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Опанаса батьки й дѣды
запорожскй козаки були, въ Сѣчи козакували, а тамъ
народъ все гладкій та дорбдливый та проворный бувъ.
та ты й самъ, хлопче, подумай: чи на конѣ зъ списомъ
по полю птицею лѣтати, чи сокирою рубать дерево —
се-жь не одно дѣло.

я-жь не дѣвчина. Казали, що

(Полѣська легенда).

н

Отъ одужала Оксана, все на могилку ходила. Сяде
Отъ я выбѣгъ зъ хаты, дивлюсь: пбдъѣхавъ панъ,
було на могилцѣ та й плаче, та такъ голосно, що по зупинивъ ся, и доѣзжачй стали; Романъ зъ хаты вый
всёму лѣсу луна ходить. Се она було такъ по своѣйди повъ, подержавъ пану стремена. Ступивъ панъ на землю,
тинѣ жалкувала, а Романъ не жалкувавъ за дитиною, Романъ ему вклонивъ ся.
а Оксану жалѣвъ. Прийде було зъ лѣса, стане коло
— Здоровъ бувъ! — каже панъ Роману.
Оксаны та й каже:
— Еге! — одказуе Романъ,— та я-жь, спасиббгъ,
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— Мовчи вже, дурна ты бабо! Отъ було-бъ про що здоровый, що менѣ зробить ся?
вы якъ?
плакать! Померла одна дитина, то може друга буде. Та !
Не вмѣвъ, бачь, Романъ пану якъ треба одказать.
ще навѣть и краща, еге!
Дворня вся одъ его слбвъ зареготалась и панъ те-жь.
Отъ вже Оксана й не любила, якъ бнъ такъ гово
— Ну й слава Богу, що ты здоровъ, — каже панъ.—
рить. Перестане було й плакать, та почне его погаными а де-жь твоя жѣнка?
— Та де-жь жѣнцѣ бути? Жѣнка, звѣсно, въ хатѣ...
словами лаять. Ну, Романъ на неѣ не сердивъ ся.
— Ну и мы въ хату пбдемо, — каже панъ, — а
Отъ Оксана було полаe, полае его та й перестане. !

Она було его й полае й по спинѣ вдарить, а якъ стане
Романъ самъ сердить ся, она й притихне. Боялась. При
говорить его, оббйме, поцѣлуе и въ очи загляне... Отъ
мбй Романъ и угомонить ся. Бо... чи бачь, хлопче... Ты
мабуть не знаешь, а я, старый, хочь не женивъ ся самъ,

вы хлопцѣ поки-що на травѣ килимъ розстелѣть та при
готуйте намъ все, щобъ було чимъ молодыхъ на первый
разъ поздоровити.
Отъ и пбшли они въ хату: панъ и Опанасъ, и Ро
манъ за ними безъ шапки, та ще Богданъ, старшій до
а все таки бачивъ на своему вѣку: молода жѣнка дуже Iѣзжачій, вѣрный паньскій слуга. Отъ вже й челядин
солодко цѣлуеться, якого хочь сердитого чоловѣка зможе цѣвъ теперь такихъ нема на свѣтѣ: старый бувъ чоло
она оббйти.
Ой-ой! Я-жь таки знаю, якй тй бабы! АI вѣкъ, зъ дворнею суворый, а передъ паномъ мовь та со
Оксана була гладка така молодиця, що теперь такихъ Iбака. Нѣкого въ Богдана на свѣтѣ не було окрбмъ пана.
я вже щось бòльше й не бачу. Теперь, хлопче, я тобѣ Кажуть, якъ померли
Богдана батько зъ матѣрю, по
скажу, и бабы не такй, якъ колись.
I просивъ ся бнъ
старого пана на выкупъ и хотѣвъ же

у

у

Отъ разъ въ лѣсѣ охотницкій рожокъ загравъ: нить ся. А старый панъ не дозволивъ, приставивъ его
тра-та, тара-тара-та-та-та!... Такъ и розливаеть ся по лѣсу, I къ своему паничу: отутъ тобѣ, каже, и батько и мати
весело та гучно. Я бувъ тодѣ маленькій хлопчикъ и не и жѣнка. Отъ и выносивъ Богданъ панича и выходивъ
знавъ, що оно таке; бачу, птицѣ зъ гнѣздъ пбдбймають
и на коня навчивъ сѣдать изъ рушницѣ стрѣлять. А вы
ся, крилами махають, кричать; а де й заець пригнувши рбсъ шаничь, самъ ставъ панувати, старый Богданъ все
вуха на спину бѣжить, що есть духу. Отъ я й думаю: за нимъ слѣдкомъ ходивъ, мовь собака. Охъ, скажу тобѣ
може се звѣрь такій невиданый такъ гарно кричить. А правду: богато того Богдана люде проклинали, богато
то-жь не звѣрь, а панъ собѣ лѣсомъ на конику ѣде та на нёго людскихъ слѣзъ упало, все зъ-за пана. По од
въ рожокъ грае; за паномъ доѣзжачй верхами й собакъ ному паньскому слову той Богданъ змбгъ бы навѣть
на мотузкахъ ведуть. Азо всѣхъ доѣзжачихъ вродливѣй рбдного батька розбрвать на шматки.
А я, малый хлопчикъ, те-жь за ними въ хату по
шій Опанасъ Пвидкій, за паномъ въ синёму жупанѣ гар
цюв. Папка на Опанасѣ зъ золотымъ верхомъ, кбнь бѣгъ; звѣсне дѣло, цѣкаво. Куды панъ повернеть ся,

пбдъ нимъ грае, рушниця за плечима блыщить и бан туды й я за нимъ.
Дивлюсь: стоить панъ посередъ хаты, вусы розгла
дура на ременѣ черезъ плече повѣшена. Любивъ панъ
Опанаса, бо бнъ гарно на бандурѣ гравъ и пѣснѣ май жув, смѣеть ся. Романъ те-жь тутъ топчеть ся, шапку
стеръ бувъ спѣвать. Ухъ, та и вродливый же бувъ па въ рукахъ мне, а Опанасъ плечемъ объ стѣнку обперъ
рубокъ той Опанасъ, страхъ якій вродливый! Куды було ся, стоить собѣ бѣдолаха, мовь той молодый дубокъ въ
шану зъ Опанасомъ рбвнять ся! Панъ ужей лысый бувъ, непогоду. Похмуривъ ся, невеселый...
И всѣ трое повернулись до Оксаны. Одинъ старый
и нбсъ
шана червоный, и очи хочь и веселй, а все не
такй, якъ
Опанаса. Опанасъ було, якъ гляне на мене, Богданъ сѣвъ въ кутку на лавѣ, повѣсивъ чуприну, си
то менѣ, малому хлопчику, й то смѣять ся хочеть ся, а дить, поки панъ не звелить чого. А Оксана въ кутку

у

у
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биля печѣ стала, сама почервонѣла вся, немовь той макъ веди доѣзжачихъ до старого дуба й покажи имъ объ
середъ ячменю. охъ, мабуть чула небога, що изъ-за неиIѣздну стежку, а самъ скажи, буцѣмъ пбдешь навпро
лихо буде. отъ-же-жь скажу тобѣ, хлопче, коли три чо-Iстецъ но лѣсѣ... Та незабаромъ сюды вертай ся.
— Добре, — каже Романъ. Зберусь на полюване,
ловѣки на одну бабу дивляться, то зъ сёго нѣколи до
бра не буде, завждѣ дѣло до чуба дбйде, коли не гбрше.Iа рушницю недрббомъ заряжу й не на птицю, а доброю
кулею на ведмедя...
Я-жь се знаю, бо самъ бачивъ.

— смѣеть ся панъ, —чи

що, Ромасю,

я тобѣ жѣнку высватавъ?

—

А

нѣчого!

}

А

Отъ и они выйшли.
панъ вже сидить на килимѣ,
звелѣвъ подать пляшку й чарку, наливае въ чарку го
що-жь, — Романъ одказуе, — баба, якъ баба, рѣлку й почтуе Романа. Еге! Гарна була въ пана и
пляшка и чарка, а горѣлка ще краща. Якъ чарку вы

— ну

гарну!

!

Повѣвъ тутъ плечемъ Опанасъ, пбднявъ очи на пешь, душа радуеть ся, другу вышешь — серце скаче
}въ грудяхъ, а коли чоловѣкъ непривычный, такъ зъ тре
Оксану й каже про себe:
тьои чарочки й пбдъ лавою валяеть ся якъ жѣнка на
— Еге! — каже, — баба! Хочь бы й не
I лаву не положить.
дурню досталась!
Еге! кажу тобѣ, хитрый бувъ панъ. Хотѣвъ Романа
Романъ почувъ се слово, повернувъ ся къ Опанасу

«у

напоити до пяна своею горѣлкою, а ще й такои горѣлки
й каже ему:
— А чимъ бы се я вамъ, пане Опанаce, за дурня I на свѣтѣ не було, щобъ Романа зъ нбгъ звалила. Пе бнъ
показавъ ся? Скажѣть-но!
зъ паньскихъ рукъ чарку, пе й другу, далѣ й третю
— А тымъ, — каже Опанасъ, — що не вмѣешь! выпивъ, а въ самого тóльки очи якъ у вовка загорають
жѣнку свою зберегти, тымъ и дурень...
Iся да вусомъ чорнымъ водить. Панъ розсердивъ ся.
Отъ яке слово сказавъ ему Опанасъ. Панъ ажь но-I
— Ото-жь вражій сынъ якъ здорово горѣлку пе,
гою тупнувъ. Богданъ похитавъ головою, а Романъ по-! а самъ не моргне й окомъ. Другій бы, — каже, — давно
думавъ зъ хвилину, потбмъ пбднявъ голову й подививъ! вже заплакавъ, а бнъ, дивѣть ся добрй люде, ще всмѣ
! хаеть

ся на пана.

ся!

А

що-жь менѣ вѣ берегти? — каже Опанасу,
Знавъ же вражій панъ гарно, що якъ вже чоло
а самъ все на пана дивить ся. — Тутъ окрбмъ звѣря! вѣкъ бдъ горѣлки заплакавъ, такъ скоро й зовсѣмъ чу
нѣякого чорта й не мае, отъ хиба коли милостивый панъ прину на стóлъ повѣсить. Та на сей разъ не на такого
заверне. Одъ кого-жь менѣ жѣнку берегти? Дивись ты, мабуть напавъ.
— А чого-жь менѣ—Романъ ему одрѣкав, — пла
вражій козаче, ты мене не дратуй, а то я тебе й за чуба …

—

Iкать? Навѣть се-бъ и погано було. Приѣхавъ до мене
Мабуть таки дѣло-бъ
нихъ и дбйшло до чубкбвки, милостивый панъ поздоровлять, а я-бъ таки начавъ рум
сать, немовь баба? Слава Богу, менѣ ще нѣчого плакать,
та панъ вмѣшавъ ся, тупнувъ ногою, они й замовкли.
— Годѣ вамъ, — каже, — бѣсовй дѣти! Мы-жьI нехай краще мои вороги плачуть...
сюды не для бóйки приѣхали. Треба молодыхъ поздо
— Дакъ ты, — пытае панъ, — на мене не сердишься?
ровити, а потóмъ въ вечерѣ на болото полювать! Гайда
— Еге!
чого-жь бы менѣ сердить ся?
за мною!
— А памятаешь, — каже, — якъ мы тебе каньчу
Повернувъ ся панъ и пбшовъ зъ хаты; а пбдъ де ками сватали?
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схошлю.

у
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— Якъ же таки не памятать? Ото-жь я й кажу,
ревомъ доѣзжачй вже й снѣданв приготували. Пбшовъ
за паномъ Богданъ, а Опанасъ задержавъ Романа въ сѣ що нерозумный чоловѣкъ бувъ, не знавъ, що гбрко, що
няХЪ.
солодко. Каньчукъ гóркій, а я его краще бабы любивъ.
— Не сердь ся ты на мене, братику! — каже ко Отъ спасибб Вамъ, милостивый пане, що навчили мене
закъ. — Послухай, що тобѣ Опанасъ скаже. Бачивъ ты, дурня медъ ѣсти!
якъ я
пана въ ногахъ валявъ ся, чоботы его цѣлувавъ,
— Добре, добре, — панъ ему каже. — За то й ты
щобъ бнъ оддавъ Оксану за мене. Ну, Богъ зъ тобою, менѣ послужи: отъ пбдешь зъ доѣзжачими на болото,
чоловѣче... Тебе пбпъ звѣнчавъ, така мабуть доля! Такъ настрѣляй птицѣ, та непремѣнно достань менѣ глухого
не стерпить же мое серце, щобъ лютый ворогъ зновъ тетерева.
— А коли-жь се насъ панъ на болото пбшле? —
теперь и надъ нею и надъ тобою насмѣхавъ ся. Гей-гей!
Нѣхто того не знае, що въ мене на душѣ. Краще-жь шытае Романъ.

у

замѣсщь постелѣ въ сиру землю зъ руш
— Та отъ выпемо ще, Опанасъ намъ пѣсню заспѣ
вае, та й зъ Богомъ!
ницѣ положу...
Подививъ ся Романъ на козака и пытае:
Подививъ ся Романъ на небо, та й каже пану:
— А чи ты, козаче, часомъ зъ глузду не зъѣхавъ?
— Се буде не легке дѣло: доба вже пбзна, до бо
Не чувъ я, що Опанасъ на сее ставъ Роману казать лота далеко, а ще до того и вѣтеръ въ лѣсѣ шумить,
тихо въ сѣняхъ, тóльки чувъ, якъ Романъ его по плечу нбчью буде буря. Якъ же теперь таку сторожку птицю
убить?
вдаривъ стиха.
— Охъ, Опанаce, Опанасе! Отъ якій на свѣтѣ на
А панъ вже запянѣвъ, а пяный бувъ дуже серди
родъ злый та лукавый! А я-жь нѣчого того живши въ тый. Почувъ, якъ дворня промѣжь себе пептатись стала,
лѣсѣ й не знавъ. Еге! Пане, пане! Лихо ты на свою го кажуть, що мабуть „Романова правда, загуде скоро буря.

я и вго и вѣ

Якъ же теперь таку сторожку птицю вбить?“ Панъ роз
каже Опанасъ ему, — йди теперь та не сердивъ ся. Стукнувъ чаркою, повѣвъ очима, всѣ й стихли.
подавай ему знаку, особливе передъ Богданомъ. Ты не
Одинъ Опанасъ не злякавъ ся: выйшовъ бнъ по
розумный чоловѣкъ, а тая паньска собака хитра. Ди паньскому слову пѣснѣ спѣвать, ставъ бандуру настрою
вись же: паньскои горѣлки богато не пий, а коли пбшле вать, самъ подививъ ся зъ боку на пана й каже ему:
тебе зъ доѣзжачими на болото, а самъ схочезостаться,
— Схаменись, милостивый пане! Де-жь се видано,
лову задумавъ.

— Ну, —
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щобъ на нбчь, та ще въ бурю, людей въ темному лѣсѣ
за птицею посылать?
Отъ бнъ якій бувъ смѣливый! Другй, звѣсне дѣло,

Знае, що яструбъ въ небѣ лѣтае, воронъ побивав...
Ой пане, ой Иване!...
А того-жь панъ не знае,
Якъ на свѣтѣ бувае,

паньскй крѣпаки, боять ся, а бнъ, вбльный чоловѣкъ,I
козацького роду. Привѣвъ его невеличкимъ хлопцемъ!
Що
гнѣзда ворбна и яструба побивае...
старый козакъ-бандуриста зъ Украины. Тамъ, хлопче,
Отъ-же наче, хлопче, и теперь я ту пѣсню чую и
тодѣ люде щось зробили въ городѣ Уманѣ. Отъ старому тыхъ людей бачу: стоить козакъ зъ бандурою, панъ си
козакови выкололи очи, обрѣзали вуха й пустили егоIдить на килимѣ, голову повѣсивъ и плаче, дворня кру
такимъ по свѣту. Ходивъ бнъ, ходивъ пбсля того по свѣту гомъ стоить, штовхають одинъ одного локтями, старый
лѣсъ, якъ теперь, шумить,
й забривъ въ нашу сторону зъ поводиремъ. Старый панъ Богданъ головою хитае...
себe,
бандура,
взявъ его до
бо любивъ гарнй пѣснѣ. Отъ старый и тихо та сумно звенить
а козакъ спѣвае, якъ
вмеръ, а Опанасъ при дворѣ й вырбсъ. Любивъ его но-I панѣ плаче надъ паномъ, надъ Иваномъ:
Плаче панѣ, плаче,
вый панъ те-жь и терпѣвъ инодѣ бдъ него таке слово,

у

А

!
за котре другому-бъ спустили три шкуры.
А надъ паномъ, надъ Иваномъ чорный воронъ кряче.
Охъ, не зрозумѣвъ панъ пѣснѣ, вытеръ сльозы
Такъ и теперь, розсердивъ ся було зъ разу, думали,
и каже:
що бнъ козака вдарить, а опбсля каже Опанасу:
— Ой Опанаce, Опанасе! Розумный ты хлопець, а I
— Ну, збирай ся Романе! Хлопцѣ,
сѣдайте на ко
…
того мабуть не знаешь, що мѣжь дверѣ не треба свого ней! И ты Опанаcе ѣдь зъ ними, буде вже менѣ твоихъ
носа совать, побъ якъ небудь не прищемили. — Отъ бнъIпѣсень слухать! Гарна пѣсня, та тбльки того, що въ нѣй
яку загадавъ козакови загадку!
козакъ зъ разу зро спѣваеть ся, нѣколи на свѣтѣ не бувае.

И

А

у

А козака бдъ пѣснѣ розмякло серце и затума
козакъ пану пѣснею. Ой, коли-бъ
и панъ зрозумѣвъ козацьку пѣсню, то може-бъ его панѣ!…НИлись очи.
— Охъ пане, пане, — каже Опанасъ, — въ насъ
не розливалась бы надъ нимъ сльозами!
— Спасибó, пане, за науку, — сказавъ Опанасъ.
кажуть старй люде: въ казцѣ правда и въ пѣснѣ правда.
Отъ-же я тобѣ за те заспѣваю, а ты слухай!
Тольки въ казцѣ правда, якъ зелѣзо: довго въ свѣтѣ зъ
зумѣвъ.

одвѣтивъ

И вдаривъ по струнахъ бандуры.
Потбмъ пбднявъ голову, подививъ

-
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рукъ въ руки ходило, заржавѣло...
въ пѣснѣ правда,
якъ золото, що нѣколи его иржа не ѣсть... Отъ якъ
на небѣ орелъ ширяе, якъ вѣтеръ темнй тучѣ ганяе. кажуть старй люде!
Махнувъ панъ рукою.
Наставивъ ухо, послухавъ, якъ высокй сосны шумлять. I
ся на небо,

И зновъ вдаривъ по струнахъ бандуры.
— Ну, то може такъ въ вашбй сторонѣ. А въ насъ
Ей, хлопче! Не довелось тобѣ чути, якъ гравъ не такъ... Иди лишень, Опанасе, иди, надоѣло менѣ тебе
Опанасъ Пвидкій, а теперь вже й не почуешь! Отъ-же! слухать.
й не хитра рѣчь бандура, а якъ она у вмѣлого чоловѣка!
Постоявъ козакъ зъ мить, а потóмъ зъ разу впавъ
говорить. Було пробѣжить по нѣй рукою и она ему все! передъ паномъ на землю.
” скаже: якъ темный лѣсъ въ непогоду шумить и
— Послухай мене, пане! Сѣдай на коня та ѣдь до
въ своеи панѣ: у мене серце щось недобре вѣщув.
вѣтеръ звенить въ пустому степу по буряну и якъ суха
травинка шепоче на высокбй козаьцкбй могилѣ.
Отъ вже тутъ панъ розсердивъ ся: штовхнувъ ко
Нѣ, хлопче, не почуть вже вамъ, якъ настояще! зака, мовь собаку, ногою.
— Иди ты бдъ мене прбчь! Ты мабуть не козакъ,
грають. ѣздять теперь сюды всякй люде, такй, що не
въ одному Полѣсѣ були, а въ другихъ мѣсцяхъ, и по а баба! Иди ты бдъ мене, а то щобъ не було тобѣ по
всѣй Украинѣ: и въ Чигиринѣ, и въ Полтавѣ, и въ кіѣ гано! А вы, хамы, чого стали? Хибa я вже бóльше не
вѣ и въ Черкасахъ. Кажуть, що вывелись кобзарѣ, не! панъ вамъ? Отъ я вамъ таке покажу, якого вашй батьки

У

чуть ихъ вже на ярмаркахъ и базарахъ.
мене ще на бдъ моихъ батькбвъ не бачили!...
стѣнцѣ въ хатѣ стара бандура висить. Вывчивъ мене
Ставъ Опанасъ на ноги, немовь темна туча, зъ Ро
грать на нѣй Опанасъ, а въ мене нѣхто не перенявъ. маномъ переглянувъ ся. А Романъ въ сторбнцѣ стоить,
Коли я умру, а се вже скоро буде, дакъ навѣть на широкому на рушницю обперъ ся, немовь не его й дѣло.
бѣлому свѣтѣ нѣде вже не почують, якъ и звенить бан
Вдаривъ козакъ бандурою объ дерево, бандура въ
I шматки розлетѣлась, тбльки стогóнъ пбшовъ бдъ бан
дура. Ось оно що!
И заспѣвавъ Опанасъ тихимъ голосомъ пѣсню. Го дуры по лѣсѣ.
— А нехай же, — каже, — чорты на тбмъ свѣтѣ
лосъ бувъ
Ошанаса не великій, та сумный, такъ було
въ серце и ллеть ся. А пѣсню, хлопче, мабуть козакъ учать такого чоловѣка, котрый розумнои рады не слу
самъ для пана придумавъ. Не чувъ я ви нѣгде бóльше, хае... Тобѣ пане мабуть вѣрного слуги не треба.
и коли було пбсля до Опанаса привяжусь, щобъ заспѣ
Не вспѣвъ панъ слова промовити, скочивъ Опанасъ
вавъ, такъ бнъ завждѣ одказувавъ ся.
въ сѣдло й поѣхавъ. Доѣзжачй те-жь на коней сѣли.
…
— Для кого, — каже,—та пѣсня спѣвалаe? того Романъ закинувъ рушницю за плечѣ й пбшовъ собѣ,

у

вже нема на свѣтѣ.

