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Рускихъ
Родинъ.
……………………….
….…….….………

—

—

хара, нѣ Максима, да й Мотря пбшла въ лѣсъ за коро
вою. Корова кудысь въ лѣсъ потягла, коли-бъ ще вед
мѣдь не напавъ... Ось оно якъ... нема нѣкого.

— Ну

що-жь робити!

Я зъ тобою

посижу, пб

дожду.

—

П.

Лѣсъ шумѣвъ....

Пбдожди, пбдожди,

— киваедѣдъ

головою, й поки

я привязую коня до дуба, бнъ придивляеть ся до мене
Въ сёму лѣсѣ завждѣ стоявъ гомбнъ, рбвный, дов слабыми, помутнѣлыми очима. Плохій вже старый дѣдъ:
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гій, наче одгукъ далекого дзвону, спокóйный и смутный, очи не добачають и руки трясуть ся.
наче тиха пѣсня безъ слбвъ, наче смутный споминокъ
— А хто-жь ты такій, хлопче? — пытав бнъ, коли
про минуле. Въ нёму завждѣ стоявъ гомбнъ, бо се бувъ я сѣвъ биля него на призьбѣ. Се пытане я чую коженъ
старый, могутный лѣсъ, котрого не торкали ще нѣ пила, свóй приѣздъ.
нѣ сокира лѣсового барышника. Высокй столѣтній сосны,
— Еге, знаю теперь, знаю, — каже старый и бе
червонуватй й могутнй зъ низу, стояли похмурымъ вбй
скомъ, тѣсно поеднавшись зелеными верхами. Въ низу
було тихо, пахло смолою; крбзь сосновй голки, котрыми
була посыпана земля, пробились папоротѣ: пышно роз
кинули они свои чуднй кучерѣ и стояли нерухомо, не

реть ся зновъ за лапоть. — Отъ стара голова немовь
решето, нѣчого не держить. Еге! тыхъ, що померли,
памятаю, охъ, добре памятаю. А новыхъ людей забуваю
все... Заживъ ся на свѣтѣ.

— А чи давно ты, дѣду, живешь въ сёму лѣсѣ?
двигаючи листомъ. По сирымъ куткамъ пбднимались
— Еге! Давно. Ще Французъ приходивъ
царску
высокй стебла зеленои травы; бѣла кашка схилялась землю — я вже бувъ.
важкими головками, немовь въ тихбй нудотѣ. А на верху!
— Багато-жь ты на своёму вѣку бачивъ. Мабуть
було чути безъ кбнця й краю гомбнъ, начезбтхане ста е про що розказати.
Дѣдъ чудно подививъ ся на мене.
рого лѣса.
— А що-жь менѣ бачить, хлопче? Лѣсъ бачивъ...
Але теперь тй збтханя робились все глыбшими,

у

сильнѣйшими. Я ѣхавъ лѣсною тропою. Хочь неба не було! Шумить лѣсъ, шумить и день и нбчь, шумить зиму и
менѣ видко, але дивлячись на те, якъ хмуриться лѣсъ, лѣто...
я мовь та деревина вѣкъ проживъ лѣсѣ и
я чувъ, що надъ нимъ тихо пбдбймаеть ся велика хмара. Iне примѣтивъ. Отъ вже й въ домовину пора, а подумаю
разъ, хлопче, то й самъ не розберу: чи живъ я
Доба була не рання: помѣжь деревами пробивавъ ся
де- иншій
не-де косый промѣнь заходячого сонця, але по лѣсѣ вжеIна свѣтѣ, чи нѣ... Еге!... Ось якъ!... Може й, зовсѣмъ

у

И

розлягалась сутѣнь. На вечѣръ збиралась буря. На сё-Iне живъ.
Край темнои хмары выявивъ ся надъ лѣсовою по
годнѣ треба було кинутидумку про полюване, абы тбльки
доѣхать до нбчлѣга. Мóй кбнь стукавъ копытомъ объ голеIляною зъ-за густыхъ верхбвъ деревъ. Вѣти сосенъ, що
корѣне деревъ, хропѣвъ и пбдбймавъ уха, прислухаю-Iбули на полянѣ, загойдались за вѣтромъ и гомбнъ по

чись до гучнои лѣсовои луны. Онъ самъ поспѣшавъ до лѣсѣ пбшовъ чимъ далѣ бóльшій. Дѣдъ пбднявъ голову
знакомои лѣсовои хаты.
Iй прислухавъ ся.
Загавкала собака. Помѣжь рѣдкими деревами видко
— Буря йде, — промовивъ бнъ черезъ годину. —
мазанй стѣны. Синій дымокъ ввть ся надъ повислою зе-IСе я знаю. Добре знаю, якъ дерево говорить. Дерево,
ленью; похила хата зъ подранымъ дахомъ стояла пбдъ! хлопче, те-жь боить ся. Отъ и осика — прокляте дере
стѣнкою червонуватыхъ деревъ. Она наче вростае въ зем-I во, все щось лопоче, и вѣтру не маe, а она трясеть ся.

лю, а стрункй й гордй сосны кивають надъ нею своимиIСосна

яснымъ днемъ въ гаю грае, немовь звенить, а
вѣтеръ, она загуде й застогне. Се ще нѣ
сто-Iтольки повѣе
Iчого.
то слухай теперь: я хочь очами погано бачу,
Тутъ живуть лѣсники Захаръ и Максимъ, зъ ко-Iа ухомъ чую: дубъ зачувъ — буде буря.
трыми я завждѣ хожу на полюване. Але теперь мабуть
И справдѣ, купка невысокихъ присадистыхъ дуббвъ,
обохъ нема дома, бо нѣхто не выходить на гавкане здо-I що стояли середъ поляны за высокою стѣною лѣса, за
ровеннои овчарки. Тбльки старый дѣдъ зъ лысою голо-Iмахали
крѣпкими вѣтями и бдъ нихъ понѣсъ ся гукъ,
верхами. Середъ поляны тѣсно одинъ биля одного
ить купка молодыхъ дубкбвъ.

А

вою сидить на призьбѣ и плете лаптѣ. Вусы въ дѣда ви-I котрый можна було розббрати середъ гулкого дзвону
сять мабуть чи не до пояса. Очи въ нёго померкли,I сосенъ.
наче дѣдъ щось забувъ и даремне силкуеть ся пригадати.
— Еге! Чи чуешь хлопче? — каже дѣдъ усмѣхаю
чись мовь дитина. —
вже знаю: загудѣвъ отакечки
— Здоровй були, дѣду! Чи в хто дома?
— Еге! — мотае дѣдъ головою. — Нема нѣ За-Iдубъ — хазяинъ нбчю пбде, ламати буде. Да нѣ, не

Я

— 362 —
зламав! Дубъ дерево крѣпке,

— ось якъ!
— Якій хазяинъ,

хазяину

дѣду?

я, наче сонъ.
не пбдъ силу й самому Памятаю

А

якъ загуде лѣсъ

— усе зга

даю. Хочешь, розкажу тобѣ, а?

Самъ же ты кажешь —

— Хочу, хочу, дѣду! Розказуй!
— Дакъ розкажу-жь. Еге! Слухай!

буря ламае.
Дѣдъ лукаво закивавъ головою,
П.
— Еге! Я-жь то знаю. Теперь, кажуть, такй люде
мене,
знаешь,
—
батькой мати давно повмирали,
пбшли, що нѣчому не вѣрять. Ось оно якъ! А я-жь его
я
ще
малымъ
хлопчикомъ
бувъ.... Покинули они мене
бачивъ, отъ якъ тебе теперь, або й краще, бо теперь
на
свѣтѣ
одного.
Отъ
оно
якъ зо мною на свѣтѣ було.
старй,
въ мене очи
а тодѣ молодй були. Ой-ой-ой! Якъ
Еге! Отъ громада й думае: що-жь намъ зъ симъ хлоп
бачили мои очи зъ молоду!
чикомъ теперь робити? И панъ те-жь собѣ думае. Прий
— якъ же ты бачивъ его, дѣду, розкажи!
— А отъ все одно, якъ и теперь: перше сосна за шовъ на той часъ зъ лѣса лѣсникъ Романъ та й каже

У

Я

его
въ гаю, то дзвенить, ажь стогнать почне: охо громадѣ: дайте менѣ сёго хлопця въ сторожку!
хо-хо-хо! И затихне. А потбмъ зновъ, потбмъ зновъ, — буду годувати: и менѣ веселѣйше буде, и ему хлѣбъ.
каже, а громада бдповѣдае ему: бери!
разъ одъ разу жалобнѣйше. Еге! Бо богато повалить ви Отъ бнъ такъ
хазяинъ за ночь.
потбмъ дубъ заговорить. А на вечѣръ Онъ взявъ. Такъ я зъ того часу въ лѣсѣ й зоставъ ся.
стогне

А

все бóльшь, нбчю й пбде крутить; бѣга по лѣсѣ, смѣетъ
ся й плаче, крутить ся, танцюе и все на дубы налѣтав.
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Тутъ мене Романъ выгодувавъ. Ото-жь бувъ чоловѣкъ
страшный, не дай Господи! Росту невеликого, очи чорнй,
нёго зъ очей,
Все вму хочеть ся ихъ вырвати. А я разъ въ осени й волосе чорне; и душа темна дивилась
бо
все
жите
чоловѣкъ
проживъ
одинъ
въ
лѣсѣ:
люде ка
глянувъ въ бконце: отъ ему се й не по серцю показа
лось: пбдбѣгъ до бкна — тарахъ въ него сосновою ко зали, що ведмѣдь ему все одно, що братъ, а вовкъ пле
лодою, трохи менѣ пики не розбивъ, нехай ему лихо! мѣнникъ. Кожного звѣря бнъ знавъ, не боявъ ся, а бдъ
да й я ему недурный — бдскочивъ. Еге, хлопче, ось людей державъ ся осторонь и навѣть на нихъ" не дививъ
ся. Отъ якій бнъ бувъ — ѣй Богу, правда! Було якъ
бнъ якій сердитый!
— А якій же бнъ зъ себe?
гляне бнъ на мене, наче кóшка менѣ по спинѣ хвостомъ
— А зъ себе бнъ немовь стара верба, що стоить проведе. Ну, а чоловѣкъ бувъ добрый, годувавъ мене,
на болотѣ. Дуже схожій! И волосв якъ суха омела, що нѣчого сказать, гарно, гречана каша була у него коженъ
выростав на деревахъ, и борода така, нбсъ наче вели разъ зъ саломъ, а иншій разъ качку застрѣлить, такъ
чезный сукъ, а пика наче поросла лишаями. Еге! ѣй и качка. Цо правда, то правда! Годувавъ таки. Такъ
Богу! Я таки другимъ разомъ бачивъ его на болотѣ бли мы й жили въ двохъ. Романъ въ лѣсъ пбде, а мене за

у

А

зенько.
хочешь — приходь зимою, дакъ и самъ его пре въ сторожку, щобъ звѣрь не ззѣвъ. А опбсля дали
побачишь. Збйди туды на гору — лѣсомъ та гора поро ему жѣнку Оксану.
сла — та й полѣзь на самe высоке дерево, на самѣ
Панъ ему жѣнку давъ. Призвавъ его на село тай
сѣнькій верхъ. Отъ зъ бдтòль его иншій день и можно каже: Отъ що, Ромасю, женись! Романъ першь казавъ
побачить: йде бнъ бѣлымъ стовбомъ поверхъ лѣса, такъ пану: а на якого менѣ бѣса жѣнка? Цо менѣ въ лѣсѣ

и крутить ся самъ, зъ горы на долину спускаеть ся. робити зъ бабою? Да въ мене й безъ того хлопець в.
Побѣжить, побѣжить, а потóмъ въ лѣсѣй прошаде... Еге! Не хочу я, каже, женити ся. Не привыкъ бнъ зъ дѣв
А де пройде — слѣдъ бѣлымъ снѣгомъ устилав. Якъ чатами возить ся — отъ-що! Ну, да й панъ те-жь хи
не даешь вѣры старому чоловѣкови, дакъ коли небудь трый бувъ. Якъ згадаю я, хлопче, про того пана, такъ
самъ П0ДИВИсь.
и подумаю собѣ, що теперь уже нема бóльше такихъ
Розбалакавсь старый. Онъ кивавъ головою, усмѣ панбвъ — вывелись. Отъ хочь бы й тебе взять; те-жь,
хавъ ся, моргавъ пбдслѣшуватыми
очима. Коли се не кажуть, и ты паньского роду. Може оной правда, а таки
мовь хмара пронеслась по высокому, поморщеному чолѣ. нема въ тобѣ того... настоящого... Такъ собѣ марный
Онъ штовхнувъ мене лбктемъ и промовивъ якось пота хлопець и бóльшь нѣчого. Ну, а той зъ настоящихъ бувъ,
емнО :
зъ старыхъ! Отъ скажу тобѣ, яке на свѣтѣ бува, що
— А знаешь, хлопче що я тобѣ скажу? Оно, звѣс сотнѣ людей одного чоловѣка боять ся, та ще якъ! По

— погана рѣчь, се правда. Хреще дивись ты хлопче на яструба й на курча: обов зъ яйця
ному чоловѣку гидко й побачить таку погану пику. Та вылупились, да яструбъ заразъ у гору летѣти хоче. Еге!
тóльки треба й про него правду сказати. Онъ лиха нѣ Якъ скрикне въ небѣ, такъ заразъ не то що курчата,
кому не робить. Пошуткувать зъ чоловѣкомъ пошуткуе, и старй пѣвнѣ забѣгають. Отъ же яструбъ — паньска
птиця, а курка — проста, мужича.
а щобъ лихо зробить — сёго не бувае.
Отъ, памятаю, я маленькимъ хлопчикомъ бувъ:
— А якъ же ты, дѣду, самъ казавъ, що бнъ хо
тѣвъ тебе потягти колодою?
везуть мужики зъ лѣса товстй колоды, чоловѣкъ може
но, лѣсный хазяинъ

А панъ одинъ на своёму конику ѣде, да
ось оно що! вусы крутить. Коникъ пбдъ нимъ грае, а бнъ навкруги
А якъ не совати нбсъ въ его дѣло, такъ бнъ тому чо дивить ся. Ой-ой! Зобачать мужики пана, забѣгають за
ловѣку нѣякои пакости не зробить. Ось бнъ якій лѣсо разъ, звертають коней въ снѣгъ, самй шашки знимають.
викъ! А знаешь, въ лѣсѣ люде страшнѣйше робили. Пбсля скóльки бють ся вывозючи зъ снѣгу колоды, а
…
Еге! ѣй Богу!
панъ собѣ скаче: ему, бачь, и одному на дорозѣ тѣсно. —
ся,

— Еге! Хотѣвъ

на що

я

таки! Такъ то-жь бнъ розгнѣвавъ зъ тридцять.

на нёго въ бкно дивлюсь

—

Дѣдъ схиливъ голову й кóлька хвилинъ сидѣвъ Поведе панъ брбвю — вже мужики боять ся, засмѣеть
мовчки. Потóмъ коли бнъ глянувъ на мене, въ его по ся — и всѣмъ весело, а похмурить ся — всѣ засумують.
мутнѣлыхъ очахъ немовь блыснула искра.
А щобъ хто пану перечивъ, того мабуть и не було зъ роду.
Ну, а Романъ звѣсно, въ лѣсѣ вырбсъ, паньскихъ
— Отъ я тобѣ розкажу, хлопче, нашу лѣсову по

бувальщину. Було тутъ на сёму самому мѣстѣ... давно... примхбвъ не знавъ и панъ на него не дуже сердивъ ся.

—
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—

— Хочу, — каже панъ, — щобъ ты оженивъ ся,
— И сама ты, каже, стбльки не стоишь, скольки
а на що, про те я самъ знаю. Бери Оксану!
тебе чоловѣка мордували.
— Не хочу я, — одповѣдае Романъ, — не треба
Прийде було зъ лѣса й начне еѣ зъ хаты гнать:
менѣ еи, хочь бы й Оксаны. Нехай на нѣй чортъ же— Иди собѣ! Не треба менѣ бабы въ сторожцѣ!
нить ся, а не я. Ось якъ!
Цобъ и духу твого не було! Не люблю, каже, якъ у
Звелѣвъ панъ принести каньчукбвъ, положили Ро-Iмене баба въ хатѣ спить. Духъ, каже, поганый!
мана, панъ его зновъ пытае:
Ну, а опбсля нѣчого, притерпѣвъ ся. Оксана
I
— Будешь, Романе, женитись?
Iбуло хату вымете й вымаже, посуду розставить; блы
все, ажь серцю весело! Романъ бачить, гарна баба,
— Нѣ, — каже, — не буду.
— Сыпте-жь ему, — каже панъ, — въ матню, по троху й привыкъ. Да не тóльки привыкъ, хлопче, а
скбльки влѣзе.
ставъ еѣ любити, ѣй Богу, не брешу! Отъ яке дѣло зъ
Засыпали ему таки чимало; Романъ на що вже здо- Романомъ выйшло. Придививсь добре до бабы, потóмъ

а

а

и каже:
ровый бувъ, а все-жь и ему остогидло:
— Киньте вже, — каже, — буде такъ! Нехай
— Отъ спасиббгъ панови, добру мене навчивъ. Да
же
вѣ, каже, всѣ чортяки вбзьмуть, чимъ менѣ зъ-за бабы
I и я-жь таки нерозумный бувъ чоловѣкъ: скóльки кань
указъ прийнявъ, а оно, якъ теперь бачу, нѣчого й по
стóльки муки приймaти. Давайте вѣ сюды, буду же
нить ся!
Iганого нема. Навѣть ще й добре. Ось оно що!
Отъ пройшло скбльки мѣсяцѣвъ, я й не знаю скóль
Живъ въ дворнѣ
пана доѣзжачій Опанасъ Пвид-!
кій. Приѣхавъ бнъ на ту пору зъ поля, якъ Романа же-Iки. Лягла Оксана на лавкуй стала стогнать. Въ вечерѣ
нитись заохочували. Почувъ бнъ про Романову бѣду —Iзанедужала, а въ ранцѣ проснувъ ся я, чую: хтось тон

у

бухъ пану въ ноги. Таки впавъ въ ноги, цѣлуе...
Iкимъ голосомъ квилить. Еге! думаю я собѣ. То-жь, ду
— Чимъ, каже, вамъ, милостивый пане, чоловѣка! маю, мабуть, дитина вродилась. А оно й справдѣ такъ
…
мордувать, кращея на Оксанѣ оженюсь, слова не скажу. було.
Еге! Самъ таки жениться на нѣй хотѣвъ. Отъ якій!
Недовго пожило оно на бѣлому свѣтѣ. Тóльки й
чоловѣкъ бувъ. ѣй Богу! Отъ Романъ було зрадѣвъ, Iжило, що зъ ранку до вечера. Въ вечерѣ й пищать
повеселѣйшавъ. Ставъ на ноги, завязавъ матню й каже:Iрестало. Заплакала Оксана, а Романъ и каже:
— Отъ и нема дитины, а якъ ви нема, такъ
— Отъ, каже, гарно, тóльки щобъ тобѣ, чоловѣче,

пе
не
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трохи ранѣйшь приѣхати! Да й панъ те-жъ завждѣ такъ! треба теперь и попа звать. Сховаемо еѣ пбдъ сосною.
Отъ такъ каже Романъ, та не то що каже, а
Не розпытае толкомъ, може хто охотою женить ся. Заразъ схопили чоловѣка й давай ему сыпать! Хиба по! такъ и зробивъ: вырывъ могилку й заховавъ. Онъ та
мечки старый пень стоить, громомъ его спалило... Такъ
христіяньски такъ робити? Пху!...
Еге! Онъ инколи й пану спуску не дававъ. отъ то-жь и е: та сама сосна, де Романъ дитину заховавъ.
якій бувъ Романъ! Якъ вже розсердиться, такъ до него! Знаешь, хлопче, що я тобѣ скажу: и доси, якъ сонце
було не приступай ся, хочь бы й панъ. Ну, а панъ бувъ I сяде и збрка надъ лѣсомъ стане, лѣтае якась пташка

У

него, бачишь, друге на умѣ було. Звелѣвъ и кричить. Охъ, и жалббно квилить та пташина, ажь
хитрый!
зновъ Романа розтягти на травѣ.
серце болить! Такъ ото-жь и в нехрещена душа: хреста
— Я, — каже, — тобѣ дурному пастя хочу, а ты I собѣ просить. Хто письменный чоловѣкъ, по книжкамъ
н6съ вернешь. Теперь ты одинъ, якъ ведмѣдь въ бер-I вчивъ ся, то, кажуть, може ѣй хрестъ дати и не стане
лозѣ, й заѣхать до тебе не весело... Сыпте-жь ему дур-I она бóльше лѣтать. Да мы отъ тутъ
лѣсѣ живемо,

у

А

ты, Опанаce, йди собѣI нѣчого не знаемо. Она лѣтае, она просить, а мы тбльки
ному, поки не скаже: годѣ!
къ чортовбй матерѣ. Тебе, каже, обѣдать не звали, такъ кажемо: „геть-геть, бѣдна душа, нѣчого мы не можемо
ты самъ за столъ не сѣдай, а то, бачь, яке Роману уго-Iзробити!“ Она заплачей полетить, а потóмъ зновъ при
Iлѣтае. Охъ, жалко бѣдну душу!
щенв? Коли-бъ тобѣ такого-жь не було!
(Конецъ буде.)

