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Дозволяється випустити в світ.
Неодмінний Секретар Академії, акад. А. Кримський.

Друковано 1300 примірників. Зам. 34. 
Д. У. Д. Київ.



Передмова,

Новою українською літературою називають звичайно той період 
її, котрий належить 19-му стол. і починається з „Енеїди" Т. П. 
Котляревського. Такий поділ можно було взнавати зовсім ґрунтовним 
десятка три-чотири гол назад, коли не були ще відомі ті українські 
твори кіпця 18-го стол. і початку 19-го, яких багатенько опубліко
вано в ріжиих виданнях, а переважно в. „Кіевской Старині»". Тенор 
новий період української літератури починати з „Енеїди" можно 
тільки умовно, прийнявши за основу поділу зовнішню прпміту—дру
кування, бо і рапійш „Енеїди", і одночасно з нею, як бачимо тепер, 
було чп-мало українських пієс-віршів, які розпросторювались серед 
читачів в рукописях. Ідея творчості на своїй мові була доволі міцна 
серед нашої інтелігенції, не вважаючи на те, то ця інтелігенція 
масами одривалась од свого національного „я", дякуючи, з одного 
боку, утискам і примушуванням урядовим (рапійш—иольским, а піз- 
яійше—російським), з другого—освіті і культурі ненаціопальній, а з 
третього—тій облесливій принаді, яка в піснях иародніх звалась „пан
ством великим, лакомством несчасним". Ця література далеко ще не 
вся відома нам: тільки знаємо ми те, що випадками попадало до рук 
людей, які розуміли вартість! значіння таких піес і подавали їх до 
відомості ширшої публіки. Пригадаю тут такі піеси, як „Марко 
Пекельний" (Кіев. Стар. 1885 р. № 8), складена в кінці 18 стол.; 
„Пасхальна вірша", дуже відома в багатьох записах, складена в 
ківці 18 стол. (починається словами: Христос воскрес' рад мир 
увесь"... (Кіев. Стар. 1882 р. Д:- 4); дві оди за часів Паполеона, 
одна з котрих, напевне відомо, була написана II. Данилевським і 
надрукована окремою книжечкою в 1813 р. (Кіев. Стар. 1886 р. 
А» 1 и 4): вірш на похорон архієписк. Виктора Садковського, папи-
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нпцм—в „МолвТ." 1825 р. 
в ..Вісти. Евроїш" 1829 р. 
Артемовськнй (.,’Гвардовськпй 
самії ?, №, „—й — “) і др.

Крім того що досі надруковано з українського письменства 
кінця 18-го і перших десятків літ 19-го віку, багато ще матеріалу 
можно розшукати по приватних бібліотеках в \сяких рукописах. В 
моїй власній бібліотеці назбиралось чп-мало таких матеріалів, через 
що я і порішив приступити до видання їх і видати покп-що в світ 
цю книжечку, як перший випуск нових матеріалів до історії україн
ської літератури. Яка-б не була вартість цих пуб.тікуємвх творів, 
вони мають значіння вже через те, що заявляються показниками ду
ховної потреби в людях творити на своїй рідній мові. Чим більше

сапий в 1803 р. (Кіев. Стар. 1889 р. № 10); „Вояж по Малой 
, Россіи генерала Беклешова (Гиев. Стар. 1890 р. № 3). Треба мати 

па увазі, що мало не всі такі піеси складались авторами без усякої 
думки про те, щоб імья своє зробити відомим,—рукоппсі цих піес 
обертались серед читачів і переписувались, як анонімні твори. Ця 
характерна риса у авторів не залежала од якої-сь опаски виявити 
публічно своє імья, бо, як бачимо, дуже часто анонімно виступали 
автори з такими пієсами, які пе мають в собі нічого апокрифпчного, 
з чим треба ховатись. А коли так, то самий факт літературної про
дукції в українському письменстві, забитому і загнаному в темні і 
кутки, має велике значіння, як показник настрою в де-яких верствах 
нашого суспільства. Треба приняти до уваги, що навіть після того, 
як слідом за „Енеїдою" Котляревського почали в часописах російсь
ких уділяти місто українським авторам, все-ж таки багато з них ви
ступали в друку або анонімно, або псевдояімно, або тільки з ініціа
лами. Наприклад: в „МолвТ." 1832 р. № 37 надруковані вірши 
„Хмара" з підписом „—ні.—чь“; в тій же „МолвТ" 1833 р. № 99 
уміщено де-кілька українських віршів з підписом „А. Бода-Варви- 
пеці." (О. М. Волинський); в „Попом Живописці; общества п лите- 
ратурьі" 1831 р. (видавався при „Московск. Телеграфі") № 23 на
друкована українська пісса „Бить Малороссіп вь нервую половину 
18 столЬтія" з підписом „Т. М.и. Так само псевдояімно або тільки 
з ініціалами друкувались в ЗО х роках в російських часописах твори 
таких відомих потім письменників, як І. Срезневськпй (нсевдон.

Антоні. Майко Келеберда, зі. Почаева поломарь Богородпцькой зво- 
„Молві" 1825 р. ч. 10-е), Л. Боровиковський („Маруся" 

„Вісти. Евроїш" 1829 р. ч. 2 з підписом „В***"), ГІ. Гулак- 
“ та інші в „Вісти. Европьі" з підпи-
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утисків робилось українському письменству і чим меньше воно мало 
ходу в літературі,—тим більшу ціну з морального і ідейного боку 
мають твори українських письменників, які подавали свою продукцію 
не ради матеріального прибутку, не „для лакомства невчасного", а 
також і не для добування собі „великих і богатих милостей", цеб-то 
„не для панства великого1*, а іноді може як раз навпаки. Твори ці 
ми. сучасне покоління, мусимо оцінювати тепер тільки як історичний 
факт, прикладаючи до них мірку не стільки естетичну і моральну 
наших теперешніх відчуваннів, скільки історичну, і в усякому разі 
повинні бути вдячними авторап їх за те, що вони в трудну добу 
життя України підтримували тон вогник, який довгий час тільки що 
жеврів, але своїм багаттям вже дав, і дасть що більше, змогу роз
вести велике огнище національного відродження.



Додатки до літературного матеріалу П. П. Гулака-Артвіовського.
(род. 171)0 р., помер 1866 р.).

’) Руска письменність, і. Твори Івана Котляревского, Петра Артемов- 
ского-Гулака, Євгенія Гребінки. Львів 1904 р.

Українська літературна спадщина П. 11. Гулака-Лртемовського 
хоч і по дуже велика, але має свою вартість, особливо через те, що 
в свііі час сам Гулак-Артемовській, займаючи посаду профессора і 
навіть ректора харківського упіверситета, дуже сильно впливав на 
других-в письменників, подаючи їм зразок і метод віршування. Молено 
сказати, що Гулак склав цілу школу свою, може й не знаючи зов
сім своїх послідовців. Вважаючи на таке значіння Гулака вт> україн
ській літературі, можно було-б сподіватися, що українська наука і 
критика зробили вже все для того, щоб опублікувати і критично 
розглянути усю літературну його спадщину. Па превеликий лсаль, і 
досі ми не маємо не тільки наукового видання творів Гулака-Арте- 
мовського, але не знаємо навіть де яких його віршів, найбільше 
через те, що кожний дослідувач прикладав до його творів свою кри
тичну мірку і, виходячи з неї, рішав, що таких або інших віршів 
не варто друкувати. Навіть в галицькому виданню творів його, зроб
леному найбільш повно Юл. Романчуком, який мав у себе рукописні 
матеріали (хоч в цьому виданню пі словечком не обмовився про 
них), уміщено далеко не все, бо про де-які твори д. Романчук каже, 
що вони „або недокінчені (Справжня добрість), або непевного поход
ження, або без літературної вартості, складані лише для забавки“...; 
вони ..писані в жартобливім тоні, а відносяться до приватного життя 
і справ поєта“ (стр. 437) ’)• Мені здається, що ми не маємо права вза-
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кого,

і

■) В Зап. Наук. Тов. ім. Шевченка т. 60 Ю. Романчук в тому-ж 1904 р. 
помістив .Подруковані твори Гу.і.-Артемовського* (стор. 1—14). куди увійшло 
те. що забруковано було для згаданого вище видання.

1.
Що до біографпчвих матеріалів про 11. П. Гулака-Артемовсь- 
то чого-сь нового я дати не маю, хиба тільки маленькі дрібниці. 

1) В де-якпх біографіях Гулака показувалось місто, де він ро
дився—міст. Сміла, черкас, повіту; але О- Кониський з яких-сь запи
сок Гулака дізнався, що цим містом було міст. Городище того-ж по
віту. На жаль я не міг в цей час війни роздобути тої Львівської 
часописі (Світ 1882 р.), де надрукована розправа д. Кониськаго. 
через що не знаю, які джерела до біографії були в його руках; але 
мабуть ці джерела були певні, бо і у мене е маленька замітка, пв-

галі у письменників, так сказати, першорядних для свого часу,: 
викреслювати те, що нами тепер признається малозначним, і не пуб.ті- І 
кувати нього матеріалу в друку, бо коли доводиться робити оцінку і | 
освітлення того або іншого періода в літературі, то усяка дрібнота 
може стати у пригоді. Може д. Ромапчуку здавалося зовсім пезнач- - 
ним те, що Гулак в 1860 році віршами паписав до д. Сливпцького, 
наче жартуючи, запросини підписаться на „Основу"', але на мій по- 
гляд'Ь цс не аби-який покажчик души старого чоловіка 70-и год, 
який, не вважаючи на всі приваби облесливого світа, зберіг у себе 
почуття любови і шани до свого рідного,- ! так він цю свою душу 
виявляв на протязі кількох десятків літ, починаючи з 1817 року.

Хоч д. Романчук, як ми бачили, викинув’) де-які вірші ,.непев
ного похождения", але зосталися в його виданню такі піеси, як „Пан“ 
і „Муха" (стр. 383), про „певність походження" яких од Гулака 
можно сказати, що навряд ці байки єсть його твори. Не похожі вони 
па твори Гулака ні но стілю, ні по віршу. Крім того, всі відомі 
поезії Гулака знаходяться або в його автографах, або в рукописах, 
списаних з автографів, і всі з датами; для цих двох байок не пока
зано ніякого пашворта. Мені хтось давно прислав переписані тексти 
не тільки цих двох байок, але щей третьої, без заголовка, про яко- 
го-сь Хплька; але ніяких доказів нема і тут на те, що автор їх 
Гулак.
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‘) Очерки исторіи Украпи, литературьі XIX столЬтія. 11- И. Петрові 
Кіеві 1884 г.. стр. 56.

*) Поправки до цих відомостей з життя Гулака подав родич його в 
„Кіев. Стар-“ 1893 р. А5 6. стр. 520—521: 1) іцо Гулак скінчив духовну акаде
мію в 1813 або 1814 році; 2) що не міг він „питаться арбузньгми корками*, бо 
у нього, разом з 2 братами та сестрой. було в хуторі Гулаківщииі (коло Го
родища) 36 десятин землі.

*) Офіціальний стан його був „лекторі польскаго язьп;а“. Див., напри
клад. в „Кіевск. Стар.* 1891 р. А» 6 (стор. 468—475) переклад, зроблений їм в 
1819 р. листа 3. Ходаковського до ректора унив. 3. Я. КорнФева.

4) Романчук. ор. сії. стор. 210—211.

сана рукою М. Максимовича, де сказано: „Петрі, Петровичі Гулакі- 
Артемовскій родомі изі містечка Городища, Кіевской губ., черкас- 
скаго у'Ьзда, сані священника". Крім того, єсть у мене автограф 
Гулака—два псалма на українській мові; па цім листочку рукою 
Гг.іака внизу зроблена помітка: „обопхі снхі псалмові не бьіло со 
мною вь незабвенномі Городищі". А в Городищі Гулак був у внучки 
своєї М. В. Яхненко, од котрої ці псалми були передані мені через 
родича Петра Петров. Гулака—Ал. Гулака-Артемовського в 189-1 році.

2) Один невеличкий період в життю Гулака зовсім мало освіт
лений в біографіях ного, а власне такий: після 181 І року, коли 
згоріла духовна академія в Київі, де Гулак учився, і аж до 1817 ро
ку, коли він поступив вільним слухачем до харьківського универси- 
тету, життя Гулака мало відоме. Проф. Петров ’), не показуючи 
джерела, передає, буцім-то Гулак в цей період бував і в такому 
етапі, що „нрииуждеи ь бьілі питаться арбузпідми корками, которня 
онь собира.ть на базарної! площади" 2); а після цього яко-сь сталось 
так. що в 1817 році не тільки записаний був слухачем в харківсь
кий університет, але там-же „оиред’Ьлился проподавателемі польскаго 
язика" 3). Юл. Романчук, передаючи за проф. Петровим ті-ж факти, 
додає, що „вийшовши з бурси, Артемовській не хотів бути попом, а 
полюбивши дочку одного багатого пана, бажав з нею одружитись, 
але пан і слухать не хотів, щоб зятем його став убогий семинарист; 
відтак дівчина вмерла з чахотки, а Артемовський став учителем у 
якого-сь пана—поляка в повіті бердичевськім. І справді—додає д. 
Романчук—надався він як-раз на доброго учителя, бо цілком орудо- 
вав мовами латинською, французькою і польською" *)• Дивним зда
сться, як після такого тяжкого життя, яке випало на долю Гулака в
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його молоді літа, він якось „цілком орудовав мовами латинською- 
французською і польською". Що до латинської, то це зовсім зрозу
міло, бо він і дома у батька—попа, і в бурсі, і в академії в ті часи 
міг добре вивчити латинську мову: міг він з дитячих літ ще пізнати 
і польську мову; але де він вивчився французькій мові? Маленьке 
пояснення може дать коротенька звістка про ці часи життя Гулака, 
яку мені подав в листі до мене в 1894 році вищезгаданий вже родич 
Гулака. „Вь 1814 году, по окопчапіи курса богословскихь наукь вь 
Кіевской академій, ошь вь томі. же году уволень изт> духовнаго вь 
світскос званіе, а вь Харьковскій упиверситеть онь поступила только 
вь 1817 году; вь ототт. промежутокь времени онь состояль учителемь 
вь Бердичеві вь жепскомь пансіоні;, которий содержали жена и дочь 
умершаго генерала". Як що цьому правда (я не знаю, з якого дже
рела Ал. Гулак мав ці відомості), то чи не тут і вивчився Гулак 
французькій мові, бо в тогочасних пансіонах чи була яка наука, чи 
ні—хто його знає, а що французька мова стояла на першому місті, 
то це без усякого сумніву.

3) Це знаття французької мовп було настільки звязане з Гу- 
лаком, що він іноді, без усякої потреби навіть, писав на цій мові 
свої листи до людей, які зовсім не володіли французькою мовою в 
своїй практиці. Між. іншим в моїх матеріалах єсть два листи Гулака 
до М. Максимовича; з них перший лист писаний французською мовою, 
як поясняє автор в приписці, через те, що „я затруднялся певідЬ- 
ніемь пмопи Вашого по отчеству и ііредпочелт> лучше сказать Моп- 
8ІС/Ц-, нежели поставить литтеру". Хоч дати цей лист не має, але по 
де-яких фактах можно сказати, що писаний він був в 1827 році, до 
вихода пісень, зібраних Максимовичем, бо в цьому листі говориться 
між іншим про балладу Гулака „Твардовськпй", яку він послав 
Максимовичеві, цілком даючи йому право зробити з нею все, що він 
признає потрібним, аби тільки це не попсувало його цікавої роботи. 
Діло в тому, що через щось Максимович порішив в додаткових 9-тя 
сторінках своєї книжки („Сборникь малороссінскихь пісень, СПБ. 
1827 г.) помістити балладу Гулака „Твардовський", в передмові до 
своєї збірки висловивши такий погляд: „Сказаній о частньїхь домаш- 
нихь собмтіяхь у козакові, составляють переходь оть думь кь но- 
біьопвованіямо йь/мьіииенньїмо или балладамь, какови, напр., пісня 
о Твардовскомь, піснь о построеніп Кіева. кой поють также старики, 
бандуристи. Желательно. чтобьі кто-впбудь изь земляковь моихь, вь.
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Полтавской губ. или близь Кіева жпвущпх'ь, посігіппиль сохранпть 
для словесиостп сіп памятнпки".

Подаю тут цей лист в орпгшіалі, як цікавий для біографії П. її.
Г улака-Артемовського.

*).

Переклад. Вашлюбьязний лист, яким Ви вшанували мене 19-го апріля, 
дає мені змогу обернутись до Вас і навіть накладає на мене обовьязок, для 
мене тільки приємний, засвідчити Вам мою найщирійшу подяку. Коли на цей 
раз я не одписую так, як би того сам хотів, на Вашу ухвальну для мене уваж
ливість. то поясніть це не тим, що я не мав охоти, а болісним станом мого 
здоровья. яке всилу дало мені змогу накидати до Вас кілько стрічок. Серед 
стражданнів, які я терплю, все, що в цей час я здатен почувати,—не почуття 
жалощів з поводу того, що я облишений приемности вести більш довгу роз
мову з такою достойною особою, як Ви, і дати бажанні Вами пояснення до 
питаннів, близьких нам обом, як землякам. Я не маю а ні сміливости, а ні 
сили думати про щось інше, крім мого гіркого стану. Може згодом я буду 
мати счастя заплатити свій борг по відношенню до Вас і як-небудь виправ

ім ІіЬегіе (іе т’асігеззег а Уоиз, дие Уоиз ате/ еи 1а Ьопіб (Іе 
те регтеііге, єн т’Іюногапі <1е Уоіге оЬІідеапіе Іеііге (їй 19 Аугіі, 
те теі еп (іегоіг, дні п’єзі дие ігор сіоих роиг топ соеиг, с’езі 
сеіиі (Іе Уоиз еп ібтоі§пег топ іпііте гесоппаіззапсе. 8і роиг сеііе 
їоіз-сі ,]е пе героїнів раз аззег зиіїізаттепі а Уоіге Паііеизе аі- 
іепіе. еі сопіте ]С Іе безігегаіз тоі—тете, ргопех-Уоиз еп поп а 
та таигаізе тоїопіе, таіз аи таиуаіз еіаі (іе запій ой Уоіге Іеііге 
т'а ігоиге сі диі те регтеі а реіпе Геіїогі Не Уоиз ігасег сез реи 
сіє 1І£пез. Аи тіїіеи сіез зонГГгапсея дие і’етіиге, іоні се (Іоні ,)е 
зиіз сараЬІе роиг а ргезепі, с’езі Іе ге§геі дие і’аі сі’біго ргіуб сій 
ріаізіг сіє т’епігеіепіг, апззі Іопдіетрз дие )е 1с уоисігаіз, алое ип 
Ііотте сіє уоігє тегііе еі сіє не роиуоіг раз Уоиз сіоппег без гепзсі- 
"петепіз дие Уоиз т’агег і’аіі Гііоппеиг сіє те сіетапсіег яиг Іе роіпі 
диі поиз юисіїе сіє зі ргбз іоиз сісих-сопппе сотраігіоісз. -Іе п’аі пі 
сопгас’Є, пі іогсе сіє репзег а диоі дие се зоіі, зі се п’єзі а та ігівіе 
зііиаііоп. Реиі-еіге ип іоиг, Мопзіеиг, аигаі-.]е 1е Ьопііеиг сіє т’аедиіі- 
іег сіє та сіеііе епгег Уоиз еі сіє піегііег єн диеідие іасоп 1а сопії- 
апсе сіопі Уоиз агех еи 1а сотріаізапсе сіє т’Іюпогег; таіз Гіютте 
пе реиі аисипетепі аи тоіпз іі пе (Іеггаіі раз апіісірег зиг Гауепіг,
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дати те донірря. яким Ви були так любьязні мені зробити честь; але чоловік 
ие може, принаймні не повинен, попережувати часу: він має в свойому роз
порядженні тільки сучасне, та й то він раз-у-раз буває затриманий тисячами 
усяких перепон. Ось через що. Шановний Добродію, я на цей раз обмежуюсь 
тільки виявленням моєї найщпрійшої подяки за Вату ласкавість і ухвальну 
для мене уважливість до мого бідного „Твардовського*. Цілком препоручаю 
його Вашій опіці та зичливому захисту. Зробіть з ним усе. що Вам здасться 
потрібним аби тільки це не пошкодило Вашій цікавій праці. Повинен Вам 
признатися, ч го ця маленька річ. якою Ви тепер розпоряжаєте. в де-яких мі
стах не така, якою вона вийшла з-під мого пера- Дуже обережний що до цен
зури. я насмілився зробити де-які заміни, навіть почасти до втрати вартості 
самої балладн. поновлення яких тільки збільшило б цю вартість як що вона _ 
в неї єсть.

