
   

 

ДОЛЯ ЖІНОЧА 

Літературно-музична композиція,                                           

присвячена творчості Т.Г. Шевченка  

 

Композиція розрахована на святковий вечір. 

На сцені портрет Т.Шевченка, прикрашений вишитим рушником. 

 

У нашім раї на землі 

Нічого кращого не має, 

Як тая мати молодая 

З своїм дитяточком малим. 

І на оновленій землі 

Врага не буде, супостата, 

А буде син, і буде мати, 

І будуть люди на землі.  

 

Вечір ведуть 6 дівчат, що уособлюють 

Шевченкові думи – Музи. Вони одягнені в 

народні костюми і присутні на сцені упродовж всього вечора (то відхо-

дять у глибину, то виходять на авансцену, творять мальовничі компози-

ції, служать відповідним фоном, коли з’являється читець). 

Великий кобзарю! 

Ти живеш і в наші дні, 

Ти з нами в праці і борні, 

Ти з нами йдеш до сонця сходу, 

Ти, правди й вольності пророк. 

Вступне слово: 
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Тарас Григорович Шевченко обняв своїм генієм усі ца-

рини духовного і соціального життя суспільства. Водночас 

творчість його висвітила найпотаємніші порухи душі люди-

ни, пригніченої тяжким ярмом царизму, розкрила її глибину 

і велич.  

Нелегко осягнути багатогранність Шевченкової музи. Тож хочемо сьо-

годні спинитися лише на одній стороні великої творчої спадщини Кобзаря 

– показати місце жінки в його творчості, а також в особистому житті. 

У  світовій ліриці немає митця, який би з такою любов’ю і таким сумом 

оспівав жінку-матір, сестру, кохану, дружину, їхнє тяжке життя в експлуата-

торському суспільстві: 

Для Шевченка жіноча недоля була згустком болю, що запікся в його се-

рці. Кріпацька неволя – це доля рідної матері, яку передчасно «у могилу 

нужда та праця положила», доля сестер Катрі, Ярини, Марії – голубок мо-

лодих, у яких коси в наймах побіліють, це трагічна доля його першої трепе-

тної любові – Оксани Коваленко, доля всіх нещасних жінок, що «німі на 

панщину ідуть».  

 Шевченко гнівно виступив проти жіночого безправ’я. Він ніби зібрав 

воєдино у своєму зболеному серці страждання поневолених жінок усіх 

епох і схвильовано розповів про них світові. «Такого полум’яного культу 

материнства, такого апофеозу жіночого кохання і жіночої муки не знайти… 

ні в одного з поетів світу» - писав М. Рильський.  

 Великий Шевченко провіщав,                                                                                           

що гряде вже час, коли  

… на оновленій землі 

Врага не буде супостата,  

А буде син, і буде мати, 

І будуть люди на землі. 

 

(На сцену виходять ведучі – 6 дівчат – Муз.) 
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 І. Кобзарем його ми звемо, 

    Так від роду і до роду: 

           Кожен вірш свій і поему 

                Він присвячував народу. 

 

ІІ. Чисту матір і дитину 

     Він прославив серцем чистим, 

     Всю осяяв Україну 

     Поглядом він променистим. 

 

ІІІ. Ось чому в сім’ї великій, 

      У цвіту садів прекрасних 

      Буде жити він навіки, 

      Як безсмертний наш сучасник 

 

(Пісня «Заповіт») 

 

IV. В похилій хаті, край села, 

      Над ставом, чистим і прозорим, 

      Життя Тарасику дала 

      Кріпачка-мати, вбита горем. 

 

         Музи непомітно відходять у глибину сцени. Виходять мати і ма-

лий Тарас. 

Мати:  Як гірко, я нестерпно жаль, 

 Що долі нам нема с тобою! 

 Ми вбогі, змучені раби, 

 Не знаєм радісної днини.                                                                             

 Нам вік доводиться терпіть,                                                               

 Не розгинать своєї спини. 
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 Промовиш слово – і нагай 

 Надо головою лютий свисне 

 І так усюди – з краю в край - 

 Панує рабство ненависне. 

 Росте неправда на землі 

 Згорьованій, сльозами злитий. 

 О любі діточки малі, 

 Одні залишитесь на світі! 

