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ВІД УПОРЯДЧИІ<А 

Збірка ''CI~E~IATIS" Христі Адчевської бу.1а на .. 1.руко
вана у видавництві «ЧОРНОМОР» в Каліші, таборі інтерно

ваних вояків Армії Української Народньої Ресnубо~lіки в 1922 
році на 38 сторінках, розміру 12 Х 20 см., на дуже мізеrному 

паnері, якого тоді взагалі бракува.1о, в ш1к.1аді ~,rкраїнського 

ГромадсЬІкого Комітету в Празі, го.1овою якого був nоет, 

nуб.1іци-ст, громадський, nо.~1ітичний діяч і міністер ~'країн

ської Народньої Ресnуб.1іки Микита Шаnо'ваа ( Сріб.1янський); 
керівником «Чорномору» був rе.нера.1 nоручник Микоо~lа Ula
noвaл (рідний брат Микити). 

Виїзджаючи з КаJІіша в 1923 р. до Праги, а nотім дп 

Франції, Ген. Мико.1а Шаnова.1 забрав зі собою оригіна.~1 

збірки "Cl~El\IATIS" і тримав у власному архині. По ~мерт.и 

МУ-ко.1и lllanoнa.1a в 1948 р. в Парижі, всі архинні :\tатерія.lи 

nокійного nолишилися на власність його дружини Антоніни 

Антонівни Шаnов·а.l, а коли нош1 nомерла у 1953 році, то 
всі архіви nодишилися н осідку Української Громади у Фран

ції, Париж. 

27 .1иnня 19s5 р., оригіна.1 збірочку "Clemati~'', голова 

Громади п. Іван Бондар пересаав до Видавництва "Україн
ське Громадське С.1ово~' н Новому йорку, д.1я надрукування 

другим на~кладом. Фінансоні труднощі унеможлинили цю збі

рочку видати. 

Упорядковуючи цей збірничок до видання, уважаємо за 

потрібне тут nодати ті .1истування. які при.не.lи до появи са

мої збірочки: nоетичні твори та вкінці біоrрафічні дані про 

роди.ну Адчевських і саму nоетесу. 

Знаючи nоnередню nрихидьну критику на "Cicmati<', я 
рішився її видати. Не кожний задум nереводиться в життя 

відразу, так сталося й з моїм задумом: залишився я без 
праці і без заробітків, а за той час "доріс" й до nенсії. Фі-
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нансова неспроможність не дозво:ІИ.lа :\~СНі ви.:..:оІшти це зав

дання, aJie надії на здійснення не покида.1и мене. 

І б березня 1962 р. Христі О.1ексїівні Аачсвськііі нрипа 1а 

80 річниця з дня її народження. Подумав собі, що це обов'я

зок ці.1ого нашого суспі.1ьства відзначити цю річницю на

шої поетеси, особ.пиво нашого жіноцтва, що такс чу.1е на 

сняткуваннн і звеличання виJначних українських жінок~ то

:\ІУ вирішин запропонувати видання "СІешаtі<'-у "Союзові 
~·країно.:' Америки" у Філядельфії. Доданши до збірочки де

нкі біогrафічні дати поетеси і її батьків, дня 25. ХІ. 1961 р. 
нсредав до Централі СУА у Філяде.1ьфії :\Іашинопис "Cicma
tis''-y до розг.lяду і друку. ПіС.1'JЯ ДО·ВШОГО очикуваніІЯ ДfІЯ 
21 лютого 1962 р. від СУА одержав назад машинопис і листа 

з таким приписом: 

«На жаль, нам немож.тІИВО приступити до виданни збірt<И 

поезій ... Роковини Христі Адчевської згадаємо в наІІІО:\-1,\' жур

на.lі, no дуже цінимо поетичну творчість цієї поетю:. Ми 

пенні, що вся наша преса охоче частина:\Іи помісти:ш () по_с

зїі зі збірки "Клематіс", зокрема наші .1ітературні журна:ІИ. 

Це буда б теж дуже гарним пш<лоном в роковини поеотки ... 
З прандивою пошаною Олена Лотоцька - го:юна (в. р. ).» 

Збірочки не видано. Поезій ніхто не вмістив н своїх жур

ШlJІах і газетах. Про поетесу ніхто не згадан. 

Пригадав собі. що є ще друга жіноча організація н Ка

наді під назвою: .,Організація Українок Канади ім. О. ьсса

рабоної", Торонто. 15. Х. 1962 р. цю збірочку-:\Іашинопис 

піс.:нш до ОУК ім. Бесарабової. 20. ХІ. 1962 р. діста·н листа н 

якому :\Іенс повідом.JІялося: <<Зараз вже більше :\Іісяци - ми 

r1среда.1и збірку до літературної коректи і ca:\te робимо до
:\tову з друкарнею, щоб у чергу пішда до друку юІижсч:<а Х. 

А 1ченської. За Центральну Упра1ву ОУК С. Савчук - го.іІова, 

51. Зорич - секретар (в. р.).» 

Заrядив себе на чекання, а "Клематіс" не в't:ться і не 
квітне. 20 травня 1963 р. до ОУК пkдав запит, що Е зі збі

rочкою? Відповідь дуже скоро наспіда, бо 2_; травня 1963 р. 

звернено мені машинопис збіrочки і в дисті написано: " ... ІЮ
відом ·1яємо Вас, що друкувати її не зможемо ... За Центра.1ь-
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ну ~·праву: С. Савчук- голова, Я. Зорич -секретар (в. р.)'' 

Доніданея про труднощі з виданням збірочки еміrрант, 

ненсіоніст і хорий п. інж .. ~ оцінив .lіте

ратурно-мистецьку варпсть поезій Христі Алчевської та, ша

нуючи її ідейні націонаJІьні поривання і с.1уження ~'країн
ському Трудовому народ.оні, зі своїх дуже скромних збере

жень вирішив цю збірочку нидати, за що з ндячністю зга

.l.~·ємо на цім місці. 

Інж. Сава Зеркаль 

Но ни й йорк, 16 січня 1964 р. 
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ЛИСТУВАННЯ ХРИСТІ АЛЧЕВСЬКОІ 

1. Лист-ка~ртка. До Комітету "Голодної України" у Львові . 

.,Нидзничийно зноруши:ш Ви мене допомогою через АРА 

(Низна допомогоної організації - С. 3.). Тепер люде мо
jКУП> ніддячунатисL лише роботою зад.1я рідної ку.т1ьтури ... 
lЦе понрицюЕмо! Тепер один компаніст пише оперу на моЕ 

:Іібрето "Кочубеїнна". Якщо музика буде добра, то дійде й 
до Льнони й може, скажім, Марія Шекун, співачка, !виконаЕ 

мені ралю моЕЇ героїні ... Побачимо!' Відісла:Іа до Праги но
ну збірку поезій під назнаю тіЕЇ кримсЬІКої рослини "Cl.E
\IATIS", що й зимою не гине на гірських вершинах. Чи не 
:·шайду видавців? ... 

6. ХІ. 1922. Вдячна Христя Алчевська". 

2. Лист. До Комітету "Голодної України'' у ЛьвовІ . 

.,На нано JІасю1на увага з Вашого боку до мене й нова 

ІІОСИJІка ... Спра~нді, незнаю, чим можу віддячуватися. Ум те

ІІер зи десятьох тіЕЇ їжі, що дістала! Насалоджуюсь амери

канським молоком. По різдвяних святах моє матеріяльне ста

новище трохи полі~пшилось завдяки дорученим мені пере

І.::ш;щм Державним видавництвом історії куJІьтури (з рос. 

на українську мову) й никладам моїм літератури на робіт

ничому підготовчому факультеті. Оригінальна інституція, що 

ІІриймає с.пухачін з рівнем розвитку лише сі·1ьської школи 

(майже анаJІьфабети вони всі ... ). 
На добру нам'яп> Вам шлю другу поезію, нанисuну ~ 
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"до.мі відпочинку ·професоріu"· у осени· з приводу смерти 
професора-етногграфа Мик. Сумцона в Харкові. 

Ось оця моя поезія - пісня: 

,.Ko:o.ty ІЮНі:>.І журбу :\ЮЮ 

Серед осінніх, ясн11х днів? 

.'\'\ІІІІу.lІІХ .'ІіТ ІІі.1І"О:\tЇН-СПЇВ 

Н в серці сто:-.t.lеІІі:о.t таю ... 
ЮнІ)'· пові.\1 ж~~ рбу :-.t·ою? ·.-: 

ІІроща.lt.ні зt·раї журав:Іів 

На пів..з.ень здавна ІютяІ·:шсt.; 
О;:танні з1·ук11 роз.lЯІ".lІІСt •. 
Що З НІІХ СК.l<І;НІНСЯ щасНІІЙ СПЇН ... 

· ІІрощ:І:ІІ.ні зt раї Ж~'JH'Iu.:riв ... 

