


Від Видавництва 
І Аматорська сцена є підвалиною театру. І щой-

но тоді сповнятиме вона гідно своє виховне завдан-
ня, коли подаватиме глядачам правдиві, лицарські 
постаті, без шкідливих викривлювань і несмачних 
сцен. Завданням аматорської сцени є не лише фор-
мувати світогляд своїх глядачів, але й живим сло-
вом вщіплювати їм ці прикмети, завдяки яким наші 
предки стали безсмертні й перейшли в історію. 

З уваги на брак у нас цього роду драматичних 
творів, Видавництво „Наш Прапор" почало видавати 
бібліотеку для аматорських сцен 

„ А м а т о р с ь к и й Т е а т р " 
Кожний випуск містить докладні режісерські зав-

ваги про обстановку, типи, а в міру потреби ілю-
страції як повинні виглядати дієві особи й т. д. та 
вступ про пєсу. 

Перший випуск „Аматорського Театру" це драма на 
З дії з козацької бувальщини Меріям-Лужницького п. з. 

„Ой Морозе, Морозенку!" 
Другий випуск це пєса з нашого недаЕно-минулого Б. О. 

Пирятинського п, з. 
„їхав стрілець на війноньку!" 

Третій випуск це драма з часів боротьби з червоною 
Москвою, П. Мєрчука п. з. 

„Ми й д е м о в б і й " 
Четвертий випуск це драматичні картини минулого Б. О. Пирятинського 

„Цісарська Медаля" 
Пятий випуск це драма Меріям-Лужницького з часів Хмельниччини 

„ Д у м а про Н е ч а я" 
Шестий випуск це драма С. Чугайстра з недавно-минулого 
„На широких степах України" 
Семий випуск це драма Е. Задвірського 

„ Ч о р н о г о р а в о г н Г 
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ВСІ ПРАВА ЗБЕРІГАЄ ВИДАВЕЦЬ 
СОРУКЮНТ В¥ БИТОК 

Право вистави мають лише ці читальні „Просвіти", кружки 
„Рідної Школи", „Сільського Господаря" і інші аматорські гуртки, 
які є точними передплатниками часопису „Наш Прапор". 

Всі товариства, які не є передплатниками часопису „Наш Пра-
пор" а виставлялиб цю пєсу, відповідатимуть за нарушення автор-
ських прав. 

Головний склад: 
„ Н А Ш ПРАПОР" — ЛЬВІВ, К О С Ц Ю Ш К А 1а 

Друковано 2500 примірників 
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О С О І 

Олекса Довбуш 
Іван — його брат 
Юра 
Андрій 
Василь 
Карпинський 
Кривокульський 

шляхтичі 
Штефан Дзвінка 
Анна — його жінка 
Рушель 
Йосьо — шинкар 
Хая — його жінка 
Олена 
Марія 

гуцулки
Андрій 
Параня 
Дідуган 
Максим 
Дідушок 
Опришок — зрадник. 
Опришки, гуцули. 



і дія 
Середина жидівської коршми. Кімната велика й обширна з грубих 
дубових милів. Столи прості, дубові, такі ж стільці й лавки. В гли-
бині в кутку, невеликий шинквас. На ньому всього кілька пляшок. 
Поки піднесеться завіса, чути пісню. Але вона сумна, відчувається, 
що не почути б її, якби не горівка. Підноситься завіса — а пісня 
мовкне, леґіні не дотягли. Вирвалося ще кілька п'яних, хрипких го-
лосів, але і ті скоро вмовкли. На сцені старі гуцули й молоді леґі-
ні, гуцулки й дівчата. Старі за столом п'ють, молоді в гурті, між 

ними Юра. Йосьо за шинквасом. 

І. ЯВА 

ЮРА (до леґінів): Співай про нужду свою і запивай... запивай, бо 
на те пани коршми будують... а важся противитись, не йди в 
коршму — так ти бунтар, із Довбушем держиш. 

ЛЕҐІНЬ: Дєдю Юро, тихіше! 
ЮРА: Надто накипіло, сину, не годен спокійно дивитись на наше 

горе. А горя багато скрізь. Горе і сюди мене загнало — хоч 
в грудях так давить... 

ЛЕҐІНЬ: Хіба вже конче було йти сюди? 
ЮРА: Не треба кажеш? Я Дідушкові довг винен, стара була хора 

позичив, а тепер натиснув... грошей нема... мушу могорич ста-
вити, щоб почекав. І ставлю!... 

ДІДУ ШОК (від стола, де старі): Гей, Юро, місце стигне порожне. 
ЮРА: В мене кишеня порожна вже... 
ДІДУШОК: Йосьо дасть на борг... а за довг, я ж зачекаю, маєш 

свідків... 
ЮРА (випрохуючись): До дому час, чесні ґазди... 
ДІДУШОК: Свято сьогодні... неділя... Музик заклич, Йосю. Хай 

молодь танцює. 
ЛЕҐІНІ (заметушились, заіскрились у них очі): Свята правда... От 

музик нам. (Йосьо розклав руки — немов хотів сказати »що з вами 
зробити« і похитуючи головою, вийшов). 

ДІДУШОК: А покищо пісню, щоб про нужду-біду забути. 
ЮРА: Та в вас її нема... Вам що, вам весело... 
ДІДУШОК: Я хочу, щоб нині всім весело було... А нуже лєґіні, 

дівчата, красні... 
ДІВЧАТА: А якої вам?... 
ДІДУШОК: Якої-небудь — тільки, щоб не плаксива... 
(Дівчата починають пісню, веселу, безжурну. Всі підхопили, один 
тільки Юра сидить, звісив голову на руки. Він посумнів. Непо-

мітно входить Йосьо). 
Верховино, світку ти наш, 
Гей, як у тебе тут мило, 
Як ігри вод, пливе тут час 
Свобідно, шумно, весело... 
Ой, нема то краю, краю, над ту Верховину, 
Хочби мені погуляти хоч одну годину... 
З верху на верх, а з бору в бір.. * 



II. ЯВА

Входить Штефан Дзвінка з плетеним канчуком в руці 

ШТЕФАН: Мовчіть! Геть від столу... 
Пісня рветься — всі мовчка глянули в двері, побачили панів, що вхо-
дять — відступаються в кут похнюплені, але мовчки. Ввійшли: Кар-
панський і Кривокульський, між ними в панському одязі жінка Ште-

•фана, Анна Дзвінка.
ЙОСЬО (скоро вискочив ізза иіинквасу, кланяється панам низенько, 

стіл застелюе білим обрусом). 
КАРПИНСЬКИЙ: Ну, псяюхо, щож, вгощай нас! Бачиш з дороги. 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Але добре! Бо під канчук затанцюєш! 
ЖИД (усміхається силувано): Я панам ясновельможним стелюсь 

в ноги, (влесливо): Чим можу панам служити? 
ІКАРПИНСЬКИЙ: Почастуй нас добрим румом і подай добру рибу, 

(до Кривокульського). Ну, вашмосць, розгощаймось. Перед нами 
ще дорога. Ну, пані Дзвінка, сядьте з нами. Штефан не сердити-
меться, правда, вашмосць, Кривокульський? 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Безумовно. 
КАРПИСЬКИЙ (сів, побачив Дідуиіка): А, Дідушок! Що чувати? 
ДІДУ ШОК (дуже уклінно): Все в порядку, ясний пане. 
КРИВОКУЛЬ.: їм добре жити в вашмосці. Святкують, а може Дов-

буша чекають... 
КАРПИНСЬКИЙ: Алеж вашмосць, то інтерес... я хитро з ними по-

ступаю... маю штири коршми. 
(Йосьо ставить на столі присмаки). 

КАРПИНСЬКИЙ: Ще принеси одну чарку. Хіба не бачиш, що між 
нами сидить дама. 

ЙОСЬО: Як ясний пан бажає, зараз служу (приносить чарку). 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: А наша гарна Дзвінка постарається вже, щоб 

їмость привела вам (підморгує) сина. 
ДЗВІНКА (сміється дзвінко). 
КАРПИНСЬКИЙ: Тоді я вже нічого не жалів би... озолотив би за це... 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Гостей вашмосць сподівається багато. 
КАРПИНСЬКИЙ: Обіцяли приїхать... (До людей по хвилі): А ви, 

чому так втихли... пийте! Пийте! 
ДІДУШОК: Та ми пили ясний пане. 
КАРПИНСЬКИЙ: А про Довбуша не чували? 
СТАРИЙ ГУЦУЛ: Та на біса він нам здався, хіба мало маємо своїх 

клопотів. 
ЮРА: Ми й так бідні... 
КАРПИНСЬКИЙ: Ваша правда. Він розбійник і нині, завтра на 

шибениці повисне. Ми на.нього полюємо,, як на звіра, і як звіра 
його вбємо. 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Та такого харцизяку вбити мало, його на 
паль посадити, четвертувать. Коби йому попасти в мої руки. 

КАРПИНСЬКИЙ: І схопимо... А покищо ви вашмосць пішліть кого 
по Рушеля, бо ніччу небезпечно. 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (кричить в двері): Гей, Штефане, скокніть по 
Рушеля. Та не гайтеся! 



ШТЕФАН: Слухаю, ясного пана. А жінка моя остане тут, чи поїде 
з панами? 

КАРПИНСЬКИЙ: її воля, а ми самі дуже раді, правда вашмосць? 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (усміхається і потакує головою). 
ДЗВІНКА: Ласкаві пани вибачуть, я тут зажду чоловіка і вже 

разом приїдемо. 
КАРПИНСЬКИЙ: Що? Вже пані побоялась, з нами їхать? Чуєш, 

вашмосць, Кривокульський! Хе, хе, хе! 
ШТЕФАН: Як панська воляа вона поїде з панами. 
КАРПИНСЬКИЙ: Ваша жінка — не хлопка, в неї своя воля, а вхлоп-

ки ми не питали б. Звісно. 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Свого чоловіка видно любить. 
ШТЕФАН: Рік всього, як ми побрались. 
КАРПИНСЬКИЙ: Ще кохання... Ну, молодість свої права знає. Ми 

про себе того вже не сказали б... 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: І в нас найдеться сила. І якби так... (обли* 

зуючись, очі жадно горять. Він зором на Дзвінчі опинився): мо-
лода, палка... то ще... хе, хе, хе... 

КАРПИНСЬКИЙ (ділово, повільно): Ну, пане Дзвінка вирушайте. 
Візьміть слугу із собою, бо самому їхать лісом маркотно й не-

- безпечно. 
ШТЕФАН: Слухаю, (перешіптується 'з Аннюю. Кланяється панам 

і скоро відходить). 
КАРПИНСЬКИЙ: Щасливо! Тільки повертайте скоро. Бавитись бу-

демо завтра... 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (улесливо, але нахабно): А тепер наша пані, 

сама вже, без опіки. Коби так музик тут, краковяка, чи мазураї— 
ЙОСЬО (скоро-вдоволено): І музики зараз будуть. Я вже ясних па-

нів сподівався. 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (до Дзвінки): Коби скоро! (Дзвінка, наче не 

чула). 
КАРПИНСЬКИЙ: А ви, люди, не мимріть там. Заспівайте, щось 

веселе. 
ЮРА: Ми панам співать не вмієм — ми прості люди. 
ДІДУ ШОК (заохочує): Ледіні, ану сміло. Чи ледіні відваги уже 

не мають, а як баби. 
ЮРА (голосно - вибухом. Йому ці слова, наче без волі власної вир-

вались): Ще буде не вподобу — канчуками нагородять! 
Всі зглянулись на Юру, залякались. Хвиля мовчанки. 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (станув. Довго дивиться на гуцулів і пясту* 
ком в стіл гримнув сильно): Як, відмова?... Співай, хаме, як пан 
каже: Якби так було в мене, я залупцювавби канчуками... (важко 
сів. Дише): Розпустив вашмосць те бидло... 

СТАРИЙ ГУЦУЛ (кланяється — тихо): А що панам заспівати? Що 
ясні пани хотіли б? 

ЙОСЬО: Ви не чули? Щось веселе. 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (зірвався. Плюнув в очі): Геть, проклятий хаме. 

Не співай, як просити треба. Я розказувати знаю. 
КАРПИНСЬКИЙ (садовить його): Успокійся вашмосць. Не треба 

так гарячитися,. Хіба важно, що він спитав. А ви люди заспі-
вайте! Заспівайте, гарну пісню. 



КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Ні! Тепер - не треба. А як вашмосць хоче -
хай сам слуха... (виходитьД, а я вийду. 

КАРПИНСЬКИЙ (здержує): Алеж, вашмосць Кривокульський, успо-
кійся... поволеньки... Не хочеш пісні — так не буде. Ідіть люди 
всі домів вже. 

(Загальна метушня. Всі збираються до відходу. Йосьо заступив 
дорогу й до Карпинського): 

ЙОСЬО: Ясний пане, пробачте, але люди най в кутку остануть„ 
Вони тут напили — а не розчислились навіть. Хай ясний пан при-

- каже, щоб остались. 
КАРПИНСЬКИЙ: Про мене — хай остануть (сідає — і пє). 

III. ЯВА 

Входить Хая 

ХАЯ: Казав пізніше. (побачила панів): О, ясні пани! (кжняється) 
Які гості! Витаю! 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (гостро): Хто пізніше? 
ХАЯ (улесливо): Я, ясний пане, за музиками ходила. 
КАРПИНСЬКИЙ: Може краще, що так сталось. 
ЛЕҐІНЬ: Шкода. Дармо ждали. 
ЮРА: Дармо, бо канчуків не скоштуєш. їм щонебудь не вподоби:. 
ЛЕҐІНЬ: Дядинюка пани люблять. 
ЮРА: За тобою не обстоїть, бо підлиза. 
КАРПИНСЬКИЙ: Гей там! Тихо! Пийте й раді будьте, що в одній 
, з панами хаті. 
ДІДУШОК: Ми раді! Дуже раді! Спасибі! 
КАРПИНСЬКИЙ (вдоволений): А ви, пані Дзвінка, надумались їхати 

нами, чи залишаєтеся? 
ДЗВІНКА: Зажду і удвох з Штефаном приїдемо, '(усміхається): 
: Бо він заздрісний за мене. 

КАРПИНСЬКИЙ: Ваша воля. Тільки, щоб сьогодні були в мене. 
Вас важна чекає справа. . , 

ДЗВІНКА (певно): В цих справах я вже бита. Сам пан Кривокуль-
ський засвідчити мені може (кокетерійно до Кривок.): Правда, 
ясний пане? 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (що добре попивав і вже удобрухався): Щира 
правда. .Наша Дзвінка і красуня і прекрасна господиня, ну, 
і добра повитуха... Ха, ха, ха! 

