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СИДІР ВОРОБКЕВИЧ - ПОЕТ

Сидір Іванович Воробкспнч відомий діяч
української культури, що жив і творив на Буковині в
другій половині XIX ст. Протягом багатьох років він
активно виступав як композитор, поет, прозаїк і
драматург. Залишена ним спадщина велика обсягом:
більше тисячі віршів, десятки оповідань і нарисів,
кільканадцять драм, комедій і опереток, підручники співу
й музики, сотні музичних композицій та інше. Не все
із створеного Воробкевичем витримало випробування
часом, але є речі, які не втратили свого значення й
зараз.

Високо цінував творчість Воробкевича Ю.
Федькович і на нього як поета покладав великі надії.
Чимало зробили для врятування від забуття його
літературної спадщини І. Франко та О. Маковей.

Хоч Франко іноді дуже гостро (і справедливо)
критикував слабкі сторони в літературній творчості
Воробкевича, він бачив чимало в ній і позитивного,
вартого уваги читачів. Каменяр узяв на себе труд
відібрати для видання з величезної кількості віршів
поета «невеличку, але запахущу китицю». Так у
1901 р. з Франковою передмовою з явилася книга, що
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мала назву «Над Прутом»  перша (і остання)
прижиттєва збірка старого вже тоді й немічного поета.

Каменяр відзначив у кращій частині віршів
Воробкевича «щирість чуття, близькість до народу і його
життя та простоту вислову». Зокрема, підкреслив, що
саме в ліриці поет «являється вповні паном своєї
сили, розсипає велике багатство життєвих спостережень,
осяяних тихим блиском щирого, глибоко людського і
народолюбного чуття». Франкові належить і образне
визначення місця Воробкевича в літературному житті
як «одного з перших жайворонків нової весни нашого
народного відродження».

Розпочату Франком справу по збиранню й
дослідженню спадщини Воробкевича продовжив О.
Маковей. Відібравши «щонайважніше і найцінніше» з
художніх творів цього письменника, він у 1909-1921 рр.
видав у Львові «Твори Ізидора Воробкевича» в трьох
томах.

* * *

Сидір Воробкевич народився 5 травня 1836 р. у
м. Чернівцях на Буковині в родині учителя
богослов я міської гімназії. Коли хлопцеві було три роки,
померла мати, а на десятому році він утратив і батька.
Вихованням дітей-сиріт зайнявся дід Михайло,
священик у недалекому від Чернівців містечку Кіцмані,
та баба Параска. Від діда Воробкевич научився
читати й писати українською мовою, а від баби перейняв
безліч пісень та переказів. З великою теплотою
пізніше згадував поет, як бабуся, «прядучи кужіль
вечорами... при ватрі голосом миленьким, мов та зозуля
у гаї, розказувала». Атмосфера спогадів про
старовину, а також стихійний протест проти засилля німет-
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чини на Буковині виробили у нього нахил до
романтичного захоплення часами козаччини. У 1869 р. у
вірші-посвяті своєму братові Григорію Воробкевичу
він з приємністю згадував про дитячі роки, проведені
у Кіцмані:

Пам ятаєш, рідний брате,
як в садочку ми ся грали,

горді замки з верболозу
і з ліщини будували?

Пам ятаєш той поточок
і леваду коло хати?
Сс був наш Дніпро широкий
і наш степ, щоб воювати.

Пам ятаєш Січ ту нашу,
Де ми грались громадами,
Люті бої заводили,
деревляними шаблями?

У пізніші роки це захоплення романтикою

козаччини вилилося у цілій инзці епічних творів, які, однак,

не стали кращою частиною його доробку.

Перебування на селі, близькість до людей праці прищепили

Воробкевичу любов до народної пісні, до народної
творчості взагалі. Ще навчаючись у Чернівецькій гімназії,

десь 14 15-літнім юнаком вій почав записувати

народні пісні й збирав їх майже все своє життя. У

1865 р. Воробкевич повідомляв у листі до відомого
на той час культурного діяча Д. Танячкевича: «Я

збирав і записував народні думи-пісиі через близько 15

років, не знав я ні мук, ні трудів, лазив в низьку

хатину, під бідну солом яну стріху, честував сліпого

лірвака і що чув, в музику складав». Так ним було
зроблено багато записів буковинських пісень:

українських, румунських, молдавських.
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Музика, література, малювання  ось до чого
найбільше тягнуло Воробкевича. Але довелося йти на
інший хліб: через брак коштів він змушений був піти
вчитися в семінарію, а після закінчення її стати
попом. В 1861 р. Воробкевич їде у гірські приходи:
спочатку  у Давидени, а потім в Руську Молдавицю
(Південна Буковина), де пробув майже 7 років. І тут
г>ін продовжував збирати пісні, багато читав,
захоплюючись творами Т. Шевченка, Г.
Квітки-Основ яненка, Марка Вовчка, М. Гоголя, фольклорними
збірками М. Максимовича, Ж. ІІаулі, В. Залеського,
налагодив зв'язки з Я. Головацьким та Б. Дідицьким. Під
впливом фольклору, прочитаних творів і чарівної
гірської природи Воробкевич починає й сам складати
вірші, пише оповідання та повісті, виступає з
популяризаторськими та публіцистичними статтями.
Підписані псевдонімами Данило Млака, Демко
Маковійчук, Морозенко, Сирота з Буковини, Семен Хрін,
С. Волох, Іван Іванів з Кіцманя, його твори,
починаючи з 1863 р., досить часто друкуються у
галицькій та буковинській пресі  в «Правді», «Зорі»,
«Вечорницях», «Родимому листку» та інших виданнях.

У 1867 р. йому вдалося отримати посаду вчителя
співу в Чернівецькій семінарії та гімназії. Переїхавши
з гір до Чернівців, Воробкевич активізує свою
діяльність і як письменник, і як композитор. Саме тут він
відчув, що як композиторові йому бракує відповідних
знань з теорії музики. Щоб здобути їх, Воробкевич
їде до Віденської консерваторії, наполегливо вивчає
там курс гармонії і основи композиції, успішно
складає іспит на звання учителя співу. Повернувшись до
Чернівців на початку 1869 р., він став учителем
музики й співу у середніх навчальних закладах, керував
хорами, а з заснуванням у 1875 р. Чернівецького уні¬

6



верситету почав викладати у ньому ці ж предмети.
Офіціально він мав титул професора богослов я.

Воробкевич виховав чимало талановитих
музикантів, серед них одного з основоположників румунської
національної професіональної музики Чипріана
Порумбеску (1853 1883), і композитора-буковинця,
славетного музиколога з європейським іменем Єусебія
Мандичевського (1857 1929). Воробкевич склав

перші українські підручні книги з співів для народних
шкіл, які вийш\и трьома випусками у 1870 1872 рр.,

а потім перевидавалися не раз.

Перший фаховий музика на західноукраїнських
землях, Воробкевич постійно удосконалював свою
майстерність і в той час не мав собі рівних. Він вніс
«в музичну літературу легкість і блиск, поетичну
м якість, ледь-ледь повиту серпанком сентиментальності».1
На противагу багатьом своїм сучасникам джерелом

професіональної музики Воробкевич вважав не
церковну, а народну музику. Ставлячи за зразок
творчість видатного російського композитора М. Гліики,
зокрема ного славнозвісну оперу «Іван Сусанін»,
Воробкевич вбачав її силу в тому, що тут «народний
характер поєднується з найвищими вимогами
мистецтва». Як композитор він створив багато мелодій иа
власні тексти (біля ста), на слова Т. Шевченка
(більше 20, найвизначніші серед яких «Минають дні» та

«Огні горять»), Ю. Федьковича («До школи»),
І. Франка («Веснянка», «Ой ти, дівчино, з горіха
зерня» та ін.), М. Шашкевича («Підлисся») та ін.

Йому належить ціла низка інструментальних творів.

1 М. Заіайксвич, Музичне життя Західної Украї
ни другої половини XIX ст., К., В-во АН УРСР,
1960, стор. 115.
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Він був одним з перших на Україні творців оперети
(«Убога Марта», «Пан мандатор», «Янош Іштенгазі»
та ін.), написав музику до п'ятнадцяти театральних
вистав інших авторів, зокрема до «Назара Стодолі»
Шевченка.

У 70-80-х рр. Воробкевич брав активну участь у
культурному та літературному житті Чернівців. Він
був одним з ініціаторів видання українського
літературного журналу «Зоря Буковини». Особливо жваву
діяльність він розгортає після того, як у 1874 р.
відвідав Київ. Подорож на Дніпро-Славуту надала йому
нових сил і для власної творчості, і для громадської
діяльності під гаслом єдності всіх українських земель.
Він компонує два чоловічі хори: «Цар-ріка наш
Дніпро» і «Я родивсь над Дніпром, отому я козаком».
Видаючи у 1877 р. буковинський альманах «Руська
хата», Воробкевич зазначив у передмові: «Бажаємо ми
причинитись бодай одною цеглиною до спільної
будівлі музею народно-літературного і зробити в тій
цілі перший крок іменем Буковини, себто тих русинів
буковинських, котрі не цураються заповіту віщого
Тараса».

Характерним у цій передмові є й те, що
письменник висловив своє розуміння літератури, її зв язків з
народом та народною творчістю: «Література,
основана на усній словесності,  це дзеркало, в якому
відбивається душа народу, тіло, в яке прибралася народна
думка».

Ім я Воробкевича пов язане також з розвитком
театрального життя не лише тим, що він писав
драматичні гвори і музику до вистав. Він був першим
головою заснованого у Чернівцях 1884 р. «Руського
літературно-музичного товариства», яке ставило собі
за мету популяризувати серед народу музику, літера¬
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туру і драматичне мистецтво шляхом організації
лекцій, концертів, вистав.

Завдяки такій активній і різноманітній своїй
діяльності Воробкевич у 60-70-х рр. минулого століття
став, як зазначає І. Франко, одним з найбільш
популярних письменників і композиторів. У 1887 р. було
широко відзначене 25-річчя його
літературно-музичної і громадської діяльності.

Але вже в 80-х рр. у Воробкевича наступив
творчий спад. Попівське оточення в Дитячі роки, навчання
в духовних учбових закладах, виконання священичих
обов язків, а потім викладання в дячківській школі й
на богословському факультеті університету,  все це
зробило свій вплив на свідомість та творчість поета.
Звідси відгомони християнської моралі, звертання до
бога, біблійні образи, церковно-архаїчна лексика у
певній частині творів. Зовсім не розуміючи нових
ідей, висунених часом і революційною боротьбою
західноукраїнських трудящих, Воробкевич усе більше
ізолюється від літератури та життя (до цього
спричинилась також старість і фізична недуга). Він
відчуває себе «старим дідом, котрого отреклись давно
єго браття по долі, котрого отдалило товариство од
себе як того прокаженого, а разом з ним всі єго
твори і труди і поповнили єго душу і серце не лиш
гірким полином, но і бездільним рівнодушшям і
апатією»,  як писав він про себе у 1896 р.

Поег стає все більш відлюдкуватим і помирає у
самітності 19 вересня 1903 р. І хоч в одному з своїх
заповітів Воробкевич писав:

В головах хреста тяжкого
Не кладіте, бо я носив
Вік ціліський хрест тяженький,
Що мене д землі хилив,
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Поховано його на Чернівецькому кладовищі під
«хрестом тяжким» у чужій гробниці. На ній немає навіть
напису «мовою рідною, словом рідним», поетичному
розвиткові якого в міру своїх можливостей
прислужився поет.

* * *

Літературну творчість Воробкевич почав
одночасно з Федьковичем. Перші його вірші написані не
пізніше 1859 р., коли, як відомо, виник і Федьковичів
«Нічліг», що ним відкривається перша сторінка нової
української літератури на Буковині. Через два роки
після опублікування у полемічній брошурі А.
Кобилянського «Слово на слово до редактора «Слова»
перших віршів «буковинського соловія» і через рік після
виходу у Львові збірки «Поезії Іосифа
Федьковича»,  у 1863 р. у львівському збірнику «Галичанин»
під заголовком «Думки з Буковини» були
надруковані перші вісім поезій Воробкевича.

В ті часи вже гучно лунало слово полум яного
Кобзаря, ширилася слава «обличителя жестоких
людей несытых» Марка Вовчка. В Галичині вже проспівав
був свою поранкову пісню Маркіян Шашкевич. А
зелена Буковина, за образним висловом Черемшини, ще
«спала тихим сном, ще була недоступним світом,
забутим закутком України»1. Така відсталість цього
чарівного і дуже поетичного куточка української землі
пояснюється тим, що Буковина, перебуваючи то у
складі Молдавського князівства, то у складі
Туреччини, була довгий час відірвана не лише від

1 Юрій Федькович в розвідках і матеріалах, К.,
Дсржлітвидав, 1958, стор. 143.
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основної маси українського, а й взагалі
слов янських народів. Не змінилося становище і після
прилучення краю до Австро-Угорщини. Тяжкий
соціальний, економічний і національний гніт душив усе нове,
не давав змоги розвиватися українській культурі й
мові. Щоправда, існувала, розвивалась і збагачувалась
невичерпна скарбниця народної творчості. Трудящі
свято оберігали її не лише від чужоземних, а й від
своїх панів, народолюбство і ласка яких не сягали
далі зацікавлення народними танцями, одягом та
«мужицьким красним полом» (вислів М. Черемшини).
Буковинська інтелігенція, що складалася переважно
з духовенства, теж була далекою від народу. Вона, як
і пани, охоче німенилася, польщилася, румунізувалася,
продавалася за урядові посади й матеріальні
вигоди, дбала лише про свої особисті інтереси і
власний добробут. Ті ж, що називали себе «русинами»,
вважали нижче своєї гідності спуститися до «хлопів»,
як у Закарпатті Духнович, зневажали «мужичу» мову,
відмежовувалися від культурних традицій народу,
натужилися створити свою «образовану» літературу.
Зразком для них була мова богослужебних книг,
доповнювана сумішшю поперекручуваних російських,
українських та діалектних слів; улюбленими жанрами
церковні тропарі та царесл^вні оди; зміст 
вірнопідданське вихваляння цісарських порядків,
абстрактноромантичне слов яносрільство. З-під скриплячих пер
цих «писателів» виходили дивоглядні «стихотвори»,
писані «мовою черців XII ст.» (як влучно
висловився Федькович) на честь австрійського цісаря і
російського царя, буковинського митрополита та інших
«високих» світських і духовних «достойників».

Коли на Східній Україні першою ластівкою нової
літератури стала сатирично-жартівлива безсмертна
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«Енеїда», а в Галичині лірично-тужлива «Русалка
Дністровая»,  Буковина в цей час, замість радісного
благовісту весни, почула вороняче каркання. Таким
була книжка «акростихів» «пароха из Товтрів»
Василя Фарлеєвича, видана у Чернівцях 1847 р. Коли б
не дата на титульній сторінці, то можна було б
подумати, що це раритет десь із XVI ст. з
церковнослов янським шрифтом, титлами, глосами. Хоч у наступних
виданнях буковинські «писателі» Продан,
Фарлеебич, Коморошан відмовились бід
церковнослов янського шрифту й перейшли до етимологічного
правопису, справа від цього не змінилася. І в 60-ті роки
вони продовжували «трудитись» над своїми
вірнопідданськими одами та ідиліями. Ось одна з них, більш
придатна до розуміння і типова щодо змісту:

Отъ страни юже буки обрастаютъ
Кою Карпатъ зефиры охлаждаютъ
Дажъ до Баваръ горы носящей боръ
И больша езера Италіаиовъ,
От Вислы,  рудныхъ і гигантскихъ горъ.
И до преяростного ссрбска Истра
Зд'Ь есть нас^янно весей, городовъ,
А в нихъ отъ вс^хъ щастлившихъ видъ

народовъ

И восклицающаго звукъ оркестра.

А ось зразок назви твору  «Поэмъ на день
великого торжества Буковины на посвящении церкви
кафедральной». Ясна річ, що така «література» була
чужою й непотрібною народові. Сприймати подібні
твори трудовий люд не міг, та й самі автори, як це
засвідчив М. Кропивницький, спроможні були лише
писати таке, а читати вголос або розмовляти такою
мовою не могли.

Щоб дати повнішу уяву про обставини, за яких
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ступили на літературну ниву Федькович і Воробкевич,
слід згадати, що серед західноукраїнської інтелігенції
тих часів точилася гостра боротьба. Між
«народовцями» і «москвофілами», представниками найреакційнішої
частини інтелігенції, тривали «бої» часто із-за
дрібниці, з певною перевагою на боці останніх. Одним з
основних у цій боротьбі було питання про мову і зміст
літератури. Проти верховоди галицького реакційного
«москвофільства» редактора журналу «Слово»
Богдана Дідицького і була спрямована брошура А.
Кобилянського «Слово на слово до редактора «Слова» з
додатком віршів Фсдьковича на доказ того, що саме
такою має бути література на західних землях
України. Появу цієї книжечки високо оцінив Франко.
В ній, казав він, «чути було стук нового духа часу до
зачинених наглухо воріт галицько-руського
шкаралупництва». Додані до брошури вірші Федьковича
Каменяр назвав «першим смертним позвоном

схоластичному галицько-руському віршоробству»1.
Рішучого удару теорійкам реакційного

«москвофільства» завдав вождь російської революційної
демократії 60-х рр. М. Чернишевськнй. Його стаття
«Національна безтактність» ясно вказувала шлях, котрим
мали йти письменники Західної України.

Ось у таких умовах «нечаяно, гей, гірський
соловій у гірському лузі, заспівав могутню пісню
верховинський гуцул і, розбудивши нею сплячих, вніс
життя, вніс весну у студену хату, та й там зайняв перше
місце побіч безсмертного Тараса»2. Так Марко Че¬

1 І. Франко, Кость Гробаль, ЛНВ, 1903, т. XXI,
стор. 131.

2 Юрій Федькович в розвідках і матеріалах, К.,
Держлітвидав, 1958, стор. 143.
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ремшина визначив роль Федьковича в літературному
процесі на західно-українських землях.

Своїм спільником і спадкоємцем у боротьбі за
нову літературу «Буковинський Кобзар» вважав
Воробкевича. Віщуючи нові часи, нову силу, звернувся
Федькович віршем «До Данила Млаки» (1868 р.):

Світи, батьку, світи світло,
Бо я вже не вспію!
Світи правду, світи віру,
Любов і надію
По тій нашій Буковині,
Най люди побачать!

Але Федькович явно перебільшував роль свого

сучасника. Якщо автор «Лук яна Кобилиці» і
«Довбуша» зумів дійсно стати у певній мірі продовжувачем

шевченківських традицій, то Воробкевич не піднісся до
ролі «світоча правди», хоч і у нього можемо зустріти
не лише мотиви, а й дослівні запозичення з

«Кобзаря». Він обмежився наслідуванням лише зовнішніх
ознак поезії великого Тараса, не збагнув і не
сприйняв бунтарського духу ні Шевченка, ні Федьковнча.
Звуки Воробкевичевої ліри переважно були чисті, але
не дуже глибокі. Він не пройнявся долею і
уболіваннями народу, хоч і приглядався до його життя, старанно
учився у нього. Кажучи словами Федьковича, край
Довбуша Чорногора не стала його школою. Світ
автора і його героїв інколи виявлявся дуже вузеньким,
їм бракувало отого «світоча у власному нутрі»,
наявності якого у кожного поета вимагав Франко.
Воробкевич нарікав на своє «тяжке горе, великеє, як світ
божий, глибоке, як море», але за цими гучними
словами розумілася абстрактна «невблаганна доля», яка
ставиться не до всіх однаково: одним шлях у житті
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Вистелює трояндами, а іншим  терням. Та ж
немилосердна доля «прикувала нещасного» поета «до

скали за руки».

І, як того Прометея,
Мучить, серце точить,
Дзьобом волос ми іськає
І клює ми очі.

Саме звернення поета до образу Прометея 
титана-богоборця античної літератури, втілення
невмирущої сили народу у Шевченка,  і порівняння його мук
за народ із своїми власними жалями й наріканнями
свідчить про наївне й абстрактне розуміння ним
суспільних ідеалів, літературних традицій. Треба
відзначити, що Воробкевич був добре обізнаний з творчістю
українських письменників  попередників і
сучасників,  але не завжди міг належно оцінити їх, легко
піддавався впливові одного чи й кількох різних за своїм
стилем авторів. Тому деякі його поетичні твори
написані на взірець українського віршування 40-х, а то
й 20-х років. У них поєднуються елементи реалізму й
бурлеска. На рівні епігонів Котляревського написана,
наприклад, романтична балада «Соловій-чародій»:

Маріора діти чеше, діти обіськає
І одну брудну сорочку на завтра латає.
Баба Гирка, що у роті вже зубів не мала,
Таємничо у куточку карти розкладала:

Щось ворожить, щось говорить, не мож розуміти,
Навкруг неї кіт і щеня, свині, малі діти.
Біжить щеня надвір: гав! гав!  кіт волос здіймає:
Хто так спізна до циганів іде та зітхає?

Треба сказати й те, що Воробкевич не завжди
вірно уявляв собі завдання і обов язок поета перед
народом. Тому інколи його виступи були дуже
недоречними, а то й шкідливими. Так, коли на початку 80-х рр.
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минулого століття на західноукраїнських землях
точилася гостра боротьба революційно-демократичного
табору проти «літературної мертвеччини», проти
«творів про торішній сніг», у котрих «видно все, крім
життя, правди і дотепу», він виступив з віршем «Що
робити, щоб всім догодити». Зводячи літературну
боротьбу до примх окремих критиків, поет безпорадно
бідкався:

Раз заказують тужити,
Другий раз  сміятись,
Щоб їм крові не обурить,
Тра мені мовчати.

І. Франка дуже обурив цей «плаксивий стишок», в
якому виявилося наївно-бездумне ставлення
Воробкевича до суспільних завдань літератури, його турбота
лише про власну письменницьку славу, і Каменяр
відповів на нього загальновідомим сонетом «Данилові
Млаці»:

Отче Даниле І Ще не все той вільний,
Хто з своїх пут сміється і кепкує,
Не все ще той поет великий, чільний,
Хто вірші пише і слова рнмує.

Не все ще той святий, хто богомільний,
Не той високий, хто ся вгору дує:
Не все нас стнх розвеселить весільний,
Не розслезить нас той, що все сумує.

Не в тім, співаче, сила слова твого,
Щоб ти раз в раз мок в сльозах, плакав в горю,
Ні щоб сміявсь, чи є, чи не є з чого.
Ти будь керманич наш в бурливім морю,

Щоб зріли з тебе мн провідця свого
І чули добре слово в добру пору.

А в листах до К. Попович Каменяр навіть називав
«особистість о. Воробкевича в високій мірі буденною
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і дрантивою», а його поезію такою, що «абсолютно не
гріє і не морозить нікого» '.

Отже, ні глибиною та ясністю суспільних ідеалів,
ні демократизмом ідей, ні барвистістю мови та
оригінальністю таланту Воробкевич не зрівнявся з
«буковинським соловієм» Федьковичем. За силою голосу
Франко назвав Воробкевича тільки «одним з перших
жайворонків нової весни нашого народного
відродження» в літературі.

Та ця весняна жайворонкова пісня Воробкевича
припала до душі народові. Трудовий люд полюбив і
прийняв у свою скарбницю чимало творів поета. Вони
стали народними піснями. Про популярність
Воробкевича у другій половині минулого століття на
Буковині О. Маковей писав: «... єго пісні були загально
знані... єго поезії і пісні будили любов і до всего народу,
і до тіснішої вітчизни, Буковини, скріпляли духа
земляків в тяжкі часи, вказували на недолю народу (теми
про гуцулів), навчали шкільну молодіж, веселили всіх
(пісні до чаркн...)»1 2.

У одній із «Руських читанок для IV кл.»
говорилося про Воробкевича: «Сотки його композицій,
патріотичних і ліричних пісень... квартетів, кантат,
застольних і др. співаються повсюди на Русі, і немає
вечорів музикальних, де б не виконувано цих
творів»3.

1 Див. «Листи Івана Франка до Климентії
Попович» у кн.: Іван Франко. Статті і матеріали. Збірник
третій (1951 1952), Харків, 1952, стор. 75.

2 Див. Твори Ізидора Воробкевича, т. І, Львів,
1909, стор. 407.

3 «Руська читанка для IV кл. шкіл середніх, Львів,
1886, стор. 336.
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* * *

Чотири десятиліття присвятив Воробкевич
літературі. За цей час ним написано багато поетичних,
прозових, драматичних і популярно-публіцистичних
творів. Далеко не все з цього має стійку літературну
вартість, не все мистецьки довершене, бо автор інколи, як
зазначав один з критиків, «на Пегасі своїм їхав
зашвидко». Але заслугою його як письменника є те, що
він не лише усвідомив соціальну несправедливість,
важке, безправне становище селян, а й став на боці
покривджених, з любов ю писав про них, закликав
любити та поважати народну пісню і мову народу. До
багатьох читанок увійшов його вірш ««Рідна мова»:

Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
Але камінь має.

Заслугою Воробкевича є й те, що і теоретично, і
практично він виступав проти «пагубного
сепаратизму» австрофільськи настроєного західноукраїнського
панства, проти створення окремішньої буковинської чи
галицької літератури. Як мало хто з тогочасних
галицьких і буковинських літераторів, він за тематикою
і за мовою своїх творів був письменником
загальноукраїнським.

Основою літератури письменник вважав народність,
хоч і розумів її вузько. «Лиш твори народні мають
вартість для нашого народа, лиш они можуть єму
сквернь і гній єго ран відкрити і серце простолюдина
ублагороднити, ніжнійшими чувствами наповнить»,
писав поет на схилі віку в 1891 році у листі до актора
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К. Підвисоцького'. Цього принципу дотримувався він
у творах усіх жанрів.

Трудящі селяни-верховинці виступають головними
дійовими особами в оповіданнях. Воробкевич спочатку
вдавався до історії («Турецькі бранці»), але згодом
зосередився на соціально-побутових темах з життя
Гуцульщини («Суджена», «Олена», «Ідилія»).
Зокрема, в останньому з названих оповідань широко
використано народну творчість: обжинкові пісні, весільні
звичаї тощо. Перу Воробкевича належать і сатиричні
оповідання («Вимуштруваний кінь», «Амброзій
Остапкевич»), у яких висміяно представників сільської
влади та духовенства. Проти буковинської реакційної
інтелігенції, яка деморалізувала гуцулів, спрямовані
«повістки» (оповідання) «Хто винен?» і «Що людей
єднає?»

Серед прозових творів письменника виділяється
нарис «Мошул Николай Сучавський», про славетного
буковинського лаутара (музику-скрипаля) Миколу,
грою якого, перебуваючи у Чернівцях, захоплювався
Ференц Ліст і, за переказами, зворушений до глибини
душі його майстерністю, насипав келих золотих
дукатів. Своїм змістом, а головне публіцистичними
відступами, нарис спрямований проти тих, хто намагався
посіяти ворожнечу між українцями і волохами
(молдаванами). Ідеєю дружби народів пронизане й
оповідання «Месть чорногорця»  про героїчну боротьбу
сербів проти турецьких загарбників та їх найманців.

Розуміючи велику силу впливу театру на народн:
маси, Воробкевич прийшов до переконання, що «одна

1 Твори Ізидора Воробкевича, т. III, Львів, 1921,
стор. 416.



гарно написана драма більше значить, ніж цілий том
дрібних поезій». Тому він поставив собі за мету
поповнити оригінальними творами убогий репертуар
західноукраїнського театру, що складався переважно з
низькопробних переробок німецьких, французьких та
польських п єс. Він писав: «Народні, оригінальні
драматичні твори, а не пусті переводи, оффенбахіади і другі
подібні оперетки, суть важною школою для нашого
народа» *. Із-під його пера з явилися вісімнадцять
драматичних творів, написаних для Львівського театру
«Руської Бесіди». Частина з них посіла чільне місце в
репертуарі цього театру і користувалася успіхом у
глядачів.

Тематикою і проблематикою п єси Воробкевича
мають багато спільного з його прозою. З мелодрам
найбільшу популярність на сцені мав «Гнат Приблуда», в
основу якого покладені його ж оповідання «Олена» та
«Суджена». Це зображення того, «як гуцул живе і
дише, як горює і бідує». Великим успіхом також
користувалися оперетки «Янош Іштенгазі», «Панна молода
з Босні», до яких автор створив і лібретто, і музику.
Взагалі на сцені Львівського театру всі п єси
Воробкевича, а також п єси деяких інших авторів йшли в його
музичному оформленні. Це немало сприяло успіхові
вистав. Всі сучасники, в тому числі й Франко,
відзначають високу якість театральних композицій
Воробкевича.

Правда, серед драматичних творів письменника
були й такі, що їх можна розглядати лише як зразок
пропаганди зі сцени тверезості («Убога Марта»). Ие
відзначалися літературною стійністю і його історичні

1 Твори Ізидора Воробкевича, т. III, Львів, 1921,
стор. 416.
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драми («Петро Конашевич Сагайдачний», «Кочубей і
Мазепа»). Вони були далекі від історичної правди,
фальшиві своїм кваснопатріотичним спрямуванням.

Важливим компонентом п єс Воробкевича є пісні, що
часто, завдяки хорошій музиці, здобували самостійне
життя. Та це й зрозуміло, бо при всій своїй
різносторонності творча особистість письменника з
найбільшою силою виявилася у його піснях, ліричних віршах.
На це свого часу вказав Франко. Його думку поділяли
Маковей та інші дослідники.

Поетична спадщина Воробкевича чимала обсягом,
хоч надруковано з неї було лише близько 300 віршів,
які, в основному, можна поділити на три групи: вірші
епічні, ліричні поезії й пісні.

Епічні вірші на історичні теми, які поет називав
«думами», написані переважно на початку творчого
шляху під впливом молодечого захоплення романтикою
козацтва. «Найголовнішим джерелом сих дум була
любов моя к неньці-Україні, козацтву і всему, що було і
минулося. Степи, кургани-могили мя одушевляли і ку
писаню побуджувалн» *,  писав Воробкевкч у 1866 р.
За короткий час, до 1868 р., він, за свідченням
Маковея, поетично опрацював сюжети про воєнні пригоди
всіх гетьманів і видатних козаків XV XVII ст.ст.
Тогочасна буржуазно-націоналістична критика (О.
Огоновський, О. Барвінський та ін.) особливо
підносила саме ці твори, наголошуючи, що Воробкевич «вище
стоїть в нашій літературі, яко поет епічний». Погану
послугу робили поетові ці критики, спрямовуючи його
зусилля в бажаному для себе напрямку. А переказ

1 Твори Ізидора Воробкевича, т. І, Львів, 1909,
стор. 402.
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віршем різних подій з книжок німецького історика
Енгеля та польського Чайковського (в німецькому
перекладі) не міг викликати інтересу читачів та додати
слави поетові. Цю загрозу для Воробкевича першим
помітив Федькович. Ясно натякаючи на німецькі
джерела його козакофільських віршів, він іце у 1868 р.
застерігав у вірші «До Данила Млаки»:

Нам не треба німецьких див,
Ні фумів козачих.

Але це слушне застереження було заглушене
авторитетами львівських верховодів у літературних
справах, що принесло Воробкевичеві чималу шкоду,
гальмувало розвиток його таланту як лірика. «Ті епопеї,
власне, зашкодили славі письменника»,  справедливо
вважав Франко.

При оцінці ранніх епічних творів не можна не
погодитися з висновком, до якого прийшов Маковей:
«Не всяка історична тема, як думав В[оробкев]ич,
надається до поетичного оброблення; на переспівуванню
історичних подій мусить потерпіти як не історична
правда, то поезія. А у Воробкевича саме так не раз
бувало: хотів мотивувати якусь подію як історик 
вийшла проза; видумав сам щось скривдив історичну
правду. Не маючи досить певних джерел, не міг
збагнути духа часу: козаків собі так уявляв, як Енгель і
М. Чайковський: романтичних, охочих до пісні,
любові, бійки і чарки заведій, трохи ідейних у справі
віри і України  а, зрештою, зовсім не таких, якими
они справді були» *. До того ж коломийковий вірш
робив поеми Воробкевича дуже одноманітними.

1 Див. Твори Ізидора Воробкевича, т. І, Львів,
1909, стор. 404.
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Певну цінність з епічих творів мають лише ті
балади й віршовані оповідання, в яких автор використав
місцеві народні перекази та легенди. З-поміж них
виділяється «Скаменіла багачка» (1869), написана на
матеріалі одного з переказів про скелю при ріці
Путилівці в с. Усть-Путила в Буковинських Карпатах,
яка силуетом нагадує фігуру жінки. Це твір виразно
соціального змісту, сповнений любові до
скривдженого бідаря і ненависті до зажерливих багатіїв, що все
мають, крім серця й почуттів людяності. «Скаменіла
багачка» Воробкевича ще й зараз побутує серед
гуцулів і в усній формі передається від старого до малого.
Відзначається викінченістю поетичної форми і
глибоким соціальним змістом балада «Панська пімста»
(1878) про чорну підступність вельможного панства.
Цікаві й сповнені чару гуцульських фантастичних
переказів романтичні балади «Русалка Черемша» (1889),
«Вівчарева полонина» (1893) та ін.

Ще більшу цінність становлять ті віршовані
оповідання, в яких переважають елементи реальної
дійсності. В «Гуцулі-сиротині» (1864) ще відчутне
романтичне захоплення поета любов'ю верховинця до краю
рідного, до синіх гір Буковини. Але і для нього вони
стають немилими, бо змушений іти світ за очі.
Найбільш реалістично звучить «Гуцульська доля», де
відтворено картину безпросвітного життя карпатського
лісоруба, який «від колиски аж до гробу гіркою
сльозою умивається». Нестатки, голод, лихварі обсіли
його з усіх боків. Заради заробітку й хліба для дітей
він жертвує своїм життям. «У пралісі вічним сном
заснула» й мати, а бідним дітям-сиротам залишилось
одне «тяжкеє горе, велике, як ті Карпати, глибоке, як
море». У дитячих душах жевріють надією лише
батьківські перекази.
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Про Довбуша і опришків, що тут раз гуляли,
Багачеві гроші брали, бідному давали.

