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Ëüâ³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà

Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè
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Òàðàñ Øåâ÷åíêî

² ÌÅÐÒÂÈÌ, ² ÆÈÂÈÌ, ² ÍÅÍÀÐÎÄÆÅÍÈÌ
ÇÅÌËßÊÀÌ ÌÎ¯Ì Â ÓÊÐÀÉÍ² ² ÍÅ Â ÓÊÐÀÉÍ² 

ÌÎª ÄÐÓÆÍªª ÏÎÑËÀÍ²ª

(Óðèâîê)

Íå äóð³òå ñàì³ ñåáå,
Ó÷³òåñü, ÷èòàéòå,
² ÷óæîìó íàó÷àéòåñü,
É ñâîãî íå öóðàéòåñü.
Áî õòî ìàò³ð çàáóâàº,
Òîãî Áîã êàðàº,
Òîãî ä³òè öóðàþòüñÿ,
Â õàòó íå ïóñêàþòü.
×óæ³ ëþäè ïðîãàíÿþòü,
² íåìàº çëîìó
Íà âñ³é çåìë³ áåçêîíå÷í³é
Âåñåëîãî äîìó.

14 äåêàáðÿ 1845,
Âüþíèùà

* * *

Íó ùî á, çäàâàëîñÿ, ñëîâà...
Ñëîâà òà ãîëîñ — á³ëüø í³÷îãî.
À ñåðöå á’ºòüñÿ — îæèâà,
ßê ¿õ ïî÷óº!.. Çíàòü, îä Áîãà
² ãîëîñ òîé ³ ò³ ñëîâà
²äóòü ìåæ ëþäè!..
   Ïîõèëèâøèñü,
Íå òå ùîá äóæå çàæóðèâøèñü,
À òàê íà ïàëóá³ ñòîÿâ
² ñòîð÷ íà ìîðå ïîãëÿäàâ,
Ìîâ íà ²óäó... ² ç òóìàíó,
ßê êàæóòü, ñòàëà âèãëÿäàòü
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×åðâîíîëèöàÿ Ä³àíà...
À ÿ âæå äóìàâ ñïàòü ëÿãàòü —
Òà é ñòàâ, ùîá òðîõè ïîäèâèòüñÿ
Íà êðóãëîëèöþ ìîëîäèöþ
×è òåº... ä³â÷èíó!.. Ìàòðîñ,
Òàêè çåìëÿê íàø ç Îñòðîâíî¿,
   Íà âàõò³ ñòîÿ,
Æóðèâñÿ ñàì ñîá³ ÷îãîñü,
Òà é çàñï³âàâ, — çâè÷àéíå, òèõî,
Ùîá êàï³òàí íå ÷óâ, áî çëèõà
ßêèéñü ëèõèé, õî÷ ³ çåìëÿê.
Ñï³âà ìàòðîñ, ÿê òîé êîçàê,
Ùî â íàéìàõ âèð³ñ ñèðîòîþ
²äå ñëóæèòè â ìîñêàë³!..

Äàâíî, äàâíî êîëèñü
ß ÷óâ, ÿê, ñòîÿ ï³ä âåðáîþ,
Òèõåíüêî ä³â÷èíà ñï³âàëà,
² æàëü ìåí³, ìàëîìó, ñòàëî
Òîãî ñ³ðîìó-ñèðîòó,
  Ùî â³í óòîìèâñÿ,
  Íà òèí ïîõèëèâñÿ,
 Ëþäå êàæóòü ³ ãîâîðÿòü:
 — Ìàáóòü, â³í óïèâñÿ. —
² ÿ çàïëàêàâ, æàëü ìàëîìó
Áóëî ñ³ðîìè-ñèðîòè.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
×îãî æ òåïåð çàïëàêàâ òè?
×îãî òåïåð òîá³, ñòàðîìó,
Ó ö³é íåâîë³ ñòàëî æàëü —
Ùî ñâ³ò çàâ’ÿçàíèé, çàêðèòèé!
Ùî ñàì ºñè òåïåð ìîñêàëü,
Ùî ñåðöå ïîðâàíå, ïîáèòå,
² ùî õîðîøå-äîðîãå
Áóëî â éîìó, òî ðîçëèëîñÿ,
Ùî îñü ÿê æèòè äîâåëîñÿ, —
×è òàê, ëåáåäèêó?! — Åãå...

