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ПЕРЕДНЕ СЛОВО

Казна „Золота Гвіздка" записана від старого ко- 
зака байкаря Родіона Федоровича Чмихала, родом 
з Денисівки на Лубенщині в Украі'ні. Оповідання 
Чмихала видала Етнографічна Комісія Товзриства 
ім. Т. Шевченка у Львові в окремім Збірнику, що 
вийшов 1904 р., як том XIV. Записав іх украін- 
ський фільософ В. Лесевич 1894 р. з уст того 
козака, що мав тоді 65. років та навчився від 
свого батька замолоду кількадесять казок, що збе- 
ріглися в родині Чмихалів. Належитъ вона до ман- 
дрівних мотивів, які виступають і в німецьких 
казнах братів Грімів, але вона прикладена до 
життя нашего народу.

Казна в збірнику мае назву „Царевичі Лебеді", 
але зі зміету бачимо, що головною особою е не 
царевичі, а іх сестричка названа Чмихалом Золо
тою Гвіздкою*).  Іі сильна воля, витреваліеть, вір- 
ніеть і самопожертва для велико! справи, привер- 
нення братів-лицарів для Рідного Краю своею 
тяжкою працею — може бути зразком не тільки 
для дітей, але і для старших. Тому казна напи
сана так, що буде зрозуміла і для дітвори, а й до- 
рослій людині дае привід задуматися над метою 
життя, яке в кожноі людини освячуеться тільки 
великою ціллю.

*) Золота Гвіздка — це золотий цвяшок, а не зірка.
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Написана вона тому десять років. Причитавши 
п тепер, дійшли ми до висновку, що нам до не! 
нічого додавати. Показуемо цим твором, що з на
родны)! скарбниц! устно! словесности можна до
бути нов! мотиви, як! відповідають сучасному жит- 
тю нац!!'. Образи життя, зачерпнут! з народньоі 
творчости, скоріш перейдутъ у кров і кість народу, 
ніж чужі мотиви з европейськоі літератури.

Хто хоче говорити до душ! народу й перемі- 
нювати його характер, — мусить говорити обра
зами, що іх витворила нація з глибин свое! душ! 
століттями. Тод! впаде золоте зерно на зорану 
ниву і заколоситься зернистим збіжжям до нового 
життя.

Львів, дня 1 вересня 1935

Автор.



СУРМА ПЕРША
Го м ін

Там, де сяють ясні зорі, 
Сині води граютъ в морі, 
Край веселий на ввесь мир, 
А народ ввесь богатир — 
Жив собі цар Муравиця, 
В нього жінка краснолиця, 
А дванадцять мав синів — 
Що скидались на орлів. 
Ті сини, як буйні тури, 
Грали кіньми понад мури 
I боролись на мечі — 
Поламали всі ключі.
Хто з них волость мав від тата, 
Воював за межу брата, 
Замість бити ворогів, 
Що ішли з усіх боків. 
Бунт робив в своіи державі 
Проти батька у неславі. — 
Цар іх постягав з границъ 
Під сторожу з і'х столицъ. 
Аж цареві сон приснився, 
Що престіл його звалився;
А зоря упала з гір, — 
Осіяла цілий двір: 
Всі палата освітила, 
Люд багатий звеселила! 
Вранці каже цар жоні:
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— Вродиш доню на весні, 
То престіл свій захороню, 
Передам вінець на доню, 
А синів я погублю 
Для держави без жалю! 
Сини твоі гайдабури1) 
Скачутъ кіньми понад мури, 
За все бються на мечі —

Розламали всі ключі. 
Станутъ битися за шлики, 
Мале брати за велике: 
„Це мое і те мое" — 
Царство рознесуть свое! 
Вчора сон мені приснився, 
Що престіл мій завалився ... 
Жінка втратила терпець: 
— Що ти був би за отецъ 
Гірший ката, гірший гада,

*) гайдабури = розбишаки (Куліш).
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Що вбивав би своі чада? 
Хоч престіл донці давай, 
Та синів не убивай!"
Цар червоний став як мідень, 
Скукурічився як півень:
— Моя воля — бистрий кінь, 
Слово — святість і амінь! — 
Столярам ще тоі днини
Звіз дощок на домовини. 
Поробили мов на лун2) 
Для синів дванадцять трун.
I поставили в пивниці, 
Зачинили ворітниці;
Як царівна прийде в яр, 
Всіх синів погубить цар.

Ві дгомін
Тричі місяць одмінився, 
Сум в царицю уселився — 
Ходить серед дум і туг 
В самотині в темний луг. 
Син, Боян найменший, в лузі 
Стрінув маму у притузі — 
Лебедить: — Скажіть мені, 
Чого, мамо, ви сумні?
„Що ти, сину, мені скажет, 
Смутку мого не розважиш, 
Не поможет ти мені!"
— Чи поможу я, чи ні —
А сповіртесь, мамо, з горя !.. 
„Мое горе глибше моря: 
Як Бог дасть нам доню в яр,

*) Лун, лунь — смерть, заник.
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Ваш безумний батько-цар 
Хоче всіх вас погубити, 
Царство доні доручити ...
Вже зробив дванадцять трун 
В підземеллі вам на лун!“ 
Син Боян прибіг до дому, 
Вдарив вістю дужче грому... 
Крикне старший Святогор, 
Ярослав і Чорномор:
— Утікаймо опівночі
3 свого царства в світ за очі!
— Так і буде! — йдуть питать, 
У котрий ім бік тікать.
Мати рае: „Утікайте, 
Наліворуч повертайте,
Там, де буде темний ліс, 
Де не сягне оком біс!
В полі снігом смерть овіе — 
Ліс поживить і огріе,
Дасть вам добич і вогонь, 
Вирве з батьківських долонь.
В листю скрие вас дуб-кушка; 
Як поверие місяць з кружка — 
Вилізайте на вершок,
Гляньте вежам на дашок ... 
Як врожу я сина — з лежі і 
Знамя біле дам на вежі;
Як доньку — дам хоругов, 
А й червону гейби кров!
Тоді далі забирайтесь, 
Дуба - кушки покидайтесь 
I тікайте далі в ліс, 
Во .чигае на вас біс! “ 
Мати синів виряжала,
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За сльозами провожала... 
Цар заснув — під місяць-нів, 
Зорі грали від вогнів.