КАРПИНСЬКИЙ: Я дуже радий... Гейже, жиде! Йосю! 
ЙОСЬО: До услуг, вельможний пане! 
КАРПИНСЬКИЙ: Все впиши на мій рахунок. Почислимося обидва, 

а тепер нам час в дорогу. 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Даємо тобі в опіку оцю даму — ти за неї 

платиш горлом. За один її волос — шкуру злупим. 
ЙОСЬО: В мене певно, як у раю. 
КАРПИНСЬКИЙ: Певно, кажеш? А якби налетів Довбуш? Хіба 

руку з ним тримаєш. 
ЙОСЬО: Хай Господь мене боронить. Я з харцизами здалека. В мене 
- чесні справи. Чесний гандель. 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (сміється): Чесний гандель, кажеш, жиде. І не 



заікнувся навіть, не Стануло в горлі слово... Я десяту взяв би 
частку з того, що береш в опришків. 

ЙОСЬО: Ясний пане... 
КАРПИНСЬКИЙ (перерите, клепає по рамені): Ну, ну, годі! Ві-

римо. Тільки уважай... (моргає оком на Анну). 
ДЗВІНКА: Ей, панове, та вже годі. За кого мене берете? Я не 

цяцька, а відважна молодиця! Щоби мені Довбуша боятись, як 
не боюся навіть чорта. 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (регочеться): Го-го-го! Наша Дзвінка ще готова 
сама на ретязі Довбуша у двір вашмосці привезти. Козир-мо-
лодиця! 

КАРПИНСЬКИЙ: Вірно, за такою красою — Довбуш поом воло-
чився-б... Але він не гідний краси такої... Це тільки шляхотноі 
варта крови... (крутить вус)* Прощайте, красна Дзвінко... ще 
сьогодні побачимось у мене... 

ЙОСЬО: Слуга ясного панства, як пес вірний. На дорогу жичу 
щастя... 

Шляхтичі вийшли. Кривокульський, ще по дорозі глянув у бік гу-
цулів, плюнув. Анна станула у вікні. 

СТАРИЙ ГУЦУЛ: Слава Господу — що так скінчилось. 
ЮРА (з докором): Просив я йти додому. 
ЛЕҐІНЬ: Алеле бо то чортяка лютий — сам сатана заліз в рижу 

шкуру. 
ДІДУШОК: Що говорити, на біду не треба багато. 
ЛЕҐІНЬ: Ми тут всі свої. 
ЙОСЬО: Ну, ну... Але я того слухать не хочу. 
ДЗВІНКА: Гей, слухайте! Не знаю, як вас звати. 
ЙОСЬО: Неважно! (сміється). Як звав, так звав, коби що дав тільки. 

Чим служити? 
ДЗВІНКА: Відпочити хочу. Може кімната вільна є у вас? 
ЙОСЬО: Го! Чи одна! Сам цимес! Цісарська! Хаю! Хаю! 

IV. ЯВА 

Ввійшла Хая 

ХАЯ: Чого тобі? 
ЙОСЬО: Відведи нашу гостю у світлицю. 
ХАЯ (до Дзвінки): Дуже прошу! Там так чистенько! І спокійно.. 

Спаїи можна. Чого бо там не можна! Ніхто навіть не загляне. 
Прошу! Прощу! (обидві відходять). 

ЙОСЬО (вдає злісного): Чого ви всі, дурні! Де можна говорити 
таке при бабі, що з панами разом сиділа. Ще мене хочете в біду 
ввігнати. 

ДІДУШОК: А яж не кажу! 
ЮРА: Хіба вже й сказати нічого не можна? 
СТАРИЙ ГУЦУЛ: А щож вдієм. В них військо, служба, право,; 

а за нас хто? 
ЛЕҐІНЬ: Один Довбуш. 
ДІДУШОК (глянув гнівно на нього): Замовчи, бо!... 
ЮРА: Ґазди, нам пора домів. 



ДІВЧАТА: Так, так, дєдю! Ми вже йдемо! 
Чутко здалека пісню. Слів розібрати не можна, тільки по мельодй 

пізнати, що це бадьора, мужеська пісня. 
СТАРИЙ ГУЦУЛ (наслухує): Знову хтось. 
ЛЕҐІНЬ (станув в дверях, наслухує теж): Це відай вже наші. 
ДІВЧИНА: Я боюся. Ходім домів. 
ЛЕҐІНЬ: Пожди! Музики прийдуть зараз. 
ДІВЧИНА: Ні, ні! Нізащо! Ходи, Андрію! 
2. ЛЕҐІНЬ: Хіба знаю! Ходім, Васи! 
ДІДУШОК (голосно): Як так, то всі йдем додому. Гей, Йосьо! Горни 

гроші. 
ЙОСЬО (жадно розчисляє кожного. До Юри): Тобі, Юро, ще бра-

кує! Ну, що буде? 
ЮРА: Решту віддам в тижні. 
ЙОСЬО: Віддам в тижні! Не треба було пити. А хто поручить? Га? 

Ти що, хлистак? (гуцули відходять). 
ЮРА (розглядається. Дідуиюк відходить останній): Хоч Дідушок. 

Вони знають. 
ДІДУШОК (не оглядається на нього. Дивиться вбік): Я не знаю. 

Я знаю, що ти мені довжний. Роби, як знаєш! (пішов). 
ЙОСЬО: Чуєш? 
ЮРА: Невже? Невже на сміх мене... 
ЙОСЬО: Скидай сердак... Я знаю... ти (цідить слова) премудрий... 

бунтуєш проти коршми... 
ЮРА: Я бунтую? 
ЙОСЬО: Нині з леґінями, що балакав? Йосьо чув добре. В нього 

стіни мають вуха... (термосить за сердак) Стягай... 
ЮРА: Змилосердися, Йосю... бійся Бога... я віддам... віддам 

в тижні... 
ЙОСЬО: Віддаш гроші — то я віддам! Мудрагель... проти коршми.... 

(стягає силою і несе в ванькір). 
ЮРА: безрадно стоїть в довгій сорочці поверху штанів. Обтер 

сльозу. Відвернувся. Дрижить. Пісня вже була втихла перед хви-
линою. Двері широко розчиняються. 

V. ЯВА 

Входять опришки з шумом, гамором. Жид вбіг 

ЙОСЬО (заскакав): -О, які гості! Прошу! Розгостіться! Що пан 
Довбуш скаже дати? 

ДОВБУШ (не звертає уваги на жида, до Юри): Ти що? Чого сер-
дак скинув? Що тут робиш? 

ЮРА (гірко. Давить біль): Я був довжний Дідушкові гроші. Не 
мав з чого віддати, він дав проволоку, але казав горівкою часту-
вати його і свідків. Я мусів, бо хотів із скаргою йти до пана... 
(по хвилині): Всі мої пропили гроші, ще й в борг взяли. І він 
стягнув за борг сердак... На сміх виставив... а вдома жінка, діти... 
голодні... 

ДОВБУШ (стоїть мовчки, думає. Тихо): А де ті, що з ними пив? 
ЮРА: Пішли додому. 
ДОВБУШ: А тебе залишили на що? На сміх! На наругу! Пощо 



було йти сюди? Ах, те безмірне наше горе! Брат на брата канчук 
плете! (по хвилині): Ти на нас не дивися. Ми мусимо. Наше 
життя — то сьогодні — а завтра, як Бог дасть. Ми забутгя і від-
ради шукаємо в горівці. Вона нам дає відвагу, а для вас вона 
руїна. 

ЮРА: Я знаю... не хотів іти сюди. 
ДОВБУШ: Гей, жиде! Віддай сердак. 
ЙОСЬО (не охоче): А хто мені заплатить? 
ІВАН ДОВБУШ: Мовчи, псявіро! Калфа каже, так віддай, а хочеш — 

то зараз заплатимо! 
ДОВБУШ (до Юра): Дідушкові перекажи, що Довбуш казав, щоби 

він сам тобі заплатив за горівку, а людей, щоб не тягнув 
в коршму... бо Довбуш пімстить кривду... 

ЙОСЬО (дає сердак, люто): Твоє щастя! 
ЮРА: Спасибі вам! 
ДОВБУШ (кинув йому гроші на стіл): А це віддай довг свій. 
ЮРА: Велике спасибі... Я памятати буду! Бог заплатить! 
ДОВБУШ: Іди здоров! (Юра пішов. До Йося): Жиде! Нам по 

порції горівки і закуску. Але скоро! Ми часу не маємо сьо-
годні... 

ЙОСЬО: Ну, а де сьогодні ви підете? 
ДОВБУШ: Не твоя справа! 
ЙОСЬО: Ну, ну, я вже нічого! (подає горівку). 

Опришки пють. Весело. Гамірно• 
1. ОПРИШОК: Калфо, можна заспівати? 
ДОВБУШ: Тільки не голосно! 

(Зачинають пісню. — Співають не 1надто голосно). 
Гей,, браття опришкиу долийте горівки, 
До ватри докиньте ще дров... 

VI. ЯВА 

Входить Дзвінка, ніким не помічена. Станула, оперлась об одвірок. 
Вона заслухана, як заворожена. Любується піснею і молодими, 

відважними опришками 

ІВАН (по часі — рукою здержує пісню): Олексо, доволі — хіба час 
в дорогу. 

ДОВБУШ: Йдемо зараз! Ну, леґіні, досить на сьогодні. Ну, як 
•там, Йось! (він глянув вбік і замовк зразу, зір його зустрівся 
з очима Дзвінки). 

ЙОСЬО: Ну, чого потрібно панству? 
ДОВБУШ: Хто ця жінка? Це не з наших. 
ЙОСЬО: Я сам добре ще не знаю. 
ДОВБУШ: А що в тебе вона робить? 
ЙОСЬО: Вона тут на чоловіка чекає. 
ДОВБУШ: Чоловіка! Кажеш, тут чекає? (встає, підходить до 

Дзвінки): Щож, красавице, у цій коршмі на безлюдді не боїшся 
сама чекати чоловіка? 

АННА: А чогож мені боятися — я не сама. 
ДОВБУШ: А хтож ще є? 



АННА (сміється): А вас, як багато! 
ДОВБУШ: А нас самих ти не боїшся? 
АННА: А чогож вас мені боятись? 
ДОВБУШ: Ти відважна молодиця. А Довбуша не боїшся? Якби так 

сюди наскочив. 
АННА: Ви мене оборонили-б. 
ДОВБУШ: Віриш, що я боронив-би? А може ще сам поміг би вкрасти 

йому таку кралю? 

VII. ЯВА 

Входить Дідуган Дєдинюк із скрипкою 

ОПРИШКИ: О, музика! 
ДІДУГАН: Не для вас прийшов я грати... (йде похмуро і сідає 

в кутку на гіереді сцени): Вам хай чорти грають. 
1. ОПРИШОК: Чому, діду? 
ДІДУГАН: Спитай у ватажка свого. 
3. ОПРИШОК: Він є! Хіба не бачиш!.... Ходи, діду, випєш! 
ДІДУГАН: Самі пийте! 
3. ОПРИШОК: Не хочеш, як хочеш! 
ДІДУГАН: (настроює скрипку і злегонька награє сумовиту мельо-

дію підчас розмови Довбуша з Дзвінкою). 
ДОВБУШ: Такої красуні я, єй Богу, в житті не бачив! Де ти до 

цього часу жила, що тебе не бачив я в наших горах? 
ІВАН: Олексо, нам час в дорогу. 
ДОВБУШ: Іду зараз!. Готовіться! (до Дзвінки): Ну що, скажи, де 

бувала? 
АННА: Навіщо вам? Ви вже й так відходите і хто зна чи ще в житті 

вдруге нам доведеться зустрітитися. 
ДОВБУШ: Я думаю, що так. 
ІВАН: Леґіні — ми йдемо! (відходять. В дверях): Поспішай за нами! 
ДОВБУШ: Ідіть! (до Дзвінки): Я тебе шукати буду і знайти мушу<1 
АННА: Навіщо я вам здалася ? 
ДОВБУШ: А навіщо нам краса гір, краса полонин зелених, високих, 

стрімких смерік? Щоб любити і подивляти — і на те теж жі-
ноча краса... (по хвилині): Як я все прагну осягнути найвищий 
і найстрімкіший гірський шпиль, так теж прагну жіночої краси. 
Цей гін в крові моїй — він додає мені охоти до життя, без нього 
був би я невільником-рабом... 

АННА (перебиває): Ви лякаєте мене. Мене огортає страх. Ні, ні... 
Ви йдіть, лєґіні ждуть вас. Ідіть, щоб нам більше не стріча-
тись... Серце моє чує, що стрічі наші — принесли-б нам нещастя 
тільки. 

ДОВБУШ: Дозволь покохать тебе. Покохать буйною любавю, а вір> 
нічого не стане нам на шляху... 

АННА: Кохать? Яж вас не знаю, нг ви мене!... Ха, ха, ха! 
ДОВБУШ: Я знаю... хто ти. Ти — Краса! І я красу кохаю. А я? Ска-

жу тобі, хто я. Я ґазда і гуцул. Жию недалеко звідсіль. Як хо-
чеш, ще нині візьму тебе в свої хороми. 



АННА: А я жінка — маю чоловіка і він ось-ось надїде — і ми 
розійтись мусимо... (по хвилині): Іди, там ждуть тебе — бувай 
здоров... (хоче йти)» 

ДОВБУШ: Стрівай ще мить! Дай налюбуватись красою! 
VIII. ЯВА 

Входить Андрій 
АНДРІЙ: Калфо, йди — ледіні не хочуть ждати. Вже пізний час. 
ДОВБУШ: Часу доволі ще. 
АНДРІЙ: Іван лихий — казав, щоб ти скоро йшов. 
ДОВБУШ: Скажи Іванові, як ждать не хоче, хай сам іде. 
АНДРІЙ: Подумай, Калфо! 
ДОВБУШ (строго): Подумав вже. 
АНДРІЙ: Так ти не йдеш? 
ДОВБУШ: Прийду пізніше. (Андрій пішов)-
АННА: Чому не йдеш, як тебе кличуть? Знаєш, під ніч і небез-

печно їхать, як тебе оставлять. 
ДОВБУШ: Чорт з ними. Я знаю сам куди мені дорога. 

IX. ЯВА 
Входять Іван і Андрій. 

ІВАН (хмурний): Що ти на сміх лишаєш товариство! Леґіні на-
терпляться, знаєш сам, часу шкода. 

ДОВБУШ (жартівливо): Якого біса причепились, як репях до ко-
жуха. Часу досить, а не хочете, так не ждіть. 