тóльки проходючи поузъ сторожки крикнувъ Оксанѣ:
Въ тòй пѣснѣ козакъ всю правду сказавъ, що зъ
— Уклади хлопчика, Оксано! Пора вже ему спати.
паномъ буде, а панъ плаче, ажь сльозы
пана течуть Да й пану готуй постелю!
по вусахъ, а все-жь нѣ слова мабуть зъ пѣснѣ не зро
Отъ скорой пбшли всѣ въ лѣсъ, онъ по тóй дорозѣ,
.
и панъ въ хату пбшовъ, тбльки паньскій кбнь стоить
зумѣвъ.
Охъ, не памятаю я тіви пѣснѣ, хиба трохи... Спѣ собѣ пбдъ деревомъ привязаный. А вже й темнѣть по
Iчало, по лѣсѣ шумить и дощикъ накрапае. Уклала мене
вавъ козакъ про пана, про Ивана:
Ой пане, ой Иване!...
Оксана на сѣновалѣ, перекрестила на нбчь... Чую я,
моя Оксана плаче.
Розумный панъ богато знае,

у
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Охъ, нѣчого я тодѣ, малый хлопчикъ, нерозумѣвъ,
…
А она схопила мене на руки й качав:
що навкруги мене робить ся. Звернувъ ся собѣ на сѣнѣ, I
— Спи, — каже, — хлопчику, нѣчого! Се такъ...
…
…
послухавъ якъ буря въ лѣсѣ пѣсню заводить, и ставъ Iлѣсъ шумить...
вже засыпать.
шумѣвъ,
А лѣсъ и справдѣ
охъ и шумѣвъ же!...
Еге! коли се чую, хтось коло сторожки ходить...
Просидѣли мы ще трохи, чую я: вдарило въ лѣсѣ
пбдбйшовъ до дерева, паньского коня бдвязавъ; захра неначе зъ рушницѣ.
пѣвъ кбнь, вдаривъ копытомъ тай пустивъ ся въ лѣсъ,
— Оксано, — кажу, — голубонько, а хто-жь се

скоро й гукъ затихъ... Потбмъ чую, зновъ хтось по до зъ рушницѣ стрѣляв?
розѣ скаче, вже до сторожки. Пбдскакавъ, збскочивъ
А она, небога, все мене качае, та все говорить:
зъ сѣдла на землю й прямо до бкна.
— Мовчи, мовчи хлопчику... То грбмъ Божій вда
— Пане, пане! — кричить голосомъ старого Бог ривъ въ лѣсѣ...
дана. — Ой пане, бдчиняй скорѣй! Вражій козакъ лихо
,
А сама все плаче й мене крѣпко до грудей прити
задумавъ мабуть. Твого коня въ лѣсъ пустивъ!
…скае, спѣвае, мовь збожевóлѣла:
Не вспѣвъ старый далѣ доказать, хтось его зъ заду
— Лѣсъ шумить, лѣсъ шумить, хлопчику, лѣсъ шу
схопивъ. Злякавъ ся я, чую, щось впало...
мить...
Одчинивъ панъ дверѣ, зъ рушницею выскочивъ, а }
Отъ я лежавъ
неи на рукахъ та и заснувъ...
…
ранцѣ, хлопче, прокинувъ ся... дивлюсь: сон
вже въ сѣняхъ Романъ его схопивъ, та прямо за чубъ
А
въ
I
та объ землю...
це свѣтить, Оксана одна въ хатѣ одягнена спить; зга
панъ,
лихо,
Отъ бачить
що ему
и каже:
давъ я, що було вчора, та й думаю: се менѣ таке при
— Ой пусти, Ромасю! Такъ то ты мое добро ша СнилОсь.
мятаешь?
А оно не приснилось, ой не приснилось, а було

у

А Романъ ему каже:
— Памятаю я, вражій
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справдѣ. Выбѣгъ зъ хаты, побѣгъ въ лѣсъ, а въ лѣсѣ
пане, твое добро и до мене пташки щебечуть, и роса на листяхъ блыщить. Отъ до
и до мови жѣнки. Отъ-же я тобѣ теперь за те добро бѣгъ я до кущѣвъ, а тамъ и панъ и доѣзжачій лежать
заплачу...
собѣ рядкомъ. Панъ спокойный та блѣдый, а доѣзжачій
А панъ каже зновъ:
сѣдый, якъ голубъ, и суворый, немовь живый. А на гру

— Заступись, Опанаcе, мбй вѣрный слуго! Я-жь
тебе любивъ якъ рбдного сына!
А Опанасъ ему каже:
— Ты свого вѣрного слугу прогнавъ, якъ собаку!
Любивъ мене такъ, якъ палка любить спину, а теперь
такъ любишь, якъ спина палку... Я-жь тебе просивъ и
моливъ, ты не послухавъ ся...
Отъ ставъ тутъ панъ Оксану прохать:
— Заступись ты, Оксано,
тебе серце добре.
Выбѣгла Оксана, сплеснула руками:
, — Я-жь тебе, пане, молила, въ ногахъ валялась;
пожалѣй ты мою дѣвочу красу, не згнущай ся зъ мене,
жѣнки! Ты-жь не послухавъ, а теперь самъ просишь...
Охъ, лишенько менѣ, що-жь я зроблю!
— Пустѣть, — кричить зновъ панъ, — за мене всѣ
погинете въ Сибирѣ...
— Не сумуй за насъ, пане, — каже Опанасъ, —
Романъ буде на болотѣ раньше твоихъ доѣзжачихъ, а я,
по твоѣй милости, одинъ на свѣтѣ, менѣ про свою го

у

дяхъ и въ пана и въ доѣзжачого кровь...
— Ну, а що-жь зробилось зъ другими? — попы
тавъ я бачучи, що дѣдъ похиливъ голову й замовкъ.
— Еге! Отъ-же все такъ и зробилось, якъ казавъ
козакъ Опанасъ. И самъ бнъ довго въ лѣсѣ живъ, хо
ДИВъ зъ хлопцями по великимъ шляхамъ та паньскимъ
селамъ. Така вже мабуть ему доля була написана на
роду: батьки гайдамачили, и ему те-жь на долю вы
пало. Не разъ бнъ, хлопче, приходивъ до насъ, а бóльшь
Iтодѣ, якъ Романа не було дома. Прийде було, посидить,
пѣсню заспѣвае и на бандурѣ заграе. А коли й зъ дру

гими товаришами заходивъ, завждѣ его Романъ и Окса
на шанували. Ехъ, правду тобѣ, хлопче, сказать, дакъ
и не безъ грѣха тутъ було дѣло. Отъ прийдуть скоро
зъ лѣса Максимъ и Захаръ, подивись ты на нихъ обохъ:
я нѣчого имъ не кажу, а тóльки хто знавъ Романа й
Опанаса, тому зъ разу видко, котрый на котрого схо
Iжій, хочь они вже тымъ людямъ не сыны, а внуки...
Отъ якй дѣла, хлопче, бували на моѣй памяти въ сёму
лову думать не довго Повѣшу рушницю за плечима й лѣсѣ.., А шумить лѣсъ дуже... буде буря!...
!
пбду собѣ въ лѣсъ... Назбираю жвавыхъ хлопцѣвъ и пó
III.
демо гулять... Зъ лѣса станемо выходить нбчю на до
рогу, а коли и въ село забредемо, да прямо въ паньскй
Останнй слова старый ледви промовивъ, видко було,
палацы. Гей, пóднимай, Ромасю, пана, вынесемо его ми що бнъ дуже втомивъ ся, языкъ зашлѣтавъ ся, голова
тряслась, очи померкли.
лость на дощикъ.
Забйвъ ся тутъ панъ, закричавъ, а Романъ тóльки
Вечѣръ вже спустивъ ся на землю, въ лѣсѣ потем
мурчить про себe, а козакъ надъ паномъ глузуе. Отъ нѣло, бнъ бушувавъ кругомъ сторожки, якъ море въ не
погоду, темнй верхи деревъ колыхались, якъ хвилѣ.
и выйшли,
веселе гавкане собаки — се хозяины вер
А я злякавъ ся, прибѣгъ въ хату, та прямо до
ксаны. Сидить моя Оксана на лавѣ, бѣла, якъ крейда. нулись. Обыдва лѣсники скоро пбдбйшли до сторожки,
А въ лѣсѣ вже загула справдѣшня буря: кричить а слѣдомъ за ними затомлена Мотря пригнала корову.
лѣсъ рбжными голосами, та вѣтеръ вые, а де-коли й Всѣ були въ зборѣ.
грбмъ вдарить. Сидимо мы зъ Оксаною на лежанцѣ, ко
Черезъ яку мить мы сидѣли въ хатѣ; въ печи ве
ли се зновъ я чую, хтось въ лѣсѣ застогнавъ. Охъ, та село трѣщавъ огонь. Мотря лагодила вечерять.

О

i."

Хочь я до сёго неразъ бачивъ Захара й Максима,
такъ жалббно, що я й доси якъ згадаю, дакъ на серцѣ
важко зробить ся, а вже-жь богато рокбвъ минуло...
але теперь я дививъ ся на нихъ зъ бóльшою цѣкавостю.
— Оксано, — кажу, — голубонько, а хто-жь се Видъ Захара бувъ темный, бровы зрослись пбдъ кру
тамъ въ лѣсѣ стогне?
тымъ низькимъ чоломъ, очи дивились суворо, хочь въ

— 385 —
нихъ видна була добрбсть, яка завждѣ буваву вельми ду
жихъ людей. Максимъ дививъ ся прямо своими ласкавыми,
сѣрыми очима, де-коли бнъ потрясувавъ своимъ кучеря
вымъ волосемъ, бдъ его усмѣшки робилось якось весело.
— А чи не розказувавъ вамъ старый, — попытавъ
Максимъ, — давнѣшню бувальщину про нашого дѣда?
— Егe, розказувавъ, — промовивъ cя.
— Ну, бнъ завждѣ оттакъ! Зашумить лѣсъ въ бурю,

ему старе й споминаеть ся. Теперь бнъ всю нбчь нѣякъ
не засне.

— Зовсѣмъ мала дитина, — добавила Мотря насы
паючи старому борщу.
Старый наче не розумѣвъ, що балакають про нёго;
бнъ зовсѣмъ ослабъ, инколи чогось кивавъ головою й
усмѣхавъ ся, тбльки якъ на сторожку налѣтавъ вѣтеръ,
котрый бушувавъ на дворѣ, бнъ зачинавъ прислухать ея
до чого-сь зъ изляканымъ видомъ.
Скоро въ лѣсовбй сторожцѣ все замовкло. Ледви
ледви свѣтивъ каганець збираючись погаснуть, та цвѣр
кунъ дзвонивъ свою завждѣ однаково-крикливу пѣсню.
А въ лѣсѣ наче йшовъ гомбнъ тысячѣ могутныхъ, хочь
и глухихъ голосбвъ, що грбзно перегукували ся про щось
въ суворбй темнотѣ. Нѣбы якась грбзна сила тамъ въ
невѣдомбй темнотѣ веде гучнураду, збираючисьзовсюду
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вдарить на вбогу лѣсову сторожку.
Инколи буря пóднималась гбрше и тодѣ дверѣ сто
рожки тряслись, немовь хтось сердито тѣпавъ и напи
равъ на нихъ зъ надвору, а въ коменѣ нбчный вѣтеръ
сердито и зъ жалемъ выводивъ пѣсню, котра хапала за
серце. Потóмъ на годину буря стихала и глубока тиша
томила злякане серце, поки зновъ не пбдимавъ ся гукъ,
немовь старй сосны зговорились знять ся зъ разузъ своихъ
мѣсць и полетѣть невѣдомо куды уразъ изъ нбчною бурею.
Я трохи задрѣмавъ, але здаеть ся не на довго. Буря
выла въ лѣсѣ на рбжнй голосы. Каганець инколи спа
лахнувъ и въ хатѣ на мить робилось видко. Старый си

дѣвъ на своѣй лавѣ и шукавъ кругомъ себе рукою, наче
надѣявъ ся найти кого по-близу.
Бѣдный дѣдъ сидѣвъ переляканый мовь дитина безъ
помочи.

—

Оксано, голубонько,

— почувъ я

его голосъ,

—

а хто-жь се тамъ въ лѣсѣ стогне?... Онъ трѣвожно шу

кавъ чогось рукою и прислухувавъ ся.
— Еге, — заговоривъ бнъ зновъ, — нѣхто не стогне,
то буря въ лѣсѣ шумить... Ббльшь нѣчого... Лѣсъ шу
мить... Лѣсъ шумить...
Пройшла ще яка мить. Въ маленькй бкна разъ-у
разъ заглядувала блыскавка, дерева обливались свѣтомъ
и зновъ пропадали въ темpявѣ. Ясна блыскавка освѣ
тила хату на мить и въ лѣсѣ загримѣвъ грбмъ. Старый
зновъ трѣвожно заметавъ ся на лавѣ.
— Спи, старый, спи, — почувъ ся зъ печѣ спокóй

ный голосъ Мотрѣ. Отъ завждѣ такъ. Въ бурю по но
чамъ все Оксану кличе, и забувъ, що Оксана вже давно
на тбмъ свѣтѣ. Охохохъ...
Мотря позѣхнула, прошентала молитву и скоро
зновъ въ хатинѣ настала тиша, тóльки лѣсъ шумѣвъ та
трѣвожно шептавъ дѣдъ:

— Лѣсъ

шумить... Лѣсъ шумить... Оксано, голу

бонько...

Скоро поливъ ея дощь и не стало чуть нѣ вѣтру,
нѣ гомону соснового лѣса.

—

Переклавъ
но«о-о-о

В.

Масловъ-Стокдзъ.

н

овй с пѣ во м о вк
Ст. В.

Руданьского.

51. А р ш и н ъ.
Иде Мошко черезъ лѣсъ,
Ажь вовкъ выбѣгае,

Мошко скочивъ на пеньокъ,
Аршинъ пбдóймае
И аршиномъ навѣсный
До вовка цѣлить ся —

Ажь ту трахъ! изъ за корчѣвъ
Бахнула рушниця.
Бѣдный Мошко якъ стоявъ,
Такъ и затрусивъ ся
Та изъ пенька сторчака
Въ рбвъ и покотивъ ся.
Отъ тй вовка потягли,
Покинули жида...

Але якось

у

ровѣ
Одóйшла огида.
И зводить ся стихача,

Аршинъ пбдбймае,
Оглядае здалека,
Тай самъ промовляв:
„Осѣмъ лѣтъ зъ тобою хожу
Попамъ рясы шити,
А все таки я не думавъ,
Щобъ ты бувъ набитый“.
52.

За г а д к а.

Позбирались дукачѣ,
Добре пбдгуляли —
— Давай, Мошку, загадокъ!
До жида пристали.
А жидокъ собѣ бімъ-бімъ,
Пейсы шбдвивае.
— Якъ завдати, такъ завдамь,

А

хто не вгадае?

—

кажуть: — Не журись,
За то буде плата:
Хто не скаже, що то е,
Заплатить дуката.
— Угадайте-жь, каже жидъ,

А тй

Що

у день чорнѣе,

Цо бѣлѣе у ночи,
А ранкомъ синѣе? —
— Добре, — кажуть.

Отъ прийшло —
Гадали, гадали,
Далѣ бачать, що не втнуть,
По дукату дали.
— Цо-жь то, Мошку, таке е? —
Жидюка пытають,
А той: — Герсти, шо то в?
А я по чбмъ знаю?

— Ну-жь

бо, Мошку, не жартуй!
жарты до ката...
и самъ собѣ даю

— Та

Я

Цѣлого дуката.

и

и.
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Не зацвитутъ квѣтки въ снѣгу
Въ зиму на морозѣ;
Не выпадуть у пустынѣ

У

Степовіи росы;

Не потече Десна зъ Дпѣпра,
А Днѣпро зъ Лиману;
Не засвѣтить промѣнь ясный

новный же чоловѣкъ корыстуеть ся усякимъ поважа
немъ и его омильнбсть у чому-небудь на пбдпитку при

Зъ густого туману;
И не зайде по вѣкъ вѣчный
Сонечко на сходѣ;

И

ся ласкою и пробачливостю знаючихъ ёго.
Въ кбнцѣ скажу, шо зъ корчмы не можна такъ

крываеть

не буде свѣтъ и воля
Зъ неволею въ згодѣ.

-о-о-о-о-о-—

Перебендя.

ВЕ110Дный ІыЖДЕНь Вѣ у111нѣt111ъ [ЕЛѣ
П.

Въ

въ осередѣ невеликого, тѣсного кола невеликои сѣмьѣ,
своихъ людей, усѣ, навѣть и не пригожй выступы незвы
чайливости не становлять собою нѣчого особливѣйшого,
чого-бъ не траплялося у щоденному житю, и зъ тымъ-же
тактомъ обминають ся тыми, кому они огидливй, соромнй
або непереноснй.
корчмѣ якъ и въ иншому мѣсцѣ села
! поганый чоловѣкъ зоставть ся поганымъ и споневѣря
нымъ односинами громады и своихъ односельцѣвъ, ша

корчмѣ.

Великодный тыждень святкують увесь. Першй три
днѣ, (бо тóльки сй три днѣ и служать службу Божу
по сѣльскихъ церквахъ) селяне зъ ранку йдуть до цер
кви, пбсля одправы обѣдають, спочивають, а зъ полудня
стягають ся и старй и молодй до корчмы, котра, поки
ще що, замѣняв за-для селянъ

якъ зъ городяньского шустер-клубу або зъ маскарады
„умыкати дѣвчатъ“, и въ корчмѣ нѣхто не програеть ся
въ карты.
Подивѣть
ся.
Тихою ходою, зъ повагомъ, святочно убранй збхо
дять ся до корчмы хазяины. За ними слѣдомъ гуторячи
тягнуть ся и ихъ хазяйки, не забувшй прихопити зъ со
бою де-чого на закуску. Степенно здоровають ся зъ тыми,

що вже ранѣйше позбходились. Не зъ разу увбходять
въ корчму, а стоять або сидять на призьбѣ; балакають,
переговорюють свои справы. Може кого й кортить вы
пити, але кожне здержуеть ся зъ высказанемъ свого ба
жаня. Тóльки одинъ Пилипъ, гóркій пяниця, забравъ ся

у

у

Generated on 2015-08-16 14:13 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 клубъ и касино и есть
корчму, мабуть щезъ обѣдъ, выканючивъ
шинкаря
чарки зо двѣ наборгъ и теперь, не вспѣвши заховатись
збѣжище а разомъ игрище сѣльске.
У сй святочнй днѣ мало бувае зазывныхъ бесѣдъ! одъ надóйшлои кумпаніѣ, сидить и чуманѣе, чекаючи
по хатамъ, бо на провеснѣ селяне не такъ то богатй ажь увóйдуть люде и частуючись може не обминуть и
на харчь и усякуѣжу; хлѣбъ на сходѣ, якъ те-жь и надбана éго сердегу.
Стоять и сидятъ балакаючи, корписаючи паличками
зъ осени городовина; позостаеть сядеяке придбане за-для
йоломбвъ,
святъ мясиво, яйця та молошне, а сього мало за-для (цѣпками) землю, чоловѣки припбднимають
на привѣты надходячихъ. Жѣнки обсѣли
справжньои бeседы зъ усѣма обычными стравами. Тымъ I одповѣдуючи
то, кажу, беcеды не збирають ся, а такъ хиба хто кого на призьбѣ зъ другого боку и те-жь ведуть свои безко
зазове до себе пополуднувати,
якбмъ разѣ що небудь нешнй речѣ въ пбвъ-голоса. Усѣ такй степеннй, такъ по
мясне, яешня а то, якъ що пбзня весна, и стбльничакъ
важно ведуть речѣ, кожне стережеть ся, щобъ не ска
меду, скрашанй чаркою горѣлки и ласкавымъ привѣтомъ зати лишнього слова, не обмилитись
чому-небудь.
хазяинбвъ, замѣняють недостачу стравы.
громадѣ селянъ больше анѣжь де въ иншой кумпаніи
Тымъ-той стягають ся усѣ до корчмы, деусякій по бувае здержки умовѣ. Хиба вже таке незушинне попадеть
своѣй спроможности воздасть шанобу частункомъ прия ся, що верзе абы-що, не розбираючи. Се вже такй „спіке
ры“, котрй вырывають ся завсѣгды, якъ то кажуть, „по
телямъ и самъ одбере по своѣй заслузѣ.
У корчмѣ, куды збходять ся усѣ, пересуджують ся передъ батька въ пекло“. Се такй, що ихъ селяне на

у

у

У

усѣ сѣльскй справы и новинки, зустрѣчають ся потрѣбнй зывають глота М.И.
одно одному люде, еднають ся пбдбудженымъ горѣлкою —
Наче пукъ квѣтокъ выказались зъ яру дѣвчата.
часомъ не въ мѣру — духомъ; тамъ рипить скрипка, Они нѣ зъ кимъ не здоровають ся и по-осторонь захо
брянчять цимбалы, стугонить бубонъ и пбдъ ихъ разнй дять за корчму. Не по дѣлу, а гуляти прийшли они
сюды, такъ имъ и соромно пбдбходить до кумпаніѣ.
тоны вытанцьовуе
молода челядь.
Богато де-чого знайшло ся-бъ одповѣдати
тымъ Юрба парубкбвъ наближаеть ся смѣлѣйше, хочь те-жь
охайникамъ сього людового звычаю— збирати ся на по
гуляне до корчмы... Богато де-чого, починаючи зъ при
слбвя: не мѣсце красить чоловѣка, а чоловѣкъ мѣсце —
и кбнчаючи показомъ на городяньскй клубы, патò-де

якось стороною оббходить старѣйшихъ и собою заслоняв
дѣвчатъ. Усѣмъ одсторонѣню молодѣжи выказуеть ся се
ляньска мораль, по котрбй гульня молодои челядѣ есть

молодѣжи.

