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ДОЛЯ ПОЕТА

І

Від першої згадки імені козака Василя Мови, що
згодом виступав і під псевдонімом В. Лиманський,
в журналі «Основа» в 1861 році не було майже
жодного альманаху, жодної антології української поезії,
де б не згадувалося ім я та не вміщувалися твори
цього поета. Але за ціле століття не вийшло
жодного видання його творів, а побажання І. Франка,
«щоб якнайшвидше видано всю збірку віршів В. Мови
окремою книжкою», так і не було здійснене. І
залишається В. Мова досі в уяві читача автором
«Козачого кістяка», переспівів з «Слова о полку
Ігоревім» та двох-трьох ліричних віршів.

А тим часом звернення до поетичної спадщини
В. Мови (Лиманського) виявляє її досить великий
обсяг. Тут бачимо три великих поеми: «Ткачиха»,
«Троїсте кохання» і «На степи», значну кількість
ліричних віршів та ліро-епічних етюдів на різні теми.
І не тільки обсяг, а й зміст поезії В. Мови дозволяє
твердити, що його спадщина має чималу
художню вартість, що її вчасна публікація та введення в
історико-літературиий вжиток дозволили б вивести
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ім я поета із стану напівзабуття, говорити про нього
не як про одного із літературних епігонів, не як про
якесь третьорядне явище, а називати ім я В. Мови
серед тих, які торували нові шляхи для українського

поетичного* слова^ які утверджували в українській
поезії після Шевченка реалізм і народність.

Ще І. Франко наприкінці минулого століття
підкреслював з приводу автора рукописної збірки
«Проліски»: «Ті твори неоднакової вартості, та всі вони

свідчать про неабиякий талант, відзначаються не раз
свіжими малюнками, схопленими з життя, і смілою

думкою, котра іноді навіть заглушує голос чуття і

творчої фантазії» *.
Бажання розшукати і опублікувати спадщину

поета дало несподівані наслідки. В наших руках
опинилася не тільки описана Франком у статті «Із

поетичної спадщини Василя Мови (В. Лиманського)»
копія надісланої у свій час ще за життя поета

рукописної збірки «Проліски», переписаної, за виразом
І. Франка, «різними, декуди дуже нетямущими
руками», а й сам оригінал збірки, який ось уже більше
півстоліття пролежав у архіві редактора «Зорі»
Василя Лукича (Левицького), переписаний рукою
автора. Знайомство з оригіналом стверджує
немаловажне відкриття: у руках сучасних дослідників  вся
або майже вся поетична спадщина: що «Слово до

громади» і інші примітки до цієї збірки написані не
«невідомо ким», а таки самим поетом, Василем
Мовою.

'Гри підступи до вивчення спадщини В. Мови
(Лиманського)  замітка М. К. (Михайла Комарова)
в «Зорі» 1892 року, «Літературна спадщина після

11 Іван Франко, Твори в двадцяти томах,
Т. XVII, К., ДВХЛ, 1955, стор. 258.
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В. Мови» вищезгадана стаття І. Франка,
вміщена в 1899 р. у «Літературно-науковому віснику»,
та ширша стаття публікація Михайла Возняка
«З письменської спадщини Василя Мови
(Лиманського)», вміщена в 1928 р. у збірнику «За сто літ»,
дають, за наявності оригіналу збірки «Проліски»,
грунтовну основу для літературно-критичного
аналізу та оцінки письменницької спадщини В. Мови,
для визначення його місця, ролі, ваги в історії
української літератури. Коли до поетичної спадщини
додати драму «Старе гніздо та молоді птахи»,
опубліковану 1907 р. в «Літературно-науковому віснику»
та окремою киижкою, то внесок В. Мови у
скарбницю нашої мистецької, художньої культури видасться
ще значнішим.

II

Нагадаємо основні відомості з біографії цього
напівзабутого письменника. Василь Мова народився
1(12) січня 1842 року на хуторі над Солодким
лиманом 1 2 в сім ї сотника війська Чорноморського
Стародерев'яиківського куреня Семена Мови та його
жінки Меланії. Учився в Катерииодарській
(Краснодарській) військовій гімназії, а потім у Харківському
університеті на військовий кошт. Як пише поет в
автобіографічному листі, він вчився спочатку на
філологічному факультету але з третього курсу
перейшов на юридичний і закінчив кандидатом прав.
Час навчання в університеті, приблизно, 1862 
1867 рр., університетська освіта та наступна служба

1 Цю статтю вважаємо потрібним вмістити у
додатках до цієї книги.

2 Звідси псевдонім В. Лиманськнй.
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дали змогу В. Мові дивитися на житгя очима
сучасної людини, бачити світ і людей без ложної

ідеалізації, розуміти механізм буржуазно-поміщицького
суспільства царської Росії, зокрема наявність у
ньому класової боротьби. Після закінчення університету
він три роки служив учителем словесності в

Катеринодарському Маріїнському жіночому училищі, а
згодом протягом двадцяти років  судовим слідчим

(три роки), мировим суддею і головою, отже, як

пише вій у листі до О. Я. Кониського, «та що вже

обридла каторжна служба, та і нехай їй грець».

Справа в тому, що поступові погляди В. Мови не
були секретом для начальства і тому він не
«просувався по службі», а просто «тягнув лямку» по
станицях і заштатних містах Кубані  в Усть-Лабі, в
Єйську (1876 1885) і з 1886 до 1891 року 
знову в Катеринодарі.

Тут він і помер на 50 році життя, 14(26)
червня 1891 року від хвороби серця.

Немає потреби детально розповідати про
«публікацію окремих творів письменника в «Основі» (1861),
в «Правді» (1875), в «Світі» (1881 1882), в
альманасі «Луна» (1881), в «Ділі», а після смерті 
в «Зорі» та «Літературно-науковому віснику», про
долю літературної спадщини письменника. Це
зроблено у вже згадуваних статтях М. Комарова, Івана
Франка і особливо М. Возняка. Твори В. Мови
(Лиманського) постійно вміщувалися в альманахах
та антологіях, починаючи від «Луии» і «Віку» та
«Української музи», аж до першого тома
чотиритомної «Антології української поезії» (1957) та
збірника «Поети пошевченківської доби» (1960).
Настав час дати читачам поетичну спадщину В. Мови у
«Бібліотеці поета».
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III

Початком літературної діяльності Василя Мови
дослідники вважають 1860 рік. І справді, в 1861 р.,
в «Основі», вміщено вірш «І бачу я тоді широке
синє море... за підписом «Козак В. Мова». Судячи
з усього, це уривок з більшого твору про якісь
морські походи козаків, в дусі історичної романтики
Шевчснкових «Івана Підкови» та «Гамалії». Що молодий
поет починав з наслідування Шевченкові  цілком
закономірно: могутня муза великого Кобзаря не могла
оминути кі одного українського поета. Не кожен
тільки розумів, що для того, щоб виявити свою
індивідуальність і по-справжньому продовжувати його
традиції, є пряма потреба вирватися з-під магічної
влади Шевченкових тем і мотивів та художніх форм,
оскільки ця влада означала не що інше, як

епігонство. Таких епігонів у тодішній українській поезії

було чимало. Шляхи новаторства лежать не лише
через сприймання, успадкування, наслідування, але и

через заперечення, відштовхування та переборення
певних звичних форм і традицій. Про це дуже добре
сказав І. Фраико у статті про М. Старицького *. За

характером свого літературного розвитку В. Мова і
був найближче до таких* поетів, як С. Руданський
та М. Старицький. Як і С. Руданському, В. Мові
(Лимаиському) довелося все життя працювати
самотужки, без літературного оточення. Все ж він не
лишився в полоні традиційних образів і тем, а
поступово знаходив свій власний шлях поета-реаліста.

Почав В. Мова, власне, не з ліричних віршів, а з
поем. Першим більшим його твором була поема

11 Див. І. Франко Твори, т. XVII, стор. 305
306; 311, 314, 344, 345.
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«Троїсте кохання» з підзаголовком «Пісні про
кохання, зраду та зваду». Цей великий розміром твір
написано на сюжети народних пісень про зваду
дівчат козаком та про розплату за це убивством або
отруєнням. В примітці до твору зазначено, що аж
1878 року «автор добачив у своєму творі
штучність форми взагалі і вітійкуватість мови в
особливості», і засудив його, а далі спробував
«ггерешталтувати кілька уступів на зразок народних пісень».
«Троїсте кохання» поет зве своїм «літературним
перваком» і подає до друку «пересипаним заново», хоч
«нові клепки перемішано з старими і тема зосталася
первітия». Маючи таку добру автохарактеристику,
нам залишається додати, що той, хто завдасть собі

труда прочитати цей дещо розтягнений твір,
побачить не романтичну умовність, як у баладі Л.
Боровиковського «Чарівниця», що вишита наче
яскравий узор на барвистому тлі народної пісні про
Гриця, а таки реальну розповідь про гайдамацького
ватажка, зальотника і розбишаку Клима, який звадив
трьох дівчат: чорняву Марину» біляву Орину та
рудую Килину і за це був покараний 
застрелений скривдженим парубком Прокопом, що кохав
одну з дівчат. На світанку куля доганяє Клима,
коли вій повертається од дівчини. Поет відступає від
сюжетів і мотивів народної лісиі  життя і
дійсність переважає традиційну схему. Однак
бурлескнотравестійний тон ще досить відчутний в стилі
поеми.

Звертає иа себе увагу опис життя в Січі, де
показана «чорна рада», гострі суперечності між
старшиною і «лайдацтвом голим». Зрештою перемагає
молодь, яка на чолі з Климом таки йде в «хижі
гайдамаки»; автор ототожнює гайдамаків зі звичай¬
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ними розбшииками, що аж иіяк не відповідає істо

ричній правді:

І багацько лиха вдіє
Гайдамацька зграя:
Не то Польща і Вкраїна
Лишенька зазнає.

Буйна гайдамацька ватага потрапляє в село, і її
ватажок Клим починає «воювати» на іншому
фронті  любовному. Автору пощастило змалювати
реалістичну картину сільського життя і навіть дати
психологічну студію, чому злодій і розбишака
привабив і звабив молодих дівчат і вони віддали йому

перевагу перед порядними сільськими хлопцями.
Все ж «Троїсте кохання» твір художньо слабкий,

у ньому виразно помітно, що нове вино влите у
старі міхи. Стилізація під народну пісню ие давала
змоги проявити індивідуальність поета, його власний,
а не народнопісенний стиль. І хоч видко, що В.
Мова «виламувався» з лабет традиційної форми, все ж
невідповідність між формою і змістом лишилася
негіеребореиою.

Куди важливіша і оригінальніша за сюжетом та
виконанням наступна поема «Ткачиха», теж
написана автором у Харкові, в його університетські роки
(1866). Десь у 1888 році, готуючи до друку збірку
«Проліски», Василь Мова грунтовно переробив і
доповнив твір, додавши до п'яти пісень (розділів) ще
вісім.

Тут ще помітніше виступають художні принципи
автора  він бажає малювати реальне життя
реальними фарбами, без жодних прикрас. Правда, і тут ще
цей новий зміст вкладено у стару форму 
«Ткачиха» написана «коломийковим» розміром, що є комбі¬
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нацією чотиристопного і тристопного хорея в парних

і непарних рядках. Читання «Ткачихи» приводить на
пам'ять не лише Шевченкову «Катерину», але й
твори С. Руданського, що теж намагався малювати
дійсність без романтичних прикрас:

А у хаті на постелі Сумно в хаті у ткачихи;
У сурдуті і плащу Вбогий каганець
Сидить студент медицини Ледве точить світ мигтючий,
Другий місяць без борщу. Бо згорів гнотець.
І живіт, як гріб, запався, Тихо блима він в куточку,
Облізає голова... Ладиться згасать
І остання догоряє Й ледве-ледве освітляє
Його свічка лойова. Лаву та верстать.
С. Руданський, «Студент* В. Мова, «Ткачиха*

Це зіставлення дає підставу говорити про
ідейний напрям обох поетів. Світогляд їх пройнятим
глибоким співчуттям до знедолених, до трудящих,
осудженням тодішнього суспільного ладу. Розвиток
В. Мови йшов шляхом продовження розвитку і
ствердження демократичних ідеалів попередніх
українських письменників шевченківського напряму

Написана 1866, перероблена і дороблена 1888, а
опублікована лише у 1899 р. у
«Літературно-науковому віснику», «Ткачиха» могла б голосно заявити
світові про ще одного значного .поета, творчість
якого розвивалася в дусі критичного реалізму.

Про що написана поема? Про лихо не давнє, а
сьогочасне, про зубожіння, деморалізацію простого
люду під впливом буржуазно-поміщицького ладу, під
впливом капіталістичного міста. Ткачиха мріє про
повернення мужа і батька, що тринадцять літ
перебуває в солдатах, випещує, викохує доньку в надії
на мир, щастя, достаток. Але царська армія зробила
чоловіка марнотратником п'яницею; починаються
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бійки, докори, пиятика; пропиваються гірко
зароблені ткацтвом копійки. Нарешті батько піймався на
злодійстві і надовго засів у острозі, а мати згадує
про свого колишнього поклонника, чумака, закликає

його до хати і знову починаються гульби та
бенкети. Дочка, що підросла, тікає від вітчима та п яної
матері у місто, в найми. Але що для трудящої
людини, яка шукає собі долі, місто?

Місто  ворог чистих серцем,
Ворог нещадущий,
Тисячами пащ неситих
Честь дівочу тлющий!

Дівчина потрапила у найми спочатку до

міщанина, потім до купця, потім покоївкою до пана; її
спокусив гарний паниченько, «та й покинув вагітную
людям на посміхи». Вагітна, збезчещена дівчина
повертається до матері, яка вже проциндрила з
полюбовником грошики та й прогнала його і тепер живе одна
у злиднях, давно втративши надію на чесне трудове
життя, на щастя. Дівка теж вважає себе «гулящою»
і, народивши дитину, йде по руках, «гендлюючи
своїм тілом ради хліба шмата»... Останній розділ поеми
говорить про сумну долю, про страчену красу, про

загибель вродливої дівчини. Суспільний лад є
причиною спочатку моральної, а далі й фізичної
загибелі багатьох таких дівчат. Ніяких ілюзі  ніякого

прикрашування; гола і сумна правда. Щодо
майстерностц то, незважаючи на традиційну форму^
«Ткачиха» написана куди вправніше, ніж попередня поема.

Кілька слів про літературне оточення поета.

Спочатку це було харківське оточення; тут можна
назвати ім я Михайла Комарова, згодом відомого

бібліографа і лексикографа, що вчився разом з
В. Мовою в університеті; можна згадати Христину
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Данилівну Алчевську, біля якої групувалася
українська інтелігентна молодь Харкова; недарма ж у
спадщині В. Мови залишилося два вірші-посвяти в
альбом цієї діячки. В другому вірші, що наведений
у листі дочки X. Д. Алчевської  Христі
Алчевської  до О. Кобилянської, В. Мова пояснює, за
що він кохає цю жінку, видатну діячку українського
відродження:

Кохаю, пані, вас за теє,
Що серце Ваше молодеє
З народним серцем рівно б ється,
Од його радощів сміється,
Його жадобою горить,
Його уразами болить...

Разом з тим тут висловлена і ідейна, програма
самого поета на той час. Серед літературних
співбратів В. Мови слід назвати також М. Старі.ц*. кого,
О. Кониського, О. Пчілку; кожному з них він
згодом присвятив вірші, підкреслюючи значення їхньої
праці на ниві рідного слова, в боротьбі за народне
щастя і долю. В. Мова належав до тієї української
інтелігенції, яка виникла в часи формування
української буржуазної нації, якій були не чужі
загальнодемократичні ідеали, ідеї національного відродження.
В силу тодішніх обставин ця інтелігенція часто
виступала як проти російського самодержавства, так і
проти польського засилля, обстоюючи шлях свого

народу до соціального і національного визволення.

Л ідо діяльність В. Мови припала на час
всеросійської реакції, що розвивався він далі самотужки,
без літературного оточення, під утисками цензури,
то 1 його сміліше і пільне слово лишалося голосом

вопіющого в пустіші і лише в дуже куцому вигляді

доходило до читачів, головним чином через галицькі
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періодичні видання, та и то уже переважно після

поетової передчасної смерті.
Помітний слід в історії нашої літератури Василь

Мова лишив не лише своїми оригінальними творами,
а й переспівами «Слова о полку Ігоревім», або, як
він сам їх називав, «Перекладами з думи про Ігорів
похід». Коли шукати найближчих аналогій до його
переспівів, то це, на нашу думку, переспіви Т. Г.
Шевченка. Поет очевидно гадав дати переспів усього
«Слова», але тим часом затрималися і стали
відомими п ять пісень: пісня 16 «Тужба Ярославни»,
пісня 17  «Ігореві втіки», пісня 18  «Донцеве
привітання», пісня 19 «Половецький здогін», пісня
20  «Ігор на Русі».

Переглядаючи численні українські переспіви
«Слова», ми тільки раз знайшли композиційну побудову,
яка цілком відповідає членуванню розділів у В.
Мови  це «Песнь о полку Игореве, переложенная на
украинское наречие Михайлом Максимовичем», яка
має рівно двадцять розділів, до того ж, і назви
розділів, іноді приблизно, іноді буквально, збігаються:
у Максимовича  «Плач Ярославни», у Мови 
«Тужба Ярославни», у Максимовича, де всі назви
дані російською мовою,  «Бегство Игоря», у

Мови  «Ігореві втіки», нарешті, в обох останній розділ
 зветься «Ігор на Русі». Однак подібність, власне,
цим і вичерпується. Кожен з поетів ішов своїм
шляхом, звертався до інших ритмів і розмірів; лише
невеличкий уривок  «Сказав боян, піснетворець
часів стародавніх», у Мови ритмічно збігається з
перекладом Максимовича  «Боян віщий, піснетворець
годів стародавніх». Переспіви Василя Мови
виконано кваліфіковано, зі знанням особливостей духу

оригіналу.
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Ми не маємо на меті робити детальний розгляд
цих переспівів, але зазначимо, що вони досі
незаслужено замовчувалися і давіть у новіших збірниках
перекладів переспівів «Слова» (напр., у нашій
«Бібліотеці поета», в-во «Радянський письменник»,
1955, та виданні АН УРСР «Слово о полку
Ігореве в українських художніх перекладах і переспівах
XIX XX ст,», 1953) не вміщувалися.