Обурений страхітливою дійсністю, поет звертається
до байдужого панства майже по-шевченківськи:

Схаменіться, малоумні, недбалії люди!

Та розплату за зло він бачить не в силі
«розкованих людей», як Шевченко, а в «нерозумінню» божому.

«Гуцульська доля» Воробкевича була першою в
цілому ряді правдивих творів про нелюдський визиск
гуцулів, зокрема плотогонів-ксрманичів, різними
багатіями та зажерливими лихварями («Керманич» Марка
Черемшини, «Смерть Сороканюкового Юри» Д.
Харов юка, «Братчику, рятуй!..» І. Синюка та ін.).

Найбільше значення в поетичній спадщині
Воробкевича мають ліричні вірші та пісні. Для поета вірш і
музика були нероздільні. Це він підкреслював у
статтях про народні пісні, цього дотримувався й при
складанні власних віршів. Маковей навіть схильний
думати, що у поета раніше зароджувалася мелодія, а потім
уже виникав текст. «Без сумніву,  каже він,  гарна
музика покривала не раз у него недостатки тексту» *.
Музичність, мелодійність є загальновизнаною рисою
віршів Воробкевича. Тому-то неодноразово
висловлювалась думка про доцільність публікації текстів його
віршів разом з мелодіями, щоб можна було належно
оцінити їх. Але це  справа майбутнього.

Основою багатьох ліричних віршів і пісень поета
стала народна пісня. Перші спроби  це були
звичайні собі наслідування народних пісень. А згодом
з*явилися й цілком самостійні вірші. Але й пізніше

1 Див. Твори Ізидора Воробкевича. т. І, Львів,
1909, стор. 406.



твори Воробкевича поетикою і засобами віршування,
дзвінкою, щиро народною мовою, мотивами, образами
та стилістикою близькі до народних пісень. Поет часто
використовує народнопісенні сталі епітети й інші
образні засоби вітер буйнесенський, горлиця сивенька,
князь-місяць, чорний ворон, кінь вороний, чорна
хмара, люта буря тощо. Безпосередньо з народно! пісні
запозичені деталі портретної характеристики дівчини
чи хлопця  «очі, мов зірниці» або «наче терен,
оченята»; «мов два луки, бровенята». За зразком народної
пісні побудовані й стверджувальні та заперечні
паралелізми: для прикладу можна назвати «При потоці явір»
(до речі, це пряме наслідування загальновідомої
народної пісні «Стоїть явір над водою») або «У тій
Руській Молдавиці» (в останньому вірші враження від
заперечних паралелізмів дещо послабляється
ускладненою інверсією). Є у віршах Воробкевича і властиве
для народних пісень звернення до сил природи (вітру
буйнесенького, гори високої, ріки бистрої, криниці
глибокої), і характерна народнопісенна ретардація,
потрійність повторень та багато інших фольклорних
засобів. Зрештою, вони так часто використовуються
поетом, що спеціально вишукувати їх не доводиться.

Очевидно, саме ця близькість творів Воробкевича
до фольклору сприяла легшому сприйняттю їх
народом і швидкому поширенню. Тому, як свідчить
Маковей, і популярність їх часто була не меншою, ніж
творів Федьковича.

Однак, наголошуючи на зв язках із фольклором,
помилково було б не помічати й оригінальності
поетичного голосу Воробкевича. Він вдало поєднує
народнопісенні розміри (особливо коломийкові) з
літературною силабо-тонікою, часто вдається до невластивих
фольклору енжамбеманів (перенесення рядків) тощо.
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Він багато зробиз для урізноманітнення строфічної
будови віршів, далеко відійшовши від звичайного
коломийкового двовірша або пісенного катрена. Добре
сприймаються створені ним неологізми  гордоросла
(смерека), ключолеті (журавлі) тощо.

У віршах Воробкевича, як і в народній пісні,
найбільш поширеною є тема кохання  оспівування
благородних і чистих почуттів людей праці. До ластівки,
до вітру, до потоку звертається хлопець, щоб
розповісти про своє велике і чисте почуття. Дівчина
чорноброва для нього є «весняним ясним сонцем по довгій
тій зимі», «небом ясним, синім по бурі громовій,
пахучим рожі цвітом» («Дівчина чорноброва, ой знай,
чим ти мені...») Поет добирає найтепліші і найщиріші
слова, щоб передати красу дівчини-селянки («У тій
Руській Молдавиці>-, «Марійка із Розтік»),
Здебільшого краса дівоча порівнюється з квіткою, якої не
знайти, «щоби-сь сходив весь світ».

Вона як заспіває,
То, хлопче, пропадайї
Гадаєш: отворився
Небесний, світлий рай.
Вона тобі як скаже:
«Солодкий хлопче мій!»
То мильше не щебече
У лузі соловій.

(«Марійка із Розтік»)

Та не' завжди буває кохання світлим і щасливим.
Часто на перешкоді до щастя закоханих стають «злії
вороженьки», милий зраджує дівчину або вона по своїй
волі чи з примусу виходить заміж за іншого  і тоді

«доля пішла за водою». А ще частіше нещасливе
кохання зумовлювалося ненависною цісарською рекрут-
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чкною: юнакові «кучері втяли», погнали до
«Босникраю» воювати за австрійського цісаря, там він
загинув, а дівчину придавило невимовне горе. Йдучи за
фольклором і відтворюючи життєву правду,
Воробкевич із співчуттям показував важкий тягар рекрутчини
для буковинських селян. Відповідно до народних
уявлень служба цісареві асоціювалася зі смертю.
Повернення жовніра з війська додому живим і здоровим
перетворювалося у свято всього села («Петро ся
вернув»). Воробкевич вніс чималу свою частку в
розробку теми про цісарську рекрутчину і жовнірство. Як
відомо, ця тема займає значне місце у фольклорі й
творчості письменників-демократів Західної України
(Ю. Федькович, О. Маковей, О. Кобилянська, В.

Стефаник, М. Яцків, Марко Черемшина та ін.). Поет не
тільки повторював відомі вже в літературі
антирекрутські мотиви, але й розкривав деякі нові аспекти теми.

Ліричним героєм поезій Воробкевича, як правило,
виступає селянин-трудівник. Цим зумовлене
відтворення картин сільськогосподарської праці й уславлення її
(«На сіножаті», «Обжинки», «Жнуть женці там
колосисте...») Та поет далекий від ідилічного захоплення

роботящим селянином. Він показує його важку й
виснажливу працю, бідування й голод.

В ліричних віршах Воробкевича значне місце
відведено зображенню природи рідного краю. Ці
пейзажні картини або співзвучні з переживаннями героя, або
контрастують з ними.

З любов ю відтворює поет картини настання весни.
Приліт ластівок і журавлів будить мрії про краще
життя, сподівання, що ці вістуни весни із вирію
принесуть на крилах заховану у гробницях фараонів
омріяну волю. Весна  це час, коли розквітає природа,
і хоч не для всіх, але настає радість.
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На схилі років Воробксвича більше чарувала
осінь  пора, яка настроює на елегійні роздуми.
Особливо любив поет вечірні й нічні пейзажі: околиця села,
прадавній ліс, спохмурніла ріка, старий млин, вечірні
звуки і поступове їх завмирання, тиша («Вечір над
ставом...», «Звізда вечірня появилась...», «Зайшло за
гору сонце...»). Тут він виявив себе чудовим майстром,
творцем кращих зразків української пейзажної лірики:

Ліс дрімає, лиш верхами
Тихий вітер шелестить,
І потічок між скалами
Ще шепоче, ще не спить.
Звук дзвіночка розлетівся
По долині і завмер:
Стало тихо, мир над світом
Темні крила розпростер.
Понад ліс пливе, мов серп той,
Місяць; колесо в млині
Вже спочило, лиш флояри
Звуки чути ще сумні.
Загримів лісами вистріл.
Знов утихло все кругом;
Вся природа задрімала
І заснула мирним сном.

Проте і в ці його ідилічні картини природи
вривається жорстока дійсність. Вірш Воробкевича
«Плакучий ліс» передує відомому нарисові Кобилянської
«Битва» про хижацьке винищення капіталістами
чарівних правічних карпатських лісів. Там, де колись
красувалися буйними кронами густолисті дерева,

Ліс щез  знаку не стало.
Локомотива свище там.
Що було, все пропало.
Вночі лиш шепіт блудить,

мов
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Забутий плач ялиці,
І дуба скрип, і бука шум,
Й берези-жалібниці.

Значна частина ліричних віршів і пісень
Воробкевича пронизана громадськими мотивами, сповнена
любові до простого люду, до рідного краю. Ці твори
поета збуджували в читачеві любов до батьківської
землі, виконували помітну роль у формуванні його
національної самосвідомості. Патріотизм поета
докорінно різнився від чорно-жовтого австрійського
патріотизму тих буковинських «писателів», «вітчизна»
яких простяглася «от Вислы до иреяростного сербска
Истра».

Подібно до Федьковича, Воробкевич закликав
любити свій чарівний край  зелену Буковину як
складову частину всієї української землі «від великого
Дунаю аж до синього Дніпра». Рідному краєві він і
присвятив свою творчість:

Мій краю милий, дорогий!
Ти, люба Буковино,
Ти мого серця і душі
І раю, і родино!
Для тебе в світі я жию,
Тобі все посвящаю,
І ті мої дрібні пісні
Тобі лише співаю.

Буковину оспівав він у майстерних віршах «Моя
Буковина», «Тс чаші любі високі Карпати», «На
чужині», «Наша Буковина» та ін.

Поет радісно вітав рух, спрямований иа звільнення
народів з-під гніту австро-угорської монархії
(«Збудилась Русь»), і закликав:
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Покажім, що в наших жилах
Не звелася 1 руська кров,
Що за правду, поступ, волю
Кожний з нас на смерть готов!

(«Руська пісня»)

Для звільнення і розквіту рідного краю,  говорив
поет,  не треба шкодувати ні сил, ні часу, дружно за
«коновки взятись, щоб вичерпати море» лиха і зла
народного, щоб наблизити час, коли у вільних грудях
«руське серце заспіває, руське око засіяє, як та зірка,
ясно». Він засуджував панство лукаве, яке «учить
любити брата, а само зрадливе». До нього гнівно
звертався поет:

Ви кинули нарід, гниєте, спите,
А світові кажете в очі:
«Нам діло народне, велике, святе,
І днину, і ніч нас клопоче».

(«Для мене однако»)

Любов до рідного народу ніколи не приводила

Воробкевича до національного егоїзму. Він мріяв про такі
часи, коли «всі приспані народи розцвітуться красно».
Це дуже важливо, бо на Буковині у другій половині
XIX ст. цісарським урядом розпалювалася національна
ворожнеча між українцями і молдаванами (волохами);
буржуазні румунізатори поширювали «теорії» про те,
начебто українці на Буковині «зайди», чужинці і з
ними, мовляв, треба поводитись як з непроханими
гістьми. Подібно до Федьковича, Воробкевич рішуче
виступав проти румунізаторів, проти нацьковування

одного народу на інший. Він заявив, що українці й мо\-
давани (волохи) споконвіку спільно жили й працюва-

1 Не перевелася, ще є.
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ли на буковинській землі й ніколи не ворогували між
собою:

Бездолля, лихо і грозу
Зносили і они,
На боєвищах лили кров
Із серця, як і ви.

(«Що старий Прут каже»)

Обидва народи змушені були однаково терпіти гніт
австрійської монархії, в час війни накладати головами
за чужі інтереси, «добуваючи слави» Габсбургам
(поема «Гостинець з Боснії»).

Як і Федькович у поемі «Волох», Воробкевич у
поетичних та прозових творах послідовно проводив
думку, що різниця мов ніколи не була причиною
ворожнечі між братніми народами. Так висловлює свої
почуття до дівчини-молдаваики хлопець-українець,
ліричний герой вірша «Гарна волошка»:

Твою мову хоч не знаю,
До потока поспішаю,
Щоб поглянуть у дівочі
Чару повні чорні очі,
Щоб почути пісню твою,
Що чарує душу мою...

На перешкоді до щастя молодих стають «злі
люди», що, «як ворони в чорній хмарі», крячуть, щоб
«не бути їм у парі».

З любов ю ставився поет і до інших народів,
зокрема до балканських слов ян, що тоді вели визвольну
боротьбу проти турецьких загарбників (цикл «З
нещасної Болгарії» та ін.).

Велику групу в доробку Воробкевича-поета
становлять жартівливі вірші й пісні, які чомусь ще не
привернули уваги дослідників. Тут виявилася нова грань
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його обдаровання  добродушний, а то й ущипливий
гумор, тонка іронія. Це своєрідні співомовки, подібні
до гумористичних народних пісень. Співомовка «Сива
ненька говорила...» з иаївно-щирою відповіддю доньки
на поради матері не заглядати у парубоцькі очі:

Ти ж иа батька поглядала
В молодих літах,
Та й тепер більма ні знаку
На твоїх очах,

нагадує дуже популярну у наш час закарпатську
українську народну пісню «Тече вода каламутна».
Відгук такої ж пісні «На потічку-м прала» відчутний у
вірші «Якби-м знала, що мя возьме».

Манера Рудаиського помітна у Воробкевичевій
пісні «Сонце гріє, як в Сахарі» тощо. Але це цілком
оригінальні твори, з самостійними сюжетами,
ритмомелодичними малюнками, образами.

Серед жартівливих віршів поета є чимало
застольних, зміст яких має свої традиції у народних піснях
та творах літературного походження, що стали
фольклорними, наприклад, «Як засядем, браття, коло
чари» Федьковича. З-поміж них особливо виділяються
стихійно-атеїстичним вільнодумством так звані пісні
«чопових братів»  охочого до чарки духовенства. Аж
не віриться, що їх автор мав духовний сан (у 1896 р.
одержав навіть високий титул
архіпресвітера-ставрофора), був автором трьох томів церковних проповідей.
Добра обізнаність з побутом духівництва і «святим
письмом» дала йому можливість «обгрунтувати»
поради «славного доктора медицини, апостола Петра», від
усіх недугів вживати лише виио («Святий великий наш
апостол...»), запросто поводитись не лише з
апостолами, а й з богом, пародіювати церковні молитви на
зразок приспіву:
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Чорноризці силу вин
На старі літа
Знають добре її моляться:
«Діво пресвята!
Прочитаєм акафіст!
Виноград вроди!
Бо, як мухи, комарі,
Згинем від води!»

(«Монастир»)

Таким в основних рисах виглядає поетичний
доробок Воробкевича. Незважаючи на очевидну
обмеженість світогляду письменника і вузькість суспільних
ідеалів, він щиро прагнув служити народові своїм
поетичним словом, визнавав за ним велику силу

(«Одніське добре слово часом...»). Його просте, щиро
народне пісенне слово знаходило відгук у серці трудівника,
передавалося ним із уст в уста.

І зараз, коли минає 100 років з часу першого
виступу Воробкевича в літературі, піснею линуть в народі
його «Над Прутом у лузі», «Ви, дівочі сині очі», «Чом
красна Буковина», «Заграй ти, цигане старий»,
«Вечірня пісня»...

Те, що мало хто знає їх автора,  біда поправима.
Ближчому знайомству з кращою частиною його
поетичної спадщини сприятиме, сподіваємось, і ця книжка.

Василь Л е с и н,
Олекса Романець

м. Чернівці

3. С. Воробкевич









НАД ПРУТОМ

* * *

Над Прутом у лузі хатчина стоїть,
Живе там дівчина хороша, як цвіт:
В їй очі  зірниці, що світять вночі;
Побачиш їх, хлопче,  вмирай і мовчи!

Над Прутом у лузі не місяць зійшов,
То хлопець до кралі-дівчини прийшов.
Солодка розмова із уст їх плине,
Тихенько дрімучий Прут далі тече.

Над Прутом у лузі барвінок вже рвуть,
До шлюбу зелені віночки плетуть;
В хатчині заграли і скрипки, і бас,
А гості співають:  Веселість у нас.

11885]
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НАД ЧЕРЕМШОМ

Заходить сонце, в багряницю
Всі скелі обвиває,
А з полонини звук трембіти
Карпатами лунає.

Звіночка звук поплив долами,
Десь губиться в віддали,
Вечірня мрака мов завоєм
Вкриває гори, скали.

Пливе дараба, а керманич
На беріг поглядає:
«Бувай здорова, моя мила!»
З тяжким жалем співає.

Стоїть на березі дівчина
Із чорними бровами,
Ширинкою маха, а очі
Зросилися сльозами.

[/888]
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ТАМ НА РОЗІ

Там на розі при дорозі
Біленькая хатка;
Протікає там потічок,
Через него кладка.
На день скільки разів кладку
Мушу я минати,
І в садочок той вишневий
Крадьки заглядати.

О бодай же сад той висох,
Хатка щоб запалась,
А ту кладку яворову,
Щоб вода забрала!
Через тую кладку мушу
Я ходить щоднини,
Милим оком поглядати
Крадьки до дівчини.

Оченята ті дівочі 
Ясні дві зірниці;
Гляне  в яну, як від зору
Злої чарівниці.
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Іду кладкою  туманить
Дур і заморока,
І гадаю: ось-ось впаду
Просто до потока.

[1882]



ПРИ ПОТОЦІ ЯВІР

При потоці явір,
Явір зелененький,
А у вдови хлопець,
Хлопець молоденький.
Ой, від бурі явір
Низько похилився,
Кучерявий хлопець
Тяжко зажурився.

Сохне гордий явір
Марно там в долині,
В серце мов ввіссалась
Люта гадь дівчині.
Журавлі за море
Ключами летіли,
А дівчину думи
Лютії присіли.

Волос кучерявий
В Чернівцях підтяли,
Хлопця-сиротииу
В чужий край пігнали.
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Він в сльозах прощався:
«Будь здоров, мій краю!»
Бідне дівча плаче:
«Гину, умираю!»

А коли вертали
Журавлі з-за моря,
У дівчини трісло
Серденько від горя:
Вість вони принесли,
Що в далекім краю
Ляг у гробі хлопець
У зеленім гаю.

[1882]



МАРІЙКА ІЗ РОЗТІК

Над Черемшом дівчина
Хороша, як той цвіт,
Таку не найдеш, хлопче,
Щоби-сь сходив весь світ.
Та всіх як порівняю,
То знай, що ся одна
Хороша, як княгиня,
Вродлива і пишна.
Гуляв я коломийки
Із нею, знай, торік,
З рибчиною, дівчиною,
Марійкою з Розтік!

Вона як заспіває,
То, хлопче, пропадай!
Гадаєш: отворився
Небесний, світлий рай.
Вона тобі як скаже:

«Солодкий хлопче мій!»

То мильше не щебече
У лузі соловій.
Я б слухав того співу
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Цілісінький мій вік,
Дзвіночка-голосочка
Марійки із Розтік!

А як тебе пригорне,
Устами як діткне,
То серце в твоїй груди
Конає, гине, мре.
А в голові шумить так,
Як Черемша вода,
От так вона чарує,
Дівчина молода.
На серця рану знає
Цілющий, добрий лік,
Та чарівниця гарна 
Марійка із Розтік!

Цигани в скрипку грають,
Аж котиться луна;
Зо мною йде до шлюбу
Марійка молода.
На конях всі бояри,
Дівчата у вінках,
Стріляють, гомін лине
По дебрах і ярах.
За стіл засіли гості,
Я встав і вголос рік:
«Найкраща жінка в горах
Марійка із Розтік!»

[1888]



ІВАН З ПУТИЛОВА

Якби-м була я зозуля,
Я би полетіла

Ген в дуброву та на любу
Калиноньку сіла.
Полетіла б я в Путилів,
Де гори Карпати,
Де мій милий пробуває,
І стала б кувати:
Ку-ку, мій Іване!

Якби-м була я рікою,
Як той Прут великий,
Не втікала б я до моря
В чужий край далекий.
Плила би я шепочучи
У гори Карпати
І співала б, шепотала б
Коло його хати:
Добрий день, Іване!

Якби-м була соловейком,
Що вночі співає
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Та в серденько чародійно
Мир, любов вливає,
Попри хату, де жиє він,
В зеленому гаю
На ввесь голос щебетала б:
Тебе лиш кохаю,
Люблю тебе, Йване!

[1870]



ГАРНА ВОЛОШКА

Волошечко чорноока,
Не ходи ти до потока
Свою красу оглядати,
Мене, хлопця, чарувати.
Як там станеш коло броду
Оглядати свою вроду
І як мило заспіваєш,
Серце моє розриваєш,
Душу мою заполониш:
Просто в гріб мене загониш.
Твою мову хоч не знаю,
До потока поспішаю,
Щоб поглянуть у дівочі
Чару повні, чорні очі,
Щоб почути пісню твою,
Що чарує душу мою,
Жалощами наповняє
І до раю підіймає.

Волошечко чорноока,
Не ходи ти до потока,
Там злі люде нас побачуть,
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Шепче потік, а кругом,
Як у гробі, тихо;
Щастя зникло, і в душі
Пустка, туск і лихо.



ЗАГРАЙ.

Заграй ти, цигане старий,
Такої, як гадаю;
І грошей дам, вина ти дам
І всього, що лиш маю;
Бо лютий біль от тут горить
І груди розпирає,
І бідне серце так болить,
Що гине, умирає.
Заграй, старий, от тую піснь,
Що то колись співала
Старая ненька, як мене
В колисці колисала.
Чаруй мені минувші дні,
Літа ті молодії,
Прегарні, золотаві сни,
Той рай і ті надії...
Провадь мене ти звуком тим
В садочок, де я грався,
Чаруй і другів всіх моїх,
Що з ними я пишався.
Чаруй мені й дівчину ту,
Що мною гордувала;
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Як ворони ті, закрячуть,
Як ворони в чорній хмарі,
Щоб не бути нам у парі:
Ти румунка чистокровна,
Мов калина спіла, повна,
А я русин з гір, із гаю,
Мови вашої не знаю,
Не згодитися нам зроду,
Як з огнем не згодиш воду.
Тож, волошко чорноока,
Не ходи ти до потока,
Не рани ти серця мого,
Серця мого молодого...



СТАРИЙ МЛИН

Запустів той млин старий,
Колесо зігнило,
І дуплаві верби вниз
Лоском повалило.

І тиша стоїть кругом,
Лиш потік шепоче,
Та сова десь закричить
Темненької ночі.
А колись дзвенів тут сміх,
І плила розмова
Солоденька, як жила
Дівка чорноброва.

В гріб лягла давно вона,
Моя краля мила,
І мій волос сивина

Геть припорошила,
Мов мука з того млина...
І лотоки згнили,
Млин пустий, а з верб літа
Лиш пеньки лишили.
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Збуди тих всіх, що вже земля
Навіки повкривала...
Збуди, чаруй минуле все;
Най ще хоч раз заплачу,
Бо сліз немає, відколи
Я доленьки не бачу.
Заграй, старий! Як потечуть
Дві сльози по личеньку,
То легше стане на душі
І легше на серденьку!
Заграй ти, цигане старий,
Такої, як гадаю,
І грошей дам, вина ти дам
І всього, що лиш маю.

[1870]



ПІСНІ БЕЗ НАЗВ

І

Мав я рожу білу, красну,
Цвіла дні і ночі;
Полюбив я одно дівча
Через чорні очі.

Перестала моя рожа
Цвісти біло, красно;
Перестали мої очі
Та сіяти ясно.

Як же рожі красно цвісти?
Осінь приближаєсь.
Як же оку та сіяти?
Серце умліває.

[1863]

II

Схилилася берёзонька
З гори на долину;

53



Не питайся мене, друже,
Чому в яну, гину...
Як березі на скалоньці,
Так мені, мій брате,
Як то кажуть: ані жити,
Ані умирати.
Не питайся мене, друже!
Легше самотою
Жалувати тої долі,
Що пішла з водою.
Мов листочок той зів ялий,
Далеко поплйла...
За що ж мене гірка доля
Тяжко так побила?
Схилилася березонька,
В ріку заглядає;
Не журися, жалібнице,
Й моє серце має
Біль подібний до твойого,
То й терпім обоє
Нишком, щоб не здогадались,
Як рветься надвоє.

[/867]

III

Ой бодай ти, керниченько,
Навік ся запала!
Тямиш, літом як дівчина
Зимну воду брала...
Як уздрів я її вроду,
Аж душі не стало...
А до того ще сонечко
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Жарко припікало.
«Дай водиці напитися,
Дівчино хороша!»
«Та чому ні,  щебетнула,
Ось вода погожа!»
А я ніби пив ту воду?
Де ж там! В очі красні
Заглядав я, в ті яскраві
Дві зірниці ясні.
І дивився на рум янець,
На косу русяву...
«Бог да прости!»  я сказав лиш
І пішов. Так мляво

І яковось коло серця
Відтоді ми стало,
Що, здається, враже дівча
Хлопця вчарувало,
Було б тебе, керниченько,
Ніколи не знати,
Через тебе мушу, бідний,
Тяжко хорувати...
Ні в день божий, ані в ночі
Нема супокою...
Бодай тебе й ту дівчину
З зимною водою!

[1878]

IV

Ти, циганський ковалику,
Вволи мою волю!

Тяжко мені до розпуки,
Минаюся з болю.
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Із заліза скуй серденько,
Нагартуй ще сталлю,
Щоб тверде, як кремениця,
Як та скеля, стало!
Бо, бач, господь вложив мені
Серденько у груди
Щире, добре... але в нього
По верх влляли люди
Трути і їдкої жовчі
Бідне вже конає
У тяжких, пекучих болях,
З днями ся минає!
Скуй залізнеє серденько
І вложи у груди,
Бо лиш так я жити зможу,
Легше мені буде.

[1879]

V

Літо було, пташки лугом
Мило щебетали;
Огородом, зільниками
Квіти процвітали.
І відрадно, і весняно
Було в серці моїм,
Щебетали і літали
Пташенятка роєм.
Весняночки і гвоздики
Цвіли, процвітали,
Пахощі і аромати
Слали й розливали.
Світом нині буря свище,
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Сум аж побирає,
А у груді вбоге серце
Мліє, замирає.
В серці й в світі пишноцвіти
Зісхли, помарніли,
Щебетливі соловії
В вирій полетіли.
Лиш нудьга лишилась, туга,
Сльози й довгі ночі...
Відай, зціпнуть через зиму
Серце й чорні очі!..
11865]

VI

Знаю добре, чом увечір
Зірниця ясненька
Так на мене сумно зорить,
Як та рідна ненька
На дитину рідненькую
Дивиться, вмліває;
Бо дитина судорожно
В'єся і конає.

Зірка ясна знає добре,
Що би ліпше було,
Коли б бідне моє серце
Вічним сном заснуло.
[1864]

VII

Знаю я, чому щебечеш
На стрісі раненько,
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Ластівочко чорнокрила,
Дружино-серденько!
Хочеш своїм милим співом
Мене звеселити,
З серця мого біль пекельний
В безвість віддалити.
Дурно-пусто, ластівонько,
Дружинонько мила!
Гірка туга бідне серце
Ледом обстелила.

11864]

VIII

Марно вік мій упливає,
Милостивий боже!
Повгасали ясні очі,
Помарніли рожі.
Знаєш, мамко, знаєш рідна,
Хто тому причина,
Що так в яне і нидіє
Нещасна дівчина?
Кучерявий, кароокий
Хлопчина виною,
Що Катрусі бліде личко
Миється сльозою.
Взяли милого в рекрути
Буде вже три роки,
Течуть з моїх очей згаслих
Солені потоки.
Глянь, рідненька: по личеньку
Глибокії рови,
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Лиш остались сліди краси 
Густі чорні брови...
За що, боже, на сім світі
Я так погибаю?
Ані живу, сиротина,
Ані умираю.

[1865]

IX

Чорна хмара в полонині,
Димляться всі гори;
Ой, відай, тебе не бачить,
Світла моя зоре!

Густа мряка заступила
Тебе, моя мила,
Всі надії мого серця
Димом розстелила.

Відай, доведеться вмерти
І тебе не вздріти!
Жалься, боже, сиротини...
Ох, гіркий мій світе!

Ані роду, ні дружини,
Ввесь світ  гріб великий,
А у грудях біль пекельний,
Жаль тяжкий і дикий...

[1867]
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X

Жнуть женці там колосисте
Жито при долині,
Всі веселі, лиш сумненько
Одніській дівчині.
Робітники звиваються

На широкій ниві,
Всі жартують і співають,
Мов справді щасливі.
Лиш одна там жне тихенько,
Самітно ізбоку.
Що дівчині? Таж вродлива,
Що бігме, нівроку...
Волос чорний, очі чорні,
А личко  калина,
Рученята білі, а стан...
От козир-дівчина!
Разом мов зо сну збудилась 
Збоку щось уздріла
І зітхнула, і йойкнула,
Трохи не зімліла...
«Що за тугу в серці маєш,
Чом, дівча, сумуєш?
Чом думочку не співаєш,
Чом не пожартуєш?»
«Як же мені жартувати,
Веселою бути,
Коли в мене у серденьку
Повно горя-трути.
Присягав любов довічну
Хлопець кучерявий,
Любились ми, кохались ми,
А тепер лукавий
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Другу любить і голубить,
Мене забуває...
От як там її до груди
Тайком пригортає!»
Муравлями звиваються
Хлопці і дівчата
І співають  лиш одної
Доленька щербата:
Збоку, наче та сирітка,
Самітно працює,
Жне, снопи в клані складає,
Нищечком сумує.

[1878]

XI

Дзвіночок долом чути
Позвінне то моє,
Зів'ялий лист неначе

На свіжий гріб паде.
Ще вчора божим раєм
Мені здавався світ,
Ще вчора лиш для мене
Пишався гарний цвіт...
А нині жаль, зневіра
Серденько облягли,
Мов мари, розпливлися
Прекрасні мої сни.
Ще вчора лист зелений
З вітрами говорив,
А нині вже зів'ялий

Надію всю покрив!

[1879]
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XII

Там в долі явір і верба
Ростуть, мов брат-сестриця,
Стоїть там з давнього-давна
Цимбрована криниця.
Туди не раз і я ходив
І ту погожу воду пив,
Там в діл той, до криниці.

Раз спека була, що аж страх!
Бігцем я до криниці;
Що бачу я?  дівча стоїть,
З очима, мов зірниці!..
І вже забув, що пить хотів,
Як ту дівчиноньку зуздрів
Там в долі при криниці.

Поміг тягнути їй ведро,
Води з него напився,
В очах дівочих бідний я
Навіки утопився!..
І довго з нею розмовляв
І з жалем руку їй подав
Там в долі при криниці.

Щоб висохла, кринице, ти!
Спокій ти мій узяла!
Що, дівче, я тобі зробив,
Що хлопця вчарувала?
Віддай же серце мені в дар,
Як ні  звари отрутний чар,
Щоб згинув при криниці.

[1681]
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XIII

У садочку на калині
Соловій співає;
Любо, мило, чародійно
Луг ся розлягає...
Сумно ходить чорноброва,
Співів тих не чує,
Бо в серденьку біль гарячий
Бурею лютує:
«До розпуки мені тяжко,
Гірко жити в світі
Без любові, як без цвіту
Красній рожі в літі!
Боже! як же то ми щиро
Обоє любились!..
Бодай же ті не сконали,
Що нас розлучили!»

Над потоком кучерявий
Хлопець зажурився 
Де лиця рум'янець дівся?
Чом він похилився?
Що щебече соловейко,
Того він не чує...
Що за черв вточився в серце?
Чом тяжко сумує?
Чом зітхає без спочину,
Мовби хтів вмирати?
«Без любові гірко в світі
Вік свій проживати!
Боже! як же то ми вірно,
Щиро ся любили!..
О! бодай ті не сконали,
Що нас розлучили!»
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Соловейко все щебече;
Бач, йому байдуже,
Що тут дівча гірко плаче,
Що там хлопець туже...
Але в пісні соловія
Чародійна сила!..
Милий милу вже голубить,
Притулилась мила
До хлопчини, і обоє
Любо розмовляли,
Мов горлиць сивеньких пара
В небо підлітали!..
Щиро, вірно знов ся люблять,
Як раз ся любили:
«Щоб легенько ті сконали,
Що нас розлучили!..»

[/867]

XIV

Дика рожа у розкошах
В полі там цвіте,
Коло неї їй любимець
Потічок тече.
Любе дівча русокосе,
Що сталось з тобою,
Пощо росиш личко своє
Гіркою сльозою?
Красну рожу як ізросить
Потічок малий,
То красніє цвіт рожевий,
Як той жар яркий;
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Та чудові личка рожі
Від тих сліз роси
Бліднуть, жовкнуть, як берези
Листок восени.

XV

Над потоком я стояв,
Божий день хилився,
Вже і місяць уповні
На небі з явився...
А за ним, мов череда,
Розсіялись зорі
По чудеснім, безконечнім
Блакитнім просторі...
Втім, дивлюся, а звізда
З неба скоро впала,
І до мене, мов сестра,
Стиха промовляла:
«Се твоя звізда паде,
Більше вже не блисне 
Хіба, хлопче, ой тоді,
Як той рак засвисне...»

Пощо, боже, бачив я,
Зірка як спадала!
Ой, недаром то душа
Лихо віщувала.
Всі надії, що плекав,
Марно ся розплили,
Вкрила волос сивина,
Близько до могили.
Пишноцвіт душі моєї,
Що пишавсь літами,
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Вже зісох, зів яв, поплив
З гіркими сльозами.
Вже коли твоя звізда
Впаде, милий друже,
То серденьку не цвісти:
Бідне мре і туже...

[1880]

XVI

Мов той сніг, білівся цвіт
В долі на калині;
Циганочка ворожила
Молодій дівчині.
Бобом ворожила раз,
Було то весною:
«Біб, дитинонько, звіща:
Дрібною сльозою
Личко вмиється твоє».
Дівчина сміялась:
Що є в світі туга, жаль
Ще вона не знала.