СУРМА ДРУГА
Гомі н

Утікали в світ за очі,
Пробігали поле зночі — 
Зорі світять, місяць спить, 
Віе полем — ліс шумитъ.
Біжать лісом без проруба — 
Чи не найдутъ з листям дуба.
— Ось дуб-кушка! — закричав — 
Святополк і Святослав.
Відгорнувши вколо листя, 
Збудували там захистя: 
Мов дванадцять криі'вок,
Що окружують точок:
На нім ватра світить жаром, 
Ліс шумитъ і грае чаром. — 
Радить браттям Чорномор, 
Ярослав і Святогор:
— „Поробімо собі луки — 
Нумте стріли гострі в руки, 
Як не стане нам харчів..."
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Гей дванадцять пластунів, 
Ледво зійде зірка рання, 
Валом всі на полювання: 
Що устрілять зі звірні 
Печуть разом на рожні. 
Так на ловах дні за днями
Всі гуляютъ, а ночами

У захистю з листовин
Сплять немов серед перин.
А Боян ім мірить зорі,
Час рахуе в краезорі...
Ліс шумитъ, а серед гір
Грае місяць недобір —
Боян скочив, зліз на дуба,
Як казала ненька люба:
Глип! на вежу — хоругов,
Та червона гейби кров!
— Кров горитъ! — Тікаймо далі,
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Бо догонять нас шакал!!
На братів гримів Роман
I Данило і Богдан.
Утікали далі лісом
Зо три доби перед бісом 
Через гори в темний бір, 
Де не видно ясних зір.
Зирк ! — аж хатка, слава Богу! 
Вони в двері — там нікого!.. 
Кинув гасло: — 3 нами Бог! — 
Володимир в цей острог. —
— Слава Богу, маем хатку 
За моління мами в датку!
Та давай в тій хатці жить,
Поки горе пролетать.
Літ дванадцять на охоті
Виростали у турботі,
Вибуяли як орли
Всі до чину і хвали!

Відгомін
А в царя росте в палат!
Доня як зоря в брокаті —
Зветься Золота Гвізда,
А сіяе як звізда ...
Але бачить, як що-ночі
Мама плаче і шепоче
Навколішки молитви...
— Що це? — каже. — мамо, ви 
Так заносите моління,
Так ридаете з терпіння, 
Як загасне світло свіч?..
Я сліджу вас сьому ніч!“
„Я так звикла — каже мати —
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В ніч молитву відмовляти!" 
— „Ні, признайтеся мені, 
Чого мамо ви смутні?" — 
Усміхнулася як зоря:
„Мое горе глибше моря — 
Каже, — донечко моя,
Клюе серденько змія:
Я синів дванадцять мала,

Як лебедів виростала... 
Каже батько — як мені 
Вродиш доню на весні — 
Я престіл свій захороню: 
Передам вінець на доню, 
А синів всіх погублю 
Для держави без жалю! — 
Так вони пішли світами 
I розвіялись вітрами..." 
— „То гаразд! То ціль мені: 
Іх найти у чужині! “ 
„Що ти кажеш, моя доню? 
Де ти підеш у прогоню.3)

') прогони = проруб у лісі
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Може вже братів нема 
На цім світі — то дарма!
Я сама на старолітті... 
Ще пропадет ти у світі!?"
— «Суду Бога не минуть — 
На яку звернули путь?" 
„Літ дванадцять пролетіло — 
Може звірі Тх поіли,
Може іх скосив мороз, 
Може голод-смертонос?... “
— „Ні піду я, не збоюся, 
Зараз ніччю проберуся — 
Я найду іх силоміть,4) 
Лиш батькові не кажіть!"
Та давай в цю мить збиратись, 
У дорогу виряжатись — 
Загорілася Гвізда, 
Мама молить припада: 
„Як іх, доню відшукаеш? 
Ти з лиця іх не спізнаеш?
Я тобі дам на знарок5) 
І'х дванадцять сорочок. — 
Як зустрінеш — то розвяжеш, 
Узороччя іх покажет. — 
А як окрикнуть іх діля6):
— Це моя, а це моя! — 
То цілуй іх, милуй ревне — 
Твоі браття це допевне... 
Взяла — вийшла в ясну ніч: 
Світять зорі в тисяч свіч. 
Мати доню

*) силоміть = на силу 
») знарок = випадок
«) діля = ради, для

виряжала,
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За сльозами провожала, 
Цар заснув, як серп заблис, 
Мати гнулася від сліз.

СУРМА ТРЕТЯ
Г о м ін

Пробігае поле зночі, 
Шлях верстае в світ за очі. 
Зорі граютъ, серп горитъ, 
Вітер віе, ліс шумитъ.
Дреться лісом самотужки, 
Аж дійшла до дуба-кушки, 
Аж під дубом був точок 
Круг дванадцять криівок.
— „Тут було щось, та забралось!** 
Відітхнула — ій здавалось: 
Чуе в лісі бісів крик...
Блиснув місяць молодик. 
Пробігае дальше лісом 
Зо три доби перед бісом 
Через гори в темний бір, 
Де не видно ясних зір. 
Зирк! аж в лісі стоіть хатка 
Красна, ясна гей палатка. 
Нум до хатки! А Боян 
Зирк! віконцем на майдан.
Йде дівчина краснолиця, 
Як на небі зоряниця! 
Чи зоря упала з гір?
Осіяла цілий двір, 
Усі сосни взолотила, 
Цілу хату звеселила.
Входить в хату і вита:
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Слава Богу! — як свята. 
„Слава — відповів — на віки!“ 
I спустив униз повіки: 
„Звідкиж ти зайшла в той бір? 
Краща сонця, краща зір!?“ 
— „Я братів своіх шукаю, 
Що втекли зі свого краю!" 
Та й замовкла як свята.

„Хтож така ти?“ — Золота 
Гвіздка, — мене кличе тато“. 
„Ну, ходімже у кімнату!" 
Відпочати — просить він... 
Вона сіла на ослін — 
Тиць! на стіл свою торбинку, 
Розвязала за хвилинку, 
Розвинула сорочки — 
Чи дадуться у тямки.
Аж він глип! та на коміри —
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Впялив очі — не йме віри:
Рідні герби золоті —
Його взір в одній борті! 
Се моя! — гукнув надиво.
Засміялася щасливо:
— „Як сорочка це твоя — 
То твоя сестричка я!
Ти мій братік!" — і скопились, 
Цілувались, обіймались,
I заплакали собі
Зі щасливости в клятьбі.