В. Мова підійшов до «Слова» творчо, волів
давати своє тлумачення тих чи тих мотивів заключної
частини .поеми, запровадив кілька неологізмів,
відсутніх в інших переспівах, напр., Ярославна розіждана,
пояснюючи на полях рукопису, що розіждано 
значить «безнадежно», безнадійно. Переклад зроблено
доброю мовою, хорошим, вправним віршем, в різних
розділах  різним розміром, іноді певною строфою,
але здебільшого вільним, безстрофічним ладом.
Серед новотворів можна назвати хвилючу ковилу
люлікати (колихати, гойдати) човни; мет, умет 
мить, умить; сороки приплошились (притихли),
дятли токотали (стукотіли), стенетаймо (стриножмо,
зв яжімо) тощо. Здебільшого В. Мова звертається до
різних розмірів  двостопного амфібрахія та
тристопного хорея:

Сонце в небі сяє 
Ігор в руськім краї!

У цілому ж спроба переспіву «Слова», зроблена
І). Моііоіо ще, очевидно, під час перебування у
Харкові, ('підмили про неабияку вправність і філологічну
освіченість молодого поста.

Дальші кроки п поетичному мистецтві Василь
Мова зробив у ліро-епічному жанрі. Він не був
сильним у галузі особистої лірики; його стихія 
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медитація, роздум на громадські теми. Найкращі
його думи, власне, те, що створило йому славу, є
роздуми над долею рідного краю, народу, над його
сучасним і майбутнім, господарством і культурою.
В часи розвитку національного самопочуття украї
ського народу, в часи формування національної
свідомості він не міг оминути цих тем, і було б дивно
на сучасному етапі розвитку суспільних наук
кожний прояв національного почуття відносити до
націоналізму. Василь Мова любив свій народ, знав і
шанував його минуле, глибоко замислювався над
його майбутнім, тобто був справжнім патріотом
рідної землі.

Характер певного поетового «кредо» має
послання до Нечуя-Левицького після виходу з друку
перших повістей видатного українського прозаїка. Мова
вважає, що книжка, яка пробилася «через цензури
тяжкий гніт», має иа меті:

Живить в неволі впалий дух
Усіх прихильників народу
І виклика в їх серці рух
До праці, світла і свободи.

Вершиною громадянської лірики Василя Мови
(Лиманського) є, звичайно, дума «Козачий кістяк»,
написана до століття зруйнування Запорозької Січі.
В цьому ліро-епічному творі розповідається, як
хлібороб, орючи ниву, виорав козачий кістяк і глибоко
замислився над долею свого предка. Власне, це
думи не стільки того хлібороба, скільки самого поета,
інтелігента. Його роздум не позначений
замилуванням у старовині, і його елегія не має сумирних
мотивів, як у А. Метлинського, що, мовляв, «уже
наша мова конає», він ближчий духом до бадьорого
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заклику С. Руданського «Та гей, бики! Чого ви
стали?», але його «Козачий кістяк» написаний через
п ятнадцять літ (1875) за інших обставин і куди
різкіший своїм соціальним звучанням, засудженням

«

панів, попів, козацької старшини, усвідомленням
тини, що

... ради користі

И великих чинів
Пани відреклися
Від менших братів,

свободу Вкраїни, народную честь, волю поспільства

«усе продали те іуди-пани, свого родовища ледачі
сини». Що не кажи, а це був голос гідного н*ащадка
гнівного Шевченка:

... За панами
Пішли і попи.
Христової правди
Гнилії стовпи...

Довгі роки ці рядки викреслювалися цензурою,
а все ж правда слів Василя Мови, хоч і звільна,
доходила до народу. Що ж пропонує співець тому
хліборобові, що виорав козачий кістяк? Щоб «хлібом,
добутим у поті лиця», він вигодував свого сина, а той
син щоб узявся мерщій до наук і дійшов своїм
розумом, чого Україна кругом сирота». Він пропонує досить
радикальну, хоча в основі своїй просвітницьку,
програму  через науку, освіту, працю «направить ум»
до правди, і нехай нове покоління виступає у похід
за народне щастя, бо

Над силу ума
Вже дужчої сили
Й на світі нема.
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Цілком зрозуміло, що тоді, коли на історичну
арену у Росії ще не виступив робітничий клас>
такою програмою була народницька програма 

учення, просвіти народу, і тому критична частина
«Козачого кістяка» куди сильніша від позитивної

програми. Твір був надрукований у галицькій «Правді»,
а згодом, уже в XX році, багато разів
передруковувався в антологіях, хоча найчастіше у покаліченому
цензурою вигляді.

Доля України, її народу дуже турбувала поета і
була причиною важких роздумів:

Поховали Україну,
Поховали крадькома.
По-злодійському звичаю,
І сказали, що нема! 

пише він у вірші «Не пустуй^ моя голубко» і
висловлює певність, що «народи не вмирають, а живуть із
роду в рід»:

І встають вони, могутні,
Розруйновують гроби
І ідуть за правду й волю
Проти кривди і злоби...

Таким чином, Василь Мова виступав предтечею
національного відродження України, хоч певних
шляхів до того відродження й не знав. У багатьох інших
віршах, зокрема «Думах засланця», він, по суті,
пропонує революційний шлях, шлях соціальної боротьби
проти прогнилого ладу, але, також одночасно, і шлях
просвіти народу.

Досі ми більше торкалися соціально-політичних, а
менше морально-етичних та естетичних поглядів поета,
хоча всі вони виступають у згоді, як різні сторони

2. В. Мова (ЛіімаїїськиіІ) /7



єдиного суспільного ідеалу, ідеалу, що категорично
заперечував існуючий лад, якому так чи інакше, хоч

і ради хліба насущного, служив Василь Мова. Його
морально-етичні принципи добре висловлені в
невеликій поемі «На балі», зміст яко! становить розмова
автора з ііганянкою на балі. На питання панянки 
по кому сумує герой твору, він відповідає, що то
«сум по кращій людській долі, сум за ідеалом».
Панянка запитує, в чому суть того ідеалу, і
панич-інтелігент, бажаючи привернути душу панни, починає
розповідати, в чому він бачить щастя людини і
суспільства, чому його не задовольняє існуючий лад
(«скрізь зневага, кривда, злоба»),  чесному роботязі
немає ходу, панують жмикрути, груба сила, цілі
народи гинуть у кормизі.

Людське щастя, правда, воля
Замість кривди й лиха 
Ось в чім наші ідеали...

Але, крім цього загального ідеалу, хоче панич і

щастя особистого, хоче знайти серце дівоче, що
билося б спільними пориваннями, щоб була та
суджена не пані, а людина... Але обожнювана панна

виливає на голову паничеві збан холодної води, остуджує
ного палкі пориви, кажучи, «яка користь у ті химри
(химери) панні заганятись», і викладає свій
життєвий ідеал  «практичний», «реальний», міщанський,
буржуазний:

Чи не краще ж їй красою
Гарно попишатись.

Молодим життям солодким
Любо навтішатись?

Василь Мова дивився на життя і на світ без

рожевих окулярів, малював дійсні суперечності, в тім
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числі й суперечність між простим народом і
панівними класами, між народом і інтелігенцією, що в
своїй масі служила панам, і, нарешті, суперечності серед
самої інтелігенції, де вже поволі народжувалися
носії нових суспільних ідеалів і борці за них. Третя
частина поеми малює панну в оточенні їй рівних:

Хто ж ті гарні кавалери?
Чиновенство, офіцери,
Фелтіфетні граждаки.
Але все то  мертвяки!

Так, гине на очах у героя поеми його «свята
краса».

Гострий, соціально-викривальний твір «На
балі» був написаний 1878 року, а опублікований лише
після смерті автора в «Зорі» в 1894 році, але й на
цей час він лишався актуальним викривальним
твором.

Ще більше наголошено соціальні суперечності, ще
яскравіше дано картину важкої недолі народу у
великій, пройнятій пафосом викриття
буржуазно-поміщицького ладу, натхненній поемі «На степи» (1883).
Не лихо давнє, а лихо сьогочасне, що на повну
силу розгорнулося, не давало спокою авторові, чесному
інтелігентові, для якого це народне лихо було лихом
особистим. Змальовані в поемі картини дуже
нагадують відповідні картини злиднів, безземелля,
убожества у Руданського, у Старицького, у
Грабовського. Селянська родина у страшних злиднях, коли вже
«немає ні крихти хліба, ні цурпалочка дровець»,
починає жити примарною надією, коли «повернеться
на весну», «потягнути у степи», бо, мовляв, там, у

кубанських степах,
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Буде в нас постіль м якенька,
Скрізь  одежа на кілках.
Серед столу  хліб, як сонце»
В хаті  страв гарячих пах...

Але ось надходить весна, чоловік лаштує візок
і вирушає на степи. Що ж чекає їх у дорозі, на
тих кубанських степах, які давно розібрали генерали,
«тії саме генерали, що в кріпацтві вас держали»?
Одне за одним помирають у дорозі діти,
виявляється, що переселенцям «вільної місцини вже ні
клаптика нема». І ось знову сидить господар у вогкій
землянці, тремтить і конає в лихоманці дружина,
перед ним проходить у спомині все його життя,
померлі діти, заради яких він пустився в мандри.
А що ж попереду?

І тепер про людське щастя
Ти навік покинь думки 
Забирай убогі клунки
Та ставай у батраки!

Можна подумати, що поет навмисне згустив
фарби, намалювавши таку сумну картину. Аж ніяк. Це
була неприкрита істинна правда, як і годилося
реалістові. Але й вона не дійшла до людей. Поема була
надрукована в ілюстрованому календарі товариства
«Просвіта» та у збірнику «Рідний зільник» у рік
смерті Василя Мови. Ще раз твір був опублікований
І. Франком у ЛНВ за 1899 рік.

Поема «На степи» могла б зробити честь
першому-ліпшому поетові, якби не застереження В.
Бєлінського, що «невигідно запізнюватись із талантом,
розумом та поняттями». Десь, у чомусь Василь Мова
запізнився, і все питання полягає в тому  чи це
його провина, що він, звершивши свій життєвий под-
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виг, так і помер безвісним і лише через сто років
виходить на світ, чи його доля  наслідок загальних

обставин, у яких розвивалася українська література?
Скоріше і певніше  друге. Чим могло відплатити

суспільство поміщиків і капіталістів поетові, що так
добре розумів його суть, його механізм, його нрави
п звичаї, що писав:

Розібрали, розібрали
Пишні землі генерали,
І для тих нема там місця,
Що ие мають чого їсти.
І тепер там ніде стати,
Тим, що хочуть працювати;
І тепер там ніде жити.
Тим, що мусять хліб робити.

Замовчування і негація тих, хто був не до
смаку пануючим класам, були однією з найпоширеніших
форм класової боротьби.

Таким постає перед нами Василь Мова  автор
переспівів «Слова», автор «Козачого кістяка», автор
гостросоціальних викривальних поем «Ткачиха», «На
балі», «На степи». Кілька слів про характер його
лірики. Здебільшого вона має громадський
характер, навіть тоді, коли мовиться про кохану,
дружину, відпочинок, друзів. Адже читаючи «Думи
засланця», мимоволі думаєш, що психологія поета,
невтомного викривача буржуазного ладу, близька до
життєвих принципів П. Грабовського. Ну, що ж,
працюючи в органах правосуддя. Василь Мова міг
запобігти тому, щоб самому не піти по тюрмах і
етагтах, але зате обрав собі долю добровільного
засланця в Усть-Лабу, Єю тощо, де йому
довелося жити без літературного оточення, в становищі
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анахорета, таїтися зі своїми думками, творчістю,
обирати псевдоніми, друкуватися в Галичині, звідки і
голос не долітав до України, до Кубані.

Чи не про це мовиться у елегії «На
прогулянках»? Навколо чудова природа, привітне, ясне небо,
що обіймає землю «шатром блакитним». Та що ж
на тій чудовій землі?

А земля  скорбот оселя,
Правди й волі арештарня!
А земля  тісна пустеля
Чи мертвуща буцигарня!
Дух тут гине від тісноти,
Думка людськая в кайданах!
Гину й я тут від нудоти.
Трачу цвіт надій коханихі

Чи не точно, вірно, викінчено все це сказано?
Так, поет жив у добровільній тюрмі, тій тюрмі, що
звалася «тюрмою народів». Не слід забувати, що
вірші ці писані у часи найчорнішої реакції, в
середині 80-х років, коли, за словами О. Блока,

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла...

( «Возмездие» )

Що в ці часи міг співати і проповідувати поет,
перебуваючи далеко від культурних центрів, не
маючи навколо відповідного суспільного оточення? Якщо
його викривальний пафос був чітко окресленим, то
позитивна програма була куди меніи визначеною.

Перед нами кілька присвятних віршів: О.
Кониському, Олені Пчілці, тобто переважно діячам
ліберального табору. В них Мова славить цих письмен¬
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ників за невсипущу культурницьку працю «для волі

й освіти».

В посланні до Олени Пчілки вій визнає, що під
впливом реакції «зблякли гарні пишні квіти», що в
його серці хворім «дуло холодом суворим», і лише
твори цих письменників підіймали його дух:

Але ваші гарні твори
Наскрізь вірою пройняті,
Повні зваги до відпору
Помогли ваш дух спізнати.

За часів реакції, коли була відсутня революцій»
на ситуація в країні, душу поета могла живити лише
иадія на/ кращі часи; цим, власне, і закінчив свій
життєвий шлях Василь Мова:

Гей, хто вірить в ліпші часи,
То й мені подайте гласу!
... Та утіште серце хворе,
Що відчай холодний боре!

(«Гук до товариства молодсчоїо віку»)

Цей гук до борців народних спрямовувався за
старою адресою  до національно свідомої
інтелігенції. Але вже підіймалася і вставала інша сила, що
несла соціальне і національне визволення народу,
робітничий клас. Цієї сили Василь Мова, звичайно, не
знав і не бачив.

Однак у «Заповіті засланця», надзвичайно
гострому за своєю революційною спрямованістю, він,
аналізуючи побут засланця, приходить до висновку,
що треба обирати інший шлях боротьби, бо «кати
будуть тільки раді, що вбили безкарно», на засланні,
борця:

Не давайтеся ж у руки
Катам України,
Не давайтеся на муки,
Бийтесь до загину!
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Кілька слів про мову творів поста. Це справжня
слобожанська, кубанська мова, найсхідніша говірка
української мови, і як така вона заслуговує пильної
уваги і вивчення. Поет часто вдається до
творення неологізмів: поряд з шанобою  у нього є
чутоба, жагота, нудота, визвіл, химри (химери), мрево
(марево) і т. д.

В. Мова звертався і до перекладів; зокрема
лишилися кілька перекладів з Лєрмонтова: «Выхожу
один я на дорогу». «Ночевала тучка золотая»,
«Горные вершины». Здебільшого ці переклади невисокого
гатунку  з порушенням правил еквіритмічності та
еквілінеарності оригіналу. Ми їх містимо в книзі
лише як зразок перекладацької техніки тих часів та ще
як знак пошани українського поета до творчості
М. Лєрмонтова.

Закінчуючи короткий начерк життєвого і
творчого шляху В. Мови, є потреба сказати, що в
окремих творах поета зустрічаються націоналістичні ноти;
це ставалося тоді, коли поет свою законну ненависть
до царського самодержавства та до польських

магнатів якось мимоволі переносив і на російський чи
польський народи («На прощання з Україною», «Руський
псалом»), а один раз, будучи переконаним атеїстом,
навіть звернувся до релігійної тематики, хоч і з
алегоричною метою («На Голгофі»). У передмові до
так і не виданої збірки «Проліски», яка зветься
«Слово до громади», поет пояснює, що він
працював на ниві рідного слова самотньо, що вій більше
дбав про збирання і впорядження лексичного
матеріалу (до речі, цей матеріал, як і переважна
частина рукописної спадщини поета, до нас не дійшли),
аніж над творами літературними. Автор «Слова до
громади» підкреслює, що він не раз потикався зі
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своїми оригінальними творами до російської
цензури, «в котрій йому притьмом не щастило». Ось
чому, «маючи на думці, що для великої будови
народної літературної мови кожний камінець часом у
пригоді стане, і стративши надію на недалекий слушний
час для рідної мови в російській Україні, зважився
оце автор подати в світ свої віршовані твори хоч за
кордоном».

А тут йому «прислужилися» галицькі
націоналісти, чиї діячі заховали його збірку так, що ми
тільки зараз її повністю відшукали.

Перед нами на повний зріст постає поет
соціальної теми, поет, що у другому періоді визвольного
руху діяльно і самостійно розвивав традиції
Шевченка, традиції вільнолюбної української музи, яка
палко ненавиділа гніт і сваволю, гаряче співчувала
бідному, визискуваному народові, бажала йому
кращої долі і, маючи красне письменство єдиною своєю
трибуною, підіймала голос і возвеличувала «малих
отих рабів німих». Саме прізвище автора  Мова 
набирає символічного значення.

Певну роль відіграв Василь Мова і в розвитку
українського вірша, його багатства, багатозвучності
і багатозначності; тут йому забезпечене місце не
серед епігонів, а серед новаторів, хоч його поетичний
талант і не був особливо сильним, а тим більше не
мав сприятливих умов для розвитку. Мова
поетичних і драматичних творів В. Лиманського
заслуговує вивчення не лише з погляду поетики, а й
з точки зору Лінгвістичної стилістики та
лексикографії.
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IV

Користуючись нагодою, скажемо кілька слів і про
прозові та драматичні спроби Василя Мови
(Лиманського), тим більше, що якраз дещо з них
опубліковано і сприяло тому, що його ім я було врятоване
від забуття.

У переліку «Літературної спадщини після В.
Мови» зазначено чотири драматичні твори (з них
зберігся лише один  «Старе гніздо і молоді птахи»)
та десять оповідань. Публіцистична спадщина і
російсько-український словар від А до І теж, як і вся
остання літературна спадщина, залишилася у
родичів В. Мови і загублена; дещо, можливо, пощастить
знайти в архівах цензурного комітету в Ленінграді.

Щодо вміщених у «Літературно-науковому
віснику» в 1905 році «Малюнків з натури (з нотаток
слідчого судді)», то тут після дуже важливого
вступу вміщено лише оповідання «Три мандрьохи», а в
цьому оповіданні, яке мало подати портрети трьох
Насті Халабурдихи, странниці божої та арештантки
Орини, подано малюнок лише однієї, першої,
мандрьохи. Настю було видано заміж за нелюбого
мужа, та ще й недоростка, од якого вона втекла і
тепер намагається якось пристосуватися в житті,
щедро платячи своїм покровителям власним тілом.
Власне, розмова слідчого з Настею, під час якої вона
пропонує, щоб він узяв її в покоївки чи куховарки,
а точніше в наложниці, і складає сюжет

оповідання. Написано воно добре, в кращих традиціях

українського критичного реалізму, започаткованого

А. Свидницьким, продовженого І. Нечуєм-Левицьким
і Панасом Мирним. Але ще більше значення має

передмова автора. Василь Мова розповідає» що на
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початку 70-х років він три роки працював слідчим
суддею на Кубані, що за ці роки та служба
«наприкрилась... мені аж надто. Безперервна вовтузня з
злочинствами і злочинцями діє на душу якось
гнітучо, навіть ожесточає тебе».