J)арвІІсте ."J,истн :ю.:ннс, -
МІІну;Іе щас.тя :1 юбе те, 
ІЦо НІІМ ЖІІ.lа, що ІНІМ співала, 

lllo в:11, 1~ :1уші своїй коха.1а 

Oct. у\Іірає як на те ... 
Ос:гаІІІІ~ .lІІСПІ зо:юте." 

( 1) іІ\ОІПІІЯ 1922 року). 

Багато· ніршін .: (руr<опис "Клематіс") післаJІа СрібJІЯн

ському (Шаtюв~t.71оні) до Праги, aJie · він пише, що надто до
рого коштує видавати, тому не можна друкувати. Ше р~.н 

дякую Вам~ .щиро .. 

21 :ІЮТОГО 1923. Х. АлчевсьІ<а". 

("Трибуна України", ~аршава, Квітень-Травень 1923. ч.2-З) 
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nЕРЕДМОВА 

(До оригіналу) 

КоJшсь кри:\іською зімою я йш.1а н гори ... Вони стоя.;ІИ 

чорні, насуплені, :~едви прикриті рідким сніго:\1, і їх вершини 

куталися в сірі важкі х:\іари ... 
Мов заг.1убини кістяка :\іежи ребра:\іи чорні.;ш ске.1исті їх 

уще.;rини, u я нее і:'ннла і йш:rа ни узгірря, оточена гі.l•Ка:\ІИ 

ГО.lИХ дерев ... 
Мені хотілось - геть від ;rюдей, - в повну тишу само

ти! й ЧИ:\>І вище я підій:\іа.ішся, ти :\і дрібнішіми й :\іізерніши

:\ІИ здина.нrсь :\>tені :rюдські ді:rа ... 
ІНо ти ке життя? Дума.~1осr) :\іені. Щось уто:\1.1ююче й 

настир:шне, не даючи, спокою ... - І часоне, - Ьоже, яке ча

сове! .. 
Минеться нее, минуть сі дрібязконі .;rюди, - загинуть їх 

закони й піклування, загину може й я, а природа - приро

да гарна й велична існуватиме до віку, і не о6ходити:\1уть її 
справи земJІі ! .. 

Дрібненький сніг почав крутитися нко.;rо :\іене... Без

шумно й рівно падали сніжинки й хона.1и під собою .:нннка

руб.lу зе:\ілю... Зашо.1охті.'ІО від них листя :\іертвих дубів. 

~·ее почало вкриватися пе.~1ехо:\1 С:\іерти. 

І ось на вершині узгірря я побачи.па тин, до котрого під 

сніжною завирухаю спокійно ту.1ився клематіс ... Він прила

годився до зі:\іи: пушисті, сіренькі, бунші кнітки його ніж

но обвивали зовсі:\1 сухий хворост ... 
І згадалися :\іені пахощі його .1ітніх квіток... ЗгадС:JJrося 

сонце ... Згаданея "південь". - Росцвіт душі ... Сіяючі барни 

і блакитне небо ... 
Де ж те усе подіJrося? .. Зі:\іа оповила нее ... І ті:rьки урив

І<И давніх настроїв зоста.;шся жить в :\ІОЇЙ душі квітка:\Нf 

єдиного, уці:r і.1ого на нершин ах, кле:\іатісу ... 
Року 1922. Христя Алчевська. 

Uю збірочку уклінно проха.1а б кого-небудь видати окрс

МИ:\1 відбитком у Празі, а то - загине тутки ... 
1922 року 14/Х. Х. А. 
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ХРИСТЯ АЛЧЕВСЬКА 

CLEMATIS 

ПОЕЗІї 





nЕРЕКЛАД З ГЕТЕ 

Верни мені той час щас.-швиіі 

. Як юним був я і співав, 

Як рій пісень ясний, :v~ін.1иний, 

Безжурно з серця rrов-станан; 

Ко.1и .1егенькїі тумани 

ВкринаJІи, світ від юних ,:rіт, 

І ночуття юJ серці жда.1и 

Чу..1ес від ІІсроз.~віт.;rих віт; 

Ко,іІИ :v~i.1k>н квіток uесІІuю 
Рукою юною я рвав. 

І діJІ роскішний і кнітче~стий 

їх :v~ов дая :v~ене розстилав ... 
._.(},Не УІа в нічого я і ман! .. 
Верни до істини :rюбон 

І ..10 обУІ<шу :шов охuт~·. 

І ІІІ.lЯХ, ЯКИ:\1 TO..li я ЙШСJН, 

І сходів сонця нозо,тюту ... 
О, дай cтpe:v1.1im) ттескутІ!Х :тову, 

І щастя, :\1УК у котрі:-.1 рхп. 

Глибин ІІСІІа"Lнtсти. ~ .lюf)ouн, -

Верни :і НОН :\1о.:rог·~іс: !• Н;·і·Чи.~'' 

ДОМ КОГО 

Чo:vt ти стnЇІІІ переді \-Шnто 

Такий чужий, таюtй (),]И~l,~>:l!Й :,;~ .. 

Чо:\-tу ти динишся унгжно 

:\1 О В рО:~ І! І П .\. f ! ! J \Н'! Н'' ? . 
І всі \ІОЇ .J.y\rsи й cтp~1;n-:I.~1HHrt, 

І все, і радісн~ il l:) :\Hk, 

Тобі я :\tовчки вик.·r<lдню ... ·-·
Чo:vt)··?- тшіщо?~ .. я не ::шню: .. 
Ga, ІІ<шіті. тcnt'· тут 1ьсчJ.: ! .. 
( С )' .\lfJЇЙ ТИ ЕСПШ \'fШ! ... 

f ;; 
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І розмов.1яєш знов зі мною. 

Чорнявий, тихий і бдідий ... 
О, ти як ночи тінь г.пибокиіі, 

Як тиша сутіні - німий, 

І я тебе мов ніч кохаю! .. 
Чому? .. навіщо?! .. я не знаю! .. 

ВІКИ й ЛЮДИ 

8 •·рулня 1917. 

Минеться час ... Минуться покоління, 
На суд віків по.1ишуться ді.1а, 

По днях безбожжа зродиться сумління 

І скажуть всі "ось соність ожила! .. " 
~· безність .7Ііт дРібні відійду;ь вчинки, 
ГlОГvlИНе ЧаС негоду ХВИ.,lЮВЮІЬ, 

Людям новим не буде ні хви.1инки 

Щоб спом'януть імен бездонну хлань. 

І вас вони, - - , 
Вітчизни пси, гнобите.1і людей, 

Забудуть теж. як зо~1ої ночі чар, 

З.1ожиш1ІИ вам про1:<.,1ін серед ночей! 

І тая ніч вже казкою .пи.шиться 

В устах ноних нсз.1обних поко.пінь; 

Вона життям сумирнішим затьмиться 

І нроцвіте _»огнем нових стрем,~1інь! 
г---------- ---··--._ ·--. .. ---· ·- .. . 
Хай буде світ постійно повен віри 

Llto тіо~1ьки TF. .1ишиться по віках, ; 
ІНО ..1\'Х ,рд.бин, працюючи над міру, 

А ~вік, що н дюдях сіяв жах ... .....----·- ~-~-----. 
І що палке, неди•ке, горде-; сонце· 
Над світом зійде в шатах світ.1яних, 

РозвіЕ тьму, ІІедо.lю осіяЕ, 

ІІісні скmlде н устах тодей нових. 
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І 
Отвсrзе брами щастя для самотніх, 

Пrигноб.·Іrних юрбою й з.ІJом сердець 

І як новий, нечуваний ТВОРЕЦЬ 

Нове життя сотварить з У~рій бсзп.іlотних! .. 

ДІВЧИНА й СПІВЕЦЬ 

(Пам'яти бrата) 

І. Е .:1юди н шатах і у з.1оті 

А в сеrці їх - осіння ніч, 

І перед вищою кrасою 

15 1·рудня 1917. 

Душа - сповита в них нудьгою ... 
й є душі дивно - надзвичайні 

Як легіт ранньої весни, -
Вони чуття в нас викликають 

Наі1.1уччі ... чом - сами не знають! .. 

11. Вони, як тихий дух весняний, 

Проймають душу сном надій: 

Мов в них весна шовко,ві вїі 

Спускає й бачить ясні мрії ... 
І повні всі казок чудових 

Вони про щастя гомонять, 

Як зе.ТJень ми.1их оазів 

Без сріб.іlа, з.1ата і а.1ьмазів ... 

ІІІ. Не знать, відкі.1ь нони походять, 

Ті душі ніжні, повні мrш: -
Живуть нони і н панськіУІ роді, 

Самотні завше, і в наrоді ... 
І серед з:Іа й сміття земного, 

І серед пристрастей ,:1юдських 

;\' дні кrіваві, в дні розбою, 

Чужі борцям і снінам бою ... 
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lV. Оттак і ти дівчина ми.1а, 

Між .lюдо:\1 темним, що зroc.la, 

Своєю ніжною душою 

Сіяєш rанньою зорею. 
Тобі квітки і сонця - ми.1і, 

Ти, сеrцем люб.'ІЯЧИ кrасу, 

До степу ранко:\1 припадаєш 

І степ ці.1уєш і кохаєш. 