Äðóãà ïîëîâèíà 1848,
Êîñ-Àðàë
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ÌÀÐÊÓ ÂÎÂ×ÊÓ
Íà ïàì’ÿòü 24 ãåíâàðÿ 1859

Íåäàâíî ÿ ïîçà Óðàëîì
Áëóêàâ ³ Ãîñïîäà áëàãàâ,
Ùîá íàøà ïðàâäà íå ïðîïàëà,
Ùîá íàøå ñëîâî íå âìèðàëî;
² âèáëàãàâ. Ãîñïîäü ïîñëàâ
Òåáå íàì, êðîòêîãî ïðîðîêà
² îáëè÷èòåëÿ æåñòîêèõ
Ëþäåé íåñèòèõ. Ñâ³òå ì³é!
Ìîÿ òè çîðåíüêî ñâÿòàÿ!
Ìîÿ òè ñèëî ìîëîäàÿ!
Ñâ³òè íà ìåíå, ³ îãð³é,
² îæèâè ìîº ïîáèòå
Óáîãå ñåðöå, íåóêðèòå,
Ãîëîäíåº. ² îæèâó,
² äóìó âîëüíóþ íà âîëþ
²ç äîìîâèíè âîççîâó.
² äóìó âîëüíóþ... Î äîëå!
Ïðîðî÷å íàø! Ìîÿ òè äîíå!
Òâîºþ äóìó íàçîâó.

1859, ôåâðàëÿ 17

ÏÎÄÐÀÆÀÍ²ª 11 ÏÑÀËÌÓ

Ì³é Áîæå ìèëèé, ÿê-òî ìàëî
Ñâÿòèõ ëþäåé íà ñâ³ò³ ñòàëî.
Îäèí íà äðóãîãî êóþòü
Êàéäàíè â ñåðö³. À ñëîâàìè,
Ìåäîòî÷èâèìè óñòàìè
Ö³ëóþòüñÿ ³ ÷àñó æäóòü,
×è øâèäêî áðàòà â äîìîâèí³
Ç ãîñòåé íà öâèíòàð ïîíåñóòü?
À òè, î Ãîñïîäè ºäèíèé,
Ñêóºø ëóêàâ³¿ óñòà,
ßçèê îòîé âåëåðå÷èâèé,
Ìîâëÿâøèé: — Ìè íå ñóºòà!
² âîçâåëè÷èìî íà äèâî
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² ðîçóì íàø ³ íàø ÿçèê...
Òà é äå òîé ïàí, ùî íàì çàêàæå
² äóìàòü òàê ³ ãîâîðèòü?
— Âîñêðåñíó ÿ! — òîé ïàí âàì ñêàæå, —
Âîñêðåñíó íèí³! Ðàäè ¿õ,
Ëþäåé çàêîâàíèõ ìî¿õ,
Óáîãèõ, íèùèõ... Âîçâåëè÷ó
Ìàëèõ îòèõ ðàá³â í³ìèõ!
ß íà ñòîðîæ³ êîëî ¿õ
Ïîñòàâëþ ñëîâî. ² ïîíè÷å,
Íåíà÷å ñòîïòàíà òðàâà,
² äóìêà âàøà ³ ñëîâà —
Íåíà÷å ñð³áëî êóòå, áèòå
² ñåìèêðàòè ïåðåëèòå
Îãíåì â ãîðíèë³, — ñëîâåñà
Òâî¿, î Ãîñïîäè, òàê³¿.
Ðîçêèíü æå ¿õ, òâî¿ ñâÿòèº,
Ïî âñ³é çåìë³. ² ÷óäåñàì
Òâî¿ì óâ³ðóþòü íà ñâ³ò³
Òâî¿ ìàë³ óáîã³ ä³òè!

1859, 15 ôåâðàëÿ,
Ñ.-Ïåòåðáóðã
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Ìàðê³ÿí Øàøêåâè÷

ÑËÎÂÎ ÄÎ ×ÒÈÒÅËÅÉ ÐÓÑÜÊÎÃÎ ßÇÈÊÀ1

Äàéòå ðóêè, þí³ äðóã³,
Ñåðöå ê ñåðöþ íàé ïðèïàäå,
Íàé ùåçàþòü òÿæê³ òóãè,
Óì îõîòà íàé çàñÿäå.

Ðàçîì, ðàçîì, õòî ñèë ìàº,
Ãîí³òü ç Ðóñ³ ìðàêè òüìàâ³;
Çàâèñòü íàé âàñ íå ñïèíÿº, —
Ðàçîì ê ñâ³òëó, äðóãè æâàâ³!