Що до орфографії, яку Ви надумуєте установити в Вашій роботі, то 
дозвольте мені Вам. Шановний Добродію, сказати зо всією одвертістю. яка 
виходить з ночування мого глибокого поважання Вашої особи, шо ця орфо
графія. на мій погляд, не одповідає ні смаку наших земляків, ні духу самої 
мови: росіяне будуть читати її по-російскому. а українці при читанні будуть 
почувати тільки трудноти. А про те. Вам краще судити і рішити це діло; я

еі іі п у а дие Іе ргбзепі диі 08І а 8а сііярозіііоп: епсоге езі іі, еп 
сеіиі-сі гпете, аггбіе раг тіїїе еі тіПе епігауез. С’езі роигдиоі, Моп- 
ніеиг, іе тс Ьогпе, сеііе Гоіз-сі, а Уоиз гетегсіег Ьіеп соїсііаііепіепі 
<1і: Гпкіиївспсе еі (Іез с^апіз Паііеигз дие Уоиз агег роиг топ раитге : 
Тгапіомвку, дие .іе іпеія епііегетепі зона Уоіге іиіеііе еі зоиз уоігє ■ 
ЬіепГаізапІе ргоіесііоп. Еаііез-еп се диі Уоиз зетЬІега Ьоп, роигуи 
ди'іі пе <1«'*"га<1е раз уоігс іпіегеззапі оиуга§е. -Іе (Іоія уоиз атоиег 
серсікіапі (ріс 1а ІіауаіеІІе єн диевііоп цие уоиз р088е(1Є2 п’єзі раз, 
еп дпеїдися етігоіія, іеііе ди’еііе езі зогііе сіє та ріїіте. Тгор зсги- 
рніепх 8ііг 1с І'аі і <1с 1а сепзиге. .і'аі Ііазагсіе (Ту ґаіге диеідиез сііап- 
^еіпеїіз, ;пі (Іеігітепі теше (Іе Іа Ваііасіе, еі ііопі 1а геяіііиііоп а.іои- 
іегаіі ;і 80п тегіїе, зі еііе еп а ті. (Діані а Гоі’11ю£гар1)е дие уоиз 
уопз ргорозсх (ГеіаЬІіг йапз уоігє оиуга^е, регшеііег тоі (Іе уоиз ' 
<1ігсл Мопкіеиг, аусс іоиіе Іа ігапсіїізе дие іе уоиз сіоія, раг 1а Ііаиіе 
<:8Іітс дие і'аі роиг Уоігє регзоппе, ди’еііе пе яегаіі пиііетепі, а 
топ агіз, пі ііапз Іе цойі йе поз сотраігіоіез,. пі сіапз 1а паіиге еі 
Іе цйпіе (Іе 1а Іап.цііе сііе-тете, (Іе зогіс дие Ієн Киззея 1а Іігопі а 
1а і'пкзе, сі їси реііі8-Еіі88Іоіі8 еих-тете8 п’у ігоиуегопі дие (іе Гет- 
Ьаггая ііапя Іа Іесіїїге. Аи гекіе, Мопзіеиг, с’езі а Уоиз (Геп іидег 
еі (Геп ргопопсог: роиг тоі .{є пе (Іезіге тісих дие <Іе те гапдег а
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аіітігаііоп а ГіпсопірагаЬІе

в'ь Полтаву

II.

-

а: не хочу нічого кращого, як стати в ряду Ваших найгарячших ночитателів 
і засвідчити Вам в будучині. як і зараз, мою почтивість. щиру подяку і най
глибше поважання, з яким маю за честь бути Вашим. Шановний добродію, 
найнизпіим і покірним слугою П. Артемовський.

к'ь малбрусскому
н ночтенпіійшій

о прис.ьілк'Іі требуемой

сбіе ііе гой ріне 2ЄІЄ8 асі пі і гаіепгз еі сіе Уопз г6тоі£пег а Гагепіг, 
сопіте а ргезапі, Г1ютта§е сіє 1а ріиз іпііте гесоппаіззапсе еі сіе 
1а ріиз Ііаиіе сопзійегаііоп, агес Іездиеііез уаі ГІіоппеиг сГеіге

Мопзіепг,
Уоіге ігез ІіитЬІе еі ігбз бетоне зепііеиг Ріегге Агіето\\'зку.

Р. 8. 1. Міііе еі шіііе СІЮ8Є8 аи Ьоп, аітаЬІе еі гезресіаЬІе 
Мопзіеиг ІУазгкіеийІг.

2. Мез Іюттадез еі топ 
Мопзіеиг МИзІіісгсіїв.

3. Простите см'Ьлость, сь которою я отважплся отвіічать 
на обязательніїйшее ваше письмо русское по французски. 
Я затруднялся нсвкд'Ьпіем'ь пмени вашого по отчеству 
и предпочелі» лучше сказать Мопзіеиг, нежелп поста
вить литтеру.

4. Не могу ппкак'ь припомнить, о каком'ь пменпо сочиненіс 
моемі, или иереводії, отпосительно 
язику, упомипаль вамт. любезпіійшій 
Г. Дашкевичт»?

Сь зтою-же почтой пишу 
Вами пЬспи.

Перегляну впій все те, іцо було в різні часи надруковано з тво
рів II. Гулака-Артемовського, і перевіривши по тих рукописах, які 
зібралися в моїй власній бібліотеці, я бачу, іцо де-які твори його не 
були ще опубліковані в нашій Україні, може через те, що остава
лися невідомими, а може й через те, що взнавались нецікавими для 
друку, або навіть невартими його. Я вже ранійше сказав, що додер
жуюсь іншого погляду в цьому питанні, через що і хочу подати до 
відомості! все те, що у мене збереглося з творів Гулака. Дам тільки 
справну про характер тих рукописів, які єсть у мене.
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являв

4) Чп-мало е ще у мене рукописів з віршами Гулака, очеви
дячки списаних багато год назад то з надрукованих в свій час його 
поезій, то з других рукописів. Найбільшої вартості заслуговують 
останнії, але з їмп треба обертатися обережно, бо часом попадаються 
тут помилки і варьянтн самих переписчиків.

1) Листочок в пів-аркуша, писаний рукою самого Н. Гулака- 
Артемовського. На ньому листочку уміщено: а) Переложеніе псалма 
90-го „Живьій вь помощц Вьішняго, вь крові; Бога Небеснаго вод- 
ворится". Підпис „II. А. Г.“ і дата „Харьковь 14 декабря 1858 г.“. 
Тут внизу такий Р.8. „ ЛюбезвЬйшей внучкі моей, Маріп Василіевні 
Яхненковой, первое доказательство исполненія дапнаго обіицанія; 2-ое 
и 3-іе за сим’ь послідують". б) Переложеніе псалма 139-го „Измп 
••'Я. Господи, оть чоловіка лукава; оть мужа неправедна избави мя". 
Підпис „П. А. Г.“ і дата „7-го декабря 1858 года“. Внизу олпвцем 
Р.8. „Обоихь сихь псалмові не бьіло со мною вт> незабвенномі 
Городищі".

2) Листок почтового паперу, на якому переписані з автографа, 
як сказав в листі до мене вищеназваний родич II. Гулака, теж два 
псалма: а) Переложеніе псалма 138-го „Господи! искусиль мя еси
и позналь мя еси“. Підпис „II. А. Г.“ і дата „1857 г. 28 ноября І 
Харьковь". б) Переложеніе псалма 132-го (Посвящается Метлинскому 
вт> день имовипь) «Се что добро или что красно, по еже жити братіи 
вкупі;». Підпис „11. А- Г.“ і дата „1857 г. 7 декабря Харьковь".

3) Тетрадка, на полптурці котрої видавлено золотими літерами 
„Петро Петрович Артемовскій—Гулак 1859 року". Належала ця 
тетрадка якому-сь М. Симиренку. На, першому листочку написано: 
„Багато де-чого Харькивьського", а на другому е така замітка: „при 
переписні нтихь стпховь, ороографія осталась та-же, какая и вь 
оригиналі, за мскліоченіемь букви і, которая здісь замінена и или і“. 
Далі іде оглав, в якому знаходимо 41 нумер; мало не всі з цих ну- 
мерів—твори 11. Гулака-Артемовського, крім двох нумерів ІПевчен- 
кових і одного „Па смерть Т. Г. Шевченка" Йвана Богомолова. Цій 
тетрадці можно давати велику вагу, бо вона по всіх прпмітах 
з себе справжню копію з орпгинала.
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III.

%

’) Ор. сії ■ стор. 69—70.
2) ІЬІй.. стор. 58.
З Ор. сіі-. стор. 438. Див про цю рукопись і про цю примітку на фран

цузькій мові „Кіевск. Отар- і 897 г.. -V 3, стор. 486.

1) Справжня добрість.
З цією пієсою П. Гулака ніяк не можно знайти ладу, бо. зда

ється, вона не була друкована за жизні автора, а в перший раз 
звістку про неї подав проф- Н. Петров Ц і навіть опублікував з неї 
28 віршів, але-ж на жаль д. Петров не сказав, звідки він узяв самий 
текст, хоч дає справну, іцо ця піеса написана до Грицька Основья- 
г.енка і має дату „17 еентября 1817 года„’). В виданню 10. Роман- 
чука надруковано -10 віршів з цієї пієси, як каже видавець, „кращих", 
а всіх віршів 215. Дату д. Ромапчук ставить ту-ж, що і проф. Петров, 
і додає: „се перша українська поезія Артемовського, зачата в р. 1817, 
але вона, як сам поет, переписавши її в р. 1836, зазначив в фран
цузькій примітці, не була ніколи продовжена, а пі докінчена" 3). З 
надрукованих в виданню 10. Ромапчука 40 віршів, 28—ті-ж самі, 
що і у Петрова.

В матеріалах моїх піеса „Справжня добрість (до Грицька Осиові.я- 
ненка)" записана тільки в тетрадці, вище зазначеній під № 3-м. Тут 
теж знаходиться 215 віршів; датовано теж „17 еентября 1817 і ода 
Харьков'ь", і в кінці зроблена примітка: „По копчена, по словами 
А. Гулака". Французької примітки, про яку говорить д. Ромапчук, 
тут нема, з чого видно, іцо в цю тетрадку переписувалось з якогось 
другого оригиналу. Поміщаємо тут всі 215 віршів і тільки зазначимо 
з них ті 40, які були надруковані д. Романч-уком в своїм виданні. 
Правопису рукописі не додержуюсь. Цілком надруковано їм же в Зап. 
Наук. Тов. ім. ІПевч. т. 60-й.

На першому місті ставлю твори II. II. Гулака-Артемовського. 
які не увійшли в збірник його творів.

1. Хто добрість, Грицьку, нам намалював плаксиву, 
Понуру, мов чернець турецький, і сопливу, 
Той далебі що москаля підвіз,
Той добрісті не зна, не бачив і не чує,
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пильненько.

:) Ці '24 вірша надруковані і у Петрова.
*) Ці 36 віршів надруковані в виданню д. Романчука.

виє.
не засне.

1

5. Не пензлемг той її, але квачемь малює, 
Той добрість обікрав. Не любить добрість сліз; 
Вона на всіх глядить таї: гарно й веселенько, 
Як дівка, од свого ідучи пан-отця 
До церкви—до вінця.

10. Глядить па нарубка, мов ясочка.
Не квасить добрість губ, бо ія її очей 
Палає ласка до людей;
Вона регоче там, де і другі регочуть, 
Сокоче без брехні, де і другі сокочуть,

15. І не цурається гульні і вечерниць, 
Чорнявеньких дівчат і круглих молодиць. 
Вона й до милого пригорнеться поволі, 
Та ба! та не дає рукам свавільним волі. 
Вона іі горілочки ряди-в-годи хлисне,

20. Та носом, мов свиня, по улиці не риє, 
По соромицькому не кобенить, не 
Під лавкою в шинку, мов цуцик, 
Вона, де треба, пожартує,
Та з глуздом жарти всі і з розумом міркує

25. Вона не виверта із-під лоба білків, 
Мов цап, задушеним в кошарі од вовків, 
Не стогне, не сопе і нігтів не кусає, 
То з тим, то з сим таки помовпті, погадає. 
Як патока, так річ у неї на губах,

ЗО. І сміх її цвіте, мов мак той па грядках.
Для неї все одно, що в згоді, що в пригоді: 
Бог, каже, краще зпа од мене, поки годі. 
Хоч кіл на голові, як кажуть, іп теши, 
Хоч ти візьми її—печп або души,— 

35. Не зна вона, що ті людські переполохп,
І не злякається, ні од чого пі—трохи 2).
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Трапляється і те, що паплюга брехня,
Із висолопленим жалом, неначе списом, 
Мов пиндря гаспидська, до ворогів ганя, 
Сектує на неї і позирає бісом;

70. ІЦо заздрість, з жовтими очима, мов жовтки,
З кошеними, мов чорт, на пальцях пазурами, 
Де ступить добрість,—скрізь копа під нею ями;

Як паля в потоках простісінько стремить,
Хоч хвилі як в неї бушують і бурхають, 
Хоч на неї шматки із криги папірають,—

40. І добрість так в біді і в лисі так стоїть.
Нехай гострить свою, мов бритву, доля косу, 
А добрість вигляда, мов камінь, з-під покосу; 
Наскочить на його коса, задзеленьчить....
Хрусь на-двое!... а камінь все лежить!

45. Нехай, як хоче, море грає:
Нехай розьюшеппп, як той бугай, Нептун 
Трезубцем байдаки і човпи вивертає,— 
А човник добрісті, шамкенький мов цвіркун, 
Як селезе.нь на дно за качкою пірнає

50. Та впьять зі дна на верх без шкоди випливає—. 
Так він до берега ціленький допливає.
Не .побить добрість сліз. Буває червьяку 
Всього, як кажуть, на віку;
Бува, що і її зле папство зневажає,

55. Мов товарякого, так нею повертає,— 
Чи вже-ж і голосить? і, в лпхоті своїй 
Росприндивіпись. скакать у яму їй живій? 
Здихне там нищечком під ніс собі до Бога, 
Із лиха заспіва, тай за своє небога:

60. Бо серце їй, що тьох, знай шепче, що Той є, 
Хто за терпіннячко спасіннячко дає.
Зна добрість, що який Бог змочить їй свитину, 
Той висушить з неї останню капелину, 
ІЦо Бог не мачуха: хоч трошки й поскубе,

65. То й впьять пожалує, пригорне до себе.

■
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150. Як з Городища чумак, пійшовши в Крим за сіллю, 
В дорозі нидіє двадцяту вже неділю, 
Обшарпавсь до рубця, в коломязь обліпивсь, 
Та ба! не як другі.. до іценту не пропивсь, 
Що-депь то, неборак, знай молиться все Богу.

155. 111,об швидче дівчину побачити небогу,
1 чулих воликів знай хльоска батогом, 
Поки опиниться перед своїм двором,— 
Так добрість квапиться із світа в домовину, 
Терпить нудьгу й тугу, і трясцю, і гостець, 

16о. І пан-отця так жде в останнюю годину,
Як па Великдень всі червоних ждуть яєць.
Але ти, Грпцьку, більш ніж я, учився в школі, 
Далеко більш, ніж я, помазавсь ти письмом: 
Ти й Греків, Литвинів, ти знаєш всіх доволі, 

165. Ти в церкву хоч яку годпвся-б буть дяком;
Ти краще добрісті патрет нам нарисуєш, 
Бо й добрий сам єси і гарно всіх малюєш. 
Послухай, Грпцьку, лиш! чи це тобі втямки. 
Як зійдуться було до тебе парубки,

170. А тн було звелиш граматку їм читати,
А сам почнеш було Савпіир перевертати, 
Скрізь нишпорить—під тмою. мною, здом, 
Під азом—лніе.юм, або ще й в Ярмо.іої, . 
Од палятурочки в Часловці до другої, 

175. І спинишся було аж над- Октоїхом,

140. Що глек побачимо в черепьяних шматках.
До часу над слабим, хто дужчий, вередує, 
До часу мужика ледачий пан мордує,—
Колись до нас усіх смерть в гості примандрує, 
Та, мов єхлейтар, нам в вікно заторохтить 

145. І по московському гукне: „вь паходь птьіть!"
Не гляне, чи то в пас кульками хата вшпта, 
Чи може деревом земляночка накрита,— 
Всіх пас сира земля до себе прибере, 
Але ледачий так, як добрий, не умре.
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Тай об якім-сь було почнеш читать Сократі,— 
Так гарно, іцо було аж сумно всидіть в хаті? 
Нехай над пнм. мовляв, земля пером лежить: 
Дивіться, хлопці, лиш—казав ти нам—глядіть, 

180. Як добрість на світі живе і умирає,
Як, не лякаючись, кайдани надівав;
З якою радістю держить в руці миіпак
І кухля, хоч би то скривпвпіись, випиває. 
До Бога рученьки невинні протягає!