Відгомін
Йдуть брати із ловів звором, 
Грають в роги темним бором, 
В горах грае відгомін, —
Бір гукае навзамін.
— „А де ж браття?"—каже Гвіздка. 
„А на ловах — ось і вістка: 
Трублять, чуеш? — грае ріг, 
Заховайся ти від іх —
В тім куточку ти іх зочиш8), 
Ненароком іх заскочит!

8) зочити = узріти, побачити,
®) Грип = мітичний, казковий птах.

— Ха ха ха! — скакіць за піч. 
Увіходять — луки з пліч, 
Входять з роду по орлови — 
Просто в річ: Обід готовий?! 
„Вже готовий — каже він
I жартуе навзамін:
„Чи не бачили ви в лісі? 
Грип9) заблиснув на горісі,
Як зоря упав із гір —
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Осіяв наш цілий двір,
По лісах ви гомоніли
Та й його ви не зазріли;
Яж у хаті сам сидів — 
Грип як голуб прилетів.
Стук! до‘мене у віконце —

Мов до хати впало сонце.
Бач гідніший я за вас!ц
— Деж той грип? — „А серед нас!" 
Аж вискакуе царівна,
Як пташина пісня співна:
„Дай вам, Боже, звідусіль!" 
I торбинку ім — сусіль!
Добувае рученьками
Герби шиті з мережками:
— „То моя!" — „А це моя!"
— То сестричка ваша я. 
Затрусились і схопились,
Мов над нею крильми бились — 
„Всі ви братіки моі!“
Кличе з рідноі землі 
Серце Золото! Гвіздки.
— „Всі ми з нею одногніздки!" 
Цілували по черзі
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I заплакали усі. 
Та й ім осіяла Гвіздка, 
Злотокучера первістка 
Хату в лісі наче храм, 
Щастя принесла орлам! 
Як соколи на охоті, ‘ 
3 Бояном все на роботі 
В ліс виспівуе пісні, 
Як зозуля на весні; 
Як ідуть на полювання — 
Провожа гей зірка рання, 
А приходятъ на обід — 
Озоряе корогід.
Наче папороті квітка, 
Залеліла ім лелітка, 
Задзвеніла від пісень 
Ціла хата цілий день!

СУРМА ЧЕТВЕРТА
Г омін

Там де сяють ясні зорі, 
Сині води граютъ в морі, — 
Море плеще і шумитъ, 
Піна в беріг клекотить. 
Каже Гвіздка в три неділі: 
„Браття милі, орли білі, 
Поскидайте сорочки, 
Забрудились мережки!“ 
Поскидали на спочинку. 
Поскладала у торбинку 
Та й на море лине вмить, 
Що за горами шумитъ. 
Море плеще, море грае,
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Гвіздку Золоту витае:
— Ой засмійся як зоря, 
Доню нашого царя!
Засміялась — заясніло, 
Діямантами затліло,
Несе в беріг срібний шум, 
Райдужиться з вічних дум. 
Стала Гвіздка на причал!,
Мие білля на привал!. 
Филя бе і клекотить.
Піна бризка, мерехтить. 
I гогоче, сріблом ллеться... 
Гвіздка золотом сміеться.
Узороччя підойма
I співае жартома:
— Ой ти лиско, срібна бризько 
Ти не ласся в ноги близько, 
Не рви білля на крутіж
Аж на брую10), на грабіж!" 
Знявся вітер з верхогіря, 
Вхопив вінок павин з піря 
Із головки у безкрай —- 
Ніс на тихий на Дунай...
А царівна, як зорила, 
Узороччя упустила:
Вс! дванадцять ув одно 
Сплили, плили аж на дно!
Ручки ломить і журбуе, 
Плаче, беться і сумуе:
— Наробилаж я братам, 
Упустила в темний шлям 
Мережки вс! дорогіі,

10) бруя = бистра струя
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Узорочия гербовіі, 
Що дістали від батьків, 
Як насліддя прадідів. 
Тоскувала, сумувала, 
Зо дна моря не дістала... 
Та нічого ій робить — 
Йде до дому й лебедить. 
Йде назустріч ій бабуня —

Чуе, як рида красуня,
Наша Гвіздка Золота...
Та й спинилась і пита:
— „Слава Богу" — Слава Богу!
„Що, царівно, вам небого?
Що на оченьках сумні,
А на личеньку хмурні?"
— Упустила я з водою — 
Каже Гвіздка із журбою — 
На дно моря в темний шлям



21

Сорочки усі братам,
Мережки ті дорогіі, 
Узорочча гербовіі, — 
Що дістали від батьків 
Як насліддя прадідів."

Відгомін
Чи померкли ясні зорі?
Тонуть сині води в морі — 
В край веселий рине жаль,

А царівну гне печаль.
— „Не журись моя царівно!
Ворожилля11) зве примівно12):