Разом з тим письменник підкреслює корисність
подібної роботи. В цих «нотатках слідчого судді»
висловлена ціла естетична програма письменника-реаліста:

«Але не можна заперечити, що, з другого боку,
слідчеська праця має на чоловіка й благе дійство:

вона зазнайомлює його з виворотом народного
життя, помагає спізнати хмуру, ганебну та неприямчу
ного сторону. Яким би ідеалістом не був
слідувагель, а напрацювавшись до ладу кілька років,
знехотя почується, що велика частина рожевої полуди

в його поглядах на народ і народне життя кудись
відпала, затінившися поволокою зовсім хмурою.
Замість чеснот і всяких інших симпатичних прояв

народного духу на кожному ступні зустріне він
зледащілість, розпутство, ганебні похопи та потяги,
зроджені і розплоджені нуждою, лихом та
темнотою  наслідком ледачого суспільного строю. Але

зате ще видатнішими та гарнішими здаються
справжні народні чесноти  ті великосимпатичні
прикмети людського духу, які виявляються в одрізних
трафунках, а таких трафунків теж багацько».

Як бачимо з цієї тиради, автор цілком
спростовує народницькі погляди на народне життя і зовсім
правильно вбачає у фактах аморальності наслідок
«ледачого суспільного ладу». Василь Мова добре
вивчив і до кінця зрозумів механізм цього
дворянсько-поміщицького та купецько-капіталістичного
устрою. Звідси його заклик до реалізму в
письменницькій праці:
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«Взагалі кожному, хто попрацює на такій посаді,
народ з його шиттям освітляється зовсім іншим
світлом  менше барвистим, але більше
натуральним  і, таким чином, погляд його набирає більше
реальності».

Зазначаючи далі, що «слідчеська праця»
збагачує фактами народного життя, образами,
характерами і типами, він робить висновок: «Для здібного
куиштаря (митця) то був би матеріал величезної і
високої вартості» К Що це так, вій переконливо
показав у нарисі «Три мандрьохи», і можна дуже
пошкодувати, що останні його оповідання не були
опубліковані і зараз безнадійно втрачені.

Однак Василь Мова таки полишив цілу епопею
народного життя на Кубані: «Старе гніздо й молоді
птахи», драматичні образи з чорноморського життя
50-х років. Власне кажучи, це драматизована проза,
що обіймає 220 сторінок книги великого формату,
тобто розмір великої повісті, з якої при бажанні
можна зробити не одну, а кілька п'єс. І справді,
уже через два роки після виходу книги була
вчинена не одна, а кілька спроб зробити з «Старого
гнізда і молодих птахів» п єсу, хоч, здається,
особливого успіху ці спроби не мали.

У великому епічному творі дано з багатьма
побутовими, суспільними подробицями, картину
життя родини Пилипа Демидовича Загреби, полковника
війська Чорноморського, та його родини: двох
дочок  освіченої Улі та неосвіченої хуторянки Килі,
та двох синів  старшого Гараська, недовченого
вихованця військового корпусу, та меншого Юрася,

11 Літературно-науковий вісник, 1905, том XXXI,
стор. 130 132.
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недовченого учня військової гімназії. Власне,

конфлікт батьків і дітей, розклад і руйнування
патріархального побуту козацької старшини і складає сюжет
драматичного твору.

А крім цих основних, дана дуже велика галерея
дійових осіб, тут «батьки»  сотничка Тетяна
Диркалиха, сестра Загреби; надзвичайно колоритна
постать Семена Прокоповича Гайдабури  вічного
блудяги, протестанта, заводіяки; тут і типові постаті
підполковника війська Чорноморського Овдія
Щербосьорби і Горпини Щербосьорбихи,
генеральші-вдови Марфи Теленьдзеленчихи, хорунжого Шульпіки і
прототипа Калитки і Пузиря  старшини Жмиря,
кріпаків Микити, Палажки, Оришки, писаря
Скоробрешка. Тут і «діти» молоді пани і козаки 
поручик Аполлон Прогульбицький, хорунжий Андрій
Шульпіка, що люблять дочок Загреби  Улю та
Килю, тут і постаті калмиків, козаків, дівчат, панів,
паничів, панночок.

Той, хто завдасть собі труда прочитати «Старе
гніздо», матиме колосальне задоволення, бо там ціла

енциклопедія типів, звичаїв, суспільного і
військового укладу війська Чорноморського в останні роки
його самостійного урядування на Кубані.

«Молоді птахи» обирають собі інший спосіб
життя, мають зовсім інші запити, потреби, уподобання,
ніж стара козацька старшина  багата, тупа,
самовдоволена. Але діти аж ніяк не революціонери,
навіть не нігілісти  це зіпсована містом нова
порость панів, з міщанськими, обивательськими

смаками, зі своїм розумінням «красивого» життя, зі своїми

мріями про кар єру, про те, щоб вибитися вгору.
І Гарасим, і, особливо, Юрась не від того, щоб

проциндрити батькові гроші та майно. Уля хоче
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заміж за «образованого» Аполлона Прогульбицького
і втікає з ним з батьківської хати за допомогою

братів. І тільки патріархальна хуторяночка Киля,
зустрівши грубу, звірячу захланність батька й тітки, які
ради багатства хотять її видати заміж, а властиво

продати старому багатому Жмиреві, розчарувавшись
у коханому Андрієві, кінчає життя самогубством.
Загреба пасує перед наступом нового, невідомого
йому ворога  старе гніздо справді руйнується
гине...

У «Старому гнізді» реалістично змальовано
наступ капіталізму на патріархальний,
військово-феодальний лад козацької старшини; картина без
прикрас, без жодної ідеалізації, а крім того, єдина у
своєму роді, бо ніхто з письменників України, крім
хіба старого побратима Шевченкового Я. Кухаренка
(1800 1862), автора «Чорноморського побита»
(1836), не торкався цього життя, не знав цих місць,
людей, побуту, стосунків. Василь Мова талановито
продовжив, як реаліст, тс, що розпочав в дусі
етнографічно-побутової прози Яків Герасимович
Кухаренко. Якщо найвищим тріумфом письменницької
праці вважати створення називних типів, то своїми
постатями Диркалнхи, Теленьдзеленчихи, Загреби, а
особливо Жмиря та Гайдабури, В, Мова підійшов
до цього зеніту. «Старе гніздо і молоді птахи» були
написані невідомо коли, можливо, ще у 70 80
роках, побачили світ лише у 1907 році; отже,
запізнення і тут зіграло свою роль. Однак є всі підстави
сподіватися, що до цього твору наша література і
літературознавча наука ще повернуться. Не обійдуться без
цієї драматизованої повісті також історики, етнографи
і фольклористи, наскільки густо, реалістично, з
безліччю подробиць звичаїв і побуту її написано.
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* * *

Як бачимо, внесок Василя Мови (Лиманського)
в культуру і мистецтво рідного народу, незважаючи
на вкрай несприятливі умови, великий і значний.
У змалюванні життя і побуту чорноморського
козацтва, у виразі дум і сподівань української
інтелігенції другої половини XIX століття, у картинах
народного бідування («Ткачиха»), переселення («На
степи»), він, в період від Шевченка і до Франка, не
має собі рівних серед поетів «другого плану». І вже
ніяк не можна віднести його, як це було фактично
досі, до епігонів, до «малих поетів». Коли до
переліченого додати ще й високохудожні переспіви
«Слова о полку Ігоревім», то мистецький доробок В. Мови
видається ще більш повноцінним.

Ми не гадаємо, що цим виданням вичерпується
розшук, публікація, аналіз літературно-мистецької
та наукової спадщини Василя Мови (Лиманського);
скоріше це лише початок. Але й цей початок
дозволяє заповнити ще одну «білу пляму» в історії
укранської літератури другої половини XIX століття
і поставити перед очима читача нову оригінальну
поетичну постать.

С- Крижанівський





сЛроліски

З, В. Мовл (Лимліїськнп)
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* * *

І бачу я тоді широке синє море 
Клекоче глибина» і стогне, і реве,
І хвилі піняві збігаються, як гори,
І гурт човнів на морі тім пливе;
І дружно козаки на весла налягають,
І кожний піну б є, і кожний хвилю рве...
Лютує, стогне море, з ребер їх скидає
І піною, скажене мов, їм очі забиває 
Я чую голос їх... я бачу  потопають!..
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* * *

Ой чия то панночка співає
Та на гостей цікавенько зглядає?
А співає пісні вона мужичі,
А ті гості  все галантні паничі.
І звернувши на ті співи увагу,
Потихеньку всміхаються з зневаги...

Відспівала панночка до ладу
Та з тривоги аж міниться на виду;
Озирнула паниченьків нашвидку,
Щоб дізнатись, чим їм спів той

до смаку.

Озирнула... та з дурного сорома,
Зчервонівшись, засміялась і сама!
Та щоб дуже не судили паничі,
Чудні, каже, пісні оці мужичі!

Ой чия ти, панночко, чия ти?
Нащо тобі мужичої співати?
Співала б ти панської до ладу,
Щоб не було наговору та суду!
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ПЕРЕКЛАДИ
З ДУМИ ПРО ІГОРІВ ПОХІД
«СЛОВО О ПЪЛКУ ИГОРЕВ ї>

Пісня 16

Тужба Ярославни

Ой уранці раним-рано
Чутно голос Ярославни;
Мов зозулька з-між гілля,
Вона тужить-промовля:
«Ой полечу-повитаю
Зозулею по Дунаю,
Обмочу рукав бобряний
У воді Каяли білій,
Обітру я князю рани
На могутнім його тілі...»

У Путивлі вранці-рано
Поверх муру угорі
Ярославна розіждана
Ревно плаче на зорі:
«Ой ти, вітре, вітре-бую!
Ти навіщо, господине,
Війську любої дружини
На умисну згубу злую
Сиротливо й буйно вієш,
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В вічі стріли ханські сієш?
Чи нема тобі блакиту
В небі хмароньки гонити?
А чи мало ще простору
На безкраїм синім морі
Колихати кораблі?
Ой навіщо ж, лиходію,
Мої радощі розвіяв
По хвилючій ковилі?..»

У Путивлі вранці-рано,
Та й на мурі угорі,
Ярославна розіждана
Плаче-тужить на зорі:
«Ой ти, Дніпре, ой Славуто!
Ти ж пробив єси зімкнуті
Кам'яні твердії гори
І лелієш аж до моря;
Ти ж носив наші потуги
Кобякові в надолугу
І люлікав, привітний,
Святославові човни.

Принеси ж ти, господине,
Мою любую дружину,
Щоб мені уранці-рано
Вже не плакать розіждано,
Щоб ізбутись туги-горя
І не слати сліз до моря...»

У Путивлі вранці-рано
Поверх муру розіждана,
Мов зозулька з-між гілля,
Вона тужить-промовля:
«Сонце світле, сонце ясне!
Всім єси ти тепле, красне;
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Ой нащо ж ти, господине,
Війську любої дружини
Таке палке та пекуче,
Що не то уста жадучі 
Й луки смага ізвела,
Туга серце давить, муче,
Спека тули затягла?..»

Пісня 17

Ігореві втіки

Приснуло співночі море,
Мглаві стовпи піднялися угору 

Ігорю-князю то путь
Бог із землі Половецької вражої

В Руськую землю показує,
Де його стіл золотий та підданії ждуть.

Згасла вечірня зоря;
Ігор і спить, і не спить у сторозі,

Пильних думках і тривозі.
Думкою Ігор ширя:

Всі він степи від кінця до кінця,
Саме від Дону аж до Дінця,

Бистрим умом виміря.
От опівночі, закритий імлою,

Свиснув Овлур за рікою 
То він на здогад дає:
Ігорю кінь уже є!

Мет  і вже Ігор на волі!
І земля у Дикім полі
Загула, застугоніла,
Буйні трави зашуміли
І здвигнулися у твержі
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Половецькі сонні вежі...
А князь Ігор в очерет
Кинувсь диким горностаєм;
Білим гоголем умет
По воді він пропливає,
На коня баского спав,
Ген іїромчавсь, і знов устав,
І вовком подавсь бігцем
По лугах понад Дінцем;
І вже соколом злетів,
Піді ймглами він шугає
І на страву забиває
І гусей, і лебедів...
Він же лине соколом,

А .за ним Овлур бігом
Поспішає вовком босим

Та холодні трусить роси...
Гей за сю ж вони дорогу
Ввередили меткі ноги!

Пісня 18

Донцеве привітання

Аж ось незабаром
Донець їх віта:
«Агей же ти, князю!
Далеко вита
Тепер твоя слава,
Гучна та буява!
Але Кобякові

Досада ізнову,
А руському люду
Гульня празникова
І радощі всюди!»
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А князь відрікає:
«Агей же ти, Донне!
Зажив ти шаноби,
Зажив ти доконче,
Що мене люлікав
На хвилі шаленій
Та слав берегами
Травицю зелену,
Ховав туманами
Попід деревами;
Що беріг ме пильно
На усіх ти ходах 
Чайкою на струмах,
Гоголем на водах
І чирям у ймлах
На буйних вітрах!
Та чи то ж такая
Ріка Стугна злая
Бистрину глибоку
І лихую має!
Ручаї чужії,
Лихая, пожерла
І глибокі струми
По кущах простерла;
Юнця Ростислава
Вона утопила
Й береги дніпрянські
Йому зачинила!
Туже стара мати
За сином-юнцем,
Від жалощів квіти
Пов яли живцем
І древа шумливі
Поникли тужливо».
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Пісня 19

Половецький вдогін

Та отож-бо не сороки
У полях Дінця широких
В один гук заскреготали 
То на слід князівський спали
З Кончаком запеклий Гзак..
І тоді ні жоден грак
І ні жоден ворон дикий
Не подав лихого крику,
І сороки приплошились,
Мовчки в лозах ворушились...
В лісі дятли токотали,
До Дінця їм путь казали,
Соловї ж, тнучи пісень,
Привітали ясний день.
Аж ось Кончакові
Гзак річ уже мове:
«Як має наш сокіл

До гнізда літать,
То мусимо, мабуть,
Його розстрілять».
А Кончак на сеє:
«Та коли на злеє

Він лине тудою,
То ми стенетаймо
Його дівчиною».
«Аге,  йому каже
На річ тую Гзак,
Коли стенетаєм
Його ми отак,
То не будем мати
Ік лихій годині
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Ні сокола-князя,
Ні навіть дівчини;
І почнуть ізнову
До нас налітати,
Половецьку птицю
В степах побивати...

*

Сказав Боян, піснетворець
Часів стародавніх,

Співаючи про походи
Кня зів наших славних 

Про походи на Когана
Князя Святослава,

Та Олега славетного,
І теж Ярослава:

«Тяжко тобі, головонько,
Без плечей зостатись,

Та лишенько й тобі, тіло,
Без голови матись».

Отак тобі, Руська земле,
Без Ігоря статись!

Пісня 20

Ігор на Русі

Сонце в небі сяє
Ігор в Руськім краї!
На Дунаї тихім
Дівчата співають,
До Києва морем
Голоси сягають 

Вже через Боричів
їде князь на прощу
В святу Пирогощу!
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Та раді країни,
Раді городи;
Гудуть без угаву
Старим князям славу,
Потім молодим:
Та Ігорю ж слава!
Слава Всеволоду
І Володимиру!
Та слава ж і дяка
Князям і воякам
Хрещеного миру!

1867



* * *

Під стріхою убогою
Живе дівка-краля 
Ваблять душу очі чорні
Й губи, мов коралі.

Під стріхою убогою
Пісня не вгаває 

Туди ж мою рано й пізно
Душу пориває.

Ой ти ж стріхо убогая
І люба дівчино!
Прийміть мене, привітайте
Та хоч на годину.

Та утіште серце моє,
Здавна наболіле,
За Вкраїну нещасливу
Кров ю обкипіле!

1868 року
Квітня 10
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ДО НЕЧУЯ

Прочитавши перші три повісті про його

Як у пустині неплодющій,
На смерть під скваром приреченій,
Холодний струмочок живущий
Крізь грунт, у камінь запечений,
Проб ється свіжим джерелом
І відживить усе кругом,
То так ся книжка дорогая
У нашому німому краї,
Пробившися на божий світ
Через цензури тяжкий гніт
І всякі інші перешкоди,
Живить в неволі впалий дух
Усіх прихильників народу
І виклика в їх серці рух
До праці, світла і свободи.

Хвала ж тобі, поете рідний,
Вкраїни-неньки вірний син!
В літературі нашій бідній,
Либонь, працюєш сам~один,
Бо більш нікого і не чути...
Працюй же й далі, наш славуте,
На перешкоди не вважай
І слабших духом підсміляй!
1873 рік. Усть-Лаба
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ТРИ ДЕРЕВИНИ

Зимою укупці
На краю долини
Стоять на узліссі
Аж три деревини.
І перша в тій купці 
Висока сосна,
Що саме узимку
Зелена й рясна;
Про літечко ясне
Соснині байдуже 
Тоді вона жовта,
Сумна і недужа.
І друга в тій купці
Стоїть деревина 
Гнучка та висока
Тополя-раїна.
їй листячко вітром
Холодним обдуто,
їй вітоньки голі
У кригу окуто,
І думка одна їй
Не сходе з ума:
Коли то минеться
Лихая зима?
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Коли то весняне

Живуще тепло
Увільнить від криги
їй віти й стебло
Та щедро одягне
У листя рясне,
Зелене та ніжне,
Хороше, ясне?
Коли то в розкошах
Красою засяє,
Уклонами вітра
З теплом привітає,
Тонким верховіттям
У небі заграє,
І після негоди,
Страждання і сну
Вона засоромить
Красою сосну?..
І третя в тій купці
Стоїть деревина 
Розложиста, біла.
Ярка березина.
Та голії віти,
У кригу закуті,
Даремно урозтіч
Тепер розіпнуті,
І гордого шуму
Від неї нема 
Заціпила рот їй
Лихая зима...

І жалібно стогне,
І б ється вона:
Коли то настане
Весела весна,
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Із променем ясним,
З живущим теплом,
Й одягне їй віти
Тремтючим листом?
І гордо вона їх
По вітру розбросе,
І шумом сердитим
Ліси оголосе,
І горду пихоту
Соснини поруше,
І гомін сосновий
Заб є і заглуше...

Але ще далеко
МІ*

/Іливуща весна 
І гордо панує
Зелена сосна,
І сумно куняє
Тополя-раїна,
І рветься та стогне
Ярка березина...