полами

наче яке терпиме зло, на яке старѣйшй дивлять ся, якъ
флер'ы, маскарады, бенкеты и рауты, котрй те-жь ма то кажуть, крбзь пальцѣ, але що не дозволяеть ся од
ють не зовсѣмъ пригожу пбдббйку и пбдъ зверхноюети
крытымъ дозволомъ.
кетою крыють піятику, шулерію и розпустнй бдносины
Отъ и музи к и тягнуть ся сюды-жь, прикрываючи
Сама собою корчма, куды збходять ся усѣ свои,
тй-жь самй, що стыкають ся межи собою по всякъ часъ
и на улицѣ и по хатахъ и на роботѣ, де заховуеть ся
та-жь сама норма взаемныхъ бдносинъ — не мае нѣчого
незвычайного, соромного. И въ корчмѣ якъ и въ рестора
нахъ бував піятика; и тутъ якъ и тамъ пбдбудженый
напитками духъ буяе и выносить ся инколи по-за гра
ницѣ звычайности и степенности. Тóльки въ корчмѣ, якъ

„струменты“...

П. Уговорины

чередника.

Промѣжь чоловѣками иде рѣчь про те, кого и якъ
наставити чередникомъ. Поки шо, сей тыждень, святку
ючи, и сами зможуть попасти скотину, а вже пб

сля провбдъ доконешне треба мати особливого черед
ника, кому-небудь одному приручити
.
сее дѣло, а неусѣмъ
!возити ся зъ нимъ.
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Такъ становить ся се дѣло
речахъ хазяинбвъ,
при чому звертаеть ся увага на те, щобъ въ умовѣ було
заповѣдано чередникови пильно доглядати скотины, не
лишати вѣ зъ малыми пбдпасками, а особливе въ дру
ко ви цю *), щобъ не була въ спашу, отъ якъ пройшле
лѣто, — на те, яку положити цѣну одъ усякои скотины,
де мати-меть ся за-для скотины водошбй и стóйло, якъ
довго чередѣ вылежуватись тамъ, коли запирати ско
тину за-для збору платы, чи пускати й свиней въ череду,
чи може ихъ звернути
телячу черѣдку, зважаючи на
те, що свинота
дощову годину заразъ же бѣжить до
села, де шкодить городы, и чередникъ не зможе уганя
ти ся за нею. Якъ бачите, не мало треба обсудити, об
думати, переслухати. Усе-жь се й робить ся безъ по

у

у

спѣху, зъ повагомъ, зъ корписанемъ цѣпками землѣ,
наче зъ землѣ выкопуеть ся потрѣбный розпорядокъ и
ладъ у дѣлѣ. Отъ такъ и зъеднали зновъ на се лѣто
старого Гараська. И бнъ и усѣ, хто бувъ
сьому тол
ковищѣ, перехрестились, и староста зъ выбранымъ че
редникомъ ударились рука объ руку.
— Ну, такъ и такъ! Коли громада згоджуеться, —
що-жь, дай Боже! Теперь кушуй дѣду, могорыча.
— А вже-жь купуй! Твбй могорычь! Звѣсно! -—

у

ся де-хто.
— Купувать то купувать, та тбльки купила Ббгъ
мае, — одмовляеть ся Гарасько, хочь и добре знае, що
ему неминуче ставить могорыча; не можно-жь ему такъ
таки зъ разу, не перемявшись, кинути ся за могорычемъ,
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одкликаеть

до Гарасьчихи, и тóльки завѣреный, що баба горѣлки
не вживае, хреститься и починае, якъ и подобае такому
достойникови, зъ повагомъ промову:
— Христосъ воскресе! Дай-же намъ Боже, чого мы
собѣ бажаемъ — щастя, здоровля, вѣку довгого, ума
розуму доброго! Пошли намъ Господи усякого добра,
щобъ хлѣбъ родивъ, щобъ скотинка здорова була. Допу
сти Господи намъ сй святйденёчки опровадить, дождать

у

и родителѣвъ помянуть
добрбмъ здоровлю,
въ мирѣ и супокоѣ! Христосъ воскресе!
Надпивае
до половины чарку и на прохане дѣда
Гараська допивае до дна, а каплѣ выбрыззкуе на стелю,
кажучи:
провóдъ

— Цобъ

такъ наша скотина выбрыкувала!
истину воскресе! Дай Боже! Пошли Господи
милосердный! — одзывають ся зъ усѣхъ бокбвъ, збтха
ючи, якъ бы въ довбдъ того, що промовець попадае вы
! повѣдати сокровеннй гадки и бажаня усѣхъ.

— Во

Пбсля старосты пбдносить ся горѣлка усѣмъ по ряду
уважно на повагу, якою хто корыстуеть ся въ громадѣ,
и коженъ узяту до рукъ чарку провожае по своѣй силѣ
квѣтистою промовою и выказуе свои бажаня. И такимъ
побытомъ чарка оббходить усѣхъ. Не разъ и не два при

ходить ся доповняти пляшку.
Честь честю : Гарасько, оббйшовши усѣхъ чаркою,
добирае ще горѣлки, и пбдносить
по другóй. Зважив
шись купити скóльки тамъ спотребить
ся горѣлки, Га
расько не настарчивъ бы еи усѣмъ по другóй чарцѣ,

наче зрадѣвши дуже вже сѣй радѣ. Рoint d’honneur е и коли-бъ не звычайливбсть гостей: пбднесену въ-друге чар
въ чередника. Се усѣ розумѣють и дають можнбсть ему ку нѣхто не выпивае повну, такъ, що горѣлки стае на всѣхъ.
Тай не всѣ-жь зъ громады и дожидаютъ другои
и потрѣбну рѣчь — пбддержати свою гбднбсть.
— Повѣрить и наборгъ Юдка, — одзываеть ся хтось. чарки : де-якй людцѣ одбходять въ особливй кумпаніѣ,
— Ѳго-жь корова й коза ходити-муть въ чередѣ. самй купують собѣ горѣлки и частуються. По-биля стола
— А то й такъ оддаси, якъ зберешь у гó н н е, — позостають ся тóльки тй, що зъ старостою становлять
сѣльскои громады и зъ ними то староста въ
одкликають ся другй, и Гарасько уговоря н ый иде осередокъ
въ корчму, просячи усю кумпанію, котра не спѣшно йде одповѣдь на частунокъ Гараська те-жь купуе горѣлки

и частують ся зъ новымъ чередникомъ.
за нимъ въ одчиненй дверѣ.
Жѣнки, поки ще що, зостають ся на дворѣ. А му
Пбдъ хмелемъ.
зики тымъ часомъ вспѣли проковтнути по однбй и пбдъ
Усе бóльше натовплюють ся до корчмы.
навѣсомъ ладять „струменты“ побренькуючи и пориплю

П.

ючи струнами. Одóзвавъ ся бубонъ и уся челядь посу
нулась до музикъ.
Тй, що увбйшли
корчму, розмѣщують ся по лав
камъ по-пбдъ-стѣнню; поважнѣйшимъ дають мѣсце за

у

у

Мало-по

малу хмѣль починае запановувати мѣжь симъ святоч
нымъ людомъ, починае розворушувати языки, пóдбуджуе
духа. Промѣжь чоловѣками зарябѣли вывязанй квѣти
стыми хустками жѣнки, зацокотѣли тонкими голосами.

…
столомъ. Гарасько узявъ уже
шинкаря горѣлки и по Чути: „Ну-мо, кумо! Кумасю!"
Онде за особливымъ столомъ кумпанія мужикóвъ
кликавши жѣнку починае частувати. Налившизъ пляпки
нихъ жилы
повну чарку, бнъ кланяеть ся усѣмъ и чарку пбдносить Iпоспирались на руки, понапружувались
старостѣ. Але староста знае звычай и не квапить ся до на червоныхъ шияхъ; они спѣвають чумацку:
дорогу,
чарки, а одсылае еѣ самому Гараськови, при чому
ѣде милый

у

у

дотыхчасовe „ты“ замѣняеть ся гречимъ „вы“.
— Въ вашихъ рукахъ, самй на здоровля выку
шайте!

—

За нимъ мила

А

каже староста.

Тодѣ Гарасько ще разъ на усѣ боки кланяеть ся
и промовляе:
— Христосъ воскресе! Зъ сими днями будьте здо
ровй! Дай-же Господи на скотинку благополушно, щобъ
здорова була, не занемогала! — и выпивае чарку.

— Во истину воскресе! Дай Боже! Пошли Госпо
— одповѣдае кóлька голосóвъ за старостою.

у погоню...

тамъ онъ чуть застольну:
Ой вышиймо, родино,
Щобъ намъ жито родило —
И житечко и овесъ! —
Изббравъ ся рбдъ увесь.
Якъ бы не мы та не вы,
То-бъ мы тутки не були,

Горѣлочки не пили.
онде Самбйло чумакъ збивъ йолома ажь на по
Стара Гарасьчиха подала окраець паски, кблькоро тылицю, выпинаеть ся стоячи передъ своею кумпаніею,
розмахуe высоко пбднятыми пляшкою и чаркою и вы
облупляныхъ крашанокъ и трохи сальця на стóлъ.
Налиту зновъ пбдношану чарку староста одсылае гукув:
ч.
Ой чумаче, чумаче!
ди!

*) Въ

гедзень. — Ред.

А

Житя твов собаче!

— 388 —
надбрванй жѣноцкй голосы выводятъ :
Горювала я зъ тобою
И безъ тебе буду...
И такъ то скоро запанувавъ сей хмѣль по пбдъ
чупринами, по пóдъ очѣпками... Тóлько ди
пбдголеными
вують ся глядючи тй, що не вживають горѣлки. Ѳсть
и такй, хочь ихъ не богато. Сй сидятъ собѣ не мѣшаю
чись до пбдпилыхъ. Они собою становлять наче громад
ску совѣсть, здатну пригадати кожному усе, що бнъ вы-!
роблявъ пбдъ хмелемъ. Само собою, на нихъ лежить

А дѣвчинка

покóй и порядокъ середъ селянъ пбдчасъ пяного загулу;
се жива критика опянѣлыхъ. Они своею присутностю!
у сѣй гульнѣ припинять тыхъ, що не въ мѣру розбй
дуть ся, они запобѣжать усякóй бóйцѣ и драчѣ, они-жь
и одбудуть усякій урядовый началъ, якій наскочить

Нерадо якось хлопчикъ
Ишовъ и боязливо озиравъ ся,
А дѣвчинка невпинно щебетала,
Додаючи товаришу бдваги.
— Встыдай ся, фе! Такій великій вырбсъ,
А плакать хоче! Хлопець, а боить ся!

вела его за руку,
Хочь менша. Наче теренъ оченята,
Мовь вуглики жарѣли ся и живо,
Все бѣгали кругомъ. Мовь мышій хвостикъ
Косичка зъ заду висѣла, а въ нѣй

А тамъ зновъ

Червона слѣчка вплетена

пбдчасъ такого шарварку.

Тымъ-то зъ такихъ

а

стручки

Чого боять ся ту? Сли я ти кажу,
мусить бути правда! Вже мои
Бабуня не такй, щобы брехати !
А ти диви, хиба то такъ далеко?
На сей горбочокъ, бдтамъ Дѣлъ близенько,

наставляе громада кого-небудь хочь невеличкимъ началь
никомъ — „за-для одбутку передъ панами“, якъ кажуть.
Загуляли чубатй головы! Не стóлько тіеи горѣлки,
ск6лько того гаму та стогону... Груди широкй, голосы
зычнй: заговорили по-смѣлѣйше, отъ вамъ и зыкъ и сто

То

у

А тамъ Дѣломъ
гору та все въ гóру,
Ажь на самъ верхъ. Тай годѣ. Тамъ спочинемъ.
А може нѣ — чòго ще спочивати,
Коли вже бдтамъ близько! Кликнемъ: У!

гонъ. Тай таки, правду казати, шинкова горѣлка якось!
особливисто охмѣляе людей, зъ разу якось збентежуe. I
Не очищена она анѣ трошечки. Такъ таки по просту
спиртъ розведеный водою; сивушнымъ масломъ такъ!
смердить. Та ще бувае и не безъ пбдбавки чогось та
кого, що одурюе ще бóльше сивухи. Не вспѣвъ проковт
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пбдбпнятбй

Знать кблька бульбъ печеныхъ,
Зеленого гороху вызирали
Зъ за пазухи.

су

у село

була.

Въ маленькóй запасчинѣ

и

Тай просто вразъ побѣжимо до тыхъ

нути чоловѣкъ — и то не абы якій, а здоровенный му
жичище — три, чотыри чарки, якъ уже й отуманѣвъ,
одурѣвъ, уже й пбшла, якъ то кажуть, душа нароспашь,
уже й розвинтили ся его нервы, здержуванй доси обы

А

Стовпбвъ зелѣзныхъ, що пбдперли небо.
тамъ сховаемось за стовпъ, и тихо,

Тихенько ажь до вечера пробудемъ.
ты щобы не смѣвъ менѣ и писнуть,
Не то що плакать! Чуешь? А то я
Тобѣ задамь! А якъ настане вечѣръ
И сонечко прийде до дому на нбчь,
Застукае до брамы, — то мы тихо,
Тихeсенько прокрадемось за нимъ.
А знаешь, що бабуся говорили?
У него е донька така хороша,

А

чайливостю и розумомъ.
Загуляли! Стогонъ стоить! Перемѣшались усѣ го
лосы, усѣ порухи душь. Той ладенъ плакати пбдъ ладъ
жалббнои пѣснѣ; той соромязливый по тверезу, „вели

у

п о р о с я на орчику“,
того
никлого та потульного теперь выказуеть ся якась нео
бычайна одвага и смѣливбсть; той уже дуже пре-дуже
любить и жалѣе усѣхъ и ажь плаче згадуючи, якъ трохи
чи не позаторбкъ сказавъ кумови „брешешь“; онде въ
кутку здержують осатанѣлого Мусѣя, що якъ выпе, то
заразъ и налазить, щобъ зъ кимъ подрякатись. Иого
жѣнка уговорюе, а сама, пбдобравши скинуту нимъ шап
-ку, постороняеть ся, щобъ не пбдвернутись пбдъ розбуя

чаеть ся теперь якъ те

Що просто страхъ. Она бтцю що рана
И що вечѣръ ясну браму бдчиняе.
А вже дѣтей она такъ дуже любить,
Що просто страхъ. А сонце не пускае
Дѣтей до неи. Але мы тихенько
Прокрадемось, тай шмигъ! тай вхопимось
Ѳи за руки, то вже сонце намъ
Нѣщо не зробить. Тóльки ты не бóйсь
И плакати не смѣй! Та-жь то такъ близько!

лый кулакъ несамовитого мужа. Жидъ и жидбвка шин
карѣ вже не подають услужливо, якъ зъ початку, пля
шокъ горѣлки на столы, а зачинились и черезъ ляду
вдовольняють
кумпанію.

И

на дорогу маемо досыть.
намъ шанна надаe богато
Всьогó, о що лишь будемо просити...

А та

(Конецъ буде.)
Борисъ Познаньскій.

…

Ану, о

пцо бы

ты просивъ? —
Поглянувъ

И Д И ЛЛ П Я.

На неѣ хлопець, палецъ впхавъ до устъ
Тай каже: — Мозе бòльсого коня?...
— Ха, ха, ха, ха! — дѣвча зареготалось.
— Ну, сцо-зъ, то мозе капелюхъ новый?

Давно було. Дѣтей маленькихъ двое,

Побравши ся за руки, по квѣтчастыхъ
Лугахъ пбдгбрскихъ, стежкою вузкою
Поперекъ нивъ, въ жарку лѣтную днину
Ишли зъ села.
Старшенькій хлопчикъ бувъ,
Бѣловосый, зъ синѣми очима,

у

У

Зъ конемъ вербовымъ
руцѣ.
него
За пазухою добрый кусень хлѣба

И

квѣтка на кайстровбмъ капелюсѣ.

—

.

Проси що хочешь,
просити буду.

Цо я

…

— Ага, не

ая

— Сцо

скажу!

— Ну,

знаю вже,
таке?

скази,

а то

Заплацу!

— Овва! Плачь, то я сама
Пбду, и не вбзьму тебе зъ собою!
— Ну, а цому-зъ не сказесъ? —

— Знаешь

ты

И

гарный-гарный буде всѣмъ на диво!
яблоцка! — заплакавъ хлопець.
— Не плачь, дурный, лишь не забудь просити!
А якъ по яблочку такбмъ дбстанемъ,

То вернемо до дому, и нѣкому
Не скажемо. Не скажешь?
— Нѣ, не сказу.
— Ну, памятай! А скажешь — бдберуть!
щобъ не найшли.
дашь менѣ свое,
Я заховаю ихъ обое разомъ,
Бо ты дурный,
тебе бдберуть.
Чи такъ?
— А такъ, — рѣкъ хлопець.

— Я ѣду до Авссее.
— Она : А то чудесна

околиця;

! коли въ Авссее?
!

— Я: Нѣ, кажу, — я ще не бувъ
— Она: Я вже тамъ була; люба,

И пбшли.

Пройшло чимало лѣтъ бдъ того дня.
Далеко надъ сподѣване дѣтей
Тяжкою выйшла и довгою дорога

До сонѣшныхъ палатъ. И травы й нивы
И небо й сонце, все те, все змѣнилось
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Она, дуже рада, що буде могла говорити, сказала:
Ишль, до мови теты... И заразъ додала: —
вы пане?

— Тѣду до

!

у

въ очахъ. Лишь не змѣнилась

Подруга та, провóдниця его.
Цебетане еи веселе, любе,
И усмѣхъ и надѣя невгасима,
Се та жива струя, що вяже въ серцѣ
День нынѣшній зъ вчорашнымъ и грядущимъ.
И цѣль ихъ не змѣнилась за той часъ,
Лишь выросла, розвилась, розъяснилась.

Мина? пышный вельможа
не погляне. Зустрѣне мужикъ,

чи Вы були вже
нѣколи въ Авссее.

чудова околиця...
Якъ тамъ прибудете и уладите ся, не забудьте пбти до
Альтавccее. То недалеко зъ бдтамъ, година ходу... Аяка
красна дорога. Иде ся молодымъ шпильковымъ лѣсомъ,

самe по-при берегъ шумячои рѣки Травнъ; по другомъ
боцѣ рѣки виднѣють высочезнй горы, рбжнои формы и по
роды; то лѣсомъ покрытій, то нагй скалы сторчать, то
зеленй, то червонявй, то сивавй. Вы будете сядужелю
бувати. И я туда ходила чи разъ пѣхотою, и не могла
налюбуватись тою чудовою панорамою,—змѣняючоюся
що хвиля,

а

все новою, все красною.

Памятайте,

що

бысьте той проходъ не залишили, а якъ будете туда
ити, погадайте, що я Вамъ тое порадила.
— Добре, —- кажу, — не забуду, и дякую Вамъ
сердечно за щиру и красну раду...
красоту природы?

— О дуже! Коли

Вы мабуть любите

пбду до лѣса и чую всѣлякй

го

лосы птиць, я чую ся щаслива... О, я пбзнаю кожду
птицю по еи голосѣ.
себе маю кблька клѣтокъ
пташкбвъ спѣвучихъ; кобы вы знали, якъ они мене ви

Яу

ось великимъ шляхомъ многолюднымъ

Посередъ тиску, свару й товкбтнѣ
Идуть они, ховаючи въ грудяхъ
Дитячй серця, якъ найкращій скарбъ.
Минае ихъ гордый, надутый дурень

И

двое. Мовчки переѣхалисьмо одну цѣлу стацію. Потому
першій прбрвавъ незносимe мовчане, тай кажу: — да
Iруйте панѣ, що смѣю Васъ поспытати, чи далеко ѣдете?
1

я

IА

А заховаемъ такъ,
А знаешь що? Ты

И розсмѣесь.

