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В с т у п .

Гірко жило ся нашому народови сто літ г о т  
назад. Позбавлений власної держави, роздертий кордо
нами, втомлений довговічними боями о волю, стогнав 
він у чужому ярл\і, та мов недужий з просоня. зга
дував у казках та піснях колишні', красші часи. Зга
дував у Колядках та Щедрівках, як колись наші предки 
на срібних човнах, золотими веслами синї хвилї роз
гортаючи, по Чорному морю на далекі підбої плили, 
як в зелїзо закуті посували ся бездорожними степами 
ла стрічу Половцям та иншим Азиятам, ш.об боро
нити рідної землі, як за лицарську честь і славу свою 
та чужу кров проливали. І сьпівав народ-невільник 
в чудових своїх Думах, про козаків, вояків-невміряків, 
як вони сьвіт цілий лицарством дивували, як перед 
ними тремтіли султани і як вони, через свою незгідли
вість власну долю запропастили, і снив ся тоді втом
леному двірською роботою крепакови той час, коли 
за Хмельницького Україна вольною була стала, коли 
гетьман на сивому коні під малиновою хоругвою при 
звуках дзвонів, сурм і литаврів у Київські ворота в’їж 
джав, коли посли від постороннїх королів з привітом



до нього приходили, коли по довгих боях, здавало 
ся, мир і добро на Вкраїнї настане.

І чи одно снило ся нашим предкам перед сто лі
тами! Та нема нїчо більш болючого, як сон нещасли
вого о щастю, невільника о волї, бездомного о вла
сній хаті. А як раз такими бідними невільниками, та
кими безприютними наймитами в чужих панів були 
наші предки перед сто літами... Нинї нам ще далеко 
до нашої правди, а щож було тодї!...

Та частина нашого народу, що оставала під Поль
щею, то €, між Дніпром а Карпатами, терпіла тяжкий 
гнет від панів-дїдичів. В Польщі з давна було так, що 
хто не шляхтич, той немає ніякого права. Шляхта ви
бирала собі короля, шляхта радила на соймах, шляхта 
робила війну, шляхта мала землі' і маєтки, суди й уряди, 
а хлоп немав нічого. Він був безплатним робітником 
свого пана, його найлдитом, і невільником, з котрим 
пан міг зробити, що хотів. Пан був його господарем, 
опікуном, судиєю — всім. Хлопови не вільно було ні'чо 
продати, ніде без дозволу панського піти, не вільно 
було більше худоби тримати, як пан позволив, навіть 
більше мір полотна виробити, як в дворі йому припи
сали. Проти таким порядкам бунтував ся каш сіль
ський народ і приставав до козацьких повстань. Але 
й л\іж козаками знайшли ся такі, що не хотіли дати волї 
селянам та й самі такі панські порядки заводили. Звідти 
й пішли всілякі колотнечі, домашні сварки і війни,, 
з котрих тільки наші вороги користали. Особливо 
вміла з того скористати Росия. Вона вдавала з себе 
оборонця віри і приятеля кривдженого народу Руського, 
вона ніби то боронила нас перед Поляками, а вла
стиво тільки чатувала на те, щоб і нас і Поляків під 
себе підбити та нашою кривдою розбогатїти.
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Нїби то кричала, що Польща кривдить руський 
нарід в тих землях, що до Польщі належали, а якже 
вона робила з Русинами-Українцями, що за Хмельни
цького добровільно до Росиї пристали? Закріпощу- 
вала їх що раз гірше, занапащувала тяжко здобуту 
волю, руіїнувала наше добро і хотіла нас так винаро- 
довити, щоб ніде навіть українським духом не пахло. 
Вона собі того ще й до нинї бажає; та не ті тепер 
часи!...

В 1764 роцї, цариця Катерина „увільнила від гет- 
маньства“ останнього гетмана України Розумовського 
і післала до нас, свого генерала Румянцева, з осібними 
інструкциями, себто з власноручним письмом.

В тім письмі нарікала цариця, що Україна замало 
доходів достарчує скарбови росийському і велїла Ру
мянцеву перевести ревізию цїлого краю, себто розгля
нути, де кілько народу живе, що той нарід має і які 
він податки повинен платити. Румянцев почав роботу 
з того, що нарід прикріпив до землі, то є, сказав: 
хлоп і поле то одно. Хлоп на те тільки родив ся, щоб 
на тому полї для свого пана працювати і йому й не 
вільно того поля ніколи покинути. Хотьби пан був не 
знати який недобрий, то хлопови не вільно під дру
гого пана перейти, тільки мусить терпіти і мовчати. 
А що тії пани були часто-густо такими самими Укра
їнцями, як робучий народ, то тим самим для Росиї ви
ходила з того двояка користь, вона закріпощувала 
хлопа і викликувала ненависть до пана, бо мовляв, то 
не уряд, тільки пани угнїтають народ. Щоби ще гірше 
замилити очи, казала Катерина скликати в 1767 роцї 
осібну комісию, в котрій посли народні повинні були 
висказати свої бажаня. Українські посли казали, що 
нарід хоче, щоб на Українї вернули ся такі порядки,
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як були за Хмельницького, щоб нарід вибирав собі 
гетьмана і порядкував сам собою. Сьвященики жадали' 
також давних порядків. За те Румянцев скликав воєн
ний суд і 33 депутатів Українців засуджено на смерть...

Так ішло дальше. На самі Зелені сьвята 1775 року 
підступом увійшли Москалі на Сїч, де тоді атал^анував 
кошовий Петро Кальнишевський, чоловік чесний і л̂ у- 
дрий, збурили ЄЇ, розорали, а Кальнишевського вивезли 
далеко на північ, на остров серед ледяного моря. Тут 
він 26 літ, в страшній темниці, без сонця й воздуху,, 
серед гною і хробів тяжко карав ся. Потім Україну по- 
дїлено на три намісництва. Заведено московське вій
сько, суди, уряди, школи — всьо. Здавало ся нашому 
народови прийшов конець. Хлоп був гірше худобини, 
сьвяшеник пішов під управу московських попів, панам 
українським понадавали росийські ранги й ордери, шож 
лишило ся Україні?

Як розібрали польську державу, то також і пра
вобічна Україна перейшла від Поляків до Москалїв, 
тільки мала частина того краю, що зветь ся Галичи
ною, дістала ся під Австрию. Тутки зразу дихало ся 
нашим людям трохи вільнїйше. Влекшено дещо пан- 
щизняних тягарів, поміряно землї, заведено суди, на
віть в школах запроваджено вчасти науку в руській 
л\ові, але темний нарід не вмів з того скористати так, 
як треба, і що йно тепер обстоює сильнїйше за своїми 
правами. Словом — на Українї настали такі часи, що 
здавало ся нема для ньої ніякої ради. Гинь і тільки. 
Та невмируща народна душа перетерпіла ті злиднї. 
Робучий народ, хоть змордований, скатований, хоть 
позбавлений всякого права, не забув своєї мови, не 
перестав любити своєї землї, не запер ся своєї минув
шини. А між панами також лучали ся такі, що їм в ро-



сийських фраках невигідно було ходити, вони стали 
витягати зі скринь старі козацькі контуші, стали зіт
хати до давних порядків, до давних часів, про які пи
сали наші лїтописї, розказували старцї та сьпівала на- 
родня пісня. І між сьвящениками також бували такі, 
що почали, як колись, говорити проповіди в народнііі 
мові та дихати на нарід свобіднїйшим духом. Той на
стрій підхопив І ван К о т л я р е в с ь к и й  і написав вір
шами книжку „ П е р е л и ц ь о в а н а  Е н е ї д а “ , котра 
дала початок нашій обновленій літературі. В тій книжцї 
змалював Котляревський рідною мовою, такою, як 
хлопи говорять, веселим способом великий образ житя 
на Україні на переході' з XV III в X IX  столїтє. За Ко
тляревським пішли другі, особливо К в і т к а  Осно-  
вяненко ,  що перший почав описувати, як жи€ сіль
ський народ; як він любить, тужить і вмирає. Поруч 
них писали инші. Але всї вони не посягнули до глу- 
бини народньої душі, всї вони не обгорнули оком 
цїлої України, не оглянули ся позад себе в давні-давні 
часи, не вміли зазирнути в будучність, щоб своїм і чу
жим розповісти, хто ми таке, чого ми хочемо і до чого 
ми йдемо.

