
Іван Манжура 

 

Іва́н Іва́нович Манжур́а (* 20 жовтня (1 листопада) 1851, Харків — † 3 (15) травня 1893, 

Катеринослав) — український поет, фольклорист, етнограф, журналіст, лексикограф, 

перекладач з російської та німецької мови. Також історик і соціолог, професійний збирач 

гербаріїв флори Дніпропетровщини. 

Літературний псевдонім Іван Калічка. За світосприйняттям — сковородинець. 

Племінник мовознавця Олександра Потебні. 

1884 року оселився в Катеринославі (нині Дніпропетровськ), де мешкав у живописній 

лівобережній Мануйлівці. Тут його прихистив журналіст, літератор Микола Васильович 

Биков, автор біографічного нарису «Ів. Ів. Манжура, український етнограф і поет (1851–

1893)» 

Степ 

Гей  ти,  степ  широколаний,   

Мій  килиме  сріблотканий! 

 

Розпростерся  ти  широко,   

Що  не  скине  й  орле  око   

Твоє  займище  безкрає!   

Гей,  повідай-бо,  мій  краю,   

Де  краса  твоя  розкішна:   



Сива  тирса  срібна,  пишна,   

Що  коневі  колись  крила   

Круті  перса  й  гомоніла,   

Мов  та  хвиля  в  синім  морі   

З  буйнім  вітром  на  просторі?..   

Та  повідай  ще,  де  славні   

Наддніпрянські  твої  плавні,   

Те  таємне,  несходиме   

Царство  звіра  незміриме;   

Твій  Великий  Луг  —  розділля,   

Предковічнеє  привілля,   

Що  у  йому  усіх  нетрів   

Не  сходили  тури  й  вепри?..   

А  гайки  де  чарівнії,   

Що  річки  твої  бистрії,   

Мов  віночки,  закрашали   

Та  дівчаток  спокушали   

Холодком  своїм  темненьким   

На  розмову  із  миленьким?   

А  зимовники-одниці,   

Що  ховались  від  ординців   

У  балках  твоїх  пригожих,   

Де  чумаченьки  захожі   

З  України  прилучали,   



Одпочив  собі  держали?..   

Та  де  й  саме  те  чумацтво?..   

А  те  сплавнеє  да  братство,   

Що  за  матір  шаблю  мало,   

Спис  за  батька  почитало,   

А  рушницю  за  дружину,   

Та  своїй  не  знало  впину   

Вольній  воленьці?..  І  хану   

Та  ледачому  султану   

У  гаремові  заспати   

Не  давало,  пане-брате!..   

Степ  мовчить,  нема  одвіту…   

Мов  козак  той  недобитий,   

Він  од  рани  знемагає,   

А  над  їм  вгорі  кружляє   

Крюк  поганий  та  крюкоче,   

Мов  добити  криком  хоче:   

"Вже  тобі  не  жвотіти.   

Розтеклися  твої  діти,   

Що  пишалися  тобою!   

Ізмарній  же:   

Німотою  знатужений,   

Чабанами  столочений,   

Шахтарями  поврочений,   



Чавунками  передраний   

І  дітками  занедбаний!"  

1890 

 

Ясна  світовая  зірка  —  височенько;   

Гасне  кругловидний  блідий  місяченько;  

 

Тихеє  озерце  спить,  не  зворухнеться,   

Понад  ним  покрівцем  сизий  туман  в'ється;   

Ранній  легкокрилий  вітерець  із  гаю   

Наче  з  ним  шуткує,  наче  заграває:   

То  зів'є  у  купу,  то  розвіє  чисто,   

То  одірве  клапоть  та  й  несе  кудись-то…   

То  із  очеретом  шепче  якусь  мову,   

Може,  про  що  злеє,  може,  про  розмову,   

Ту,  що  він  підслухав  десь-то  цеї  ночі,   

Як  зголів'я  тихо  обвівав  дівочі.   

Духом  сіножаті  паше  усе  свіжим,   

І  тобі  неначе  щось  серденько  ниже,   

Так  і  підмиває,  мов  на  крилах,  вгору…   

Знявся  б  та  й  полинув  по  тому  простору,   

Пошукав  би,  може,  чи  не  зуспів  краю,   

Де  сльози  людської  гіркої  немає.   

(1889) 



 

Веснівка 

«Та вже весна,  та  вже  красна, 

Із  стріх  вода  капле. 

 
Молодому  козакові 

Мандрівочка  пахне». 

Та  тепер  вже  молоденький 

Коня  не  сідлає, 

А  цапині  постоли  він 

На  ноги  взуває. 

Замість  списа  —  бере  косу, 

За  шаблю  —  мантачку, 

За  кирею  ж  одягає 

Свитину  бурлацьку. 

Не  питає  у  дівчини 

В  степу  він  дороги: 

Де  до  Криму,  де  до  Дону, 

А  де  за  пороги; 

А  питає  в  молодої 

Німецької  хати, 

Щоб-то  стати  заробити 

Собі  хоч  на  лати.   

1889 

 