А Романъ вже й справдѣ розсердивъ ся. Еге! Ѳго
дують таки добре, бо тодѣшнй люде, знаешь, вмѣли гарно
каньчуками шкуру зшускати, а бнъ лежить собѣ й не
каже: годѣ! Довготерпѣвъ, а все-жь таки пбсля плюнувъ:
— Недбждеть ся ви батько, щобъ зъ-за бабы хри-

стіянину отакъ сыпали та ще й не щитали. Годѣ! Цобъ
вамъ руки повсыхали, бѣсова дворня! Навчивъ же васъ
чортъ каньчуками робити! Да я-жь вамъ не снбпъ на
току, щобъ мене отакъ молотили. Коли такечки, такъ …
…
ось же я й женю ся!

А панъ собѣ регоче:
— Отъ, каже, й гарно,

В.

Переклаеъ

Масловъ-Стокóзъ.

…«оо…
…
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ѣздивъ дѣдичь за границю,
Назадъ повертае,
Отъ гуменный на границѣ
Пана и витае.
Поклонивъ ся, привитавъ ся...
— А що тамъ Иване?

теперь на весѣлѣ хочь сидѣть тобѣ й не можна, за те танцювати-мешь ббльше...
Веселый бувъ панъ, ѣй Богу, веселый. Еге! Та
тбльки опбсля зъ нимъ погане лучилось, не дай Богъ

А гуменный ему каже:
— Та все гараздъ пане.

нѣ одному хрещеному. Справдѣ нѣкому такого не побажаю. Може й жиду не треба такого бажать. Отъ що я
думаю!...
Отакъ то Романа й оженили. Привѣзъ бнъ молоду
жѣнку въ сторожку; першь все лаявъ ся, да попрѣкавъ

Дѣдичь оббзвавъ ся.
— Та то, пане, що вашь ножикъ
Складаный зломавъ ся.
— Ну, зломавъ ся, такъ зломавъ ся,

своими каньчуками.

Що тамъ споминати!

Одно тóлько...

—А

що тóлько?

—

— 364 —
Хоче щось пытати,
Але Мошко: — Прочь, еврейка!

Хлопцѣ изломали,
Лишь не грались, а сивого
Коня бѣлували. —
— А зъ чого-жь то сивый згинувъ?
— Панѣ хорували,

—

Пашла, дура, спати! —
Пбшла Сура, лягла спати,
Мошко похожае,
Що высмолить одну чарку,

То и

заѣдае.

Ажь ось рантомъ до коршомки
Пбдъѣзжають сани,
А на саняхъ хитаеть ся
Москалина пяный.

За лѣкарствомъ якъ погнали,
То и пбдóрвали.
— То и панѣ хорувала?
Ахъ Боже мóй, Боже!
Що-жь, здорова моя панѣ?

Завдавъ собѣ, якъ видить ся,
Таки добре гарту,
А ще кричить: — Ей еврейка,
Подай сюда кварту! —
Встае Мошко изъ за столу,

Говори, небоже!
— Помолѣть ся, пане Богу!
День лишь хорували,

А

на другій одъ пожару
Богу й душу дали.

Дверѣ одхиляе:

Одъ пожару? Цо такее?
Просте, пане, дѣло:
Якъ зайнявъ ся тбкъ у пана,

какая тутъ еврейка? —
Зъ серцемъ промовляе:
— Здесь ассесоръ, не еврейка!
Пашолъ вонъ, скатіна!
И не смей ты безпакоіть

— Да

—
—

То все й погорѣло.
— Панѣ вмерла! Все згорѣло!
Будь здоровъ Иване! —

— Цо-жь

Повернѣть ся, пане! —
тамъ, голубе Иване,

Свово гаспадіна! —
Схвативсь москаль, якъ не було,
коршму вбѣгав
Та що силы нагайкою

Якъ тамъ бѣдна дочка?

Якъ жидюгу зкраe...

нѣчого, уповила
Хлопця якъ линочка!

Одъ однои панъ ассесоръ
Десь издымѣвъ зъ хаты,
А москаль тогдѣ до столу —
Давай балювати:
Пе вишнѣвку — губы липнуть,

—А

ще-жь панна ваша дома,

—А
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ему вишнѣвки,

Подав

Певне хлопцѣ мали гратись
Тай мали зломати.
— Таки правда, ясный пане,

У

—

Спомянувъ тутъ бѣдный дѣдичь
Чорта и чортицю,
Плюнувъ зъ лиха, сѣвъ на бричку:
— Рушай за границю!
50.

Мо

ш

к о а с с е с о р ъ.

Чи исправникъ, чи ассесоръ,
Чи друга огида
Забула ся колись шпагу
На коршомцѣ въ жида.
Бере Мошко тую шпагу,
До боку чѣпляе,
Бере тхурѣ на голову,
Міны добирае.
Добравъ міны станового,
Стае середъ хаты:
— Ей, еврейка! Дай вішньовки!
Ставъ репетувати.
Выбѣгае его Сура:
— Цо ты, Мошку, що ты? —
Але Мошко давай Сурѣ

У маму пороти.
— Да какой я

тебе Мошко,

Бвсова жідовка!
Відішь, хто я?
ассесоръ
Падавай вішньовка! —

Я

Измѣрила его Сура
Дивными очима,
Понизала зъ чудъ та дива
Бѣдная плечима,

Цупакъ

надзѣваный...

Зтеребивъ все москалина
Тай поѣхавъ пяный.
Встала Сура, нема Мошка,

Тай собѣ гадав,
Що десь може якъ ассесоръ
Службу одбувае.
Але якось зъ горы сѣно
Тра було скидати,
Выйшла Сура изкидати —
Намацув пяты.
— Чи не ты то, каже, Мошку?
Мошко оббзвавъ ся,

—

По маленьку, по тихеньку
Зъ сѣна пбдбйнявъ ся.

— Суро моя! — Обнявъ Суру
Тай почавъ казати,
Якъ то его москалина
Выпудивъ изъ хаты.
А тебе-жь шпагу було,
Якъ ты ему давъ ся? —
Якъ згадали ему шпагу,

—

у

Мошко ажь пбднявъ ся.
— Та щобъ ему, моя Суро,
Зъ лихомъ такъ икнулось,

Якъ менѣ за мою шпагу
Зъ головы забулось!

Тай думае: Отъ

недавно
Судовй тутъ пили,

Може й справдѣ мого Мошка
Становымъ зробили.

-ъ еъeаseз

—

—
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—

Хльоснувъ дякъ, конята шарпнули и бричка хутче
покотилась, и таки добре, бо зъ горы було.
— Ге, — почавъ далѣ старый, — то твоѣй матери

СВИДНИЦКОГ0.

вже можна заспѣвати: богослова рождшую!
маешь женитись? — додaвъ.
— Не якъ же й попомъ станешь.

(Конець.)

XIX.

Ге!

А ду

— А я дѣвчатъ такихъ знаю! такихъ... А якои ты
Другій рбкъ минавъ пбсля сего, якъ по косовицѣ,
на пбвъ дороги бдъ Камянця до Гайсина тюпали конята хочешь: хазяйки? богатои? гарнои? розумнои? чи щобъ
въ подертбй бричцѣ. Хитавсь собѣ
старбмъ брылѣ пу все разомъ?
ховбмъ, полатанбмъ, старый панотець, а вѣтеръ розчѣ
— Найлучче, якъ бы все разомъ, а прейма, ко
сувавъ его лыскучу, срѣбломъ бѣлу бороду. Встрягъ ли-бъ гарна и богата.
— Добре, сынашу, загадуешь.
на себе-жь ты ди
старый въ солому по самй пахвы; она спинаеть ся, ду
бала стаe, смѣтить по дорозѣ, а ему, трохи молодшому вивъ ся? Та ты, голубчику, такій мерзкій вдавъ ся, що
за свѣтъ, хочь коза зъ вовкомъ вѣнчай ся. Дякъ ньокае й свята зъ неба не полюбить, хочь ѣй вже й не треба
та пугою поводить, — тонка-жь бо була! хочь ячмѣнь хлопця.
Клѣпнувъ окомъ Робусиньскій и мовчить, та зажа
молоти! — а панотець куняе. Стукнуло колесо на ямку,

у

А

а старый носомъ у колѣно, ажь брыль на очи насунувъ
ся и зъ очей слёзы покотились, тай запшавкавъ: -— Вра
жого сына ямка! Натовкъ носа, що ще посинѣе, чого
доброго! — И помацуеть ся за нбздры та поглядае
на
пальцѣ, чи не йде кровь зъ носа. За такою роботою про

А

рѣвшись ще й поганьшій ставъ.
старый поглянувъ на
него и шавкав: — Ты-жь небоже не гнѣвайся, а ббгме
такій-всь вдавъ ся, що ажь фе! Гидко й спогадати.
— На те я, — каже Робусиньскій, — хлопець,
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щобъ на красу не зважали.
— Твоя правда, — озвавcь старый. — И нашй попы
друхавъ ся, глянувъ по бокахъ; а тамъ зббжжя шеле
стѣло, дальше синѣвъ лѣсъ по горахъ та перегбркахъ, такъ: хочь квачь — товкмачь! Та я берусь сватати, а
а попереду на другóй горѣ щось дыбало. Старый и не не знаю, якъ звати молодого.
— Ипатій Робусиньскій, — каже той.
додивлявъ ся, бо знавъ, що не добачить.
— Ну, пане Робусиньскій, — почавъ панотець, —
Було вже близько полудня, якъ дóгнали проѣздячи
того прохожого. Ишовъ бнъ, якъ видно, здалеку, бо вже такъ поѣдемъ свататись, га? Тай имя-жь бо мавшь, —
борода таки добре стернею вросла. На плечахъ емуякась Додавъ, — клапатый, клапатый! Коли-бъ ще слѣпый та

одежина суконна чорна зъ сѣрою пбдшевкою и невелич жовноватый, то й малювати-бъ не треба. Про те жени
кій вузликъ. На собѣ мавъ шаравары въ клѣтки и жи тись поѣдемъ. А я гарну тобѣ дѣвчину за хустку вы
летку якусь рябомызу, на головѣ кечкетъ добрый. Зъ! мѣняю!
себе бувъ така машкара, що якъ бы змалювати, то чи!
Въ такихъ и иншихъ розмовахъ проѣхали они и день
й повѣривъ бы хто, щобъ на свѣтѣ могла бути така лю-I и другій. Старый не пустивъ Робусиньского до дядька,
дина; лиця шрамоватй, на однбмъ оцѣбѣльмо, борода куп-! а взявъ до себе. И вже выбрались за Ббгъ и Тепликъ
ками росте, попбдъ носомъ такожь борозны та межѣ, минули. Чималолѣсбвъ переѣздили они, а отсе въѣздили
ще й жовноватый до всёго. Отсе бувъ Робусиньскій.
въ страшный-страшеный, въ Бутову. Дубы ажь небо
силу скбнчивши курсъ, бнъ добравъ ся до якогосъ дядь-I пбдпирають, липы порозростались, кленина, чорнокленъ,
ка, а тамъ — чи тй проводы обóзвались, чи що — бе берестъ, грабина, низомъ лѣщина, свидина, гордовина и
сѣли его жовны; то й повалявъ ся мало не два роки; I всяке дрббне дерево. Ажь любо окомъ глянути. По до
а се вже йшовъ зъ Камянця, взявши билетъ на
женитьбу, розѣ бдъ Теплика до Камянокъ есть поперечный яръ и
щобъ попомъ стати. Поздоровкавшись, почавъ старый! поздовжный выдолинокъ. Тымъ яромъ рѣчка текла,
зъ брички:
тымъ выдолинкомъ дорога йшла, — тамъ гуляли гай

на

— Чи

не семинаристъ?

—

дамаки и була гайдамацка криниця. Теперь тамъ ланы
и промѣжь пашнѣ пнѣ чорнѣють та де-де дубки лѣторо
слй або старй голѣнатй. Вытяли паны лѣсъ, вода высо
Бувъ.
хла и бдъ рѣчки рбвчакъ зоставъ ся, а бдъ криницѣ й
Чи далеко-жь Богъ провадить?
слѣду нема, — и все дубы-кривундяча, обчѣмханй, що
До Браславля.
гиля на вершку, мовь шапка на дрючку. Хто-бъ дога
Чи въ самe Браславля, чи поблизу?
давъ ся за лѣтъ тридцять назадъ, що въ Бутовѣ не буде
Поблизу, — бдказуе той.
де бдъ сонця сховатись? що въ Бутовѣ не буде кблка
Черезъ годинку часу панотцевымъ конямъ було на заколесникъ? А такъ оно сталось! Тодѣ вже тяли
Бутову, якъ отсе старый ѣхавъ зъ своимъ молодымъ.
скóлькома пудами тяжше, бо й Робусиньскій ѣхавъ.
— Цо-жь ты сынашу, сирота, чи такъ безталанный? Вбираючись въ гущавину, де саме холодомъ повѣяло,
Сирота.
панотець каже: — Тутъ треба конѣ попасти, тай самй
А ще довго лямку”) терти?
покачаемось въ травѣ.
Вже дотеръ.
Звернувъ дякъ зъ дороги и стали пбдъ липою. Поки
Се-бъ то вже кончившій?
дякъ конѣ то розпрѣгъ то попутавъ, панотець бдóйшовъ
Посоромивсь Робусиньскій признатись, то й каже: трохи на ббкъ и розпрбстеръ ся на травѣ. Робусиньскій
— Ось билетъ на женитьбу, вже на попа.
и собѣ лѣгъ недалѣчко, выставивши грудницю, щобъ
— Торкай! — гукнувъ старый на дяка, — нехай провѣяло.
и кобылки знають, що кончившого везуть.
— А знаешь, сынашу, що я тобѣ скажу? — почавъ
пытае.

Нѣ вже, — бдказуе той.
Але бувъ ?

*) Лямкою зоветь ся линва, котрою тягнуть байдаки горѣ
се робота дуже важка, черезъ те й усяке бѣдоване зо

водою;

вуть: тягти або терти лямку.

— Прим.

ред.

панотець

—

розмову.

А

що?

— Я ѣсти

—

пытав Робусиньскій.

хочу.
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— И я не бдъ того.
— То ходѣмъ та воды

бнъ, що и его батькбвску хату на пбдмурку зъ подвб
пан ремъ видно було, якъ на долонѣ.
отець. — Тутъ близенько чудо не криниця, гайдамацка
— Тпррру! — ставъ жидъ пбдъ колыворотомъ. Ла
зветь ся.
новый постогнуючи злѣзъ зъ курѣня ворота бдчинити,
— Ходѣмъ, — озвавcь Робусиньскій.
а Антосьо выглянувъ зъ брички. — Здоровй були, мои
напемось,

—

каже

Пбднявсь панотець на ноги, вставъ и Робусиньскій Солодьки! — подумавъ бнъ. — Солодьки, Солодьки, —
тай пбшли дорогою, а тамъ звернули на ббкъ тай пб каже самъ до себe, — а житя гóрке, не солодке.
шли стежечкою, спустились въ ярокъ, придержуючись
— Се вы, паничу? О, дай же вамъ Боже здоро
за лѣщину то-що. Зъ пбдъ корѣня зъ пбдъ вербы же влячко! — привитавъ его лановый.
рело било, що й кулакомъ не заткати. Добрй люде вы
Привитавъ ето и Антосьо добрымъ словомъ, — пб
копали ямку и вправили кадббъ тай стала копанка. Той
знали ся. Се той самый дѣдъ, що назадъ тому пятнад
тбльки пивъ воду зъ копанки, хто приходивъ зъ бань
цять лѣтъ на баштанѣ сидѣвъ, якъ Антось о ще бувъ
кою, то-що, и то не тутъ, а тамъ, куды воду нѣсъ.
дитиною.
Тутъ же всѣ, й старй й малй нагинались до жерела,
— Цо-жь, паниченьку, — зашавкотѣвъ старый, —
пили и не бдпивались и воды не каламутили. Мало сего,
вы може на батюшку до насъ ѣдете?
щей умывались. И панотець потурбувавъ свою старбсть:
— Якъ то?
нагнувъ ся до жерела, ажь почервонѣвъ, и бороду по
— А хиба-жь вы не знаете, що насъ батюшки
мочити не жалувавъ.
Напивсь и Робусиньскій, та вже вже нема?
листочкомъ, а не нагнувъ ся.
— Нѣчого не чувъ.
Вернувшись до брички казавъ старый дякови вый
— Ого, вже другій мѣсяцъ, якъ повезли.
няти ящикъ зъ ковбасами та пляшку горѣлки и розб
— Куды?
стлались пóдъ деревомъ закусувати. Закусивши та за
-— Ньо! — гукнувъ жидъ.
снувши, рушили зъ мѣсця, а на вечѣръ були вже уста
— Тѣдьте въ двброкъ, панѣматка вже на старбмъ
рого коло столу. Нѣ роду нѣ плоду не мавъ старый, оббйстю.
то й радъ бувъ, що жива душа е въ хатѣ, а не знавъ,
— Цо оно таке? — подумавъ Антосьо. — Якйсь
що та душа часникъ ѣла. Причепуривъ его на свбй
дива выробляють ся. Не дурно-жь менѣ такъ сумно
коштъ, назначивъ ему конѣ и фѣрмана: — Се тобѣ, —
було цѣлу дорогу.
каже, — ѣздь, розглядай! А приходъ добрый зайнявъ
Отъ вже й греблю проѣхали и до хаты повернули, а
еси, то й посватаешь хочь яку кралю.
сумно Антосьови; не прояснювалось, нелекшало на серцѣ,
Погана врода допомогла Робусиньскому. Поки бнъ
инакше, що отъ-отъ материнъ
выходивъ ся зъ жовнóвъ, ректоръ семинаріѣ ставъ ар нѣ разу не вдарилось якъ
хиреемъ, а инспектора тамъ же ректоромъ зробили. Лю голосъ почуе. Отъ и въ ворота въѣхали.
Давно вже Антосьо бувъ на сѣмъ дворищѣ, и за
бивши Робусиньского въ семинаріѣ, сей не цуравсь его !
стиснуло, що бдъ усего пусткою бдгонить.
й послѣ, и якъ ставъ представляти архирееви, що при- I серце его
новый, на тинъ
рода его скривдила, то-що, то й вытупкавъ ему добру Ось передъ бкнами здоровый хрестъ
парафію, чуть не найлучшу на все Подóле. Зъ такимъ спертый. Нѣкого-нѣкогбсенько нема, тóльки гусей купка
билетомъ до кождого батька приступишь, а въ тóмъ и передъ порогомъ, квочка зъ курчатами ходить та хлоп
и вся штука, щобъ батькови подобатись, бо на дѣвчатъ чикъ середъ подвбря рукавъ собѣ грызе, и кбнь выпавъ
Фоня, бо таки
рѣдко хто зважае: и дикій кóнь приручить ся, а жѣнка ему зъ рукъ. Не пбзнавъ Антосьо, що се
…
вырбсъ,
сорочцѣ,
и
вже
не
въ
червонбй
а
въ бѣлóй; ру
присмирѣе, — думають попы.
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лбктяхъ, що ажь ко
Зъ такими фундушами шатнувъ Робусиньскій по пан кавы заялозянй поморщились на
стали,
збѣглись,
Iроткй
штанцѣ такожь
ноги босй та чор
отцяхъ, де тбльки чувъ дѣвчатъ.
А тымъ часомъ пбдъ Солодьки пбдкочувавсь жи нй, а волосв на головѣ ажь побѣлѣло бдъ сонця. Ббльше

дóвскій вóзъ и на ньому сидѣвъ Антоній Люборадскій,
кончившій курсъ богословскихъ наукъ. Бакены мавъ гу
стй та чорнй, вуса добрй, очи быстрй та живй, чоло вы
соке, лице не назвышь бѣле, бо не шанувавъ ся, и на
пцокахъ кровь грала.
Тіею-жь дорогою ѣхавъ отсе Антосьо, що й тодѣ,

у

якъ
перве вертавъ ся зъ шкблъ, ще зъ Крутыхъ до
дому. И теперь, якъ тодѣ, зббжѣлля шелестѣло, и снопы
то стояли то въ пяткахъ лежали, такъ же рябѣли жен
цѣ, такъ же чорногузъ дыбавъ по горѣ, коники ловивъ, —
и Солодьки такъ же звбльна выказувались зъ за горы,—
все такъ же було, якъ и въ давнину. Та самъ Антосьо
вже не такій бувъ: вже не рвалось ему серце до дому,
не кипѣла кровь до отця-неньки, не тягло на баштанъ,

навѣть собаки не було.