V. ~· кого вчи.:Іасu розуміти 

Ти чари й нсрJІИ снітові? 

Хто научин тебе схилятись 

Перед кrасою і всміхатиСІ> ... 
Всміхатись сонцю зо.r~отому, 

БJ'Іакитним, ясним небесам, 

Музику СЛОВа rозуміти 

І нід :\!Истецтна пюрін :vtаіти ? .. 

VI. Творецu живе д..:rя ду~1 нисою-tх 

І д.1я нечуваних пісень; 

Стоїть він вище го.1онокІ 

Ніж інші .11юди над юрбою ... 
~·ява пишні везе,рунки 

П.1ете н душі палкій йоt·о 

І бачить нін і т:-н1 картини, 

Де час для всіх бсзбарв11о .:шнс. 

VII. Він сам Яі:\: пісня :-vю.:нJ..J.t.JІi 

І, нічно юн11 н ні\f ЛУІІІ;l; 

ЙОГО ТВОріНЬ Hl' ЗННЩ.)'ТЬ рnкн 

Як все однічнс і нисою: ... 
Мон світу - океан спінаЕ, 

Оттак він творить і ЖЕБС~ ···· 

Гоrить і перли RCJ\-f nнrye, 

А сам зrяся, нмиrа й нk\-іУЕ ... 

VIII. А світ ... чи .1нншс- ii;:Ji<:} іііЕИТі) '? 
Він .:1ю6ип) п'ннн тод1, 
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Ко.;ш н них взявши цвіт і си.:ш, 
Понасипа він їм моги.1и .... ·. 
Тоді приходить шана, слава, . 
За - пізний жа.1ь і фіміам, 
І над моги.1ою німою 

Троянди сіються юрбою ... 

ІХі І ті.1ьки іноді буна.:, 
Що ніжна десь чиясІ> душа 
їх за життя ще зрозу:мі«: 
й цього сказать їм не з'у:\1Ї«: ... 
І їм по духу квітка рідна 
Самотньо вік свій доцнітr, 
Красу кохаючи душею, 
Але не зріднена з зем.1ею. 

Х. Оттак і ти, дитино ві:ку 

Якоюсь ;1уччою ніж наш, 

Дівчино, - квітка польовая, 

Са~ мов тиша стеrюная 
В життю жорстокім і байдужі\1 

Збагну.1а, в чi:vt і де краса, 

І там де ту красу ПІ бачиш 

Зі щастя ІЇ радости тн н.'!,J.ІІt:ш ... 

ХІ. Тобі н бучне, шум.JІинс :'\-tісто 

Часоно з тихого села 

Приїхать якось донсдос-я ... 
Був .1истош1д; все одані:юся; 

ХІІ. 

Ну дни й, холодний серцем город 

Не стався рідни.\-t чим<.:ь тоGі. 

І JrЮД його тсі1е І\ур;шсн, 

Та В тебе СПОМШІ RCl' ~і~ ОСТ<lі.КН. 

.. .. 
Один... на сеrні ... ТИХНИ .... ГЩJННН ... 
Про мі·сто ... ~ .:но(1нй; - ,~І._ігн:-.п;(:"" 

Пройняти й щнріtло 1 с.іt\(Іін, . · 

Як першіl .1астівка вес-!юю. 
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Ве.lИ•Ка са.1я ... морс .:rюду, -
Хо.1одних паній і панів, 

Чужих душі твоїй ніжненькій, 

Твоїй голівці мо.1оденькій ... 

ХІІІ. А.1с над НИ:\Ш над усіма 

lЦось надзвичайне, щось б.1изькс: 

-Таке, що душу всю пройма€, 

Хви.lю€, радістю сповня€ ... 
Се - пісня! .. пісня ... пісня неба! .. 
Почута пісня співака, 

Мов між панами трав розмова, 

І казка степу, - піснь чудова! .. 

XIV. Якесь надземне раювання 

І щастя, - щастя океан! .. 
Нема зем.1і, немаf горя, 
А ті.1ьки рай, - поверхня моря, 

Весни .:rегесеньке дихання 

І ніжна мова со.1ов'я ... 
І до душі, що так співала 

Святу мо.~1итву ти ОКо~'Іада.па ... 

XV. І був мистець дJІЯ тебе богом, 

І був він ·разом наче брат! 

Мог.ТІа б його ти полюбити. 

Ним ті.1ьки дихати і жити ... 
Серед се.1янського сnокою 

Все потім згадунати ти 

Про цей щас.1ивніі дснJ, cпi:m(im.:y 

З вогнем краси і ХІЗІ-сlЮШІШІЯ ... 

XVI. ~'ее тобі співець вб(lЧ(lНСн. 

І не досяжний і снити й! 
І ти химерними думками 

З іfого зоста.1ася пісшп~и ... 
Дарма, що він і не по\1ітин, 

lllo там десь лінчиня яюн·•~ 
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До його спшу прис.ч:ха.:Уась, 
йому моаи.lасІ,, хвилюна.1ась ... 

XVII. ІІадноrі 1..\l'Чір ... Місяць ясний 
-Стоїть у небі над ct.\:JOM; 

В кутку над темною рікою 

Шепочуть хвиJІі з осокою ... 
~r вт~сній хаті, бі.1я вікон, 

Дівчина сонная .1cжwr~:;_ 
їй міс~ць в хвиаю цю .1аскаву 

~~ Ці.пуЕ~ кос)' зо.потану... · 

XVIII. її всміхаються усточки, 

Об.1иччя полум'ям горить, 

Хни.1ює груди їй дихання, 

Як ниву вітра коливання. 

І сон їй дивний-дивний сниться: 

Мов перед нею той спінrць ... 
Вона ж несмілива ІНІ .. 1ихо 

До нього шепче тихо-тихо: 

ХІХ. "Співаче :1юбий, СІІІНІн юн1зю, 

"Нема .1юдей таких як ти! 

., Ти мабуть ніжністю своєю. 
"З душею вдієш все моєю! .. 
"Як ПОДИВ~'ІЮСЬ ІІаНКU.:10 Сtбе 
"Де ж друг д.1я мене молодий?! 

"КР~ піяцтво, бійки, зpa_._J.ih_ 
"Нема душі ні н чі~1 нідр3ди. 

ХХ. ,,Та іі на .1юдей - не схожі .поди! 

"А ти ... - відмінний нt:сь ;;ід них

"Таких як ти, я н нас нt: 6ачу, 

"На спів же твій с~1іюсь і паачу. 

"0, окі.1ьки щастя скрізь роз.1нто 

.,В усіх кутках, по всій .:ч.·млі, 

"Коди ти гоаосно сніваІіш 
.. І дух :1а хмари порива1:ш ... 
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ХХІ. .,Буя у тобі пісня стену 

"Д.1и мене рідна й дорога, 

"Сія н тім співі ясна зори 
,,Вечірня, понна. Іца.сти й гори. 

,,ТНО€ об.lИЧЧа И КОХаЮ 

"Як образ бога на стіні, 
"Мені ти маришся в дні жа..1ю, 

"Святий мій князю, мііі кришта.1ю! 

ХХІІ .,Тебе я ті.пьки раз зустрі.1а, 

"Ти рідний - рідний нам співець ... 
"0, вірю, тепер я щастя знаю, 

"1 нсіх люб.1ю, і всіх кохаю ... 
"1 ти оце зробив, серденько! -
"В мені добрішим розум став ... 
"Не так між темністю сі.1ьською 

"Я вже сумую самотою ... 

ХХІІІ. .,ІІіду зас.1ухаюсь над в·ечір 

"Музики в~1асних ніжних мрііі, 

"1 смітять з не·ба мені :·юрі, 

"Де хмари пла.вають прозорі. 

"А Я жур~1ИВОЮ душею 

"До тебе, князю мій, лечу, 

"1 згуки співу чарівного 
.. П.1иuуть у г.:~ибінь серця \r1ІJГО .•. 

XXIV. А він їй мові відповідає: 

"Дівчино .1юбая моя! 
"Та це ж не я, це - СТЕП СІІіваf 

"1 н душу мрії наніна є! .. " 
І та.не образ його милий 

В-ві сні \' неї на очах 
~ і.~ 

Вона. ж сама" зостається, 

Радіє, nJшче і сміється! .. 

XXV. На дворі місяць світип, ясний, 

До неї в вікна загаяда, 1 
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Панує нко.1о тинн1 повна, 

І ніч чарує неrзимqвно ... 
І :н~днс-:н~дне JІист топо.1і 

Назустріч зорям ше.1естить, 

Та нсрби тихі над нодою 
~;НИЗ СХИJІЯЮТІ>СЯ З журбою ... 

XXVI. . .. Дівчино! :нr.шенІ>КО з тобою! .. 
Ой чо:\іу ти - така с:\іутна ! .. 
На ніях н тебе пер.1и-сльози, 

І нея ти хилишся мон .1оза ... 
На кри.1ах вістка при:rетіла 

З да.1еких, сяючих країн, 

ІНо одружинея та:\1 несною 

Спінець - із темною труною ... 

