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Â³í áóâ ñèíîì ìóæèêà �
³ ñòàâ âîëîäàðåì â öàðñòâ³ äóõà.

Â³í áóâ êð³ïàêîì � ³ ñòàâ âåëåòíåì
ó öàðñòâ³ ëþäñüêî¿ êóëüòóðè.

Â³í áóâ ñàìîóêîì �
³ âêàçàâ íîâ³, ñâ³òë³ ³ â³ëüí³ øëÿõè
ïðîôåñîðàì ³ êíèæíèì ó÷åíèì...
Íàéêðàùèé ³ íàéö³íí³øèé ñêàðá
äîëÿ äàëà éîìó ëèøå ïî ñìåðò³ �

íåâìèðóùó ñëàâó ³ âñåðîçêâ³òàþ÷ó ðàä³ñòü,
ÿêó â ì³ëüéîí³â ëþäñüêèõ ñåðäåöü

âñå íàíîâî çáóäæóâàòèìóòü
éîãî òâîðè.
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ÏÐÈ×ÈÍÍÀ

Ðåâå òà ñòîãíå Äí³ïð øèðîêèé,
Ñåðäèòèé â³òåð çàâèâà,
Äîäîëó âåðáè ãíå âèñîê³,
Ãîðàìè õâèëþ ï³ä³éìà.
² áë³äèé ì³ñÿöü íà òó ïîðó
²ç õìàðè äå-äå âèãëÿäàâ,
Íåíà÷å ÷îâåí â ñèí³ì ìîð³,
Òî âèðèíàâ, òî ïîòîïàâ.
Ùå òðåò³ ï³âí³ íå ñï³âàëè,
Í³õòî í³ãäå íå ãîìîí³â,
Ñè÷³ â ãàþ ïåðåêëèêàëèñü,
Òà ÿñåí ðàç ó ðàç ñêðèï³â.

Â òàêó äîáó ï³ä ãîðîþ,
Á³ëÿ òîãî ãàþ,
Ùî ÷îðí³º íàä âîäîþ,
Ùîñü á³ëå áëóêàº.
Ìîæå, âèéøëà ðóñàëîíüêà
Ìàòåð³ øóêàòè,
À ìîæå, æäå êîçà÷åíüêà,
Ùîá çàëîñêîòàòè.
Íå ðóñàëîíüêà áëóêàº:
Òî ä³â÷èíà õîäèòü,
É ñàìà íå çíà (áî ïðè÷èííà),
Ùî òàêåº ðîáèòü.
Òàê âîðîæêà ïîðîáèëà,
Ùîá ìåíøå ñêó÷àëà,
Ùîá, áà÷, õîäÿ îï³âíî÷³,
Ñïàëà é âèãëÿäàëà
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Êîçà÷åíüêà ìîëîäîãî,
Ùî òîð³ê ïîêèíóâ.
Îá³ùàâñÿ âåðíóòèñÿ,
Òà, ìàáóòü, ³ çãèíóâ!
Íå êèòàéêîþ ïîêðèëèñü
Êîçàöüê³¿ î÷³,
Íå âèìèëè á³ëå ëè÷êî
Ñë³çîíüêè ä³âî÷³:
Îðåë âèéíÿâ êàð³ î÷³
Íà ÷óæîìó ïîë³,
Á³ëå ò³ëî âîâêè ç�¿ëè, �
Òàêà éîãî äîëÿ.
Äàðìà ùîí³÷ ä³â÷èíîíüêà
Éîãî âèãëÿäàº.
Íå âåðíåòüñÿ ÷îðíîáðèâèé
Òà é íå ïðèâ³òàº,
Íå ðîçïëåòå äîâãó êîñó,
Õóñòêó íå çàâ�ÿæå,
Íå íà ë³æêî � â äîìîâèíó
Ñèðîòîþ ëÿæå!

