîçâ³ë äðóêóâàòè «Êîáçàð».
Òàê íàçâàâ ñâîþ ïåðøó â³ðøîâàíó çá³ðêó, ùî ñêëàäàëàñÿ ³ç âîñüìè òâîð³â,
26-ð³÷íèé ïîåò. (Öþ íàçâó áóëî çáåðåæåíî ³ äëÿ äâîõ íàñòóïíèõ âèäàíü,
1844 ³ 1860 ðîê³â.) ²ç äðóêàðí³ «Êîáçàð» âèéøîâ äåñü ó áåðåçí³ — íà ïî
÷àòêó êâ³òíÿ ³ ä³ñòàâ îäíîñòàéíå âèçíàííÿ êðèòèê³â ùîäî ïîåòè÷íîãî õèñòó
éîãî àâòîðà.
Â³äòîä³ âåñü ïîåòè÷íèé äîðîáîê Øåâ÷åíêà îòîòîæíþþòü ³ç òåêñòàìè
êíèæêè ï³ä íàçâîþ «Êîáçàð». Âîíà â³äêðèëà íîâó åïîõó â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè. Æîäåí óêðà¿íñüêèé ïîåò äî öüîãî íå äàâ òàêèõ ÷óäîâèõ òâîð³â,
ÿê ò³, ç ÿêèõ ñêëàäàâñÿ «Êîáçàð», í³õòî íå çáóäæóâàâ н³ òàêèõ äóìîê, н³
òàêèõ íàñòðî¿â. Ìåëîä³éíå ïîåòè÷íå ñëîâî, áëèçüê³ñòü äî ôîëüêëîðó, ïàëêà
ëþáîâ äî Бàòüê³âùèíè, ÷èñòà íàðîäíà ìîâà — îñíîâí³ ðèñè øåâ÷åíêîâî¿
ïîåç³¿ — ÿñêðàâî ïðîÿâèëèñÿ ó ö³é êíèç³. Øåâ÷åíêî àïåëþº äî íàö³îíàëüíî¿
ïàì’ÿò³ óêðà¿íö³â, íàãàäóº ïðî ìèíóëó çàïîðîçüêó ñëàâó, îñï³âóº ïðèãíîáëåíå
ñåëÿíñòâî, ìð³º, ùîá íàðîä ñòàâ ïîâíîìîæíèì âîëîäàðåì íà ñâî¿é çåìë³.
Öåíçóðà, çâè÷àéíî, âèêèíóëà ç òåêñòó «Êîáçàðÿ» íàéãîñòð³ø³ ì³ñöÿ ïðî
ïîíåâîëåííÿ Óêðà¿íè. Íå ìîæíà áóëî íàâ³òü ñïîä³âàòèñÿ, ùî ðîñ³éñüêà
öåíçóðà ïðîïóñòèëà á òàê³ ì³ñöÿ, ÿê â «Òàðàñîâ³é íî÷³»:
À íàä ä³òüìè êîçàöüêèìè
Ïîãàíö³ ïàíóþòü,
àáî â «Ïîñëàí³¿ äî Îñíîâ’ÿíåíêà» ïðî Óêðà¿íó:
Îá³äðàíà, ñèðîòîþ
Ïîíàä Äí³ïðîì ïëà÷å.
Íåàáèÿêó íåáåçïåêó ñëîâà Øåâ÷åíêà äëÿ ö³ë³ñíîñò³ ³ìïåð³¿ оäðàçó
â³ä÷óëè ïèëüíóâàëüíèêè «ºäèíî¿ ³ íåä³ëèìî¿» Ðîñ³¿ (öå ïîâíîþ ì³ðîþ ñòî
ñóºòüñÿ ³ íàñòóïíèõ ÷àñ³â, ùî íàñòàíóòü ï³ñëÿ æîâòíåâèõ ïîä³é 1917 ðîêó).
Òîìó ïîåòîâ³-ñòðàäíèêîâ³ äîâåëîñÿ ïîäîëàòè âåëèê³ òðóäíîù³, ùîá äîáè
òèñÿ äîçâîëó íà âèïóñê «Êîáçàðÿ» 1860 ðîêó ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ³ç ñîëäàò
÷èíè. Ïðîòå âñ³ íàñòóïí³ âèäàííÿ ìåòîäè÷íî ³ íåóõèëüíî í³âå÷èëà öåíçóðà.
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Öå íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ ñòîñóâàëîñÿ íàéíåïðèìèðåíí³øèõ òâîð³â, ïåðåäóñ³ì
àíòèêîëîí³àëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ. À «Êîáçàð³», âèäàí³ â Ïðàç³ (1876), Æåíå
â³ (1878), Ëüâîâ³ (1908), ³ êíèãó «Ïîåç³¿ Ò. Ãð. Øåâ÷åíêà» (Æåíåâà, 1890)
ââîçèòè â ìåæ³ ³ìïåð³¿ íå äîçâîëÿëîñÿ.
Òèì÷àñîâèé ïðîñâ³òîê íàñòàâ 1907 ðîêó, êîëè â Ïåòåðáóðç³ âèéøëî ïîâíå
âèäàííÿ «Êîáçàðÿ», îäíàê óæå 1911 ðîêó â ïåðøîìó òîì³ тâîð³â âèð³çàëè
îêðåì³ ì³ñöÿ ç ïîåì «Þðîäèâèé», «Ìàð³ÿ», óðèâêè ç ïîåìè «Ñîí».
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ÷èìàëî ðîñ³éñüêèõ êðèòèê³â Õ²Õ століття íå äóæå
äîáðîçè÷ëèâî ñòàâèëèñÿ äî øåâ÷åíê³âñüêîãî ñëîâà. Âëàñíå, í³õòî íå çàïå
ðå÷óâàâ òàëàíòó, ïîåòè÷íîñò³, ñèëè ïîåç³¿. Çàïåðå÷óâàëàñÿ ðàö³ÿ ³ñíóâàííÿ
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ÿê òàêî¿, âèñì³þâàëàñÿ óêðà¿íñüêà ìîâà. Ãîðå-ðåöåí
çåíòè (ñåðåä íèõ, íà æàëü, ³ äåÿê³ ïðîãðåñèâí³ ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³ òèõ ÷àñ³â)
øêîäóâàëè, ùî òàêèé òàëàíîâèòèé ïîåò ïèøå áîçíà ïî-ÿêîìó, ìàðíóº òà
ëàíò. Òèì á³ëüø çíà÷óùèì º òîé ôàêò, ùî ðåäàêòîð «Ñîâðåìåííèêà» ïðî
ôåñîð Ïëåòíüîâ îö³íèâ «Êîáçàð» ÿê ºäèíå ã³äíå óâàãè ñåðåä ïîåòè÷íèõ
òâîð³â îñòàííüîãî ÷àñó ÿâèùå, ÿê «âäàëó æèâó íàðîäíó ìóçèêó».
Çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â íàéá³ëüøèì äîñÿãíåííÿì øåâ÷åíêîçíàâö³â
áåçñóìí³âíî áóëî âèäàííÿ ïîâíîãî ç³áðàííÿ ïîåç³é (Ê.: Ñÿéâî, 1926).
Âèäàâö³ æ òà óïîðÿäíèêè «Êîáçàð³â» ò³º¿ ïîðè (1926, 1937, 1947, 1954,
1956 ³ ò. ä. ðîê³â âèäàííÿ) ðåäàãóâàëè òà âïîðÿäêîâóâàëè êíèãè íà ñâ³é
ñìàê ³ ðîçñóä, ïåðåêðó÷óþ÷è ôðàçè, âäàþ÷èñü äî êóïþð, ùî õàðàêòåðíî,
çäåá³ëüøîãî òèõ ñàìèõ, ùî é ³ìïåðñüêà öåíçóðà!
Ï³ä óïîðÿäêóâàííÿ ï³äïàëè äâ³ ïîåìè ³ ø³ñòü â³ðø³â — ñò³ëüêè, ñê³ëüêè,
âëàñíå êàæó÷è, ³ ââ³éøëî äî ïåðøîãî «Êîáçàðÿ» — «Âåëèêèé ëüîõ», «Çà
ùî ìè ëþáèìî Áîãäàíà», «²ðæàâåöü», «Ðîçðèòà ìîãèëà», «Ñë³ïèé», «Ñòî¿òü
â ñåë³ Ñóáîòîâ³», «×èãðèíå, ×èãðèíå», «ßêáè-òî òè, Áîãäàíå ï’ÿíèé».
Ç «Êîáçàðÿ» (îäíîòîìíèêà) 1937 ðîêó âèëó÷åíî îäèí ³ç íàçâàíèõ òâîð³â,
1947 — äâà, 1954 — ø³ñòü, 1956—1961 — äâà. Ó âèäàííÿ 1974, 1982—1988
ðîê³â íå ââ³éøëî òðè, 1951 — ï’ÿòü, à 1976—1980 (óâàãà!) âñ³ â³ñ³ì «ì³÷åíèõ»
òâîð³â. Ó «Êîáçàð³» 1989 ðîêó («Äí³ïðî») íåìàº ïîåìè «Ñë³ïèé».
Îòæå, ï³ñëÿ 1972 ðîêó íà Ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³ íå âèéøëî â ñâ³ò æîäíîãî
ïîâíîãî âèäàííÿ «Êîáçàðÿ». Ð³÷ ó òîìó, ùî ãîñòðî âèñëîâëþâàíå ïîåòîì
ñòàâëåííÿ äî íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè ðîñ³éñüêîãî ñàìîäåðæàâñòâà íå
âëàøòîâóâàëî ðàäÿíñüêèõ ³äåîëîã³â òàê ñàìî, ÿê ³ öàðñüêèõ ïðèñï³øíèê³â.
Àäæå ïîåò ðàçîì ³ç ñâî¿ì íàðîäîì îö³íþâàâ ä³¿ Ïåòðà ², Êàòåðèíè ²²,
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî òà ³íøèõ ³ñòîðè÷íèõ îñ³á âñóïåðå÷ îô³ö³éí³é
äîêòðèí³. Ó ð³çí³ ÷àñè, çà ð³çíèõ ïðàâèòåë³â âëàäà áîÿëàñÿ òîãî ñà
ìîãî: â³ëüíî¿ äóìêè, ãîñòðîãî ñëîâà, ñïðàâåäëèâîãî íàðîäíîãî ãí³âó.
Êîëîí³àëüíå ïðèäóøåííÿ Óêðà¿íè, ïîçáàâëåííÿ ¿¿ íàðîäó ïîë³òè÷íîãî,
åòí³÷íîãî, êóëüòóðíîãî ñàìîóñâ³äîìëåííÿ, íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ — áóëè
âàæëèâèìè ñêëàäникаìè ïîë³òèêè, ñï³ëüíî¿ äëÿ äâîõ ð³çíèõ ðåæèì³â,
äâîõ ð³çíèõ åïîõ.
Ïëèíå ÷àñ, çì³íþþòüñÿ äåðæàâè, ðåæèìè òà ³äåîëîã³¿... À Øåâ÷åíêî æèâèé.
Ó â³ëüí³é ³ íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ ìè çàðàç ìîæåìî ïðèïàäàòè äî ö³ëþùèõ
éîãî äæåðåë, äî â³÷íî æèâîãî ñëîâà, íàä ÿêèì íå íàâèñàº ò³íü öåíçîð³â ³ç
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òàºìíèìè ³íñòðóêö³ÿìè. Òàðàñó Ãðèãîðîâè÷ó çâåäåíî ïîíàä 400 ïàì’ÿòíèê³â
íà âñ³õ êîíòèíåíòàõ. Éîãî òâîðè ïåðåêëàäåíî íà 140 ìîâ ñâ³òó!
47-ð³÷íèì ï³øîâ â³í ³ç æèòòÿ. À òîãî æèòòÿ áóëî: 24 ðîêè — ó ðàáñòâ³,
10 — ï³ä ìóøòðîþ ³ øï³öðóòåíàìè, ðåøòà — ï³ä íåâïèííèì íàãëÿäîì... ² çà
òàêèé êîðîòêèé ÷àñ Øåâ÷åíêî çì³ã çðîáèòè äëÿ íàøî¿ êóëüòóðè ñò³ëüêè,
ñê³ëüêè íå çðîáèâ æîäåí ïîåò äî íüîãî ³ æîäåí ï³ñëÿ. Æèòòÿ áàãàòüîõ
ãåí³¿â, íà æàëü, äóæå êîðîòêå — çãàäàéìî Î. Ïóøê³íà, Ì. Ëåðìîíòîâà,
Ëåñþ Óêðà¿íêó... Ïðîòå, õî÷ ç³ðêà ¿õ òàëàíòó ñÿº íåäîâãî, âîíà îñâ³òëþº
øëÿõ íàùàäêàì. Îñü ÷îìó ãåí³¿ íàëåæàòü â³÷íîñò³.
² ñüîãîäí³, çâåðòàþ÷èñü äî òâîð÷îñò³ ñâîãî íàö³îíàëüíîãî ãåí³ÿ, ìè
ïðàãíåìî â³ääÿ÷èòè éîìó â ì³ðó ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé, âèäàâøè «Êîáçàð»
ÿêîìîãà ïîâí³øèì. Äîäàþ÷è òå, ùî âèëó÷àëîñÿ ç ð³çíèõ ïðè÷èí íàøèìè
ïîïåðåäíèêàìè, â³äíîâëþþ÷è çàáóòå, ìè í³áè âèêîíóºìî îäèí ³ç çàïîâ³ò³â
âåëèêîãî Êîáçàðÿ:
Ïðî÷èòàéòå çíîâó
Òóþ ñëàâó. Òà ÷èòàéòå
Îä ñëîâà äî ñëîâà.
Íå ìèíàéòå àí³ òèòëè,
Í³æå ò³¿ êîìè,
Âñå ðîçáåð³òü...
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Причинна
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі,
То виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали,
Ніхто нігде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.
В таку добу під горою,
Біля того гаю,
Що чорніє над водою,
Щось біле блукає.
Може, вийшла русалонька
Матері шукати,
А може, жде козаченька,
Щоб залоскотати.
Не русалонька блукає —
То дівчина ходить
Й сама не зна (бо причинна),
Що такеє робить.
Так ворожка поробила,
Щоб менше скучала,
Щоб, бач, ходя опівночі,
Спала й виглядала
Козаченька молодого,
Що торік покинув.
Обіщався вернутися,
Та, мабуть, і згинув!
Не китайкою покрились
Козацькії очі,
Не вимили біле личко
Слізоньки дівочі:
Орел вийняв карі очі
На чужому полі,
Біле тіло вовки з’їли, —
Така його доля.
Дарма щоніч дівчинонька
Його виглядає.