— почавъ

I

— То ты, Фоня?

!
!

Фоня вырячивъ очи.

— Фоня, а, Фоня!

Антосьо.

где папа?

— почавъ

Антосьо

Iзновъ.

— Дя-дя! — закричавъ хлопчикъ и драпонувъ по
Iза хату, тóльки закурилось.
— Отъ тобѣ й радбсть!— шодумавъ Антосьо и каже
до жида: — Позносишь, я скажу куды. — И пбшовъ
Iдо хаты.

Всѣ дверѣ побдмыканй були, то не трудно догада
Iтись, по хозяѣ не далеко. И справдѣ, поки жидъ позно
Iсивъ, поки що, прийшла мати вже въ сльозахъ.
!
— Сынку мбй, сынку! — заголосила зъ разу. —
Нема вже Орисѣ!
I
— А де-жь? —якось жалóбно промовивъ Антосьо.
— На цвинтари, сынку! Отъ и хрестъ для неи.
Тольки й заробила въ свого Тымохи, що чотыри дошки,
Iа хрестъ я вже своимъ коштомъ ставлю.
Щобъ затамувати сльозы, Антосьо почавъ лѣпити

не манили до себе тй бѣлй хатки въ зеленыхъ садоч
кахъ, нѣ та убога деревляна церква, що понуро стояла
середъ села одъ свята до свята на всѣ замки позамы
кана. Не ждали хлопцѣ нѣ ихъ быстрй конѣ. Сидѣвъ
неборакъ наче задумавшись, а справдѣ дививсь на сте
белину, що выставилась зъ вѣчка и тряслась, дрожала
разомъ зъ нимъ, разомъ зъ бричкою. Не хутко побачивъ I папиросу и пытае:

— А де-жь

Текля?
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— Поѣхала

— Хто смѣе?
— Еге! Наѣдуть оцѣнщики, оцѣнять и выкидають.
— Отъ тобѣ й радбсть! То пиши хутче та подавай!
й! Не ѣй, то тoбѣ достанеть ся, а не кому чужому. Бо

за маляремъ, щобъ хрестъ сестрѣ по

малковавъ,

— Буде, мамко, бо й я буду плакати!
— Плачь, сынку, плачь, та моли ся,

бо Орися
безъ сповѣдѣ вмерла.
справдѣ якъ ще выженуть, то пропащій свѣтъ.
— О Господи! Чи я въ таку годину выѣхавъ, чи I
— А выженуть, выженуть! Теперь таке по стано
що! — каже Антосьо, и смокче ту бѣдну папиросу, а I вленіе выйшло, щобъ причтъ угромадскихъ хатахъ живъ.
сльозы ему ажь на жителку течуть.
— Оттамъ до тристенного! якъ въ шинку, що зъ
— Отой собака — хошила щось говорити стара, села й мастильщики и все! Добре покóйнй татуньо роз
казували, що то й твбй тато покóйный ще знавъ. Ка
та Фоня выглянувъ
дверѣ.

— Ходи до

у

мене, сирбтко!
Ввбйшовъ Фоня.

—

жуть було обыдва, ще духовне владеніе

почала она.

прийдеть

въ

из

можденіе.

— Цо-жь, паничу, треба менѣ ѣхати, — почавъ
жидъ прийшовши до хаты.
— А мама де?
Одправивши жида, Антосьолѣгъ спочити по дорозѣ,
Татко вбили фляшкою.
а тй пбшли по хозяйству, а малярь розклавъ камѣня
А татко де?
тай пбшовъ до пинку и вернувсь ажь у вечерѣ, мокрый—
хочь выкрути. Лѣгъ спочити Антосьо, та не спалось ему. —
Повезли
фурдигу.
Що за лукавый свѣтъ! — думавъ бнъ, — що за темный
А й ты такій будешь, якъ твбй татко?
Нѣ.
людъ! Хочь бы на те вже зважали, коли нѣ на що не
хочуть, що Богъ жѣнку сотворивъ пбсля чоловѣка, то
А якій же?
Не бдказавъ хлопець, а ставъ пручатись: — Пу она, значить, и старша. Почавъ же Господь творѣне
стѣть мене, пустѣть!...
зъ багна, бдъ неживого перейшовъ на живе, бдъ чер
Пустила баба внука, та бнъ и побѣгъ, тóльки дверми! вяка до скотины, тамъ до чоловѣка, и закбнчивъ Евою,
стукнувъ.
найкрасшимъ сотворѣнемъ. Адамъ чоловѣкъ старшій бувъ
Антосьо сидѣвъ, якъ камѣнный, сльозы ему такъ за все, а Ева й за Адама, за свого чоловѣка старша.
Чоловѣкъ для жѣнки, якъ дерево для птицѣ, земля для
и позасыхали на лицѣ и папироса въ руцѣ погасла.
травы, вода для рыбы, — тымъ, щобъ було де жити,
— Отъ таке то зъ кацапами! — почала мати.
— Я вже знаю, — озвавcь Антосьо,—за що-жь се? тóй, щобъ було за кимъ жити. Чи й зъ мене, моя Га
— Наробивъ такого въ церквѣ, ще ажь запечату лочко, выйде такій же Азіятъ? О, нѣ! Я знаю, щó то
А хто се? — пытае она его,
Дядя, — озвавcь хлопець.

показуючи на Антося.
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вана стоить. Она покóйниця й почала на него гримати,
а громада передъ тымъ уже подала на него бумагу.
Отъ бнъ и почавъ:—То й ты на мене! той ты на мене!
А самe сѣвъ ѣсти. То якъ стояла на столѣ зелена фляшка —

жѣнка. Ты въ мене будешь паслива. Панувати-му тебе,
якъ око въ головѣ, зброчко моя ясна ! — И зòтхнувъ,
полежавъ щось безъ думокъ, а тамъ и зновъ почавъ:
— пастырѣ якй, Боже милосердный! Насмѣшники, а
та ще давня, що и въ камѣнь не розббеть ся — що то не пастырѣ. Отъ якъ я выйду на попа, то заразъ школу
давнина!—такъ, кажу, бнъ схошивъ туфляшку въ руки заведу, учити-му дѣтей, стояти-му за громаду передъ
та такъ и пустивъ въ Орисю тай попавъ еѣ по-за-ушь — паномъ, передъ судомъ, передъ царемъ. Заѣдять? То
збгнулась нещаслива на свое лихо. Якъ упала она, то що? Христосъ давъ намъ взбръ собою, я послѣдую Ѳму.
…
вже й не ста ВаЛа.
На що они зважають?
„Образъ будьте стаду“ — имъ
— Гараздъ ! — бдказавъ Антосьо. — Теперь и я говорить ся, а они безобразіе стаду. И самй якъ стадо
скажу, якъ Мася: òто вамъ по п о віче.
яке тóлько ѣдять, ѣдять ся та множать ся. Та и стадо
— Кацапы, сыну, кацапы! — пбдхопила стара ажь не такъ, бо хочь купы держить ся, а они розполохане
I стадо, и то не овещь безсловесныхъ, а свиней. Господи
пбднявшись зо стóльця.
мбй, Господи! не вже-жь я такій буду? Не дай менѣ
— Згадавъ я Масю, — де она?

—

А

Я

И чутки

нема. Розказуе молодиця, що въ нихъ загинути!
буду добрымъ попомъ!
Само собою коли починаеть ся думати, то сонъ уже
не вбзьме. И Антосьо покачавъ ся, покачавъ ся тай уставъ
и почавъ на скрипцѣ голосити, такъ голосити, що й камѣн
ный заплакавъ бы. А бнъ побѣлѣвъ та пожовкъ, губы ему
посинѣли и тóльки дрожать, а пальцѣ такъ и лѣтають.
— И се гараздъ! — озвавcь Антосьо. — Оттакъ То соловейкомъ защебече, то засвище, то затьохкае, то
то нашй пбшли! А на Теклю нѣхто не насватуеть ся? такъ зайойкоче, по сльозы самй ллють ся, мовь бы
— Бувъ якійсь Робусиньскій.
тамъ пбдъ лобомъ хто мокре клочя здусить. Скрипка
— Робусиньскій! — скрикнувъ Антосьо. —Та Боже такъ и говорить, ажь вымовляе. Не часъ, не годину роз
васъ сохрани и въ хату его пускати. Се таке ледащо, I мовлявъ неборакъ на своѣмъ инструментѣ, недвѣй не три
що й не сказатп! Гбршь Тымохи буде.
слухали его та слѣзми заливали ся мати зъ Теклею;
Стара ажь перехрестилась. — Най минае! — каже. а далѣ й годѣ сказавъ, поклавъ скрипку на стблъ и по
Тодѣ вже стара докбнчила, якъ увóйшла Текля и
ходити здовжь и поперекъ та тольки збтхае, якъ
чуѳ, що хлипають у другóй хатѣ. Онъ и выглянувъ, а то
малярь за нею.
мати и Текля.
— Якъ же приходъ? — пытаe Антосьо.
думала, що ты займешь, або за Теклею по
— Чого-бъ я плакавъ! — почавъ хлопець, — наче
—
служила,

що она почала туркати свому чоловѣкови :
кинь тай кинь се мѣсце а шукай собѣ другого, де дальше
бдъ мого роду. Менѣ, каже, соромно й признатись до!
него. Отъ Кулиньскій и розлѣчивсь зъ паномъ Росолѣнь
скимъ, спродавъ ся и поѣхавъ, а куды, то Богъ его знае.

Я

5

поможеть ся, чи що! Етъ, Богъ знае що!
ще рано, ще спискбвъ не читали. Подавайте
— И я скажу: Богъ знае, що говоришь!
прошене, щобъ за Теклею почислили, бо выженуть зъ хаты. мати. А Текля втѣкла.
числять.

— Менѣ

— озвалась
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— Розкажѣть но менѣ лучше, що въ васъ нового систоріи такожь на испытаніи, або женитись, де архи
".
чутно? Чи нема де весѣля або якого празнику, щобъ рей покаже.
поѣхати?
Выбравъ Антосьо консисторію, щобъ зъ монахами
Стара подумала, що бнъ хоче поѣхати, чи не вы не зустрѣчатись та мати змогу хочь на скрипцѣ тугу
гляне дѣвчины собѣ пбдъ пару, и почала розказувати, свою выговорити, тай задумавъ ся: що и якъ написати
де весѣля, де празникъ, въ кого гарнй та хорошй дочки. въ Кукилбвку? Якъ бы на певенъ часъ замкнули, то
Не туды, матѣнко! — подумавъ Антосьо, — просивъ бы пбдождати, а такъ... Цо зъ сёго выйде?
е въ мене зоря ясна, та не зъ неба свѣтить, а зъ бать Думавъ, думавъ, тай написавъ все, по стало ся и про
ковои хаты.
…
сивъ бдпису. Ждавъ, ждавъ, не дóждавъ ся, наче шб
море на дно. Якъ приѣздить Робусинь
На другій день не вспѣвъ Антосьо й поснѣдати, шовъ листъ
якъ потягъ у Кукилбвку. Якъ же здивувавъ ся, заставши скій вже пбдъ рукоположеніе. Де женивъ ся? де що?
у Кукилбвцѣ, каже, а высвятивъ ся въ Солодьки.
тутъ Робусиньского!

-

у

— Доле-жь моя неприкаянна! — застогнавъ Ан
— А ты-жь смѣтя чого тутъ? — заразъ же шеп
нувъ ему на ухо.
тосьо и пбшовъ до архирея, впавъ въ ноги и просить:
— А ты думаешь и тутъ, якъ въ семинаріи, вер вызвольте мене, бо зъ голоду пропаду, або буду хабарѣ
ховодити? Годѣ! Тамъ твое грало, а тутъ помѣряемось! брати!
— Цо тобѣ мѣрятись? Якъ дамь, то на твбй зрбстъ
— Какой же ты нешарочной! — процѣдивъ той
крбзь зубы. — Вставай, — каже, — и падавай шрашеніе.
все подвбре змѣряешь, тбльки не утряси зъ бдсѣль!
На архирейскбмъ хуторѣ бувъ діяконъ, а въ него
— Попробуемось!
— Та що тутъ пробуватись? Безъ сорома казка —
онъ де дверѣ, або выпхаю! Выбирай, що хочь: або про
щай ся и не навѣдуй ся, або все розкажу.
— Розказуй! — озвавcь Робусиньскій, а самъ шапку
въ кулакъ, тай потисъ за порбгъ.
Такъ выпало, що на сю комедію не було свѣдкбвъ,
а тутъ выходить Галя. Не довго й балакали про свое,
якъ ввбйшовъ еи батько, а тамъ и мати ввóйшла. Тодѣ
вже поплелось на гуртъ, що й самъ Соломонъ ладу-бъ

Generated on 2015-08-16 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112107768233
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

не дбйшовъ.

— погана та стара та зъѣдлива. Отъ архирей и
каже: — женись на нѣй, то вбзьмешь приходъ, а нѣ—

сестра

я

тутъ, не надѣнешь рясы.
его побери! — подумавъ Антосьо, — не я
первый пропаду, не я й останній. Коли не Галя, то не
хай и Варвара буде, а я зарбвно пропавъ, бо не буду
любити.

поки

— Чортъ

Черезъ мѣсяць уже въ друге

спѣвали Антосьови:

Исаіе ликуй!—черезъ другій и слѣду его не було въ Ка
мянцѣ, на парафію поѣхавъ зъ своею жѣнкою-красою.

ХХ.
Пройшло десять лѣтъ шбcля Антосьового невеселого
часъ,
Не йшовъ
летѣвъ часъ, а ще Антосьо коло весѣля, якъ по той ббкъ Попогребского лѣса дорогою
, коханои. Тутъ на вакаціѣ розпустили, а отъ уже й друга на Будіѣ ишла мовь бы шляхтянка, постогнуючи, а коло
Пречиста. Поговоривши зъ Галею не разъ тай не два, неи пбвъ-парубка-хлопець зъ мѣшечкомъ на плечахъ.
— Коли-бъ намъ до коршмы якъ Богъ допомбгъ, —
а зъ старыми поглузувавши надъ прошлымъ житемъ

та надъ семинарскимъ урядомъ. Антосьо признавсь у сво говорила стара.
— Та вже, бабуню, недалеко, — якось доплетемъ ся.
ѣмъ замѣрѣ и выѣхавъ до Камянця почути списки тай
билетъ взяти и Галю опбсля. Якъ молотомъ межи очи,
— Ой, щось дуже мене ноги болять! не знаю, чи
такъ ему списки вдались. Бувшій инспекторъ, ставши дбйду! Треба було въ лѣсѣ пбдпочити, а тутъ дуже сонце
ректоромъ, черкнувъ Антося ажь в не разряда.
шкварить. Не давъ Богъ моимъ дѣточкамъ талану, то
— Пропащй свѣты! — подумавъ хлопець, плюнувъ, треба пектись, бо нѣкому заступитись, нѣкому вклони
ажь семинарія здрбгнулась, и пбшовъ. Не проминувъ тись за тебе смотрителеви, щобъ ту бумагу написавъ.
ректоръ и сёго: заразъ же приставивъ архирееви, а сей
А зъ заду чути хтось ньокав. Оглянувcь хлопець:
вже набитый бувъ, якъ рушниця; треба було тбльки — ученикъ — каже — якійсь до Крутыхъ. Оглянувсь
Антосьоси появитись, щобъ и выстрѣлило зъ него, якъ ще разъ и пбзнавъ: се, каже, Ковиньскій; я зъ нимъ
на стаціи стоявъ; зъ татомъ ѣде.
зъ гарматы. И Антосьо не забаривсь пбдъ кулю.

— Ты Люборадскій? Знаю, — бдказавъ архирей
прочитавши его прошене. — Прасi дьячковскаво места!
Ваше преосвященство!...
Дьячковскаво места праci!
Клевета, ваше преосвященство!
Ѳщо и клевещешь на начальство! Прочь съ глазъ!
Адно слово, ваше преосвященство...
Какое?

У меня

сірата...

мать вдова,

у нея

внукъ сірата

i

Ковиньскій... — почала стара, —
памятаю се прозвище. Де я его чула?... Ковинь
скій... А! онъ де! Це, мóй голубе, я жила въ щастю,
якъ чула сю фамилію. Якійсь Ковиньскій зъ моимъ Ан
тосьомъ по горохахъ водивъ ся. Знаю теперь, знаю. —
И почала молитись.

— Ковиньскій...

щось

я

Тымъ часомъ зближавсь Ковиньскій: конѣ добрй,
бричка крыта, й хлопецъ колонього. Посторонились про
дочь хожй, щобъ проѣздячимъ просторнѣйше було.
— Здраствуйте, пане Петропавловскій! — гукнувъ

ёта такъ, а ты прасi дьячковскаво места. бнъ зъ буды. — А то до Крутыхъ?
Пбшовъ Антосьо, понуривъ ся. Чи зъ горы вби
До Крутыхъ, — озвавъ ся сей.
тись, чи въ водѣ втопитись? Отъ и выгравъ, що вчивъ ся,
Сѣдайте, пбдвезу.
що за правду стоявъ!
Та возьмѣть хочь бабушку, а я й дóйду.
Богато де въ кого треба було постояти вму, не од
И бабушка сядуть, и вы сѣдайте!
ному поклонитись, поки архирей згодивъ ся дати Анто
Мы вже знаемо, що се була стара Люборадска, а
сьови попбвске мѣсце. Але-жь за те бнъ повиненъ бувъ то еи внукъ Фоня. Ишли они до Крутыхъ, щобъ вы
або посидѣти въ монастырѣ на испытаніи, або въ кон просити въ смотрителя казенный коштъ. Фоня вже про

— Всьо
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сивъ разъ, та смотритель не послухавъ; то теперь и баба
— А васъ, мамуню, опрóчь отця Антонія бóльше
пбшла, чи не вымолять
двбйзѣ. Не наймали пбдводы дѣтей не було?
черезъ те, щобъ тыхъ скóлька карбованцѣвъ, що мали,
— Були ще три дочки, тай имъ Богъ талану не
}
Iдавъ,
не стратити, а лучче дати смотрителеви.
хиба меньшбй...
Сѣли они на бричку и поѣхали. Такъ верстовъ
— Де-жь они? — пытав панотець.
три бдъ сёго мѣсця стояла тодѣ на Будяньскихъ поляхъ!
Старша выйшла за Ляха
слѣдъ загуби
Махтулова коршма. Теперь уже не та коршма на тбмъ ла; меньча була
кацапомъ,
попомъ таки,
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мѣсцѣ,
все таки
тодѣ була здорова зъ заѣздомъ зъ его рукъ пожила смерти. Отъ сего фонѣ мати була,
живъ
нѣй жидъ Махтула. Въ сю коршму заѣхали! Орися звалась. Що то за дитиѣа була!
таки сама вѣ
они на попасъ
розговорились.
занапастила, бо присилувала выйти
кацапа! Лучче-бъ
— Знаю, — каже Ковиньскій, — знаю Люборад-Iбула пбдъ лѣдъ пустила.

— Пропавъ,

— озвалась Люборадска.

панотченьку,

— Якъ?
— По неволѣ та

— Чи то тбльки вы однй силою бддали свою дочку!
Та-же оно мало що не завсѣгды такъ бував! ге, якъ

бы

ского. Де-жь бнъ теперь?

Iзважати на дѣвочій розумъ!
— Треба, панотче, зважати. Бо опбеля такъ будуть
батькбвъ, якъ моя Орися покойна
сумувавъ
гравъ
скрипку
сохъ. Лѣкарѣ казали плакати
свою
не давати ему скрипки, бо сухотъ дбстане. Заховали! маму плакала.
бдъ него скрипку,
бнъ почавъ пити. Разъ оттакъ приѣ-!
— Не всѣмъ, мамуню, Богъ таку долю судивъ,
хала до него въ гостѣ его бувша невѣста, теперь попадя. якъ вашбй Орисѣ, нехай ѣй царство небесне! та ось по.
Що вы робите? — каже, — чого вы пете?
якъ того вашого зятя звали, шо вы Ляхомъ вго звете
Нема васъ зо мною, то
пю.
— Кулиньскій, панотче.
на

на

та

все!

й

— Геразимъ?

— Геразимъ.