 Ну хто замінить вам мене, 

 Рожеві квіти нещасливі, 

 Коли безжальна смерть зітне 

 Мене на довгій панській ниві? 

 

Мати цілує голівку Тараса і помалу йде за лаштунки. 

Тарас (дивиться їй у слід, потім переводить погляд у зал і говорить)  

 Там матір добрую мою, 

 Ще молодую – у могилу 

 Нужда та праця положила. 

 Там батько, плачучи з дітьми, 

 (А ми малі були і голі), 

 Не витерпів лихої долі, 

 Умер на панщині! А ми 

 Розлізлися межи людьми, 

 Мов мишенята… 

 

Тарас стоїть засмучений, потім швидко йде зі сцени.  

Звучить «Пісняпро матір.  (сл. Г. Буравкіна, муз. І. Лученка).Тарас-

підліток порається на подвір’ї: Входить Ярина з вузликом у руці 

Ярина: На хвильку забігла до тебе (розв’язує вузлик). Ось  
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твоя свитка, полатана вже. 

Тарас (бере свитку): Ого, як гарно полатана! Яриночко, ти 

вже, як дівка, шиєш! Рідненька моя… Хоч ти мене не забуваєш. 

Ярина: То давай я тобі ще й сорочку виперу, зашию… 

Тарас: Не треба, я сам. 

Ярина: Тарасику, а в тебе малюнки є? Покажи! 

Тарас: Добре, тільки тобі, сестричко (показує дощечку з малюнком). Ось 

наша хата. 

Ярина: Дуже схожа… Невже це ти сам? А чого на дощечці? 

Тарас: Паперу не було. Дяк не давав… Ось розживусь, може, на свитку і на 

фарби.  

Ярина: А коли ж то буде? 

Тарас: Колись буде. Ось чекаю, поки дяк повернеться. Обіцяв сьогодні 

вчити малювати. Бачиш біля хати прибрав, і води приніс, і почистив пензлі 

(показує). Якби мені… маляром… я б нічого більше й не хотів. 

Ярина: То вчись у нього. 

Тарас: А хіба йому голова болить за мене? Тільки п’є – та норовить, щоб 

одшмагати різками… 

Ярина: І зараз? (Тарас ствердно киває головою). То хай йому грець! Вер-

тайся додому! 

Тарас: А там що?...  

Тарас і Ярина виходять. На авансцені з’являється молодий Шевченко у чо-

рному сюртуку, у білій сорочці, з гарним бантом. Його оточують музи з 

великими квітчастими хустками в руках. 

Шевченко: Мені тринадцятий минало 

 Я пас ягнята за селом… 

 Поглянув я на ягнята -  

 Не мої ягнята! 

 Нема в мене хати! 

 Не дав мені бог нічого!..  
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 І хлинули сльози, 

 Тяжкі сльози! А дівчина 

 При самій дорозі 

 Недалеко коло мене 

 Плоскінь вибирала, 

 Та й почула, що я плачу,  

 Прийшла, привітала, 

 Утирала мої сльози 

 І поцілувала… 

 Неначе сонце засіяло, 

 Неначе все на світі стало 

 Моє… лани, гаї, сади… 

 І ми, жартуючи, погнали  

 Чужі ягнята до води. 

 Шевченко відходить у глибину сцени, а з другого боку з’являється                          

Тарасик-хлопчик з Оксаною Коваленко у віночку. 

Тарас: Ти у вінку – найкраща з всіх панянок у світі. А я тобі ще й чобітки 

справлю із срібними підковами. 

Оксана: З срібними? 

Тарас: І золотими дзвіночками в закаблуках. 

Оксана: Ще ні в кого таких не було. 

Тарас: А в тебе будуть. 

Оксана: За що ж справимо? 

Тарас: Одіб’ємось від злиднів. Тоді й усе буде. І по дзвіночках угадаю – ти 

йдеш. 

Оксана: Я без тебе – нікуди. 

Тарас: А як до пана покличуть? 

Оксана: Не піду! Хоч убий – не піду! 

Тарас: І я не віддам тебе нікому. 

Оксана: А коли що – рішу сокирою! 



 7 

 

Тарас: А я втечу до тебе звідки завгодно.  

Оксана: А як закують? Не діждуся – мій вінок до тебе припли-

ве. 

