
О д е н  З Н ЇЖ И Н Ц ЇВ .
Подав Мих. Грушевський.

Столїтний ювилей Е. Гребінка, відсвяткований недавно укра
їнським громадянством, мусів пригадати йому ту ніжинську 
школу, в котрій попала ся творчість Гребінки, його молодшого 
товариша Афанасвва-Чужбинського і богатьох инших, яким тра
диція літературної творчости Гоголя, Кукольника, Гребінки 
і инших стелила потім дорогу до літературних занять, до пое
тичних проб. Народна українська нота бренїла досить виразно 
в сій традиції і заохочувала молодих вихованців ніжинської 
школи брати ся не тільки за оброблений українських, сюжетів 
прикладом Гоголя і инших, але й українською мовою, прикла
дом Гребінки і Чужбинського. Власне в отсїй замітці хочу звер
нути увагу на одного з молодших і менших представників сеї 
ніжинської школи Івана Олександровича Затиркевича.

Спеціалістам від української бібліографії він звісний як 
автор української байки „Калюжа", надрукованої в „Основі" 
1861 р. за місяць цвітень; зрештою байка ся досить попу
лярна, бо покійний М. Л. Кропивнццький, котрому братова Ів. 
І. Затиркевича, звісна українська артистка А. П. Затиркевич- 
Карпинська звернула увагу на сю байку, часто декламував її  
на українських концертах і зробив її досить звісною. Більш 
нічого з українських писань Ів. Ол. Затиркевича здавть ся не 
було друковане нї за жита нї по смерти. Син покійного Дмит 
тро Іванович Затиркевич в серпні минулого рову надіславши
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менї до поміщення в „Літературно-Науковім Вістнику“ чотири 
недрувовані поезії свого покійного батька звернув мою увагу 
на його літературну спадщину. На мою просьбу прислав 
він менї потім все, що лишило ся 8 писань його батька 
на українській мові, а також біографічні відомостн і спомини 
про нього, які мав. Подаю тут отсї біоїрафічні відомостн і всю 
надіслану мені літературну спадщину покійного, як причинок 
до історії українського житя середини X IX  в.

Іван Олександрович Затнрневич, з потомственних дворян 
Полтавської їуб., родив ся 28 марта 1829 р. в селі Блотницї При
луцького повіту. В науку віддашгйоґо до ніжинської гімназії, а по 
скінченню її, маючи 20 літ, в 1849 році перейшов він на юридич
ний відділ ніжинського дїцея. Писати почав ще бувши в гімназії. 
Д. І. Затиркевич зазначуе, що маленький віршик „Злодій“ (по
даний низше) написав його батько в гімназії на 15 році житя; 
віршик сей носить виразні слїди впливу приказок Гребінки, 
друкованих в 1880 рр. Писательетвом займав ся потім Іван 
Затиркевич і в ліцеї, але на другім році перервав він свої лі
тературні і наукові занята бажаючи взяти участь в севасто
польській війні. „Въ службу вступилъ но случаю потери атте
стата и неимѣнія времени для назначенія экзамена передъ вы
ступленіемъ въ военный походъ — рядовымъ“, як значить ся 
в його аттестатї. „За отличіе“ в битві з 27 серпня 1855 під 
Севастополем іменований був прапорщиком. По скінченню севасто
польської війни стояв з своїм полком в Орлі і в инших містах. 
Бувши в Орлі в 1861 році з иншвми офіцерами свого полку 
зорїанїзував почесну стрічу тїда Т. Гр. Шевченка, котрого тоді 
перевозили на Україну. Про се оповідав він—сам в своїй замітці, 
відшуканій між його паперами Д. І. Затиркевичем:

„Гробъ Т, Г. Шевченка -провожали изъ Орла слѣдующіе 
офицеры Камчатскаго пѣхотнаго полка“ (між ними значить ся 
і „подпоручикъ Ив. Ал. Затыркевнчъ“). Украинскій поэтъ Т. 
Г. Шевченко род. 25-го Февраля 1814 г.; умеръ въ Петер
бургѣ 26-го Февраля въ 6-омъ часу утра (47 лѣтъ). Гробъ 
съ тѣломъ его прибылъ въ Орелъ въ ночь на 2-е Мая, — 
а этого числа его сопровождали черезъ городъ священникъ пол
ковой Евгеній Петровичъ Ѳедюшинъ, полковая музыка (играв
шая вмѣсто похороннаго марша — „Грыця“), перечисленные 
въ спискѣ офицеры, гимназія и много народа. Священника (мо
его кума) упросилъ и музыку доставилъ я. — ~3а~священни- 
комъ обратились было къ архіерею (Павелъ)^ нс онъ отказалъ
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въ виду того, что Шевченко былъ штрафованъ, —  и даже вы 
свалъ іеромонаха посмотрѣть, не провожаетъ ли гробъ епархі
альный священникъ. Іеромонахъ на дрожкахъ прослѣдилъ про
цесію до ваставн... Евгеній Петровичъ получилъ отъ Лазарев
скихъ (Иванъ Матвѣевичъ служилъ тогда въ Орлѣ), за проводы 
Шевченка, его портретъ. —  Приложенные здѣсь1) роза, мохъ 
и листики розмарина —  съ гроба Шевченка“.