Òàêà ¿¿ äîëÿ� Î Áîæå ì³é ìèëèé!
Çà ùî æ òè êàðàºø ¿¿, ìîëîäó?
Çà òå, ùî òàê ùèðî âîíà ïîëþáèëà
Êîçàöüê³¿ î÷³?.. Ïðîñòè ñèðîòó!
Êîãî æ ¿é ëþáèòè? Í³ áàòüêà, í³ íåíüêè,
Îäíà, ÿê òà ïòàøêà â äàëåê³ì êðàþ.
Ïîøëè æ òè ¿é äîëþ � âîíà ìîëîäåíüêà,
Áî ëþäå ÷óæ³¿ ¿¿ çàñì³þòü.
×è âèííà æ ãîëóáêà, ùî ãîëóáà ëþáèòü?
×è âèíåí òîé ãîëóá, ùî ñîê³ë óáèâ?
Ñóìóº, âîðêóº, á³ëèì ñâ³òîì íóäèòü,
Ë³òàº, øóêàº, äóìà � çàáëóäèâ.
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Ùàñëèâà ãîëóáêà: âèñîêî ë³òàº,
Ïîëèíå äî Áîãà � ìèëîãî ïèòàòü.
Êîãî æ ñèðîòèíà, êîãî çàïèòàº,
² õòî ¿é ðîçêàæå, ³ õòî òåº çíàº,
Äå ìèëèé íî÷óº: ÷è â òåìíîìó ãàþ,
×è â áèñòð³ì Äóíàþ êîíÿ íàïîâà,
×è, ìîæå, ç äðóãîþ, äðóãóþ êîõàº,
¯¿, ÷îðíîáðèâó, óæå çàáóâà?
ßêáè-òî äàëèñÿ îðëèí³¿ êðèëà,
Çà ñèí³ì áè ìîðåì ìèëîãî çíàéøëà;
Æèâîãî á ëþáèëà, äðóãó á çàäóøèëà,
À äî íåæèâîãî ó ÿìó á ëÿãëà.
Íå òàê ñåðöå ëþáèòü, ùîá ç êèì ïîä³ëèòüñÿ,
Íå òàê âîíî õî÷å, ÿê Áîã íàì äàº:
Âîíî æèòü íå õî÷å, íå õî÷å æóðèòüñÿ.
«Æóðèñü», � êàæå äóìêà, æàëþ çàâäàº.
Î Áîæå ì³é ìèëèé! òàêà Òâîÿ âîëÿ,
Òàêå ¿¿ ùàñòÿ, òàêà ¿¿ äîëÿ!

Âîíà âñå õîäèòü, ç óñò í³ ïàðè.
Øèðîêèé Äí³ïð íå ãîìîíèòü:
Ðîçáèâøè â³òåð ÷îðí³ õìàðè,
Ë³ã á³ëÿ ìîðÿ îäïî÷èòü.
À ç íåáà ì³ñÿöü òàê ³ ñÿº;
² íàä âîäîþ, ³ íàä ãàºì,
Êðóãîì, ÿê â óñ³, âñå ìîâ÷èòü.
Àæ ãóëüê � ç Äí³ïðà ïîâèðèíàëè
Ìàë³¿ ä³òè, ñì³þ÷èñü.
«Õîä³ìî ãð³òüñÿ! � çàêðè÷àëè. �
Ç³éøëî âæå ñîíöå!» (Ãîë³ ñêð³çü;
Ç îñîêè êîñè, áî ä³â÷àòà).

. . . . . . . . . . . . . . .
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«×è âñ³ âè òóòà? � êëè÷å ìàòè. �
Õîä³ì øóêàòè âå÷åðÿòü.

Ïîãðàºìîñü, ïîãóëÿéìî
Òà ï³ñåíüêó çàñï³âàéìî:

Óõ! Óõ!
      Ñîëîì�ÿíèé äóõ, äóõ!
Ìåíå ìàòè ïîðîäèëà,
Íåõðåùåíó ïîëîæèëà.

Ì³ñÿ÷åíüêó!
      Íàø ãîëóáîíüêó!
Õîäè äî íàñ âå÷åðÿòè:
Ó íàñ êîçàê â î÷åðåò³,
Â î÷åðåò³, â îñîö³,
Ñð³áíèé ïåðñòåíü íà ðóö³;
Ìîëîäåíüêèé, ÷îðíîáðîâèé,
Çíàéøëè â÷îðà ó ä³áðîâ³.
Ñâ³òè äîâøå â ÷èñò³ì ïîë³,
Ùîá íàãóëÿòèñü äîâîë³,
Ïîêè â³äüìè ùå ë³òàþòü,
Ïîêè ï³âí³ íå ñï³âàþòü,
Ïîñâ³òè íàì� Îí ùîñü õîäèòü!
Îí ï³ä äóáîì ùîñü òàì ðîáèòü.