Тарас: Оксано, не кажи цього. Може й річки тут не буде. 

Оксана: Докотиться через гори, байраки, долини.  

 

Тарас і Оксана поволі виходять.  

Молодий Тарас і Музи виходять на авансцену. 

 

ІІІ. Ми вкупочці колись росли, 

 Маленькими собі любились, 

 А матері на нас дивились 

 Та говорили, що колись 

 Одружимо їх. Не вгадали. 

 Старі зарані повмирали. 

 А ми малими розійшлись 

 Та вже не сходились ніколи… 

 

VІ …Помандрувала 

 Ота Оксаночка в поход 

 За москалями та й пропала. 

 

І. Вернулась, правда, через год, 

 Чи правда Оксана? Чужа, чорноброва, 

 І не згадає того сироту, 

 Що в сірій свитині, бувало, щасливий 

 Як побачить диво – твою красоту. 

 Кого ти без мови, без слова навчила 

 Очима, душею, серцем розмовлять 

 З ким ти залишалась, плакала, журилась 
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 Колись ти любила Маруся співати, 

 і ти не згадаєш. Оксана! Оксана! 

 А я й досі плачу, і досі журюсь, 

 Виливаю сльози на мою Мар’яну. 

 Та що з того. З байстрям вернулась. 

 Острижена. 

(Музи покривають голови хустками). 

ІІ. Було, вночі сидить під тином , мов зозуля, 

 Та гукає, або кричить, 

 або тихесенько співає 

 та ніби коси розплітає. 

ІІІ. А потім знов кудись пішла, 

 Ніхто не знає, де поділась 

 Занапастилась, одуріла… 

Усі Музи, як відлуння, повторюють «Занапастилась, одуріла…». 

Повільно йдуть зі сцени. 

На сцені – столик, на ньому запалена свічка. Входить Варвара Репніна і                 

сідає за столик, задумується. Входять Музи вже без хусток. 

І. У княжім домі панночка бліда 

 Жаль серця нишком у вірші вилива. 

 Листок долоньки свічку затуляє. 

 Про що вона? Чого їй так болить 

 Далекий хтось, «Хто під руж жом гуляє»? 

ІІ. Їй панночці б, - та суджений панич! 

Зітхання соловейка у альтанці… 

У княжім домі, в домі Репіних, 

Невже нікого, вартового в обранці? 
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 ІІІ. Нащо тобі застінки кам’яні, 

 По вікнах тюрем легко заглядати? 

 До бога Правди криком день при дні 

 За Україну в’ярмлену волати?! 

 Молилася. При свічці, При сльозі… 

 При сонці й місяці, При серця світлі… 

(Музи відходять у глибину сцени) 

 Варвара: Шевченко зайняв місце в мовну серці. Я часто думала про 

нього, бажала йому добра, прагнула сама творити добра для нього… Поба-

чивши його раз великим, я хотіла щоб великим він був завжди, хотіла бачити 

його незмінно святим і променистим, щоб він поширював істину силою сво-

го незрівнянного таланту. Я бажала, щоб усе це робилось через мене. 

Варвара встає із-за столу, продовжує читати лист.  

 Вернути б час – і я Варвара, 

С умна, задумана княжна, 

 Я б утекла з Яготина 

 Аж за Урал, де наче хмара, 

 Пісок підводивсь над тобою, 

 Де цар кривавою рукою 

 Вершив безбожнії діла. 

 Я б у задушливу казарму, 

 Як вірна подруга ішла… 

 Твоєю стала, б я сестрою, 

 І в Придніпровський рідний край 

 Листи б од тебе одсилала,                                                                                                       

 і берегла б твої пісні… 

 Щоб чорний вітер Кос-Араму 

 Не спопеляв даремно дні. 

Пісня «Зоря моя вечірняя» (сл..Т.Шевченка, муз.Я.Степового). 

Входять Шевченко і Музи. 
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Ш. Якби зустрілися ми знову, 

 Чи ти злякалася б чи ні? 

 Якеє тихеє ти слово 

 Тоді промовила б мені? 

 Ніякого. І не пізнала б. 

 А може б, потім нагадала, 

 Сказавши «Снилося дурний». 

 А я зрадів би, моє диво! 