I

— А вы-жь тодѣ не пили.
— Бо вы були зо мною.
— де-жь вашй школы?
— Нема васъ, то шкóлъ

я
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на нелюббй оженивъ ся, та
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щобъ скрипку позычивъ. Принесли ту причудницю — пожовкла якъ вбcкъ
тóльки бдхлипуе.
— Воды! — закричавъ панотець.
мовляли покойнй татуньо, — бнъ тóльки глянувъ, то
Та
вода не помогла: зглянула стара по коршмѣ,
затрясъ
(то скрипка була его семинарска);
якъ побуло, то тóльки пе
образы подивитись,
чавъ грати, то позеленѣвъ, пожовкъ...
очи якъ двѣ хотѣла
и

не
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ви

на

то

А

на

а

и

а

та

и

I

а

Я

и

и

жаринки, такъ
горять! такъ
палають! Мы плакали-Iрехрестилась.
Глянула на Ковиньского
на Фоню, що
плакали,
думала, що перше тутъ же ставъ, — мовь бы просила: не кидай вго! бнъ
бнъ грае, aжь вымовляе.
виненъ, що осиротѣвъ!—и сльозы рѣчками
его душа покине, нѣжь бнъ скрипкузъ рукъ выпустить; сирота,
застыгла, що сльозы текли по лицѣ.
не тодѣ вмеръ,
на другій день. Ту попадю Галею! потекли. Такъ
звали, бнъ дуже еѣ кохавъ ще дѣвчиною,
вмеръ
Ковиньскій
поховавъ вѣ тамъ таки при дорозѣ
мо
рукахъ.
жѣнка покинула его
першбмъ роцѣ, пб-I гилѣ. Не встигла стара розказати, де Текля дѣлась,

а

и

Я

Крутыхъ. Въ Крутыхъ Ковиньскій
каже ему: —
Iще хлопцемъ бувъ,
твбй дядько Люборадскій ще мень

Iчимъ; тодѣ
въ

я

въ нёго чоботы вкравъ. Позволь же теперь
бдкупитись. — И давъ ему три карбованцѣ. Фоня ажь
руку поцѣлувавъ. Онъ тодѣ бувъ уже въ четвертóмъ
класѣ
сидѣвъ на тòмъ самбмъ мѣсцѣ, що колись було
Антосьовымъ, бо на партѣ було вырѣзано: „класъ, ты
дуракъ безъ насъ,
мы безъ тебя вдвое“. Коло сихъ
и

и

а

и

и
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на водосвятіи. При тбмъ
самолично була
все памя
таю, бо менѣ жаль за сыномъ, жаль на людей, що згу
били его тай мене коло нёго. Умеръ покóйничокъ! —
закбнчила Люборадска
почала молитись,
сльозы такъ
панотець, та сей скóн
капають. За него моливъ ся
чивъ
чарку наливъ,
она все молилась. Фоня сидѣвъ

до
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шла на архирейскій хутбръ
стала за доярку до ко мы розкажемо. Тодѣ саме, якъ
тутъ умирала,
ма
рбвъ, чи за ключницю, чи що. Вмираючи покóйный гля настырѣ въ лѣсѣ пбдъ Немировомъ постригали Теклю
нувъ на мене, опбсля на Галю, тай каже: — Не своею на старшу послушницю: залякалась свѣтового лиха,
вмираю; мене вбила семинарія, та... Не до
добра бдцуралась.
смертю
кбнчивъ, голубъ сизый! хлипнувъ тай погасъ, якъ свѣчка
Поховавши бабу, Фоня зъ Ковиньскимъ поѣхавъ

а

а

понурившись. Далѣ стара закбнчила збтхнувши: — Боже,
Боже! Претерпѣвый до кбнця спасенъ будеть!
Тодѣ отець Ковиньскій взявъ чарку въ руки тай слбвъ скрипка пбдъ низомъ, зъ верхи смычокъ.
Черезъ кблька день пбсля похорону Люборадскои
каже: — Нѣ, мамуню! Дай же намъ Боже здоровля,

а

и

а

пбдъ Махтуловою коршмою стояла пара коней въ бричцѣ;
зъ коршмы выходила молода попадя, така роскóшна
зъ себe,
зъ нею панотець,
за ними два хлопчики.

и

и

а

помершимъ вѣчный упокбй!
— Со святыми упокой душѣ усопшихъ рабъ твоихъ
рабинь
ереѣвъ! — бдказала Люборадска.
Выпили чарку
Фоню попоштували. Се вже була
остання чарка пбсля полуденку. То Фоня зъ молодымъ
Ковиньскимъ пбшли на двбръ,
старый Ковиньскій по
чавъ розпытуватись.

и
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— То я-жь ихъ обоихъ зазнавъ! Та нема вже обо
она зарѣзалась — бóльшь того, що
ихъ. Онъ умеръ,
голоду, бо жадна була
скрипка де?
на шматокъ хлѣба. До того
— Скрипка? — скрикнувъ покóйный, схопивсь, тай! ще дѣти допѣкали ѣй, все хапокнышкою лаяли, то
далѣ сѣвъ. — Нема, — каже.
Та нема васъ, то
она
не вытерпѣла
зарѣзалась. ще
въ перехожого
солдата ножа позычила — они
постой одбували, — бо
не треба. Теперь
на бѣду граю та на злиднѣ.
— А
СВОго ножа не було. Такъ
думала, що на скрипку менѣ заграете.
хлѣвчику зарѣзалась, въ не
— Для васъ загравъ бы на скрипку, та нема. дѣлю: пбшла нѣбы сорочку вбирати тай зарѣзалась,
Стара вже давно не чула, що панотець говоривъ:
таки сама прислужилась: пбслала до музики,
нема.

Все то до Крутыхъ тягло.
— Такъ дё грббъ Люборадскои?

—

почавъ пан

отець.

— Отъ

на сю могилу показувавъ Махтула,

— бд

— 370 —
казала панѣматка,

и додала:

—А

знаете,

я

що

мала

бути ви невѣсткою?
— Якъ такъ?

I

мене були посватали за еи сына, а пбсля!
плакала! I
бддали силою за теперѣшнёго мого попа.
тодѣ, а теперь дякую, бо Богъ спасъ бдъ вдовства.
— Ха-ха-ха! — засмѣявcь панотець.
— ажь умлѣвала, — говорила далѣ попадя,
не хотѣла. Кажу, що не выйду за сього, поки Антоній

— Та-же

Я

—

Я

не оженить ся. Мóй теперѣшній-бы-то пбпъ взявъ и черк
нувъ до ректора семинаріѣ письмо, а той хутчій до ар-I
хирея, тай Солодьки почислили за моимъ, а Любoрад-I
скому высватали дяконбвну зъ архирейского хутора. Се!
вже, правда, тодѣ було, якъ я стала Робусиньскою. Ан
тоній умеръ, а я собѣ щаслива.

— И вамъ не грѣхъ? — каже
— Не знаю. Знаю тбльки, що

панотець.

менѣ добре: паны
що той бувъ гарный, а сей по
ганый, то овва! Чи то мало другихъ на свѣтѣ!
Збтхнувъ. панотець и подумавъ собѣ: — И ты-жь
добра! нѣчого казати! — тай каже: — Де-жь сироты
I
дѣлись, якъ вашь зайнявъ Солодьки?
— Сироты? Благочинникъ бувъ дядько моему по-I
пови, то описавъ Теклю, а архирей замкнувъ еѣ въ ма !
мене люблять, и все.

А

настырь разомъ зъ матѣрю. Мати-жь бдбула свое тай пб-I I
шла жити до сына, де вже живъ Фоня, маленькій сынъ!
того засудженого кацапа. А Текля осталась въ мана

Опбеля, якъ умеръ Антоній, стара просилась!
та не знаю, чи дали, чи нѣ. Я чула!
тóльки, що покóйна наймала хату и заробляла поденне,
доки якійсь панъ не зжалкувавсь и не давъ ѣй хату!
зъ городомъ въ доживотв.
стырѣ.
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у проскурницѣ,

— Нещаслива! На що-бъ вашому

выганяти!

— каже!

панотець.

А

що-жь, выдѣляти имъ було четверту часть
—
поля и всёго? Ото такъ! Хиба-жь они що? И хаты не
1
хотѣли продавати; то мы й збули бѣду зъ села.

Бючись въ крутіи береги;
Днѣпро старый оттакъ шумуe
Черезъ пороги плывучи,
Реве и стогне бнъ, хвилюв
У море сльозы несучи.
Лунае гомбнъ: „Воля-доля
„Колись свѣтила якъ зоря,
„Теперь

у насъ ярмо

неволѣ

„И жорсткбсть Ирода царя“.

У

гору руку звѣвъ Мессія,
Давъ знакъ, що хоче говорить;
Замовкло все, мовь онѣмѣло,
Духъ притаило и мовчить.
Всѣ ждуть: отъ-отъ спасенне слово
Промовить до людей Раввй,
Сподѣване, бажанне, нове,

Те слово правды и любви.

И Онъ отверзъ уста святіи,
И зъ нихъ, немовь зъ ключа

вода

Лила ся срѣбломъ и бренѣла
Наука истинно свята:
„Блаженъ, хто гордощѣвъ не мае,

„Въ кого духъ пыхи не сидить,
„Хто въ скриняхъ золота не дбав,
„Хто на громаду звыкъ робить,
„Хто брата темного навчае,
„У хату вбогу вносить свѣтъ,
„А самъ якъ „духомъ нищь“ бувае, —
„Тому на небѣ царство въ вѣкъ!
„Блаженъ, хто щирыми слезами
„Чужу оплакуе бѣду,
„Втѣшае брата въ днѣ печали,
„Розважить тугу зъ нимъ, нудьгу.
„Блаженъ! До него въ днѣ турботы,
„Въ часы, коли душа болить,
„Въ годину суму, слѣзъ, скорботы
„Изъ неба радбсть загостить.

ПР о ПоВѣ Дь нА ГОРѣ.
(Матѳея гл.

У.)

(присвячено Марусѣ В-лкъ К-ч-бй).

Высока скеля. Биля неи
Народу тискъ. Изъ Іудеѣ,
Зъ Ѳрусалима, зъ Галилеѣ
Прийшли старіи и малй
Послухать нóвого Равви.
Генъ на шпилѣ стоить Мессія.
Онъ наче вѣчная краса:
Вродливый, гарный сынъ Маріѣ,
Привѣтенъ, наче небеса;
По бѣлому якъ снѣгъ хитонѣ
Роскбшнй кучерѣ висять,
Промѣнемъ правды и любови
Пророчй очи ажь горять,
А на чолѣ его высокóмъ
Печать великого ума,
Неначе сьяевомъ широкимъ
Лягла тамъ Истина сама.

у

нбгъ Мессіѣ
Скрбзь на горѣ
Лунав гомбнъ навкруги —
На морѣ такъ лунають хвилѣ

„Блаженъ, хто серцемъ незлобивый,
„Хто приязно живе зъ людьми,
„Блаженнй кроткій, не сварливй,

„Тй будуть дѣдичѣ землѣ.
„Блаженъ, хто Истины святои
„Жадае, алче, мовь ѣды,
„Мовь подорожній въ лѣтню спеку
„Жада" криничнои воды.
„Сытна для него буде страва,
„Погоже, чистее пите:
„Добро землѣ, народня слава,
„Громадcьке вольнее жите.
„Блаженъ, хто милостивъ бував,
„Хто неимущому дае,
„Голодныхъ кормить, напував,
„Одежу вбогимъ роздае,
„Хто йде провѣдати въ неволѣ
„Яремныхъ узникбвъ въ тюрмѣ,
„Хто вдовамъ, сиротамъ въ недолѣ

„И безпомощнымъ въ чужинѣ

„У

помбчь стане, братомъ буде!
„Такого двбръ бѣда мине,
„Вины его Господь забуде,
„Грѣхбвъ его не помяне.

—

371

„Блаженъ, хто заздрости не знае
серце чистев въ груди
„Безъ плямы носить, и плекае

(стор. 259 и слѣд.), або „како Предтеча сѣродникъ бысть
женѣ Іосифа обручника“ и т. и. Мѣжь казками и

„И

„Завѣтъ святый: не осуди!
„Хто не завидуе нѣкому
„И помсты въ серцѣ не таить,
„Хто ворогу не зычить злого, —
„На небѣ Бога той узрить.

у

„Блаженъ, хто сѣе
народѣ
„Зернò найкрасше на землѣ:
„Зерно любви, братерства, згоды
„Въ громадѣ, въ хатѣ и въ семьѣ.

„Усѣ, що щедрою рукою

„Плекають згоду мѣжь людьми,

„Тй въ царствѣ Бога назовуть ся

—

первой

легендами сего зббрника вызначуs cя оповѣданв про Ан
филога,
царя Сарациньского (стор. 993—998)"), бдтакъ
„повѣсть о понагіи?) святыя Богородицы“, де говорить ея
Iпро неприязнь апостолбвъ Христовыхъ до Ѳомы и проте,
що пресв. Богородиця

подарувала Ѳомѣ евою зѣницю

на знакъ, що стрѣтилась зъ нимъ въ небѣ (стор. 998—
I1000). Слѣдуе опбсля видѣне св. Нифонта о смерти,
се-бъ-то о судьбѣ душѣ христіяньскои по ви бдлученю
Iбдъ тѣла (стор. 1000—1003) и наконець видѣнв того-жь

низонта о

„русалiахъ“.
Тутъ говорить ся про народнй
игрища, въ котрыхъ бѣсы ведуть танець. Хто же бувъ
Iтыми бѣсами, можна дбзнатись изъ сеи замѣтки: „бѣси
I иже суть русаліа или скомороси“ (стор 1005)?).

„Ѳго кохаными дѣтьми.
„Блаженъ, хто правду возвѣщае,
„Кого за правду катъ гнобить,
„Въ чужину жити проганяе, —

„Тай въ царствѣ Бога буде жить.
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„Блаженъ, хто за мою науку,
„За правды-истины слова
„Терпѣти-ме наруги й муку
„И встоить наче ся скала!
„Блаженнй вы, коли васъ гонять
„На мене лжущіи каты:
„Нехай мордують и позорять
„Брыдкои словомъ клеветы!
„А вы на брёхнѣ не вважайте,
„И въ тяжкй, лютіи часы
„Радѣйте, грайте, уповайте,

„Цо

мзда васъ жде на небеси!“

Кіѣвъ, 1931 жовтня 1886.

О.

Я. Конискій.

К () Р () Т К А
ИСТОРIя

ЛитЕРАтуРЬI РуСКОИ.

Налисава Омелянб Огоновскій.

пвгподъ чвтввгтый.

П. Литература религійно-драматичпа.
1.

!

Ге не за р у с к и х ъ

i

м и с т е р й").

!

Руска литература религійно-драматична вытвори
Iлась изъ одвѣтнои литературы польскои, котра въ за
I cновку своѣмъ не всть оригинальна, але являвся неначе
переспѣвомъ религійнои драматургіѣ въ захбднбй Европѣ.

IТая-жь драматургія, рбвно якъ стародавна трагедія грец
ка, основуе ся на обрядахъ религійныхъ, именно перпй
Iелементы захбдно-европейскои драматургіѣ включаються
въ церемоніялѣ богослуженя католицкого. Такй-то сце
Iничнй представленя, щó вытворились зъ богослуженя и
обрядовъ
церкви римскои, звались „мистеріями“ ?). Пер
вѣстною мистеріею були „пассіѣ“, с. е. сцены, выобра

искуплене свѣта Сыномъ Божимъ. Тй сцены вы
жаючй
значувались навпередъ пантомимами, бдтакъ спѣвомъ и
рецитативомъ, и ажь пбзнѣйше въ религійнбй дѣѣ роз
Iвивавъ сядіялогъ. А по-за-якъ такй мистеріѣ були вельми

то представляли ихъ священики зъ церковною
прислугою въ олтарѣ въ мовѣ латиньскóй. Зъ годомъ
перегодомъ тй мистеріѣ обняли ще иншй подѣѣ зъ жизни
Спасителя: особливо-жь популярными були сцены зъ исто
ріѣ Рбздва Исуса Христа. Небавомъ опбсля проявивъ ся
въ религійныхъ мистеріяхъ елементъ комичный, пцó вы
Iражавъ ся масками и грубыми шутками. Одтакъ уже
Iтогдѣ, коли тй набожнй драмы представлялись въ ол
! поважнй,

(Дальше.)

*) Професоръ Калужняцкій

выпечатавъ сю казку Анфилога

Крбмъ письмъ апокрифичныхъ, выданыхъ у Львовѣ, въ наведенбйрозправѣ „Обзоръ славяно-русскихъ памятниковъ...“,
(стор 26—28).
важнй суть пе дeякй статьѣ, шó находять ся въ руко
*) по нагія — панагія, грец. пагауtа— святбсть, Богородиця.
писныхъ зббрникахъ библіотеки Львóвского Василіянь- I
*) Русалія — игры Русалокъ, игры скоморохóвъ. Русалки
ского монастыря пбдъ числомъ ГV. и ХVП. Тй й иншй въ поганьскóй Руси вважались гарными, блѣдолицыми дѣвчатами,
рукописи описавъ вельми бережливо дръ Омелянъ Ка щó жили именно въ Днѣпрѣ, и бдси розходились по иншихъ рѣ
кахъ, озерахъ и кериицяхъ. Свóй рбдъ умножали они утопле
лужняцкій,
професоръ университета Черновецкого!),
и
Iными дѣвчатами и дѣтьми, щó вмерли безъ хрещеня. Въ день
подавъ многоцѣнный загальный поглядъ на литературу
бѣгали Русалки по лѣсахъ и поляхъ до дня Петрового;
апокрифичну. Такъ въ зббрнику пбдъ числомъ ГV. за I троицкій
свóй же великдень святкували они въ Сухій четверъ на Троиц
мѣщено невеличку статю „Слово о сотвореніи неба и зе кому тыжню. — „Русаліею“ въ хрещенбй Руси звались Зеленй
мли“, де говорить ся про чотыри углы землѣ, про два свята — Скоморохи були неначе душею въ народныхъ заба
Руси; безъ ихъ проводу не бд
нацять ворбтъ свѣта на заходѣ и всходѣ, про дванацять вахъ и въ обрядахъ поганьскои
булась нѣяка игра, изъ-за чого пóзиѣйше скоморохомъ звали
путій сонця й мѣсяця и т. и. Важнѣйшй суть статьѣ весельчака.
въ зббрнику зъ 1563. р. пбдъ числомъ ХVІП.*), де зу
*) Важнѣйша литература: „Роezуа dramatусznа: dуаlogi
стрѣчають ся бдповѣди на такй пытаня, якъ: „чъ со ради рobozne..." (Мich. Visznievskiegо Нistorуа 1iteraturуроlskiej. Тоm VП.
Кrakovіе 1845., р. 216—346). — „Кіевская искустственная лите
попусти Богъ діяволу боротися съ родомъ человѣчьскимъ“

У

*) „Обзоръ славяно-русскихъ памятниковъ языка и письма,
находящихся въ библіотекахъ и архивахъ Львовскихъ“. Е. П. Ка
…
лужняцкаго. Кіевъ 1877.
*) Се всть величный зббрникъ поученій, слбвъ церковныхъ,
житій Святыхъ (всѣхъ сторонъ всть 1006)

ратура ХVІП. вѣка, преимущественно драматическая“ („Очерки
изъ исторіи украинской литературы ХVІП. вѣка“. Н. Петрова.
Кіевъ 1880). — Н. Петровъ, „Старинный южно-русскій театръ и
въ частности вертепъ“ („Кіевская Старина“, томъ ГV, 1882, стор.
438—480).
") Грецке слово иоттого и знач. „тайна“.
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тарѣ, выступавъ купець, щ6 продававъ мvроносицямъ драматичнй сцены зъ исторіѣ Рбздва Христового. Въ за
мистеріѣ, щó основувались лишь
пахучй зела, або й являвъ ся чортъ, продаючій ЮдѣIгалѣ тй середньовѣчнй
исхаріотскому тую верѣвку, на котрбй сей зрадникъIна библійнбй исторіи та на обрядахъ церковныхъ, имен
мавъ повѣситись. А вже-жь зъ явою чорта въ олтарѣ! но же мистеріѣ пассійнй, не могли на Руси-Украинѣ роз
мистеріѣ перестали бути выключно религійными; недивноIвиватись, по-за-якъ въ нихъ не було елементу народного
про-те, що почавши одъ вѣку ХП. епископы заказували!Ажь
мистеріѣ Рбздвянй могли вдоволити Украинцѣвъ,

устроювати въ костелахъ такй сценичнй представленя,Iтому-що
вже весела подѣя библійна спонукувала автора
I
въ котрыхъ проявлялись грубй маски и шутки. Тогдѣ-то! до заявленя гумору народного.
Религійно-драматичнй мистеріѣ, списанй на Руси,
мистеріѣ перейшли зъ костела въ школу або на базаръ,
де для ихъ розвою було ббльше свободы, изъ-за чогоIзвались „комедіями“, „трагедіями“ або й „трагедо-коме
До найдавнѣйшихъ Рбздвяныхъ мистерій нале
мову латиньску скоро замѣнено мовою народною"). ОдъIдіями”.
того часу религійна драматургія хбснувалась не тóлько жить комедія Дмитра Ростовского на „Рождество
библійными оповѣданями церковными, але оживлялась IХристово“"). Она уложена въ стилю давнѣйшихъ мистерій;
такожь поезіею простонародною, котра основуeся на свѣ-Iтолько сцена мѣжь пастухами есть подекуды шуточна.