Осінь загостила в світ,
Полетіли птиці,
Бузьки, сиві журавлі
І перепелиці
Десь за море в край чужий;
На калину сіли
Дрозди і всі ягідки
До крихточки з'їли.
Засмутилася калина:
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Тяжко при дорозі
Без ягід і без краси
Сироті-небозі

У морозах, у снігах
Вік свій вікувати,
В люту хугу під снігом
Весни дожидати...
Пощезали вже сніги,
Бір знов зеленіє,
Бідне дівча, мов живцем,
Мре і сохне, мліє:
«Той, що присягав любов,
Той мене покинув...
Відживає в світі все,
Лиш я мру і гину.

Личка рожі бліднуть вже,
Бо їх поливаю

Я сльозою день і ніч,
Спокою не знаю.
На калині ягідки

Будуть червоніти,
В моїм серці тілько сум,
Ах! гіркий мій світе!»
Зеленіє знов калина,
В цвіти убираєсь;
А дівчина-сиротина
Слізьми умиваєсь.

[1882]
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XVII

Його я не любила,
За него я пійшла 
Так раяла матуся
Рідненька і стара.
Які я муки зношу,
Лиш знає бог святий,
В гірких сльозах минає,
Ах, вік мій молодий.
Вже діточки щебечуть
То ж рідна кров моя!
Голублю їх і плачу
Щовечора, щодня.
Як ненечка питає:
«Щасливо чи жию?..»
«Щасливо,  кажу,  ненько»,-
З очей дві сльози тру.

XVIII

Я бідним був і не бажав,
Ні грошей щоб доволі мав,
Ні слави, почесті не хтів,
І смачно хліб сухий свій їв.
Та як побачив я тебе
І блиск яскравих тих очий,
То коло серця, наче гадь,
Обвився лютий біль тяжкий...
Чому я бідний, боже мій!
Корону злоту якби мав,
То зараз за чудові ті
Дівочі очі б заміняв.

68



XIX

Сива гуска говорила
До білої: «Дружко мила,
Гей, ходімо до потока,
Там травичка є висока,
Мемо вкупці розмовляти,
Зіллє-травку ту щипати».
«Ні, не піду!  каже біла
І крильми аж злопотіла:
Хоч я гуска, то біленька 
Сивій гусці не рівненька,
Шкода просьби і заходу,
Бо панського, знай, я роду».

XX

Давно мій біль пекучий
В могилу я сховав,
Надгробником з граніту
Ще привалив. Думав:
Знов хвиль веселих, милих
На світі я діжду,
Зарив глибоко в землю
Весь жаль мій і журбу.
Та, бач, я ошукався!
Я був немов сівач,
Що сіє все зітхання,
І жаль, і сум, і плач.
А як прийшов час плодів 
О боже мій святий,
Росте з могили буйно
Мій жаль і біль тяжкий.
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XXI

Старі пісні знов чую,
Та з інших уст щодня,
Любов із них говорить
І туга все одна.
Та так, як ти співала
Ті співанки старі,
Я більше не почую!
Усточка дорогі
Навіки заніміли,
їх спів умер давно,
Розбилось наше щастя
На кусні, як те скло.

XXII

Ти веселенько так ступала
До шлюбу у вінцях,
Лиш втіха, щастя і відрада
Сіяли у очах.
Я нищечком стояв у церкві,
На тебе ся дивив,
Сльозу, щоб люди не видали,
Пекучу задавив.
Я думав: будь із ним щаслива!
Сумний у світ пішов...
Вернув додому я веселий,
Щасливий і здоров;
А ти, мов в воду опущена,
Стояла в воротях:
Як цвіт в морозі, так змарніла,
Дивитись було страх.
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XXIII

Чом, дівчино, не співаєш
Пісні, як бувало,
Чом бліда ти, чом сумна ти,
Що з тобою сталось?
Чи давно луг розлягався,
Гнулася калина,
Як солодко щебетала
Люба Катерина?
Аж німіли соловії.
По садах весною,
Як ти з серця виливала
Втішно пісню свою.
А сегодня ти, як мертва,
Ходиш, помарніли
Лиця рожі, очі твої,
Як та грань, ізтліли.
«Відколи пішов миленький
В край чужий  сльозою
Умиваюсь, нарікаю
На злу долю мою;
Як не верне  то збивайте
Скоро домовину:
Я його кохала вірно,
Щиро до загину...»

XXIV

Звізда вечірня появилась,
Кругом тиша, спокій,
Щебече чародійно, мило
У гаю соловій.
Потік шепоче з берегами,
Дрімають квіти всі,
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На них сідають, їх голублять
Метелики нічні.
Блакитним небом, мов алмаз той,

Мов лебідь на ставу,
Плив місяць, а гнучка береза
В діброві на горбу
Схилилась, лиш тремтять листочки,
Вітрець щось шепче в них;
Весь світ мов тоне в супокою,
У думах пресвятих.

І серця жаль тяжкий дрімає,
Сльоза в очах засхла;
Як давить той мозоль від праці,
Забула і рука;
І всюди тихо, супокійно,
Колишесь все у снах,
Один лиш соловій щебече
Чудово у лугах.

XXV

Перед церквою лежали
Рожі дві зовсім зів'ялі:
Одна голову квітчала
Діви, що шлюб в церкві брала;
Друга впала з домовини,
Де спокій найшло дівчини
Бідне серце. Милий боже!
Помарніли обі рожі 
Одна радість довершала,
Друга труну украшала.
[1889]



XXVI

Присягалась, що кохаєш...
Було в час весни.
І звінчалась, все забула
З другим восени.
Вік гіркий ти пережила,
Він тя не любив,
І тебе, мов квітку в полі,
В цвіті підкосив.
Він не плакав, як на марах,
Наче та свята,
Ти лежала під серпанком...
Лиш одна сльоза
Щира, тепла покотилась:
Ревно плакав я 

В моїм серці все цвітеш ти,
Хоть в нім лють, зима.

XXVII

Цвіли дві рожі білі
Та на одному пні;
Минула ніч, зів'яли
Не знать чому вони.

Дві зіроньки яріли
Алмазом уночі,
Упали і розприсли,
Із неба летячи.

Кохались двоє щиро,
Та доля люта-зла
Судила, що сліз річка
Любов їх рознесла.



ДУМКИ

І

Пане-брате, товаришу,
Сідлай вороного,
Най поїду до Дунаю,
Синього-старого.
Може, прийме жаль гарячий,
Мого серця горе
В свої води і понесе
їх у Чорне море.
Мої сльози русалоньки
Пильно позбирають,
І рядочком на шовковин
Шнурок ПОСИЛАЮТЬ.
А дівчину чорноброву,
Що мене любила
І лиш гралася зі мною,
Усміхом манила,
А другого до серденька
Тулить, пригортає,
Про присягу мені дану
Зовсім забуває,
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Там осудять, щоб блудила
Від зорі до зорі,
Блукаючи, ридаючи
По тій Чорногорі;
Щоб там косу розплітала,
З відьмами гуляла,
Щоб спочинку на сім світі
Повіки не мала.

Осідлали вороного,
Легіник прощаєсь
З рідним батьком сивоусим,
В сідельце сідає.
І заплакав молод гуцул
Ревними сльозами:

«Оставайте всі здорові,
Бог най буде з вами!»

І полинув чагарами
До битого шляху...
Більш ніхто не бачив в горах
Його, сіромаху.
Літ вже тридцять проминуло,
Гуцул не вернувся,
З горя, з туги при Дунаю
Сердешний минувся.

Вража дівка ще й донині
В Чорногорі блудить,
Русу косу розплітає,
Білим світом нудить.
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Сумний голос її пісень
Лісом розглягаєсь,
А як треті півні вчує,
Не знать де діваєсь...
[1866]

II

Ви, дівочі сині очі,
Чом сльоза вас криє?
Як погляну, з болю в яну,
Серце в грудях ниє.
Ви зірниці серед ночі,
Сині очі ви дівочі,
Хто в вас гляне, зазирає,
Тому рай ся отворяє.

Чом, дівчино, ти сумуєш?
Боже! що б то знати,
Я з тобою аж до гробу
Хтів би сумувати.
І у сині очі твої
Виливав би болі свої,
В ті зірниці серед ночі,
Сині очі ті дівочі.

Не смутися, на сім світі
Здавна так ся діє,
Що в серденько трута ллється,
Що аж з болю мліє...
Біль пропаде, як росиця
В сонці рано на травиці,
Як весело сині очі
Глянуть зіркою в тьмі ночі.
[1877]
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III

Молодосте, відрадосте,
Де ж ти ся поділа?
Чи ти з тими журавлями
В вирій полетіла
Десь за гори, за чужії,
За моря глибокі,
За Дунай той синьоводий
Чи в степи широкі?
Чарівнице благодатна,
Красна молодосте,
Хоть на хвилю, на годину
Повернися в гості!..

Молодосте, чарівнице!
Де ж єси пропала?..
Чи ти, може, із осіннім
Листячком зів'яла

І вітри тебе буйненькі
Рознесли світами,
Чи зима тебе покрила
Білими снігами?

Чарівнице благодатна,
Люба молодосте,
Хоть на хвилю, на годину
Повернися в гості!..

Як ті літа молодії
Серденьком згадаю,
То сльозами кровавими
День і ніч вмиваю...
Проминули, мов не були,
Як сон літній ночі,

77



За літами молодими
Серце тріснуть хоче!..
Повернися хоть як мрія,
Люба молодосте,
Хоть на днинку, на годинку
Та до мене в гості!..

Ах, вернися, молодосте,
Раз до мене в гості!
Визирати тебе буду
На кедровім мості.
З срібних мисок будеш їсти,
З золотих чаш пити...
Ах, без тебе тяжко, важко
На сім світі жити!..
Темна осінь, смутку повна...
Жизнь гірка, немила,
Ні краси, ні цвіту, співу,
Світ цілий  могила!..

Світ мені без тебе тьмою,
Долі я не знаю:
Хоть красуєсь все весною,
Того не видаю:
Хоть співають соловії,
Того я не чую,
За тобою, молодосте,
Плачу та горюю!
Хоть у сні мені вернися,
Люба молодосте,
Хоть на хвилю, на годинку,
Як наймильші гості!

[1876]
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IV

Природа убралась у шати зелені,
Стопились полями студені сніги,
Співали пташата у лузі тінистім,
Шуміла долина, раділи ліси.
І я по хоробі, блідий і зісохлий,
Потішити душу сирітську мою,
Забути страдания, забути недолю,
Ту відьму кощаву і злющу-лиху,
Поволі з комірки тягнувся слабою
Ногою в садочок, а мати руков
Гарячу головку тримала й шептала:
«Коли ж то, коли знов ти будеш здоров ?,>
«Мені лиш поможе солодкий спів пташок,
Сердешная ненько»,  я стиха сказав.
І голову клоню на ненечки груди,
Й на тайни лугові, святі наслухав.
Чи спів чародійний, чи днина весняна,
Чи світу й природи чудова краса,
Чи матерні груди те чудо зробили?
За тиждень хороба пропала уся.
А ненька радіє і тішиться мною,
І молиться богу, на прощу іде,
І де лиш обернесь, мов сива горлиця:
«Здоров він вже, боже!»  все шепче, гуде.
А я все в городці під липою сиджу,
На спів наслухаю, дужчаю щодня;
І то мені часто на думку впадає:
«Як, боже, уміє співати вона,
Та пташка маленька! Ах, боже мій милий!
Щось тисне у серці, і я би співав!»
І так я поволі думки мої й пісні
Рядами сумними писати зачав.
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Та горе! недоля! хороба вернулась,
Бо в болях ті думи родились на свіг.
Умерла і ненька з великого жалю,
У темній могилі зо двадцять вже літ
Дрімає тихенько, і сина забула,
А син так ізнйдів, що й глянути страх;
Хоч рад би нещасний головку склонити,
То серце боляче все дзьобом той птах
Кривавить щоднини, що то Прометея
Так тяжко карав і загинуть не дав.
Криваве серденько за ніч виростає,
І знов мене пне щось, щоб стиха писав.
Вночі я віршую, а рано знов дзьобом
Орел той кривавить серденько моє,
І серце утихло б у грудях зболілих,
Та ледве що тільки ще тьохка і б'є...
Думки жалібненькі і пісні рідненькі,
Ті писані сльози, гарячі, дрібні,
Із муки гіркої під небо злітають,
Де з піснею линуть пташата малі.
Співайте, літайте ви, співці крилаті,
Від вас не одну я співаночку вчув;
А як, щебетливі, зачуєте нишком:
«Співак сивоусий із богом уснув»,
То й там заспівайте про неньку старую
Мені, щебетушки, все вісті несіть,
І доленьки-волі ви, други, за мене
Від бога і вечір, і рано просіть.
Бо неньку нещасну тепер облітає
Із факлею фурья незгоди лиха...
Ах боже мій правий! Знов серце зболіло
Від дзьоба грізного! Недоле моя!

[1867]
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V

Журавлики, ключолети,
Горді, сизокрилі,
Як ви мене лишаєте,
Други мої милі?
Лишаєте мене, други,
В тузі і недолі...
Рад би з вами я, нещасний,
Злетіти по волі
І занести біль гарячий
В країну чужую,
Та, нетяга, крил не маю,
Тут в'яну й горюю.
Занесіть хоч мої болі
В далеку чужину,
Бо тут з ними через зиму,
Сирота, загину.
Журавлики, ключолети,
Здорові бувайте,
Як загину, на могилу
Мою прилітайте.
Опівночі, як князь-місяць
Лячно ме світити,
Чутимете, як в могилі
Я буду тужити:
А ті болі я за неньку
Зношу, сизокрилі
Чого ж мене лишаєте,
Журавлики милі?..

[1867]
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VI

Як ми вірно ся любили,
Сухі дуби буйно цвіли;
Як любитись перестали,
То й зелені геть пов'яли,

Дівчино моя!
Я блукаю чужинами,
Ти вмиваєшся сльозами,
Молодії наші літа
Марно никнуть з сего світа,

Дівчино моя!
Що раз цвіло, то зів'яло,
Лист пожовклий вже спадає,
Темна осінь наступає,
Щастя без сліду пропало,

Дівчино моя!
Молодії наші літа
Марно никнуть з сего світа:
Я блукаю чужинами,
Ти вмиваєшся сльозами,

Дівчино моя!

VII

Де з журавлем криниця,
Стояла там вона,
Як та тополя в полі,
Нещасна сирота.
Дивилась, як вертали
Жовніри з чужини
І як у діл спускались
З стрімкої вишини.
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Вернули з Босни-краю
Жовніри  не вернув
Лиш хлопець кучерявий,
Що серцю милим був.
Не бачила між ними
Лиш того, що їй дав,
Ідучи, перстень ясний
І вірність присягав.
Дрібні втирає сльози,
Горохом що падуть...
Додому битим шляхом
Жовнірики ідуть.
[1885]

VIII

Дика рожа коло стежки
Прехорошо цвіла,
Буря люта цвіт, листочки
В світ порозносила.
Остре терня лиш осталось,
Вся краса пропала,
Бідна рожа похилилась
І засумувала.
Не сумуй, сердечна роже,
Біль твій мому рідний,
Раз щаслив був я, сестричко,
А тепер я бідний;
З горя світу вже не бачу.
Нуджу білим світом,
В серці терня лиш осталось,
Попрощався з світом.

[7882]
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IX

Колись смереки на горбочку
Пишно красувались.
Зеленіли гордорослі,
В небо зазирали.

Колись в моїм убогім серці
Красні цвіти цвіли,
Мою душу, мов до шлюбу
Дівчину, вмаїли.

Та трачка з'їла ліс зелений,
Голий горб остався;
Мої цвіти помарніли,
Я з слізьми звінчався.

[1884]

X

Над синім Прутом верболози
Вдвоє ся згинали,
Чародійно соловії
Вночі щебетали.

І в моїм серці, мов пташиний,
Милий спів носився
І барвінком тим хрещатим
У душі стелився.

Розігрались вихри, бурі,
Пташки полетіли,
Серце сніг мов замітає,
Співи заніміли.

[1884]
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XI

Вчора буря лютувала,
Нині сонце гріє;
Вчора серце радувалось,
Нині з горя мліє.
Вчора я злітав до неба,
Як той сокіл сивий,
Нині плачу, розбиваюсь,
Хлопець нещасливий.
Вчора дівча присягало
Вірненько любити,
Нині з іншим цілувалось...
Тяжко в світі жити!

[1882]

XII

Над ставочком місяць світить,
Знизу вітер віє;

А в воротях дівчинонька
Марусенька мліє.

Мліє, ниє, розпадаєсь,
На степ поглядає

І хусткою тоненькою
Сльози отирає.

Вже півроку, як миленький
Пішов з чумаками

У далеку сторононьку
З сивими волами,

Десь на Дон той  щоб запався!
Вже півроку тому,
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Як миленький не вертає
До рідного дому,

До дівчини-сиротини
З чорними бровами...

Вже півроку у воротях
Дівчина з сльозами

Миленького виглядає,
З жалю сохне, мліє...

Ані пташка-щебетушка,
Що у лузі піє,

Ані вітер буйнесенький,
Що всюди буває,

Про милого-коханого
Звістки не звіщає...

Тужить дівча, в степ погляне,
Сльози утирає,

Вітер віє, а в ставочок
Місяць заглядає.

[1869]

XIII

Мов загуло, проминуло
Й сліду не видати;

А згадаю  сльози ллються,
Вір ми, пане-брате!

Ллються часто по личеньку
Кривавії слези,

Мені нудно, мені тужно,
Як отсій березі,

Що схилилась над скалою,
Опустила віти...
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Чи вже, боже, у віконці
Моїм не зуздріти

Тої долі, сонця того,
Що колись світило?

Хутко, брате, моє щастя
Цвіткою змарніло!

І сліду вже не надиблю,
Де б його шукати.

Важко ж мені, тяжко мені,
Мій рідненький брате!..

А колись у моїм серці
Цвіти процвітали,

Пахощами подихали,
А тепер пов'яли,

І коріння не остало;
Черва поточила,

Мій городець, рай мій ясний
Чорним пилом вкрила.

Тому ллються помаленьку
Кривавії слези,

Бо я в'яну, безталанний,
Як оті берези.

[1369]

XIV

В вільшині там малий млинок,
Шумить водно вода;
Жиє там мельник, а при нім
Дівчина молода.
Не в голову, а в серце клин
Забив мені малий той млин.
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У млин я з мливом раз прийшов;
Старий в кутку дрімав,
Дівчину як побачив я,
То мов не свій я став.
Не в голову, а в серце клин
Забив мені малий той млин.

У кіш я всипав свій мішок,
При ватрі сів собі,
Не знать чому, мов та вода,
Шуміло в голові.
Не в голову, а в серце клин
Забив мені малий той млин.

То, певно, від дівочих слів
Спокій мій весь пропав,
Прегарну мельника дочку
Я вірно покохав...
Не в голову, а в серце клин
Забив мені малий той млин.

Чи вдень, чи вніч, усе вона
Передо мною знов.
Як не візьму її, бігме,
Будь, розуме, здоров!
Не в голову, а в серце клин
Забив мені малий той млин.

[1881]

XV

У тій Руській Молдовиці
Над потоком у вдовиці
Не зірниця ясно сяє,
То дівчина проживає.
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Красна, пишна, як та
паваТо Марійка кучерява,
Наче терен, оченята,
Мов два луки, бровенята.

У тій Руській Молдовиці
Над потоком у вдовиці
Соловейко не співає,
В скрипку циганчук не грає,
То щебече, наче птиця,
Марієчка білолиця:
Долом голос розлягаєсь,
Хто почує, аж минаєсь.

У тій Руській Молдовиці
Над потоком у вдовиці
Не зацвіла красна рожа,
То Марійка, рибка гожа.
В неї личко, як малина,
А губоньки, як калина;
У Марійки з Молдовиці
Ясні очі  дві зірниці.

[1885]

XVI

Щебетушко ти маленька,
За горбок лети
І дівчині щебетанням
От таке скажи:
«Тебе любить щирим серцем,
Гине за тобою
Хлопець, що там проживає
В лузі за рікою».
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Тихий вітре, понесися,
Хатка де мала,
І скажи, як появиться
Діва молода:
«За тобою, чорноброва,
Хлопець ниє, мре,
Ти для него на сім світі 
Щастя, доля, все».

Ти, потічку бистроструйний,
Мій поклін візьми
І дівчині чорнобровій
Шумом так скажи:
«Тисячу поклонів щирих
Хлопець шле тобі,
Ти для него  промінь теплий,
Сонечко в зимі».

[1892]

XVII

Як з Марійкою моєю
Сумно, важко я прощався,
Осінь була, а з калини
Лист пожовклий осипався.
«Будь здорова!» я промовив,
А Марія, як німа,
Остовпіла, мов зів яли
Бідне серце і душа.

Як Марії жалібненько
«Будь здорова!»  я сказав,
То осінній зимний вихор
Вдвоє явора згинав.
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Вона стала у воротях,
На устах слова завмерли,
Лиш рясні по личку сльози
Кап, кап, кап униз, як перли.

«Я до тебе знов вернуся.
Лист навіки не зів яв,
Він знов буде зеленіти»,
Так Марії я сказав.
Стрепенулася небога
Й прошептала: «Будь здоров!
Коли вернеш, то цвістиме
В моїм серденьку любов».

[1881]

XVIII

На горбочку березонька
Униз похилилась;
В неньки гарна дівчинонька
Тяжко засмутилась.
Буря вчора березоньку
Колисала люто,
Вчора в серце дівочеє
Всипано отруту.
Не смутися, березонько,
Прямою знов станеш;
Не вбивайся, чорноброва,
Цвіткою не зв янеш.
Заніміють вороженьки,
Верне знов відрада,
Знов ти будеш веселенька,
Своїй долі рада.

[1885]
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XIX

У Сучаві

Третій раз весна природу
Цвітом убирала;
Третій раз листок зів'ялий
Як спадав, видала.
Та дівчина засмучена 
Милий не вертає...
А дівчина-сиротина
З жалю усихає.
Сива ненька розбиваєсь,
Серце луснуть хоче 
Бліднуть рожі, гаснуть очі,
Карії дівочі.
«До Івана у Сучаву
Ходімо, дитино,
Моє щастє, моя доле,
Раю мій єдиний!
Там чернець як прочитає
Акафіст святому,
Легше стане, пташко моя,
Серцю молодому».
«Добре, ненько, у Сучаві,
У святого Йвана,
Може, там і загоїться
Мого серця рана».
Монастир весь богомольці
Густо обступили,
А черці в соборі воду
Твердо освятили...
Між народом видно сиву
Безталанну неньку
І дочку,  лілеї білі
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В неї на личеньку.
Слухала акафіст доня
І свячену пила 
«Коло серця заболіло,
Ненько!»  і звалилась,
Як скошений цвіт на полі...
«Що тобі, дитино?»
«Не вертає! Будь здорова,
Гину, ненько, гину!»
У Сучаві могилонька
З вітром розмовляє,
Там нещасна дівчинонька
Тихим сном дрімає.
У Сучаві, у далекій,
У святого Йвана...
Загоїлася в дівчини
У серденьку рана.

[1885]

XX

Здорова будь, дівчино:
Судилось так мені
З тобою ся розстати,
Дні свої коротати
В далекій чужині.

Коротко рожа цвіла,
Зів яла вся краса,
Лиш терня ся остало,
Все щастя нам пропало,
Дівчино молода!
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Здорова будь, голубко,
Іти у світ вже час.
Бодай ті не сконали,
Добра щоб не зазнали,
Що розлучили нас!
[1885]

XXI

Дівчину сватав я топд,
Вона мені сказала:

«З тобою щоб звінчалась я,
То розуму б не мала».
Вкололо в серце слово те,
Вже думав, що пропаду,
І ледве горе я забув,
Дівочу правду-зраду.
[1885]

XXII

Дівчино чорноброва,
Коби я крила мав,
До тебе рано, ввечір,
Мов голуб, я б літав.
Та, бідний, крил не маю,
Висока та гора
Нас ділить, дівча любе,
Сам я, і ти сама.

Дівчино ясноока,
Коби я човен мав,
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Щоднини до схід сонця
До тебе я б помчав.
Човна не роздобути,
Глибокая вода
Нас ділить, крале люба,
Сам я, і ти сама.

Дівчино, раю милий,
Один вітрець мені
Остався, як бувало,
Вірненький в чужині.
До мене рано, в вечір
Летить весело він,
Ним шлю до тебе, мила,
Сердечний мій поклін.

[/885]

XXIII

XXIV

«Прошу, молю, говори,
Розсохатий яворе,
Та чому ти засмутився
І у жовту тугу вкрився?»
«Полетіли ластівочки,
І пожовкли всі листочки,
Лютий вихор скаженіє,
Темна осінь тоску сіє».

«Прошу тебе, говори,
Розсохатий яворе,
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Чом твоя краса пропала,
Наче в озеро потала?»
«Журавлі летять ключами,
Сумно стало байраками,
Моя доля  знай морози,
Тоска, жаль, туга і сльози».

«Ах, мовчи, не говори,
Розсохатий яворе!
Чом сумуєш, добре знаю,
Біль подібний в серці маю.
Й я вмиваюсь лиш сльозами,
Тяжко жити з ворогами;
Розлучили від дівчини,
Щоб лиш жаль я знав щоднини».

[1888]

XXV

Дівчино чорноброва,
Ой знай, чим ти мені?
Весняним ясним сонцем
По довгій тій зимі.
Привітним, любим співом
Пташини навесні,
Дівчино чорноброва,
От бач, чим ти мені!

Дівчино чорноброва,
Ой знай, чим ти мені:
Тим небом синім, ясним
По бурі громовій,
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Пахучим рожі цвітом
У повній красоті 
Дівчино чорноброва,
Ось бач, чим ти мені.

Дівчино чорноброва,
Ой знай, чим ти мені:
Як бідне моє серце
Зранили люде злі,
Ти лікар мій, порадник
На болі навісні,
Дівчино чорноброва,
Ось бач, чим ти мені!

[1889]

XXVI

Клонить вітер всі тополі,
Аж удвоє гнуться;
Рада би я веселитись 
Густо сльози ллються.
Грає циган коломийки,
Втішно всі гуляють,
Моє серце жаль і туга
Мучать, роздирають.

Лиш я стою сиротою,
Мов пущена в воду:
Не вернувся мій соколик
Рік цілий з походу.
В чужиноньці він загинув...
Тяжко до розпуки,
Гірко серцю дізнавати
Жалощів і муки.
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Всі щасливі, всі гуляють,
В мене серце рветься,
А сльоза змарнілим личком
У дві річки ллється.
Не клони тополі, вітре!
Цигане, стань грати,
Бо з розпуки доведеться
Зараз умирати.
[1890]

XXVII

Снуєся паутина
По полю, як тоЗ шовк;
На яворі, березі
Листочок весь пожовк.

Летять у край далекий
Ключами журавлі,
І бузька не видати
На хаті у гнізді.
Осінньо геть довкола,
І туга, й сум кругом,
Природа засипляє
Твердим, глибоким сном.

В борбі життя гіркого
Остався я без сил;
Летів би в край далекий 
Нема пташиних крил.
Зістати тут судилось
У самоті мені!
З розпуки бідне серце
Загине у зимі.
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Весною, як зозуля
До нас знов прилетить,
Від пісні соловія
Калина зашумить,
То я лежати буду,
Де вічний супокій,
Засне зо мною смуток
І біль пекельний мій...

[1894]

XXVIII

Тепер аж догадалась ти,
Що я для тебе жив
На світі сім тебе одну
Вірненько лиш любив...
Що з того, що мені тепер
Рум'яні ті уста
Говорять: «Любий хлопче мій!»
Не та пора, не та!

Любов, що жевріла колись,
Загасла вже давно,
А щастя, що про него снив,
Розбилося, як скло.
Хоч ти щебечеш про любов,
Та слів не чую я,
І сліз твоїх не бачу вже 
Не та пора, не таї

Любові цвіт давно зів'яв 
Він вічно не цвіте;
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Зима в грудях, там вже давно
Сніжницею мете.
Всі залицяння вже пусті,
Німі мої уста!
Не збудиш те, що гріб узяв,
Не та пора, не та!

XXIX

Як загостить у світ весна,
Іду на цвинтар я щодня,
Могилу рошу там слезов,
На серці тяжко, стигне кров.
Черешня пишно зацвіла,
Колишесь пташка там мала
Й щебече любо. Ах, мовчи,
Кохана щебетушко, ти!
Пригадуєш ти милий час,
Як раєм був сей світ для нас,
Як ми співали, гай гудів,
До бога серцем я летів...
Тепер змінилося усе:
Вона спочила  серце мре,
Як чую спів, як чую лик...
До туги, смутку я привик.

XXX

Сива ненька говорила:
«Донечко моя,
Сокотися, не дивися 
Ще ти молода 
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На тих хлопців, бо осліпнеш,
Згасне світ очий,
Обів'ється коло серця
Жаль гіркий, тяжкий!»

«Ненько рідна, солоденька,
Зозуле стара,
Тяжко-важко согрішила
Донечка твоя.
На хлопчину я дивилась,
Хоч знала, що гріх...
Та більма я ще не маю
На очах моїх.

Ти ж на батька поглядала
В молодих літах,
Та й тепер більма ні знаку
На твоїх очах.
В мого хлопця очі-зорі 
Як не заглядати! 
Таж гляділа й не осліпла
І ти, рідна мати».

XXXI

Зайшло за гори сонце,
Темніє все кругом,
Всі співаки в лісочку
Заснули мирним сном.

Лише цвіркун співає
Вечірню піснь свою,
Природу присипляє
Велику і святу.
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Вже й колос не хвилює,
Додолу похилив
Головку до землиці
І сон солодкий снив.

Зроби, могуча нічко,
Щоб, бідний, я заснув,
Пекучий біль і горе
Навіки щоб забув!

XXXII

Хоч морози лютували
І сніжницею мело,
Та весняно в моїм серці
Красно, любо все цвіло.
Дівча вірно мя кохало,
Я щаслив у світі був,
Хоч морози лютували,
Соловія спів я чув.

А тепер, о боже правий,
Хоч кругом весна і май,
Я сумний, приголомшений,
Бо розпався весь мій рай.
Другий дівча пригортає,
В моїм серці лють, зима,
Спів  не чую, цвіт  не бачу.
Хоч круг мене рай-весна.

[1891]
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XXXIII

Як дівча тебе не любить,
Пий вина!
То в ту хвилю тобі здасться,
Що вона
В твої очі зазирає,
І цілує, пригортає...
Пий вина!

Коли горе придавило,
Пий вина!
Знай: пропаде безвістя'ми
Вся журба;
Ти забудеш лихо, горе.
Хоч глибоке, як те море,
Пий вина!

Обійшла тебе надія,
Пий вина!
А тобі здаватись буде,
Що ясна
Доля к* тобі вже прибула
І, як любка, обгорнула,
Пий вина!

XXXIV

Лети здорова, пташко,
В чужий, далекий край;
Та скоро, дружко мила,
Назад до нас вертай!

103



Та принеси здалека
Гостинець дорогий...
Над Нілу берегами,
Де город спить старий,
В старих там саркофагах,
В некрополях, гробах.
Де фараонів кості
Укрили гниль і прах,
Там, мила, роздивися,
В дім смерті заглядай,
По всіх тих закамарках
Гляди, шукай, шукай:
Чи не заснула доля
У пірамідах там,
Що не ласкава дати
Відради, щастя нам?
Та доля, що снувалась
Повоєм пребуйним,
Князям престол встеляла
Коверцем золотим.
Рицарство в світ родила,
Корила орду злу 
І хоронила віру,
Та спадщину святу.
Відай, вона заснула
У тих старих гробах:
Навкучилось їй чути
Те вічне «ох» і «ах»!
Заснула сном мертвецьким
Та доля, що у нас
Цвіла колись  тоді ще,
Як був щасливий час
І в нашій сторононьці,
А сліз не знали ми,
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Як мило і утішно
Минали ночі й дні.
В глухі ті катакомби
Ти, пташко, залітай,
По всіх тих лабіринтах
Гляди, шукай, шукай,
Чи не заснула доля...
Як знайдеш, то збуди,
В маленькім твоїм дзьобі
До нас перенеси.
Тебе за теє будем
Стрічати, дорога,
В святочних білих строях,
Ти, ластівко мала!
Гніздо твоє вквітчаєм
Пишнотами весни,
Весело заспіваєм,
Що чарівниця ти,
Всю тоску віддалила,
Що ти нам враз з веснов
Утіху в серце влила,
Що ми щасливі знов.
Лети здорова, пташко,
В чужий, далекий край,
Та скоро, дружко мила,
Назад до нас вертай!
[1662]

XXXV

Коня вже хлопець осідлав,
Надів блискучу зброю.
«Лети соколом, вороний,
Вже кличуть нас до бою!»
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Що нам судилось в зорях там -
Те знає господь бог лиш сам.

Дівчина в хатці лен дрібний
Пряде й пісень співає:
«Фурр веретенце, гей, спішись,
Вже шлюбний день зближаєсь!»
Що нам судилось і т. д.

До любки хлопець, мов орел,
Прилинув: «Будь здорова!
До тебе верну, як вберёсь
У брость-листок діброва».
Що нам судилось і т. д.

Допряла лен дівчина вже
І кросна розставляла,
Готове вже і полотно,
Сорочку вишивала.
Що нам судилось і т. д.

До стайні коник сам вернув,
Сумний, аж жаль дивити...
«Твій милий у могилі спить!
Покинь сорочку шити!»
Що нам судилось і т. д.

Дівочі рожі на лиці
Поблідли і зів'яли...
В сорочці шлюбній молоду
У темний гріб сховали.
Що нам судилось і т. д.

[1881]
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XXXVI

Літають ластівки малі

Весело понад став,
Стара верба схилилась там:
Грім вчора розлупав.
Від вітру троща шелестить,
Пливе ген-ген шувар,
Вода мутна з лотік шумить,
Шумить весь луг і яр.

Стоїть дівчина молода
На греблі у думках,
Сумна, бліда  ах, боже мій,
Дивитися аж страх.
«Дівчино, що тобі таке?
Чи жаль чогось, чи страх?
Де ділась втіха, любий сміх?
Чом сльози ті в очах?»

«От на стару вербу дивлюсь,
Що люто розлупав
Учора грім і милий мій
Учора розірвав
Серденько бідне, трути влляв...
От тут в ставку на дні
Заснути рада б, там спокій
Нещасній сироті».