 Моя ти доле чорнобрива! 

 Якби побачив, нагадав 

 Веселеє та молодеє 

 Колишнє лишенько лихеє… 

 Я заридав би, заридав! 

 І помоливсь, що не правдивим, 

 А сном лукавим розійшлось, 

 Слізьми-водою розлилось 

 Колишнеє святеє диво! 

(Після невеликої паузи) 

Шевченко: Минаючі убогі села 

 Понаддніпрянські невеселі, 

 Я думав, де ж я притулюсь 

 І де подінуся на світі… 

 … Поставлю хату і кімнату,                                                                               

 Садок-райочок насаджу.                                                                                       

 Посиджу я і походжу                                                                                                

 В своїй маленькій благодаті.                                                                                 

Та в однині-самотині                                                                                     

В садочку буду спочивати. 

Присняться діточки мені, 

Веселая присниться мати… 
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Та ба! 

1.Нема кому привітати, 

 Ні з ким пожуритись, -  

    Треба було б молодому,                                                                

    Треба одружитись. 

 

2. Минулися молодії 

 Веселії літа, 

 Немає з ким остиглого 

 Серденька нагріти. 

 

3.Нема кому зустрінути, 

 Затопити хату, 

 Нема кому води тії 

 Каліці подати. 

(Лине пісня «Думи мої… (2 куплети)) 

4.І читає та пише до ночі, 

 Плинуть мрії – живі ручаї. 

 І минулого сльози жіночі - 

 Нині сльози невтішні твої.  

5. Катерина, Оксана, Марина, 

 Божевільна від горя Сова,                                                                                                                      

 І задума, як темна хмарина, 

 На високе чоло наплива. 

6.Ой поете, великий пророче! 

 Скільки сил ти віддав у житті, 

 Захищаючи долю жіночу. 

 І завжди в самоті, в самоті… 

(Виконується пісня «Думи мої…» (3,4 куплети) 
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1. Під горою,  

 Біля того гаю, 

 Щось чорне над водою, 

 Щось біле блукає… 

(З’являється одягнена в довгу білу сорочку з розпущеним во-

лоссям дівчина-причинна, Вона йде, злегка хитаючись). 

 Так ворожка поробила, 

 Щоб менше скучала, 

 Щоб бач ходя опівночі, 

 Спала й виглядала 

 Козаченька молодого, 

 Що торік покинув. 

 Обіщався вернутися, 

 Та, мабуть, і згинув! 

(Дівчина в зажуреній позі сідає) 

Дует виконує пісню на сл. Шевченка «Така її доля» Причинна повільно встає 

і йде… 

2. Вона все ходить, з уст ні пари 

 Широкий Дніпр не гомонить… 

 …Аж гульк – з Дніпра повиринали 

 Малії діти, сміючись… 

(Вбігають малі дівчатка з розпущеним волоссям у зеленій одежі. Русалочки 

танцюють і промовляють: 

1. Ходімо гріться! 

2. Зійшов вже місяць! 

3.Місяченьку! Наш голубчику! Ходи до нас вечеряти! 

4.Он хтось ходить! Он під дубом щось там бродить! 

5.Ух,ух! Солом’яний дух! 

6.Мене мати породила, нехрещену положила! 

(Русалки кружляють навколо причинної; тягнуть її за собою. 

Хор співає «Про діброві вітер виє»(2 куплети). 
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3. Полюбила чорнобрива 

Козака дівчина. 

Полюбила – не спинила, 

Пішов – та й загинув… 

 Пішла вночі до ворожки, 

 Щоб поворожити: 

 Чи довго їй на сім світі 

 Без милого жити? 

 

4.Пішла, вмилась, напилася, 

 Мов не своя стала, 

 Вдруге, втрете, та, мов сонна, 

 В степу заспівала 

 

(Повільно входить дівчина – Тополя, співає)  

 Плавай, плавай, лебедонько, 

 По синьому морю, 

 Рости, рости тополенько, 

 Все вгору, та вгору. 

 Рости тонка та висока 

 До самої хмари, 

 Спитай бога, чи діждуся я  

 Чи не діждуся пари? 