тоглядѣ поганьскóмъ. Такъ отже навкруги библійныхъ ! Въ сѣй комедіи перемѣшанй символичнй персонификаціѣ
характербвъ чимъ разъ больше стали появлятись особы, рбжныхъ абстрактныхъ понятій зъ дѣями евангельскими
выдуманй фантазіею: свѣтъ идеальный приймавъ при- Попереду комедіѣ замѣщено анти-прологъ и прологъ.
Въ анти-прологу
Людская Натура сумув про
кметы свѣта реального.
Духовнй драмы дѣлено спершу не на aкты, алеIсвбй упадокъ и про смерть, щó ви ожидав. Падежда по
на днѣ. Такъ найдавнѣйшу польску мистерію треба булоIтѣшав вѣ, обѣцюв поворотъ золотого вѣку, а зъ Надеж

Ра

представляти три днѣ. еѣ написали (1533) Доминиканы! дою разомъ являють ся Любовь, Кротость, Незлобіе,
въ Краковѣ, зъображаючи въ 108 сценахъ жизнь спаси-Iдость, — але противъ Надежды повстае Разсужденіе и го
теля бдъ входу вго въ ерусалимъ ажь до смерти. Поль-Iворить,
що Людскую Натуру ожидав не золотый, а
скй мистеріѣ звано „діялогами набожными“. Коли тйдія- лѣзный вѣкъ. Одтакъ разомъ зъ Разсужденіемъ заговорили
логи своею повагою оказались нудными, то мѣжь актами Брань, Ненависть, Ярость, Злоба й Плачь. Натура въ роз
выступавъ весельчакъ, котрый всѣлякими шутками ба-I пуцѣ прикликуе Смерть. Появляе ся Смерть и хоче за
вивъ гостій. Итй-то забавнй сцены, якй вмѣщувано мѣжь сѣсти на тронѣ, та Жизнь не допускае еи и обѣцюе Люд
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зе

актами, звались интермедіѣ або интерлюдіѣ?).
I ской Натурѣ безсмертнбсть. Опбсля въ короткóмъ про
зъ польщѣ перейшла въ Русь тая новость литера-Iлогу слѣдув розправа про короткій часъ житя люд
турна именно тогдѣ, коли митрополитъ Петро Могила, Iского.
Сама драма починаеся такожь символичнымъ роз
заcновавши въ Кіевѣ коллегію по взбрци академіѣ КраЗемлѣ зъ Небомъ.
кóвскои, шереймивъ зъ Польщѣ весь апаратъ
земля сумуезъ-за свого горя, …
заходно-Iговоромъ
однакже*),
европейскои культуры. Кажуть
що вже при а Пебо потѣшаввѣ кажучи: „Тебе ожидаетъ честь больше
кіѣвскбмъ митрополитѣ Іовѣ Борецкомъ (1629) заведено прежней“. Милость Божа потверджуе обѣцянку Неба.
по церквахъ пассіѣ, котрй були подобнй пассіямъ цер-IАжь ось чутно ангельскій спѣвъ: „Слава вышнихъ Богу“,
квиримскои. Рокъ опосля (1630) выдано у Львовѣ „Бериe а мѣжь-тымъ зъ пекла выходить Вражда, и прикликуючи
Циклопбвъ, каже до нихъ: „Куйте копія,
съ трагедіи Христосъ-тасхонъ“
(зъ трагедіѣ Хрстъ; та суо), Вулкана и
цѣпи
! сотворю пролитіе крови...“
котру написавъ мабуть св. Григорій Назіянзеньскій. Дѣя 19Р949.
Потóмъ переходить драма въ свѣтъ дѣйстности.
въ сѣй мистеріи вельми проста; выступають лишь сй

особы: Мати Божа, Марія Магдалина, евангелистъ Іо- Являють ся три пастырѣ: двохъ пóшло за купномъ про
аннъ, Іосифъ и Никодимъ. Появляе ся такожь хоръ, щ6 *9999у въ гóродъ, третій, Борисъ, лишивъ ся при бвцяхъ.
и дожидае товаришѣвъ. Они приходять. Одинъ зъ нихъ
потѣшае Матѣрь Божу въ еи горюваню.
горбатый, косоокій старецъ, — звали его Аврамомъ; дру
гій молоденькій, Атоня. Аврамъ признае ся, що зайшовъ.
2. Розвóй религій н о и др а мы на Руси.
позаснованю кѣвскои коллегіѣ професоры поeтики „на кружало", за алтынецъ”) выпити винишка“. Борисъ
стали писати школьнй драмы, котрй представляли „спу-Iпытав его: „А менѣ-жь не купивъ?“ Аврамъ каже, що
деѣ“ (студенты) въ часѣ своббднбмъ бдъ наукъ. Духов-Iкупивъ, и бдтакъ пастырѣ посѣдали до вечерѣ. Неба
ный регламентъ зъ 172о. р. позволявъ „спудеямъ и двѣчя вомъ сказавъ Аврамъ, що треба имъ швидко ѣсти та й
въ рощѣ „дѣлати комедіи“. Такою-жь школьною драмоюIити 49 9949: щобъ якій вовкъ не влѣзъ въ ограду.
всть мистерія п. з. „Дѣйствіе на страсти христова ста-IСаме-тогдѣ учули они хоръ ангеловъ. Пастухи збшмат

кажуть, що авторомъ ви бувъ лазарь Барано-Iкомъ хлѣба въ ротѣ глядятъ одинъ на другого и не ро
вичь. Сюды належить такожь религійный діялогъ п. з. зумѣють, що дѣв ся коло нихъ. Наконецъ Атоня смо
„мудрость предвѣчная чрезъ благородныхъ Россіи младенцова трить на небо й каже, що видить высоко птичокъ, але

санное...

стихотвор-IАврамъ
поднявши голову горѣ говорить: „Братъ! ка
*). Се суть мистеріѣ, щбI9999 робятка”) стоятъ невелички“. Та бдказув Атоня:
„Судари! и хто видалъ робята съ крылами ?
бдносились до „пассій“ и зъображали страсти Спасителя
Птици-то залетѣли межи облаками“...
свѣта. Хоча же ихъ предметъ бувъ дѣйстно драматичный, то однако рускóй вдачи подобались далеко бóльше!
________
*) Свои религійнй комедіѣ писавъ Туптало-Ростовскій
ще
*) Тогдѣ въ большихъ городахъ Европы стали завязуватись Iтогдѣ, коли живъ на Украинѣ. Ихъ представляли студенты кол
товариства, щó зъ годомъ-перегодомъ духовну драму перетво-Iлегіѣ Могиляньскои. Изъ шести драматичныхъ творбвъ сего гра
въ училищномъ

коллегіумъ

кіево-мозилеанскомъ

нымъ сложеніемъ явствовавшаяся“

мотѣя збереглась доси лишь сеся одна комедія на „Рождество
рили въ свѣтску.
*) Гляди „Зорю“, ч. 18, стор. 303, замѣт. 2.
Христово“.
*) кружало — шинокъ; *) алтынъ — россійска монета,
*) Н. Петровъ, „Старинный южно-русскій театръ...“, стор. 457.
*) Н. Петровъ, ibid.
щó обóймае три копійки; ") робятка — дѣти.
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Пастырѣ успокоились, вечеряли дальше избирались
ити до овець, ажь ось появивъ ся имъ ангелъ и звѣ
стивъ, що близь Вифлеема въ вертепѣ мѣжь воломъ и
осломъ въ яслахъ лежить новородженый Спаситель люд
ского роду, презнаменитый царь. Та простодушный Ав
рамъ каже ангелови, що бнъ мабуть заблудивъ, що его
вѣдай послано ко князямъ, „штобъ они великому царю
токлонъ дали“, а не ко бѣднымъ пастухамъ. Однакже ан
гелъ заявивъ имъ, що именно ихъ, убогихъ пастухбвъ,
завзывае до себе царь царѣвъ, пастырь пастырѣвъ. И
озвавъ ся до ангела Борисъ:

сила, якъ траву пбдъ косою, 14000 дѣтій, и наконецъ
царя Ирода въ гортанъ Цербера“. „Я паную надъ
чоловѣкомъ!“ каже Смерть, „я сильна, и буду воло
дѣти нимъ по всѣ вѣки. Сяду на престолѣ; положу вѣ
нець на голову мою!“—„Не торжествуй!“бдказувЖизнь,
„повергла

„я

и
и честію

сяду на престолѣ на вѣки

ское Ѳстество. Славою

6стество

возведу съ собою человѣче
его увѣнчаю“.

а

кланяе ся передъ Жизнію,

Человѣческое

Жизнь

вкладае

на него вѣнець. Въ послѣднѣй (18) сценѣ Крѣпость Бо
жія говорить про кары грѣшникбвъ и про нагороды за
жизнь праведну. — Опбсля въ е п и л ог у звертае ся
„О сударь, надобно ли что въ поклонъ понести?
просьба до всѣхъ слухачѣвъ, щобы простили „согрѣшив
Птобы не велѣлъ, якъ нашъ князь, въ шею вонъ вести“.
шихъ въ дѣйствѣ“, се-бъ-то, щобъ извинили тыхъ акто
И бдповѣвъ ангелъ пастырямъ, що Господь не по рбвъ, щò въ представленю дѣѣ може не вдоволили слу
требуе дарбвъ, що бнъ самъ дав дары; нехай несуть хачѣвъ.
Изъ огляду сеи комедіѣ Рóздвянoи можна д6зна
ему въ даръ чисте серце. Тогдѣ ангелъ ставъ невиди
мый, а пастухи беруть колачѣ и вино, одягають ся тись, що
Дмитра Ростовского бувъ справдѣ талантъ
„въ чулки, лапти новые“"), и йдуть до вертепу. Побачивши до драматургіѣ, та що тóлько правила схолястичнои пое

у

новородженого Спасителя дивують ся они дивомъ вели
кимъ;, що хочь
него на небѣ палатъ богато, бнъ те
перь тутъ „въ вертепишку лежитъ убого, въ яслѣхъ, на
остромъ сѣнѣ, между буи скоты“.
За поклономъ пастухбвъ слѣдуе исторія поклону

тики приневолили его придержуватись середньовѣчнои
маніеры въ твореню мистерій. А вже-жь и тутъ въ сценѣ
пастухбвъ проявляе ся вдача украиньска, щó гуморомъ
своимъ оживляе и схолястичну мертвоту.
Крбмъ мистерій пасхальныхъ и рбздвяныхъ були
„волхвбвъ“. Навпередъ являе ся Любопытство звѣздочет на Руси ще м и стеріѣ чудесъ, або „мираклѣ“, въ ко
ское. Оно видить на небѣ звѣзду нову и не може второ трыхъ представлялись жите, дѣла й чуда Святыхъ, по
пати, щò се за звѣзда? Перечисляе бдтакъ всѣ звѣстнй пулярныхъ въ народѣ. Сюды належить именно діялогъ
собѣ звѣзды и громады звѣздъ, але нова звѣзда на нѣяку
„А
вѣкъ Божій,
честь царю Але
на

й,

ч
е
л
о

і

с

л
е

ксѣю Михайловичу чрезъ шляхетну молодъ

на

не похожа. Любопытство выкликуе зъ гроба мудрого
Валаама. Сей звѣщае, що се та-сама звѣзда, про котру

к

з.

п.!

у

публичномъ

діа

(Печатано въ Кіѣвскóй Лаврѣ 1674. р.)").
бнъ колись пророкувавъ. Любопытство говорить, що хоче Одъ мистерій бддаляються такожь такй творы, щó вва
впевнити ся про правду его слбвъ и що пбшле за тою жають ся неначе драматизоваными библій но- сто
и,
хр
пр. комедія Симеона
звѣздою „волхвбвъ“. Опбсля закрывае оно грббъ Валаа
ма кажучи: „Почивай съ миромъ!“
Полоцкого
блудномъ сынѣ
трагедо-комедія
„Патріархъ Іосифъ“, написана
Сцена змѣняеся. Иродъ на тронѣ, окруженый вель Лаврентія Горки
можами, выхвалюе ихъ вѣрну службу, а они просла 1708.
Впрочбмъ
всѣхъ мистеріяхъ рускихъ велику
(moralité), въ ко
вляють его величь. Спѣваки спѣвають ему про Аполлона часть представленя займали
ра
и про музы. Саме-тогдѣ приходить посланець бдъ трохъ трыхъ пбдъ аллегоричными именами зъображались аб
„волхвóвъ“, названыхъ трома царями, и ломанымъ язы страктнй понятя,
пр. Надѣя, Любовь, Ненависть, Плачь
— Опбсля найшлись такй грамотѣѣ, щó намага
комъ просить?), щобъ пустили ихъ поклонити ся цареви
сто
Сюды бдносять ся
юдейскому. Три „волхвы“ являють ся передъ Иродомъ, лись писати драмы
Теофа
а потóмъ бдходять, бддати поклбнъ новородженому ца два творы драматичнй, котрй приписують
Прокоповичу, яко авторови?), то: а) трагедо
реви. Иродъ не дбждавшись повороту „волхвбвъ“, роз
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Важна есть трагедія Симеона Полоцкого „о Наву
ходоносорѣ,
тельцѣ златомъ
трехъ отрокахъ въ пещи“; але-жь
она була звѣстна именно въ Московщинѣ, делюбувались спекта
кльомъ, якъ трохъ „отрокбвъ“ вкинено въ печь огненну.
и

о

")

сердивъ ся вельми и за порадою одного зъ сенаторбвъ
велѣвъ повбивати въ земли Вифлеемскóй всѣ дѣти до
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и

*)

7.

*)

двохъ лѣтъ вѣку. Сцена 9. 10. и-11. представляе рѣзню
дѣтій и „длинный плачъ и рыданіе подобіемъ плачевной Ра
хили“. Въ 12. сценѣ Иродови приносять головы вбитыхъ
Моральна наука въ сѣй комедіи высказуе ся послѣднимъ
дѣтій: Иродъ зъ утѣхи каже спѣвакамъ спѣвати пѣснѣ, монологомъ „блудного сына“. Пóзнавши свои грѣхи обѣцюв бнъ
плескати въ долонѣ, а самъ въ похмѣлю засыпляе на слухати отця кажучи:
...„Отселѣ хощу пребывати
тронѣ. Мѣжь-тымъ чути голосъ Невинности; се голосъ
Въ послушаніи, себе подчиняти,
крови дитячои кличе до Бога о пбмсту, проклинаючи
Познахъ бо нынѣ юность дурность быти,
кровопійцю. На голосъ Невинности. Истина выдав грбз
Аще кто хощетъ безъ науки жити“.
ный засудъ вѣчнои муки тиранови.
Теофанъ Прокоповичь родивъ ся въ Кіевѣ червня
Иродъ будить ся зъ просоня и чуе страшный ббль 1681. року. До 18. року житя вчивъ ся въ школахъ Кіѣвскихъ,
въ тѣлѣ. Прикликують лѣкаря, котрый таке говорить: именно въ коллегіи Могиляньскóй, опòсля поѣхавъ за границю
навпередъ учивъ ся въ школахъ польскихъ. Тому же, що до
„Готовѣть ему гробову постѣлъ, а самй втѣкайте! смрбдъ
тыхъ шкблъ православный не мавъ приступу, принявъ Прокопо
бдъ него выходить смертельный“. Всѣ покидають Иро
вичь унію,
бдтакъ зайшовъ ажь въ Римъ, де вступивъ въ кол
да, — тиранъ умирае въ мукахъ страшныхъ. Сцена 16.:
легію св. Атанасія. Въ столици свѣта езуиты полюбили талантли
Иродъ въ пеклѣ. Въ сценѣ 17. Смерть чванить ся своею вого Украинця, котрый швидко познакомивъ
не тóлько зъ ли
побѣдою; она напоила кровю землю Вифлеемску, поко тературою клясичною, але зъ цѣлымъ апаратомъ тогочаснои
науки богословскои. Въ 1702. рoцѣ вернувъ
бнъ на Украину
ходакъ, постолы.
чуло къ — панчоха;
принявши опять вѣру православну постригъ
въ черцѣ ставъ
„Твою землю Виѳлеемъ пошелъ, поклонился
учителемъ въ Кіѣвскóй коллегіи, котру Петро В. (1707) перетво
іудейску,
Нову царю
да домъ воротился...“ (Н. Костома ривъ въ академію. Тогдѣ-то уложивъ Теофанъ поетику
напи
ровъ, „Русская исторія въ жизнеописаніяхъ...“ Томъ П, стор. 534). савъ трагедо-комедію „Владиміръ“, котру студенты представили
*) *)

Generated on 2015-08-16 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112107768233
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

и

логу явленный“.
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повелитель...

всѣхъ славенороссій

въ православной академіи

Кіевской на позоръ россійскому

Могилянской

городныхъ россійскихъ

роду отъ бла

сыновъ добрѣ зде воспитуемыхъ...

лѣта

— б) драма въ 5 дѣ
п. з. „М и л о с т ь Божія, Украину отъ неудобь но

Господня 1705., іюля 3. дня показанный“;

яхъ

симыхъ

обидъ лядскихъ

чрезъ Богдана

Зѣновія

Хмелницкаго,

Высше бдъ трагедо-комедіѣ „Владиміръ“ стоить дра
ма „Милость Божія...“ Петровъ замѣчае?), що еѣ напи
савъ Теофанъ Трофимовичь, котрый въ 1728. бувъ учи
телемъ поетики въ академіи Кіѣвскбй. Драма сеся була
написана саме-тогдѣ, коли Украинцѣ сподѣвались, що
Петро П. приверне назадъ колишню ихъ автономію. Той
царь вступивши на тронъ, скасувавъ (1728) малорос
сійску коллегію, заведену Петромъ Великимъ, позволивъ
опять выбирати гетьманбвъ вольными голосами
зве

р.

и

бо

комедія въ 5 дѣяхъ п. з. „Владиміръ,
скихъ странъ князь

св о б о д и вшая,
и дарованными ему надъ Ляхами побѣдами в о з в ел и ч и в
ш а я, на незабвенную толикихъ его щедротъ память репре лѣвъ уложити зббрникъ права Магдебургского та Ста
тута Литовского. Въ тòмъ часѣ (1720) Самóйло Величко
зентованная въ школахъ Кіевскихъ, 1728. лѣта“
Хмельницкого,
Въ трагедо-комедіи „Владиміръ“ выступають на сце написавъ свою лѣтопись про Богдана
ну отъ-сй особы: Володимиръ, великій князь Кіѣвскій, изъ-за чого грамотѣѣ могли справдѣ корыстуватись бо
звеличити „второго
грецкій, котрый наклонюе его до вѣры хри гатымъ матеріяломъ лѣтописнымъ
философъ
стіяньскои, три поганьскй жрецѣ?): Жериволъ, Куро Мойcея“ въ творѣ драматичнбмъ. Однакже авторъ драмы,
В., забувъ про свою
ядъ Піаръ, та два полководцѣ, Мстиславъ Храбрый. великій прихильникъ реформъ Петра
IУкраину, щó побивалась лихолѣтемъ,
хотѣвъ погодити
Крбмъ сихъ осббъ являе ся ще духъ Ярополка,
щó
геттана,

и

и

и

й

и

1).

и

преславнаго войскъ запорозскихъ

и

твердой

Посмѣешься

и

ся

Отечество

являе
реформаторомъ Руси, шó бажав вѣ просвѣтити наукою,
видячи, що пбтьма духова есть причиною всякои недолѣ.

И его ради

Вождь изряднѣйшій.
надъ вся паче возлюбивый,

И всѣ

Мѣжь-тымъ,

триваты...?)

коли ученй грамотѣѣ по правиламъ

поетики
списували мистеріѣ та ннпй школьнй драмы
въ мовѣ книжнбй, найшовъ
якійсь тямущій самоукъ,
котрый вѣдай не знаючи схолястичныхъ выкрутасбвъ,

ся

безсловный,

ненавидяй есть сему виновный“

?).