1874

4 В Моїм (ЛіІМі'ІІІГ ьі.ііГі)



КОЗАЧИЙ КІСТЯК

Присвячено С. А.Ш.
на спомин столітку

зруйнування, Січі

Налігши над плугом,
Оре хлібороб,
І піт крапелястий
Укрив йому лоб;
Аж ось захрумтіло,
І плуг зупинивсь:
Під леміх широкий
Кістяк підхопивсь.
Здумився плугатар,
Кістки розрива,
Аж бачить: укупці
І шабля крива,
І з їте іржею
Списа гостріє...
Вся зброя козацька
Дощенту гниє...
І вже свою ниву
Плугатар забув,
Бо сум йому дивний
Чоло обгорнув...
 Агей, ти, плугатар,
Агей, працьовник!
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Чого головою
Так сумно поник?
Які тебе думи
Зненацька взяли,
Від ріллі, від плуга
Куди занесли?
Агей, роботяго,
Агей, неборак!
Про волю згадав ти
Й мізкуєш ти так:
«Оції останки,
Що стліли за вік,
Це був колись справді
Живий чоловік;
Се був колись лицар,
Г етьманець-козак.
За нас, хліборобів,
Свободний вояк.
І, може, хоч часом
І нужди зазнав,
Зате по степах він

По волі гуляв,
І гордої шиї
Панам не хилив,
І в праці нагальній
Себе не нудив;
І доля козацька
Була золота,
І здобич, і слава,
І воля свята!»

 Агей, ти, плугатар,
Агей, ти, небожі
Збагнуть сеє диво,
Мабуть, ти не гож!
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Козацька бо слава
І воля свята 
Усе то нікчемна

Була суєта;
Бо теє козацтво,
Навикши бурхать,
Не вміло свободи
Других шанувать;
І з того ж козацтва,
З його старшини,
На лихо Вкраїні,
Вродились пани.
І, ради користі
Й великих чинів,
Па ни відреклися
Від менших братів;
І все те, за віщо
Під шум корогов
Сторіками довго
Лилась у нас кров,
Свободу Вкраїни,
Народнюю честь,
І волю поспільства,
І все, що ні єсть,
Усе продали те
Іуди-пани,
Свого родовища
Ледачі сини!
Минули, мій друже,
Козацькі часи,
Пропали гармати,
Шаблі і списи,
Зоставивши слави
Кривавої шум
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Та тяжке кріпацтво
На горе і глум!..
Покинь же, небоже,
Думки золоті,
Притисни у серці
Чутоби святі,
Та в руки жорсткії
Чепіги бери,
Та землю стернисту
Під жито ори!
І хлібом, добутим
У поті лиця,
Згодуй для Вкраїни
Синка-молодця.
І замість козацьких
Рушниць та шаблюк,
Нехай він береться
Мерщій до наук;
Нехай він доходить
Умом молодим 
Чого і звідколи
Та гнітом важким
Гнітить нас недоля?
Нехай допита 
Чого Україна
Кругом сирота?
Чого відреклися
Від неї пани,
Чого родовищем
Гордують вони?
Чого за панами
Пішли і попи,
Христової правди
Г нил ії стовпи,
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Зоставивши нидіть
Народ в самоті
У нуждах великих,
В густій темноті?
І як з отих злиднів
Народ рятувать,
І як Україну
З зневаги піднять?..
Отак-о, до правди
Направивши ум,
Нехай набереться він
Праведних дум,
Та, борючи духом
Трудів тугарі,
Нехай загартує він
Серце в добрі.
І, розумом дужий,
У правді твердий,
Нехай виступає
В похід молодий...
І тугою жирне
Людськеє життя
Ото йому поле
Для герця-биття!
Міжлюдняя кривда 
Ото йому враг;
Народнеє щастя 
То лицарський стяг,
Високая думка 
Ото його міч,
То сила для бою,
А чесная річ 
Ото його зброя!..
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Гей друже мій темний!
Над силу ума
Вже дужчої сили
Й на світі нема;
І треба нам добре
У тямку те взять,
Що вчена громада 
Могутняя рать.
Як стануть у лаву
Такі вояки,
То більш порятують
Аніж козаки.
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* * *

Не пустуй, моя голубко,
Не турбуйсь мене смішить
На душі моїй сьогодні
Мов тягар важкий лежить.
Аж волосся вгору лізе
Й піт краплястий криє ліб,
Як обійме мене думка,
У який глибокий гріб
Поховали Україну...
Поховали крадькома,
По-злодійському звичаю,
І сказали, що нема!
Україна  вони кажуть 
Що за волю кров лила,
За цариці Катерини
Свого віку дожила,
І не б є вже в жилах живчик
Самостійного життя,
Бо заклякла на вік віки

Без шаноби й без пуття;
І тепер міститься в гробі
Її шкура та кістяк,
Що їх тля вже тлить сто років,
Що сто літ їх їсть хробак...
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І чи то ж по тому правда.
Чи Вкраїні ж то кінець?
Любко мила, любко рідна,
Україна ще не мрець!
Бо її живцем сховали
У гробовій глибині,
Знеможену в скрутах тяжких,
В летаргичеському сні.
І нема тих чудодійців,
Не родивсь той великан,
Щоб той гріб здолав засипать
Задля вражеських бажань!
Гріб одвертий! Спить Вкраїна,
І настане колись час 

Її збудить знов до жизні
Народовців чесний глас.
Любко мила, любко рідна!
Україна  то народ,
А народи не вмирають,
А живуть із рода в род;
І, прибиті лихом тяжким,
Знеможені в боротьбах,
Вони знову відживають
І в кайданах, і в гробах;
І встають вони, могутні,
Розруйновують гроби,
І ідуть за правду й волю
Проти кривди і злоби...
Але ти пустуєш, любко,
Голосок твій ляскотить...

Чи невже ж у тебе серце
За Вкраїну не болить?
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* * *

Буря виє, вітер свище;
Темна ніч надворі,
І стоїть, мов гомін грізний^
Буйний шум на морі;

А на серці ясно й тихо:
Гонять з його хмари
Твоє личко  сонце ясне
Й оченята карі;

І ласкавий, любий шепіт
Бурю заглушає,
А солодкий поцілунок
Щастям загріває.

Любко мила, дорогая,
Пишна моя роже!
На Вкраїну, нашу матір,
Ти мені похожа.

Як вона, ти пишногарна,
А не гордовата;
Як вона, убога щастям,
А лихом багата.
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Як вона, зазнала злоби,
Кривди і зневаги,
Як вона, ти серцем добра
Й щира роботяга;

І як їй, тобі скорбота
Душу натомила...
Але тим ти, голубонько,
Двічі мені мила!

/876,
Січня 1 / -го



ДУМИ ЗАСЛАНЦЯ

І

Знову і знову борюся я з тугою,
Знову дивлюся в вікно на змарнілі гаі;
Вітер аж свище, і хмара женеться

за другою,

Ніби кудись-то їх манять надії свої.
Є ще і в мене надія чудовна й ясна,
Є вона чиста, свята й бездокірная,
Отже, боюсь, щоб не зникла й вона,
Так, як і іншії мрії невірнії...

Щось вона мерхне, мов місяць
за тучами;

Мов тії хмари, мішаються сумні думки;
Чується в грудях хвороба глитучая,
Мріється смерть і нічогості вічні віки...
Годі вже, мабуть, мені у надіях

кохатися,

Годі про славу та долю Украйни гадать;
Ні вже, надій тих справдження мені

не діждатися,

Слави собі і Украйні добра
не надбать!
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Ні, вже пропав, і пропав без поверну
я 

Груди вже стиснуло й дихать несила;
Чую, що смерть, потайна й ненажерная,
В вічні обійми мене обхопила!

Ой підожди ж ще хоч рік, моя любая!
Ой роздійми сі обійми холоднії!
Хай ще не зціплю, заклякнувши, зуби я,
Хай не порину ще в Лету безодную...

1865Ц871 рр.



НА БАЛІ

Густил морок скрізь по
Густіший в будинках,
Що нема душі живо!
В сестрах українках.

Я.

Ой гримлять, гудуть музики
У велебно вбранім домові,
І гостей веселий гамір
У музичнім гине громові.

Там рухає без угаву
Тиск убраних молодиць,
Парубків, дідів бадьорних,
І дівчат, і удовиць.

Та в тій зграї невгавучій
Однії немає дівоньки,
Однії краси святої,
Однії ясної зіроньки...

І мені той блиск і гамір
Серця з мук не вирятовує,
А музичний грім і галас
Тільки нерви роздратовує.

Але ось іще дівчина
В дверях зала уявилася,
І здається, що красою
Усе зало освітилося...

хатах,

Куліш
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Се ж вона ввійшла до гурту,
Чудодійно гарна дівонька,
Показала очі карі,
Личко любе, чорні брівоньки.

Я біжу до неї перший,
Перший з нею привітаюся
І милуюсь гарнотою,
Любим голосом втішаюся.

І щасливий я й веселий
Серед грому, серед блескоту,
І так любо серце грає
Від краси святої лескоту.

II

Вздовж по залові блискучім,
Серед вихру й гуку,

Пишну квітку України
Веду я під руку.

Привітна вона й ласкава,
Речі  мов сопілка;

До щирості підхищають
Погляд і ухмілка.

І питає мене панна,
Всміхнувшись любенько:

'<По кому ваше, паничу,
Нудиться серденько?

Бо вчасту мені траплялось
Збоку назирнути,

Що чоло вам задумане
Й сумом обгорнуте...»

І відказую я панні
З щирої чутоби:
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«Сум сей, панночко ласкава,
Се... моя хвороба.
Се бо сум, ласкава панно,
Кажучи загалом,

Сум по кращій долі людській,
Сум за ідеалом...»

«То скажіть же бо, паничу,
Щоб і я те знала,

В чім же сила, в чім привабність
Того ідеала?»

«Довга річ то буде, панно!
Коротко ж сказати...

Чи здолаєте ви, панно,
Річ мою дійняти?

Є такії, бачте, люди 
їх ще небагато 
Що сим ладом нашим людським
Звикли гидувати;

Він здається їм грабіжним,
Він їх ображає;

Скрізь зневага, кривда, злоба
В очі їм впадає;

Там щоденно потом плине
Чесний роботяга,

А йому на долю впали
Злидні та зневага;
Там же дідич, або жмикрут
Силу-скарб марнує,
Бо з чужого поту й крові
Дарма користує;

Скрізь панує сила грубна,
Хижі пожадання,

Скрізь притиснуто живущі
Й чесні поривання;
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І не то одрізні люди,
А цілком народи

Здавна нидіють в кормизі,
Гинуть без свободи...

З сеї ж речі, гречна панно,
Якщо второпали,

Збагнете ви й сум наш спільний,
Й наші ідеали.
Людське щастя, правда, воля
Замість кривди й лиха 

Ось в чім наші ідеали
І скорбота тиха.

А найкращий ідеал мій,
Найлюбіша мрія,

Моя думка заповітна
І моя надія 
Щоб знайти дівоче серце

На все добре здільне
І в найкращих пориваннях

З моїм серцем спільне.
Щоб моя коханка люба
І моя дружина

Не була, як інші, паніу
А була людина.
Щоб вона боліла серцем

Від людського болю
І щоб мала ідеалом
Правду, щастя, волю;

Щоб народ і Україну
Вміла покохати,

Щоб за правду проти кривди
Була здібна стати...»

І занісся на речах я...
Бо що ж?  загорівся...

З, В. Мова (ЛнманськнП) ^5



Світ новий, ясний та гарний
Ув очах замрівся!

Але панночка з невгоди
Губки надимає

Та на вборі своїм мовчки
Брижі розправляє.

Коли ж ось ізнов до мене
Промовля любенько:

«Забажали ви, паничу,
Трошки багатенько.

Чи то ж є такії панни?

Щось мені аж чудно...
А вже певно, що знайти їх

Дуже буде трудно...»
«Та невже ж то? якось гірко
Я згукнув до неї,

Тобто трудно знайти панну
З живою душею?..

«Та з живою то душею
Знайдете багато,

Але так, щоб панна з вами
Стала химрувати

Про якісь там ідеали,
Про людськую долю,

Та про лад новий між людьми,
Та про правду й волю...

Ні вже, се бридня, паничу,
Се не може статись;

Яка користь у ті химри
Панні заганятись?»

«Панно, панно! ізгукнув я
З болем і стогнанням.

Та чи се ж від вас я чую,
Отаке признання?»
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«Але ви ж таки завважте,
Розсудіть самі ви,

Заспішила моя панна
Якось соромливо,

Щоб то панна, та з достатком,
Та ще мавши вроду,

Турбувалася про долю
Якогось народу...
Чи не краще ж їй красою

Гарно попишатись,
Молодим життям солодким
Любо навтішатись?»

«Можна, панночко ласкава,
І вживати світа,

І пишатись, і втішатись,
Поки служать літа;

Та не все ж про втіхи й думать,
Як малії діти;

Та і втіхи ще бувають
Дуже розмаїті;

Є, шановна моя панно,
Кращії утіхи,

Ніж бали та маскаради,
Та бридня, та сміхи...

Але панна потихеньку
Позіхнула в жменю

І запевно погадала:
«Плетеш теревені!»

Мимовіль запнувсь я в мові,
Бо почувсь аж бридко,

Що за птаха моя панна 
Стало дуже видко...
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III

Ось і другі паничі»
Гологубі й вусачі,
Вже до панни підступають,
З усіх боків обкружають 
Кожен преться скільки змоги
Й наступа мені на ноги;
Кожен просить на танець
І несе їй на ралець
Лесні брехні, захваляння,
Жарти, сміхи, женихання
І що здря плете-плете...
А дівчина що ж на те?
Перед кожним хирхуляє,
І вертиться, і кружляє,
І плахіттям аж мете!
Відмовляє вона гречно
На дурбайські лесні речі,
На захвалки  ухмілками,
На моргання  регітком,
І притупує ніжками,
І махає вахлярком...
Хто ж ті гарні кавалери?
Чиновенство, офіцери
Фелтіфетні граждаки,
Але все то  мертвяки.
І гай-гай, гай-гай, гай-гай!
Та живої ти людини
Проміж ними й серед днини
З ліхтарями не шукай!
То нікчемні джигуни,
Скоробрешки-вертуни,
Дурноляпи-гайда рі,
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Тупоглузді лобурі,
Пропіяки та гультяї,
Дармостуки, дурнограї,
Марнотратці, цвиндрюки,
Всеросійські лайдаки 
Мотлох людський та хамло,
Що їм кара  помело!
Але й правди ніде діти,
Бо оці ж пустомолоти 
То ж у нас юнацтва, квіти
І російські патріоти!

*

Але ось якийсь мосьє
Вже гука: «Лянсьє, лянсьє!»
Ось оркестра заревла,
Танцюрі  гала-гала!
Піднялася метушня,
Тупотня і човгання,
І вихрить народ, гарцює,
Мов ручай кипить-бурує,
Гомонить, шумить-гуде;
Грім музичний бучно йде
І що далі, то гучніше;
Шолопай, над всіх дурніший,
У танцю перед веде,
І моя свята краса
З ним танцює, аж гаса!
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IV

Тихо-тихо виступаю
З блискучої зали,

Бо на душі жаль великий,
Сльози в горлі стали,

Що така краса чудовна,
Квітка України,

У ганебних пожаданнях
Безнадійно гине!

їй, бач, треба блиску й слави
Посеред громади,

Що людині з живим духом
Всю нутробу ваде;

їй в жадобу лайдаків тих
Спільне залицяння,

Дурноляпів лесні речі,
Стогни та зітхання.

Та нехай вже хоч і так би,
Хай була б мизгуха,

Хай була б і вихрувата,
Хистка, легкодуха,

Та щоб в ній чутоб живущих
Хоча іскра тліла,

Хоч одна струна висока
У душі бриніла,

Щоб хоч часом тая іскра
Серце загрівала,

Хоч вряди-годи струна та
Душу бурувала.

Але в серці тім порожнім
Іскри не зіскати.

А чутоб, святих, високих,
І сліду не знати!..
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V

Гей, претяжко серце мліє!
Моє сонечко-надія

В хмарах туги загиба,
І в душі вже  боротьба!
Мов живая, щохвилини
Уздрівається дівчина:
Постать гарна, личко любе,
Груди, очі, брови, губи...
Але знов же щохвилини
Надокучна думка лине:
Годі дарма химрувати!
Час красуху занедбати,
Бо їй той з душі не йде,
Що в танцю перед веде...
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НА ДНІПРІ

І

Свистить аж ляскає машина,
І ось відчалив пароход,
Несучи на могутній спині
Гурмою стовплений народ.
І вже машина гуркотить,
Шумлять колеса, б ючи воду,
Вода кипить, і бризкотить,
І хлюпа в боки пароходу...
Оце ж Дніпро, старий, великий,
Леліє тихо, ясноликий,
Леліє широко й велично
І зір дивує непривичний!
Оце ж Дніпро,

краса Вкраїни,
Питимий батько козаків,
Старезний свідок славних днів
І бід народних та руїни!..
Здоров же, батьку! Гей, здоров!
Здоров, наш Дніпре яснохвилий,
Людською кровію напилий
Під шум вояцьких корогов!
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Тебе я серцем привітаю
І уклоняюсь тобі я!
До тебе руки простягаю,
А серцем плачу і радію!

II

1878



ТРОЇСТЕ КОХАННЯ

Пісні про кохання, зраду та зваду

Оіі на горі гкиго і в до міні жито;
Під білою березою козаченька вбито.

(Пісня народна)

І

Ой у Січі на майдані
Зарухали козаки:
Яргаки, шкурати драмі,
І жупани, й сіряки 
Все змішалося докупи;
І веселі, і пихнюпи,
Молодії і старі,
Лисяки й чуприндирі
Всі до цвинтаря ідуть,
Сперечаються, гудуть
І гуртуються в громаду 
Мусить бути чорна рада!
Он якийся горлоріз
На порожню бочку зліз
Та розмахує руками 
Щось торочить з козаками;
Он хтось довбиша дубасе:
«Бий, ледащо, в талабаса!»
А другий, йому в заступу,
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Вже ціпком нахабця лупе.
Он якеєсь отамання

Розганяє згуртовання
І всему тому поспільству
Докоря за своєвільство:
«Що се, бесурські сини?
Вже не слухать старшини?
Вже чинити бунт і зваду
Та збирати чорну раду?
Геть звідсіль, лайдацтво голе!
Хто зібратись вам дозволив!
Назбігались чортзна-звідки
Якісь людськії послідки
Та і ну ламать порядки!
Гетьте, бесурські нащадки!»
А слідом за отаманням
Підійма таке ж гукання
І козацтво посполите,
Котре літне й шановите,
Та завзяту молодечу
Почина штовхати в плечі.

