
5 передодень Нового Роц\)Л

/Ѵ іо л о д и й  Ч О Л О В Іі(.

Витай, тисячдевятьсотний! Нам кождий новий рік — милий 
приятель, бо приносить повний оберемок дарунків і тисячні золоті 
надії. Ти менї подаси довші вусики, на два нальцї висшого росту, 
та освободиш мене вія греки та латини. Ти відчиниш мені ворота 
нового столїтя, нашого столїтя і мойого ; тому що се, яке сходить 
з тобою, се столїте старого ноколїня, що.держить нас у заскору- 
алости. Будуче, се наше, стелить ся перед нами наче чудова зем
ля, де всякий із нас досягне королівської гідности. Аж за поло
вину будучого жити-му, сподію ся осягнути може й королівський

*) Едмопдо де Амічіс, безперечно не лині один із найславнїйших сучасних 
італійських письменників, але також найпопулярнїйший і найлюбійший. Він один 
з італійських письменників зумів з’єднати собі симпатію і любов усіх верств, як 
показують незлічені видана його творів. Одна книжка з житя малих учеників 
.,Cuore“ (серце) вийшла у 259 виданях; приноровлена до наших відносин, вона 
друкувала ся й по нашому в »Дзвінку«.

Сей славний письменник родив ся 1846 р. в Опелїї в Італії. Вчив ся 
у військовій школі в Моденї, з якої в 1865 р. вийшов підофіцером. У році 1866 
брав участь у баталії під Кустоццою, а. по римській баталії 1870 р. покинув вій
ськову службу і виданем першого твору „Bozzett.i* (нариси) спробував письмен- 
ського щастя. 1 справді воно всьміхнуло ся йому, бо вскорі його імя стало попу
лярним і симпатичним.

Подорожував довго і далеко. Був в Еснанїї, в Марокку, Фраициї, Анґлїї, 
Голяндії, Царгородї і полудневій Америці', і майже по колодій його гюдорожи вий
шов споріїй том цікавих і цінних його спомині в, нарисів, новель, які розхоплю- 
вала публика з великим поспіхом.
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вінець. O бідні ви отардї? що сього не побачите! Ми відродимо 
письменство і поправимо штуки, кождій науці дамо новий напрям, 
який доведе її в трицяти роках до такого зросту, якого не ося
гн у л а  в 300 літах; иов'инаходимо непомильні лїки на всі недуги,, 
а наша дорога буде вести по хмарах і по морському днї, почубмо» 
нову музику, а приятелі будуть говорити з обох кіпців Еврони один 
до одного, а возом за чверть години перелетимо з Торіно до Редж- 
джіо. Ми докажемо такого чуда, що теперішнє столїтє в порі- 
внаню з нашим буде столїтєм кертицї і черепахи. Пиши вже заві
шане, старе столїтє! Снособіть ся до діла і побіди, молоді наступ
ники ! А ти, новий роченьку, скоро минай наче летюча зьвізда над 
молодечою хвилею, яка з великим гуком бє о гать, бажаючи при
нести на землю обіцяні дари.

Д і д у с ь .

Новий рік ! Молодїж глядить з усьміхом у сьому дні в бу- 
дуччину, наче той иутник, що побачив погідне небо на вершку 
гори. І  вже здоровкає нове столїтє. Я втікаю гадкою від сього 
столїтя, в якому, знаю, чекає мене поріг смерти. Що-ж меп'ї з нього, 
коли я певний, що всі відкритя і всі красні діла людського ума,

Найзнатнійші кого твори ось які: „La vita m ilitare— Marocco — Olenda 
— Gostantinopoli — Ricordi di Londra — Ricordi di Parigi — Poesie — Gli 
amici — Cuore — Sull’ Oceano — Fra scuola e casa — Le поѵеііе — Ritratti 
letterari — La carozza di tutti — Memorie — Ricordi d’ Infanzia e Scuola. 
А в найновійшому часі (1902 p.) вийшов спорий том його новель и. з. „Gapo d’ 
Anno“ (На передодні Нового Року). Се збірка новель, що були порозкидувані по 
всіляких часописях, але деякі ще таки не друковані.

Містять ся тут ось які новелі: Gapo d’ Anno — Cosi va il monde — 
Simpatia — I nostri contadini in America — La „Ganaglia" — Scrivendo un 
libro — II canto ХХУ dell’ Inferno e Ernesto Rossi — Fantasie notturne — 
Eloąuenza сопѵіѵаіе — II „libro della spesaa di Silvio Pełli co — Sul Monce- 
nisio.

Бамкаючи нашу публику хоч вчасти познайомити з сим симпатичним пись
менником італійським, зладив я минулого року переклад одної його новелї и. з. 
«Найдена сотка«, яка друкувала ся у бібліотеці п. ІОлїяна Насальського, а тепер 
подаю у перекладі цікавий збір голосів передодень Нового року«. Едмондо де 
Амічіс промовляє до нас щиро, як брат, який хотів би всіх бачити в щастю, всім 
осолодити гірку хвилю житя. Він знає горе житя, але рівночасно стрічає нас із 
солодким усьміхом, стає нашим товаришем, і за се вповні пригорнув серця читачів 
до себе. — Данило Бодревич,
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якими він уславить ся. і всї чудові твори, які наскрізь змінять 
лице землі, для мене немов би зовсім не істнували ? В сьому році', 
який надходить, знаю певно, що в очах мені ще більше потемніє, 
а память ще більше мене опустить, ноги ще*більше попадуть у без
силе, а чоло ще дужиіе подасть ся в долину та зронить' остатній 
зівялнй листок із підкошеного цьвіту моїх мрій. Молодим він під
суває надію осягнути королівський вінець; менї видає ся наста
вником над невільниками. Не жду ніякого добра; лякаю ся сту
коту смерти. А коли що мені має принести сей новий рік, то лиш 
одної ласки прошу : відложити сей смертпий удар, щоб я добре 
б спокою приготовив ся, аби не постиг мене наче жовніра на війні. 
Коли така доля має постигнути мене, то приходи скоро, о тисяч- 
девятьсотний перший, аби й я сьвяткував тебе. А коли вже не вмру 
у старому столїтю, то хоч не бануватиму побачивши лїве лице 
іїового.

П)їтнад>їтилїтн)і дївчина.