XXVII. Що раптом змонк~ його нісня 
Хороша й ясна н.аУ.е день, 

І nін д:Ія кнітки степоної 

Не зJюжить пісні більш ноної ... 
Нехай цніте без його спіну 

Спокійно й далі ще но на! 

А там, де хрест його камінний, 

Хай JІJІьється рокіт соJІов'їІІий. 

XXVIII. І він бунал о так с11 і'нає 

Як у діброні со.1оней 

І мрії нсіх спонинши н чари 

Несе дадеко їх за хмари ... 
Жини са:\іа як та рос.ТJинка 

Чужа й незнана дJІЯ людей: 

Вони тебе не зрозу:\іі."Іи б 

І цвіт надій твоїх зв'я.тш.;ш 6! 

ХХІХ. До серця нишком Щ1ИСJІухай•ся. 

Бо не обманює воно ... 
Воно - таке у тебе чуле, 

А в .'ІІодях - кам·яне, 
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Коли над вечір над землею 

Зоря сnускається німа 

І, ніч веде ш.е за собою, -
йди в noJІe тихою ходою! 

ХХХ. Іди і сnомин про поета, 

Про князя сnіву й гарних мрш 

Ховай в душі свіїй високій 

Як в nрірві неба світлоокій ... 
Ховай nоглибшl_ щоб не знали 

Про це багацтво .1юди злїі. 

Вони віднЯJІИ би у те-бе 

Усе, що даJю тобі не-бо ... 

ХХХІ. Лише природа cnoчyr.af 

Як слід і горю і ~красі 

І тихо мягкістю своєю 

Зменьшає горе над землею. 

Іди! і вклоняться всі трави 

Тобі, а зорі - втіх nішлють, 

І стеn, одягнутий в тумани, 

Загоїть, може, свіжі рани ... 

ХХХІІ. І ти, діткнувшися ногою 

До сонних ,килимів квіток 

Як тінь полинеш в темінь ночі, 

Втопинши :1 да:Іеч журні очі ... 
Чи хто зустрінеться з тобою 

На стежці, в темряві життя 

Щоб nолюбить тебе душею 

Як біJІу, ~"Истую .1іJ1ею ? .. 

ХХХІІІ. Мож.7Іино ... Ті.;Іьки рідко н світі 

Такі от душі як твоя 

З JІюдьми - щасливими бувлють 

І горе серця забувають ... -
Вони як JІі.1ії чудові 

В журбі здебі.1ьшого цвітуть, 
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таємниці цього цвіту 

Незрозумілі дітям світу ... 

до нього 

;~-.-о січня 191R J'ІН<у. 

Тебе я ніжно й лагідно кохаю ... 
Люблю тебе, JІЮ6JІЮ, люблю, люблю! .. 
І Іри тобі я так тихо споминаю 

Мон наЛІ>С чарівний молодість мою. 
її нема ... мов легкий сон прозорий 
Вона розвіялась, і з нею все. 

llto так цвідо •І\О~1ишньою весною, 
~·ее кохаЮІя, - ми.1е, - дороге ... 
Мої близькі ... - життя весняне свято, 

Моя душа наї·вна й світ.1яюl, 

Із нею ще ... багато ще ... багато ... 
Ах, ее немов буда сама мана! .. 
І все згоріло! .. Тільки ти сіяеш 
Мені ще тихо в піть:v~і життьовій 

І сJІьози знов у серці викликаеш, 

І КJІичеш знов до сяючих сновій ... 
І часом я на це ще озиваюсь, 

Але життя зла.:v~ало вже мене, 

І хвиля ще ... й навіки вже засне 

Отс ш:v~аття, що серцеУІ називаесь ... 

16 березня (ст. ст.) 1919 vоку 

лnольопя .гАННИ» 

Іван ФранNо ,й Ганна. 

В розбитій країні, у тяжкій недузі, 
3абутий, під гро:v~ом гармат він :н~·жан ... 
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Снятині ваJІЯJІИсь ·k'ругом у нарузі, 

Весь край його rідний· в пожежах па~1ан. 

І' :ось на Вкраїні, в селі десь далекім, 

;УЧИТЕЛЬКА ГАННА згадала його: 

Апосто.1у снітJІа в бойовищі тому 

ОпІю уд.ілИJІа від серця свого 

І хворого сJюном сердешним зогріла ... 

Знов віра в люДину у НІМ ожи.1а ... 
А його країна горіла й горіла 

І буря крі~вано навколо гула ... 
Здіймалися в·гору убоrії руки 

І плака.1и діти й рида.1и жінки: 
Вкраїну нам рідн~·, на тяж.кії муки 

Не:\·ІОн на Го.1rоту не.1и иороги ... 

:2 Привітно у вікно на мене сонце світить, 

І теп.~1о мені в нім мов від очей твоїх 

І .1агідно в думках таЕмніших моїх 

ЖиЕ .пюбон, що ледни хто помітить ... 

1914 року. 

До тебе, друже, Я - з любон'ю завше ста•влюсь: 

Ти - бі.па гор.1иця між чорними .1юдьми, 

Ти - промінь ясних зір у царетні с.1і-з і тьми, 
~, колі дніи, що їх я не позбавлюсь ... 
І знаю добре я: ти через те прихильна 

До купки тем.~·юЇ розбійників лихих 

Шо серцем ти са.ма і соняшна, і сильна. 

їх бачиш скрізь не так як їх са:\1ИХ: -
Твоя свята душа со9і їх уянJІЯЕ 

Не тим, чим Е вони в буденному життю. 

А вищім, крюцім чимсь, у мрійнім забуттю, 

І дух твій все у них благослонляЕ ... 
Так дай же руку знов мені, як перш д<И:ІН.'Іа, 

її стискать ·тобі я стан~· з почутпІ:\f, 
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Хоч нес змінилося, змінилося життям 

Хоч може ти мене й не шанувала ... 

3 Ганнусенько! по правді - ти себе знаєш: 

Ти мабуть і JІюбиш, і ціниш мене, -
3аніщо ... - звичайно меІІі не відомо, 

Це серцем я знаю, це - діJю ясне: -
Ти рук моїх напис кохаєш сердечно! .. 
І цього вже досить: мабуть же оттак 

Ми часто всміхаємось квітці маненькій 

Ні1~чемній забутій, як пам'яти знак ... 
І~о ми ж її справді за ві щось кохаєм! .. 
Послухай: я може ша.аено тепер 

Схиляюсь ТОМУ перед духом твоі:\-І, 

Що ти - це є справжня д.1я мене стихія 

Селянства й природи з паланням енаїм! 

Що все, що в дитинстві з душею святою 

Собі я в'нuJІя.па у барвах м'яnких 

В тобі вже зімою моєю предста.1о 

1919 рок~·· 

Як спомин про ".1юдськість казок зо.1отих''. 

Тепер окрім тебе у мене немає 

Ілюзій і казки, та серце твоє 

Усе ж наче сонце для мене сіяє 

І сяйвом прорізує темне життя! .. 
І гріє, і гріє ... як музика душу ... 
Як спомин весняний - поля в - осени. 

І зІ-юну я ніrить і rІJІаІкати мушу, 

l)o ти оживляєш дитячїі сни ... 
СіtІею,. 1920 ІЮhу. 

До Ганни 

4 Тихенько-тихенько тобі я шепнути 

Хоті:нt б нечутні ніжнt с.11>В:\ 
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я~ тн нея гориш у вогні житгєвому 

Так пристрасно й ясно нк днина нова ... 
Так тихо шеннути, щоб люди сторонні 

Не чу.7ІИ й не бачили зонсім мене, 

Щоб стrуни, що в серці у мене поснули, 

Прокину.пись тільки й забули смутне. 

llloб ти це відчуJІа, щоб теп.lа як повінь 

ЛЮІ)ОВ ТВОЯ СИЛЬНА ДО МАСИ ЛЮДЕй 

Зненацька на :\1.рії :\1ОЇЙ зупинилась 

~· - день, чи у тиші г.1ибокій ночей, 

І :\10НЧКИ й сеrдечно над нею СХИЛИJІИсь! .. 

Смерть Ганни 

Мої ясні Ганнусині очі 

ЗгасJІИ тихо навік по нес ні! .. 
Мої любі Ганнусині мрії -
Бі.пі лебеді - н чорній труні! .. 
Моє щастя - роз:\1ови дівочі -
Розпrостер.1ися десь в небесах! .. 
Моя радість то - бі.па тернина, -
llLo зів'яла н колючих СJІьозах! .. 

Ганнина душа 

6 Ти дала :\1ені стіJІьки ЧУ ДО ВИХ хни:шн 

СтіJІьки ніжности пісня:\1 і :\1ріям, 

ЛютІІй, 1920. 

1 \t3Я 1920 р. 