Але дарма ждати ладу,
Де знялася чернь на зваду!
Вгамували з сего краю
Молодечу дику зграю,
А на другім  рада йде,
З бочки річ козак веде:
«Гей, козаки січовії,
Орли вільні низовії!
Ось погляньте навкруги:
Мов той рай, зазеленіли
Придніпрянськії луги;
Пишним квітом забриніли
Всі степи, що, наче море,
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Розляглися на просторі.
Чи подоба ж тепер нам,
Запорозьким козакам,
В курінях отут лежати,
Тілом блощиць годувати?
Гей, сідлайте лишень коні,
Що пасуться на припоні,
Та розламуйте лиш ноги
Для веселої дороги 
Підем слави здобувати,
Польські землі грабувати!
Там засядемо в ліси
І з вельможної паноти
Надеремо срібла-злота,
Наб  єм туго череси!
Там сухі оці шкурати
І свитки, убогі, драні,
Проміняєм на жупани,
Блаватосні лядські шати;
Бідолаські постільці
На червоні сап янці;
Там ми знайдем все, що треба;
Там життя  не треба й неба;
Там, як вовк в своїм кублі,
Ми пани і королі.
Притартають туди пана
Чи безгривого попа,
Що козак який злапа,
На коліна зараз стане
Та почне тебе благати,
Батьком, паном узивати.
Там з пухових подушок
Натаскаємо й ляшок,
І вельможная панянка
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Тобі буде забавлянка:
Ти погримаєш  заплаче,
Тупнеш чоботом  заскаче,
Моргнеш вусом  потанцює,
За стан візьмеш  поцілує...
Гайдамаці в Польщі рай 
Що захочеш, виробляй.
Навтішаєшся ляшками,
Накохаєшся з дівками 
Та тоді й вертайсь, чубатий,
В Січ на зиму спочивати!»
Ледве змовк козак-речник,
Як піднявся гомін, крик.
Сотні голосів з народу
Загукали: «Згода! Згода!»
Й молодого речника
Підняли на ватажка;
Але цілі тисячі,
Все могутні вусачі
Та статечні козаки

Загукали навпаки:
«Звідкіля взялось, ледащо?
І збира ватагу нащо?
Захотілось гайдамацтва?
Хіть бере до розбишацтва?
Розоряти Україну,
Ще не скінчену руїну?
Бач, як гарно він сокоче!
А в Туреччину не хоче,
Воювать махаметян
Й рятувати християн?
Бач, до чого він завзятий,
Хамський виплодок триклятий!
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Та ні сорому, ні стиду
І в заводі він не має:
Бач, прилюдно закликає
До безчестя та до бриду!»
Ось ізнову хтось зіпа:
«Прив'язати б до стовпа!
Під киї його поставить!
Духу в тілі не зоставить!»
Он ізнов до молодечі
Хтось гука такії речі:
«Ви поганці, мерзюки,
А не справжні козаки:
Вас-бо зве в розпусту встряти,
Честь козацькую каляти,
А ви, блазні, легкодухи,
Порозвішували й вуха,
Бо раденькі такій мові!..
Лайдаки дурноголові!»
Піднялися спір і звада,
Загула уся громада,
Й серед гуку й герготні
Все кипить, мов в казані.
Ось старії козаки
Вже пішли на кулаки,
Молодії ж парубіки
Вже пустилися навтіки 
Геть із Січі повтікали,
А ватагу згуртували!
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II

І узброїлась ватага,
Голії бурлаки,
І пішли, пішли на Польщу
Хижі гайдамаки.
І нема в ледачих душах
Іншої чутоби,
Як на кров людську та здобич
Хижої жадоби.
І засіли в лісах темних,
Мов дикії звірі,
Розбоями край рятувать,
Г рабунками  віру!
І багацько лиха вдіє
Гайдамацька зграя:
Не то Польща і Вкраїна
Лишенька зазнає!

III

Ой уночі при місяці,
Край левади та широкої,
Там співають, розмовляють
Три дівчини ясноокії;
Одна ж дівка чорнявая,
Красовита та вродливая,
Ставна, гнучка і висока,
Мов тополя шелестливая;
І вдивила очі чорні
В небо ясне миготючеє,
І співає пісню тихо
І сумотну, і жагучую:
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«Ой ти, зоре та вечірная,
Місяцева любко вірная,
Чом нерано ти зіходила,
Чом місяця не догонила?
Ой, я ж рано ісхопилася
Й над річкою зупинилася:
Там дівчинонька купалася,
Білим личком красувалася,
Личко ж моє та біленькеє,
Кому будеш ти вірненькеє?»

А на неї хлопець гарний
Нерухомо придивляється,
Її видом та голосом,
Мов святинею, втішається.

А другая дівчинонька,
Жартовлива змалку,
Розпустила косу русу,
Мов тая русалка;
І уперла руки білі
Ув обидва боки,
Й заспівала, залилася
Під веселі скоки:
«Ой спать мені не хочеться,
Нудиться серденько,
Якби ж мені на всю ніч
Козак молоденький!»
І веселий парубіка
До неї підходе,
Бере її за рученьку,
Поруч себе воде;
А третяя, мовчазлива,
І задумана, й тужлива,
Не співає, не лящить,
А зітхнула, та й мовчить...
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І питає чорнявая
Свого парубка мисливого:
«Чи не знаєш ти, Хвилоне,
Того Клима уродливого,
Що на вулицю в суботу
Він приходив із батовою

І дарував мене перснем
І хустиною шовковою?
Звідкіля він собі родом,
Як він певно прозивається
І чого у нашім краї
З товариством добувається?»

А Хвилон на чорні очі
Брови насупляє
І крізь зуби відказує:
«А хто його знає?..»

«А ти, Прокопе, не знаєш?
Питає другого.
Хто такий він, звідкіль взявся
І живе для чого?»
«Та то прямо гайдамака,
Розбишака, злодій!
Людоріз він та грабитель
В нашому народі!»
«Та невже ж то? Боже правий!
А який хороший!
В оксамиті увесь ходить 
Мабуть, має й гроші!»
«Та де в біса! Та він голий!
То зарізав пана,
Обідрав, як вовк ягницю,
Ну й здобув жупана!
Може, й грошей таким чином
Добув, зарізака,
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Та протринькає їх марно 
На те гайдамака!
А повернеться до Січі,
Все проп є до нитки,
І крізь дірки світитимуть
І плечі, і литки!
Не вважай же ти, Марино,
І на його вроду 
Як полюбиш пройдисвіта,
То хоч з мосту в воду!»

І поникла головою

Гарная Марина;
Пильна думка обгорнула
Личенько дівчини...

«Ну, а ти, Орино, як же?
Хлопець пита другу.
Чи й тобі той Клим ледачий
Вкинув в серце тугу?»
«А чому б же і не вкинуть?
Відрика Орина.

Що вже люба, що вже гарна
Та пишна людина!
І ще казав  як не бреше 
Куплю черевики...
То-то радощі вже будуть!
То -то вже великі!
На вас, вайлів, я й не гляну,
Із Климом понявшись,
Та й гукну ж я, заспіваю,
Убоки узявшись:
«Клим мене, моя мати,
Клим мене полюбив,
Клим мені, моя мати,
Черевички купив!»
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«Ну, а ти ж, руда Килино,
Чого зажурилась?
Невже ж і ти за тим Климом
Серцем засмутилась?
Невже ж і ти заміняєш

На тих гайдамаків
Своїх хлопців, своїх рідних,
Своїх небораків?»

А Килина, відвернувшись,
Згірка йому каже:
«Відчепися, зла личино,
Відкаснися, враже!»

*

Аж ось гуде 
Ватага іде!
Клим моторний з бандурою
Перед їй веде!
Та йде ж батова
Та йде і співа,
А ватажок на бандурі
Гарно підграва!
«Ой гук, мамо, гук,
Де козаки п'ють!
Веселая та улиця,
Куди ж вони йдуть!»
Агей, хлопці-хлібороби!
Агей, небожата!
Пропадуть ваші кохані
Та любі дівчата!
Перелюблять їх ледачі
Хлопці-гайдамаки,
І жалю-жалю нароблять
Хижії бурлаки!
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IV

Край криниці під вербою
Біля відер із водою
Там дівчинонька одна
Загадалася смутна.
На заході сонце пада,
І золотиться левада;
Свіжий гарний холодок
Опускається в садок;
Десь далеко млин гуде,
Із-за ставу пісня йде,
І луна її розводе
На далекі далини,
А із саду, з гущини,
Соловій пісні заводе,
Трелі гучні вибива,
Свою радість виливає;
Та Марина не вважає,
Де то пісню хтось співа
Й де там млин гуде-гуркоче;
В неї зникла голова,
Й мимовіль вона белькоче:
«Що за врода, що за вдача!
Стан високий, чорні брови,
Вуси шовкові козачі
І ласкавая розмова!
Погляд сміливий, орлячий
Прямо в серце тебе б є:
І тремтить воно, і рветься,
І холоне, й розтає...
А як щиро він сміється,
Та як злюба він цілує,
Як голубить і милує!»
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V

А ген край лісу нагарами,
Що розрослися між дубами,
Блукає Клим та люльку куре
І каже сам собі понуро:
«Та вже й нудота ж! Що за знак,
Що не злюбив я гайдамак?..
Від товариства відіб юся,
Блуджу, нудьгую, та журюся,
Та позираю із хмеречі
У маревую даленечу
Та на село, що під горою...
Притьмом не справлюся з нудьгою?
Чи не почав я вже дуріти
Від тих, мовляв, дівочих чар?
В душі заліг якийсь тягар,
На серці стало аж боліти...
Агей, лиха ж моя година!
Хоча б скоріше до дівчини,
До чарівниченьки в село,
А там би хороше було...
Та вже ж і дівка, люба й гожа!
Та вже й чудова ж пишна краля!
Рум яне личко  повна рожа,
Рожеві губи  мов коралі;
З-під чорних брів блискучі очі,
Мов зіроньки ті серед ночі,
Тобі у душу зазирають,
Унутрі серця вигравають...
Мов чорна гадина  коса;
Мов білі хвилі  повні груди!
Хвилює кров і серце нуде
Ті привабная краса!
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І як зо мною понялася,
Як скоро й щиро віддалася 
Аж шкода ясоньку кривдити...
А доведеться піддурити...
Та й що за лихо? Се нічого,
Таку біду знесе, небога...»

VI

Ой настала нічка тиха,
Кругом сутеніє,
А в Марини біля двору
Якась постать мріє;
Ой настала ніч глибока,
Все у сні нуряє,
А в Марини біля двору
Парубок никає.
То Хвилон, вродливий хлопець,
Ходе й серцем мліє:
Він Марину вірно любгіть,
Зайняти не сміє...

Третю нічку ходе хлопець,
Ника, дожидає,
Та Марина не виходе,
Мовби і не знає;
Не виходе, хоч і знає,
Зустрітись не хоче,
Бо звернулось до другого
Серденько дівоче...
Ой хоч хоче, хоч не хоче,
Мусить вийти з хати,
Щоб хоч те, що проминуло,
З ним поквитувати;
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Ой хоч хоче, хоч не хоче,
Таки мусить стрітись,
Щоб хоч раз на дальші часи
З ним порозумітись...
То не явір з тополею
Листям стрепехають,
То парубок з дівчиною
Стиха розмовляють:
«Скажи мені, дівчинонько,
Та щирую правду,
А чи мені тебе сватать.
Чи кинуть назавжди?»
«Ой не сватай, козаченьку,
Не сватай, соболю.
Я другому доручила
Своє щастя й долю;
Я другому поклялася
Кохати вірненько,
І на тому не розрадить
Мене й рідна ненька».
«Ой знаю я, дівчинонько,
Хто круг тебе в ється,
Та не кохайсь з ним, Марино,
Він з тебе сміється!

Ой знаю я, дівчинонько,
Хто тебе влещає,
Та він твого дівоцького
Розуму питає;
Ой знаю я, добре знаю,
Хто до тебе ходе,
Та він тебе, дівчинонько,
Із ума ізводе!
Бачу, бачу, що не візьму
Тебе я за себе;
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Прошу ж тебе, дівчинонько,
Прошу задля тебе:
Покинь Клима-гайдамаку,
Покинь волоцюгу 
Нагрожають тобі зрада,
Сором і наруга!
Будеш, будеш, голубонько,
Сором відбувати,
Будеш в ганьбі та нарузі
Вік свій вікувати!»
Тиха вода, тиха вода
Греблі розриває,
Ні на прозьбу, ні на грозьбу
Дівка не вважає.
«Ой рада б я не кохати,
Серце понялося;
Не гадала б я про його,
Так думки заносять...
Ой рада б я, козаченьку,
його й залишити,
Та не зможу, не здолаю
Серденька впинити.
Ой рада б я того Клима
Й навіки забути,
Так не зможу, не здолаю
Із душі ізбути...»
То не лиман, Дніпра гирло,
Від вітру бурує,
То серденько козачеє
Рветься та скорбує:
«Ой дівчино~дівчинонько,
Буде ж тобі горе 
Утопила головоньку
В глибокеє море!



І вже ж тому морю горя
Та й не висихати,
І вже Ж ТВОЇЙ ГОЛОВОНЬЦІ
т « І

1 а и не виринати!»
Тиха вода, тиха вода
Береги ізносить,
Дівчинонька, ридаючи,
Козаченька просить:
«Ой козаче-козаченьку,
Не жалкуй за мною,
Бо що б мені не трапилось,
Я сама виною;
Яке б мені тяжке лихо
Не послала доля,
Нарікати ні на кого 
Своя була воля!
Тії судженої долі
Вже не відвернути...
Прошу ж тебе, козаченьку,
Мене позабути!..»
І пішов Хвилон від дівки
Тихою ступою,
Поніс в душі відчай страшний
З мукою важкою.
А Марина у леваду
Боязко покралась,
Бо до Клима сії ночі
Вийти обіцялась...
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VII

А ніч гарна! Мир утишився,
Заспокоївсь і заснув;

Над землею місяць звишився
І ласкаво озирнув

І село, й левади темнії,
Що окрила сива ймла...

Тиша дивная, таємная
Всюди міцно залягла.

Тільки, пісню затинаючи,
Соловейко ляскотить,

А все слухає, дрімаючи,
Не рухнеться і мовчить...

І в той час тієї тиші

Під березою дрімливою
Стоїть дівчина Марина,

Мов та серна полохливая.
І здригається, й тріпоче,

Кожний хрущик зачуваючи,
І слова якісь белькоче,

Себе саму розважаючи,
Вона гостя жде до себе,

Вона Клима сподівається,
І боїться, що він прийде,

І жалкує, що він дляється...
Ось зненацька місяць ясний
У легенькій хмарці згаснув,
Що по небові пливла,
І окрила землю ймла;
Ось свіженький вітерець,
Разом з хмаркою летячи,
Розбудив тополі сплячі.
Зворухнув беріз вершець;
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І беріз тривожний шепіт
І тополь і тремт, і лепіт
Круг Марини піднялись.
Розійшлися, розляглись...
Все тремтить, шумить, рухає
І тривогою сповняє
Серце чистеє дівоче:
Вона вся, як лист, тріпоче...
Шум здається їй докором,
Вона чує жах і сором;
Вона рада б вже й до хати...
Але пізно вже втікати.
Ось легкою манією
Клим з явився перед нею
Й, перш ніж ойкнути успіла,
Обхопив її, зомлілу!
Він цілує й обіймає,
Вона ж стиха промовляє:
«Ой козаче, пишний квіте!
Ой мій любий, ясний світе!
Чи ти ж щиро мене любиш,
Що цілуєш та голубиш?
Чи не маєш потай всього

В своїм серці чого злого?
Жах і сум мене бере,
В холод кида... Серце мре!..»
І на тії речі вірні
Відрікає Клим прохірно:
«О, не бійся, моя любко,
Моя тихая голубко!
Не вважай, що я бурлака,
Що лугар я й гайдамака;
Я любляче серце маю,
І тебе я так кохаю...
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Більш люблю, ніж Чорне море,
Ніж степи наші просторі,
Ніж Дніпро, Славут широкий,
Ніж яри, круті, глибокі,
Ніж могили і пороги,
Ніж луги, густі, розлогі...
Все я теє занехаю,
Все на тебе заміняю!
Не жахайся ж, моя люба,
Станем в парі ми до шлюбу!»
А в дівчини стільки віри,
Як на озері кушіру;
А до того стільки ласки,
Як на тихій воді ряски,
І на речі ті глумливі
Відріка вона горливо:
«Ой козаче! Ой соколе!
Моя втіхо, моя доле!
Чи в любистку ти купався,
Що так мені сподобався?
Чи в любистку, чи в шавлії,
Що по тобі серце мліє?
ІДо без тебе світ немилий,
Що без тебе жить несила?
Серце в грудях зомліва,
І безсило голова

Тобі падає на груди...
Хай, дізнавшись, судять люде 
Полюбила тебе я

І тепер навік твоя!»
І киплять любовні речі,
Шум левади буйно йде,
Соловій лящить, щебече,
Співи радісні веде...
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*

І незчулась дівчинонька.
Як ніч промайнула,

А з зорею, отямившись,
В долоні плеснула...

Ізвів з ума гайдамака
Дівчину люблячу

Занапастив ймення чесне
І славу дівчачу!..

Та звів з ума дівчиноньку
Не п яну  тверезу,

Бо помогли соловейко
Та білі берези...

VIII

У неділю вранці-рано,
Мовби сонечко,

Сидить дівчина прегарна
Край віконечка.

То Марина, час досхідній
Вільно гаючи.

Тихо чеше косу довгу,
Ся питаючи:

«Що ж се таке ізо мною
Та й подіялось?

Чи невже ж оце справдилось
Все, що мріялось?

Все, що снилось, що нудило,
Що жадалося

І у думці якось мглаво
Уздрівалося?

Боже милий! Як же дивно
Все змінилося
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Мов ізнов на світ я
Народилася!

Все зо мною приязненько
Привітається,

Все кругом мені щебече
Й усміхається...

Подобрішало й серденько
Дівчачеє 

До всіх стало воно щире
Та люблячеє.

Всім бажа воно якмога
Ощаститися,

Тільки Климом не здолає
Поділитися».

*

У неділю вранці~рано,
Іще й сонце не зіходило,

За селом дівчина вбрана
Климу стежку переходила:

І питала жартовливо,
Прохірненько усміхаючись,

Чого Клим голівку клоне,
Від Марини повертаючись?

Чи постіль в неї жорсткая
І негарно в ній вкладатися?

А чи сама пустотлива
І не дає висиплятися?

І чи щиро покохались,
І чи скоро шлюба братимуть,

І чи буде тая ласка,
Що й її до танців зватимуть?

І простояв Клим до сонця,
З нею весело жартуючи,
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І тулив її до серця,
І питав її, цілуючи,

Де щасливая та хата,
Що живе такая квітонька?

І чи рада в гості ждати?
І чи вийде за ворітонька?

То Орина, дівка злая,
В Клима гарного закохана,

Сама із ним заграває
І чіпляється, не прохана!

У неділю вранці-рано,
Ще в селі і не вставано,
Ледве стухли ясні зорі,
Дівка сумная в коморі,
Не заснувши, підвелась
І сльозами залилась...
То Килина молода,
То по Климові рида,
Руки слізьми поливає,
І ніхто того не знає!