и) ворожилля — ворожка
12) примівно = пошепки

— „Як ти Золота Гвізда,
То ще в тебе не біда!
— „Ой журба, що гірша смерти, 
Во ні жити, ані вмерти...
— „Це ще не журба — з судьби 
В тебе йде ще до журби!
Та ото журба, що браття 
Потьмарило безпамяття —
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Провернулися усі
У лебедів в тім часі!
В чужі царства полетіли,
Рідний край свій відсвоіли..
I заплакала Гвізда
Золота, як з гір вода:
„Нема горю мому ліку?
Чи побачу іх до віку,
Чи не ввиджу, розкажіть,
Мені в горю поможіть!..
— „Якщо зробиш, то побачиш;
А не зробиш, — то заплачет — 
Не повидиш іх повік!"
„Так подайте мені лік:
Научіте, що робити,
Бо ні вмерти, ані жити
Сиротині без рідні —
Рідний Край — як в чужині!"
Баба тушить іі горе:
„Иди, провір усі комори —
Не побачиш — іх нема,
Хоч заплачет — то дарма!
Иди праворуч від кімнати,
Куди стежка йде від хати — 
Пройдет верству — знайдеш льох,.
Льох понурий гей острог!
А в льоху тім мов каміння
Сухарці, вода, коріння —
Ось тобі іда й вода,
Хоч ти Золота Гвізда.
Поверх льоху е жалива
Кропива як жар пеклива —
Рви іі, та й обдирай,
Личко в клаки просукай,
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I пряди з них волоконце 
I плети, хоч згасне сонце, 
Сорочки всі для братів 
Із гербами іх краів!
А зявиться хто з охоти, 
Ти не обзивайся доти, 
Поки не покінчиш іх — 
Тоді словом клич усіх! 
Прилетятъ лебеді - браття, 
Як зготовиш для них плаття. — 
В сорочки іх повдягай, 
Хай спасаютъ Рідний Край! 
Ніжного ти покоління, 
Будь готова на терпіння, 
І'дь кропиви з наготи 
Буде аж до жил пекти.
Як братів ти хочеш взріти, 
Мусиш трудом засвоіти!
Так плети! — не доплетет, 
Обізвешся — пропадет; 
Пропаде твоя робота — 
Народ вкрие соромота, 
А братів не ожидай — 
I загине Рідний Край!"

СУРМА ПЯТА
Г омін

Ой померкли ясні зорі, 
Сині води щезли в морі, 
Край сумуе вздовж і вшир — 
Люд пішов чужим на жир. 
Вмер старий цар Муравиця, 
Згасла вигнана цариця —
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Не було синів орлів,
Впала, орда хижаків...
Сон царів тоді сповнився,
Що престіл його звалився,
Стяги горді вкрав сусід,
А корону людоід;
Люд обдерли людожери,
Край роздерли чужопери.
Скніе Золота Гвізда,
Хоч царівна молода.
Як прийшла —‘ збагнула горе — 
Перейшла усі комори —
А деж браття? — іх нема!
Не відплачеш Тх — дарма.
Йде праворуч із кімнати
Плаем - стежкою від хати,
Пройшла стежку — знайшла льох, 
Льох понурий як острог!
Поверх кропива жахлива,
Рвала, рвала, хоч жалива,
Плили сльози як горох —
Та обтерла — пішла в льох.
А в льоху тім мов каміння, 
Сухарці, вода, коріння...
Погризала сухарців,
Пожувала корінців,
I водою попивала...
Віддихать, не віддихала,
За роботу принялась,
Мов святиця узялась.
Рве і лика обдирав,
Лико у нитки сплітае
В глибці Золота Гвізда,
Серцем світить як звізда.
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I пряде, хоч зайде сонце
I плете з них волоконце: 
Нитка в нитку до рубця 
Сорочки всі з первенця. 
Хоч жалить вогнем жахлива, 
Кропива до сліз жалива 
До самого серця вщерть — 
Та заперлася на смерть!
Хай пече — на біль не крикне, 
Біль як жаль: пройде — привикне, 
Виплела шість сорочок, 
Закрутила у платок!
Стала сьому плести — ткати, 
Голос рога став лунати — 
Хто це трубить? — грае бір, 
Ріг лунае з темних гір!

Відгомін
Йде царенко з моря звором, 
Грае в роги темним бором — 
В горах грае відгомін, 
Бір гукае навзамін.
Йде царенко з верхогіря 
Та й полюе дике звіря;
А соколи загули
В цілім лісі як орли.
Хтось загнався до острога, 
Де царівна тче небога — 
Затрубив сокіл на ріг, 
Аж царенко сам прибіг.
Сокіл каже: „Ось куниця! 
Там сховалась, де темниця — 
Вам, царенку, бувби шаль, 
Пречудовий горносталь! “
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Глип! царенко у підваля.
Станув з дива і спожалля —
Осіялаб та зоря
Усі землі і моря!
— Добрий вечір, красна панно, 
Вам у глибці тій не банно?
А вона на нього зирк!
Але словом ні чичирк!

А він красен був як сонце — 
Аж пустила волоконце, 
Взолотила личко в сміх, 
Зчервоніла за свій гріх! 
Схопилась, немов не чула, 
Лиш головкою махнула 
I схопилась — суче клак,
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Не обізветься ніяк!
— „Чи е квітка чудовіша: 
За всі квіти найцвітніша — 
В світі кращоі нема — 
Шкода тільки, що німа!“
— „Як візьму іі до дому, — 
Дам лічити іі мому 
Лікареві всіх недуг — 
Верне мову, верне слух!" 
Давай брати силоміттю — 
Як не кидалась в терміттю, 
Кланялася ім до ніг, 
Запіраиась о поріг, 
Намахалась головою
I руками і собою — 
Живосилом взяв на віз, 
Хоч і гладив, як повіз. 
Виблагала оком слізно, 
Що до льоху іи завізно — 
Сорочки скрутила в скрут, 
Кропиви набрала жмут... 
Грали роги за пралісом, 
Віз царенко іі лісом — 
Хоч він красен як орел, 
Та вид Гвіздки невесел!



28

СУРМА ШОСТА

Го мін
Крізь віконця в земляниці 
Жила Гвіздка у темниці — 
Мала сонце у душі —
За роботою в глуші.
Сонце світить на блакиті 
Іде Гвіздка у кариті —
А темниця вкрила ум 
I не бачить світу з дум. 
Стали коні край руіни.
Що то? як то? Рідні стіни!?
В пожарину вперла зір:
А де ж тато? — мама? двір? 
Хтось гукае з дивовижі: 
Зруйнували орди хижі 
Ціле царство до ребер — 
Муравиця цар помер!... 
Іздрігнулась — Боже, Боже, 
Поспитала б та не може:
А де ж мама? — згинув слід, 
Темінь вкрила цілий світ! 
Доізджають лукоморя,
Аж на камені край моря 
Там темниця камяна,
Спів невольників луна:
*— Визволь нас на ясні зорі 
Та й на тихі води в горі , 
В край веселий з мук і ран 
Із неволі, із кайдан!" 
Море плеще, море грае, 
Гвіздку Золоту витае:
— Ой царівно, сядь і кряч,
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То народу твого плач! — 
Засмутилась — потемніло, 
Бурунами забуртіло — 
В скелі преться темний шум, 
Чайка беться з хмари дум. — 
Відчалили — з верхогіря 
Вітер судна ніс як піря, 
Гвіздку обняла печаль, 
Очі шлються в темну даль. 
Причалили — зияли реі, 
Везуть Гвіздку у киреі 
До палати — краща зір: 
Осіяла цілий двір!
У палаті із кришталю 
Сидить Гвіздка повна жалю 
I не вабить пишноцвіт, 
Як у батька з ранніх літ. 
А пряде, хоч згасло сонце, 
Тче з кропиви волоконце, 
Сорочки всі для братів, 
Із гербами іх краів. 
Ходить лікар — все нечула, 
Все головкою махнула, 
I склонилась — суче к?лак, 
Не обізветься ніяк!