Се сказав що йно наш великий поет Т а р а с  
Ш е в ч е н к о .  Щ о йно він кинув нашим ворогам гірку 
правду в очи, а народови сказав ясно й виразно, що 
він український народ, котрому належать ся такіж самі 
права на житє та на поступ, як мають инші народи, 
щасливійші від нього. Він перший учив нас, шо Укра
їна, сьвяте, велике слово, котрого поганити анї зрадою, 
анї иншими гріхами не вільно, що душа наша не вмірае. 
що в своїй хатї своя правда і сила і воля! Він перший 
розтворив перед нами могили, щоб ми почули голос 
-минувшини, він перший зазирнув в будучність і сказав
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нам. як і куди прямувати до лучшої долї. А промовив 
він до нас так проречисто, так вхопив нас за серце 
своїм словол ,̂ що ми вперве побачили, яка та наша 
мова гарна і богата, що ми вперве зрозуміли, який то 
тяжкий гріх ту мову кидати та промінювати єї за во
рожу. А такий л\ав він дар складати прегарні вірші 
про нашу долю й недолю, що тії вірші не тільки своїм 
землякам, росою на спрагнену душу впали, але й по
серед чужих зеднали йому гідну честь а цілому наро- 
дови славу.

Ось чому кождий Українець і Українка, кожда 
навіть наша дитина повинні знати, як жив, сьпівав, 
мучив ся за Україну і вмер за неї, єї найбільший поет, 
Тарас Шевченко, ось чому то в 50 літ по його смерти 
видає товариство „Просьвіта“ отсю книжочку.



/Уіолодість Тараса Шевченка.

Далеко від нас, за Збручом, в київській землі', 
€ повіт Звенигородський, а в тім ПОВІТІ велике і гарне 
село М о р и н  Ц І.  Там то родив ся Тарас Шевченко 
дня 25. лютого ст. ст. 1814 року. Батько його звав ся 
Григорій Шевченко, а ще кликали його Грушівський, 
мати Катерина Бойківна. Григорій Шевченко походив 
з сусіднього села, Кирилівки, а до Катерини Бойківної 
він тільки пристав, як і тепер пристають у нас люди. 
І Григорій і Катерина були крепаками недоброго пана 
Енгельгардта, а як то жило ся крепакам то ми вже зі 
вступу знаємо. Бони не мали нї волї, нї права, пра
цювали за дурно на лані панськім, кільки пан казав, 
а собі хиба на досьвітках, або в неділю могли що 
зробити. їх продавали, міняли, навіть в карти програ
вали, як худобину, та ще били, калічили, поганили, 
якби крепак не мав нї душі, нї чутя ніякого. Як па- 
нови подобала ся яка крепачка, то кликав еї до двора 
і робив з ньою, що хотів, а як наскучила ся, то казав 
кому будь з ньою женити ся і на те не було ради. 
Крепак — то значило невільник, ще гірше — нїби ро- 
буча худобина.

Оттаке то житя було й родичам .Тарасовим. Гірко 
мусїли вони працювати, щоб вдоволити зросийщеного 
Німця, пана Енгельгардта. А Григорій Шевченко не 
дурний був чоловік, і ремесло знав і чумакував інодї



і до всякої роботи був спосібний. Та як оженив ся» 
як прийшли дрібні діти, то ГОДЇ було ВСИДІТИ в Мо- 
зинцях і він з родиною переніс ся до Кирилівки, що 
також належала до того самого пана Енгельгардта. 
Тут, в Кирилівиї, й минули дитячі лїта Тарасові. Було 
се дуже гарне село, з чистою рікою та зеленими ле
вадами, „неначе писанка село“ . Але людям жило ся 
тут, не як в раю, тільки ак в пеклї. Від часу, як карали 
гайдамаків, хлоп був заєдно предметом кари, а в часах, 
про які мова, знущаня над крепаками дійшли були до 
самого верху.

Гірше вже й не могло бути.
„неволя,

Робота тяжкая... Ніколи 
і помолитись не дають“ .

Батько й мати вічно на панщинї, дїти росли самі, 
як квітки самопадні.

А було їх, крім Тараса, пятеро, двох хлопиїв та 
три дівчині. Найстарша з них, Катерина, заступала 
маму; вона і господарства доглянула і хатї облад дала 
і молодшу рідню помила та почесала.

Єї то згадує Тарас з великою любвою, назива
ючи „ніжною, терпіливою, незабутньою^^. Та не було 
Катерині й коли доглянути за живим Тарасиком так, 
якби вона була може й хотіла і хлопець бігав собі то 
разом з иншими сільськими дітьми, то сам по садї, 
леваді, понад річкою, а часом забігав аж на степ та 
на могили, звідки видно богато сьвіта. де шумить ві
чний вітер, навіваючи сум та тугу. Мале хлопя приви
кало думати та вслухувати ся в ті степові думи, що, 
казавбись, хтось їх з під могил сьпіває. Раз навіть пу
стив ся був у сьвіт, бо говорили йому, що небо сто
їть на зелїзних стовпах, так він хотїв тоті стовпи по-
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Тарас Шевченко в молодім віцї.
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бачити. На щастє над'їхали чумаки та забрали малого 
мандрівника назад до батьківської хати. А хата та 
була собі як і другі сільські хати. Стара, з почорнілою 
стріхою, тільки вибілена чистенько. Коло хати яблуня, 
круг ньої квітник найстаршої доньки, Катерини, при 
брамі стара верба, за вербою стодола, дальше стіжки 
збіжа, а там сад і левада. По левадї шумів ручай. 
В отсїм ручаю під навислими лопухами купаєть ся „бі
ляве хлопя (себто сам Тарас), викупавшись, перебіжить 
через долину, прибіжить в сад, впаде під першою гру- 
шою, або яблунею і засне спокійним, незворушеним 
сном“ . Та не довго трівало таке жите. Як минуло Та- 
расови 9 лїт, померла йому мати. Біда і нужда по
клали еї у могилу. Батько не міг собі дати ради з дріб
ними дітьми (Катерина віддала ся передтим), він мусїв 
оженити ся в друге. Б хатї почало ся пекло. Прийшла 
мачуха і привела своїх дїтий, бо вона також була вдо
вою. Між зведенятами почала ся ворожнеча. Мачуха 
ставала по сторонї своїх власних дїтий і кривдила 
сиріт. Особливо Тараса не любила, товкла його та 
карала нераз невинно, замість свого власного синка, 
злодійкуватого Степана. Часто мусїв Тарас тїкати пе
ред злою мачухою з батьківської хати та крити ся у 
бурянах. По двох літах помер і батько Тараса і він 
остав ся круглим сиротою. Замість спадку лишив Гри
горій Шевченко свому синови, Тарасови, ось таку во
рожбу: „З  нього буде або ідось дуже добре, або ве
лике ледаш,о; тим то для нього мій маєток не має 
ніякої ваги“ .

