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Яків Щоголlв. 

Мину.'lО 25 літ Hi~ 0lерти, а неаабаром )шне 
століття від уродин одного з RизнаЧIJіщих наших 

поетів, Янова Щого.тrева. 

Тихий, ВДУ!'flчивиil і вразливий, не гонив за 

(·лавою, не розтручував дру:гих, щоб ВИСУНУТІІСЯ 

наперед, не дбав про популярні сТІ, і не :щобуи 

її. Імя його ні за ЖІІТТЯ, ні по смерти не бу.'lО 

ГОЛОСНИ!lI настіаьни, насюJІыш на це зас.іІУЖИ.-1И 

ЙОГО твори. Воно перейшло до історії .'І:ітератури, 

так як деяні ;) його віршів перейшли до наших 
антольоІ'ій. На тім і нраЙ. Явище не одиноке 

в cBln. Ножда література !lIaЄ своїх аабутих, 

або недоцінених поетів. До тих останніх 11 
українській ;Іітературі на.ТІежить понitiний ІЦо

голів. 

І кожда література старається добути з фи;!" 

забуття свої перлини, тан пора й на)[ з нагоди 

отсих роковин смерти видвигнути на належне 

йому місце імя Янова Щогоаева. 

А заслужив він собі на це тому, бо був 

справжнім поетом, ОДНИМ з тих, що подбно яn: 

Рудансьний, Глібів, Свидющьний )шють СВОЕ 

наснрізь окреме обличчя, не подібне ні ;1;0 Нотля

ревсьного, ні до Шевченка, ні до НУ.'lіша, був 
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ОДНИ:\! З тих, щu вносили в нашу поетичну сім
фонію нові анор;щ, шунали нового вислову ;(ля 

своїх ду:\юн іпочувань. 

ЩОГО;jlів поет і ориtінальний поет, цього :\шбуть 

;:(осить, щоб познаїю)штися баище з його життям 

і творами та вже ТlI)! самим віддати належну 

честь його добрій па)IЯТIІ. 

Янів Іванович Що голів родився на прикінці 

11!24. рону в )Іісточну Ахтирці, Харнівської 

J'убернії. 

Походив із старого дворянсьного роду. Бать

ІЮ, чо:rовін добродушний a:re С;jlабовольний, )!ало 
турбуваі:СЛ хатою . .J:ітеЙ виховува;jlа мати. Вона 

іі подбала о те, що всі три сини добу,-ІИ середню 

оспіту й llUl;інчили університет. 

Янів ІЦОГО.1.ів "ШЛИ)1 хлопцем хорував тяжно 

ІНІ сухоти. І тод З НИМ лучилося те, що звелиним 

lloльсы�lшш поетом )1іцневичем. поли лікарі 

підступи.'ІИ від .1.інн;а безнадійно хорої дитини, 

)шти паНЯіІа )ю:rебен в Соборі, гuрнчо :\Ю.'Іилася 

перед обраЗО)1 чудотворної Ахтирсьної Бого

родиці, а вернувши ;(0 дому, застала малого 

Нкова здоровіщим. 3 тої пори його ЗДОР08ЛЯ 

стало ПО)lітно ~опраВ;jlЯТИСЯ з дня на дею, і 

незабаРО)І він піднявся на ноги. 

Спомин цього несподіваного, ніби чудесного 

lJидужання остався йому на все життя в тямці. 

Він був чоловіНО)1 віруючим, а деяні ЙОГО вірші, 

ян ось "Субота св. Дмитра", павіяні церковно 

реліtШним пастроєм. 
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1 ХТО БУ6 грішний і святиіі, 

Їх дії милостю поnрий ~. 
О, звесели, )Іій Боже, їх 

~' ЖИТ.'Іах праведних Твоїх ~" 

Тан само й не безс.:1і;\но пройшло іі те. що 

вихованням будучого IlUста заправ.'IЛВ НС батьно, 

а )ІЗТІІ. ХОЧ вона бу.:ш снерtічна і BaBiТl, вла

l"телюбива, а всеж таНII ініIlоча РУІ·;а )ШЮJIЗ він 

)Іужесьмої. Тую ,юначу мягністJ. 11О;\lічаG)1О теж 

ІІа творах ЩОГО.:1ева і вона вражае нас тим 

fiiльшс, НО.:1И гляне)1О на ЙОГО портрет, ІІа те 

rюважне, похмуре, ніби навіть грізнс об.аиччя. 

Та цей грізний ПИГЛЯ;J;, то тіЛJ.ЮI )lИ)lОЛСТlШ 

Х)lара, аа ЯІЮЮ снривається .:1агідне, тепле COlIllC. 

,,:-іагула зеленан діброва 

.:J.іброва, ;J:іброва ~ 

Bt'c у тебе С)lутне: і твій l'O;\lill 
І твоя Іюз)юва. 

:lагуди !llсні, ;tiбропо, ІІЇСНЮ, 

Пісню та тамую, 

JUоб згадав я щастя свое ;tiТCI,I,c 

Й долю :vюлодую." 

Туга за uтсим щастям дітuчим і аа )'ІОJlОдечоlO 

l!UJІею останеться у ЩОГО;Іева НУТIiОЮ, ЯІіа мов 

степовиіі вітер бреніти:vIС заєдпu у його творах. 

Jюде, що ;Іюблять свої )1О;ІОді mта і що з тугою 

:Jгадують про них, не )lОжуть бути ЗЛИ)ІИ, пони 

не спосібні суворо ставитися дО ДРУГИХ, вони 

:JВичайно і з життям не вміють ЗВОДИТИ заВЗJlТОГU 

бою, діточий і мо:rодечий він минули Щогоаеву 
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щасливо. В Х<1ті був достатон, ніхто не назав 

дитині: "вчися, щоб снорше хтб собі добув!" 

Початнову освіту добув Щого.illв дома. Але від 

lіНИіtШIІ він залюбни ющавгя на лоно природи. 

о-\. приро;щ та, ніби нарочно зложилася такою, 

щоб виховати вражливого на нрасу і ВДУ:\ІЧИВОГО 

ноета. 

He~a;lClillii стен. :J uаерюш, ПОВНlt:\ПІ ДИ1ЮЇ 

птиці, берс:)овий ліс, lюдяні )ІЛИНИ, пасіни, лодна 

11а ROPCH:ll, -- ЧОГU;!, оі~Іыllc требз Х,"10ПЯчій, 

чутливій ;J;уші? 

;l,о того Heдa~leHO АХТIlРli!l u ПlJегарніЙ онолиці 
:H:;.J;IlT" на берегах ВОРСl>"ла старий Ахтирсьниіі 
СВЯТО-ТРОЇl\ишіі )lОнастир. І туди забіl'аu 
хлопчина, ІЮ.-хи душа його ШУl·;а,;уа небуденних 

і llе;шичаЙIІIІХ напроїп. Отте llереііУВ!lННЯ :) 
гарною приро;tою від перших дитячих .ilіт і то 

а природою ІІС ОД110;\Іанітпою. а багатою в усі 

t'."1(;)lеПТII. витвори.-хо в ІЦоголеві щир(', а аараЗО)і 

і:) ТИ)І гпраuді )lИстецr.не РОЗУ)ІЇННН її і дало 

ііО)IУ хиег ,~Ieгno іі tpaQi03Ho )Ш,"1юваТIІ її при

нар."1НВУ нрасу. ІЦОl'оліп ОДИ11 з нращих )lИстців 

)Ш."1юваllllfl ПрllрО;:Щ в Уlіраїнсьній літературі. 

Він не натрібус СИ:JуваТlI себе до того, не на

снучує на:\!: підбираЮIЯ)1 )IОТlшів, ліній і нольорів, 

він тую ІірЩ'У носить У собі, )IaС її повно в очах 

і н ушах і все юІіє на верх добути тіЛЬКИ тії її 

IІриваби, нотрих і треба, щоб винликати гарнс 

вра;кїншr. 

..Степ іде аа СТl',IЮ)1 

, Ііінпн н(")шс: 

13ітер над травою 

Вітра доганяс. 



Тан мені іі здаЄТЬСJI, 

Що он-он стрі.'10Ю 

Казани ~ІЗЙну.-ш 

СліДО~1 за ордою. 

Це лнраз та"і )!а.:lЮIІ"И, НОТРItХ, адзєТІ,СЯ, 

І'оді ІІа полотні ;О!алювати, спраВЖllі 110етичні 

~І,І.ІІЮНJ(И, тут степ lІе СТОЇТІ" а йде, вітер :що

пltlИG нітра, і здається, щО ОСЬ-ОСЬ ВИРИНУТІ, і:1 

ТИРСИ червоні lюзаЦJ,ні IllЛИЮI та ШШЧПТІ,СJI :ш 

Татарвою. JI.пнстична дійснісТІ> тіспо звлааll:l 

РО:'lвійним, і\lрійливим елємеНТЮI. 

Рону 183:>. скінчив Щоголів 1I0пітову IllnOJIY 
і lІерейшов на ~~аЛ',1ІІУ нау ну :ю І. хаРlііП('I>КО і 

пмназії. 

:Зра:JУ Харків не lІодооавсн ііЮIУ. Не бу.-ю 

тут ні Норск.-.а, ні :Iit"in, ні lIі:ll" ІІІ' бу~1O Щ'Ї 

гарної ПРИРОДИ, ННУ ІД0голів таn щирІ' полюбив 
иід дитини. 1:1 ТИі\1 бі.:Іы�оІ� :ШХОllлеIlШI:\l :lвер
тавсн віll до неї, nо.'1И ІІа ферії ПРIІЇ:'lДИВ ДО 

nа.тьнІвськоІ хати. Тоді в гарну П()ГО;~У гоnі 

nу,тю його :JаТРИ!\lаТIІ в ПОНОНХ. 

В ХаРІюві особливий ВП.:ІІІВ мав ІІа Ш,ОI'О 

!ноаеМl1ев, брат :ІlІа:\lенитого ~IOCHOBCЬ"OГO хірур

І"а, НОТРИЙ у І. І"іМIІЗЗії учив росіііСЬНОI С"'ОllеСНІІ

сти. Інозе1'tll1еп, сам поет, пізнав поетичниіі дар 

у JIIолодіі\1 СВОЇі\1 ученину. Він був і\ОГО перШIПI 

IiРИТИНОМ і цензором, ІЮ,'Ш ІЦого.'1ів став у 1" І\ллсі писати поезії російсы�юю та унраїIІ

t'ЬІЮЮ мовою. 

ДеН1и :І тих віршів видрунував 1,ецьний у 

СВОЇМ "МОЛОДИНУ" (у Хариові в трьох ІШЮЮШХ 

18-13. і 1844. року). Та істории ВіеаріОIl г,єлін-



t'ЬНИЙ привітав ці перші поетичні "роби ;\IОЛОДОI"О 

Ilоста а В.:lастивоІО собі З.!Іобою і ненавистю ~o 

уираїнсыіїї ;\ІОВІІ й ~Іітератури. 

ПІОI"О;Jіву fiра"ува.'ю ЦЬОГО liозацыі-нріпаць-

]іОІ"О завзяттн, а ЯliИ~І приняв ШевчеНlіО подібну 

НРИТlШУ на свої "Гаііда~ІаliИ". :Загально призна
НИЙ і ВИСОІЮ цінениіі "рИТИlі ;шеохотив ~IO,;lOдoг() 

ноета, Він нс ~Iiг зрозуміти, JШ той, що береТЬСJl 

видавати нриеуд життя і с\Іерти на лтературні 

твори (а тані ПРllеУДIІ "ВIІ;щвав Gє;Іінсьний), :\юше 

РУНОВОДИТІІСЯ всі-'1JШИ~1И ~РУГИМИ, а не вин-'1юч]ю 

."litepatypho-естеТИЧНІО1И принціпа)[и . 
. \РИГ-ТОliрат, не ПРИВИІ,.:lиіі до наруг і Г.!Іузо

вання, ІЦоголів ТаІ' уаяв собі до серця злобпі 

е.!Іова Бє;'1інсыіго,' що епааив .Іапи('ані, а не 

;~PYli()BaHi вірші і ;щвгий час не !lІіг зваЖИТИСJl 

виступити ПрlІ:lЮ;:ЩО на ~IiTepaTypHY арену. 