Відго м ін
Ввів царенко в багряниці 
До царя і до цариці... 
Станула перед престіл, 
Німо вперла очи вділ.
— Чи е квітка чудовіша? 
За всі квіти найцвітніша — 
Каже — тату, ось вона
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Вам невістка чарівна! —
Осуд видав зір татуня:

.— „Правда сину, що красуня — 
Та що з того, як німа?
Юрку, Юрку — все дарма!"

А цариця - мідяниця
Вперла очі чарівниця:
— „Що то — каже — за краса? 
Худорлява як оса,
Руки в не! як тичина,
А червоні як рябина,
Як помийниця від кіз —
То невісточку привіз!"
— Мамо, серце, не навчити,
Або з нею мені жити,
Або смерть мені мерщій!
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Ось вам правда — присуд мій ! — 
Батько просить, батько мовить, 
Злюща мати лихословить, 
Крикнув батько, став як жар: 
—„Поки я на троні цар, 
Не дозволю на царицю 
Брать німую чуженицю 
Без імення, без рідні...
Сором царству і мені!
Як умру я — твоя воля,
В твоій силі — твоя доля:
На народ кинь темну тінь —
Слово — святість і амінь!"
А свекруха гримне гримом, 
Пашить із ніздер іи димом,
3 іі губи дише жар — 
Вигнав іх за двері цар.
Гвіздка гірко заридала, 
На царенка груди впала...
Знак давала серед сліз, 
Звідкіль взяв, щоби відвіз!
А він гладить, він цілуе,
Жалуе і голубкуе —
Сльози з віів випива, 
Чаром душу навіва.
— Цить, кохана, не трать духа, 
Батько, як вогонь, що буха — 
А потухне — як дитя,
Нам не знівечить життя! —
Стала ясна. Вділа парчі, 
Виросла на божій харчі!
Зирк! у дзеркало на сміх, 
Зчервоніла за свій гріх!
Узялась за свое діло:
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Хоч кропива жалить тіло, 
Білі ручки красить кров — 
I розятруе любов!
Рве і лико обдирае, 
Лико у нитки сплітае, 
Серцем світить як звізда, 
Бо про любчика гада!
Та пряде, хоч зайде сонце, 
Тче з кропиви волоконце 
Розянголена в думках, 
3 ясним сонцем ув очах.
Сьому, осьму зарубила, 
I плетінь девяту звила, 
Покінчила іі ткань.
Мае девять, коли глянь: 
Аж кропиви вже не стало ! 
Зжалься, Боже, взяла мало. .. 
Мус добути ще — та як?
Не продумав ніяк!

СУРМА СЬОМА
Го м і н

Зкаменіла з своім горем: 
Рідний Край іі за морем, 
Полетілаб — та дарма, 
Шляху в Рідний Край нема. 
Хтож поможе, милий Боже, 
Розказать йому не може ... 
Мож дістатись до землі 
Як жебрачці в кораблі 1. .. 
Утікалаб —• його любить, 
Лишиться — братів загубить — 
I загине Рідний Край...
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Мус приказуе: Тікай!
Ясна ніч, як день навколо: 
Місяць як кленове коло, 
Кругозір моргае з зір, 
Засипляе цілий двір.
Викрадаеться царівна, 
Сіроманці нищій рівна,

о, 
о I

В торбі сорочки в скрутках, 
Серце здержуе в руках.
Попри вікна любка в тузі — 
Гульк! у сад за річку, в лузі..., 
Дзвонить північ; дзвін замовк, 
Чуе голос наче шовк —
Біла, біла мов лелія,
Півпрозора як сновія, 
Мама, мама йде навстріч!
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Обтирте сльози з віч: 
Дійсно мама! Милий Боже, 
Поспиталаб — та не можег 
Чи жива вона, чи тінь? 
Блисла з неі поломінь: 
„Гвіздко моя Золотая, 
Своім ділом ти святая!" 
Голос стелиться в росу: 
„Я тебе там занесу!
Поки згаснуть ясні зорі, 
Ти знов станет на цім зворі,. 
Там побачиш Рідний Край 
I повернет людям рай!“ 
I схопила мов на крила, 
Понесла іх дивна сила 
Над палати в далечінь... 
Гвіздка глянула в глибінь: 
Аж під нею грае море 
В срібнім світлі перлозоре — 
Клекотить за валом вал, 
Грохотить на зломах скал. 
Через море мов соколи 
Пролетіли знов на доли, 
Знов над гори і ліси 
Серед срібноі краси...
Місяць світить, а в долині, 
Як в ковальні, та в машин! — 
Мчать залізниці під крик, 
Молоти бють із фабрик. 
Гонять люди муравлями, 
Край проміниться світлами, 
Тільки сіл і тільки міст — 
Мов розсипано тьму звізд! 
Місяць райдужить сузіря:
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Аж моргаютъ ясні зіря ...
Мама шепче ій до вух, 
Наче шовком ясний дух:
„Гвіздко моя Золотая,
Тебе тягне даль безкрая,
Глянь в долину — там твій шлях: 
Край твій Рідний у красках!