Воно так і сталось. З Тараса вийшло щось дуже 
велике, а маєтки не мали для нього нїколи ніякої вар- 
тости. Стояв він висше їх.



Вчити ся почав Тарас ще за житя свого батька, 
в місцевій ШКОЛІ в Кирилівцї. В Росиї ТОДІ вчили дуже 
плохенько. Се були Ш КОЛИ, в яких учителювали дяки. 
Стояла така школа звичайно біля церкви, обідрана, 
брудна, з повибиваними вікнами. Лавок у нїй не було, 
анї таблиці, нічого, тільки один довгий стіл. Хто прий
шов скорше, то МІСТИВ ся при столї, хто пізнїйше сі
дав на долівці'. Ученики приносили зимою дрова на 
топливо, дешо їди собі й дякови, самі замітали хату 
і самі на себе ладили різки. Без різки не було тоді 
науки. За що будь зараз і били школяря, а в суботу, 
то по черзі' перебивали усїх. Брав і Тарас, особливо 
від дяка Богорського, страшенного пяницї. А всеж таки 
навчив ся письма і навіть ходив при мерцях читати 
псалтиру. Та не туди його тягло. Він любив малювати 
і хотів стати малярем. Отже втїк з кирилівської школи 
і пішов до Лисянки, де був диякон-маляр. Той спершу 
казав молодому малярчикови носити з ріки воду та 
розтирати фарби. Тарас покинув його й пішов до 
другого. Той другий глянув хлопцеви на долоню і за
явив, що з нього нїчо не буде. Зажурив ся хлопчина 
і вернув назад до Кирилівки. Тут став за громадського 
пастуха. Але який там пастух з такого хлопця, що 
його душа тягне до книжки й до малярства! Зачитає 
ся, а худоба зайде в збіже та наробить шкоди. Кинув 
Тарас череду та пішов на службу. 1 наймит з нього 
також був мабуть не найлучший, бо тиняв ся з місця 
на місце. А по кількох літах таки не видержав і пішов 
аж до Хлипнівки, до одного маляря, щоби знов по
чати науку. Маляр не хотїв приняти Тараса без до
зволу панського і післав його до управителя дібр 
Енгельгардта, щоб дав йол̂ у на письмі, що Шевчен- 
кови вільно вчити ся малювати. Але управитель замість
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того, забрав нашого поета до двора на кухту, а з кухти 
перевів його на лакея. Тепер шо йно почала ся Тара
сова неволя. Сиди в панськім передпокою та чекай, 
аж пан покличе, щоб подав шобудь, або пішов куди. 
А в ночи пильнуй панських дверий, як собака. Та ш.е 
не питають, хочеш, чи не хочеш, а мусиш їхати з па- 
но.\̂ ; куди він, туди й ти. Забрав Енгельгардт Шев
ченка та повіз його з рідної України на чужину. Зго
дом він переконав ся, що Тарас має справдї хист до 
малярства і що з того може бути добрий дохід, отже 
сам дав його на науку до маляра Лямпі у Варшаві, 
а пізнїйше в Петербурзі, до Ширяева. Ширяев казав 
Тарасови малювати підлоги та паркани і марнувати по 
се найкрасші літа молодости. Та наш малярик хоть 
прихапцем, а все таки брав ся до иншого малярства — 
до образів. Біжить, бувало, до якої роботи в містї, 
стане в міськім садї і рисує статую. Або вечером, на 
роботї, зайде туди та до місяця відрисовуе собі всї- 
лякі різьби. Так стрінув його раз Іван Сошенко, маляр. 
Українець, що перебував у Петербурзі.

Він то подав нещасливому землякови руку і поміг 
йому добути ся з пропасти неволі на сьвіт свобідний. 
Сошенко пізнав ся на тім, який то Тарас спосібний, 
запрошував його до себе, давав читати добрі книжки 
та знакомив з передовими, ш,о найславнїйшими людьми, 
Українцями й Москалями. Між Українцями пізнав тодї 
Тарас Евгенїя Гребінку, знаменитого байкаря, а між 
Москалями поета Жуковського й артиста Брюлова. До 
талановитого крепака-Українця повертали ся вони лю
дяно, як до свого чоловіка, а дальше й задумали ве
лике, а добре ДІЛО, висвободити його на волю. Енгель
гардт заправив 2.500 карбованцїв, на тодїшні часи дуже 
великі гроші, в десятеро більші, як нинї. Ш.об їх до
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бути, змалював Брюлов портрет Жуковського, той 
образ продали і заплатили Енгельгардтови за Тараса. 
Стало ся те 22. цьвітня 1838 року. Того дня найбіль
ший наш поет з невольника став вільним чоловіком. 
Щ о йно тепер став він жити, як чоловікови годить ся.

Шевченко на волї.

Трудно подумати, який то був наглий скок. 
Якби хто з одного берега, болотнистого, тернем та 
глогами порослого, перескочив понад глубочезною 
прірвою на другий -  рівний і гладкий. Радував ся 
Тарас непомірно своєю волею, та одна тільки думка 
смутила його, а то, що родина й земляки остали й на 
дальше на тамтім страшнім боцї, що воїіи й дальше 
були крепаками.

Охолонувши трохи, записав ся до малярської ака
демії, до якої яко крепак, не мав перше вступу. Те,
о чім він перше тільки снив та мріяв, стало ся тепер 
дійсною правдою. Крім малярства ходив також Тарас 
на університет, читав богато книжок, провадив роз
мови з мудрими людьми і де тільки міг, та як міг, 
вчив ся, й осьвічував. бо знав, що великого дару, 
яким його наділено, марнувати не вільно. Академія вміла 
оцїнити і талант Шевченка і його працю та давала 
йому всілякі нагороди. Колишній крепак. пастушок 
від овець, кухтик і лакейчук робив ся славним чоло
віком. З заробітків малярських посилав він тепер що 
міг своїй бідній родинї, бо належав до тих добрих 
людий, що хотя вийдуть в пани, то свого хлопського 
роду не цурають ся, а своєї родини, анї тої близшої, 
сестер, братів, свояків, анї ширшої, то є, вітчини, не 
забувають, тільки всюди, на кождім кроцї журять ся
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їх долею, та радіб їм якусь поміч дати. Найкращим 
доказом тої журби є вірші, які почав тодї писати. Дру
гий на його місцї, тїшивби ся своїм щастєм, волею, 
славними товаришами, малював, продавав і гуляв, а він 
заєдно думав про свою рідну Україну, про нещасли
вих земляків - невільників і свою тугу-журбу, свою го
рячу любов, переливав в такі чудові піснї, яких не на
писав ніхто більше, анї перед ним, анї по нїм. Ті 
вірші зібрав оден із знакомих дїдичів, Мартос, і видав 
їх 1840 року в Петербурзї окремою внижочкою „ К о б 
зар".  Отеє й найславнїйша та найцїннїйша книжочка, 
яку ми маємо. Вона зробила більше, як можна часом 
зробити війною — привернула нам затрачену сьвідо- 
домість народню. немовби відшукала нам загублену 
вітчину. В тій невеличкій книжочцї змалював Шевченко 
тодїшню нужду народню, розповів, як той нарід на своїй 
зел^лї невільником ходить, як над нил\ вороги СЬ.>УІІЮТЬ 
ся, як вояки московські нашила дівчатам сьвіт завязу- 
ють, як нема кривди, котроїб ми не зазнавали. А ра
зом з тими гадками переносив нас Шевченко у давну 
давнину, котра хоть також мала свої гріхи, але су
проти нинішнього пекла була вимріяним раєм.