Таним ЧИНО~І нснависТl, БЄ.ilіНСІ,НОГО до Уliраїн

('ы�її ~IOBII іі ;Jітератури заподіяла тій літературі 

невіджа:ювнну ШНО;J;У. Пропав неодин гарний 

твір, а Д~IН іСТОРИІіа .'1ітератури пемо,нливо нині 

ПРОС."lіДIІТИ ~IiHiIO постичпого розвитну одного ;j 

визначпіщих наШІІХ поетів. 

В серпні 1843. рону ПОСТУПИВ HliiB ІЦого;]іп 

на університет у XaplioBi. Подав прошення, 

щоб ііого приня.:J.И на правничий виділ. A.!If' 

"ри вступпіJII іспиті написав тане гарне завдання 

нроф. )lеТЛИНСЬІіО:lІУ (з російсьної сло'Весности), 

що цей професор і зна;\Іенитий поет разом зі 

срезневсыiоІI ІІа~ЮШIЛИ ЙОГО перейти на фільо

('офіЧПИіі фаliуаьтет. 

)Іет;'1инсыій,' Срезневсьний і nocTol\lapiB (liO
трий І"ОТОВИВ тоді маtістерсьиу дисертацію) аро-
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билися учите:ІЯМИ іі товаришами ЩОГО~IІ~ва. 

Особливо близьно жив він із СрезнеВСЬЮ!JII, 
н~ий меш нав тут зі своєю )Іатірю. ІдОГОі1ін 

бував у їх хаті і :о.шти СрезпеВСЬНОl'О люБИ;lа 

ііого ян сина. 

Що тане товариство не :о.ІuГ:Jо UeTaTJlCJl бе:! 

;.tоброго впливу на МО.!lОДОl"О етудепта-поета, це 

річ певна. 

Метлинсьний і l{ucTO:o.lapiB 6У':11І Ht' ті.тIЬЮI 

ученими, але й висонота.'lановити:-,ІИ l1исr.:-'lеННlI

нами, а Срезневсьний знав ДУте добре нашу 

народню словеснісТJ,. - всі три Пу.·lJI ФанаТИЧJIIВIИ 

."Іюбителн:-,ІИ нашої історії і !;у .... l,турпої ~lІІl1уll

шини унраінсьного пароду. 

Поет степів і мопm, автор "l.)Оl"даН<l X:\It~~I1,

lІИЦЬНОГО" і видавеЦJ, ,,:3аПОРОiJi('ЬНОЇ Старини", 

а разом із ТІВІ НОНТlшуатор lIаро;шіх ДУ:-'І, _. 
отсе провіднини Щоголева нріЗJ, поріг з 1110.'10-
;1ечого у мутесьниіі він. 

І тодішній рентор XapHiBCbI~OГO уніВСРСІпе'I'), 

l'улан-Арте)IОВСЬJШй., дуже прихильно ставивсн 

до Щоголева. поли ІПоголів на 11. нурсі 'Ситно 
:шнеДУiJiав і мусів поїхати до батьнінеьної хати 

;(0 Ахтирни, то цей позволив йому переБУТIІ 

нілого пів рону на урльопі, хоч тодішній правиль

lІИН університету дозволяв lІе більше, нн на два 

:-,ПСflці відпустни. 

Але хоч ян НОРИСПИ!l! )lОжна назвати ВІІЛИВ 

цих знаменитих учених і письменнинів на ін

телєнтуальний розвитон Щоголева, то не треба 

аабувати, що жадеll з ІІИХ не міг вплинути на 

те, щоб Що голів став поетом діячем, співцем 
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IІровіДНИИОlll, 'lОловіном не НИНЛЮЧНО слова, а 

й діла. 

Всі JЮНИ JlюБЮIИ Унраїну, Щі lIIрію, uвіяну 

чарами степів, )югиа, порогів, ЯН романтичну 

:щчаровану царівну, алс нс бралися тої мрії 

IІсретворювати І! ~іло і не пробували тую зачаро

lІану царівну роабудити до нового життя. Метлин

('ЬЮІЙ IIОСIШ у сuбі зароди тяжної недуги, 

АртеМОВСЬНllіі за орденами й титула~1И забував 

нро "Пана іі сабану", Срезневсьний незабаром 
забув і про Унраїну, хоч один з перших при

анав був УJ;раїнсьну мову самостійною і поставив 

її дуже ВИСОJiQ поміж усіма cJlавянсы�l\1и )'(0-
ва)IИ, а �-\ОСТО:\13рів, щО .'1ИШ пізні ще шунав 

Ji."lюча до зачарованого )'нраїнсы�огоo замну, а.'1С 

в неЗ)\ЇЙСlІснім до нині всеС;'Іавянсью.м І-:днанню. 

ІЗ тую добу, нали звичайно устаЛЮЮТhСЯ 

хараІітеРlІстичні черти не ті.1ЬНИ обличчя, aJIe 
танож і вдачі, не було ЧО.J"Іовіна, щоб Щоголева 

110ТЯГНУВ на сторону аНТІІВНОЇ діяльности для 

добра ~·h"раїни. 

Тю, він і ОСТalН'Н досить далеНИ)1 від наших 

антивних нругів. Вернув згодом до поезії і 

зробивсь справжнім поетом і тільни поетом. 

у других, щаС:ІИВІЩИХ Bi;:J; 'нас народів і цього 

ТИТУЛУ ДОСИП,. У нас ВИl\Іагається від письмен

нинів бі;;Іьше. Чи С.1УШПО? - не беруся казати. 

:Знаю тільни, щu поезія і загалом мистецтво 

сами собою настільни важні для життя, а навіп, 

;:J;;;ІЯ боротьби за ВО."ІЮ в історії нож;щго народу, 

що добрі поети і справжні мистці, працюючи 

нож~ий на своїй ниві, по своїй уподобі і по 

змозі сил тим самим роб.п,ять велине ділu. 
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Тане дi.~o, гадаю, зробив танож Ннін ЩОГОJlік, 

ХО'І аНТИВlIllМ діячем не буп і хоч сноршс і\lОitШН 

ОУ,;1О його назвати апо.~ітичною, n HaBiТJ, ІІ('-ГРО
~,адсьнuю натурою. 

А вссж тани 3 університету Rиніt: він Оt:IЮІШt' 

:Інаннн унраїНСI,НОЇ )1ИНУВШИНИ, а ра:юм із ТИМ 

тугу і жа.~Ь за НUЛИШІІЬОЮ нашою t:.~авою, ut:o
fi.-1ИВО за нозацьним періоло", IІЮ1l0Ї історії і :1:1 

Сі'I('Ю, нозацьиою мамою, 

"Геіі ТlI Січа-Січа, нероау)ша )шти. 

(Іом ТИ не зуміла віну протягати '? 
Гей ти Січа-Січа, що, ТlІ нароби.1а 

ІЦо й сама npona.:la, таВ ;tітей згуБИ,IН. 

А 111І упадну Січи --

., в де не ОПИllИ~Іоt:ь бідних неБUРЮііВ'1 
Бігли )ш Й до Турюв і до Австріянів, 

Бігли 11 до l\1альтизів і до AHaTOjJi, 
Щоб шунати щастя, щоб ШУlіаТИ ;ХО;Іі. 

І шуна;}и щастя, та того не знали, 

Що з Дніпром та :J (~теПО)1 )ІИ ії CXOHa~lII. 

На прохання Мет.~ИНСI,liОГО зважився ЩОГО~lіll 

110 пятьох літах мовчання дати ~еяні своі нові 
вірші до друн)". ПЯТЬ .ТІіт - це доволі веnиниіі 

IlВЩТ часу, щоб забути "Отечественн-і ;3а
ШІСІШ" і злобну критику БєліIlсыіго.. ~lет.:lИН

t:J,lшіі готовиВ свій "южиыи Руссній Сборникь". 

нотриіі і вийшов ДРУIiОМ реВО.:lюціЙIІОГО 1848. ро
І,У, a.~e без віршів Щоголіва. ЧОМУ? -. не ;Jнати 
і ІІС ;Jнати ЯКИМИ дорогами ці вірші за)taIlДРУ

вали 1860. року до Нулішевої "Хати" і ВИН.-Ш-



lіа':l.lt З ЙОГО бону дужс ПРИХИ.:ІьниЙ відзав, 

перше за:\lітн(' і авторитетне призtI3.IІІШ, яного 

доченався Щого.illв. 

Цс сталося що лиш 11'160. рOl,у. 

ТИ;\lчасом ІЦоГО:Іів, СliіНЧИВlIIИ унівеРl:итет, 

наступив на службу уря;щином ОliреС\IИХ дору

чень при rенерал-rубернаторі І"оношюші і rрафі 

Палєні. 

Лае служба та не припа.l.Й ЙОМУ дО душі. Він 

ПРОС:lУпШВ :Ііт 6, а поті~1 псрейшов сснретарем 
у ХаРІіівсьну lIIісыlуy думу. 110ГО ді)1 зробllВСJ! 
ОДll1llll З огнищ НУ:ІЬТУРІЮГО життя. Тут зби

ралися Т8І,і .l.юде ян Cy;v.IlOB, Бага.l.Ні, 3айневич, 

Сухальсьниі\ і другі. Тут в ряди годи відбу

валися літературно-музичні вечерниці, бо ІЦо

голів був танож веЛИНИ)1 любителем :\ІУЗЮіИ. 

Літа ііш.l.И, діти підроста:ш, треба бу:1О надбати 

. про їхнє образовання. Щоголів був дужс доБРЮI 
і ;:tбаЙ;JИВИlll баТЬНЮI і ТОІІІУ в першу чергу 

:Jанявся науною дітей. l"рім шніЛЬЮIХ преД:\lеті" 

всі ВОЮІ вчилися :\ІУЗИНИ і всі ви:шачаЛИl:Н 

веЛIllШ:\1 JIIУЗИЧЮІ;\І даром. Сини прегарна граЛIІ 

на снрипці, молодша допыі,' теперішня ннягиня 

Шаховсьна-Брабант, відома БУ:Іа зі своєї :\[}І

стецьної гри ІІа гарфі і виступн.-щ нераз в НОНЦСР

тах на добродійні ціли. Гарфу особливо любив 

lІаш поет. Цей романтичний іНСТРУ;\ІСНТ нагаду

вав ЙО:lIУ :\Ю.l.оді літа, нали він з РОlllана:llИ 

Взш,тер Снота блунав по "ісах (в однім із ТИХ 

ро:\шнів Є ІІавіть гарно змальована гарфярна). 
I~НЯГИІІЯ Шаховська пише у своїх споминах, 

що батьно ї{ перед смертю назав: "Жа.'!.ь ме ІІі 
вмирати, бо не почую гарфи". 
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На ферії IЦoгo~IiB їз~ив з ро~иною ДО Ахтир
сьного )lонастиря. Тут l.;ож~е )lісце пригадува."10 

ЙОМУ його дитячий і )lоло~ечий він, ториа':IQ 

l"ТРУНИ поетичної бандури. І ІЦоголш знов став 

lІисати вірші, а."1е не виступав з ними ПРИ."1Ю:\IIO. 

Тихий і враЗЛИВИЇІ, писав їх "не для .'1юдеіі і 

;рн С."1ави". А."1С діти і приптс.'1і ;J;O)IY зна.;ІИ. 