Óõ! Óõ!
Ñîëîì�ÿíèé äóõ, äóõ!
Ìåíå ìàòè ïîðîäèëà,
Íåõðåùåíó ïîëîæèëà».

Çàðåãîòàëèñü íåõðåùåí³�
Ãàé îá³çâàâñÿ; ãàëàñ, çèê.
Îðäà ìîâ ð³æå. Ìîâ ñêàæåí³,
Ëåòÿòü äî äóáà� Í³÷è÷èðê�
Ñõàìåíóëèñü íåõðåùåí³,
Äèâëÿòüñÿ � ìåëüêàº,
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Ùîñü ë³çå ââåðõ ïî ñòîâáóðó
Äî ñàìîãî êðàþ.
Îòî æ òàÿ ä³â÷èíîíüêà,
Ùî ñîííà áëóäèëà:
Îòàêó-òî ¿é ïðè÷èíó
Âîðîæêà çðîáèëà!
Íà ñàìèé âåðõ íà ã³ëëÿ÷ö³
Ñòàëà� Â ñåðöå êîëå!
Ïîäèâèëàñü íà âñ³ áîêè
Òà é ë³çå äîäîëó.
Êðóãîì äóáà ðóñàëîíüêè
Ìîâ÷êè äîæèäàëè;
Âçÿëè ¿¿, ñåðäåøíóþ,
Òà é çàëîñêîòàëè.
Äîâãî, äîâãî äèâîâàëèñü
Íà ¿¿ óðîäó�
Òðåò³ ï³âí³: êóêóð³êó! �
Øåëåñíóëè â âîäó.
Çàùåáåòàâ æàéâîðîíîê,
Óãîðó ëåòþ÷è;
Çàêóâàëà çîçóëåíüêà,
Íà äóáó ñèäÿ÷è;
Çàùåáåòàâ ñîëîâåéêî �
Ï³øëà ëóíà ãàºì;
×åðâîí³º çà ãîðîþ;
Ïëóãàòàð ñï³âàº.
×îðí³º ãàé íàä âîäîþ,
Äå ëÿõè õîäèëè;
Çàñèí³ëè ïîíàä Äí³ïðîì
Âèñîê³ ìîãèëè;
Ï³øîâ øåëåñò ïî ä³áðîâ³;
Øåï÷óòü ãóñò³ ëîçè.
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À ä³â÷èíà ñïèòü ï³ä äóáîì
Ïðè áèò³é äîðîç³.
Çíàòü, äîáðå ñïèòü, ùî íå ÷óº,
ßê êóº çîçóëÿ,
Ùî íå ë³÷èòü, ÷è äîâãî æèòü�
Çíàòü, äîáðå çàñíóëà.

À òèì ÷àñîì ³ç ä³áðîâè
Êîçàê âè¿çæàº;
Ï³ä íèì êîíèê âîðîíåíüêèé
Íàñèëó ñòóïàº.
«²çíåì³ãñÿ, òîâàðèøó!
Ñüîãîäí³ ñïî÷èíåì:
Áëèçüêî õàòà, äå ä³â÷èíà
Âîðîòà îä÷èíèòü.
À ìîæå, âæå îä÷èíèëà �
Íå ìåí³, äðóãîìó�
Øâèä÷å, êîíþ, øâèä÷å, êîíþ,
Ïîñï³øàé äîäîìó!»
Óòîìèâñÿ âîðîíåíüêèé,
²äå, ñïîòèêíåòüñÿ, �
Êîëî ñåðöÿ êîçàöüêîãî
ßê ãàäèíà â�ºòüñÿ.
«Îñü ³ äóá òîé êó÷åðÿâèé�
Âîíà! Áîæå ìèëèé!
Áà÷, çàñíóëà, âèãëÿäàâøè,
Ìîÿ ñèçîêðèëà!»
Êèíóâ êîíÿ òà äî íå¿:
«Áîæå òè ì³é, Áîæå!»
Êëè÷å ¿¿ òà ö³ëóº�
Í³, âæå íå ïîìîæå!
«Çà ùî æ âîíè ðîçëó÷èëè
Ìåíå ³ç òîáîþ?»
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Çàðåãîòàâñü, ðîç³ãíàâñÿ �
Òà â äóá ãîëîâîþ!