11885]
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XXXVII

На сім краснім божім світі
Горе і печаль;
Твоїм другом невідступним
Лихо, біль і жаль.
В гірких сльозах хоч минають
Твої дні і ночі,
Ох! хоть тяжко в світі жити,
А все жити хочесь!

Нині щастя на сорочку
Лен дрібний пряде,
Завтра твоя радість марно,
Мов цвіточка, схне;
Від пекучих сліз кривавих
Мокрі твої очі;
Ох, хоть тяжко в світі жити,
А все жити хочесь!

Нині радо підлітаєш
Пташкою до хмар,
Завтра вже недолі злої
Звалить тебе вдар...
І весь вік гіркеє лихо
Хоть тебе клопоче,
І хоть тяжко в світі жити,
А все жити хочесь!

Нині раєм світ здаєся.
Повен співу, зіль...
Завтра ниву ту прокляту
Покрива кукіль;



Хоть сльозами твої болі
З серця не сполочеш,
І хоть світ сей повен смутку,
А все жити хочесь.

[1878]

XXXVIII

Одніське добре слово часом
Примирить лютих ворогів,
Любов, дружбу зміни на люту
Ненависть і завзятий гнів.

Одніське слово  лік цілющий,
Що гоїть рани, біль тяжкий,
Зміня на радість сум і горе
І безнадійний зойк сумний.

Одніське слово  се та іскра,
Що родить полум я-пожар,
Готовить клопіт безконечний,
Погром, руїну і удар.

Одніське слово розбиває
Твій рай на кусні, наче скло,
Одно слівце зміняє пекло
На райське щастя і добро.

Одно ласкаве тихе слово
Дрімучий будить мир, любов;
Одніське слово родить лихо,
Що заморозить в серці кров.

[1897]
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XXXIX

До Сучави я на прощу
Пішки би пійшов,
Коб для серця болячого
Лік я там знайшов 
І святому срібне серце
Бігме б, посвятив,
Щоб він моє болящеє
Раз вже ізцілив.

А черцеві на акафіст
Червінчик би дав,
Щоб у серці біль пекучий
Навіки закляв.
Я на світі лиш караюсь,
Мов той мрець живий,
Дід столітній  хоть літами
Хлопець молодий.

До Сучави я три рази
Пішки би пійшов
І молився, якби знав я,
Що стану здоров...
Та я знаю, що на світі
Цілому нема
Ради, ліку, коли серце
Сохне і кона.

До Сучави я на прощу
Піду восени
І молитиму святого,
Щоб скінчились дні...
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Щоб те серце, що страждало,
Болюча душа,
Щоб спочили! Тяжко жити.
Як долі нема!

ХЬ

Стара ненька

Нагарами вихор снігом віє і мете.
У хатині бабусенька лен дрібний пряде
І співає тихесенько пісеньку стару
Про Маланку-Наддністрянку гожу, молоду.
А слізоньки покотились лицем, мов горох...

Мала бідна зозулечка синів гнучих трох,
Що не було гарним пари в Чорногорі всій.
Що ж із того!  Не судилось діждати старій
Втіхи... бо одного взяли в війско ще торік;
Другий, щоб не втяли волос, за кордон утік;
А при третім  тяжко жити, невістка лиха:
Судить, лає, проклинає...

Ненечка стара
У хатині розваленій зносить біль гіркий:
«Тяжко жити на сім світі, боже мій святий!»
Прошептала, втерла сльози...

Надворі мете,
А в хатині стара ненька лен дрібний пряде...

1867
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хи

Вечірня пісня

Сонце ся сховало
За високі гори 
Тихо все дрімає:
Луг, дуброва, бори.
Дзвіночок там чути,
Місяць небом сяє,
В байраці маленький
Соловій співає.
Вітрець потягає,
Потічок шепоче,
Яскраво сіяють
Зорі серед ночі.
Дрімає береза,
Заснула смерека,
Чути лиш флояру
Вівчарську здалека.
Світ, мов церков божа,
Мирно, тихо всюди.
Від тяжкої праці
Знемоглися люди.
А місяць, мов сторож,
Ходить небом тихо,
Тішиться, що кождий
Забув своє лихо.

1869
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ХЫ1

Щастя

Далеко десь над морем
Здіймався скала,
Висока, як Карпати,
Цілісенька зі скла.

Там щастя в злотім замку
На троні все сидить,
До себе, як русалка,
Усіх людей манить.

Та хоч людей вже жило
На світі без ліку,
Не видряпавсь ніхто ще
На ту скалу стрімку.

Бо щастя  то лиш мрія,
У него віра  блуд,
А бігання за щастям 
Пустий, даремний труд.

1879

хии

Над потоком гай, гай!
Там дівочий рай, рай!
Там дівчині на калині
Соловій співає
І вечірняя зірниця
В темну нічку сяє.
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Не співай ти, соловейку,
Не світи ти, зоре,
Поки мила не прилине
І не поговорить.
Над потоком гай, гай!
Там наш милий рай!

Над потоком гай, гай!
Там наш милий рай! рай!
Соловейко не щебече,
Зірку хмара криє,
Хлопець любку визирає
І з любові ниє.

Чорноброва прилетіла,
Знов зірниця сяє,
Соловейко на калині
Радісно співає.
Над потоком гай, гай!
Там наш милий рай!

Над потоком гай! гай!
Там наш милий рай! рай!
Заховайся знов за хмару,
Ясная зірнице,
Бо ясніше сяють очі
Милої дівиці.
Перестань ти, соловейку,
У гаю співати,
Бо від тебе лучче вміє
Мила щебетати.
Над потоком гай! гай!
Там наш милий рай! рай!

1879
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ХЫУ

Як пігнали новобранців
У далекий Босни край,
Не один казав крізь сльози:
«Буковино, ох! прощай!»
Сумно грали сурми-труби,
Лячно бубнив барабан 
І здалека ще прощався
Милим словом наш Іван:

Я все тебе кохаю,
Мій милий, тихий раю,
Ірино, Ірино,
Ірино моя!

Заревіли самопали,
Бій кровавий залунав,
Мов той лицар, бісурманів
Наш Іван упень стинав,
Сурми-труби як заграли,
Він, як лев, у бій ішов
І співав, хоч доокола
Бачив гибель, бачив кров:

Я все тебе кохаю,
Мій милий, тихий раю,
Ірино, Ірино,
Ірино моя!

Ліг покотом турок вражий,
Та упав і наш Іван,
На мураву на кроваву
Із серденька кров чуріла,
Повалився він від ран.
Око гасло, він конав
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1 впослідне ще тихенько,
Мов той лебідь, заспівав:

Я все тебе кохаю.
Мій милий, тихий раю,
Ірино, Ірино,
Ірино моя!

1881

ХЬУ

Як лист на деревині,
Що в'яне восени,
Так скоро, безворотно
Минають наші дні.
Як бідне серце се згадає,
Сльозою личенько вмиває,
Бо скоро, дуже скоро
Минають наші дні.
Що вчора зеленіло
Й пишалося красов,
Сегодня вже марніє
І криється тугов.
Як бідне серце се згадає,
Сльозою личенько вмиває,
Бо скоро, дуже скоро
Марніє вся краса.
Сегодня ти гадаєш:
«Я стану під вінець».
На радощах не знаєш,
Що завтра твій кінець.
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Як бідне серце се згадає,
Сльозою личенько вмиває,
Бо скоро, дуже скоро
Судився нам кінець...
1883

ХЬУІ

Уже пора

Не кленіте, рідні браття,
На недолю, горе, зло,
На застою і безладдя,
Що вже здавна в нас було!
Як кожух наш має діри,
Як не латаний сердак,
Нитку, голку бери в руки,
Не кажи, що «буде й так».
До роботи всі возьмімся!
Сонце сходить  вже пора!
Доля верне, зло пропаде,
Як на сонці та роса.
В нас застоя, жалься, боже,
Йдемо, наче раки ті!
Нам байдуже, що народ весь
У мертвецькій дрімоті,
Що незгоди відьма люта
Нас на кусні дре малі!
Ми не збаєм, нарікаєм,
Що вперед ідуть чужі.
Пробудімся з сну твердого
І до праці ся возьмім!
Всю незгоду забуваймо,
Всі до серця ся горім!
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Непростимий гріх, без діла
Проживати божий день
І безплодно так сторчати,
Як гнилий, нездалий пень.
Час до рук чепіги взяти,
Лан заріс весь бур'яном!
Стид і ганьба, ще живими
Спати вже мертвецьким сном,
До роботи для народу
Станьмо, браття,  вже пора!
Доля верне, зло пропаде,
Як на сонці та роса!
Ми могучими раз були,
А наш край раз раєм цвів,
А тепер народ наш славний
На ніщо ся роздробив.
Залишімо всі роздори
І незгоду, і вражду,
Засадім у серця наші
Згоду і любов нову.
Кождий з нас нехай працює,
Бо настала вже пора!
Гей! возьмімся всі до діла,
Щоб пропала доля зла!

1885

ХЬУII

Як стелиться весна горами
І в сонці топляться сніги,
Як одягнеться ліс листками,
Трава покриє всі луги,
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Коли поверне до діброви
З країв далеких соловій
І гімном радості-любові
Захопить нас, як чародій,
Тоді пісні і в мене ллються,
Тоді душа вже не сумна 
Чи є що кращого на світі,
Як чарівниця та, весна?
Тоді була весна, як нині;
Вітрець полями потягав,
А соловейко на калині

Чудесно-любо щебетав,
Як, любко, ти мені сказала
Так мило, наче соловій:
«Тебе я вірно покохала,
Ти добрий, любий хлопче мій!»
Тоді ми разом заспівали,
Душа вже не була сумна:
«Чи є що кращого на світі,
Як чарівниця та, весна?!»

1885

ХЬУІІІ

Сегодня похорони
Веселі, голосні;
Зиму кладуть до гробу,
А ми не € сумні.

Панахиду птахи правлять
І небіжку лиш неславлять;
А вітри, що хмари гонять,
Бриндушками гучно дзвонять;
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Корогвами і дяками 
Явір, ясен, що рядами
Всю долину повкривали
І зелені шати вбрали...

Сегодня похорони
Веселі, голосні;
Зиму кладуть до гробу,
А ми не є сумні.

Тілько чорний ворон кряче,
За зимою щиро плаче,
І сніжок, що ще лишився,
Ревними слізьми залився.
Десь найшовся на віночок
Жовтий для зими листочок.
Все ся тішить і співає,
Що зима вже спочиває.

1885

хих

Ліс дрімає, лиш верхами
Тихий вітер шелестить,
І поточок між скалами
Ще шепоче, ще не спить.
Звук дзвіночка розлетівся
По долині і завмер;
Стало тихо, мир над світом
Темні крила розпростер.
Понад ліс пливе, мов серп той,
Місяць; колесо в млині
Вже спочило, лиш флояри
Звуки чути ще сумні.
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Загримів лісами вистріл,
Знов утихло все кругом;
Вся природа задрімала
І заснула мирним сном.
1885

Ь

Як умру, похороніть мя
У лісочку над ріков,
Щоб росив мою могилу
Явір все дрібнов сльозов,
Бо доволі на сім світі
Очі я слізьми вмивав

І за працю, добру волю
Лиш невдяки я зазнав.

В головах хреста тяжкого
Не кладіть, бо я носив
Вік ціліський хрест тяженький,
Що мене д землі хилив.
У лісочку поховайте
Грішне тіло, там лиш я
Находив спокій, полегшу
По невзгодинах життя.

1886

и

Щебетала ластівочка
На даху, на даху:

«Я небаром через море
Полечу, полечу,
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Бо вже осінь лютувати
Зачина, зачина.

Бо надходить гість незносний,
Та зима, та зима».

Ластівонько, в чужиноньку
Ах! возьми, ах! возьми

Моє горе і у морі
Утопи, утопи!

«Добре, возьму я на крила
Біль тяжкий, біль тяжкий,

Занесу его за море,
В край чужий, в край чужий».

Ластівочки-щебетушки
Вже нема, вже нема,

А дівчина-сиротина
Все сумна, все сумна.

Жаль забула передати
Ластівці, ластівці 
Ластівці, ластівці 

В горю літа їй минають
Молоді, молоді.

1886

и\

Вже рожі всі відцвіли,
Зів'ялий лист паде;
Від співу птиць веселих
Лісок вже не гуде.
І осінь проминула,
Зближаєся зима,
Із ласточки і сліду
Цілим краєм нема.
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Увесь світ завмирає,
Лиш тоска, сум кругом.
Що жило, все заснуло
Твердим, мертвецьким сном.
Вже гори снігом вкрились,
Потік вже не шумить,
Віти гулять пустились,
Став ледом ся мостить.
Таке й зі мною дієсь:
Ослабла вже рука
У струни вдарить сильно;
Студена вже душа
Заснуть навіки рада б...
Відради, втіхи ніт,
Всі пісні заніміли,
Зів яв, зісох весь цвіт.
1897

ЫП

Осінь

Давно вже попрощали нас
З-під неба журавлі,
Пташки замовкли у гаях,
І втихло на землі.

Вже ліс убрав багровий стрій,
Зів ялий лист паде,
В гостину з півночі до нас
Грізна зима іде.
Припали квіти до землі,
Туман наляг кругом,
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Ще день, ще два  і всі поля
Заснуть глибоким сном.
Лиш розгулялися вітри,
Лісами зводять шум,
На нивах стебла гнуть сухі
І ломлять, мов на глум.
У хату діточки біжать:
«Де ділася весна?
Чому вже сонечка-тепла
І радості нема?»

Вже темна осінь надійшла,
Зів ялий лист паде,
По листю повагом до нас
Грізна зима іде.

1901

ЫѴ

Заповіт

На цвинтарі не ховайте
Моє тіло, як умру:
Доста трути за життя ще
Влляли люди у мою
Душу; миру, супокою
І в могилі не дадуть.
Занесіть мене, де бистро
Гра водами синій Прут.
Де на березі високім
Верболози знай шумлять,
Де в повітрі риболови.
Колесуючи, летять.
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Прут невпинним хвилі шумом
Мою тугу розжене
Над синеньким Прутом, браття,
Поховайте ви мене.



БАЛАДИ І ОПОВІДАННЯ

ПАНСЬКА ПІМСТА

Розстелилося Вільково, мов зелений сад.
Все в порядку  двір, фільварок,  всюди

мир і лад;
Тут ставочок, загорода, а там знов шпіхляр,
Там кошара, де загонить овечок вівчар.
А по сугорбі розсівся вишневий садок,
І пасіка простиравсь попід той горбок.
Як ті гуси, біліються селянські хати.
Коло шляху костьол видно, гроби і хрести,
У тім дворі пан Вільковський жив

із давніх літ,
Бідний шляхтич, але давній, чесний його рід.
Ось по ганку саме вранці проходжаєсь він
І дивиться, як конем хтось летить наздогін.
Летить чвалом довгогривець, пара із ніздер,
Мов огонь той, вилітає,  до воріт припер.
На коні узда шовкова, турецьке сідло,
На чабраці з кармазину золоте письмо,
А стремена з срібла литі у сонці блищать...



Хто сидить у тім сіделці, що за пан, магнат?
На чемері собольовій золоті шнурки,
На червоній федератці з чаплі пера три!
Ой, то Марцін князь Сапіга вірлом прилетів
До Вількова. Пан Вільковський з дива

остовпів...

Скрипла брама, відчиняє, зігнувся дугов,
І дивуєсь... пощо Марцін до него прийшов?
Таж дрібну і бідну шляхту знати не хотів...
«Ой, чи знаєш, моспаненьку, чого прилетів
Князь Сапіга днесь до тебе?»  «Звідки

знать мені?»
«От послухай, пане-братку, що скажу тобі...
Куди глянеш оком твоїм, все мої добра,
Тридцять діб ходити можеш  все мої поля!
Тридцять діб блудити можеш по моїх лісах,
Тридцять діб бродити можеш по моїх ставах!
Тридцять сіл і три містечка стеляться

вінцем,
Тридцять діб гонити можеш навкруг них

конём.

На заваді, моспаненьку, лиш стоїть одно
Бач, Вільково,  отеє твоє невидне село!
Ой, продай мені,пан-братку, твою п ядь землі,
Що сам схочеш, по-шляхоцьки заплачу тобі...
На мать божу з Ченстохови присягаюсь сам,
Що захочеш за Вільково, то тобі я дам:
Злотом, сріблом тебе вкрию аж до голови,
Щоб до смерті пан Вільковський не зазнав

біди;
Сім бочок з вином угорським наточу тобі...
Лиш продай ти, моспаненьку, Вільково мені!»

Сумно ходить по кімнаті Вільковський старий,
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На серденьку в него тяжко, мов від лютих
змій...

Довгу бороду він гладить, задуманий став,
І до князя смілим словом от так промовляв:
«Ти, могучий воєводо, се моє село 
На широкім білім світі моє все добро.
Твоє злото, твоє срібло у мішках тримай,
Щоб продав я се Вільково, княже, не гадай!
Хоч Вільково, як сам кажеш, п ядь, село мале.
То воно для мого серця понад все святе.
Від Вількова ім я маю, тут предки мої
Спочивають У костьолі, шляхтичі старі!
Бач, ті, що за край родимий проливали кров
І лягали за вітчизну в бою головов...
У костьолі батько, мати спочинок найшли,
У костьол мене малого до хресту несли,
У костьолі із Вількова мене погребуть,
Як серденько перестане бити в грудях тут!»

Князь Сапіга стис плечима, скочив у сідло,
До Вільковського ні слово не сказав одно.
І дмухнув, мов буря, вихор, мов орел,

мов птах,

Закурилось, задуднів лиш грімко битий шлях!

Чи не рай то в тім Козмині на землю ся зніс?
Таж густий тут з олеандрів і з циприсів ліс,
Гнучі мирти і пової снуються кругом...
Чи се ява? Чи занятий ум чудовим сном?
Те, що бачиш, щира правда, то козминський

рий,
Тут з циприсів, з мирт ліс темний, там

лавровий гай!
Мов та гадь, в єсь по садочку потічок малий,
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Тут тихенько протікає, там сичить, як змій,
Вниз каскадами спадає, грає і шумить,
Амореток тут амфору у руках держить...
Там веселий Пан і Фавни, то Атлас старий,
Аполлон у ліру грає, красний, молодий...

У басейнах мармурових риби золоті;
Ген бакханка з алебастру держить у руці
З винограду густе листя і пугар з вином,
А Нептун махає пильно у воді веслом.
У затінках обеліски з порфіру блищать,
На терасах льви і тигри на чатах лежать...
Чужоземні зілля-цвіти аромати шлють,
Дивні рожі з Єрихона процвітають тут.
Мов якимось лабіринтом, так в'ються

стежки

До вертепів, через потік провадять містки
З березини і з заліза, на мостах же тих
Бачиш сфінкси фараонів: єгиптян старих,
Гірляндами виногради в'ються догори
У альтанах, у лаврових там близько нори,
Соловейко там щебече, аж лунає гай...
Все здається, що на землю знісся божий

рай!
На горбочку на терасі, мов той бельведер,
Величезний, дивоглядний замок ся

простер...

З капітелями колюмни рядами стирчать,
Орнаменти і фасади, наче сніг, горять,
Із карарського мармуру в переддвір ведуть
Сходи, рожами живими ввиті напрочуд.
Тут каріатиди дивні, мов несуть балкон
На плечах, а стукатури в'ються круг вікон.
В вестибюлі мозайковий герб, а на стіні
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В залі предків їх портрети дивляться
грізні.

А під ними стара зброя, списи і шаблі.
У покоях гобелени, люстри золоті,
Аморети фаянсові, срібні ліхтарі,
Красні вази, магоневі крісла і столи,
Рафаеля і Мурілля дивні образи.
Перські килими по стінах, під ковром

паркет;

Схід і Захід щонайкраще дав на сей бенкет.
Блиск, гармонія довкола, краса й аромат,
Князь Сапіга нині гостей спросив до палат...
Нині князя іменини, тож і гостей тьма,
Тут зійшлась старої Польщі шляхта вся стара.
Лянцкоронський, Конецпольський, Сангушко

старий,
Воєводи і гетьмани, і дрібніших рій.
Князь між гістьми походжає, просить,

промовля...

Труби грають, а за замком гармата стріля.
Іменини так щороку Сапіга справляв,
Благородні свої гості три дні угощав.

Між панами магнатами лиш один сумний,
Із Вількова пан Северин Вільковський старий.
«Що сумуєш, пане-братку? допитує князь,
За тобою слати мусив я гінця п ять раз...
Пане-братку, се не гарно! Не сусідська річ!
Гей, вина! У моїх гостей всякий смуток пріч!»
І в пугари дорогії ллють уже вина,
За господаря здоров я п ють усі до дна.
Раз і другий вже на сході ранок запалав,
Що се шкодить? Швидко сходить час серед

забав.
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Таж то князя іменини, всюди радість, шум,
Гомонять усі кімнати від пісень і дум.
Що випрошуєсь Вільковський, що б *го князь

пустив...

«Ще-сь доволі, моспаненьку, шампана не пив!»
Загриміла сотня корків, тріскає шампан,
П є староста, п є пан мечник, стольник,

каштеляні
Полонеза понеслися по білих дворах,
Князь Сапіга так літає легко, наче птах...
І Вільковський голуб білий голубця не тне 
Як шалений, хоч задуха душу з тіла пре.
Піт втирає, що котиться, і водно кричить:
«Гоп-га, гоп-га!» Забуває, що спина болить...
Аж на третій день увечір бенкету кінець.
Роз їхалось панство, шляхта і жінок вінець.

Захмелений пан Вільковський в повозці
сидить,

Мов у млині, в головоньці старому шумить;
Та байдуже, чи на небі сонце, чи луна,
Захмелилась Северина сива голова.
А тим часом місяць бори чудно освічав,
У лозині соловейко мило щебетав.
Перепілка відзивалась і деркач з трави,
Із розвалин чути було лячний крик сови.
Пан Вільковський пробудився, хрест святий

зробив,
Лиш бог зна, який старому дивний сон ся

снив?
І заснув знов... так дрімає, як сосновий ліс,
Що піском тим протягаєсь... «Що се? Тутки

біс
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З нами, пане, жарти робить»,  чура так
сказав

І протер заспані очі. «Тпрру!» і кіньми
став.

«Що з тобою дієсь, Яцку? З дороги
зблудив?!»

Гримнув Северин, а чура: «Таже я не снив,
Таж сим шляхом я вже їжджу двадцять і

п ять літ!

Ось там бачу хрест дубовий, липа там стоїть,
До Вількова двоє гоней. Де ж Вільково  де?
Я не п яний, не осліп ще... То нас біс веде».
Мов не свій, зірвався шляхтич; дивиться:

рілля
Чорніється, де Вільково стояло... «Свята
Мати божа з Ченстохови! Що сталося тут?!»
Ось там люди, жони, діти, плачучи ідуть...
«Що тут сталось, добрі люди?»

«Три ночі й три дні
Ой тут гарно гайнували князя козаки!
Князь з землев село Вільково зовсім

зарівняв...
Всіх у плуг ще запрягав нас, нами він орав...
Із Вількова твого, пане, знаку не лишив,
І нас бідних, нещасливих всіх осиротив...»
Заридав лиш пан Вільковський: «Де моє

село?

Де костьол? І предки мої? Де моє добро?!»
І сльозами залилася сива голова 
Така славного Сапіги люта месть була.
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МУРАШКА

І

Люта орда з Перекопу
Жене в ясир бідні люди;
Плачуть та зітхають тяжко:
«Лихо-горе там нам буде!»
Женуть, як би коней стадо,
З шерсті аркан гризе руки,
Гризе людські... аж до кості.
Не кінець ще тої муки!
Бо нагаєм злий татарин
З плечей тіло вириває:
«Гей, шайтани! Гей ви, джаври!
У нас гірше вас чекає!
Будеш, діду сивоусий,
У степові стадо пасти;
А ти, хлопче кароокий,
Будеш з нами вівці красти...»
Таким словом християнів
Татарва та потішала,
А нагаєм з плечей тіло
Кавалками видирала.
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Дніпро старий, сивий батько
Заграв, загримів водами.
Чи то вірли, чи соколи
Там так збили крилоньками?
Ні, то птаство з Запоріжжя,
З Січі-гнізда позлітало 
Перекопську орду дику
Градом, тучею напало!
Чи то вихри, чи то буря
Там полову так розносить?
Чи вовчиця там в байраці
За вовчатами голосить?
Ні, то слава Запоріжжя
Татарина впень стинає.
Бунчук, ганджар, лук довжезний,
Ворон коня відбирає.
Бунчук, ганджар, лук довжезний,
«В славу божу!»  галасує,
Щаблев поган впень стинає,
Хиже птаство та вороння
На бенкети зазиває.

Дід, дівчина, що в неволі
Мали марно погибати,
Втяли аркан... помагають
Кров невірну проливати.
Вража погань з жаху-страху
Розлетілася по світі,
А по степу лежать трупи,
Мов у літі з маку цвіти.
Вертаються невольники,
Радим серцем поспішають,
Старі думи козацькії
Степом-полем відживають.
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Розійшлися визволені з вражої неволі,
Оставили самотою хлопчика на полі.
Не так його оставили, як він сам остався:
Ні з ким було вертатися, так і не вертався.
Ні з ким було вертатися, ні де, ні до кого,
Бо він собі на сім світі сирота убогий.
Батька, матір не зазнав він на своїй родині,
Вчора плакав попід тином, в степу плаче

нині,
Плакав вчора, плаче нині, до степу

говорить:

«Що я вдію?.. Де дінуся? Горе ж моє,
горе!»

Степ не скаже... степ не чує,
Як заводить сиротина...
Уже небо вечоріє,
Вже хилиться біла днина,
А хлопчина  куди очі,
Туди блудить без спочинку...
На зелену сів мураву,
Сів спочити на годинку.
В оченятах аж пожовкло,
З голоду зомлів, дрімає,
А здрімавшись,  заснув кріпко,
А заснувши  і не дбає.
Темна нічка проминула,
Божим світом зазоряло,
А хлопчина і не знає,
Спить неначе прикувало
До мурави в чистім полі...
Дрімай, хлопче, дрімай тихо,
Тілько в тебе щастя, долі,
Щоб заспати горе, лихо!
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II

Коня вороного
Сава зупиняє.

«Гляньте, братці! ось мурашка
На степу куняє!
Та вставай-бо, хлопче:
Уже пізня днина!»

Скочив з коня сивоусий,
Наче сам хлопчина.
«Вставай ти, мурашко,
Сонце вже високо!»

Трусить його сюди-туди
Ані кліпне оком.
«Ну, вставай, хлопцюго!..
О, заснув же твердо.

Якби воно не дихало,
Думав би, що вмерло»,
Сказав старий Сава
Й хлопця відтирає,

І в обіймах козарлюги
Сонний оживає.
«Відкіля ти взявся?»
«З села мене взяли».

«Хто узяв? «Татари взяли».
«Де ж вони?» «Пропали».
«Як отеє?» «Від шаблі.
Козаки побили;

Люди у село вернулись,
А мене лишили».
«А твій батько, мати?»
«В мене їх немає».

«Як зовешся?» «Як хто хоче,
Так і називає».
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«Назвім його, братці,
Хай буде  Мурашка,

На сю пам ять, що зуздріли
В траві, як комашку».
Мале теє диво
Старі козарлюги

Обступили, промовляють
То один, то другий.
«Підеш, хлопче, з нами,
З нами козаками,

Як виростеш  козак будеш,
А може й отаман.

Дніпро тобі  батьком,
А Січ буде  мати,

А сестрою  шабля остра,
А спис довгий  братом.
Другом  кінь вороний,
Дружиною  слава,

Раєм  життя товариства
І воля безкрая!»

III

Обступили турки
Ладичин  та густо!

Ой, відай ти, наш Мурашко,
Боронишся пусто.
Бачиш, як сам султан
Турків підтровляє,

З товстих гармат блиски, громи
І смерть посилає.
Бач, як там літають
Баші і везіри.
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А під ними довгогриві,
Як змії, як звіри,
Ревуть: «Алла! Алла!»
В тулумбаси грають,

Мабуть, тобі вічну пам'ять,
Мурашко, співають!
Козаків п'ять тисяч,
Турків  хмара-хмара,

На одного козаченька
Десять яничарів.
Одинадцять штурмів
Козаки відбили,

Скаженіють вражі турки,
А взяти  не сила.
Забажали ж люди
Турецької ласки,

Піддалися ладичинці
Без віди Мурашки.
Сам город піддався,
Мурашка  на замок;

Поплила ж кров ладичинців
Ріками, ріками!
Бо султан, не встигши
Мурашку дістати,

Лютуючи, звелів туркам
Людей впень рубати.
Козаки на замку
Довгих дві неділі

Боронились против турків,
Хоч з голоду мліли.
По другій неділі
Ні кришки, ні каплі

Утолити голод, спрагу
Охлявшим від шаблі.
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По другій неділі
Каже пан Мурашка;

«Ну, молодці, жити штука,
Але вмерти  фрашка!
Раз умерти треба,
Чи завтра, чи нині.

Коли ж вмерти, то вмираймо,
Браття, на Вкраїні!»
«Добре, батьку, кажеш,
Вмерти, то вмираймо!

Умираймо за Вкраїну!»
Й отворили браму...
Страшно ж подивитись,
Як на вороному

У останній раз Мурашка
Виїжджав із дому.
Виїхав Мурашка,
А за ним, як пчоли,

Летять сини України,
Вірли і соколи.
Виїхав Мурашка,
Неначе змій лютий,

Куди блисне шаблюкою 
Живому не бути.
Куди шабля блисне,
Голова скотилась:

Сиплють собі з вражих трупів
Козаки могилу.
Та й самі лягають
України діти,

Наче в полі під косою
Трави, зілля-квіти...
Поляг пан Мурашка
З всіма козаками,

139



Вже затихло «Слава богу!»
Тілько чути «Алла!»

Побачивши Ладичинську
Високу могилу,
Усміхнулась Україна
Та й заголосила.
Чого ж вона усміхнулась?
Що, бач, її діти
Умирати вміють славно,
Як ніхто на світі!
Чого ж вона заплакала?

Що, бач, її діти
Не уміють від неволі
Свій край захистити.
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СКАМЕНІЛА БАГАЧКА

У нашій Буковині,
Де Черемош тече,
Де сосна і смерека
Під хмари аж росте,
Там видно при убочі
Високую скалу,
З руками і ногами,
Подібну на жону.
Про камінь той говорять
Столітні гуцули,
Що там раз проживала
Багачка свої дні:
Триста коров аж мала,
А коней без ліку,
Овець у полонині
Три тисяч в дійнику.
Лежали в бербеницях
Червінці без числа,
У парчі, адамашки
Вбиралася вдова.
Всего достатком мала,
Діброви і ліси,

141



Широкі полонини
І бистрії ріки.
Жона та всього мала,
Не мала лиш одно,
Без чого всі маєтки,
Все золото-добро
Мамона та полова,
Туман, осінній прах,
Одного лиш не мала
Серденька у грудях.
Убогі відходили
Від неї, як прийшли,
Не було в її серці
Ні жалю, ні любві.
І так одного разу
Зісохла, що аж страх,
Прийшла вдова до неї
З дитятком на руках.
Ослабла і нещасна
Валилася із ніг,
Лице бліде-блідеє,
Мов полотно, мов сніг...
«Ах, дай про милість божу,
Хоч кусничок малий,
Бо душу голод точить,
Мов лютий, грізний змій...»

«Отеє вам дар, старцюги,
Гризіте хліб отсей!
І кинула їм камінь,
І геть мені з очей!»
«Щоб каменем ти стала!»
Шепнула і пішла
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Нещасна вдова бідна
Й дитинонька мала...
Пішла вдова нещасна
З дитятком на руках,
Купаючись в гарячих,
Дрібних, гірких слезах...

І от отець небесний
Вже довше не стерпів,
Післав на ту багачку
Страшний свій правий гнів:
Вона скалою стала,
Донині ще стоїть,
Хотя й, як кажуть люди,
Минуло двісті літ.

У нашій Буковині,
Де Черемош-ріка,
Стремить аж попід хмари
Високая скала.
Як з міста повертають
Додому гуцули,
Її обходять з жахом
І шепчуть молитви.
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КОЗАК ТОРБА

Ой на славній Україні козак Торба жив;
Він не зброю козацькую з собою носив,
А барилку тисовую з добрим вишняком,
Хто з ним гарно знав цідити, той став

козаком.

Вербував він у реєстер мужів от таких:
Голомозів, харцизяків, братів чопових...
Де з явився він із ними, там кіш розіклав,
А від співу, гульні, танців степ ся розлягав.

Від походів сих козацьких пан Торба охляв,
На знак власті осаулі барило віддав;
І просив го, як сконає, тіло щоб його
Поховали в гарній бочці, де шумить

Дніпро.

Незабаром смерть сказала: «Гей, Торбо,
ходи!

Запіканку і наливку вицідив всю ти!»

Козакові жаль лишати так сухо свій полк,
Ніч гуляв ще... до схід сонця навіки

замовк.
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Збили бочку дубовую товариші всі,
Поховали грішне тіло при синім Дніпрі;
Там донині козак Торба у бочці лежить,
З вишняком пугар статочний у правій

держить.

Як Дніпром раз мід солодкий, вишняк
потече,

І Славута о пороги пивом зареве,
То повстане козак Торба з пугаром

в руках,

Знов гуляти з товариством почне по

[1871]
степах.



РУСАЛКА ЧЕРЕМША

Світить місяць, а не гріє, сріблом обсипає
Гори, скали. Ліс столітній тихим сном

дрімає.
На траву паде росиця, з долу вітер віє,
Тихо всюди, сон по світі мак дрібненький

сіє.

В Черемша глибокім плесі серед блисків
ночі

Що то там пливе й весело водами хлюпоче?
То русалка Черемоша танчик свій почала,
Голосочком тонесеньким пісню заспівала.
Всі пструги круг неї збились, чуйно

наслухають

На ті звуки чародійні; дебри аж лунають.
Хватнулася, мов серна та, на скалу високу,
Хмаров місяць заслонився, діву карооку
Щоб не бачив; він такій ще красоті дівочій
Не приглянувся, хоть світить міліони

ночей.