що віп пише і нераз просилп ЙОГО, щоби прочитаll 

;{ещо. ІЦоголів читав і вюшинував щире захо

Ішення ееред своїх паііблищих. Врешті пос.л:ухав 

IІа;\lОВИ ;{ітсй і ПРИlІте:riв і видав свої вірші 

оире)IОЮ зоірnою "ВОРС1і.:10" 1883. р. 
~ЗбіР1іа зробила гарне враilUННЯ і Щого:Іів 

етав відо)ш)'1 поеТО)I, не тільни серед iHTe.:IireHUiї 

унраїНсьиої і росіііеьної, а.'1е й серед нараду, 

чого ДОІШЗО)'[ ЙОГО вірш "Гей у ~leHe був nоняна", 

ЯlШЙ перейшов у репертуар народніх пісень. 

Ян же втішився автор, почувши раз в Ахтирці, 

пк наро;х в по."1і співав його пісню! 

Бо треба сnазати, що ЩОГО.:Іів, хоч З паНСЬН6ГО

;хідичівсиюго роду, не був баЙД)"ilШЙ ~o селян

СЬ1іО\"О життя і горя. В його творах, особ.'1ИВО 
з піЗllіщого псріоду ЧИ;\!а;-ІО )Іалюннів народ

нього горя. 

"Бачив н, ян СЮІьні прав~у 

Бішено топтали, 

Ян у бідного богаті 

Крихту одривали, 

Ин сірома попід тинню 

3горб."1ена ТУ.:Ін."1ась, 

Над роботою за скибну 

І-\ровю обливалась. 
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І ЛІ.. ~!aTII lІеОДJ\lовна 

Хворую дитину, 

І Іригортаючи до серця, 

Н:утала в ряднину, 

Ян ту вродницю побідну 

Лихо :laїдало, 

11 :VlOлоде і пишне ті.тlО 
':{ap:\fa IІропада.ло, 

Bc~ н бачив, од усього 

серце надрива:ІОСI, 

[ тоді журливе слоно 
На папір прохалосr,." 

Горе ближнього сного нідчунаu він ТИ~І бі.-Н,lІlt'. 

що й ca!llOro ilого н(' пощадила доля. 

:JfiipaHCJI їхати ;to Петербурга, де його i~I(,IIO
HallO IІОПСЧlпе:І!'!І! шні:ІЬНОГО онруга, щоби та;\1 

ilого t'таРlllИЙ СИІІ, феНО:\fенальний сирипан, !llіг 

IІЧИТlН'Н n lіонсерваторіІ. Аж несподіванu син 

ІІЮ!СР ІІа аапалеlllШ мо:н;у. ІЦого.тІЇВ зріН('JI 

U~IИСНУ'IOЇ нарієри і остаВСJI в Харноні, ДС IIЗЯВ('Н 

бу.:!увати гріб і каплицю ДЛЯ па:\fЯТИ покійного. 

[ЦС ІІС прийшов гаразд ;ю себе піСJІЛ цього 

ІІЮІШОГО удару, llli :13 СИНО!l! н рін пізніще піш.:ш 
його старша ДОНЯ. [[о ет був б.іІизыійй розпуки. 

І t~ іі UИДНО В його чудових (','Ієtійних віршах: 

"Субота ев. ДJIIитра"', "Осінь:' і "На ЧУЖИlti .. 
.:хо ;,ЩНllіщих РО!lІЗНТИЧЮіХ, суспілыІцьииіi і 

lІ()бутоних :\fотивів прибу.:ш нові, рефЛt;нсійно

фільософічні, нні й надають найбільш ориtіна.'1\.

ного характеру його літературному портретоВl~ . 
. -\.'(, НІі У романтично історичних віршах Щоголім 
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fle ЯВЛЯGТhСН .'lИцарем нріпкого слова, ян у 

11ОБУТОВО-ПО:Іітичних він не стає активним борцем, 

fli різним аtітаТОРЮІ, тан і в тих останніх він 

уміє вдержаТIІСЯ в ПЮlірнованім тоні, не голо

t:ить, не "РОН.'lинає, не ЛИХОСЛОВИТЬ, лиш з гли

і'іин душі добувас же)IЧУПI ~opoгoцiHнi, нотрими 

II:JДоб.'1Юf: ТИХИЙ )IOHy~!eHT свойого горя . 

. ,0, спомяни, )-Іій Боже, їх. 

~' ilшт.тrах прапедних ТВОІХ!" 

Рону 11171-0ГО иін ПОИИНУВ с.тlужбу стан 

;~оживаТIІ віну в TiCHi~1 родиннім нружиу. 

ТИХО, СПOl,,;Шно, неза!\lїтно !lшнав ЇlЮIУ рін за 

рОНЮI. a;J.aJJa~lO, що ПОСТ боявся нсяиого ШУМУ, 

Вt'IШОГО Ilриаю;J.НОГО ВИСТУПУ, щоб доля не при

l'aдa~Ia t:обі, що він ще жи!:: на світі і щоб не 

:щбр:ша Но)!у іі тих ііОI'О найблищих, що оста.тrИСIІ 

при ніlll. 

O;~1I0ГO :шfiююш illO;J.i наїхати над Рейн. 

l'арни ПрИрО;Щ іі РЮlallтичні РУЇНИ за:юdв 

тнгну:ш ііого ;J;O cclit,. Та :хоч :\іаВ спромогу 

НОЖНОЇ хпилшш заСIІОIЮЇти це СВОЄ бажання, :J 

ХаРIЮШl не ВІІЇЗ;J.ИН. :J 1l0чаТНО:\1 1890. РОНУ 
нолви,:шсл 11 нього серцева недуга. СШ1И слабли, 

а ДУХ збірапсл ;~o НОВОГО ~leTY. Це ЇІ видно 
в його Biplllax "Ніч", "Гора" і 11 Щ'таННЬО!liУ 

.. Лrбі),1.1, 
"Гордовито у)!ірає 

НСIlРllвітаниН ("llівеЦJ,.'· 

ТаНИМ нінцеВИ!\1 анорДО!l1 заніllЧИВ 

('НОЮ ГРУ на поетичній гарфі. 

~ Il~ОІ'о:тіll, Вибір THOpiu 

ІЦого.'1і I1 
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"Лебідь" буп ЙОГО •• ебединою lІіснею. 
Весною ЮВИ;;Іейного 1898. рону почав пін 

~РУНУllати другу збірну своїх віршів "С.;!Обожан
щина", 7. червня сюнчив норенту, а 9. червня 
снінчив СВОЄ життя. Нової ЮШЖІШ не побачив. 
ІЦо ;;Іиш тоді, ян чорний нараван з ДО:\lОвиною 

ІД0 голева сунувся ВУЛИЦЯ,,"!И Харнова ІІа )Іісьн(' 

Н;;Іадовище, у піннах ннигареш, ПОRВIІ .• асн ЙОГО 
нова, :tpyra юшжна віршів у зеленій оU •• ожці. 
ніби аС:Іена пітна, яну зготовив він са:\1 ІІа свШ 

гріб. І"різь шиби вінон ПОСШ1а;;Іа ПОllа вічній 

привіт CBOЇlO;lIY творцеви. Харніпсьний уні

верситет не забув O;J;Horo із своїх t' •• авніЩIІХ 

учнів. В СВОЇ)І :\!)'зею приділив онре:\!у салю 

ДЛЯ споминів про нього. В цій салі стоїть стіл, 

при нотрім писав свої вірші, пі~ручна біб.'lіотена, 

рунописи, фотоІ'рафії і РОДІІнні папері. 

1 не забу.'lа Унраіна свого "непривітаного 

співця". 1918. рону, ІШЛИ здавалося ПОСlіреС.'lа 

вона ;to нового славного життя, спога;tала o;t
ного із своіх нращих синів, того, що все життя 

тужив за її славою, і ЙОГО імене:\! охрести.:Іа o;tHY 
з вулиць rop0;:J:a Харнова, з нотри)! ІЦоголіп 

зрісся в одно, як Нот.'lяревсьниї! ;) І Іолтавою. 

Чи отсі донази ВДЯКИ і пошани перетріпа;;ІИ 

останню велину бурю на Унраіні, не знаю. A.;te 
нерунотворний памятнин, який зготовив собі 

са)1 Щоголів своїми ВИСОКОІІоеТИЧН1I:\1И піс

ня)IИ, стоїть і стежна до нього не заросла 

травою. Нав пани сподіватися треба, що вона 

буде чи)! раз більше протоптана, бо поезії Щого

:Іева заслужили собі на те, щоб їх поширювати 

в народі. Вони не знімаються ;1;0 висот Шевченно-
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ного "Ь:авназу", не ВИХОДЯТЬ разом з ФранновИІ~ 

:\lойсеЄJlI на гору Табор, але й не падуть до низів 

;J:РУГОРЯ~НИХ поетів. 
В них видно ШИРО1\е й солідне образоваюш 

~штора, ВИСОIiУ естетичну ну.'1ЬТУРУ, дбайливі СТ), 

IІрО гарну, дзвінну мову, про бездоганну, нову 

ФОР)ІУ, але що в них вражає нас найбіа),ше, тан 

це онремий Іl{оголівсьний поетичний погляд ІІа 

евіт, його онрсме висоно н)"льтурне, аРllстонра

тично-фі.'lьософічнс відношення до життєвих явищ 

і до .'lюдини, отся його справжня поетичність, 

НОТРУ чуєш, а нотрій імени не підбереш. 

Відчував це lЮЛИСЬ давно-давно Минола І"':осто

марів. називаючи )" своїх МС:'оlуарах студента 

Янова ІІ~оголева "юношей С"ь Огро:-.llIId)lЬ поети

чеСНИJlI"Ь та;;Іантом"ь"', РОЗУ~lів це l"':удіш, пишучи 

в "Хаті", що Яків ІІ~оголів "має у СВОМУ голосі 
щось праве~но своє, Я1іУСЬ в.ТІаСН)" повагу і 

Іірасу, нотрої ні В пісні народній не покажеш, 

ні в Шевчешювих віршах не ДОГJІянешся, - не 

чужс бо добро він собі присвоїв, а своїм В.1аСIlJlМ 

:\аРОlll !Іас чарує", - розуміють це :\Іабуть усі, 

що поминають тепер його тихе, але добре зас.1ІУ

жене імя. 

Б о г дан JI е 11 ний. 
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ВИБІР ТВОРІВ 

ЯКОВА ЩОГОЛЕВА 

(а нриводу 25. роковин смерти) 





ОР.::1fIЧИЙ СОН. 

Спить op(,~I на те~ІНій ске:Іі 
І покі. царя свого 
ХаЮТh сосни, що яn ре:Іі 
Гуето виснуть круг нього. 
СпиТІ, оре:!, не ворухнеться, 

~IOB трава в південний ;.нар, 

А у сні йо:иу З;:ЩЄТhСЯ, 
ІД0 .~eТlIТЬ він вище X~IaP, 
ІД0 пі/! ІОш степи широкі 
Повз дорогп, :\lОги:пш, 
у ярках терни й г.;шбоні 
Дишуть ХО:ІО/!ЮІ ба:!ки, 
Що без ПЮІЯТИ Татари 
МЧУТhСЯ в зе.іІеннях степів, 
А вдогін ЇМ, наче х)raри, 
ЛаВlI бравпх нозанів. 
ТріПОНУВСh орел І;рІІ.іІЮlИ 
Вгору ro;roBY підняв 
Й liлеliче: бенкет перед нюІИ 
Буде десь 3 татарських страв. 
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Тихо знявсь орляка з скеш, 
Сизі крила розпустив 
І од скель в степи веселі 
Попід Х~lараl\IИ поплив, 
Тай подався в Дике ПОШ' 
Верстви й :\Ш.7Іі пролетів, 
Бачить: поле всюди голе, 
Ні Татар, ні ко:шків. 
тілыии й чутно, що терна!\1ІІ 
~:3ашеJlеще ВІтерон, 
Тільни й видно, :\Ііш І,УЩЮІИ 
ЩО гадюччі й ящірок. 
Розпластавсь оре.;) на НРИJlЗХ, 
В небі крапною дріжить, 
І\ров юшить В ор;:тячих "НЮШХ, 
іНде він - ворог побіЖИТlJ. 
Аж піднявся вітер буйний, 
Понад степом полетів, 
Рвав кущі й траву розруйний 
Та орлові й загудів: 
Не добачиш, орле-братl', 
ЩО ТИ бачити іЗБИН, 
Поле славою 1l0нрите 
ВТИХО!\lИрилось навін! 
Вітер далі й далі :\Ічався, 
Все щось жалібно гудів, 
А орел до скель подався 
Та ПрОЮlін всему илектів. 