IX

Ой у лісі під дубами
В товаристві молодім
Клим гуляє з козаками
І жартливо каже їм:
«Гей, бурлаки низовії!
Гей, дурні шолопаї!
Киньте, хижі людобії,
Рудяні ножі свої!
Занедбали щастя-диво,
Невимовний, святобливий,
Чудодійний божий дар,
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Не п єте дівочих чар!
Та немає ж раювання
Над те щиреє кохання!
Воно душу відновляє,
Жизні полум ям пече,
Серце мре тобі і грає,
Якось любо й боляче!»

І регоче товариство,
Його речі не дійма
І кохання, як дурницю,
На посміхи підійма!

X

Хто то знишка серед ночі
Попід тином прокрадається

І в Марини під ворітьми
Кого пильно дожидається?

То Килина, дурне дівча,
Климом гарним зачароване,

Крадькома за ним слідкує,
Мовби ланцюгом приковане.

І до ранку стоїть вона,
Руки білії ламаючи

Та на Клима недбалого
Хоч поглянути вповаючи,

І побаче  тінь майнула,
Хтось з левади прокрадається;

І почує  в хижці двері
Потихеньку відчиняються...

То Марина прийма гостя,
І раденька, і щасливая.

Свого Клима обіймає,
Шепче речі захітливії...
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1 горить, і стигне дівка,
Щасну пару проклинаючи,

І поникне головою,
На доленьку нарікаючи:

«Ой нема на світі правди,
Кривда скрізь, і зла, й гнітучая,

Що одній щаститься завжди,
А другій  журба пекучая!

Що одна в роскошах жиє.
Щастям дивним упивається,

А в другої душа ниє,
Серце кров ю обливається!»

XI

Але щастя, доля, втіха 
Все принадне та звабливеє 

Все дається нам до часу,
Все минуче і зрадливеє.

А кохання, та ще й палке,
На сім світі найзрадливіше:

Розум метиться за зневагу,
І та пімста найвразливіша.

Третій вечір вже Марина
Клима дарма сподівається;

Третій вечір серцем нудить
Та думками розтікається:

«Що то робить мій коханий?
Де блукає, де він гається?

Чи невже ж мене покинув
І до інших залицяється?

Ой мій орле-козаченьку,
Мій голубе-сизопереньку!
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Коли б знав ти, як ти нудиш
Стривожене моє серденько!

Захопив ти в свої кігті,
Міцно-дужії, орлячії,

Мою душу полохливу,
Моє серденько тремтячеє.

І страшенно, і радісно
У тих кігтях мені сталося...

Я ж для тебе, козаченьку,
Всього в світі відцуралася!

Ой не втопи ж мене, милий,
В тугу тяжку та глибокую,

Не покинь мене на світі,
Безнадійну й одинокую!»

XII

А козак іде пізненько,
Гарним одягом пишається,

Згорда вуса собі крутить,
Та ще й піснею втішається:

«Гей, ви, брови двигучії,
Гей, ви, оченьки огнявії!

Підбив ніжки, ходя пішки,
Я до дівчини чорнявої!

Ой чорняву з душі люблю,
До білявки залицяюся,

А з рудої та дурної
Щовечора насміхаюся!

Ой чорнява крадьком морга,
Білявая усміхається,

А рудая, що дурная,
Слізоньками обливається!»

Іде козак вулицею,
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Дійшов до розтоки,
Та й спинився, замислившись

З лихої мороки.
Зайшла йому труднація,

Куди прямувати?
Путь управо  до Марини,

Вліво  до Килини,
А се зараз йому збоку 

Оселя Орини.
Він до двору підступився,

Зазирнув в садочок,
Аж тут раптом розкотився

Срібний регіточок...
Дівка пурхнула від тину

Під крислату грушу
І мов приском посипала

Климові на душу.
І жагою спалахнувши,

Він в садок стрибає
І Орину прохірную

Хапа, обіймає...

XIII

Ой за селом на толоці
Цигани стояли,

Туди пізно увечері
Дівка прибігала;

Прибігала стурбована,
Коси розпустивши,

Біле личко засмучене
Сльозами зросивши;

Прибігала манівцями,
Поколовши ніжки,
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Та питала у таборі
Циганки-воріжки;

І дарунки приносила 
Два дукати биті,

Та прохала циганочку
В біді пособити:

«Циганочко-махлярочко,
Вволи мою волю.

Причаруй до мене Клима,
Скраси мою долю».

А циганка-махля рочка
І не чаклувала,

Тільки пильно саму дівку
Кругом обглядала;

І циганка-махля рочка
їй не ворожила,

Але правду, мов по зорях,
Дівці говорила:

«Сама єси, дівчинонько,
Коїш собі лихо,

Бо ти серцем несмілива
І вдачею тиха;

Тиха, тиха, несмілива,
Та ще і тужлива,
Та ще й совіслива дуже,
Та ще й соромлива,

Гарні очі голубії
Та великі маєш,

А з парубком зустрівшися 
Додолу спускаєш;

В тебе коса огнистая.
До колін сягає,

А ти з нею ховаєшся,
Бо цвітом рудая!
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В тебе стан гнучкий та гарний,
Рівний, як тополя,

А ти, скорчившись, сумуєш,
Ремствуєш на долю;

В тебе груди лебедині,
Ти ж того й не тямиш

І дівочу постать гарну
Згорда не розпрямиш.

Нащо тобі, дівчинонько,
Нащо тії чари?

Краса твоя усякому
Сама в вічі вдаре.

Покинь же ти, дівчинонько,
Дарма сумувати

Та візьмися парубоцтво
Красою звабляти.

Розпоав згорда постать пишну,
Вистав гарну косу,

І заниє в хлопців серце,
Любощів запросе;

Сміло кидай з очей погляд,
Ясний, веселенький,

І розтопиться від його
Козаче серденько;

Хто обніме стан твій гарний
І могутні груди,

То не треба тому й чарів 
Твій цілком він буде!»

*

Прибігала ж дівка в табір
Засмучена та завгорена,

А вернулася додому
Осмілена й підбадьорена;
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Прибігала до ворожки
У відчай страшний затоплена,

А вернулася з надіями,
Уся радісно захоплена.

XIV

То не в полі дві тополі
Одна одну та й розхитує,

То Марина з Ориною
Одна в одної випитує:

«Ой чи була, люба сестро,
На улиці сії ніченьки,

Чи стрічала мого Клима,
Чи дивилась йому в віченьки?»

«Ой я ж Клима зустрічала,
В вічі чорнії вдивлялася,

Вела любу розмовоньку
І до серця, пригорталася.

І про тебе, небіженько,
Розмовляли, розіходячись,

Як ти впала в тяжкий сором,
Необачно з ним поводячись...»

І болить душа в Марини,
Ремством, злобою палаючи,

І клене вона подругу,
Руки з розпачу ламаючи:

«Ой дівчино, лиха сестро,
Ой пекельно злая гадино!

Через тебе, зле прохірна,
Моїм милим мене зраджено!

Через чари-чаклувания
Йому так ти сподобалася;

Бодай же ти, розлучнице,
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Завтра й ранку не діждалася!
Бодай тебе пригнітило

Тяжке лихо невимовнеє,
Що ти рай мій отруїла,

Щастя ясне та чудовнеє!»
Але гасне люта злоба

Під тягарем туги,
І вже інша в неї думка,

І вже речі другі.
Плаче-тужить дівчинонька,

Гірко плаче з лиха,
І блага вона Орину,

І благає тихо:

«Ой пожалій мене, сестро
І люба подруго,

Не дай згинуть від зневаги,
Сорому й наруги!

Та пожалій, подруженько,
Як рідная мати!

До ніг твоїх припаду я
І буду благати:

Верни мені козаченька,
Верни мою душу,

Бо без його втопитися,
Задушитись мушу!

Верни, сестро!.. Тяжко дихать,
Серце завмирає,

І у жилах кров гаряча
Стає й застигає!..»

І регоче зла Орина,
Її горем утішаючись,

Промовля злед^ші речі,
Вдосталь з неї наглумляючись!

«Ой було б тобі, Марино,
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Краще зовсім не родитися,
Як ти мала в перешкоді

Мені з Климом становитися!
Та було б тобі, небого,

Краще на світ не з являтися,
Як ти маєш ізо мною

За козаченька змагатися!»

XV

То не жарка калинонька
Садок іскрашає,

То Килина-дівчинонька
З хлопцями гуляє.

Що за нею хлопці гарні
Роєм вигравають,

Її красу та чесноти
Гуртом вихваляють.

Від красух, колись найперших,
Марини й Орини

Серце хлопців відвернулось,
До Килини ж лине.

Ті красухи зосталися
В ганьбі і нарузі,

І Килина найлюбіша

В хлоп ячому крузі;
Ті усіма занехані,

Від усіх в зневазі,
А Килина люба-мила,

В шанобі й повазі...
Та не знають того хлопці,

Дурні молодята,
Кому давно віддалося

Серденько дівчати.
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Хто, одягтись хліборобом
У сіру кирею,

Прокрадається до неї
Аж перед зорею...

XVI

Ой не одна вже Марина
З журби загибає,

Вже й Орина плаче-тужить
Та руки ламає!

Цілий тиждень Клима ждала,
В вікно виглядала

Й, не діждавшись, лиху звістку
Вона відібрала:

Що зрадливий козаченько
Давно її зводе

Та крадькома до Килини
Щоніченьки ходе...

Що Килину й не пізнати 
Горда та пихата,

Бо Клим любить її щиро,
Хоче заміж брати...

Ой Марина ж свої втіхи
В журбі спокутує,

А Орина від зневаги
Рветься та лютує;

Одна в тузі та в скорботі
Серцем завмирає,

А друга Килину й Клима
Клене-п роклинає;

Одна мовчки карається
І страждає важко,
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А другая присягає
Відомститись тяжко;

Одна з туги та з відчаю
Головою ниче,

А друга всі сили пекла
До помочі кличе!

XVII

Ой уночі при місяці
Та біля криниці

Мовчки Прокіп з Ориною
Сидять на скамниці.

І питає дівка хлопця
Ніжно та лестиво:

«Чого се ти, козаченьку,
Смутний, мовчазливий?»

І зітхнув зглибока Прокіп,
Набік відвернувшись,

І відказує Орині,
Згірка усміхнувшись:

«Ой такую, дівчинонько,
Я натуру маю,

Що як сяду біля тебе,
То все й забуваю...

А Орина, радесенька,
Теє зачувала

Та, мов справді дівка вірна,
Йому дорікала:

«Ой знаю я, козаченьку,
Чого забуваєш,

Перечула через люде 
Іншую кохаєш...

Зрадив мене нещасливу...
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Цілком відцурався,
За іншими, за кращими,

Мабуть, ти погнався...
І руками козаченьку

Шию обхопила,
І слізоньки лукавії

З очей попустила...
А козак зірвавсь з скамниці,

З гніву затремтівши,
І почав казати дівці,

З злості аж вчорнівши:
«Та яка ж бо ти лукава,

Яка зле-прохірна!
І лестишся, й дорікаєш,

Мов свята та вірна!
А чи давно гайдамаку

Отут обіймала,
Чи давно з ним цілі ночі

Вкупі просипляла?
Байдуже було про теє,

Як люди судили,
А Прокопа вірненького

Й з думки загубила...
А тепер, як гайдамака

Напрокудив гірко,
Навтішався, насміявся

Й кинув, як ганчірку,
То тепер згодився й Прокіп...

Здався на підставу,
Щоб рятував ледащицю

З поганої слави!..

Ні, Орино-голубонько,
Сього вже не буде;

Була в мене, та вже зникла
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Із очей полуда.
Шукай собі, кого хочеш,

Щоб повів до шлюбу,
А я тобі не покрию

Слави й честі згубу!»
І зірвалася Орина

Та на рівні ноги,
І згукнула до парубка

Суворо та строго:
«Твоя воля, козаченьку,

Дорікать за зраду;
Маєш право й злобитися

Та іти на зваду;
Та не смієш ти брехнею

Мене ображати
І цілком не маєш права

Честі відрікати!»
«Гай-гай, дівко! Гай-гай, дурна!

Згукнув хлопець гірко,
Се ти хочеш затлумити

Вселюдну говірку?
Гай-гай, дівко! Гай-гай, дурна!

Гай-гай нещаслива!
Се ти хочеш удавати

Горду та честйву?
Се ти хочеш запевнити,

Що той гайдамака
Тільки грався із тобою,

А «вінка» й не жмакав?

Що спав чесно із тобою,
Серцем ускромнившись,

І покинув тебе, кралю,
Тілом не натлившись?

Гай-гай, дівко! Гай-гай, дурна,
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Та дурне й гадаєш,
Бо вже плями в своїй честі

Ти не залатаєш!»
І плеснувши у долоні,

Дівка затужила 
Таку стерпіти зневагу

Була їй несила!
Тужить дівка, і тужбу ту

Луна відбиває
І далеко в мертвій тиші

Кругом розганяє.
Сумно стало козакові,

В серці й жаль з явився,
Та в жадобі мести й кари

Він не вдовольнився.
Аж ось дівка з гірким плачем

Промовила ревно:
«Ой козаче, ой Прокопе,

Я загибла певно!

Ой звабило палке серце
Климу честь віддати 

Тепер кожен має право
Мене зневажати.

Та чого ж бо ти на мене

Такий нещадущий,
Для зневаги серце мені

На шматочки рвущий?
Пожалій мене хоч трішки,

Хоча б ради того,
Що було в нас в минувшині

Любого, святого».
«Гей, дівчино! згукнув Прокіп.

Про зневагу кажеш,
А яка мені зневага,
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Того і не зважиш!

Я ж, з твоєї ласки й волі,
З тобою злюбився,

З надіями, з щастям серця
Тобі доручився;

Візьми ж дівко безсердая,
Візьми на увагу:

Така зрада, така нагла,
Хіба ж не зневага?

Не місяці я з тобою,
Роки я кохався,

Аж ось з явивсь гайдамака 
Я в дурнях зостався!

Я пестив тебе у серці,
Як довічну втіху,

Аж ось свиснув гайдамака 
І взяв на посміхи!»

Тут козак запнувся в речі 
Гнів думки захмарив;

І вхопивши шапку в жменю,
Він об землю вдарив.

«Піду,  згукнув,  в людорізи!
Піду в гайдамаки!

Гайдамаків дівки люблять,
Ще й шанують всяко.

Є в їх гроші на дарунки,
Є в їх і жупани,

І хоч як там накапостять,
їм за капость  шана!

Ми кохаєм, ми шануєм
Дівок, як святині,

А наринуть гайдамаки,
Всіх потлять, як свині!»

«Ой козаче, ой Прокопе! 
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Згукнула Орина,
Через Клима кара мене

Лихая година!
Та не одна ж я упала

В сором і наругу;
Перш від мене впала тяжко

Вірная подруга...
Він згубив обох навіки,

Та про те не дбає 
Вже третюю дівчиноньку

Честі він збавляє...

І невже ж йому не буде
Ні від кого впину?

Невже ж іще не одну він
Знепутить дівчину?

Ой Прокопе, козаченьку,
Хоч ти заступися.

І за себе, і за мене,
І за всіх пометися!

Нехай наше щастя тихе
Та недарма гине,

Нехай дух його ледачий
З сього світа злине!»

«Прощай, дівко!  мовив Прокіп.
Спасибі за раду!

Відомщу я гайдамаці
Гірку твою зраду!

Відомщусь за всіх я разом,
За все відомщу я,

А тоді  у Луг до Січі
Навік помандрую!»
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XVIII

Ой ще не світ, ой ще не світ
Ой ще ж не світає,

А вже козак, уже Прокіп
Ружину ладнає!

Прочистивши, пробанивши,
Він жиром жирує,

А протерши, продмухавши,
Порохом ладує.

І забив набій в ружину
Та забив він туго,

Щоб кулею свинцевою
Вчастувати друга.

Ой ще не світ, ой ще не світ,
Ой ще ж не зоріє,

А вже козак, уже Прокіп
У леваді мріє!

Він крадеться, мовби злодій,
Навкруг позирає,

На стежечці утоптаній
Місце обирає;

Лихоманка трясе його,
Він тремтить від злоби,

На месть тяжку, на месть люту
Чує він жадобу...

І шепнуться стривожено
Берези шумливі,

Коливають вершечками
Тополі тужливі...

Аж ось чиясь на стежечці
Чорна тінь мелькає...

Козак Прокіп ружиноньку
Пильно націляє;
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Спалахнув з полички порох,
Гучно вистріл грякнув 

Повалився гайдамака,
Тільки стиха квакнув...

Підступивсь до його Прокіп,
Голосно пугукнув

І, одвіту не почувши,
В лоб ногою стукнув,

І промовив: «Собака ти,
То й честь, як собаці!»

І пішов додому хмурий,
Криючись у мряці.

А Клим лежить теплісінький,
Лежить, не здвигнеться,

І із грудей, із-під серця,
Кров із рани ллється.

Лежить козак у сні смертнім,
Ніхто і не знає,

Ні жалібниць по мерлому,
Ні свідків немає!

Тільки білі берізоньки
Шепчуться несміло

Та тополі, хитаючись,
Сумно зашуміли...

м. Харків, 1863 [/678]

З В. Моїм (Ліімлпсмоім)



М. П. СТАРИЦЬКОМУ

Відібравши від його в дарунок книжку творів
«З давнього зшитку»

Дарунок твій любий
«Із давнього зшитку»
З великим спасибі

Я взяв до ужитку.

З утіхою серця
Його розгорнувши
І в зміст його гарний
Душею впірнувши

Я зараз почувся,
Що духом піднявся
І серцем з тобою
Цілком поєднався,

Бо дише з утворів,
Відданих тобою.
До рідного слова
Святою любов ю.

ІІ чується серцем
Висока жагота
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Те ріднеє слово
Підняти з болота,

Піддвигнуть розвоєм,
Ублагороднити
І геніїв твори
В тім слові відбити...

В тій праці зустрів ти
Важкі недогоди,
Та сміло боров ти
Усі перешкоди.

І цілі святої
Потужно досяг
«Із давнього зшитку»
Побідний твій стяг!

Високії твори
В чужій для нас мові
В явив ти мистецько
У рідному слові.

І образи пишні,
Що Байрон створив,
У мові народній
Ти.гарно втілив.

Єйськ, 1882 рік
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НА СТЕПИ

І

Темна ніч стоїть надворі,
І свистить-мете кура;
У кутку в холодній хаті
В купку збилась дітвора;
Засмутившись, хирна мати
Над колискою злягла,
У думках, в скорботі батько
Сидить мовчки край стола;
І тремтять померзлі діти,
Аж зубами цокотять...
«Мамо, зюзя! Мамо, зюзя!» 
Невгамовно белькотять.