Рученьками рожевими коси розплітає,
І волоссям Лебедеву шию закриває...
Заманчивий стан, а груди... о мій милий

боже!
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Не дивись на них, хлопчино, пропадеш,
небоже!

Бо краса та дивна згубить, мов дуру
нап єшся,

В замороці солоденькій марно ти минешся!

Понад беріг той спадистий стежка вужом
в ється,

Там минає втішно легінь, під боки береться
І співає: «У неділю вранці нас звінчають,
Весільної на всі гори цигани заграють.
Я за білу ручку візьму мою Катерину,
Зірку ясну і прекрасну на всю верховину,
Коломийки понесуся соколом легенько
І пригорну мою рибку близько до

серденька».

«Не спішися, милий хлопче, світ цілий
дрімає,

Гей, сюди до мене близько, разом
погуляєм!
Я до груді пригортати буду й цілувати,
В дворах моїх кришталевих мемо

ночувати».

Стрепенувся гарний легінь: «Рибко
солоденька,

Рад з тобою погуляти, та дома миленька
Нетерпливо жде на мене, ми в неділю рано
Звінчаємось...» В ялівці там на сосні

погано

Застогнав пугач... «Не хочеш зі мною
гуляти,

За три добі меш на марах вічним сном
дрімати!»
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Проминув те плесо скоро гуцул
молоденький,

Питаєся дома неня: «Чому ти сумненький
І блідий, як сніг у марті? Хлопче,

що з тобою?»
«Ненько рідна, бідне серце начеби скалою
Придавив хтось! Постели ми, най трохи

спочину!
Біль незносний мене мучить, без часу

загину».

«Ти трудний, лягай спочити, зникнуть
твої болі».

«Нене, нене, коло серця як ножами коле...»
«Задрімай лиш, полегшає, серцю легко

стане...»

«Мій барвінок на віночок змарніє, зів яне...»
І заснув він. Вранці ненька сина як будила,
То дрібними і рясними слізьми личко

вмила...

Задрімав син, ой, навіки. Домовину збили
І віночок із барвінку в головах зложили,
Обтикали гвоздиками його білі руки.
З ніг валиться стара мати з великої муки;
Розбиваесь чорноброва, б єся все об поли
І ридає, як зозулька: «О гірка недоле!
Іванчику, голубчику, ясний ти мій світе!
Сироті, ой, нещасливій де тепер ся діти?
Життя мого сонце згасло, а зоря

затьмилась;

Все, що мала в сьому світі, взяла та
могила...

Розступися, сира земле! Другий гріб
копайте,

Добрі люди, коло нього сироту ховайте!»
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Вічну пам ять заспівали панотці з дяками,
І село все умивалось рясними сльозами.
Як спустили труп в могилу, з Черемша

озвалось:

«Наглу смерть на тебе, хлопче, русалка
наслала».

[1889]



СОЛОВІИ-ЧАРОДІЙ

На горішнім куті шатер цигани розклали,
Селом втішно всі дівчата стиха так шептали:
«Мені скує старий Чора з міді хрест

святенький,
А мені знов з сороківця перстенець

ясненький...»

А флекеви такі втішні гуляють, співають,
Бо на ремінь ясні кільця рядом посиляють.
Куплять нові топірчики, писані, лискучі,
Щоб було чим підкидати, на танець ідучи.

В наші любі, поконвічні високі Карпати
Зайшло ясне, красне сонце нічку переспати.
Вівчареву флоярочку чути з полонини,
Посилає вітром вісті униз до дівчини,
А Черемош з берегами провадить розмови,
Сичі стогнуть, сови плачуть у густій діброві.
Місяць небом підсуваєсь, зіроньки сіяють;
Селом тихо, пси лиш чути, мирно все дрімає...

Лиш цигани без спочинку роблять,
не дрімають,
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Міхом дують, б ють клевцями, іскри
відлітають;

Закурили люльки свої, в шатрі диму хмари,
їм буйдуже, що стікає з чола піт; удари
Клевця чути бором, лугом... Працюй,

небораче!
Чуй, мале як циганятко та за хлібом плаче...
А гіркий той хліб крадений, не раз лиш

з синцями

Вертаються циганята, з гіркими сльозами...
Всім циганам тяжко жити  доленьку

приспали 

їм судилось, щоб ціліський вік лиш горювали,
Як в неволі в фараона без землі, без права,
За недбальство покарала їх судьба лукава.
Без притулку на сім світі чужими щоб жили,
Як приблуди мандрували, плакали-тужили
Й добували того хліба світом хитрощами,
Та і потом і твердими тими мозолями.
Маріора діти чеше, діти обіськає,
І одну брудну сорочку на завтра латає.
Баба Гирка, що у роті вже зубів не мала,
Таємничо у куточку карти розкладала:
Щось ворожить, щось говорить, не мож

розуміти,
Навкруг неї кіт і щеня, свині, малі діти.
Біжить щеня надвір: гав! гав!  кіт волос

здіймає:

Хто так спізна до циганів іде та зітхає?
Дівчинонька білолиця у шатер вступила.
«Добрий вечір!»  оченята сльозов заросила
«Дай господи здоров єчко  чом так із

пізненька?

Чи вигнала, може, з хати мачуха лихенька?



Чому личко так поблідло, наче встала
з гробу?

Скажи, скажи, що на серці носиш за хоробу?»
«За миленьким, бабусенько, личенько

змарніло,
Снігом білим, калиновим цвітом побіліло.
Миленького Івасенька у рекрути взяли,
В моє серце трути-жовчі аж по край налляли.
Глянь на пасми, на долоні, моя сизокрила,
Потіш злидяне серденько, потіш, моя мила!
Скажи, чи миленький верне здалека з чужини,
До голубки свого серця, дівчини Ірини?
Чи, може, вже придавила тяжкая могила?
На могилі, може, чистить чорний ворон

крила?»

Взяла стара суху руку, думає-гадає,
А дівчина піт холодний з чола отирає.
Баба руку опустила та й каже стихенька:
«Твій миленький верне скоро, діво

молоденька!»
Усміхнулась діва втішно, таляра кидає,
Що на личку сміх останній, бездольна

не знає!
Додомоньку, як пташенька, вертає дівчина,
Соловій заводить в лузі, аж гнеться калина.
Стало дівча  наслухає, а він все заводить:
«Заплач, дівча, бо по тілі миленького ходить
Чорний ворон, клює очі і тіло шматує...
Твій Іван заснув навіки, дрімає, не чує...»
Рано у всі дзвони дзвонять: умерла Ірина,
Причиною її смерті соловій-пташина...
Циганочка потішала, влегшала серденько,
Дівці стало в душі мило, в серці солоденько;
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Та пісенька соловія серце розранйла,
Надієнька, як маківка, цвіла й перецвіла.

Поховали нещасную. Іван не вертає,
Хоть на гробі раз десятий барвін процвітає.

[1864]



ЖОВНЯР

Гуділи, гриміли гармати,
Кривавий, гарячий був день;
Завзято враги нападали,
Стинали, рубалися впень.
Всі трави-мурави блищали
Червоно у сонця лучах,
Направо й наліво лежали
Жовняри поранені страх!
Літали юрбами ворони,
Скликали все птаство на жир,
Кружали соколи високо,
Почули багатий там пир.

ІІ з нашого краю вдовин син
Неначе той дуб ся звалив,
І кровію трави-мурави
Потоптані густо зросив.
«Ах боже мій милий і правий!
Служить я цареві присяг,
То й жалю не маю, що нині
Я тут головою поляг.
Та жаль лиш, що тут закопають
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В чужій, у далекій землі,
Що тут ані ненька старенька,
Ні мила не плаче по мні...»
І сльози дрібнії скропили
Лице  він головку склонив...
Гармати гуділи, ревіли,
Не чув він, бо більше не жив.

У наших далеких Карпатах
Дівчині і неньці сон снивсь,
Що милий, що син кучерявий
У краю чужому вженивсь.
Пізнали убогі, бездольні,
Що сон сей лихе щось значить,
Обоє зійшлися і плачуть:
«Ох, десь він у крові лежить».
Лежить він на полі чужому,
Бездушний жовняр-сирота;
Від гробу далеко ридають
Миленька і мати стара.

[1869]



ГУЦУЛ-СИРОТИНА

Черемошом пливуть сплави в далеку
чужину,

Покидає гуцул бідний свою Буковину;
Покидає верховину, де колись пишався,
Де з вірлами-соколами хлопцем уганявся
За тов ланев, де в трембіту вигравав

скалами,

Де тобівку при потоці наповняв пстругами.
Гонить він тяжку дарабу, мов утку водою,
Хоче, хоче позабути журу, нужду свою.
В руках керма поскрипує, воду розділяє,
А він ще раз на рокити тужно поглядає...
Покотились йому сльози з очей по

личеньку,

Припімнув собі сердешних батька, рідну
неньку,

Припімнув і Катерину з чорними бровами,
Зачав пісню лебедіти слізними словами:

«Сині гори, лілійові я вас покидаю.
Іду, там, де Чорне море при синім Дунаю;
Буду там я дні і ночі гукати, блукати,
Виплакані мої очі слізьми заливати.
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Батько вмер в чужому краю, ненька з
скали впала,

Брата ні сестри не маю, всіх могила взяла;
А дівчину Катерину за нелюба дали,
І мені наполовину серце розрубали.
Хоть ви милі, сині гори, і та полонина,
Утоплюся в Чорнім морі, гуцул-сиротина!
Або піду з чумаками сіль-рибу возити,
Або буду з козаками думу голосити
Про могилу степовую, про Дніпрові скали,
Де чайками по порогах козаки гуляли,
І носились аж до турка у грізну гостину,
Освічаючи пожаром нічку, наче днину,
Визволяючи з неволі соколів січових
ї каторжників нещасних, птиць сивоголових.
Піду у степи безлюдні, щоб мене не чути,
І заплачу на ввесь голос, бо тяжко забути
Молоді мої надії, що марно зів яли,
І безслідно, мов та мрія, навіки пропали.
Зблідла моя ясна зоря, щезла моя доля,
Згасли любі оченята, розкіш і сваволя.
А як думу виспіваю, сяду в чистім полю,
Там навіки задрімаю, забуду недолю!
А як будуть чумаченьки вертати додому,
Викопають в степу яму сироті чужому,
Зросять тіло те гуцульське німими

сльозами

І посадять корч калини понад головами.
І поставлять хрест високий кінець

головоньки,

Густо в ногах розстелиться барвін, корч
рутоньки.

Руту буде дівча рвати для свого хлопчини:
Той, хто вірно не кохає, марно най загине!
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З хрещатого барвіночку, що цвіте синенько,
Вінець сплете дівчинонька та на

весіленько.

На зелену калиноньку пташка ме сідати,
Про дівчину Катерину сироті казати,
І про рідну Чорногору, незабутні гори,
Про гуцулів-верховинців, про ліси і бори.
Тую пісню і в могилі я почую, певно,
Невидющими очима там заплачу ревно;
Так заплачу, заридаю, щоб аж було чути,
Де Вижнйця, Шипіт, Плоска, Довгополе,

Кути.
Будь здоровий, краю рідний, і ви, сині горі!
їде гуцул бідолашний там, де Чорне море...»

[1864\



ЧЕРЕМОШЛІКАР

Плаче гуцул у трембіту
Там на полонині,
Із нелюбом зав'язали
Красний вік дівчині.
Плаче бідна у коморі,
Косу розплітає,
Крізь віконце на трембіті
Голос наслухає.
«Перестань же голосити,
Милий мій Іване,
Бо на кусні серце краєсь,
Сохне, мліє, в'яне.
Як згадаю, сиротина,
Як ми ся любили,
А тепер ті всі розкоші,
Як той сон, розплились.
То шалію, то дурію 
Бодай не сконали
Ті, що наше все кохане,
Як нитку, порвали!
Я з нелюбом жить не можу,
Лучче марно згину
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І на себе смерть наложу,
Красний світ покину...
Як з нелюбом вік прожити,
Лучне ся карати
У неволі, у кайданах
І добра не знати.
Як з нелюбом любитися,
Як з ним говорити,
Лучче в гробі у глибокім
Навіки спочити.
Не забуду тя до смерті,
Життя мого сонце!»
И знов голосить, розбиваєсь
При малім віконці.
«Ходи, дівча, вже чекають
На рушники свати!»
У коморі німо, тихо,
Слова не чувати.
Всі шукають: де дівчина?
Щезла і пропала!
Лиш береза свідком була,
Як в Черемш потала.

[1865]



В ІТАЛІЇ

В селі ми були хлопці три,
Як дуби у діброві,
Як на калині ягідки,

Рум яні і здорові,
Де ми явились, то в дівчат,
Мов іскри, очі сяли;
Майдан шумів, майдан гудів,
Як з ними ми гуляли.

У щастя наше вдарив грім
В погідную годину:
Підтяли кучері нам трьом,
Погнали у країну
Чужу, далеку; карабін
Тяжкий нам плечі давить
В кровавім бою і наш син
Хотів добути слави!

Де Мінчіо-ріка тече,
Там кріпко ми боролись;
Думали: ворог утече,
Рубали і кололи.
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Іначе господь бог судив,
Нам доля не сприяла;
Там не один ся повалив,
А кров земля спивала.

Одного свята ми всі три
В остерії сиділи;
Нам сумно було на душі,
Нас тоска, жаль присіли.
«Корчмарику, налий вина!
Печаль щоб ми забули;
Незносна ваша сторона,
Домів вірлом дмухнули б!»

Червоного він наточив,
В душі ясніше стало;
Весь жаль, що тяжко нас давив,
І горе все пропало.
«Гей, браття милі, за рядом
По пісні заспіваймо,
Соколами у рідний край
На хвильку відлітаймо!»

«Се мудре слово!»  і почав
Один з нас так співати:
«Тебе любив я і кохав
Над все, рідненька мати!
Ти в бою хоронила мя,
Син твій здоров, старенька;
Пугар сей сушу аж до дна,
Щоб довго жила ненька!»

А другий заспівав знов так:
«Дівчино моя люба!
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Рікою де чуріла кров,
Мені грозила згуба,
Там ти, єдиная, мене
Мольбами хоронила;
Здоров я твоє, дівча, п ю,
Окрасо моя мила!»

А третій тужно заспівав,
Циприси аж лунали:
«Коби я рідну матір мав!
Та бідну поховали
Давно в могилу, а я сам,
Ба й любки я не маю,
На інший лад вам пісеньку
Сердечну заспіваю.

Жий, Буковино ти моя!
Де гори ті  Карпати,
Де з берегами синій Прут
Думки зна щебетати;
Де руський щирий є народ,
За них пугар сей сушу,
За них готов я положить

І тіло моє, й душу!»

Корчмарик слухав дивний спів,
Не розумів і слова,
Думав собі: «Хоч я старий,
Признати тра, що мова
І ся хороша».  Положив
Вина збан. «Хлопці, пийте!
По -таліянськи говорив,
І много літ прожийте!»
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ВІВЧАРЕВА ПОЛОНИНА

В Довгополі полонина 
Вівчарева звеся,
Там береза на могилу,
Мов сестриця, гнеся,
І щорана до схід сонця
Росицею мочить,
І щось шепче тихо, нишком
Темненької ночі.
У могилі молоденький
Гуцул спочиває;
От якеє верховинці
О нім повідають:
Гарний легінь кучерявий
Був Іван Вівчарик,
На ціліську Гуцульщйну
Пошукати пари.
За Іваном Вівчариком
Дівчата шаліли,
Мов на грані віск, топились,
Мов від спраги мліли.
Та Йванкові се байдуже,
Він любві не знає,
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А дівчат, мов ту погану
Пошесть, оминає.
Та дівчата погадали:
«Зм якнеш ти, небоже!
Нам в пригоді чар циганки,
Не журись, поможе!»
Стежку йому підливали
Зіллячком, чарами!»
«Не меш більше гордувати,
Легіню, дівками!»
Він погрози не страхався
Ні чарів дівочих:
«Хоч шалійте всі за мною,
Я тим не клопочусь!»
Про лісовую невісту
Ви вже чули, люди?
Гарна, красна, як русалка!
До серця, до груди
Як пригорне, то прощайся
З світом милим, красним...
Раз Іванчик  вечір було,
Місяць сріблом ясним
Обсипав всю полонину 
Чує, хтось співає
У долині; видить, волос
Довгий розплітає
Дівча красне, як той ангел..
І затріпотало
В груді серце. «Боже правий
Що зі мною сталось!
Оминав я всі дівчата,
А тепер не сила:
Мов ланцем, до себе тягне
Ся дівчина мила!»
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І зблизився, а дівчина,
Як його узріла,
То з любові, мов метелик,
Д'нему прилетіла.
І до серця пригорнула,
Кучері чесала,
Цілу нічку Вівчареві
Личко цілувала.
Як зоряло, мов та мрія,
Без сліду пропала,
Над озером у пралісі
Густому сховалась.
Від гарячих поцілуїв
І обійм дівочих
Лісової красавиці
Вівчареві очі
Згасли; серце непокірне
Битись перестало;
Під березов Вівчарика
Вранці поховали.
Відтоді та полонина
Вівчарева звеся.
Мов сестриця-жалібниця,
Березонька гнеся
Над могилов; вранці плаче
Дрібною росою,
Листям її обвиває,
Як дівча косою.
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ІРИНА

Вся церков палає у світлі,
До шлюбу Марія іде,
У шовках, коралях, барвінках,
За руку пан дружба веде.
Хороший Іван попереду
Ступає  чому ж так поблід?
Тепер він щасливий, позбувся
І клопоту, горя і бід.
Засватав маючу Марію,
І коні, корови і лан,
От стане він чільний господар,
Багатий, маючий, як пан;
Засватав і хату в побоях,
Щасливий, як князь, він тепер;
Та сумно ступає до шлюбу,
І голос у горлі завмер.
Що душу, мов камінь той, давить
І серце у грудях му рве,
Неначе в кайданах в неволі?
Чому ж він невесело йде?
Цигани весільної грають,
Селом аж несеться луна 
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Та ось йому зараз минати,
Де хатка похила, стара.
Вдовиці дочку він Ірину
Два роки душею любив
І клявся: «З тобою звінчаюсь...»
Прийшлося: присягу зломив.
Ірина маєтку не мала,
Марія лиш гралась добром;
Лукавий покинув дівчину,
Не бачив, що там під вікном
Купалась Ірина сльозами,
Миналася з жалю-туги,
Здавалось, що бідна валиться
У пропасть, як камінь з гори.
Тремтіло сирітське серденько,
У грудях давило її;
«О боже, мій отче небесний,
Полегші пришли ти мені!
Не чую тоненький плач скрипки,
Не чую, як бас той гуде,
Не бачу невірного хлопця,
Що в церков вінчатись іде!»
Засохли пекучі вже сльози
У чорних дівочих очах 
Заходять весільні до церкви;
А в хаті вдовиній аж страх...
Озвались прокльони страшнії:
«Щоб вечора ти не дожив,
Безбожний, сиріток бездольних
Брехнею ти звів, обманив!
Щоб громи і тучі тя вбили,
Щоб щастя на світі не мав
За те, що ти дану присягу,
Як прутчик слабенький, зламав!»
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Ірина схопилась, прибігла
До мами: «Ах, ненько, мовчи,
Прокльоном береш ти на душу
Тяжкі, непростимі гріхи!»
І неньку все молить і просить:
«Цить, нене, зозуле стара,
О цить, перестань проклинати,
Як хочеш, щоб спаслась душа!
Знай, мамо, зозуле сивенька,
Я гріх весь прощаю йому,
Я все його люблю  небаром
За ним я минуся, умру».
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ДВІ СЕСТРИЦІ

Рідні дві сестриці хлопця
Щиро полюбили
І за ним вони впадали,
Плакали й тужили.
Старшу хлопець взяв за жінку,
Менша ся зістала,
Хоч їй тяжко жити було,
То не нарікала
На лиху, щербату долю.
Бідна хоч з розпуки
Миналася і зносила
Жаль гіркий і муки 
То сестриці щастя, долі
Не завидувала,
І знаку не подавала,
Як сама страждала.
Щастю тихому й спокою
Сестриці раділа,
Не журилась, що самую
Туга, як ржа, їла.
Злая доля в одну днину
Сестер підкосила.
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В одну спільную могилу
Обох положила.
А з могили із одного
Кореня дві рожі
Виросли, мов дві близниці,
Ніжні і хороші...
Цвіт одної був червоний,
Мов палке кохання,
А другої, мов сніг білий
Тихе горювання.

[1887]



ГРІБ-СТ АВОЧОК

Чом в ставочок похилилась

Конариста та верба?
Таж весна на світі стала,
Чом не радуєсь вона?
Сивий батько від учора
Неспокійний,  десь пропав
Син єдиний. Що то сталось?
Дома він не ночував.
А багачка скаженіє:
«Гей же, слуги, вслід за мнов!
Знаю, де дочку ми найдем,
В старця того за горов».
Та дочки нема у старця,
Щезла десь у світ. «Ага!
Сороме мій! Знаю добре,
Потаскуха вже вона!
Гей, за ними на край світу!»
Злюща баба так кричить
І на довгогривця сіла
І погнала... Шлях дуднить...
Мов літавиця, пігналась
Відшукати десь дочку,
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Що з плюгавцем потеклася,
І клене дитину злу:
«Щоб земля вас не приймила!
Ти, невдячнеє дитя,
Щоб ти сонця не діждала,
Ані щастя, ні пуття!»
Через три дні на ставочку
Трупи грішні два пливуть.
І з верби старої в воду
Рясні сльозоньки падуть.



КОВАЛЬ

Там у лузі під вербою
Чом сьогодні тихо?
«Ковалику, циганику,
Що тобі за лихо?
Чом клевцем ти так ліниво
В ковало вдаряєш,
Чом у скрипку ти весело
Нині не заграєш?»
«Як мені у скрипку грати?
Серцю до розпуки!
Циганочка-чорнявочка
Задала ми муки.
З паничиком-пройдисвітом
Потеклась світами,
Я остався з гарячими
Моїми сльозами.
Грать не можу, кую гвозді
Щоб було чим збити
Домовину, бо без неї
Вже мені не ЖИТИ».
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І ліниво по ковалі

Клевцем циган грає,
Кує гвозді, циганочки
З шляху визирає.



ПЛАКУЧИЙ ЛІС

Осіння мряка криє ліс
Мертвецькою габою,
Дрімає явір, дуб і бук
І долом, і горою.
І, мов зітхання, в лісі чуть...
«Дуби, що сталось з вами?
Чого се залилися ви
Дрібненькими сльозами?»

Уранці пробудився ліс
І очі протирає.
Ялиця, сосна, граб і бук
Мов стогне і зітхає.
«Що з вами, други ви мої,
Чом тяжко засмутились?
Чи боїтеся громів, бур?
Чи вихри вам приснились?»

Столітний дуб на се сказав:
«Серденько моє туже, 
Вночі я сон страшніший мав,
Ніж про всі вихри, друже.
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Десь мов топір мене звалив,
Кору із мене драли,
Потім пилою пень старий
На часті порубали.
На насип клали, мов поріг,
Тяжкі залізні шини
Прибили, та й котилися
По мні тяжкі машини...»

Ялиця стогне й шелестить:
«І я лихий сон мала,
Тому мене тяжка печаль,
Як гашечка, обняла.
Мене підтяли й ботюки
До трачки покотили,
І серце в мене без ваги
Кололи і пилили.
Потім дошки дарабою
В далекий край погнали
Рікою Прутом, в рідній щоб
Землі не спочивали».

ІІ кучерявий бук шептав:
«Питаєш, чом я плачу?
От снилося вночі мені,
Що вже весни не вбачу.
Складуть мене в густі латрй,
Щоб досить було пари
Машини гнать. Чи заслужив
Же я такої кари?
Красою ліса був я, в мні
Пташата гнізда мали,
А надо мною вивсь орел,
І отіняв я скали».
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Береза тужно прорекла:
«І я лихий сон снила:
Мене сокира без жалю
У провал повалила.
З вершків в язали віники,
А дишель з пня тесали,
З мойого тіла ще живцем
Серденько виривали».

Сровнйвся живо сон дерев:
Ліс щез знаку не стало,
Локомотива свище там
Що було, все пропало,
Вночі лиш шепіт блудить, мов
Забутий плач ялиці,
І дуба скрип, і бука шум
Й берези-жалібниці.
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ГУЦУЛЬСЬКА ДОЛЯ

У Карпатах-верховинах раз гаразд ся жило,
та давно добро і щастя Черемшом поплйло
в Чорне море у глибоке. Жебраками стали
рідні діти верховини, і сліди запались,
де раз розкіш процвітала і багатство було.
Доля, наче та заклята княгиня, заснула
у вертепах недоступних, в дебрах Чорногори.
Хоч всі плачуть, хоч всі молять:

«Зійди вже раз, зоре
наша ясна, стародавня!»  то вона вовіки
вже не зійде верховинцям, жебракам~калікам.
Провинили  покутують, бо на сему світі
вічна їм зима судилась, не діждуть вже літа.
Гнати буде їх, де схоче  о гірка недоле!
буйний вітер, як сухе те перекотиполе,
і слід знищить лютий воріг! Тяжко согрішили.
За горівку, за смердюху марно пропустили
поконвічні ліси свої, поконвічні гори,
і ріки, потоки бистрі, сіножаті, бори...
Схаменіться, гуцулики, молю вас, благаю:
спам'ятайтесь, не чиніте із світлого раю
пекло темне і кромішнє! Діди ваші, дуки,
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обернуться у могилах,  діти їх і внуки
п власній хаті поставали вже комірниками,
ходять жебрати по селах на плечах з торбами.
Пропадаєте із світу,  схаменіться, люди,
схаменіться, бо як завтра гуцула не буде
між живими. На ярмарках муть за добрі гроші
спекулянти показувать стрій ваш прехороший;
виставлять фігури з воску ваші, скажуть:

жили

лицарі такі на світі гожі, повні сили,
а тепер їх слід запався. Де вни проживали,
там днесь другі, чужі люди дідичами стали.
Племя інше розведеся на руській землиці,
Путилівка і Черемош, як ті жалібниці,
муть ридати, заводити за тими часами,

як носились гуцулики гордими вірлами,
безкрайніми Карпатами і в розкошах жили,
і в кошарах по п ять соток овечок числили,
як червінчики бриніли в чёресах червоних...
Все минулось, все пропало, лиш чорні ворони
муть носитись над країнов; де раз доля пряла
злоті парчі-адамашки там тепер розклала
крила зла недоля. Згуба, гибіль там, затрата,
міх старечий верховина носить, раз багата...
Рокитами, Карпатами сумно голосили
дзвони, як до гробу з хати Федора зносили.
Грали чабани в трембіти, а дяки співали
«со святими», як у яму грішний труп

спускали,

як на білу домовину кидали грудками
і «пером єму землиця» шептали устами.
Плаєм, грунем, зарінками розійшлися люди.
Місяць світить, зорі сяють тихо, мирно всюди,
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лиш в хатчині над потоком удовиця плаче,
минаєся, умліває з горя і розпачи.
Кулаками сиротята сльози утирають.
«Чом зарили дєдя в землю?» неню все

питають...

Беремінна ледве дише, дітей потішає,
а сама, як одчайдушна, головов хитає,
ломить руки, б є об поли,  зжалься милий

боже,

хто тепер в лихій годині удові поможе?
Цить, цить, Насте! Бог поможе!»  сусіди

і свахи

потішають. Плачуть діти, бідні сіромахи...

*

«Тут на лаві у неділю ще сидів зі мною,
а сегодня спочиває ген-гси за горою...

Керманичем був він славним на цілі Карпати,
Іграшкою єму було ті дараби гнати
по тих грудах, крутовирах ревучих, глибоких,
по порогах, острих плитах, спадистих,

широких.

Під Сокільським на флоярі грав і тяв
присюди;

як казився Черемош наш, здоймались му
груди

із охоти ще й співав си: «Черемоше, брате!
Заспівай, мені забаглось трохи погуляти
коломийки-гуцулочки, бо дрижать вже ноги,
як ласточка, перелечу всі твої пороги!»
Перелетів!  поселився там, де співають
вічну пам ять, ізвідкіля більше не вертають.
У неділю ми сиділи радились обоє,
як би можна відвернути лихо, горе своє.,,
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Бідно діялося, жилось,  одна в нас хатчина

й та похила, а в дорозі п ята вже дитина.
«Не журися, моя Насте, Федір живо каже,

поки ще здорові руки, голод, лихо враже
не загостять в нашу хату, хліба мемо мати,
лиш би поту не страхатись та не лінуватись.
Рад би-м завтра, моя мила, з плотами водою,
та дивися, як здоймився Черемош горою».
«Федоре мій, не вакайся, таж життя всім

миле,

хто би легкомисно рвався просто до могили?
Ще муки на тиждень стане, й бараболь ще

маєм,

не журися, ще з голоду не поумираєм».

«Добре, любко!»  рік мій Федір. По вечері
діти

полягали, задрімали, і нам вже сидіти
скучно стало. Разом чуєм, забрехав собака.
Ми гадали, може, бідний старцюга-сарака
ніч у нас проспати хоче. Двері заскрипіли,
і багачі, Сруль і Мошко, увійшли та сіли
на припічок. «Добрий вечір, Федір!  они

кажуть:

Вай! нащо держиш котюгу заїдливу, вражу?
Глянь, як кафтанй подерла, до литок сягала,
з нас і слід би не зістав був, сли б не дали

драла...»

А я собі подумала: «Тілько б тої шкоди:
знищили ви не одного, пейсаті іроди!
Полонини нам забрали, дріб весь і худобу,
затроїли сивухою розум і утробу...»
А тим часом хитрий Мошко уже присуваєсь
до Федора; «Керманичу, як же ТИ СЯ маєш?»
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«От незгірше, хвала богу, жнемо як можем;
хто працює і крірває, тому бог поможе».
«Федю, можеш добрі гроші в мене заробити,
пролюбки тепер дараби Черемшом гонити;
води грають, аж взивають: плоташі, охота!
Гріш вам сиплеся в мошонку, всюди є робота!
До Галацу маю ставить бервенисті сплави,
пожени їх, то заробиш і гроша, і слави».
«Чи-сь оглух? Он, чуй, як Черемш гуде,

скаженіє,
аж душа у тілі гине, серце мре і мліє!
Мій газда не піде з хати, таж осиротити
він своїх дітей не схоче, є для кого жити».
«А що ти на то, пан Федір? ми часу не маєм,
знаєш, кітка із мишею довго ся не грає...»
«Чи не чуєш, як скажені води б ють о скали,
як ревуть потоки люто, як ся розіграли,
а бервенє летить прудом, в вузи ся сковпйло,
тут загату, там спуст сильний на тріски

розбило?
Легко марно загинути; пожди дві-три днині,
як дощ стане, виясниться  при ліпшій годині
усі сплави пожену вам, як качки, водою,
а тепер я сам жахаюсь лютого погою...»

«Федю, гою, нарозумся, не будь же упертий,
видиш, що цілий ще тратель  єще не

роздертий;
як заскаржу, моя буде царинка, хатчина,
сіножатка і худібки послідня хвостина.
Будеш голий, як на світ тя мати породила.
Пам ятай, що в сім папері є велика сила...»
<'3ась, багачі!  то спадщина ще від мого діда,
на то можуть присягнути кревні і сусіди!
То все моє; Федір куска землиці не має,
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довг, що винен вам, відробить, вас не ошукає;
но тепер гонити сплави Федір не бірує,
бо тепер, і сам чортисько так не покермує
ваших плотів, як годиться. Для дітей він жити
має, а не у намулі в Черемоші гнити...»
Ти язик задовгий маєш, здалось би притяти;
жінці засі у мужеві справи ся мішати,
бо у жінки довгий волос, розум до порога;
не журися, меш ти лізти рачки ще, небого!
Що на се ти, Федю, скажеш? пильно нам ся

діє...»
^Та не чуєш, як там повінь долом скаженіє?
Чи ти хочеш мої згуби? Пуста твоя мова!
Таж тепер дараби гнати нагла смерть

готова...»

«Овва! овва! та за гроші знайдесь зараз
другий,

а ти будеш банувати, Федю недолугий!
Вибачай же, заскаржимо, не ми тут виною...»
Встали, вийшли, махаючи водно головою.
«Пожди, Мошку!  мовить Федір. Рано,

може, спаде

вода трохи. Ти ж не схочеш моєї заглади.
А як спаде, до схід сонця на пристані буду,
щоб позбувся я трателя, тягання і суду...»
«Ну, дивися, до схід сонця тебе вижидаєм!»
І плаями потеклися, щезли там за гаєм.
«Федоре, ах спам ятайся, бійся, бійся бога!
Чуй, як Черемош казиться  се у гріб

дорога!»
«Шум і клекіт вже німіють, вже вода спадає,
в Чорногорі туманистий грім, гроза втихає.
Хочу збутися поволі довгу, а потому
Черемш буду оминати, наче ту Содому.
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Сокирою хліб зароблю, латри му складати,
з вуглярами в темнім лісі муравлем звиватись.
І у трачці є зарібок, тёртиці пилити,
і в лісничого не сором буде ми служити.
Я малим зріс із стрільбою, в лісі знав

просмйки,
де щоранку пробирались віл і кози дикі;
гогота на знак я вабив, медвідь не сховався
б гущавині, як на него я вже раз завзявся.
Труду, праці не страхаюсь, вмію все робити.
Не журися, моя Насте, будем якось жити
ще безжурно, як маючі люди; наші діти
виплекаєм, виховаєм як гірські ті цвіти...
Не журися, не смутися, свята божа воля,
чей і бідному на світі усміхнеся доля!»