ДИ ІПРО. 

(Хортиця.) 

Стугонить Дніпро по снелях, 
Бється об пороги, 
Все питає: "Дет ви, діти? 
Де :мої небоги?" 

Стугонить Дніпро З пороГІВ, 
Лине до Хортиці, 
Нате: "Байдо, дет твій город, 
Стяг і ганівниці? 

Де та Січа, ЩО ян )lОре, 
СюlOЮ нипіла, 
Тая воля, ЩО в роздоллі 
Пекло", к."1екотіла?" 

Роавалилися редути 
І рови густою 

Од низів і до вершини 
Внри~ися травою. 

В гранях Січи спить нерушно 
Намяна штанина, 
3е)шю, славою понриту, 
Топче товарина. 

На r;озачім вжитну Німці 
Хат набудували, 
Ірунт пошарпа:ІИ, побили 
Й раЛО:\І заорали. 
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Но.ая ретязем повита, 

В п;швнях спочиває, 

С:Іава нровю пере.тштн, 

По світу літає .. 

А Дніпро бітІІТl. до )lОря, 

Все rшта Хорти ІІі : 
"Деш та Січа, ДСт тоіі Бнііда, 
Стяг і гш,іННИllі?" 

jI О С h О ТАР О Ч Н А. 

,J,ише тишою ;:щ:шна, 

Йдс бсреЗНЯhЮI дівчина, 
Бачить Н:ІсчаllНН -- ;'1а~ш(:, 

Стріне lшітку ВИРІІнас. 

І дюrюrа й нирива.'Іа, 
Пісню ГОпОСНО співа;ш, 
Опізни:rаСh і під нічну 
НаСТllга:Іа чисту річну. 

Чує: в аїрі iJза броду 
Щось lI:reCH'y:ro тихv В()ДV, 

3 жахv дівчина зюі:rі.,а,· 
Нюне:· "Хто ти, Te~lНa сшra?" 



їй озва:rось: "Я та бідна, 
Сирота, ЩО чаТIІ рідна, 
В очереті породила, 
Нехрещену УТОПl[;Іа. 

ЩО ВЗЯ:ПІ ~leHe з во;:щці 
Лоскота рочки -сестриці, 
В теп.,е ;rистя оберта:rи, 
ПобратюlOІО назва:ш. 

lIecTYBa;rll і кохали, 
В хвилях плавати навчали, 
І тепер в дататтях з ни~1И 
Ми живе,,'l, Яn побратими. 

Зверху небо нам синіє, 
Г:шб прозірну сонце гріє, 
Вітер :Ііжnо nо;шхає, 
І діброва пісню грає. 

:3абари:raся ти, нене, 
Не приходила до ~leHC, 
.J:eHb до вечора гуляла, 
А про доню й не згада;rа! 

:\ііснЦІ, хи:rиТЬСЯ низенько, 
Йди відсі;ІЬ, ~!oє сердею,ко, 
Бо богато буде сварки, 
Як зберуться JlОскотарки! -
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Мати 3 жаху захиталась 
3а ГИJІКи беріз хапалась, 
Не удержа.;Іась - упала, 

Тай нущем налини стала. 

От налина й виростає, 
ЛіТО:\1 низьно опуснає 
В чисту річну темнІ:' :rистн 
І заве своє захистя, 

Рідну доню. "Доню, доню! 
Я твою згубила долю! 
Плинь до мене, я близеньно, 
При горну тебе серденьно!" 

Лоснотарочна не плине. 
В осениж, ян: всюду, гине 
Лист у жовтої рослини, 
Нуст червоної налини 

r рони ягід нахиляє 
В чисту воду й поливає 
Глиб н:ровицею своєю. _ . 
3милуйсь, Господи, над нею! 



ОПІЗНИВСЯ. 

у недобрую годину 
Та вподобав я дівчину, 
А вона, ян по зирнула, 
І\аже: "геть !'. та й відіпхнула. 

Гей поюшув Я дівчину, 
На плече бурхнув свитину, 
Тричі СВІІСНУВ потихеньку, 
П!!хвув ~II().'1ЬHY норотеньку. 

ПОХОffiаю у хатину, 
Ані хвіРТl\И, ані тину! 
Став свого питати роду, 
УЦо ііого не ~шлоеrJ зроду. 

Ані роду, НІ родини, 
Ні дворища, ні хатини: 
Те в зе:\ші давно потліло, 
Те :1 ПОЖ('ffiОЮ злетіло .... 

Та вро все є воля Божа! 
Нинувсь Я до 3апорожжа, 
А про себе й і не дбаю, 
ІЦо НС:\Іа, - чого шуиаю. 

Воля Божа, -- воля Божа: 
Гей пропа.:lО 3апорожжа! 
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Йду тай бачу: степ широний, 
Стугонить Дніпро глибокий. 

Стугонить, об скелі бється, 
З скель до моря подається. 
Н Дніпра давай питати, 
Деб те війсьно одшукати: 

А Дніпро реве - гуркоче, 
Говорить :мені не хоче, 
І сердитий в снелі бється, 
З снель ;:1;0 :-'lОря ПО;:l;ається. 

3 моря вітер повіває, 
}Іатеринку нопихає, 

Материнка важно плаче: 

"Опізнився ти, нозаче!" 

ВЕЧІРНИЙ ДЗВІН. 

(3 1-\ о З:І О В а .) 

Вечірний дзвін, вечірний дзвін! 
Богато дум наводить він 
Про рідний край, де я розцвив 
І щастя знав, і де любив, 



І Яn, прощавшись з НИ:\1 один, 

В останній раз ТЮІ CJIyxaB дзвін! 
Нп ~IapeBO, весна МОЯ 

ПРОЙШ.ТІа: її не бачу я! 

І стільии вже нема в живих 
Тоді весе~"ІИХ )Ю::ІОДИХ! 

Вони спочили, НІ, один, 

Не чутен Ї~I вечірний дзвін! 

3асну і Я в зе~ші сирій! 
І по долині не моїй 
3а віТРЮl пісні прогусти : 

ТЮІ инший :Іірник буде йти, 
І вже не Я, а стане він 
Співати ТЮІ вечірний ;J:3BiH! 

BIHOl\. 

Звитий з l\ПРТУ дорогого, 
3 щиро коханих ивітои, 
Не коштуєш ти нічого, 
Наскрізь висхнувший вінок. 

Ті JШСТRИ, ЩО зеленіли, 
Ті пеСТRИ, що яи росли, 
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Густо фарбами горі;:ІИ, 
І ПОВЯЛlІ, і посхли. 

Але й досі па:иятаю, 
Ранон теплої весни. 
В небі зорю залатую, 
Гомін одуда й ЖОВЮІ; 

Білу ніншу, що ступала 
Там на росяні грядни, 
Теплу ручну, що зрива;IН 

Листя ;\Іірту і нвітни, 

Пишний Hyдe~Ib, що а вітна~ІИ 
Ніжну ШИЮ обвивав, 
Біле чоло, що нвіТl,ЮШІ 
Ти прихильно ПОfiривав. 

Все годи взя,rи 3 собою 

Від щас~ІИВОЇ весни: 
тілыии ти, віно!>, ЗО :\lНОЮ, 
Заповіт старовини. 

пляц. 

я памятаю вечір темний 
Тепер даленої весни, 

Зелений берег, ліс тає;-.шиЙ, 
Смоляні нахощі сосни. 



3 мого ПРОl\вічаного П;ІНца 
Я тдав тебе, тії ПОрІ! 
Од брам далеІ>ОГО ІІа:шца, 

Ян сарна збігаа ти 3 ГОРІІ. 

1:3ИСОІіа й ГОта, ~IOB ТОІІО.ІН, 
ГНУЧІ>а, ЯН в осени та:ш, 
Ти серед пишного РО3ДО:ПIІ, 
ДО ~IeHe РУНІІ IlроеТНГ~Іа. 

IIepO~I до ран ~IOЇX IІРІша:І<І, 
Лицем чеРI\НУ:JaСЯ .:ШЦН, 
І ВСЯ в Дроготі віщува:ш, 
Що наше щастл без І,іНI{IІ. 

А б~з кінця неШI нічого 
На обеЗДО:ІенііІ зе~І;Іі: 
Не ста,ІО серин ДОрОГОІ'О 
СПО;J:ія ЮІl'!Н-;:І<1 п Te~lНiii ~ІO\l. 

1:3 утомі, :шівечениіі pUnU\!, 
Я довго 110 світу БРОДІІВ, 
І ОСЬ під старість, ненаРОІ;О" 
В отчизну зда:Il'І-;Cl :~аБРIІІ.!. 

І захоті:ІОСЯ н останнє. 
Ще раз ІІОГ:ШНУТІІ на 1І:ОЩ. 
ЩО бачив наше РО:Іставаннс, 
На сосну, берег і ІІа:шц. 

~ ЩОl'О:J.ЇIJ: Впбір 'rnupilJ. 
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І що знайшов я? Ніч спадала, 
В руїнах мур, вітри гули, 
На ве,нах скришІИ завівала, 
П~юща:\IИ брами заросли; 

А пляц, ЩО повен був квітками, 
Тепер плодив клубки гадюк 
І над помрілими лугами 
3 сосни драпежний liаркав IiРЮК. 

ТРАВЕНЬ. 

Не дивуйся, ЩО з весною 
Инший світ настав: 
Полем, :ІіСЮl і водою 
Травень завладав. 

Глянь у поле: по коліни 
Досяга трава, 
Сонце, жито і ярини 
Ярю облива. 

lIодивись на прозір річки, 
Як її вода, 

Л:ІЮЧИ хви ... і невеличкі, 
Млодю вигляда. 



Хлопчик стиха коло броду 
Тягне рогозу, 
Темна сила хилить в воду 
Вільху і лозу. 

А ходім сюди 30 I\IНОЮ 
В чорностволий ліс, -
Він ще листвою густою 
Не З0всім заріс. 

Тут тобі остання пташка, 
Жоден червячок, 
На стволині черепашка, 
На траві жучок, -

Скажуть всі вони: ,,3 весною 
Инший світ настав; 
Полем, ліСО:\1 і· водою 
Травень завладав." 

В СТЕПУ 

НІ, іду я шляхо~[, 

Всюди позираю: 
Стрінеться оселя 
Н її ~ІИнаю. 

., . . ,;) 
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ЇxaTH~IYТI, .1:юде --
n те \[('ні ба ііДУі-nl', 
Бо :{ .1:ЮДЬШI стріватис [, 
П ,1100:110 не il.Y;!it' , 

Н" ,І,С що )ІОГШШ 
;~e ;)абовваніr., 

:~apa:! в \Іенс ('С'рн(' 

Тю.; j :JВeCC,li .. , 

.lину н до неї, 

Наче ;:(0 ДРУilmни, 
Снду, Уh.:lОпусн 
1;,'ІІПl>J-\О ;:J:O веРIІІИНlІ, 

Степ і СИНЄ небо 
ПОГ,1:ЯДО\1 ОНННУ: 
БаЧ\'і-К тебе, ба;!\, 
1I1ІІІЇну УІ>раїнУ: 

Небо наче \!Оре, 
3e:'l1:IIO оБХОПIl,IО; 
Сонц(' п,;шне іі грі ... 
НІ'; ОJшіку грі:lО; 

СтеlІ і;[(' :1:1 ('Tl'IIO'1 

І Е1НІ[Н НРШlf::' 
Вітер Н<1;( ТI>:11101l) 
BiTP~1 ;(ОГ3I1НС, 



Tan мені іі :щаєтьгл, 

Що он-он стрілою 
НозаКIІ :.\ШЙНУШ1 
С.lіДЮI аа ордою. 