и

„Родъ нашъ жестокъ

морѣ воинъ,
Хмельницкій старѣйшій,

ни-во-что вмѣнивый
Роскоши, покой, корысти, интраты,

Про-те Прокоповичь вкладае ему въ уста ось-такй про
свѣтнй слова:

И тисьменъ

земли

на

Храбрый

и

Вѣчной похвалы отъ насъ есть достоинъ,
Войскъ запорожскихъ

Володимиръ,

на

всѣмъ вѣтромъ...“*)

и

I I

5

и

Богатырь трагедо-комедіѣ,

щитомъ пребывая,

скалѣ себе утверждая,

„Дѣйствія“ драмы суть вельми короткй, по-за-якъ
выповнюють ся однымъ або двома „явленіями“ (сценами).
Въ дѣѣ першбй, третѣй
пятбй выступав „хоръ“, щ6.
въ акціи бере живу участь. Именно першій хоръ, въ ко
трбмъ „муза Аполло грядущую Ляхомъ погибель предвоз
Iвѣщаютъ“, вызначуе ся справдѣ окрасою поетичною. Коли
бдтакъ Хмельницкій поборовъ „Ляхбвъ“ на Жовтыхъ.
(5. мая 1648), то третій хоръ мбгъ сему побѣд
никови заспѣвати ось-таку похвальну пѣсню:

во

и

Аки

на

Подъ тымъ непроломимымъ

на

и

А

алчбы великой.

зловѣрныхъ бодуще,

твоей тотщатся пособляти нуждѣ.
Не лишатъ тя помощи своей, аки чужды.
Тебѣ

й

Знаменіе бысть глада

Скрежеташе зубами на-мнозѣ безъ мѣры,
гортать,
Движа уста
достойно вѣры
Слово твое, Піаре! время не имѣетъ,
И снѣ жретъ Жериволъ“.

на школьнбй сценѣ въ липню 1705. р. Мабуть написавъ бнъ

та на основѣ практичнои дѣйстности представивъ правду

и

з.

п.

кожь драму
„Милость Божія“. — Петро В. полюбивъ Про суспòльно-моральну въ мовѣ зрозумѣлбй. Се бо незвѣст
коповича
велѣвъ ему (1716) переселитись въ Петербургъ. Тутъ ный намъ авторъ въ кбнци ХVП. вѣку, або въ першихъ.

ХVП.

написавъ драму пбдъ заголовкомъ „Роз
душѣ грѣшной, судъ принявшой отъ судите

товбй драмѣ зъобразивъ бнъ судъ Божій надъ душею грѣш
ника. Навпередъ въ коротенькбмъ прологу высказуе ся,
що „не такъ судъ той якъ звикли, описовать люде,
остат

ти идеалъ справедливого

*)

„Очерки изъ исторіи украинской литературы
Кіевъ 1880; стор. 51.
„Историч. пѣсни малорусс. народа“, томъ
ibid., стор. 163.
*) *)

Прокоповича
„Владиміръ“. (Журн. минист. народн. просв. 1879, май).

показа

суду людского, про-те въ одноак

1.

и

жрець — священикъ поганьскій.
Н. Тихонравовъ, Трагедокомедія Ѳеофана

справедливаго Христа Спасителя“. Авторъ хотѣвъ

въ

8.

и

П.

и

р.

1)

ресня 1736.
„Историческія пѣсни малорусскаго народа съ объясне
ніями Вл. Антоновича
М. Драгоманова“. Томъ П. Выпускъ
Кіевъ 1875; стор. 141—164.

кратцѣ

о в.

архіепископомъ Новгородскимъ. Прокоповичь написавъ по-рос
сійски багато творбвъ богословскихъ
историчныхъ. Умеръ
ве

мова

во

рокахъ

и

бувъ бнъ головнымъ речникомъ реформъ сего царя
помагавъ
вму осущити великй его пляны въ политицѣ державнбй. Коли
Петро В. хотѣвъ завести св. Синодъ, то Прокоповичь написавъ
(172о) „духовный регламентъ“
бдъ тогдѣ бувъ душею новои
тои институціѣ духовнои. Цариця Катерина
именувала его (1725)

*) *)
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Многими онъ жертвами лежаше во хладѣ,
чрево его бяше превеликой кладѣ
Подобное. Обаче въ сытости толикой

благочестія,
въ

Иже

а

дѣя розвивае ся,
въ пятбмъ актѣ проявляе ся ката
строфа: руина болванбвъ принятe христіянства. Траге
до-комедія Прокоповича кбнчить ся хоромъ апостола Ан
дрѣя ангелбвъ. Въ сѣмъ творѣ драматичнбмъ находять
ся подекуды такй живй, комичнй сцены, котрй скорше
могуть належати до якои интерлюдіѣ, нѣжь до поваж
нои драмы. До такихъ шутливыхъ мѣсць належить ха
рактеристика поганьского жреця Жеривола, про котрого
другій жрець Піаръ розказуе отъ-се свому товаришеви
Курояду:
„Видѣхъ, когда напитанный

и

и

на

выринувъ изъ „ада“, якъ тблько дóзнавъ ся, що братъ его патріотизмъ украиньскій зъ симпатіями для порядкбвъ
россійскихъ, изъ-за чого Смотрѣніе до Украины ось-такъ
Володимиръ хоче приняти вѣру христіяньску. Въ пер
бдзывае ся:
шбмъ актѣ духъ Ярополка звѣщае Жериволу будущу
недолю,
„Непобѣдиміи
земли
морѣ
про-те сей жрець готовить ся вступити въ бо
Монархи россійскіи, поборники суще
ротьбу зъ Володимиромъ. Въ слѣдуючихъ трехъ актахъ

ХVП. вѣка".

П, стор.

161.

375
ний

день предъ Сыномъ

Бога

Отца

буде“.

Въ

—

першбмъ Кониского!) (1746—1747) „комедія пишется словами шу
точными, низкими, обыденными, — слогомъ простымъ, дере
венскимъ, мужицкимъ“. Сй правила о комедіи бдноси
лись именно до писаня „интермедій“.
Зъ-помѣжь „интермедій“, доси звѣстныхъ, суть без

„видоку“1) архангелъ Михаилъ выкликуе мерцѣвъ зъ гро
бóвъ, щобы встали й були свѣдками справедливого суду
Божого. Въ другóмъ „видоку“ Судія приказуе архангелу
Михаилу ввести виновату душу, котра видячи, що не
зможе боронитись, готова безъ суду пбйти до пекла;
бдтакъ кидае ся на неѣ діяволъ, але ангелъ „охрани

перечно найдавнѣйшими тіи два забавнй творы руско
украиньскй, якй найдено въ давнбй польскóй мистеріи
тель“ домагае ся, щобы судъ бдбувъ ся свобòдно.
Су п. з. „Тгаgaediа albо vizerunek smierci рrzesvietegо Сhrzei
дія звѣщае, що душа дѣйстно провинила и велить подати сіеlа, рrzeslanca Воzegо, na ріeé aktow rozdzielonу. Рrzу
книги, де вписано еи дѣла. Діяволъ показуе „списку“, danе sai intermedia dvoje, napisаnу рrzez Ласоba Gavattо
щó въ нѣй бнъ списавъ поганй дѣла грѣшнои душѣ. viсzа, Leороlite, nauk wуzwolonуch philozophiejbakalarzа.
Душа старае ся оправдати свои проступки и просить Су- }Оdрrawowanу w Каmionсe na jarmark, рrzураdajaсу na dzien
діѣ, щобъ еѣ помилувавъ. Тогдѣ ангелъ „охранитель” tegosz Jana svіetegо Сhrzсіcielа. Кoku рanskiegо 1619. Dru
звѣщае, що мае въ себе списанй и добрй дѣла тои душѣ, Iкоwanу na рrzеdmiesciu Jaworowskiemu s. Міkolajак (49)?).

i
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изъ-за-чого Судія приказуе зважити добрй и злй дѣла! — Рукопись сихъ двохъ интермедій въ польскомъ пе
„на шалѣ“, почбмъ покаже ся, чи тая душа буде ка реписаню збереглась польскимъ писателемъ Осипомъ
рана, чи буде своббдна. Въ „видоку“ третѣмъ ангелъ Игнатомъ Крашевскимъ.
„охранитель“ присмотрюе ся вазѣ, але „злие дѣла добрихъ
Въ першбй интермедіи выступають на сцену два
тереважаютъ“, про-тебдступае бнъ бдъ душѣ. Въ „видоку“ мужики: Стецько и Климко.
Стецько, господарь сѣль
четвертóмъ душа хоче оправдатись въ послѣднѣмъ словѣ, Iскій, грошовитый але придурковатый, вертав зъ ярмарку
„але сумленя и дияволъ оную звитяжаютъ“. Такъ скбн домбвь, накупивши собѣ горшкóвъ. До него пбдходить
чено слѣдство и доходжене карне, и бдтакъ въ „видоку“ хитрый Климко. Звѣдавшись про велике майно Стецька,
пятбмъ Судія пытае апостолбвъ „о сентенцію“. Одина
цять апостолбвъ кажуть, що душа есть виновата, одинъ
тóлько Іоаннъ просить Судіѣ, щобы помилувавъ душу
грѣшну. Въ „видоку“ шестòмъ и остатнбмъ Судія выдае
на грѣшну душу „декретъ“, „аби по дѣломъ отнесла за
…
плату“?).
Въ сѣмъ суспбльно-моральнбмъ творѣ драматич
нбмъ вызначують ся самй людянй прикметы суду, а то
процесъ карный, оборона, оцѣнене доказбвъ и заявлен6
мнѣня дванацяти судій.
3.

Интермедіѣ або и н т е р людiѣ.

Хоча грамотѣѣ рускй намагались подекуды въ

ре

Климко оказуе охоту пбйти до него на службу. Той обѣ
цюв добре его кормити, и бдтакъ Климко звѣщав, що
вмѣв звѣрей ловити. И ось показуе Стецькови мѣшокъ
зъ лисицею, щó еѣ нѣбы-то въ лѣсѣ вловивъ и каже
свому будущому господарю, щобъ купивъ собѣ лисицю.
Стецько радъ бы „звѣрка“ оглянути, але Климко каже:

. Иие быстрый, теперъ зъ лѣса, утюкъ-бы менѣ до бѣса.
Дома його оглядаешъ, гей-же хорошій — тузнаешь“.

Та отъ, въ мѣшку бувъ кбтъ, а простодушный
Стецько не бачивши лисицѣ, торгуевѣ за чотыри „осма
ки“. Господарь бере ся розвязувати мѣшокъ, мѣжь-тымъ
IКлимко бдходить незамѣтно, захопивши Стецьковй горш

кита сукману. Наконецъ Стецько бдкрывав мѣшокъ,
лигійныхъ творахъ драматичныхъ оживити неподвижну
ажь ось выскакуе кóтъ и втѣкае въ поле. Зажуреный
повагу мистерій своимъ питомымъ, народнымъ свѣтогля Стецько падькав-горюе изъ-за того, що кота въ
мѣху
домъ, то все-таки тй писаня оставались пкольными дра купивъ,
та отъ небавомъ бачить, що „бѣсъ“ забравъ ему
мами, котрыми звеселялись тóлько студенты коллегіѣ
горшки и сукману. И подходить до него опять Климко,
въ часѣ своббднбмъ бдъ наукъ. Люде неписьменнй не мо
перебраный въ иншу одежу, кладе горшки Стецьковй
гли любуватись тыми комедіями, трагедіями и трагедо по-сторонь,
прикрывав ихъ сукманою та присыпуе тра
комедіями, котрй списувано пбсля правилъ середньовѣч
вою. Одтакъ розпытуе Стецька про его бѣду и заявляв
нои, сухои теоріѣ драматичнои. Змѣркували скоро пись
готовбсть бдшукати пакостника, кажучи, що сей скрывъ
менники, що для тыхъ незрячихъ людей годиться лекша
ся десь тутка въ травѣ. Опбсля оба глядають того зло
пожива духова, шо имъ могуть подобатись лишь короткій
дѣя. Климко показуе на сукману и впевняе Стецька,
сцены, взятй зъ житя щоденного.
Про-те межи актами
I що се лежитъ той, щó забравъ горшки й сукману; и бд
мистерій представлялись вже въ ХVП. вѣцѣ сцены шут
такъ каже: „Ну-жъ, тою палицю гараздъ його по хребтѣ,
ливй, щó въ мовѣ книжникбвъ звались „интермедіями“
же змажетъ травицю пасокою!“
Стецько мотлошить па
и „интерлюдіями“, або „междувброшенными забавными игра лицею свои горшки, думаючи, що побивав злодѣя. По
лищами“. Тй интермедіѣ не звязувано органично зъ по Iчувши-жь трескбтъ горшкбвъ и дóзнавшись про новый
важными школьными драмами, и зъ-за того могли они обманъ Климка, Стецько плаче та йде жалуватись па
розвинутись въ комедіѣ народнй.
ся, що ему повелось двѣчи об
нови. А Климко чванить
Митрофанъ Довгалевскій, професоръ поетики въ ака I
!I
деміи Кіѣвскóй, въ своѣмъ учебнику „Садъ шіитическій“
*) Георгій Конискій родивъ ся въ Нѣжинѣ 1717. р.
(1736--1737) пише про комедію отъ-се: „Въ комедіи вы и вчивъ ся въ академіи Кіѣвскóй. Опбсля бувъ еи учителемъ,
ректоромъ, а въ 1752. р. поставлено его архиман
водятся лица легкія, какъ-то: господарь, Литвинъ, цыганъ, префектомъ и
дритомъ Кіѣвcкого брацкого монастыря. Въ 1755. р. посвящено
Козакъ, еврей, Полякъ, Татаринъ, Турокъ, Грекъ, Италія
въ епископа Могилевского, а въ 1783. р. одержавъ бнъ ти
его
нецъ“*).
По правиламъ же „піитики“ (поетики) Георгія Iтулъ
архіепископа (бѣлоруского). Умеръ 13. лютого, 1795. року.
") в и докъ

—

сцена.

*) „Судъ Божій надъ душой грѣшника“. Южно-русскія ре
лигіозная драма конца ХVП. ст. („Кіевская Старина“. Томъ 1Х,
стор. 289—305).
*) Н. Петровъ, „Старинный южно-русскій театръ и въ част
ности вертепъ“. („Кіев. Старина“, т. ГV, 1882; стор. 461).

Цѣле свое жите боровъ ся Конискій зъ противниками Руси „за
права и вольности“ свого народу. Кажуть, що бнъ бувъ авто
ромъ „Исторіи Русовъ или Малой Россіи“, котру выдавъ Осипъ
Бодянскій въ Москвѣ 1846. р. (Порбвн. „Зорю“, ч. 18, стор. 302;
замѣт. 1.)
*) „Двѣ южно-русскія интермедіи начала ХVП. в.“ („Кіев.
Старнна“, т. VП, 1883; стор. 652–664).
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манути одного чоловѣка,
жого ошукати“.

тай каже: „пойду

числѣ мабуть такожь на мову польску и руску (бѣло
руску). И. Франко оповѣщаючи сюрозвѣдку Кузмичев
Друга интермедія Гаваттовича маs ще бóльше при ского, замѣчае, що „своимъ дослѣдомъ старавъ ся ав
кметъ творчои фантазіѣ народнои. Ось и змѣстъ еи: Два торъ розкрыти одинъ изъ вплывбвъ захбдно-европейского
мужики зъ Городка, Максимъ и Грицько продали на яр бдродженя на нашу Русь, котре началовъ було въ ХVІ.
марцѣ въ Камѣнцѣ") свои волы и вертали домбвь. До вѣцѣ пбсля довгого и тяжкого упадку ХП—ХV. вѣку”).
нихъ приставъ Денисъ зъ Каменця подбльского. Въ до
Були ще иншй интермедіѣ въ религійныхъ рускихъ
розѣ всѣ три зголоднѣли, а хлѣба нѣ у кого анѣ шматка. драмахъ, примѣромъ въ драмѣ рбздвянбй и пасхальнбй
Ажь ось зачули они запахъ пирога, стали пукати и най Митрофана Довгалевского. Драма рбздвяна зове
шли въ травѣ одинъ-однѣcѣнѣкій пирбгъ. Якъ же тутъ ся „Комическимъ дѣйствіемъ“ (1736). Въ нѣй всть пять
тромъ подѣлитись пирогомъ однымъ? Хитрый Денисъ сценъ и пять интермедій, по-мѣжь котрыми вызначувся
порадивъ товаришамъ лячи спати, и кому приснить ся именно интермедія третя, де козакъ въ патріотичнбмъ
найкрасшій сонъ, тому й дбстане ся пирбгъ. Така рада монологу отъ-се говорить:
„... Буду Турковъ воевати, мечемъ слави добувати,
подобалась Максимови й Грицькови; они кладуть ся спа
…

ище та знайду,

а коли оба заснули, Денисъ крадькома ѣсть пирбгъ
и сейчасъ будить товаришѣвъ та каже имъ оповѣдати,
щò кому снилось. Максимъ розказуе, шо снилось ему,
мабуть-то бувъ въ небѣ, видѣвъ тамъ Святыхъ и самого
Бога, що сидѣвъ тамъ за столомъ, на котрбмъ було
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ти,

Кармазини

Буду воевати. (2)
шати, драти зъ султанамы,

Совсѣмъ

очей не спускаты.

з луданамы,
буду брати, з

Егей, колибъ впять якъ була козацкая слава,
Цобъ роспустилась всюди якъ терами пава,
лѣтѣ,
мясо, поросята, печенй курята та иншй ласощѣ. Гриць
Г щобъ зацвѣла знову якъ рожа
Якъ Богъ позволитъ тобрать турецкіи дѣты,
ко-жь оповѣдае, що снилось ему пекло зъ муками, ко
Або Ляховъ на той часъ тратится поймати,
трй и бнъ терпѣвъ. Тогдѣ хитрый Денисъ сказавъ обомъ
ось такe: Коли я собѣ лежавъ, ангелъ пбрвавъ мене
Г сѣмъ кіемъ козацкимъ по ребресамъ дати“?).
за волося та посадивъ на небѣ. Тамъ видѣвъ я, якъ ты,
Драма пасхальна Довгалевского, написана п. з. „Вла
Максиме, ѣвъ до-нехочу, и я просивъ тебe, щобъ ты менѣ стотворный образъ человѣколюбія Божія“ (1737), мав та
давъ хочь дрббку чого, а ты сказавъ: „та-жь тамъ пи кожь пять интермедій. Ихъ списавъ авторъ зъ погля
рбгъ!“ — та й ангелъ озвавъ ся: „вже тя не треба тутъ!“ домъ на головну дѣю въ драмѣ, и про-те мѣжь интер
Бачивъ я й тебе Грицьку въ пеклѣ, и ты кричавъ: „Не медіями а самымъ творомъ драматичнымъ добачаемо
увидишь мене бòльше; возьми пирбгъ, щó тамъ маешь, тутъ якусь звязь и паралелю въ змѣстѣ. Такъ въ сѣмъ
та зъѣжь, бо на вѣчнй вѣки тутъ буду терпѣти муки!“ творѣ видимо аналогію мѣжь деякими сценами самои
И той ангелъ зновъ мене тутъ поставивъ, та й я зъѣвъ драмы а одвѣтными частинами интермедіѣ. Въ першбй

у

— Обманенй

Максимъ и Грицько сердять ся на сценѣ драмы Совѣтъ Божій и Правосудіе Господне спо
бнъ удае, мовь-то не може второпати, чого они рять мѣжь собою про сотворене чоловѣка, — ихъ при
такй лихй на него та й каже: „Ось бѣда! зъѣсти пирогъ миряе Милость Божія. Одтакъ и въ першбй интермедіи
казали, та ся розгнѣвали“. Обомъ мужикамъ не стаетерпцю выходять два мужики-рыбалки, щò сперечають ся мѣжь
и гонять збыточника до бѣса. Денисъ же бдходячи каже:! собою про мѣсце, де бы поставити сѣти; ихъ примиряе
пирóгъ.
Дениса,

а

третій мужикъ. Въ другóй сценѣ „Властотворного образа“
Милость Божія вводить чоловѣка въ рай и заказуе ему
ѣсти зъ дерева жизни, грозячи за нарушене тои запо
вѣди всякою бѣдою. Чоловѣкъ обѣцюs cповнити заповѣдь,
але Прелесть склонюе его зъѣсти бдъ заказаного овоча.
Въ паралельнбмъ мѣсци интерлюдіѣ другои видимо, якъ
зъ початкомъ ХVП. вѣку (1519) зббравъ и выдавъ Тома чортъ несе жида и заказуе ему ѣсти хлѣба. Жидъ каже,
Мурнеръ. По думцѣ того вченого мужа мусѣли появи що вволить волю чорта, та отъ, ледво чортъ бдóйшовъ,
тись зъ кбнцемъ ХVП. вѣку вже й польскй переклады й скортѣло жида шопоѣсти хлѣба; за те обѣцявъ вздержа
переробки тыхъ оповѣдань, бдки (а можей прямо зъ Нѣ тись бдъ ѣды свинины. Але-жь на саму згадку про сви
нину тече ему слинка зъ рота, а тутъ являвся цыганъ,
меччины) Гаваттовичь взявъ основу до своеи интермедіѣ.
Щó-до другои интермедіѣ, то варіянтъ мотиву еи жие и ще бóльше дразнить жида свининою. Въ третѣй сценѣ.
казкою въ устахъ украиньского народу?). А вже-жь же драмы чоловѣкъ сумуe-горюе зъ-за того, що не зберѣгъ
рело якъ интермедіѣ, такъ и устного народного оповѣ ся бдъ спокусы и що переступивъ заповѣдь Божу, а Пра
„Коли-мъ пирогъ зъѣлъ, не дбаю... бо южъ ся зъ вами жегнаю“.
Про обѣ сй интермедіѣ написавъ П. Кузмичевскій
наукову розвѣдку въ Кіѣвской Старинѣ?). Онъ добачае
жерело першои интермедіѣ въ нѣмецкихъ анекдотахъ,
причепленыхъ до особы дотепного весельчака Тill-а Llen
sріеgel-а. Именно замѣчае Кузмичевскій, що тй анекдоты

даня Кузмичевскій добачае въ далекбй давнинѣ и выво восудіе Господне за нарушене заповѣди бдбирае чоловѣ
дить его ажь зъ Индіѣ черезъ Перзію, Арабію и старо кови дорогу одежу и всяку окрасу. Въ третѣй же ин
жидбвску литературу, бдки тее оповѣдане перейшло до термедіѣ мужикъ сварить на сына за те, що бнъ недо
Европы и попало въ старый зббрникъ исторій и анекто пильнувавъ на возѣ пирогбвъ и про-те не купуs сынови
тбвъ, звѣстный пбдъ именемъ „Оesta Коmanorum“, щó его обѣцянои шапки. — Въ пятòй сценѣ драмы Милость
часто перекладано на рбжнй европейскй языки, въ тóмъ Божія освободжув „стенящихъ и вопіющихъ
праведныхъ
во адѣ“, приказавши діяволу и смерти вывести ихъ зъ
*) Камѣнка — вѣдай Камѣнка струмилова, гбродъ повѣ пбтьмы „адскои“, а въ пятбй интерлюдіи козакъ освобо
товый въ Галичинѣ.
джу6зъ неволѣ закованыхъ мужикóвъ, запроданыхъ Ля
*) „Старѣйшія русскія драматическія сцены“. („Кіев. Ста хомъ жидови”). — Интерлюдіѣ Георгія Кони с кого
рина“, томъ ХП., 1885; стор. 371—407).
*) Тая украиньска казка находить ся въ зббрнику Аѳана

сьева ш. з. „Народныя русскія сказки“. 1873. кн. П1, стор. 480—
482. — Порбвн. „Старѣйшія русскія драматическія сцены”. — П.
Кузмичевского, стор. 384. 385.