*

Нічка мирно проминула. Рано, як зоряло,
ясне небо вже погоду добру віщувало.
Під паху топір і свердел Федір взяв і каже:
«Мряка та густа иебаром долами поляже,
і засвітить боже сонце. Насте, не журися,
довгу хочу позбутися, богу помолися!»
Попрощався він зі мною і дітьми дрібними
і пішов у діл стежками вузькими, крутими.
Довго я за ним дивилась, серце чуло лихо,
гей би хто встромив у него ніж, так стало тихо
у кривавій моїй груді.  О пречиста мати,
не дай же нам, бідолашним, марно погибати!.
Сонце хмаров заслонилось, мрака ся

здоймала,
я безрадна з горя-жалю світу не видала.
Діти смутком придавлені ходять мов не свої:
«Ідіть гратись на леваду, соколята мої!..»
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А мені якось на серці важко до розпуки,
перед образом я впала, мозолисті руки
склала, ревно богу молюсь, б ю водно поклони,
а мені ся причувають зойки, вздохи, стони.
Ох. серденько віщувало: хмари, що над мною
в клуб ся збили вдарять громом, рай мій ся

розпаде,

і остануся вдовою без ради-поради
з діточками-сиротами мучитись, каратись
і до смерті тяжке горе, долю проклинати...

Все, що серце віщувало, до знаку ся стало,
люте лихо моє щастя тяжко притоптало.

Під Сокільським всі дараби в скали ся
розбили,

в Черемші всі керманичі нагло потопились.
Викинули мутні води покриті синцями
трупи, щоб ми удовиці весь намул сльозами
обмивали, щоб дівчата з жалю завмирали...
Не з любками, з могилами легені звінчались
в кришталевих тих палатах Черемша старого,
знищили всі сни-надії серця не одного.
Боже правий! Передвчёра дивлюся в долину
і очам своїм не вірю. Подивися, сину,
діти мої! Ноші з фої, лянков труп покритий,
роздроблені руки, ноги і череп розбитий.
То ваш тато, то мій Федір!  зойкнула,

звалилась,

Плоташі ті мари-ноші важко положили
на подвір я; тихо, сумно «отченаш» шептали.
Лихо всіх приголомшило, як німі, стояли,
мов закопані у землю, сльози ся котили
по лицях блідих, журливих, жалко всі тужили.
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Гей би град побив надію, роздер душу мою,
придавив зболіле серце тяжкою скалою,
щоби більше не віджило, щоб живцем

вмирало,

щоби більше щастя-долі в світі не зазнало,
щоб дощем осіннім сльози капали-спадали,
щоби болі бідну душу на хрест розпинали.
Товариші-побратими мерця положили
у хатині на лавоньку, рантухом укрили,
зажегли воскові свічі й почали збивати

домовину. Здавалося  серце виривати
їм забаглось мені з груді в очах темно стало,
наче чорне то вороння перед мнов снувалось;
чула, як кілочки в трунву грімко забивали
й добрим словом покійного Федя споминали.
У гарячці голос чула дяка престарого,
як читав він із псалтирі, в господа святого
як молив покою-миру, серце моє рвалось;
що лечу в безодню-пропасть, все мені

здавалось.

Плач дітей водно я чула, склубились круг
мене:

«Чому кров облила дєдя, чом? скажи нам,
нене!»

Так водно мене питались, я німою була,
не могла сказати й слова, хоч усе я чула.
Що зі мною далі сталось, не знаю, не знаю,
нині аж опам яталась. Маю мій, розмаю!
Ти в могилі спочиваєш, а я тут остала,
щоб повіки щастя-долі більше не зазнала.
Боле мій тяжкий, незносний, глибокий, як

море,

ох, недоле гірка, люта  жалю мій і горе!
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Якби не ті червачата  Черемош глибокий,
а скалистий той Сокільський, великан

високий!
Скокла б з него, розбилася, всю біду забула
або в круториї того Черемша втонула.
Тяжко, важко до розпуки. Зжалься,

милий боже!

Хто вдові і сиротятам в нужді допоможе?
«Бог поможе!» потішали сусіди, но вбога

знеможена потикалась, навіть до порога
не могла ступить ногою, нема в тілі сили.
Як сокира ту ялицю, бідну повалили
Д* землі смуток і ті сльози. Невихідна доля!
Схне нещасна, як скошена цвіточка із поля.
Плаче Настя, плачуть діти, чоловіка й тата
они нині поховали. Ох, доле щербата!

Як спрятали грішне тіло Федора в могилу,
знемоглася удовиця, упала на силах.

Та бідному хорувати довго дарма, годі:
«Мучся!»  було написано при Настинім роді.
Но недоля не самотно білим світом ходить,
за собою, мов сліпого, друге лихо водить.
Сруль і Мошко віддихнути бідній не давали
і вдовиці, сиротятам за довги узяли
сіножатку, і царинку, і лісок в долині.
Осталася лиш коровка й хатка сиротині.
Добрі люди спомагали вдову з діточками,
а ті діти лиш снуються все довкола мами.
Голих і одіти треба, й кудрі зачесати,
і на добру доріженьку щодня виправляти,
і «отченашу» учити, щоб молитись знали
і, як праві християни, бога величали.
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Якби рослі діти були, клопоту б не мала,
господарю сему-тому в слуги би наняла,
та вони, як мак, дрібненькі. О тяжка недоле,
від роботи, від тяжкої у боках аж коле!
На саме середопістя шість років ме мати
Петрусьо, а Катерина, як дасть дочекати
Господь Юря, піде в п ятий, а Кость

кучерявий
у Петрівку піде в третій, а Грицько білявий
ще лежить там у кориті,  всі вни хліба

просять,

як не дасть їм подостатком, плачуть і голосять.

Крірває і розбиваєсь від днини до ночі,
щоб лиш хліба заробити, щоб не мокрі очі
малих бідних сиротяток; вже і рук не чує.
Тяжко, боже, удовиця мучиться, горює,
Сему пряде остру вовну, дергає лен тому,
то сукно тче багачеві, дякові старому
сіно в копиці складає, щоб лиш заробити
кусень хліба, й аби чесно на світі прожити.
Діточки хіба водиці принесуть до хати,
іншої від них роботи годі вимагати,
ще маленькі; хоч старшенький вівці міг би

пасти,

та дасть біг овець у мами... Бездольная Насте,
крірвай, мучся до могили, так тобі співали
над колисков, як дитинов ти у ній лежала;
щастя, доля не судилась, горе лиш і слези;
до розпуки тяжко-важко бідній, як березі,
що росте там над скалою, корінь ся видніє
і росою заливаєсь, чахне, ниє, мліє,
бо нещасній судилося живцем умирати
і з розкошів сего світа нічо не зазнати.
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«Різдво боже, діти, завтра! Треба пристарати
дровець з ліса, говорила дітям вдова-мати,
щоб морозу ви не знали; студінь випирає
душу з тіла, особливо тому, що не має
кожушини загорнутись. Петре, на полиці
є кулеша, нагодуєш братчика й сестрицю,
а дитині молока даш теплого напитись.
Доглядай го, то твій братчик, дивись, щоб

накрите
було теплов сукманинов, а коли заплаче,

колиши го, щоб заснуло, сину-небораче».

«Добре, нене, я догляну, ти вже не журися,
вертай лише скоро, ненько, в лісі не барися».
«Рада б хутко вернутися, миля аж дороги,
де мож гілля назбирати... Прощайте, небоги...»

*

Вийшла з хати із сльозами, саночки малії
тягне снігом, що здужає. Діточки дрібнії
засунули замком двері, у світлиці тихо,
тілько завірюха свище і віщує лихо.
Удовиця тягне сани білими снігами
і молиться: «Пречистая! змилуйся над нами!»
А мороз ціпкий, хрань боже, аж іскри

літають,
буря-вихор, мов пісками, слід весь засипають.
В далі праліс чорніеся, небо хмурне, сиве,
не доглянути тут сонця. Вдова нещаслива
все правцює на потоки, ледами покриті,
облази, яри і рипи, снігами завиті.
Аж пропала в темнім лісі. Топір відзиваєсь,
то вдовиця сухе гілля, паливо рубає.
Піт і сльози замерзають, ціпнуть руки, ноги
зморожені. Однаково, діти лиш небоги,
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щоб морозу не зазнали; що ся з нею діє,
їй байдуже, не питає, що з студені мліє,
і вже очі ся зліпили, на сон їй збираєсь;
щоб у тілі кров загріти, руками махає,
хухає в кулак, вся пара міняєсь в криштали,
Чує, ніби десь цигани весільну заграли.
Палатою ліс здаєся, бідній привижаєсь,
що круг неї русалоньки танчики гуляють.
Всі в тоненьких сорочечках, всі із розпущеним
волоссячком, маком-цвігом, фоєв украшёним,
всі до неї зближаються, в танець хочуть взяти.
Зціпла бідна, вже не може на ногах стояти,
лиш хреститься, сани тягне, рада б полетіти
ласточкою, зозулькою, де дрібненькі діти.
Годі, годі, знемагає, в очах їй темніє.
«Що значить ся заморока? Серце стигне,

мліє...

Вже устояти не можу. Сяду, відпочину,
а потому поспішуся, щоб мою дитину
пригорнути до серденька...» І на сани сіла
спочивати. Зморожена, напівзціпеніла,
задрімала... Сниться її, що сидить на лаві,
коло неї Федір; діти красні кучеряві
їх віночком обступили, як калину цвіти,
Федір меншого колише й каже: «Тихо, діти,
про заклятую княгиню казочку розкажу,

і про турків, про татарів, орду ту превражу,
про Довбуша і опришків, що тут раз гуляли,
багачеві гроші брали, бідному давали».
Діти пильно наслухають, а вона з клубочка
шовк звиває й вишиває лляную сорочку
для старшого, щоб ялося в церкві му стояти.
Таж він синок улюблений ненечки і тата
багатого, маючого дукаря, що граєсь
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червінцями, що п ять сот аж овець своїх має
й власну свою полонину безмежну, широку,
ступу, млин ураз і питель в долу на потоку.
Таке снила бідна Настя.

*

«Чому не вертає
наша ненька? Вже і нічка темна наступає.
Вихор виє, завиває і мете снігами.
Як ми нічку заночуєм саменькі без мами?»
Так сироти говорили. Мати не вернула,
на санчатах у пралісі вічним сном заснула.
Заціплу найшли ї люди. О тяжкеє горе,
велике, як ті Карпати, глибоке, як море!
Поховали добрі люди нещасну вдовицю.
З Федором звінчали вдруге Настю-

жалібницю,
Розлетілись, як кленове листя, сиротята,
вже чужії не заступлять ненечки і тата.
Що звелося із бездольних? Сталися рабами
тих людей, що в верховині гуцул зве

панами.

Така доля гуцульськая, отеє їх судьбою:
від колиски аж до гробу гіркою сльозою
заливатись, умиватись. Стали наймитами.
Схаменіться, малоумні, недбалії люди!
А ні, знайте, за якийсь час і сліду не буде
із гуцулів у Карпатах. Зжалься, милий

боже,

нарозуми їх, бо хто їм, як не ти, поможе?!



ГОСТИНЕЦЬ З БОСНІЇ

ПОЕМА

І

Світ сей красний, боже милий!
Як не віриш, брате,
то тя прошу, глянь ласкаво

на гори Карпати,
на ті гори споконвічні,
базальтові щити,
на верхи ті гранітові,
хмарами повиті!
Мов Акрополь великанська,
Колоссеум славне,
Пропілеї мармурові,
мов Партенон давній 
так здаються тії гори!
А з мрачної дали,
мов колони й капітелі,
здіймаються скали
й ніби небо підпирають...
А ліси широкі,
і потоки бистроструйні,
і ріки глибокі
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все-все душу аж чарує,

до бога здіймає:

«Боже милий, світ сей красний!»
всякий погадає!

Де Черемош у діл тече,
хатчина там стоїть

похила, мов той дід старий,
лиш бог зна, кілько літ.

В хатчині гарно, ладно все,
дивитись пролюбки,
все чисте, хоч убоге все;
і припічок, й лавки.
В хатчині там при обочі
живе стара вдова:

«Зільничку» знає все село
й дитиночка мала.
Зільничков звали всі єї,
бо Чорною горов
збирала зілля. Хто заслаб,
ставав зовсім здоров,
як зіллячка напився лиш,
чи лист як приложив

на рану чи на волокно...

Із нею разом жив
і менший син, Іваном звавсь:
високий, як та їль;
як кинув оком, то-сь гадав,

що глянув се сокіл...
Старую неньку доглядав,
як ока в голові,
і так велось на дні старі
щасливо сій вдові.
Найстарший син вже подруживсь,

194



а менший ся зістав

та ненечку свою стару,
зозульку, доглядав.

В Вижниці, правда, і єму
постригли кучері,

і неньці розірвали грудь
на половини дві;
та він три роки ті відбув
і кинув карабін,
охоче знову повернув

до своїх верховин,

до своїх піднебесних гір,
де лиш орел гніздить,
до своїх любих полонин,
де водоспад шумить,

і жив собі, як той сокіл,
недолі вже не знав,
у зрубі все латри колов,
ріков дараби гнав.
У вечір, як умовкло все,
трембіта лиш гула,
а небом ясний місяць плив,
мов морем лодка йшла,
то він грунем скоренько біг
у друге аж село,

бо там для серця легіня
весіллячко цвіло.
З дівчинов любов там сходивсь,
хорошов, як той цвіт;
в цілім селі, бігме, що так,
такої пари ніт!
Любилися, як голуби,
як бог сам приказав,
в дівочу грудь любов свою
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хлопчина виливав.

Як зорі їм давали знак,
казали: «Будь здоров»,
то розходилися  та все

гадали про любов.
Веселі розходились все,
бо в метриці попа
чорнилом був назначений
вже день їх весілля'.
В хатчині там при обочі
нема тепер біди,
щасливо синові й старій
минають ночі й дні.
Світ сей красний, боже милийі
Як не віриш, брате,
поглянь оком, де поля ті,
мов той степ, видати...
Всюди ниви у розкоші,
мов той ковёр тканий:
тут пшениця фалюється,
як то море; ранній
вітер колос коливає
і мило лоскоче;
а там в гаю над ставочком

в тіні серед ночі
так заводить соловейко,
аж сади лунають,

а на звуки чародійні
зорі наслухають.
На горбочку божа церков,
а долом рядами

розсипались білі хатки
з рясними садами.

Тут з полудня косарики
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хвилю спочивають,

про Маланку-Наддністрянку
пісеньку співають.
В кітлині перуть там шмаття
хороші дівчата
і співають, як то Гриця
злісна і завзята

дівчина струїла рано...
В теленкй там грають
хлопці, а там дрібні діти
ягоди збирають.
На колінах праунучка
дід старий тримає
і за змію триголову
казку повідає;
а старая бабусенька
П'сята годує

і для внучки заполочев

сорочку гаптує...

Все-все бідне твоє серце
до бога здіймає:
«Світ хороший, боже милий!»
серце відчуває.
Яскраво зорі миготять,
дрімає вже ставок,
лише не втихло у млині
і там коло лоток:

в млиночку питель деркотить,
спочинку він не зна;

з Совиці уодно шумить
лотоками вода.

Старого Костя-багача
ставочок сей і млин,
а мельником є в нім Андрій,
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старого рідний син,
вродливий, пильний...

Нині щось
в задуму він попав...
Раз капраль кучері й ему
у Чернівцях обтяв,
і він, як вірний, руський син,
цареві вже служив,
три роки мундур, патронташ

і карабін носив...

Ні, не обляг го сум тяжкий,
щасливий він над все:
добйтку, хвала богу, є,
як в горах тур, живе.

В садочку, там-от над ставком,
він на траві сидить
і сина свого на руках
трилітнього держить.
З дитинов забавляєся
хорошая жона,

що їй ледвй двадцятий раз
цвіте тепер весна.
«Хто, тату, в гаю свище так?»
 То, синку, соловій.
«Що світить там?»  Зірниця то
на небі, синку мій.
«Що, мамко, кругле там пливе?»
 То божий місяць є.
«То бозя має чічку ту?»
А мати ся сміє,
щаслива, начеб хто підніс
єї у рай святий...
А тато го поцілував:
«Мій синку дорогий!»
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Ви, добрі люди, ну ж тепер
по правді ми скажіть:
чи людям більше щастя тра?
Таж раєм божий світ!..

II

Чи помір, чи голод у край загостив?
Чому він завоєм сумним ся покрив?
Де глянеш, лиш тоска, гаряча сльоза,
з розпачі у грудях застигла душа.
Що сталось? Таж край наш, де

Черемош, Прут,
весело звенів раз від радісних нут,
а нині усюди лиш розпач і сум,
завмер вже той голос чаруючих дум?
Світами рознеслася чутка страшна,
що кличуть до зброї усіх з-над Дністра,
з-над Пруту й Бистриці на танець,

де кров

із серця ся ліє струями, ріков:
Гей, діти, із поля! з скалистих

Карпат!
до танцю, де грають з мушкетів,

гармат!
Гей, діти, у край той, де Босна тече,
де турок рубає христян і січе,
де рая конає у паші руках,
де гибель, пожари, розбійство і страх,
де хрест повалися, у грузі лежить,
а злотий півмісяць на вежах горить,
де довгі віки християнам пройшли,
неначеб на світі они не були...
Світами рознеслася чутка страшна,
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що там розпочалась кровава війна
Трам, там, там! Трам, там, там!
Чуй, як кличе барабан
на той танець, де в гармати
знають мило пригравати,

на той танець, де з серденька
кров червона і тепленька
росить трави і мурави 
для жовиярської се слави...

Трам, там, там! Трам, там, там!
Чуй, як кличе барабан
на той танець, де пожари
освічаюіь всі обшари,
де серденько гине в крові!
«Татку! мамко! жінко! діти!
будьте нам усі здорові!»
Трам, там, там! Трам, там, там!
Чуй, як кличе барабан!
Відколи то Чернівці
пасікою стали?
Таж ніколи стілько пчіл
там не надлітало!
То резерва, то не рій
в Чернівцях ся сходить,
бо вже завтра скажуть: «Марш!
Хлопці, до походу!»
Гуцул в павах тут стоїть,
в новій сірячині;
кучерявий волошин
там у кожушині...
Тут флекеви з-над Дністра,
а там знов з-над Пруту,
а у тих з-над Черемша
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на шапках лиш рута.

З-над Серету, Бистриці
і з-над Молдовиці
позлітались, мов на пир,
ріжнородні птиці.
І у лахах в тій юрбі
видко не одного,

дехто й босоніж прийшов,
бо рубця вже свого
тут, на світі сім не мав;
дехто з ніг валився,
бо у душу, як та гадь,
жаль тяжкий всадився.
Позліталися усі
одніської днини,
всі соколи і орли
з краю Буковини

Жваво поспішають
і відважно йдуть туди,
де ревуть гармати,

хоч і не одному з них

прийдеся вмирати...
Площу, площу черновецьку
резерва покрила,

всі в мундурах і кабатах...
Що за гарна сила!
Роздавали їм патрони,
смертельні набої,
тихо під паху їх брали
жовняри-герої.
А міщане там ізбоку
столи розіклали,
ковбасами, вином, пивом
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жовнярів приймали;
цигарами кождіського
щедро обдарили...
Та вояки ні курили,
ні їли, ні пили.
Всіх обляг тяженький смуток,
бо збоку ридали
їх батьки, жінки і діти
і руки ламали.
Коли втім як загуділи
у труби горністи:
«Гей же, хлопці, до вагонів
хутко, скоро лізти!»
Посідали буковинці
у тісні вагони,
а пероном чути зойки,
плач, і жаль, і стони.
За сим мати ревно плаче,
за тим умліває
жінка: «Ах, моя підпоро,
як мене лишаєш!»
У вагонах на флоярах
так сумненько грають

думку-дойну... наче сльози
капають, спадають...

У вагоні у куточку
сперся на свій гвер
Вдовиченко Іван гожий
і сльозу обтер.
Нараз пісню-коломийку
собі заспівав

і пекучий біль із груді
словом виливав:
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«Моя ненько, зазуленько,
їду на війну
ген за Саву за далеку,
в чужу чужину.

Не журися, милесенька,
я поверну знов,

як від тебе я відходжу,
гожий і здоров.
Рідної землі в мішочку
я на груди взяв;
не діткне мя лютий ворог,
щоб як лютував,
бо земля така на серці 
певний талісман,
як від скелі  відіб ються
кулі й ятаган.

Будь здорова, дівчинонько,
не тужи, не плач:

Таж я лицар з карабіном 
глянь на мене, бач!
Хоч торністра плечі давить
тяжкий карабін,
тягаря я не почую,

я карпатський син.
Мила додає надії
і єї любов;
як до танцю поспішаю,
де погибіль, кров.
Не журися, моя пташко,
я із чужини
повернуся з ластівками
сеї ще весни,
гарно тобі защебечу,
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любко, під вінець,
бо здоров із бою верну
жовняр-молодець!»
У віконце від вагона
дивиться Андрій,
як та цвітна, помарнілий,
наче сам не свій.
Все махає він рукою
жінці на поклін,
а з душі виходять жалі
і говорить він:

«Бувай здорова, жіночко
і рідний сину мій:
Недовго там забавиться
твій муж і тато твій.
Наш цар скоренько докінчить
у Боснії війну,
до серця знов пригорну вас,
дитину і жону.
Моліться богу, залишіть
ТуЖИТИ все по мні,
бо серце каже, що я там
не згину на війні.
Я вернуся у рідний край,
де жінка й моя кров...
Не плачте, бо віщую я,
що вернуся здоров!»

На пероні, бач, стояли
сумними рядами

ті, що своїх проводжали
гіркими сльозами.
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Не одно убоге серце
із розпуки мліло,
не одна там грудь кровава
гибла і боліла.

Аж тут свист двірцем розлягся,
рушила машина,

розлучила мужа з жінков,
а матір із сином,
і полетіла, як птаха,
тілько дим клубами
закурився... Ще флояра
хвильку голосами

сумненькими, болючими

плакала, тужила 

і затихла вже машина

щезла і розплилась,
наче мрія, сон зрадливий.
Лиш око з сльозою
осталося... й чути було:
«Не верне із бою!»

III

Що за жона, мов літавиця,
кощава відьма летить,
у чорній ризі в руці зісохлій
косу двусічну держить?
То привид смерті, фурія люта
зажёгла факлю, щоб знов
все рівнополля трупом покрилось,
з серця чуріла скрізь кров,
щоб від пожарів небо палало,
мраков стелився сум, страх,
щоб з чужих сторон надлітав густо
й очі клюв ворон, крук-птах!
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Бум!.. Бум!..
До схід сонця вранці
заграли в гармати...

Гей же, хлопці, буковинці!
Штурмом треба взяти
Глачинач той вражий
і скалисті шанці

Гей же, хлопці, увихнімся!
щоб турки-поганці
Знали, що звиватись
буковинці вміють

і з мушкетів, карабінів
густо гибель сіють!
Бум! бум! безнастанно
співають гармати,

а від диму вже святого
сонця не видати.

Сурми, труби грають,
а наші горою,

наче в танець поспішають
смілою стопою...

«На ворога, брате!»
«Іппаіііїе, їгаїе!»1

І понеслись буковинці
слави добувати.
У турецьких шанцях
затріщали гвери,

впали кулі, й повалився
не один, що вчера

ще літав гадками
вдаль на Буковину,

хіба зойкнув: «Родинонько,

1 Вперед, брати! (рум.).
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будь здорова, гину!»
Бум! бум! долом чути,
кров тече рікою,

а герої буковинські
все вперед горою.

Штурмом шанці взяли,
вороги втікають,

а «кельнери» інсургентів 1
січуть і рубають.

В тім завзятім штурмі
в першій лаві бився

той син, що на Буковині
красній уродився.
Ой під Глачиначем
у боснійськім краю

там і руські жовнірики
вічним сном дрімають.
Причинились щиро
до побіди й слави

і вплели в вінок лавровий
своєї держави
ще листочок свіжий...
Він ме повідати

і правнукам, як уміли
діди воювати.

Там один і другий
у кровавім бою

в чужиноньці на мураві
поляг головою.

Звечоріло. Докінчилась
робота кровава...

1 Солдати полку барона Кельнера.
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В діл до моря однаково
і Босна, і Сава
волочила свої води
звикле, як бувало;
і тим звіздам однаково 
небом засіяли;
і князь місяць, як той лебідь,
плавав небесами
однаково, як звичайно
тисяча віками,
та світив на бойовище
там, де кров гаряча

ллялась з серця  у Боснії
коло Глачинача.
Там копають жовнірики
швидко рискалями

гріб великий та ридають
гіркими сльозами.
Докінчили вже копати,
рядами складають

в яму мертвих... і знов глинов
уверх засипають.

Хрест дубовий застромили,
вінком украсили
й «отченаш» всі щирим серцем
разом говорили.

Повернули до обозу
з сумними думками:

жалко їм камратів добрих
у глибокій ямі,
а ще гірше, що загибли
у краю чужому,

що по них і затужити
тут нема нікому...
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Ані мати, ні сестричка,
ні мила заплаче

в головах, хіба лиш ворои
жалібно закряче...

Пролетів ангел по Буковині
упоперек і ушир:

«Тіштеся, люди, війна скінчилась
і настав вже божий мир!

Наші жовняри домів вертають
і гостинець вам несуть!»

От така вістка краєм рознеслась,
де Карпати, Черемш, Прут,

Гіркеє лихо, як вни вертають:
Всі похилі, мов діди,

всі почорніли, жаль ся дивити,
не з розкоші, а з біди.

А стара ненька руки сухії
склала, шепче молитви:

«Сину мій рідний і незабутий,
ах, прилинь вже з чужини!»

А з діточками жона щиренька
ходить в божий храм святий

і молить пречисту, щоб раз вернув
вже

муж і тато дорогий.
Люба дівчина і ніч і днину

сон один лиш милий снить,
що чорнобровий хлопець соколом

з чужиноньки вже летить.

Бідна ненька у Карпатах
довго пряла лен дрібний,
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розіклала кросна в хаті,
щоб син гарний, молодий
мав сорочку все лляную;

вже доткала полотно

і сорочку вже скроїла
й все ся дивить у вікно,
чи Іван вже повертає
із кровавої війни.
І заснула вдова бідна
і такії мала сни:
Ніби він вертав веселий
до родимих своїх гір;
не тримав він під пахою
острий гуцульський топір,
лиш турецьку злоту збрую,
дамасценку і ганджар
і їх ніби от там кинув
над рікою, де чагар...
І флояру золотую
до рум яних уст приклав
і веселу коломийку
голосом чудним заграв...

Неньці ніби причувалось:
«Мамко, я тобі несу
фез турецький і гордёю
з Сераєва золоту,
а дівчині злотий перстень
із багряним камінцем,
побратимам порошниці
з щирозолотим кільцем...»
От такий сон мати снила...
А дзвін в церкві ся озвав
і християн на вечірню
до молитви закликав...

210



Ворухнулась стара ненька,
дзвін убогу пробудив:
шкода, що вовік так снити
бідну матір не лишив!
Питльовали пшениченьку
над ставочком у млині,
бо зближались за два тижні
і святки вже різдвяні.
На калач і книш старались
0 питльовану муку

завчасу вже, бо водиці
мало було у ставку.
Деркотіло у млиночку,
мельничку аж сон зібрав...
Де ж їй мило не дрімати?
Таж синок із нею спав,
вся надія і потіха,
скарб єї на світі все!
1 їй сниться, що десь ніби
муж Андрій з війни іде
і ступає, наче лицар;
на грудях єму блищить
хрест заслуги, а у правій
він чудний вінок держить,
бач, лавровий; а трайстрина
повна, напхана по верх,

що понести і коневі
було б на ціліський терх.
В ній дарунки є для жінки:
злотом тканий поясок,
і куниці, і пафталі,
і кораликів шнурок,
а для сина на кониках

бісурманики малі,
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що їм збоку аж блищаться
злоті стремена й шаблі...
Адамашкам, шовкам, парчам
не було уже й ліку...
Так він ніби привітати
хтів подругу молоду.
Раптом у млині затихло,
бо вже питель ся скінчив,
а слуга з лотік всю воду
засувкою загатив.

Не привикла до спокою
мельничка в своїм млині,
пробудилась і сказала:
«Чом мене ти в милім сні
не зіставив? Я так мило
снила, снила, боже мій!
Бо гей ніби вже додому
повертався мій Андрій...
Ах, не було мя будити,
я би снила сон такий

доти, доки мя судити
прийде господь, спас святий».

У Боснії у далекій
понад Глачиначем 
там літає чорний ворон,
жалібненько кряче.
Там високі дві могили
горі ся здіймають,
там соколи з Буковини
тихим сном дрімають.
На обох тих могилоньках
хрести яворові,
витесали їх жовняри
з близької дуброви
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і одного обквітчали

цвітами і зіллям,
а другого смерековим
і сосновим гіллям.

У могилі, де то фоєв
хрестик примаїли,
там Івана білі кості
навіки спочили...

А в могилі, де вкрасили
хрест зіллям і рожев,
там знайшов спочинок вічний

наш Андрійко гожий.

У Боснії ДВІ МОГИЛИ,

на них ворон кряче,
на далекій Буковині
ридає і плаче
жалібненько стара мати
й хороша дівчина,
і супруга вірна, щира,
і мала дитина.

[1879]



ЧОМ КРАСНА БУКОВИНА

ЗБУДИЛАСЬ РУСЬ

Чом красна Буковина
Звенить від гучних нут,
Від гір Карпат високих
І аж по синій Прут?..
То з тихої могили
Дух руський ся збудив
І, мов ті моря хвилі,
По краю ся розлив!..

Гримуча піснь віщає
Високим небесам,
Що сонце правди й волі
Зійшло вже русинам,
Тим з-над Дністра і Пруту,
Вістить їм, що й вони
Пізнали, що правдиві
І щирі русини!..

Носися, звучна пісне,
Від сівера на юг!..
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Вісти, що Буковина
Вже взяла в руки плуг
І оре рідне поле,
Заросле лиш травов,
І хоче, щоб родило
Воно нам збіжжя знов.

Вісти, що рідне слово,
Той милий скарб усім,
Шумить-гуде і в нас вже
Так сильно, мов той грім!
Вісти, що обичаї
Прадідні і святі
Беруть собі до серця
Великі і малі.

Вісти усім просторам,
Що братняя любов
Нас разом поєднала,
Щоб слава-доля знов
До нас назад вернули;
Щоб цвів наш рідний край,
Як цвів в часах минулих
Красою, мов той рай!

Вісти же, руська пісне,
Землі і облакам,
Що урочисте свято
Настало русинам:
Бо в красній Буковині
Дух руський, ся збудив
І, мов ті моря хвилі,
По краю ся розлив.
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МОЄ БАЖАННЯ

Один срібла, другий злота,
А третій бажає
Честі й слави, а четвертий
Чого й сам не знає.
А я, браття, лиш бажав би
Та просив у бога,
Щоб дістати води тої,
Про яку небога
Моя ненька повідала,
Що в ній така сила,
Що і ненька покійниця
Від неї б віджила.
Лиш три краплі води тої
Хтів би сиротина,
Розвела би їх сльозами
Руськая родина.
А я з нею руським світом
День і ніч ходив би:
«Пийте, люди, живущої
Води»,  все просив би,
А як мертві руські серця
Стали б відживати,
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То, бігме, що з королями
Не хтів ся б міняти;
Бо щаслившого не було б
На світі, то знаю...
Лиш три краплі живущої
Води я бажаю.

[1867]



ТО МОЯ БУКОВИНА

Наш світ великий, кажуть,
Повнісінький краси:
Тут Альпи, а там море,
Міста тут, там ліси...
Я край один лиш знаю,
Одну лише ріку,
Для них б є серце в грудях,
Для них лиш я жию.
Для них із мого серця
Усі пісні пливуть,
То моя Буковина,
Мій милий, синій Прут!

Карпати тут здіймають
Чоло аж ген до хмар,
На полонині грає
В трембіту там вівчар;
Поміж буйнії ниви,
Мов срібна стрічка та,
Тече, шумить тихенько
Родимая ріка.
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Поля, потоки, скали
І все прекрасне тут,
То моя Буковина,
Мій милий, синій Прут!

Де рідне руське слово
До серця горнуть всі?
Де красні, мов ті пави,
Дівчата, молодці?
Де хлопець кождий  сокіл,
Мов лев, усе готов
За вітчину кохану
Пролити з серця кров?
І де палкіше люблять?
Де співу більше чуть?
То наша Буковина,
Наш срібноводий Прут.
Тож вічно величайся,
Цвіти, співай, грими,
Мій рідний, милий краю,
Добром, красов, людьми!
Як рожі Єрихону,
Чудесно так цвіти!
Як кедри на Лівані,
Велично так рости!
Я богу в небі скажу,
Як вже не буду тут:
«Нема над Буковину,
Нема над синій Прут!»

[1879]



ДЕ СЕРЦЕ МОЄ

Де вітри віють,
Трави зеленіють,
Де гори високі
Й ліси широкі,

Там серце моє!

Де згідливі люди
Горнуться до груді,
Своє величають
І вперед ступають,

Там серце моє!

Де гори високі
І бистрі потоки,
Де чути трембіти
Солодкі привіти,

Там серце моє!

Де коні степами
Гримлять копитами,
На волі гарцюють,
Сідла ще не чують,

Там серце моє!
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Вірли де літають,
З сонцем розмовляють,
Дніпрові де води
Лиш просять свободи,

Там серце моє!

Де в краю козачім
Люд більше не плаче,
Бо доля прибула
А лихо минуло,

Там серце моє!

Де люди віджили,
Воскресли з могили,
І пісні співають
І вкупці тримають,

Там серце моє!
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РІДНА МОВА

Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько
Тілько камінь має.

Як ту мову мож забути,
Котрою учила
Нас всіх ненька говорити,
Ненька наша мила?

Як ту мову мож забути?
Таж звуками тими
Ми до бога мольби слали
Ще дітьми малими;
У тій мові ми співали,
В ній казки казали,
У тій мові нам минувшість
Нашу відкривали.

Мово рідна, слово рідне,
Хто ся вас стидає,
Хто горнеться до чужого,
Того бог карає;
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Свої його цураються,
В хату не пускають,
А чужії, як заразу,
Чуму, обминають.

Ой тому плекайте, діти,
Рідну руську мову,
Вчіться складно говорити
Своїм рідним словом!
Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
Але камінь має!