В Ій 63 роді 3. перейшов на Кавказ, де й зістав ся до 
саюго кінця своєї служби, до 1882 року. Останніми часами 
сповняв обовязки помічника правителя канцелярії штаба кав
казького воєнного округа і члена воєнної цензурної комісії 
тогож округа. В 1882 роцї вийшовши в одставку з чином пол
ковника оселив ся в своїм малім маеточку в селї Блотницї 
і проживав тут до смерти. Господарством сам не ваймав ся, 
видержавивши землю селянам, а віддавав свій час читанню 
і ріжним сільським зайнятим; жив в добрих відносинах з се
лянами і старав ся їм бути, чим міг, помічним. Вмер 26 липня 
1902 рову в тяжких муках від їанїрени, що розвела ся від 
відмороження пальців на нозї ще в севастопольську війну. Укра
їнські писання Ів. Затиркевича відшукав Д. І. Затиркевич так і:

Злодій.
Колись Михайло стрів Романа 
Та S каже він бону:
„Чи ти не чув приваз від пана,
„Щоб в некрути везти Хому?“
— За що? — саитав Ронав перехрестившись. 
„За те, що крав та ще б напившись,
„Узяв мішків ів два в аибарі 
„Та б в шинк отпер їх на машкарі.
„Він сам собі і добрий чоловік,
„Та бач, такої вже він масти:
„Як трохи виов він — а дуже нить привик, — 
„То так його й пха, щоб що набудь украсти“. 

Ш4.1)
Собача доля.

Раз у шинку, у жида Вені,
Сиділи люди за столом.
Чуиак Перевертень ІІархом 
Почав молоти теревені 
Своїм письменним язиком 
Об тім, що хлїб посеред ноля —

Не наша, а „собача доля“.
— На тебе намжа! тю, дурний 1 — 
Тут крикнув Хведір хуторний:
—  Чи не скавив ся ти, козаче! 
Чия-чия? — „Кажу, собача!
Чого кричиш, мов навісний?“

х) Роки подані Д. 1. Затеркевичем тільки для деяких писань.
8*кхскж Наук. Тож. іде. Шожжехк* т. СІХ. $
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— Бо брешеш! — „Бог мене побий! 
Щоб я відсіль не вийшов в хати! 
O t t o ! не дасть і доказати!“ — 
Народ увесь варѳготав,
Бо всякий дуже добре внав,
Що не збрехати так нікому,
Як ІІеревертневи Пархому:
Він вам і вірки пощита, *
Казну турецьку — так, по пальцях. 
Ну, та й бував же він в бувальцях: 
На Дін, в Одесу і у Крим 
Уже десятий рік ІІархим
Що літа ходить, чумакує, __
І, мабуть, там він брехні чує,
Та нам між сіллю і везе.
Усякий зна, що він верве 
Нї се, нї те — а всякий слуха. 
„Та ну-бо, Хведоре, стрівай!“ 
Озвавсь козак Касьян Макуха:
„Не смійтесь, хлопці, ось нехай 
Він там розкаже по порядку,
Хай сам роскусить сю загадку!“ 
Пархомбув гарний чоловік,
Ніколи вія не обіждав с я ;
Хоч Хведір як його не пік 
Усякий раз, — а він сміяв ся 
І сторію свою кінчав.
На сей случай він так почав: 
„Трохи чи не спочину мира,
В людей зовсім другая віра 
Була: за Бога чтили звіра, 
Капусту, сонце і часник —
Усяку всячину — єй-Богу! 
ну , се ще, брат ти мій, нічого, — 
А то, бувало, чоловік 
Із камню вицюка такого,
Як сам, тай каже: ось де Бог!
Та й принада йому до ног.
Були, бач, всі, долопоклонцї,
Не христіянський був народ.
І  на таких світило сонце,
І  урожай був карний год!
Та я б усіх прогнав їх к чорту,
Я б їх до одного стребив!
А милосердний Бог терпів 
І хліб родив! Якогож сорту?- 
Не так, як се тепер у нас:
Тоді соломи й не бувало,
А колосок був скрізь, як рав -т

Аж од 8бмлї! Мабуть не мало 
Збирали хлїба! і народ 
Не мав, як ми тепер, клопот: 
Одно ворочавсь коло хати —
І  тілько що ходили жати! 
Пашня-ж — мов падала в-небес: 
Оце вам гречка, се овес,
А се ячмінь, а се пшениця, — 
Ну, просто весело й дивить ся!
І  що-ж? тоді* народ увесь 
За теє щастя, тую долю,
Спасибі Богу не сказав;