Здоров був, тисячдевятьсотий! Я чую, що для мене ти 
будеш тим часом, у якому в дівочу душу, як сказано в романі 
Fromessi Sposi *) (одинокий роман, який вільно мені читати), вхо
дить таємнича сила, яка її зворушує, красить, загріває всї пориви, 
всї ідеї. їй  подаси менї таємний поцілуй, який відчинить усю мою 
душу для житя. Тоді зацвите моя краса наче рожа в теплї сонця. 
Ти вперве звернеш на мене пильну увагу всіх, благородпі усьміхи
і солодкі спомини. Прийди довершити діло природи. Я вичікую 
тебе нетерпливо, як вижидала-б недовершена статуя, коли-б 
мала сьвідомість, свойого артиста, який має надати їй повноту 
виду і довершене краси. Кождий твій день додасть менї більшої 
принади, і я ставатиму все більшою гордістю в очах мойого вітця 
u неньки. Застаєш мене підростком, а лишиш дорослою дівчиною, 
хоч би під вінець. А може під полою плаща, я к и й  малярі наки
ду ють тобі на плечі, окриваєш золотий ‘ стінь, який вложиш мені 
на палець ще перед своїм економ? А яі. :е правда, хоч ти копець 
столїтя, для мене з тобою зачинає ся новий рік, а з усіх твоїх 
братчиків, яких буду видїти на земли, ти один лишиш ся в моїй 
ламяти найсьвітлїйший, а мойому серцю найдорожший.

*) Суджені, роман Алєссандра Манцоні.
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Триифтилїтн)! дївчина.

Знов минув рік, ще одна цьвітка впала з галузки мові моло- 
дости, знов утік один мотильок із гнізда моїх: золотих надій. Що 
значить душа повна любови, коли не кидає золотого проміня ? Чо
ловік старіє і не видить її. Він не може виявити красних чеснот, 
які-б його ущасливили : краса його віщує лише ще кілька літ упо- 
єня в роскоши й гордости, майно призначене на віно з кождим днем 
меншає задля прожитку, і все вимощує стежечку до самолюбства. 
Так відцвитає моя молодість без любови і радости в ожиданю уло- 
кореня і пониженя, та огортає мене ще більшим сумом і зрошує 
мою гордість кровавими краплями. Навіть і ти проминеш, тисяч- 
девятьсотперший, в якому нічия рука не знайде моєї, і нї один го
лос любови, між сими незліченими звуками в повітрі не проголо
сить мойого імени, щоб сповістити мене, що я даром живу, що Бог 
зіслав вінець моєї меньки тут на землю і на мою голову. Новий 
рік стелить ся поперед мене мрячний і студений наче дванацяти- 
місячна зима. Ах, може вже прикотила ся людська хвиля, в якій 
вирине душа, щоб закликати мою ; а може вже страшна судьба 
призначила мене на позорище всім людям у сьому житю. Приходь
і ти, о новий роченьку ; я клоню голову і не жду нічого ; нехай 
довершить ся вже моя судьба.

Любитель астрономії.
(пробудивші ся о семій годині' і глядячи на годинник).

Земля перебігла вже в новому крузі сїмсотпятьдесять тисяч 
кільометрів; померло вже в новому році коло трицяти тисяч люд
ських co T P jp iH b . Рік ! Що значить рік? Одна хвилина менше в жи
тю людськости, так як історія чоловіка лише незначна хвилина 
в безмірній поверхні океану часу. Один р ік ! Мілїонова частина 
часу, що припадає на один промінь сьвітла, щоб проникнути про
стір між молочною дорогою, під якою живемо, а иньшими накопи
ченими мілїонами сьвітів, які являють ся наче хмара сьвітячого 
пороху в темному просторі обрію. А нині сьвяткує ся новий рік ! 
Що-ж ви сьвяткуєте, бідні атоми прпміщені на зеренци піску, що 
літає в безконечности, вроджені вчора на кули сотвореній перед
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тисячами століть, та призначені зробити місце иньшим животинам ? 
Ви-ж не лишите навіть сліду по свойому житю на сьому сьвітї, 
а коли й лишите, то грядучі иоколїня будуть згадувати вас з ми- 
лосердєм і соромом, як ми згадуємо нервісні недогершені і гидкі 
види людської породи.

Закоханий гїар\)боі{.

Витай, перша хвилино нового року ! Яку таємничу вісточку 
приносиш мені ? Чи подиблю в новому році на своїй дорозі дів
чину, якої шукаю, і любов, яку накликую ? Чи може знайду лю
дину або любов, якої лякаю ся ? Чи буде се дівчина чи дитина, 
замужна чи любовниця? Чи знайду ту, яка злучить ся зі мною на 
ціле житє та дасть мені родину і супокій, чи може вона принесе 
в хату огонь і бурю, нроклони і лайку, та приголомшить і убє мою 
душу? Се чи те мало-б наступити, моє серце віщує в твоїх при
видах, о новий роченьку, що стріне мене дівчина. Безнастанне чутє 
радости і страху шепче менї, що вона стежить за мною і шукає 
мене, що за яку одну днину можемо заглянути собі в очи. Бачить 
ся мені, що я віддихаю вже її подихом, та чую шелест її ніжного 
одїня. О, коби я міг проникнути своїм умом крізь серпанок днів 
або місяців, які може ще мають проминути, та побачити її вже 
нині! Чую вже неясно в твойому пореклї, о тисячдевятьсотий, 
перший звук порекла дівчини, якого перші букви вже менї на язиці, 
та чутний уже звук моєї судьби. Яви ся скоро, моя Тусечко, або 
Орисечко !

ДО V ж-
Сумний початок року ! Хто-ж був би угадав сей сум у пер

шому дні минулого року, коли тьохканя мойого серця числили не- 
терпливо хвилі моєї злуки ? В кількох місяцях усе змінило ся. 
Один день приносить немилий погляд, другий невідповідне слово, 
то знов инколи байдужність, раз незначну незгоду, опісля якесь 
скрите чутє вийшло на яв ; се все роз’яснило менї, що ся душа не 
відповідає нї в чому моїм ідеям, що її серце для мене закрите
і студене, душа у всьому пуста й самолюбна. Я шукав дівчини,
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а знайшов сарану. Іірннїс в жертву свободу, а лишив ся без лю- 
бовп. Думав відродити ся на нове жите, а живцем закопав себе 
з трупом. І  нема способу, щоб направити помилку, нема промінчика 
ліпшої надії: ніяка штука не в силі змести з лиця землі сю про
клятущу жінку, яку обнимають мої руки, а , серце без чутя любови 
для неї. Чом я був такий засліплений! А яка важка буде покута! 
Кождий день, який минає, розлучує нас усе більше ; за рік так від
чужимо ся від себе, що ніяка сила не зуміє зблизити нас. Я вже 
зачислив ся в сьому житю до полку нещасливих. Дні цілого року 
являють ся в моїй думці наче довгий ряд страшних відьом, із яких 
кожда несе в руці завід, прикрість, зануду. Ах, який сумний по
чаток року !