(1833)

* * *

Ðóñüêà ìàòè íàñ ðîäèëà,
Ðóñüêà ìàòè íàñ ïîâèëà,
Ðóñüêà ìàòè íàñ ëþáèëà:
×îìó æ ìîâà ºé íåìèëà?
×îì ñÿ íåâ âñòèäàòè ìàºì?
×îì ÷óæóþ ïîëþáëÿºì?..

ÏÎÁÐÀÒÈÌÎÂ²,
ÏÎÑÈËÀÞ×È ªÌÓ Ï²ÑÍ² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²

Äóìà

Îòàê, Íèêîëàþ, âêðà¿íñüê³ â³ðëÿòà
² âåñåëÿòü äóøó, é ñåðöå çàãð³âàþòü;

1 Ðóñü, ðóñüêèé â äàâí³ ÷àñè âæèâàëîñÿ ïî â³äíîøåííþ äî ïðèäí³ïðÿíñüêèõ çåìåëü ³ íàñåëåííÿ, ùî 
æèëî íàâêîëî Êèºâà. Äî ï³âí³÷íèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ çåìåëü öåé òåðì³í ñòàëè âæèâàòè â Õ²V-ÕV² ñò. 
Íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ðóñèíàìè, ðóñüêèìè íàñåëåííÿ íàçèâàëî ñåáå äî íåäàâíüîãî ÷àñó.
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Îòàê, Íèêîëàþ, ðóñüê³ ñîêîëÿòà
Òî âãîëîñ, òî ñòèõà ìàòåð³ ñï³âàþòü.
Àæ ìèëî çãàäàòè, ÿê òî ñåðöå á’ºòüñÿ,
Êîëè ç Óêðà¿íè ðóñüêà ï³ñåíüêà
Òàê ìèëî-ñîëîäêî âêîëî ñåðöÿ â’ºòüñÿ,
ßê êîëî ìèëîãî ä³âêà ðóñÿâåíüêà.
Òàê ãî îáí³ìàº, òàê äî ñåáå òèñíå,
 Ïðèãîðòàº, ³ ëþáóº,
 ² ãîëóáèòü, ³ ö³ëóº,
 ² ïëåùå, ³ ò³øèòü,
 ² ìåäî÷êîì äèøåòü,
Ùî òðîõè íå ñêàæåø: ïóñòè ìåíå, ï³ñíå!

Àæ òóò ³ íåáàâêîì áóéíèé â³òåð ïîâèíå,
Ãîñòèíåöü âæå ³íøèé — îò âæå äóìêó íåñå.
Íåñå òà é êàæå: «Ñþ í³÷ ñòåïàìè ãóëÿâ ÿ,
Íàãóëÿâøèñü äîâîë³, ïî ìîãèëàõ ëÿãàâ ÿ,
Áóö³ìòî ñïî÷èòè, à òî ï³äñëóõàòè,
ßê òî ñòàðà áóâàëüùèíà áóäå ðîçìîâëÿòè
 Ïðî äàâí³ ë³òà,
 Ïðî äàâí³ ÷àñè,
 ßê ñëàâà ãóëà
 Ñâ³òîì âîêðóãè;
 Ïðî ðóñüêèõ áàòüê³â,
 Áîÿð³â, êíÿç³â,
 Ãåòüìàí³â, êîçàê³â».

² ñòàíå ïîâ³äàòè çðàçó òàê ìèëî,
Ñòèõà é âåëè÷àâî, ìîâ íàä ìîðåì öâ³ëà
Öâ³ò-äîëÿ ëþáåíüêî; ïîò³ì ãîëîñí³øå
Çàñòîãíå, çàïëà÷å — ùîðàç òî ñóìí³øå,
Ñóìí³øå, ñòðàøí³øå ãóêíå, çàñêîâè÷å,
Ç-ï³ä ìîãèë, êàçàâ áè-ñü, ñòàðèõ ëþäåé êëè÷å,
 Ùîáè ïîñïèòàòè
 Ïðî ñïèñ, ïðî øàáëþêó,
 Ùîáè ðîçâ³äàòè
 Ïðî îðäó-êàíþêó:
ßê ðóñüêèì ò³ëîì çãîäóâàëàñÿ,
ßê ðóñüêèì êð³âëåì íàïóâàëàñÿ,
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ßê ðóñüêà øàáëþêà âñå ¿¿ â³òàëà,
ßê êðèâèì çóáîì ñåðöå äîáóâàëà,
Â ïóù³ âèã³äíåíüêî íà í³÷ë³ã ñòåëèëà,
Â âîäó ï³ä ìîãèëó ñïàòè êëàäîâèëà.