мо

могла спокóйно высидѣти на однбмъ мѣсци
То заглядала до бкна, то перебе
кошичку,
Iрала щось въ
то пересѣдала ся зъ одного кута
I въ другій... Въ купё не було нѣкого бòльше, лише насъ

— Я хоцу

И

— не

люда,
черезъ довшій часъ.

Той увесь вѣкъ шасливый и здоровъ

У хлопчика

Панночка, видко живого успособленя, до того

!

Дурный? Менѣ бабуня говорили,
Що въ неи яблочка е золотй.
Кому она те яблочко даруе,

тають, коли прийду межи нихъ, якъ тиснуться до клѣтки,
якъ черенькають... Я бы нѣколи не зробила нѣчого злого

у

нѣякбй животинѣ... А якъ я цвѣты люблю; якій
мене
красный огородець!... А вы пане (звертаючись до мене),
Вы любите природу?
— Я: О, и я люблю природу, а именно любую собѣ
въ горахъ; тутъ ми якось веселѣйше и приятнѣйше и
своббднѣйше,
якъ на долахъ.

—

То въ спрагу дасть погожои воды
Напити ся, и стежечку покаже,

И

пбдночуе, въ слоту захистить.
Они-жь, побравши ся за руки, тихо
И радбсно, безъ огляду й трѣвоги
Идуть на стрѣчу сонцю золотому.
Миронъ

"

оБРАзки зъ свѣтА Альпвйского.

— Она: О, въ Авссее будете мали гбръ доволѣ.
Мы бдъ теперь запускаемо ся щоразъ бóльше въ гори
сту краину; бдъ мѣсточка Лямбахъ прибирав околиця
видъ гористый. Будемо переправляти ся черезъ тунелѣ,
по пбдъ урвистй высоко стремячй скалы, по-надъ озера
чудовй; небавкомъ укаже ся намъ 7000 стбпъ высокій

Тр а в н штайнъ, котрого зъ далеку можь бачити... Хо
Вступъ въ свѣтъ альпейскій.
дѣмъ на галерію, а я Вамъ его укажу!
Въ мѣстѣ Вел ь съ, въ горѣшнбй Австріи, задер
Пбшовъ я за моимъ щебетливымъ провбдникомъ,
жуе ся поѣздъ зелѣзничій черезъ 10 минутъ... На пе и я побачивъ небавкомъ дѣйсно высоко стремячій бов
ронѣ самe передъ тымъ купё, въ котрбмъ я ѣхавъ, про ДУръ, якого дотеперь зъ близька не видавъ нѣколи. Моя
щала ся дочка, молода, ледви 15-лѣтна панночка, зъ бать щебетуха указала менѣ его пальцемъ зъ дуже ураду
комъ, зъ матерю и зъ братомъ, щиро и сердечно.
За ванымъ лицемъ. Дивне вражене справивъ на мене видъ

I.

дзвонили въ трете; ще разъ обцюлювалися, и панночка
фуркнула, якъ той воробчикъ, идъ вагонови, и зупинила
ся въ моѣмъ купё... Панночка, видко, належала до пе
суспбльнои, бо була вкусно и ладно
редовои
верствы
убрана; по такожь и цѣлымъ шикомъ, поворотами и ру

Травнштайна,

котрый высоко

взносивъ свою голову по
мóгъ-емь очей бдорвати
бдъ него, такъ якось зъ его величиною ростe и людске
серце; разомъ зъ очима пбднимае ся и гадка горѣ и стре
мить до неба... Травнштайнъ никнувъ кóлька разбвъ
хами и цѣлою своею особою зраджувала... Затрубѣла зъ очей въ закрутахъ зелѣзнои дороги, и зновъ показу
трубка, поѣздъ рушивъ, послѣдне прощане рукою и ху вавъ ся, а все близше, а все высшій. Ѳсть то нага ска
сточками переслала собѣ родина, — и сцена змѣнила ся. листа стѣна, котра стрбмко, мовь бы утесана, спускався
надъ другй высокй верхи.

Не

390
зъ горы въ низъ. Перебулисьмо оденъ и другій тунель,
наближилисьмо ся до мѣста Гмунденъ надъ чудовымъ
озеромъ, надъ котрымъ висѣвъ бдъ лѣвои руки высокій
Травнштайнъ; мóгъ-емь ся доволѣ на него надивити,
лище въ лице, бо великанъ той спускався зъ лѣвого бе

—

озера. Напротивъ неи на правбмъ березѣ пне ся
высоко до горы масивна, могуча скала, четвероббчна,
зовсѣмъ нага, сива, звана Тrйss elva n d, зъ котрою

берегъ

сполучена низшою шийкою не о много низша гора Тrе 8
они обѣ становлять правый, всхбдный бе
озера;
регъ
бдъ
пбвночи озеро есть обмежене лѣсистымъ
озера,
рега до
коли зелѣзничій поѣздъ точиться по пра
вбмъ его березѣ. О, чудесне озеро Гмунденьске! образъ та гористымъ каблукомъ. Полуднева часть озера того
твбй нѣколи не затре ся въ души моѣй. Саме пбдъ Травн отверта до высоко-положенои площѣ, на котрбй розсѣло
озера, — чи
штайномъ пестрѣють причѣпленй до скалы домики поо ся мѣсточко Альтавccее. А воды-жь того
стй,
прозрачнй,
крышталъ,
осадъ,
якъ
зеленяво
забарвленй.
Чимъ
динокихъ поменшихъ фабричныхъ
-— коли на пра
вбмъ его березѣ, куды переѣзджалисьмо, красуе ся на глубше озеро, тымъ его воды зеленѣйшй, и зелень тота
невеличкбмъ скалистбмъ пбвостровѣ, высуненбмъ въ о тымъ темнѣйша, а така хороша, такъ якось очамъ при

senstein, —

надна, що дивишь и ненадивишь ся. Зеркалотото зелене
цѣлу околицю; додaе ѣй красы, живости, ве
безъ зеркала того водного скалы, окружаючй
бы нѣмй и мертвй. Озера суть то очи альпейскихъ
черезъ котрй проглядае жите природы... Пу
стивъ-емь ся ити всхбднымъ его берегомъ черезъ мо
лоденькій гай, красною променадою, по котрбй ступало
высочезнй горы : все то манить душу и серце и пере чимало прохожихъ, мужчинъ и женщинъ, красно убра
лѣтае передъ окомъ подорожного, мовь образы въ пано ныхъ, прибувшихъ тутъ на лѣто купати ся въ его при
рамѣ, мовь сны чародѣйнй шередъ душею сонною... Не надныхъ водахъ и насолоджувати ся красотою альпей
бавкомъ все закрыла чорна, темна тьма; въѣхалисьмо скои природы, такъ любои, такъ милои и такъ здоровои
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зеро, мѣсточко Травнкирхенъ, чудове и прехороше зъ
виду; трудно очи бдвернути бдъ того погляду. И озеро,
и горы его окружаючй, и мѣсто Гмунденъ зъ надбереж
ными пышными готелями, и высокій Тайштайнъ, и роз
сѣянй надбережнй осады, и миловидне Травнкирхенъ, и
кораблѣ, плываючй по озерѣ, и чисте ясне небо, и вода
озера, якъ великаньске зеленяве зеркало, оправлене въ

оживляе
селости;
вго, були
околиць,

въ тунель 1200 метрбвъ довгій, въ котрбмъ сидѣлисьмо для тѣла и душѣ... Молодше буйнѣйше поколѣне буяло
мовчки одно побóчь другого, мовь зачарованй, и пары свободно на озерѣ, плаваючи въ справныхъ та легкихъ
зъ себе не спускаючи, — ажь по довгóмъ, довгóмъ часѣ и выгбдныхъ човнахъ, будь зъ кормчимъ, будь и безъ
елеганцкй паничѣ веслували вправно самй, пере
блыснуло наново денне свѣтло... Приѣхалисьмо до Ишл
не
де на перонѣ ждало на мою щебетуху кóлька гарно! возячи жѣночій полъ зъ мѣсця на мѣсце, зъ берега на
устроеныхъ дамъ, — межи ними ви тѣтка. панночка берегъ. Шутки, веселй розговоры, часомъ буйный смѣхъ
легко выскочила за вагону, подавши менѣ свою малу або пѣсня одушевляли сценерію; птицѣ черкотячи пе
ручку на прощане, и утонула въ ихъ сердечныхъ обой-Iрелѣтали воды озера, мотылѣ и комахи всѣлякй буяли
махъ...
поѣхавъ дальше, — до Авссее, де-мь прибувъ по-надъ береги роями, а рыбы плюскотали ся въ чи
о 8-бй годинѣ вечеромъ, выѣхавши о 7-бй зъ рана зъ Вѣдня! стыхъ озера водахъ. Сонце полудневе сіяло ясно надъ
тою чудовою околицею; въ природѣ була тишина, лишь
(дня 10. липня 1886).

Я

П. Альтавccее

—

мѣсточко и озеро.

часомъ

оживлена гармонѣйными звуками природы...

Iякій я бувъ щасливъ!...

О

Наближаюче ся полудне и поглядъ на зегарокъ на
Поступивъ я по радѣ моеи щебетухи, и выбравъ ея
красного поранку до Альтавccее. Подорожь моя була гадали ми, що треба вертати домбвъ.
Иншимъ разомъ, — була то недѣля, — выбравъ ся
сама радбсна и весела и приятна и щаслива.
ишовъ
красною широкою променадою, дрббонькими камѣнчи-Iя сюды зъ полудня въ товариствѣ знакомыхъ мужчинъ.
ками вымощеною, пахучимъ сосновымъ гаемъ, помѣжь! Ишлисьмо лѣвымъ захбднымъ берегомъ по пбдъ скалу
травники засѣянй цвѣтами, по котрыхъ продираюче ся Лозеръ, котра, кидаючи буйну тѣнь, хоронила нзсъ бдъ

Я

сонце малювало золотй смуги. Птицѣ всѣлякй спѣвали спеки липневого сонця. Розговоръ нашь веселый перер
поранну пѣсню, а зеленява, буйно-свавбльна рѣка вали наразъ звуки гармонѣйного спѣву, що къ намъ
Травнъ втурувала имъ шумомъ своимъ гармонѣйно. ноги щоразъ бóльше наближавъ ся. Бачимо, противъ насъ
несли мя легонько, мовь молодця двайцятилѣтного; и не идуть чотыри молодй гарнй Стирійки, побравшись по пбдъ
схаменувъ ся, якъ зупинивъ ся по-за мѣстомъ, на вы- руки, и спѣвають, — якусь, бачу, иабожну нѣсню, — а
весело

соко-положенбй,

троха горбоватòй площи, по котрбй!
розкинене мѣсточко Альтавccее.
Площа тота простора, добре управлена, красувала
ся то всѣлякимъ зббжемъ, то огородовиною, то пластами

такъ гармонѣйно и удачно, що-сьмо мовчки слухали,
остатнй перегомонѣли звуки... Заразъ потóмъ чуемо
ажъ
пѣсню зъ й о д л я м и бдъ самого озера; указала ся на его
водахъ побóльша лодь, въ котрбй везли ся парубки зъ
окружали вѣ дѣвчатами; и разомъ они спѣвали стирійскй пѣснѣ, пе

буйнои пахучои травы. Зб всѣхъ бокбвъ
горы. Иду дальше, домы, домики, виллѣ прекраснй всѣ-Iреплѣтаючи ихъ йодлями. Часами зъ иншихъ лодей да
лякои структуры и формы, посередъ цвѣтучихъ прехо-I вали ся чути гуканя, лише Стирійцямъ властивй, котрй
рошихъ огородбвъ, костелъ зъ острокбнчастою вежою, Iдуже хорошо гармонѣзують зъ тою альпейскою околи
склепы, крамы, реставраціѣ, — представили
мѣсточко цею. Дотираемо до пбвнóчного берега озера. Тутъ си
чисте, веселе, хороше и миловиде, а особливо часть егоIдѣли при столахъ, на муравѣ розкиненыхъ, гостѣ всякого
тота найлюбѣйша, що притыкав до озера. Чудове озеро, сословія и всякого пола и вѣку; ѣли, пили, забавляли ся.
принаду дало найбóльше зъ всего очамъ, душѣ и серцю.IКоли
корчмѣ пбдъ лѣсомъ гомонѣла музика, танцю
Зъ заходу, пбвночи и всходу замкнене оно величезными вали хлопцѣ зъ дѣвчатами штайера, плескаючи до такту

у

горами. Заразъ бдъ заходу спускав ся стрбмко до него! въ руки, и танець переплѣтаючи спѣвомъ зъ йодлями
6000 стбпъ высока гора Лозеръ; верхомъ скалиста и передъ музикою. Отъ гей бы и
насъ танцюючій коло
нага, доломъ декуды поросла корчами, деревиною, тра-I мыйку приспѣвуe до танцю въ перестанкахъ передъ му
вою и всѣлякимъ пахучимъ зѣлемъ; творить она лѣвый 1зиками. Наближивъ ся вечеръ; выкотивъ ся на небо

у

—
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…

.зъ-по-за гбръ шовный мѣсяченько и окрасивъ своимъ
та небавомъ выганяв Запорожецъ примховату
довымъ свѣтломъ озеро и горы и цѣлу околицю. НаставъIФеську и танцюе самъ-одинъ. Але Феська чарбвниця
чудовый вечеръ. И мы посѣдали въ човенъ и казали ся Iмстячись Запорожцеви посылае двѣ зміѣ, котрй кусають
везти до мѣсточка, спѣваючи, — зъ бдки черезъ лѣсъ I вго, изъ-за чого бнъ бажае, щобы прийшла цыганка по
…
помчали до своеи кватиры.
ворожитв. И сшравдѣ являе ся цыганка и бдвертаe бдъ
.
(Конецъ буде.)
него недугу, а коли домагае ся платы, то бнъ дае ѣй
Денисъ.
Одтакъ втомив
прочухана и гонить вѣ геть бдъ себе.
шись, захотѣвъ Запорожець чого напитись, „бо такъ щось

у

"ка,

К () Р () Т К А

ИСТОРIя

дуже на языку сухо“. Пбдходить отже до боковыхъ две
Онъ кричить, побы
рій, щó ведуть до шинку Феськи.
Феська бдчинила, а коли шинкарка его не слухаe, то

ЛитЕРАтуРЬI РуСКОИ.

бнъ розбгнавшись высаджуе дверѣ лобомъ. Слѣдуе ко
мична сцена мѣжь жидомъ-арендаромъ а Запорожцемъ.
Козакъ въ похмѣлю падае на землю, а жидъ починае
его душити колѣнами; та отъ, Запорожецъ махнувъ бу

Написава Омелянѣ Огоновскій.

пвгподъ чвтввгтый.
(Дальше.)

Кажуть, що вертепна драма звѣстна була вже въ кон- лавою, а жидъ паде на землю неживый. Потóмъ при
жида, а Запорожець вытру
ци ху1. вѣку).
вже-жь н. А. Маркевичъ бувъ пер- ходить чортъ, взяти вбитого
шимъ, що въ 1860. р. надрукувавъ одну вертепну драму?), чав геть чорта зъ жидомъ, та самъ танцюв. А вже-жь
ся, „мовь коло плуга
Опбсля записавъ таку драму вельми бережливо Г. П. наконець и сѣчовикъ дуже вморивъ
спати; ледви-жь
Галаганъ въ Сокиринцяхъ, губерніѣ Полтавскои. Се бо два днѣ возивъ ся“. Кладе ся отже
заснувъ,
ажь
ось
входять
два
чорты
и
напавши на За
зайшли були въ 1770. р. до его прадѣда Кіѣвскй бурсаки,
зъ вертепомъ и передали текстъ драмы вертепноизъ но порожця хочуть его задушити. Козакъ проспавшись ха
тами до спѣву мѣсцевому хорови спѣвакбвъ. Симъ спосо- I пае одного зъ нихъ за хвбстъ и каже:

А
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бомъ тая драма удержалась въ Сокиринцяхъ до сегодня,
и хочь бдъ 1770. року могли вдѣятись въ текстѣ деякй!
змѣны, то все-таки тая драма въ засновку своѣмъ всть
та-сама, якою була передъ сотнею лѣтъ.

„Цо

се таке

я

Яка се птичка:

пбймавъ?

Чи перепеличка,
Чи не синичка,
Цо не дыше,
Та тóлько головкою колыше?“...
а
Козакъ силуе чорта до танцю, а коли бнъ стоить

Въ сѣмъ вертепѣ представляе ся перша часть драмы
пóсля оповѣданя библійного. Въ другóй же части про
являють ся сцены свѣтскй, чисто-народнй. Навпередъ
выступають дѣдъ и баба, солдатъ и красавиця. они го-I неподвижно, то сѣчовикъ бе его булавою,— бдтакъ чортъ
ворять про Рбздво Исуса Христа и про смерть Ирода, утѣкае. Тогдѣ розкаявъ ся козарлюга и бажае дбстати
изъ-за того только въ явахъ сихъ особъ видимо звязь попа. Являвся пбпъ уніятскій, але Запорожець геть вго
другои части драмы зъ першою. Впрочбмъ выступають! выганяе. Потóмъ танцюе и выходячи говорить:
„Щожь, панове? По сѣй мовѣ
на сцену всѣлякй особы, нагадуючй суспбльну жизнь!
Будьмо здоровй!
на Украинѣ въ половинѣ вѣку минувшого. Одтакъ являв
Зъ пѣснѣ слова не выкинешь...
ся гусаринъ и мадярка, щò танцюють пбдъ звуки пѣснѣ:
А щó було, то барзо прошу про те не поминати,
„Гусаръ коня наповавъ...“ Выѣзжав цыганъ на кобылѣ!
Бо вже пбду теперь въ курѣнь вѣку доживати...“
„брыкучбй“; слѣдуе комична сцена мѣжь цыганомъ, его!
Наконецъ являе ся Климъ и жѣнка его зб свинею
сыномъ и цыганкою. Опбсля приходить польскій панъ!
зò своею жѣнкою и зъ молодымъ хлопомъ. Ледви ставъ и зъ Козою Климъ уганяючись за свинею каже, що
той панъ въ польской мовѣ, прикрашенбй русчиною, чва- хоче вже вѣ дякамъ на школу дати, бой такъ она шкод
нитись своею бдвагою, якъ ось загомонѣла за сценоюIлива. Приходить цыганъ и каже Климови:
„Отдай намъ ѣѣ... до шатра:
пѣсня Запорожця:
…
Мы
ѣѣ научимъ халяндры танцьовати,
лучше,
„Та не буде
То
вже
тодѣ
не буде вона въ горóды скакати“.
Та не буде краще,
I
Климъ не слухaе цыгана та й гонить его бдъ себе,
насъ,
Якъ у
та на Украинѣ!
! почбмъ входить дякъ („кондякъ“). Климъ дае ему свиню
Що немав жида,
Iвъ дарѣ, „нехай“, каже, „черезъ тынъ не скаче!“ Дякъ
Що немаe Ляха:
радуе ся такому дарови и прикликув Иванця школяра:
Не буде измѣны!“
Зачувши пѣсню Запорожця, панъ-хвастунъ швидко
втѣкав, а на сцену входить Запорожецъ. Онъ далеко!

„Ци, ирци, фертикъ Иванецъ!
Спѣши сюды зѣло,
Климій сотворивъ намъ честь,

высшій бдъ всѣхъ прочихъ фигурокъ вертепа и вызначуе
Давъ свиняче тѣло!“
ся вдачею лицарскою. Коли панъ пустивъ ся на втѣкача,
И входить Иванець, та й каже: „Азъ путешествую:
Запорожець выголосивъ монологъ довгій и вельми важ-I
кое ваше дѣло?“ — а дякъ бдповѣдае: „Вземъ сіе бремя,
ный изъ-за историчныхъ мотивовъ мовы. Входить на сце- I
неси въ наши клѣти!“ Иванець бдходить зò свинею, а дякъ
ну шинкарка Феська. Обое шуткують и танцюють
словомъ церковнымъ дякув Климови за дарунокъ. Климъ
*) Е. Изопольскій видѣвъ на Украинѣ въ Ставищахъ дав тѣшить ся, що теперь уже не потребуе платити дякови
ный вертепъ зъ означенемъ 1591. року. („Малорусскій вертепъ" за науку сына. Ажь ось нагадавъ собѣ, що нихъ в ще
въ Кіев. Старинѣ, т. ГV, 1882, стор. 2.; — порбвн. „Аthenaеum, КОЗа.
Выгоняе отже еѣ на сцену: коза ховаs cя пбдъ

ко

у

ріsmо zbiorove“; vуdawса Л. П. Кraszevski. Оddziat trzеci, tom
Vilnо 1843; р. 60—68)
*) „обычаи, повѣрія, кухня и напитки малороссіянъ
«евъ 1860.

.

П.

Климъ думае, що коза пропала, та неба
к-Iвомъ находитъ вѣ; хотячи-жь козу схопити вбивав вѣ
необачно. Тогдѣ бнъ падькаѳ-горюе изъ-за своеи втраты.—
тронъ Ирода.
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и царѣвъ до царя Федора Олексѣевича.