X  буцїм-то не понїмав,
Хто родить хлїб на чистім полі, 
Хто світ создав, хто їх создав, 
На світі жить хто дав їм волю! 
Так, бач, у їх свої боги —
Той без руки, той без ноги!
А Бог живий дивив ся 8 неба, 
Терпів, — а далі' й каже: „треба 
Долопоклонцям покавать,
Що Аз на світі Бог єдиний,
А не поліплені із глини!“
І  зволив янголів послать,
Щоб накарати чоловіка,
І повелів їм почухрать 
Усю пашню, щоб і до віку 
Не бачив хлїба він шматка...
Із неба янголи злетіли 
І тілько що почать хотіли, — 
Ось вийшла сторін яка:
На божий суд рябі й усякі,
Усї до одного, 8 села 
На поле вибігли собаки, 
Пронюхавши про сі діла, —
І стали Господа просити,
Щоб одвернув од їх напасть 
І дав їм хоч би пяту часть 
Святого хліба. „Дай, щоб ситі 
Ми, кажуть, Господи, були;
Коли не людям, нам пошли!“ 
Господь на землю подивив ся, 
Почув, поняв, що каже пес, — 
Та вже на пса вмилосердив ся 
І рів до янголів з небес:
„До верху жита не чухрайте,
А 8 верху колос воставляйте! 
Нехай що году так росте, 
Красуєть ся і половів, —
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А чоловік хай ввалю рів 
І васїва зерно святе Iе —
Не тав же, Хведоре-козаче,

Дідок на призбі, під віконцем,] 
Сидів і грів ся перед сондеа, 
Сіилнвшись, аов старая хатка.
Вів ваднввв ся, як хлопятко — 
Малин його онук набуть —
Зробив собі коня в ловини 
(Звичайно, яв нала дитина:
Йому аби кінець вагнуть —
То й кінь) -  і їздить воло тину: 
То наче стрілка полетить — 
Ловою, нов хвостом, вертить —
На 8енлю сяде, знов поверне...
Дід дува: „от дитя химерне! 
Неначе там чого шука...“ —
Аж ось до діда внук скака.
— Дивіть ся, діду, як прийшло с я :

Тепер ми робимо сані?
Орем, і жнем, і сїєм ми.
А долю ми їмо — собачу!“

онук.

Ось другий я і друга кося — 
Дивіть ся — ось де, на вемлі... 
Я побіжу — воно женеть ся 
За мною, паче ті шмілї;
За ним — мені не подавть ся, 
Хіба присядеш до вемлі —
І то не можна в руки взяти... 
Дїдусю! що воно таке — 
Сердите, хитре і швидке?*
Дідок ночав тут усміхатись 
І  брови сивії підняв:
„То, сину, щастя, одвічав:
Його не можна вам піймати,
А як од його біжемо —
Воно нас нагавя само...*

Чужо лихо.
Якийсь здоровий парубіка 
Ніс у мішку валїзний шар, — 
Зігнувсь, ступав, нов каліка.
От і підняв увесь базар
Його на сміх: „чого він гпеть ся?!
Що за велика там вага,
Що аж на вемлю він ляга?!*
І старець там — і той смівть ся...

А як би внали, що несеть ся, 
Закрив би рот баварний люд, — 
Бу у мішечку девять пуд,
А ноже буде ще й в походон!...

Біда на світі в сим народом! 
Зовсім невірний той Хома: 
Чужого лиха їм нема!...

Злодій.

Був Хведір-злодій, -  хто не знає ?— 
Було украде й заховає, —
Що инший раз не внайде й сам! 
Осточортів він дуже нам!
У батька ввесь, тивї-ж насти: 
Йому й не хліб, як не украсти! 
Забув я, хтось мені казав,
Що Хведір той, проти Купала, 
Цвіток із папортї достав 
(Така хвортуна, бач, упала),
Зашив і носить у руці; —
Тав, кажуть, нащо ті й ключі! 
Хоч там який мудрящей буде 
Замок — коли не брешуть люде — 
Одімкне зразу бісів син!.,.