Не вернеться чорнобривий
Та й не привітає,
Не розплете довгу косу,
Хустку не зав’яже,
Не на ліжко — в домовину
Сиротою ляже!
Така її доля... О Боже мій милий!
За що ж Ти караєш її, молоду?
За те, що так щиро вона полюбила
Козацькії очі?.. Прости сироту!
Кого ж їй любити?
	Ні батька, ні неньки;
Одна, як та пташка в далекім краю.
Пошли ж Ти їй долю, —
	вона молоденька,
Бо люде чужії її засміють.
Чи винна ж голубка,
	що голуба любить?
Чи винен той голуб, що сокіл убив?
Сумує, воркує, білим світом нудить,
Літає, шукає, дума — заблудив.
Щаслива голубка: високо літає,
Полине до Бога — милого питать.
Кого ж сиротина, кого запитає,
І хто їй розкаже, і хто теє знає,
Де милий ночує: чи в темному гаю,
Чи в бистрім Дунаю коня напова,
Чи, може, з другою, другую кохає,
Її, чорнобриву, уже забува?
Якби-то далися орлинії крила,
За синім би морем милого знайшла;
Живого б любила, другу б задушила,
А до неживого у яму б лягла.
Не так серце любить,
	щоб з ким поділиться,
Не так воно хоче, як Бог нам дає:
Воно жить не хоче, не хоче журиться.
«Журись», — каже думка, жалю завдає.
О Боже мій милий! Така твоя воля,
Таке її щастя, така її доля!
Вона все ходить, з уст ні пари.
Широкий Дніпр не гомонить:
Розбивши вітер чорні хмари
Ліг біля моря одпочить,
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А з неба місяць так і сяє;
І над водою, і над гаєм,
Кругом, як в усі, все мовчить.
Аж гульк — з Дніпра повиринали
Малії діти, сміючись.
«Ходімо гріться! — закричали. —
Зійшло вже сонце!» (Голі скрізь;
З осоки коси, бо дівчата).
...........
«Чи всі ви тута? — кличе мати. —
Ходім шукати вечерять.
Пограємось, погуляймо
Та пісеньку заспіваймо:
		Ух! Ух!
	Солом’яний дух, дух!
Мене мати породила,
Нехрещену положила.
	Місяченьку!
	Наш голубоньку!
Ходи до нас вечеряти:
У нас козак в очереті,
В очереті, в осоці,
Срібний перстень на руці;
Молоденький, чорнобровий;
Знайшли вчора у діброві.
Світи довше в чистім полі,
Щоб нагулятись доволі.
Поки відьми ще літають,
Поки півні не співають,
Посвіти нам...
Он щось ходить!
Он під дубом щось там робить.