Драма вертепна кбнчить ся явою „нищого“ Савочки. Зъ
торбою въ рукахъ пóдходить бнъ до краю сцены и про
сить публику о датки добровóльнй кажучи:
...„Хто дасть шагъ, а хто рубь,
Прийму и копійку,
На дощечку, на клепало —
Хто пцó вкине, то пишѣть — пропало!“*)
Вертепными драмами корыстувались Митрофанъ Дов
галевскій и Георгій Конискій пишучи свои интермедіѣ,
однакже сценамъ зъ народного житя надавали оба сй гра
мотѣѣ прикметы драмы школьнои. А вже-жь по упадку
козачины вертепнй драмы не могли природно розвива
тись. На Украинѣ прорвалась вже давно тая дѣева нитка,
щó вязала вертепъ зъ исторіею козачины; бдтакъ въ Га
личинѣ тй подѣѣ зъ часбвъ панщины, котрй являлись
на сценѣ въ вертепѣ, жиють теперь лише въ згадцѣ
старшихъ людей. Впрочбмъ колядники втратили давнѣй
шій характеръ корпораційный и не суть въ силѣ выста
вити въ вертепѣ довшу драму. Такъ отже въ Галичинѣ
ходять парубки тблько въ деякихъ селахъ зъ малень
кимъ вертепомъ,
и выводять на сцену такй подѣѣ, ко

мае отъ-сей заголовокъ:

отъ различныхъ

„Снопфісъ

лѣтописцевъ

града

Кіе

ва“. Печатано въ Кіевѣ 1674. р. (49, 2-I-122 стор.); 1678. р.
(49, 2-I-128-t- 6 стор.); 1680. р. двѣчи (49, 4-1-224 стор.
и 2-I-129 карт.). По причинѣ же, що тая лѣтопись ста
лась учебникомъ въ Россіи, то бдъ 1718—1810. р. печа
тано еѣ девять разóвъ.

Лѣтопись Гизеля не есть творомъ оригинальнымъ,
але переробкою хроники Ѳеодосія Софоновича, игумена
Кіѣвского златоверхого Михайловского монастыря. Заго
Iловокъ сеи хроники, писанои въ бóльшбй части по-ма
лоруски, есть такій: „Хроника зъ лѣтописцовъ стародав
ныхъ, зъ святого Нестора печерского и иншихъ, также зъ хро
I никъ польскихъ о
князехъ рускихъ

и о ихъ дѣлахъ,

Русіи, отколь Русь почалася, и о первыхъ
и по нихъ дальшихъ наступаючихъ князехъ

собранная працою

іеромонаха Ѳеодосія

Софо

свѣта 7180., а отъ Рождества
Христова 1672“"). Сю хронику о дѣяхъ Руси до 1290. р.
уложивъ Софоновичь пбсля Кіѣвскои и Волыньско-Га
Iлицкои лѣтописи; бдтакъ додавъ ще короткй оповѣданя
рускй, а наконець замѣстивъ
сво
про послѣдуючй дѣѣ
Iѣмъ творѣ хронику Литвы и Польщѣ, списану на основѣ

нсторична.

То не женцѣ кваплять ся позносити снопы пшеничнй
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() н(14а.
Лѣ славяно-россійскаго

народа и о первоначалныхъ князехъ богоспасаемаго

новича... року отъ сотворенія

трй справдѣ уважають ся анахронизмомъ. Тому-то вер
тепъ ставъ ся лишь утѣхою малыхъ дѣтей, котрй вели
кимъ дивомъ дивують ся, що смерть зъ косою прихо
дить по Ирода, та що окономъ побивае злощасного хлоша. твору Матѣя Стрыйковского.

П. Литература

Ѳго лѣтопись

или краткое собраніе

у

Гизель починае свою лѣтопись оповѣданемъ про Ноя
и трохъ его сынóвъ Сима, Хама и Яфета, розказуе бд
такъ про походжене Славянъ бдъ славы, тому-що зъ дав

въ полукбпки, коли наближуе ся дощева хмара, щó гро ныхъ давенъ прославились дѣлами военными. Потóмъ
зить запропастити недобитки попередньои тучѣ градовои: пише про вольности славяньскй, замѣчаючи, що Славяне
то деякй патріоты-грамотѣѣ зберегають запопадливо въ помагали Филипови Македоньскому и его сынови Але
письменныхъ творахъ останки святощій народныхъ, за ксандрови Великому, и що бдъ сего богатыря одержали
писують дѣѣ лицарскихъ змагань землякбвъ, неначе-бъ! „привилеи или грамоту на пергамѣнѣ златомъ написанную
догадувались, що небавомъ наступить послѣдня ката в” Александріи, волности и землю имъ утверждающи, пред
строфа, котра покрые руиною примучену батькóвщину. Рождеством Христовым року ти (310)“?). Дальше читаемо,
Тыми патріотами були деякй лѣтописцѣ й историки рус- I що Октавіянъ Августъ поважавъ Славянъ за ихъ муж
кй, котрй въ повстаню Богдана Хмельницкого противъ! нбсть, и що ошбcля „князь нѣкій славенороскій Одонацеръ
войною достав”ше Рима держаше его подъ властію своею
порядковъ польскихъ на Украинѣ добачали выразъ
лосу народного, и про-те добу Хмельницкого уважали лѣтъ 13“. Ошбcля розказуе ся дещо про Азію, Африку

го

вѣкомъ богатырскимъ въ исторіи козачины. И справдѣ и Европу, почбмъ слѣдуе коротка розвѣдка „о народѣ
деякй зъ тыхъ грамотѣѣвъ були козаки, примѣромъ Гра рускомъ“, де авторъ высказуе отъ-сей етимологичный до
бянка, Величко, щò любили свою бтчину и живо займа слѣдъ слбвъ „Россія“ и „Русь“: „Яко Славяне отъ славныхъ
лись справами народными. Однакже по-мѣжь лѣтопис дѣлесъ своихъ искони славен”ское имя себѣ пріобрѣтоша,
цями и историками сего періода були й такй, щò спи тако по времени отъ россѣянія по многимъ странам племени
сували зббрники, въ котрыхъ вызначувалась такожь лѣ своего Россѣяны, а по том Россы прозвашася. Нѣцыи близь

топись великого князѣвства московского побóчь исторіѣ мимошедших” временъ сказоваху Россовъ отъ городка Роси,
Украины. Такимъ зббрникомъ бувъ лѣтописный твбръ недалече великого Новгорода лежаща, иныи отъ рѣки Роси,
Иннокентія Гизеля, написаный пбдъ заголовкомъ „Сrн друзіи отъ русилъ волосовъ, съ яковыми и нынѣ везде много
опсисъ“. Сей бо грамотѣй бажавъ погодити патріотизмъ
украиньскій зъ симпатіями для могучого володаря пбв
нбчного. Коли-жь лѣтописцѣ-козаки въ творахъ своихъ
корыстувались подекуды мовою живою, то Гизель пи
савъ свою Снопсисъ языкомъ церковно-славяньскимъ,

сутъ Руси; но паче всѣхъ тѣхъ подобіи достовѣрнѣе и при
личнѣе отъ россѣянія своего Росси имя то отъ древныхъ вре
менъ себѣ стяжаида”?).
Дальше находить ся глава про на
рбдъ сарматскій, до котрого належать такожь Москва,
Русь, Поляки, Литва, Пруси и и., бдтакъ читаемо про
де авторъ пише, що бдъ народу
народъ „роксолянскій“,
однй называли ся Россами, а другй Аланами,

а бдтакъ пбсля занапащеня автономіѣ украиньскои Мос
квою, декотрй лѣтописцѣ й историки, примѣромъ Але
роскоксандеръ Ригельманъ, намагались свои творы писати по I„а потомъ прозвашася Ро5оляне, аки бы Росси и Аляне“").
россійски.
Козаки выводять ся бдъ „нѣкоего вожда Козака“, котрый
а) Писателѣ:

I

*) „Словарь историческій о бывшихъ въ Россіи писателяхъ
Iдуховнаго чина греко-россійской церкви“. С.-Петербургъ 1827.
писцемъ княжимъ, по-за-якъ звеличивъ именно князѣвъ "Томъ П., стор. 199.
*) Одвѣтнй мѣсця зъ лѣтописи Гизеля цитовано пбсля дав
*) „Малорусскій вертепъ“, статя Г. П. Галатана въ „Кіев нои рукописи (копіѣ выданя третього), находячои ся въ библіо
.…
скóй Старинѣ“, томъ 1V, 1882; стор. 1—38.
тецѣ професора Вахнянина; — стор. 3.
ibid.,
ibid.,
*) Про житв Гизеля гляди „Зорю“, ч. 19, стор. 320.
*)
стор. 6. — *)
стор. 7.
…

1. Иннокентій Гизель?). Онъ уважав ся ще лѣто

— 393 —
поборовъ Татаръ. Въ слѣдуючбй главѣ сказано, що Мос ствахъ рускихъ, польскихъ и литовскихъ“. Кроника тая
походить бдъ Мосоха, сына Яфетового.
обóймае отже три окремй части, се-бъ-то кронику руску,
Въ обширнбмъ оповѣданю про Володимира Вели польску и литовску. Въ кроницѣ рускóй лѣтописецъ го
кого вставлено двѣ важнй главы, а то „о идолѣхъ“, и „о ворить про зачатокъ Руси-Украины бдъ найдавнѣйшихъ
обліяніи водою на великъ день“!). Въ главѣ „о идолѣхъ“ на часбвъ до сполученя еи зъ Москвою при Олексѣю Ми
водять ся сй богове: 1. Перунъ, 2. Волосъ, 3. Позвиздъ хайловичу. Въ кбнци сеи кроники находить ся повѣсть
або Похвистъ, 4. Ладо и 5. Купало?). Въ главѣ „о облія о первбмъ и вторбмъ бѣсурманьскбмъ приходѣ пбдъ Чи

сква

гиринъ. Потóмъ слѣдуе: „короткое собраніе кроники ли
ся ше Услядъ або Ослядъ, Коршъ або товской“, доведенои до смерти короля Степана Баторія.
Хорса, Дашубъ або Дажбъ, Стрибъ або Стрибогъ, Семарглъ „Короткимъ собраніемъ кроники польской“,
сягаючои та
и Мокоть?).
кожь до Степана Баторія, кончить ся кроника славянь
Пóсля короткого погляду на исторію Кіѣвскихъ кня I ско-руска.
зѣвъ Гизeль розказуе широко про Димитрія Донского,
До сеи лѣтописи додано въ рукописи пять статей
великого князя московского, и описуе битву Куликбв
рбжного змѣсту, мѣжь котрыми вызначуе ся статя пята
ніи водою на великъ день“ згадув ся про бога „Коляду“

и бдтакъ наводять

Одтакъ
вертае ся опять до Кіѣвcкого князѣвства,
п. з. „Листъ до ксіонженця Іереміи Корыбута Вишневец
котре спершу побивалось татарскимъ лихолѣтемъ, а по кого, того часу писаный, якъ зъ Русина Ляхомъ зосталъ,
тбмъ дбсталось пбдъ власть Литвы. Розказуе дальше, въ року 1634“. (Сей листъ нашисавъ Исая Копиньскій,
що „грѣхъ ради человѣческихъ“ Кіѣвске князѣвство обер митрополитъ Кіѣвскій.)
нено въ воеводства и въ порядку хронологичнбмъ вычи
Хоча-жь лѣтопись Боболиньского въ бóльшбй ча
сляе воеводъ Кіѣвскихъ, поставленыхъ бдъ королѣвъ поль I сти являе ся компиляціею зъ давнѣйшихъ лѣтописцѣвъ
скихъ; згадуе про сполучене Украины зъ Москвою (1654)
рускихъ та й зъ хронографбвъ литовскихъ и польскихъ,
и про смерть царя Олексѣя Михайловича. Потóмъ пере то все-таки обóймае она цѣнный матеріялъ для исторіѣ
ходить лѣтописець до оповѣданя про два турецкій походы рускои,
по-за-якъ въ деякихъ оповѣданяхъ представля
пбдъ Чигиринъ (1677. и 1678. р.) и кбнчить свою С.-н
ють ся дѣѣ, сучаснй авторови, н. пр. О первбмъ и вто
отсисъ вѣстію про силы вбйскъ московскихъ и козацкихъ,
рбмъ бѣсурманьскóмъ приходѣ пбдъ Чигиринъ.
котрй прибули ко Кіеву въ 1679. р. на оборону святынь
Лѣтопись сеся вызначуе ся легкимъ стильомъ и гар
Кіѣвскихъ бдъ нападу татарского.
нымъ оповѣданемъ.
Авторъ писавъ еѣ языкомъ (мало)
д6знатись,
Изъ сего огляду лѣтописи можна
що Ги
рускимъ, въ котрбмъ зустрѣчаемо чи-мало полонизмбвъ.
звль бòльше писавъ про дѣѣ украиньскй, нѣжь про дѣѣ
Деякй частины лѣтописи Боболиньского выдруковано
московскй. Про царѣвъ Ивана П1. й Ивана 1V. про по
въ Кіевѣ 1854. р. въ додатку до лѣтописи Григорія Гра
Новгорода,
корене
про патріарха Никона й роскольни
Рукопись же сеи лѣтописи находить ся въ би
бянки),
кбвъ не спбмнувъ бнъ нѣ словомъ, мѣжь-тымъ коли
зъ Кіѣвскихъ князѣвъ не минувъ майже нѣ одного. "бліотецѣ Чернигбвскои духовнои семинаріѣ.
Въ оповѣданю автора проявляеся симпатія до Украины,
3. Самовидецъ. Про жите сего лѣтописця до недав
котру бнъ бажавъ видѣти сильною въ союзѣ зъ Мос- ! ного часу майже нѣчого не було звѣстно. Писано про
квою. Хоча-жь Гизель любивъ свою батьковщину, то пи него хиба лишь се: „Самовидець есть безперечно псев
савъ свбй твбръ твердымъ, церковно-славяньскимъ язы донимъ. Се бувъ мужь свѣтскій, щó живъ и дѣйство
комъ, якого не добачаемо й въ лѣтописяхъ найдавнѣй- ! вавъ бдъ початку вóйнъ Хмельницкого мабуть до послѣд
ПИхъ,
нихъ роковъ ХVП. вѣку. Онъ видѣвъ отже самъ вcьо,
2. Леонтій Боболиньскій. Онъ бувъ черцемъ кіѣв що тогдѣ дѣялось, и назвавъ себе Самовидцемъ“?). Ажь
ского Выдубицкого монастыря; опбеля живъ въ Черни ось повелось Орестови Левицкому въ великбй части роз
мраку, котрою вкрывалась личнбсть Само
тбвскбмъ Ильиньскбмъ монастырѣ и вмеръ въ Новго вѣяти тую
видця.
Изъ
знаменитои розвѣдки того историка проявляе
родѣ Сѣверскбмъ въ монастырѣ Спасо-Преображень
скбмъ. Боболиньскій написавъ въ 1699. р. лѣтопись пбдъ ся отъ-сей образъ нашого лѣтописця?): Самовидець живъ
заголовкомъ: „Лѣтописецъ сій естъ кроника зъ розныхъ ав- на Украинѣ лѣвобережнбй и вчивъ ся мабуть въ Переяславѣ
многихъ, діалектомъ есть натисана або въ Новгородѣ Сѣверскóмъ. Родомъ бувъ бнъ шляхтичь
торовъ и гисториковъ
заявлявъ симпатію шляхетчинѣ польскóй.
въ монастыру свято-троицкомъ Плинскомъ
Чернѣговскомъ
украиньскій
Изъ-за
того
не
дуже любивъ руске поспòльство, пере
Боболиньскій подав навпередъ
короткій поглядъ
традиціями консервативными, прихилявъ
дѣѣ библійнои
всесвѣтнои исторіѣ по вѣкамъ 54нявши
сотвореня
свѣта ажь до взятя Царгорода Турками. По- до козакóвъ-городовикбвъ. Около 1654. р. ставъ Само
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а

и
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…

говорить про панства турецкй,

1)

бдкбль повстали
„Отрывки изъ лѣтописи Леонтіа Боболинскаго“ (стор.
якъ розмножились зайшли „въ тые всходніи краины“;
— Тутъ выпечатано отъ-сй историчнй статьѣ: „Слово
бдтакъ переходить до кроники славяньско-рускои „о пан 27з-з21)
ко любимому читателю всякому“ (стор. 373–275);
„О Ивонѣ,
Подковѣ,
господару волоскомъ“ (стор. 277–291);
„Повѣсть
ibid., стор. 26—28.
господару волоскомъ“ (стор. 293-300; 3. „О первомъ
второмъ
грому,
богъ

блискавки

облакбвъ доще

и о

2.

Перунъ —

и

*) 1)

1.

и

тбмъ
и

земныхъ плодбвъ.

—

4.

и

и

*)

п.

Семаргла въ давныхъ памятни-!
передне слово
кулѣша
лѣтописи самовидця, выда
Оме
кахъ не находимо нѣякои ширшои згадки. Хорсъ
Даж богъ! нбй въ Москвѣ 1846. р. — Порбвн. Хрестоматію староруску
*)

Про бога Усляда

въ

! ;

Купало — богъ

и

и

выхъ; Волосъ — богъ скотóвъ; Позвиздъ — богъ воздуха, бѣсурманскомъ приходѣ подъ Чигиринъ“ (стор. 301—319); „Листъ
до ксіонженця Іереміи Корыбута Вишневецкого, того часу писа
хуртовины; Ладо — богъ весѣля
погоды
всякого гаразду
ный, якъ зъ Русина Ляхомъ зосталъ, въ року 1643“(стор. 321—327).

*)

у

—

богъ сонця, стрибогъ
богъ вѣтровъ; мокошь
богъ ляна Огоновского, выдану
Львовѣ 1881; стор. 392-393.
„Лѣтопись Самовидца... Издана Кіевскою временною ком
мокроты (воды).
Орестъ Левицкій каже, що Боболиньскій переписавъ лишь Iмиссіею для разбора древнихъ актовъ“. Кіевъ 1878. „Опытъ из
сю лѣтопись зъ тексту давнѣйшого. („Лѣтопись Самовидца...“ Кi-Iслѣдованія лѣтописи Самовидца“, — статя. Ореста Левицкого;
…
стор. 1—76.
«евъ1878, стор. Х.).

о

*)
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служити въ вбйсковбй канцеляріи, котра все на-I полкбвъ Хмельницкого. Одтакъ пише авторъ: „Такъ усе,.
при боцѣ гетьмана. Коли отже Хмельницкій ищо живо, поднялося въ козацтво, же заледво знайшолъ в я-повставъ противъ Польщѣ, то Самовидець бувъ вѣдай комъ селѣ такого человѣка, жеби не мѣлъ албо самъ, албо
ще молодымъ молодикомъ, по-за-якъ въ тую канцелярію синъ до войска ити; а ежели самъ нездужалъ, то слугу па
мбгъ вступити въ двацятыхъ рокахъ житя. А вже-жь робка посилалъ. А иніе килко ихъ было, всѣ ишли з двора,
мбгъ бнъ справдѣ бути самовидцемъ всѣхъ важнѣйшихъ ; тилко одного зоставили, же трудно было о наймыта“").
видець

ходилась

подѣй историчныхъ свого часу, тому-що бравъ участь
въ военныхъ походахъ, въ посольствахъ и въ зборахъ
народныхъ. Впрочбмъ въ вбйсковбй канцеляріи мбгъ
дбзнатись не тóлько про важнѣйшй справы своеи батькóвщины, але й про хбдъ политики европейскои: тамъ
мавъ пбдъ рукою акты офиціяльнй, кореспонденціѣ знатныхъ осббъ и въ загалѣ важнй документы историчнй,

Доси выдано двѣчи лѣтопись Самовидця: въ 1846. р.
пбдъ редакціею Осипа Бодянского выйшло въ Москвѣ
выдане „императорскаго общества исторіи и древностій
россійскихъ“ пбдъ такимъ заголовкомъ: „Лѣтопись Са
мовидца о войнахъ Богдана Хмельницкаго и о междоусобіяхъ,
бывшихъ въ Малой Россіи по его смерти“. Въ выданю сеи

лѣтописи корыстувавъ ся Бодянскій именно тою руко
писію, котру ему доставивъ Пантелеймонъ Кулѣшь. Од
котрй служили жереломъ для его лѣтописи.
Такъ отже Самовидець написавъ лѣтопись про вбй-Iтакъ въ переднѣмъ словѣ сего выданя замѣтивъ Кулѣшь,
ны Богдана Хмельницкого и про усобицѣ, щó були на I що початокъ лѣтописи, судячи по языкови и по вельми
Украинѣ по его смерти. Орестъ Левицкій думав1), щоIкороткому выложеню, займивъ Самовидець зъ иншои
лѣтопись Самовидця простягався черезъ 53роки, се-бъ-то I кроники украиньскои?). — Опбсля бдкрыто двѣ важнй.
починае
ся оповѣданемъ
про повстане Хмельницкого 1рукописи, а то рукопись Якова Козельского и Петра
(1648. р.), а кбнчить ся 1702. рокомъ. Всякй-жь поше-! Искрицкого. Пересмотривши весь матеріялъ рукописный,
реднй вѣсти историчнй, якй лучились до 1648. р., запи- Левицкій зладивъ новый текстъ критично, почбмъ захо
савъ пбзнѣйшій компиляторъ около половины ХVІП. вѣку дами „Кіевской временной коммиссіи для разбора древ
та й поставивъ ихъ на початку лѣтописи. Ба, Левицкій нихъ актовъ“ выдано сю лѣтопись въ Кіевѣ 1878. року
догадуе ся, що сеся попередня частина лѣтописи Само- пбдъ симъ заголовкомъ:
„Лѣтопись Самовидца по ново
видця основуе ся на историчнбмъ зббрнику „Краткое открытымъ спискамъ съ приложеніемъ трехъ малороссій
описаніе Малороссіи“?), та що й конецъ лѣтописи (одъ скихъ хроникъ: Хмельницкой, Краткаго описанія Малороссіи
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1702—1734. р.) походить зъ того-самого жерела. Подум- и Собранія историческаго“.
Въ сѣмъ выданю замѣстивъ
цѣ того ученого мужа Самовидецъ написавши лѣтопись Орестъ Левицкій многоцѣнну свою розвѣдку про лѣто
въ Стародубѣ (въ Сѣверщинѣ), умеръ мабуть въ 1702. р., пись Самовидця (стор. 1—76).
Стиль сеи лѣтописи есть простый и ясный, а въ язы
а по-за-якъ въ вбйскову канцелярію мóгъ вступити!