185. Оттак-то, ти казав, Сократ умер, оттак!
Чого ви, дурники?—сказав він веселенько 
Своїм заплаканим в хурдидзі школярам,— 
Чого голосите? Бігайте лиш швиденько 
Та дайте півня Ескулановим попам! ’)

190. Оттак-то, братця, п ви, казав ти: хліб ви їжте.
А правду хоч яким папам великим ріжте!
Не скрізь ледачі так, як грецькі ті пани,
Хоч скрізь на світі є ахвипські брехуни,
І є земля така, правдива і заможна, 

195. Де правду іноді сказать цареві молено.
Дивіться, кажеш ти, як вірний Довгорук 
Писульку царську рве із єдноральських рук 
1 надвоє її із серця роздирає!
Глядіть, як старшина од ляку помирає, 

200. А Довгорук сидить і усом не моргне!
„Ой, щож ти наробив!" — тут всі заверещали:
„Тепер же поминай, як Довгорука звали!*1
А Довгорук сказав: „не бійтесь за мене!
Нехай лишь прийде сам Петро сюди Великий! 

205. Я доведу, що й Царь, як всі ми, чоловіки,
Помилиться, згрішить, спіткнеться і впаде, 
І ворог той йому, його хто не зведе".
Аж бач! Таки й воно на правду вийшло, хлопці!
Прибіг Петро, гукнув, затупав, загурчав, 

210. Уже був кинувсь бить, але як роспитав,
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Аж Довгорука цмок'.... погладив по головці. 
Та ще й на змирщини його перепрохав.— 
Вже-ж не шага йому він на горілку дав!

моїх матеріалах
ЗО ноября 1852

2. Нагайка.
{До Йвана Сливин,ького).

Ця піеса тільки і була надрукована ІО. Романчуком в згаданій 
вище ст. в Зан. Наук. 'Гов. В моїх матеріалах вона находиться 
в тетрадці від № 3-м і датована „ЗО ноября 1852 г. Харьковь". 
Хто такий був Іван Сливицькій, можно тільки догадуватись: чи не 
був це той самий Іван Ллексійов. Сливицький, що в 50-х роках 
був редактором газети „Кавказ®. Відомо також, що І. Сливицький 
видав в Харькові в 1839 р. книжку „Вліяніе колоній на политич. 
перевороті.! ігь Европ’Ь", а в 1865 році він надруковав невеличку 
Статтю в „Прибавл. кь Харьк. Губ. ВІїдом. № 112“ про видання 
творів II. Гулака-Артемовського. Через щось до нього він обертається 
з сатиричним совігом не лаяться, а прибігти до помочи нагайки. Весь 
зміст цих віршів показує, що Гулак з гірким усміхом говорить про 
те, як не тільки в російському життю нагайка, себ-то дика сила, 
вершить всі діла, а і по других царствах, напр. у французів, коли 
Наполеон 1-й „нагайкою французів вкуйовдпв", за те-ж „і всім вер
ховодив"; Наполеон-же Ш-й ..на живо при (]е уопз ргіе) зьїхав". 
Цим останнім натикається на ту хитру боротьбу, яку саме в той час, 
як писав Гулак свої віршп (ЗО нояб- 1852 р.), Наполеон, тоді ще 
не монарх, вів проти республіки, виявляючи себе на-очи захищаючим 
республіку. Мабуть, Гулак по сучасних газетних відомостях не пред- 
чував того, що через яких 2—3 дпя ця хитра політика дасть На
полеону в руки ту-ж саму силу, яка була і у Наполеояа 1-го, бо 
2-го декабря 1852 року президент республіки був виголошений імпе
ратором французів.

Воно, як на мене, копешно, Грицьку, так.
215. Кажу, тай з правдою не кожному однак!

Після цього примітка: „Послідніе дві. строки зачерпнути", себ
то: в оригиналі або сам автор, або хто-сь инший кінець цей вики
нув, бо й справді він який-сь недоладній.
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1852 г. ЗО поября. Харьковь.

І
3. До Юхима.

Не лай дурнів, Іване!
На біса та лайка?
Де язика не стане, 
Там візьме нагайка.

Нагайкою вчив строїть 
Жінкам вечорниці (ассамблеи) 
1 німкенські їм кроїть 
Запаски й спідниці.

Нагайкою лранцюзів 
Бопапарт вкуйовдив, 
Драв німоту і вовтузив 
І всім верховодив.

Нагайкою кізлячі 
Бороди обтріпав, 
1 жупани висячі 
По пояс обсіпав.

Нагайкою й кацапство 
Зробив Петро можним. 
Нею, сівши на царство, 
Грів спину вельможним.

Нагайкою раніше 
На панщину йдеться, 
Нагайкою спірніше 
Коситься і жнеться.

Нагайкою й в школярні 
На розум наткнешся, 
Нагайкою й в пожариі (часть) 
Хисту наберешся.

Цей маленький і дуже слабенький віршик теж був надрукова
ний тільки в Записк. Наук. Тов. В моїх матеріалах він «находиться 
В тетрадці № 3-й і має дату: „1855 г. 22 января ХарьковьСпочатку 
зроблена примітка: „На приглашеніе участвовать вт, лотере'Ь-алегри'*. 
Хто був цей Юхим, звісток про це не маю.

Нагайкою татари
З мирян гарач драли,
І, мов овець в кошари, 
Народ в Орду гнали.

Тепер його племінник
На „живо при“ (,іе уоия ргіо) зьїхав, 
А як би їм спік грінок.
То дальше б заїхав.
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і з датою

Воно гривня—не що грошп,
От як подивиться,
Та вся-ж гроши, ще й хороші, 
б чим похвалиться.

1855 г. 22 января
Харьковт».

1И,о там пани народ мутять?
Бач, на чуже щедрі!
Гроши хапнуть, чимсь покрутять.
'Гай кричать: алегри!

Може й в тебе там. Юхиме.
Яка гривня мулить?
Чи сим тебе не підніме, 
Не дуже дошкулить?

Колись було, 
Та вже давно... 
Аж за Богдана Хміля;
Аби папір...
Черкай на спір!
Писалось без портхвіля.

Тепер інак,
Тай мудро так:
Вся сила, бач, в портхвілях!
За те-ж не лай 
1 вибачай, 
111,0 пишуть, мов з похмілля!

4. С И II У моєму.
Ці вірній теж надруковані тільки в Запис. Науков. Тов. 

Б моїх матеріалах воші уміщені в тетрадці № 3-й з приміткою- Пирп 
поснлкії ему в-ь СПетербург’ь ділового портфеля" і з датою „Харь- 
ковь 1857 і'. 2 марта.
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Ну, дядино Варко!
Прийшлось було шпарко:
Таке напало,
Опановало,
Що притьмом згинуть
І ноги одкинуть!

Груди підперло,
Нутро замерло;
Очи—цибульки,
На носі бурульки, 
А з носа... крий Боже!
Що й сказать негоже:

Воно й не дпв! 
Бо розум жпв 
Тогді в старій хатиньці, 
Тепер зійшов, 
Жить перейшов 
В мальованім будинці.

Харьков-ь 1857 г. 2 марта.

*) Ор. сії. стор. 426-
*) ІЬій.. стор- 425. а також »3оря“ 18Вб р. стор. 386.
’) Див. „Кіев. Стар.“ 1901 г. № 5. 2-й отд. стор. 76-я.

5. До Варки.
Цих віршів в друку не було в повній редакції; був надрукований 

в виданню 10. Романчука ’) кінець їх, під заголовком „Пісняа 
в Зап Наук. Тов. без кінця. До кого обертався автор в цих віршах, 
видно з другої його ііієси „Матері вдові“ 2), або (як в одній руко- • 
нисі-автографі дано заголовок) „Овдов-Ьвшей матсри семейства В. II. 
Кпчнв—ой“ 3). Ця особа, Варв. Йван. Купчипова, була близькою 
людиною до семейства Гулака, бо з сердечністю були написані їм 
тільки що згадані вірній „Матері вдові" в 1855 році, а через два 
роки він пише до неї-ж ці жартовливі вірши, з яких очевидячки ви
ходить, що написать їх міг тільки близький чоловік в приятельскім 
тоні, закінчаючи піснею самого сердечного співчуття гіркому життю 
вдови.

В моїх 
приміткою: 
датою „ 
і був надрукований у д. Романчука, але щоб не розрізняти вівси, я 
друкую її тут усю цілком.

матеріалах ці вірши знаходяться в тетрадці № 3-й з 
„На моє вьіздоровлевіе огь грипа по ея наставленію" і з 

Харьковь, 1857 г., 28 декабря“. Хоч кінець, як сказано вже,
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Подула на воду, 
Перехрестилась 
І помолилась, 
І над водою 
Кив головою. 
Кивала—кивала, 
Шептала—шептала, 
Подивилась в вічи 
І, сплюнувши трпчп, 
Тай бурх соли в шклянку, 
Мабуть з хвиліжанку! 
„Випий-же, каже, 
Жінка дігтем змаже". 
Випив, скривився, 
Трохи не скрутився! 
Бридка до одмінка. 
От шмарує жінка; 
Вона-ж ялозить, 
А тут морозить; 
А піт підо мною— 
Ропа—ропою!
Я сціплю зуби,— 
Трусяться губи... 
Тут гульк! надо мною 
Нічною добою 
Скоїлось диво — 
З сирівцю пиво! 
От я й оклигав! 
А то б проплигав 
Но пеклу довгенько. 
Ну, дядино—ненько! 
Воно за сю ласку 
Дав би й на запаску, 
Та грошей не маю, 
Хиба заспіваю. 
А ти, Кобзарю, 
Заграй про Варю!

Знай—х.іюпа і плюска, 
Мов в калюжі гуска. 
А в пельці-ж то. в пельці! 
Непаче в бутельці, 
Зашпунтовало, 
Замуцьовало, 
Що ні ковтнути, 
А. ні дихнути! 
Так тебе скрутить, 
Аж баньки помутить! 
А в роті бридко, 
Що й плямкнуть гидко: 
Приміром вівці 
Стояли па днівці.
Язик мов з сириці, 
На язиці печериці... 
Така нудота, 
Що й вмерти-б охота! 
А тіло мліє, 
В очах жовтіє, 
І млосно, і нудно, 
І так якось чудно: 
Все-б то на вомітп... 
От жінка й діти 
Голосять: „Тату, 
Покличмо в хату 
Варку,—то може 
Трохи поможе.
Покликали Варку, 
Піднесли ій чарку: 
Вона ж як погляне: 
„Се—каже— погане, 
Се, бач, од пристріту! 
Подай воду гріту". 
Подали водиці 
І кухоль з полиці. 
Звернула до сходу,
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Пісня.

Харьков'ь 1857 г. 28 декабря.

Ой не вода клубком крутить— 
В криниці й шумує,— 
То вдівонька сльози губить 
І гірко жалкує.

Не воркуй-же ти, горленько, 
Так смутно на гільці,— 
Не почує твій друженько, 
Захоплений п сільці!

На що й слізки вдові лити, 
Коли той вже в небі, 
Що вмів сльози осушити 
В незгоді п потребі?

Плакала й ти, Варю, вволю: 
Мертвим сліз не треба;
Тепер дбай на дітську долю, 
А долі жди з неба!

Ой дарма тій воді литься
З повної криниці,
Як нікому в вій напиться 
Свіжої водиці!

Ой не горлиця-ж на дубі 
В діброві воркує,— 
То вдова по мужі любім 
Стогне і горює.

|
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6. Д о Івана Сливицького.

і.

3.

1860 г. 9-го нояоря.

IV.

а

І

Куди не йшло, Іване. 
А на твій достаток, 
Десять рублів іце етапе — 
Основі в завдаток.

Застав Бога благати 
Сирітку Основу!
А доки-ж нам читати 
Кацапськую мову?

Пошли грошей, козаче, 
В ІІьятепбурх Основі: 
Бач, як просить, плаче 
По рідненькій мові.

Після цих шести піес П. Гулака-Артемовського. я приведу ще 
пьять переробок псалмів, зроблених Гулаком, і приведу їх через 
те, раз, що вони були тільки досі надруковані в виданню Ю. Роиан- 
чука. себ-то в Галичині, в Россії-ж тільки згадка була про чет
веро з їх в „Кіевск. Стар.“ 1896 г. № 1, а друге п через те, шс 
в моїх матеріалах ці псалми мають де-які варьянтп.

!

Вірші ці надруковані були теж в «Записках». Хто такий І. Сл» 
ицький, я вже свою догадку висловив. В моїх матеріалах віршв в 

уміщені в тетрадці № 3-ій без заголовка, але з приміткою: „Пр— 
отсьілк'Ь Сливицкому Петерб. В4д, сь об'ьявленіем'ь об'ь издан. Основк 
і з датою „1860 г. 9 ноября“.
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1) Псалом 123.

2) Псалом 139-й.

я

’) Ор. сії. стор. 421.
2) В кінці доданий в рукописі варьянт останнього вірша: „Що трублять: 

світ для їх! а ми б то в світі лишні“. Цей варьянт і знаходиться в виданню 
Ю. Романчука.

■•) Стор. 422.

Переклад, або краще—переробка цього псалма, як сказано вже, 
надрукована була в виданню 10. Романчука1), але не сказано, звідки 
був видавцем взятий текст. В моїх матеріалах цей псалом знаходиться 
в тетрадці А» 3-й під заголовком „Переложеніе псалма 125“, з датою 
„Харьк., 1857 г. 18 ноября*і з припискою початкового славьянського 
текста: „К'ь тебі; возведохь очп мои жпвуніему на небеси и проч.“. 
Не знаю через що, але як цей псалом, так і останні чотири, в ру
кописах, що являють з себе або автографи, або списки з автографів, 
мають тропіки одмінну лічбу псалмів.

1) До тебе, Господи, що там живеш па небі, 
Звертаю очп я в пригоді і в потребі.
Як наймит з панських рук рятунку й ласки жде,
Або як наймичка прохать до пані йде,

5) Щоб запобігла ій чим в нуждочці, небозі,— 
Так ми шукаємо добра й підмоги в Возі.
Ой, змилуйсь, Господи! та змнлуйся-ж па нас!
Во ворог дошкуля до сліз під інший час;
А гірш од всіх чваньки нам допекли ті пишні,

10) ІІІ,о тільки, бач, вони святі, а ми всі грішні 2).
Харьковь 1857 г. 18 ноября.

Цей псалом теж надрукований був в виданню 10. Романчука 3), ’ 
і теж не показано звідки взятий текст його. В моїх матеріалах, як 
вище було вже зазначено, цей псалом єсть на листочку № 2-й, а 
також і в тетрадці № 3-й. В обох цих рукописях заголовок однако
вий; „Переложеніе псалма 138-го“; спочатку є славьянськпй текст 

Господи, искусиль мя еси и позналь мя еси и проч.“, а в кіпці 
дата „1857 г. 28 ноября Харьковт>“.
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Цей-же пропуск і в тетрадці .V з. і в виданню 10. Романчука. 
’) У Романчука: різна.

І із людей ніхто ізроду не пізнає 2), 
Де світ заходить Твій і де почнеться тьма.

Чи в небо полину, то 
Чи в пекло зсунуся, 
Позичу крила я
Край моря полечу, де й не літали птиці,— 

25) І там поспієш Ти рукою захопить,
Другою в глибині мене морській спинить.
І думаю собі: от, може тьма закриє;
Ко.тв-ж дивлюсь, аж тьма мов ясний день світліє;
Но у Тебе нема пі мгли, ні темноти.

ЗО) 1 ніч Твоя іцо-депь так сяє, як і Тп,

1) Чи ше-ж Ти, Господи, мене не розізнав? 
Чи ще пе вивідав, чим був я і чим став? 
Чи є-ж що із мого життя Тобі незвісне, 
Яке воно там є, широкеє, чи тісне?

5) Чи виміркуюсь встать, чи сісти, чи лягти, 
Вже Ти й попередив, вже й думку знаєш Тп! 
Ти стежки й манівці мої зходив зарання, 
Де навпростець іти, а де звернуть з провалля. 
І що-ж? Знайшов же Ти хоч в одному слівці 

10} Облуду на моїм правдивім язиці?
І що теперечки трапляється зо мною, 
І що траплялося ще дітською порою, 
Перед Тобою все, як в дзеркалі стоїть; 
Де етапу, на мені рука Твоя лежить.

15) Ти-ж сотворив мене, так і орудуй мною! 
Куди звелиш іти,—піду я за Тобою.
Твій розум до мого—що небо без гряниць, 
Мій—порох перед ним і пада з ляку ниць. 
Куди од Духа я Твого і де зховаюсь?

20) Де від лиця Твого втечу я і притаюсь?
й Ти-ж на небесп, 

то й в пеклі Ти-ж єси!
у ранньої зірниці,
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х) Цей вірш в тетрадці має два варьянти:
І кісточка не втаїлась в Тебе—или—не втаїлась моя кісточка од Тебе; 

тут-же зроблена примітка: „ІІредпос.тЬдняя строчка бьіла надписана надг 
пос.тЬднеїі в, какь видно, можеть ее замЬнить".

2) В тетрадці № 3-й: „чого іще я й не робляв”—прибавлено, як варьянт.
’) В тетрадці, крім текста цих двох віршів, єсть, очевидячки, попсований 

варьянт, який увійшов в текст рукопис! № 2-й:
Бо міру ласк Твоіх до нас той тільки змірить.
Хто по зерну' пісок морскій лічив і вірив. (У Романчука так само, тільки 

поправлено: злічить і звірить).
4) Цей вірш в рукописі № 2-й пропущений.

Бо перш, ніж понесла мене в утробі мати,
І перш, піж почала в пелюшках сповивати.

35) Тп в ній сповпв мене, Ти мною завладав
І з чрева матери на світ мене позвав!
Так дякувать Тобі за се дивенне діло, 
Що встроїв хптро так мою Ти душу й тіло!
1 кісточка моя не втаїлась в Тебе ’),
Що нищечком создав Тп, Боже, од мене,

40) Ні жилочка, ні хрящ самих дрібненьких діток,
Що десь в бескедах Тп зіткав, мов ткач той з ниток. 
Ти бачиш все, чого іце я й не починав 2), 
А ще зроблю,—і все Ти в книжці записав, 
І поряд день-у-день усі мої учинки,

15) Як трапляться, так в ній стоять до одробинки.
От тим-то, Господи, мені ті й любьязні, 
111,0 люблять Твій закон, вподобались Тобі, 
Бо міру ласк Твоїх до нас той тільки-б змірив, 
Хто по зерну пісок морській злічив і звірив 3).