ІВАН: Тепер таке балака, бо баба з ним. Іди у хату, бабо. 
ДОВБУШ (скипів, грізно): Не смій до не свойого діла пхати носа! 
ІВАН: Велика цяця! Образив! Не бійся, знаю я цей рід! 
ДОВБУШ: Не смій зневажати її — а то... 
ІВАН (грізно, дивиться йому в очі): А то що? 
ДОВБУШ: Убю, як пса... 
ІВАН: За бабу, дурню... 
ДЗВІНКА (лопнула дверми і утікла). 
ДОВБУШ (кинувся до дверей. Гримнув кулаком. Зачинені» До Івана — 

грізно, цідить слова): Що ти зробив, дурню? (обернувся до всіх): 
Ідіть собі під три чорти без мене. 

ДІДУГАН (як гадина сичить): І добре зробиш. 
ДОВБУШ: (скоро глянув в його бік, долонею затулив очі, протер 

чоло і опустив голову). 
ІВАН (перемагає лють): Іди, чекають там. 
ДОВБУШ (не дивиться на нього, в ньому боротьба): Іди до чорта! 

Мене залиши... іди, а то лоба розчереплю і не подумаю, що брат. 
X. ЯВА 

Входять опришки 
ІВАН (з глумом в голосі): Він визволить гуцулів прагне від панів* 

а сам панської суки чепився за спідницю, і справу на призво-
ляще оставляє. 

1. ОПРИШОК: Що сталося? 
2. ОПРИШОК: Калфо, ходи, на дворі вже смерклося. 
ДОВБУШ: Ви всі ідіть, мене в спокою лишіть. Я з вами нині нікуди 

не піду, (показує на Івана): Хай він веде... 
3. ОПРИШОК: Калфо, що сталося, скажи. 



2. ОПРИШОК: Може хто образив? 
ІВАН (твердо): Я образив, самі йдіть. Ваш калфа тут остане, бо 

його вчарувала панська сука! Він вже не наш ні серцем, ні ду-
шею, бо серце і душу зіставив тут. А трупа і поганця, що підлу 
бабу вище за товариство ставить, нам не треба... 

ДОВБУШ (зривається, вхопив за топірець): Не смій її зневажати, 
бо лоба розчереплю (замірився). 

ІВАН: Ти так, до брата й товарцст|ва... Ти нині випив забагато... бо( 
за бабу, за ганчірку... назівать її інакше не можна. Вона має 
чоловіка... 

ДОВБУШ (кинувся скоро, вхопив його за горло і підніс тапір): 
Так, гаде, пропадай! 

Опришки кидаються між них. Метушня. 
ОПРИШОК ВАСИЛЬ: Калфо, опамятайся, він брат. 
2. ОПРИШОК: Та пекло їй, тій бабі! 
ІВАН: Пустіть!... Нехай іде. 
Тут поділилися на дві групи. Олекса скочив, щоб вдарити Івана, але 
Іван вчас відскочив і Довбуш вдарив опришка по голові; той тільки 

зойкнув і простягся, а Іван вдарив Олексу в ногу. 
ДОВБУШ (засичав з болю): Нога... кусаєш, гаде, сильно... (кинувся, 

щоб вдарити Івана, але ззализся на землю. Метушня). 
ІВАН: Пролялась братня кров... (крізь зуби ледви чутно): Горівка... 

любов... (стрепенувся): Діду, огляньте йому рану... і леґіня... 
а я піду... обидвом нам годі вже ходити... від нині наші дорогц 
ріжні... 

ДОВБУШ: Щоб не сходились більше... 
ІВАН: Леґіні, хто зі мноюі? (дехто підходить. Виходять. Іван на по-

розі оглянувся, станув): Прощайте, ледіні... Прощай, Олексо... 
Не треба було дозволяти пити... згарячу це... (пішов). 

ДОВБУШ: (мовчить. Дідуган оглянув опришка і тільки махнув 
рукою). 

ДІДУГАН: 3 нього досить... (до Довбуша): А тобі нічого. Поду-
жаєш. 

XI. ЯВА 
Вбіг леґінь 

ЛЕҐІНЬ: Калфо, до коршми шляхта їде. Що нам звелиш робити? 
(побачив метушню): А це що? 

ДОВБУШ: Іди скажи леґіням... 
ЙОСЬО (вискочив зпід шинквасу, заляканий): Ми вас заховаєм. 

Боятись нічого, а ледїні сховаються в дворі, доки пани не пе-
реїдуть... 

ОПРИШКИ: Калфо, хай так буде. 
ДОВБУШ: Його занесіть в ліс... там його закопайте, хай на вільному 

опочиває, як вільний жив. (Ледіня виносять, а Довбуша пере-
водять до кімнати). 

XII. ЯВА 
Входить Хая 

ХАЯ (дуже перелякана, тремтить): Я думала, що то вже кінець; 
всьому. 

ЙОСЬО: Я теж нівроку налякався. 
ХАЯ (несміло): Йосю, то їде шляхта? 
ЙОСЬО (не розуміє): Ну, шляхта... 



ХАЯ: Йосю, а якби ти так видав цього розбишаку... Знаєш, скільки 
на його голову талярів наложили... 

ЙОСЬО (злякався її слів... оглянувся): Пст... Чи ти здуріла? Ти 
не знаєш, що то Довбуш? За ним всі гуцули, а гуцули нарід 
мстивий... 

ХАЯ: Ну, а хто буде знати? 
ЙОСЬО: Ні... ні... ані слова... як життя тобі миле! 

ХНІ. ЯВА 
Входять Рушель і ІІІтефан 

ЙОСЬО: (вже в останній хвилині дає Хаї пальцем на устах знак, 
щоби мовчала). 

РУШЕЛЬ: Ну, деж. пани? Невже так скоро вспіли відїхати? 
ЙОСЬО: Вже давненько від'їхали, вельможний пане. 
РУШЕЛЬ: Шкода, пане Штефане, що ми так кіньми гнали, (до 

Штефана): їдем дальше. 
ШТЕФАН: Поїдемо, (до жида): А моя жінка, Йосю? 
ЙОСЬО: Спочиває... Може закликать? 
ШТЕФАН: Іди, поклич... Або ходімо вдвох. Вибачення прошу, ясний 

пане. 
РУШЕЛЬ: Ідіть, (проходжується по кориімі): Подай кухоль меду! 
ХАЯ: (подала... і наче хоче щось пильного сказати, заскакує коло 

нього). 
РУШЕЛЬ: Ти чого? Сказать що хочеш? 
ХАЯ (шепотом): Я маю щось дуже важне... але; як пан надгоро-

дить... Заробити можна багато... 
РУШЕЛЬ (зацікавлений): Ну, скажи, побачимо, а якщо зажне... 
ХАЯ (таємничо): Ой, дуже важне,... (тихо, але виразно): Я знаю, 

де Довбуш є тепер... його можна легко зловити. 
РУШЕЛЬ: Довбуш?... От діло важне... На біса мені з ним заводи-

дить... Краще поклич Штефана, в нас так часу обмаль. 
ХАЯ: (зніяковіла, неохоче вийшла). 
РУШЕЛЬ: (плеще в долоні). 

XIV. ЯВА 
Входить слуга 

РУШЕЛЬ: Максиме! Тут є Довбуш — він в коршму певно прийде, 
тому останеш тут і скажеш йому, що завтра в Карпинського 
вдома нікого не буде — ми на лови їдемо... Заховайся в куток 
і куняй... (слуга це робить)• 

XV. ЯВА 
Входять Штефан, Анна, Йосьо і Хая 

ШТЕФАН: То моя жінка, ясний пане! 
РУШЕЛЬ: Приємно бачити... (до неї): Певно очі виглянули, ску-

чали за чоловіком? 
АННА: Боялася на тім безлюдді... Самітна... Небезпечно... 
РУШЕЛЬ: Такій красуні лякатись нема чого... Вам і звір дикий 

не вдіяв би лиха. Пане Штефане, пора в дорогу, (до Хаї): Це за: 
кухоль меду, (платить. Пішли)» 

ХАЯ (по хвилині): Знаєш, Йосю, — він нічого. 
ЙОСЬО: Що нічого? 
ХАЯ: Ну, я казала... 
ЙОСЬО: Що казала? 



ХАЯ: За Довбуша... а він нічого... ані слова... 
ЙОСЬО (злісно): Чи ти вдуріла?... Нещастя хочеш на мою голову 

звалити... Ох, той бабський розум... Пст... це вони... 
XVI. ЯВА 

Довбуш, Дідуган і опришки. 
ДІДУГАН: Вже від'їхали?... 
ЙОСЬО: Слава Богу... вже... а я так боявся... сто талярів такий ішіас 

варта, я пів життя втратив... 
ДОВБУШ: Не бійся! Чорти не пірвуть так скоро. Зачекають ще на 

твою душу, (побачив слугу): Ти що тут? 
СЛУГА: Діло маю. (на боці розказує тихо Довбушеві) 
ДІДУГАН: В мене самого щось давило серце, наче страх. І жаль 

і лють боролася в мені... Не люблю вас за ті розбої ваші... але 
хіба тепер кинете грабунки ваші, Братня кров, що пролялась 
нині, опамятає вас... Гріх лляти кров неповинно... це не вода... 
Бог раз життя дає людині... 

ВАСИЛЬ: Діду, а неволя вам не страшна? Не сором побої і наругу 
зносити..,. Ми за вас, за вашу волю... за краще завтра для вас... 

ДОВБУШ (радий): Леґіні, зараз рушаємо в дорогу... Чекає нас 
діло... Завтра пир справимо, аж небо зарегоче... " 

ДІДУГАН (здивовано): Що?... Невже знову звір озвався в тобі... 
Я думав, що кров опамятає тебе... Та рідна кров... Що я спочити 
зможу... і не буду мусіти на старості літ перед тобою боронити 
людей... 

ДОВБУШ: Панів... 
ДІДУГАН: Вони теж люди... Я в слід за тобою ходити буду... Не 

дам... Чуєш, не дам... крови розливати... 
ДОВБУШ: Діду, тебе не боюся, ані доносів твоїх. Не для грабежі 

я йду. В мене ціль інша, важна, свята... Для гуцулів волю нести, 
від кривди боронити... А що тебе не боюся, так знай: завтра 
йду в Карпинського маєтки. Йди! Борони... Гей, леґіні... Йдемо! 
Бувай, Йосю!.. (вийшли). 

Знадвору долітають бадьорі слова — грімко бадьора 
З верху на вер\хі, а з \бюру в бір, 
З легкою в серці думкою; — 
В чересі кріс, в руках топір 
Буяє леґінь собою. 

ДІДУГАН (стоїть мовчки, опертий на костур, важко думає. Наче. 
прокинувся): Невже справді затіяв? Може збрехав, щоби посмі-
ятись, пожартувати зі старого... А я вже злякавс!я... Ні... ні... Наш 
пан добрий... Всі знають це... В нього добре жити... людям,.. 
Правда, Йосю?... 

ЙОСЬО: (мовчить). 
ДІДУГАН: Мовчиш... І ти... Ні... ні... я ще нині піду і попереджу 

пана... Під ніч... Я ночі не боюся... Старі очі звикли... Буде йому 
пастка... Сам влізе в заставлені свої сіти... Згине Довбуш — марно 
згине... (хапливо виходить, опираючись на костурі). 

ЙОСЬО (сміється безгучно йому вслід). 
Здалека ледви чутно веселу коломийку. 

Задудніли сіромахи, в полонині чути, 
Важко твою, Верховино, душу ізбагнути. 

З А В І С А 



II. Д І Я 

Велика, простора, шляхетська кімната. Вікна невеликі, троє дверей, 
важких, дубових. Стіни рублені. Піч широка. Розвидняється. Як 
піднесеться завіса, в хаті коло столу стоїть Карпинський. Він не-
терпеливо чогось очікує, задивлений в одну точку, торгає вус. Як 
двері з сусідньої кімнати рипнули, він кинувся и^ілим тілом і тт 
в ожиданні застиг. Хвилина мовчанки. То ввійшла Дзвінка; в неї 

по,лікті підкочені рукави, припоясйна білою запаскою. 

I. ЯВА 

Ввійшла Дзвінка 

КАРПИНСЬКИЙ (по довшій павзі): Ну, що? 
АННА: Все буде добре... В мене часу немає... Гарячої води треба. 

(виходить на праві двері). 
КАРПИНСЬКИЙ: (сам ходить хмурний, нетерпеливий, підходить до 

дверей, що на ліво, надслухує. Дзвінка швидко переходить з горг 
щиком через сцену в ліві двері). 

II. ЯВА 

Входить Кривокульський 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Доброго дня для вашмосці! (він щойно встав). 
КАРПИНСЬКИЙ (кинувся, як вколений): Пст... на Бога... вашмосць 

хай спокійно буде... 
III. ЯВА 

Входить Дзвінка 

АННА (тихо): Ясний пане, жінка просить. 
КАРПИНСЬКИЙ: Я там не можу... не видержу, слабі нерви:.. Ні, 

на Бога, самі радьте... 
АННА: Так не можна... Жінка просить це конечної Прошу скоро... 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Хай вашмосць йде... Ну, трудно... 
КАРПИНСЬКИЙ: (пригноблений підійшов до столу, взяв пляшку, пив 

довго, а потім пішов за Анною, залишивши пляшку). 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: // собі почав пити). 

IV. ЯВА 

Входить Руиіель 

РУШЕЛЬ: Вашмосць сам вгощається... а деж господар? Куди 
• ДІВСЯ?... \ . 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ; Не знаю, чи що з того вийде... (пє)- Дйб'ра, 

псякреф... ^ -л г: 
РУШЕЛЬ: Та хіба нас,не-кликав, щоби слухати тут аойків... : 



КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Ну, випадок. Він не сподівався так скоро. 
Думав, сама господиня ще нас буде частувати. 

РУШЕЛЬ: Чоловік сам не знає, що чекає його нині... а̂ле Карпин-
ського треба конче вирвать з того суму, розвеселити... 

V. ЯВА 

Входить Карпинський 

КАРПИНСЬКИЙ (руками держить голову),: Господи! Що то буде?... 
Чи нещастя, чи теж радість... Коби скорше. 

РУШЕЛЬ: Вашмосць, все здай на Бога... Його воля... Пий-же, ваш-
мосць... Як господар не частує, гість служити другим мусить... 
На здоровля... 