От Хведір якось то на Дін 
З весни потяг, та не один — 
Повів і небожа з собою,
Не те, щоб хліба заробить,
А щоб своею головою 
Мошенству і Петра навчить. 
Пішли злодійськими стежками, 
Понад болотом; шелестить.
Трава у їх під личаками, 
Стрибають жаби під ногами...
Аж гульк 1 — у прорізі сидить 
На яйцях качка — звісно дика.. 
Забіла трясця чоловіка,
Що як би яйця підчепить.
Да так, щоб качка не цочула!...
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Ну, що* ж ти думаєш — полів,
І осока не шелеснула,
Яєць аж шестеро приніс —
А качка наче там заснула!...
Ну, не чортяка, ну, не біс?!... 
От дядько в пазуху васунув 
Дохід, та й каже: „так учись! 
Ти, може, і разу не плюнув — 
Аж ось у пазусі* і єсть!
Дурна якась то в світі* честь — 
Розумним лучче будь, Петрухаї“ 
Небіж тихенько дядька слухав, 
Так що і оком не мигнув.
(Літ чотирнадцяти він був). 
Ідуть... вже стало припікати,
Бо сонце високо сплило;
Пора й обідать... а як хати 
їм по дорозі* не було,
Бо скрізь болото — де сідати 
Дорожнім людям? на траві,
Коло криниці. От і сіли,

З кісся зняли своі сакви 
І біля себе положили.
„Виймай же, каже дядько, хліб 
Та сіль, під ними є і сало, —
Не бійсь, Петруха, буде мало — 
Достанем —■ бо чогось прилип 
Язик; мабуть підмазать треба... 
Виймай же все мерщій, що слід...
А ось і яйця ті, що в неба 
До нас упали на обід...“
Тут дядько став яєць шукати:
Лап, лап... „Що за нечиста мати! 

— А-де-ж отеє я яйця дів?
Мені* здаєть ся, упустив 
Я їх ва пазуху, прокляті!“
— „Та я їх, дядьку, вже поїв!“ — 
„А ти ж сібірний, а завзятий! 
Оттак старого одуригь!!“
— О — вже І ученого учить! — 
Петрови треба б одвічати.

Для повноти додаю і друковану його байку:
К алю ж а.

...А от вам казка і не казка... 
Весною їхала коляска,
Упростяж коней шестірня; 
Коляска, наче та свиня,
Була забовтана грязею;
Хвалїтар, кучер, два лакеї, 
Юхтовий 8 заду чамайдан; —
З вікна дививсь старенький пан, — 
Людці шапки йому здіймали;
На лісу діти позлізали — 
Побачить: що воно за біс ? — 
Проїхало воно... а далі' —
Якось то Бог не переніс —
Серед калюжі коні й стали —
Усі, одразу, як один!...
Чому й не стать! — як роздиви

лись :
У грязь колеса васитились 
Троха не більш, як на аршин!... 
Тут кучер зараз: „Ну, р е б я т -

[ка!
Ну,яу! в и т я г у в а й ! !  кричить.. 
Тоненька пужка, знай, свистить 1... 
— „Ні, парень! чортового батька! “ 
Стоїть і думає народ:

— „Се, бач, калюжа — наш до-
[ход,

Троха мабуть не цілий год...
Тут, брате, коні не потягнуть*. 
Нехай там будуть хоч які —
Чи генеральські чи царські — 
Де-де, — а тут вони пострянуть 
А й справді люд той угадав,
По їхньому, бачу, вийшло: 
Хвалітар мов комар пищав, 
Витягував, аж тріснув дишель; 
Той бідний кучер аж охрип —
А все нічого!... Коні — сіп, — 
Та S годі.*, дергонуть і стануть.. 
Упріли так, що жалко й глянуть! 
Досталось бідним лошакам!...
До віку б кучер мордував ся, 
Коли б до нас не обізвав ся 
І8 просьбою панюга сам:
— „А чи не можна добрі люде, 
Зарятувать? Од мене буде 
Карбованець, ч і й більше вам,.;“
— Чому не можна? За волами 
Як що таке, то і піти,
А коненяток одпрягти,
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То й витягнем... Ходїм, Овране! — 
І привели, і запрягли;
З коляски пелядь постягали, — 
Тому ниверству показали,
Що конї, бачте, не воли —
Серед Юрківської калюжі:
Бо ківь який не буде дужий,
Та, бач, гарячий: стряб да сїп,

Кипить, мов у горшку окріп, 
І силу даром потрачав... 
Святеє діло — віл: ступає 
Повагом, стиха рймиґа, —
А витаска вагу 8 багнюки...

Ся вірша вам вадля науки — 
Не вам, старі, а вам, онуки!...

Прозових оповідань одержав я отсї два:

Зозуля.

Стояло собі село Ханьки. Нічого сказать — село було гарненьке: 
були у йому і сади, і млини, і вітряки, хати иазаві й білені, і людцї 
заміжненькі. От хоч би й Касьян Здешній! — Хата у його гарна, ві- 
коннцї коло вікон, далебі, що велені, волики в його дуженькі, коненята 
ситенькі, хомути на їх ремінні... — зовсім чоловік. І не один Касрян — 
багацько було людей, як треба. Да і місце, де стояли Ханьки, було як 
кажуть москалі, „нічаво-сь, приволное“.