50) Заспу, Ти сторожем біля мене не спиш;
Прочумаюсь... зирк! впьять біля мене стоїш!
Ой час би, Господи, з лукавством поквитаться!
А доки-ж людям злим над добрими згвущаться?4) 
Геть, пьявки, від мене, що кров людську ссете—

55) І в гордості хулу на Бога несете!
Возненавиділи вони Тебе, мій Боже! 
Возненавижу й я їх, скілько сердце зможе. 
На їх я глядячи, мов ярий віск розтав,
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1.857 г. 28 поября Харьков.

3) Псалом 133-й.

’) У Романчука: розідрав.
*) В тетрадці № 3-й. крім цього вірша, єсть і другий варьянт: 

.Так укажи-ж мені Ти стежечку до неба".
3) Див. стор. 422.

илп что
„ 1857 г.
«посвя-

в
бьіло послано А. Л.

Цей псалом надрукований був у Романчука3) і теж не показано, 
звідки взятий текст його. В моїх матеріалах він єсть в рукописі 
№ 2-й и 3-й. В обох рукописах заголовок такий: „Переложеніе 
псалма 132-г>“; спочатку славьянський текст: „Се что добро 
красно, по еже жити братіи вкупі; и проч.“, а в кінці дата: 
7 декабря Харьковь“. В рукописі № 2-й зроблена примітка1 
щается Метлинскому вь день ииеппн'ь», а в рукописі № 3-й єсть 
кінці така примітка: «Зто переложеніе псалма 
Метлинскому в'ь день его имении'ь при слЬдующей заппскЬ:

От пельку хиба сим тобі чи не запхаю! 
Здоров був! з праздпиком тебе поздоровляю!

Таке привітання тільки і могло бути написано до приятеля, яким 
і був Амвросій Метлінський, і якого іменини як раз і припадали на 
7 дек., коли в святцях стоїть памьять препод. Амвросія.

Бо ворогів Твоїх так взьяз би й розірвав 1). 
60) Слідкуй за мною скрізь Ти, Господи мій милий!

Чи де уста мої неправду говорили?
Підслухай Ти мої і серце, і язик, 
Глянь па стежки мої. чи злий я чоловік?
Чи скривдив я кого, чи не поміг, де треба?

65) Так наведи-ж мене на стежечку до неба! 3).

1) Нема вже й кращої людської в світі долі, 
Як вкупці братики живуть по Божій волі! 
Так мпро дороге лиснпть на голові, 
По Аароновій стікає бороді
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4) Псалом 140-й.

«

____

*) В рукопис! № 2-й пропущено слово „в горах*.
*) Див. стор. 424 і 437.
3) .... мов голуба...
=) Цей вірш, мабуть помилкою, пропущений в автографі, через що додаю 

його по тетрадці Л5 3.

•5) І капа на його одежу састову,
Так аермонськая, сказать приміром к слону, 
Роса паде в горах Сионських з мокрих хмар *)> 
Так і на їх росить із неба Божий дар, 
А з ним счасливеє життя й благословення,

10) І буде вік в чести їх у людей імення.

1857 г. 7 декабря Харьков-ь.

1) О, вирви, Господи, мене з рук чоловіка, 
Що шарпає мене, мов горлицю 3) шульпіка! 
І од лукавого мене Тп слобони, 
Бо в серні щось лихе задумують вони

5) І гострять на мене свої, мов стріли, зуби. 
Шукають, де ступлю, вони моєї згуби 4) 
Язик їх—патока, а думка ие така,—

Цей псалом теж надрукований у 10. Ромапчука з приміткою: 
цей вірш іце нігде недрукований» 2). З цього впходнло-б. що другпї 

псалми десь друкувалися раніпш, але мені не довелось ніде знайти 
ніяких на це вказівок. В моїх матеріалах цей псалом єсть в руко- 
писі Л: 1-й, в автографі, і в тетрадці № 3-й; в обох під заголовком 
„Переложеніе псалма 139-го“. Спочатку славьянський текст «Изми 
мя, Господи, оть челов'бка лукава; оті мужа неправедпа избави мя», 
а в кінці дата в автографі „Харькові 7 декабря 1858 г.“, а в тет
радці .V: 3-й рік поставлен 1856-й, з якою датою надрукований цей 
псалом і у Романчука. Не знаючи, з яких джерел брав текст д. 
Ромапчук, я більше згідний думати, що дата 1858 р. певнійша, бо 
все-ж таки ми маємо тут діло з автографом. Друкую по тексту авто
графа, а варьянтп дам по тетрадці .V. З і по виданню 10. Ромапчука.
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Харьковт. 7 декабря 1858 г.

•)
Ч

') Лютійш од мишака.
’) Бач. як під моїми стерчить капкан ногами.
"•) Бач. як мов пліточкам—
') Бо так розьюшилпсь....
5) 1 янгол кари труп іх в преісподню звалить.
в) Ні. ні..

жить буде вік.

Отрута лютая—ще гірш од мишака1)!
О, визволи мене од хитрих ворогів.

10) ІІІ,о підо мною день і ніч копають рів! 
Бач, притрусили як тенета квіточками!
Бач, під моїми як капкан стерчить ногами 2), 
І, мов тим пліточкам 3), принаду на гачках 
Розставили вони скрізь на моїх стежках!

15) От в смутку я й кажу: Ти, Госпідь мій, надія. 
Рятуй! бо до землі моя приклякла іпия!
Ти-ж боронив мене, за мене скрізь знайшовсь. 
Як з ворогами я за честь Твою боровсь.
Не попусти й тепер мене Ти в вражі руки,

20) Бо так розьюшаться 4), що наберусь я муки!
А що ті брехуни на мене там несуть, - 
На їх же голови ті кривди і спадуть.
Із неба угілля спаде і злих попалить,
І янгол кари їх на дно до пекла звалить 5).

25) Та вже0) по панувать па світі брехунам, 
Не здобровать і злим, що допікають нам. 
Хоч присягнуть,— їм суд у Господа недовгий, 
Всяк одбере своє: зобидчпк, пап і вбогий, 
Прославпть-же Тебе правдивий чоловік,

ЗО) 1 пред лицем Твоїм в раю жив буде ввік 7).
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5) Псалом 91-й.

ногою.

Варьянти по тетрадці і у Романчука:
1) Той з Богом на землі як у раю прожив.
’) Ти-ж будеш з-поза звізд на світ сей поглядать.

«цей вірш
рукописі

А.

Цей псалом 10. Романчук теж поясняє приміткою: 
ще нігде не друкований». В моїх матеріалах він єсть і в 
Л» 1-й. в автографі, і в тетрадці (.¥ 3) під однаковим заголовком: 
«Переложеніе псалма 90-го» і з датою «Харьковь 14 декабря 1858 г.>. 
Спочатку в обох рукописях славьянський текст: „Живмй в помоїцп 
Вмпіняго, вт> крові Бога Небеснаго водворится“.

1) Хто в Божій помочі надію положив,
Той в Небі з Господом, не на землі прожив ’), 
Той скаже: Господи! Тп-в смутку мій рятунок, 
В недолі і в біді—заслона і притулок;

5) Бо з ловчого тенет тебе він слобонить,
І язики людські об тебе притупить;
Од ворогів тебе плечима Він заслонить, 
Обгорне крилами, притулить, оборонить;
І правда Божа—лук твій буде і сайдак, 

10) І не спітка тебе о півнях переляк,
І гостра днем стріла до тебе не торкнеться;
Тебе пічна мара і денний біс жахнеться. 
Махнеш наліво—тут серп тисячу пожне, 
Махнеш направо—смерть сто сотень підотне 

15) 1 все зітре кругом, жалом все злиже, згубить, 
А дальше й на ступінь до тебе пе підступить; 
Ти-ж будеш з вишини на світ сей поглядать '-) 
І кару грішників очима розмірять;
Бо вся моя в Тобі надія за терпіння: 

20) Ти в Господі вказав мені моє спасіння.
Ні рана, а ні зло Тебе не досягне,
Бо янголам звелить Він стерегти тебе: 
Відхоплять на руки, піднімуться з тобою, 
Щоб ти об камінь де не образивсь 

25) Роздавиш Гаспида і василиска ти.
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V.

Де надруковано.Дата.
1) Справжня добрість. 17 сен. 1817

’■) Застогне...
-ї І Госпідь скаже....
3) 1 двір його життя....

Варьянш тільки у Романчука: 
*) 1 всім моє над ним...

Застогнуть ’) лев і змій од твоєї пьяти,
І скаже Госпідь 2): він на мене сподівався, 
Я слобоню його: зо мною він спізнався; 
Попросить він чого—послухаю його,

ЗО) В пригоді буду з ним; зажуриться чого— 
Я розведу журбу і од печалі збавлю, 
Прсславлю дні його і дні до днів прибавлю, 
1 двір життя його3) я раєм обсажу 
1 всім моє йому «) спасіння покажу.

Харьковь 14-го декабря 1858 г.

Знаючи, як важко розшукувать усякі справки, що до бібліо
графії української, подаю тут список всіх відомих мені творів П. П. 
Гулака-Артомовського, з покажчиком дат, коли вони написані, і тих 
видань, де вони вперше були надруковані. Тут-же подаю відомосте, 
чи такий-то твір знаходиться серед моїх рукописних матеріалів. По
рядок вибираю хронологичний, а не алфавитпий. Сподіваюся, що всі 
додатки до уміщеного мною матеріалу, а також і вказівки на мої 
дуже можливі помилки вьявлятся в друку, щоб можно було зробити 
потім справжнє науково видання творів ГІ. II. Гулака-Артемовського.

28 віршів надрук. у профес. 
Н. Петрова (стор. 69-70); 
40 віршів (із них 28 тих 
самих)— в виданню 10. Ро
манчука (ст. 438); всі 215 
віршів—в Зап. Наук. Тов. 
т. 60-и і в цій книзі.
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2 дек. 18182) Пан та собака • •

. 5 дек. 1818

■І

Украпи. Віст. 1818 р., перед
руковано в Основі і у . І’о- 
манчука.

Украин. Вісти. 1819 і*. № 10; 
передруковано в тих-же мі
стах. де і попередня піеса 

л

Украпи. Віст. 1818 р.: пере
друковувалось в багатьох мі
стах (Основа 1861 р. № З, 
Кобзарі. П. П. Арт.-Гулака, 
Вік т. І, Ю. Романч.).

текст
У І’о-

Я

», 
Кіевск. Стар. 

у Ромап- 
моїх мате-

«Основи"

Там-таки. В моїх матеріалах в 
тетрадці Лі' 3-й, де 
однаковий з текстом 
манчука.

Украин. Віїстії. 1819 р. кн. 10; 
передруковано в «Основі 
в „Кобзарі", 
1888 р. № 5 і 
чука. (їсть і в 
ріалах.

Приміт.: В моїй рукописі (гетр. № 3) 
з тим,що надрукований А. Потебнею 
по автографу, де багато одмін

схожий
Стар.“
„Украин. Вістн.".

6) Писулька до тою,
- которий що- Божого

місяця Українською

Приліт.: Не маю змоги дістати ..Украин. Вістн.", 
через те пе можу сказати, який варьянт певний—чи той, 
що надрукований в «Основі» та звідтіля передрукован в 
„Кобзарі", чи топ, що надрукований в виданню 10. Ромап- 
чука і уміщений в моїх матеріалах (тетрадка .№ 3-й), а од- 
мін дуже багато.

3) Супліка до Грицька
Основьяненка (при 
посилці йому казки 
..Пан та собака"). 5 дек. 1818

Приліт.: 1 тут багато одмін в тексті «Основи" од 
текста Романчука та моєї тетрадки № 3, де зовсім одна
ково з Романчуком.

4) Писулька до тих, що 
читатимуть казку 
«Пан та собака» і 
„Супліку". .

5) Солопій та Хивря, 
або горох при дорозі. 25 сен. 1819

текст зовсім 
в ,, Кіевск. 

в порівнянні з
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Там таки.7) Тюхтій та Чванько. 1 нояб. 1819

Там-таки.

11) Лікарь і здоровьл. 1 дек. 1820

12) Твардовський . 1827

13) Рибалка. . 27 окт. 1827

14) Батько та син. . 29 окт. 1827

4

к

9) Дурень і розумний. І дек. 1820

10) Цікавий і Мовчун. 1 дек. 1820

в моїх матеріалах (гетр.
А: 3).

ВЬстн. Евр. 1827 р. До 20: пе
редруковано в багатьох мі; 
стах. Єсть в тетр. А» 3-й.

часописі ..Світ* 
а в Россії 

1888 р. 
пере-

ВЬстн. Евр. 1827 р. № 22; 
передруковано в „Основі*, 
в „Кобзарі* і у Романчука. 
Єсть в тетр. № 3-й.

Згадується у проф. Петрова 
(ст. 70), а цілком надруко
вано у Романчука. Єсть в 
тетрадці № 3-й в таком’у-ж 
тексті.

Гінця по всіх усю- 
()ах розсилає. По
чин: „Євграие! Ба
жав сси казки*... 
(Евграфій Филома- 
оитскій—изд. «Укра- 
инскаго ВЬстн.») . 26 сент. 1919

8) Де-іцо про того Га- 
раська 2 нояб. 1819

15) Дві пташки в клітці. 1 нояб. 1827

В Галичині надруковано О. К«- 
ниським в 
1882 р. .У» 14, 
в «Кіев. Отар.» 
№ 5 А. Потебнею, 
друковано у Романчука.

М. Максимовичі. Собраніе мало
рос. ігЬсені. С.П.Б. 1827 г. 
Вістн. Евр. 1827 г. А? 6, а 
потім в «Славянпнь» 1827 р., 
передруковано в багатьох 
містах. В моїх маїеріалах— 
в тетр. № 3.
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. 4 нояб. 1827

В

18) До Пархома: «Нар
коме, не мудруй». 5 нояб. 1827

20) До Тері шка: 
«Не все-ж як 
з лотоків».

16) Пліточка; інший за
головок «Рибка» . 2 пояб. 1827

22) „Петро мужик не- 
покоршій“. . З мар. 1833

17) До Пархома: «Нар
коме, в счасті не 
брикай».

19) Розкаяння Охріма:
«Ог і допивсь і
докмеливсь» (До
Гр. Осповьяненка) 26 февр. 1828

В Галичині в «Зорі» 1896 р. 
надрук. М. Комар.; а в 
Россії в «Кіев. Ст.» 1897 р. 
№ 3; передруков. у Роман- 
чука. в тетр. № 3-й.

«Кіев. Стар.» 1897 р. № 3, з 
приміткою самого Гулака: 
«Сеі ішрготріи іїіі сотро- 
зе а 8-РЬоиг§ 3 тагв 1833 
йапз 1а таібоп <1е 8. Е. гп. 
сіє Ьоі)»піпоИ».

ВЬстн. Евр. 1827 р. № 22; 
передруковано в „Основі", 
в «Кобзарі» і у Романчука. 
Ость в тетр. А: 3-й.

В'Ьстн. Европ. 1827 р. № 22; 
передруковано в «Основі» 
у проф. Петрова, в альм. 
«Вік. т. І», в «Кобзарі», у 
Романчука. Є в тетр. № 3.

ВЬстн. Европ. 1827 р. № 22; 
передруковано в «Основі», 
в «Кобзарі», у Романчука. 
О в тетр. № 3-й.

Галичині надруковано О. Ко- 
ниськім в часописі «Світ» 
1882 р. № 14, а в Россії 
в «Кіев. Стар.» 1888 р. № 5 
А. Потебнею; передрукова
но у Романчука. С в тетр. 
№ 3-й.

Полтава 1831—в тетр. Там-таки, як і останнє. 
А? 3-й; 25 февр. 1832 у 
Романчука, як і в ^Кіевск. 
Ст.» 1888 р. № 5 по авто
графу.

21) До Гриц. Осиовья- 
неика: „Ой час би, 
Грицькуи......20 февр. 1832
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24)

Кіев. Стар. 1897 р. А» 3.25) «
9 іюня 185)

26)

27)

Кіев. Стар. 1897 р. Лі 3.28) «

Кіев. Стар. 1897 р. Л» 3.29) «

1897' р. Лі ЗЗО)
. 26 іюня 1851

«Кіев. Стар.»

(до-
. 20 іюня 185 І

»
. 23 іюня 1851

Кіев. Стар.» 1897 р. № 3; пе
редруковано у Романчука.

«іііев.‘ Стар.» 1897 р. № 3.

23) На відьїзд Н. М. .7. 
В тетр. № 3-й за
головок такий: «На 
отьЬздь статсь-се- 
кретаря И. М.. Іон- 
гинова изь Полта
ви, вт» заключеніе 
окончательн. попи
таній и випуски вос- 
питанниць тамопіпя- 
го ипстит. благор. 
дівиць и раздачи 
пмь наград'ь. . . 22 мая 1812 
,,Сидить Петро у 
Полтаві". . . 24 іюня 1818 
.,//<■/дудливсь чию, 
тай сам не лнаю“ 
«Були-ж ми і в 
Свнтогорськім» (до 
Апдр. Андр. Ваг- 
нера) . . • .12 іюня 1851 
«Голився я па тиж
день р а в» 

.нього-ж). .
«Як тільки задзво
нять чотири годи
но» (до нього-ж). 21 іюня 1851 
«Послухав жінку 
(до нього-ж) .

«Ой, мені тяжко», 
(до нього-ж) .

31) «Он покинув Петро
хатку» (до нього-ж) 26 іюня 1851

32) ..Андрію, Андрію, 
розміркувать н е
вмію" (до нього-ж). 29 іюня 1851

«Кіев. Стар.» 1897 р. .V: 3; 
надруковано у Ромавчука. 
С в тетр. А? 3.

«Кіев. Стар. 1897 р. А? 3.

«Кіев. Стар. 1897 р. А: 3.

«Кіев. Стар. 1897 р. А) 3.
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33)

№ 3.«

1897 р. А» 3.35)

1897 р. № 3.

март 1852

дек. 1853

Примітка: Порівняння текстів друкованих і рукопис
них виявляє багато одмін, але не варт їх приводити, коли 
нема під руками автографа. Видно зразу, що найбільш по-

. 411 На побіди над тур
ками в 1853 р. 
«Сидить Абдул».

«Кісв. Стар.» 
частина

«Кіев. Стар.»

«Кіев Стар.»

«Кіев. Стар.»

..А що-ж оце.
Андрію?* (до ньо-

. . ЗО іюня 1851 
бродиш. 
(до ньо-

. 23 янв. 1852 
місяць у

, з епігра-

«Кіев. Стар.» 1903 р. № 9; 
передруковано у Романчука.