Було колйсь в Україні 
Ревіли гармати;
Було колйсь Запорожцї 
Вміли панувати!
Панували, добували 
1 славу і волю, —
Минуло ся, осталп ся 
Могили по полю!

Люди плакали, читаючи отсї гарні, правдиві, 
а такі сильні слова. Не один пан, що забув про свою
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бідну вітчину - Україну, вертав тоді' до ньої, блудний 
син до батька, не оден немов у друге родив ся Укра
їнцем. Чуда творила та золота незрівнана книжка!

На другий рік, то є 1841 видрукував Тарас свою 
найбільшу поему „ Г а й д а м а к и " ,  в котрій розказав, 
що творило ся на Україні за часів хлопського бунту 
гайдамацького, або як нарід казав за к о л ї ї в щ и н и .  
Не ХОТІВ він заохочувати земляків до крови та до по
жежі, тільки рад був показати сьвітови, до якого то 
зла доводить кривда та неволя і як то одної землї 
дї'ти, в гнїві та ненависти потрафлять себе взаїмно 
нищити. І малюнки Тарасові і його поезиї придбали 
йому широку славу. Молодого поета-маляря радо ви
тали в найкращих домах столичних і найславнїйші 
люди в Петербурзї охоче знакомили ся з талановитим 
Українцем.

Та Шевченкови було того замало. Він хотїв 
побачити вільними очима свою рідну Україну, поди- 
вити ся на степи широкополі, на Днїпро, на кручі, 
хотїв пригорнути до груди свою рідню та побути по
між своїми людьми, в  1843 роцї поїхав Тарас на Укра
їну. Се була найгарнїйша хвилина в його бідолашнім 
житю. Молодий, здоровий, славний їде поет туди, 
звідки виїхав бідним, невільником, слугою. Всюди ви
тають його радо, гостять, величають ся ним. На його 
честь роблять богаті пани великі пири і кождий рад 
пізнати талановитого Українця, що так недавно тому 
був лакейчуком-крепаком, а тепер став славним ма
лярем і поетом.

Але Шевченка не затуманили отсї пири та гу
лящі забави. Він побачив, що на Українї не полїп- 
шало, а ще гірше тепер зробило ся, як було перше. 
Нарід пропадав у темнотї, в нуждї та в неволї.
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Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли:
Нїмі на панщину ідуть,
І дїточок своїх ведуть.

І з його груди вирвав ся крик болю і розпуки:

Сьвіте тихий, краю милий,
Моя Україно!
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш ?

Він став писати такі твори, як „Розрита могила‘Ч 
„Чигирин“ , „Сон“ . То тужив на руїнах давної слави, 
то страшними красками малював теперішню біду, то 
громовим голосом кликав катів-гнобителїв, щоб сха- 
менули ся і перестали творити кривду. Нїхто не про
мовив за бідним, поневоленим хлопом так рішучо, го
лосно, а краснорічиво, як Тарас. Він був у ті страшні 
часи гнету та неволї немов із самого неба зісланим 
апостолом волї, братерської любови, оборонцем бід
них і угнетених. Того йому анї робучий народ, анї 
істория вселюдського поступу нїколи не сьміє забути. 
Та рівночасно повертав ся він також з всілякими до
брими, а щирими радами до другої сторони, а саме до- 
тих кривджених і гноблених. Він кликав до них;

Учіте ся брати мої,
Думайте, читайте,
І чужого научайтесь,
Свого не цурайтесь, —
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До панів українських кликав Тарас;

Обніміте, брати мої. 
Найменшого брата.



Зас їд ане  Кирило - методи ївського Брацтеа. /Ifpo.uoda Ь'пгпу.иароаа).



Нехай мати усьміхнеть ся,
Заплакана мати.

А  щ оби нещ асливому народови подати прецінь 
якусь кроплину ц ілю щ ого  ліку, він сьп івав, щ о „наш а  
дума, наша пісня, не вмре не загине", щ о „встане 
правда, встане во л я “ і щ о в „сво їй  хатї своя правда". 
А  коли ми нинї перегрівали і крепацтво і панщину, 
коли ми не впали духом, коли перед нами розтви- 
раю ть ся двері лучщ ого  ж итя, то  поезия Ш евченка. 
богато  до того  причинила ся. Вона  наших ворогів 
тр івожила, а нас вона і потіш ала і навчала і заохо
чувала до житя.

Не знаю , чи завдячує який народ свому найб іль
ш ом у поетови тілько , к ілько український народ зав
дячує Тарасови. Т а  богато з  того, щ о він нам прика
зував не здійснили ми до нинї. Д о  нинї ми не вчимо
ся так, як треба, до нинї ми не пригорнули до себе 
найменшого брата, до нинї ми не маємо власної хати. 
Д о  нинї Тарасові слова не втратили своєї ваги. Ми 
мусимо дбати, щ об  вони як найскорше здїйснили ся 
до останка.

П обувш и  на Україні, відвідавш и славний монастир 
М ежигірського Спаса і незабутний сїчовий остров. 
Хортицю , посумувавш и на руїнах слави та поплакавш и 
над недолею  земляків, він вернув у  Петербург кінчити, 
академію  ш тук, себто високу ш колу малярську. А  як ді
став сьвідоцтво на „вольного  артиста" і золотий медаль, 
то вдруге вибрав ся на Україну, щ об жити серед своїх 
лю дий та для рідної землї посьвятити сво ї сили і ве
ликий дар божий —  маляра і в іщ ого  поета. Відвідав- 
родину, о б ’їхав знакомих і повернув до Києва, сто- 
лицї України. В ін  чув, щ о тут йому місце: Незабаром.
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дістав при однім уряді іпри археографічній комісиї) місце 
рисівника. Мав їздити по Україні', рисувати старі цер
кви. замки, всїлякі давні будівлї, шоб вони до решти 
не пропали та готовив книжку „Живописна Україна^. 
Крім того і поезиї не занедбував. З під його пера 
вийшли прекрасні поеми , . Н е в о л ь н и к “ і „Най- 
л\ичка“ , премудре посланіє „Д о  ж и в и х  і м е р т в и х “ 
та грізний акт обжалованя царів-деспотів „ К а в 
каз".  Його добра приятелька княгиня Рєпніна, поза
ходила ся також коло того, що Тараса зроблено учи
телем малярства в київськім університеті (в найвисшій 
школі), котрий недавно тол у̂ відкрили. Так відчиняли 
ся перед нашим поетом вигляди на дуже гарну будуч- 
ність на те, що він буде мати запевнене житє і без 
журби буде міг працювати і для малярства і для 
української поезиї.