Ж і н к а .

Ах який немилий початок року ! Хто-ж був би проповів такий 
сум рік тому назад, як я ще числила хвилі наших заручин ? По 
кількох місяцях я пробудила ся зі сну і побачила зраду. Се не 
смертний удар мечем, але вічна зневага. Нїма і нечесна зрада увій
шла в мою хату, укрита в части в плащик невільницького послуху, 
а в другій части в дивовижнім пониженю власної гідности, чого я 
спершу не мо?ла зміркувати. Се такий гидкий сором для мене, що 
я лякаючись, аби се все не виявило ся, волїю удавати несьвідому 
та в самоті бідькати над своїм щастєм, закопаним у болото. О со
лодка любови, про яку я так довго марила, тебе вже давно нема 
на сьвітї! О любенький приятелю, мила і благородна душе, якої 
шукає моя душа, ти прецінь живеш у якійсь стороні сьвіта ! Я тебе 
знайду, ти матимеш усе моє серце і всю мою молодість, ти вернеш 
менї жите і відродиш благородність моєї душі. А х ! спровадь його 
на мою стежечку, зверни його очи на мене, тисячдевятьсотий 
роченьку ! Будь мені роком мойого відродженя і моєї пімсти! Нехай 
у тобі розцвите моя душа, як розцвитає на провесні вся земля!

П о с о л .

Що принесе мені новий рік ? Се моє міністерство, бачить ся, 
не буде дихати, доки розтає сніг. Аж надто ясно, що иійде па

ЛЇТЕРАТ.-НАУК. ВІСГНИК ХХУ. 12
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губи в великім пості. А відтак ? Може до урни. А в такім разі ? 
Може за двері. Але хто-ж може предвидїти наслідки в політиці*? 
Протягом кількох місяців еластичне міністерство може бути в не
безпеці, змінити ся, упасти і воскреснути. Президентови нравлїня 
можуть виточити процес і засудити його в мартї, в жовтни знов 
можуть віддати йому теку, привитати його як остатню надію, оди
нокого спасителя і незрівнану славу вітчини. У всякім разі треба 
приспособити ся до боротьби, подвоїти слова й надії. Як красно 
надає ся останній рік столїтя до вступів і закінчень бесїд! А яка 
поезия обіцянок стелить ся в передодень нового ! А які корисні 
слова : „Говорити-му, дїлати-му, дбати-му про вас, побачите... в но
вому столїтю!“ Приходь лишень, о тисячдевятьсотий! У тобі 
покладаю надію. Чи се ще не ти, що хочеш повалити з престола 
тріюмвірат Відваги, Балаканини і Злодійства ? Я розумію ся на 
тобі, як і на иньших; а що до двацятого столїтя, доки ще воно 
буде в пеленках, то трохи лестощами, трохи влізливістю можна 
буде дещо красного надбати. Отже до діла! В гору серця! Нехай 
живе вітчина !

/ѴІ а т и.

О синоньку мій у чужині, одиноке моє кохане* від коли живу, 
се перший рік зачинаю без тебе. Від двацяти літ я будила тебе 
сього рана поцілуєм, бо щирі бажаня твоєї неньки гомоніли попе
ред усього в твойому серці', а твоє перше словечко для мене було 
також : Доброго року! І  сього ранка, як то перше бувало, увій
шла я в твою кімнатку і промовила по старій памяти солодке 
слово, на яке може мені відповісти лиш твоє перо. Як ти проведеш, 
мій синочку, сей день, який ми проводили вкупі, коло родинного 
огнища, такі злучені тривкою любовю і такі поважні ? Хто тобі 
принесе першу ворожбу ? Сьвяткувати-меш новий рік у гурті між 
новими приятелями, між иньшими юнаками, без неньки і рідної стріхо, 
а може бажати-меш у гамірній веселости зрівноважити супокійні 
любощі, якими ти тішив ся при мойому боцї, та навіть відкинеш від 
себе мій образок, який буде наводити сум на тебе ? О, не кидай 
його, мій синоньку! Навіть у гуртку приятелів зверни ся гадкою 
до твоєї засумованої неньки, яка простирає руки до тебе, яка да- 
ла-б сьвітло своїх очий, щоб тебе відзискати, яка згодила-б ся
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навіть зросити кровавими краплями всю землю, що роздїлюе нас, 
аби лиш пригорнути до свойого лона тебе, мій коханий синоньку, 
моя зіронько ясна!

Соронлїтнїй мужчина (кавалер).

Якого лиха прийшов ти до мене, новий роче, в якому маю 
довершити сорок літ? Сорок! Який поганий звук! Добре сказав 
один дотепний письменник: „Двацять—слухайте, яке милозвучне, гар
монійне, ніжне слово! Трицять, з тим шорстким р — уже меныне 
красне. Але сорок, се вже не звук, але шорсткий шелест; чи не 
нагадує ся вам скрип відірваного сільського вікна або дверий?** 
Так, се великий крок, перехід із доброго віку в невдячний, пра
вильний копець молодости. торжественний вхід у сю частину житя, 
в якій уже стає сьмішним ходженє попід вікна красної дівчини, 
захват драматичним чутєм у театрі і наглий перескок до радости. 
Треба „calar le vele е raccoglier le sarte*); не можна вже являти 
ся між людий з веселими часописями в руках. Ах, може піддам ся, 
як буду вже оподалїк нової десятки, але на разї стримаю ще лють. 
Роче тисячдевятьсотий, проклятущий роче, ти криклива вороно, 
йди геть зперед моїх очий !