1897 р. № 3-й: 
передрукована у 

Романчука (ст- 414).
Кіев. Стар.» 1897

1897 р. № 3; 
передруковано у Романчука 
(ст. 442).

«Кісв. Стар.» 1897 р. № 3.

Надруковано 10. Романчук. в 
Зап. Наук. Тов. ім. Шевч. 
т. 60. Є в тетр. № 3.

«Кіев. Стар.» 1887 р. № 12. 
а по другій рукописі 1897 р. 
№ 12; передруковано у Ро
манчука. Єсть у мене в кіль
кох рукопис, не автографах.

го-ж).
34) ,.Де ти 

моя доле' 
го-ж).
„Світить 
віконце “ 
фом: ..Пішла слана 
Станпслава“ (до 
нього ж про награ-
ду орденом). . . 23 янв. 1852

36) „Ом де-ж вона за
летіла" (до нього-ж 
та все про той же
орден) 23 янв. 1852

37) Гай гарна-ж та
галка біла“ (до ньо
го-ж і про теж). 13 февр. 1852

38) ..Ну вже таки да
лась в знаки“ (до
М. Н. Лонгинова 
про те-ж).

39) _Ои час їхать, Ма- 
русенько" (Пісня
Соніної мамки). . 16 окт. 1852

40) Нагайка (До І.Сли- 
впцького). . . . ЗОнояб. 1852
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45) На закінчення екза
мени: -У Полтаві,

44) „ Чого ви, Пранці, 
розсвербілись?" (До 
Франції з поводу 
союза її з Англією). 20 дек. 1853

в руко
Одарку“; 2) Замість „Мудр 

рукописі „Ледрю-Роленки ті 
місті про Ледрю

Кіев. Стар.“ 1897 р. № 3: 
передруковано у Романчука.

Примітка: Серед моїх матеріалів є листочок з цимі 
віршами; текст дуже близький до надрукованого в „Кіев 
Стар.“,—навіть і примітки до нього сливе такі самі. Пр< 
те е кілька одмін, на мій. погляд, значних; подаю тут дв 
найголовнійші: 1) Замість Ординську панночку Одарку* 
як надруковано в „Кіев. Стар.‘‘ і у Романчука, 
писі—„Горлянську Ганну чи 
Роленкв та Бланки“ — в 
Бланки", бо звичайно річ іде в цьому 
Роллена.

..Кіев. Стар.“ 1896 р. № 1, 
по другій рукописі 1897 р

42) пЩо там у хрі-
на" (На побіду 1>е 
путова над турками 
(до II. І. Лонги- 
новоі) 12 дек. 1853

43) „Ой не мандруй,
султане" (Рада
султанові . . . 16 дек. 1853

Кіев. Стар.“ 1887 р. № 12, 
а по другій рукописі 1897 р 
№ 3, звідкіля передруковане 
у Романчука. Останній ва- 
рьянт далеко кращий.

„Кіев. Стар.“ 1897 р. № 3; пе
редруковано у Романчука.

псований варьянт в „Кіев. Стар.“ 1887 р- А» 12; воно й не= 
диво, бо д. І. II. Сокальскпй, пересялакчн вірші ці дсі 
друку, каже, що він записав їх в Одесі, але, видно зразу- 
не з орігиналу. Краще текст в „Кіев. Стар.“ 1897 р. А» З— 
але і тут одне місце треба виправити: в четвертому куп
леті остання стрічка надрукована: „Тинхву в ніс встромили“- 
і так ця стрічка попала і в видання 10. Романчука, а між 
тим очевидячки повинно буть „ІГинхву"—дуже відомий ви
раз: „пинхву в ніс встромити1'; так і є в одній моїй ру
кописі, що була в паперах батька мого.
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50)

51) „ Сидить бать к о
на лаві* (до неї-ж) 31 дек. 1855

52) „Володьку,

„Кіев. Стар." 1903 р. №9; пе
редруковано у Романчука.

Л» 3; у Романчука надру
ковано знов по іншому тек
сту. який зовсім похожий 
на той, що в моїх матеріа
лах записам в тетр. № 3.

Надруковано 10. Романчук. в 
Зап. Наук. Тов. ім. ПІевч. 
т. 60. О в тетр. № 3.

„Зоря" 1896 р.; передруковано 
у Романчука. О в тетр. № 3.

Кіев. Стар,“ 1901 р. Лі 5; 
передруковано у Романчука.

славнім місті, бу
динки біліють". . бфевр. 1854

461 До Юхима’. „Що
там пани народ 
мутять". ... 22 янв. 1855

47) Матері вдові (на 
смерть чоловіка 
Н. А. Купчинова): 
„Не виглядай, ма
тусенько". . . 20 септ. 1855

48) Полінаищі (доньці
II. II. Гулака Апо- 
л і парії)! ..Коли-б 
тебе, ГІолінашко". 23 дек. 1855

49) А. II. А—й Г—ь: 
-Віє вітер, несе 
пташку" (доньці 
Аполінарії). . . 24 дек. 1855 . 

..Текла річка неве
личка" (до неї-ж). 27 дек. 1855

не ка
зись!" (Запрошення 
на вечір Влад. Ал-чу
Пр—му). . . . 16 янв. 1856

Перші два куплети надруковані 
були у проф. Петрова (ст. 
71). Цілком надруковано в 
„Кіев. Отар." 1901 р. № 5; 
передруковано у Романчука. 
В в тетр. Лі 3-й, але тільки 
2 перші куплети. Вірші ці 
були покладені на ноти проф. 
Харьк. Ун. А. Ставислав- 
ським.

„Кіев. Стар." 1901 р. № 5; пе
редруковано у Романчука.

„Кіев. Стар." 1903 р. № 9; пе
редруковано у Романчука.
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57)

56) Сину моєму: 
лисі. було"...

„ Ой и є д а р м а. 
Катує, ненькои.

(Кат. Гр. Іванчиній-
Писаревій). . . 31 ію.ія 1857

58) Псалом 123-й: „До 
тебе, Господи, що
там живеш на небі“ 18 иояб. 1856

59) Псалом 139-й: „Чи 
ще-ж Ти, Господи,
мене не розізнав“. 25 нояб. 1857 

601 Псалом 133-й: „Не
ма вже й кращої 
людської в світі долі*. 7 дек. 1857 

61) До Варки: „Ну, дя
дино Варко!“ (Вар.
Іван. Купчиновій). 28 дек. 1857

55) Упадок віка (Пе- 
рероб. Лєрмонтова 
„Печально я гляжу 
па наше нокол Ьяье" 24 мар. 1856 

„Ко-
. 2 мар. 1857

У проф. Петрова (ст. 70): і— 
редруковано у Романчуш 
Є в такому-ж тексті, і 
тетр. № 3-й.

Уривки надруковані у про— 
Нетрова (ст. 67). Цілком- 
Романчука. Є в тетр. .V: 3= 
в такому-ж сливе варьян

Надр. Ю. Романч. в Зап. Нас 
Тов. ім. ІЛевч. т. 60. Є 
тетр. № 3-й.

..Кіев. Стар.“ 1903 р. № 9; п 
редруковано у Романчука

62) Псалом 140-й: „О 
вирви. Господи, ме
не з рук чоловіка". 7 дек. 1858

63) Псалом 91-й: „Хто 
в Божій помочі на
дію положив". . 14 дек. 1858

Кіев. Стар.“ 1903 р. № 9; в 
редруковано у Рояанчук?=

53) „Скачи, мати, се
ред хати“ (до своєї
жінки)....................... 21 янв. 1856

54 ) До Любки (23-я ода
Горапія). . . . 16 мар. 1856

В виданню Романчука; друку 
ЄТЬСЯ в НІЙ КНИЗІ ПО ТЄТ] 

№ 3-й.
В виданню Романчука; друк- 

еться в цій книзі по мо 
матеріалах № 2 и 3.

В виданню Романчука; друк 
ється в цій книзі по мо 
матеріалах А° 2 и 3.

В виданню Романчука тільї 
частина (пісня); а все кадру 
ним в Зап. Наук. Тов. і 
Шевч. Є в тетр. № 3-й.

В виданню Романчука: друк 
ється в ціп книзі по дат 
ріалу № і.

В виданню Романчука; друк 
ється в цій книзі по мат 
ріалу -V і.
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Без дати.

а н.

я і~ •'

') Якийсь-то...
2) Пан...

4) Перед нами...
5) Кажи правду...

Надр. 10. Романи, в Зап. Наук. 
Тов.ім. Шевч. Т. бО.Євтетр. 
№ 3.

13 броні. Д. Мордовця „За кра
шанку писанка"; (С.ІТ.Б. 
1882 р.) надрук. невелич
кий уривок. Надруковано 
цілком у Романчука.

'-) 13—15 стрічок нема зов
сім

:)) Як тут пита...

64) До Івана Сливиць-
кого: ..Куди не йшло,
Іване" 9 пояб. 1860

65) (П. А. Кулішц')
„Козацька мати":
„Та й хвацька-ж
то колпсь була".

1. Якийсь десь ’) пан ясневельможпий,
12) гордий, і заможний
(А може був то й лях),
Як-раз утрапив на свій шлях,

5. У пекло до Плутона.
Не всиів відважить ще й пок.юна,
Як тут спитав 3) його Еак: 
..Ну. на тім світі що ти. як, 
Чим був ти, де родився?

10- Як жив і чим живився?
Ти перед памп 4) не гріши.
Кажи лиш правду 5), не бреши!" 
Пан глянув: перед ним мужик;
А пан наш не привик,

15. Щоб так мужик з ним обьяспявся 6).
,- Я з польскего єстем папьства4* —

Ця байка, як і слідуючі за нею, надруковані, як я сказав ра
нніше, в впданшо 10. Романчука, але текст в них трошки розіхо- 
диться з тою рукописью, яка прислана була мені; через цс я, дру
куючи по тексту Романчука, дам тільки найважпійші варьяпти.

Крім цих 65-ти певних піес II. II. Гулака-Артемовського, умі
щаю тут-же і ті три байки, які приписують його творчості, але без 
усяких доказів. Уміщаю я їх тут для того, щоб дати змогу легше 
наводити справки тім людям, яким або відомо що-нсбудь про ці бай
ки. або посчастить як-небудь довідатись про них.
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') Був властним...

м У х а.

(Без заголовка).

Чужеє їсть та попиває, 
А в дяку іце тобі 
Тебе-ж. гадючая кусає.

8) Добра багацько-б нг 
[били.

1. Та чи не гаспидська ж псяюха 
Отся пекельна муха! ') 
Мабудь не Бог її создав!
Та хто-ж її па муку

5. Хоч геть жени, хоч
Вона одно все тілько знає:

') Починаєтся зовсім інакі 
Нічого на світі гидчійш 

нам наслав?2) Я не знаю й не чував, 
лай, хоч бий, Як он, я пекельна муха'.

-’) Замісць цієї стрічки, сто
[дві:

Ця клята муха, кожний ’ 
Усім і всяк надоідае:

Вельможний зизом одповідав:
„До півдня спав, до півночі! обідав;
Був владзним 7) паном на Волині14.

20. —„За сеє тобі пасти свині! “ —
Еак так папу присудив
І вельми сим Плутонові вгодив.

Як би і в нас таким судом судили.
Багацько-б свинопасів наробили 8)

Ця байка тільки і відома мені з нрисланної до мене рукоп 
без усякої дати і без усяких приміток, де і як записана вона.

1. В якому-сь то шинку, звичайно не в сільському,
А в городському,
Бо іі вікна там великії були,
Зібралось челяді чи-мало

5. І мов ті бджоли загули.
Аж ось—не знаю, відкіля він взявся— 
Непевний той Ілько 
(Він полпгачом звався,
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Таких у нас багацько на біду 
Турнеш ледащо ген із хати, 
А скаже: „я з їм не в ладу, -• 
Зовсім його не хочу знати."!

А прозвиїце йому Хилько)
10. У хату уступає

І шапки не скидає.
.Мерщій до покутя, сусідів розіпхав, 
Чужу горілку нити став.
Скопплив губу, вередує

15. І піднімає всіх на сміх,
Із парубоцьтва глум кемзує,
Ні за що має вже їі старих, 
А сам з дівчатами жартує.
От парубки мовчали та мовчали

20. Та потім разом розмахали 
Хилька, шпурнули у вікно,— 
Аж хлопнувся на улпці в багно. 
Лежить Хилько тай каже: 
..Нехай їм мати вража!

25. Я й сам хотів уже іти.“



П. 0. Науменко. ,,Музйка“ (з Міцкевича) 1830 р.

1

Друкуючи додаткові матеріали Гулака-Артемовського, я зазва 
чив той факт, що значіння Гулака, як українського письменника, 
побільшується його впливом на молодь, особливо в Харькові, де він 
був професором університету, і де, як відомо, заклався було центр 
паціональпо-просвітної роботи па Україні в перші десятки літ 19-го 
віку. Крім відомих в літературі фактів харьківської продукції в міс
цевих журналах, альманахах, збірниках в 20-х—40-х роках, часто 
доводиться зустрічатись з матеріалами рукописними, які зберігаються 
в приватних библіотеках. У мене є, наприклад, ціла тетрадка під 
заголовком „Лмра, або зібрання скумпапацій (?) студ. Нудьги, „Харь- 
ків 1849 р. Про цей збірник я скажу докладнійше в одному з даль
ших випусків моїх „Матеріал і в “. Тепер зупинюсь ' на другому факті- 
на одному невеличкому творі, який, здається мені, знаходиться в без- 
посердньому звязку з авторитетом и впливом Гулака-Артемовського.

В паперах мого батька збереглось скільки-сь його власних проб 
віршування за часи його студентства в Харькові (1828—31 р.). Се
ред цих віршів є переробка відомої балади А. Міцкевпча «Ншіагг», 
яка в россійському перекладі має заголовок ,.Гудошпик'ь", а батько 
мій по українськії дав заголовок „Музика". Батько мій. Павло Оси
пович Науменко, родом з Полтавщини, з г. Лубень, 16-тп-літнім 
хлопцем, закінчивши середню школу, вступив в 1828 р. студентом 
в Харьківський університет, який і скінчив в 1831 р. Як видно з 
університетського диплома, він на Философському факультеті по Зті- 
ко-фнлологпчному отділу проходив, між іншим, курс польскої мови; 
курс цей заведений був в університеті з самого початку, і, як відомо, 
лектором польскої мови був який-сь час і Гуляк, але не тоді, коли 
слухав цей курс 11. О. Науменко. Слухачем Гулака він був, але в
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Переклад, або краще сказати—переробка, з Міцкевича зроб
лена II- О. Науменком тоді, як йому було тільки 18 год; подається 
вона мною тут тільки через те, що ця піеса е свідок, разом з другими

Після II. О. Науменка не лишилося ніяких інших творів на 
українській мові. Дуже ясно, через що воно так склалося. Як видно 
з усього, спеціально поетичної риси у нього не було, а зараз но 
скінченню університета, в 1831 році, він став учителем в той період 
російської внутрішньої політики, коли для українського національного 
діла не було простору, бо скрізь запанував відомий лозунг „офпціа- 
льної народності". Я памьятаю батька мого, починаючи з тої пори, 
коли він, прослуживши вже чи-мало год па ііедагогичній ниві, став 
директором гимназії в Білій-Церкві. Було це в 1856 році, саме в 
ті часи, коли стало легше дихати російському суспільству. Одбувши 
в ке 25 год педагогичної служби при Миколаївському режимі, трудно 
було йому зразу-ж перетворитися на другу постать і стати в ряд 
свідомих українців; але, як в недагогичній роботі він своєю взагалі 
гуманною душею і щирістю став в рівень з кращими педагогами 
того часу, так і в національному українському рухові він не тільки 
не був ворогом його, а навіть в семьї нашій дуже часто чулось в 
розмові українське слово, переважно з уст батькових, не кажучи 
вже про те, що серед дуже маленької батьківської бібліотеки були 
українські книжки і метелики, які саме тоді (в кінці 50-х і з по
чатку 60 х років) почали друкуватись. Мушу сказати, що першими 
моїми власними відчуваннями в собі української стихії я обовьязан 
батькові: і досі держаться в моїй памьяті прислівья, анекдоти, окремі 
вирази, якими він пересипав свою розмову; а першими вратами моєї 
української науки були ті метелики, які я брав ще малою дитиною 
для читання з шафи з батьковими книжками.

ті годи (1828—31) Гулак викладав, як профессор, історію, географію 
та статистику. Памьятаю добре, що батько мій, і на старості своїх 
літ, часто згадував про Гулака, як про свого профессора. Певен я в 
тому, що сама думка у батька мого взятися за переклад на україн
ську мову „Пи<іагг’а“ Міцкевича заявилася під впливом Гулака, тим . 
більше, що незадовго до того (1827 р.) сам Гулак зробпв такий-же 
перетвір з Міцкевича „Твардовський"; та п взагалі Міцкевич в кіпці 
20-х років, як сказав І. Кир'Ьевскій, був для письменників в Росії 
„любим-Ьйшим'ь властителем! думь“.
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Іакіх 1о (1/іасІек, _]ак зіхуу.
/ 8Ї\уд, ай сіо рази Ьгойа?
ІОхуа^ "<> сіііорсиукі росі гек£ усіосЦ, 
\\;іо<1а пііпіо пазхеі піму.

Ходи лиш, дідусю, до нас погуляти!
Ми після жнивів

Що Біг дав—поділим; ще вспіеш допхатись 
В село, як хотів.

Музика.
(З М и ц ьк е в и ч а ).

Дідусь іх послухав: прийшов, поклонився, 
Хлопьят посадив.

1 сам в серединці між ними усівся.
На радіш, глядів.

Дідусик на кобзоньку гра і співає.
Хлоньята—в дудки:

Позвімо ми діда, нехай завертає 
На паши лужки.

фактами, того настрою серед молоді 20-х років, який одбивався тоді 
в замірах розвинути свою рідну літературу, і якому дуже незабаром 
поставлена була перепона офиціальними заборонами і утисками.

Щоб видно було, наскільки переробка близька до оригпналу, 
подаю тут перший куплет баллади Мицкевича «1)исіаг2».

Який то дідусик. як голуб сивенький.
Із дітьми бреде?

Він трохи зогнувся й борідка сіденька.
До пояса йде.
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Взяв кобзу у руки і, горло зогрівши
Вареною, сів;

Моргнув на хлопьяток—й оттак прила,шившись.
Заграли під спів:

„Мовчіть, люде добрі! усядьтесь тихенько!"— 
Дід так ім сказав.

Тоді і заграю вам, дітки, гарненько®.
Що-ж грати мав?

