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Ну що б, здавалося, слова, 

Слова та голос – більш нічого, 

А серце б’ється, ожива, 

Як їх почує… 

 

 

Т. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗРИТА МОГИЛА 

 

 

 

Світе тихий, краю милий,  

Моя Україно,  

За що тебе сплюндровано,  

За що, мамо, гинеш?  

 

Чи ти рано до схід сонця  

Богу не молилась,  

Чи ти діточок непевних  

Звичаю не вчила?  

 

«Молилася, турбувалась,  

День і ніч не спала,  

Малих діток доглядала,  

Звичаю навчала.  

 



Виростали мої квіти,  

Мої добрі діти,  

Панувала і я колись  

На широкім світі,  

 

Панувала… Ой Богдане!  

Нерозумний сину!  

Подивись тепер на матір,  

На свою Вкраїну,  

 

Що, колишучи, співала  

Про свою недолю,  

Що, співаючи, ридала,  

Виглядала волю.  

 

Ой Богдане, Богданочку,  

Якби була знала,  

У колисці б задушила,  

Під серцем приспала.  

 

Степи мої запродані  

Жидові, німоті, 

Сини мої на чужині,  

На чужій роботі.  

 

Дніпро, брат мій, висихає,  

Мене покидає,  

І могили мої милі  

Москаль розриває...  



Нехай риє, розкопує,  

Не своє шукає,  

А тим часом перевертні  

Нехай підростають  

 

Та поможуть москалеві  

Господарювати,  

Та з матері полатану  

Сорочку знімати.  

Помагайте, недолюдки,  

Матір катувати». 

 

Начетверо розкопана,  

Розрита могила.  

Чого вони там шукали?  

Що там схоронили  

Старі батьки? Ех, якби-то, 

Якби-то найшли те, що там схоронили,  

Не плакали б діти, мати не журилась. 

 

9 октября 1843,  

Березань 

 

 

 

 

 

 

 



A DIGGED OUT GRAVE 

 
My peaceful world, my native land, 

My dearest Ukraine. 

Why were you devastated and 

Why dying now in stain? 

 

Didn`t you pray 

Before sun arose, 

Didn`t you say 

How yourself to expose? 

 

“Prayed, got upset, was taken aback, 

Sat up with no sleep day and night, 

Looked for small children, and may be sad sack 

Tried to explain what is right. 

 



My flowerets grew, 

My kind little kids, 

At that time I ruled 

The world with no needs. 

 

I ruled.. Oh, Bohdan! 

My naughtiest child! 

Now look at you Mum, 

So poor and wild, 

 

That recently sang 

About misfortune, 

While singing, she wept 

Pending her fortune. 

 

My dear Bohdan, 

If only I knew, 

I`d strain you to heart 

Hoping it`ll choke you. 

 

My all steppes are sold 

To German and Jews, 

My sons are abroad, 

To work in abuse. 

 

My brother Dnipro 

Leaves me, getting dry. 

My tombs, so enclose 

Are digged, don`t know why. 



Russians dig them and nuzzle 

Searching what we possess, 

Werewolves grow too cuddled 

Helping Russians I guess 

 

To keep household 

And send us aloft, 

Mother`s shirt all in holes 

To tear sharply off. 

You beasts`ll have no fortune 

After this torture. 

 

A digged out grave 

Into 4 shares. 

What for did they claim? 

What did our old parents 

Hide there? If only, 

If we could just find what they there buried, 

The kids wouldn`t cry, and mother`d be merry. 

 

Translated by Liza Panchenko 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

СОН 

 

У всякого своя доля  

І свій шлях широкий:  

Той мурує, той руйнує,  

Той неситим оком  

За край світа зазирає,—  

Чи нема країни,  

Щоб загарбать і з собою  

Взять у домовину.  

Той тузами обирає  

Свата в його хаті,  

А той нишком у куточку  

Гострить ніж на брата.  



А той, тихий та тверезий,  

Богобоязливий,  

Як кішечка, підкрадеться,  

Вижде нещасливий  

У тебе час та й запустить  

Пазурі в печінки,—  

І не благай: не вимолять  

Ні діти, ні жінка.  

А той, щедрий та розкошний,  

Все храми мурує;  

Та отечество так любить,  

Так за ним бідкує,  

Так із його, сердешного,  

Кров, як воду, точить!..  

А братія мовчить собі,  

Витріщивши очі!  

Як ягнята; «Нехай,— каже,—  

Може, так і треба».  

Так і треба! бо немає  

Господа на небі!  

А ви в ярмі падаєте  

Та якогось раю  

На тім світі благаєте?  

Немає! немає!  

Шкода й праці. Схаменіться:  

Усі на сім світі —  

І царята і старчата —  

Адамові діти.  

 



 

 
A DREAM 

 

Every man has own justice 

And his way of thinking 

One’s creative, one’s destructive 

Others’ eyes are blinking 

At the distance lands remote 

If there is a country 

To lay greedy hands and bury 

With the rotten notes. 