КАРПИНСЬКИЙ (тільки доніс чарку до уст..- і чарку кинув): Ні, 
не можу... ну, не можу... Ви, вашмосці, вибачайте, мені прикро... 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Це нічого... Але, вашмосць, не хвилюйтесь. 
Тут нічого страшного... Божа воля, погодитись треба з нею. 

РУШЕЛЬ: Ви, вашмосць, щоб розважити, себе трохи, гей на лови... 
бо нащо зїхались гості... 

КАРПИНСЬКИЙ: Чи я знаю, що тут діять, в мене такі слабі нерви, 
така неміч. В мене навіть нема думки. 

РУШЕЛЬ: Таж вашмосць сам розуміє, що йому тут нема діла... Чиж 
зменшить це болі?... За здоровля пані дому (пють). 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Ми як тільки двір покинем, виїдемо в поло-
нини, а потім у бір стар-езний, де смереки віелитенські на верхи 
входу боронять... Ось там певно ми свобідно відітхнемо... Забу-
демо про турботи, про те бидло, що в(сякча,с морочити нас звикло... 
А щож краще для мисливця, як за диким звіром гнатись... 

РУШЕЛЬ: А подорозі наскочити на Довбуша... 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Ох, мені його подати, я вже знав-би, що ро-

бити, але я вірю, що дістану його в руки, а тоді (кричать) про-
клятий Довбу щуку... 

КАРПИНСЬКИЙ: На Бога, вашмосць... тихше!... Дуже прошу! 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Вибачення прошу... Я спокійно не можу го-

ворити про того горлоріза... в мене кров буриться. 
РУШЕЛЬ: Це природно... 
КАРПИНСЬКИЙ: Прошу пити, на мене не зважайте! 
РУШЕЛЬ: За успіх наших ловів... (пють)• 

VII. ЯВА 

В хату без духу входить, без шапки, задибаний юнак, слуга Рушеля, 
що був у коршмі, він перебраний. Всі зірвались, в нього впялили очі 

ВСІ: Що сталося? Хто ти? Звідки? 
РУШЕЛЬ: Дайте йому випить чарку, він зігнався! (дають, він пєг 

але ще не може прийти до слова). 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Скоріше балакай! Яка справа? 
СЛУГА: Я верхом з двору, від пана графа Скарбка... пани поїхали 

на лови... 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Дальше! Скоро/ Сіюро! 



СЛУГА: Напав Довбуш! 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Хто? Хто? 
СЛУГА: Довбуш з ватагою напав на двір. Все грабують. Пані зі 

службою в покоях замкнулися, а він готов все спалити... Рятуйте!.. 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Гей, вашмосці, що нам діять? 
РУШЕЛЬ: їхати на рятунок! 
КАРПИНСЬКИЙ: Ви їдьте, тільки без мене, я тут мушу... 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Але-ж, вашмосць, так не можна... Ми самі нічо 

не вдієм, в Довбуша сильна ватага... 
СЛУГА: їх багато... 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Треба зібрати всю челядь̂  усю службу... 
КАРПИНСЬКИЙ: Чи я знаю, що тут діять... там нещастя, тут випа* 

док... (дуте): А може... 
КАРПИНСЬКИЙ: Так, що робити?.. 
КРИВОКУЬСЬКИЙ: їхать! їхать!., (голосно): І то скоро... 

VII. ЯВА 

(Дзвінка входить) 

АННА: Панове, будьте тихо, там спокою треба... (пішла). 
КАРПИНСЬКИЙ: Успокійтеся, вашмосці, якось буде! (до Кривокуль-

ського): Ідіть, вашмосць, щоби служба лагодилась... 
РУШЕЛЬ: Вашмосць, йому підкрипитись треба... 
КАРПИНСЬКИЙ: Ах, це праівда, а я й забув! Нехай вашмосць по-

трудиться з ним в челіядн-у, щоб там нагодувати його! ІЦож ро-
бити! Як їхать, то їхать... < 

РУШЕЛЬ: Алс-ж певно! (хоче вийти). 

VIII. ЯВА 

(Входить Дідуган) 

ДІДУГАН: Гей, нещастя! Довбуш їде! Готуйтесь до оборони! ІЦож 
ви стали? Вважайте, щоби не було пізно... Він кривавий хоче вам 
справити бенкет... (Входить Кривокульський). 

РУШЕЛЬ (залякався зпочатку): Хто ти, діду... (вхопив його за 
груди): Кого хочеш вивести в дурні... 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Так, це правда, тут навіть шкода балакать. 
КАРПИНСЬКИЙ: А може в тім дещо правди? 
РУШЕЛЬ: Неможливо! Цей не йшов би на смерть певну. Чи-ж ви 

бачили, панове, щоби Довбуш зраджував кому свої пляни?.. 
ДІДУГАН: Ви мою осторогу берете за підступ. Добра воля — для 

вас зрада. Моїй правді не ймете віри;... Я, що свій вік для вас 
служу вірно... Боже! Боже! Де тут правда! Довбуш ось-ось на-
дійде, я чув від нього... 

РУШЕЛЬ (голосно): Скажи, вашмосць, замкнути в льох оцю худобу... 
Входить Дзвінка 

АННА: Ради Бога, будьте тихо!.. 
РУШЕЛЬ: Це оця худоба винна! Замкнуть його! 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: На гак краще! Я бачу, що тут зрада... Довбуш 



дурневі старому не казав би своїх плянів... Це ясне! Нехай, ваш-
мосць, прикаже його повісить! 

ДІДУГАН: Не жартуйте! Не жартуйте! Візьміть мене в засгав> 
і як Довбуш тут не прийде, скажете мене повісити. Я знаюТ 
Довбуш ніколи не бреше. Візьміть мене в льох, а самі готуйтесь 
до оборони... Бо може бути... 

РУШЕЛЬ (перервав): Га-га-га! Що він балака! В застав. Ха-хаха! 
Хіба в цобі життя є ще! Ти, діду, вже давно на тому світі — а хо-
дить тільки дух гуцульський, підлий дух зради, що знає тільки 
нашу загибіль. Який з трупа буде застав! Та це глум! Хаме, під-
лий, думав шляхту вивести в поле, ех, якби це було в мене... 

•КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: ТакА це правда, тут навить шкода балакать. 
Нам нині одна дорога — на рятунок — на все інше часу шкода... 

КАРПИНСЬКИЙ: Я в його зраду не хотів би вірить нині... Він все 
був спокійний. 

РУШЕЛЬ: Один з обох пеадо бреше. Як дід правий, так того пові-
сить треба, але я тоді вмиваю руки. З паном графом я не хочу 
зачинати... 

ДІДУГАН (він дуже голосно, майже кричить): За мою добру раду — 
за те, що хотів відвернути від вас лихо, щоби кров не розлялася... 
а ви мене на гиляку. Боже, де ти! На гиляку за гуцульське добре 
серце... А Довбуш пир кривавий хоче справить, розсвітати ціле 
небо... 

КАРПИНСЬКИЙ (скочив): Тихо! Стуль писк! Гей, слуги, візьміть 
най не репетує... 

X. ЯВА 

Входять слуги 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: На гиляку того драба... 
СЛУГИ: На гиляку? 
КАРПИНСЬКИЙ (мовчить, а потім потакує головою). 
ДІДУГАН: За що? Защо? Я хочу жити! Я не піду! (крик розпуки): 

Я не піду! (Слуги його силою виводять). 

XI ЯВА 

Дзвінка входить 

АННА (радісно, перериває мовчшку): Син вашмосці народився... 
КАРПИНСЬКИЙ: Син? Мій син? А жінка, чи здорова? 
АННА: Здорова, славити Бога... 
ОБИДВА ШЛЯХТИЧІ: Віват! Віват наслідникові!.. 
КАРПИНСЬКИЙ (кричить в двері): Пустіть драба, нехай іде! Нехай 

знає панську ласку! Як син мені народився, так ніхто не повинен 
вмерти... Вашмосці, чи правду кажу ! 

ОБИДВА: Віват! Рація! Віват! 
РУШЕЛЬ: Вашмосць, в нас тут радість, а хто зна, що там Довбуш 

виправляє. Час в дорогу. 
КАРПИНСЬКИЙ: Зараз їдем — тільки до хорої гляну жінки і по-

дивлюся на сина. 



РУШЕЛЬ: Вже хай вашмосць позволить і нам глянуть на сина! 
КАРПИНСЬКИЙ: Дуже прошу! Вельми радий! (Всі виходять наліво 

— якийсь час сцена порошна, а за хвилину Рушель і Кривокуль-
ський вертаються, вони всміхнені). 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Я не сподівався, що будем на такому святі... 
РУШЕЛЬ: А зі свята... на рятунок... 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Дуже шкода, що Карпинський тому драбові 

дарував життя. 
РУШЕЛЬ: Ха-ха-ха! Але годі, вашмосць! Час збиратись нам в до-

рогу. До слуги треба поглянути, чи його нагодували. (Він слугу 
вислав в тому часі, як випровадили діда. Пішов). 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Випити тра на дорогу (пе... вертається Кар-
пинський). 

КАРПИНСЬКИЙ: Ну, а як, все в порядку... 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Думаю, що готове, бо я сам готов... 
КАРПИНСЬКИЙ: А де Рушель? 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (пяненький): Рушель... Рушель.... ах, так, він 

пішов наряджуватись в дорогу. 
КАРПИНСЬКИЙ: Ну, то й нам часу гаять немає вже потреби... 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: їдем... так їдем! Віват! Віват, дорога наша. 

(Вийшли. За сценою якийсь час гамірно, іржуть коні, трублять 
роги, а потім все спокійно). 

XII. ЯВА 

Входить Максим, потім Дзвінка 

МАКСИМ (він якийсь час вагається, чи йти в ліві двері, чи ні, його 
в такій поставі застає Анна). 

АННА: Ти кого тут чекаєш? 
МАКСИМ: Я хочу паню бачить. 
АННА: Навіщо тобі пані, там атамана маєш. 
МАКСИМ: А тим то й ба, що нема. Усі поїхали з панами, а тут важне 

діло й я ніяк не знаю, що робити... 
АННА: Скажи, якщо важне дуже, то я пані може перекажу. 
МАКСИМ: Та з дідом тим не знаю, що робити. Пан казав повішати 

вперед — а потім нагнати з двору. 
АННА: І ти хотів тим паню турбувати. Нагнати! І справі кінець. 
МАКСИМ: Та в тім і ціла штука, що він іти не хоче ніяк... 
АННА: Та чому-ж.' 
МАКСИМ: Каже, двір боронити буду від опришків. 

XIII. ЯВА 

Дверіт ихо відчиняються і з них показується дідуганова голова, вт 
озирається, бачить, що нікого йому боятись, поволеньки входить 

МАКСИМ: А от вже й тут.г. та ще вам треба буків... 
ДІДУГАН (вже переляканий трохи): Рятуйтеся! Готуймось до обо-

рони! За панами післати треба! Довбуш зараз певно буде! Ідіть! 
Ідіть мерщій... 



МАКСИМ: В нього не всі дома... 
ДІДУГАН: Ви ісамі подур(ієте, але я рятувати ще вас хочу перед 

Довбушем... 
АННА: Діду, та-ж за Довбушем пани наші погналися! 
ДІДУГАН (голосніше): Ви всі в змові, всі бунтарі, вас на шибе-

ницю треба! 
МАКСИМ: Мало що бракувало і вас булиб підтягнули. Діду, діду, 

таж знаєте, що подяки від панів вам не ждати, хоч би ви їм як 
служили. 

ДІДУГАН: Довбуш і його ватага - то розбійники, через них я сина 
^втратив... 

МАКСИМ: Сина? 
ДІДУГАН: Так, сина... Мій син також був ватагом, його підмовили 

опришки, а в мене ґаздівство було і він пішов, усе кинув, усе 
звів нінащо, а Довбуш тепер заняв його місце... а сина повісили... 
І я присяг, боротись з опришками, щоб синів ґаздам не брали, 
щоб не нищили маєтків людських... Я присяг їх переслідувати, 
з ними боротись... І присяги я додержу... 

XIV. ЯВА 

В дверях стояв уже від хвилини Довбуш» а за ним його леґіні 

ДОВБУШ: Не додержиш, вражий діду! Не додержиш, тобі - кажу. 
Вогонь захопив Чорногору, не так легко погасити! 

ДІДУГАН (здивований дуже): Ти? Ти вже1? Але тут нічого не 
вдієш! Підеш хіба у покої по старечім моїм труді, (станув у две-
рях. До слуги): А ти, чого стоїш, дурню, на тривогу йди бий 
в дзвони... 

ДОВБУШ: Не поможуть, діду, дзвони! Цілий двір в руках у мене! 
Жива миш з нього не вийде. Але я не проллю крови, ні, не думай! 
Я прийшов забрати гроші й худобу, мої гуцули голодні... перед-
нівок у нас, діду, а пан має всього досить — ми поділимо достатки. 

XV. ЯВА 

Вбігає Дзвінка 

АННА: Що то сталося? Що там діється? 
ДІДУГАН: Довбуш прийшов!.. 
ДОВБУШ: А! Добрийдень, красна пані - несподівана нам стріча... 
АННА (відступила): То ви Довбуш? 
ДОВБУШ: Може Довбуш... Прийшов в гості... 
АННА: Пана нема дома... (відступає). 
ДОВБУШ: Я до пані... (хоче йти). 
ДІДУГАН (заступає двері): Не підеш, вражий сину, я тебе живим 

неї пущу... Не пущу, ти розумієш? 
ДОВБУШ: Не до жартів мені, діду, не прийшов я на забаву. Пере-

шкоди я не знаю. 
ДІДУГАН: Хіба по трупі підеш! Живий не пущу. Шкода, іцо я 

вчора не дав панам тебе в руки. Але я того діждуся... 



ДОВБУШ- Чом літами ти поважний, а дитячий маєш розум! Чи я 
собі йду за користю — ні, за гуцулів — і я війська не буюся, 
а тобі ма!вбй всггупцтися)! Гей, леґіні, візьміть легко діда... 

БАЮРАК: Діду, часу шкода... ходім трохи відпочати. 
ДІДУГАН: Гетьте! Гетьте! Бо проклін на вас я кину... Я прокляну... 

(опришки відступають). 
ДОВБУШ: Що, клятьбою-проклоном нас страхаєш! За що хочеш 

проклинати, чи тобі роблять кривду? Гей, леґіні, ви за гуцулів, 
що вас оборонцями своїми величають. Ви його боїтеся проклону... 

XVI* ЯВА 

Входить Дзвінка 

АННА: Пані просить вас, пане Довбуш. Зайдіть до неї вона 
хора. А ви, діду, зробіть місце... 