Дрібний урядник*

Новий рік. Цівільне сьвято. Чому ? Я переходжу із старого 
року в новий без ніякої зміни, хиба з одного боку хідника на дру
гий такого самого. Знаю добре, що надходячий рік буде нїмий
і вкучний, як сей, що минає. Вставати-му кождого рана у свою 
годину, аби зайти звичайною стежкою до тої самої працї в уряді, 
та вести з товаришами ту саму бесїду. Двацятогосемого кождого 
місяця піду побирати ту саму нещасну платню, нї одного сотика 
більше, а може ще менше, та до двацятогосемого мушу все в один 
спосіб крутити своїм сьвітом та умертвляти себе способом християп 
із перших віків. Для мене всі нові лїта однаковим способом орі- 
гінальні: кождий оріїінально нещасний ! Я ніщо иньше, як лиш

*) Спустити машти і зібрати вітрила.
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ходячий календар ; я що вѳчѳра зриваю сам із себе верхній листок 
минулого дня, із сею відміною від паперових календарів, що замісь 
що дня зміняти тарілку, я маю майже цілий рік ту саму. Коли-б 
новий рік не був кроком наперед до сеї одробини моєї иенсиї, то 
я волїв би, аби моє житє було роком із вісїмнацяти тисяч днів, абп 
ощадити собі знуди з записуванєм минулого лиха. О тисячдевять- 
сотий роче, тебе иньші звеличають похвальними гимнами ; я здо
ровлю тебе холодною рукою і вкучним позїханєм.

А р ї  и с т.

Тисяч девятьсотий! Будеш ти роком мойого майстерного 
твору ? Будеш ти тим, у якім я припну білі крила своїм ідеалам, 
леліяним від двацяти літ, у яких я раз-у-раз падав і піднімав ся 
з чим раз більшою втомою, все з тривкійшою надією і налкійшою 
жадобою слави ? Або будеш роком, у якім я по наконечній пробі, 
висьміяний упаду стрімголов, аби вже більше не піддвигнути ся ? 
О, принеси менї на леготах запашного воздуха провесни ясну ідею, 
яка збере для діла всі мої сили з молодечим запалом і гармонією 
зрілого віку ! Будь ти тим, що має принести мені славу і лишити 
на мойому чолі безсмертне знамя ! Будь ти ним, а я тобі віддам 
свою душу, відречу ся нового столїтя і згоджу ся вмерти з тобою... 
Марева!... Якийсь голос моєї душі говорить менї, що се наступить 
навіть у будучім році. Прийде ідея, зверне ся до мене, усьміхати- 
меть ся з дня на день, сходити-ме як із ступня на ступінь по ве
личезній драбині, впаде в мої обійми наче провідна зіронька, а як 
буде подалїк вершини, подасть мені другу драбину, по якій я ви- 
ходити-му як по першій, навколішках, і ся не буде остатня. По
даси мені, о новий роченьку, велнчню славу і довгі дні несупокою, 
божественні мрії, борби душевні і бажаня смерти. Знаю се добре. 
Але се мене не обходить. Довершить ся моя ціль. До борби ! До 
довгих мук ! До праці!

ДОолоденьца кінна.

Першого січня! Зближає ся рік, у якому ти прийдеш на 
сьвіт, моє ангелятко, а може ще перед кінцем закличеш мене вперве
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сим ыайсолодшим порѳклом людської бесїди. Приходить рік, у якому 
на ціле мое жите останеть ся спомин і серце, завершені твоїм 
іменем, наче Божим словом. Можуть найти на землю в сих двана- 
цяти місяцях найчуднїйші пригоди, яких ще історія не записала; 
але не прийде для мене нїяка икьша пригода більша і торжествен- 
нїйша від сеї, яку ти менї звістиш своїм голосочком. Витай, новий 
роченьку, послїдний моєї молодечої безжурноети, перший мойого 
газдівства працьовитого і щасливого. Будь роком супокою для лю- 
дий, як у моїй хатї будеш роком радости. Коб лишень він жив
і нроцвптав, хотяй моя радість буде переплітана тисячними при
кростями, хоч принесеш менї безсонні ночи, важкі втоми та хвилї 
нудьги і ляку, то я се все принесу в жертву на сьвяте нолумя 
моєї любови. Забери собі навіть мою молодість і красу, кобп ли
шень кіп менї остав і усьміхав ся на мойому лонї. Настає довий 
рік, о моє ангелятко, се твій рік, о любенький синоньку, надїє 
мойого житя, славо моєї любови. Доброго тобі роченьку, моя зі
ронько. О жемчуженьку моєї душі!... Він відповість !

Спадкоємець в ожиданю.
(в ліжку, запалюючи попіроску).

Мої бажаня, самому собі ,  як говорить Джюсті. Чи се буде 
сей нездоровий рік, у якому мене постигне горе стратити найдо- 
рожшого вуйка ? Тяжко потовк ся в девятьдесятьдевятім ; тепер 
запирає йому віддих та живе лише молоком. Бідачиско! А вже-ж, 
не можна жити і відроджувати ся, мусить довершити ся закон при
роди. А відтак, що то за рік, який він коротає, з тими своїми со- 
тиками, сам один, покинутий, із тими двома пальцями при горлї та 
вічно грізним ударом крови до голови, який кождої хвилї може 
його умертвити ? Бідний вуйко ! Було-б майже милосердєм... О, со
ром ! Не стямиш ся ? Нїколи в сьвітї. Що за гадка! Перша річ 
очікувати, друга бажати. Нинї, приміром, вичікую вірителя, але не 
бажаю його. Се правда, вичікую його, але лякаю ся. А вже-ж не 
треба бути занадто нїжним у своїх ночутях. Серце людське, се су
мішка, Сказав один великий письменник. Про мене, нехай живе ще 
десять лїт. А однак се незмінне, що має мене лишити богатим, як 
£лїд. Вкінцї роби своє, о тисячдевятьсотий. Здаю СЯ Нр, тебе. 
Те, що ти робиш, не буде 1ІЇЧИМГ  як. лпщень Божою волеір.. Яке.
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свинство сї папіроси по три сотики. Слідуючого року куритиму 
„regalitas“ . А тепер одягаймо ся: треба зложити бажаия свойому 
дїдусеви...

П е р е с е л е н е ц ь .