въ двацятбмъ рощѣ житя, то правдоподббно
родивъ ся цѣ еи видно богато прикметъ живои мовы людуукраинь
въ 1632. р. *).
Iского. Одтакъ и правопись часто приспособлена до вы
У Самовидця булобóльше таланту природного, нѣжь говору: именно замѣсць ы стоить по-найбóльше самоглас
науки придбанои въ школѣ. Вже-жь и трудно було мо на и, та й буква ъ бдкидуе ся пóсля согласнои у при
лодикови вчитись тогдѣ, коли на Украинѣ заворушилась именникбвъ, стоячихъ передъ своимъ падежемъ.
Хмельнищина, коли студенты покидали школу та горну
4. Григорій Грабянка"). Онъ живъ за пановaня
лись пбдъ хоруговь „второго Мойcея“. Хоча-жь
него
П, Катерины П и Петра П. Коли бувъ судіею Га
Петра
не було такихъ вѣдомостій, якими вызначавъ ся Ве
дяцкимъ, то наказный гетьманъ Павло Полуботокъ сто
личко, то зъумѣвъ бнъ зладити лѣтопись, щò мѣжь тво
явъ въ оппозиціи до Степана Лукича Веляминова, ко
рами сего роду мае въ сѣмъ періодѣ найбóльшу стбй
трый бувъ президентомъ „коллегіѣ малороссійскои“, за
нбсть литературну. Въ загалѣ добачаемо, що Самовидецъ
снованои 16. мая 1722. р. въ тóй цѣли, щобъ занапа
списувавъ вѣрну характеристику дѣевыхъ осббъ и оцѣ
I стити останки автономіѣ украиньскои. Тая-то коллегія
нявъ якъ - найлучше хбдъ подѣй историчныхъ. Деякй
захопила въ свои руки всѣ права гетьманьскй и бдтакъ
плястично,
образы лѣтописи представивъ бнъ вельми
царь Петро П. не позволявъ выбирати гетьмана вольными
примѣромъ похороны Ивана Золотаренка (стор. 42—44)
голосами козакóвъ. Полуботокъ бажавъ зберегти бать
и Чорну Раду (стор. 72-79). Одтакъ за-для объективнои
кóвщину бдъ россійскои кормиги и выступавъ смѣло
правды стоить бнъ высше бдъ ученого Величка, котрый
противъ самоволѣ Веляминова. Але царь дóзнавъ ся не-чаСТО На М1аГаВъ ся поетичными
образами прикрасити тка-I
Iбавомъ бдъ того диктатора на Украинѣ про мнимый не
нину историчного оповѣданя.
! послухъ Полуботка супротивъ власти, и вóзвавъ его, щобъ
По мнѣню Ореста Левицкого”) оповѣданв про Хмель
зъ писаромъ Семеномъ Савичемъ и зъ судіею Иваномъ
ницкого являе ся бóльше исторіею, нѣжь лѣтописію,
Чорнышемъ явивъ ся въ Петербурзѣ. Це передъ выѣз
тому-що въ писаню видно тутъ ладъ прагматичный; до
домъ своимъ зъ Глухова Полуботокъ выславъ въ Пе
лѣтопись,
перва бдъ року 1672. починае ся справдѣшна
тербургъ депутацію въ справѣ выбору нового гетьмана
по-за-якъ авторъ списувавъ свои записки сучасно зъ важ
изъ жалобою на занапащене декотрыхъ вольностій укра
нѣйшими дѣями на Украинѣ. — Оповѣдаючи про вбйну
иньскихъ
урядомъ россійскимъ. Членами тои депутаціѣ.
Хмельницкого замѣчае Самовидець, що „козацтво звалося
були: два наказнй полковники, Стародубскій, Петро Ко
Галича“9),
ажъ и то за Днѣстромъ коло
що отже и въ на
рецкій и Переяславскій, Иванъ Даниловичь, бунчуковый
шбй Галичинѣ найшлись охотники, котрй приставали до
товаришь Дмитро Володьковскій,
судія Григорій Гра
бянка и вбйсковый канцеляристъ Никола Ханенко. А.
*) ibid., стор. 28.

у

*) „Лѣтопись Самовидца“, стор. VП. — Порбвн. дальшу гла вже-жь 3. серпня 1723. р. приѣхавъ до Петербурга
зббрники“, именно статю п. з. „Кратков описаніе
Малороссіи“.
*) ibid., стор. 20.
*) ibid, стор. 53. 56, замѣт. 1.;— *) ibid, стор. 29; — 5) іьiа,
*) Лѣтопись Самовидця; стор. П.
…
стор. 19.
*) Грабянка звавъ ся первѣстно „Гребѣнкою".
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Въ вересню т. р. тайна канцелярія гохъ обрѣсти достовѣрнѣе написанного, ово отъ повѣ
взяла старшину козацку на допросъ, але Полубо ствованія самобытнихъ тамо свѣдителей, еще въ живихъ
токъ и его товаришѣ оправдали ся изъ всѣхъ замѣтòвъ. обрѣтающихся, ихже повѣсть вѣроятно лѣтописцовъ утвер
"Однакже въ падолистѣ царь велѣвъ всадити ихъ до вяз ждаетъ“. 1)
кожь Полуботокъ.

у

ницѣ. Полуботокъ умеръ въ крѣпости Петропавловскóй
Лѣтописець сей хотѣвъ
своѣмъ творѣ корыстува
(1723). Ѳго товаришѣвъ, мѣжь ними Грабянку, освобо тись языкомъ церковно-славяньскимъ, але не знаючи
дила зъ тюрмы доперва цариця Катерина П. Опбсля доля добре его конструкцій займавъ часто слова и формы зъ
Грабянки получшала, бо за пановaня Петра П. заходами живои мовы украиньскои.
Данила Апостола поставлено его (1729) пол
ковникомъ Гадяцкимъ.

гетьмана

5. Самóйло Величко. Се бувъ козакъ, щó на са

мбмъ початку 1690. р. ставъ служити въ вóйску запо
Грабянка написавъ въ Гадячи лѣтопись пбдъ симъ
розкбмъ за гетьмана Мазепы. Именно живъ бнъ въ домѣ
заголовкомъ: „Дѣйствія презѣльной и отъ начала Поля
Василя Кочубея, вбйскового писаря генерального, и про

ковъ крвавшой небывалой брани Богдана Хмелницкого,
гет
мана запорожского,
съ Поляки, за найяснѣйшихъ
королей

вадивъ секретнй кореспонденціѣ вбйска запорозкого зъ
россійскимъ царемъ Петромъ Олексѣевичемъ та й зъ
I
Казѣмира,
толскихъ
потомъ и
въ року 1648.
господарями волоскимъ и молдавскимъ. Коли послуживъ
отправоватися начатой, и за лѣтъ десять по смерти Хмел
лѣтъ пятьнацять „въ такихъ премногихъ и неусыпныхъ
ницкого неоконченной . . . . Року 1710.“ Сесю лѣтопись вы
вправлено его на початку 1705.
до кан
дано въ Кіевѣ 1854. р. заходами „временной коммиссіи трудахъ“
целяріѣ вбйсковои генеральнои, въ котрбй бнъ остававъ
для разбора древнихъ актовъ“ (пбдъ редакціею Ивана
чотыри роки,
до 1708. р., въ котрбмъ добродѣеви
Самчевского).*)
его, Кочубею, по приказу Петра Великого бдрубaно го
Лѣтопись Грабянки обóймае оповѣданя
про дѣѣ

с.
е.

ся

р.

*).

Владислава,

ся

ся

и

В.

I

Украины бдъ найдавнѣйшихъ часбвъ ажь до выбраня лову?)
Ще въ 1728. р. Величко живъ въ полку Полтав
Скоропадского гетьманомъ въ 1709. р. Головнымъ же
скбмъ, въ Диканцѣ, хуторѣ Василя
Кочубея,
займавъ
предметомъ
свого оповѣданя авторъ выбравъ епоху Бог
працями,
ся
литературными
хоча
втративши
взбръ очей
дана Хмельницкого. Такъ отже починався лѣтопись ко
не видѣвъ свѣта божого. Тогдѣ выручавъ
помочію
роткимъ переглядомъ дѣй историчныхъ до Хмельниц
„отрокбвъ“, котрыхъ навчивъ писати.”)
кого. Передъ симъ переглядомъ замѣщено коротку рос декотрыхъ своихъ
„Космографія“,
праву про зачатокъ козакóвъ. Грабянка каже, що ко Такъ велѣвъ имъ переписати збóрникъ

до

а

въ

зъ

и

зъ

у

иншими панствами провлекшойся, якою
розширились на захóдъ по берегамъ Чорного моря. Пбдъ лѣтъ Поляковъ
Хмелницкій, при всесилной помощи божественной,
словомъ „Козары“ Грабянка розумѣвъ отже не тблько онъ
Татарами отъ тяжкого ига лядского вибился,
нарóдъ, звѣстный въ исторіи пбдъ симъ именемъ, але й Козаками
подъ високодержавное пресвѣтлѣйшого
монархи російского
Болгаръ, Аварбвъ, Гуннбвъ, Оботритбвъ и декотрй иншй
народы. Одтакъ подае авторъ поглядъ на исторію Ко Алексія Михайловича владѣніе доброволнѣ поддался...“ Лѣ
Жукахъ, повѣту
заръ, се-бъ-то на давнѣйшу исторію козачины. Могу топись свою писавъ Величко въ селѣ
Полтавского,
датувавъ еѣ рокомъ 1720. Выдрукова
чбсть Козаръ запропастилась въ часѣ нападу татарского
въ начатку ХП. вѣку, и въ тбмъ-то часѣ Козары стали Iно-жь еѣ заходомъ „временной коммиссіи для разбора
Iдревнихъ актовъ“ въ Кіевѣ 1848—1855. р.; именно напе
называтись Козаками.
чатано першй два томы пбдъ редакціею Н. А. Ригель
Пóсля сеи розвѣдки про зачатокъ козачины слѣдуе
мана,
третій томъ пбдъ доглядомъ И. Самчевского.
переглядъ дѣй историчныхъ до Хмельницкого.
Сей пе

а

и

и

возмо

1) м. Максимовичъ, „Извѣстіе о лѣтописи Григорія Грабян
ки, изданной 1854 года Кіевскою Временною Коммиссіею“. („Со
.браніе сочиненій..“, Кіевъ 1876, томъ 1, стор. 217—231)
*) Моремъ

Хвалинскимъ

звалось море Каспійске.

и

и

и

ся

и

р.

с.
е.

р.,
до мира Оливского. Другій томъ почи
нався рокомъ 1660,
оббймае историчнй дѣѣ до 1686.
Въ третѣмъ томѣ находять
оповѣданя про дѣѣ бдъ
1687. до 1700. р. Хоча же Величко окóнчивъ свою лѣ
топись рокомъ 1700, то можна однакожь догадуватись,
що бнъ вѣ дальше писавъ. Се доказуе вже рбкъ 1720,
поставленый въ заголовку лѣтописи; бдтакъ въ другóмъ
до 1659.

Лѣтоппсь Григорія Грабянки,

стор. П.

Лѣтопись Самоила Величка, томъ П1, стор. 90.
Кочубей
шуринъ его, Полтавскій
полковникъ Искра,
подали Петрови В. доносъ на Мазепу, мабуть-то бнъ задумавъ
зрадити царя
передати ся королеви шведскому. Зъ причины
же, що той доносъ трудно було ствердити доказами, засуджено
Кочубея
Искру на смерть.
и

мерскихъ лѣтописцовъ, елика въ нихъ

Въ першбмъ томѣ лѣтописи розказуе авторъ про
вóйны Хмельницкого
про послѣдуючй дѣѣ на Украинѣ

и

и

…

В. Антоновича.

й

духовнихъ

Опбсля (1864. р.) выдано ще четвертый томъ яко дода
токъ до лѣтописи пбдъ редакціею И. Самчевского

*)

реглядъ, хоча вельми короткій, есть важнымъ изъ-за
того, що въ нѣмъ описують ся тй подѣѣ историчнй, ко
трыхъ не добачаемо въ лѣтописи Величка, по-за-якъ од
вѣтна часть рукописи запропастилась. Одтакъ слѣдуе
заголовокъ: „Сказаніе, чесо ради воста Хмелницкій на По
ляковъ“ (стор. 31.), и починае ся оповѣдане про Хмель
ницкого. Пбсля сего просторого оповѣданя лѣтопись Гра
бянки стае ся по-разъ менше интересною и наконецъ
переходить
въ сухе вычислене
важнѣйшихъ фактбвъ
историчныхъ.
Про жерела своеи лѣтописи згадуе самъ Грабянка
пишучи въ переднѣмъ словѣ отъ-се: „Умислихъ исторію
сію въ память послѣднему роду написати, собирая ово
отъ діаріуша нашихъ воиновъ, въ обозѣ писанного, и отъ

*) *) 1)
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о

зъ

такожь статя про вбйну Хмель
заки одержали свою назву бдъ праотцѣвъ своихъ „Ко въ котрбй находить
заръ“, народа скитского, прозваного Козарами (óдъ рѣчки ницкого зъ Поляками.
Величко написавъ: „Сказаніе
войнѣ козацкой
По
щó тече черезъ Бухарску землю „въ море Хвалинское“)?)
Хмелницкого, гетмана войскъ
ляками
чрезъ
Зѣновія
Богдана
або Алянами (бдъ гбръ Аляньскихъ).
Тй-то Аляны си
запорожскихъ,
осми лѣтехъ точившойся,
дванадцяти
дѣли первѣстно на побережю моря Азовского, и бдтбль

Лѣтопись, томъ

ГУ,

стор.

V.
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томѣ (въ роздѣлѣ ХХП) подав авторъ поглядъ на дѣѣ довскій для исторіѣ того часу бувъ головнымъ жереломъ.
пановaня Петра Великого до 1723. р., а наконець въ лѣтописи Величка, то й твбръ Савицкого може подеку
третѣмъ томѣ згадують ся деякй подѣѣ мѣжь 1700. —! ды заступити затраченй листки рукописи нашого лѣто
писця. 1)
1720. р. 1)
!
4. Историчный твбръ Самбйла Пуфендорфія, котрый
Рукопись лѣтописи доставивъ „временнбй коммис-I
сіи“ академикъ М. Погодинъ. Она всть украшена де по-нѣмецки „краткими словы“ описавъ вбйну Хмельниц
сятьма портретами гетьманбвъ: Богдана Хмельницкого, кого. Сего автора переложено навшередъ зъ мовы нѣ
Ивана Выговского, Юрія Хмельницкого, Ивана Брухо-I мецкои на латиньску, а бдтакъ зъ языка латиньского на
вецкого, Павла Тетеры, Петра Дорошенка, Демяна Много россійскій, и опбсля выдруковано его въ Петербурзѣ.
грѣшного, Михайла Ханенка, Ивана Самойловича и Ивана 1718. р. Про сю исторію каже Величко, що „любо (въ
а
Мазепы.
оной) не все такъ написано, якъ дѣялося, однакъ и пра
Въ сѣй рукописи появляються въ першбмъ томѣ знач ведніе суть рѣчи, лядскую неправду а козацкую невин
нй пропуски : на самбмъ початку недостае пять картокъ ность изявляющіи“ (1, стор. 16)
Впрочбмъ служачи въ вбйсковбй канцеляріи гене
нема такожь кбнця першои части. Въ загалѣ зъ двана- !
цяти частій першого тому збереглось лишь девять. Тй ральной Величко мавъ подъ рукою важнй акты офи
части дѣлять ся на роздѣлы. Въ другóмъ томѣ не достае ціяльнй, листы и грамоты, котрй бнъ въ лѣтописи своѣй
тблько двохъ картокъ рукописи; бдтакъ трстій томъ безъ всякихъ змѣнъ замѣстивъ. Въ лѣтописи его нахо
дóйшовъ до насъ майже цѣлый, тблько не мае кбнця. дить ся такожь статя польска пбдъ заголовкомъ: „Кот
vіelebnegо Оjса Лоaniciusza Gala
Оба тй томы, другій и третій, не дѣлять ся на части, mowа Віаlосеrkievskа"
а тóлько на роздѣлы.
Жерела лѣтописи Величка:
1. Короткй козацкй лѣтописнй записки,
авторъ згадуе въ П. томѣ, стор. 7.?)

про котрй

2. „Діяріушъ“ Самойла Зорки зъ Волыня, котрый
бувъ писаремъ въ кошу запорозкóмъ. Про него пише
Величко, що бнъ „чрезъ увесь часъ войни козацкой зъ
Поляками бывшой, зостаючи писаремъ и секретаромъ

towskіеgо, оrdinis S. Ваsilii Мagni, rektorа Кіjowskіеgо,
z vіelebnуm хіédzem Паdrуjanem Рiekarskim, sосіеtatis Jesu,
kaznodziejа Леgо К. Мosci„dе Ніеrarchiа Ессlesiae" (томъ П.,
стор. 42—76)*) Одтакъ замѣстивъ авторъ въ творѣ сво
ѣмъ вѣршѣ политичнй въ мовѣ рускóй и польскóй. По
мѣжь рускими вѣршами вызначують ся отъ сй: а) „Епи
тафіонъ“?) гетьманови Бруховецкому (П, 164. 165); —
б) сатиричный вѣршь, писаный тогдѣ, коли Самойловича

гетьмана (П, 15—17). До важнѣйшихъ вѣр
шѣвъ польскихъ належать отъ-сй: а) „Nagrobek jasnie
w Воgu przeоsvieсоnemu jegо mosci оjcu Лоzephоvi
metropoliсіе Кіjowskiemu, Наlіе
kаlskiemu Nіеluboviсzоvi,

за

у

Тu

kiemu, na rok 1675.“ (П, 384--388)*); — б) Вѣршѣ „па
Сильвестра бувъ канцеляристомъ
Чигириньскихъ геть- I негириста козарского“ Александра Бучиньского Яскольда,
манбвъ и переписавъ собѣ „діяріушъ“ про вбйны Хмель котрый прославивъ Русь, поборовшу Туркбвъ пбдъ
ницкого. Одъ того-жь Сильвестра Быховця вызычивъ гириномъ въ 1678. р. (П, 434—449).

у

Чи

собѣ Величко „діяріушъ“ Зорки и корыстувавъ ся нимъ
яко жереломъ при написаню лѣтописи, однакъ зъ об
ширныхъ записокъ Зорки подававъ бнъ вѣсти тóлько
найпотрѣбнѣйшй. Въ тòмъ „діяріуши“ були помѣщенй
кореспонденціѣ и листы Богдана Хмельницкого до деко
трыхъ монархбвъ и князѣвъ; бдтакъ тй листы подавъ
Величко въ своѣй лѣтописи безъ змѣны.

Лѣтопись Величка есть многоцѣннымъ историчнымъ
памятникомъ часбвъ Хмельнищины. Ученый авторъ за
явивъ на кождбй сторонѣ свого твору велику любовь до
Украины. Она зове ся „матка наша Малая Россія“, „ми
лая отчизна“, „отчизна наша украинская“ (П, 18. 32. 34.