От якось то однією весною, — коли, як і вам, панове, звісно, 
здїтаєть ся із вирію усяка птиця — летіла зозуля та й сіла на вербі; 
сіла та кує, бо вольна кувать скільки хоче, поки на Петра мандрикон 
не подавить ся. Так ось слухайте, що в того вийшло! Тая верба, на 
котрій присусідилась рябенька возуля, росла на Стешиному городі, а на 
Горпинин через тин перехилилась. — Вийшла Горпина з хати, та й каже, 
бачите, до зозулі: „зозуля, правдива, скажи нині, скільки літ іще жить? 
„Один, два, три, чотири, пять...“ А тая, дурна, аж присідає та кує, 
а далі знялась і полетіла. — „Стехо, Стехо!" закричала Горпина: „чи 
чула, скільки вовуля мені год накувала! Аж шісдесять і два!“ — Хиба 
тобі? — обізвалась Стеха, що у себе на городі кавуни садила і тож 
ідитала возулині годи, задля себе; — ноже мені скорійше? — „З яко'і 
речи?“ — Як з якої? А верба чия? Моя баба, як була ще дівкою, 
так сюю вербу посадила у саму вербну неділю... Ся верба свячена; 
я вже добре внаю... — „Знаєш ти багато!“ — забрязкотіла Горпина, 
іов хто фасолю на залізну сковороду сипав. — „А сього хиба не ба
чиш, що верба трохи стріхи це покривастріха моя, так і зозуля, спа
сибі їй, минї накувала шісдесять і два годи..“ — Ні минї! — „Ні, 
нині!“ — „Брешеш, мені!“ — „Брешеш, минї!“ — І пішли, і пішли ла
ятись. Ґвалт такий підняли бісові баби, мов собаки на цісарця, або на 
коробейника. Стеха уже й город кинула. Іде добрий чоловік поз двір, 
подивить ся — подивить ся, послуха — послуха, як баби лають ся, та як 
не розбере вавіщо, то й піде собі мовчки. А Горпина та Стеха вже 
й подряпались, вже й поскублись, а все за тую возулю, що покувала
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та й полетіла. Добре, що чоловіків но було дона, бо обидва у полі 
орали.

Як ось, так над вечір, дввінок дзень, двень!... Засідатель, кажуть, 
приїхав. Тут Горпина і Стеха одягла ся, підобгали під очіпки патли, 
та до засідателя одна на другу жалкуватись усе ва тую зозулю. Засі
датель сидить у ровправі за столон, а перед нин лепортн усякі розки
дані; на носї у його окуляри, а своїми баньками усе лупа, мов таа 
сова, що в день не бачить, голову то туди, то туди перехиляв да при- 
цїлявтьця, якби хльостко вчистить на депорті свою фамілію. На йому 
жовта жилїтка, вишнівкою облита. А проти його коло порога і в сінях 
стоять десяцькі та соцькі в орлани; двері були розчинені, бо на дворі 
тепло. Аж ось Горпина й Стеха убігли у хату, плачучи, та и повали
лись васїдателевн у ноги. Одна каже: „батечку, голубчику! Оттаві так: 
розсудіть нас, як самі внаєте!“, а друга каже: — паночку, оттакітак: 
розсудіть нас, як самі звабте! — Засідатель перше повагом вислухав 
одну, а як друга в своїми словами туди ж лізла, то вони ввелїли її 
десяцьким придержать у сінях. Що ж! Стеха відтіля ще голосила. Роз
казавши усе діло Горпина розвязала хустку, вивяла і положила на стіл 
нового карбованця. Дойшло діло до Стехи, і Стешин карбованець посу
нувсь до засідателя. Тоді вони поставили їх перед собою, шморгнули у ніс 
доброї кабаки, вціпили щільно губи, подумали-подумали, а далі накрили 
карбованці долонею та й кажуть: — „Ну, якжеж, вас, стало буть, поми
рити?... Бачите, у законах про возулю нічого написаного нема; а як 
ми та станемо вубрітать новії закони, то щоб часом не було нам чого 
небудь поганого, або що... Так, так зовсім недзя, не можна... Еолиж 
уже дуже хочете, щоб вас розсудити, тав я ось як думаю, оттак мо
жна: „нехай, стало буть, не тобі зовуля накувала, а минї!“ — Та й по
сунув до себе два новеньких карбованці.—  „Що ж, нехай, чн н і?“ — 
„Нехай, паночку, голубчику! Нехай! Коли не ниві, то і не їй !“ — за
кричали у один голос Горпина і Стеха. Засідатель ще щось стали було 
їм казати, так не дали йому баби й пікнуть, та все дякують ва мирову. 
От кому, панове, зовуля накувала!

1850.
Х т о  д о в т .