Ведуть вони діда і там посадили, 
Де стіл іх стоіть.

Дали йому їсти та іцен попросили 
Вареної пить.

Як се тут уміст! заграли і дудки.
II бубон загремів,—

Співають бабусі й дівчата-голубки.
Обхбдя круг пив.

Як швидко і вмовкли бубон і всі дудки!
Покинув осінь (?),

До діда бабусі й дівчата-голубкі 
Всі навперегін.

Здоров був, дідусю! О як ми всі раді, 
II 1,0 впору прийшов!

Мабуть іздалека тебе Біг провадить?
Здоров був, здоров!

У його, бач, кобза, багацько і дудок!
Заграйте-ж ви нам!

ми за цю ласку харчів дамо з клунок.
Подякуєм вам.
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движе,—

Як от на травиці пушок щось колише. 
Хоть не шелесне.

Так на грудях їй сорочку щось 
Не 4уть-же, чи п дхне.

Здавалось в лиці, що душа в їй не тужить, 
Сама-ж не смутна,

Не то і весела, а тільки щось дуже 
Гадала вона.

Всі слухали люде
Та не розуміли,— 
Я, плакавши гірко, 
Все далі ішов.

Як хто мене пойме, 
Щось в сердці ночує, 
Заплаче зо мною,— 
Вже дальш не піду".

Стояла дівчина, віночок сплітала, 
А близько її

І парень хороший; йому видавала 
Цвіточки свої.

„Вдовж Німаня йшов 
Кріз села і бори, 
Із поля на поле.
і пісню співав.

Тут кобза утихла, й дудки перестали.
Дід в поле глядить,

І очи його там кого-сь зуздрівалп,— 
А хто-ж там стоііь?
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А в тім вона з пазухи листик виймає, 
Ізжовк.іий, сухий.

Погледів на його, геть-геть відкидає 
Від себе мерщій.

Сьому ти весільний вінок наділяєш
Із різних цвіточків червоних, гарненьких; 
Другий-же парнище тебе так кохає! 
Сьому ти весільний вінок наділяєш,— 
Нехай-же другому ті сльози миленькі, 
Нехай-же ті щоки, що їми палаєш,

„Для кого весільний віночок сплітаєш
Із різних цвіточків червоних, гарненьких?
Яким-же счасливим того ти ставляєш, 
Для кого весільний віночок сплітаєш!
Мабуть, що тобі той по серцю миленький,— 
Те кажуть і слізки, якіі путаєш.
Дія кого весільний віночок сплітаєш
Із різних цвіточків червоних, гарненьких?

Назад відвернулась, пішла пріч од його — 
II на небо глядить.

Чого-ж закрасилась? чого-ж ще пріч того 
І слізка блестить?

А дід наш мовчить все та бринька потроху— 
II очей не зведе

З дівчини, і рану їй тяжко-глибоку 
На серце кладе.

І знову взяв кобзу і, горло зогрівши
Вареною, сів,

Моргнув на хлопьяток—і, знов приладнавшись, 
Заграли під спів:
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Коли вже сьому ти віночок сплітаєш 
Із різних цвіточків червоних, гарненьких.

Він дуже журився, але іцо й одного— 
Ніхто і не знав;’

Покинув громаду після. —ще пріч того 
II на дім не вертав.

Коли-сь мандрував я по світу чужому—
II в Кролевець забрів;

Тоді-ж який-сь парені, па судні морському 
Із Литви приплпв.

Тут гомін піднявся і різні помовки:
Які тут були.

Всі кажуть: цю пісню співав хтось та мовчки;
Що, хто і коли?

Дідусь підняв руку й просив їх мовчати.
Скажу вам, відкіль

Приніс я цю пісню, хто вивчив співати,— 
Він може звідціль.

Ішов я до його — він косо дивився, 
Але не тікав,—

Я бачив частенько, чи зірочка зійде,
Чи місяць блестить,

Як скрізь він по полю далеко аж пійде 
І в землю глядить.

Не раз з обірвали сидів він у полі
На вітрі й дощі:

Та дарма він думав: гірку мою долю 
Ти, вітре: умчи!
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Йому так, біднязі, слізки й полилися, 
Тоді, як я грав;

За те-ж як сердеги ми з ним обнялися, 
І я заридав.

А я собі мовчки крій його усівся, 
Заграв і співав.

Літа всі, що дарма мої тут пропали — 
В тім тілько гріх мій;

А відціль відхожу без всякого жалю.
Бо й був, як чужий.

То ти аж до гробу вірненьким зостався.
Навпієля-ж. сказав:

І

Відколи я жити став між обірвали 
І жив сам собі,—

Відтоді всі люде були ворогами 
Невірними мні.

Тоді-то ми кожний другого спізнали 
П були, як брати;

Сидів він все мовчки; мені-ж не пристало-б 
Багацько верзти.

Але вже як сохнув, так сохнув потрошку
І мучивсь все він.

— Мала вже—промовив — мені тут доріжка,— 
Що-ж? Божий закін!

Навпісля-ж того, як од долі він теї 
Не знав, що й робить,

Я панькавсь крій його, хотів од всієї 
Души пособить.
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це на в кишеньку—

Ти знаешь ту пісню, якую частенько 
Співав при мені;

Слова тобі звісні, і вмієш гарненько 
Па голос її.

Як тут і дідусикть замовчав: з кишені 
Листочок впііма,—

Та вже між юрбою давно отієї 
Дівчини нема.

Іди-ж ти вдовш річки, що Ні.манем зветься!
Там може ще є

Така, що ця пісня аж дойде ій серця,
І слізки прольє.

Іще-ж єсть у мене листочок сухенький
И волосся з коси,—

Гаразд вмій ту пісню! та 
Ото й скарби всі!

Дідуся наділить, до себе ще й прийме.
Скажн-ж ій... Як тут

І вмокнув—і Божої Матери імья 
Вже тільки-що чуть.

Він. тільки що теплий, мав ще щось сказати, 
Та вже не зумів,—

Вказав лиш йа серце—-й куди поглядати 
На світі любив.

Тобі все дарую (а ти не гнущайся), 
Що тільки я мав.
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І

Здалека забачив він плахту і юпку 
(Закрита-л: була),—

Ішла з яким-сь парпем, побравшись за руки, 
Та швидко й зайшла.

■

х

Біжать всі юрбою до діда, питають:
Що, що він сказав?

Чи знав, чи не знав він, — того не вгадають, 
А тільки змовчав.



Варшава,

поема невідомою автора 1831 р.

■

В „Кіевской Старині" 1887 р. в № 6 — 7 була надрукована 
„Малорусскал политическая сатира XIX віка" (стр. 510—522) з ко
ротенькою передмовою, мабуть, самого редактора 0. Г. Лебединцева. 
Зміст цієї сатири, як сказано в передмові, мусить довести поляків до 
переконання, що „политическая ихь судьба безповоротно рішена 
всімь ходом’ь исторической и строемь государственной ихь жизни, 
что королевство ихг вь принципі; бьіло аномаліей п абсурдом!,, что 
воскресить СГО ПЄВОЗМОЖНО, II ЧТО потому ИМ'Ь не остается ничего 
боліє, каїсь подчпниться гигаитской силі, ихь покорившей, и жить 
вь мирі сь русекими". Перечитавши цю пієсу, навіть в тому тексті, 
який поданий був в „Кіев. Стар.“, можно зразу побачити, що в 
словах автора передмови більше сказалось його власне переконання, 
ніж та думка, яка була у автора самої пієси, особливо в тій частині 
її. яка вацрукована. Це зовсім не єсть политпчна сатпра,—це більше 
походить на яку-сь історичну поему, особтиво, як що приняти до 
уваги ще й протяг її, якого у редакції „Кіев. Стар.“ тоді не було. 
Діло в тому, що до редактора був надісланий з Галичини список 
цієї пієси, переписаний в Сухоставі „26 января 1843й Іос. Любо- 
мпромь Семеновичем, з заголовком' „Критика ІІольскаго царства. Со- 
чпненіс Василія Ростовецкаго на Волині 1832“. Текст страшенно 
попсований і по мові, і по віршу, і навіть по змісту, що буде видно 
далі. Хто був цей Васплій Ростовецькпй і чп насправжки він був 
автором—це діло зовсім невідоме. Видно тільки, що, автору—як каже 
автор передмови—„кто бьі онь на білль, нельзя отказать вь знаній 
исторіи, пониманіи ея хода, политическомь чутьі и такті".
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В моїй власній бібліотеці є рукописи з заголовком „Варшава'* 
Писано іп 4° на старому папері (водяний знак—1835); писано з 
помилками, більш усього проти вірша, і де-іцо перекручено. Всіх 
листків 21, але кінця нема. Перечитавши то рукопись, я побачив, 
то це єсть екземпляр тої-ж самої піеси, що була надрукована в 
„Кіевск. Старині", як твір Василя Ростовецького, але з протягом її 
змісту удвоє більше: в „Кіевск. Стар." надруковано 33 строфи, а в 
моїй рукоппсі пієса обривається на 70-й строфі, хоч видно по змісту, 
що кінець де-сь вже близько. Уся пієса, яку можно назвать поемою, 
складена на зразок „Епеіди" Котляревського, Вояж геп. Беклешова" 
(„Кіев. Стар". 1890 г. №3) і других старих поем: кожна строфа в 10 
рядків, склад—чотпрьохстуиневпй ямб.такеє-ж черговання рихм. Зміст 
поеми викликаний був польсккм повстанням 1830—1831 року.

Починається поема з того, що не слід було полякам іти проти 
Москви вже хоч би й через те, що Москва дуже сильна. З поводу 
цього іде перегляд, коли, де і як Москва показала свою силу (строфи 
1 —12). Починаючи з 14-ої строфи, автор переходить до Нольщп, 
показуючи хронологично найголовнішій моменти в її історії. Давні 
часи—сила Нольщп (стр. 15 ; 16); скоро пійшов розлад, найбільш 
через сваволю панів ї шляхти на сеймах (стр. 17—20), а після Ягел- 
лонів стало ще гірше, коли великії пани, увійшовши в силу, почали 
робити утиски дрібній шляхті і посполітим, а потім завели сварку і 
між собою (стр. 21—27). Далі іде ніч про утиски поляками україн
ців (русинів), через що почалась боротьба між їми, а скінчилось 
зьєднанням України з Москвою (стр. 28—31). Після цього автор пере
ходить до політичного розруху Польщі! і дуже швидко підступає до 
моментів поділу її (стр. 33—35). Далі іде річ про боротьбу конфе
дератів з Станиславом Августом (стр: 36—37), про утиски конфе
дератів од Москви (38) і про старання Стапислава Августа завести 
добрі порядки, але-ж зї сторони панства були заходи проти короля, 
через що все пішло не в лад (стр. 39—51). Потім переходить автор 
до благоденствія Россійської Польща (стр. 52—54) і до того, як 
Поляки 15 год, сидячи неначе смирно, готувались до повстання, 
яке закінчилось' повного побідою над ними російського війська і ка
рою бунтовннків (стр. 55—65). В кінці автор обертається до поля
ків з покликом і совітом, як далі слід жить (стр. 67—69), але на 
ньому обривається рукопись. через що фінального акорда поеми ми
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поляки були
вже

командир,
Ів.
взята була їм Варшава, 
Пригадавши ці дати, я 
строфи:

’) Оффиціально гр. Паскевпч-Ернванеький визначений був головним ко
мандиром після наглої смерти Дибича од холери.

не знаємо, хоч догадатись не трудно: совіт, з патріотично-російсь
кого погляду, покоритись своїй долі і не шукати чого-сь іншого.

Коли-ж ця поема була написана? Дату дає остання, незакінчена 
Як пригадаємо собі, початок повстання, а особливо в 

1831 року, був дуже счасливпи для поляків: Дибич 
не раз було побите, про що говорить

70-а строфа.
перших місяцях
мляво вів війну; військо його
і автор в 58-ій строфі:

Но Дибич дибав помаленьку 
1 слабо в ділі поступав,
Царь, бачивши войну слабеньку.
Другого командира дав

Хоч ще за командування Дибича 14 мая 1831 р.
дуже побиті при Остроленці, але-ж справжній розгром їх почався 

тільки з іюня місяця, коли прибув до війська новий командир, гр.
Хведоров. Паскевпч — Ериваиський, після чого в кіпці августа 

а через місяць і зовсім скінчилася війна, 
і обернусь тепер до псрших'ь віршів 70-ої

Як ви цього хвалились літа, 
II 1,0 счасливо войну вели, 
Казали люде всього світа: 
1 так, поляки верх взяли.

Очевидячки, автор написав свою поему не пізнійш кінця 1831 р., 
а через цс і дата, яку поставлено в тексті, надрукованому в „Кіевск. 
Старині**, цеб-то 1832 рік, виходить невірною. Не меньш непевності 
1 в другій даті, яка поставлена там, цеб-то, що поема складена на 
Полині. Перечитайте її од початку і до кінця, і ви нігде не знай
дете і натяки на те, щоб в мові виявився волинський елемент, а без 
цього не обійшлось-би, як би справді автор був волинець, писавший 
в початку 30-х років, та ще пдуховна особа, як догадувався редактор 
«Кіевск. Старини». В мові цієї поеми багато русизмів, яких доволі 
зустрічаємо у тогочасних авторів лівобережної України (Котляревський. 
Гулак-Артемовський, Вілецькпй-Носенко), а поруч з тим багато слів 
тпппчно-лівобережних: дражнитися, припадок (у Котляр., а правоб.
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Імья Василя Ростовеїтького зовсім невідоме ні з яких джерел, 
окрім тої рукописі, яка була прислана з Галичини до редакції 
«Кіевск. Стар.», і на якій значилось в заголовку, що „Критика 
польского царства—сочипеиіе Василія Ростовецкого". Редакція «Кіев. 
Стар.», як ми бачили, з самої тільки піеси робить свій присуд, що 
автор був чоловік освічений в науці історії. іЦо-ж прийдоться ска
зати, коли ми додамо до тексту поеми ще ті примітки, які знахо
димо в моїй рукописі і яких бракує в тексті «Кіевск. Старини»? 
Приміток цих багато, і всі вони свідчать, що авторові поеми дуже 
знайома була історія Россії. України і Польщі!. Як би справді ця 
поема була переписана з автографа, або близької до автографа копії, 
то напевне попали-б туди і дуже цікаві примітки автора, і дата 
була-б без помилки (1831-й, а не 1832-й рік). Через це я думаю, 
що, набудь, Василь Ростовецький, був тільки переписчиком, якого 
найбільш зацікавив самий текст, а не примітки. Заголовок „Критика 
польского царства“ теж, мабуть, появився пізнійше, бо на йому видно 
сліди тенденції, яка може зьявилася на Волині, а ще певнійше—в 
Галичині; в моїй же рукописі заголовок —просто «Варшава», що

випадок'), опріч, доводити, зграя, ручпй і т. д.. Зустрілося тут тільки 
слово баналюка, яке відомо в Галичині, хоч не можпо з певністю 
сказати, що нема його і в мові лівобережній. Найбільш мене наво
дить на думку про лівобережне походження цієї поеми те, що із всіх 
досі опублікованих пієс такого складу і характеру нема ні одної ні 
з Волині, ні з Поділля, бо й справді не було ще тоді розвинено 
серед інтелігенції цих країв того літературного почуття до творчості 
на своїй мові, яке ми бачимо в Полтавщині, Харьківщині і Черни- 
гівщипі. Пригадаймо собі, крім „ЕнеідіГ Котляревського, творів 
Гулака, Білецького-Носенка, Гребінки, такі піеси, як: одп-сатіри на 
побіли над Наполеоном (Кїев. Стар. 1886 г. № 1 і 4); „Вояж 
Беклешова“ (Іьід. 1890 г. № 3); „Старнпное малорусское стихотв.“ 
(Іьід. 1889 г. № 10) і навіть „Скорбь кіевляїгь о потер!» Магдебур. 
права' (Іьід. 1882 р. Лі 5), не кажучи вже про дуже відомії пас
хальні віриш запорожців,—пригадаймо, кажу, увесь цей лівобережний 
і київський літературний матеріал, і тоді зразу побачимо, що і ця 
поема належить до цього-ж самого типу пієс. А коли так, то саме 
по собі виявляється сумління, що ця иіеса волинська, а разом з тим 
і друге сумління: чи був автором цієї піеси Василь Ростовецький?
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В а р ш а в а ’).
Варьянтьі.

1.
') Котрого.

2.
:') Нема цього слова

'■) Не бранился.

иа-

і всі гиіипанці.
3) на нью

апалогичного
(надруко-

І

а сбоку ставлю варьянти по 
Кіев. Стар.“. Примітки автора подаю під текстом удержуючи

Хто світ создав і править світом.
Такті порядок Сам5) завів, 
Щоб сніг не падав з неба літом, 
І сад серед зими не цвів;
Баран з ведмедем не дражнився, 6) 
І з півнем горобець не бився, 
Не пара зайцові коза;
Огонь віск палить, лій селитру, 7)

більше підходить не тільки до змісти поеми, 
заголовку тих часів, наприклад, у Пушкина 
вава в 1828 р.).

Все це наводить мене на думку, що автора поеми «Варшава» 
треба шукати десь в лівобережній Україні. Хто саме був цей автор — 
ніяких не маю натяків на це і тільки сподіваюся, що опублікування 
цієї поеми, мало не до кінця доведеної, та ще з примітками автора, 
може викликав які-сь нові факти з історико-літературних джерел, або 
хоч наведе кого сь па іншу стежку до шукання принаймні тих кру
гів, з яких вийшла ця поема.

Друкую по тексту моєї рукописи, 
тексту „ 
правопис їх.

але і до 
«Полтава»

Ляхи! Нащо вам тес лихо, 
Якого *) нашукали ви? 
Чому-б то не сидіти тихо? . 
Чи вам бурчать проти Москви? 
Чи ви забули, як голапці, 
Всі німці, і всі італьянці 2) 
З французами на неї3) шли? 
Шїстьсот їх тисяч. Що-ж дознали?. 
Біду велику напитали.
їх сотні (нерозібрано) смерть нашли4) 4) Нема цієї стрічки

•) Огонь палить воскт».
лить салитру.

’•) Правопис не пригинала. Де нема слова в рукопису, або його не можно 
розібрати, ставлю в скобках або те слово, про яке догадуюсь, або роблю 
пропуск. І
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3.

Ч смертний боіі

4.

“) Чи нам не говорити небилиці5.

Пух не літає проти вітру, 
І дуб міцвійший, ніж лоза.

Саксонцю віддає ®) корону? 
Все те робили москалі.