36). Въ „предмовѣ до чителника“ высказуе бнъ глубо
кій жаль изъ-за руины Украины; оповѣдае, що прохо
3. Поетичный твбръ польского писателя Самбйла! дячи бдъ Корсуня и Бѣлои Церкви „тогобóчну“ Украи- Таtarу, I ну, потбмъ Волынь, зайшовъ ажъ до Львова, Замостя,.
Твардовского п. з.: „Vojna domowа z Коzaki
Моskwа, рotуm Szwedami
z Vegrу рrzez lat dvanascie... Бродбвъ, и видѣвъ богато городбвъ и замкбвъ безлюд
tосzаса sie“... Саlissii. А. D. 1681. Тая „вбйна домова" слу ныхъ... Тогдѣ оглянувъ ся и бачивъ просторй поля й

i

жила Величкови головнымъ жереломъ для першого тому
лѣтописи. Перпучасть сего поетичного твору переробивъ
по-руски Степанъ Савицкій, писарь полку Лубеньского,
и давъ ѣй отъ- сей заголовокъ:
„Повѣсть о козацкой зъ
Поляками войнѣ чрезъ Зѣновія Богдана Хмелницкого, гет
мана войскъ запорозскихъ, точившойся...
отъ книги, назва
ной

Во й н а Д о м о в а я,

нарѣченіемъ

Самоила

Твардов

лѣсы, сады, дубравы, рѣки, ставы, озера запустѣлй, мо
хомъ и тростемъ порослй. Одтакъ пише авторъ: „И не
всуе Поляки жалѣючи утрати Украини оноя тогобочнея,
раемъ свѣта толского въ своихъ унѣверсалахъ ея наричаху и
провозглашаху: понеже оная предъ войною Хмелницкого бысть.
аки вторая земля обѣтованная,
медомъ и млекомъ хитя
щая...“ (І, 5). Хмельницкого зове бнъ вторымъ Мойcевмъ,.
(П,

i

котрого пбславъ Богъ, вывести Украинузъ неволѣ
31).
1681. напечатанной, вкратцѣ малороссійскимъ нарѣчіемъ ви Землякбвъ своихъ называв „народомъ козако-руекимъ,
писанная, въ року 1718. априля.“*) Сеся „Повѣсть о ко истиннымъ, простодушнымъ
правосердечнымъ“, „наро
рицерскимъ“ (П, 8). Цо Величко.
зацкой зъ Поляками войнѣ“ (въ рокахъ 1648—1651) до домъ мужественнымъ

ритмами полскими

составленной

и

въ Калѣтцу року

П,

А по-за-нкъ твар

Лѣтопись Величка, томъ
стор 1—V.
Порбвн. томъ
стор. 516.
Томъ П, стор. 54.
Лѣтопись Величка, томъ 1V, стор. 1-84.

Сей твбръ Степана Савицкого найдено въ „Космографіи
збóрнику, переписанбмъ отроками Величка зъ рбжныхъ авторбвъ.
Порбвн. „Зорю“, число 20, стор. 327.
*)

стор. 100).
1,

П,

*) *) *)

повнюв собою въ великóй части затрачену часть зъ ру

кониси Величка (томъ

4,

и

и

скаго,

*) *) *) *)
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со зложено зъ

при Хмелницкомъ,
о всѣхъ рѣчахъ и поведеніяхъ
вершенно вѣдалъ, а досконале и пространно въ діяріу
шѣ своемъ оніе описалъ“.*) Сей „діяріушъ“ Зорки нахо
дивъ ся
Сильвестра Быховця, канцеляриста вбйска
порозкого, щó бувъ товаришемъ Величка. Отець того!

Епитафіонъ —

Авторомъ
рановичь.

надпись нагробна.

сего надгробного стихотвору бувъ Лазарь

Ба
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справдѣ любивъ завзятe и мужнбсть козакбвъ, можна I(стор. 183—296). Сей „діаріушъ“ надруковано въ томѣ
именно дбзнатись изъ поетичного опису вбйны Сѣрковои! четвертбмъ изъ рукописи Величка. Въ тбй рукописи по
въ Крымѣ (П. 372—384).
мѣщено „діаріушъ“ передъ самымъ оповѣданемъ про
Языкъ автора есть переважно малорускій, являю-I вбйну Хмельницкого. Повный твбръ Окольского оббймав

чій богато украиньскихъ провинціонализмбвъ. Самъ ав-Iвъ П. части исторію войны Поляковъ зъ гетьманомъ Па
торъ каже, що свою лѣтопись писавъ „простымъ сти-I влюкомъ, а въ П. части оповѣдане про вбйну зъ геть
лемъ и нарѣчіемъ козацкимъ“ (І, 6). 1) Проте й право-Iманами Остраниномъ и Гунею. Однакже перекладъ рус
пись его часто приспособлена до народного выговору.Iкій оббймае лишь другу часть того твору. Величко при
Такъ пише бнъ майже всюды и замѣсть ы и любуе ся I нявъ въ свою лѣтопись готовый перекладъ, и осмотривъ
въ согласныхъ здвоеныхъ такихъ формъ якъ огляданне,Iего своими замѣтками та коментаріями (1V, 202—203.
205. 262—264. 290—296)
челяддю (замѣсць огляданіе, братія, челядію).
Въ кбнци Г. тома находить ся „Придатокъ до книги
7. , Дополненіе Дневника Окольскаго“ (стор. 297—313).
Твардовского отъ Самойла Величка, зъ тоeи-жъ книги ко-! Се есть додатокъ до другои части Дневника (діяріуша)

браття,

Онъ находить ся въ историчнбмъ зббрнику
ротко винятій.“ (стор. 450—454). Тутъ подавъ лѣтопи-IОкольского.
сець корсткій оглядъ цѣлого твору Твардовского. Од-IСтепана Лукомского. Тое „дополненіе“ обоймав исторію
такъ въ сѣмъ томѣ слѣдуе въ додатку друга частина Украины бдъ 1638. до 1648. року.
Дневника Матвѣя Титловского про Хотинскій похбдъ
6. Степанъ Лукомскій. Про его жите знаемо лишь
Туркбвъ противъ Полякбвъ (стор. 1—51).
се, що бувъ Прилуцкимъ полковымъ обознымъ. Коли ще
Въ ГV. томѣ помѣщенй отъ-сй статьѣ:
бувъ сотникомъ полковымъ (1738) переложивъ бнъ днев
…
1. „Повѣсть о козацкой зъ Поляками войнѣ чрегъ Зѣ- I
никъ Окольского зъ мовы польскои на руску, и допов
новія Богдана Хмелницкого“
(стор. 1—84). Сю „повѣсть“
нивъ сей лѣтописный твбръ оповѣданемъ
про дѣѣ Укра
зладивъ (якъ высше сказано) Степанъ Савицкій,
пере ины бдъ 1638. до 1648. р. на основѣ „руськихъ досто
робивши по-рускй поетичный твбръ Твардовского п. з.I
…вѣрныхъ лѣтописей“. Опбсля бувши вже „абшитованымъ
„Vojna domowа“.
полковымъ обознымъ“, переложивъ Лукомскій записки
Величко замѣстивъ сю „повѣсть“ въ зббрнику сво- !
Титловского и доповнивъ ихъ такожь подекуды „русь
ѣмъ „Космографія". Статьѣ сего зббрника переписували!
кою достовѣрною лѣтописію“. Оба ти переклады рускй,
зъ готовыхъ творбвъ „отроки“ нашого лѣтописця, коли! по думцѣ Лукомского, мали бути неначе вступомъ до
бнъ втративъ взбръ очей. Змѣстъ тои „Космографіѣ“ по- I историчнои поемы Твардовского „Vojna domowа“, котру

давъ самъ Величко въ „предмовѣ до чителника“ (въ томѣ бнъ такожь переложивъ на мову руску. Однакже пере
!
кладъ сего твору не дóйшовъ до насъ. Наконецъ въ
2. „Коммѣссія Гадяцкая, року 1658.“ (стор. 85—106).
1770. р. Лукомскій зладивъ лѣтописный зббрникъ пбдъ
3. „Рeестръ... имѣнія Семена Палѣя, учиненъ 1704. г. I
такимъ заголовкомъ:
„Собраніе
историческое.
изъ книгъ
…
октября 12 дня“ (стор. 107—132).
древняго писателя Александра Гвагнина и из старихъ рус
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ГV, стор. П—V.).

„О

зъ Ляхами на Украинѣ ма
(стор. 133—146). Оповѣдане про вбйну
Остранина (Остряницѣ) заключае въ собѣ универсалъ.
розбсланый симъ гетьманомъ по Украинѣ 1638. р., въ ко
трбмъ высказуе ся недоля народу украиньского изъ-за
напастій бдъ Полякóвъ; бдтакъ находить ся тутъ ко

4.

войнѣ Остраниновой

лороссійской”

лѣтописей

кихъ

вѣрнихъ

нимъ

Стефаномъ

ненное

в

абшитованнимъ

Василиeвимъ

малороссійскомъ

толковимъ

синомъ Лукомскимъ

обоз
сочи

городѣ Прилукѣ 1770. году“ 1).

По

думцѣ Лукомского сей зббрникъ мавъ бути передньою
частію лѣтописною, щó вводила бы читателя до дневника

Окольского и до записокъ Титловского въ редакціи рускóй.
ротка вѣстка про саму вбйну Остряницѣ.
„Собраніе
историческое“
Лукомского оббймае дѣѣ
5. „Записки Матвея Титловскаго“, 1620—1621. (стор. Руси-Украины бдъ часбвъ Гедимина до кóнця ХVІ. вѣку.
147—182). Титловскій, „историкъ польскій“, написавъ Оно починае ся розвѣдкою: „Что есть козакъ?“ И сей
исторію про войны Туркбвъ зъ Поляками при Цецорѣ часъ розказуе лѣтописець за проводомъ Гвагнина, що
(1620) и пбдъ Хотиномъ (1621). Тую-то исторію, „на „козакъ есть слово татарское и значить по-руски рицеръ
вѣрныхъ руськихъ лѣтописяхъ утвержденную“ перело или воинъ а по-нѣмецки фрейрѣтеръ“. Одтакъ слѣдуе
живъ на руску мову „абшитованый полковый обозный оповѣдане про козакбвъ, котрыхъ зачатокъ авторъ до
Сте ф а н ъ Василевъ сынъ Лук о м с кій“ въ городѣ бачав въ кбнци
вѣку. Въ кбнци лѣтописи пише
Прилукахъ 1770. р. — Записки Титловского въ поль
авторъ широко про справы церковнй на Украинѣ и про
скбмъ оригиналѣ не були печатанй. Рускій же перекладъ
унію, оголошeну на соборѣ Берестійскбмъ въ 1596. р.
зладивъ бувъ Самбйло Величко *), а по-за-якъ початокъ
Збóрникъ Лукомского не есть творомъ оригиналь
сеи працѣ запропастивъ ся, то „временная Коммиссія“ нымъ; бнъ являе ся справдѣ компиляціею иншихъ исто
корыстувалась другимъ перекладомъ, якій найдено въ
ричныхъ творбвъ. Авторъ корыстувавъ ся хроникою, древ
историчнбмъ зббрнику полкового обозного Степана Лу
няго писателя" Гвагнина?) и „руськими старыми вѣр

ХП.

кОмского.

6. „Діаріушъ“

Симеона Окольского?)

зъ

1638. р. мѣромъ „Кussia florida". Дневникъ вóйны зъ козаками (1638. р.)
написавъ Окольскій, бувши капеляномъ вбйска польского въ тбй

вбйнѣ.
*) Мову свови лѣтописи звавъ Величко такожь „козац
1) „Собраніе историческое“ напечатано въ Лѣтописи Само
кимъ языкомъ“. (П, 4).
.
видця (Кіевъ 1878; стор. 321—372).
*) „Временная коммиссія для разбора древнихъ актовъ“
*) Александеръ Гва т н и н ъ (iuаgninо) бувъ родомъ
выдала той рускій перекладъ Записокъ Титловского въ П. томѣ
Италіянецъ. Въ молодомъ вѣцѣ прийшовъ въ Польщу и вступивъ
лѣтописи Величка (Додатки, стор. 1—51).
Степанѣ
*) С и м е о н ъ О к о л ь с к й, монахъ Доминиканьскій, живъ въ службу короля Жигимонта Августа, и бдтакъ при
въ першбй половинѣ ХVП. вѣку. Онъ бувъ провинціяломъ До Баторію бувъ комендантомъ Витебска. Умеръ въ Краковѣ въ
миниканьского ордена на Руси и крбмъ дневника про вóйны ко 1614.р. лукомскій корыстувавъ ся отъ симъ историчнымъ тво
Франк
зацкй писавъ ще иншй творы, повнй клясичнои ерудиціѣ, нри ромъ Гвагнина: „Кerum polonicarum tomi tres“. Выдано

i

у

— 398 —

").

Ханенко писавъ Діаріушъ або дневникъ мабуть бдъ
ными лѣтописями“. Майже третя часть лѣтописи, именно
же оповѣдане про унію церковну, основуeся на „руськóй 9. падолиста 1719 р., але въ рукописи, котра находить ся
достовѣрнбй лѣтописи“. Пкода велика, що сеся лѣтопись у правнука автора, починае ся той дневникъ днемъ 3.
запропастилась:
своимъ змѣстомъ доповнила-бъ она лютого 1727. р., та й въ серединѣ его суть деякй про
лѣтописи Самовидця и Величка. Ѳѣ знали ще въ ХVП. пуски. Такъ н. пр. нестае въ нѣмъ записокъ про часъ
вѣцѣ деякй люде письменнй, ба й самъ Лукомскій на бдъ 1734. до 1741. р. Въ тòй рукописи доведено Діа
основѣ сеи „руськои достовѣрнои лѣтописи“ доповнивъ ріушъ до 1753. р.
Осипъ Бодянскій выпечатавъ частину сего дневника
дневникъ Титловского и дневникъ Окольского,
при дворѣ т.
Свбй зббрникъ историчный написавъ Лукомскій въ п. з.: „Діаріушъ или журналъ случающихся
языцѣ книжнбмъ, твердбмъ, въ котрбмъ збереглось мало Іоанна Скоропадскаго гетмана оказій и церемоній, такожъ
и въ канцеляріи войсковой отправуемыхъ дѣлъ, наченшій ся
прикметъ живои мовы украиньскои.
1722. году и оконченный въ томъ-же году, ва мѣсяцѣ
7. Микола Ханенко. Онъ родивъ ся на Украинѣ
іюлѣ“
Одтакъ въ додатку до журнала „Кіевская
лѣвобережнбй 30. падолиста 1691. р. Отецъ его Данило,
Старина“ бдъ 1884. р. печатае
ся „Дневникъ
генераль
Ханенка,
братанецъ
правобережного гетьмана Михайла
наго хоружаго Николая Ханенка 1727—1753. г.“
бувъ генеральнымъ хорунжимъ и належавъ до невелич
Ханенко писавъ свбй „Діаріушъ“ въ такóй мовѣ,
кого числа просвѣченыхъ людей свого часу. По смерти
щó вважае ся переходомъ бдъ мовы руско-украиньскои
бтця (1697) малый Микола стоявъ пбдъ опѣкою дѣда
до россійскои. Всякй подѣѣ свого часу записувавъ бнъ
(по матери) Ломиковского. Одтакъ учивъ ся въ кіѣв
вельми детайлично, изъ-за чого его записки являють ся
скóй академіи и навѣстивъ такожь польскй школы
шо-декуды
наивными.
такъ помѣчаючи вcьо тее, щб
Львовѣ. Въ 1710. р. почавъ бнъ службу вóйскову, а въ
въ кождóмъ дни мѣсяця прилучилось, записавъ бнъ
1717. р. вступивъ въ генеральну канцелярію и хбсну-I
пр. ось-таку нѣсенѣтницю: „30. мая. Весь день съ по
вавъ ся ласками гетьмана Ивана Скоропадского. ВъI
хмеля пробавлялъся въ домѣ
въ коммиссіи не былъ.“
1721. р. поставлено Ханенка старшимъ канцеляристомъ!
(стор 160).
(Дальше буде)
або реентомъ, с. е. головнымъ помочникомъ генераль
ного писаря. По смерти Скоропадского оставъ ся бнъ
гл пѣ
го.
на своѣмъ становищи
и придбавъ
собѣ любовь Павла
Прочитавши въ Зорѣ“, що небожчикъ Свидницкій слу
Полуботка, полковника Чернигóвского, котрый пбславъ
Козельцѣ,
живъ колись
згадавъ про одну свою родичку,
его до царя Петра П. звѣщаючи про смерть Скоропад
тамошню давню обывательку, котра, думало ся менѣ, неми
Полуботокъ,
ского. Одтакъ
ставши наказнымъ гетьма нуче повинна хочь небогато знати про него. И справдѣ, за
номъ, нагородивъ Ханенка за вѣрну службу маетностями,
витавши сёго лѣта до Козельця,
почувъ одъ неи про Сви
се бъ-то дарувавъ ему два села, Перегóнъ и Дешковичѣ. дницкого, хочь не широке, але, здаесь доволѣ цѣкаве оповѣ
подаю тутъ въ перекладѣ на украиньску мову.
Розумною вдачею Ханенка корыстувавъ ся Полуботокъ дане, яке
Свидницкого,
— „За часбвъ
оповѣдала вона,
ще
и тогдѣ, коли бнъ по царскому указу вразъ зъ Сави
була не великою дѣвчиною,
черезъ те багато вже де чого
чемъ и Чорнышомъ мавъ бути вывезенымъ въ Петер поперезабувала... Бачила
его всего разбвъ може якихъ
бургъ (22. мая 1723). Полуботокъ задумавъ пбслати на два чи три, (коли не помиляюсь, бнъ бувъ доволѣ высокій,
дуже розумнымъ,
впередъ депутацію бдъ имени „всего народа“ зъ прось чорнявый чоловѣкъ зъ довгою бородою
бою о вбльный выббръ гетьмана. Тую депутацію (изъ выразнымъ лицемъ). За те чути про нёго доводилось часто
богато.
Онъ бувъ такимъ незвычайнымъ чоловѣкомъ въ
пяти людей) выслано въ Петербургъ 24. мая 1723. Въ
нашой козелецкóй громадѣ, що про нёго разъ-у-разъ говорили
числѣ депутатбвъ находивъ ся и Ханенко. Коли-жь По по товариствахъ переказуючи одно другому всякій брехнѣ,
луботокъ приѣхавъ въ царску столицю, то й тутъ Ха переважно дуже нелестнй для
Свидницкого.
про те
кебетного.
ненко бувъ головнымъ его секретаромъ. Небавомъ опб всѣ вважали его за чоловѣка дуже розумного
„Свидницкій родомъ бувъ десь ажь изъ Кіѣвщины,
въ
сля Полуботка и его товарипѣвъ замкнено въ „камен
Козелець заѣхавъ тóльки на службу; заѣхавъ, кажу, та ту
ный замокъ Петербургскій“. Полуботокъ умеръ въ вя
одруживъ
зъ
Величковскою. (Теперь вона, здаеть
зници, а 8. лютого 1725 арештованыхъ Украинцѣвъ осво ся, въ Сосницкому повѣтѣ сѣльскою вчителькою). И чоловѣкъ.
боджено зъ тюрмы. Ханенко зъ декотрыми товаришами
жѣнка були такй щирй „мужиколюбы“, що другихъ та
Загально въ початку 60-ыхъ рокóвъ
не мóгъ бддалитись зъ Петербурга; ему приказано бути кихъ — пошукати!
Памятаю, —
въ гарнизоннбй школѣ учителемъ дѣтей офицерскихъ и насъ була страшенна мода на всяку мужиччину.
нашй козелецкй панѣ такъ якъ показили ся: насправляли
солдатскихъ. Кажуть 1), що Ханенка водили и зъ крѣ собѣ всякихъ плахтъ та корсетокъ,
въ тому убраню пы
пости во дворець, давати кому-то лекціѣ. Зъ Петербурга шали
дома,
въ гостяхъ,
въ церквѣ. Навѣть ка
выпущено Ханенка въ 1726. р., а вже въ 1727. р. поста цапки, жѣнки тутешнѣхъ урядникóвъ та офицербвъ, поспра
влено его судіею Стародубскимъ. Опбсляй гетьманъ Да вляли собѣ „маларассейскіе костюмы“. Слѣдомъ за жѣнками
чоловѣки почали въ мужицку одѣжь вбиратись: въ свиты,
нило Апостолъ хбснувавъ ся неразъ помочію Ханенка!
синѣ штаны, вышиванй сорочки. Вразъ зъ убранемъ пóшла
въ важныхъ справахъ, уважаючи его своимъ секрета-I мода
на „хохлацькй“ книжки
на мову. Инче, далебò,
ромъ. Въ 1738. р. Ханенко одержавъ урядъ полкового тóлько
знало два слова: що та якъ,
туды-жь перло
обозного, а въ 1741. р. поставлено его генеральнымъ
говорити по украиньски: — выходила така мѣшанина,
смѣхъ
досада!
Всѣ тй мужи
хорунжимъ. Одтакъ и послѣдній гетьманъ Кирило Розу така нѣсенѣтниця, що
колюбы пóсля волѣ такъ, наче грибы пóсля дощу повыро
пмовскій цѣнивъ въ Ханенку чоловѣка талантливого и
стали: до того часу про нихъ
насъ
чутки не було.
за вѣрну службу въ генеральнóй канцеляріи нагородивъ Повыростали, кажу, тай побратали
— по городу такъ
его кóлькома селами. Ханенко умеръ въ сѣчню 1760. р. чередою ходять, одъ одного та до другого:
сего въ ранцѣ,
балюють,
того въ вечерѣ. Але переважно збирали ся
Глуховѣ.
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„Чтенія

въ моск. обществѣ исторіи

древностей“ 1858 кн.

1.