Казка.
У селі Понорах жив собі чоловік Хтодонт. Хатка його край села 

стояла біля самої верстви, що написано на дощеацї, яке село. Він собі 
чоловічок мов і нікчемний, a до чоловічка у осени, після жнив, тав люд 
і суне. „Будьте ласкаві, кажуть, Хтодонт Охримович, ідіть до нас, да 
8 своїм струментом; у нас весілля; ввісно, дівоче та парубоче діло — 
потанцювать хочеть ся“. Без Хто довід ніхто і гоцака у селі яв треба
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ве ударить, бо віа був гарний музика. Усюди був 8вісен: чи близько 
іістечко Кисленьке, а. и туди часом було кличуть на весїлля усе ж сього 
самого Хтодонта. 'Гак так же-ж бо зучив ся, вражий сиа, сииком возити, 
що було хоч і пяненький, і гасне сидячи у куточку, так сама рука 
т а ,  куди треба І Парубок Супоня вагуде у бубон — і таку „горлицю“ 
вдеруть, що ну. Сам голова, було не втерпить, щоб не підтупнуть. Хто- 
донт умів грать і панськую пісню: „Я в пустині пасла свині“, — чи 
як тая. Вернув ся раз Охримович 8 весілля, так щож ви думаете ? На 
другий день пальці йому так понабрякали. „Ні вже тепер, каже Хтодонт, 
кличте не кличте, а не піду грать нікуди! Сього зо мною ніколи не 
було, скільки не живу на світі; а тепер се 8 очей! ей-же Богу 8 очей!... 
Хай танцюють вражі діти під один“бубон... бій-же Богу 8 очей!“ І зов
сім було положив наш Хтодонт Охримович не грать, хоч ти його тут 
заріж. Аж так, через тиждень, до його у хату з волотями цвітами мо
лода, та так нивенько кланяеть ся, та просить від батька, від матери, 
та ще й від себе на весїлля. Подумав-подумав Охримович: шо ж, у мене 
рука, благодаренне Богови, уже тепер не теє... Та на другий день 
опять у куточку і опять сама рука виграва: „ой дівчина-горлиця до 
козака горнеть ся!“

От ви, панове, не питаєте, а я собі тож мовчу. Ван би давно 
треба мене спитати: „дб ж се той вражий син, Хтодонт Охримович нав
чив ся так смиком орудувать ?“ Спухайте ж !

Годів в пять навад Хтодонт не вмів і скрипки у руках держать: 
великий палець було якось так підверне, що усі струни, мовчать, або 
гудуть кавна-що. Тож, нікуди гріха дівать, часом Охримовичу нічого 
було й їсти, бо був зовсім, сердека, бідний. Не знаю, якось то достав 
він скрипицю. От раз сидить на печі підобгавши ноги; перед ним тілько 
що маячить каганець; сидить наш Хтодонт, держить у руках скрипицю, 
та й дума: „що як би отеє та вмів я грать усякії танці! Тоді б то ров- 
добув грошей! Тав би мене й таскали б з весїлля на друге!.. Я б душу 
.оддав за науку...“ Коли чув Хтодонт, щось за ним зворухнулось.... він 
навад зирк! — аж маленьке чортенятко, се підлїточок, смівть ся 
і кланяеть ся нашому Охримовичу. Хтодонт влякавсь, перехрестивсь та 
й каже: „іди собі к нечистому!“ — Зараз, зараз! — одвіча йому чор- 
тинятко, — тілько, дай, трошки заграю! — „Іди, іди ! бач який! дам 
йому скрипку поганить!... геть!“... — Хтодонт Охримович! Дайте! Дя
дюшка! Серденько!... Буду за вас Бога молить!... — „А що, дума 
Охримович усміхаючись: хай бісова дитина вагра; може воно й справді 
гарно грать умів. „На та гляди, щоб струни були цілі!“ Зраділо чор
тиця, вхопило скрипку, та як учистить: „Із-за гори, з-за лиману“, да 
так тоненько-тоненько, та жалібно. Слухав-слухав Хтодонт пісню,, а далі



132 М. Грушевський

так гірко виплавав, що віл сирота. ЯЕ, біс твойому батькови! сказав 
Хтодонт бісинятї, утираючи сльози: грай веселої 1“ — Як учеше»» воно 
веселої! Як вадрига та засова Хтодонт з радощ'. ногами і — так з печи 
внай тільки глива синеть са!... „Послухай!“ сказав Охримович чортинатї — 
„от ти ще молоде, а гарно граєш: а й не чув краще! Навчи так і мене 
старого!“ — А що даси? —  пита бісове чортинатко. Хтодонт подумав 
та й каже: „Що дам? а що тобі дать?“ — Дайте, дядюшка, серденько, 
душу! На що вона вам? Вона тьфу! — тепер є, а далі полетить тав, 
що не 8нати-метѳ и куди. — „Нехай такі“ каже Хтодонт. „Тільки пу
сти на пять літ погулять з скрипицею на весіллях, та щоб твої струни 
були...“ — Зводьтесь, дядюшка! — каже бісенятко, а само таке веселе 
стало, мов після могорича. Дуже, мабуть^ захотілось Хтодонтові вив
чить ся грать на скрипцї, що аж заложив душу.