Але хто годен вгадати свою долю? Щастє, як 
полохлива пташка. Здасть ся ось-ось піймаєш його, 
а воно знїметь ся, розпустить синї крила та полетить 
за далекі ріки і високі гори.

Так було і з Шевченком.
В Київ! зібрав ся тодї гурток молодих Українців, 

мудрих розумом, а гарних духом. Хоть паничі, почали 
вони пильно журити ся недолею простого народа та 
роздумувати над тим, якби то зробити, щоби і хло- 
пови було лекше дихати і для України, щоб прийшли 
які красші часи. Бачили вони, що росийський уряд 
тільки жовнїра на війну та податки всїлякі вміє брати, 
що він радби сьвіт цїлий загорнути, але о те, як на
родам під його управою живеть ся, він не дбає. Та 
ще надивили ся вони, як панство українське, дї'дичі 
величезних маєтків, котрим за часів царя Миколая І. 
не вільно було займати ся нїякими горожанськими за-
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нятями, ВСІ свої сили і ВСІ свої маєтки витрачували 
на балї і забави, як пили чорно запивали ся, як села. 
в карти програвали, як дорогий час гаяли на глупі: 
витребеньки. Отже й постановили вони пильно пра
цювати над тим, щоб такі погані порядки перемінити.. 
1 то не тільки в Росиї, але всюди, де жиють Славяни 
т. є Українці, Москалї, Поляки, Чехи, Серби, Хорвати, 
Болгари, Словаки і Словінці. Бо, звісно, що найбільші 
вороги Славян, се нїхто инший тільки їх рідні брати 
Славяни, тільки сильнїйші від них, що слабших братів; 
дістали у свої руки. Особливо Українцї тую любов 
славянську сильно на своїй скірі відчувають. Отже- 
хотіли вони ширити гадку, що Славяни то рідні братя,. 
сини одної матери. Слави, що вони себе повинні 
близше пізнати, полюбити і не кривдити, тільки спіль
ними силами добувати славну будучність. Такі гадки 
називають ся с л а в я н о ф і л ь с т в о м .  Тількиж навіть 
такої красної та ясної думки кождий вживає на свою- 
користь. Чех страшить Німця, що мовляв, уважай,. 
Нїмче, бо за Чехами стоїть великий наш брат, Сла
вянин росийський, а знов Поляки радіб в імя славян- 
ського братерства поділити ся з Москалем панованєм. 
над налш, а Москаль прямо каже, що „всї славянські 
ріки повинні зілляти ся в росийському морі", себто- 
що всї Славяни повинні стати Москалями. Та не про 
таке славянофільство думав Шевченко і його това
риші: Костомаров, Кулїш, Гулак, Білозерський, Пиль
ників, Маркович і Навроцький. Вони хотіли, „ щ о б  
ус ї  С л а в я н и  с т ал и  р і дн и ми  б р а т а м и  і си
нами с о н ц я  правди " .  Вони хотіли, щоб усї на
роди славянські зійшли ся у велику державу, але щоб 
кождий з тих народів великої славянської держави 
порядкував собою, а тільки, щоб проти ворога одно-
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цільно вони ставали. Та ще бажали вони, щоб в тім 
славянськім сьвітї не було гнобителя і гнобленого, 
кривдника і покривдженого, пана і невольника, тільки 
щоб ВСІ горожани тої держави мали однакові права. 
Не одного доброго бажали отсі люди, що склали 
тайне товариство та назвали його „Кирило-Методи- 
ївським брацтвом", що то нїби один другому мав 
бути братом.

Але Росия таких думок і таких товариств ні
коли не любила і не любить. Єї по душі одно: 
слухай і мовчи"! Слухай, як тебе кнутом валять, як 

тобі язик з горла видирають, як тебе на край сьвіта 
під япанські кулї мов товарину гонять, як тобі сестер 
насилують і жінок неславять — слухай і мовчи, спо
діваючись, що за твою терпіливість сьвятїйший синод 
відчинить тобі двері раю.

А що, як раз тоді, перед 1848 роком на заході 
Европи почав народ повсюди ворушити ся, домага- 
ючи ся волї, то Росия пильно взяла слідити за тим, 
чи і в еї державі не захочують чого доброго які во- 
рохобливі люди. До того вживала вона шпігунів, то 
с таких нїкчемних запроданцїв, що за Юдин гріш рід
ного брата готові продати. Таких людий там і тепер 
вишукують, кажуть їм вдавати приятелів волї і пос
тупу, кажуть вкручувати ся в так звані революцийні 
товариства, а потім видавати найкрасших людий на 
л̂ уки і на смерть. Такі шпігуни називають ся в Росиї 
провокаторами і вони богато роблять лиха, бо спи- 
нюють поступ і волю, котрої народам в Росиї треба 
так, як рілї дощу в посуху. Такий то Юда вкрутив ся 
був також поміж „Кирило - методиївських братчиків", 
підслухав що вони говорять і чого хочуть, а потім 
.тїобіг до полїциї та за подлий гріш продав ті тайни.
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Заворушило ся в царських урядах, якби хто в гадюче 
кубло розпалену головню кинув. „Розпни! Розпни їх 
за те, що добра ближньому свому бажали"! Братчи
ків, хто тільки був у Києві, схоплено і — до тюрми 
з ними. Тюрма се перший лїк на бажане волї, а по
тім ідуть кнути, каторга, Сибір, або й шибениця. Як 
цареви - батькови сподобаеть ся.

Коли починали ся гоненя братчиків, Шевченка 
в Києві не було. Він перебував на весїлю свого при
ятеля Кулїша з Анною Білозерською, пізнїйшою 
письменницею, Ганною Барвінок, котра досі живе. 
Були се його добрі други і Тарас радо поїхав до них 
на весїле за боярина. Бесїле відбуло ся по Різдві 1847 
року в Оленівцї, Борзенського повіту. Гостий на ве- 
сїлю були повні сьвітлицї, бо Білозерські були собі 
засібні та гостинні люди. Тарас тїшив ся щастем мо
лодих своїх другів і ходячи по салї сьпівав свою улю
блену пісню:

„Ой зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя.
Ой вийди, вийди, дівчинонько моя вірная".
Гостї втихли, бо як каже Кулїш, такого гарного 

сьпіву вони з роду не чули. На тому то весїлю було 
постановлено, щоб Шевченко виїхав за границю, зви- 
дїти трохи сьвіта і повчити ся дещо більше, як можна 
було навчити ся в Росиї. Молода Кулїшева давала на 
ту ціль свій посаг, а Тарасови годї було не приняти 
щирого дарунку від своїх приятелїв. 1 ось веселий, 
розрадуваний гарною гостиною, задивлений в ясну 
будучність їде Тарас з весїля до деяких своїх знако- 
мих, задержуеть ся трохи довше у дїдича-Українця 
Лизогуба в Седневі, а звідси 5 цьвітня 1847 спішить 
у Київ, щоб почати учителюванє в унїверситетї. От
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вже перед ним блищить проти сонця хрест ЛаврськоГ 
дзвіницї, а от і батько Дніпро, що широким голубилг 
поясом підперезав Київ, от і пором, от і берег Дні
провий — ще хвилина і поет нанятим візком переле
тить до своїх товаришів братчиків Кирило-методиїв- 
ських, а найперше до Миколи Костомарова, котрого так 
щире любив. Коли нараз, біля візка, на який садовив 
ся поет де не взяли ся жандарі й полїциянти. Стар
ший з них підступає до Шевченка і питасть ся рі
шучо :

— Чи ви Тарас Шевченко?
— Я- — відповідає поет.
— Так я вас арештую — заявляє полїциянт, скаче 

на віз і каже їхати до губернатора....
Пращайте товариші та други, пращай рідне, що 

від славного свояка дожидалась підмоги, пращай 
Україно, і ви рожеві надїї, і ви молоді, невернуті літа?