Відгомін
Отворились очі й вуха 
Гвіздці з маминого духа, 
Як неслися в небесах,
Мов дві хмарки у вітрах; 
Місяць сонцем блис в зеніті. 
Край не грався в ріжноцвіті,
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Як колись за княжих літ, 
Кожна волость — інший цвіт. 
Біла, чорна, чи черлена, 
Синя, жовта, чи зелена 
Срібна, золота земля 
Вже барвами не сія.
В тльобі блиснув край як пляма, 
Як безплідна вовча яма, 
Вся заорана кістьми, 
Злита кровю серед тьми.
— Ненажери, людожери, 
Чужохапи, чужопери 
Рояться як муравлі,
Як пани по тій землі — 
А всі люди в підземеллю.. . 
Гвіздка глянула в пустелю 
Як береза серед сліз, 
Що іх світлом місяць ніс... 
Облетіли круг краіни, 
Та й спинились край руіни, 
Мати гірко промовля :
— „Ось провина це твоя! 
Глянь, наш Киів не столиця, 
В своім царств! чужениця,
3 наших Золотих Воріт 
Не остався гордий слід. 
Царську шапку зі Софіі 
Вкрали північні злодіі — 
А ревучий наш Дніпро 
Котить зміям все добро!" 
Що у небі зашуміло? 
Стадо біле пролетіло. — 
Чи лебеді, чи вірли 
Так жалібно загул и?
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Мама очі видивляла, 
А царівна споглядала, 
Вчувши лебединий спів 
Всіх утрачених братів.
Кровю серця заридала — 
На калину кров упала.
Шепче мати: „Доню, цить, 
Сине море клекотить,
Зжерло Золоті Ворота,
Де змій дише жаром з рота — 
Серп тримае серед туч 
Золотий від моря ключ!
Зміі люд наш ослутили13), 
Нам державу завалили —
Ми згубили серед туч 
До Европи срібний ключ!" 
Гвіздка сльози скаменила, 
В девятисил гори вкрила. — 
Коло неі знявся шум — 
Стрімголов летитъ на глум. 
Мати шепче здовж дороги: 
„Тепер, доню, стань на ноги!" 
Вчула землю — а де ж ліс? — 
Лиш бурян на скелях ріс!

СУРМА ОСЬМА
Го м ін

Ой, кропива вже як жито 
Вкрила льох, де все порито, 
Мати хвіеться як тінь — 
Світить дух, як полумінь I 
Золота Гвізда спішиться

и) ослутити — спараліжувати.
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Рве кропиву, хоч жалиться, 
Руки парить мов окріп. 
Аж звязала цілий сніп 
Та й на плечі підоймила. 
Мама взяла мов на крила, 
В гору піднесла якстій 
1 несла як буревій! 
Край минули мов соколи, 
Пролетіли знов на доли, 
Знов на гори і ліси 
Серед вічноі краси. 
Знов під ними грало море 
В срібнім світлі перлозоре 

знов беріг, луг і сад 
I шпилі царських палат. 
„Будь здорова! — каже мати 
Иду лебедів поскликати!" 
Опустила п вниз —
Блиск з обличия ій заблис. 
Гвіздка сплакала, мій Боже, 
Поспиталаб — та не може... 
„Я з тобою все як дух 
Сліджу кожний чин і рух!и 
Мама шепнула царівні 
Заспівали треті півні... 
Місяць як клинове коло, 
Хоч голки збирай навколо... 
Кругозір моргае з зір, 
Спить як мертвий цілий двір. 
Спить, не спить лише цариця 
Жде, зорить, як мідяниця — 
Світять іі очі в ніч 
3 вікон наче зирки свіч. 
ТіТ очі вздріли з хати,
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Як царівна йшла з палати
I молилась до заслон, 
Де колите любка сон.
Тіі очі знов узріли, 
Коли треті півні піли, 
Як несла поворітьма 
Кропиви сніп крадькома!
Як на небі блисло сонце, 
Гвіздка ткала волоконце 
На сорочку без жури — 
Мае девять, іще — три!
I гербами іх значила 
I красками іх красила, 
Що іх бачила в земель
За дитинства царських рель14), 
Аж в палаті бе тривога: 
Смерть зове царя до Бога, 
Втратив мову — дивна річ! 
Вітер десь подув у ніч 
Через вікна та й дверима... 
Слутий цар заблис очима, — 
Аж до його припада 
Серцем Золота Гвізда...
Не хотів із тоі ночі 
Жінки бачити на очі — 
I благословив на спіл 
3 Юрком Гвіздку на престіл.

Відгомін
А царенко воцарився
Та й до Гвіздки відмінився. 
Ставить іі перед суд,

14 релі = колиска,‘гойдалка.
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Хай осудить справу люд!
Деж причина до осуди?
Чи послухав цар огуди?
Чи вінець і горностай
Так зміняе обичай?
Та й на суду повеління 
Замкнена знов під склепіння, 
Знов найшлась в тюрмі Гвізда, 
Сухарці п іда!
Знов водою попивала,
Заридать не заридала,
За роботу прийнялась —
Мов святиця узялась.
Кропиву рве, обдирае,
Лико у нитки сукае,
Сорочки уткала дві — 
Тче останню в морокві15).
Шумно загула столиця,
Що незнана чужениця
Чарами пекельних нір, 
Обсотала цілий двір!
„Вбила нам царя старого, 
Счарувала молодого!"
Зашумів столичний люд:
— Привести Гі на суд!
Перед суд ведутъ на лаву, 
Збігся люд весь на розправу :: 
Хоч красуня як зоря —
Та убила нам царя!
Суд питав іі — не чула,
Лиш головкою махнула
I склонилась — суче клак,.

и) мороква = сутінь, сумерк
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Не обізветься ніяк!
Свідком виступа цариця:
— „Вона, каже — чарівниця 
В тую нещасливу ніч, 
Як погасло світло свіч,
Всі в палаті обіснули