До самого краю.
Ото ж тая дівчинонька,
Що сонна блудила:
Отаку-то їй причину
Ворожка зробила!
На самий верх на гіллячці
Стала... в серце коле!
Подивилась на всі боки
Та й лізе додолу.
Кругом дуба русалоньки
Мовчки дожидали;
Взяли її, сердешную,
Та й залоскотали.
Довго, довго дивовались
На її уроду...
Треті півні: кукуріку! —
Шелеснули в воду.
Защебетав жайворонок,
Угору летячи;
Закувала зозуленька,
На дубу сидячи;

		Ух! Ух!
	Солом’яний дух, дух!
Мене мати породила,
Нехрещену положила».

Защебетав соловейко —
Пішла луна гаєм;
Червоніє за горою;
Плугатар співає.
Чорніє гай над водою,
Де ляхи ходили;
Засиніли понад Дніпром
Високі могили;
Пішов шелест по діброві;
Шепчуть густі лози.
А дівчина спить під дубом
При битій дорозі.
Знать, добре спить, що не чує,
Як кує зозуля,
Що не лічить, чи довго жить...
Знать, добре заснула.

Зареготались нехрещені...
Гай обізвався; галас, зик,
Орда мов ріже. Мов скажені,
Летять до дуба... нічичирк...
Схаменулись нехрещені,
Дивляться — мелькає,
Щось лізе вверх по стовбуру

А тим часом із діброви
Козак виїжджає;
Під ним коник вороненький
Насилу ступає.
«Ізнемігся, товаришу!
Сьогодні спочинем:
Близько хата, де дівчина