Ось вони настиг:ІИ, 
Ось вони счепи.:ІИСЬ; 

Шаблі забрязчали, 
Списи ПОЛО:.\ІИлись. 

Бються, порубались, 
Знову полетіли, 
І шапки червоні 
Десь геть-геть ЗЮlрі~lІІ. 

ВіТРЮІ КШІИхнуло, 
Марево зве,lOСЯ, 
Ні орди, ні юпка, 
То воно здалося. 

Нп і спершу: небо 
Землю обхопило; 
Сонце плине й гріє, 
Н" одвіку гріло. 

Степ іде за степом, 
І нінця немає, 
Вітер над травою 
Вітра доганщ:. 



НЕРОЗУМНА МАТИ. 

На степах зелених вітри загуділи, 
Вітри загуді.пи, тирсу похилили. 
Похи~илась тирса, бо вже добре знає, 
Що наш край весе.іШЙ віку ДОіниває. 
Що настиг Текел" Дніпрові пороги, 
Що СlіОрО погинуп, козаки небоги; 
Що стали Москалі Січу руйнувати, 
В сурми засурмили, вдарили в гармати. 

Січа за:мовкала, Січа замірала 
Гей вешшу смуту дітям З0ставлюш. 
Вдарилися діти в ТИЛИГУJІ дО JІЮ1И; 
А )ІИ все лугю1И тай очерета~lИ, 

Нас Дніпро розносив, нас степи вкривали, 
Нас JIYfl'I од спеки і людей ховали. 
Й де не ОПИНИ;ІОСЬ бідних небораків? 
Бігли :ми й до Турка і до Австріяків, 
Бігли й до Мальтизів і до Анатолі, 
Щоб шукати щастя, щоб шукати долі. 
І шукали долі та того не знали, 
Що з Дніпром та степо:м ми її сховали, 
Вдруге заховали, а про те й забули, 
Що ще тай недавно Січу на:.\1 вернули. 
Гей, ти Січа - Січа, нерозумна мати, 
ЧЮІ тн не ЗРІЇ.ТІа віІ,У протягати? 
Гей, ти Січа - Січа, що ти наробил:а 
Що ІЇ сюш пропа:ш тай дітей зг~rБИ.'Іа! 



СТРУНИ. 

Проліта мій віli, як буйний 
Вітер понад )юрем, 
Бідний долею ясною, 
Та богатий горе,,!. 

І дивлюсь я округ себе 
Од краю до краю: 
Щож там милого знайду я, 
Що я та)! згадаю? 

Бігли годи, як ті води 
По долині плач а 
І кропила ту долину 
Скрізь слеза горяча. 

Бачив я, Яli сильні правду 
Бішено топтали, 
Як у бідного богаті 
Нрихту одривали; 

Як сірома попід тинню 
Згорблена тулялась; 
Над роботою за снибку 
Нровю обливаJІаСЬ; 

І як мати неодмовна 
Хворую дитину, 
Пригортаючи до серця, 
Нутала в ряднину. 
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Нк ту вродницю ІІобідну 
Лихо заїдало 

І ~lOлоде пишне тіло 
ДаР:\Іа пропадало. 

Нсе н бачив; од усього 
Серце надрива~ось, -
І тоді журливе саово 
На нашр проха:ІОСЬ. 

H~ тоді н, добродію, 
СНТИЙ та щасливий. 
Друнувапшу мій Гtшін 
Щирий і :\ШС:ШВИ іі. 

Щоб тоді ЇІого УТШlИть, 
ІЦоб 3 ню! ОДРУЖИТИСЬ, 
Треба :шова, без СОРОЧl-at, 
На світ наРОДИТlІСІ •. 

Це ось lШ~!: нещасний зролу. 
HeOД~!OBHa ~IaТИ, 
Непривітана дівчина 
Н почну співатн. 

в ж~не еТРУНIІ, НОВНІ гарту, 
НОЖНО"I~' не грають; 
Так зате кого ПО:lюБJІНТЬ 
Дуже привітаюТ/ •. 

(,. Ворt:шlO. ") 



НВІТНЛ. 

Розцвіла червона ивітна нал JЮДОЮ, 

Голову СХИ:Пlла; 

Гілни свої темні й .-rиrт.яЧJ\О :){',тН'НР 

В попу ОIIУСТИ:Ш. 

I,BiTn:! ~ІОЯ ~1II.iIa, Ішіточна черпопп 

Нащо ТИ СХИ.ЛІ.-ШСЬ; 

Попід ЧИСТИМ небом та на ЧIIСТИХ ВОЩ1Х 

Стихп :Jашури.-l3сr. '1 

] Іонача:ш CY~lНa І\віпш го.IОВОIO 
Та ще ян :шrшачс: 

Не рушай ~lOгo ти бідно.го ІНШОЮ, 

І-\о:щче, НОilаче! 

ЦаРlOиа.іІа наша )шти в ЧІІСПМ полі 

На ШИр0 ній вш,і; 

І Іороди~ra lJ щастю на{"іННЯЧI\О наш(' 

І n хорошіі,j лолі: 

Та підня~ись вітри 3 хш!О~ного нраю, 
По пошо поду:ш; 

Захопили рааюr насіннячко наше 

Й 110 світу Р03ДУJ!И. 
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Давить ~IeHi біле тілечко латаття, 

Аїр його ріже, 

Листя )lOє чорна хвиля роздирає, 

Холод )Іене ниже. 

ДІБРОВА. 

Загула зеленая діброва -
Діброва, діброва! 
Все у тебе смутне: і твій гомін, 
І твоя розмова. 

Загуди мені, дібровn, пісню, 
ПіснІО та такую, 
Щоб згадав я щастя своє дітськ(' 

Й долю МОЛОДУЮ. 

ОбізваJlась темнан діброва: 
"Нозаче, козаче! 
Од такої пісні кожна riлка, 
Ноже" лист заплаче". 
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l\'Iоподая, безсоромна мати 
Люто проклинала 
Щастя твоє дітське, дшrю твою бідну, 
Як тебе рожала. 



Попи ТВОЄ личко біле та хороше 
Дощі обмивали, 
Rучерявую головку вітри 
Буйніі чесали. 

Пострівай, козаче, мій козаче! 
Ще тобі згадаю, 
Як отруту дівчині варила 
В зелено}!:у гаю .... 

Бодай ;ке ти, темна я діброво, 
Більше не гуділа, 
Як ти мою головоньку бідну 
На вік засмутила. 

НОRИНУТИЙ ХУТІР 

Он хутір той У балці під горою, 
Що ще колись дитиною малою 

Його я знав. Тоді ще темний бір 
Нерушаний стояв, а пансы\йй двір 

ЯК l\ИЛИМ той l\ОЛО хоромів С;:Іався 
І ввесь в квітках, здава.'10СЬ, аж С:\lіявсн. 

Ніде кінця не бачилось лана}!:, 
Од жовтихскирд ЛО!\'lИЛО землю та:и. 
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На ві';lьниіі eт~l1, НІ": ХШlра ЗlIО:Ш х~шри, 
Без ,хіnу iilllJlO овечої ота рп, 

І рибою І\ишів ХШlOдний став; 
Нисониfi :\mин на НЬО:\ІУ Шlі стогнав; 

lIСНИДIШО баЮШI ті ї гуді.но, 
На вигоні од птиці ті.'1ЬnИ мріло; 

В дворі номор НП ВУJІИці БУJІО, 
;3epH~ туди зсипалось, аж гуло .. 

А понад всі:\І бланитне небо CJ�a;-rОСІ.., 
І сонце йшло та хутору С:\lіюІОСЬ. 

Здавалося, що ті.;ІЬНИ: рай святий 
Нолись стояв шанований таниЙ. 

Алс годи ШІИ:Ш собі НІ, хвиді, 
Щоб все в одній збіратися :\lОГИJІі; 

А з ними все, що тільни не іНИ:IО, 

Нудись ПJІИло, усе ~обі пли:lО. 

Старі пани, нотрі худобу дбали, 
Уже давно по трунах СПО'ІИвали, 

А :\IO~IOдi із хутора нудись 
По світові далено розбри.'1ИСІ... 

Тоді його здо:хіла инша сила: 
Найперше бір eOl-іира ПОВЮІІІ;Ш, 

Поті~І 110СХJІИ РО(lіевії нвіТЮІ, 
І ВЩШ;Ш двір бурян та будяни; 
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Ті, щn БУ:JlI Ш'.:lіч~ні отарн, 
ІІогшш чабан із псн)" на ба:J:lРН; 

1'(':1 НРIl:ЮРУ ;ШН.ЛІНУВ )ІУ:НШ ('тав; 
Ilідгн ИВШll )1.іIIНI 'lO;ІОт Н Ш' Pl'(;T<I 11; 

Бащ;н\ в Jlіси ДШll'I;О :Jaж~ті.'l<l 
І ІІТИЦН біJІhШ 110 вигону H~ чрі.I<І. 

В I;ОЩ)IJaХ тих, що ГНУТhСН щt ::t'pll:l, 

Не:Щl дверей, ні сте.'lі, ні І!інна . 

. \ lІебо теа;, все І!исне, H~ ;:І; в ІІГ1Н'Т 1.(' 11, 
І еОllце йде та хутору С)Ііється . 

. БЕаРІДІІІ. 

СіДШІЙ нонн вороного, ой братl' l;o::a'll'! 
110 нас в світі шііРОnЮІУ ніхто Н(' :ШІІ:Ш'lе, 

Хіба во:ш, стара Нl~HH, та сеРllе РУШНlIll!l, 
Хіба нонип, братnо )ІІШИЙ, та Illаб:ш 

('еСТf>Il1 {Н. 

Ой бряаНl')ЮrI'; ЮІш('нею :j гріШШІ :Ю:IOТШIIl, 
Де й віаЬЩ:'ТІ,Сfl lJO;:І;ИНОНl,І,а, сестри Н ll()

IбраТШlll. 

Ой :lна,(')1O від Турчина на lЮ:Іі, НІ .. треоа, 
Одно ті.lЬЮІ Й побачить ІОН' ('ОН~ЧІЩ і:: IІl'б:\. 



Стане жалібно кувати зазуленьна вранці; 
Стануть ВІІТИ, голосити вовни-сіро:ианці ... 

Долеж І\ІОЯ, до;:уеж моя, тяжко в світі жити! 
А щеж тани не хочеться рученьки зложити. 

TY~IaH 3 ПО:ІЯ підіЙ:\Іеться й сонечко погляне, 
І :ШІНеться негодоньна і доленьна стане. 

ЧУМАІС 

Іде ЧУl\lак за:\юрений, курою покритий, 
Іде ШЛЯХО;\І-СагайдаКОI\І помимо ракити. 
Не бє ЧУ)lан волів CBQЇX, бичем не махає, 
Іде собі та ввічливо раниті гунає: 

"Ранитож ти, ранитоньно, рясне твоє листя, 
Сховай :\Іене й волів )ЮЇХ до себе в захистя! 
Один я йду, товаришів шукаю, тан не має; 
Старі стеШі зруйновано, й ЧУ)IaН вюшрає." 

Гуна ЧУ~Іан, занурений, а ястреб 3 ракити 
Одвічує: "Широкий степ, та тісно прожити! 
Нолодезя рандовані, вода висихає; 
ВОЛИ ідуть та все ревуть, що паші немає." 
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Гей, гей воли, воли моі, воли круторогі! 
Покопані, поорані чумацькі дороги. 
Уже ж по тих доріженьках НЮІ хур не во

[зити, 

В останнє ми дО НРИ~IУ йде~І, тай годі ходити. 

ГЕЙ, У МЕНЕ БУВ НОНЯНА. 

Гей, у мене був коняка, 
Був коняка-розбишака; 
Мав я шаблю і рушницю. 
Ще й дівчину-чарівницю. 

Гей, коняку Турки вбили, 
Ляхи шаб:rю пощербили. 
І рушниця поломалась, 
І дівчина одцуралась. 