One is making friend a beggar 

shuffling cards with other 

That one’s sharpening in corner 

Knife to stab his brother. 

That one calm and looking sober 



Prays, the Bible comments 

Like a kitten sneaks at you and 

In unthinking moment 

Get at you and tear to pieces 

Heart. And won’t listen 

Crying babies, whipping mother 

In the grief all stiffen. 

Other – wealthy and prosperous, 

Building temples, churches, 

Loving Motherland so hearty, 

Sees to it and watches 

How bleeding it profusely 

Like the water flowing 

Keeping silent, sitting quiet, 

Steadily keeps going. 

Like a lamb. Who knows maybe 

That’s the way it stays. 

Should be? Maybe. Poor country. 

God forsaken waste. 

He who always wears burden 

Eden in his mind 

After death? 

In vain! Don’t hope 

Wake! I beg you, rise! 

Everyone`s from creche 

Born from Adam, no matter 

Tzar or beggar’s flesh. 

 

Translated by Oksana Zabolotna 



ГАЙДАМАКИ 

 

Все йде, все минає — і краю немає.  

Куди ж воно ділось? відкіля взялось?  

І дурень, і мудрий нічого не знає.  

Живе… умирає… одно зацвіло,  

А друге зав'яло, навіки зав'яло…  

 

І листя пожовкле вітри рознесли.  

А сонечко встане, як перше вставало,  

І зорі червоні, як перше плили,  

Попливуть і потім, і ти, білолиций,  

 

По синьому небу вийдеш погулять,  

Вийдеш подивиться в жолобок, криницю  

І в море безкрає, і будеш сіять,  

Як над Вавілоном, над його садами  

І над тим, що буде з нашими синами… 

 

 



 
 

HAIDAMAKY 

 

Everything passes, quickly slips by, 

Where has it gone? Where came into sight? 

No matter how clever you are – you will die. 

One`s blooming when someone has faded, and right 

 

Away heavy winds sweep all his remains. 

And soon sun will rise, as never disgraced, 

And red stars appear again and again. 

And they will remain, and you – pallid face – 

 

Will make up your mind to walk in blue sky 

To gaze in the groove, to gaze in the well, 

And boundless sea to beam with delight. 

Like in Babylon`s sky, over its orchards 

Above things, that await our sons and their fortune. 

Translated by Liza Panchenko 

 



 

ДУМКА 

 

Нащо мені чорні брови,  

Нащо карі очі,  

Нащо літа молодії,  

Веселі дівочі?  

Літа мої молодії  

Марно пропадають,  

Очі плачуть, чорні брови  

Од вітру линяють.  

Серце в'яне, нудить світом,  

Як пташка без волі.  

Нащо ж мені краса моя,  

Коли нема долі?  

Тяжко мені сиротою  

На сім світі жити;  

Свої люде — як чужії,  

Ні з ким говорити;  

Нема кому розпитати,  

Чого плачуть очі;  

Нема кому розказати,  

Чого серце хоче,  

Чого серце, як голубка,  

День і ніч воркує;  

Ніхто його не питає,  

Не знає, не чує.  

 

 



Чужі люди не спитають —  

Та й нащо питати?  

Нехай плаче сиротина,  

Нехай літа тратить!  

Плач же, серце, плачте, очі,  

Поки не заснули,  

Голосніше, жалібніше,  

Щоб вітри почули,  

Щоб понесли буйнесенькі  

За синєє море  

Чорнявому зрадливому  

На лютеє горе! 

[1838, С.-Петербург] 

 
 



 

A THOUGHT 

 

Why do I need my black eyebrows, 

Why need hazel eyes? 

And my years of youth, avow, 

Girlish and delight? 

Years of youth are passing by, 

Perishing in vain, 

Eyes are crying, while eyebrows 

are fading in the gale. 

Heart is wilting in the world, 

Like a bird in cage. 

Why do I need my beauty, lord? 

When I have no fate? 

Born an orphan from the manger 

Walk from balk to balk. 

Known people – all like strangers – 

Not to have a talk. 

No one even tries to ask 

Why crying my heart out; 

No one ever is harassed 

What soul is all about. 

Why’s the heart, like little dove, 

Cooing day and night? 

They ask nothing, hand and glove, 

Nothing’s brought to light. 

They won’t ask.. today, tomorrow… 

They won’t sound chime. 



 

Let the orphan cry with sorrow, 

Let her waste her time. 

Cry the heart, and flow the tears, 

Till they fall asleep, 

Lamentably reach their ears, 

Let winds hear this cheep. 

They will carry all with violence 

Far over the seas. 

To the traitor, swarthy & spineless 

To pay back the fees. 

 

Translated by Liza Panchenko 

 



САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ 

 

Садок вишневий коло хати,  

Хрущі над вишнями гудуть,  

Плугатарі з плугами йдуть,  

Співають ідучи дівчата,  

А матері вечерять ждуть. 