Кричу на покяадї корабля: Тисячдевятьсотий! Хочу ска
зати, що минає півпіч і ми входимо в новий рік. М'іре супо
кійне, небо повне зьвізд і віє тепленький легіт. Середина зими, 
а ми вже на провесні. Хто-ж второпає се ? Кажуть, пливемо коло 
якогось зворотника. Кілько миль від рідної стріхи ! Хто був бн 
сказав тому рік, що на початку сього року будеш між небом і во

дою, одинокий між стільки людьми, в дорозі до Америки ? Який СѲ 

край вичікує мене ? Яка постигне мене судьба ? Нічого не знаю. 
Знаю лишень, що мандрую в иньший сьвіт із трицятьма коронами 
в кишени, та маю жертвувати там свої руки або і хребет, як до 
обставин. Чую панів з першої кляси, які весело балакають та дзво
нять склянками. Ет , вони раді, бо знають, куди їдуть, і певні сво
його діла. Мені казали, що один із них їде співати в театрі по 

вісім тисяч короп за один вечір. Коли буду в силі привезти з со
бою свою сім’ю ? Що вони роблять у сїй хвилі ? Моя жінка ще не 
спить, згадує може про мене. ГІанько і Марійка сплять, обнявши 
ся руками, як усе. Бідненькі діточки! Коли вас знов побачу ? 
А може не доведе ся вже менї вас більше оглядати ? Ах, яке не
щасне сотворінє сей чоловік, що перепливає море шукаючи хліба! 
Замічаю зьвізду близенько нас, якої не видати в наших краях. Але 
не виджу ніякої більшої від иньших. Коби доглянути, хотів би я 
розпитати у неї про мою судьбу. Яке супокійне море! Слухай, як 
кричуть : Доброго року ! Доброго року ! Тепер співає сей пай, що 
бере вісім тисяч 'корон. Чую, але сам не знаю що... О Петре, хиба 
був би ти дурний плакати!... Ходім, новий рік буде щасливий. 
Відважно !

С о ц  и я л ї  с т.

Ще хвиля і поздоровимо отоліте, в якому повівати-ме наш 
прапор на цілім сьвітї. Роялетить ся наче мара божок золота, зникне
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збруя, упадуть трони, в самому нутрі перетворить ся дивовижна 
суспільність, у якій лиш мале число побідителїв, для них то збе
рігають ся всї радощі, які дають богацтва, штука, наука, свобода, 
всї добра цівілївациї, що ублагородняють та роблять милим житє. 
Вже двигає ся величезна, темна юрба побіджених. беззахистних, 
безпросьвітних, безкультурних, майже засуджених на темноту і без
відрадність наче зовсім низьке сотворінє. О скілько поступила впе
ред минувшина, вони не мають уже вигляду на довше житє; вже 
крізь укритий блиск привілеїв, яких боронять ренеґатством і грізь
бою, показують ся діри старого черепа; вже на полі битви непри- 
ятеля видко замішане і переполох. Ще один рік і зможемо ска
зати : Се столїтє буде наше. Незмірна хвиля нової людськости 
забарвлена рожевим сьвітлом сходячого сонця розбурхує ся, в ній 
праця буде благословенством, а не карою; справедливість дій
сністю, а не маною; свобода добром усїх, а не визискуванєм оди
ниць ; рівність правдою, а не глумом ; а кождий нарід одною ве
ликою сім’єю, а не сумішкою лїсових вьвірів у шляхотній одежи, 
поріжнених жадобою і завистю, які пожирають себе обопільно. 
Зійди, нова зіронько братерства і супокою! Готов ся до смерти. 
старе, безкровне столїтє, повне горя і проступків! Не ми проте 
кидаємо на тебе прокляте, бо в тобі ворушить ся наша надія і в тобі 
узброюють ся наші полки і ти поклав перші основи під кріпосгь, 
страшну для минувшини. Умирай ! Із твоєю смертю зачинає ся 
еьвіт.

П е с с і м і с т.

Перший день року. Нині людськість упоєна гарними словами 
віїцуваня й надії. Коб сей рік, який наступає, не приніс із собою, 
як иньші, сього безлїку злочинів, страховищ, нещасть і сорому!
0 нерозумні, ви не знаєте, що не помиляючи ся можна вже тепер 
списати в статистичній книзі добре число розбоїв і самовбійств
1 божевілля і банкротства та нещасть усілякого рода ? Думаєте, 
як уже здерли з муру старий календар, а повісили новий, пере
стануть ріки виливати, слабости обернуть своє вістрє, поїзди зелї- 
зничі не будуть здибувати ся в противних напрямах, а війна не 
зросить кровю піль і води? Кр ок  н ап е р е д  у ц і в і л ї з а ц и ї .  
Так називаєте рік. Нуже ! Чи чоловік ліпший у 1900 від того*
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яким був у 1800 ? Менше жадний на гроші, менше здібний до са- 
мовлади над слабшими, до упідленя перед могучими, менше змінний,, 
менше трусливий, менше самолюбний, менше фальшивий, менше зло
чинний ? Нї. Ну, а всьо ипьше марне. Всї ваші чуда механіки, се 
майстерні нграшки; ваші реформи законів, се зміпи слів, ваші нові 
заклади — паперові будівлі'. Щезни, девятьсотий, ти брехуне 
проклятущий : нехай сьвяткують тебе дїти, яким приносиш играшки, 
а вони нерозумні дзрять себе і видять початок року в рожевім 
сьвітлї. Я не зроблю сеї дурниці поздоровляти тебе !

на стійдї.

Бє північ. Лихо зачинаю рік у сій деревляній будцї, відчи
неній із сеї сторони, де як раз повинна бути зачинена, самісінь
кий наче той мрець похоронений на ногах, пропятий студїню, із 
сею рушницею на рамени, яка виглядає наче костур із леду. Бачу 
там у долині вікна ще осьвітлені; се люди зачинають рік при 
столі, в теплі, заїдають смачні перекуски. Недавно перейшла юрма 
хлопців і дівчат, що вийшли з гостинницї иідхмелені і поздоро
вляли мене: „Доброго року, спасителю вітчини!“ Буде справді 
добрий рік, думаю, бо в сім році буду свобідний, верну до сврєї 
Мессини, під свою стріху, по такім часї довгої розлуки ! Одна 
з тих дівчат заговорила голосочком моєї Розалїї. Розалїя буде 
спати в сій хвили, з нястуком під головою, і з тим чорнявим во- 
лосєм, яке стелить ся но шиї, як того дня, коли я її застав сонну 
в тїни індийських фіґ, а вона збудила ся і крикнула нараз: — 0 > 
моя ненечко ! — і вся спаленіла. О моя Розалїє, з тими чорними 
очима, такими гарними! О моя Мессино, з тим морем голубим і з тим 
повітрєм таким запашним ! Та й тут я в Італ ії; але тут Італія 
хмарна і сніжна, а я родив ся там, під прозорим небом, для мене 
кожда земля, де-б я не був. се тужне засланє. Ще шість місяців ! 
Кілько ще вправ оружєм на площи, маршів, маневрів і переглядів 
і служби на вартї, і побору платні, і замішань, і мита голови 
і сила ще треба проковтнути гірких пілюль ! От друге веселе то
вариство. — Доброго року, стійка! — А-я, як Бог позволить. 
Доброго року, горожани!
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Жебручий старедь.