ДІДУГАН: Що? Пані просить! Просить пані? Іди! Іди у покої 
а я думав, що я на щось ще здатен, що оборонити зможу! Обій-
деться... Іди пали... всі маєтки, бо пані просить... Ха-ха-ха! Я ще 
не чув, щоби пані просила опришка... (Довбуш пішов). 

ВАТАГ ОПРИШКІВ: Бо вона боїться, діду, от ви краще ходіть 
з нами, нам один шлях повинен бутд... 

ДІДУГАН: Ви краще будьте про... Ха-ха-ха... Пані просить! 
ОПРИШКИ: Ходіть, діду... Ми надворі вгостимо вас... 
ДІДУГАН (легко дається вивести. Всі з і сміхом виходять). 

Хвилю сцена пуста. На дворі гамір 

XVII. ЯВА 

Довбуш входить і йде до дверей 

ДОВБУШ: Гей, Василю! Скажи, щоби не палили. Тут нас щедро 
приймили, гроші дали... Але всю худобу скажи забрати. Пан ще 
собі купить... Пакости не робити, чого не треба нам, — не тягнути 
дармо з двору... Іди... (стоїть коло вікна і дивиться на двір, 

надвору долітають крики опришків, що беруть панське майно). 

XVIII- ЯВА 

Входить Дзвінка 

АННА: Пані передала гроші! (дає і хоче йти). 
ДОВБУШ (бере гроші): Стрівай! Може ще бракує... (почислив): 

Ну, прекрасно, а тепер, красна Ганно, дай подивитись на тебе... 
Вчора думав, шр прийдеться довго ждати нам на стрічу, але 
Господь добрий! 

АННА: Я тепер вас боюся... 
ДОВБУШ: Мене? За щож... За те, що я люблю тебе... 
АННА: Я не знала, що ви Довбуш, той, яким жиди дітей лякають... 
ДОВБУШ: Чи я страшний такий? 



АННА: Ні, але я боюся! 
ДОВБУШ: Тобі нема чого мене боятися. Будь, красуне, за тиждень 

на пригірку коло стогу, де дорога веде до скиту, я чекати тебе 
буду при фігурі..., 

АННА: Ні, не можна, я того зробить не можу... 
ДОВБУШ: Чому-ж, Ганно? 
АННА: В мене чоловік... 
ДОВБУШ: Як не прийдеш, так до тебе в хату зайду, а бачити 

тебе муіііу. 
XIX. ЯВА 

Вхюдйть Андрій 

АНДРІЙ: Калфо, леґіні хочуть усе пустити з димом... 
ДОВБУШ: Ні, не можна, користи з того нікому не буде... 
АНДРІЙ: Кубла одного буде менше! 
ДОВБУШ: На тім потерплять Гуцули... Чи забрали всю маржийу?.. 
АНДРІЙ: Докінчують. 
ДОВБУШ: Добре! Хай кінчать, я йду зараз, але двора палити я не 

кажу. (Андрій пішов). 
ДОВБУШ: Ну, красна Дзвінко, црийдещ, я чекати певно буду... 

Чуєш, певно, а Довбуш слова додержить... 
АННА: Ні, то не можна... ви покиньте ці дурниці!.. 
ДОВБУШ: Не дурниці. Я не на те тебе пізнав, щоб забуги. Тих 

очей ніколи не забути. Я чекати буду, гарна Дзвінко... 
АННА: А зради не боїтеся, як я прийду зі смоляками?... 
ДОВБУШ: Ні! Не боюся! Тії очі мене ніколи не зрадять. Вони 

вслід за мною ходити стануть. До нових діл додадуть мені від-
ваги . . . 

АННА: Ні... Ні... Це вже дурниці. Де вже вам мене любити... Я не 
вірю... Ніяк не вірю... То не можна... 

ДОВБУШ (обнімає Анну сильно за стан, горне до себе і довго цілує). 
АННА (пручається): Дайте спокій/ Так не можна... В мене чоловік;.. 
ДОВБУШ: Я люблю твоє те »не можна«... (Чути тиху пісню оприш-

ків, що залишають двір і голоси: Калфо! Агей, Калфо). 
ДОВБУШ: Ну, прощай, прекрасна Дзвінко (цілує). Я тебе люблю 

так сильно, що мені забуть не сила... Ти моєю мусиш бути! Ти 
прийдеш! Я чекаю! Прощай\ (пішов). 

АННА: Ні... нізащо... Так не можна!., (підходить до вікна і довго 
дивиться, як відходять опришки, а потім обертається і руки при-
кладає до обличча). 

З А В І С А 



III. Д І Я 

Галявина на узліссі. З усіх боків корчі й старезні смереки. На се-
редині ростуть дві смереки одна при одній. Це пригоже місце для 
спочинку. Попри галя(зу стежка до скиту, а на рові при дорозі по-
хилий старий хрест з Розняттям в огорожі. За огорожею і побіч 

квіти. 

I. ЯВА 

На старому, зарослому мохом пеньку сидить Олекса Довбуш. Вія 
в задумі, голова оперта на руках, удивляється в напрямі хреста на 
стежку. Вже довго вичікує. Нетерпеливиться. Ходить, знову сідає. 
Вже пробував відійти, махнув злісно рукою, але знову задержався. 

Починає вечоріти. Ввесь час дії — співають птиці. 
Довбуш став і дивиться, приложив долоні до віч, обличча починає 
розяснюватися, він кидатєьср назустріч, але радість, що скоро зро-
дилася, зникає. Він скоро стає в корчі, але ввесь час його видно. 

Хвилина тиші — тільки птиці аж заливаються співом. 

II. ЯВА 

Праворуч стежкою входить старий, похилий Дідуган. Він змарнів — 
прйник до землі. Немає вже в нього тої дужости, що раніш. Злякано• 
розглядається на боки. Підходить до хреста. Прикляк і молиться 

гаряче. По зораному обличчі поплили струмочками сльози. 

ДІДУГАН (по хвилині молитви тихої — голосно): Господи! Візьми 
мене зі світа цього, як не дав жити, як хотілось, як прагнув я. 
Я хочу, щоб гуцули, так, як давно жили життям спокійним, без 
підпалів, без кривди, без розібоїв. Я хотів видати тих, що мирне 
життя гуцулів розбоями колотять. Невже не правий я? Невже 
правда їх? Що я робити маю? Вкажи шлях, яким іти... бо дотепер 
я одно знав: проти опришків, проти розбоїв... А телер... (щораз 
тихше — хлипає): тепер... не знаю... не знаю... Боже... Боже... 
(припав до землі чолом. По хвилині він підводиться, бере костур. 
Торба спадає з плечей, важко похилий — повільно шкандибає 
дальше). 

ДОВБУШ (вийшов злий. Плюнув у слід). І це життя... (Ходить схви-
льовано якийсь час. Тоді станув під смерекою й оперся). 

III. ЯВА 
Ввійшла тихо Дзвінка і станула за ним. 

ДОВБУШ: А, хай їй біс... (хоче йти) 
АННА: Не можна клястд того, кого любиш. 
ДОВБУШ (веселю — але з докором ще, та настрій його змінився 

відразу): Анічка... Чому так довго ждати дала, я думав — ти не 
прийдеш! (обнімає — докірливо прохає): Ну, кажи, чому так за-
барилась... Ти знаєш, Довбуш ніколи не ждав так довго... На 
нікого../ Хоч би це була царівна навіть... 



АННА: Невже так довго, а я так спішилась... Я скоро Штефана ші-
дровадила з дому... 

ДОВБУШ: Ей, Дзвінко, Дзвінко, надто вже мене за носа водиш. 
• Надто твої1 очі запали в душу, заглибоко, люба... Ох, якби так на 

кого< ти їх звела — не знаю, що зробив би. 
АННА: Знаєш, що кохаю, інакше я сюди не виходилаб тебе у хату 

не впускалаб, як тільки чоловіка випроваджу з дому... 
ДОВБУШ: Я хочу вірити, бо твоя любов д<здає мені сил, я чую 

в собі знову гін, що притихати хотів, я чую сильну відвагу, що 
Калфою вже в перших днях мене зробила між леґінями. Життя 
для мене починає бути любе, гарне. Я жду тих днів, що маю 

.тебе стрінути, як весна сонце виглядає, щоб огріти свої полонини, 
недавно ще закуті в сніг, мороз. А очі ті твої, я вирвав би їх 
враз, щоби до схочу налюбуватись міг, щоби не чути більше 
спраги. Навіщо нам боятись, що ось надійде чоловік твій і дізна-
ється про все. Я спільників в любові не хочу... 

АННА: Не згадуй — не рани серця, не наводи страху на мене... 
(тихо): Я тоді щаслцва, коли тебе бачу, а так, так пустка... 

ДОВБУШ: Я теж тоді щасливий, я на всі скарби світа плюнув би без 
думки, бо що мені з грошей... як в серці не чую спокою, як воно 
нудьгуй, бо тіцці так важко^прикро, що вкоротить віку не ва-
гавсяб. Ти одна ще можеш дати мені радість — дати мені змогу 
створить нові важкі діла. Як на тебе гляну, виростають крила, чую 
силу в мязах — а ум думок повен — усе я розніс би. Чую, що 
оковів ніхто не скував би на мої руки. Немає людини, що моглаб 
забрати в мене волю. А все любов твоя... а ти, чи справді любиш? 

АННА: Ти питаєш, чи тебе люблю? Спитай, чому нині я кинула 
хату, що мене загнало в отсі полонини, далеко від дому. Хто мене 
намовля, щоб у досвіток темний, як чоловік відїде, я тебе, самітня 
пускала до хати. Скажи, а тоді спитаєш, чи тебе я люблю. 

ДОВБУШ (обнімає і цілує): Я знаю, я вірю... Але, тоді, як прийду 
до тебе, я чую, що холод так на мене віє. Ти не зовсім щира бу-
ваєш зо мною. Якась перешкода ще між нами висить і, як про 
це в мене наростає думка, я тоді жаль чую до тебе і нудьгує 
серце... Чому, скажи? 

АННА: Тобі так здається...4 що тебе не люблю,., а холод, той холод... 
це в доєні бунтується отой обовязок, який я зламала... Я тоді чую, 
що кривду вчинила — душа моя тоді неспокійна, а ти кажеш 
холод... 

ДОВБУШ: Чому ти дитина? Хоч така велика... Хіба ти не знаєш, 
що не любиш мужа, бо защож любити, чи він бува добрий для 
тебе? Правда, що ніколи. Він тебе за цяцьку вважає, що його 
по трудах розрадити має, в голову дивитись... наварити їсти... 

АННА: Я це все знаю. Але;, чи я смію знову таке робити... Ні, 
любий, не можна, не можна, я певна — й я часом хочу, щоб ми 
вже ніколи більше не стрічались, щоб ми розійшлися й убили 
в собі наші почування... А згодом про мене ти певно забудеш, 
бо то все хвилеве, я знаю, крім МЄНІЄ, маєш жінок досить, які 
тебе люблять, і яких ти також міг би покохати, а я спокій малаб. 
Бо хоча передше, я без любови жила, але у спокою... а тепер 
ти забрав мій спокій... 

^ДОВБУШ: Забудь про все. Чому ми не маємо мати щаслибої днини. 



щоб для себе жити? Навіщо думками у дім забігаєш і розбиваєш 
ними наші щасливі хвилини?... Забудь про все. 

АННА: То не сила. Не можна ніколи забути обовязків своїх — за-
бути, що я не дівчина свобідна, а погана жінка, що зраджує чоло-
віка... Та думка у мене раз-у-раз, навіть тоді, коли я в обіймах 
твоїх. Я знаю, я підла. Чую підлість свою, я присягала вірність 
і її. зламала. 

ДОВБУШ: Але, чи ти присягала, що вічно рабинею будеш? Що 
всі його забаганки на кожний зазив сповнятимеш? Того вима-
гати не сміє присяга. 

АННА: Ні, ні, не сила... Мені не можна в думках леліяти того... 
Не можна... Не можна... Я йду вже додому. 

ДОВБУШ: Не можна? Що значить: не можна? Я знаю, не можна 
рабинею бути... Не можна ввесь вік обдурювати себе... життя 
все брехати... Того не можна. А щирою бути в думках, почуван-
нях... Хто сміє сказати, що того не можна... 

АННА: Облиш!.. Я спішусь до хати... вже пізно... Ще може нас тут 
обидвох застукать і що тоді буде... Я знаю, що більше вже мені 
не жити... Ходімо... Вже пізно... 

ДОВБУШ: Ні, ні, ще хвилина... Дай, бо надивитись в твої очі красні, 
дай налюбуватись зніов на довгий тиждень. Не скоро вже стріне-
мось, піду з товариством і не скоро верну, а може ніколи... 

АННА: Годі, годі! Не згадуй того, не лякай! Ну, ходім, на Бога. 
Не можна бути неуважним, це при шляху... На лихо багато не 
треба. 

ДОВБУШ: Так киньмо, щоб вічно нам тіни боятись. Ходімо, ми 
разом... Я тебе зроблю царицею в горах, у вільних горах. В щастю 
жити станем... і ніхто, люба, не стане нам на дорозі, бо хто 
посміє, тільки життя в нього. 

АННА: Навіщо говорити про те, що неможливе. Хоч би я кинула 
хату і чоловіка для тебе, думаєш, тоді ти станеш щасливим? 
Ні, ти мене кинеш і скоро забудеш, за другу мене проміняєш, 
молоду й гарну, що не мала чоловіка, не мусіла нікого боятись. 
Ти тоді любиш, коли здобувати треба — бо тоді для тебе бо-
ротьба цікава... Ні, ні... Ходімо... Ходімо звідсіля. На Бога, не 
можу я довше з тобою лишатися... ^ 

ДОВБУШ: Так зараз ідемо. Не спішися скоро. Навіщо найкращі 
хвилиин мені відбираєш? 

АННА: Не можна нам того робити ніколи — мене за це бити... бити... 
— що я довела до того. Зразу було тікати... Ні, ні, то вже пізно... 

Бувай, бо йду вже... 
ДОВБУШ: Ах, дитинча любе... Я люблю тебе за теє »не можна«. 

Я роздавив би... Я зацілував би... Ну, йдемо... (обнімає) 
АННА: Ходи... Скоріше додому! (Піиїли в сторону хреста. Десь да-

леко сова сполохана застогнала. Темніє. Червона заграва вихо-
дячого сонця заливає сцену, а тут, зза корчів, коло могили вису-
ваються три постаті). 

IV. ЯВА 
(Кривокульський, Штефан і опришок виходять і зза корчів). 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: А чує, Штефане, куди жінка стежку топче?... 