*) „Зоря“, 1886; ч. 4, стор. 65.
*) Н. Петровъ, „Очерки изъ исторіи украинской литературы
ХVІП. вѣка“. Кіевъ 1880; стор. 70. 71.
*) „Кіев. Старина“, т. ГV, 1882; стор. 463. 464.
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въ его трагедо-комедіи „о воскресеніи мертвыхъ“ (1747)
Пнин до Галицко-уніи
Передъ 145 рюмъ,
не мають тои стóйности литературнои, якою вызначу
ють ся интермедіѣ Довгалевского, але й они суть вѣрIV. „Vienіec ж зеrc 2усzlivуch... 1823". (Зъ библіо
нымъ образомъ суспбльного побуту украиньского,
по-Iтеки дра Ив. Мандычевского).
Наколи въ „Домоболію про
за-якъ згадують про деякй обычаѣ и забобоны хлѣборо- клятыхъ" бачимо молодого теоретика, промышляючого на
ббвъ. Конискій выводить на сцену жидбвъ, Ляхбвъ, Мо-Iчужинѣ,
въ „Віеннѣ“, надъ „объясненіемъ“
рóднои мовы,
скалѣвъ, цыганбвъ, Литвинбвъ и и., представляючи ихъ и шукаючого новыхъ дорóгъ для розвою

зъ такими характерами,

зъ якими они малюють ся въ ратуры, то

украиньскихъ сатиричныхъ казкахъ.
4.

Др а м ы

мертвѣючои

наведеный

дить насъ въ сучасне жите
пбдъ мирною

в е р т е п н й.

стрѣхою

лите

стишокъ зъ 1823-ого р. вво
на мѣсци, на самóй нашóй земли,

повысше

галицко-руского

священичого

дому,

де власне старенькій господарь, о. Романъ Аудиковскій, дѣ
Коли мистеріѣ и прочй религійнй драмы зъ интер-Iдусь нашого Пашкевича,
обходить въ кружку чи
медіями неграмотному людови мало були звѣстнй, по-I сленнои родины и приятелѣвъ торжество 50-лѣтного свя
за-якъ були продуктомъ пколы, то драмы вертепнй ста-Iщенства.
лись на Руси вельми популярными, тому-що они основу-!
Сей стишокъ друкованый
латинскими черенками
на
вались не тóлько на библійнбмъ оповѣданю про Рожде-! 6-ти ненумерованыхъ листкахъ (12 сторòнъ), in 4о; на 1-óй
ство Исуса Христа, але й на народныхъ обрядахъ, щó сторонѣ 2-ого листка поданый въ низу друкарскій знакъ:
зачаткомъ своимъ були подекуды поганьскими. Всѣ важ-IА2, а на 1-бй сторонѣ 5-ого листка: В. На 1-óй стор.
нѣйшй забавы и обрядовй церемоніѣ въ давнбй Руси бд- 1-ого листка читаемо заголовокъ: „Vieniec
z sere zусzli
бувались пбдъ доглядомъ скоморохбвъ, щó устроювали livуch familii JМС. Хiedza
Коmana IАudikowskiegо 1 ра
народнй игры въ празникъ рождества и воскресеня бога-I госha g. к. роdliskіеgо 1
dziei роvtornуch рrуmiсуi I
сонця. По причинѣ же, що тй народнй свята поганьскй vіerszem uvitу“; потомъ черта, а подъ чертою: „Ve Lvо
святковано въ тбмъ часѣ, коли Христіяне веселилисьIvіe
drukiem Л62efa Schnaуdera. 1823". Друга сторона

I

I
v

I

I

празниками Рождества и Воскресеня Христового, то по- 1-ого листка бѣла. На (цѣлóй) першóй сторонѣ 2-ого листка
сля принятя правдивои вѣры на Руси деякй поганьскйIчитаемо присвячене:
„Vieniec z sere zусzlivуch rodneу
звычаѣ увбйшли мѣжь тй народнй обряды, щò вязалась! і рrzуrodneу Еаmilii, tudziez przуiaciol Vgо Jmc. Хiedzа
зъ обрядами церковными. Тогдѣ скоморохи тратили що-IКоmana Аudikowskiegо раrocha роdliskіеgо
rozwazkiegо
разъ бóльше свое значена въ справахъ обрядовыхъ иIsріеwnуm vierszem uvitу w dzien pieédziesiatrосza stanu
зъ годомъ-перегодомъ ставались весельчаками въ народ-I duchownegо, сzуli
dzien роvtornуch kаріanskich рrуmi
ныхъ забавахъ. На Бѣлоруси прозвались они волочебни суi vsрomnionegо карlana, na dniu 23-еgо Маrcа 1773
жами, щó й доси въ свята рбздвянй ходять на селѣ по ха roku рrzez ЛV. Jmci
Хiedza Sуlvestra Junosze Кudnickiegо,
тахъ и розвеселяють господарѣвъ всякими шутками; на Ехarchе Меtroрolii, biskuра Luckіеgо
Оstrogskіеgо, na
Руси-Украинѣ же ролю давныхъ скоморохбвъ обняли ко Istоріей Карlanski postawionegо...... ve Уtorek Vіelkа
лядники, щó теперь побóчь колядъ церковныхъ спѣва nocnу, 6. majа 1823. obchоdzonуch, z роwоdu oraz zуjaсéу
ють стародавнй колядки поганьскй, въ котрыхъ славлять іeszсze... rzесzоnegо Карlana Мalzоnki Лci Раni Мariannу
именно бога-сонце. Одтакъ волочебники й колядники по Аudikowskieу... оd Dzieci Коdzicom, оd Vnukow Рrarodzi
давали богатый матеріялъ для тыхъ вертепныхъ драмъ, сom, оd Рrawnukóv Рraprarodóm, оd Рrzуiaciоl Рrzуiaciо
щó бдносились до святъ рбздвяныхъ. Впрочбмъ мѣжь ин lom ofiarowanу“. На 2-бй сторонѣ 2-ого листка читаемо:
пними обрядами поганьскими задержано на Руси доси Jan, 2acharуаsz, z Мikolaiem гоdni
обычай, ходити на „родины“ до Богородицѣ на другій ILeо, Ваzуli z Siтопет (Шашкевичемъ!) рrzуrodni
день Рóздва Христового, причбмъ жѣнки несуть въ цер 2 Аnna Еlébіetа (жѣнка Семена)
Мarсіаnna
ковь хлѣбы, пироги и т. и. Про сей обычай згаду6 одинъ Каtarzуna...
Мarianna
грамотѣй, щó прозвавъ ся „христолюбцемъ“. Онъ каже, Лаn, Ваzуli, Рlatо Лózef, —
Аntonem,

i
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що христіяне

спѣваючи тропарь пресвятбй Богородици
бддають поклбнъ „роду и рожаницамъ“").
Такъ отже поббчь шкóльныхъ драмъ розвинулась
драма вертепна, що й доси представляе ся на Руси
Украинѣ въ такъ-званбмъ вертепѣ. Вертепомъ зове ся
маленькій домикъ, заввышки зо два аршины, а завширшки
въ шбвтора аршина, зъ двома бддѣлами, горѣшнимъ идо
лѣшнимъ. За задною стѣнкою вертепа скрывав ся той,

Julian

z

Теklа, Аnna Теklа... Арol z Еilemonem,
Аrsenius z Мartiапет (Шашкевичемъ!)

IАlехаndra z Еva Janem
Еt сeteri etс. etc.
Леdni z Sуnбw, drudzу z Сórek роchodzace Уnuki
IЛulianna Lubina z Мichalem рrawnuki
Vinszоwnу vіeniee rodzicom przуnоszа,
о blogoslavienstvо рokornіе рroszа. (Знаки перепинаня якъ
щó есть неначе режисеромъ драмы: бнъ водить куклы I въ оригиналѣ).
(фигурки) щелинами, прорѣзаными въ помостѣ театру, }
На 1-óй сторонѣ 3-ого листка:
2rzоdla Vinszоvai
и говорить за нихъ всѣлякими голосами, одвѣтно ролямъ!
лиць дѣевыхъ. Въ горѣшнѣмъ бддѣлѣ являе ся св. Ро-Iа пбдъ сподомъ два короткй польскй цитаты зъ письма св.:
дина и бдбувався дѣя рбздвяна пбеля оповѣданя библій-I„ad Тim. Сар. 14. v. 7“ и „Рsalm 127", — и слова: „Ро

i

ного, въ долѣшнѣмъ же бддѣлѣ проявляють ся сцены коу Паraelowi, Роkoу Аudikowskich domowi“. На 2-ой стор.
свѣтскй зъ житя народного. Такій вертепъ носили дав- 3-ого листка и на 1-óй стор. 4-ого листка слѣдують польскій
нѣйше бурсаки Кіѣвскй по дворахъ и хуторахъ, теперь же стишки (7 строфъ по 4 стрóчки), впрочѣмъ не цѣкавй (въ
ходять зъ нимъ колядники, щобы звеличити Роздво Спа-I 6-ой строфцѣ читаемо: Galicуаnіe nіech zwolna uсzuiа, Лак
сителя драмою вертепною.

(Дальше буде.)

…

1) ibid, стор. 455— про „Рода“ и „Рожаницѣ“
…
ч. 5, стор. 75. замѣт.

-о-о-о-о-о-—

гляди „Зорю“,

dzieci оусu рrуmiсуi vinszuiа и т. д.). На 2-óй стор. 4-ого

листка, 3

Spiev blagаlnо-vinszujaсу.
Слѣдуе зновъ

польскій

стишокъ,

закóнченый

словами:
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... Уnuki, рrawnuki

васъ Богъ посѣти
Въ день сей и пр,

sрrzуіаiа

Преславно

П daleу tak sріеvajа.

Потóмъ черта, а на слѣдуючихъ чотырохъ сторонахъ
и 6-ого листка находимо отъ-якій рускій стишокъ (ла
тинскими буквами, церковно-словенщиною, але зъ народнымъ

Спѣвати

выговоромъ;

рускими

Тра ра, тра ра, тра ра, тра ра (bis)
Поймо убо велегласно
Христосъ, Христосъ воскресе.
Христосъ воскресе спѣваемъ,

строфки передаемо

буквами).

Видѣ Сарра Исаака

Кедръ

Иже смертію (smertуiu) смерть поправъ,
Намъ спѣвати даровавъ:
Тра . . . и пр.

си (sу) данна отрока,

Богомъ

О!

—

коль мило глядѣти.

Иже смертію смерть поправъ
Намъ спѣвати даровавъ.

въ Ливанѣ умножи ся,
Нива въ класы угобзи ся,

Феніксы

пустиша

О!

квѣты

Христосъ воскресе спѣваемъ,

—

Родителемъ

коль мило глядѣти.
внуковъ

производятъ,

Отъ внуковъ правнуки (рrawnuki) зрѣти

О!

Ту

коль мило

—

глядѣти.

Да створитель сего свѣта

взоръ любве, учтивости,

Продолжитъ

Берутъ купно и вѣрности
До четверта рода дѣти —

О!

О!

коль мило

щасливй
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О!

На тòмъ
свѣтло

глядѣти.

коль мило

—

глядѣти.

Радуютъ ся днесь сынове,
Дщери, внуки (wnuki), правнукове,
Славятъ божія (bozуia) совѣты
Въ день сей пятдесятолѣты
Тра, ра, тра, ра, ра, ра —

О!

коль мило глядѣти.

Радуютъ ся всѣ сродніи (srodnii),
Близькіи
Славятъ божія

Въ день

и далекіи,
совѣты

Тра, ра, тра, ра, ра, ра,

И

О!

коль мило глядѣти.

сыновца благосклонна,

Аки василькъ благовонна,
Стрыёвству съ-радостна (sradоstna) зрѣти
Въ день сей пятдесятолѣты

Тра . . . и пр. (etc.)
Радуютъ ся искренніи (iskrуnnii)
Вси (wsу) сосѣды достойніи,
Славятъ Романа примiты *)
Въ день . . . и пр.
И другини (druhуnу) преизбранны

На торжество
Славятъ

днесь возванны,

Маріѣ примiты

Въ день . . . . и пр.
Миряне и священники,
Веселятъ ся со иноки,
Славятъ

О!

!

обоя примiты

(prуmiсуе);

а

середъ

котрого

зроставъ

нашь

молодый

Хоть и якй нескладнй стишки сего „Вѣнка“, то

Въ численнбмъ

крузѣ желаючихъ „родины и прияте
и матѣрь Маркіяна, а также и его

лѣвъ“,

находимо батька

самого

(всѣ три отси имена

курсивомъ).
Таке
святъ, старень

навели мы

свѣтле торжество другого дня великодныхъ

кій дѣдусь и численна около него зóбрана родина — не мо
гли не зробити вражѣня на молодого, цѣкавого хлопця; може
бути, що сей„Вѣнокъ“ бувъ поза букваремъ першимъ пись

та щей

нашого поета.
вплыву

поетичнымъ творомъ,

И сердечне

родинне жите

на него; що родина

якій попавъ въ руки
не могло бути безъ

справдѣ любила дѣдуня,

можемо

не тóлько зъ сего торжества, але и зъ сего, що
Маркіянъ уродивъ ся въ Пóдлисю и часто вразъ зъ матѣрю

вносити

тамъ пересиджувавъ;

сй

въ Подлисю

у дѣдуня

пережитй

лѣта згадуе Маркіянъ въ гарнóмъ стишку: „Пóдлиce“: „Тамъ
ѣи скаже дубъ старенькій, и еденъ и другій, якъ тамъ живъ емь
ще маленькій, безъ журбы, безъ туги...
садочку соловѣй

У

пѣсенки, розвивавъ ми шѣсеньками лѣта мо
лоденькй... Тамъ то любо, тамъ солодко, весело и мило,
зъ миленькою
любощахъ
вѣкъ бы ся прожило“
Въ до
горемъ, згадувавъ Маркіянъ
зрѣльшихъ лѣтахъ, прибитый
чикъ щебетавъ

у

не одинъ разъ „пóдлиcецку гору бѣлу“ (може то и
ся: Пóдлыce), та свого старого дѣдуня.
При такихъ вплывахъ и споминахъ розвивалась вроджена
поетична вдача Маркіяна, а зъ біографіѣ
его знаемо, що
певно

бдъ сeи горы зове

будучи

въ гимназіи писавъ бнъ що року и самъ стишки

рóжнй

празничнй днѣ въ родинѣ,

—

мабуть

була

на

се вже

така родинна „поведѣнка“.

Въ день ихъ и пр.
старцы (рекутъ) честніи,
О! людзколюбы присніи,

*) рrуmitу

…

все-жь таки треба було и на нихъ хотѣти и умѣти здобу
тись, а на поезію, польску, чи руску, були тодѣ у насъ
тяжкй часы, ще тяжшй якъ теперь... Треба также при
знати, що при всѣй нескладности, замѣтне въ сихъ стиш
кахъ тепло родинного житя.

меннымъ,

сей пятдесятолѣты

вамъ многа лѣта.

кончить ся „Вѣнокъ“. Кидае бнъ дуже цѣкаве

на жите,

Маркіянъ.

родителе,

Цасливй прародителе,
Миръ и радость въ вашой клѣти

вси желаемъ:

Да створитель сего свѣта
Продолжитъ вамъ многа лѣта —
Многа, многа, многа лѣта,
Многа, многа, многа лѣта,

Отецъ, мати чада родятъ,
Чада

выхваляемъ,

Воскресшаго

Зритъ Марія своя дѣти

согласно

Поймо убо велегласно:
Христосъ, Христосъ воскресе.

разомъ 16 строфъ):

Пawolу Вoh Аvraamu
Sуnу sуnоw wуditу,
Вlahoslоwуt dnes Коmanu —
О! коl mуtо hladitу. (Дальшй

намъ днесь

Изволи Богъ съ небесе,

5-ого

може примѣты — прикметы?

Що до языка, то наведенй стишки е вѣрною характе
тогдашнои рускои интелигенціѣ въ Галичинѣ: офи
ціяльнымъ языкомъ
интелигентныхъ
кружкóвъ
уважаесь
языкъ польскій, а народный рускій уживаесь ино въ зно

ристикою

шеняхъ

зъ простымъ

народомъ,

або

—

коли нема

выстар

— 379 —

у

вóчи“, а гвалтомъ здобути
не бажае и „плюе Герцелеви
еѣ Герцель
не зважуеть ся
старый Бондарь чоловѣкъ
богатый и всѣми шанованый,
то щобъ якого лиха не було.
жного языка св. письма.
ся польщина и ся церковносло
такъ,
то й самъ староста стрѣчае
ломанй, але се привязане до рбдного Коли се тутъ припадае
венщина однаково
Тстяну и хоча бнъ говорить зъ высшого тону, що „краса
насъ,
показуе,
обряду важне для
бо
що въ родинѣ Маркіяна жóноча
высша сила: вона на свѣтѣ держить усе и ми
показуе, що національнй ромъ править“, але-жь заразъ-же велить Герцелеви здобути
плекались и національнй традиціѣ,
вже для нёго, старосты, сю дѣвчину, а щобъ легше се зро
погляды Маркіяна не були одною теоретичною тканиною,
бити, то радить „роздуть
въ еи крови жагу малюнками пе
але були по-части выссашй зъ молокомъ матери. Рускй сти
кельнои страсти“,
а коли-бъ се не помогло, то зновъ таки
шки (и въ загалѣ письменнй творы) зъ сихъ часóвъ дуже, радить Герцелеви „обернути ся
змия, въ голуба перевер
дуже рѣдко посѣянй; писались и выдавались они тóлько при нутись...
кровію полить прийдеть ся шляхъ до неи
якихсь бóльшихъ случаяхъ,
то-жь тымъ важнѣйшій для зробитись тигромъ на той часъ“ а за все се, якъ що Гер
Тетяну, обѣцяе ему 1000 червонцѣвъ.
насъ сей „Вѣнокъ“. Въ концѣ надруковане польскихъ стиш цель здобуде
Герцелеви се подобаеть ся: разъ те, що буде въ него
пѣсни, и
кóвъ (на першбмъ мѣсцѣ) по при словeно-рускóй
1000 черв., а другe, що коли староста, яко вельможный
буквами,
друковане сеи шолуцерковнои пѣснѣ латинскими
панъ, здобуде Тетяну и навтѣшаеть ся зъ неи, то тодѣ и
даедуже цѣкавый амальгамъ, кидаючій свѣтло и на пбзнѣйшу бнъ, Герцель, покорыстуеть ся зъ того, що зостанеть ся одъ
ось на сцену зъявляеть
ся жидъ,
дѣяльность Маркіяна:
него нѣгде не добачаемо сего при паньского бенькету.
и Герцель вкупѣ зъ нимъ обраховуе пляны добуваня Тетяны,
страстного завзятя, котре лучаеть ся
деякихъ иншихъ
Сѣчь,
и выконуе ихъ
той часъ, якъ Тарасъ поѣхавъ
дѣшныхъ людей (на пр.
Зубрицкого). Правда, и Маркі
що-бъ справити тамъ якесь свое дѣло, а потóмъ повернути ся
Ляше,
янъ написавъ: Гордый
день не твой!
але попри! й одружити ся зъ Тетяною. Але-жь поки бнъ ѣздивъ, то
енергіи пробиваесь въ его словахъ усе и мягкость.
Тетяну вже выкрадено, и бнъ настигаеутой самe моментъ,
якъ се вже стало усѣмъ вѣдомо, збирае народъ, и дóзнав
В. Коцовскій.
шись, що Тетяну повезено
лѣсовый павильонъ старостинъ я
чаючого знаня польщины.