²äóòü ä³â÷àòà â ïîëå æàòè
Òà, çíàé, ñï³âàþòü ³äó÷è,
ßê ïðîâîäæàëà ñèíà ìàòè,
ßê áèâñü òàòàðèí óíî÷³.
²äóòü � ï³ä äóáîì çåëåíåíüêèì
Ê³íü çàìîðäîâàíèé ñòî¿òü,
À á³ëÿ éîãî ìîëîäåíüêèé
Êîçàê òà ä³â÷èíà ëåæèòü.
Ö³êàâ³ (í³ãäå ïðàâäè ä³òè)
Ï³äêðàëèñÿ, ùîá ³çëÿêàòü;
Êîëè ïîäèâëÿòüñÿ, ùî âáèòèé, �
Ç ïåðåïîëîõó íó âò³êàòü!

Çáèðàëèñÿ ïîäðóæåíüêè,
Ñë³çîíüêè âòèðàþòü;
Çáèðàëèñÿ òîâàðèø³
Òà ÿìè êîïàþòü;
Ï³øëè ïîïè ç êîðîãâàìè,
Çàäçâîíèëè äçâîíè.
Ïîõîâàëè ãðîìàäîþ
ßê ñë³ä, ïî çàêîíó.
Íàñèïàëè êðàé äîðîãè
Äâ³ ìîãèëè â æèò³.
Íåìà êîìó çàïèòàòè,
Çà ùî ¿õ óáèòî.
Ïîñàäèëè íàä êîçàêîì
ßâ³ð òà ÿëèíó,
À â ãîëîâàõ ó ä³â÷èíè
×åðâîíó êàëèíó.
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Ïðèë³òàº çîçóëåíüêà
Íàä íèìè êóâàòè;
Ïðèë³òàº ñîëîâåéêî
Ùîí³÷ ùåáåòàòè;
Âèñï³âóº òà ùåáå÷å,
Ïîêè ì³ñÿöü ç³éäå,
Ïîêè ò³¿ ðóñàëîíüêè
Ç Äí³ïðà ãð³òèñü âèéäóòü.

[1837, Ñ.-Ïåòåðáóðã]
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ÄÓÌÊÀ

Òå÷å âîäà â ñèíº ìîðå,
Òà íå âèò³êàº;
Øóêà êîçàê ñâîþ äîëþ,
À äîë³ íåìàº.
Ï³øîâ êîçàê ñâ³ò çà î÷³;
Ãðàº ñèíº ìîðå,
Ãðàº ñåðöå êîçàöüêåº,
À äóìêà ãîâîðèòü:
«Êóäè òè éäåø, íå ñïèòàâøèñü?
Íà êîãî ïîêèíóâ
Áàòüêà, íåíüêó ñòàðåíüêóþ,
Ìîëîäó ä³â÷èíó?
Íà ÷óæèí³ íå ò³ ëþäå �
Òÿæêî ç íèìè æèòè!
Í³ ç êèì áóäå ïîïëàêàòè,
Í³ ïîãîâîðèòè».

Ñèäèòü êîçàê íà ò³ì áîö³,
Ãðàº ñèíº ìîðå.
Äóìàâ, äîëÿ çóñòð³íåòüñÿ �
Ñï³òêàëîñÿ ãîðå.
À æóðàâë³ ëåòÿòü ñîá³
Äîäîìó êëþ÷àìè.
Ïëà÷å êîçàê � øëÿõè áèò³
Çàðîñëè òåðíàìè.