«Отже, слухай лишень, жінко! 
Зводить хмурий батько річ,
В хаті можна й задубіти,
Затопити б треба піч...»
Але жінка мов завмерла,
Не сказала ні слівця,
А голодні діти скиглять
І до неньки, й до вітця:
«Мамо, папи! Тату, папи!» 
Кажуть бідні, дрижачи.



«Дай їм, жінко, хоч шматочок,
Хоч сухар їм розмочи!» 
Проказав несміло батько,
Та й замкнув ізнов уста;
Але жінка й не рухнулась,
Тільки сльози все ковта.
«Дай-бо, жінко! Жінко, чуєш?
Чого-небудь пошукай!»
І в відказ згукнула жінка:
«Ох, хоч серця не вражай!
Лихо тяжке, чоловіче!
Се доходить нам кінець:
Вже нема ні крихти хліба,
Ні цурпалочка дрівець...
Смерть нам в вічі зазирає!
Коли зможеш, то рятуй,
А несила, то мовчи вже
Та хоч дарма не дратуй!»
І бліда, скорботна мати
Від колиски підвелась,
Затулилася руками,
Та й сльозами залилась.
Плаче жінка, плачуть діти,
Чоловіка жах бере,
Сльози в горлі його душать,
Дух ісперся, серце мре...
Але ось аж геть ізгодом
Він ізнов опам'ятавсь
І, за шапку беручися,
До сім'ї він обізвавсь:
«Цитьте, діти, не скигліте!
Цить і ти, стара, терпи!
Ось повернеться на весну,
То потягнем на степи...
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Там далеко, за Кубанню,
В чорноморських козаків,
Є багато ще гулящих,
Неосаджених степів.
Там грунти ще не початі,
Не торкав їх звіку плуг;
Та ліси  один безкраїй
Непорушений ще луг!
Он туди потягнем, жінко,
Он туди ми втечемо,
А нікчемний грунт тутешній
Й хату драну  продамо.
Хай їй грець, сій жизні клятій
З обнищанням до щирця,
З виробітками без краю
І з безхліб ям без кінця!
Хай їм грець, цим боргуванням,
І цим жмикрутам-панам,
І жидам, цим живолупам,
Цим гнобителям, катам!
Так-то, жінко! Так-то, діти!
Ось мій буде рішенець:
Втечемо звідсіль далеко,
Де світам нудним кінець!
Л ам у дивнім, вільнім краї
Всі ми сили зберемо,
Цілині святій, одвічній
Пильно праці додамо.
І господь нам допоможе:
Дасть на хлібі нам дорід,
Дасть на овочі достаток,
На худобі ж  добрий плід!
Там простора, світла хата
Нас привітно прихова,



Гуготітиме багаттям
Піч веселая, нова,
Буде в нас постіль м якенька,
Скрізь одежа на кілках,
Серед столу  хліб, як сонце,
В хаті  страв гарячих пах...
Агов-гов, бадьортесь, діти!
Агов-гов, храбруй, стара!
Ще нам доля-ледащиця
Заспіває і загра!»

II

Але ось уже й відлига:
Сніг потанув, скресла крига,
Капотить із стріх вода!
Господар візок лаштує,
Все добро своє риштує,
Все манаття уклада.
Дітвора, півгола й боса,
Йому дріб язок ізносе,
Веселенька і прудка...
Діти, діти, дітинята,
Нерозумні пташенята,
Що то далі вас чека?..
І потяг візок скрипучий,
Дітвору й добро везучи,
Батько й мати пішки йдуть;
їх скорбота обгорнула,
У думках вони пірнули 
Як то діток довезуть?
їх дощі холодні мочать,
Тріпотять вони, дригочуть,
їм за страву  сухарі...
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Гей, бадьортесь, роботяги!
Набирайтесь міцно зваги,
Нещасливі бідарі!
Довга буде путь-дорога!
Ваші засоби убогі
Вона швидко відбере;
Доведеться хліба Шмата
Попідвіконню прохати,
Дехто й з голоду помре...

III

Г єн далеко серед шляху
Мріють наші бідолахи;
В тягарах нужденна шкапа,
Вже на силах підупала,
По шляху зусильно чапа
І руша візок помалу.
День і ніч візок рушає,
Малих діток колисае,
Мов верблюд їздця в пустині;
Господар же й господиня
За візком ідуть, сердеки...
І зайшли уже далеко!
День і ніч ідуть, сіроми,
Без жалів і без утоми,
Бо надію в серці мають 
На нові грунти вповають...
Вони йдуть і все мізкують,
Про степи, ліси химрують...
Там, далеко від півночі,
В непочатім, дикім краї,
Де Кубань степами грає
Й береги глинясті точе,
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Там весела і прибрата
Уздрівається їм хата;
Навкруги  лани просторі,
Гурт худоби на оборі,
Хліба повнії засіки 

Слава господу навіки!
Там дітва вже не голосить,
їй угіддя  їсти досить!
Вже не гола і не боса,
Аніже простоволоса
І в гучній веселій зграї
По двору утішно грає...
Так химрують бідолаги
І ті химрі  їм розвага,
І привабная надія
І годує їх, і гріє...

IV

Гей, злиденні роботяги,
Необачнії блудяги!
За нехайте ваші мрії,
Киньте гарні ті надії,
Що в степи вас пильно надять,
Вони швидко вас ізрадять.
Ті грунти, що вам бажались
І в думках вам уздрівались,
Ті степи, ліси безкраї 
Вже давно другим дістались,
їх для вас тепер немає!
Вже давно їх розібрали...
Розібрали  генерали!
Тії саме генерали,
Що в кріпацтві вас держали,
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За грунти з вас викуп брали!
Бо вони ж таки й труждались:
«За атєчество сражались».
По писарнях працювались,
В бенкетарстві знемощались,
На картярство утрачались!
Все служили та труждались,
Царським скарбом поживлялись,
І в чини великі вбились,
І до пенсій дослужились,
Ще й степами поділились!
Поділилися степами,
Поділилися лісами
І усім заволодали,
Що в черкес відвоювали!..
Розібрали, розібрали
Усі землі генерали!
Всі дощенту розібрали,
Вже й купцям попродавали!
Вже й купцям попродавали
Й силу грошей відібрали,
Та уже й промарнували!
Вже ізнов грунтів бажають,
На новії зазіхають 

На уфимські, на уральські,
На ташкентські, на байкальські,
На сибірські та бухарські,
На киргизькі і татарські!

Розібрали, розібрали
Пишні землі генерали,
І для тих нема там місця,
Що не мають чого їсти,
І тепер там ніде стати,
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Тим, що хочуть працювати;
І тепер там ніде жити.
Тим, що мусять хліб робити!

V

Але наші бідарі
Ще «про жак грунтів не знають
І все дальш і дальш рушають.
І малії, і старі
Вже на силах занепали,
З хліба виїлись, захляли;
На дітях  мертвецька твар:
їх роса холодна моче,
Пилюга сліпить їм очі.
їх пече південний сквар!
їм ні їжі, ні спочину,
їх корчій трясе щоднини,
В їх життя вже  на горіль!
Батько й мати стогнуть з лиха,
Стогнуть мовчки, плачуть тихо,
Притискають в серці біль.
Ось над Доном вони стали
Й немовлятко поховали;
Як до Єї доп'ялись,
Знов їм смерть хлоп'я вхопила;
Край Чолбас дочку зарили...
Трьох дітей уже збулись,
Із двома тільки зостались
І у путь ізнов побрались,
За Кубань перевезлись...
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VI

Гей, степи, поля широкі!
Гей, безмірні пустирі!

Привітають вас тружденні
Хлібороби-бідарі!

Привітають, оглядають.
Вибирають, де б то стать,

Де б землі останні сили
За той хліб святий віддать.

Але дарма дух радіє
Й груди здрільцям роздима.

Там їм вільної місцини
Вже ні клаптика нема!

Скрізь, куди не кинуть оком,
Скрізь привлащені грунти:

Там останки нив черкеських,
Там козацькії юрти,

Там державства генеральські 
Тьма степів, лісів і від,

І пустують вони марно,
Омина їх людський рід.

Омина, не мавши кошту,
Боячись орандарів,

Що визискують бідноту,
Душать темних злидарів.

Де ж їм стать? Куди поткнутись?
Де ще зайвії місця?

Там, де багнища та плавні
Розляглися без кінця;

Там, де гори в голих скелях
Досягають божих хмар,

Там, де з віку в вік сябрують
Вогкість багн і лютий сквар;
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Де гуля свинота дика,
Де панує хижий звір,

Де корчій, лиха хвороба,
Душе рід людський на вмір.

VII

От і літо проминуло,
Осінь хлярить почала;

Господар в вогкій землянці
Сидить мовчки край стола.

І панує в хаті тиша,
Тиша мертва навкруги,

Гласу дітського не чути 
Всі померли до ноги!

Тільки долі під кожухом
Стогне жінка та дрижить 

Вже давно безщасна мати
В корчію лихім лежить!

Чоловік же й не рухнеться
Мов завмер і скам'янів...

Чи він спить? Чи думку дума?
Чи з журби цілком замлів?

Ні, не спить він сном справдешнім,
Не в живі думки втопивсь,

Він в чутоби свої внуривсь,
Йому вздрячку сон приснивсь.

Йому вздрілась Україна,
Явма вбачивсь рідний край,

Хата драна, дітки любі 
Лихо й щастя, пекло й рай...

Ось він  парубок веселий,
Ще він лиха не зазнав.
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Під гіллястою вербою
Свою любку він обняв...

Скільки щастя, скільки втіхи,
Скільки ясних, любих мрій!

Скільки в будущині манять
Гарних, радісних надій!

Ось він знов  уже жонатий;
Хата вбога, та своя;

Праця тяжка, їсти намаль,
Але дух іще буя;

Є ще гарнії години:
Ясне свято, ситність страв,

Любі пестощі жіночі,
Відпочин від скрутних справ.

Ось ізнов він  уже батько,
Народився йому син...

Всі клопоти, скрути, злидні
Все забув він в день родин.

Вгору дух йому піднявся,
Радість в серці йому гра;

Він гостей частує щиро,
Жичить синові добра...

Ось ізнов йому манячить
Цілий ряд других картин:

Скрутні часи, боргування,

Відробітки, жак худоби,
Тяганина, бійка, глум,

Нарікання й сльози жінки,
Плач дитячий, злидні, сум...

Ось картина ще страшніша,
Серце з ляку завмира,

У кутку в холодній хаті
В купку збилась дітвора:
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«Мамо, зюзя! Тату, зюзя!» 
Кажуть дітки, дрижачи;

«Мамо, папи! їстки хочем!» 
Кажуть знову, скиглячи;

А тут засобам убогим
Вже цілком прийшов кінець

Вже нема ні крихти хліба,
Ні цурпалочка дрівець!

Та нема і ніде взяти,
Хоч гукай, хоч вовком вий!

Нічим діток рятувати,
Хоч об стіну лобом бий!

Ось, нарешті, мов би снище,
Йому вздрілась довга путь:

Холод, голод, спека люта,
Знемощілі дітки мруть...

І скорботного бездольця
Невимовний жах бере,

І волосся вгору лізе,
Розум тьмиться,

серце мре..
Гей, злиденний роботяго,

Тільки дарма ти страждав!
Для дітей всю міць поклав ти,

їм життя цілком віддав;
Задля них із родовища

Ти у путь важку пустивсь,
Дні і ночі пішки плентавсь

І тепер усіх рішивсь!
Не знесли малі бідахи

Свою доленьку лиху,
Розгубив їх одинцями

Ти на довгому шляху!
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І тепер про людське щастя
Ти навік покинь думки

Забирай убогі клунки
Та ставай у батраки!

Червень, 1883 року



НАДКОЛИСНА ПІСНЯ

Присвящаеться жінці моїй,
Надежді Іванівні

Люлі-люлі, дитиночко,
Засни в добру годиночку!
Засни, лишка не знаючи,
Дозвіллячка вживаючи.
В тебе хатка теплесенька,
Постілонька м якесенька,
Й чого душа забажає,
Тобі мама постачає.
А там десь-то в хаті драній,
Неогрітій, неприбраній,
Там чужая дитиночка
Та не засне й годиночки.
Буде кричать, кволітися,
Буде плачем жалітися,
Що постілонька холодна,
Що сама вона голодна,
Що засохло у роточку,
Що болить у животочку...

Люлі-люлі дитинятко,
Засни, моє янголятко,
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Засни собі, угамуйся,
Про доленьку не турбуйся.
В тебе мама молоденька,
І здорова, й веселенька,
Бо в достатках, у розкоші
Проживає вік хороший,
А в добрі, що їй судилось,
Ти на втіху їй родилось.
Вона тебе нагодує,
І приспить, і попильнує,
А прокинешся зі сна 
Знов, весела й привітна,
Припестить, і розгуляє,
І пісеньки приспіває.
А там десь-то в драній хаті
Є друга дитинка й мати;
Тільки тая дитиночка
Та не засне й годиночки:
Цілу нічку кричатиме,
В мами їстки прохатиме.
Але мама в неї хвора,
Бо збороло її горе,
Вона вік жила в роботі,
Вона зниділа в скорботі.
І мале дитятко хворе
Уродилось їй на горе 
їстки дати нема чого!
За здоров я ледачого
В неї груди повсихали,
А коровки не придбала...
І от вона нічку цілу
Сидітиме, знеможіла,
Сидітиме, куняючи,
Колисочку хитаючи
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Та болісно зітхаючи...
Люлі-люлі, дитя моє,
Ой спи, моє коханеє!
Ой спи собі, не кволися,
Про доленьку не журися;
В тебе тато багатенький,
Привітний і веселенький,
І втішається тобою,
Мов лялькою дорогою.
Ген папери він читає,
А тебе не забуває,
То прислуха, то нагляне 
Як то там дитя кохане?
А там десь-то, в хаті вбогій,
Там ждуть тата із дороги.
Пізня ніч, і виє хвища,
Крізь віконця вітер свище;
Квйлить-плаче дитиночка,
Не заснувши й годиночки;
Хвора мама омліває,
В думці тата уздріває:
За хурою за важкою
Йде він тих^ю ступою,
Йде понурий, засмучений,
Роботою намучений...
А сніг очі засліпляє,
Доріженьку замітає...
І дитинку колишучи,
Сидить мама, не дишучи.
Сидить вона, наслухає,
Чи ще тато не гукає,
Чи в віконечко не стукне,
Чи дверима він не грюкне?..
Та й хоч вернеться з дороги,
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Не покраща хата вбога:
Він прибуде наморений,
Пригодами завгорений.
Буде їсти хліб з водою
І за хатньою бідою
Ще смутніший, може, стане,
А на дитя й не погляне...

Люлі-люлі, дитиночко,
Засни в добру годиночку;
Люлі-люлі, дитинячко,
Засни, моє янголячко.
Ой спи собі, висипляйся,
Здоров ячка набирайся,
Та рости, щоб дужим буть,
Та ставай на добру путь;
Зрощай серденько любляче,
Розум добрий, чесну вдачу.
А як дійдеш повних літ,
Спізнавай великий світ,
Спізнавай життя людськеє,
Спізнавай все зле-лихеє

І борись із ним як мога;
Та люби діток убогих,
Що вродились серед туги,
Злиднів, бруду і недуги
Та що змалку в драній хаті
їм судилося страждати.



НА ПРОГУЛЯНКАХ

І

Зачарований лежу я
Під березами край гаю;
Вітерець мене цілує,
Шум беріз мене впещає.
Ні хмариночки немає
В небі яснім і привітнім;
Воно землю обіймає

Звідусіль шатром блакитним;
Погляд тоне у просторах,
Що синіють в сяйві дня,
І аж дух росте угору 
Що за шир і глибина!
Ні хмариночки немає

В небі яснім і привітнім;
Воно землю обіймає
Звідусіль шатром блакитним,
А земля  скорбот оселя,
Правди й волі арештарня!
А земля  тісна пустеля
Чи мертвуща буцигарня!
Дух тут гине від тісноти,
Думка людськая в кайданах!
Гину й я тут від нудоти,
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Трачу цвіт надій коханих!
І задуманий лежу я
Під березами край гаю;
Вітерець мене цілує,
Шум беріз мене впещає...
А із серця жаль зринає
Й невдоволені бажання:
І мені вже докучає
Й тихе вітру цілування,
І ласкавий листя шум
Замість щастя-милування
Наганяє тільки сум,
Витиска з грудей зітхання...

1884 р.

II

В хмарах, на північ летючих,
Місяць блискучий ниряє:
То поринає він в тучі,
То на блакить виринає.
Місяцю ясний, блискучий!
Серцем з тобою я маюсь:
Вкупі зникаю у тучі,
Вкупі із хмар вибиваюсь.
Образ твій чистий і ясний
Серця надію ввижає:
В хмарах, як ти, вона гасне,
З хмар, як і ти, виникає.

В хмарах, на північ летючих,
Місяць зусильно ниряє:
Дляється в темних він тучах
Й, вирнувши, знов поринає...
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Ось величезная туча
Пащу до його простерла...
Стиснулось серце, болючи,
Місяця туча пожерла!

Мряка на землю упала,
Місяця ж більш не діждати!..
Темно й на серденьку стало...
Час мені, мабуть, до хати!

1887 р.



ГОЛОС З ЧОРНОМОРИ

О. Як. Кониському

Славетний поете.
Земляче люблений,
Привіт і шанобу
Прийми і від мене,
З далекого краю
З тобою вітаюсь,
І шапку здіймаю,
І низько вклоняюсь!

Здоров, наш поете,
Здоров, літерате!
Для нас ювілей твій 
Великеє свято.
І слави, і дяки
Зажив ти між нами
На діло народне
Своїми трудами.
В похмуру годину
За діло ти взявся,
В злигоднії часи
Ти жив-працювався,
Але невсипущий,
Твердий роботяга,
Із рук не пускав ти
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Народного стягу.
Російські цензурні
Важкі заборони
Погнали з тим стягом

Тебе за кордони,
І там ти чверть віку
Той стяг наш тримаєш
І, вгору піднявши,
Нам духа скріпляєш!
Пошли ж тобі, боже,
Здоров я і сили,
Щоб довго служив ще
Україні милій;
Щоб дбав, як і перше,
Про щастя народу,
І на родовищі
Діждався свободи,
І в рідному краї
Для волі й освіти
Щоб жив і писав ти
Ще многії літа.

15 січня 1885 р.



ДО ОЛІЕНИ] ПЧІІЛКИ]

Я з зорею встав до справи,
Україні долі ждучи,
І зростив в душі буявій
Гарний кущ надій цвітучих.

Та знялась лиха година,
Що Вкраїну обхопила,
І надій цвітучих вроду
Лютим холодом прибила.

Зблякли гарні пишні квіти!
І вже в серці моїм хворім,
Мовби в пустці неогрітій,
Дуло холодом суворим.