') укла.ть
тоже

3) Сам руками .іьва розтерзань

б) птичка
в) свой

10) Могущих
”) царствовали

12) добре
13) все

Чи нам (казали?) небилиці9) 
Про мудрий Брапденбурськпй дом. 
Коли могучі 10) дві цариці а) 
З другими царствами п) гуртом 
Побралися рука за руку;
Щоб добру ,2) дать йому науку; 
Но всі13) з ним ладу не дойшли. 
Один лиш Москалі тягучі,

То правда, що Давид маленький, 
Да Голіафа укатав, ')
Самсон, той -) жидовип дуженький.
Сам льва руками росплатав.3) 
Чи можно по цьому гадати, 
Що-б карлики посміли звати 
Гигантів на смерт(ель)пий бій? 4) 
Хто в ділі важном так гадає, 
В сільце, як пташка, 5) упадає 
1 в кліточці живе вік свій.е)

а) ПримЬчаніе 1-е, Елисавета Петровна и Марія Терезів; давній вь союзЬ. 
Франція. Саксонія, Швеція, воевали сь великимь Фридрихомь II, но не по
вудили его ко уступчивости, тьі.тко россійскія войска завосвали було иочтьі 
всю Пруссію. Бонна сія подь именемь Семи.тКтней.

Хто в ділі хоче бути міткий, 
Нехай припадки всі збере, 
А не один або два рідки,— 
То правду добре розбере. 
Хто Карла бистрого смиряє, 
Скою столицю закладає 
На собственній його землі? 
Ліщинського хто зводить7) з трону, 7) зводнль 

8) даваль
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6.

') Богемці также і моравці

5) і вам

в) Сказала їм пожениться

8.
10) нача.ть

п) пуд

В боях уміли! і ручі,
Весь край його з мечем пройшли.

До січова чудесна зграя.
II 1,0 множилась і без жінок, 
111,0 туркам, вам 5) була страшная, 
Давала добренький товчок.
Велика руськая цариця 
їй указала пожениться 6), 
Домами на Кубані жить, 
Черкесів там собой страшить ’), 
.А не жидів і вас лупить 8). 
Москаль що каже '■')—так і бить.

8) КромЬ
4) войско

7) страшити
8) лупити
®) скаже

Послухав Мустафа француза,
З Москвою воювать почав 10), 
Піймав же добренького туза,— 
Сто пудів и) лиха напитав.
Кагульский день—стид басурманців: 
З малою сплою Румяиців 
Гнав їх, калічив по полях,

о) 3-є. При Легакі, Черномь татари, опустошая Польщу, взяли вь п.тбн'Ь 
ЗІООч д-Ьвокь. кро.м-Ь другихь людей обоего пола.

а) 2-е. Снгизмундь 1. для обезиеченія южньїхь провинній Польшн оть 
иападеііія и грабежа татарь. обіяцалея платить имь вь годі, по 15000 чер- 
вонцевь її давать ніісколько соті, овчинньїхь нагольньїх’ь шусь.

Де ділись кримскії нагайці. 
ІІІ,о вам страшні були не раз? 
Богемці теж і мораванці '), 
-Ховалися од їх підчас.
Червінці з вас, кожухи 2) драли а) *) і кожушки 
Дівчат по двадцять тисяч брали б), 
Опріч 3) муїцип і молодиць.
Де ж теє кожушково військо 4).
ІІІ,о грабило вас, веигрїв, ІПліонско?
Перед Москвою пало ниць.
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9.
Карнаджі припав, *) постидниіі

10.

) тузаль разное людское...

’) А Ннколай масть...

“) Народ возами грозив бил’ь

11.

”) ЗЧИСЛИТЬ СТОЛПІІ сії

,о) Скажу вам, хоть не все оши- 
бусь

**) Шведи по кавказськії гори
*’) Прус, Чорное. Льодовитеє 

море
гі) Китай, Дунай

От що через столітнє времья 
Народ московський поробив;
Він тузив різне людське0) племья, 
А в тім гурті і вас побив.
Ного звать стали вели капом.
Він знов бився з шведом, і з сул

таном,
Землі, людей багато взяв,
І Ннколай честь 7) усугубив: 
Він шаха і Махмуда чубив, 
Народ возами гроти брав в).

’•) А другомить (?) Це помилка 
редактора: в рукоппсі. з якої 
друкувалось (а вона теж у 
мене в руках) стоіть .А. Бру- 
гомндь".

8) І.змаїлов
4) Хотяй
5) о НасанЬ

А на морі Орлов безстрашний 
Турецькі кораблі ужасні
В куток загнав, спалив па прах.

Смпрився, збув біди такої: 
Стидний ’) мир в
Однак не довго був в спокою,— 
Абругамид2) войну начав.
Якої же дознав потері?
Очаков, Ізмаїл 3), Бендери 
Хотин ’)—московський чули дух. 
Як він задумавсь о Іасаві5), 
111,0 лопнув с флотом на Лимані, 
Хоч других бив в Егппті в пух.

Так любо москалям дивиться
На ті далекії краї,
Де їх тепер лежить границя,—
О, як злічить стопи свої9)!
Тут треба книжки перед очи, 
Щоб не зблудити серед ночи.
Скажу, хоч певне й помилюсь 10): 
Швед по закавказські гори п), 
Ирус, Чорне, Льодовите море ’2), 
Дунай, Китай 13), Червона Русь.

Ч( ИҐІ
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12.

13.

14.

оба да

15.

*) та
*) «багацько

в) ... що маоте для нас
7) Ви сказку слухайте без скуки 
“) о

Яка-б цьому була причина. 
111,о москалі мудрують всіх? 
Не другая, а ця ’) єдина— 
Великий край, багато2) їх. 
Царь, як отець; вони, як діти; 
Велить їм діл своїх глядіти — 
Вони і слухають його. 
Він добрих милує, доводить, 
Упрямих, злих по праву школить,— 
Порядок требуе цього.

Так царства, як і чоловіки: 
1 родятся і так ростуть. 
По їм не можно жить на віки: 
Коли час пройде, то й впадуть. 
Розумні люди пас не дурять, 
А сущу правду балагурять: 
Тому народові копець, 
Де меньші старших зневажають3), 
Прав божих, царських не сповняють 4), 4)Правоцарских 
Де правді і в судах ломець5).

Откпнувши всі бапалюкн.
О ляхи! що плетуть для вас0)! 
Всі сказку слухають без скуки 7) 
Да і довгенькую про8) вас, 
Що царства вашого начало 
Од Зимовита лиш настало. 
Ви літ до тисячі! були, 
Той Зпмовпт і Рюрпк славний, 
Царі обидва'-') дуже давні, 
Почті! і літ одних жили.

Счаелпві ви тогді бували, 
Коли наслідственні царі 
Поволі вами ,0) управляли. 
Вони дн.в ваших на зорі ’>) 
Побідамп найбільш 12) греміли,

3) не уважають
не внполняють

б) То і в судах правді томень.

10) По волі вашій
“) Онн знали вашп надзори
11) найболшими
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") На землі своеіі; на краю

16.

17.

5) Що самовластніїй ви народ

Не позвалямт,*

Стовпи залізні бить уміли а) 
Землі своєї на краю *). 
Набралась лиха і німота. 
Два раза Київські ворота 
Уміли брать під вдасть свою б).

А послі пястов -’) ягелонп в) 
До цього :1) счастя вас 4) вели, 
Богемські і венгерські трони 
У волі їх тоді були г)
І вся Литва до вас пристала. 
Тогді то Нольша процвітала. 
Тогді то добре вам було. 
Міста і села населялись, 
Торговая, ремесла взмагались, 
Був лад; ученіе цвіло.

•) А послі пі'х ііюва.и'...
’) До сили... *) іх

При королях цих добрих, любих. 
Би дуже зачали гулять;
Ошибок наробили грубих,— 
Вдасть стали дуже їх стіснять. 
Алберта добре окресали; 
При Александрі доказали, 
Що самовільний єсть народ 5). 
Тогді ви дерева садили; 
Що-ж після вам вони зродили? 
гНепозволяю“ °)!—смертний плод д).

а) 4-е. Болеславь Храбрьій, распространивь преділь; Польши оть ДнТяіра 
до Зльбьі н оті, Балтійскаго моря до Дуная и (?), ве.тЬлт, означить оньїя за- 
лизньїми стовбами.

б) 5-е. Болеславьі оба—Храбрьій и Смильїй.
в) 6-е. Постами назьіваются короля изт, природньїхт» полякові,; ягелоньї 

королі; изі, князей литовскихт,.
') 7-е. Богемні; и венгерці; предлагали имт, свои коронні, оньї ихт» не 

лрьіняли.
О) 8-е. При Іоанн-Ь—Альберт'Ь сд-Ьлано постановлеиіе, что королі, безт, 

сеймикові, и сеймові, ничего не могь д-блать—ни законові давать. н;і пода
тей налатать: даже дило о войни до сейма надлежало, да судьі земскіе—для 
одной ш.іяхтьі. А при Александрі; на сеймі, постановлено, что все. до рес-
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18.
*) ізробить

’)  он знова собнрался

19.

:;) честь

‘) дайм

20.

4) Один других переганяй

Хоть часом сейм і продовжився 
По прану через неділь шість,— 
Чого-ж народ відтіль дождався, 
Якую получив він вість 3)? 
Що воєводам, каштелянам, 
ІИаршалкам, канцлерам, гетьманам 
Староства добрії лани 4);
Ті білого орла піймали я), 
А ті чинів подоставали, 
Та все лиш для себе пани.

А дрібна шляхта чиншовая 
На сеймики бігом біжить, б) 
Один другого перекіияс і), 
Там-то поїсти і почить.

на сеймі сіпублнкн касагощееся, на сеймі сі общаго совіта и согласія поставляємо 
будеть. Современемі сіє общее согласіе взято за единомюсліе, и отсюда 
впослідствіи проіізошло право свободнаго запреіценія (пропуск в рукоп), 
т. е. .не позволяю“; ибо уже ві 1652 году Сьщинекій, депутаті или повірен- 
ннй земскій у.манскаго уізда, бювіпій тогда сеймі сп.мі свободньїмі не мз- 
«0.1Я/О виервюе разорвалі. и сі того времени таковьіе ра-зрьівьі часто бьівали.

а) 9-е. У полякові бюлі важнюй ордені білаго орла, котораго король 
самі собою не могі давать, безі согласія и постановленія сейма.

б) Ю-е. Сеймики проксходилн по воеводствамі ві уіздахі, а главньїе 
сейми—вь містах*, оть короля назначенньїхі. Наконеці. сій послідніе 
всегда бьівали ві Варшаві: тюлько послидній буві ві Гродні.

Що добрих сто голов урубить (?) 
(ізробить) ’) 

Для края цілого в ділах, 
Підкуплеп ньяпиця все згубить 
І цілий сейм розсипле в прах.
Так шляхта вільная брикала, 
Все дном на верх перевертала,— 
Жде сейму нового опьяті.
В два роки знову він збирався 2) 
І знову также розривався,— 
Діла народні знову сплять.
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*) Пьіши.іи ся (?)

г) . которпх сам і собпрал

5) знать

а) 11-е. Валуа—брать Карла ЇХ, короля

5

іііі'Л і

Воли там лопали стадами, 
Горілка, пиво, мед—бочками 
Були для неї од панів.
За що? Щоб вибрать разом з нею 
Приятеля їх в суд суддею, 
Таких-же і на сейм послів.

21. Перевелися ’) Ягелоип.— 
.Іях більшій волі пожелав: 
Задумав роздавать корони 
Таким, яких сам ізбирав 2). 
Вибори перші лиш настали, 
Побачив той, кого ізбрали а) 3), 
Що4) він як полицмейстер був,— 
Побачивши таке митарство, 
Бурливеє покинув царство 
І до. французів знов5) дряпнув.

’) Валуя королем обрали
’) щоб

Францій, которьій послВ его 
самь царствоваль подь именемь Генриха III. Сему-же, по польски назьівас- 
мо.му Валезію, поляки подь (предь) избраніемь его п'ь короля предложнли 
условія таковьі: что онь наслЬдиика себ’Ь при жизни ни именовать, ни наби
рать не будеть навсегда; свободное поваго короля по смерти своєї! избраніе 
чиномь республіки представить; что титуль короля обладателя нас.тЬдствен- 
наго употреблять не будеть; что иновВрцовь оставить вь покої,; что ни войньг 
обьявить. ни земском) ополченію (посполитому рушенію) не повелить со- 
браться. ни податей не положить, ни таможенньїхь Пошлинь новьіхь не по
ставить. ни посланникові, кь сосЬдственньїмь державамь не отправить безь 

іспроса чиновь и согласія сейма. Вудеть имЬть при себ’Ь совВть. изь сена- 
торовь составленньїй, безь котораго дїійствовать не будеть: что ординарний 
сеймь. черезь всякіе два года созьіваемьій. шисть недЬль продолжаемь бу
деть: что чиньї и староства сампмь тьільки полякамь давать будеть: что на- 
копець ни жениться, ни разводитьея не будеть безь в’Ьдома и согласія се
нати. КромЬ сихь главн’Ьйшихь условій. каждо.му королю предлагаемьі бульї 
еще другій особенньїя: содержаніе извЬстнаго числа війска; взнось нЬкоторой 
сум.мь: вь казну; основаніе кадетскаго корпуса; постройка крЬпостей; возвра- 
іценіе отторженимхь провинній: уплата республ. или умершими королями (?) 
денегь: искуиленіе п.тЬнньїхь; вьідача войску недоиятаго жалованья: по
стройка ф.тота на Балтійскомь морЬ и проч. А вьіполненіе такові.іхь условій 
короля всегда присягали.
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22.

23.

нази-

24.

25. А гри Зборовські забіяки — 
Самійло, Крпштоф і Андрій— 
Такої наробили драки.
Тільки дивися да потій.

У каждиї такі вибори 
Якого можно ждать добра?
Спор, сварка, крик і розговори. 
Той хоче Павла, той Петра 
На польскім троні посадить, 
11 (об послі міг за ніс водить ’) 
І королівщину схватить 2) 
Других царів пороздражали •’), 
1І(о принців іх не вибирали4),— 
Так ворогів прийшлось нажить 5).

13) За надворних жовняров они
*•) не знань

Як королевское воііско тре
пан

1в) мирився

*) А тії без королевья страшні
’) .... були

10),

“) закладали
мав »)—той ®) им-вль

А ті без короля (?) старшини (?)в) 
Один розбої лиш держали (?) ’), 
Хто пан багатий, той ужасний, 
А прочії як зайці жили. 
Папи війска своі держали, 
У шляхти добра заїдали 8) 
Хто ньять—шість сіл 

не пан, 
А шляхтич тільки називався
I пана ласки добивався 4І),
II (об цілий був чуб, ліс і лан ’-).

*) Щоб послі могли його за ніс 
водити

*) .... схвалити
3) .... тим раздражати
’) .... не вибирати
6) .... нажити.

Не тільки з шляхтою робили 
Такий калабалик папи,— 
І королевське військо били 
З падворним жовніром вони 13). 
Хто Любомирського не знає ’4), 
Як військо короля тренає 15), 
Із ним мирится 1в) мов чужий (?) 
ІЦо виробляли Радзійовський, 
Князь Радзіві.і і Жебридовський, 
Та і биск\ п там виставив ніс п) свій. ’’) вставидь

,0) Лиш шляхтичом он 
вался

**) домагался
”) Щоб цілий будь чуб, то іі 

улан, (в рукоп.: лиіа улан), і
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г) Вапонського

26.

булт»

10) на капусту

посміли ч), “) ВМ'ЙЛИ

*’) бездЬлицу27.

”) ... всякой і без крику

28.

Да і самі проміж 6) собою 
За добра 7) і за що-небудь 
Не раз доходили 8) до бою,

При Зимовпті права віра
В цей край до русинів )5) прийшла; **) русиянов

Таку безлацицю ’2) велику 
Король Яп Казимир узнав,— 
Без сварки всякої, без крику |3) 
Корону тяжку вам оддав. 
Подякував за ласку вашу, 
Торбину и) грошей взяв на кашу а) ’*) Торбу 
В монастирі до віку жив, 
А вати безпорядки знавши 
І проповідь о них сказавши, 
Він за сто літ вам смерть одкрив.

Воповського 9 Самійло згладив,
З Замойським канцлером пе зладив, 
На короля втрьох сопряглися 2) 
Або з престола ізсадитп 3), 
Або того 4) зовсім убити,— 
Но ці діла не удалися 5).

я) 12-е. Іоаннь Казимирі», соскучивт» несчастньїмт» паретвованіемт», сло- 
жилт» корону на сеймі» 1668 года: и полудивши оті» государственньїхі, чанові» 
22500 рубливт» срибромт» содового пенсіона, поїхавь во Францію и тамі» вь 
архимандріи Св. Германа живши, умерт» 1672 года. Король сей вт» р-йчи своей, 
при сложеніи коронні своей, предсказалт» раздіїлі» и паденіе Польши. которьіе 
вт» сто лить по смерти его совершились.

*) .... принялись
8) Або його з престола зсадити
4) ... його

Но се дЬло но удалось

®) промежду
’) за добро
®) доходило

Щоб і між ними старшим буть (?) 9) ®) Щоб между ними старший 
Робили сварку, да і тлусту, 
Сапігу зсікли, як капусту 10), 
Огинський, Вашневецький тож, 
Ізнов Сапіги, Радзівіли 
Такий-же колот завести 
Такий, що на війну похож.
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*) тоже

29.

г) О суд короля о тьмі» просило».

ЗО.
*) такси

д) Там лоба цупко иасторошйдь

31
розвязка

(А) чи сказать же для ііриміра, 
Що тут вола собі найшла? 
Завсігди ви її давили, 
А русинів товкли і били 
1 мали ледві не за псів.
Вони вам теже (?) ’) не давались, 
'Гак, як могли, оборонялись, 
Щоб езуіт їх не поїв.

Коли староста Чигиринський 
Обиду тяжкую зробив,
То писарь військовий Хмельницький 
Суд короля о том просив 2).
Вони старості поблажили. 
Такого-ж пива наварили, 
Що кровью мились, як водой. 
За жінку, за село, за сива а) 
Намьята добре вам чуприна,— 
Він тяг аж під Люблин з ордой.

І русинів частенько з вами 
Завьязка добрая була;
Не ладили ви з козаками.—

А що найперші були Жовті Води; 3) а) А те найперше ЖовтЬ Води 
Вій з кровью вашою змішав.
Дождався їх Корсун тої1) роботи, 
Що двох гетманів там піймав. 
А потім, Русі більш набравшп 
І йолом свій на-бакир взявши. 
До .Іьвова з нею доходив.
/>‘о.м любо и,убно недорожив (?)5) 
Все грабпв, все палив, пустошив 
1 короля був окружпв.