Ш,астє знялось і полетіло далеко, ген далеко. ..
Шевченко опинив ся в неволї.

Шевченко в неволї.
Замість на університет, де Тарас мав стати за 

професора, повезли його в „кутузку“, т. є в київський 
кримінал, в огидну нору, куди замикають найгірших 
голгорізів. Там без страви, котра моглаби чоловікови 
крізь горло перейти і без постелї, а тільки на пере- 
гнилій соломі, перебув наш поет три добі. Четвертої 
днини повезли його аж в Петербург, бо в Києві не хо- 
тїли судити таких великих злочинцїв, як Шевченко 
й инші члени Кирило-Методиєвського брацтва. Слїд- 
ство вели що найвисші полїцаї та жандарі і здавали 
рапорт самому цареви. Почали ся переслухованя, до-
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пити, підхоплюване на словах, підмовлюване до зради 
товаришів фозумієть ся не дурно, а за нагородою), 
словом всі' тії практики, якими Росия здавна всла
вила ся перед сьвітом. Як тебе в такий спосіб тиж
нями цїлилАи зачнуть неволити, як ти не матимеш нї 
дня свобідного, нї спокійної ночи, а ще, коли ти лю
дина не тверда духом і слабовита тілом, то захитаєш 
ся і впадеш на колїна, благаючи ласки. Так і зробили 
деякі слабодухи. Тільки не Шевченко. Він держав ся 
гідно, як на великого чоловіка пристало. Казав, що 
скрізь, куди не ступив, чув тяжкі наріканя на царя 
і на царський уряд, казав, що на Українї бачив стра
шний гнет цїлого народу і особливо хлопів, що там 
від старцїв до дїтий всї кленуть свою долю — тому 
написав свої революцийні поеми. Нарешті 15 мая 
арештованих поставили до очий з доносчиком Петро
вим. Той Юда Іскаріотський говорив, що братчики 
мали тайне товариство, що вони страшенно лаяли 
й лихословили царя, що хотїли розвалити Росию, 
а збудувати незалежну Україну без хлопа і пана. 
Братчики перечили тому. Тодї шеф жандарів, граф 
Орлов, начав тупати ногами, страшенно кричати 
й грозити, що всїх покарає смертию.

Костомарів зблід і опустив руки. Але Шевченко 
переходячи поруч нього сказав бадьоро: „Не журись, 
Миколо! Щ е ми будемо разом жити“ .

В тиждень пізнїйше скінчено слідство, списано 
„доклад" і предложено цареви Миколі І. Про Ш ев
ченка писало ся там: „Шевченко, замість вдяки до 
царської родини, писав мовою українською найбала- 
мутнїйші вірші. В них він то плаче над кривдою 
України, то розповідає про колишню козацьку славу, 
то поганими словами осьмішує царя і його семю.



А що Шевченко придбав собі такими творами славу 
знаменитого поета, тимто вірші його двічи шкідливі 
й небезпечні. Тому, писали слідчі — треба Шевченка, 
як людину кріпкого здоровля віддати до оренбур- 
ського вііїська та казати начальству, щоб за ним 
пильно доглядало".

Цар Миколай 1., прочитавши се, дописав власно
ручно: „Під найпильнїйший догляд, заборонивши пи
сати й малювати*'.

Так спала на Шевченка потрійна кара: прогнане 
з рідного краю, військова служба без терміну і забо
рона писати й малювати. Над сподіване тяжка кара. 
Шевченко любив свою рідну землю, свої степи, л\о- 
гили, Дніпро, і отеє мусїв їх кидати Бог вість на як 
довго; Шевченко любив малювати та писати вірші, 
бо підшептував їх нашому поетови якийсь висший 
голос і отеє йому заказують писати й малювати; 
Шевченко гидив ся військом і ненавидїв салдатів від 
малої дитини — і отеє кажуть йому носити збрую. 
„Колиб я був душогубом і кровопийцем, каже поет, 
то й тодї не можнаб було для мене придумати гіршої 
кари“ . Дня 31. мая 1847 року вивели Тараса Шевченка 
з казнї на тюремне подвіре і посадовили на бричку. 
Сідаючи, глянув поет на тюремні вікня і в однім з них 
побачив Костомарова. Зняв шапку і привітно усьмі- 
хнув ся.

Затуркотіли колеса. Віз виїхав з подвіря. Далека 
церед ним дорога!... їхали день і ніч, розстайними 
кіньми, і робили ЗО миль на добу- Пити, їсти, відпо- 
чати можна було тілько тодї, як перепрягають коний. 
А як злочинець не видержить такої дороги, то що 
тодї?... Нїчо. Тим лучше. Буде менше клопоту і йому 
з  урядом І урядови з ним. Та Шевченко видержав
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і по тижневи такої шаленої їзди, приїхав до О р е н 
бурга .  Оренбург се було місто засланцїв. Особливо 
висилали туди Поляків, що бунтували ся проти Росиї, 
але бували тут й Українцї. Отже власти здавало ся, 
[ДО для Шевченка се за гарне місто і вона його пі- 
гнала ще дальше в пусті степи до Орська .

Орськ, се лдісто степове. В осени тут таке болото, 
що верблюди топлять ся на дорозї. Нїгде нї дерева, 
нї квітки. В лїтї горячо, а в зимі страшенний мороз 
і такі снїги, що хати цілком засипає. Нинї отеє місто 
має кілька будинків трохи гарнїйших і кілька тисяч 
людий, а в часах Шевченка була се нужденна оселя, 
обведена земляним валом з білою церквою та з дов
жезною, понурою казармою. Довкола безлюдний 
степ. Богом забута пустиня... Страшно дивити ся, а не 
то жити.

Тут записали Шевченка до компанії, дали йому 
число, дали військовий, за тїсний на нього одяг, 
і приставили „дядька“ , себто вояка-доглядача, що 
день і ніч мав за поетом слїдити.... Чи знаете ви, яка 
то мука, коли за Вами, як тїнь волочить ся такий то
вариш, коли ви анї кроку самі не годні зробити, коли 
вас таким способом немов приковують до людини, 
котрої ви не любите й видїти не хочите ?... Таж то 
вдуріти можна. О 6 годинї рано будив барабан жов
нірів і вони йшли на муштру, вчити ся маршу та ору
дувати оружєм. По трьох годинах такої науки давали 
якоїсь трохи нікчемної страви, потім знов дві годинї 
муштри, потім школа, вечера і о 9 годинї жовнїри 
лежали в смердячій хатї на вояцьких причах, опові
даючи собі, кому нинї спороли плечі, а кому вибила 
зуба.
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Бійка, галас, крик, сороміцькі, непристійні сьпіви, 
бруд і піянство, от що було тепер докола Шевченка. 
Анї чим ока звеселити, анї чим потішити душу, анї 
розігнати тугу. Нїчо. Тільки день за днем котить ся, 
як каламутна филя, тільки та муштра, тільки той до
глядач ! Часом вирвав ся Шевченко з отсеї гнилої 
нори та вибіг за місто, в степ. Але мала потіха. То 
не український степ. На Україні

степи мережані 
нивами, ланами, 
високими могилами, 
темними лугами.