З вечора, що дня, літа було до Охримовнча навіжене чортинятко, 
крутить йому пальці, притуляв до струн сапо й піднїма, котрий треба, 
—  звісно давало Охримовичу, яв кажуть панн, вроки. А Хтодонт що 
день, то усе краще, усе краще грав і вже почав сам бев нечистої сили. 
Що-ж ви думаете! Пішов -наш Охримович у славу, дріма собі по кут
ках, а хлопці та дівчата танцюють — не натанцюють ся під його „гор
лицю“ та під „московського бичка“. Нажив собі Хтодонт грошей чи
мало, — і на струни не тративсь, бо доставлялись йому з пекла, да 
такі кріпкі, що й не перепиляєш.

От минуло пять лїт, — швидко вони пролетіли! Став Хтодонт 
щось думать, думать, а далі занедужав: — от-от умирать... Коли тут, 
де не візьмись, до його в поклоном сват. — Давай, каже, хахол, душу! 
Годї тобі гулять! Да живєй, бо ніколи! Базьонне, стало бить, діло!... 
Хтодонт зовсім уміра, та і тут, слухайте, яку викинув штуку! Мабуть 
не даром усе об чімсь думав. „Ох-ох-ох!“ каже, „так отеє ти ужей за 
душею... Як скоро!“ — Живей! — кричить на його біс, мов москаль, 
бо ва пять лїт підріс уже чимало і смілїишин став. „Добре, каже Хто
донт Охримович, „подай лиш сюди скрипку; послїдний раз вже ваграю*. 
Увяв скрипицю, заграв: „Летів орел черев море“, а далі S говорить: 

.„так отеє тобі треба й душу оддавати... на ж коли к спіху.,.“ — та 
й сунув йому деревяну душу із скрипки... Дурне чортиня перше взяло, 
а  далі, як роздивилось, що його одурено, як запищить, як загарчить, 
да все зі злости обсмикує свій поганий хвостик. — Подай, хахол, свою 
душу! Падлєц! — Хтодонт було трохи влякав ся... — аж тут на двері 
в чашею отець Лаврін!... Бачить чортиня, що воно тут вовеїм лишне, 
да мерщій дало у пекло драла з деревяною душою. — Розказав Хто
донт батюшці свої гріхи, причастив ся, зовсім як слід, приготовив ся 

.к смерти... а черев місяць опять побачили його на весїлю: сидить собі,
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куняв, а рука сама „метелицю “ вигравав! Тілько й біда, що рвуть ся
іноді струни, чого перш не було; мабуть нечиста сила жартує в Хто* 
доитом Охримовичом. — От вам і Хтодонт!

1850.

В росийських віршів, надісланих Д. I. Затиркѳвичем, по-
даю отсї:

Ты посыпь, вима,
Просьба.

У отца ея
Снѣгомъ иеврнстамъ И у матери,
Землю голую, Въ темну ноченьку,
Почернѣвшую; Ночь беззвѣздную —
Проложи пути Усажу ее
По полянъ, лугамъ, Въ сани шитыя,
Чревъ стоячій прудъ, Обверну ее
Рѣки быстрыя; Лисьей шубою. —
Ты пусти въ поля И умчатъ меня
Вьюгу сильную Еони бойкіе,
И засыпь снѣжкомъ Путь-дороженьку
Хаты людскія. — Пролягаючи. —
Далеко отсель Ты ѳавои, зима,
Есть слободу шка, Вьюгой страшною
Въ той слободу шкѣ И засыпь слѣды,
Красна дѣвица. ІІо которымъ я
Какъ украду я Увезу мою
Красну дѣвицу 

1847.
Д у м а .

Ненаглядную.

Вотъ и колоколъ Какъ подумаешь,
Отзывается Что и намъ лежать
На сельской нашей Во сырой землѣ,
Колоколенкѣ; И услышавши
Но не въ церковь онъ Погребальный звонъ,
Призываетъ насъ. Какъ-то нехотя
Видно, чья нибудь Перекрестишься;
Грѣшна душенька, А въ груди моей
Распростившися Екнѳіъ сердечко.
Съ жизнью здѣшнею, Видно, хочется
Вмигъ оставила Воли-волюшки,
Тѣло тлѣнное... А не хо іется
Эхъ! тоска, тоска, ііъ яму тѣсную.

1847.