Кобзар

Ворота одчинить.
А може, вже одчинила —
Не мені, другому...
Швидше, коню, швидше, коню,
Поспішай додому!»
Утомився вороненький,
Іде, спотикнеться, —
Коло серця козацького
Як гадина в’ється.
«Ось і дуб той кучерявий...
Вона! Боже милий!
Бач, заснула, виглядавши,
Моя сизокрила!»
Кинув коня та до неї:
«Боже ти мій, Боже!»
Кличе її та цілує...
Ні, вже не поможе!
«За що ж вони розлучили
Мене із тобою?»
Зареготавсь, розігнався —
Та в дуб головою!
Ідуть дівчата в поле жати
Та, знай, співають ідучи:
Як проводжала сина мати,
Як бивсь татарин уночі.
Ідуть — під дубом зелененьким
Кінь замордований стоїть,
А біля його молоденький
Козак та дівчина лежить.
Цікаві (нігде правди діти)
Підкралися, щоб ізлякать;
Коли подивляться, що вбитий, —
З переполоху ну втікать!
Збиралися подруженьки,
Слізоньки втирають;
Збиралися товариші
Та ями копають;
Прийшли попи з корогвами,
Задзвонили дзвони.
Поховали громадою
Як слід, по закону.
Насипали край дороги
Дві могили в житі.
Нема кому запитати,
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За що їх убито.
Посадили над козаком
Явір та ялину,
А в головах у дівчини
Червону калину.
Прилітає зозуленька
Над ними кувати;
Прилітає соловейко
Щоніч щебетати;
Виспівує та щебече,
Поки місяць зійде,
Поки тії русалоньки
З Дніпра грітись вийдуть.
1837, С.-Петербург

Думка
Тече вода в синє море,
Та не витікає;
Шука козак свою долю,
А долі немає.
Пішов козак світ за очі;
Грає синє море,
Грає серце козацькеє,
А думка говорить:
«Куди ти йдеш, не спитавшись?
На кого покинув
Батька, неньку старенькую,
Молоду дівчину?
На чужині не ті люде, —
Тяжко з ними жити!
Ні з ким буде поплакати,
Ні поговорити».
Сидить козак на тім боці, —
Грає синє море.
Думав, доля зустрінеться, —
Спіткалося горе.
А журавлі летять собі
Додому ключами.
Плаче козак — шляхи биті
Заросли тернами.
1838, С.-Петербург
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Думка
Вітре буйний, вітре буйний!
Ти з морем говориш, —
Збуди його, заграй ти з ним,
Спитай синє море.
Воно знає, де мій милий,
Бо його носило,
Воно скаже, синє море,
Де його поділо.
Коли милого втопило —
Розбий синє море;
Піду шукать миленького,
Втоплю своє горе,
Втоплю свою недоленьку,
Русалкою стану,
Пошукаю в чорних хвилях,
На дно моря кану.
Найду його, пригорнуся,
На серці зомлію.
Тоді, хвиле, неси з милим,
Куди вітер віє!
Коли ж милий на тім боці,
Буйнесенький, знаєш,
Де він ходить, що він робить,
Ти з ним розмовляєш.
Коли плаче — то й я плачу,
Коли ні — співаю;
Коли ж згинув чорнобривий —
То й я погибаю.
Тоді неси мою душу
Туди, де мій милий;
Червоною калиною
Постав на могилі.
Буде легше в чужім полі
Сироті лежати —
Буде над ним його мила
Квіткою стояти.
І квіткою, й калиною
Цвісти над ним буду,
Щоб не пекло чуже сонце,
Не топтали люде.
Я ввечері посумую,
А вранці поплачу.
Зійде сонце — утру сльози, —

Ніхто й не побачить.
Вітре буйний, вітре буйний!
Ти з морем говориш, —
Збуди його, заграй ти з ним,
Спитай синє море...
1838, С.-Петербург

Думка
Тяжко-важко в світі жити
Сироті без роду:
Нема куди прихилиться, —
Хоч з гори та в воду!
Утопився б молоденький,
Щоб не нудить світом;
Утопився б, — тяжко жити,
А нема де дітись.
В того доля ходить полем —
Колоски збирає;
А моя десь, ледащиця,
За морем блукає.
Добре тому багатому:
Його люди знають;
А зо мною зустрінуться —
Мов недобачають.
Багатого губатого
Дівчина шанує;
Надо мною, сиротою,
Сміється, кепкує.
Чи я ж тобі не вродливий,
Чи не в тебе вдався,
Чи не люблю тебе щиро,
Чи з тебе сміявся?
Люби ж собі, моє серце,
Люби, кого знаєш,
Та не смійся надо мною,
Як коли згадаєш.
А я піду на край світа...
На чужій сторонці
Найду кращу або згину,
Як той лист на сонці.
Пішов козак сумуючи,
Нікого не кинув;
Шукав долі в чужім полі
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Та там і загинув.
Умираючи, дивився,
Де сонечко сяє...
Тяжко-важко умирати
У чужому краю!

Щоб понесли буйнесенькі
За синєє море
Чорнявому зрадливому
На лютеє горе!
1838, С.-Петербург

24 листопада 1838, Гатчина

Думка
Нащо мені чорні брови,
Нащо карі очі,
Нащо літа молодії,
Веселі дівочі?
Літа мої молодії
Марно пропадають,
Очі плачуть, чорні брови
Од вітру линяють.
Серце в’яне, нудить світом,
Як пташка без волі.
Нащо ж мені краса моя,
Коли нема долі?
Тяжко мені сиротою
На сім світі жити:
Свої люде — як чужії,
Ні з ким говорити;
Нема кому розпитати,
Чого плачуть очі;
Нема кому розказати,
Чого серце хоче,
Чого серце, як голубка,
День і ніч воркує;
Ніхто його не питає,
Не знає, не чує.
Чужі люде не спитають —
Та й нащо питати?
Нехай плаче сиротина,
Нехай літа тратить!
Плач же, серце, плачте, очі,
Поки не заснули,
Голосніше, жалібніше,
Щоб вітри почули,
1

На вічну пам’ять
Котляревському1
Сонце гріє, вітер віє
З поля на долину,
Над водою гне з вербою
Червону калину;
На калині одиноке
Гніздечко гойдає, —
А де ж дівся соловейко?
Не питай, не знає.
Згадай лихо — та й байдуже.
Минулось... пропало...
Згадай добре — серце в’яне:
Чому не осталось?
Отож гляну та згадаю:
Було, як смеркає,
Защебече на калині —
Ніхто не минає.
Чи багатий, кого доля,
Як мати дитину,
Убирає, доглядає, —
Не мине калину.
Чи сирота, що до світа
Встає працювати,
Опиниться, послухає;
Мов батько та мати
Розпитують, розмовляють, —
Серце б’ється, любо...
І світ Божий як Великдень,
І люди як люди.
Чи дівчина, що милого
Щодень виглядає,
В’яне, сохне сиротою,
Де дітись, не знає;