<0 13-е. Староста Чигиринскій, отнявь у Х.мельницкаго деревню. подго- 
ворн.ть его жену и ємна его ве.т1».ть бить на смерть пуб.тично.
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32.

4) Всієї 32-оі строфи нема

33.

°) Бо тільки шляхта у вас^й/л«
(в рукоп: дула.

,!) Крестьяи. міщан...

’) Де ж так було, я і: се сказати?

. Кіев.

І .потри там же дознавали 
Великої біди од вас.
Церкви їх школяри ламали
1 обезчестплп не раз—
В Кракові, Ринь (зі) і Люблині, 
В Познані, Торупі ї Вільні.
При Спгизмунді третьому була 
Сваволя школьників такая, 
їх єзуїтів хитрость злая 
До нетерпіння довела. «)

У вас було нечисто царство 
А не ресоублика була,— 
Якесь чуднеє государст'во, 
Бо тільки шляхта в ус дула,<•) 
Що їй хотілось—те й робила, 
Міщан, крестьяи с) нригомоніла. 
У вас був тільки сущий гам. 
Де-ж ті були—як це сказати? 1) 
При королі аристократи,— 
Це смерть уже другая вам. 8)

*) Зьявились Гонта і Тимченко
2) І сим

же (вь рукописи: Да в край 
ват москаль пріїїшолщи).

34. Царі сусіднії дивились, 
Що це між вами (що сь) чуднеє,- 
І два із них уговорились

«) 14-е. Такт. називались предвоцителй скопищь. когда украинскіе жи
теля вь 1768 году за притВсненіе благочестивої! в-Ьрьі ихь взволновалксь и 
обирались вь толііьі, истребляли поляков-ь и жидові.. Во.тненіе сіє извДстно 
подт> имене.мь уманской р’Ьзни, гайд.іматчиньї или коліивщиньї.

Так часть їх до Москви пішла. 
Піддався туркам Дорошенко. 
(Нема однії стрічки а)!) 
І цьому-) ви ради не дали. 
Вони б вас мордували довше
Да вкрай ваш москалі прийшовши3), ’) Да у край москаль ирїймшл» 
їх до несчастя довели.

“) Цією строфою текст 
Стар.“ кінчається.
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35.

36. Велика мудрість, сила, слана 
Цариці Руської була;
Розумного вам Станислава

• Вона на ваш престол дала.

Зробити діло нетруднее:
Із купи деї взять потроху
Такого зибкого гороху,
Щоб після дома доварить.
Хоть перші два так уложили,
Не хутко третього склонили, 
Щоб разом цей поділ зробить, а)

и учре-

На таковий діліж охочий— 
Об нім завчасу помишляв 
І Седмоградський князь Ракочій; 
Но хоть того і не допьяв, 
Тьму-тьмущу грошей заплативши 6), 
До дому (так) як міг добрівши,— 
Да перший він на те шагнув. 
Царі цього не забували 
1 тільки случая шукали.
Так конфедрат мов ловод був в).

и) 15-е. Екатерина 2-я долго по соглашалась на первьій разділь 1773 г, 
н даже посилань білль для ссго вь СНетербургь прусскій принць Генрихь.

б) 16-е. Георгій Ракочій, князь Седмиградекій. подговоренньїіі королемь 
Швеції! Густавомь, вторгся вь Польщу вь. 1656 (1657) г. и дошель до Варшави 
и Кракова, вь надежд’Ь сію землю завоевать п сдЬлаться королемь. но поля
ками її татарами окружень бьіль. такь-что не могь пробраться вь свой кран, 
не только потеряль всю добьічу, но за полученіе мира заплатіть для поль- 
скаго войска 400 т. таляровь, а дайм обезпечить для себя тронь польскій, 
вознам ьрился било сіє государство разділить: великую Польщу даваль 
Шводекому королю, Украйну и заднЬпровскіе край Россіи, а самь предпо- 
лагаль царствовать вь Малой Польщі» и Литві». Сіє наміреніе .било первое 
о розділеній Польшп.

<;.) 17-е. Бо время бьівшей вь Польщі противь короля конфедерацій, 
Австрія и Пруссія, пользуясь таковммь смятеніемь. подь видомь обезпеченія 
своихь краевь оть нападевія конфедератовь и оть свир-Ьпствовавшей тогда 
на Вольїнн моровой язви, подвинули войска своя да.тЬе вь Польщу 
дилн граніту 1770 года.



І

71

37.

38.

<

39.

Зьявились зараз конфедрати 
Хороше діло зопсувати.
І короля цього піймати.
Уже було його схватили.
І тільки-тільки не убили, 
А вспіли рану тяжку дати.

За те-ж їх москалі навчили:
Дав Древич добрий наирягай а), 
Стадами, як волів, гонили 
І аж загнали під Алтай.
От де та сволоч опинилась, 
Там на життя встановилась;
Там соболів ловить прийшлось.
Подольский бискуп і Пулавський 
Дождалися такої-ж ласки,
Бо й їм пропасти пришлось (довелось).

; Пропуски вь рукописи.

«) 18-е. Древичь бувь иолковник'ь білорусскаго гусарскаго полка, им-Ьв- 
шаго тогда черньїе мундири: онь сь полкомь своимь сильно преслВдовал’ь 
конфедератові,, которіяй п доселе полякам!, изв-Ьетеїгь: полк'Ь Древича подь 
именемь бьіль черньїхь гусаровь.

О конфедрати звірські, люті! 
Вам руки на царя підняти, 
З карети вам його тягнути 
І по грязі в почп таскати! 
Він черевик згубив з натуги, 
А на позі був чобіт другий, 
Тай той чужий, поганий був. 
Так-то його тягли з Варшави, 
Щоб наробити чорпой слави... 
Но чудом Божим ускользнув.

!

■

І Швед, в войну для вас худую, 
Теж самеє, що й той зробив.

і
і
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40.

41.

42.

і

«) 19-е. Со временп Яна-Казимира до Станислава-Августя 1-го Польща 
на ложной монеті понесла убьітку на 400 милліоновь злотьіхь польскихі.

І різну также оружину 
Для заводу (?) робить велів, 
І туртур (?), чортову пружину, 
В судах зломити він умів, 
Ш,об розумом липі откривали 
Вину людей і осуждали 
По чистій правці за діла.
1 ябеди, і волокитьі 
Умів гонити й скоротити,— 
Злость заїздів (?!) свій бич найшла.

Не вспіли Пясти. Ягелони 
Всього добра вам доказать,— 
Так він Замойському закони 
Велів до купи позбірать. 
Були у вас права і гарні (?) 
їх слухав тільки хлоп нечепурний (?!) 
Да міщанин, невіра жид. 
Панів і шляхту невелику 
Сяк-так збивали з пантелику, 
За зло велів грішми платить (?).

Роскошні, гордії магнати 
Не знали, як їм і ступить 
І як собі слуг одягати, 
На що і де червінці діть. 
В каретах пишних розьїжжали,

А Стапислав, король хороший. 
Найшовши спосіб, добрі гроши 
Велів робпть, в народ пускать. 
Ох! скільки-ж то ирийшлося мати 
На злій монеті людській страти 
І людській праці пропадать а).
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Не знали, як ізбптковать.

43.

ь

1

44. Що наробив сейм штьірелітній, 
Всі памьятають, як тепер. 
Король ваш знав удар несмитий, 
Так зачиняв иесчастя дверь.
І він, і умні всі твердили,
Щоб дружбу з москалем хранили, 
Котору він вам обіщав б);
А ви про неї і не дбали, 
І так всіх ворогами звали. 
Всяк москаля дражнив, як знав.

їх цуги золотом блищали, 
І сріблом сміли їх ковать. 
Харч, вина дуже дорогії

і
А він помірно одягався, 
Мундир недорогий носив. 
Шампанським (збити?) не наливався? 
В ночи пить-їсти не просив а). 
Ощадности давав приклади 
Та бідним рад був помагать 
Книжки розумниї читав.
І добре знав того глядіти, 
Що як би хто не був одітий, 
А ум би й душу добру мав.

а) 20-е. Полякані» довольпо мзвістио, что изт» вельможі» ихт» були таки, 
которьіе излишне употребляли горячи напитки, а найпаче дорогіе вина; ио 
совЬту врачей своих'ь, пробудись ночью, Т»ли жареную курьщю, телятину, ка
пусту и огурцьі кисльїе и пили огуречньїй разсолт», какт» огнегасительньая 
средства-

б) 21-е. Россія, производя тогда войну сі» Портою и желая имВть спокой- 
ствіе сі» Польщею, предлагала новий сь нею союзі», добровольно открьілась 
оті» Гвиданта позволила ей перем'Вну образа правленій (присвоєній ?) н 
свободу постановленій себ’Ь права на пользу и возвьнпеніе государства, но 
штьіре-лВтнимт» сеймом!» все сіє отринуто.



— 74 —

45.

46.

47.

При тім іще і Войціх Турський, 
Пуста безумна голова, 
Став сіять правила французькі 
І якобинців злі слова. 
Царі сусіднії боялись, 
Щоб вредні мислі не закрались 
К погибели і в їх краї. 
Біду цю просто вам сказали, 
Війська свої в ваш край послали 
І начали діла свої.

Той сейм, як хитрі люди, 
Ярмо на шиї постеріг, 
І що робота добра буде,— 
То на кого-ж звалить те міг? 
Побачивши несчастя близько, 
Понастягав, яке міг, війско, 
Він королю віддав під вдасть. 
Знав ваш монарха, умний, честпий, 
Подарок сей пустий невчестний (?) 
І був готов терпіть напасть.

Так допьялп, чого хотіли, 
І стали короля чернить, 
Видумували, що уміли, 
Щоб лиш його тут обвпнить. 
Плели на сеймі небилиці: 
Він винен (противу) цариці, 
Котора-б вас одна спасла;
Він винен, іцо Саксон розумний 
Одкинув ваш подарок трудний а), 
І що война не помогла.

«) 22-е. Польща по государственному уставу конституції! 3-го мая 1791 г. 
сдЬлала престолі свой нас.тіздственньї.мь вь пзбранной одині разі (?). Сак- 
еонекій тогда курфирсті набрані бьі.и нас.тЬдникомі короля и представлені 
бьілі ему престолі: но су.мннтельньїе расположенія сосЬдственньїхі державі, 
особливо Россіи. удержали принца сего оті принятія сего представленій-
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48.

49.

!

50.

■ 6

51. О, годі-ж вам грішить словами 
1 каверзи (на всіх) сплітать! 
Причини в очи лізуть самі,— 
Отак при йшлось вам пропадать. 
Безкоролівья все бурливе,

Він винен, бо хотів дражнити 
Найбільше царство на землі, 
Бо через його побідити
Царів трьох сильних не могли.
Не мав оружія, ні грошей, 
Провьянту армії хорошій.
Або-ж. король в тім виноват, 
ІЦо Тарговицькі конфедрати 
Взялисо устав новий псовати,— 
То край ваш мусив пропадать.

Не хоче правди говорити, 
ІЦо дом свій сам він попсував, 
Так став на королів валити, 
1 їх, як міг, так обвиняв. 
Той був лінивий, той недбалий, 
Той пьянствував, а той оспалий 
І цілий вік свій продрімав. 
Були, що і добра желали, 
Да способу на те не мали, 
І од цього-то край упав.

Ваш край, як старая будівля, 
При Зигизмуиді хилиться став; 
Була-б вам добра ще будівля, 
Будинок тільки обвітшав 
І все помалу нахилявся, 
Все гнив, все порохнів, псовався, 
Поки, як старий дуб, упав (зваливсь). 
Оглянувсь шляхтич своевільний, 
Узнав, що він там жить невільний, 
І гіркою сльозой заливсь.
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52.

53.

54. Він царство ваше вам уставпв 
І військо польскее зробив, 
Торговлю добру вам доставив 
І школу главку учредив. 
Не заставляв вас спиать гори, 
Ждав тільки вірності й покори, 
Щоб ліпше щось зробити вам. 
Обвішав вас він орденами. 
Обсипав вас він і чинами,— 
Зі що-ж враги ви москалям?.

Виборна королів сварлива, 
Збиточна зольність шляхти всей, 
Та сила війська збуть (?) малая, 
Против сусіднього слабая, 
І „не позвалям1"—гроб людей.

Достався, Польщі! по розділі, 
Россії добрий шмат па часть, 
А ви сидіти в їй не вміли, 
І всім життя, а не напасть. 
Оцеї славної коропи 
Вам оддані ваши закони, 
Вам ваша віра, ваш язик, 
Ваши строї, ваши науки, 
Не знали ви ніякой муки, 
Податок теже (?) не велик.

Із вас спосібний не валявся 
(У москаля завсігди так), (?) 
1 в службу він опреділявся
І жив без неї (коли ие велить) (?)
Із вас ісправник, губернатор,
Із вас і судді і сенатор,
Із вас совітнпк, секретарь,— 
Чого-ж іще ви захотіли?
Жить тільки тихо не уміли,— 
Для вас був добрий батько царь.
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55. сщя,

56.

57.

58.

І

Вн в'ь мирі літ пьятнадцять 
Готовились мьятеж начать, 
Московської} власті ненавидя, 
Посміли против ней возстать. 
Варшава, те гніздо мьятежних, 
Хватилась мислью ненадежних, 
ІЦо можно москаля побить. 
Якої-ж кари ті достойні, 
Ііоторих души безпокойні 
Успіли к бунту чернь склонить.

А люди прості, нерозсудні 
Повірили одразу їм, 
В діла вступились дуже трудні, 
Упрямством занялись одним. 
На дом царевича напали, 
Своїх по-звірськи розтерзали, 
Що їм не радили того. 
Хто вірниї царю остались, 
Ті в муках тяжких всі скончались, 
Держись начальства одного.

Но Дибич дибав помаленьку
І слабо в ділі поступав.
Царь, бачивши войну слабеньку, 
Другого командира дав.
Летить страх персів Еривапський,

'/А

Царь, в праведнім пегодовапні 
На злих, преступних цих людей, 
В своїм отцевськім увіщанні 
їх звав до должності своей.
Вони упрямитись зхотіли,
З царем войну вести посміли, 
Поставили війська у хрунт. 
Царь бачивши хотіння злеє, 
Послав часть армії своєї, 
Велів їй усмирить цей бунт.
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59.

60.

61. Ловкії безстрашні — самогитськип 
І луцький - наперед ідуть.
Теж і охотннки гвардійські 
Одвагу в грудях там несуть. 
Як лев розсердившись рикає. 
Пісок і пиль хвостом збиває, 
Шукаючи, кого-б терзать,— 
Так руськеє одважне войсько 
Все грянуло на смерть геройську, 
ІЦоб дерзких строго наказать.

Поблідла гордая Варшава,— 
Під неї підступив герой; 
їй пропасть в очах, а не слава 
Москаль під нею, ставши в строй, 
Пеласпй крові проливати, 
Послав її у віщувати, 
Щоб і без штурму піддалась. 
По гордая сія столиця 
Одказує, іще гордится.
Так важна бійка началась.

І царський брат, цей князь одважний (?) 
Що туркам добре давсь в знаки, 
Цей рицарь, ворогам ужасний (?), 
Привів гвардейськії повки.
Проміж рядами розьїжжає, 
До бійки жваво загравав, 
Собою сам дає приклад. 
Тепер науки ті настали. 
Що царські діти смілі стали 
За край свій з честью умирать.

Не дибає, а по-гигантьски
В воєннім ділі він іде:
Вдруг Вислу з війском переходить 
1 всюду страх ляхам наводить, 
По правді з ними бій веде.
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63.

64.

65.

Гармат тут двісті закотили, 
Щоб в город бомбами стрілять; 
Війська в порядку підступили, 
На рів, в огонь, па штик летять. 
Ригають полумьям ті громи, 
Горять церкви, палати, доми, 
Усюди страх, плач, крик і вій., 
Багач пожитки тут ховає, 
Убогий тут дітей спасає.— 
В такій біді всяк сам не свій.

62. Всяк воїн злиться на Варшаву, 
Що сміла так царя дражнить. 
Всяк чуствує геройську славу 
І рветься гордих научить., 
Не треба їх тут підганяти,— 
Самі спішать, щоб наказати 
Царю невірних (цих) ляхів. 
Всі хваляться: ми їм докажем 
1 світу цілому покажем, 
Як умирать за честь царів.

1 храбрий Рот, що турків шпарив, 
Прибув з Молдави на Волинь.
Так на Дверницького ударив, 
Що він всі зампсли покинь (?): 
Забувся думать небилицю,

При цій ужасній кононаді, 
Страшная бійка па валах. 
Мятежників в такій утраті (?) 
Великий нападає страх.
Не мігши руських побідити, 
Самі не знають, що робити,— 
Зовсім прийшлося пропадать. 
Уже в такий час піддаються 
1 в царську волю оддаються, 
Щоб хоч невинних поспасать.
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66.

67.

68. Ляхи! Чи вам поволі жити 
І знову вам зачать брикать, 
Чи вам сусідів колотити, 
Спокою людям не давать? 
Французи двадцять літ бурчали, 
На всі народи нападали, 
Ламали скрині в їх замки, 
По до Москви лиш дотащплпсь. 
Там жити тільки научились,— 
Дались їм москалі в знаки.

Варшава, твій розрух скінчився! 
Де ділися твої війська?
Один до писаря добився, 
Другого Пруськая рука 
Прпнявши у себе сховала, 
Оружіе поодбирала 
І оддала все москалям.
Утікши од воепной смерти, 
Пішли чужії кутки терти... 
Біда затійчивим (?) умам.

Прославсь, Паскевич Прованський!
По тяжкій праці віддихай!
Обрадуйся, ти князь Варшавський, 
Цареву волю ісповняй!
Нехай почувствує Варшава, 
і І (<> сильна руськая держава, 
Карать уміє і простить.
Твої сотрудники достойні
Нехай живуть тепер спокойні,— 
Уміли гордих усмирить.

Махнув з остатком за границю, 
Щоб од штика іце не пропав.
І ту натягану ватагу,
Що (з ним) пустилась па одвагу, 
Під Дашевим в гамуз ізмьяв.
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69. Те-ж самеє було-б із вами, 
Колн-б жили самі собой, 
Не ладили ви з прусаками, 
Ні з цісарем, а пі з Москвой. 
Все мовчки думали-б, гадали, 
Всім трьом їм різно докучали, 
Щоби за давнєє одмстпть;
Готові-б з турком ізвязатись, 
Христянськой кровью обмиватись, 
Но тільки-б тихо не сидіть.

70. Як ви цього хвалились літа, 
Що счастливо вопну вели, 
Казали люди всього світа: 
і так, поляки верх взяли. 
(Тут рукопись обриваєшся),

>1
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