За Буджацькими степами, 
Ідуть наші 3 бунчука~1И; 
А я 3 ПЛУГО~І та 3 сохою 
Понад нивою сухою. 

Гей, гей, гей, мій чорний воле! 
Нива довга, в стернях поле. 
Вітер віє, повіває, 
Назаночок закипає. 
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()Й, хто в .cIY:Ji - озовися! 
Ой, хто в по .... й - ОДliЛИКНИСЯ! 

Скоро все засне під ~шою; 
ЙДИ вечернти ;зі )'ІНою! 

:Зпу .. луна :Ja ;іlУГОМ гине, 
Із;ш Х:\ІаРИ ,Іісяць П;:ТJIне; 

Вітер віє - повіває. 
І-\П:JПНОЧОІ'; простигпє.. 

ІІF.RО.'lП. 

;{п іітс щ~ні НОЮІ мого, 

Дпйте вороного, 

Пустіть чене, пустіть 1\І('не 
В ІІО.,е нп дорогу. 

н уздою зо,;.{отою 
І\онн заГНV:JДаІО, 

Вітро,! буйНІШ ;1ронесусл 
До рідного J-\раю. 

І ,ін!' ноззчий, не.,едачиЙ 

ПО:ІСТПТЬ до стана. 
:\Іі,), хатюш, ІіурінюlИ, 

НІі шюпаний стане. 



ТйЙ ('ночу Я 3 вороного, 

а(':\r.~rю поці.J:УЮ, 
~3 горілноІО J;O губ :\lОїх 

ЧйРІіУ ПРИТУ;ІЮ П. 

Тихо, тихо.. ІІ(':\Ш I;ОJlП, 

Не:\Іа вороного, 
[[с Н\ТI,ШОТl. НО:ШЧСНl.I;;\ 

В 1I0.ll' на ){O[)()Г~'. 

І Іонесеп,сн нан I,ОIl\ОВllіі 

Бl':\ :\Іеш' ІІа січу; 
:~іі1пl' еОНltР в ЧІІС1Ьt '1І0.,і 

П jiо['О не етрічу. 

f)ул{' буйно l1ІЙ6.1Н го('тра 

.1нха, ТУРI,а БИТIІ, 
] >ул.уть :І' І"УРНЮІ ;:Jаноро;[щі 

По '!орю ж'тітн .. 

Ой, 1;0.;1116 хто 1І0;ЩН ш'ві 

І\онн вороного, 

ОН, но:шu хто пустив 'll'H(' 

Н 1І0:Іе на ;щрогу! . 

..а. II~ОГШlіD~ Вllбір 'rпоріи. 

НІ 
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ДО ЧАРІВНИЦІ. 

Ти гордуєш своєю красою 

Міццю чорних, блискучих очей, 
Пишним станом, густою косою, 

Чистим мар:\lОРОМ білих плечей. 

Ти пишаєшся тим, що усякий 
Не погляне на тебе дарма, 
І що линуть до тебе юнаки, 
Що ти владна звести іх з ума. 

Знали й МИ колись вродниць чимало, 
І у їх гра.іІИ· искри в очах, 
Джереrелями плечі вкривало 
І коралі були на' губах. 

Теж са:\lе, ті часи божевільні. 
Вже покинутий їх черевик 
Ми палкі й необачно-прихильно, 
Піднялиб, щоб сховати на вік. 

Але моиодість Й пишную вроду, 
Що, здавалось, їй :мірне було, 
Як листки У осінню негоду, 
Бог зна як і куди рознесло. 

І в той час, як вони НЮІИ грались 
Вже од їх утікала весна, 



~. 

Біль плечей іноралі стирались, 
В джереrелі плелась сивина. 

О, багато з тих вродющь не ста;lO; 
А натрі до зими дожили, 
Щастя їх, - ян нінче:\IНОГО ма.;lO 

На свій захід вони зберегли! 

Раю я й тобі, дівчино пишна: 
Памятай собі на нріпно те, 
Що весна і весе;-Іа й розкішна 
Двічі ЛЮДЯ:\І У нас не цвите. 

Проживи її тан, щоб ЗУ:\Іі;rа 
І під старість згадати нераз, 
Нн ти в пору жила і любила, 
Мавши чистою душу в той час. 

НОСАРІ. 

Ще роса з житів не спала 
Ми взяли брусни Й нлепала 
І з зорі 
ГОСТРИ)І І-\ОСИ, В ручку йде)І, 
Нолос під НОГИ K1aдe~1 
До зорі. 
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IIР()НЩ~)1 [,ОНІІ, ;tругі іі TPCТl, 

\ іEl 1Т:I , НІ, ОЧl'рl'ТІІ, 

І k 11 pofi(:)I; 

ТНГШ'Ч І-;ОСН ТаІ\ fi.;ш!!щтu, 

В;ЩрШІ ТІ il,IIТO -- аil, fiрНіНчап., 

~IH все ііде)I., 

іІ~OLПl' іl;НТ() 11l'I'l't:llі:ю, 
ТІВІ і ('[[[Ш," Ш\Д.'lU)Ш:IO, 

.\іl\ бо:шТl.; 

І Іутеш, ПУП', носарі. 
lІl'да.lеIЮ НО :юрі, 
І lоп-rгніп) ! 

;ДСlIl. :шхо;щТl., сонц(' еяде, 

Е01110па р тага 11 на:пщL' 
lla;.t ОГНС)І; 

СЯДl')1 )1И до Ііазана, 

І Ioї~[() І\\'-Ііш до дна 
П ОДДНХНС)І. 

ІІа llОIЮСИ впаШI РО ('.11 , 
І k fiрн;n'шть об іtШТО НОСИ, 
ІІа .[анах; 

І ;щ ранньої :юрі 

Всі ааСllУ.'ІИ носа рі 
ІІа стерннх. 



н Hepa:~ тобі ІШ;Ш.І:.І: 

"Ми.'шЙ, серцн не ВРНіlшіі! 
В НтlУ СТРУШІ IІЮВIЮIШIIОI', 
'ГШ;, Ш' ЮІіЮ'IІІ, Щ' грай!" 

ТІІ Hl' е,IУХЮI, IІ~Рt.'борів 
:jO:lOTIIX не розбірав, 
l-It'обаЧIІО бпв по СТРУІІ:.ІХ, 
:\,1, НОІ;І1 ЇХ не нориав. 

1'31-; СКЮІШ Ї)І, щоб аПl'ра.:ІlІ, 

Яh: нопереду! - ДаР)Іа! 
Гра:lO теп" та одгаласу 
Н струнах нарваних нсма! 

3 А 1I О Р О Ж Е Ц Ь 1I А ~~ 1": U II Е М . 

lIшІНС СОІЩV шщ ОРС:І:ІІО 
І в воді її горить; 
Вітер тирсу І;о:шхас 
:з березою ГЮІОНІІП •. 

ІІа ст~пу НСlіе.lьна СIІСn:.l, 

;-3 неба жарить, НІ; OI'He~l. 

Сt'рrд степу lІОХИЛІIRСЯ 

3апорожець над конем. 
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На йому жупан шовковий, 

Пояс в ЗО.-Іоті повис, 
Нармазинові вильоти, 
В дорогій оправі спис. 

Вірний огир ледьи дише, 
Зна, що згинути пора, 
І померк.-ІИМИ очияа 
На вояку позира. 

Зроду бравий Запорожець 
Ні сльозинки не пролив; 
А тепер стоїть понурий, 
Вид його зату~!анів. 

Вдарив ратище~l о землю 
Тай говорить він коню: 
"Виніс ти мене на волю 
Із пеке.-ІЬНОГО огню! 

Ані )Ш:ІОЇ родини, 
Ані брата я не знаn: 
В динім полі, на роздоJI.i!Ї, 
Я тебе за брата мав. 

Підіймися, вдар КОПИТЮl, 
Все )ює собі візЬ:\lИ; 
Дорогі мої одежі, 
Назани "lОЇ з грішми. 



Розпусти ПО вітру гриву, 
Понесися з козаКЮl 
ШЛЯХОМ, баЛКЮіИ, степюпr, 
НеПРОХОДНИl\I байраком." 

Але огир ледви дише, 
Зна, ЩО згинути пора, 
Іпомерклими ОЧЮШ 
На вояку позира .... 

БУРЛАКА. 

От уже пятнацять літ 
Ми все тягнемо в забрід, 
І од спеки наше тіло 
Jзмарніло й почорніло. 

Гей, гей, пане-брате, 
Із)шрні;1О й почорніло! 

Пізно спати )lИ JІЯГЛИ, 
ЯК опівночі ПРИЙШЛИ; 
А вже сонечко нрай неба, 
3а роботу братись треба. 

Гей, гей, пане-брате, 
3а роботу братись треба! 

Хліба з, сіллю пої)lО, 

А водою заш:мо. 



Вітер :! ;{nIIУ 1І0віває, 
:~ н('бп ('OHЦl' 11 рипіnає. 

l\>й, г('іі, пане-бран', 

:J неба еОНIlЄ' припінзє.! 

Нашн ї,ка ГО.-lOдна, 

Вn!1Н :! ;{ОllУ ХО.іІОДlШ: 
}Іи, m .. :шірі виро('та:ш, 

;{о ІІ('ЬОГО 1І01Irшшна~lIL! 

l'сіі, Гt'Й, Ішш'-братl', 

,~O 1І('I.ого 1l01lРИВllка:ти! 

НІ; ;~() Троііні пророfiЮl, 

ІІа OHt'rI"y :шробll\l; 
.\ ще Т(Jl'бн н:ш роuити, 

ІІ{об і 'jt"f 11 , щоб і ІІІІТІІ! 

l\'іі, геіі, IШIll'-брап', 
Щоб і ЇСТИ, щuб іІІИТИ! 

От УІІ;С пнтнанлТJ, ;піт 
:\ІІІ ВСС тнгш'ш) н ~шtiрі!1, 

J O;l ('не"/І наше ті.і]() 

І :!Ж\ рні:IО іі 1І0чорніJlO. 

І'еіі, гей, llанс брате, 
l:шпрні."lО й І10"орні.;то! 



с у u U Т А С В. ;J.:\1 11 ТРА. 

(В. п. ГОР;ІСІІ І'У.) 

Був день осінниіі. Сіра )1;Іа 
Габою 3С!\І.'І1О однг;ш, 

І сіяв дощ. 

lш.ra llOPU 

ІІеред еуботюш Д~lIlТpa. 
А іі досі наш веС~;IIlН r.:paii 
Іllанує щиро тоіі ;Шllчаіі, 

3 І,ОТРШl ще п ра;(і,щ ilШ.1ІІ 
11: нащадr.:Юl IJ pi;t псрr;щ:ш, 
ІДоб в ті еуБОТlI ПЮlllнать, 
horo НЮl ПРИН;ІНО ага;(ать. 
І И3НВШll lШрТУ, щоб ІІа їй 
Пllt'ать еПОШІНІШІ. ;(Орогиіі, 
Н в ;~у~щі вра:! lll'Рl'пt'тіп 
Ряди поховаНІr"х І·одів. 

Hr.: в те)шу піч в Ta~;~lНBl l·Нl, 

Тоді побачи:roсь Ш'ІІі, 
lЦо ;3 щиро ІЮХШIlIХ :\101"11;1 

Встають рн;щ бе:Il~Ш'РТНІІХ СI1.І, 

І безборонно ті рнди 
Ідуть - HCBiдo~1O r.:y ДІІ . 
Он -- ветхі деНІ>:\IИ. 

в очах їх, 

hо.:шеь б.:ІlI(."lіУЧИХ і ;+;шшх, 
Уто~ш, горе іГОДІІ 
3роби:ш буріннн С:Іі;НІ. 
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Надій в їх серці не живе, 
Ніщо їх далі не зове, 
Ніщо не n;:хиче їх назад, -
Недбало йде оджив ших ряд .... 
О, ПО!\1Яни, ):lій Боже, їх 
у житлах праведних Твоїх!. 