Êîòëÿðåâñüêèé ²âàí Ïåòðîâè÷ (1769—1838) — âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê,
àâòîð ïîåìè «Åíå¿äà» òà ï’ºñ «Íàòàëêà Ïîëòàâêà» ³ «Ìîñêàëü-÷àð³âíèê». Ïîåç³þ
íàïèñàíî ï³ñëÿ ñìåðò³ ïèñüìåííèêà.
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Піде на шлях подивитись,
Поплакати в лози, —
Защебече соловейко —
Сохнуть дрібні сльози.
Послухає, усміхнеться,
Піде темним гаєм...
Ніби з милим розмовляла...
А він, знай, співає,
Та дрібно, та рівно, як Бога благає,
Поки вийде злодій на шлях погулять
З ножем у халяві, — піде руна гаєм,
Піде та замовкне — нащо щебетать?
Запеклую душу злодія не спинить,
Тільки стратить голос,
	добра не навчить.
Нехай же лютує, поки сам загине,
Поки безголов’я ворон прокричить.
Засне долина. На калині
І соловейко задріма.
Повіє вітер по долині —
Пішла дібровою руна,
Руна гуляє, Божа мова.
Встануть сердеги працювать,
Корови підуть по діброві,
Дівчата вийдуть воду брать,
І сонце гляне, — рай, та й годі!
Верба сміється, свято скрізь!
Заплаче злодій, лютий злодій.
Було так перш — тепер дивись:
Сонце гріє, вітер віє
З поля на долину,
Над водою гне з вербою
Червону калину;
На калині одиноке
Гніздечко гойдає, —
А де ж дівся соловейко?
Не питай, не знає.
Недавно, недавно у нас в Україні
Старий Котляревський отак щебетав;
Замовк неборака, сиротами кинув
І гори, і море, де перше витав,
1

Де ватагу пройдисвіта
Водив за собою, —
Все осталось, все сумує,
Як руїни Трої1.
Все сумує, — тільки слава
Сонцем засіяла.
Не вмре кобзар, бо навіки
Його привітала.
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!
Праведная душе! прийми мою мову,
Не мудру, та щиру. Прийми, привітай.
Не кинь сиротою, як кинув діброви,
Прилини до мене, хоч на одно слово,
Та про Україну мені заспівай!
Нехай усміхнеться серце на чужині,
Хоч раз усміхнеться, дивлячись, як ти
Всю славу козацьку за словом єдиним
Переніс в убогу хату сироти.
Прилинь, сизий орле, бо я одинокий
Сирота на світі, в чужому краю.
Дивлюся на море широке, глибоке,
Поплив би на той бік —
	човна не дають.
Згадаю Енея, згадаю родину,
Згадаю, заплачу, як тая дитина.
А хвилі на той бік ідуть та ревуть.
А може, я й темний, нічого не бачу,
Злая доля, може, по тім боці плаче, —
Сироту усюди люде осміють.
Нехай би сміялись, та там море грає,
Там сонце, там місяць ясніше сія,
Там з вітром могила в степу розмовляє,
Там не одинокий був би з нею й я.
Праведная душе, прийми мою мову,
Не мудру, та щиру. Прийми, привітай.
Не кинь сиротою, як кинув діброви,
Прилини до мене, хоч на одно слово,
Та про Україну мені заспівай!
1838, С.-Петербург

Òðîÿ — ñòàðîäàâíº ì³ñòî â Ìàë³é Àç³¿. Òåì³ çìàëþâàííÿ ïðèãîä òðîÿíñüêîãî öàðÿ Åíåÿ
ïðèñâÿ÷åíî ïîåìó «Åíå¿äà» ðèìñüêîãî ïîåòà Âåðã³ë³ÿ (² ñò. äî í. å.). ². Ï. Êîòëÿðåâñüêèé
âèêîðèñòàâ ¿¿ ÿê îñíîâó äëÿ ñâîº¿ îäíîéìåííî¿ òðàâåñò³éíî¿ ïîåìè.
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Катерина
Василию Андреевичу Жуковскому
на память
22 апреля 1838 года1
І
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями2,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...
Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ Божий,
Мусить погибати.
Серце в’яне співаючи,
Коли знає за що;
Люде серця не побачать,
А скажуть — ледащо!
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Згнущаються вами.
Не слухала Катерина
Ні батька, ні неньки,
Полюбила москалика,
Як знало серденько.
Полюбила молодого,
В садочок ходила,
Поки себе, свою долю
Там занапастила.
Кличе мати вечеряти,
А донька не чує;
Де жартує з москаликом,
Там і заночує.
Не дві ночі карі очі
Любо цілувала,
1

2

Поки слава на все село
Недобрая стала.
Нехай собі тії люде
Що хотять говорять:
Вона любить, то й не чує,
Що вкралося горе.
Прийшли вісті недобрії —
В поход затрубили.
Пішов москаль в Туреччину;
Катрусю накрили.
Незчулася, та й байдуже,
Що коса покрита:
За милого, як співати,
Любо й потужити.
Обіцявся чорнобривий,
Коли не загине,
Обіцявся вернутися.
Тойді Катерина
Буде собі московкою,
Забудеться горе;
А поки що, нехай люде
Що хотять говорять.
Не журиться Катерина —
Слізоньки втирає,
Бо дівчата на улиці
Без неї співають.
Не журиться Катерина —
Вмиється сльозою,
Возьме відра, опівночі
Піде за водою,
Щоб вороги не бачили;
Прийде до криниці,
Стане собі під калину,
Заспіває Гриця.
Виспівує, вимовляє,
Аж калина плаче.
Вернулася — і раденька,
Що ніхто не бачив.
Не журиться Катерина
І гадки не має —
У новенькій хустиночці

Æóêîâñüêèé Âàñèëü Àíäð³éîâè÷ (1783—1852) — â³äîìèé ðîñ³éñüêèé ïîåò ³ ïåðåêëàäà÷, ùî
ðàçîì ³ç õóäîæíèêîì Ê. Áðþëëîâèì äîïîì³ã âèêóïèòè Øåâ÷åíêà ç êð³ïàöòâà. Íà çãàäêó
ïðî äåíü âèêóïó — 22 êâ³òíÿ (ñò. ñò.) 1838 ð. — ïîåò ïðèñâÿòèâ éîìó ïîåìó.
Ìîñêàë³ — òóò: öàðñüê³ ñîëäàòè.
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В вікно виглядає.
Виглядає Катерина...
Минуло півроку;
Занудило коло серця,
Закололо в боку.
Нездужає Катерина,
Ледве-ледве дише...
Вичуняла та в запічку
Дитину колише.
А жіночки лихо дзвонять,
Матері глузують,
Що москалі вертаються
Та в неї ночують:
«В тебе дочка чорнобрива,
Та ще й не єдина,
А муштрує у запічку
Московського сина.
Чорнобривого придбала...
Мабуть, сама вчила...»
Бодай же вас, цокотухи,
Та злидні побили,
Як ту матір, що вам на сміх
Сина породила.
Катерино, серце моє!
Лишенько з тобою!
Де ти, в світі подінешся
З малим сиротою?
Хто спитає, привітає
Без милого в світі?
Батько, мати — чужі люде,
Тяжко з ними жити!
Вичуняла Катерина,
Одсуне кватирку,
Поглядає на улицю,
Колише дитинку;
Поглядає — нема, нема...
Чи то ж і не буде?
Пішла б в садок поплакати,
Так дивляться люде.
Зайде сонце — Катерина
По садочку ходить,
На рученьках носить сина,
Очиці поводить:

«Отут з муштри виглядала,
Отут розмовляла,
А там... а там... сину, сину!» —
Та й не доказала.
Зеленіють по садочку
Черешні та вишні;
Як і перше виходила,
Катерина вийшла.
Вийшла, та вже не співає,
Як перше співала,
Як москаля молодого
В вишник дожидала.
Не співає чорнобрива,
Кляне свою долю.
А тим часом вороженьки
Чинять свою волю —
Кують речі недобрії.
Що має робити?
Якби милий чорнобривий,
Умів би спинити...
Так далеко чорнобривий,
Не чує, не бачить,
Як вороги сміються їй,
Як Катруся плаче.
Може, вбитий чорнобривий
За тихим Дунаєм;
А може — вже в Московщині
Другую кохає!
Ні, чорнявий не убитий,
Він живий, здоровий...
А де ж найде такі очі,
Такі чорні брови?
На край світа, в Московщині,
По тім боці моря,
Нема нігде Катерини;
Та здалась на горе!..
Вміла мати брови дати,
Карі оченята,
Та не вміла на сім світі
Щастя-долі дати.
А без долі біле личко —
Як квітка на полі:
Пече сонце, гойда вітер,
Рве всякий по волі.
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Умивай же біле личко
Дрібними сльозами,
Бо вернулись москалики
Іншими шляхами.
II
Сидить батько кінець стола,
На руки схилився;
Не дивиться на світ Божий:
Тяжко зажурився.
Коло його стара мати
Сидить на ослоні,
За сльозами ледве-ледве
Вимовляє доні:
«Що весілля, доню моя?
А де ж твоя пара?
Де світилки з друженьками,
Старости, бояре?
В Московщині, доню моя!
Іди ж їх шукати,
Та не кажи добрим людям,
Що є в тебе мати.
Проклятий час-годинонька,
Що ти народилась!
Якби знала, до схід сонця
Була б утопила...
Здалась тоді б ти гадині,
Тепер — москалеві...
Доню моя, доню моя,
Цвіте мій рожевий!
Як ягодку, як пташечку,
Кохала, ростила
На лишенько... Доню моя,
Що ти наробила?..
Оддячила!.. Іди ж, шукай
У Москві свекрухи.
Не слухала моїх річей,
То її послухай.
Іди, доню, найди її,
Найди, привітайся,
Будь щаслива в чужих людях,
До нас не вертайся!
Не вертайся, дитя моє,
З далекого краю...
А хто ж мою головоньку

Без тебе сховає?
Хто заплаче надо мною,
Як рідна дитина?
Хто посадить на могилі
Червону калину?
Хто без тебе грішну душу
Поминати буде?
Доню моя, доню моя,
Дитя моє любе! Іди од нас...»
Ледве-ледве
Поблагословила:
«Бог з тобою!» — та, як мертва,
На діл повалилась...
Обізвався старий батько:
«Чого ждеш, небого?»
Заридала Катерина
Та бух йому в ноги:
«Прости мені, мій батечку,
Що я наробила!
Прости мені, мій голубе,
Мій соколе милий!»
«Нехай тебе Бог прощає
Та добрії люде;
Молись Богу та йди собі —
Мені легше буде».
Ледве встала, поклонилась,
Вийшла мовчки з хати;
Осталися сиротами
Старий батько й мати.
Пішла в садок у вишневий,
Богу помолилась,
Взяла землі під вишнею,
На хрест почепила;
Промовила: «Не вернуся!
В далекому краю,
В чужу землю, чужі люде
Мене заховають;
А своєї ся крихотка
Надо мною ляже
Та про долю, моє горе,
Чужим людям скаже...
Не розказуй, голубонько!
Де б не заховали,
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Щоб грішної на сім світі
Люди не займали.
Ти не скажеш... ось хто скаже,
Що я його мати!
Боже ти мій!.. Лихо моє!
Де мені сховатись?
Заховаюсь, дитя моє,
Сама під водою,
А ти гріх мій спокутуєш
В людях сиротою,
Безбатченком!..»
	Пішла селом,
Плаче Катерина;
На голові хустиночка,
На руках дитина.
Вийшла з села — серце мліє;
Назад подивилась,
Покивала головою
Та й заголосила.
Як тополя, стала в полі
При битій дорозі;
Як роса та до схід сонця,
Покапали сльози.
За сльозами за гіркими
І світа не бачить,
Тілько сина пригортає,
Цілує та плаче.
А воно, як ангелятко,
Нічого не знає,
Маленькими ручицями
Пазухи шукає.
Сіло сонце, з-за діброви
Небо червоніє;
Утерлася, повернулась,
Пішла... Тілько мріє.
В селі довго говорили
Дечого багато,
Та не чули вже тих річей
Ні батько, ні мати...
Отаке-то на сім світі
Роблять людям люде!
Того в’яжуть, того ріжуть,
Той сам себе губить...
А за віщо? Святий знає.