Он, де Довбуш умостився* 
ШТЕФАН (наміряється рушницею): Я убю обоїх нині, щоб пропала 

підла баба... 



КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Дай спокій! Думаєш, що вийшло би тобі це 
в користь. Хоч би ти їх вбив навіть, але сам не вийшов би звідти 
ціло — тут їх табор. Ми інакше візьмем справу. Тобі жінка ще 
не втікла. Чим скоріше треба скочити по військо й їх тут засту-
кати. А ти певен, що в цю ніч ви не підете ніде звідсіль? 

ОПРИШОК: Ні, сьогодні, ясний пане, нікуди не підем звідти. 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Знаєш певно? 
ОПРИШОК: Певно! Бо, як Довбуш стрінеться з тою бабою - то 

потім, як заворожений ходить. 
ШТЕФАН: А давно вже з нею ходить? 
ОПРИШОК: Та давненько, з місяць буде — а може й два, хто його 

зна. Він ті любощі скриває перед нами. 
ШТЕФАН: А чи вона сама часто до нього в гори виходить? 
ОПРИШОК: Ви від нього самі не чули? 
ШТЕФАН: От гадина! 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Нема чого дивуватися. Жінка в тебе моло-

денька, та й Довбуш пся віра леґінь — не тобі з ним рівнятись. 
А молодість, звісно, свої права знає. Ти може вже не дуже свою 
жінку доглядаєш? 

ОПРИШОК-ЗРАДНИК: Ви скоріше, бо тут небезпечно. Дайте та-
ляри, хай я йду, щоб не завважили часом. 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Кілько дати? 
ОПРИШОК: Десять. 
ШТЕФАН: Десять буде забагато. 
ОПРИШОК (гнівно): Так іди купи дешевше. Знаєш, що мене че-

кає, якби про це дізнався Довбуш? 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Маєш гроші. Як будеш нам вірно служити, 

все дістанеш. 
ОПРИШОК: Спасибі! Тільки, щоб уважно стріляли. Не треба всіх 

вбивати, можна буде живими зловити. 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (впевняє): Нам тільки живих треба. 
ОПРИШОК (пішов у корчі). 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (безгучно сміється вслід): Ха-ха-ха. Ті таляри 

ще сьогодні в нас будуть. Коби тільки Довбуша живого. Але тепер 
він наш певно. 

Щось зашелестіло в корчах. 
Пст... (обидва сильно злякалися> відскочили вбік, в корчі). 

V. ЯВА 
Входить дідуган 

ДІДУГАН (шукає по землі, йде до хреста і знаходить торбу. Бере 
завішує на плече і назад хоче відійти). 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ (вийшов із Штефаном): Знайшли, діду? 
ДІДУГАН (злякано): Во імя Отца і Сина... 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Це ми, діду, не лякайтесь! 
ДІДУГАН: Хто ви? Я вас не знаю. 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Знаєте, діду, ви нас, а ми вас! Пригадуєте, 

як нас перед Довбушем остерігали, а ми не вірили?... А потім, 
як жалував пан Каріпинський... Штефане, йди вважай! 

ШТЕФАН (відходить). 
ДІДУГАН: Кажете жалував (втішно). Я все хотів добра панам. 

Як рвалося мені серце, коли пани від'їздили. І ще за добро, яка 
відплата... А тоді я пішов... Пішов, щоб не вертатись, бо я жаль 
чув до пана... 



КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Помилка сталась, діду. Ми підступу від Дов-
буша не сподівались... А знаєте, якщоб не опришки, то життя 
плилоб спокійно... Хіба вам пан коли діяв кривду? 

ДІДУГАН: Де вже кривду. Наш пан добрий. 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Вся біда через опришків. Ви дальше йдіть 
- правдиво, діду. От сьогодні, тут недалеко опришки. Підіть до 

них... розкрийте їм очі, щоб не слухали того звіря Довбуша... 
а їм всім ми простимо... Кару даруєм... 

ДІДУГАН: Таки піду... все розскажу... 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Тільки на Довбуша вважайте! 
ДІДУГАН: Я його не боюся... Господь вислухав мою молитву, я вже 

вірю... І тепер шл|ях свій знаю... Спасибі вам! (пішов, підпираю-
чись костуром). 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Штефане! Гей, Штефане! 
ШТЕФАН (входить): Пішов уже? 
КРИВОКУЛЬСЬКИЙ: Пішов. А нам час в дорогу... (пішли наліво). 

VI. ЯВА 
Довбуш вертатєься 

Довбуш веселий, він думає і переживає спомин. Сів на своє дав-
неньке місце. Зблизька чути пісню опришків — тихесенька, але ве-
села... а також цілий ліс співає. Довбуш заслухався, залюбувався. 

Входить Байрак Василь 
ВАСИЛЬ (станув і тихо): Чого задумався, Калфо? Чому не йдеш 

між леґінів, там кулеша вже готова... 
ДОВБУШ: Не хочеться мені їсти. Так на самоті з думками веселіше. 

Знаєш певно, що думки тебе не зрадять, а між леґінями, я не дуже 
певен. Щось занадто вже смоляки по наших топчуть пятах. Чи 
між нас не закралась чорна зрада. Прикро таке говорити, а, зда-
ється, в тім є праівда. 

ВАСИЛЬ: Може маєш на це доказ?., (очі заясніли)• 
ДОВБУШ: Колиб я мав доказ, я хвилини не чекав би, а власними 

руками убив зраду. 
ВАСИЛЬ: Я не можу, Калфо, думати, що між нами така підлість 

малаб місце... Усі знають ціль нашу, що не для грабунків, але 
за волю Гуцулів ідемо. 

ДОВБУШ: Нема причини звісно. Бо, якби я сам хотів забагатіти, не 
роздавав рівних паїв, криддив леґінів, могла б бути заздрість, 
а від заздрости до зради шлях вже близький. Але в мене нема 
того. Я всіх однаково ціню, всіх люблю... А чиж сам я не працюю, 
чиж не хочу я про власне забути щастя, щоб помогти ватазі, 
нести поміч покривдженим — і карати панів, жидів, за неправду, 
сваволю. Але я дійду до зради... 

ВАСИЛЬ: А я думав, що в нас згода... 
ДОВБУШ: Я тепер, Василю, не певен хвилини. За кожного корча 

зазирає до нас зрада, щоб панам нас віддати... але я тільки тобі 
кажу про це, бо на серці чогось мені сьогодні тяжко. Не раз 
думки такі, що ось кинув би вас і зажив би, життям спокійним, 
але присяга мене вяже!... І любов до тих гуцулів за їх покірність 
і разом бунтарство, за ту душу скриту-таємничу, що не знаєш, 
яким духом вона на тебе дише... 

ВАСИЛЬ (перериває, йому прикро слухати): Калфо, де нині нам 
прикажеш лягти на спочинок? 

ДОВБУШ (в нього це питання розбудило енергію): Спати? (він 



станув): Хай сюди йдуть, тут певніще, ближче шляху, таи змінити 
треба місце — миж два дні так сиділи — то може чорний дух 
зради впевнив кого про наше таборище. 

ВАСИЛЬ: Добре, Калфо! Зараз прийдемо! (пішов). 
ДОВБУШ (підійшов до хреста і довго мовчки дивиться на нього. 

Помало витягає люльку, набиває тютюном. Так застають його 
опришки). 

VII. ЯВА 
Входять опришки. Вони зі зброєю. Вносять також казан 

ОПРИШКИ: Здоров, Калфо! 
ДОВБУШ (відвернувся — спокійно, поважнб): Здорові, леґіні! 
АНДРІЙ: Чому, Калфо, не дав знати, що ти тут? Ми думали, що 

вже другої пішов шукати ватаги. 
ОПРИШОК-ЗРАДНИК: По ньому всього можна сподіватись (їдко). 

Його видно вже страх облетів... Не можна місця загріти — все 
втікає, як заяць... 

ДОВБУШ: Замовчи там! Як не вгодно — не лізь в опришки... Ми 
не на вигодь йшли, сюди... Василю розстав вартових... А ви, леґіні, 
кладіться до спочинку... 

ВАСИЛЬ (станув): На сьогодні, чия черга? 
ОПРИШОК 4.: Я маю сьогодні... 
ЮПРИШОК 2.: Я забув, чи то я, чи не я... але для добра всіх 

буду я... 
ЗРАДНИК: Я піду теж... хоч вільним дихну повітрям... 
ОПРИШКИ: А ватру можна розложити... (Василь пішов з опришками). 
ДОВБУШ: Розложіть тільки не велику..: І пісень співать сьогодні 

збороняю... 
ОПРИШОК: Птахи і так нам співають... 
(Розкладають ватру. Лягають коло неї. Закурюють люльки• Наспіву-
ють ледвігледви пісень. Дехто вже спить. Довбуш сам сидить 

в задумі). 

VIII. ЯВА 
Василь вернувся 

ВАСИЛЬ: Вже розставив. 
ДОВБУШ: Добре! Іди спочинь ти теж... 
ВАСИЛЬ: Ти чому, Калфо, не лягаєш? 
ДОВБУШ: Не хочеться... Сон не б$ре... Я хотів би самоти... 
ВАСИЛЬ: Не буду перешкаджати... (йде)• 
ДОВБУШ: Стрівай, Василю!... Ти Мельника де поставив? 
ВАСИЛЬ: Він сам станув на шляху до Печеніжина... 
ДОВБУШ: Кажеш сам так хотів... Цікаво... Знаєш! Я піду його 

зміню... а ти тут його май на уваізі... зважай на кожен рух... Я 
піду... (Бере кріс і відходить)• 

ВАСИЛЬ: (сідає на його місце, закурює). 
ОПРИШОК: Чого так споважнів, Василю! Ти справді вже наче 

Калфа... 
ОПРИШОК 2.: Бо йому справді до лиця Калфою бути... 
ВАСИЛЬ (гнівно): Кинули б краще жарти... Спіть — то це вам на 

здоровля вийде... 
ОПРИШОК: Може правда... А я нині так заспівав би. 
ОПРИШОК 2.: Як медвідь до меду... 



IX. ЯВА 
Входить Опришок - Зрадник 

ОПРИШОК-ЗРАДНИК (він лихий дуже): Чому Калфа змінив мене? 
ВАСИЛЬ (спокійно): Треба було його спитати... 
ЗРАДНИК: Так... бо не довіряє... Він вже всім нам не вірить. Якого 

біса тут висіти... 
ОПРИШОК: Чогож висиш — йди під три чорти. 
ЗРАДНИК: І піду! Плюю на таку ватагу... (хоче йти). 
ВАСИЛЬ, (загородив дорогу. Твердо): Ні, не підеш! 
ЗРАДНИК: Що це значить ? 
ВАСИЛЬ: Значить, що сьогодні нікуди не підеш! Кинь кріс! (опри-

шок не кидає): Кинь кріс і лягай, а ні, як барана звязати скажу... 
Тут нема жартів. 

З РАДНИК: Чорт... (кинув злісно крісом і пішов та ляг на краю коло 
патри). 

X. ЯВА 
Входить Дідуган 

ДІДУГАН: Чого кричиш... Вже і між вами нема згоди... 
ВАСИЛЬ (скочив, строгії): І ви теж тут? Вас хто привів сюди? Чого 

туди блукаєте ? 
ДІДУГАН: А це хіба твої гори, що вже по них і ходить мені не 

можна? 
ВАСИЛЬ: Не в тому річ, чиї гори, але я питаю, хто вказав вам 

наше місце. 
ДІДУГАН: Пан Біг сину... Він ввесь вік мене проводжає... Не так,, 

як вас чорти водять... 
ОПРИШКИ: А чого нас чорти, діду? 
ДІДУГАН: Ще й питаєш? Поглянь на свої руки. Вони цілі в крові... 

А навіщо? Хіба чесно вже не можна жити?.. Сатана не дозволяє 
чесно жити, а ти, що? Чому йому відійти не дозволяєш? Яке маєш 
право... Видно чесному між вами годі жити, але і годі вмерти... Ти 
не зважай, сину... (це до зрадника): Ходи — (підемо разом... 

ВАСИЛЬ: Діду, киньте свої теревені і йдіть звідсіль поки вас не 
прогнали... Шануємо сивий волос... 

ДІДУГАН (кепкує): Ти шануєш... Хіба ти знаєш в житті ціну?.. Якби 
знав не проливав би крови... 

ЗРАДНИК: Діду, з ними шкода й говорити... Завтра я на все плюну 
і піду... 

ДІДУГАН: Добре зробиш. 
XI. ЯВА 

Вбігає Довбуш -
ДОВБУШ: Леґіні! Всі до зброї! Зрада. Нас військо окружає... Були 

на старому нашому місці... 
(Метушня. Опришки хапають кріси. Зриваються• Гасять ватру), 
ЗРАДНИК: Ходім, діду. Нам не має з ними діла. 
ДОВБУШ: Куди ходім?... 
ЗРАДНИК: Куди мені завгодно... Мій шлях вільний... 
ДОВБУШ: Нам нагнати смоляків, а самому вільною шукати шляху. 

Це твоя справка... А шлях твій туди, там веде шлях зради... (З пі-
столя вбиває його). А ти, діду, йди, щоб очі наші не бачили... 

(Поодинокі стріли з усіх боків). 
ДОВБУШ: Леґіні, на місця... Розставтесь в корчах добре... Щоб до-

рого себе продати... 



ВАСИЛЬ: Калфо, куди ідуть вони?.. 
ДОВБУШ: 3 усіх сторін... Нас окружили... 
(Стрілянина густіщає, що раз. Опришки почала вже теж стрілянину). 
ДОВБУШ: Уважати. Не стріляти куль дармо. Близько їх припустити... 
ОПРИШОК (падає): Поцілила... 
ВАСИЛЬ: Обережно леґіні... 
ОПРИШКИ: Однаково нам звідти живими не. вийти... 

ДОВБУШ: Але дорого життя треба продати... 
(Бухнула збоку заграва. Ціла сцена сильно освітлена). 

ВАСИЛЬ: Що це? 
ДОВБУШ: Освічують! Щоб ціляти їм добре було. Ще й припікати 

хочуть... 
ОПРИШКИ: Калфо, це ліс горить! Утікаймо... 
ДОВБУШ: Ні на крок!... 
(Стрілянина, щораз густійша... Опришки завзято стріляють. З неда-
лека долітають перекликування жандармів... Довбуш на найгаря-

чішому місці). 
ВАСИЛЬ: Калфо, нам не встояти... 
.ДОВБУШ: Держіться! Здаватись не будемо... Дорого життя про-

дамо... 
(Нагло праворуч сильна стрілянина. Крик) 

ОПРИШОК: Що це?...' 
ВАСИЛЬ: Калфа, там щось сталось. 
ДОВБУШ: Уважайте ви добре на свої місця, я побачу (скочив). 