Свидницкихъ -— вони всѣмъ симъ добродѣямъ передъ водили.
Наняли вони (Свидницкй)
собѣ просту хатину на Покорщипѣ
(таке передмѣсте въ Козельцѣ), убрали еѣ по украиньскій
и

фуртѣ надъ Меномъ 1584. р., — польскій же перекладъ выйшовъ
въ 1611. р
*) „Дневникъ генеральнаго хоружаго Николая Ханенка
1727—1753. г. Кіевъ 1884 г., стор. У111,
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Цо

завели такъ зв. „курѣнь“.
дня збиралась до того ку сей написаный вже 1833-ого року. Стишокъ написаный на
Въ той однóй половинѣ передерто и чвертки грубого сивавого па
спѣвы, балюваня не выводились.
рѣня громада,
часъ, памятаю, стояли въ нашому Козельцѣ землемѣры — перу, а на оборотной сторонѣ находимо слѣдуючй слова, на
люде все молодй, веселй, занадто охочй до всякихъ гуля писанй великими буквами
и рукою Пашкевича, въ шяти
нокъ; вони зъ того курѣня майже не вылазили. Але опрóчь стрбчкахъ:
общого народного воспии шесть
нашихъ, мѣйскихъ, наѣзджали часомъ туды гостѣ зъ Кіѣва десьатий и !
тва его ИмператорскоФранца Пер
. льа нашого милостивого 1 (трохи низше
и Чернигова. Казали, на пр., що вчащавъ туды п. Степанъ ваго Кесарьа
Нòсъ, а зъ ними деякй студенты, то що...
на боцѣ:) Слово к питомцем“
(точкованй
мѣсця òддертй:
Тымъ часомъ по городу йшла погана поголоска: „Цо були на другóй половинѣ чвертки). Коли бы знали, щò
тодѣ рóкъ нашисаня
вони тамъ роблять? Позбирають ся на край мѣста, та, бачь, слѣдувало по словѣ „шестьдесьатий“,
що выробляють?! Почали молодѣжь каламутити, ось щелиха бувъ бы цѣлкомъ певный: въ кождомъ разѣ було се що-йно
якого почуемъ!...“ Казали, що вони тамъ до себе мужикóвъ
1834-ого р., бо день „рождества“
тва) цѣсаря Франца
збирають, читають имъ книжки украиньскй, бунтують проти припадавъ на веснѣ, а на веснѣ 1833-ого р. не бувъ Ш въ
царя... казали навѣть, що тамъ вони малихъ дѣтей рѣжуть. семинаріи (орд. 1838). Въ біографіи Ш-а написанóй Голо
Далебó не брешу: нянька моя именно тымъ мене страхала. вацкимъ (Вѣнокъ, П. 56) читаемо: „Слово к питомцем Семи
Львовѣ говорив небóжчик 1834 року по
про те я таки разъ побула въ тому курѣню. Не згадаю наріи руськои
вже теперь, якимъ способомъ я туты пошала? Мабуть такъ, руськи, — з великим возхищеньемъ приняте слухателями";—
що пóшла гуляти на Покорщину, а мене хто знаемый поба може бути, що се о тòмъ самóмъ „словѣ“ згадка, але може
чивъ, тай закликавъ. Памятаю тóльки, що зо мною тамъ также бути, що и сей стишокъ и се „слово“ писанй ажь
дуже багато панькались: брали на руки, частували яблу 1835-ого р., т. е. тогды, коли и звѣстный „Голосъ Гали
ками, варенемъ, то що...
въ курѣню було дуже накурено, чанъ“; въ кождóмъ разѣ не пóзнѣйше, якъ 1835-ого р., бо
було чи мало людей, голосно спѣвали и балакали
…
по укра 2. марта 1835. цѣсарь Францъ П. умеръ, а 26-ого марта с. р.
иньскій...
бдбулось въ львóвскóй рускóй семинарскóй церквѣ поми
„Скóльки тамъ часу истнувавъ той курѣнь, не знаю. нальне богослужене за него (см.: „Тrauer Аndacht, welchе
Коли се выйшовъ указъ: не печатать украиньскихъ
кни am 26. Мarz 1835 fur
. Еranz П. in der Кirchе des gr.
жокъ, не носити украиньскои одежѣ, не говорити по укра kth. G.-Seminariums in Lemberg abgehalten vorden. Lem
иньскій. Отъ тодѣ то почавъ ся переполохъ
тому товари berg. Gedruckt mit Schnaуder'schen Schriften“; зъ доданымъ
2u
ствѣ! Бѣднй панѣ десь троха не плачучи мусѣли кидати рисункомъ катафальку; въ „Уоrberіcht-ѣ читаемо:
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свое кохане убране, та одягати звычайну одѣжь. Курѣнь
заразъ же скасували; товариство розòгнали, чи може и само
Свидницкому пере- I
воно якось розлѣзло ся
не знаю.
пало на бублики. Не згадаю вже, що именно ему зробили?
Здаеть ся,
кіѣвску крѣпость заперли.
Скóльки часу бнъ
тамъ бувъ, чи випустили его коли
нѣчого не чула.
тодѣ по городу переказували: „Отъ, пропавъ чоловѣкъ нѣ за
нюхъ табаки!
якій бувъ розумный, якій розумный бувъ!
Якъ-бы бувъ шанувавъ ся
бнъ бы Богъ знае якого чину
„Еге,
одказували,
дослуживсь!“
такъ ему й треба,
щобъ не бунтувавъ мужикóвъ, щобъ не каламутивъ моло
дѣжь“. Але я такъ думаю, що якъ-бы бнъ справдѣ бунтувавъ,
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то-бъ уже выявило ся, а то-жь нѣчого не було чутно про
яке недовольство,
або бунты мужицкй.
Може якъ-бы усе
тeе товариство, курѣнь той, не державъ ся-бъ такъ особня
комъ, не ховавъ ся-бъ десь по закуткахъ, — люде-бъ ихъ
бачили й не клешали-бъ усякихъ нѣсенѣтниць.
А то-жь бо
такй брехнѣ по городу ходили, що, далебò, соромъ за са
мыхъ людей: якъ таке выгадувати й якъ такому вѣры
няти? ! !"
Я. Черниговецъ.
Рукописнй

матеріялы

до

галицко-русніи

литературы.

п.
Недрукованый

стишокъ М. Пашкевича.

вьітроньку,

Тужно, тужно там тобьi
Милий братерідненькій,
Но по студенній зимьi
Вьітрец дихне тепленькій.
Серед луга край води
Зацвила калина,
Будь веселий, шчаслив ти,

То шчаслива й родина.

Б.

I юніи

Ндѣ

Лмнѣнномъ
VIII.
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Оповідання Д. Л. Мордовця. СПб. 1885 року. 95 ст. 89
ц. 80 к. (Салдатка. Дзвонарь. Сонъ-не-сонъ. Скажи мѣся
ченьку! Изъ устъ младенцівъ).

„Ночь подъ Ивана Купала" и чотыри народнй казки. Того-жь
року написавъ бнъ два оповѣданя „Салдатка“ и „Дзвонарь“,
надрукованй въ-перше въ „Основѣ“ 1861 и 1862 рокóвъ.
На сёму й зупиняеть ся его дѣяльнбсть на полѣ рóд

Руску пьicньу неси му
. Шчиру брата пьiсоньку:

Я. Головацкій

В.

Ко

Неси думу там мойу

переславъ

За

—

Де мій сокол пробувайе,
Лети гадко в чужий край
Де го туга обгортайe.

Сей стишокъ

варто еще звернути увагу, що ся правопись зовсѣмъ схо
жа зъ правописею рукописного урывка Шашкевича: „О
порожцьох и йiх Сьiчи“ (въ рукахъ проф. А. Вахнянина;
выдано въ „Зорѣ“ и въ П-óмъ т. „Р. Библіотеки“).

Сумнй думки наводить книжка шановного добродѣя Мор
довця, або вѣрнѣйше сказати
его дѣяльнбсть на полѣ укра
иньского письменства. Першй его литературнй
пробы почи
нають ся въ 1859 роцѣ, коли бнъ разомъ зъ покóйнымъ
Сборникъ“,
стомаровомъ выдавъ „Малорусскій литературный
де óнъ помѣстивъ „Козаки и море“, поему зъ исторіѣ мор
скихъ походóвъ козацькихъ, перекладъ оповѣданя Гоголя,

По за тихий за Дунай

Легкокрилий

...

der Тrauerandacht hielt ein 2ógling aus dem 1V.
Лahrgang der Тheologіе — отже не Ш. — die nachste
hende Кede...“; см. также: „Печалное слово честнѣйшимъ
и высокопреподобнымъ
господиномъ Григоріемъ Яхи
м о в и ч е м ъ, Богослóвія
учителемъ
(Докторомъ). . 18. днé
мѣсяца Марта 1835. гóда, яко въ день печалнаго благоговѣ
нія о душй упокоеніи... Францѣшка І... всеучилищемъ выше
помянутымъ совершаемаго, вѣщанное, Сте ф а н о м ъ же Сіе
машемъ изъ языка нѣмецкаго па рускій... за своя земляны
переведенное. Въ Лвѣградѣ.
Печатію заведенія Стavропі
гійскаго, 1835“ — кирилицею).
Цо до правописи сего доси нѣгде непечатаного стишка
Еnde

библіотецѣ

„На

родного Дому“, а Вп. библіотекарь
Дѣдицкій позволивъ
напечатати его въ „Зорѣ“. Одъ себе дописавъ Я. Головац
кій въ низу слова: „Автографъ съ 1833. Ненапечатанъ“.
сумнѣватись,
Маемо однакожь деякй причины
чи стишокъ

дного шисьменства, а разомъ починае ся щире працюване
въ россійской словесности. За малу годину появивъ бнъ чи
мало историчныхъ монографій,
а потóмъ цѣлый рядъ исто
ричныхъ романóвъ та оповѣдань.
Можна було дивувати ся
невсипучòй працѣ шановного автора, коли иншій рбкъ трохи
чи не въ кожному журналѣ
що мѣсяця друкували ся его
историчнй романы,
споминки и вражѣня подорожнй, статьѣ
зъ публицистики, рецензіѣ, то що. Але навѣть въ годину са
мои невсипучои дѣяльности автора не появлявъ бнъ нѣчого
на своѣй рбднóй мовѣ, и такъ оно вело ся ажь до 1882 р.,
коли бнъ одгукнувъ ся „Писанкою“ на „Крашашку“
лѣша и нашисавъ останнй три оповѣданя,
що надрукованй
Мы й на думцѣ не маемо въ
теперь въ згаданóй книжцѣ.

П. Ку

— 400 —
у

сѣмъ разѣ якого пебудь докору шановному автору. Те-жь дить
автора цѣлый рóй маръ про минувшу и теперѣшню
саме, на превеликій жаль, бувало и зъ иншими нашими пи-!долю Украины. Ось выступае передъ нимъ Остапъ Вересай,
сателями. Згадаймо хочь славетного историка Украины Ко згадуеть ся и чуеть ся его тяжко-смутна пѣсня, що
стомарова, що въ концѣ 1830-ыхъ та зъ початку 1840-ыхъ!
Вже теперь правда
правда вже померла,
щира неправда увесь свѣтъ зажерла.
рокóвъ чимало написавъ по украиньски,
а потóмъ всѣ силы
свои óддавъ россійскому письменству и хиба коли-не-коли на
тамъ выступае тѣнь бѣдолашного Юрася Хмельниченка,
дозвóльѣ писавъ рóдною мовою. Або хочь талантовитый
по-Iчують ся жаль та нарѣканя на долю того, „хто своеи мате
етъ нашь Цоголевъ,
що разомъ зъ Костомаровомъ
почавъIри-родины
бдцуравъ ся“, и тѣнь незабутнёго кобзаря зъ его
свою литературну дѣяльнбсть дуже гарными пѣснями укра-I гóркими жартами, згадки про „Миколу“ (Костомарова),
що
иньскими, а потомъ замовкъ на цѣлыхъ 30 роковъ або й зъ нимъ колись „московску кашу ѣли“ и т. д. Ажь ось за
бòльше, ажь коли вже въ 1880 рокахъ зновъ обозвала ся! пѣснями Вересая прогула нова пѣсня городска, зовсѣмъ вже
его принадна муза. Вже одно те, що залишивши рóдне слово, не подóбна до старыхъ пѣсень, и здаеть ся, що стара пѣсня
вони знову обертають ся до него, само по собѣ свѣдчить, тóльки й зостала ся, що
Вересая та въ тыхъ зборникахъ,

А

що не бракувало тутъ нѣ любови до роднои мовы, нѣ вѣры
въ дѣло, нѣ прихильности до рóднои краины.
вже тая
письменства, тая скрута, середъ
гóрка доля украиньского
якои воно мусить побиватися,
одрывала и на довго ще може
одрывати-мe нашй силы бдъ родного письменства.
То-жь-то
мы й позначили сей сумный фактъ, яко можливый хиба
тóлько въ нашому письменствѣ.
Шкода велика, що шановный добродѣй Мордовець не
зóбравъ въ одинъ зборникъ всѣхъ своихъ украиньскихъ
писань, якъ того сподѣвали ся и бажали его земляки. Поема
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що, на споминъ та на вѣчную память Украины, збудували
Максимовичь, Метлиньскій, Кулѣшь та иншй. Въ згадкахъ
про минувшину авторъ сумуe и журить ся тóльки за тымъ,
що марнѣе и загибае бдъ утиску, пбдъ гнѣтомъ неволѣ Се
яснѣйше выявляеть ся въ другому оповѣданю „Скажи мѣся
ченьку!“ Оддавшись спочатку тихому смутку, що зъ молоду
одбивъ ся бнъ бдъ роднои мовы, „якъ ото одбиваеть ся вес
ною та лѣтомъ птиця одъ стаѣ, а въ осени зновъ пристае,
вырой“, авторъ веде насъ въ уни
щобъ летѣти въ кушѣ у

верситетску церкву на великодне свято. Вражѣне величнои
автора
цѣлый рой думокъ про
„Козаки и море“, не вважаючи на те, що въ нѣй одбиваеть службы божои выкликае
кобзы,
ся слѣдъ Шевченковои
всякомъ разѣ выявляе въ Христа, Ѳго земне жите, Ѳго муки за людей, що
Самй Ѳго розвѣнчали
авторѣ не абы-якій поетичный талантъ, а его перекладъ Го-I
Скинули зъ престола,
голевого оповѣданя безперечно есть найкращій зо всѣхъ, якй
„Старцѣ“,
Оповѣдане
надруковане то- а далѣ згадуеть ся те божественне диво (Дѣян. Апост. гл.
були до сего часу.
рóкъ въ „Зорѣ“, и друге его оповѣдане За вóщо-жь?“, якъ
зачало 3), коли мидяне и парфяне и всѣ иншй народы по
чули мы, не попали въ зборникъ не по винѣ автора, дарма, чули слово боже на своѣй рóдной мовѣ
отъ мы, украинцѣ,

у

у

,
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що останне оповѣдане було вже надруковане въ перекладѣ не маемо навѣть письма святого на своѣй мовѣ. Въ остан
на россійску мову.
нёму оповѣданю „Зъ устъ младенцѣвъ“ въ звѣринцю передъ
Обертаючись теперь до згаданои высше книжки Д. Мор- клѣтками зъ орлами зновъ зароились
автора мріѣта згадки
довця, мы бачимо, що рбжниця часу, коли писанй першй два про минулу долю Украины, що старый орелъ бувъ еи свѣд
и останнй три оповѣданя, дуже остро бдзначаеть ся якъ въ комъ, а тамъ въ другой клѣтцѣ реве ненажерливый ведмѣдь,
сюжетахъ, такъ и въ способѣ писаня. Всѣ вони, правда, об-Iколи его годують, „та ажь лапами залѣзо рве, щобъ ще ему
горнути"властивымъ
автору лиризмомъ и поeзіею смутку, а Iдати, щобъ усе одному загарбати“. Такъ то воно всюды пѣ
про те рóжниця мѣжь ними дуже велика. Першй два оповѣ-I cня одна, кончае авторъ, обертаючись до землякóвъ,
„хто
даня малюють особисте жите и цѣлкомъ обeктивнй Журли-Iбóльше реве, тому дають, а хто мовчить, тому, бачь, зась“.
Звычайно,
вый тонъ ихъ навѣяный самымъ житемъ, зъ якого авторъ
що тутъ хиба мала частина того, зъ чого
бравъ свои сюжеты.
Въ оповѣданю „Салдатка“ авторъ ма-I складають ся сй оповѣданя, бо шереказувать змѣстъ ихъ,
люе безталанну долю молодицѣ
салдатскои жѣнки, що значило-бъ дословно переписати.
Тольки прочитавши ихъ
пошленталась бѣдолашна за своимъ коханымъ чоловѣкомъ, та вповнѣ можна зрозумѣти всю красу змальованыхъ авторомъ
якъ разомъ они бѣдували и скольки горя та зневаги вытер- образóвъ и его выразнои, гнучкои та щиронароднои мовы.
пѣли. Въ оповѣданю „Дзвонарь“
словами самого дзвонаря
М. Комаръ.
…
…
оповѣдаеть ся про его школьну науку, якъ потомъ выгнали
ЗАнгОСины до пгкдшллты
его зъ бурсы за читaне свѣтскихъ книгъ и мусѣвъ бнъ бѣ
нА чЕтвЕРтый гокъ нАукового мѣсячникл
долаха, занехавши
свои колишнй порываня, весь вѣкъ зо
на К
стати ся дзвонаремъ.
Обыдва оповѣданя написанй симпатиР
нА
чно, задушевно и дуже гарною мового.
що выходить въ Кіѣвѣ подъ редакціею Ѳ.Лебед и н ц е ва. "
Зовсѣмъ иншими выдають ся останнй три оповѣданя. I
Мѣсячникъ сей, посвяченый исторіи южнои Руси, осо
Тутъ выявляють ся вже власнй думки та мрѣѣ автора, его бливо-жь исторіи укр. культуры, выходити буде въ 1887 рощѣ,
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згадки колишнéго та вражѣня теперѣшнéго часу. Трохи нѣбы якъ и доси, кождого 1-го ст. ст. книжками по 12—15 ли
сй оповѣданя инословнй, выгадливй, часомъ неначе въ притчу стóвъ друку. Въ 1887 рощѣ „Кіев. Старина“ мѣстити буде:
якусь вкидають ся, але разомъ зъ тымъ щирый лиризмъ дальшій рядъ недрукованыхъ
доси творóвъ
Гр. Шев
безперечно свѣдчить про задушевность автора, про той ду- ченка на великорускóй мовѣ, Исторію козаччины проф. В. Б.
шевный настрой, коли, якъ каже нашь поетъ,
н т о н о вича, его-жь статю про чары на Украинѣ при кон
За думою дума роемъ вылѣтае:
цѣ
и поч. Х1Х. стол., дальше проф. Сумцова:
Одна давить душу, друга роздирае,
Вплывъ укр. литературы
ХVП. стол. на литературу рос
А третая тихо, тихeсенько плаче...
стол., Апокрифичнй елементы въ укр. нар.
! кольниковъ ХVІП.
обставины,
авторъ,
що,
словесности,
и хиба тóльки тй
про якй натякае
О уличныхъ прозвищахъ укр. народа, Згадки
мовь, „сказавъ бы словечко, та вовкъ недалечко“, спиняючи про тура въ укр. нар. поезіи, Добротворского:
мрѣѣ автора, мимоволѣ повертають его на такій способъ пи-Iжицкій
розрухи въ грайвороньскомъ уѣздѣ курскои губ. въ
саня. Чуеть ся ясно, що тутъ дечого не домовлено, а тамъ 1861—62
Д. Багалѣя: До исторіѣ колонизаціѣ Украи
щось загорнуто, самый способъ писаня черезъ се урывистый, I ны, К. М.: Историко-географичный
обрисъ м. Ямполя,
тымъ-то й здають ся сй оповѣданя часомъ нѣбы инословными. Неймана: Малорускій народнй баляды, С.
Малорускй
Предметъ ихъ — Украина, еи минувшина, традиціѣ, еи те народнй забавы и т. и. Крóмъ того мѣсячникъ сей друку
перѣшня доля; але разомъ зъ образами рóдного краю, суму вати буде важнй матеріялы до исторіѣ и бытописѣ Украины
ванемъ про его долю, выступають
особистй споминки автора, зъ давныхъ рукописóвъ и архивóвъ.
думки, що часомъ несподѣвано зъявляють ся въ тыхъ або
Предплата на „Кіевскую Старину“ выносить на рбкъ (за 12
руб., а зъ пересылкою за границю 11 руб. Пóврбчна
иншихъ
случаяхъ. вражѣня подорожей автора, его мрѣѣ, книжокъ) 10
або чвертьрбчна предплата не приймае ся. Новй предплатники,
згадки про близькй ему особы
и все се мѣняеть ся швидко, котрй бажали-бъ набути всѣ доси выйшовшй томы сего выданя,
несподѣвано, мовь въ тому калейдоскопѣ, выявляеть ся часомъ Iдбстають ихъ зъ уступкою 259, рабату. Адресъ: Въ редакцію
въ образахъ фантастичныхъ, але
всякóмъ разѣ щиро пое II „Кіевской Старины“, Кіевъ, Трехсвятительская улица, д. М. 8.
Въ Галичинѣ приймають предплату на се выдане такожь
тичныхъ, часомъ переплѣтаеть ся жартомъ або тымъ гумо
редакціѣ „Дѣла“ и „Зорѣ“.
ромъ, крóзь якій ясно вбачають ся гóркй слёзы.
Въ оповѣданю . Сонъ-не-сонъ“
концертъ Сарасате бу !
Одповѣдае за редакцію: Д-ръ Омелянъ Калитовскій.
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Выдае Товариство имени Шевченка.

Зъ друкарнѣ Товариства

имени Шевченка, пóдъ зарядомъ К. Беднарского.
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