Світ, бачся, широкий,
Та нема де прихилитись
В світі одиноким.
Тому доля запродала
Од краю до краю,
А другому оставила
Те, де заховають.
Де ж ті люде, де ж ті добрі,
Що серце збиралось
З ними жити, їх любити?
Пропали, пропали!
Єсть на світі доля,
А хто її знає?
Єсть на світі воля,
А хто її має?
Єсть люде на світі —
Сріблом-злотом сяють,
Здається, панують,
А долі не знають, —
Ні долі, ні волі!
З нудьгою та з горем
Жупан надівають,
А плакати — сором.
Возьміть срібло-злото
Та будьте багаті,
А я візьму сльози —
Лихо виливати;
Затоплю недолю
Дрібними сльозами,
Затопчу неволю
Босими ногами!
Тоді я веселий,
Тоді я багатий,
Як буде серденько
По волі гуляти!
III
Кричать сови, спить діброва,
Зіроньки сіяють,
Понад шляхом, щирицею,
Ховрашки гуляють.
Спочивають добрі люде,
Що кого втомило:
Кого — щастя, кого — сльози,
Все нічка покрила.
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Всіх покрила темнісінька,
Як діточок мати;
Де ж Катрусю пригорнула:
Чи в лісі, чи в хаті?
Чи на полі під копою
Сина забавляє,
Чи в діброві з-під колоди
Вовка виглядає?
Бодай же вас, чорні брови,
Нікому не мати,
Коли за вас таке лихо
Треба одбувати!
А що дальше спіткається?
Буде лихо, буде!
Зустрінуться жовті піски
І чужії люде;
Зустрінеться зима люта...
А той чи зустріне,
Що пізнає Катерину,
Привітає сина?
З ним забула б чорнобрива
Шляхи, піски, горе:
Він, як мати, привітає,
Як брат, заговорить...
Побачимо, почуємо...
А поки — спочину
Та тим часом розпитаю
Шлях на Московщину.
Далекий шлях, пани-брати,
Знаю його, знаю!
Аж на серці похолоне,
Як його згадаю!
Попоміряв і я колись —
Щоб його не мірять!..
Розказав би про те лихо,
Та чи то ж повірять!
«Бреше, — скажуть, — сякий-такий!
(Звичайно, не в очі),
А так тілько псує мову
Та людей морочить».
Правда ваша, правда, люде!
Та й нащо те знати,
Що сльозами перед вами
Буду виливати?

25

Нащо воно? У всякого
І свого чимало...
Цур же йому!.. А тим часом
Кете лиш кресало
Та тютюну, щоб, знаєте,
Дома не журились.
А то лихо розказувать,
Щоб бридке приснилось!
Нехай його лихий візьме!
Лучче ж поміркую,
Де то моя Катерина
З Івасем мандрує.
За Києвом та за Дніпром,
Попід темним гаєм,
Ідуть шляхом чумаченьки,
Пугача співають.
Іде шляхом молодиця,
Мусить бути, з прощі.
Чого ж сумна, невесела,
Заплакані очі?
У латаній свитиночці,
На плечах торбина,
В руці ціпок, а на другій
Заснула дитина.
Зустрілася з чумаками,
Закрила дитину,
Питається: «Люде добрі,
Де шлях в Московщину?»
«В Московщину? Оцей самий.
Далеко, небого?»
«В саму Москву, Христа ради,
Дайте на дорогу!»
Бере шага, аж труситься:
Тяжко його брати!..
Та й навіщо?.. А дитина?
Вона ж його мати!
Заплакала, пішла шляхом,
В Броварях спочила
Та синові за гіркого
Медяник купила.
Довго, довго, сердешная,
Все йшла та питала;
Було й таке, що під тином
З сином ночувала...
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Бач, на що здалися карі оченята:
Щоб під чужим тином
	сльози виливать!
Отож-то дивіться та кайтесь, дівчата,
Щоб не довелося москаля шукать,
Щоб не довелося, як Катря шукає...
Тоді не питайте, за що люде лають,
За що не пускають в хату ночувать.
Не питайте, чорнобриві,
Бо люде не знають;
Кого Бог кара на світі,
То й вони карають...
Люде гнуться, як ті лози,
Куди вітер віє.
Сиротині сонце світить
(Світить, та не гріє) —
Люде б сонце заступили,
Якби мали силу,
Щоб сироті не світило,
Сльози не сушило.
А за віщо, Боже милий!
За що світом нудить?
Що зробила вона людям,
Чого хотять люде?
Щоб плакала!.. Серце моє!
Не плач, Катерино,
Не показуй людям сльози,
Терпи до загину!
А щоб личко не марніло
З чорними бровами —
До схід сонця в темнім лісі
Умийся сльозами.
Умиєшся — не побачать,
То й не засміються;
А серденько одпочине,
Поки сльози ллються.
Отаке-то лихо, бачите, дівчата.
Жартуючи кинув Катрусю москаль.
Недоля не бачить,
	з ким їй жартувати,
А люде хоч бачать,
	та людям не жаль:
«Нехай, — кажуть, —
	гине ледача дитина,
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Коли не зуміла себе шанувать».
Шануйтеся ж, любі,
	в недобру годину,
Щоб не довелося москаля шукать.
Де ж Катруся блудить?
Попідтинню ночувала,
Раненько вставала,
Поспішала в Московщину;
Аж гульк — зима впала.
Свище полем заверюха,
Іде Катерина
У личаках — лихо тяжке! —
І в одній свитині.
Іде Катря, шкандибає;
Дивиться — щось мріє...
Либонь, ідуть москалики...
Лихо!.. Серце мліє...
Полетіла, зустрілася,
Пита: «Чи немає
Мого Йвана чорнявого?»
А ті: «Мы не знаем».
І, звичайно, як москалі,
Сміються, жартують:
«Ай да баба! Ай да наши!
Кого не надуют!»
Подивилась Катерина:
«І ви, бачу, люде!
Не плач, сину, моє лихо!
Що буде, то й буде.
Піду дальше — більш ходила...
А може, й зустріну;
Оддам тебе, мій голубе,
А сама загину».
Реве, стогне хуртовина,
Котить, верне полем;
Стоїть Катря серед поля,
Дала сльозам волю.
Утомилась заверюха,
Де-де позіхає;
Ще б плакала Катерина,
Та сліз більш немає.
Подивилась на дитину:
Умите сльозою,
Червоніє, як квіточка
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Вранці під росою.
Усміхнулась Катерина,
Тяжко усміхнулась:
Коло серця — як гадина
Чорна повернулась.
Кругом мовчки подивилась;
Бачить — ліс чорніє,
А під лісом, край дороги,
Либонь, курінь мріє.
«Ходім, сину, смеркається,
Коли пустять в хату;
А не пустять, то надворі
Будем ночувати.
Під хатою заночуєм,
Сину мій Іване!
Де ж ти будеш ночувати,
Як мене не стане?
З собаками, мій синочку,
Кохайся надворі!
Собаки злі, покусають,
Та не заговорять,
Не розкажуть сміючися...
З псами їсти й пити...
Бідна моя головонько!
Що мені робити?»
Сирота-собака має свою долю,
Має добре слово в світі сирота;
Його б’ють і лають, закують в неволю,
Та ніхто про матір на сміх не спита.
А Йвася спитають, зараннє спитають,
Не дадуть до мови дитині дожить.
На кого собаки на улиці лають?
Хто голий, голодний
	під тином сидить?
Хто лобуря водить?
	Чорняві байстрята...
Одна його доля — чорні бровенята,
Та й тих люде заздрі не дають носить.
IV
Попід горою, яром, долом,
Мов ті діди високочолі,
Дуби з гетьманщини стоять.
У яру гребля, верби в ряд,