[1838, Ñ.-Ïåòåðáóðã]
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ÄÓÌÊÀ

Â³òðå áóéíèé, â³òðå áóéíèé!
Òè ç ìîðåì ãîâîðèø,
Çáóäè éîãî, çàãðàé òè ç íèì,
Ñïèòàé ñèíº ìîðå.
Âîíî çíàº, äå ì³é ìèëèé,
Áî éîãî íîñèëî,
Âîíî ñêàæå, ñèíº ìîðå,
Äå éîãî ïîä³ëî.
Êîëè ìèëîãî âòîïèëî,
Ðîçáèé ñèíº ìîðå;
Ï³äó øóêàòü ìèëåíüêîãî,
Âòîïëþ ñâîº ãîðå,
Âòîïëþ ñâîþ íåäîëåíüêó,
Ðóñàëêîþ ñòàíó,
Ïîøóêàþ â ÷îðíèõ õâèëÿõ,
Íà äíî ìîðÿ êàíó.
Íàéäó éîãî, ïðèãîðíóñÿ,
Íà ñåðö³ çîìë³þ.
Òîãä³, õâèëå, íåñè ç ìèëèì,
Êóäè â³òåð â³º!
Êîëè æ ìèëèé íà ò³ì áîö³,
Áóéíåñåíüêèé, çíàºø,
Äå â³í õîäèòü, ùî â³í ðîáèòü,
Òè ç íèì ðîçìîâëÿºø.
Êîëè ïëà÷å, òî é ÿ ïëà÷ó,
Êîëè í³ � ñï³âàþ,
Êîëè æ çãèíóâ ÷îðíîáðèâèé, �
Òî é ÿ ïîãèáàþ.
Òîãä³ íåñè ìîþ äóøó
Òóäè, äå ì³é ìèëèé,
×åðâîíîþ êàëèíîþ
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Ïîñòàâ íà ìîãèë³.
Áóäå ëåãøå â ÷óæ³ì ïîë³
Ñèðîò³ ëåæàòè,
Áóäå íàä íèì éîãî ìèëà
Êâ³òêîþ ñòîÿòè.
² êâ³òêîþ, é êàëèíîþ
Öâ³ñòè íàä íèì áóäó,
Ùîá íå ïåêëî ÷óæå ñîíöå,
Íå òîïòàëè ëþäå.
ß ââå÷åð³ ïîñóìóþ,
À âðàíö³ ïîïëà÷ó.
Ç³éäå ñîíöå � óòðó ñëüîçè,
Í³õòî é íå ïîáà÷èòü.
Â³òðå áóéíèé, â³òðå áóéíèé!
Òè ç ìîðåì ãîâîðèø,
Çáóäè éîãî, çàãðàé òè ç íèì,
Ñïèòàé ñèíº ìîðå...
[1838, Ñ.-Ïåòåðáóðã]

ÄÓÌÊÀ

Òÿæêî-âàæêî â ñâ³ò³ æèòè
Ñèðîò³ áåç ðîäó:
Íåìà êóäè ïðèõèëèòüñÿ �
Õî÷ ç ãîðè òà â âîäó!
Óòîïèâñÿ á ìîëîäåíüêèé,
Ùîá íå íóäèòü ñâ³òîì,
Óòîïèâñÿ á � òÿæêî æèòè,
À íåìà äå ä³òèñü.
Â òîãî äîëÿ õîäèòü ïîëåì,
Êîëîñêè çáèðàº,
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À ìîÿ äåñü, ëåäàùèöÿ,
Çà ìîðåì áëóêàº.
Äîáðå òîìó áàãàòîìó,
Éîãî ëþäè çíàþòü;
À çî ìíîþ çîñòð³íóòüñÿ �
Ìîâ íåäîáà÷àþòü.
Áàãàòîãî ãóáàòîãî
Ä³â÷èíà øàíóº,
Íàäî ìíîþ, ñèðîòîþ,
Ñì³ºòüñÿ, êåïêóº.
×è ÿ æ òîá³ íå âðîäëèâèé,
×è íå â òåáå âäàâñÿ,
×è íå ëþáëþ òåáå ùèðî,
×è ç òåáå ñì³ÿâñÿ?
Ëþáè æ ñîá³, ìîº ñåðöå,
Ëþáè, êîãî çíàºø,
Òà íå ñì³éñÿ íàäî ìíîþ,
ßê êîëè çãàäàºø.
À ÿ ï³äó íà êðàé ñâ³òà,
Íà ÷óæ³é ñòîðîíö³
Íàéäó êðàùó àáî çãèíó,
ßê òîé ëèñò íà ñîíö³.

Ï³øîâ êîçàê, ñóìóþ÷è,
Í³êîãî íå êèíóâ.
Øóêàâ äîë³ â ÷óæ³ì ïîë³
Òà òàì ³ çàãèíóâ.
Óìèðàþ÷è, äèâèâñÿ,
Äå ñîíå÷êî ñÿº...
Òÿæêî-âàæêî óìèðàòè
Ó ÷óæîìó êðàþ!

Ãàò÷èíà, 2 íîÿáðÿ 1838 ðîêó
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