Новий р ік ! Принесеш менї краснїйше іцастє ? Якийсь нідхме- 
лений ианисько виходив минулого року з гостинницї і всунув менї 
лева. Але се ті цеголки, які надають на голову з криші раз на 
десять літ. Мало сподїю ся від 1900-го. Все йде з Петрового дня. 
Сї трамваї, що видирають людям дрібні гроші, сї часописи, що ви
ходять, аби під’юджувати нарід проти власти, сї народні кухні 
і добродійні заклади і сї товариства проти жебранини, се все не 
дає дихнути нещасному зарібникови. Коб сей рік не винайшов ще 
якого иньшого чортівства! Ах, який довгий рік для кас ! Заки він 
скінчить ся, кілько разів викинуть мене за двері, кілько наруг 
віушу стерпіти від дверників, кілько „Йди робити!" /Ги неробо!" 
І  сила, сила прохожих лиць побачу, які йдуть і не глянуть на 
мене ! Найперше студінь, відтак дощ, опісля спека, за карк потече 
дощ, а иньшим разом зимно пройме всі кости... а серця закаменілі 
в кождій порі року. Щасливі жінки, які можуть крутити ся з дїтьми 
на руках. Коб бодай сей рік нринїс менї які видимі пещастя, що 
дають мало клопоту, а побуджують велике співчутє, як у сього 
криворукого Власїя, якому скидують сотики зі всіх сторін ! Але я 
не вродив ся в очіпку. І  так ! Нема що великого вичікувати від 
нового року !

О т  е д  ь.

Умер ! Умер по роцї житя, бідний Юлечко, вмер у тім самім 
році, в якім родив ся, коли як раз зачинав ходити* і говорити, 
виав у темний гріб, замовк на все, проголосивши лишень два слова 
людської мови : імя свойого вітця і своєї неньки ! Скінчив ся ста̂  
рий рік забравши моє янголятко, забравши геть мойого одинчика. 
І  цілий день, як я буду охати над домовиною, спливе на мою го
лову страшний глум житя : картки, листи з бажанями від родичів 
і далеких приятелів, візити людий, яких не знаю, та всі стрічати
муть мене з усьмішкою; застукає листонос з пачкою обіцяних ла
сощів від тїтки, які я подам йому в нерухомі і студені ручечки. 
А як вийду запорядити його похорон, хто стріне мене на дорозі, хто 
весело побажає: — Дай Боже щастя ! Віщуйте менї блискавицю
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з ясного неба, або удар крови, що забере меиї розвагу ! Я скоро 
звіщу вам пещастє, не виявляйте менї співчутя удаючи настрій ми
лосердя, крізь який пробиває ся весела думка сьвяткувати празиик 
у хаті. Не хочу милосердя, я повний ненависти, ненавиджу сьвіт 
і житє, рад би, аби гріб мойого синка розширив ся в велику про- 
пасть і ноглинув усе те всьміхнене місто, яке глузує з мойого 
горя. Роче тисячдевятьсотий, роче смерти І роспуки, будь про
клятий !

властитель малої посїлости.

Нарешті! Отеє дожиданий рік, рік моєї „сценічної ролї({. 
Надходить моя улюблена мрія. Ніхто в мойому еїльци не догадує 
ся, що я збираю дохід через пять літ, щоб поїхати на виставу до 
Парижа, а доси нема сліду, аби хто задумував подібне діло. Як 
дізнають ся про се, ечудують ся немало. Мусять упевнити ся. що 
їх гадка про мою касу безосновна. Поїду сам, огляну сам тисячні 
чуда столиці сьвіта і лиш я сам по повороті вспію розповісти в ка- 
тедрі, при каві, в кружку і в аптицї, всюди де збирають, ся ті 
малі жаби надуті глупою зарозумілістю, які не вважають мене гід
ним посадити на четвертім кріслі їхньої громадської ради. Я стану 
запитуваною ворожкою, жерелом допитів, головним иредставителем 
образованя в громаді, „головною точкою", чоловіком із Парижа. 
Викличу богато зависти і стягну многі ненависти, але упокорю не- 
одну гордість і навчу смаку краси. Сяєво париське осьвічуватп-ме 
мою голову через ціле житє. Здоров був, о тисячдевятьсотий, 
роче моєї слави. Я вижидаю тебе з ощадженим грошем у руцї 
і з невимовною радістю та величезним тайним пляном у серцї. На 
разі відповім кождому, хто буде мене нинї поздоровляти, таємни
чою усьмішкою, яка буде першою віщункою моєї побіди, а всіх за- 
трівожить вельми. Доброго року, бідні люди, і до нобаченя... на 
Покрови.

ę  я 3 £ н ь.

Три... чотири... шість ударів у мурі. Розумію: — Доброго 
п о ч а т к у !  — Не буде ліпший від твойого, товаришу. Був перший
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день року, як сей що минає, наче неясний сон. ІІриятелї, горівка, 
лихе слово, хвиля ошоломленя, забійство. Одна хвиля, і я опинив 
ся тут, пропащий на цїле житє. Новий рік — дальших дванацять мі
сяців відсиджуваня кари, та сама гадка, дожидане ночи і дня, пе
регляд і поливка, все так само, так само, ніякого голосу крім сви
сту зелїзницї і гуку далеких дзвонів і чотирьох пядий неба, затем
неного густою ЗЄЛЇЗНОЮ СІТКОЮ, наче-б І ВОНО було у ВЯ8НИЦИ. Як 
я перебуду сей рік, коли не розібю голови об мур, або не зійду 
з ума ? Цїле місто нині сьвяткує, а я перебуду день на самоті, 
оперши голову на кулацї, в великому смутку і роспуцї. Многі 
ипьші мої товариші нобачуть бодай крізь крати жінку, діти. Але 
моя жінка не прийде : не навідує мене вже від яких двох місяців, 
Ах, забула вже за мене, а може... а може... сьвяткувати-ме з инь- 
шим ! — Т ак ,  так ,  так .  — Призабув тобі відповісти. Сейчас, 
сейчас. От цілі мої зносини із сьвітом у сьому дни, в якому згро
маджують ся родичі, приятелі в семейнім кружку, та весело гуто- 
рять. Моя сім'я — купка соломи, один черепок і одна коновка; 
моє ожиданє —сїмсотпятьдесять ґрамів чорного хліба і смердячої по
ливки ; хата моя — гріб. — С т у к !  с т у к !  с т у к !  — Ах, так, 
дякую, взаїмно, сто таких днів, як сей, товаришу !