Lllo тепер, коли нічни:\1 засну.1а ти сном, 

llte тобою ж ин у я і мрію: -
Бачу тебе в несні я новій за вікном, 

Бачу н усміхах юних, наrо.з.ніх 
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Я кохаю тебе ,хоч ти спиш вічним сном 

Хоч мені вже твій зір не озріє! -

Я кохаю тебе в ніжнобіJІИХ квітках, 
В вітах терну і в бі.1ому цвіті, 

І у яблунях тихих над бі.1им хрестом 

Я за все бі:Іьш :1юб.1ю тебе в світі! .. 

4 :-.t;Ія 1920 р. 

no ії смерти 

7 Я шукаю її у обіймах весни, 

К.пичу зІ-юву її ніжно до себе, 

Мов нещасний Орфей Бврідику свою 

Мов са:\1отІІій співець свою музу ... 

Я стомившися жду, що побачу її, 

Все мовчить серед зелені гаю, 

Тільки спів солов'я наповняє гаї: 

"Де вона, де вона - я не знаю! .. " 

fi пам'яті 

8 Ти мовча.:Іа як ніжностей безJІіч тоnі 

Я до ніг тобі н пісні окладала, 

І мій спів без надій завмирав на устах ... 
... 0, н:шіщо тоді ти :\1овча:Іа ?! .. 

О, чому, коли в небо ти синє піш.1а, 

Таємниці ти знов не розкрила: -
Чи та пісня тобі дорогою була, 

Чи ти може її не люби.:Jа? ! .. 
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А тепер ... а тепер ... ти наніки :vюнчиш, 
Я ж без відгука гірко сумую, 

І про це я запитую, замість тебе 

Тільки хрест твій і зем:1ю німую ... 
---------. --------------

чом у? 

Я не знаю чому, - знов на серці нісні, 

Знов любити і мріять бажання ... 
Тихим сном оповиті топо.пі стоять, 

Ніч - чудова; у транах зітхання .. 

Я не знаю, чому божеві.;-Іьна душа 

Знову просить .па скавого CJJO'Бa; 

Ніч весняна дрімає, не шепче 

Серед квітін - .1юбовна розмоrіа. 

16 ~ан 1920. 

Ой скажи мені, друже, чом в серці весна: 

Промайну.1и вже юнїі літа, -
Бі.1ьш не час мені мріять, сама я, одна, 

А душа все ще просить привіта ... 

ЛИПНЕВА НІЧ 

Липнева ніч поволі над землею 

Так тихо .іІИНе в свіжости ночній ... 
Вгамуйся дух, бажаючий спокою, 

Душа мои бунтарсІ-Jі<:а, замовчи! .. 

Не все тобі нос.итися на крилах, -
Не все тобі до щастя марно йти: -
Наста.1а х~ИJІЯ сну по турбуваннях, 

І за:\-юнчап> понинна також тн! .. 
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В тобі .іІюбон цві.1а, буя.1и ~рії, 

Во гне~ небес чудових ти жи"1а! 
А.1е зе~.7Ія твої закри.~1а вії -
Скорися їй, засни ~ерщій, засни!!! 

О як .пюбила я, що тобі світить: -
Все море ду~ ясних мов б.1иски зір, 

~·сю красу, що .:шне над зе~"1ею ... 
Засни, душе утомлени, засни! .. 

ПАМ'ЯТИ МОЄї МАТЕРІ 

Неначе сон ... неначе сон, 
- Осяйний, соняшний~ жагучий, 

Здійснився ш"1ях, що з ма.1ку ще 

їй ма ривсь в до.1і не~инучій: -
Uteз"lи пута~сніт ветанав 
І прокидавсь д.1я дня нового, 

І ш.1ях роботи відкривавсь 

Тоді їй для народа свого ... 
І все- і тихеє се"1о 

У вербах мрійних серед степу, 

І хата бі.1а в вишнику, 

Мов сон - у дійсности бу.7Іо ... 
У хаті світло царюва.по 

Для тих, хто темним н хату йшов 

J C.lOBO запа.lЬНС .1уна"10 

Про сонце, згоду і ,ІJюбов ... 
Таке чуття до :-<раю свого, 

Вона і в ~іста шум несюl, 

Але позаздрило їй небо, 

IILo може буть краса така: 
Так сумно-су~но закінчи.по 

Воно їй ті щасливі дні 

І знак мовчання на.1ожило, 

На то кіт серця й вільні сни! .. 
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САМІТ НЯ 

З.1отисті кніти днів ~оїх осінніх 

Пісень забутих спомини мої! -
- Химерний сон під .1истям тихий шепіт 

І ~еду дух як вмер.1и вже гаї! 

Жур.1иний спів в осіннім тужнім серці, 

Хмарок рожевих танучий привіт! 

Останній знак коJІИшнього спокою 

Останній згук з пісень минулих .1іт ... 

І я - сама! .. Сама в широкім світі!!! 

Де ясний день і сонце де моЕ?! 

Це - вечір мій ... Вже сутінь ночі б.1изько, 

МоЕ життя поволі ростаЕ ! .. 
. -····----------··· 

11 серnня 1920 (Cтaplfi-t Са.пів). 

ДОМИ І СОНАТА 

Із вікон дачі, що в гаю, 

Луна Бетховенська соната! 

Вона .1юбов співа мою 

У блисках зо.1ота н гаю ... 

Я насолоду з тонів п'ю: -
Бо н них журба віта яка-то ... 
·Із вікон дачі, що в гаю 
Луна Бетховенська соната! .. 

і--·- Е Л Е Г І Я 
J \ • • 
• .. П:-'И:бра'лися тси у зо:юто осшнє; 

В-останнЕ сонце їм сіяЕ золоте, 

10 uсресІІя 1922. 

В-останнЕ їм блакить всміхнулася лаока!во 

І щось заховують вони н собі святе ... 
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l Немом з мину.1их дніu знайомая розмова 
Літа€ тихо u них як шепіт ми.~1их c.1iu, 
Покі.ль па.1ка тобон між ними не заснула 

І мертниіі, нічний сніг не нкрин колишніх сніu ... 
) І я хо.:іи.1а тут ще в юности, душею 

СвоЕю тонучи у морі ніжних мрій ... 
Мину.1а юність та ... І жа.~1ь якийсь за нею 

L Цвіте як барнний сон тепер в душі :\1ОЇЙ. 

1f Немов віків тягаr на:1іг нам на рамена; 

НемаЕ багатьох найкращих серед нас ... 
Цвіте що-року скрізь весна й тепер зс.~1ена, 

А.1е у серці в нас її вбива€ час ... 
f), Пригас.-1им зором ми обводимо нав.ко.1о: -

Кругом нее жовкне, б.~1ідне й .1истя з ніт сnада, 

ЗдаЕться. д\'Х зі ми торкаЕться нже чо.1а 
і . 

І :\1И сам-и n.1ивсм у далеч як вода ... 
1() всрссІНІ 1922. Соко.lr.ІІІІКІІ· 

БАйДУЖІСТЬ 

Куди біжать сі хмари полох.1иві ( ( 
В nонажнім просторі хо.~1онучих небес? lt 
Де спинять хід uони безцільний і осінній, /'3 
Стихійний наче смерть? .. 

c...J Тепер, ко.1и безбарвністю ущеrть І r/ 
' Моя міцна душа сповнидась наче хмара, zз 
Я б В да.'ІеЧіНЬ сама ВО.lіЛа б КJ1аЩе ЙТИ І:(_ 
J)ез краю, мовчки, мертва, з нуст щоб ані нари, /3 

Ніж в тузі безпромінній ·-t-
,'~(L ~t~ Співать ·u - ночі!... t 3 

МЕЛЬОДІЯ 

Кому поні~1 журбу мою 

Сер ед осінніх ясних днів? 
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Мину.1их днін відгомін спів 

Я в .серці стом.пенім Та~ ... 
Кому повім журбу мою? 

Прощальні зграї журав.пів 

На південь здавна потяглись; 

Останні згуки розляглись, 
Що з них складанея щасний спів ... 
Проща.1ьні зграї журав.пів ... 

Барвисте .листи золоте, -
Мину.1с 1цастя JІюбе те, 

Що ним жила, що ним спінаJІа, 
Що вік в душі своїй -кохала, 

Тепер вмирає як на те ... -
- Останнє .1истя золоте ... -

~'І<РАїНСЬКА ЗЕМЛЯ 

/u6! 
~'країнська земля, котру вкрила галич, 

При сонці заході гориш ти, наче кров! 

А на стели йде з півночі - чорна хмара 

Як лава бід, як смерти хоругов ... 
Мо.1іться всі до сонця, що заходить! 

Всі ждіть його на завтра через ніч! .. 
Хай не паде с.1ьози й одної з віч 

11 жоuтня 1922. 