[1869]



РУСЬКА ПІСНЬ

Задзвенімо разом, браття,
Піснь воскресну і нову,
І двигнімся, як той фенікс,
Позабудьмо долю злу!
Покажімо всій Європі,
Що ще сила й воля в нас,
Що ярмо вже розломалось,
І настав вже лучний час;
Покажім, що в наших жилах
Не звелася руська кров,
Що за правду, поступ, волю
Кождий з нас на смерть готов!

Гей же, браття, до роботи,
Завітала вже весна!
Гей, старі, до діла, праці,
І дитино ти мала!
Сей воли най наганяє,
Той за плугом най іде,
Сей в ріллю най зерно сіє,
Той най борону веде.
Гей, до труду, до роботи,
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Най віджиє Русь свята;
Таж і ми не скот, а люди,
Є в нас серце і душа!

Покажімо, милі браття,
Що не звівся руський рід,
Що всміхається й над нами
Великодній неба звід.
Рука в руку всі працюймо
І забудьмо сон твердий,
Щоб рознеслась наша слава
І в далекий край чужий;
Щоб пізнали, що збудилась
І працює Русь свята;
Що весною все розцвілось
Від Черемша до Дністра.

Розсіваймо між народом
Від степів аж до Карпат
Сім'я світла, і любімся
Як рідного брата брат.
Покажімо, що китайським
Муром край не обведён;
Що і Русі син здоровий
Стане мудрий, просвіщен.
Задзвенімо разом, браття,
Піснь воскресну, піснь нову,
І потішмо милим звуком
Матір нашу, Русь святу!

[1879]



ТО НАШІ ЛЮБІ, ВИСОКІ КАРПАТИ

Знаєш ті гори, мій друже милий,
Що ранком миленьким,
Вечором тихеньким

Сонце їх украшає,
Сердешно їх любить,
До себе голубить,

Як мати, все про них дбає?
Я тобі скажу, не треба питати:
То наші любі, високі Карпати!

Знаєш ті гори, мій друже милий,
Де в небо ясне,
Синє і красне

Смереки, сосни зазирають?
Білими скалами,
Темними лісами

Орли, соколи літають?
Я тобі скажу, не треба питати:
То наші любі, високі Карпати!
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Знаєш ті гори, мій друже милий,
Де в зеленім гаю,
Якби при Дунаю,

Птахи, соловії співають,
А в воді бистренькій,
Ясній, студененькій

Рибки, пструги ся грають?
Я тобі скажу, не треба питати:
То наші любі, високі Карпати!

Знаєш ті гори, мій друже милий,
Де чорні хмари,
Якби татари,

Людям страх насилають?
Буря і грім,
Як смертний дзвін,

Страшно і тоскно загравають?
Я тобі скажу, не треба питати:
То наші любі, високі Карпати!

Знаєш ті гори, мій друже милий,
Де з топірцями
Під ялицями

Гайдамаки танці водили?
Червінці красні,
Таляри ясні

Межи собою ділили?
Я тобі скажу, не треба питати:
То наші любі, високі Карпати!

Знаєш, мій друже, де утікати,
Як лихо тисне,
Меч врага блисне,

Як вся надія минеся?
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В горах  там воля,
Там твоя доля,

Щастя твоє повернёся!
Утікай, брате, в гори Карпати!
Там лише можеш щастя зазнати
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ТАМ БИ Я СПІВАВ

Де ростуть ліси тінисті
Наших синіх гір,

Сосни, смерічки гилисті,
Де блукає звір,

Там би вдарив я р бандуру,
Там би я співав,
Жаль пекельний і недугу
Там би забував.

Де в зеленій Буковині
Мчиться синій Прут
І де чути при долині
Гомін рідних нут,

Там би вдарив я в бандуру...
Де співає в гаю, лузі
Мило соловій,
Потішає серце в тузі,
Наче чародій,

Там би вдарив я в бандуру...
Де співає чорнобрива
Пісню про любов,
А від пісні ненька сива
Молодіє знов,
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Там би вдарив я в бандуру.
Де гуляють гуцулоньки
І присюди тнуть,
Чорногірські ластівоньки
Вдвоє аж ся гнуть,

Там би вдарив я в бандуру.
...Де плекають мову свою,
Мов мале дитя,
Де дали б за ню у бою
І своє життя,
Там би вдарив я в бандуру.
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НА ЧУЖИНІ

Буковино моя мила,
Мій солодкий краю!
Як за тебе, сиротина,
Нишком погадаю,
То заплачу жалібненько
На чужій сторонці,
Бо тут в яну і всихаю,
Як листок на сонці.
Рідне слово тут не чую,
Пустка тут усюди,
Тут не наші щирі, руські,
Но чужії люди.
Тут ні друга, ні родини,
Ні рідної хати!
Тяжко, боже, на чужині
Вік свій вікувати.
Тут про діла козацькії
Звістки не зачуєш,
Дівча тебе не розважить,
Коли засумуєш.
Тут і пісні не так складно,
Як у нас, співають,
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Мов у путах у залізних,
Танцюють, гуляють.
Тут і гори не таківські,
Як наші високі,
А ліси ті чужинецькі 
Не наші широкі.
Тут пташата не співають
Весною лугами 
Тяжко, боже, та чужими
Жити сторонами!
Якби крильця соколові
Мав я, сиротина,
Полетів би-м, де зелена,
Люба Буковина,
Де Прут, Черемош, Бистриця,
Де гори Карпати 
В Буковині мило жити,
Мило й умирати.
В Буковині мило, любо,
Наче в божім раю!
Як тебе я, рідний краю,
Серцю пригадаю,
То заплачу на весь голос
На чужій сторонці,
Бо тут в'яну і всихаю,
Як листок на сонці.
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БОДАЙ ТЕБЕ, ВІВЧАРИКУ...

Бодай тебе, вівчарику, добро не минуло,
Що нагадав сопілкою серцю, що забуло.
Тії звуки, тії нути  бодай їх не чути!
І у місті сутозлотім годі їх забути!
Не грай, не грай та над Прутом у тій

луговині,
Бо мені ся рве серденько на дві половині.
Бо і я прожив, мій хлопче, частку віку

мого

Гарну частку в тій країні, де з лісу старого
Відзивалася флояра і сумна трембіта.
Як згадаю про те щастя,  ах, мій милий

світе! 
Як згадаю, як серденько ликувало-грало,
А душа моя убога під небо злітала
І дивилася на світ сей, на Русь-У країну!..
А тепер мов загорів я, чахну, нию, гину
У тім місті, камінному, де мури великі,
Де і страсті неслихані, панські  бач 

не дикі,
Де до тебе всі сміються, а всі нежичливі,
Де учать любити брата, а усі зрадливі...
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Як згадаю в моїм серцю гори ті і скали,
Де увечір у трембіту вівчарики грали
На безкраїх полонинах, то нишком заплачу,
Бо тут є лиш камінь-мури, а любві не бачу.
Не грай, не грай, вівчарику, не завдавай

муки!
Серце ниє, як зачує ті флояри звуки.

(1867)



ЧОРНІ ХМАРИ СЯ РОЗПЛИЛИ...

Чорні хмари ся розплили,
Білий сніг стопився,

Світ немов зі сну твердого
Втішно пробудився.

Всюди радість і охота,
Всюди співи і робота,
Все воскресло із весною,
Смуток мов пішов з водою.
І ти, Русе буковинська,
Довгий час дрімала

Та під ледом і снігами
В яла і стогнала.

Як природа, пробудися
І до праці раз возьмися!
Доста спати, пора встати
І роботу починати.
Ось лежать осиротілі
Ниви облогами,

Порошені не росою 
Гіркими сльозами.
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Гей! До плуга! Як то здавна
Русе мила, Русе славна,
Бог поможе, хліб ся вродить
Глянь: зоріє! сонце сходить!

1869



БУКОВИНО ДОРОГА!

Буковино дорога,
Моя щира, рідна ненько!
Лиш для тебе я жию,
Лиш для тебе б є серденько!
Все на світі ти мені:
Батько, матір і родина!
На сім світі божий рай,
Де край милий, Буковина.

В Буковині вперше чув
Чар солодкий руськой мови,
Тут у серці ся зажег
Жар прещирої любові
До народу, вітчини...
Процвітай, родимий краю,
Лиш просвітов, поступом,
Як та цвітка серед маю!

Там, де синій Прут тече,
Я на кобзі грав лугами,
Думи я співав старі,
Умивався і сльозами.
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Там спочити я би рад
Від роботи, горя, труду...
І в могилі я тебе,
Буковино, не забуду...

1892



ПІСНЕ РУСЬКА!

Пісне руська, чарівнице,
Гомони світами
І взнесися аж під хмари
З гордими вірлами!
Вся відрада болячому
Серцю  твої звуки!
Як їх чуєш, забуваєш
Горе все і муки.
Летом гордим соколика,
Пісне, вознесися
І барвінком по всій Русі
Густо розстелися!
В горю ти нас потішала,
Як та жалібниця,
Сльози ти нам отирала
В болю, як сестриця.
Припімнй ти своїм звуком
Про ярем, недолю,
Про кайдани, що кувала
Панська самоволя
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Тій сіромі,  не журися,
Серце не заплаче;
Знай, оно так утішиться,
Що й лихо поскаче!



ЖАРТІВЛИВІ ВІРШІ

КАПЛИЦЯ

Каплицю знаю я малу,
Там відпуст є щоднини,
Там серця твого жаль тяжкий,
Як вранці мряка, гине.

Там близь каплиці є нора,
Хто там води нап'ється,
Чи був недужий, чи сумний,
Під боки аж береться.

Черниця ходить з збаном там,
Де треба, доливає,
Де гляне оком, там душа
І серце умліває.

Не раз на відпуст я ходив
І пішки до каплиці,
Не раз цілющої води
Дістав я від черниці.

Вода  молдавське, знай, вино,
Що серце розгріває



І світ печальний і гіркий
В рожевий цвіт вбирає.

Черниця, бач, шинкарочка,
З очима, як зірниці;
Як нектар, там вино смачне
У красної черниці.

Як смуток, жаль обляже вас,
На відпуст поспішайте,
Дивіться в очі, як зірки,
І нектар попивайте!

Веселі вернетесь домів,
І світ здаватись буде
Вам красним раєм, де живуть
Лише щасливі люде.

1876



* * *

Що будете пити, браття?
Вино! вино! вино!

Може, за водов післати?
Ні! ні! вино! вино!

Най млини водиця гонить!
Най поганець в ній утоне,
Най спадає, як росиця,
На травицю і пшеницю: 
Нам вина, вина лиш треба,
Бо далеко ще до неба!
Нім до неба ще дійдемо,
То по чарці ще шарнемо!

У пивниці досить маю
Вина! вина! вина!

І з Молдави, і з Токаю
Вина! вина! вина!

Того дай, що розгріває,
Душу в небо підіймає
І чарує молодії
Сни хороші, золотії!
Нам вина, вина лиш треба і т. д.
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Ци у чарочку вам лити
Вина? вина? вина?

Ци із збана мете пити
Вина? вина? вина?

Нам однако, з чого пити,
І в коновку можеш лити,
Лиш давай вина доволі,
Щоб не стало сухо в колії
Нам вина, вина лиш треба і т. д.

11876)



ЛІК НА ПОХМІЛЛЯ

Вже співи заніміли...

Пугар, фляшки з вином
Лежать, неначе трупи
Бездушні, під столом.
Куда лиш оком гляну 
В руїнах все лежить 
Ах! дайте оселедця,
Бо мя жага палить!

Згоріли, як та Троя,
Всі грошики мої,
Зісталось лиш похмілля
І шум у голові.
Най чорт бере шампани
І вражий той бенкет! 
Ах! дайте оселедця,
Бо мя жага палить!

Хоч вчора, мов та річка,
Вино з чарок текло,
То нині, як в Сахарі,
У горлі все зісхло.
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Мов люта буря, вихор
У голові шумить 
Ах! дайте оселедця,
Бо мя жага палить!

До тебе я, шинкарко,
На поправку прийшов,
Шматирки дай, чорнявко,
Щоб знов я став здоров!
Сама переконайся,
Як лоб мене болить 
Ах! дайте оселедця,
Бо мя жага палить!

З цибульков оселедця
Она дала мені,
Калатнув я шматирку,
Та й не одну, а дві,
На то ще свиснув гарно
Молдавського вина 
Дивись! і вже похмілля
Пропало, вже нема!

Ци то шинкарки очі
Зробили чудо то,
З цибульков оселедець,
Шматирка ци вино,
Не знаю, милий брате,
Лиш знаю, що-м здоров,
Співати, і гуляти,
І пити знов готов!

1878



* * *

Дай, шинкарочко, вина!
В мене доленьки нема!
Від колиски мною крутить,
Тихе щастя каламутить
Та зла доля, жалься, боже!
Що ти кажеш? Що поможе,
Легше стане, як заплачу?
ТьфуІ на сю плаксиву вдачу!
Сліз і знати я не хочу!
Краще горло я намочу
І забуду своє горе,
То глибоке, наче море!
В мене доленьки нема!
Дай, шинкарочко, вина!

1881
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* * *

Щиро любить сей Олену,
Той знов Катерину,
А я маю кращу любку,
За котрою гину:
З пивом бочку кругленьку;
Як з чопа наточу,
То і з ясним королем
Мінятись не хочу.
Пиво всю журбу розгонить,
Мов той вітер хмари:
Вип'єш чарку, забуваєш
Всі тяжкі удари.
Соломоном станеш ти,
Мудра в тебе мова 
Жий, же, любко, в обручах,
Рибочко дубова!
Як у склянці перли грають,
Серце в грудях скаче,
Знаєш лиш відраду, втіху,
Лихо твоє плаче.
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Гей же, браття, до чопа
З збаном хутко, живо!
В склянці грають аж цятки,
Свіже, добре пиво!

1885



л * *

«Світлий отче Харалампій,
Давить гріх мене тяжкий,
Беззаконник я великий,
Хоч я хлопець молодий».

«Вірне чадо, гей же, сміло!
Покаяння добре діло.
Сповідайся щиро, сину!
Бог забуде всю провину!»

«В товаристві я пугар
Все сушив аж до дна.
Як світало, я кричав:
 Шинкарочко, дай вина!»

«Гріх твій, чадо^ невеликий;
Ноя пив також вино.
Бог простить, і ти не бійся,
Не для тебе пекла дно.

От мені трясуться руки,
Я старий, а все ще п'ю;
Як нап юсь вина, то чую,
Що на світі ще жию».

250



«Коли так, коли так,
Я не гршник-неборак!
Як умру, як умру,
В царство боже я гиду».
«Як умрем, як умрем,
В небо ми оба шдем».



* * *

Сонце гріє, як в Сахарі,
Мліє все від жару.
Тяжко видержати Зузці
Сю пекельну кару.
У садку потік шепоче,
Лози там тінисті,
А водиці бистрі филі,
Як кришталь той, чисті.

Зу-зу-зу-ся, Зузана,
Па-пан-нунця кохана!

У тих струях кришталевих
Зузька ся купає,
Лиш потік красу дівочу
Бачить, подивляє.
Разом Зузька як не крикне -
Лугом залунало,
Вбралася як-будь і гонить,
Скільки сили стало.

Зу-зу-зу-ся, Зузана,
Па-пан-нунця кохана!

«Ох, мамунцю моя люба,
Як я сд купала,
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Ледве довгі мої коси
Розплітати стала,
Він, проклятий, як не щипне!
Ох, як заболіло!
Як кленовий лист, трясуся,
Мало не зімліла».

Зу-зу-зу-ся, Зузана,
Па-пан-нунця кохана!

«Безличника так спаскудю,
Що ме пам ятати!
Хто ж то бачив: у купелі
Дівчину щипати!»
«Ох, мамунцю, то не хлопець,
Ні, ні, моя мила!
Рак ущипнув! Якби хлопець,
Я б не голосила...»

Зу"3у-зу-ся, Зузана,
Па-пан-нунця кохана!

1887



* * *

Тут нема для тебе місця
В небі, ЗаливайкуІ

ГейІ махай до пекла! Там ти
Найдеш свою шайку.

А дивися, який смілий,
Вік весь запивався,

А тепер під двері неба
Злодій ще закрався!

Правда, боже, запивався
Я вином щоднини,

Та не знав, що тут карають
За такі провини.

Як я пив вино, то серце
Підносив до неба;

Знав я, що за дар сей божий
Дякувати треба.

І хвалив я бога в небі
І співав щосила:

Виноград рука могуча
Бога засадила.

У вині самі небесні,
Пишні аромати!
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Як нап юся, мушу пісні
Богу в честь співати.

Кожду чарку заплатив я.
Як твій дар з водою

Де мішали, я карав їх
Сваркою страшною:

«Тьфу і пек вам, грішні душі,
Питимете сірку

В пеклі, дратимуть кліщами
З тіла вашу шкірку!»

Як же так, ходи до неба!
Лози винограду

Засадив я на потіху
Людям, на розраду!

Най мене всі величають!
Я отець ваш, діти!

Всіх вас люблю  і до неба
Всі, всі приходіте!

1887



МОНАСТИР

В темнім лісі монастир,
Люди там святі,
Проживають там діди,
Монахи старі.
Всі зігнуті, як дуга,
Хоч не від біди,
І говорять важко всі:
«Смерте, приходи!»

Но при вині діди старі
Стаються молодими,
Вже не співають тропарі,
Ні «Свят» ні «Херувими»:
Нам вина! з-під чопа!
Подай, господи!
Куріє єЯєіоуі

Архімандрит, муж святий
З сивов бородов,
Від поклонів, страв пісних
Хорий, не здоров.
Як калатне він вина,
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Молодим стає,
Тне присюди, гопака,
Молодця вдає.

Бо при вині діди старі і т. д.

Всіх черців лупає кість
У ногах, руках;
Бідкаються цілий день,
Слухати аж страх.
Пафнутій водно кричить:
«Нищать мя корчі!»
А Євстахій: «Я не сплю,
Гину уночі!»

А при вині діди старі і т. д.

Харалампій від жони
Втік сюди у кут:
«Провинила лиш она,
Що всі люди мруть!»
Та як ликне він вина,
Не гадає так,
Радо й бабу би обняв,
Бідний неборак!

Бо при вині діди старі і т. д.

Чорноризці силу вин
На старі літа
Знають добре й моляться:
«Діво пресвята!
Прочитаєм акафіст!
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Виноград, вроди!
Бо, як мухи, комарі,
Згинем від води!»

Бо при вині діди старі і т. д.



ПІСНІ

З ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ

ПІСНЯ МИТЕРЧИХИ

Ой ви літа, мої цвіти,
Десь-те ся поділи?
Чи з орлами, соколами
В ірій полетіли,

Літа молодії?

Коби знати, де шукати
Літа молодості:
За горами, за морями,
На кедровім мості,

Літа молодії?

Летіла би-м, шуміла би-м,
Ви, літа, за вами,
Просила би-м, молила би-м
Милими словами,

Літа молодії!

Чом ви з світа, любі літа,
Пропали, минули,
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І на вдову, на небогу
Так хутко забули,

Літа молодії?

Ах, верніте, мої цвіти,
Ще хоч раз у гості,
Щоб згадала, як зазнала
І я молодості,

Літа молодії!

[1875]



ПІСНЯ КИФІРА (І)

Чабан вівці корняє,
Гей! гей! корняє!

І скалами, і верхами
Зі своїми овечками

Кочує, мандрує
І в трембіту грає,

Гей! гей!

Чабан в горах, як той кріль',
Гей! гей! як той кріль!

Куди гляне він очима 
Всюди єго полонина,
Піддані ялиці,
Смереки, клиниці,

Гей! гей!

Як приляже го журба,
Гей! гей! та журба,

То потоки, водоспади
Співом смуток весь заладять,

11 Кріль  король.
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Серце відживає,
Він в трембіту грає,

Гей! гей!

Березова трембіто!
Гей! гей! трембіто!

Заграй, щоби звуки долом
Понеслися, де околом
Звиваєся миленька
Лялечка файненька!

Гей! гей!

[1875]



СЦЕНА ПІД КОРШМОЮ

Парубки

Нащо мені женитися,
Нащо мені долі?
Лучче жити легіневі
В молодій сваволі;
Бо жонатий, як собака,
Скутий ланцюгами,
Вже не вільно заглядати
За тими дівками!

Дівки

Ой впав сніжок на обліжок
Та й поплив водою,
Тогди дівка ще щаслива,
Як ма волю свою!
Як віддана, закопана,
Бо світу не бачить,
Бо муж її, як той ворон,
День і ночі кряче!
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Парубки

Ой упала звізда з неба.
Та ся не розбила,
Кожда дівка чорноброва 
Моя любка мила!
Одну рано пригортаю,
У полу дне другу,
А увечір третю гарну
З зеленого лугу!

Дівки

Ой на горі росте сосна,
Яловець, ялиця,
Ой дурна то тая дівка,
Що вже молодиця!
Як з легінем говорити
Її ся захоче,
То муж, як баран рогатий,
Витріщує очі!
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КОЛИСКОВА

Спи, дитятко, спи!
Чуй, як вітер шелестить
І як Черемош шумить,
То они співають,
Тебе засипляють,
Спи, дитятко, спи!

Спи, дитятко, спи!
Небом сяє вже зоря,
З гаю місяць вирина,
Все позасипало,
Всюди тихо стало,
Спи, дитятко, спи!

Спи, дитятко, спи!
Все заснуло: ліс і бір,
Птиці, рибка, всяка звір,
Трембіти не чути,
Аж мило заснути,
Спи, дитятко, спи!

1875
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ПІСНЯ КИФІРА (II)

Пішли літа з сего світа 

Не знати куда;
Перед нами і за нами
Лихо та й біда!
Як миленький сон, минули,
Гей, літоньки, гей!
Мов на світі сім не були,
Гей, літоньки, гей!

А та доля перецвіла,
Як у полі цвіт;
Куда глянеш, з жалю в янеш,
Бо гіренький світ!
Де ся діла, полетіла,
Гей, доленько, гей?
Скажи, мила, де ся скрила?
Гей, доленько, гей!

Я вітрами, соколами
У світ би літав,
Тої долі золотої
Усюди шукав!
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Як знайшов би-м, то у гори
Долю би-м приніс,
Верховинов і долинов
Всюди би-м розніс!

[1875]



ПІСНЯ ГНАТА

З далекої чужиноньки
До тебе вертаю,
Ти зелена Буковина,
Мій солодкий краю!
В чужиноньці сумно жити,
Ах мій милий боже!
Там тобі в лихій годині
Ніхто не поможе!

Гори мої лілійові,
Моя полонино,
Де звивався я, як пташка,
Малою дитинов,
Всіх вас, бори і смереки,
Сердечно вітаю,
Буковина золотая,
Мій гаю, розмаю!

Ви, потоки, водоспади,
Кудрява ліщино,
Без вас марне в чужиноньці
Я в'янув і гинув!
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До вас, до вас я вертаю,
Сироту прийміте,
І без роду, і каліку 
Ах, гіркий мій світе!

[7 875]



ПІСНЯ ПЕТРА І МАРТИ

Петро

Ой на вишні, на черешні,
Там коло потока,
До схід сонця скреготала
Все водно сорока:
Стань, дівчино, стань, лебідко,
На кедровім мості,
Бо до тебе загощають
Милі, любі гості.
Чорні очі, чорні брови,
Повне серденько любові,
їх, дівчино, привітай,
До серденька пригортай.
Бо на світі і в царя
Щастя більшого нема.
Там лиш божа милость, покров,
Де в середеньку щира любов!

Петро і Марта

Нетерпливо дівча хлопця
Вранці визирає,
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На серденьку білу ручку
Маленьку тримає:
«Ах, прибудь, мій милий хлопче,
За тобою гину,
Пригорни до свої груді
Сироту-дівчину!
Твої очі, твої брови
І серденько, що з любові
В яне, мліє... їх вже я
Не забуду, сирота...»

[1878]



ПІСНІ ПАРУБКІВ

Перший парубок

Чорнобривко довгокоса,
Не сиди, не сиди!
Погуляти жваво разом
Ой ходи, ой ходи!
Чуй, цимбали, як дрібушки,
Ой бринять, ой бринять!
Хто гуляє і співає,
Той лиш хват, той лиш хват!

(Танець)

Другий парубок

Катерино і Ірино,
Гей до нас, гей до нас!
Скрипка піє, звуки сіє,
Та для вас, та для вас!
Гей, дівчата-пташенята,
Тропака, гопака!
Раз один лиш зеленіє
Нам весна, нам весна!

(Танець)

1883
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ПІСНІ ВАСИЛИНИ І КСЕНІ

Василина

Ой зіронько золотая,
Ти весела й ясна,
Лиш я тужу і горюю,
Бідна і нещасна.
І серденько моє бідне,
Що кохання знало,
З жалю-туги заниває,
Бо все, все пропало.

Ксеня

Перекрою білолиций,
Чом ти ся ховаєш
За ту хмару, таж дружок ти
Без числа там маєш?
Якби була я тобою,
Всіх би я горнула
До серденька і одної
Я б не обминула.
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Василина.

Зіронько ясна, зіронько красна,
Що пливеш небом, як по воді,
Чом я небога, чом я нещасна,
Чом тужить серце, скажи мені?

Ксеня

Мій вівчарику біленький,
Що пасеш зорі-вівці.
Ах, скажи мені, чи довго
Дівувати дівці?

Василина

Зірка красна, золотая,
Що колись світила,
Впала з неба на сю землю,
Марно ся розбила.
Моє серце вірне, щире
Вчора ще любило,
Нині горе, мов той камінь,
Тяжко придавило.

Ксеня

Вівчарику кучерявий,
В злоту сурму граєш,
Чи ти мого миленького
В кучериках знаєш?
Він красніший ще від тебе,
Вір мені, ясненький,
Ти старий вже, поконвічний,
А він молоденький.

Василина

І любов моя марно розбилась,
Втіхи на світі нема мені;

274



Марно надія моя розплилась,
Як би та піна на бистрій воді.

К с е н я

Вівчарику круглолиций,
Що пасеш зорі-вівці,
Правда, що сплетуть віночок
Скоро гарній дівці?

[18831
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СЦЕНА БІЛЯ КАНЦЕЛЯРІЇ

З О С я:

Де огонь не горить,
Там ся не курить;
Хто на світі щаслив,
Той ся не журить.
Як роса, моя краса
Марно пропадає;
Як тяженько на душі,
Бог святий лиш знає.

О д а р к а:

Від напасті не пропасти,
Крий мя, мати божа!
Та пощо я чорноброва,
Кажуть, гарна, гожа?
Напосілись вороженьки
Світ мені закрити,
Ой без долі та без щастя
Тяжко в світі жити!

З О С Я і

Чого ти тужиш, Одарко?
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Одарка

Серце рвеся вдвое.

Параска

Напосілись вороженьки
Та й на життя моє.

З о с я

Що ся стало, бідний світе?
Паніматці все скажіте!

Параска і Одарка:
(разом)

О тяжкая ти, недоле,
.Що ти виробляєш!
Тих, що щиро полюбились,
Люто розлучаєш.

(Одарка плаче)

З о с я

Мій ти святий боже,
Що я провинила,
Що така нещасна доля
Мні ся судила?
Пустка тамки, де любві
Цвів раз цвіт прекрасний;
Темна нічка там, де був
Світлий день і ясний.

Одарка

В грудях серце розпукаєсь.
Щоби ті не жили,
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Що гіркої в него трути,
їді жовчі влили.
Я без тебе, як та квітка
Без сонця, змарнію;
Очі гаснуть, личко в яне,
Чахну я і млію.

[1883]
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ВІРШІ

ГРИГОРІЯ ВОРОБКЕВИЧА

Д0 * * *

Ввечір то було,
соловій співав 

я по першім разу
тя поцілував.

І тулив єм щиро
До серця тебе
а все округ мене
най лихо бере!

А лихо розумне 
воно тебе взяло,
до себе на віки

віків прив'язало.

То лихо чортівське
се лихий твій вік,
то лихо розсудне
то твій чоловік.

44 квітня 1866
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САМОТНІСТЬ

ЕЛЕГІЯ

В ночах моїх безсонних гадаю і гадаю...

Чому ж я сам на світі, як скала в морю
серед лоску фалів, безкрайніх водів
сама стоїть?

Сам, а сам і я стою, люди навкруг мене
гомонять і лоскотять, як ті фалі морські,
а я серед шмеру  самотно думаю.

Надлітають птахи морські, на скалу
сідають

і з нею розмовляють;
то спочинуть трохи і далі летять,
знов серед моря скалу оставляють...

ІІ я зазнав кілька хвилин щастя,
сни злоті ся снили,
та тільки спочили та знов ся здоймили,

мене серед шмеру на світі лишили.
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Фалі лоскотять і гомонять у вічнім морю,
з громом ся ломлять на самотній скалі
і рік за роком, они ї підмиють
і навіки самотну водами укриють.

Люди вкруг мене плачуть, сміються,
своїми страстями серце колотять,
а рік за роком  самотний я упаду,
голову безщасну у землю покладу.

Лютий, 1864



* * *

Хотів би я вічно

дивитись в твої очі,
в тії-то темні,
чарівничі ночі.

Придивлятись вічно
твому білу личку,
як дивлюсь раненько
на ясну денничку.

І видіти вічно
уста твої красні,
як рожі з росою,
пахучі і рясні.

В тій ночі вовіки

хотів би-м заснути,
на все моє горе
і лихо забути.

А в снах моїх вічних

денницю видати,
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До неї МОЛИТИСЬ
і ї цілувати.

І рожу ту красну
вовік цілувати
і з неї наново
сок висисати.

Березень, 1867



* * *

Хотів би я квітков

хоть на добу стати,
у твоїм городці
тебе привітати.
Зірваний рукою твоєю
на твоїй груді
хоть хвильку спочити,

духом твоїм жити
або, зігнутий
твоєв ніжков білов,
зів'яти, сконати
навіки забутий.

Хотів би я пташков
хоть на добу стати,
в клітці золотій
тебе оглядати;
з уст твоїх солодких,
із ружових губків
солодість пити,
нев ся упити

або, здавлений
ручков твоєв білов,

286



зітхнути, сконати,
тобою пещений.

Хотів би я сонцем
хоть на добу стати
і на чистім небі

тебе огрівати.

Ой грів би-м непрестанно
на твоє біле личко,
чорне би-м зробив,
би ніхто не любив,
цілував, обіймав,
тілько я єдиний
на гарнім твоїм лоні
здрімав і сконав.

Хотів би-м зимою

хоть на добу стати
і твоє серденько,
тебе вхолоджати.
Тріскучим морозом
твоє серденько

обвівав би-м, холодив

і ледом зробив,
аби застигло

для всіх на світі,
мене лиш тільки

щиро любило.

66 серпня 1867



сон

Здрімалось ми на бенкеті
в вельможних палатах,

і приснився сон пречудний

0 народних латах,

Що ними ся покриває
нарід наш бідненький
від Карпатів до Порогів 
нарід наш рідненький.

1 здавалось, що ті лати
ясно-пурпурові,
а вни вмиті були в морю
гірких сліз і крові.

І, збудившись, я поглянув:
всі ще бенкетують
і народнов працьов, кровйов
всі ще гараздують.

Уа Ьавдие! кричу з всеї сили
в моїм тяжкім болю;
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ставлю проти сліз і крові
правду й святу волю.

Ѵа Ьаі^ие! ѴаЬапсІие!  пани
кричать.

Поблідли небоги,
ожидаютъ враз зі мною
кінчини тривоги.

На тім боці кров і сльози,
на сім  честь і воля,
почекаймо, руські брати,
усміхнеться доля І

Грудень, 1867



* * *

Із сна ся здригнув не раз і питаюсь себе:
де щастя моє? Ніч і тихо, як в гробі... Нема
одвіту. В недалекім гаю лише вітер гуде... Ци не
пішло ти, щастя моє, з вітрами гаями, лугами,
ци не зблудило ти?.. І так, блудивши обоє,
не найдемося нігди.

Ніч і тихо, як в гробі... Нема одвіту...
Тільки в долині близькій ріки шемрачуть...
Ци не поплилось, щастя моє, з ріками ярами
і долами,  ци не зблудило ти?..
Доленько моя, згублений ти раю, де тя

найду? Ци в борах широких, ци в морях
глибоких, ци в серцю моїм?

І вітер гуде, і річка шумить, і серце ся б є,
а щастячко моє зблудило, мене лишило...

І, зблудивши обоє, не найдемся нігди во
віки віков...

Січень 1868
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* * *

Розвилися цвіти-квіти
по горах і долах,
тільки моя не розвилась 
щастя мого квітка.

Шукаю ї, блукаючи,
нігде не находжу.
 А де ж она поділася? 

скажіть, сестри-квіти.

А то кажуть: кілько людей,
тілько цвітів-квітів,
кілько людей умирає,
тілько цвітів усихає.

А я жию ци не жию,
ніхто ми не скаже.

Здається ми, що лиш маров
по світі блукаю.

Нащо дав-єсь, боже, жити,
а щастя не дав-єсь?
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Ліпше було не пустити
на сей світ родитись.

Любується земля-мати
небом диво-синім:

кілько в неї цвіток-діток,
тілько зірок в небі.

Умирає хто на світі,
єго зірка гасне,
єго квітка ув ядає 
життя-долі квітка.

Ци я жию, ци не жию,
ніхто ми не скаже.

Квітка зв яла, зірка згасла,
я маров блукаю...

Квітень 1868



МОЇ ДУМИ

Розпустив я мої думи
по світі блукати,
як не найдуть правди й волі,
назад повертати.

Пішли літа за літами,
всі ся повернули,
просять в мене притулочку,
всі мня обгорнули.

«Ой пусти нас, милий батьку,
знов до твої хати,
будем бога небесного
про тебе благати.

Бо на світі дивно стало,
воленька щезає,
а про думи сердешнії
вже ніхто не дбає.

Бо на світі чудно стало,
правда зледащіла,
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а народна пісня-дума
вовік заніміла».

Пустив же я моїх діток
до бідної хати,
притулив їх до серденька,
як дитину мати.

І тішуся знову ними,
не пущу ніколи,
хіба діжду хоть на старість
і правди, і волі.