А тут — бурян, піски, тали, 
і хочби на сьміх де могила
о давнім давні говорила....

Неначе люди не жили!
Од спокон*віку і до нинї 
ховалась від людий пустиня 
а ми таки еї найшли.

Знайшли ЄЇ наші вороги люті, гробокопателї 
волї. Там минули мужеські лїта нашого великого по
ета, там змарнувала ся його сила, котра чудеса могла 
на Україні творити.

Поет захорував зразу на гостець, який його 
страшенно мучив, а дальше на цингу. Кріпке здоровля 
марніло, як у спеку степова трава. Волосе стало ви
падати, чоло підлазило в гору. Горячі очи попухли, 
лице жовкло, голова хилила ся в діл. До того листи 
з України приходили луже рідко і поетови ."^давало ся, 
що його живцем закопали в гробі.
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На другий рік виправили його разом з другими 
на Аральське море, розслїджувати його непривітні бе
реги. Два роки перебував там Шевченко, а як він 
дивив ся на те море, то найкрасше видно з поетич
ного вірша:

І небо невмите, і.’заспані'хвилї, 
і понад берегом гет-гет,
Неначе пяний очерет 
без вітру гнеть ся. —

Боже милий, 
чи довго буде ще менї 
в отсїй незамкнутій тюрмі, 
понад отсим нїкчемнилі морем, 
нудити сьвітом?

Мовчить 
і гнеть ся мов жива 
в степу пожовклая трава.
Не хоче правдоньки сказать, 
а більше нї в кого спитать.

Та всеж таки знайшли ся поміж офіиирами добрі 
люди, що стали милосердити ся над нещасливим по
етом і почали йому давати деякі пільги.

Алеж знайшли ся ще й такі люди-гадюки, що 
зараз донесли об тім до Петербурга, Шевченка заса
дили на пів року до тюрми, а потім пігнали ще даль
ше, до гіршого місця, до Новопетровської кріпости. 
Тут він і добув кари. По вісім годин денно муштру
вали його, нї на хвилю не спускали з ока і навіть чо
боти перетрушували раз-враз, чи не ховає він там 
якого ОЛІВЦЯ, або клаптика паперу. Цілих шість і пів
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лїт з жигя Тараса Шевченка пропали для нас без
слідно. Серце поета почала обгортати розпука.

Неначе лютая змія 
Ростоптана в степу здихає,
Заходу сонця дожидає —
Оттак то я тепер терплю 
Та смерть із степу виглядаю.

Инший на його місці можеб був підняв руку на 
себе, але Шевченко того не зробив, бо він знав, який 
талант дано йому з више і яке добро він носить в своїй 
груди. Він не хотїв дару божого марнувати, бо спо- 
дївав ся, що прецінь таки колись верне на Україну 
і пічне инше житє.

Так Днїпро крутоберегий 
І надія, брате.
Не дають мені в неволї
О смерти благати.

Він сподївав ся волї.
Але тої волї прийшло ся йому виглядати довго, 

дуже довго, бо цїлих 10 лїт перебув він на засланю.
За той час почало в Росиї свитати, хоть до ранка 

там ще й до нинї далеко. Сонце волї якось не може 
пробити ся крізь хмари темряви, злодійств та поганої 
привички жити чужим коштом. І то й як жити! Але всеж 
таки під конець володїня царя Миколая І. заповідало 
ся щось нового.

Нужда народу дійшла була до того, що хлоп 
майже не видїв хлїба, а жив грибами, ягодами, вся
кими корінцями та зелениною, від чого марнів, щораз 
гірше і гинув як мухи. Як Поляки зробили бунт, то 
уряд, сказав, що вся біда від Поляків-дїдичів, хлопи
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ловірили і помагали урядови той бунт давити, бо ду
мали собі, ІДО як не буде панів, то й не буде панщини. 
Але по бунтах, повертали як не пани то їх дїти, або 
кревні та почали мстити ся на хлопах, що підчас пов
стань не пішли їм на руку. Тоді знов хлопи взяли 
бунтувати ся і уряд мусїв щось зробити, щоб завести 
порядок. Насалшеред зроблено інвентарі, себто списи, 
де який маєток і кілько в ньому хлопи мають на пана 
робити. Але великої пільги з того для хлопа не було, 
так само не полекшало йому і від того, що жидам 
заказано жити в селах волинської та подільської г>'- 
^ернїї, на пятьдесять кілька метрів від границі. Пішла 
чутка, що то фалшиві інвентарі, і що правдиві похо
вали перед народом дїдичі, або й сьвященики, і нарід 
знов почав бурити ся. До того 1853 року прийшла на 
край страшна холера, а тиф в Києві клав людий, як 
солому. На додаток в осени 1853 року цар Миколай 
пішов війною на Турків, нїби то за те, що вони не 
шанували православної церкви в Єрусалимі, а властиво 
щоб захопити Царгород та скріпити свою державу 
і свою царську власть. Але в тій війиї виявила ся вся 
гниль царського уряду, всї хабарництва, здирства, 
злодійства, подібно як підчас япанської війни. І так, 
як по япанській війнї прийшла революция в Росиї, 
а по нїй нїби якась конституция так і підчас війни ро- 
сийсько-турецької виявило ся, що треба якоїсь по
прави, треба реформи, бо так дальше не може бути. 
А перша реформа - знесенє неволї хлопа, крепака. 
Домагали ся того чим раз голоснїйше щонайлучші 
люди в Росиї. їх переслідували, карали, нищили, але 
на їх місце приходили нові. Тої справи не можна 
було довше відкладати. Вкінци і сам народ став до- 
магати ся волї — особливо на Україні. Бідний укра



їнський народ думав собі, що цар справді' добрий
і що тілько пани спиняють йому ласку. Тож коли ого
лошено з початком 1855 року царські маніфести до 
народу, то між народом сейчас закипіло. В кождім не
зрозумілім для себе слові читав хлоп се, чого його 
дуща бажала — волі. Маніфест взивав нарід до опол- 
ченя, а нарід дочитував ся обіцянки, що хто добро
вільно піде на війну з Турком, то і сам він і його ро
дина будуть раз на все вільні від підданьства. Отже 
по прочитаню манїфеста повалили хлопи юрбою на 
приходства, щоб записувати ся в ополченє, або як на 
Україні' казали „в козаки“ . Другий маніфест взивав 
до присяги новому цареви Александрови II., що як 
раз тоді вступив на престіл по Миколаю і., нарід чи
тав собі, що цар взиває, щоб йому служити вірно, 
а не панам. Третій маніфест казав, щоб боронити 
держави „з зелїзом в руцї“ , а нарід йшов до коваля 
та казав собі робити списи. Хлопи з дібр графа Бра- 
ницкого, Понятовського, князя Лопухіна і инших панів, 
кидали роботу, бо казали, що вони тепер стали сво- 
бідними козаками. Бунт обгорнув цілі повіти канів
ський, таращанський, Васильківський. Пани виїхали, 
в Київ. Хлопи взяли ся до сьвящеників, що ніби то 
вони поховали письма, в котрих цар хлопам дарує 
волю. Тодї виступило військо і здержало бунт. Бо
гато хлопів убили Москалі, ще більше покарали 
тяжко і бунт притих. Але дїдичі перестрашили ся 
його. Мудрійші з них самі зачали говорити, що 
панщина для панів невигідна й небезпечна, що хлопів 
треба увільнити. Уряд також побачив, що спокою не 
буде, аж настане воля, отже зачали думати над тим, 
якби то зробити, щоб заспокоїти народ. У великій 
тюрмі, найбільшій в цілім сьвітї, якою була і є Росия,
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повідчинювано віконця. Д э гнилого сопуху, в котрілі 
будили ся МІЛЮНИ ЛЮДИЙ, влетіло трошки СЬБІЖОГО 
воздуха...