Хай прірва мук і стогону не зрадить! .. 
На обрії безмежна мріє далеч; 

Злились в одно безкраk'ш.,lихи; 
Якийсь то шум розлягся над по.;Іими, 

Нкийсь то жа.1ь закрився у думки .. 
І ніч іде! .. Найкращі згас.1і зорі ... 
Утратив ціль велику їх .1юбов ... 
~r далені, на сизому просторі 0 
Заснуло все над нечі.р тяжко зн~в ... 
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ІНЖ. САВА ЗЕРКАЛЬ 

РОДИНА АЛЧЕВСЬНИХ 





ОЛЕКСІй КИРИЛОВИЧ АЛЧЕВСЬКИй, батЬІ<о noerecи. 

O.:telh:ciй Кири.1ович народився в 1840 р. в м. Ромен, на 

По.:павщині, походить з старокозацької родини. Ще :мovlO

.J.ИM ожени:&ся на Христині Дани.,1івні, походження мо.:tдав

сько-дворянського роду, піс.іІя цього скоро виїха.1и до ХаІ'
ков.а. Тут вони поча~1и своє нове життя зі скромногu тгу

дового заняття, відкривши чайну кр(Е\Іннцю. Олексій 1\нt'и

.:rQвич мав вроджений тао~1ант і незвичайної си.;ш енергію та 

во.1ю. В Харкові він прийнявся до науки і набув висо•;.;у ос

віту гірничого інженера. Скоро він у Харкові вибився на 

найс.,1авнішу і найбагатшу людину на всю ~·країну. Як інже

нер гірник він став до праці у своєму фах~·. Своєю енергією 

і винахі.:J..1ивістю він розгорнув вео11ику економічно-господар

ську дія.1ьність д~1я економічного розвитку У;країни. 

0.1ексія Кириловича треба вважати батьком у.країнської 

вугі~1ьної та металюрrійної про:ми·Со~lовості і націона,~1ьної фі

нансово-банкової господарки. З його іменем, як творцем, 
в.1асником або керівником, є пов'язане постання таких най

важ..lивіших інституцій, як: Земе.1ьного банку, Торго,В'еаьно

го банку, Олексіївського гірничо-промис.1ового товариства, 

Донецько-юріївського мета.1юрrійного заводу та ряд інших. 

В своїм практичиїм інтересі О.1ексій Кири~1ович відзна

чався ве.1икою .1юдяністю до працівнш,ів у своїх устано•нах 

і підприємствах: за їх праці, крім норма.1ьної заробітної п.ІJат

ні він виr1.1ачував тантієми, тобто додаткову винагороду з 

частини прибутків, яка іноді досягува.1а до 50~·(- річного за

робітку. 

"Багато грошей Алчевські витрача~1и на доброчинні ці.1і 
- на роз'Виток харківського товариства грамотності, сус

пі.lьної біб.1іотеки та інших ку~1ьтурних установ. Не ш·коду
ва,~1Jі вони грошей і на те, щоб дати бідним .1юдям нагоду 

відпочити на дозні.ТІ.іІі. Одним з багатьох прик.JІадіз того ро-
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да заходів може бути святкування ЯJІИнки. 3біраJшся тоді 

сотні дітей з матерями на те, щоб кожнорічно одержати по

дарунки: діти А.пчевських розпзжали їх іграми та деК.lЯМ(І

цінми, а учні недільних шкіл співаJІИ хором пісні, д:1ваJІИ 

театральні вистави і в.1аштовували "живі картини". :-\то ж 

бував на цих ялинках? Хатні ро6ітнИІки, та біднота 3 ОІ\0-

.lиць і її діти. Багато бідних отримува.пи від А,'Ічевськ;1х по

спину допомогу. Вони будуваJІи також лікарні, школи. бі6-

:Ііотски в інших місцевостях, напр., в О:1ексїівці. ВидаваJІИ 

книги. 

Алчевські завжди підкреслювали, що вони українці. Во

Іtи весь час були в близьких товарИСЬ):\ИХ стосунках :~ про

фесорами, напр., з М. Ф. Сумцовим, Гнато!\1 Гайдою (Хотке

вичем) та ін. В їх до!\1і влаштовува.1ися українські концерти, 

виступи співаків та бандуристів. Нашим мистецтвом, музи

кою та літературою особливо любУ'валися їхні діти - спі

вак Іван та поетеса Христя. 

Зрозумі.1о, що така поведінка не відпонідала наr1рям

ним політики царського уряду. А розбудова багатств у/кра

їнської зе!\1лі, її промисловости, сі.1ьського бу дінництва ; бан
коних інституцій, отже національної економіки, не була згід

ною з урядовою політикою централізації із трактуванням 

немосковських терtнів як 1колоній Російської імперії. Така 

політика москонеького уряду допровадила до занепаду на

ціонаJІьно спрнмований розвиток економіки України і вкінці 

до самогубства 0Jrексія Кириловича А.лчевсhjкого. Станови

ще ускладнювалося тоді ще тим, що в Російській імперії 

нереводи.1ася грошева реформа - заміна двох ваJІют, що 

існува.1и до 1897 р., срібла та асиrнацііі, на зо.:юто. Грошеві 

кредити не могли вритунати у той час українс1)кої про:\1ИС

.'!овості, не тільки тому, що криза значно обмежила їхні :'11ОЖ

.lивості, але головне через те, що російські банки, п~u:vІО

щуючі собі і закордонному капітаJюні шлях на УІ.раїчу й 

використовуючи кризу, провадили рішучий наступ на неза

.1ежний ще від них український банк. О. К. Алчеnськиіі !~Cl ж 

таки поїхав до Петербурrу просити у всесильного С. Ю. 

Вітте ( 1849 - 1915, кількаразовий міністер фінансів і пре-
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:v~'t::p) дсснти:v~і.1ьйононої rюзики, НІ!\ а :vtOГJra б запобігти кри

зі і нривернути нонередню си.1Jу ,,донецькому басейну". При 

щи нагоді нияни:rасн тоді ще не уснідомJrювана росrйська 

центраJrістична ІJОJrітика; Вітте відмовив nозичІ<у. О. К. АJІ

че'Нський, повертаючись додому. кинувся в розпачі під поїзд, 

в нкому їхав (Це стаJюся в 1901 р. по "Українській Радян

ській Е.нцикдонедїі''). його анторитет у Харкові був такий 

вс.;rикий, що неі, наніть rютерпіJrі на унадку банку, обвину

вачуна;ш тільки міністrа, а не АJrчевсьr<ого. Смерть О. К. 

А.1чевського приспіши:rа катастрофу ним керованих підпри

t::vtств, бо на його анторитеті і на довір'ї до нього спраrза ще 

три:vtаJнІся. ПісJrн його смерти на біржі настащ1 паніка, на

с.lідко:\1 НІ\ОЇ неі цінні ІІапери втрачаЛИ СВОЮ Ва(1ТіСТЬ, а 

особ:шно акції підприємства Адчевського. Наскі.1ьки різІ\о 

впали в ціні акції підприєметна Алчевського, видно на при

к:rаді Харківського земеJrьного банку - нри нормаJrьному 

hypci вони нотувалнен 440-4sO руб., а кі.7ІІ>Ка днів ніс.'ІЯ йо

го смерти всього 125 руб. 

Родина АJІченських реагувала на катастрофу незвичайно. 

Вона не стара.1ася зберегти щось для себе, і разо:\1 з де

кіJrькома іНШИ:\1И рОДИНСl:\1И СПіШИЛИ ПОК(1ИТИ ЗОбов'язаННЯ 

своЇ:\1И н.1асни:\1и домами та :\1аєтюlми. За законо:\1 вони 11е 

nyJIИ зобов'язані ЦЬОГО робити. 

Банки, що затрима:ш н себе акції, або скуrювува.1и їх 

за безцінь, дуже розбагатіли, а в першу чеrгу МосІ<овсьІ<ий 

банІ<овий дім Ря,бушинсьІ<ого. ~·падок Харківського банку 

тяжко відбився і на пов'язаних з НИ:\1 промис.пових підприє

мстнах і на одному з найбі.1ьших з них - Донецько-юріїв

сько:\1у об'єднанні. Від того часу українська про:\1ис.1овість 

ст:1:1<1 безборонньою пеrед апетитами російсrлих і французь

ких фінансових концернів. Taka ж доля пrипала і засноРа

но:\1у А:rчевськи:\1 Олексїівському гірничо-промислово:vrу об'

..:днаншо. ~' цього скористав найбільше Во;rзько -Камський 

банк. 

Подібне стаJrося в Київі. Київський комерційний бан:~. 

що обс:rуговувші українську цукрову пrю:\1исловість, впав 

жеrтвою нан:\1исне скеровішої акції. Азовс1>ко- Донецький 
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банк у Петербурзі з доnомогою французького капіталу р-оз

tючав на догідних умовах :кредитувати цукрову промисло

вість та скуnовувати акції Київського банку. Він став адним 

з головних моноnолістіn для фінанС)їНання цукрової проми

словости. На т.1і штучно спюреної кризи йшов nроцес ни

щення національної фінансово-кредитової системи, і скріn

;tення фінансової моноnолі російських, у nершу чергу nетер

uурзьких банків. 