(Далі говорить) 

 Рости, рости, подивися 

 За синєє море: 

 По тім боці – моя доля, 

 По сім боці – горе.                                                                                                  

 Там десь милий чорнобровий 

 По полю гуляє, 



 14 

 

 А я плачу, літа трачу 

 Його виглядаю. 

 Скажи йому, моє серце, 

 Що сміються люде; 

 Скажи йому, що загину, 

 Коли не прибуде. 

 Сама хоче мати 

 В землю заховати… 

 А хто ж її голівоньку 

 Буде доглядати? 

 Хто догляне, розпитає, на старість поможе? 

 Мамо моя, доле моя!  

 Боже милий, боже! 

 

Дівчина стоїть у розпачі. Навколо неї з’являються дівчата із зеленими 

стрічками в руках і під мелодію пісні «По діброві вітер виє» танцюють лі-

ричний танець. Закінчуючи його, обмотують дівчину стрічками, роблячи     

символічну тополю. 

5. Зілля дива наробило - 

 Тополею стала. 

 Не вернулася додому, 

 Не діждала пари;                                                                                                 

 Тонка-тонка та висока - 

 До самої хмари. 

Хор виконує 2 куплети пісні «Ой одна я, одна»           

(сл.. Т. Шевченка,   муз.Лисенка) 

6. Реве, стогне хуртовина 

Котить, верне полем; 

Стоїть Катря серед поля,                                                                          

Дала сльозам волю… 
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Утомилась завірюха, 

Де-де позіхає; 

Що б плакала Катерина. 

Та сліз більш немає… 

 

(Входить Катерина з дитиною на руках) 

Катерина: 

 Ходім, сину, смеркається… 

 Коли пустять в хату; 

 А не пустять, то й на дворі 

 Будем ночувати.  

(Повільно йде).  

 Під хатою заночуєм, 

 Сину мій, Іване! 

 Де ж ти будеш ночувати, 

 Як мене не стане. 

 З собаками, мій синочку, 

 Кохайся надворі… 

 1. Бреде в латаній свитині                                                                                                          

 Чи покритка, а чи вдова,                                                                                                    

 Щось тихо промовля дитині,                                                                                                       

 У сповиточку зігріва. 

Катерина:                                                                                                               

 Не плач, сину, моє лихо,                                                                                

 Що буде, те й буде…                                                                                          

 Піду дальше - більш ходила,                                                                                          

 А може й зустріну.                                                                                                    

 Отдам тебе, мій синочку,                                                                                                   

 А сама загину. . . (Виходить) 
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 2. Іде по розбитім шляху                                                                                                        

 З дитям на руках, Катерина…                                                                                 

 Де щастя, де долю знайде?                                                                                                  

 Чи Ей ще далеко до шлю                                                                                         

 І б’ються жорстокі вітри                                                                                                 

 І очі й занімілі. 

  (Виконується українська народна пісня “Ой у лузі та ще й при березі)   

 3. У неділю вранці-рано                                                                                                          

 Поле крилося туманом;                                                                                               

 У тумані на могилі                                                                                                   

 Як тополя похилилась                                                                                           

 Молодиця молодая. 

                                      (З’являться Ганна). 

  Щось до нас пригортає                                                                                                

 Та з туманом розмовляє. 

Ганна:                                                                                                                                    

 Дитя моє, мій синочку                                                                                                                

 Нехрещений сину!                                                                                                          

 Не я тебе хреститиму                                                                                   

 На лиху годину.                                                                                                           

 Чужі люди хреститимуть,                                                                                           

 Я не буду знати,                                                                                                       

 Як і звуть. .. Дитя моє!                                                                                                         

 Я була багата…                                                                                                    

 Не лай мене; молитимусь,                                                                                     

Із самого неба                                                                                                               

Долю виплачу сльозами                                                                                                           

І пошлю до тебе... 
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     (Ганна кладе біля тину дитя і виходить. Звучить пісня  

“Виростеш ти, сину”, 2 куплети, сл. В.Симоненка‚                         

муз. О. Білаша). 