I не бачили й не чули... 
Я дивилася з вікна, 
Як та відьма навісна 
Прокрадалася до брами, 
Умовлялася з чертами — 
Три години десь була, 
Сніп чар-зілля принесла... 
Я, лякаючись потері, 
Вибігла якстій за двері 
Та за нею назирцем...
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Лиш скригітнула клюнем. — 
Третій півень перепіяв, 
Вітер на царя повіяв, 
Та й на ліжку ослутив, 
А за три дні його вбив!" 
— Що ти, мила, на це скажет? 
Як нам загадку розвяжеш?
Цар питае, слідить суд, 
Мати лае, бурить люд
I кричитъ на Гвіздку гримом, 
Аж пашить із ніздер димом, 
Дише з губи іі жар — 
Грозить судом смерти цар. 
Але Гвіздка мов не пула, 
Лиш головкою махнула 
I склонилась — суче клак, 
Не обізветься ніяк!
Суд присяжних по закону 
Присудив як відьму-жону, 
Що з портами стала в грі — 
Іспалити на кострі.
У палаті з надвечіря 
Возложили край подвіря 
Стосом дрова у костер, 
А навкруг дали ковер. 
Збіглася ціла столиця, 
Вийшов цар, стара цариця 
I міністри, військо, суд, 
Всі студенти і ввесь люд. 
Гвіздка мов скала, не дбае, 
Тче сорочку, виплітае 
Вже останню до рубця 
Без коміра, рукавця. 
Відчинилась огорожа —
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На костер зове сторожа. 
Сорочки усі взяла, 
Комір плетючи, ішла... 
Вийшла ясна на подвіря — 
Впала як зоря з сузіря, 
Осіяла цілий двір, 
Осліпила усім зір, 
Всі палата освітила, 
Люд хупавий16) звеселила... 
Вже кінчае з ковнірця, 
Ще не мае рукавця... 
Цар говорить: „Моя зоре, 
Ти мовчиш собі на горе — 
Чей сповіришся тепер, 
А то, — підеш на костер! 
Я не вірю твоіи зраді — 
Всі у царстві тобі раді 
Всім на радість і користь 
Від вини себе очисть! 
Завтра шлюбом нас обручать, 
Лікарі за тебе ручать, 
Що німуеш жартома — 
Будет пані над всіма!" — 
Але Гвіздка мов не чула, 
Лиш головкою махнула... 
Горноста’і цар роздер, 
Казав вести на костер!

СУРМА ДЕВЯТА
Г омін

3 жару димом зашуміло; 
Щось в повітрі злебеділо —

1б) хупавий — повний сили, прекрасний.
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Лине ключ мов журавлів — 
Грае лебединий спів.
Злебеділи, налетіли,
Край костра довкола сіли,
Ряд лебедів чудом чуд — 
Здивувався цар і люд.
На костер не пустятъ Гвіздки, 
А всі видно одногніздки,
Бо всі рівні, всі як сніг,
Лиш по тім відрізниш іх,

Що на шиі у барвінку 
Маютъ ріжні квіти в вінку, 
А що лебідь — інший цвіт, 
Інша краска, інший світ.
А царівна і‘х цілуе, 
Ревно плаче і милуе
I чертою навхильки 
Одягае в сорочки.
Царю сльози затремтіли, 
Усі з дива поніміли,
Вчуло небо і земля, 
Що царівна промовля:
— „Моі браття, орли білі, 
Не лебеді ви замрілі — 
В чужих царствах свічарі,
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А орли, богатирі! 
Де ж, орли, ви заблудили? 
Рідний Край свій полишили, 
Рідне небо ясних зір, 
Сині води рідних гір?!
Як герби упали в море, 
Ви лишили край на горе — 
Край сумуе вдовж і вшир, 
Люд упав чужим на жир. 
Вмер цар-батько Муравиця, 
Мати стала дух-іриця, 
Не було синів орлів — 
Впала орда хижаків! 
Завалила нам державу, 
Затоптала честь і славу, 
Стяги горді вкрав сусід, 
А корону людоід...
Люд обдерли людожери, 
Край роздерли чужопери, 
Гей, брати богатирі!
Рідний край наш на кострі... 
В чужих царствах ви, лебеді, 
Танцювали як ведмеді 
В черіні під лютий жар, 
Як заграв вам вражий цар. 
Скиньте пера лебедині, 
Вдарте в крила ув орлині 
I заграйте з срібних труб: 
Кров за кров, а зуб за зуб!“ 
Так царівна заклинала, 
Як лебедів убирала — 
Воскресила з них орлів, 
Одинадцять лицарів.
Гвіздка Золота зридала,
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Як дванадцятого вбрала, 
Що найменшого борця, 
Та без гербу й рукавця. 
Богатир явивсь на журу — 
У руці тримав бандуру, 
Друге рамя, як крило 
В срібні струни загуло.

Царю сльози заясніли,
Усі з дива остовпіли, 
А царівна промовля,
Чуе небо і земля:
— О Бояне, соловію, 
Біль розвію, як злелію
3 лебединого крила, 
Ум твій вищий від орла! 
Вище хмари, орле, злинеш,
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Срібні мости віків кинеш, 
Зовеш славу про часи
В пісню вічноі краси! 
Браття виборють державу 
Собі честь, князеві славу, 
А ти, віщий з серця рун 
Будет грати дзвоном струн! 
3 твого смутку і терпіння 
Будутъ жити покоління — 
Ти ім влиеш в кість і кров 
Правду, славу і любов! 
Богатир зняв очі в з’яву, 
Взрів в полумі яснояву, 
Крикнув з серця у журі: 
— Наша мати на кострі! 
Всі узріли тінь прозору 
Як злетіла з диму в гору 
I пропала; — крикнув цар — 
Погасили слуги жар.

В ідго мі н
Всі стояли наче мертві, 
Повні спожаління жертві, 
Грали зорі — серед зір 
Блиснув місяць недобір.
А царівна повернулась, 
До царенка усміхнулась: 
„Ти хотів мене спалить, 
Не моглаж я говорить! 
Якщо слово я сказалаб, 
То братів вже не видалаб, 
Не спасла би і'х повік — 
Хто найшов би горю лік?“ 
Цар обняв іі коліна:
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— „Ти якого покоління?
— Я царівна! на імя:
Гвіздка Золота твоя !
В смерти тата я невинна.
Свідок — Бог і тінь причинна, 
Що явилася в огні! “
Сльози ринули рясні.
Зцілував іх цар, а вперта