Пор^чниц П ІХ О Т И .

Се мусить бути рік мойого авансу, або хоч половина клопоту* 
Побачимо. Візьму ще раз у руки вірний і подертий річний запис
ник, книжку діловодства, взорець таких довгих студий і великої 
любови, над який нічим Дантова Комедія і Верґілїєва Енеіда. Maso 
ще перед собою двацятьсїм, та знаю майже всіх. Три авансували 
вже два рази та вмруть уже з трьома зьвізками. Чотири в пер
шому чвертьроцї доходять до законного віку і підуть „у стан су- 
починку“ . Сей другий, хорий на цукрову хоробу, аж занадто як 
дотягне до весни. Слідуючий, прогнаний артилерист, має сьвідоц- 
тво з академії... його зроблять. Зроблять також слідуючих пятьох, 
які стоять мені на нерепонї; вже що найгірше. Остає десятий, він 
заплутаний у такій небезпечній матнї, що вже сього року не вийде 
ціло. Остає ще кількох. А відтак хто сього не знає: від пятьде- 
сятого року в низ житє висить на нитці'. О, побачиш, чи коло ві- 
сїмпацятки не зроблять старшими в сім році! Так, на певно так
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буде. О, то ти будеш сим роком, що принесеш мені коня, для ЦЬОГО 
подвійний обрік, належного иослужника, тисяч двісті більше, увіль
нене від нудної а.чмінїстрациї, довгі відпочинки і сьвятий супокій, 
та всі роскоші, про які так довго мріє заслужений офіцер. Так,
0 1900-ий ! Я виджу в тих двох нулях двоє великих ласкавих очий, 
які мені шепчуть : — Можеш іти до кравця замовити нову блюзу...

Х л о п ч и н а ,

Завтра перший день нового року. Ах, завтра буде поганий 
день для мене! Як минулого року, купить моя мачуха коника
1 жовнірів для маленького брата, а нічого для мене, і набє мене, 
коли рушу його річи. А чому-ж батько не купить мені нічого Р Він 
прецїпь колись був такий добрий для мене! А чому-ж, як мачуха 
штовхає мене, він відвертає ся і нічого не говорить? Чому вона 
мене ненавидить, а він не любить, наче-б я став гіршим і непо- 
слушним, а вони не хотїлн-б держати мене довше в хаті ? Що я 
завинив їй ? Що я зробив йому ? .. Не розумію. Ах, завтра дуже 
поганий день буде для мене. Який я нещасний! Чому ти не за
орала мене з собою до гробу, бідна моя ненько ? Чому не забрала 
ти мене з сеї хати, де майже соромлю ся їсти і дрожу, як побачу 
пляму на своїх лахах, наче-б одівали мене із милосердя ?... Бе 
третя. Ще за рано. Можу іц<#- спати дві години, відтак устану, 
обхлюпаю ся водою, та розтоплю в печи на снїданє мойого малень
кого брата. Спім — отже. Бодай, як сплю, пе думаю. Який ща
сливий був би я, як’ би вже більше не пробудив ся, коли-б не по
бачив нового року!

Селянин властитель майна.

Доброго року! — говорять усі сього рана. І  чому-ж би нї? 
Отілько нечуваних пригод діє ся на сім сьвітї, то може стати ся й се. 
Коли сеї зими не иобє менї худобини яка пошесть, коли занадто 
студений вітер не понищить мені овочевих дерев, коли студїнь н.е 
зморозить моєї винниці, коли не погниє на весні трава на луці від 
ненастанної зливи, коли в лїтї перед жнивами не вибє град збіжа,
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і коли в осени всіїію позбирати риж у догідну пору ; коли зеаїле- 
дух і миши не поз’їдають корінців засїву в земли, а хроби оми
нуть фасолю і бульбу, та коли шовкові гусїльницї не попадають 
із дерева в хвилї, як треба снувати пряжу, а вітер не нообтря- 
саб грозн із винограду ; коли, іцо важнїйше, не хибне менї гроша, 
як минулого року, або коли, хоч буду при грошах, не бракне ро
бітника, як тому три роки; коли злодії занадто не обнесуть усього 
плоду і коли яка чортівська рука, сам не знаю чому, не попідрізує ви
нограду, або не підпалить стогів, і коли добрий Бог наділить здо- 
ровлячком... і чому-ж бп нї? Так може й вийти, що сей рік буде 
добрим роком. Доброго року, отже, дорогі сусіди, доброго року !

Недужий повітовий начальниц.

Доброго року! Доброго року! — кричуть менї з усїх сторін 
глупі, затираючи руки. Невже-ж ? Так, новий рік, він піднесе знов 
трохи сю злощасну хвилю, яка вже зачинає розбурхувати ся, спро
вадить у палату послів і в публичні уряди знов цілу юрбу підо- 
зрених урядників і побільшить случаї зарази крикунської, соция- 
лїстичної, анархічної, чортівської в самому ядрі народа і палких, 
умах маломіщанства, ще нохопнїйшого і більше злобного від про
стого люду. Ликуйте, так ! Новий рік, у якому обаламучене прави- 
тельство попустить ще поводи зволочи, та справить рілю під нові 
отруйливі часописи, які підкошувати-муть що днини здорову гадку 
ще в немногих умах та доведуть до того, що нарід перестане по
важати сьвяту власть. Що нового зайде в сьому році ? Спаде гнїв 
Божий на Сицилїю і Калябрію, або заволодіє діявол у Мархії й 
Емілії, або наступить землетрясенє в Неаполі або в Медіолянї, або 
лиш незначне в кождій країні рівночасно? Сей девятьсотий 
видає ся мені навіть трохи гіршим від девятого: бачить ся мені, 
що в одній руці мати-ме смолоскип, у другій бомбу. Новий роче! 
Новий роче ! Нехай виряджують тобі нразник наівні, босяки і зло- 
чинники, які всю надїю покладають у тобі, для яких що диини 
ліпше сьвітло сходить... розумів ся ; але що ті люди ждуть добра, 
котрі мають ще голову на карку і в ній трохи олїю, се річ не зро
зуміла і божевільна. О бідна земле засліплених і ошоломлених ! 
Так, так, доброго року ! О, буде се рік жемчугів, побачите...
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Старий робітник»