4. Аж три пари на радощах                                                                                                  

 Кумів назбирали,                                                                                                         

 Та ввечері охрестили,                                                                                                      

 І Марком назвали.                                                                                                      

 Минає рік. Росте Марко…                                                                                        

 Аж ось чорноброва                                                                                                      

 Та молода білолиця                                                                                                            

 Прийшла молодиця                                                                                                     

 На той хутір благодатний                                                                                      

 У найми проситься           

                                                                                                                                          

5. Прийняли.                                                                                                            

 Молодиця рада та весела…                                                                                          

 І у хаті і надворі,                                                                                                      

 І  коло скотини;                                                                                                             

 Увечері і вдосвіта;                                                                                                 

 А коло дитини                                                                                                            

 Так і пада, ніби мати.                                                                                                 

 Не зна Марко, чого вона                                                                                          

 Так його цілує                                                                                                        

 Сама не з'їсть  і не доп'є                                                                                     

 Його нагодує.                                                                                                      

 Вранці Марко до наймички                                                                                    

 Ручки протягає                                                                                               

 І мамою невсипущу                                                                                                                

 Ганну величає…      
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  Не зна Марко, росте собі;                                                                                                                

 Росте виростає.  

                                                                                                                            6. 

 6. Чи мало літ  перевернулось,                                                                                 

 Води чи мало утекло,                                                                                                               

 І в хутір лихо завернуло.                                                                                           

 І сліз чимало принесло. 

1. Занедужала небога.                                                                                                   

 Уже й причащали,                                                                                                  

 Й малосвятіє служили;                                                                                             

 Ні, не помогало…                                                                                                   

 Катерина коло неї                                                                                                          

 Днює і ночує,                                                                                                           

 А тим часом сичі вночі                                                                                               

 Не добре віщують! 

(На сцені дружина Марка Катерина і хвора Ганна напівлежить на лаві). 

Ганна (ледве підвівшись):                                                                                         

 Доню, Катерино!                                                                                                   

 Чи ще Марко не приїхав?                                                                                        

 Ох, якби я знала,                                                                                                  

 Що діждуся, що побачу,                                                                                       

 То ще б підождапа. 

                            (Чути шум за сценою). 

 Чи ти чуєш Катерине!                                                                                                               

 Біжи зустрічати!                                                                                                       

 Уже прийшов! Біжи швидше!                                                                                  

 Швидше веди в хату! 

                       (Входить Марко).       
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 Ганна (шепче):                                                                            

 Слава... Слава богу!                                                                       

 Ходи сюди не лякайся. . .                                                                                   

 Вийди, Катре з хати:                                                                                               

 Я щось маю розпитати,                                                                                             

 Дещо розказати. 

                               (Катря виходить. Марко біля Ганни). 

 Марко! Подивися,                                                                                                               

 Подивись ти на мене:                                                                                                

 Бач, як я змарніла?                                                                                                

 Я... не Ганна, не наймичка…                                                                                      

 Я…                                                                                                                        

 Прости мене! Я каралась.                                                                                       

 Весь вік в чужій хаті.                                                                                           

 Прости мене, мій синочку!                                                                                        

 Я... Я твоя мати…                                                                                                    

  

2. Коло осіннього Миколи                                                                                                     

 Обідрані, трохи не голі,                                                                                         

 Бендерським шляхом уночі                                                                                    

 Ішли Цигани. А йдучи                                                                                              

 Звичайне, вольниє - співали.                                                                                       

   (Заходить співаючи і танцюючи гурт циган). 

3.  Ішли‚ йшли, а потім стали                                                                             

 Шатро край шляху розіп’яли‚                                                                       

 Огонь чималий розвели                                                                                                       

 І кругом його покидали.  (Цигани сідають).                                                      

 Сидять, куняють,                                                                                                             

 А за шатром в степу співає                                                                                                                                                                                 
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  Неначе п’яна‚ з приданок                                                                                

 Додому йдучи молодиця. 

          ( Входить Відьма, в латаній свитині, довгі коси в реп’яхах). 

Відьма (поспівує):                                                                                                    

 Ой у новій хаті                                                                                                            

 Полягали спати,                                                                                                    

 Молодій приснилось,                                                                                                        

 Що мати сказилась, свекор оженився, батько утопився.                                           

 У. . . гу! 

                        (Цигани схопились, скрикнули, приглядаються). 

Шевченко:                                                                                                               

 Що ж се таке? Се не мара.                                                                                      

 Моя се мати і сестра.                                                                                                 

 Моя се відьма, Щоб ви знали!                                                                                                                                    

                            

Цигани (підходять ближче, приглядаються):                                                        

 А звідкіля ти, молодице? 