Ставок під кригою в неволі
І ополонка — воду брать...
Мов покотьоло червоніє,
Крізь хмару — сонце зайнялось.
Надувся вітер; як повіє —
Нема нічого: скрізь біліє...
Та тілько лісом загуло.
Реве, свище заверюха.
По лісу завило;
Як те море, біле поле
Снігом покотилось.
Вийшов з хати карбівничий,
Щоб ліс оглядіти,
Та де тобі! Таке лихо,
Що не видно й світа.
«Еге, бачу, яка фуга!
Цур же йому з лісом!
Піти в хату... Що там таке?
От їх достобіса!
Недобра їх розносила,
Мов справді за ділом.
Ничипоре! Дивись лишень,
Які побілілі!»
«Що, москалі?.. Де москалі?»
«Що ти? Схаменися!»
«Де москалі, лебедики?»
«Та он, подивися».
Полетіла Катерина
І не одяглася.
«Мабуть, добре Московщина
В тямку їй далася!
Бо уночі тілько й знає,
Що москаля кличе».
Через пеньки, заметами
Летить, ледве дише,
Боса стала серед шляху,
Втерлась рукавами.
А москалі їй назустріч
Як один верхами.
«Лихо моє! Доле моя!»
До їх... Коли гляне —
Попереду старший їде.
«Любий мій Іване!
Серце моє коханеє!
Де ти так барився?»
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Та до його... За стремена...
А він подивився,
Та шпорами коня в боки.
«Чого ж утікаєш?
Хіба забув Катерину?
Хіба не пізнаєш?
Подивися, мій голубе,
Подивись на мене:
Я Катруся твоя люба.
Нащо рвеш стремена?»
А він коня поганяє,
Нібито й не бачить.
«Постривай же, мій голубе!
Дивись — я не плачу.
Ти не пізнав мене, Йване?
Серце, подивися,
Їй же богу, я Катруся!»
«Дура, отвяжися!
Возьмите прочь безумную!»
«Боже мій! Іване!
І ти мене покидаєш?
А ти ж присягався!»
«Возьмите прочь! Что ж вы стали?»
«Кого? Мене взяти?
За що ж, скажи, мій голубе?
Кому хоч оддати
Свою Катрю, що до тебе
В садочок ходила,
Свою Катрю, що для тебе
Сина породила?
Мій батечку, мій братику!
Хоч ти не цурайся!
Наймичкою тобі стану...
З другою кохайся...
З цілим світом... Я забуду,
Що колись кохалась,
Що од тебе сина мала,
Покриткою стала...
Покриткою... Який сором!
І за що я гину!
Покинь мене, забудь мене,
Та не кидай сина.
Не покинеш?.. Серце моє,
Не втікай од мене...
Я винесу тобі сина».

Кинула стремена
Та в хатину. Вертається,
Несе йому сина.
Несповита, заплакана
Сердешна дитина.
«Осьде воно, подивися!
Де ж ти? заховався?
Утік!.. нема!.. Сина, сина
Батько одцурався!
Боже ти мій!.. Дитя моє!
Де дінусь з тобою?
Москалики! голубчики!
Возьміть за собою;
Не цурайтесь, лебедики:
Воно сиротина;
Возьміть його та оддайте
Старшому за сина,
Возьміть його... бо покину,
Як батько покинув, —
Бодай його не кидала
Лихая година!
Гріхом тебе на світ Божий
Мати породила;
Виростай же на сміх людям! —
На шлях положила. —
Оставайся шукать батька,
А я вже шукала».
Та в ліс з шляху, як навісна!
А дитя осталось,
Плаче, бідне... А москалям
Байдуже; минули.
Воно й добре; та на лихо
Лісничі почули.
Біга Катря боса лісом,
Біга та голосить;
То проклина свого Йвана,
То плаче, то просить.
Вибігає на возлісся;
Кругом подивилась
Та в яр... біжить... серед ставу
Мовчки опинилась.
«Прийми, Боже, мою душу,
А ти — моє тіло!»
Шубовсть в воду!.. Попід льодом
Геть загуркотіло.
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Чорнобрива Катерина
Найшла, що шукала.
Дунув вітер понад ставом —
І сліду не стало.

Задивляться чорноброві —
І босе, і голе.
«Дала, — кажуть, — бровенята,
Та не дала долі!»

То не вітер, то не буйний,
Що дуба ламає;
То не лихо, то не тяжке,
Що мати вмирає;
Не сироти малі діти,
Що неньку сховали:
Їм зосталась добра слава,
Могила зосталась.
Засміються злії люде
Малій сиротині;
Виллє сльози на могилу —
Серденько спочине.
А тому, тому на світі,
Що йому зосталось,
Кого батько і не бачив,
Мати одцуралась?
Що зосталось байстрюкові?
Хто з ним заговорить?
Ні родини, ні хатини;
Шляхи, піски, горе...
Панське личко, чорні брови...
Нащо? Щоб пізнали!
Змальовала, не сховала...
Бодай полиняли!

Їде шляхом до Києва
Берлин1 шестернею,
А в берлині господиня
З паном і сім’єю.
Опинився проти старців —
Курява лягає.
Побіг Івась, бо з віконця
Рукою махає.
Дає гроші Івасеві,
Дивується пані.
А пан глянув... Одвернувся...
Пізнав, препоганий,
Пізнав тії карі очі,
Чорні бровенята...
Пізнав батько свого сина,
Та не хоче взяти.
Пита пані, як зоветься?
«Івась». — «Какой милый!»
Берлин рушив, а Івася
Курява покрила...
Полічили, що достали,
Встали сіромахи,
Помолились на схід сонця,
Пішли понад шляхом.

V
Ішов кобзар до Києва
Та сів спочивати,
Торбинками обвішаний
Його повожатий.
Мале дитя коло його
На сонці куняє,
А тим часом старий кобзар
І с у с а співає.
Хто йде, їде — не минає:
Хто бублик, хто гроші;
Хто старому, а дівчата
Шажок міхоноші.
1
2

1838, С.-Петербург

Тарасова ніч2
На розпутті кобзар сидить
Та на кобзі грає;
Кругом хлопці та дівчата —
Як мак процвітає.
Грає кобзар, виспівує,
Вимовля словами,
Як москалі, орда, ляхи
Бились з козаками;

Áåðëèí — ñòàðîâèííà êàðåòà.
Òàðàñîâà í³÷ — í³÷ ðîçãðîìó àðì³¿ ïîëüñüêîãî ãåòüìàíà Êîíåöïîëüñüêîãî.