Дивлюсь, -- в нрасі і )ючі ;хіт, 

Нп в день весняний первоцвіт, 
На зорях щастя, зорях сил 
Встають шнани із )югил. 
В їх очах світить б;:хисн надій; 
Вони )ШНУ;ХЮІ не живуть, 

Вони чогось од долі ждуть; 
Нате й уваги Ї)І He~Ia, 

ІЦо ЇХ дорогу перейма 
Нещадно С)lерти грізна тінь, 
І жде в зе)I.:ri холодна тлінь .. 
О, ПО)lЯни, мій Боже, їх 
~. жит:rах праведних Твоїх! .. 

І знову падають важnі 

На землю з пишних ТРУН НРИ/lJnИ; 
Встають з їх дади. О, не там, 
Цариці світа, шитиб ва1\!! 
Чарівні постаттю гінкі, 
На ЧОШ\Х мар)lОРНИХ вінки; 
Біліш од )ІаТУ білих шат 
На рамях їх прозірний мат. 



Я бачу испри їх очей, 
Я чую голос їх річеЙ; 
Я памятаю грізний час, 
Яи їх послідний погляд гас; 
Яи не хотілось нидать ЇІІІ -
Тоді безсу~ІНО - 1ІІ0ЛОДИМ --
Те, що .іІюбилось на землі, 
Й чого неlllа в могильній ~1;yi .. 
О, звесели, :\Іій Боже, ЇХ 
у житлах праведних Твоїх! 

І тих, хто тут без смутну тИН, 
І тих, хто страждав і терпів, 
І хто був грішний, хто святий, 
Іх дії МИ1ІОСТЮ поирий! ... 

ШИНОН. 

Невелику й небогату 
Чоловік построїв хату, 
Тай поставив у селі, 
Ноло міста на шпилі. 

Поті~1 він, НІ, в Н:Іітці IITaIIInY, 
Над віННО)1 повісив ШІЯШКУ, 
І ян вітер похитне, 
Пляшиа Bi:'Jh:\IC тай нивне. 
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А хіБШj, ВОІІО од віну 
Тес 'lОфН~ '1О.:lОвіІ,У, 
]Цоіі, НІ, П:НШІІШ :занива, 

] Іе :J;I.ypiml гo.-IOB~"! 

011, НІ, Н:ІНШІ,а ;ШЮШ~С, 

ВЇн до IIlИНl~У Й повертає; 
Сяде, Г:ІНне в ІІоставещ" -
Таіі потнгне гa"aHel~I" -

А ВfI\{' грошей і не :1ічс .. 
ЧО:lOвіче, ЧО:Jовічс! 
ІЦо в пи fiочці онде е, 
Все воно ДО дна tBOE! 

ТЮІ СІІДИТІ, твій заробіТОI-;, 

Тю! .:IСn:·\нТЬ худоба літо І" 
Сіно те, щО ТІІ носив, 
а-;нтn те, що Бог вроДин. 

ТЮl ТВОИ свитина СІра, 
ХЮІУТИ, НР)IO, сонира; 
Дрова ті, ЩО ти продав, 
Садовина, що ;jбір:ш; 

[11:11І ті, 1110 їх не ('та:lО, 

Т(' ;ЩОРОН.І Н. щО IІРnllа:lO; 

С.lI,О:Ш ;-ніНІ,Н, ееРIІН 'ІЇ'І. 
І Інна .laiil;a ;~eНI, і ніч. 



ВсІ..' воно ту;щ вірну.-ю. 

Все в тій БОЧltі ІІОТОНУ:Ш: 
А вона все те,n, одна 

І бе;} ІН'РХУ і nС:1 ;l,1I:\! 

Чую - вітер 1І0віваГо, 
11:1 ЯШНУ ХИ.:ШТl. та хитаr:; 
А вона собі lіІІва 

Та до ШИНl,у аа:шна. 

Т 1-) _\ Ч 

Бережно ;шнв Я ;J верстату основу. 
~lЮДЮ[ роботу роаніс і роздав. -
То,и "1ій С110ЧИНОli, тсперечни ЗНОВУ 
Берди направив, НIIТlШ наснував. 

От і роб;rю я. :JacTYI,a:ra ,[яда. 
Бігає ЧОННИIi ві;пі:rь і відсі.-н •. 
ЧОВНИІ, і ~ІЯЩl -- Піачеві порада; 
Берди і ціНЮІ -- ви Х.lіб )lій і сі:1Ь! 

Добре богаТЮIУ: він, IЩ.1Il схочl'. 
:Jнайд(' IlОчаТОI; роботі іі !,іН('l\l.; 

В хаті у ШДНОІ'О :lJща еТУlіОче. 
] ІО!,ІІ дО ;ща ДОГС)РllТl. liаl'аШ'I!I •. 

ІіІ 



Вчіться ви, дітни, У :\Іене робити, 
Вивчитесь - будете добрі тначі; 
ДaCT~ ва:\1 верстат ваш і їсти, і пити, 
ТіЛЬЮIЖ робіть ви і в день і в ночі! 

Схочете спати, - а :ш:хо присниться. 
3 ліжnа зжене вас воно до зорі; 
Ляжте ж Тllхенько та спіть, пони спиться, 
Спіть, :\ІОЇ діти, в теплі та в добрі! 

От і заснули по лавнах хаопята; 
Нр'Иннув цвірнун, догоря наганець; 
Трохи НРИТИХЛО; побільша:ш хата; 
ІІІВИДІЮ вже буде й роботі нінець. 

Швидно, а все тани стунає :Іяда, 

Бігає човнин відтіль і відсіль .... 
Човнин і ляда - тначеві порада; 
Берди і цівни, ви - хліб його й сіль. 

ЛНЛЬІ-\А. 

Щира й :\lИла, сама з тою аяльною схожа, 
Граєшся з :Ш:П,nОIO ТИ, :\ІОН дівчинnо гожа. 

Чорні їй nОСИ розчешеш, у суnню вдягаєш, 
В СТЬО;'nКIІ червоні. в наШІСТО ЯСН(' убіраєш. 
Ндінеlll їй в уші сережnи, оБУЄlli ї:і ніЖЮI, 
То ЇЙ ГО:lОвку підні:\lеш, то СХИ:ІІОЄШ трішки! 
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Стиснеш до лонь своїх, щиро і щиро :иилуєш, 
І в оченята і в губnи: рожеві цілуєш, 
Граться обридне тобі, таn іграшок нікче)lНИЙ 
Схопиш за ніжку тай кинеш у заnУТОІ~ те)l-

[ний. 

я прозираю, дитино, далеко, і дуже 
Жаль мені й ляльnи і няньки, ~а;Іенький 

[)lій друже. 

Ти і не бачиш, яn ропи за РОНЮІИ плинуть .. 
Щирому серцю на світі не довго загинуть! 
З ляльки )lалоі ти станеш огрндна дівчина; 
Зачервоніє твій вид )lОлодий, яn палина; 
Очі, мов сонце на сході, огне)1 загоряться, 
Люди захочуть з тобою, НІ, 3 ляльnою 

[граться: 
Світа по правді й завчасу тобі не попажуть; 
ДУ:\І, щО почнуть полошити тебе, не розва-

[жуть' ~ , 
в любляче серце твоє заГ;lядати не будуть; 

Сил, що даремне дрімають в душі, не роз
[будють; 

Леститись стануть і стануть до ніг твоїх 
[линуть, 

Щоб, як обридне, у закуток ляльку за
[кинуть ... 
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tlЕРЕВlIЧІ,И. 

НІ'; )~O ~ш:юго ХОДИ;Ш, 

~ ІереВll'!JШ н І'упи:ra. 
~ ІереВИЧІіИ :з ІІіднівнюш, 

Тай натерпі:ШСІ. я :1 ЕЮШ! 
Чорноuрива іі бі:ю.сш:ця, 
НІ'; ЩJИііду, ОУ:lO, до Гриця, 
ЧереВI!ЧНИ ті:ІЬЮІ рипнуть, -
В;.Ш~ У ііого двері СnРИІІНУТЬ. 

Нін ті ;~Bepi о,~ЧIIНЯЄ, 
.\ на )IeHl' lIОГ:Ш;ЩС, 

ЧереВlllllіІ! lІідніВJ.;;:Їшt. 
Тай натеРllі.Шl'I. н ::1 НЮІИ! 

НІ'; іТIІ, ОУ:ІО, :luepYCH, 
Всс не)IQВ чогось боюся; 

с\ )ІОН ТІВІчнеШl ~IaTII 

ІІОЧlша ж'ні І,а:l~lТИ: 
,,;(ОНІО, ;~оню в те)ші ніЧІіІІ 
:3напаСТШIl ТlІ череВИЧJ';И !" 
~Іати ІІР~ШДОНІ.І\У І,наа:ш: 
~ Іерt'ІШ'lnll я стопта:ra. 

HtI.';l'iH у їх не стало РИПУ, 
А У Грш!Н в двернх СІ,РИПУ; 
ІЦОil\ ІІОдіюlOС-Н 3 вюш 
ЧеРl'IШЧІШ :j підківnюІИ '? 

НОЮІ ви бу:ш новеньні, 
Був до )Іенс іі Гриць .lюUеНl.nиіі; 

:3 ТОГОіЕ часу, НІ, t'ТОlIта.іІИСЬ, 

lI{ось ІНІ ПНl"ш' 3 ГРИЦС)І t'TaJIOcb. 



t 1.1' реВIl '11":11 неве:rичні, 
ВІІ ('топта:ШСI, в тс:\ші нічки, 

То і пес стопта.'lОСЬ 3 ваЩі, 
ЧереВIlЧIШ lІіДl\іRlШШI. 

ХВОРОБА. 

Підгорнувши неВС;ШЧI\:С 
Рученя під біле ;шчно, 
у НОШlсці, бачу я, 

СПИТІ, R попу :"Іш;rt'. ХПОIlЯ. 

Спить нсрушнu; ті:lы\и трінши 
Видно lfноді усміШnlІ 

На "ораЛСШіХ губах: 
То над НІШ у Божих снах 

:lавн ЯНГOJrіu .-Liтають, 
3ВУТЬ ЙОГО і піД:!\ІОВЛЯIOП., 
Щоб воно на "ри;rах їх, 
В ('яйні l;ущі ~liCT спятих 

На зсщІі :забунши ті;ю, 

3 ни!\щ вссело ~Іетіло 
І на небо в хор с.ВЯТIІЙ 
llри;lOЖИЛО ГО;ІОС снііі. 

і ll.tого:-tів. нваір 'Іворів. 
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І ЮІТІІІІ;[ 1),1;(' хоті.l:І 

Сісти ШІГО.'ІЮІ 11:1 I;РIІ.I:1. 

Та :lирну.lа. аа; 110110 

}lад 1\О."ІІН'I;ОIO ;ЩВІІО 

Мати, tіlі;щ іі 1І(';tlШ,Юlча, 

ВНИВШН('І. 1T~1II11\11I О'lІІШl 

13 ЙОГО очі. Ш'l' НІШІ 
Р\''1IШ іі lІі,l\ІШ оliіііЩI. 

Сина 1;1ІІ1\":lа хвороба: 

)lати ра,Щ, НС ВІlОдоfiа. 

Яli його нагодувнТІ., 

Я" ПРllгріти, НІ; lIрIltїШТ! •.. 

І TClIl'P Н' Нl'Вl'~Ш'lI;С 
РучеНJI lІіа бі~ll' .1И'Il;О 

І lідгорнувши. бачу н. 
у НОШІ('lІі (·ІШТІ. Х.10ШI. 

Ті.'[),lіО lIеР1lI0Ї уоtillllШ 
На губах Нl'ча ІІі TpillllaI; 

Аж' }ша' його Ш' ті 

СНН нрпнітуюТ!, евнті: 

Н"рита 'Н·РШІШІ. убога 
Перед ІОВІ ,'!l',JiIПІ. ;щрuга, 

ПО8на liрl'~!Яха, І-\УРНЦ, 
І да,ll');й і страшна. 