44 червня 1868



МОЯ ДУМА

Вийду я на гору, на Бескид високий,
погляну далеко, на край наш широкий,
спімну нашу славу, славу незабуту
і воленьку нашу, волю неокуту.

Заспіваю смутну думу,
котру найду в серці мому,
що мати мене навчила,

журбу нею прогонила.

Рознеслися дивно мої думи,
мов у лісі бурні шуми;
відбились від скалів високих,
згубились в нетрях глибоких.

А не раз то слава наша через верх гуляла,
а воленька наша через верх буяла,
та тому ж то славу спатоньки поклали,
а народну волю тяжко окували.

ІІ здається, мої думи чари розв'язали,
п яну славу розбудили, волю розкували.
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Серце моє звеселіло, ясно стало уму,
а від того, що-м заспівав чарівничу думу.

Снуються перед очима чаровнії мари,
мов у ясно-злотім світлі іграють комари,
і здається, старий Дніпро золотом сіяє,
а завзятих громадонька берегом гуляє.

І здається, святий Київ столицею стався,
де слов'янський мир ізвсюди вольно

собирався,
щоб по правді бога-творця щиро вихваляти,
а у славних дітей руських волі пошукати -

братерської волі-правди, що рівним считає
кожде плем'я, людей усіх докупи згортає
в одно море великих свобідних народів,
в одно поле широкоє справедливих плодів.

Виспівав я думу, мари ся розплили,
розв'язали чари, не стало вже сили,
не дивлюся більше! Очі не видають,
бо їм туман-сльози світа заслоняють.

44 липня 1868



* * *

Спомніть мене, брати мої,
в громадоньці вашій,
як будете горя свої
нині споминати.

Зазнав лиха я немало

від катів вельможних

і дивуюсь, що ми стало
терпливого духу.

Знущавшися, обсміяли,
як самі хотіли,
ще до того обсуждали
мене перед світом.

Юродиві недолюди
зацитькати хтіли,
закривати свої бруди
неправдов та лихом.

Не буду вже ж і мовчати,
чортовії діти!
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Буду враз на враз співати
про недолю людську.

Мої пісні вас будити
опівночі будуть,
непрестанно говорити

0 неправдах ваших.

Навіть в гріб ваш мармуровий
прохід собі найдуть
1 спочинок ваш віковий

не лишуть спокійний.

Спомніть мене, брати мої,
в громадоньці вашій,
як будете горя свої
нині споминати.

Липень 1868



КАЛИНОНЬКО, БУДЬ ЖИЧЛИВА!

Калинонько, будь жичлива!
Дай ягідок рвати!
Буде ними чорнобрива
личко малювати.

Личко своє біленькоє,
усточка блідії...
Дівче моє блідненькоє,
чом ти без надії?

А я тебе доглядаю,
мов вельможну кралю;

неба тобі нахиляю,

блідий ти мій раю.

А ти все о нім гадаєш
і про єго зради;
мене, мила, мов не знаєш

і не хочеш знати.

Хтів би-м жару добувати
із неба самого,
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твоє серце огрівати,
студена небого.

Хтів би-м цвітів доставати,
дівчино любенька,
доріженьку устеляти
до мого серденька.

А ти, квітко над квітками,
головку схилила,
безбожними голосами

собі смерть просила.

Позволь тілько цілувати
губки ті бліднії,
будеш знову процвітати
в любві і надії.

Забудь того зрадливого 
і я любить знаю,
зділай мене щасливого,
ти, бліденький раю.

Дай личенько малювати
рожевов калинов,

та не будуть люди знати,

що ти нещасливов.

А я барву калинову
з часом обцілую,
личко твоє любе знову
красою змалюю.
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Калинонько, будь жичлива,
дай ягідок рвати,
буде ними чорнобрива
личко малювати.

Серпень 1868



БЕРЕСТЕЧКО

На Вкраїні в бідній хаті
втомлена лежала

бідна мати  і безсонно
днинки дожидала.

Третя нічка вже безсонна!
Тяжко-м ся втомила!

Нащо дав-єсь, милосердний,
би-м сего дожила?

Нащо дав-єсь, милостивий,
синів породити,
а не дав-єсь соколикам

при мені прожити?

Треті сутки вже минають,
як вни полетіли,
приборкані голуб ята
вихром пошуміли.

Виточила усі сльози,
сухо в очах стало 
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і так шумно, і так дурно

в головоньці стало.

На кого ж ви, лихі діти,
стару мать кидали

на поругу ляхам, жидам?
Ви того не знали?

А надворі тихо, красно,
місяць білий сяє,
мов сміється з мого лиха,
мов нічо не знає.

Мов не знає, що в серденьку
пекло закипіло...

Нема долі! нема бога! 

Тут і заніміла.

Тяжко лягло їй на груди,
ледве що здоймались,
перед згаслими очима

мари вже снувались.

Т ри тополі високії
пред очима стали,

у миг ока грім ударив 
тополі зів'яли.

На воздусі три соколи
летіли, кружили;
їх три кулі стрілецькії
на землю звалили.

Пробудилась стара мати,
на двір ся дістала,
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там з росою поранною
сльозоньки змішала.

Ци ж одна то бідна мати
за сином тужила,

кривавими сльозоньками

степи заросила?

II

Ой по степах вітер віє,
травою хитає,

а поранну росу-мряку

у хмари збиває.

Над містечком Берестечком
хмари ті ся збили,
ізсувались, розсувались,
там ся розділили.

А там ляхи, враги люті,
табір обступили,
а в таборі козаченьки
ггрко-сь зажурили...

Зажурились небожата,
як без матки бджоли,
як ті оси, повкривали
ляхи степ і поле.

Ой зів яли завзятії,
голови склонили,

бо вже днів зо тридцять  сорок
кінським трупом жили.
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Ой зів'яли СОКОЛИКИ,
крильця поспускали,

бо вже днів зо тридцять сорок
води не видали.

Та із калюг болотнистих

воду они пили,
і весь табір недугами
тяжкими зразили.

Лежать сини українські,
з жажди умлівають:
«Води! води! милий боже!»
Душі догоряють.

Зойк і вереск, крик пекельний
в таборі козацькім,
а там радість, месть, остеклість
у войску шляхетськім.

«Води! води! MИЛV1Й боже!»
в гарячці ридають.
«Будь проклятий ти, гетьмане! 
другі проклинають,

що-сь покинув дітей своїх!»
«Не покинув, діти!»
«Ой покинув! мовчіть, старі 
мов горобців в сіті!»

«Не покинув, соколята»,
старші потішають.
«Води! води! милий боже!»
молодці ридають.
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III

Над містечком Берестечком
хмари там ся збили,
ізсувались, розсувались
та й ся розділили.

Одна хмара над табором
дощу напустила...

Схаменулась всім на диво
козацькая сила.

Усі разом із табору
на смерть ся встремили,
на болотах, на калюгах

греблю загатили.

Загатили страшну греблю
із трупів козацьких,
помостили міст пекельний
із костей шляхетських.

І тим мостом мала купка
степу достигала,

байраками і ярами
гетьмана шукала.

Заложився гетьман з вітром,
хто кого здогонить,

мов той вихор, конем летить,
а головку клонить.
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Мов клевцями, тяжкі думи
мозок му молотять,

мов списами, жальні думи
серце му скородять...

IV

Чи то галки чорні крячуть,
поле повкривали?
Ой, не галки, то татари
коні попасали.

Лукавії союзники
підкупитись дали,
за польськії талярики
козаків кидали.

Зупинився разом з вітром
Богдан коло хана,
упав до ніг, молив, просив,
мовби свого пана.

«Твоє царське величество
козацтво лишає.

Ци ж то ляцьке злото-срібло
іначе сіяє?

Ой, цароньку-голубоньку,
вертайся зо мною!
Не боявся ти ніколи

кривавого бою.

А не хочеш слави-честі

собі добувати,
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будеш свої скрині сріблом,
злотом набивати.

Поможи лиш хотя тепер
ляхів побідити,
твоїх славних агів, мурзів
славою укрити».

«Двісті тисяч злотих зараз
подай ми, гетьмане,
то поможу загоїти
козацькії рани».

«Тут не маю!» «Но, то дурно...»
«Будь милостив, хане!»
«Не поможу я старчатам,
ні тобі, гетьмане!»

«Будь проклятий ти, поганче,
за поганську зраду!
Біг поможе, я річ свою
доведу до ладу.

А тебе я, бісурмане...»
Татарва за руки
і повела Богданонька
на поругу й муки...

V

Недалеко Берестечка
хмари там ся збили,
ізсувались, розсувались
та й ся розділили.
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Одна хмара над табором
дощу напустила,

друга хмара всю татарву

громом затрусила.

Ізжахнулись калаурні 
гетьман утікає,
байраками і ярами
вітри здоганяє.

Ой по степах вітер віє,
травою хитає,

недалеко Чигирина
козаків здибає.

А за вітром гетьман гонить,
тут-тут доганяє,

пекло в серцю, сльози в очах,

головку хиляє...

/5 серпня 1869



З ЦИКЛУ «ДУМКИ»

II

Ой, коли б я міг сльозою
всі сніги стопити,
що віками руську долю
хочуть утопити!

Ой, глибокі і студені
сніги ті, невзгоди,
мов ті сині, незміримі
океанські води-

Не поможе сльоза щира,
краплі крові сточу
із серденька слов янського,
може, долю врочу.

Най раз доля руським дітям -
най раз щиро скаже,
що не наше верх вже возьме,

но лихеє, враже.
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V

«Не мні з тобов на прю ставати,
кобзар наш славний так зове,
мні сльози тілько проливати
за гріх, за злість, за всяке зле...»

За гріх-то наший, руський гріх,
за нашу ганьбу, людський сміх,
що ми з гнізда одного всі 
ненависні, незгідні, злі.

За злість, котру ми показали,
як зв язь ми руську розірвали,
за зло, що-м щиро обіймали
і все, що гідне, покидали.

10 червня 1876



ПРОКЛЯТА КЕРНИЦЯ

Ой узяв то козаченько,
взяв дівчину молоденьку,
заручену та й пухненьку,
і повів ї в густий сад,
в зелененький виноград.

Мов ті пташки у воздусі,
гуляв козак і дівчина,
хорошая, як малина.

Як у полі красний мак,
був хороший і козак.

По садочку вни ходили,
галузь-овоч вни ломили.

Найсолодшії малини
були губи у дівчини.

Найсолодші винні стручки
подавали білі ручки.
Козак їсть їх  аж морочить,
як погляне в милі очі.
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Ой у саду керниченька,
чиста, ясна, як слізонька.
Забаглось їм води пити.
«Подивімся, дівча миле,
ци керничка глибокая».

І дівчина подивилась,
закричала і умліла.
Зачав козак ї питати,
що в керниці там видати.

«Тебе, милий, там видати,
тому-м гірко заплакала:
личко твоє бліденькеє,
мов той цвіток, біленькеє.

Моргав мені бровоньками,
кликав мене рученьками,

губки твої щось шептали,
тяжку тугу повідали».

«Не плач, дівча миленькеє,
ти у мене дурненькеє,

тобі баби-чарівниці
говорили о керниці,

що хто на дно в ню погляне,

свою долю там побачить,

а то байки, моя рибко!
Йдім додому скоро-швидко!»

Труби, сурми затрубіли,
по всім краю гомоніли,
козаків то всіх збирають,
проти турка виряджають.
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«Будь здорова, моя мила!
Матір божа щоб мя вкрила!
А як з війни вже вернемось,
тогди певно поберемось».

І минало днів чимало,
много козаків вертало,
тілько Сенька не видати
та і вісті не чувати.

Ой у Шипці білі скали,
тисяч наших там упали,

кості руські там біліють,
де лиш дикі вітри віють.

Там і Сенько положився;
мало віку він нажився,
лишив дівча-сиротину,
мов у пущі ту калину.

І щоночі у садочку
можна видіть дівчиночку,
близь керниці часом стане
і у глибину загляне.

Темной ночі раз то було,
як сусідство все зачуло
голос любий, молоденький:
«Йду, іду вже, мій миленький!»

Скоро трупа витащйли
і в садочку схоронили...
Всі керницю обминають,
воду єї проклинають.
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На могилі дівчиноньки
посадили ягрдоньки,

соловії там сідали,

аж з Балкану ся вертали.

З теплих країв вість приносять,
там де мраки гроби росять,
гроби самі козацькії
на землиці болгарськії.

А керницю всі минають,
крестом святим-сь осіняють:
всіми людьми вна  погана
вовік клятою названа.

12/24 травня 1883



ДУМКА

Я загляну в гай зелений,
скорби мя змагають,
всі надії мого серця
марно пропадають.

Запитаюсь синіх горів,
де щастя буває,
тілько гомін від їх скалів
дурно-сь відбиває.

І подивлюсь на долину,
там красно і мило,
тілько щастя справедливе
нігдй там не жило.

І подивлюсь на то небо,
де звізди сіяють,
мислі мої загадочні

марно там блукають.

Запитаюсь мого серця:
«Коли прийдеш, доле?»
Серце тихо ми говорить:
«Ніколи! ніколи!..»

1885



ПРИМІТКИ

Перші сім віршів Сидора Воробкевича («То наші
любі високі Карпати», «Розлука козака», «Козак
Зоз>ля», «Чому русин плаче», «Де серце моє»,
«Мельничиха» і «Фата моргана») з явилися під загальним
заголовком «Думки з Буковини» 1863 р. в другій книзі
лііературно-художнього збірника «Галичанин»,
виданого у Львові за редакцією Я. Головацького і Б.
Дідицького. Пізніше твори письменника друкувалися
майже у всіх галицьких та буковинських газетах і
журналах, також в календарях, збірниках,
альманахах та шкільних читанках. Трьома віршами (дуже
поправленими) представлений він і в альманасі «Вік»,
виданому 1900 р. в Києві.

Окрема збірка віршів Воробкевича «Над Прутом»
побачила світ лише 1901 р. Ті підготував і видав
І. Франко. У передмові до книги він так писав про
характер і призначення цього видання: «...Одержавши
від шановного поета збірку його поезій, давніших і
нових, для надрукування в виданнях «У[країнсько]-
РІуської] В[идавничої] Спілки», ми вибрали з них те,
що по нашій думці може найкраще схарактеризувати
Данила Млаку  лірика і буковинця. З багатого
поетичного доробку нашого буковинського співака ми
вибрали невеличку, але запахущу китицю, і надіємось, що,
прочитавши сю книжечку, оцінять і полюблять поета
й ті, що досі привикли з маловаженням дивитися на
старші генерації. Багато з тих пісень гомонить нині
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скрізь по нашім краю завдяки гарній музиці самого
автора; та ми певні, що багато поезій, які появляються
тут уперве, так само матимуть силу будити в серцях
тиху, солодку музику поетичного настрою.

Нехай же ся збірочка буде ще одною ниткою, що
в яже молодші покоління зі старшими зв язком
симпатії і поваження на грунті одної великої любові до
рідного народу і його слова та до тих загальнолюдських
ідеалів добра, справедливості і братерства, яким
служить уся наша новіша література і яким вірно й
непохитно служить також у своїй скромній сфері наш
буковинський поет».

Відібравши з надісланих рукописів 103 вірші,
Фраико поділив їх на три тематичні розділи: «Над
Прутом», до якого ввійшли ліричні вірші й пісні;
«Балади і оповідання», що включав епічні твори на
історичні теми та віршовані обробки народних переказів
і легенд; громадсько-патріотична лірика об єднана у
третьому циклі «Чом красна Буковина?..»

1909 р. львівське товариство «Просвіта» у серії
«Руська письменність» розпочало тритомне видання
творів Воробкевича, підготоване до друку О.
Макосеєм. Упорядник писав, що він підготував близько 75
друкованих аркушів «без ніякої заплати, аби лиш
спасти від забуття щирого робітника». До першого
юма ввійшли поетичні твори, до другого проза і до
і ретього  п єси. «Мимо того,  зазначалося в
передмові до першого тома,  се видання далеко ще не
повне, се лише вибрані твори, бо не все, що Ізидор
Воробкевич писав, заслуговує довшої пам яті... Сим
виданням ми лиш рятуємо заслуженого письменника від
забуття та подаємо суспільності щонайважніше і
найцінніше з єго праць в тім пересвідченню, що всему
народові нашому, а особливо буковинським русинам,
робимо щиру послугу».

Перший том творів складався з 277 поезій, що
ділилися на два великі розділи: а) «Думки і пісні» та
б) «Балади і оповідання». У кожному з цих розділів
твори розташовано в хронологічному порядку. З
величезної кількості першодруків і рукописів Маковей
відібрав менш як третю частину. «Вибираючи поезії,
писав упорядник,  я дивився передовсім на те, чи
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бони з артистичного боку заслуговують на друк або чи
дають що нового до характеристики поетичної
творчості І. Воробкевича і єго часів. Для того я не приияв
у збірку досить багато таких поезій, що вже були
друковані, бо вважав їх слабими; натомість вибрав з
рукописів багато нових поезій, цікаві з того чи сего
боку. Всі поезії, що вибрав др. Іван Франко до збірки
«Над Прутом», є і в нашім томі, тілько розложені
хронологічно, коли роки написання можна було
найти».

Упорядникові удалося встановити дати написання
238 віршів з загальної кількості опублікованих ним у
томі.

Ті вірші, до яких Воробкевич створив і мелодію,
Маковей у змісті позначив зірочкою. Таких творів
нараховується 71 (четверта частина всіх надрукованих у
збірці).

Після Великої Вітчизняної війни твори
Воробкевича вибірково друкувалися у поетичних антологіях і
збірках: «Пісні та романси українських поетів», т. 2
(К., «Рад. письменник», 1936, стор. 163 170),
«Антологія української поезії», т. 2 (К., Держлітвидав,
1957, стор. 387 390), «Поети пошевченківської доби»
(К., «Рад. письменник», 1961, стор. 248 260) та ін.

В основу цього збірника вибраних поетичних творів
Воробкевича покладено прижиттєве видання «Над
Прутом». Збірник поезій (Львів, 1901), яким був
задоволений сам автор і у листі до видавця  І.
Франка  вислозив сяою вдячність. Вартість збірки «Над
Прутом» тим більша, що О. Маковей ясно вказує:
для того, щоб «можна було друкувати» вірші
Воробкевича, «заходила була потреба тут і там поробити
деякі поправки в мові і формі поезій»
(підкреслення наше.  Упор.).

У поданих тут текстах виправлено лише явні
друкарські помилки, що залишились непоміченими у
збірці «Над Прутом». Наприклад, «лялсв» на «лане в»
у реченні «Де з вірлами-соколами хлопем уганявся за
то» лялев»; («Гуцул-снротииа»), «му» (йому) на
«ми» (мені) у вірші «Коваль» («Циганочка-чорнявочка
задала му муки»). Паралельні написання типу
трумбіта», тримбіта і трембіта, цвисти і цвісти, у груди і у
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Груді, зелізо і залізо, люде і люди, слезов і сльозою
тощо, наявні у виданнях І. Франка і О. Маковея, у
цьому виданні уніфіковано. Широко вживані слова
подаються за сучасним правописом. Виправлено
також закінчення у словах терне, щасте, кохане, біганє
та ін. (терня, щастя, кохання, бігання), за винятком
тих випадків, коли це пов'язано з римуванням слів.

Збережено у цій збірці й зроблений Франком
тематичний поділ та розташування творів у межах
кожного циклу і додано до них ще два розділи:
«Жартівливі вірші» та «Пісні з драматичних творів». Під
творами, рік написання яких відомий, у прямих дужках
проставлено дати.

НадПрутом. Пісня «Над Черемшом» у
першому томі тритомника надрукована без назви під № 191.
До цього розділу перенесена і пісня «Заграй ти,
цигане старий», що у збірнику 1901 р. помилково
надрукована у розділі «Балади і оповідання».

Франківську назву циклу «Пісні без імення»
замінено на «Пісні без назв». У циклі «Д у м к и» вірші
І XXXIX і ЬІУ подані за збіркою 1901 р., ХЬ
І.ЛІІ  за першим томом творів Воробкевича (Львів,
1909).

Вірш XIX  «У Сучаві» у першому томі (№ 146)
не має назви.

Вірш XXIII «Заходить сонце, в багряницю»
опущено, ОСКІЛЬКИ він є першою, третьою й дещо зміненою
четвертою строфою вірша «Над Черемшом», що
надрукований на початку розділу «Над Прутом».

Балади і оповідання. До цього розділу
через малу поетичну цінність не ввійшли із збірки
1901 р. такі твори: «Озеро царя», «Скаменілий багач»,
«Поворот». Вірш «Заграй...» переставлено до розділу
«Над Прутом», як зв'язаний з ним тематично. За
першим томом творів подаються не включені до
фраиківського видання поеми «Гостинець з Боснії» та
«Гуцульська доля».

Чом красна Буковин а?.. За виданням
1901 р. тут надруковано «Збудилась Русь», «Моє
бажання», «То моя Буковина» (у першому томі вірш
надруковано без назви під № 102), «Де серце моє»,
«Рідна мова» і «Руська пісня».
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Оскільки вірш «Де серце моє» у першому томі
творів (№ 5) поданий у іншій редакції, наводимо її тут
повністю:

ДЕ СЕРЦЕ МОЄ

Де гори високі
І бори широкі,
Де бурі шаліють,
Верхи зеленіють,
Там серце моє!

Де коні степами
Гримлять копитами,
На волі гарцюють,
Сідла ще не чують,

Там серце моє!
Вірли де літають
І сонце вітають,
А води Дніпрові
Співають степові,
Там серце моє!

Де бездни глибокі
ї бистрі потоки,
Де чути трембіти
Солодкі привіти,
Там серце моє!

Де в краю козачім
Люд більше не плаче,
Бо доля прибула
И неволя минула,
Там серце моє!

Де згідливі люди
Горнуться до груді,
Своє величають
І вперед ступають,
Там серце моє!

Вірш «Рідна мова» відомий також у дещо
відмінних редакціях з пропуском третьої строфи (Див.,
наприклад, альманах «Вік», стор. 260 261).

Вірші «У степу» та «Згадка старини» тут
опущено, оскільки вони не належать до циклу «Чом красна
Буковина?..»

Решту віршів розділу, що не друкувались у
виданні 1901 р., подаємо за першим томом творів.

Жартівливі вірші. Зібрані у цьому розділі
вірші не друкувалися у франківському виданні. Важко
припустити, що їх Франко не схотів включати до
книги, бо й сам охоче писав «Нові співомовки» у дусі
народних жартів та віршів С. Руданського. Можливо,
ще Воробкевич, будучи духовною особою, не подав до
видавництва цих творів переважно вільнодумного
антипопівського змісту.

Пісні з драматичних творів. Всі вірші
цього розділу подаються за виданням «Твори
Ізидора Воробкевича, том третій», на титульній сторінці
якого значиться: «У Львові, 1911». У післямові Ма-
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ковея, датованій 31 грудня 1921 р., говориться, що
нндання тома затрималося «аж до другої половини
сего року», хоч друк його «зачався ще перед десятьма
роками і більша часть его була дійсно в тім році
викінчена». Більшість з поданих тут пісень взято з
мелодрами «Гнат Приблуда», а саме:

Пісня Митерчихи  бідної вдови  з 1 акту.
Пісня Кифіра (1)  старого чабана  з 2 акту.
Сцена під корчмою  з 3 акту.
Колискова  пісня божевільної покритки Аниці,

яка з дитиною на руках біля кладки через урвище
чекала свого звідника-багатія Семена, щоб помститися
(з 4 акту).

Пісня Кифіра (II)  з 3 акту.
Пісня Гната (Приблуди), що інвалідом

повертається з італійського фронту (з 5 акту).
Пісні з інших драматичних творів Воробкевича:
Пісня Петра і Марти з 2 акту мелодрами «Убога

Марта».
Пісні парубків (біля корчми) з 2 акту мелодрами

«Новий двірник».
Пісні Василини й Ксені дівчат, що повертаються

з поля,  з 4 акту тієї ж мелодрами.
Сцена біля канцелярії (мандатора)  пісні жінки

мандатора Зосі, селянки Параски Зозулишиної та
її доньки Одарки  з 2 акту оперети «Пан мандатор».

ДОДАТКИ

Вірші Григорія Воробкевича

Григорій Іванович Воробкевич молодший брат
Сидора Воробкевича, теж поет, що виступав під
псевдонімом Наум Шрам. Його талант був незрівнянно
меншим від таланту брата. Коло його тем вузьке: крім
елегійно-тужливої інтимної лірики, в якій лише зрідка
проглядали соціальні мотиви («Сон»), Гр. Воробкевич
на основі переважно історичних праць Костомарова і
під впливом творів Куліша писав ще поеми про
давнину, здебільшого овіяні козакофільською
псевдоромантикою. Кращою з його історичних поем є
«Берестечко», хоч і в ній багато вад.
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Зараз твори Гр. Воробкевича мають лише
історикблітературне значення. Він виступав проти
незрозумілого народові москвофільського «язичія», захоплювався
фольклором і писав народною мовою. У вірші «Сон»,
який І. Франко вмістив до антології української
лірики пошевченківського часу «Акорди», відображено
соціальний контраст: пани у розкішних палатах пиячать,
а трудящі тяжко страждають. Та закінчується вірш не
закликом до боротьби, а лише побажанням:

Почекаймо, руські браття,
усміхнеться доля!

Народився Григорій Воробкевич 10 січня 1838 р.
в Чернівцях. Виховувався разом з братом Сидором у
містечку Кіцмані в родині діда. Навчався в гімназії та
на богословському факультеті, який закінчив у 1860 р.
Родинні нещастя (особливо смерть молодої
дружини) й невиліковна недуга зумовили меланхолію й
відлюдкуватість поета. Це відбилося і в його творчості.

Перші вірші Григорій Воробкевич написав
німецькою мовою. Народні пісні, читання журналу «Основа»,
Кулішевої «Чорної ради» (прізвище одного з героїв
цього твору він обрав собі за псевдонім  Шрам)
були поштовхом до писання українських віршів.

Два роки Гр. Воробкевич був священиком у
Львові, але через доноси в консисторію повернувся до
Чернівців. Тут у реальній школі викладав історію,
географію і богослов'я. В 1881 р. став священиком у селі
Топорівцях недалеко від Чернівців. Помер 24
листопада 1884 р.

За життя поета його вірші друкувалися в
галицькій та буковинській пресі. У 1904 р. до 20-річчя з дня
смерті автора за постановою чернівецької «Руської
бесіди» їх видав окремою збірочкою О. Маковей.
Готуючи книжку за рукописами, Маковей подав і деякі
поезії «невикінчені, лише для характеристики автора і
його часу». У передмові упорядник зазначив: «Цілій
збірці я признаю передовсім літературно-історичний
інтерес з огляду на час, в якім вона була зложена
автором...»

Для нашого видання більшість віршів узято з
книжки: «Поезії Григорія Воробкевича (Наума Шрама).
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Видав др. Осип Маковей» (Чернівці, 1904). Оскільки
в ряді випадків Маковей робив виправлення у віршах
Гр. Воробкевича («щоб гладше вірш читався»), кілька
його творів дані тут за першодруками, а саме:

«Сон»  журнал «Правда», 1868, стор. 269.
«Мої думи»  «Правда», 1868, стор. 307.
«Моя дума»  «Правда», 1868, стор. 344.
«Берестечко»  чернівецький альманах «Руська

хата», 1877 ( стор. 20 25), виданий С. Воробкевичем.
Поезії з циклу «Думки»: II. «Ой, коли б я міг

сльозою і V. «Не мні з тобов на прю ставати»  теж
узяті з альманаху «Руська хата», 1877, стор. 5 8.

«Думка»  вперше надрукована в газеті
«Буковина», 1885, ч. 22. Тут дано за текстом «Буковинського
календаря на рік 1886», стор. 48.



ПОЯСНЕННЯ СЛІВ

Адамашка  шовк.

Бакхана  тобто вакханка, жриця бога вина й

веселощів Вакха у давньогрецькій міфології.

Банувати  тужити, жаліти чогось.

Баша  військовий начальник у татар і турків.
Безличник  нахаба.

Безрога  свиня.

Бельведер  альтанка на підвищенні.

Бербениця діжечка для бринзи.

Бервено  колода.

Вірувати  могти.

Богдапросте  дякувати (молд. бадапросте).

Бриндуш(к)а  квітка, весняний шафран.

Вакатися  відважуватися.

Ватра  вогнище.

В вузи ся сковпило  зробилися затори на річці з
колод.

Везир  візир, високий урядовець у турків.
Весіленько  весіллячко.

Вздріти  побачити.

Випалити  вистрілити.

Віда  знання.

Відай  очевидно, слід думати, напевне, здається.

Вістити  сповіщати.

Вмаїти  прикрасити (квітами).

Волошин  молдаванин, румун.

Волошка  молдаванка, румунка.
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Газда  господар.
Гвер  рушниця.
Гербат, гербата  чай.
Г илистий  гіллястий.

Гогот  птиця тетерев, тетерук, глухман.
Гой  зневажлива назва людей іншої віри (бідних).
Г олубець  танок.
Гордея намисто з монет; пояс.
Горішній  верхній.
Грань  жар.
Грунь  гірський шпиль.

Дамасценка  шабля з дамасської сталі.
Дараба  пліт при сплаві лісу.
Двірець  вокзал.
Денничка  ранкова зоря.
Дєдя  батько.
Діл  низина, долина.
Д нему  до нього.
Днесь  тепер.
Дримба  губний музичний інструмент.
Дружба  дружок (на весіллі).

Жалувати  виливати жаль, шкодувати за чимось.
Жичливий  доброзичливий, добрий.

Заглада  загибель.
Зарінок берег річки, всипаний рінню.
Звиватися  старанно працювати.
Згодитися  порозумітися.
Зільник  квітник.

Зріти  бачити.
Зуздріти  побачити.
Зціпнити  зімкнути, закрити(очі).

Кавалок  кусень, шмат.
Камрат  товариш.
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Катільон  прикраса, що її давала на вечорницях дів*
чина хлопцеві або навпаки.

Керманич  провідник (здебільшого плотогон на
річці).

Кітка  кішка.
Клаия  півкола з ЗО снопів.

Клевце  молоток, обушок.
Коверець  килимок.
Колюмна  колона.

Коновка  дерев яне відро.

Корч  кущ.
Крірвати  тяжко заробляти.

Латер  складометр дров.
Лебедіти  наспівувати; слізно просити, благати.
Легінь  парубок.

Ликувати  радіти, тріумфувати.
Літавиця  казкова жіноча істота-спокусниця.
Лянка  одяг з домотканого полотна з льону;

дранка.

Мамона  користолюбство.
Маючий  багатий.
Мильший  миліший.

Минатися  заходитись у плачі; помирати.
Минутись  померти.
Муть ридати  ридатимуть.
Мя мене.

Недолугий  невдаха.
Некрополь  кладовище.
Нім  перше ніж.
Нора  джерело.

Опришок  повстанець; розбійник.
Остеклість  скаженість.
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Остерія  коршма, заїжджий дім.
Отворити  відчинити.

Паприкаш  перець.
Пафтали  брошка; пояс із дорогоцінних металевих

листочків.

Пильно нам ся діє  нам ніколи, поспішаємо.
Плай  гірська стежка.
Повк  полк.

Полонина  пасовисько у горах.
Понехати  знехтувати.
Посилити  нанизати (на нитку).
Пощо  чому, нащо.
Припімнути  пригадати.
Присюди  навприсядки.
Провідець  провідник.
Просмика  стежка звірів у гущавині.
ГІрудом (плисти)  безладно.
Пструг  форель.
Пугар  келих.

Разом  раптом, враз.
Рантух  біле полотно, тут  хустка.
Ректи  сказати.

Риболов тут: птах рибалка.
Рікля давнє жіноче вбрання з вирізкою на

грудях.

Рожа, ружа  троянда.
Розлупати  розбити, роздробити.
Розпадатися  побиватися.
Розпукатися  розриватися.

Сарака  бідолаха, бідний, нещасний (молд.).
Сендзя  суддя (польськ).
Сли б  коли б.
Сокотитись  берегтися (молд.).
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Спімнути  згадати.
Сполокати  змити.
Спросити  скликати.
Старець  жебрак (зневажлива назва бідняка).
Саречий (міх) жебрацька (торба).
Стрій  одяг.
Стрільба  рушниця.
Стукатури  карнизи.
Сукманина  верхній одяг, рід свити.
Сходитися  зустрічатися.

Таліан  італієць.
Таляр срібна монета.
Там  туди.
Тертиця  груба дошка.
Терх, терхівка  вантаж, пакунки, що кладуться на

осідланого коня.
Ти (дам)  тобі.
Тобівка  торбинка.
Тогід  торік.
Торністра  військова сумка.
Трайстрина  торбинка.
Тратель  вексель на позичені гроші.
Трачка  лісопилка, тартак.
Трембіта  довга труба з ялнці, якою в горах

сповіщають про нещастя, смерть тощо.

Трійло  отрута.
Трудний  натруджений, змучений працею.
Трунва домовина, труна.
Трута  отрута.
Тулумбас  барабан.
Туск  сум.

Убочі  узбіччя.
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Файка  люлька.

Файний  гарний.

Факля  факел.
Фаля  хвиля.

Фез  феска, турецький головний убір,

Фербель  азартна картярська гра.

Фільварок  панський двір.

Флекев  парубок (молд.).

Флояра  довга сопілка без денця.
Фоя  хвоя.

Фрашка  іграшка, байка.

Царинка  обгороджений грунт недалеко від оселі,

переважно сіножать.

Цигар  цигарка.

Цимбрований  обкладений цямринням (колодязь).

Циприс  кипарис.

Чагар  кущі, чагарник.

Чей  адже.

Чура  джура, зброєносець.

Чуріти  тектн.

Шальвір  шахрай, ошуканець.

Шина  рейка.

Ширинка  хустинка.

Шіньйони  жіноча прикраса.

Шматирка  кватирка, чверть літра.

Шпіхляр, шпихлір  комора для збіжжя.

Штаєр  танець.

Штайрамт  місцевий уряд.

Шувар  водяна рослина, очерет.

Ялівець  шпильчастий чагарник.

Яничари  турецькі піхотинці.

Ясир  турецький полон, неволя.
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