Відьма (напівбожевільно):                                                                                   

 Хто я? Чи ти? (шепче):                                                                                        

 Цить, лишень, цить.                                                                                              

 Он, бач, зо мною пан лежить. . .                                                                        

 Огонь погас, а місяць сходить,                                                                              

 В яру пасеться вовкулак. .. (всміхається)                                                             

 Я в приданках була, впилася.                                                                                  

 І молода не прилилася. . .                                                                                        

 А все то прокляті пани                                                                                                 

 З дівчатами такеє діють... (хоче йти). 

Циган: Не йди, небого, будь ти з нами,                                                                  

 У Нас, Ей-богу, добре жить...                                               
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Відьма:                                                                                            

 Сідай лиш близенько, отут                                                                                 

 Ото-то й то! А ти не знаєш.                                                                                      

 Що я в Волощині була.                                                                                          

 Я розкажу, як нагадаю.                                                                                          

 Близнят в Бендерах привела,                                                                                 

 У білих Яссах колихала,                                                                                           

 У Дунаєві купала,                                                                                                               

 В Туреччині сповивала                                                                                          

 Та додому однесла                                                                                                   

 Аж у Київ. . .                                                                                                            

 Коли б мені отих дітей                                                                                         

 Найти де-небудь. . .                                                                                                 

 Слухай лишень, скажу тобі,                                                                                

 Кого я шукаю:                                                                                                         

 Я шукаю Наталочку                                                                                               

 Та сина Івана.                                                                                                       

 Дочку свою, Наталочку. . .                                                                                     

 Та шукаю пана,                                                                                                       

 Того Ірода. . .                                                                                                              

 Він узяв її з собою, тай поїхав з нею,-                                                                  

 З Наталею. Чуєш, ти?                                                                                              

 І остриг проклятий дитя своє…                                                                            

 А як найду ката. . . Сама його загризу. . .                                                    

 Чи чуєш. .. Одружимося моє серце,                                                                     

 Я й досі дівую. А сина вже оженила                                                                          

 А дочка й так буде, лазитиме попід тином                                                       

 Неживою. .. Поки найдуть люди                                                                                           

 Чи я найду моїх діток, чи так і загину?           

5. Та й замовкла, мов заснула                                                                                                            
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  (Цигани встають і посильно виходять).                                                           

 Цигани вставши, розбирали шатро своє,                                                               

 В дорогу рушали, та й рушили…                                                                             

 Пішли степом…                                                                                                           

6. І вона, небога безталанна, встала мовчки                                                          

 І нібито богу                                                                                                                                   

 Нишком собі помолилась                                                                                           

 Та й пошкандибала                                                                                                    

 За циганами.(Відьма виходить). 

                       Звучить пісня “Сонце заходить. .” (2 куплети,  сл.  

Т.Шевченка, муз. Я. Стеценка) 

Шевченко (виходить на авансцену):                                                                      

 І досі сниться, під горою                                                                                         

 Між вербами, та над водою                                                                                      

 Біленька хаточка. Сидить                                                                                           

 Неначе й досі сивий дід                                                                                             

 Коло хатинки і бавить                                                                                                

 Хорошеє та кучеряве                                                                                               

 Своє маленькеє внуча.                                                                                             

 І досі сниться: вийшла з хати                                                                                 

 Веселая, сміючись, мати,                                                                                       

 Цілує діда і дитя…                                                                                                 

 Старий батько посміхнувся,                                                                                     

 Сидить коло кати                                                                                                         

 Та вчить внука маленького                                                                                         

 Чолом оддавати.                                                                                                                          

   Хор  виконує пісню “Учітеся, брати мої!” 

Шевченко:                                                                                                                       

 Я – поет                                                                                                
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Бондар Н.П., викладач української мови та  літерату-

ри, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

 Я - Шевченко.                                                                                  

 Є пісня у серці моєму,                                                                       

 Не доспівана пісня,                                                                                                    

 Що ляже у інші серця,                                                                                           

 Що на гімни обернеться,                                                                                       

 Стане рядками в поеми,                                                                                         

 Що ніколи не згине,                                                                                                   

 Ніколи не дійде кінця. 