ІІогаїшй день. Побачимо нині за вікнами богато принади, 
люди виходити-муть із крамниць з цілими оберемками поживи, на 
площах розложать цілу стирту каплупів та всілякої иташнї, мої бід. 
ненькі діточки стрічати-муть на сходах ґаздинї і служниці* з обе
ремками всіляких играшок, а я не маю зломаного шелюга купити 
патичка дров та положити па столі хоч пів фунта хліба. Чому ви
кидають стілько гроша на витребеньки перед очима стільки бідного 
люду, який нічого не в силі купити, а ще до того стягає на себе 
стілько гидкого підовріня ? Красна то любов християнська! І чому 
можуть купувати стільки річий ті нероби, а сї, що працюють цілий 
божий рік наче воли в ярмі, нічого ? Поясніть мені се, щоб я по- 
розумів. Обіцюють нам, що все змінить ся, що вже сходить „зі
ронька" і для нас, що кождий дістане „надгороду після свойого 
діла", та Бог зна’ ще що. Так, уже давно се говорили ; що дня
о в и т а є, а ми все па одному місці; хто що має, те держить, а хто 
не має, пухне з голоду, як я. Може се прийде у д в о т и с я ч н і м  
році ? Але я ще не впав на голову, аби сього сподївати ся в дру
гому році. Ах ! як красно сьвяткувати-му з тим шматком паперу, 
який ще остав ! О, ходім випити одну чарочку горівки, та поба
чимо, чи лице нового року буде краснїйше від шинкаревого. Дай 
Боже здоровлячка, сусіди !

Л и х в а р .

Доброго року, доброго року ! Вже Бури під’упали, на яких я 
числив, сї нікчемні політичні поети, що їх там десь чорт заніс. 
Певно, був би добрий рік, як би була не вибухла проклятуща війна 
в тім пекольнім краю, яка всьо загарбала. Так гарно всьміхали ся 
очи до тих полудневих богацтв. Бажають доброго року мені і Крі- 
іерови, наче*б ми були сватами, наче б моя калитка не була при- 
вязана до англійського коловорота, який підносить висоту англій
ських банків, а за ними йдуть усі європейські, зменшують обіг 
гроша, а се спиняє інтерес. Незалежність! Права! Британська ка
торга ! О, хотів би я заглянути у ваші кишені, чи весело сьвятку- 
зали-б ви ренублїку і п о ви й  рік. Дай Боже щастя! Заки вияснить
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ся обрій, треба попустити крила і відречи ся „сьвітлих інтересів", 
та задоволяти ся тим, що є, зичити гроші на малі відсотки, певним 
і скорим вірителям, обережно. Го д і: пождім, доки до року не усту
плять важкі клопоти, а гроші не війдуть у швидкий оборот, аж тоді 
відітхнемо. Проте на новорічний подарок Юлії не можу купити обі
цяного брилянтового нашийника, але дешевші із другого сьвіта. 
Рік девятьсотний, се рік різнї. Нехай пропадуть сї наівні і горді 
Бури з їхнім дурним геройством! Поживемо, побачимо.

С ь в ^ щ е н и і { .

Витай, сьвятий роче, віщуне блаженого віку, в якому воскре
сне цариця сьвіта, зіронька нового житя, сьвята Церква. Вже по
казують ся з усіх сторін пророцькі добрі знаки. Завернені з блуд
ної дороги сини доходять до тисячів ; військо вірних більшає і кріп
ите ; вже зачинають пізнавати злудну науку і вона никне наче віск 
при вогни ; революция подавлюе самих своїх поклонників і пожи
рає сама себе ; злощасна полуда спадає людям із очий, многі пі
знають сьвітло і горнуть ся до одного Намісника Христового; для 
всіх буде він одиноким королем, одиноким вітцем, одиноким спасе- 
нем, одиноким жерелом правди, любови і супокою. Приходь, новий 
роче, з хрестом і ясним смолоскипом, занеси промінь сьвітла до 
послїдної безбожної секти, які стоять ще на порозі нового столїтя, 
розвій послїдні хмари безбожности і блуду, а по сім нехай зійде 
Христос, найвисша і вічна слава... Нехай так буде !

П и с ь м е н н и к »

Приходь уже раз, о тисячдевятьсотий. Я гляджу на тебе 
як на незнайомого путника, па якого не звертаємо уваги та пе ці
каві, хто се, куди йде, звідкіля йде. Нічого пе сподію ся від тебе, 
нічого не лякаю ся ; не маю нї крихітки охоти назвати тебе по 
имени. Твоя весна буде для мене холодна так само як зима, твоє 
літо понуре, вкучне, так само як твоя осїнь. Нї ти, нї твої брати 
ло тобі не вспієте розірвати моєї засумованої душі із сею найлю- 
бійшою душею в гробі. Ти можеш ще принести мені в дарунку 
деяку з тих, кого я колись називав радощами житя; але кинеш
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мені їх перед ноги, а я не підійму. Ти можеш ііце спробувати моєї 
слабої сторони чести, гордощів і надїї, аби мене розброїти сльо
зами або кровю, але подиблеш тривку стіну нездобутої кріпости. 
Ти можеш поорати моє чоло зморщками, придавити житє, відібрати 
сили; але не втихомириш голосу горя. Ти можеш розказати першій 
ліпшій хвилині прийти і звістити мені: — Ось я ; прощай ся зі 
сьвітом — а не вийде з моїх уст иньша відповідь, лиш ся : — 
Витай, блаженна! — Проте приходь ; обіцяй, трівож, потішай, за
сівай і будуй, забивай і відроджуй, зміняй і руйнуй. Мілїони лю- 
дий у сьому дни, накликуючи ласки і щастя, підносять чарку. 
Я повторюю своє.

З  і т а л і й с ь к о г о  п е р е к л а в
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