Його мати гнівом жерта,
Утекла — аж як опир —
Гріх загнав у монастир.
А цар каже на помості:
„Попроси братів у гост!
На весілля — візьмем шлюб,
Як я все ще тобі люб!
„Браття — каже — просить в гост!
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Доля в калиновім мості! 
Шлюб з тобою мені срам;
Ти проси іх в гост! сам — 
Я царев! ще нерівна, 
Безпричальна я царівна...
Не берез! пара дуб — 
I не час мені на шлюб!
Як держава під забором, 
Танцювати мені сором;
Не весілля нам у тьмі, — 
Як народ наш у тюрмі.
Як державу ми здобудем, 
Між собою рівні будем — 
Ідь до Киева на шлюб!
Нас тепер зве гомін труб! 
Коли хочеш ти весілля,
Дай нам поміч на визвілля — 
Нас звінчають на Дніпрі
В Киев! богатирі!
Яж у тебе чужениця, 
Без держави служениця;
А красу затьмарить тінь — 
Честь і ласка — бистрий кінь!
У держав! я царівна,
В своі'м дом! тобі рівна —
У Софіі візьмем шлюб, 
Тод! будеш мені люб!" 
Цар просив братів у гост!, 
Зашуміли на помост!, 
Грають вікна вс! від свіч, 
Идутъ наради день і ніч.
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СУРМА ДЕСЯТА
Г о м і н

Як погасло яснозіря, 
Люд розсипався як піря 
По всім світу із труси, 
Без держави, без яси!17) 
А лебеді лебеділи, 
По всім світі, де летіли — 
Взріли рідних земляків, 
Як скитальців-жебраків. 
Як заграли сурми-труби, 
3 пилу встали тюрморуби — 
В цілім світі знявся шум, 
Всіх еднае один сум. 
Через море, через доли 
Летятъ орли і соколи, 
Де іх кличе гомін труб: 
Кров за кров і зуб за зуб! 
I цілують землю рідну, 
На камінню перлорідну —

17) яса = гомін, шум, привіт, слава,

Научив іх цілий світ, 
Що Край Рідний — самоцвіт. 
Боян персти клав на струни, 
Дзвонять дзвони, як іх труне, 
Трублять труби, а з руін 
Дзвонять дзвони навзамін. 
Люд з землі ріс під розвалом, 
Вал за валом, вал за валом — 
Земля стогне — буде бій! 
Бити тучі громовій!
Бубни бубнятъ, сурми граютъ,
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Хоруговки полків мають, 
Срібні й золоті вірли 
Першим громом загули: 
Налетіли на столицю, 
Киів взяли в огневицю — 
Володимир зве на пир 
I на раду увесь мир. 
Так створили в огневиці 
Чотиробік, що як криці„ 
На чотири боки лав 
Меч фалянгами підняв:

Стяги білі й стягі чорні
Пруть на північ необорні;
В бій веде за полком полк
Князь Данило й Святополк.
А червоні і зелені
Пруть на південь закален!;
Мур за муром жене в тан 
Ярослав і цар Роман.
Стяги жовті, стяги сині
Пруть на північ в хуртовині —•
Лава в лаву морем лав
Вів Богдан і Святослав.
Голубі і жовтожарні
Йдуть на схід на смерть ударні,. 
Рать везе за тором тор
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Яр-Борис і Святогор! 
Смерть, або своя держава!
3 таким гаслом кожна лава 
Творить перстень сталевий 
В чотиробік боевий!
Утікали гайдабури,
А гонили і’х як тури — 
Аж добули з громів туч 
Золотий і срібний ключ. 
I добув нам зо дна моря 
Золоті Ворота з горя 
Всім Михайлик Чорномор 
Всіяв збіжжям переор.
Всі для чести, всі для слави 
Розгорнули стяг держави, — 
Радуйся від піль до гір, 
Земле, в царств! ясних зір!

Відго мін
Заясніли ясні зорі;
Син! води блисли в мор! — 
В край веселий на ввесь мир 
Цар народ зове на пир. 
Дзвонять дзвони у Софіі, 
Грають хвилі дніпровіТ, 
Везуть гост! кораблі 
3 Чорноморя до землі.
Везе Юрій, цар в тіярі, 
Шапку Мономаха в дарі, 
Щоб наш Володимир цар 
Мир приніс Европі в дар. 
Везе сплетений барвінок 
Гвіздці Золотій на вінок, 
Як хотіла, в шлюбний стрій
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На прощанні, йдучи в бій!
А в Софіі дзвонять дзвони, 
Нерушима стіна тоне
В світлогрі, у млі кадий — 
Чути шум орлиних крил. 
Сім владик несе до трону 
Володимиру корону,
Царську шапку, чароцвіт 
Мономахів на ввесь світ. 
Сяе на жовтоблакиті
Тризуб золотий на щиті —
А над ним багатирі 
Клонятъ прапори вгорі.
Шлюб даютъ в Софіі рідній 
Золотій Гвізді побідній 
3 Юріем-царем на спіл 
У барвінку на престіл. 
А в палаті серед зілля 
Багатирськее весілля.
Між братами як звізда... 
Сяе Золота Гвізда...
Рідний Край свій взолотила, 
Люд на волі звеселила — 
Як зоря упала з гір, 
Осіяла цілий двір!
Йде весілля на помості, 
В злотоглавах вються гості 
Серед танців третій день, 
Пир лунае від пісень.
Пир по княжому звичаю 
Зладжено всім людям з краю 
Коло Золотих Воріт, 
Іжі і напою вбрід.
Ідять в сріблі, пють з кришталю —
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Вються танці без угалю — 
Хто бе в струни голосні? 
Глушить співом всіх пісні? 
Боян персти клав на струни — 
Дзвонять струни, як іх труне, 
Трублять труби, а з-за стін 
Дзвони дзвонять навздогін. 
Він співае про державу

Богатирям в честь і славу, 
Як ішли за неі в бій, 
Вал за валом як борвій! 
Як Ворота ЗолотіТ...
Знов заблисли край Софіі, 
Як з них Володимир, цар 
Сонцем всім віщуе ярь:

Слава Юрію в визвіллю,
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Молодому на весіллю, 
Слава, Гвіздко Золота — 
Хай живе любое свята!
Що де стане, — квіти вються, 
А заплаче — перли ллються, 
А де скане іі сміх —
Золото паде на всіх! — 
Втих Боян — греміли гості: 
Многа літа! — на помост! 
Лебединим крилом з рун 
Боян шле Тм гомін струн.
Слава! — граютъ сині гори, 
Дніпр клекоче, світить море, 
Вються срібні голоси 
По Дунаю в світ краси.
Знов сіяютъ ясні зорі, 
Сині води вються в морі — 
Край веселий на ввесь мир, 
Знов народ став богатир !

КІНЕЦЬ
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