(Крики віддаляються... стрілянина мовкне). 
ДОВБУШ (вернув, веселий): Там ще хтось на смоляків вдарив. 

Сміло леґіні... Стріляйте добре... Зробим вискок... Усі вперед... 
(побігли. За сценою, ицг спершу чути стріли, але вони втихають. 
Долітають крики тільки і зойки. Це рукопашня боротьба. Але 
скоро і це втихає і на сцену вертають опришки). 

XII. ЯВА 
Входять опришки. Між ними Іван 

•ОПРИШКИ: Здорові були! 
ДОВБУШ: Витайте! (пізнав Івана. Вісту пився назад): Іван? 
ІВАН: Це ви... Олексо, ти? 
ДОВБУШ: Чого прийшов? (гнівно): Краще було з ворожої кулі 

гинути, як соромом покрити голову. " 
ІВАН: Соромом?.. Хіба я тобі приніс сором? 
ДОВБУШ: Сором. Ми вороги... 
ОПРИШКИ: Калфо! Він тобі брат. Забудь, що було. Сьогодні ра-

дість в нас... Знова зєдналася ватага наша. 
ІВАН: В єдності, Олекоо, сила. 
ВАСИЛЬ: Так, Калфо, сьогодні ти переконався сам. Прости йому 

він тобі брат... 
ОПРИШКИ: Хай буде Калфо, як було раніш. 
ІВАН (підходить): Прости, Олексо! Що було забудь... Будь дальше 

братом і Кал^юю. 
ДОВБУШ: Я прощаю... (подає руку): І Бог простить! 
ІВАН: В Угорщину, тепер ходімо. Бо нам не простять такого жнива. 

Багато трупів ми наклали... • 
ДОВБУШ: Щоб зі землі бтікати своєї? Ні! На один знак в.усій 

Чорногорі запалимо огні! 
ОПРИШКИ: Слава, слава! 

З А В І С А . 



IV. Д І Я 

Місце коло хати Штефана Дзвінки. По правій стороні багата Штефа-
нова хата з ґанком, вікно на вулицю, а на дальшому пляні вид на 
гори. Вся хата в зелені, розкішно замаєнії, а з другої сторони зви-
чайна самітна гуцульська хата, бідна, облуплена. Поки ще не підне-
слася завіса, чути як дзвони сумно дзвонять— ввесь час потім, дзво-

нять і підчас дії. Вечоріє. 
(Чути дзвони, а на порозі своєї хати стає Дзвінка) 

І. ЯВА 
Марія вийшла, вглянула в даль. Слухає 

МАРІЯ: Знову дзвонять, а як бідні дзвони плачуть. 
АННА: Кажете плачуть дзвони. Добру пан має параду. 
МАРІЯ: А ви пані, чому не йшли? 
АННА: Вистарчає, як Штефан пішов, Я мушу доглянути дому. 
МАРІЯ: Ще й людей силою зганяв. 
АННА: Він мусів, бо сам він не такий поганий. 
МАРІЯ: Ой, пані, пані. Чиж не знаю, яке лихо вам доводиться тер-

піти. Нераз сама нишком сплачу, коли виджу, яку ви зносите муку. 
А навіщо? Чи ж так провинили Бога, що зіслав так тяжку кару. 

АННА: Все від Бога! Ми не можемо противитись його волі. Видно 
карає Господь! 

МАРІЯ: Знаю, знаю. Ви людина свята, пані. Навіщо вам так терпіти. 
Все кинули б і пішли від того пекла. Не на таке ви родились. Він 
повинен цілувати ваші сліди. 

АННА: Не споминайте на Бога, бо як так хто почув би та доніс Ште-
фанові... Нас хиба Господь вже розлучить. 

МАРІЯ: Довго треба чекати і троїти найкращі хвилини життя. ІЦо 
вам пані з життя того? Чи ви коли радувались, чи коли зазнали 
втіхи? А ви такі молоді ще, такі красні. Ні ви плюньте на життя 
все — киньте ті прокляті хвилі й ідіть за сему гору, щоб вже сюди 
не вертатись. Ви в світі дасьте собі раду... 

АННА: Чому ви мене так жалієте? Де вже я того варта,-та яж жінка 
строгого отамана, що людям добре в знаки дався. 

МАРІЯ: Ви ангел, а не людина. 
АННА: А що люди говорять. Нема більше лиха, як візьмуть люди 

на язики. Вони не хочуть розуміти, не стараються збагнути душу, 
але от гак, щоб сплетнями бавитися і з людського сміятись горя. 

МАРІЯ: На людей ніколи не треба вважати. Самі знайте, що робити. 
Свого запитайтесь серця, а воно вам дасть пораду. Ви в щастю по-
винні жити, а не за побоями не бачити світа. В заплаканих .очах 
світ інакше виглядає. Він не гарний, не веселий, а гидкий. 

Дзвони сильніще видзвонюють, чути спів похоронного хороводу: 
»Со святимиа, »Вічная« 

АННА: Вже понесли в церкву тіло, треба тікати, бо зараз Штефан 
верне... Здорові оставайтесь. 

Марія хвилю постояла, а тоді й сама пішла в хату. 



II. ЯВА 
По хвилі входить Кривокульський і Штефан. Вони говорить 

КРИВОК.: Ми самії Шкода пана Пшилуського, марно згинув, його 
смерть пімстити треба, а спосіб один: ваша жінка... Що ми зробим?.. 

ШТЕФАН: Гм... гм... Я думаю, що сьогодні жінці скажу, що збираюся 
до Косова, а тимчасом... х 

КРИВОК.: Хе-хе-хе! А тимчасом ти на гірку. Мудра штука. 
ШТЕФАН: Я вважав, що тут не можна інакше поступити... 
КРИВОК.: Дуже добре! Знаменито!... 

III. ЯВА 
Входить Анна 

АННА: Чомуж ви в хату не зайдете. Чому, Штефане, не просищ 
пана. 

КРИВОК.: Нині на дворі прекрасно. Гарний вечер люба пані, а ми 
важні маєм справи. 

АННА: Важні справи можна обговорити в хаті. 
КРИВОК.: Так, так, але маємо часу мало. Намовляю пана Дзвінку 

зараз їхати до Косова. Хоч далеко, але важна справа... 
АННА: До Косова? Знає пан, що небезпечно, а щей під ніч д по 

такій пригоді, що нам всім страху нагнала. 
ШТЕФАН: А то дурниці, я нераз смерті дивився в очі, тільки, я хо-

тів би відпочати нині по всіх трудах. 
КРИВОК.: Але ж любий пане Дзвінка, знаєш, що важне діло. Му|-

ситься поладнати його якнайскорще., а з ним на нікого не можна 
здатись. / • 

АННА:. Так, може вже завтра рано, прошу його вволити волю, бо я 
сама направду боюся. 

КРИВОК.: Справа важна, пані Дзвінко. 
ШТЕФАН: Ну, як так, поїду нині. Анно, зготуй дещо на дорогу, а ми 

ще тут побудемо, вечер гарний, тут здорово. 
АННА: Як вже ви бобі бажаєте? Приготовити на довго? 
ШТЕФАН: На два дні, але поспішайся. (Вона пішла) 
КРИВОК.: Ну, побачимо! Побачимо. В мене вертає надія. 
ШТЕФАН: А нині справді вечер гарний — кільки краси в ньому, 

. а може кому останнім буде... 
КРИВОК.: Хе-хе-хе! 
ШТЕФАН: А ми таки ходім в хату — треба попращатись на дорогу. 

(Сміються тихо і йдуть в хату) 
IV- ЯВА 

Входить Андрій, він свище, тоді виходить Параня 
ПАРАНЯ: Заховайте тепер, я вийду, як стемніє. Мама'ще не спить. 
АНДРІЙ: А як сіїрава, що сказати Калфі маю. 
ПАРАНЯ: А він тут бже? 
АНДРІЙ: Ми всі вже чекаєм. 
ПАРАНЯ: Все так, як було умовлено. Все готове! Прощай тепер. 

(Скоро зникла, в хаті, а їм, як відгомін). 
V. ЯВА 

ШТЕФАН: Прощай і оставайся з Богом! (Пішли). 
АННА (стоїть на порозі, довго дивиться вслід за ними, а відтак 

птолі йде в хату) 



Десь з далека чути тиху солеву любовну пісню, вона зближається. 
По хвилі з піснею входить Андрій, але тут пісня переходить в свист. 
З хати виходить Параня. Вони сідають під смереками на переді 

VI. ЯВА 
АНДРІЙ: Чому так довго. 
ПАРАНЯ: Маму присипляла. 
АНДРІЙ: А тепер. Правда ніч наша? 
ПАРАНЯ: Так, наша. Чудова ніч. 
АНДРІЙ: А ти скучаєш за мною часом? 
ПАРАНЯ: Навіщо то? Скучаю, не скучаю, а вийшла. 
АНДРІЙ: Любиш? 
ЛАРАНЯ: Смереки ті стрункі... Розкішні гірські шпилі із снігом 

сріблисто самоцвітним. Холодний нічний вітер, сумний плач трем-
біти... Я все люблю. 

АНДРІЙ: А мене, чи любиш? 
ПАРАНЯ: Я все люблю. Небо, зорі і ніч, туман непроглядний. 
АНДРІЙ: А більш? 
ПАРАНЯ: Все люблю. 
АНДРІЙ: Неволі ні? 
ПАРАНЯ: Неволі ні... але рабів люблю... 
АНДРІЙ: Чи варто вже любити рабів? 
ПАРАНЯ: А хто винен, що раби... Хіба самі ні. 
АНДРІЙ: Самі. 
ПАРАНЯ: Чому самі? 
АНДРІЙ: Неволю покірно зносять. Гнуть спину під канчук... 
ПАРАНЯ: Хіба вже сила є у них? 
АНДРІЙ: Сила була. Проспали силу... по коршмах пропили. 
ПАРАНЯ: А ви чом помочі не несете? 
АНДРІЙ: Ми поміч все несемо...' 
ПАРАНЯ: Пст... Дай спокій... Ніч тиха... Голос несеться потоком, 

а вчує хто... нещастя нам перед часом. 
АНДРІЙ: От і біда, що страх, щоб хто не вчув. Тут треба посвяти 

і вірить треба. Без страху і зради. її не сміє бути, бо зрада де 
і продажність — там не жди волі... На марно підуть всі пориви... 

ПАРАНЯ: Ми ще не доросли. 4 
АНДРІЙ: Так вже не доростем. Ми все недолітками будем, усе 

дітьми... Цяцька вдоволить нас, спокій нам дасть... А більше їм не 
треба... 

ПАРАНЯ: Молоді ще підуть, але старі... от Дядинюк... 
АНДРІЙ: Старі? Вони на тому світі вже... їм вічну память заспівати 

час, ви... ви гуртуйтесь... ну 1 жевріть надію... 
ПАРАНЯ: А сьогодні? 
АНДРІЙ: Сьогодні день важний. Це спроба ваших сил. Тут Довбуш 

буде. Він хоче на вас глянуть, що ваші леґіні вміють... 
ПАРАНЯ: І леґіні з сусідніх сіл також... 
АНДРІЙ: Хто казав? 
ПАРАНЯ: Ми самі дали їм вістки, на один знак... 
АНДРІЙ: Що? Не можна так. Ми повинні знати це. Ми... Далеко 

Дзвінка тут живе? 
ПАРАНЯ: Навіщо? 
АНДРІЙ: Довбуш тут буде. Я мушу йому про це сказати. А Дзвінку 

він забере з собою нцні, як тиха ніч усе приспить. У таку ніч — 
справить бенкет. 



ПАРАНЯ: Замовчи... а тепер мене поцілуй... і я йду до леґінів... 
АНДРІЙ: Ще скоро. 
ПАРАНЯ: Щоб не було запізно... 
АНДРІЙ: Так йди (цілує). А я до Довбуша. Ми полюбимось на волі. 

В раба і так нема любови, в нього страх. Прощай, люба... 
(Соловій щебече, луна аж трясе гаєм)-

АННА (відчиняє вікно): Прекрасна ніч... А мені лячно... Хтось іде 
у таку ніч. Добраніч, соловейко... (замикає вікно). 

VII. ЯВА 
1 (Олекса, Іван і Андрій входять). 

ОЛЕКСА: Так ви підіть. Іване, ти на всьому держи око. Василь 
з конем хай чекає. 

АНДРІЙ: Калфо, може закинь її сьогодні. Тут важна хвиля. Леґіні 
всі готові, навіть в сусідніх селах. Чорногора огнями пожеж запа-
лає нині. 

ОЛЕКСА: Хто таке казав? 
АНДРІЙ: Усе готове вже... на знак чекають. 
ІВАН: Як так, Олексо, вбий Штефана нині... ти з нами будь... 
ОЛЕКСА: Не підготовано... але я її в Сапогів до попаді, а сам до 

вас... 
ІВАН: Та вже, як собі думаєш. 
ОЛЕКСА: Я так хочу... Ви вже простіть. Ідіть на місця. 
ІВАН: Ти вважай на себе, брате! Якби що, дай знак з пістоля. 

(пішли всі). 
ОЛЕКСА: Ідіть! (підходить до вікна і легко стукає, ніхто не від за* 

вається. Знову стукає і знову• Тільки соловій співає. Олекса сту-
кає сильніше і тоді в хаті світло запалилосьі а в вікні Дзвінка, не 
відчиняючи). 

АННА: Хто там? Чого? 
ДОВБУШ: Це я! Анно, ти сама? 
АННА: Ні, Штефан є. Іди собі, щоби хто не бачив. 
ДОВБУШ: Що ти, люба, невже йти. Ні, сьогодні не піду без тебе. 
АННА: Чому мене мучиш? Забираєш весь спокій мій. 
ДОВБУШ: Я люблю тебе. Люблю! 
АННА: ТИ важніші діла маєш, ти їх пильнуй. В тебе люди... Ну 

і той люд гуцульський бідний. Для нього жий. Покинь дурниці. 
ДОВБУШ: Ми обоє для нього жити будемо. Самі в щастю, дамо 

і їм дні щасливі. 
АННА: Олексо, хто хоче другим щастя дати — мусить відректися 

свого. І зроби так, ти це зможеш. Мене забудь і я буду жити, 
як досі. Іди собі... 

ДОВБУШ: Відчини, Анно! Чому звела палким зором? Було вирвати 
ті чорні очі — вони мій спокій забрали... А тепер. Тепер не сила. 

