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Ой по горі роман цвіте 
П ’єса на дві дії

Дійові особи:
Подорожній -  Тарас Шевченко 
Пані -  Наталя Хрущова 
Садівник - Денисенко 
Наймичка- Марія

Дія перша
ина 1

Теплий літній вечір. Маєток пана Хрущова в селі Лихвин. Пан щойно 
повернувся з Петербурга, з ним приїхав Шевченко.

Будиночок садівника. Невеличка кімната, стіл, ліжко, на стіні рушники. 
До будиночку заходить подорожній.
Подорожній . Дозвольте зайти і вечір добрій вам і вашій хаті!
Садівник. Доброго вечора, пане! Проходьте, коли вже зайшли 
Подорожній. Дозвольте заночувати у вас.
Садівник. Та чого ж , ночуйте. Ось присядьте на лаву, зараз підвечеряємо що 
Бог послав, та й погомоними.
Подорожній. Та не відмовлюсь, бо здалеку їхали, все поспішали до заходу 
сонця прибути, бо ж не годиться в господу заходити після заходу сонця. 
Садівник. Так-так, це по-нашому, по сільському так годиться, а в панів 
можна і після заходу, панам можна.
Подорожній. Та я не пан, я такий же як і ти, небораче.
Садівник. ( дивиться уважно на прибульця) Як це такий? Адже з паном 
прибули.
Подорожній. Так, з вашим паном, Дмитром Олександровичем. Він особисто 
мене запросив на відпочинок до себе.
Садівник. То добре, що відпочивати до нас завітали. В нас так гарно, ліс он 
який, а ставок, а поля! Тільки й відпочивай!
Подорожній. А скажи мені, чоловіче добрий, як ви тут живете?
Садівник. Та, слава Богу, живемо.
Подорожній.. Чи добрий же пан до вас?
Садівник. Та добрий... пан... і . .. пані. Нам поталанило з панами, хай їм Бог 
здоров’я дає ( перехрестився )
Подорожній. А давай знайомитися. Мене Тарасом звати. Я художник. 
Садівник. А мене..., та садівник я тут, у пана. Он ( показує на вікно)» моє 
господарство»

Подорожній.. Роботи багато в тебе?
Садівник .Робота як робота. Он сад, там трояндова оранжерея, квітник... 
Клопоту вистучає. Зараз літо, то тільки у квітнику і днюю, а осінь прийде, то 
в саду хоч і ночуй. Одних яблунь у пана більше двох сот, до кожної потрібно 
заглянути.
Подорожній. Цікаво, цікаво. А покажеш мені оте «твоє господарство»?



Садівник. Та зранку, як бажаєте, та пані дозволять то й покажу, і квітник 
покажу, і оранжерею, що накажете, те й покажу.
Подорожній А покажеш мені маєток,з людьми познайомеш?
Садівник. Добре, пане.
Подорожній . Та який з мене пан? Я такий пан як і ти.
Садівник. Як це?
Подорожній. А так. Я з колишніх кріпаків. Довга це історія, розповідати не 
хочеться, бо це сумні спогади.
Садівник .Як же це так -  кріпак і раптом пан?
Подорожній. ( сміється)Та добрі люди допомогли. І не пан я, я проста 
сільська людина, в мене і прізвище просте -  Шевченко.
Садівник. А я Денисенко. Та добре, коли не хочете розповідати, то давайте 
підвечеряємо та й відпочивати будемо, а завтра вранці підемо по маєтку.

Картина 2
Виходять з будину Шевченко і садівник, обидва одягнуті в свити, 

шаровари. Ідуть в сад, зустрічають наймичку Марію

Марія. Доброго вечора, пане ( кланяється)
Шевченко. Доброго вечора, чорноброва. Дуже прошу , не називай мене 
паном.
Марія. То як же це?
Садівник. Та вони були колись в такому положенні як і ми зараз. Та ось, 
бачиш, тепер...
Шевченко. Годі про мене. Розкажіть, Маріє, про себе. У вас така коса 
красива.. {Марія соромиться)
Марія. Та що там. ( тікає)
Садівник. Вона в нас мало буває без діла, звісно ж, біля пані.

Дія друга.

Картина перша 

Будинок Хрущових, Марія зачісує пані.

Пані. Маріє, а ти бачила того подорожнього, що приїхав з паном учора 
ввечері?
Марія. Я сьогодні вранці йшла по воду, а він з нашим садівником пішов 
купатись до ставка. Дивний такий.
Пані. Чим же він тобі дивним став?

Марія. Та ж пан ніби, а одяг простий, бідняцький, та й пішов із садівником 
купатися у ставок.



Пані. Ні, він не дивний. Він справді зараз пан, а був колись...{Щось думає) 
Та тобі цього не зрозуміти. Ось що, ти краще одягни свій святковий одяг, він 
тебе хоче сьогодні намалювати.
Марія. Ой лишенько мені, що ж це ви, пані, таке говорите?
Пані. А що ? Намалювати портрет -  це ж не так страшно для тебе.
Марія. Та я й не знаю як це робиться.
Пані. А тобі й робити нічого не треба. Станеш он під тією молоденькою 
сосною. Постоїш, а Тарас Григорович подивиться на тебе і намалює.
Марія. Ви наказуєте?
Пані.{Сміється) Наказую. Та йди вже, йди, на тебе чекають.

{Марія виходить)

Картина друга.

Садівник і Марія.

Садівник. Маріє, а що це ти робила біля сосни?
Марія. Ой, не розпитуйте, бо не скажу.
Садівник. Та чому ж?
Марія. Сміятися будете з мене.
Садівник. Це чого ж?
Марія. Бо мене отой пан приїжджий малював. Дивний якийсь. Щось водив на 
білому паличкою, а тоді каже : «Глянь, впізнаєш?» Я й глянула, а там. ..я! 
Садівник. Чого ж ти злякалась? Він і мене малював, на балконі побачив, коли 
я квіти поливав, та й каже : « Ану стань, зараз я тебе намалюю». Я й став, 
швидко справився він, показує, дивлюсь, а там такий же чоловік як я, як у 
панському дзеркалі. От майстер!
Марія. Та він ще й пані з паном намалював, ще ходив он під ту гору, там дуб 
стоїть, так він і його намалював ,а ще й говорити вміє складно.. Чула, як 
розповідав про наш роман. Так гарно сказав ( задумується, а потім читає)'. 

Ой по горі роман цвіте,
Долиною козак іде.

Та у журби питається:
«Де та доля пишається?»

Садівник. Так і сказав?
Марія. Так і сказав.
Садівник. Наш чоловік.Дай ,Боже, йому долі.
Марія. Дай, Боже...

(Виходять)

Завіса.