свого рóдного

Але

попри тòмъ е и піетизмъ

обряду и для церковнословенщины,

И

—

для

—

яко кни

—

—

—

у

у

у

-

у

А

И

то

у

у

—

у

НОВИ УКРАИНЫСКИ КНИККИ.
III.
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Збирныкъ драматычныхъ творивъ
рого. Херсонъ 1886. 8ка, 140 стор.

Ивана Карпенка-Ка

Въ сёму зббрникови мѣстять ся три речи: двѣ драмы—
„Бондарóвна“ и „Хто виненъ?" — и комедія — „Розумный
и дурень“. Д. Карпенко-Карый,
колись артистъ труппы Кро
пивницкого,
не въ-перше выступае у литературѣ: въ пер
шбмъ томѣ „Рады“ надруковано
его невеличке оповѣдане:
„Новобранецъ“,
але яко драматурга мы его бачимо тóльки
въ тóй книжцѣ, котра звертае на себе увагу усякого чита
ючого, хоча — нѣгде правды ховать — въ нашóй убогой
литературѣ уже те мусить звертати на себе увагу, що на
писане гарною мовою и обѣцяе хочь невеличкій хистъ, до
тепъ — такй мы ще бѣднй й голй!...
Сюжетъ драмы „Бондарóвна“ узявъ авторъ зъ часóвъ
минулыхъ, зъ часбвъ повстаня Хмельницкого;
бнъ малюе
намъ тодѣшне

становище

нашого народу

и

самe

становище

его передъ выбухомъ. Козакъ Тарасъ, яко емиссаръ бдъ
Сѣчи, зъявляеть ся на Украинѣ, щобъ навербувати людей
для Хмельницкого;
робить бнъ се при помочи колишнéго

запорожця, а теперь старого удóвця-домовика, Бондаря. Але-жь
дѣяльности его въ сёму папрямку въ драмѣ зовсѣмъ не видко,
и козарлюга Тарасъ бóльше дбае про чепурну Бондареву
дочку Тетяну, анѣ-жь про козацьку справу.
ся Тетяна
Шекспира,
дѣвчина собѣ не абы яка. Якъ тая Дездемона

А

у

прислухаеть ся вона до Тарасовыхъ розмовъ про его во
яцкй вчинки, впиваеть ся ними и промовляе гарячй промовы
въ патріотичному дусѣ, примушуючи Тараса и вродою и про
мовами сими розповѣдувати ѣй квѣтчастою мовою всѣ свои
пригоды и нагадувати
такимъ
побытомъ
нового Отелло,
тóльки зъ козацкимъ вусомъ. Вѣдомо ще одъ старого Бри
танця, що одъ такихъ розмовъ до поцѣлункóвъ недалечко,
то наша пара не забарила ся й зъ симъ, та заразъ таки,
ледви встигши обняти ся й поцѣлувати ся, побачивши вхо
дячого Бондаря, сватае себе одно за одного, а той ихъ бла
гословляе й плаче й обнимае та ще й хоче зъ ними танцю

рушае туды.
въ павильонѣ тымъ часомъ спершу Герцель, а тодѣ
й самъ староста и такъ и сякъ захожують ся коло Тетяны,
щобъ она бддалась старостѣ, а дѣвчипа спершу благае, а по
тóмъ говорить енергичнй промовы, и все зъ высшого тону:

А

Таке коханне е зне
лицарь ты, що роспаливши
кровь свою
звѣрину, готовъ бддать и рóдный край
и жѣнку, котрóй
ты присягавъ, и дѣтей своихъ за те, що черезъ силу я зро
блюсь твоею!...“ и т. д.
„Хто-жь може силою кохать?...

вага!...

Якій-же

Поки воно такъ дѣеть ся, то надбѣгае. Тарасъ зъ се
Староста, бачучи, що му
лянами и нападае на павильонъ.
сить загинути, вбивае Тетяну. Тутъ Тарасъ выбивае дверѣ,
вбѣгае зъ своими, велить вязати старосту й Герцеля и шу
кае Тетяны, але знаходить еѣ вже вмираючою,
плаче надъ

""

нею, а старосту
обохъ на двое“.

й Герцеля

велить

„вирёвкою

шерепилять

Такій въ короткихъ словахъ сюжетъ сеи драмы. Я умы
сне розказавъ ёго, щобъ зрозумѣльше було те, що казати-му
далѣ Дѣло ось у чому. Цо хотѣвъ д. Карый сказати своею
Очевидно, ему хотѣлось намалювати въ нѣй
Бондарóвною?
типъ
украинки-героинѣ.
Але-жь якъ се
зробити? Сюжетъ, такій, якимъ д. Карый его збудувавъ, не
дае ему змоги показати сей патріотизмъ и героизмъ на дѣлѣ,
и ось авторъ примушуе его выливати ся
пышныхъ фра
захъ и бере для нéго такй саме обставины, якй Шекспиръ
узявъ для закохання Дездемоны въ Отелло. Але-жь дѣло въ
тому, що Шекспирови се потрѣбне було тóльки для обма
льованя розвитку любви Дездемоны
въ Отелло — и сихъ
обставинъ для такои меты вповнѣ досыть: вони выясняють
дѣло такъ, що красше ёго й выяснити не можна.
д. Ка

у

У

рого тй-жь обставины взято для обмальованя героизму Бон
дарбвны, и ихъ звѣсно тутъ далеко не досыть. Якъ-бы до
еёго додати ще й де що инше, а саме: проявленe сéго па

й героизму на дѣлѣ, то тодѣ-бъ и се невеличке
могло-бъ бути штрихомъ для обмальованя Бондарóвны яко
героинѣ; але-жь нѣчого сего уд. Карого въ его драмѣ нема,—
ось черезъ що постать его героинѣ здаеть ся робленою, немо
тріотизму

ЖЛИВОко.

…

Кажучи се, зовсѣмъ пе хочу впевнити, що въ тй часы
и кóнчаеть ся друга дѣя.
нашй жѣнки немогли бути нѣ героинями, нѣ патріотками, —
Але-жь зъ цѣхъ двохъ дѣй стае намъ вѣдомымъ,
що
зовсѣмъ нѣ! Вони були и такими тодѣ, але були не такй,
нашбй парѣ грозить и лихо. Ѳсть, бачите, староста, вельмо
якъ у нашого автора. Разъ те, що ихъ героизмъ выражавъ ся
панъ,
шляхтичь,
прибóчникъ,
жный
а у нёго
Чеславъ Гер
не въ пышныхъ фразахъ, бо пышныхъ и квѣтчастыхъ
цель. Отсей ось Герцель, котрый чомусь менѣ нагадуе чи-то
не вмѣють, нѣ тодѣ не
Яго (зъ „Отелло“), чито ще когось иншого, але дуже, дуже фразъ селяне простй нѣ теперь
говорити, а въ самому дѣлѣ, и д. Карый мóгъ-бы
знаемого"), захотѣвъ добути собѣ, щобъ тóльки пограти ся, вмѣли
се знайти въ исторіи; а другете, що вони були продуктомъ
вродливицю Тетяну, и такъ здорово захотѣвъ, що й „душу-бъ
народнёго духа, украиньского духа, робили бдповѣдно сёму
чортови бддавъ, хочь заразъ“, якъ-бы змóгъ досягти свого.
духови и говорили бдповѣдно ему, бо инакше не могли нѣ
Тольки-жь Тетянуздобути не такъ-то легко, бо по волѣ вона
робити, нѣ говорити.
У д. -жь Карого сёго народнёго духа
*) чи не Герцика зъ Галчинои Переяславскои ночи? Ред.
самe й не видко нѣгде, и его Тетяна, Тарасъ, Бондарь
вати

. . . Тымъ
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бóльше нагадують

и лицарѣвъ,

якихсь середневѣковыхъ

захбдныхъ

дамъ

анѣжь украиньске поспольство й козацтво.
Се
„непроникновеніе“ народнымъ духомъ зробило й те, що на
вѣть
чисто побытовыхъ подробицяхъ мы не бачимо укра
инцѣвъ. Такъ напр. Тарасъ при батькови говорить компле
менты Тетянѣ, (дѣя П., ява 3) або вшкварюе зовсѣмъ немо
жливе
народѣ (та ще въ тй часы!) сватане и т. д. Пра
вда,
автора зъявляеть ся инодѣ замѣръ пбдмалювати сво
ихъ героѣвъ на подобу украинцѣвъ, але-жь ся пбдмальовка
чисто поверховна, роблена.
До того ще треба додати, що
авторъ силкуеть ся яко мога бóльше
мовѣ подходити до
Шекспира, и черезъ те
него и сѣчовики, и наймички, и
простй дѣвчата всѣ балакають! тономъ князѣвъ та королѣвъ
Шекспировыхъ трагедій.
Въ драмѣ „Хто виненъ?“ парубокъ Гнатъ одружуеть ся
зъ дѣвчиною Софіею, покидаючи свою першу милу— Варку.
Але разъ те, що Гнатова мати злюча свекруха, а друге —

у

у

у

у
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сумовитыхъ жѣнокъ, а Софія усе
бóльше сумуe та плаче, бо свекруха еѣ грызе. Зъ сего вы
никае неладъ
сѣмьѣ: Гнатови и жѣнки жаль, и досадно,
що бнъ тóльки слёзы одъ неи бачить; досада переважуе
его жаль
онъ починае ненавидѣти жѣнку; жаль починае

Гнатъ дуже не любить

у

у душѣ
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мѣсце брати
бнъ грызеть ся за Софію зъ ма
тѣрью и голубить еѣ. Такимъ неладомъ скорыстувалась ко
лишня Гнатова мила Варка (теперь уже удова) и принадила
до себе Гната; до того ще Софія ослѣпла... Усе тe не мо
гло скóнчити ся добромъ, и справдѣ Гнатъ, повернувшися одъ
Варки, въ шаленому порыванню задушуе жѣнку...
Не можно не сказати, що змѣстомъ своимъ ся драма
дуже нагадуе драму Недолѣ „Неспарована
пара“ (К. 1885),
але оброблена оригинально. Тóльки менѣ здаеть ся, що вона
була-бъ далеко кращою, якъ-бы першихъ двохъ дѣй зовсѣмъ
не було... Въ першбй дѣѣ
вечорницѣ и исторія про те,
якъ Гнатъ покинувъ Варку и вчепивсь до Софіѣ (именно
драмѣ), а въ другóй —
вчепи вс ь
такъ воно чудно

—
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исторія сватаня до Софіѣ городяньского парубка Петра и
одъѣздъ Софіѣ на село (зъ мѣста, деживъ еи батько, чоботарь),
стае, що треба сподѣватись весѣлля.
при чому вѣдомымъ
Въ третòй же дѣѣ зъ разу починаеть ся свекрушина грызня
и коверзуване надъ Софіею. Для выясненя характербвъ тй
двѣ першй дѣѣ не мають нѣякого значѣня (навѣть шкодять:
менѣ Гнатòвъ характеръ
сихъ дѣяхъ здаеть ся одмѣннымъ
одъ того, якимъ бнъ еу 3-й и 4-й дѣяхъ), для сюжета те-жь
не мають значѣня: почавши просто зъ 3-и дѣѣ, се-бъ то вже
зъ того часу, якъ Софія замужня, можно де-якими невелич
кими додатками зробити зрозумѣлымъ для читача чи слухача
усе, що мѣстять
тодѣ, якъ
собѣ ти непотрѣбнй дѣѣ.
що мы будемо розглядати тóльки двѣ останнй дѣѣ (всѣхъ у
4), то мусимо признати, що Гнатóвъ и Софіинъ
драмѣ
характеры намальовано рельефно, другй характеры те-жь не
погано, и тóльки Варка дуже скидаеть ся на Марину удра
мѣ Кропивницкого „Дай серцю волю...“
Въ комедіи „Розумный и дурень“ розповѣдано исторію
боротьбы двохъ братóвъ: першій Михайло, типъ сѣльского
„глытая“, дере зъ живого й зъ мертвого и нарештѣ, при
помочи сѣльского „аблаката“,
досягае того, що батько пе
редае ему усе свое добро, а другого сына выганяе геть;
другій, сей выгнаный, Данило
натура мягка, трохи пое
тична, порываеть ся до науки; выгнаный батькомъ, бнъ по
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що тобѣ огонь той роздувать, що вже потухъ?
весело тобѣ
було, и смѣшно такъ дивить ся на пóдлѣткóвъ, що серця
слухали ще, якъ голосу соловейка!. .
Тешера знову муки
хочешь? Дурна! Дурна!!... Не вѣрь нѣкому и серцеви не

.

потурай!...
Такй монологи промовляе Марьяна сама до себe, и ко
ждый, хто чувъ и бачивъ нашихъ селянъ, хто хочь трохи
приглядавъ ся до нашого народнёго житя, мусить сказати,
що нашй простй дѣвчата не можуть такъ балакати — се
мова интелигентнои украинки.
Характеры батька и Михайла обмальовано гарно, але
Данило
зовсѣмъ блѣдый. Великою хибою комедіѣ такожь

—

и те, що авторъ

зовсѣмъ нѣ до чого причепивъ
цѣлу дѣю
де малюе намъ Данила на рыбальствѣ (або краще
рыбалокъ,
сказати —
бо про Данила тамъ говорить ся дуже
мало) и розповѣдае про кохане хазяйскои дочки, Марты, до
Данила — уся ся дѣя нѣчогóсѣнько не дае намъ для голо
внои идеѣ твору и надто живо вже нагадуе саме такй сцены
въ повѣсти Левицкого „Микола Джеря“.
Що-жь загаломъ сказати про автора? Видно въ пёму
чоловѣка знаючого сцену, умѣючого знаходити потрѣбнй для
неи ефекты и намалювати инодѣ непогану картину; але нема
у него того, що становить головну прикмету усякого та
ланту — нема дотeпу знайти своѣй идеѣ бдповѣдну форму,
сполучити еѣ зъ формою такъ, щобъ и идея и форма скла
дали едине и нерозóрване цѣле. Кажуть, на театрѣ его драмы
подобають ся — cе може бути; але яко артистичнй творы
они не мають ваги, и сезовсѣмъ не сушеречить одно одному:
сцена стоить у такихъ особливыхъ обставинахъ,
що додaе
инодѣ вартости такимъ творамъ, котрй въ читаню не мають еи
зовсѣмъ. Ось черезъ що мы, дивлячись на творы д. Карого
тóльки яко на сценичнй, мусимо сказати, що они суть усе-жь
таки гарный прибутокъ для убогои нашои сцены. Яко кни
жка дочитаня вони тежь мають свою вагу для нашого часу,
зъявившись
промѣжь усякихъ „оказій съ пампушками“ и и
.
всякои иншои негóдѣ, котру давъ намъ 1886-й рбкъ.
(четверту),

Б.

Вбльхбвскій.

О п о в ѣ с т к а.
Подаю до загальнои вѣдомости,
що готова до друку
рукопись п. з. „Про рускй иароднй читальнѣ въ Гали
чинѣ и на Буковинѣ (1871—1886)“. На пóдставѣ об
ширного матеріялу
показаный тутъ початокъ и историчный
розвóй,
особливо-жь теперѣшный станъ рускихъ народныхъ
читалень и звязаныхъ зъ ними иншихъ культурныхъ
спó
локъ въ руской части Галичины й Буковины: хто и якъ
до ихъ розвою причинивъ ся чи причиняе ся? якъ они
перь стоять, якими справами займають ся и якъ далеко зай
шли въ тыхъ справахъ? на якй трафляють перепоны? въ
комъ стосунку стоять до одиниць и товаристъ иншихъ на
родностей? якй ихъ хибы, потребы и яка будучнóсть?
Все се показано безсторонно, фактично и въ звязку
зъ рухомъ рускои интелигенціѣ до народу и бдъ народу,

те

я

зъ працею еи надъ популярною литературою (въ порбвнаню
такъ, що зга
до такои-жь працѣ Полякóвъ галицкихъ),
дане дѣло подасть не тóлько шовный образъ розвою рускихъ
(и польскихъ въ схóдибй части Галичины) читалень, але та
кожь въ загальныхъ зарисахъ образъ змагань рускои инте
лигенціѣ и народу бдъ 1772 р. до самого кóнця 1886 р.
кидае
рóдному селѣ свою невѣсту Марьяну и йде на пóв
До тексту доданый буде повный списъ рускихъ народ
день рыбальчити,
вертаеть ся черезъ якій часъ до дому и ныхъ читалень въ Галичинѣ и на Буковинѣ першои и другои
застае свою колишню невѣсту уже Михайловою
жѣнкою — поры, списъ касъ позычковыхъ,
шпихлѣрѣвъ, хорóвъ, крам
братъ перебивъ невѣсту въ брата; сценою, де Данило довѣ ниць; нарештѣ списъ польскихъ читалень „Кolek rolniсzуch“
се,
дуеть ся про
кóнчаеть ся комедія. Характеръ Марьяны — и „Тоwarzуstva osviatу Пudowej“ въ схóднóй части Гали
завдатками,
енергичнои дѣвчины зъ розумомъ и багатыми
чины (для того, щобы знати, зъ чимъ числились).
натуры, котра пóшовши по добрóй дорозѣ, може зробити ся
Книжка обóймати буде около 20 аркушѣвъ друку и кош
борцемъ за добро й правду, а зòпхнена своею зопсованостю
тувати буде въ продажи
злр. Хто бы проте мóгъ и хотѣвъ
на злый шляхъ, стае жѣнкою и помóчницею
всёму пога до выданя сеи працѣ причинитись, зволить ласкаво зголоси
ному глытаеви Михайлови
бувъ-бы
автора дуже не тись до п. Ивана Франка. (Львбвъ, ул. Голембя, ч. 9).
поганый, якъ-бы бнъ показавъ намъ, якъ саме така натура
Тымъ шановнымъ Добродѣямъ, котрй-бъ зволили причини
могла розвитись
помѣжь простымъ селяньствомъ,
мѣжь ко ти ся до сего выданя грошевыми датками, за присланй грошѣ.
натурою,
трымъ она являеть ся вынятковою
та не накла (на ихъ жадане) прислано буде тóлько ексемплярѣвъ надру
давъ на неѣ якогось демоничного кольору и не примушувавъ
кованои книжки, щобъ склепова цѣна еи вырóвнала датокъ.
еѣ часто балакати такою мовою, якою проста нешисьменна Всѣ рускій и другй славяньскій часописѣ прошу о повторене
селянка балакати нѣколи не може.
Са?4,(07о
Овѣсуа):24,
М. Коломый чукъ.
ъ
„Шо-жь ce ты, Марьяно?! Зновъ серця слухаешь?
Схамени ся! Хиба мало воно тебе водило, дурило?... На
бдповѣдае за редакцію: Д-ръ Омелянъ Калитовскій.
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Выдае Товариство имени Шевченка,
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Зъ друкарнѣ Товариства
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имени Шевченка, пóдъ зарядомъ

К. Беднарского.