Сем'я вечеря коло хати,  

Вечірня зіронька встає.  

Дочка вечерять подає,  

А мати хоче научати,  

Так соловейко не дає. 

Поклала мати коло хати  

Маленьких діточок своїх;  

Сама заснула коло їх.  

Затихло все, тілько дівчата  

Та соловейко не затих. 

 

[Між 19 і 30 травня 1847, С.-Петербург] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHERRY ORCHARD NEAR COTTAGE 

 

Cherry orchard near cottage 

Chafers over cherries humming 

Tillers with their ploughs are coming 

The girls are walking singing song 

Their moms are waiting them so long 

 

Family supper near cottage 

An evening star appearing 

The daughter supper serving 

The mother wants her daughter teach 

But for the nightingale the aim cannot be reached 

 

The mother put her little kids to sleep 

Then did the same, and fell asleep 

The nature seemed keep still 

Except the girls and nightingale. 

 

Translated by Anna Pidhayetska 



BESIDE THE HOUSE – CHERRY ORCHARD 

 

Beside the House – cherry orchard, 

Above the cherries May-bugs are winging 

Clodhoppers with the ploughs are going, 

The young girls as they pass are singing, 

While mothers wait them for light supper. 

 

Close by the house they are eating, 

The evening star is dark sky greeting. 

The daughter evening meals is serving 

Her mother wants to teach her toiling 

But nightingale is interrupting. 

 

The mother put her smaller children 

To sleep beside her honey home 

And fell asleep… 

But girls and nightingale can’t quiet keep. 

 

Translated by Oksana Tychuk 

 



 



І ДОСІ СНИТЬСЯ: ПІД ГОРОЮ... 

 

І досі сниться: під горою 

Меж вербами та над водою 

Біленька хаточка. Сидить 

Неначе й досі сивий дід 

Коло хатиночки і бавить 

Хорошеє та кучеряве 

Своє маленькеє внуча. 

І досі сниться, вийшла з хати 

Веселая, сміючись, мати, 

Цілує діда і дитя 

Аж тричі весело цілує, 

Прийма на руки, і годує, 

І спать несе. А дід сидить 

І усміхається, і стиха 

Промовить нишком: — Де ж те лихо? 

Печалі тії, вороги? 

 

І нищечком старий читає, 

Перехрестившись, Отче наш. 

Крізь верби сонечко сіяє 

І тихо гасне. День погас 

І все почило. Сивий в хату 

Й собі пішов опочивати. 

  

 

 

 



AS IF STILL DREAMING… 

 

As if still dreaming: between the willows under the hill  

There is a white house standing still.  

An old wise man is sitting near the house there, 

He nurses his little grandson - good and fare.  

Cheerful mother comes out of the hut 

Laughing, kissing grandfather and her “little heart” 

She hugs her kid, and feeds, 

And puts her little child to sleep. 

But grandfather quietly sits… 

By stealth he is speaking there -  

“Where is the evil, sorrows, enemies? Where?” 

 

And the old is praying God mightily, 

Through willows sun shines quietly. 

Day goes off and evening comes. But -  

The grandfather goes resting to the hut... 

 

Translated by Aliona Zhdaniuk 

 



 

ТЕЧЕ  ВОДА  З-ПІД  ЯВОРА 

Тече  вода  з-під  явора 

Яром  на  долину. 

Пишається  над  водою 

Червона  калина. 

Пишається  калинонька, 

Явор  молодіє, 

А  кругом  їх  верболози 

Й  лози  зеленіють. 

Тече  вода  із-за  гаю 

Та  попід  горою. 

Хлюпощуться  качаточка 

Помеж  осокою. 

А  качечка  випливає 

З  качуром  за  ними, 

Ловить  ряску,  розмовляє 

З  дітками  своїми. 

Тече  вода  край  города. 

Вода  ставом  стала. 

Прийшло  дівча  воду  брати, 

Брало,  заспівало. 

Вийшли  з  хати  батько  й  мати 

В  садок  погуляти, 

Порадитись,  кого  б  то  їм 

Своїм  зятем  звати? 



FROM BENEATH THE SYCAMORE 

From beneath the sycamore 

the water’s springing, 

To the valley through the ravine 

Guelder rose over water bending. 

All in pride is the guelder rose 

The sycamore stands still 

All surrounded by willows 

And sallow’s getting green 

Far behind the grove 

The water is on edge, 

Ducklings splash in sparkling water 

Among bushy sedge. 

Following the ducklings 

Duck and drake are merging, 

Seizing duckweeds, chat 

To their off-springs. 

The water flows along the garden 

Making a small pond 

The girl comes there for the water 

And to sing a song. 

Her dad’nd mum behind the house 

Walking  to and fro 

Ask themselves – Which of the fellows 

Should be their son-in-law? 

Translated by Iryna Holod 
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