Як почали думати про волю, то мусїли згадати
і про тих, що домагали ся тої волї і терпіли за неї 
тяжкі муки. Між ними одним з перших найбільше за* 
служених і найтяжше покараних був Тарас Шевченко.

Старали ся о се його добрі приятелі, граф Тол
стой і кн. Репнїна, котрі хоть були Росиянами, але на
шого поета дуже цїнили і не забували про нього на
віть по тілько літах. 1 Шевченко був їм щиро при
хильний, бо уряд росийський, а чесний Росиянин, то 
не все одно, а Шевченко і між ворожими нам наро
дами вмів пізнати ся на добрих людях та оцїнити їх 
гідно. Але щож, стараня Толстого, Репнїної та дру
гих чесних людий не помагали. В першім списї „зло
чинців", котрим цар дарував кару, не було імени 
Шевченка. Цариця-мати противила ся тому. Ш .0 йно 
друга амнестия принесла і нашому поетови волю.

Поворот з неволї, останні днї поето,
смерть і похорони.

По довгих заходах і перепонах, яких уряд ро
сийський не щадить нїкому, виїхав Тарас Шевченко 
2. серпня 1857. року з Новопетровська. Морем та рі
кою Волгою їхав він до Москви, а звідти на Україну. 
Але на превеликий смуток довідав ся, що йому на 
Українї не вільно перебувати, тільки в Петербурзі’, 
тай то під дозором полїциї. По дорозї складав вірші, 
між ними написав поему „1іеофіти“ , в котрій порів- 
нував переслідуване перших християн, з переслї- 
дуванєм поступових людий в Росиї. Йому за те



й дорікали деякі Українці', що мовляв, замість дяку
вати цареви за волю, пише на нього такі прикрі словаї 
Але Шевченко був не з тих, щоб підлещувати ся, або 
лювчати тодї, коли треба говорити правду. Він ніколи 
не забував на те, що його устами промовляє ціла 
Україна. Дня 27 марта 1858 року приїхав поет до 
Петербурга, і свої і чужі витали його не тілько як 
поета, але як мученика за правду і волю. На його 
честь справляли пири і всюди, де зібрали ся сьвітлі 
люди, що хотіли добра і справедливости, радо ви
тали поета, котрий був одним з найбільше заслужених 
апостолів волї. Та найщирійше раділи його други, — 
тільки що радість та не була без смутку. Бо зал і̂сть 
колишнього здорового, веселого, гарного Тараса, 
вернув тепер до них передчасний старець — лисий, 
похилений, прибитий горем, хоть заедно кріпкий 
духом.

Поет замешкав в академії, де працював над 
своїми малюнками і писав заедно гарні вірші. Крім 
того укладав „Буквар" для українських шкіл, дбав, 
щоб заложити українську газету та пильно турбував 
ся тим, щоб народови була дана воля, щоб хлопи 
дістали своє поле та не мусїли робити дурно та ще 
під нагайкою на панськім ланї.

Але серце тягнуло Тараса Шевченка на рідну 
Україну. Тут, він хотів жити й умирати. Хотїв збуду
вати собі над Дніпром хату, оженити ся та хоть ста
рість провести там, де вороги не дали звікувати. По 
довгих заходах позволено йому, літом 1859 р. поїхати 
на Україну. І він вибрав ся тут, обїхав родину й зна- 
комих, надивив ся на Дніпро та на улюблені
і вернув до Петербурга, щэб уладити свої справи та 
перенести ся цілком до своєї хати близь Канева, ко-
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тру йому будував його свояк Вартоломей Шезченко. 
До тогож поки що йому не було безпечно перебу
вати на Україні', бо про нього йшла чутка, ідо він 
бунтує народ, ідоб домагав ся волї. Думав Шевченко: 
знесуть кріпацтво, дадуть народови волю, тоді вже 
й його не будуть арештувати та тягати так, як тепер 
з ним були зробили.... Але не діждав ся того. З кінцем 
1860 року занедужав в Петербурзі' на водяну пухлину, 
а 26 ст. ст. лютого 1861 року, далеко від України, 
перестало бити серце, що так горячо тую Україну лю
било, погасли очи, що так бистро дивили ся і в давну- 
давнину і в далеку будучиість, замовкли уста, що так 
голосно промовили про кривди нашого народу.о

Його поховали зразу в Петербурзі з великими 
почестями, а як добули дозвіл, то викопали домовину, 
вложили ЄЇ в другу, металеву, і перевезли на Україну, 
бо він в своїм „Заповітї“ просив:

„Як умру, то поховайте мене на могилї,
серед степу широкого на Вкраїні лшлій".

Труну покрили, по козацьки, червоною китай
кою і вона йшла триюмфальним походом з царської 
столицї до столиці України. По дорозї стрічали еї 
люди та віддавали честь, яка належала ся такому ве
ликому поетови і такому славному борцеви за волю-.. 
Як вернув з над Неви Шевченко, так зерне колись
і воля України, котру від нас до Петербурга забрали, 
в кайдани закували та в тюрму посадили. Тільки, що 
Шевченко вертав у домовинї, а воля верне живцем, 
бо вона невлшруща....

Дня 6 л̂ ая 1861 року прийшов до Києва сумний, 
але величавий похід з останками Тараса Шевченка. 
В Києві перенесли домовину на пароход і повели до
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Канева на Чернечу гору, де покійний хотів у своїй 
хатї жити. Тут на одній з найвисших гір поховали 
його при великім здвизї народу, серед величавих 
сьпівів та численних, горячих промов. Оден сьвяще- 
ник казав: „Тут як на Голфтї, подібно хресту Госпо
дньому, стоятиме хрест, котрий буде видно і по той
і по сей бік нашого славного Дніпра".

Тут лежить Тарас Шевченко до нині, а високий 
зелїзний хрест видно справді і то щораз дальше, не 
тільки на цілу Україну, але й на увесь світ. Чим раз 
ширше й голоснїйше оповіщає він цїлому мирови, 
„чия правда, чия кривда і чиї ми дїти“. Туди йдуть 
рік річно з ЦІЛОЇ України тисячі народу, як до сьвя- 
того гробу, туди й наші очи повертають ся в отсей 
ювилейний рік, дожидаючи хвилї воскресеня.

Богдан J1.
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