На nохорон Олексія Кири.1овича nрийшJІИ тисячі людей 

і на його могилу п01кладено сотні вінків. Але скоро після 

цього, люди, що багато йому завдячува;tи, зовсім його за

буJІи. Нікому не nрийшло на думку увіков'Їчнити його пам'

ять. Сотні й тисячі його друзів, сnізро6ітників, служ6овнів і 

КJtієнтів забули свій борг". (О. Кононенко-Трофимонська: 

Родина Алчевська. "Український Самостійник", Мюнхен, Кві

тень 1963). 
Від того часу українсІ::Jjка фінансово-економічна і nроми

слова госnодарка стали безборонними nеред ненажерними 

московсько-російськими і французькими концернами. 

Родина АJtчевських від цієї ката,срофи зазнаJІа по<Вного 

маєткового краху і оnинилася в скрутних матеріяльних умо

вах. 

Покійний Олексій Кирилович але nолишив по собі r.!іч

ний і живий nам'ятник, nобудувавши місто АЛЧЕВС~К п 

Донецькому басейні, як одно з го.1овних і найбільших nро

мислових центрів. Число насеJtення в 1897 р. 'Виносило 20.000 
душ, а в 1956 р. - 251.000 душ. 

Сучасне українське nокоління про О. К. Алчевського і 

його родину або зовсім нічого незнає, або знає з москов

ської окуnаційної версії тенденційно-фальшив-ої, що мовляв: 

"син дрібного торгівця... Розбагатів внаслідок фінансових 

спекуляцій ... Пізніше збЗІкротува1в" але не nодаючи nричи.!І. 

В цей сnосіб сучасна шовіністично-імnеріялістична Москва 

нокриває злочини старого імnеріялістичного царського уря

ду С. Вітте, причину самогубства О. К. Алчевського. 
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ХРИСТИНА ДАНИJІІННА АJІЧЬНСЬКА, 1\ІаІ·и поетеси 

АрИСТИІІа )J.аНИ.ІІННа ІІОХОДИТЬ З МОJІ.ДUJ::І.СЬКО-ДnОрЯ:НСЬКО-

1'0 роду, якиlі прийшов d .У крашу піс.1я Прутського бою, у 

.. \ v·1н ст. на t 'етьманщину і носеJІився в м. t>орзні, на Чер

нигівщині, де .й ннроди.;Іася у 1843 (помер.тш :2. VH~. 1 Y2U р. 

в Харкові). Ниховувн.тшся на тнорах Т. Шевченка та тодіш

ніх нись:\іенюtkів і ноетів. Одна з найс.тшннійших і видатних 

недагопн .У кра1ни ІШ то~1 час. tlce своє життя присвятила на 
ІІІДниття ку.н>турного і освітнього стану української інтеJІі

І·енцІІ і широких rеJJянсько-робітничих }'JaC, через за.ТJ.ожені 

Ht'IO педагогічно-освітні зак.1ади, в яких сама викладао~1а й 

ке.руни.па, а разом з ТИ:\1 і працювала як суспільно-гро:\іадська 

ДІЯЧІk:а. 

Uщ І ЬЬ:2 р. Христина Дани.1ів.на .відкривши утри:w1ува~1а 

аж до 1 ~~:L р. на в.;шсні кошти Жіно·чу Неді.:Іь.ну Шкоду у 

.\аркові, 1цо тоді сJІави.тJася як найкраtца шкоJІа в тодішній 

!Jосійській імперії, та н якій обстоюваJІа українську мову і 

нчиJНі пюрів Шевченка. НJ,об допомогти своїм вихованцям і 

ШИJЮ:/\И:\1 верстн·ам населення в підшукуванні відповідної лі

тератури, Христина Данилівна CKJia.ila бібліоrрафічний збір

ник: "Что читать народу" в трьох томах, які вийшли g 1884-
1906 роках, крім того написа.1а посібник для навчання до

росJІих з багать:\іа ілюстраціями у виг.,.ІЯді хрестоматії під 

назвою: "Книга нзросJІьІх", яка вийш.тш у 1899 рл., ще на

нисаJІа спогади: "Передуманое и пережитое" та багато стат

тів в тодішніх журна.аах і газетах. З своїми працями Хрис

тина ДаниJІівна виступаJІа на внутрішньо-імперських і овіто

них виставах. Приймаші участь в Міжнародній Лізі Освіти і 

бу;Іа обрана віце-президенто:\1 ці€Ї Лі·ги . 
.,А.1чевська повез:Іа дна ТО:\іИ своєї книги на Всеrвітню 

ниетану н Парижі і на Конrрес Міжнародньої Ліги народНІ-оЇ 

осніти. Треба було ВКJІаду ве;Іикої енерІ·ії, щоб знернутн 

увагу на ці •~о:ниги, бо н АJІчевської не бу.тю нікого з ншІиво

них .1юдей, щоб тим заопікува.1ися. Багато допомогла в то

:\іу Со фіи Кова.7Іевська ( 1850-1891, професор математи·ки на 

університеті н Стокгольмі - С. 3.). Праця А.1чевсько'1 здо

буJІа нагороду - Іючесний дИПJІОМ. Книга маJІа великий ус-
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ніх та відгук,· ва який вона· цілком зас.;Іуговувала. 

Справа· недільних ІіІкіл набрала великого значення і роз

маху. Вони позстаJІИ у багатьох місцях України і Кубані, 

зшкJІадені Алчевською і її помічниками, або вже за готови

ми її зразками. 
На другій виставці Христина Данилівна подала відомо

сті про утворені недільні школи. На цій виставці вона пере

Жила хвилину справжнього тріюмфу" (0. Кононенко-Трофи
мовсью1: Родина Алчевських). 

·В травні 1892 р·. святковано її ЗО-літній ювілей діяльно

сті в школі і 25 літній ювілей Жіночої Недільної Школи в 

Харкові, а в 1912 р. - 50 літній ювілей педагогічної діНJІь
ности Христини Данилівни. 

До кріпаkів ---'- селян Христина Данилівна .ставила·ся з 

найбільшою любон'ю і де тільки могJІа бути в їх обороні і 

допомозі, там става~1а на їх сторону. Не бра1кувало Хри·стині 

Данилівні й щирото українського патріотизму, як її припи

сано в московських біоrрзфіях, що вона "уІмекалась ~"v\ало

русским движеніем". 

Один з наших антарів так оцінив життя і дія.льнkть Хри

стини ДанИJІівни: "Стара Христя Алчевська була відома у 

с1вій час у цілій імперії російській, як найбільш видатна, від

дана, невтомна діячка в галузі позашкільної освіти. При 

шкільній систем·і, пануючій у цілій імперії впродовж віків, 

міністерство освіти свою діяльність скеровувало не па те, 

щоб поширити навчання, а саме навпаки, його .завд:Інням 

було зовсім неприховано всіма способами га.1ьму1нати справу 

освіти, а найбільше - не допускати тієї освіти в народні 

маси. Отож, ціJІком природньо, для багатьох дітей і молоді 

з народу шкільна осзіта була зовсім недоступна. Брак rJсніти 

в народі особливо виразно відчувався в 60-их роках миІ·ІУ

лого віку, коли здійснювались реформи Олєжсандра 11 -- ска

су'в,ання кріпацтва, проведення судоної реформи, постання 
земств, а разом з тим і можливости громадської роботІ·І, якої 

перед тим імперія зовсім не знала, бо все в державі роби

лось урядовим порядком. Христя Алченська - мати, зраз 

відчула потребу того історичного моменту нести в народні 
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маси освіту, і неі свої зуси.1.1я та неабиякі здібності спряму

вала саме в цей бік. 

Дякуючи невтомній енергії Алчевської, її відданості й 

жертовності на користь у.пюб.1еній справі, вона сної~І енту

зіязмом служення справі народньої освіти запали.1а численні 

лави ідеалістично настроєно інте.1іrенції, го.1овни:м чином 

студентсь1кої мо.;юді, і зуси.п.;Іями цих світ.1яних душ з їх над

хненицею на чолі, п;юдом їх жертвенної праці постатІ низ

ка освітних курсів різних ступнів і проrра:м, мережа неділь

них шкі.·І - спершу в самому Харкові, потім по ·всій :\"кра·Ї

ні і, навіть, поза Україною." 

(Проф. Кость Титаренко, "Визвольний Шдях", Лондон 1957). 
Другий автор так окресдює життя Христини Данилівни 

Л.1чевської: 

"ВідкіJІЯ jl\ енерrія і наснага, що її еиявдя.1а Алчсuська? 

Очевидно, від її природних здібностей, що переборюва.1а не

сприятливі щодо навчання обставини її дитинст,ва. її бать,ко 

вважав, що для дівчини не конечна освіта, і тому вона нав

чалася самотужки. Дитиною прис.11уха.і1ася під дверима до 

того, чого вчиаи її братів і так навчи.пася читати та дtчому 

іншому. Коли брати були в гімназії, вона вже їм допо:мага.ТІа 

вчитися і писала д.1я них шкі.1ьні завдання на за:vюв.1ені те

ми. Ще з юнацьких років вона усвідомила, що вміти читати 

й писати є насоJюдою, до якої вона повинна допровадити 

якнайбільше дюдей. Цьому завданню вона відда;ш своє жит

тя, перери:ваючи його ті.1ьки на час війни з Туреччиною в 

1877-78 роках, бо тоді вона відда:Іася допомозі раненим, 

яких привозили до Харкова. 