² çíîâ çãîìîíèòü òè íèøêîì, ìèëî-íåìíî,
ßê â ñóìåðê âå÷³ðí³é, ï³âñîííî, ï³âòåìíî,
² ëóíó ðîçïóñòèòü ãåí-ãåí äîëèíàìè,
² ãîìîíîì øèáíå ãåí-ãåí äóáðîâàìè;
Í³, òî êîìóñü-òî äåñü òàì ïîâ³äàº,
ßê-òî êîëèñü-òî êðàñîþ çàñÿº,
 ßê ïðè ×îðí³ì ìîð³
 Ñåáå çàêâ³ò÷àº,
 Â ñòåïàõ íà ïðîñòîð³
 Âåñåëî çàãðàº,
 ßê â âîäàõ-Äí³ïð³
 Çìèâñü, ïðèáåðåñÿ,
 Ëåãåíüêèì êðèëüöåì
 Íà Äí³ñòåð çàíåñåñÿ;
 Â òèõåíüê³ì Äí³ñòð³
 Ñîá³ ïðèëÿãíåñÿ,
 Êðèëîíüêàìè ñïëåñíå,
 Ñòðÿñå, çëîïîòèòü,
 Ï³ä íåáî, äî ñîíöÿ
 Ãåí-ãåí ïîëåòèòü,
 Ï³ä íåáîì, êðàé ñîíöÿ
 Ñîíå÷êîì ïîâèñíå:
 ² áóäå ë³òàòè,
 ² áóäå ñï³âàòè,
 ² î ðóñüê³é ñëàâ³
 Ñêð³çü ñâ³òó êàçàòè!

(1840–1842?)
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Îëåêñàíäð Äóõíîâè÷

ÂÐÓ×ÀÍ²ª1

ß ðóñèí áóâ, ºñìü ³ áóäó,
 ß ðîäèâñÿ ðóñèíîì,
×åñíèé ì³é ð³ä íå çàáóäó,
 Îñòàíóñü éîãî ñèíîì;
Ðóñèí áóâ ì³é îòåöü, ìàòè,
 Ðóñüêàÿ âñÿ ðîäèíà,
Ðóñèíè ñåñòðè ³ áðàòè
 ² øèðîêà äðóæèíà;
Âåëèêèé ì³é ð³ä ³ ãëàâíèé
 Ìèðó ºñòü ñîâðåìåííèé,
Äóõîì ³ ñèëîþ ñëàâíèé,
 Âñ³ì íàðîäàì ïðèºìíèé.
ß ñâ³ò óçð³â ï³ä Áåñêèäîì,
 Ïåðâèé âîçäóõ ðóñüêèé ññàâ
² êîðìèâñÿ ðóñüêèì õë³áîì,
 Ðóñèí ìåíå êîëèñàâ.
Êîëü ïåðâèé ðàç îòâîðèâ ðîò,
 Ðóñüêåº ñëîâî ïðîð³ê,
Íà àçáóö³ ïåðâèé ì³é ïîò
 Ç ìîëîäîãî ÷îëà ò³ê.
Ðóñüêèì ïîòîì ÿ ïèòàí áóâ,
 Ðóñüêèì ³øîâ ðîçõîäîì
Â øèðîêèé ñâ³ò, ùî íå çàáóâ
 Ç ñâî¿ì çíàòèñÿ ðîäîì.
² òåïåð, õòî ïèòàº ìÿ?
 Õòî êîðìèòü, õòî ìÿ äåðæèòü? —
Ñàìåº ðóñüêåº ïëåì’ÿ,
 Ìîþ ãîäíîñòü ñîäåðæèòü!
Ïðî òî òîá³, ðîäå ì³é,
 Êëÿíóñÿ æèâèì Áîãîì,

1 Âðó÷àí³º — ïðèñâÿòà.
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Çà ïå÷àëüíèé ïîò ³ òðóä òâ³é
 Ïîâèíóþñÿ äîëãîì.
² îääàì òè, ê³ëüêî ìîãó,
 Ïðèéìè òîé ùèðèé äàðîê,
Ïðèéìè îò ìàëåíüêó êíèãó
 ² ñåé ïèñüìåííèé ðÿäîê;
Ïðî÷åº æ íå çàáóäó,
 Ñåðöÿ ìîºãî ñêðóõó
Ïîæåðòâè òè, — ÿ òâ³é áóäó,
 Òâî¿ì äðóãîì ³ óìðó.
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