АННА: Олексо, забудеш скоро. "За ділами все забудеш. 
ДОВБУШ: Без любови нема життя. 
АННА: Не згадуй її. 
ДОВБУШ: Відчини, люба Анно. В хату впусти, там спокійно по-

говорим. 
АННА: Ні, нізащо, я боюся. 
ДОВБУШ: Не будь дитина. 
АННА: Того я зробить не сила! - От сусіди, хто побачить, візьмуть 

зараз на язики... Ні, нізащо! 



ДОВБУШ: Не відчиниш? Не хочеш мені дать щастя? Хочеш з ка-
том буть щаслива? А нащо досі любила? Ми підемо — ген від лю-
дей далеко — і спокійно в синіх горах в щастю заживемо. 

АННА: Того нам не можна,! В тебе важні, більші справи, а в мене 
знов обовязки. Я того зробить не можу. Щоби підлою в людей 
остати. Такий по собі оставити спомин... ' 

ДОВБУШ: Ти Штефана не кохаєш, він звір лютий. 
АННА: Але муж мій. Я йому склала присяг}. 
ДОВБУШ: Я тобі присягну нині — на все, що нам найсвятіше, що 

любити тебе буду. Не покину. Відчини! 
АННА: На Бога, зістав! Не муч мене. То не можна. Не можна зро-

бити того. 
ДОВБУШ: Не доводь, щоб я мусів ламати двері. 
АННА: Ти мені не зробиш того. 
ДОВБУШ: Любов зробить. 
АННА: Не згадуй її! Забудь любов! Забудь Дзвінку! Будь лише 

ватажком славним! 
ДОВБУШ: Ні, не сила! 
АННА: Ти так кажеш, бо піддався почуванням. Почування — то зд-

гибіль. Розум — перш усього. А ти Калфа леґіням. Будь ро-
зумним. 

ДОВБУШ: Я знаю тебе, люблю і нині мушу вирвать. 
АННА: Для дурниць важних справ не кидай, бо на тобі то пім-

ститься. 
ДОВБУШ: В мене це не дурниці. 
АННА: Ватажок не знає свого щастя. 
ДОВБУШ: Я для тебе його хочу. 
АННА: То мені не буде щастям. Я все буду в непокою. Все трем-

тітиму за тебе, щоби мене не кинув, або, щоб'и не спіткало тебе 
лихо. 

ДОВБУШ: Так ти мене любиш? 
АННА: Я того ще не сказала. 
ДОВБУШ: Відчини бо! Не доводь мене до краю. 
АННА: Я не можу зробить того — я собі присягу склала. 
ДОВБУШ: Так я сам двері відчиню. Це для твого щастя зроблю. 
АННА: Ти не зробиш так, коханий. 
ДОВБУШ: Зроблю! 
АННА: Олексо! Бійся Бога! 
ДОВБУШ: Нема за що. (підносить двері в завісах і пробує замок). 

Не такі вже сильні двері, щоби їх не відчинити. Любов додасть сили. 
(виламує і йде в сіни • а згори стріл. Один і другий. Він вхопився 
за груди, вибіг). Зрада! Ти зрадила, підла бабо! 

АННА: Що це? Олексо! Хто стріляв? (вибігає. Він впав). Невже 
вбили? Так, так, то я винна, чому в хату не впустила... Проста 
мене... Я нічого, нічого не знала, що тут зрада. 

ДОВБУШ: Я тебе одну любив... одну тільки, і хотів для тебе ща-
стя, а ти... 

АННА (ридає): Не думай ніщо злого про мене... Я також тебе 
любила... 

VIII. ЯВА 
Вбігають опришки. 

ОПРИШКИ: Де Калфа? Хто стріляв? 
ІВАН: Де Олекса? 



ДОВБУШ: Я тут... Нічого, леґіні... і мене найшла куля... Ну, ні-
чого... Колись мусіла... 

ІВАН: Що сталося? Хто стріляв? 
ДОВБУШ: Я... не знаю... 
АННА: То Штефан... а казав, що йде до Косова... 
ОПРИШКИ: Штефан? Де він? (побігли в хату). 
ОЛЕКСА: То нічого! Не шукайте... 
ІВАН: А що нам робити? Не казав я не йти сюди? 
ДОВБУШ: Дай спокійно мені вмерти. Не докоряй хоч, Іване. Знаю, 

що треба було пильнувати одного діла. Ти, Іване, поведеш люд, 
ти за мене розумніший, а в мене — я був палкий — в мене більше 
було серця, а воно, бач, де завело... 

ЛЕҐІНІ (вертають сумні): Нема його! Утік. 
ОЛЕКСА: Ви, леґіні, не кидайте свого діла. Іван буде для вас Калфа, 

але тепер уважайте, він може навести військо, (тут бухнула луна 
і освітила все). Що то? 

ІВАН: Це панські горять маєтки. Чорногора в огні! 
ОЛЕКСА: От і добре. Але ви — тепер все киньте, мене візьміть 

з собою, там Василь з конем чекає на мене. 
IX. ЯВА 

Входить дідуган 
ДІДУГАН: Що то? Хто смів пожар запалити? 
ОЛЕКСА: І ти тут, діду? Далі слідиш? Прагнеш кінця? 
ДІДУГАН: Ти вже гинеш? І пожаром останні свої хвилі ПЛЯІ^ИІІГ? 

Але вже буде спокійно... 
ОЛЕКСА: Ні, спокою вже не буде! 
ДІДУГАН: Як не буде? Таж ти згинеш! Згине Довбуш — все 

іпропаде! 
ОЛЕКСА: Так тобі пани казали... 
ДІДУГАН: І так буде! 
ІВАН: Ні, не буде!... Довбуш ніколи не згине. Я у всім дого за-

ступлю! Я теж Довбуш! Іван Довбуш і новий опришкам Калфа. 
ДІДУГАН: Що, то правда? І ти Довбуш? Ха-х-ха... Не буде хіба 

спокою! Ха-ха-ха! А там пожежа... Ха-хи-ха... Палає Чорногора... 
(побіг). 

ОЛЕКСА: Тому досить... А ви, леґіні ідіть, як досі було, несіть бідним 
волю... а мене візьміть... Занесіть в сині гори... під ялицю під ви-
соку, щоб пани не збиткувались — над тілом моїм. Прощайте, 
а мене пімстіть... Не забудьте, щоби пімстити. 

ОПРИШКИ: Всі лімстимо! 
АННА (що плакала): І я пімщу... Я також із вами'хочу.-.. 
ОЛЕКСА (радісно): Ти?... Так і її візьміть... Хай не зна ніхто 

неволі... Будьте разом... Іване, ти у всім мене заступай... Ти за 
мене... розумніший... В мене було більше серця... Прощавайте... 
(умирає). 

Пожежа заливає цілу сцену. На тривогу дзвонять дзвони... 
ОПРИШКИ (окружили, сумно): Умер... 
АННА (зойкнула): Олексо... Невже умер? (припадає). 
ІВАН (по хвилі): Годі, леґіні! Не час на сум... Візьміть його на то-

пірці та понесем в сині гори, в вільні гори... 
Опришки окружили, беруть Довбуша. Десь далеко чутно трембіту, 

що сумно награє ввесь час 
З А В І С А 



Режісерські завваги 
Темно драми повинно бути живе, але не надто швидке. Дії побу-

довані з багатьох яв, тому треба уважати, щоби не спізнювати входів 
дієвих осіб. 

ДЕКОРАЦІЇ: Перша дія розіграється в коршмі. Складної обста-
новки непотрібно. Це-ж кімната, уважати тільки треба, що це руб-
лена кімната, а не ліпянка. Про це подано докладно на початковому 
поясненні перед І. дією. Не складна також обстанова другої дії. Це 
прийомна в шляхотському дворі. На стінах збруя і мисливські .тро-
феї: роги, шкури, тощо. Зате в III. і IV діях обовязково мусять бути 
декорації, що представлялц-б гірську околицю. Саму сцену також 
побудувати не як рівну площину, але ломано. Зробити підвищення 
іґе тяжко; до цього на більшій сцені послужать столи, лавки, східці, 
а на менших сценах з дощок, звичайно на якому поліні їх в одному 
кінці піднести і вже буде площа спадати. Так достосована сцена 
дасть можливості мальовничо розташувати гурти, а самим акторам 
дасть кращі виконавчі можливості. В III. дії на лівому боці придо-
рожна фіґура і вона повинна бути дещо підвищена. Фігуру зробити 
або як камяну і тоді збити дві дощечки і їх відповідно розмалювати, 
як вже стару, зчорнілу, порослу мохом, абц з дерева, звичайну, бере-
зову. В IV. дії по правій стороні краща ха'та з ґанком Дзвінки, а по 
лівій хата Парані, значно бідніша. 

ЗВУКОВІ ЕФЕКТИ: Звукових ефектів в драмі багато. Стріли, 
дзвони, спів птиць. Тепер кілька слів, як їх построїти. Добрий звук 
церковного звука буде, якщо візьмемо кусень шини, або мідяні бляхи 
різної величини і, прикріпивши їх на шнурку, вдаряти по них кійком. 
До стрілів уживати пістолів на корки. Корки переховувати в сухім 
місці. Щоби добре віддати спів пташок є на це спеціяльні інстру-
менти і їх можна набути в усіх склепах з дитячими забавками, але 
можна радити і в цей спосіб: Намочити в воді корок, а опісля міцно 
здавивши його в руці терти кінцем по пляшці, відповідно наслідуючи 
спів соловія. Зі звуковими ефектами треба уважати, бо, вставляючи 
їх забагато, можна тільки пошкодити. 

СВІТЛЯНІ ЕФЕКТИ: Вміло використовуючи світло, можемо ви-
кликати незвичайні ефекти. І саме в цій пєсі це було-б побажаним. 
В III. дії маємо степенування від заходу сонця — заграва — аж до 
сумерку і місячне світло. Кожний режісер повинен призадуматись 
над справою світла і вміло використата її, а напевно ефект буде 
відповідний. В IV. дії при кінці пожежа, вона спершу незначна, але 
щораз більше розширяється, а при смерти Довбуша заливає цілу 
сцену. 

КОСТЮМИ: Гуцули і опришки в гуцульських строях. Ко-
жушки, сардаки і колірові червоні штани, але не шаравари, на но-
гах постоли. Шляхта в шляхотських, мисливських жупанах, чобо-
тях і штанах, але темної краски. Опришки вдягнені в багатші строї, 
як Гуцули. 



ДІЄВІ ОСОБИ: ОЛЕКСА ДОВБУШ це найважніша особа 
драми, але це не якийсь легендарний лицар, а жива людина, при-
страсна, з додатніми і відємними ціхами вдачі. Він добряга, але 
дуже скоро спалахує гнівом. Рішучий. Не любить уступати нікому 
і це держить його на чоловому місці між опришками. Від строгого! 
життя опришка втікає до любки, на це тільки, щоби набрати охоти 
до дальшої боротьби. В нього боротьба в душі, справа особиста 
і справа бідних гуцулів не дають йому спокою. Він це відчуває. Сам 
гарний, статний, з малим чорним вусиком, лице опалене. 

ІВАН, брат його, майже має ці самі риси, він молодший, тому 
палкіший і скоро поривається. Вдана палка. Ростом дещо нижчий, 
як Олекса. 

ОПРИШКИ — всі молоді, сонцем і вітром опалені очайдухи. 
Життя для них »сьогодні«, про >>завтра« не думають. Люблять ва-
тажка, тому слухають його, але легко підпадають під вплив воро-
жих підшептів, скоро запалюються, але і скоро витверезуються. 
Різниться між ними повним зрівноваженням ВАСИЛЬ. Він спокійно 
все розумом розбирає, і він знає, що не для самих грабунків пішов 
в опришки. Режисер сам подбає, щоби відповідно створити типи. 

КАРПИНСЬКИЙ — добродушний, але хитрий шляхтич. Він гру-
бий, низький, повнолиций. Часто усміхається. В другій дії дуже 
схвильований, подразнений. 

КРИВОКУЛЬСЬКИЙ рижий, високий, сухий, з різкими чер-
тами лиця і грубим мясистим носом. Дуже лихий, хвалько, але сам 
боягуз і ласун. 

РУШЕЛЬ — людина, яку тільки особисте життя і власне добро 
цікавить. Тому він, щоби мати хабарі, держить з опришками. 

ДЗВІНКА — панський слуга. Грубоватий в обходженню. Серед-
нього росту, грубий, шпакуватий. 

АННА — молода, гарна молодиця, весела. Любить Довбуша, але 
не хоче ставати йому на шляху, а також не хоче кидати мужа, якого 
не любить, бо присягала йому перед Богом. Релігійна. Вдачі веселої, 
але не стійкої. 

ДІДУГАН замітна постать. Старий, майже здитинілий. Він 
служить панам, бо не вірить, що нарід може без пана жити. Виступає 
тому проти опришків. Він невеликий ростом, сухий, згорблений тяж-
ким життям і літами. Він впертий. Роля тяжка і погребує доброї 
обсади. 



В К О Ж Н І Й Х А Т І ПОВИНЕН Б У Т И 

ТОМУ, ЩО ПЕРЕДПЛАТНИК ОДЕРЖУЄ 
що другий день по 8 сторін часопису, в якім є: 
а) найновіші вісті зі світової політики, 
б) статті з українського життя в краю 

і закордоном, 
в) статті на господарські теми, 
г) оригінальні дописи заграничних 

кореспондентів, 
ґ) оригінальні дописи з наших сіл і міст, 
д) літературні, театральні і спортові вісті, 
е) цікаві фейлетони, 
є) оригінальні ілюстрації з краю і з закор-

дону, та даром 12 книжок річно, видання 
»Української Бібліотеки«, як рівно ж за 
оплатою порта видання »Аматорського 
Театру«. 

Точні Передплатники »Нашого Прапору« одержують 
б е з п л а т н о щомісяця книжки по 128 сторін (8 аркушів 
друку), на добрім, білім папері, в мистецьких многобарв-
них обгортках найкращих українських і чужих авторів. 
Передплата в краю, Ч. С. Р., Австрії і Угорщині місячно: 
зл. 1. 95, квартально зл. 5. 55, піврічно зл. 11. 10, річно зл. 
22. 20., а в усіх інших краях: річно згори зл. 32. —, пів-

річно зл. 17. —. 
Адреса: »НАШ ПРАПОР«, Львів, вул. Косцюшка ч. 1 а. 

Чекове Конто ПКО: 500. 277. 



Видавництво 

„Українська Преса" 
видавець Іван Тиктор 

видає: 