АлчевсЬІка весь час була центром і об'єднуючим чинни

ком усіх того роду шкі.1. Від неї вони отримувади не лише 

Ііадхнення до праці, а.1е й ве.1ичезний досвід та жертвенну 

ОІІіКу." 

"Померла Христина Данилівна 2 серпня 1920 р. н Харкові 

1 11 похоронено на міському цвинтарі. Друзі поставили на її 

:могилі скромний бетоновий хрест з написом: <<ПРОСRЕТИ

ТЕЛЬНИЦА НАРОДУ Х. Д. АЛЧЕВСКАЯ»." 

(0. Кононенко-ТрофимовсьІ<а: Родина А.'ІчевсІ,ких). 
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Ьо.lL:шая Сонетская ЕнцикJюпедія подає тенденц1ино 

фа.1ьшину дату С:\tерти Христини Дани:rівни 1915 рік. що() 

ті.н)Оки прикрити свій жорстокий терор на українській !нте:rі
гснцїі і народі. 

ДМИТРО ОЛЕКСІІіІОВИЧ АЛЧЕВСЬКИІіІ, син О. і Х. 
Алчевських 

Дата народження не uстанонJrеюl. По осніті закінчений 

гірничиіі інженер, був найб.·rижчим nомічником свого батька 

у нсіх працях. В 1920 році опинився н Криму і там був за

мордований московськими окупантами боJrьшениками . 
.. '-

ГАННА ОЛЕКСІІННА АЛЧЕВСЬКА, дочка О. і Х. Алчевських 

Дата наrодження не встаНОВJІена. ЗакіНЧИJШ університет 

у Харкові і стаJІа учите:rь:..;ою, але скоро нийшла за:\'Ііж за 

харківського інженера архітекта М. А. Бекето·на, ніякої ні 

uснітньої, ні оrганіJаційної праці не пронади.па. Померла 

1 травня 1920 р., ста.:rа жертвою московської большеницької 

окупації. 

М. А. Бекетон, інженер архітект відо-мий в Харкuні і н 

ціJrій Україні з с-в-оїх--·~онумента.;rьних будов, як: будинок Бі
б:rіотеки н Харконі, будинок Медичного Тоuариства, буловою 

ІОри;щчноїо й е.1ектричного інститутів, будоною банкі~, бу

довою Комерційного Інституту і багатьох інших (понад ЗО 

споруд); будунан також у СічесJrані, Симфорополі й Дон

оасі. 

Народинея 1863 року, помер 1941 року. 

"Х'" - син О. і Х. Алчевських 

,,На ЖНJІЬ ІНІ ім'я невідОМИЙ, за 6О.71ЬШСВИЦІ)КОЇ 01\)'ШЩЇЇ 

України никладан латинську мону н шкоJrах. Він помер від 
І'ОJюду у Харкові в 1942 р. підчас німецької окупації. Тоді 

від го.1оду померло багато харків'ян."' 

(О. Кононенко-Трофимонська. Родина А:rчсвських). 

ГРИГОРІІіІ ОЛЕКСІІіІОВИЧ АЛЧЕВСЬКИй, син О. і Х. 
·-клчеве&rmх · · 
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Григорій О.1ексіііович ( 1866-1920) народився в Харкові, 
закінчив математичний факультет Харківського унів·ерситету 

і Музичну Консерваторію у .V\оскві, в клясі співу і компози

цїі. Український та;шновитий ~композитор, автор пісень на 

тексти творів Т. Шевченка, Лесі Українки, своЕЇ сестри Хри

сті і інших авторів; написа~в сімфонічний твір "Олексій По

пович'' і кілька романсів, в тому б українських. 

Жив з того, що провадив навчання гри дітей і студентів 
багатих родин. 

ІВАН ОЛЕКСІйО~~ИЧ АЛЧЕВСЬКИй, син О. І Х. Алчевсью1х 

(27. ХІІ. 1876 - 10. V. 1917), народився в Хар;..;ові, тут 

же заh:інчи:J осЕіту в Харківському університеті і віддався ми

стецтву співу, ставши відомим українським співаком світо

вої сJаави (драматичний тенор). Свій мистецький талш-п про

явив в 1901 р., ставши солістом Петербургського Марїінського 

театру і пробув тут до 1905 року; в 1907-1914 роках ста1d 

організатором і меценатом українсьа.;их концерті~ у Москві, 

разом з тим виконавцем головних точок програму; в 1908 і 

1910 роках гастролював по Єзропі, співав у Парижі і інших 

головних містах, на сценах театрів; в 1914 р. заснував і ке

рував Українським Товариством "Кобзар'' у Москві. 

Мав розкішний щодо краси і діапазону голос, однаково - '· . . -·· :·-----.---.. -· . . . . . . 
вдало виконував героІЧНІ, ешчю, драматичнІ, :нричю оперю 

партії. Неперевершене досягнення Івана О.lеtї.:Сійо:нича - пар

тія Германа (("Пікова дама" - Чаі!консІ>КОГ•) ). 
Помер у пар)·бgчому стані 1 О. V. (н. ст.) 1917 р. на сцен! 

ОІІерового театру н м. Баку (Кавказ) підчас 3-го акту .. Аїда", 
Я'!{ співав гО.lОВНУ партію РадамеСа. 

ХРИСТЯ ОЛЕКСІУВНА АЛЧЕВСЬКА, nOETECA- дОЧІіа 

О. І Х. Алчевських 

Христя О:1ексїівна (народиJІася 16 березня 1882 року в 

Харкові, помер.'Іа 27 жовтня 1931 р. в Харко·ві від хвороби 
серця), закінчи:Іа жіноч\· rімназію в Харкові, а Іютім в цій 

\і .] (} CL { 1-vc~ -~ j D с .L ~-YJ:r ~ "-'-{а: .LЛ ~с ~ /L Q 1.- !"' r-v р--.'--с' 
С ц_ f.V.. ~ q 1 ),'_;" Ц''j] hJL } j-1 LL С VVL \ ~J --L '2_~ {t· _( /?&""\. С\ 
j '\! kJ~ /' t; ') ~с,)с:« ~А-lІч·~ {) c_J..,r'Uл tL1YГ ~.J. .кс-:~ k~ . 
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fLv }~)~ ./~, 1-(і~ ~1і1-гм 6 { ~ '3 І (1-'\Vf І І І. / 
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же rімназїі ста.аа учителькою французької мови, і на все 

життя Jlишилася педаrогом. Уміла дуже добре деклямувати 

й читати поетичні твори. 

З ранніх літ у Христі 0JІексїіrши проявиJюся уміння і 

таJ1ант до писання поезії і вже в 1900 роках почала писати 
і містити свої поезії в таких 'ВИданнях: "Х.пібороб", "Літера

турно-Науковий Вістник", "Нова Громада", "Зоря", "Рідний 
Край'', ";у'країнська Хата'' (П. Багацького і М. Шаповала) і 

в альманахах: "Досвітні огні", "Розвага", "Українська муза" 
і інших. По 1922 році друкувала свої твори в таких виданнях: 
"Черrзоний Шлях", "Всесвіт", "Зоря" і інших; зроби;Іа кілька 
перекладів з Беранже, Вольтера, )f{юJІя Верне і інших с~ві

тових авторів. 

Поезії Христі Олексіївни АJ1чевської зібрані і видані н 

таких збірниках: 1) "Туга за сонцем" ~- 1907 р., 2) "Сонце 
з-за хмар" - 1910 р. З) "Пісня життя" --- 1910 р. 4) "Ви.uІ

невий цвіт" - 1912 р. 5) "Пісні серця і просторів" - 1914 
р. 6) "МоЕму Краю" - 1914 р. 7) .,Встань сонце" - 1916 р. 

8) "Пробудження" - 1917 р. 9) "К11ематіс" - 1922 р. 1 О) 
Драма "Люїза Міше.пь" --- 1930 р. 

З її з6ірс1к бачимо, що вона національно свідомою укра

їнкою стала ще з юнацьких років, завдяки вихованню її бать
ками, в старій козацько-українській традиції, що потім в 

цій традиції і напрнмі мала вплив і на свого брата співака 

Івана Олекс йовича. Та певно, найбільший вплив на вихо

нання з Христі української патріотки ма'в nеликий україн

ський педагог і патріот, тодішній учитеJІь в се.1і і маЕтку 

Алчевських - Борис ГРІНЧЕНКО. 

В 1957 р. в Київі вийшла "Антологія Української Поезії'' 

до якої увійш.1и й твори Христі 0JІексіївни Алчевської. 

Ін ж. С. Зерt<ал ь 
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