І X.'(НlHТI'O поrnа.'lііlO, 
11\0 воно не i1aaeTi,lO 
Од Jюрішеньnи тії 
у небt>('нії нраї! 

СІЧ _\. 

CY~IНO ('.ОllЩ' ;1 Щ'ба світить, 

Степ бе:н;райниіі топне в ~1:1L 

~ІаТIІ-Сі'ш! ПОКІОНИТИСІ. 
Н прийшов TBOЇЇl :'Іе:\lJlі. 

І :\1О.'llOеl. тобі, НІ, евнту: 

] Іонааш тепер :\lt'Hi 

Свій Г:Н'СНН, свій І,іш, lіраШlllllі, 
Церnву й башти й нурені. 

Хай в :Іітаври Н;ЩРИТl. ДОВUIlШ 
Хай ааграюТl. ('У}Нlaчі; 
СУТИl\1 :Ю;;ЮТЮl :ШСНЮТl. 

hОРОГНИ і пірначі . 

..].l' ('таршина, ДІ.' lіJlейноти '? 
Нащо lі~lИl; войовний стих '? 
ЧЮl не п:шне по l\шйдану 
;-Іана лща рів Тlюїх '? 
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"Нсе, що :\южна. Я ароfill:Ш, 
Січа :llОВЮУа на СIIl1Т: 
,Яіру п Бога БОРОIІИ:lа, 
БереГ.7ra бап.lііп аавіт, 

Та сама не вбереглася. 
І тепер проміж руїн 
Ти не вздриш ні товариства, 
Ні илейнотів, ні старшин! 

Животу, а:IС і С:'lеРТIІ 
ВсеlllУ G сво л черга; 
Ти ще в світі хочеш жити 
'Ган яка тобі пі.-п.га 

lа гробів на ЗС:'I:1Ю Н.'lИнаТl> 
Те, що тут lШЛИСЬ аш;ю, 

Мічю ",юря l,леноті;lO 

І в lIеміччі ПО;IRг:rо? 

І lодивись на юшДовище, 

.1е лежать :иої сини! 
Іх могили розмиває 
Повідь іІ,адної весни! 

Hei~{ до тих :\ІОГІІ;І байдуше. 

І не:lШ тії РУНИ, 
IЦоб, ЯІ{ свято, похова.lа 
IlсреПIІ і кістнЯlШ!" 



ЧУЮ: СПІХ мопшьний га,пас. 
Віє пітер онруги 
І ХЛЮПОЩУТЬСЯ по lІісиах 
Чоrто~I.ТІИИП береги!. 

НА МОГИЛІ 

В пон~ді"ІОl\ Х~ІОПIJЮШ Jlюде ПОХОВН.:ІІІ; 
Ім воно IJуже БУJІО. тю, не сумува:ш. 
Доле нещасливая, бідна СllРОТИНn! 
Нащо вас у сором цей ]ШЩ1ЮТЬ, ДИТlШО '! 
Бачу, Яn на світ тебе мати породила, 
Бачу, Яli ти ~IaЯ,jJaС}) і ян започи.:Ш. 
Бачу й тую слободу: онде під ГОРОЮ 
Вулиця ПОСJІаласн СТРУННОЮ ПрЛ;\ЮЮ. 
Хата у весе;ІОМУ, ТИХОМУ садочну, 
Верби над ]іо;;ходязеу, хлівчи:n в ХО';ІОДОЧНУ. 

Хто IJодума: гарно тут! Ні, ВОІІО погано! 
;;]я;.nете опівночі, встанете ви рано. 
Батыіo піде на поле, мати на городі ... 
"дОНЮ, на жуть, день УіНС, гантисн годі!" 
Діти ПРОЧУНЯЮТЬСЯ, їсти Й ШlТи ПРОСЯТЬ; 
Істи дати нічого, тан вони ГОЛОСЯТЬ. 
Хоаодно та голодно, горе та робота; 
Лихо не перестане, :Шllдні та голота .... 
Тут на те і ти, Х;'lопя, У ДОЧЮІ ВРОДИЛОСЬ; 
Все тоді на неї та;\1 ГрОМЮІ напустилось. 
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"Йди ні;! нас! НС ХО'Н'ШJ IІраВИТIІ хрестиннІ 
Бачити не :HO;Ke~1O ~lИ цеї ДІІТИНИ. 

П;Jан:ала ТИ, rшаnа.:Ш, НІ1.іШ, CY~IYBa.·Ia, 

Та Уіне НІ; С."lЬО3И ти нсі 1І0ВIІ:шва:щ, 

Oддa~Ia ТИ Х:JОПЧИІ,а :rЮДfОl l"(щувати, 

А СЮlа удари:rаСI. в город швп;уватн. 

І ;щтину наймити ;(Oop~ і1:0Г.:ІПЮШИ, 

Ті:ІЬІ:;И 11\0 на ну:rицю ГCТl. НС ВIIIШ;Щ:Ш. 
ОТ ВОНО тут JШіlШТИ довго іі Hl' ('хоті.сІО, 

:з голоду 1':1 ХО;ЮДУ тю, і :шхирі:lО. 

3біга.'ІИСI. хоанїни, IШIIОТІ, евош lil'l;ісп;у, 

Щоб іШД:1 ;1.0 ~IaTefli та H~CJIa Іюві етну. 

"Треба, l,ашуТl" IIраВИТIl ПО~lИlllаl хороші, 
Тан снаіrш ти пробі їй, щоб дава:НI гроші!" 

ВЧУ:ІН :\шти BieToНl,I;Y. тай ::аго:rОl"IІ.:rз, 

До ГОСIlОДІl rшну:raеr" ОI1:ШСI. та IIрОl"И:Ш: 
"Ріднаfr го:rубоньно. ССРі{l'ш,r\(). паНі,-:\ШПЮ, 
Одпусти В- еС."lО ,lІене lІоховап. ~(ИТНТl;о! ,. 

Пані Я1і РО:IХОДИТl.сн :Іраау до Оі1,I..:аау: 

"Ти гидй! IЦе, ІШil\l' їй, принесеш :шразу! 
Грошей, так н дам тобі; :: НІВШ і бе:: тебе 

СпраВlІлп,ея :.1 ДИТІІНОЮ, :зроб:JЛП. їй що 

[треба. 
Ci!lI ці:IlЮІШХ ВСУНУ.'Іа :.\lзтіНlШ Щ'ШСТЦl: 
Просить, щоб хоч труночну ::nудува.ІIl ~iTцi, 
Щоб ПОЩШ':lИ ХУСПШЮ РУ'ІСНЬІ\П бі;:rснью, 
ВЗУДИ в черl'ИИЧСНЬНИ lІіil\l'НИ'И :иа.:Іеньnі. 
Нн ВСРНУ.'ШСІ. В С;lОбоду :.1 городу Нt'.вісТІШ, 
Одвіча: "Однсгена Ж1Тl'рі І\О\!іГТЮ1. 
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Таn і пш 1;~:\Й.lа ІНШ: ;toі'іру ~УІІІУ ~laiiTe, 
В череВJlЧЮIХ Х.IОПЧИІ;а. в ТРУIІІ\і lІО-

І ховайте!" 
.,01' і щ~ RИПlДУС! ТРУlll;У іі Чl'I'I.'ВlШИ! 
:\10В бll НЮ1 ТО 11 pIH~.!a:la ТlІснчі велші! 
ТЮl нема :з:шрету ЇЙ трушаl 11Іпівати ; 
Лучч(' ш.; (,XOHac~lU, iiYHl'~1 1І0~шнати. 
Тю.; тебе ~Ш,І('НІ.!,~ тут і IІОХОllа.!ІІ, 

ГрОІШll;И, Ю, e;liAYr., ріНIІО шщі,ІН:Ш. 

І';опу llO(;дна:lllСН ііаТЮllщі-llOlНші, 

,J.pyry І\ОНУ нарівно ;\НІ\оНУ іі ;(ю,;ові. 
А іцо:юстава,IОСН, ,],:11. 1IJ)() Tl' на~а:ш: 
"На:и іюно :\а теє, що н:\шу ми попали. 
Та з горища ЮПНПШІ fiOl"ШГ :ЩОрОНl'юшй : 
,,::~бігаіі .-Шlll. 1II'ві(·ТОlll.ІЮ, !;аіНУТІ., - в 

обчсственний !;: 
І невісп;а :Jбі га:,;!. НІ, В'Іа;ШіІ\ горішш 

Безпері'! ~ypHTII Ї~I :.\ІО:1О1; :1 нонеділиа, 
Тан вони все І1;lана.~Ш, БОІ;:ШГ об~І1шаЛII, 

Ці:Шіі Пlіli;\l'ІІІ. Х.іОН'ІIІІ,а lІині НО~П1наЛll. 

ГОРДОВІІТИЙ, НОВНllіі СИ.!ІИ. 
Ро:зсінаЮЧІІ траву, 
аааnнв :II'ОеДІ. бі.lОl(ри.ш:іі 
110 г.шііОIЮ'IУ стану. 
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й П.ilИВУ'lИ під т('.:\шю{ ;~aXO:\1 
BiJlbX і аїра нущів. 
Всг '10гоеь ховався а ;I\:lXO~I 

Віл ТaJШХ int' JІебгдїн. 

І JШ В нирій JI ПОРУ ранню 
Гурт JJсбсднчий .іІстів. 
Він немерзнучу повбаню 
llонидати Н('. хотів. 

lIJlаІШВ .'Ісбt'ДЬ на РО:ЦО:І:Іі, 
А щоб ниріll :шайти, 
Прагнув тіш.IШ в(ті, НО;Іі, 
Та СПОШ))() 1I ГЮlOті. 

Не іНУРIШ:lСІ. нтшщ ДИІ.а, 
JЦо :ш nHt':\1 то дею. і га(', 

Нп ;]гасас нес OJt8inH, 
А НрИЙШОI! останній Ч:lе, 

:~аllчав :\Іій :Іt'бедь бі:lllіі, 

В гору ГОJІОПУ ніДННЕ, 
Стрінонувсн і без еШIІІ 

В ХЮI.iIRХ НРИ.'ІП РО:Ш.'lЗстав. 

'Ган, 8 тоіі час, НІ; наСПlгає 
В СЮlОті його нін{'щ., 
Гордовито у}1ірас 
IlенривіТПНИЇі СllікеllI •. 



3 МІС Т. 
Стор. 

Б. Ле 11 ний. Jlнів ЩоrОJlів 5 
Вибір 3 творів Якова ЩоrОJl('!ва 21 

Орллчий сон 23 
Дніпро 25 
ЛОСJiотарочна 26 
Опізнився 29 
Вечірниї! Л'Інін 30 
ВіНОI; ЗІ 

l1іІЯЦ З2 

"Граве НІ. :и 

в степу З5 

НеРОЗУ:\IН:І щпи 38 
Струни З9 

}-\віТl>а 41 
Діброва 42 
ПОІШНУПІЙ хутір 43 
Безрідні 45 
Чу:\taJi 46 
Гей, у :\[енс був І\ОІІЮШ 47 
І-Іево:ш 48 

73 



,\0 1щріВllllllі 

l-{()сарі 

П нера:: то(іі l,а:I<1.:1:1 

: 1:1 1І0рОі\,е НІ, над J-ІОЩ'" 

};УР;Іака 

Су(іота СІІ. ;(ШI1 ра 

JlIIIII()1\ 

Т1\а ' l 

'-1Н.II,І;а 

{ IeреВIІЧI'" 
Хвороб:1 

Січа 

11<1 \lОГI1.lі 

. ІеІіе;І. І. 
3)1іІ'Т 

74 

Стор. 

:)0 

.-) 1 

33 
53 



г. 
НilИllilДОМ •• УИРilТнсьиоrо СПОВіІІІ 

ВИЙWІІИ досі: 

І. 6ібnіотена "YHpaJHcbHOro Спо ва" : 
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