Тогда онъ бѣденъ былъ, она еще бѣднѣй, — 
И только силаии они богата были.
Сначала долго онъ дичился передъ ней,
А послѣ поняли другъ друга, полюбили.
Весь день у нихъ дѣла и лишь но вечѳраіъ, 
Когда , уляжется дойная ихъ забота —:
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Вотъ тутъ-то былъ: разгулъ ихъ искренпимъ рѣчамъ 
При чтеньи въ слухъ романовъ Вальтеръ-Скотта... 
И разошлись они (такъ видно рокъ велѣлъ),
И всякъ ивъ нихъ попалъ на трудную дорогу... 
Сперва она о немъ, а онъ о ней шалѣлъ,
Но послѣ свыклися съ равлукои понемногу...
И въ жизни встрѣтились нечаянно опять,
Но ужъ теперь, увы! рѣшительно напрасно!
А что бы, кажется, осталось имъ желать? —
Онъ былъ уже богатъ, она еще прекрасна...

1853. -----  -
Завѣ тн ы й  садъ .

Не терплю въ садахъ фоптановъ, 
Бѣлыхъ статуи и аллеи,
И искусственныхъ кургановъ,
И искуственныхъ огней, —
Не люблю садовъ столицы:
То по моему не садъ,
Гдѣ испуганныя птицы 
Съ громомъ музыки летятъ;
Гдѣ въ диковинной теплицѣ 
Рядъ растеніи выписной 
Стосковался, какъ въ больницѣ, 
За тропической весной,
Еавъ ваключенникъ въ темницѣ, — 
За родимой стороной...
Тамъ тяжелъ и воздухъ мутный, 
И гулянья говоръ пустъ.
Лучше малѳвькій, уютный,
Какъ одинъ огромный кустъ — 
Садъ оставленный природѣ, 
Хаосъ хмѣля и вѣтвей,
Гдѣ не стрижены по модѣ 
Липки, — садъ, гдѣ соловей 
Беззаботный такъ прекрасно 
Намъ щебечетъ про любовь,
И убрали ввѣзды ясно 
Міра соннаго покровъ 

1853.

И заглядываютъ страстно 
Въ чащу сплетшихся листовъ!... 
Какъ привольно и прохладно 
Въ атомъ маленькомъ лѣсу! 
Отчего же такъ отрадно 
Помнить мнѣ его красу?
Оттого, что здѣсь скамейка 
Притаилась межъ корней,
И бѣжитъ тропинка-змѣйка,
И приводитъ прямо въ ней... 
Сколько разъ я ту бесѣдку 
Осторожно посѣщалъ 
И прекрасную сосѣдку 
Въ той бесѣдкѣ заставалъ!...

По слова мои напрасно 
Улетали съ вѣтеркомъ, —
Не утѣшилъ я прекрасной!
Не утѣшилъ... но потомъ,
Мнѣ на грудь она такъ страстно 
Наклонялася челомъ!...

Послѣ, милое совданьѳ,
Мы простились, равошлись, — 
Но бесѣдка, садъ, свиданья 
Живо въ мысляхъ сбереглись...

В есенняя ночь.

Трещатъ и свищутъ соловьи,
Въ торжественномъ сливаясь

[гимнѣ,
Какъ пѣвчихъ хоръ въ святые дни 
Поетъ Творцу хвалу въ прокимнѣ. 
На землю легъ прозрачн ый мракъ, 
Какъ у заутрени пасхальной.

Въ водѣ пруда дрожащій зракъ 
Сверкаетъ отъ лувы печальной. 
Бакъ тихо въ ѳту ночь кругомъ!.. 
Блестятъ далекія зарницы...
Все спитъ спокойнымъ, мирнымъ 

[сномъ:
Спятъ ВОДЫ, ввѣри, дремлютъ ПТИЦЫ)
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Спятъ дѣтища лѣсной семьи, Не спятъ одни лишь соловьи 
Весенней вѳленью одѣты... Да безпокойные поэты.

Бастіонный р ом ан съ .1 2)

Пусть надо мной такой-то полкъ смѣется 
И говоритъ: ты очень глупъ, „модъ шѳръМ 
Съ меня, какъ пыль, хула его стряхнется:
Я, слава Богу, также офицеръ.

Пусть у меня краснѣе клюквы рожа, '
Пусть я лишенъ порядочныхъ манеръ,
Пусть я, для нихъ, бурбонъ, мужикъ, — а  всѳ-жѳ 
Я, слава Богу, также офицеръ!

Тогда*) молчалъ я только изъ приличья; 
Теперь „егорій“ есть — я кавалеръ 
Q, сверхъ сего замѣтнаго отличья,
Я, слава Богу, также офицеръ!

Когда убьютъ, я вытянусь въ могилѣ,
Точь въ точь во фронтѣ рослый гренадеръ; 
Но и тогда означится на рылѣ,
Какой я былъ исправный офицеръ.

1855.

1) Здѣсь выставленъ типъ того времени офицера, произведеннаго 
ивъ фѳлыіфебелей.

2) То в. когда былъ .нижнимъ чиномъ. Примітки автора