Але ваші гарні твори,
Наскрізь вірою пройняті,
Повні зваги до відпору,
Помогли ваш дух спізнати.

І * ЗІ в душі, мов сонце з хмари,
Виник образ ваш моторний
З невгасучим віри жаром,
Духом смілий, необорний;
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І мені огрів він серце,
Душу хмуру розгодинив,
І, готовий знов до герцю,
Дух мій знов угору злинув!

І ізнов душа буяє,
І ізнов у серці літо,
І ізнов там сонце сяє
І цвітуть надії~квіти.

1886 року, Катерино дар



ТКАЧИХА

І

Сумно в хаті у ткачихи;
Вбогий каганець
Ледве точить світ мигтючий,
Бо згорів гнотець.
Тихо блима він в куточку,
Ладиться згасать
Й ледве-ледве освітляє
Лаву та верстать.
За верстаттю молодиця
Жалібно співа,
І від суму та утоми
Ниче голова.
Біля неї дочка її,
Маленьке дівча,
Дрімаючи за пряжею,
Починка кінча.
А надворі зимня хвижа
Виє та свистить

І в віконця полатані
Рветься-порощить...
Ой виводять сумну пісню
Зблідлії уста;
Де ж то думка ткачишина,
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Де тепер літа?
Чи вита в далекім краі,
В чужині ника,
Де тринадцять літ в солдатах
Дружина блука?
Чи сягає в минулеє,
В молодечий вік,
Як надією і щастям
Був їй чоловік?
Чи про щастя минулеє
Ткачиха гуде,
А чи тужить перед лихом,
Що впереді жде?

«Годі, доню,  каже мати,
Перервавши спів,
Годі прясти, моя рибко,
Сон тебе здолів.
Бо вже бачу: не розплющиш
Дрімливих очиць,
Не розведеш із ниткою
Втомлених ручиць...
Ох, учися, моя доню,
Учися робить;
Тяжко, серце, на сім світі
І трудящим жить.
А ледачий з неславою
В світі п ропа да,
Бо заїдять його злидні
І уб є біда.
От і я немало часу
З тобою жила,
Що нема, було, ні хати,
Ні свого кола;
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Що в роботі потом плинеш,
Нічки не доспиш,
А в чужім кутку насущник
Сльозами росиш.
Отже бачиш  є вже хатка,
Збіжжячко вже є,
І надія на доленьку
Сили надає.
Потриваймо, голубонько,
Злидні не навік;
Може, й тато повернеться,
Може, хоч на рік...
Може, справді... Боже правий,
Доленько свята!
Радість душу захоплює,
Серце аж літа!..»

І свистить та скигле хвижа,
Мерхне каганець,
А ткачисі щастя мріє,
І тужбі кінець.
І жвавіш ведеться пісня
Й стукає верстать...
Добре вміє небіженька
Вірити та ждать!..

II

Щось незвичне, нещоденне
У ткачихи в хаті діється:
Празникове й незлиденне
Скрізь убрання в неї мріється.
Рушники біля божниці,
Хата вбрана, мовби квітонька;
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На самій нова сорочка,
Нова плахта і намітонька...
А у хаті гомін, крики,
На столі пляшки з горілкою,
І солдатську пісню дику
Хтось виводе, мов свистілкою.
Себто гості у ткачихи:
Повернувся чоловіченько,
А вона смутна і тиха,
Сум важкий лежить на личеньку.
Щось сподіване вітання
Вийшло жорстке та згордливеє:
Почалися дорікання
І безглузді, й образливії:
«Слухай, жонка! Первым делом
Мы дадим тебе нагоночку:
Ты с каким это пострелом
Прижила себе девчоночку?..
Отходя, я не заметил,
Чтоб была тогда беременной...
Или память мне отшибло

От разлуки долговременной?
И каким манером, жонка,
Эту хатку ты сработала?
И отколь эти денежки?
Аль все ткацтвом заработала?»
І надбання те криваве
Пропива він, не жалкуючи,
Честі й праці без угаву
В своїй жінці не шануючи.
І сидить смутна ткачиха.
Головою поникаючи

І важке, пекуче лихо
В серці сумному ховаючи.
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III

І нема ткачисі щастя,
І нема удачі;
Все нелюдське в чоловіка,
І звички, і вдача.
Обезвічилась людина,
Не можна й пізнати:
Ні любові, ні щирості
До сім ї не знатні
Мовби чужий та нерідний:
Московська говірка,
Солдатськеє поводження
І щодня  горілка!
Якісь речі розпуснії
Та розбишуватість,
Марнотратство безглуздеє
І злодійкуватість!
Та компанство невиводне 
Такеє ж солдацтво:
Щодня гульня, щодня бридня
Та бридке пияцтво!

IV

Тихо знову, тихо й сумно
В хаті у ткачихи:
Вже солдат кудись повіявсь,
Наробивши лиха.
Тільки з рік пробув він дома,
Та багацько вдіяв:
І набився, й назнущався,
І добро розхвіяв!
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І вже його не діждатись
Ткачисі-небозі 
Десь піймався на злодійстві
І застряв в острозі.

*

І працює знов ткачиха
На своїй верстаті;
День похмурий і холодний,
Плачуть вікна в хаті;
І бліда, смутна ткачиха
Пісні не співає,
Все мовчить та думку дума,
Стогне та зітхає.
А дівчатко молоденьке
Все пряде горливо
Та на матір засмучену
Позира здумливо.
Не діймає, молоденьке.
Чого її мати

Перестала думки свої
З нею поділяти?
Чого мовчить, сумуючи,
Чого не говоре,
Яка думка вдень і вночі
Серце її боре?
Гей, дівчино молоденька!
Про що дума мати,
Не тобі про те дізнатись
І розтямкувати!
Вона в життя минулеє
Думкою сягає,
Низку років нещасливих
Все перебирає;
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Розглядає, повіряє
Життя тридцятьлітнє,
І встає воно їй в думці
Смутне, непривітне.
Скрізь злегода, злидні, скрути,
Лихо чорне мріє;
Тільки й просвітку в тих літах,
Що сама надія!
Скрізь надія, сама-одна,
А щастя немає!
Але ось уже й надія
Гасне і зникає!

Згасло світло, що манило
В житецьку дорогу,
Що любов їй обіцяло
Й дружню запомогу!
Важка туга душу вкрила,
Темна думка чоло,
Уздрівається їй старість,
Голодна і гола!
І беруть жалі ткачиху
На лихую долю,
І так хочеться зажити
Щастя, втіхи, волі...
Але як здобути щастя?
Як злидні збороти?
Не зрятують з отих злиднів
Праця та чесноти...
Треба якось іншим робом
З лиха рятуватись,
Треба якось хитрувати,
На способи братись!
І під час думок про лихо
Та про рятування
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їй мигнула думка грішна»
Грішне пожадання...
їй згадалось минулеє:
Ще за дівування
Через неї хлопець гинув
З вірного кохання.
Був то хлопець сиротина,
Вбожеством прибитий,
Полохливий, мовчазливий
І некрасовитий;
Але серце мав він щире,
Душу мав високу,
І зневажене крхання
В ній сховав глибоко.
Він на іншій женитися
Навіки зарікся
І на життя бурлацькеє
Самохіть обрікся.
А тим часом з чумаками
По степах тягався.
Та заробляв із року в рік,
Та в кошти вбивався.
А розжившись на три пари,
Став своїх ганяти
Та щороку пару волів
Нових прибавляти.
І розмігся чумаченько,
Доля погодила:
Дванадцять пар волів має,
Та ще й грошей силу!
Та не забув чумаченько
Серця свого кралю,
Не розгубив по степах він
За милою жалю.
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І щороку разів кілька
Він старим звичаєм
Привертає до ткачихи
Начебто случаєм:
Хоч спитатись про дорогу,
Хоч води напитись
Та на любку свою давню
Трошки подивитись...
Ой на його та ткачиха
Думкою стріляє,
На воли його та гроші
В мислях зазіхає.

V

Не дивуйтеся, сусіди,
Що у двір ткачишин їде
Валка довгая возів
І за ними чумаків
Юрма цілая іде,
Полових волів веде;
Не дивуйтесь, добрі люди,
Що в ткачихи скрипки й дуди,
Толамбаси і цимбали
Разом гримнули-заграли;
Що в ткачихи двір гуде
І дрижить від танців хата,
То бенкет у неї йде,
То для неї перве свято!
То ткачиха поминає

Свою вроду молоду,
Та щоб збуть лиху біду,
За коханця привітає
Сіромаху козака,
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З калитою чумака!
Він сидить гордіший пана,
Пісню гучно затина,
Й гроші, за літо надбані,
Із тугого гамана
Перед себе викладає,
І ткачиху обіймає,
Й на музиків він гука 
Бучна вдача в чумака!

*

От і стихло; світло гасне,
В хаті сон і забуття
Після бучного пиття;
А із неба місяць ясний
На те диво поглядає,
Мовби дума й не діймає,
Що то діється в ткачихи:
Чи то щастя, чи то лихо?
Чи москаля пригорнула,
А чи з іншим шлюб бере?
Чи збула ж то, чи забула
Лихо тяжкеє старе?
Змовкло все, у хаті тихо...
Та чи й справді ж там не диха
Дух важкий старого лиха
І у щасті, уві сні
Всі нуряють? Отже, ні!
Бач, хтось двері відчиня...
То дівчина вийшла з хати 
Спить там п'яна її мати!
І тривога ісповня
Серце чистеє дівчаче 
Вона смутна, вона плаче!..
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Гей, хороша ж ти, дівчино,
Нерозпукла ще квітино!
В тебе личко смугляве,
Очі чорнії огняві
І живі, двигучі брови;
Дише полум ям любові
Твоє личко молоде,
Й наливаються вже груди 
Що ж то далі тебе жде,
Що то буде, що то буде?..

VI

Гей, немає гірш нікому,
Як дівчаті молодому,
Що без батенька зростає
Та ледачу матір має!
Вкриє дім їх тяжкий сором,
І гірким людським докором
За матусину провину
Покарається й дівчина!
Увесь мир нею гордує,
Зневажає і ганьбує,
І немає їй поради
Від суду, ганьби і звади,
І щоб честь зарятувати 
Мусить з дому мандрувати!
Змандрувала таким чином
І ткачишина дівчина...
Змандрувала, ридаючи
Та матусю врікаючи,
Що не вчас із плигу збилась,
На любощі полестилась,
На любощі, на розкоші,
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На чужі даремні гроші;
Що сорому наробила,
Добру славу загубила,
Сама вийшла на ледащо
І її кара ні за що!
Дарма мати виправлялась
Та на злидні іздавалась;
Дарма доньці викладала
Ті користі, яких ждала:
Що буде що їсти, пити
І хороше походити;
Що в їх завжди будуть гроші;
Що в достатках та розкоші
Кинуть люде зневажати
Та почнуть і шанувати.
Дарма все те викладала,
Нічим доньки не в єднала 
Змандрувала вона з дому,
Як від грішного содому!

VII

І пішла дівчина з дому,
В світи потяглася,
У гучнім великім місті
Десь-то найнялася...
Там то дума від зневаги
Честь свою сховати...

Гей, не в місті, та ще в наймах,
Честю красувати!
Місто  ворог чистих серцем,
Ворог нещадущий,
Тисячами пащ неситих
Честь дівочу тлющий!
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Мовби змій той ненажерний,
Дівчат поглинає,
Тисячами їх нівечить,
В розпусту вкидає.

VIII

А ткачиха із коханцем
Зосталась на волі;
Заживає того щастя
Та гарної долі...
Чумак нею втішається,
Чумак її любить,
Наряджає, мов ту кралю,
Ніжить та голубить.
Занедбав він чумачество,
Не ходе в дорогу,
Сидить дома з ткачихою,
Стереже небогу.
Та чи справді ж то ткачиха
Чується щасливо?
Чого часом бува вона
Бліда та сумлива?
Гей, хоч в неї добра тепер
Стільки, що й не снилось,
А чогось-то її серце
Не задовольнилось;
І хоч злидні-бідування
Цілком промайнули,
Але серденько жалкує
За тим, що минуло.
І хоч їсть і п'є ласенько,
Гарні вбори носить,
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А чогось-то її серце
Все кращого просить.
Якісь жалі в душі чує,
Сум їй серце точе;
Чогось бажа душа її
І чогось не хоче.
Одно  сором перед людьми,
Друге  біль докору,
А третєє  страх за дочку,
Одну, без дозору,
Усе теє доливає
До щастя отрути,
Усе теє не дає їй
Щасливою бути.
І почала вдаватися
В горілку ткачиха,
Стала нею заливати
Серед щастя лихо.
Бенкетує з чумаченьком,
Співа та гуляє,
Голос правди та совісті
В душі заглушає.
Байдуже їй, що достатки
Швидко убувають,
Час від часу зменшаються,
А не прибувають;
Вона вперед не дивиться,
Дбає про сьогодня,
Празникує, що минула
Доленька злигодня!
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IX

А що ж дівка ткачишина,
Як живе самотна?

Гей трапилась їй пригода,
Лиха та скорботна!
Се старезна історія,
Всякий її знає,
А тим часом встає з життя
З віку в вік новая.

*

Спершу дівка в міщанина
Себе примістила,
Брала плату невеличку
І за трьох робила;
Далі, з містом спізнавшися,
До купця устряла,
Тут за двох уже робила
Й плату кращу брала.
Напослідок у будинки
Найнялась до пана.
Тут і плата була добра,
І вже інша шана.
З ходом часу ізжилася
З містом наша дівка;
Незабаром з неї вийшла
Гарна покоївка.
Гарній служці життя добре
Скоро сподобалось.
Рідні ж злидні, рідні скрути
Хутко забувались.
Гарне житло, гарна плата,
Гарно їсти й пити,

154



Чом життя такого дівці
І не полюбити?
І щодалі, вона дужче
З містом споріднялась,
А від сільської простоти
Стиха відчужалась.
Рідні образи блідніли 
Міські брали гору;
Вже давно їй сподобались
І панські убори.
А тут краса, пишна врода,
Гарні очі й брови,
А тут кругом лицяються
Паничі й панове...
Як вовки жадні чигають
На овечку ситу,
Так пани готові стлити

Дівку красовиту.
А тут в душі дівчиноньки
Весна наступає,
Щире серце молоденьке
Любові жадає.
А тут з гарним паниченьком
Случаем зіткнулась,
Спізналася, понялася,
Та так, що й не зчулась...
Спокусив той паниченько,
Спокусив так любо,
Та й покинув незабаром
На лихую згубу;
Спокусив панич хороший,
Спокусив так гарно,
І затратив вік дівочий,
І затратив марно;
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Спокусив панич безсердий,
Звабив на утіхи,
Та й покинув вагітную
Людям на посміхи!..

X

А ткачиха своє робить 
З чумаком гуляє;
Вже на сором та на славу
Притьмом не вважає.
За два роки утратила
Чумака до нитки,
Та не дуже то багато
Взяла з того вжитку;
Нагулялась з чумаками,
Набенкетувалась,
А грошима для засобу
Зовсім не набралась.
Пропив чумак воли й вози,
Пропив він і ярма,
Почав хліб ткачишин їсти
Начебто вже й дарма.
І віддячила ткачиха
Чумака-сірому:
За всю щедрість та за щирість
Витурила з дому!
Пішов чумак з батіжечком
Знов місця шукати,
Щоб ізнову чумачеством
Гроші заробляти...
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*

Минув ще рік, зайшов другий,
І знов старе лихо
Зазирнуло потихеньку
В оселю ткачихи;
Зазирнуло в вікно, в двері,
В сіни преступилось,
Та ізнов в знакомій хаті
Міцно оселилось.
І настали знову злидні,
Наступила скрута
Та в додачу на совісті
З сорому отрута...
А тут донька-красавонька
Повернулась з міста
Та принесла із собою
Скорботнії вісті.
Прийшла вона вагітная,
Матері вклонилась:
«Прости мене, моя нене.
Що я преступилась!»
Затужила з лиха мати,
Кинулася й бити,
Та про себе ізгадала,
Не стала й корити...
Бачить добре, що вже дівка
Ледве зводе духа,
І пішла в село прохати
Бабу повитуху!

XI

Чом до ткачихи та доньки цвітучої
Люди не йдуть?

Сором несвіцький та злидні гнітучії
З ними живуть!
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Хата холодная, їсти нема чого,
Мати хворя,

Доньку-покритку із кодла ледачого
Люд зневіря...

Злидні гнітучії, злидні незбутнії
В хаті лягли;

Ворога лютого смішки на кутнії
Певно б взяли!

Де ж би їм помочі, де їм порадоньки
Взяти б тепер?

Так не дивуйтесь,
що в доньки-красавоньки

Є офіцер!

XII

Гей не то безщасна дівка,
Що раз прогрішилась,
Але та, котра з відчаю
Берега пустилась;
Котра себе запевнила,
Що навік гуляща,
Котра думає про себе,
Що вона пропаща...
Байдуже тоді для неї,
Що там скажуть люди:
«Рости, косо, до пояса,
Я гуляти буду!»
І гуля, дурна дівчина,
Заплющивши очі,
І від ляку в дальші часи
Глянути не хоче...
І несе ганьбу й презирство,
Мов не примічає,
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Сором, совість, біль зневаги 
Все в ній завмирає!
Так то трапилося саме
Й з донькою ткачихи;
У відчай зайшла дівчина
З сорому та з лиха!
І почала віддаватись
Всякому гультяю,
І не було закоханцям
Ні кінця, ні краю.
Гендлюючи своїм тілом
Ради хліба шмата,
Не думала, як то буде
Колись помирати!
Із ступниці на ступницю
Спускалась додолу,
Напослідок опинилась
І боса, і гола!
А до того ще й здоров'ям
Цілком занепала,
І красота загинула,
Як би й не бувала!

XIII

Звідкіль то світло блищить уночі
над дорогою?

Чутно пісні і гукання на різні лади...
Ой не дивітеся, добрії люди, туди!
Ой проминайте землянку убогую!
Там з городянками, там із солдатами
Донька ткачишина п яна гуля!
Там між дівками, за пляшку найнятими,
Там головою під гук ковиля!
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Свіжість рожевую личка смуглявого,
Брів і очей ізвабливий невгав,
Міць поразливую зору огнявого
Хто б то знайшов тепер, хто б то пізнав!
Очі потухлії, груди запалії,
Пада на плечі стощіла коса...
Де ж ті приваби, колись то бувалії,
Де та чудовна дівоча краса?..

Люботин (Харк. губ.),
1866188 року



НАПРОВЕСНІ

Знову весна розгостилась,
Знову вже тануть сніги,

Знов ручаї у яри покотились,
Знов пучнявіють луги!..

Знов і в душі розбудились
Теплі чутоби гуртом,

Знов вона вся розтопилась
Щастям, любов'ю, добром.

Тільки в тих гарних чутобах
Чується й болісний сум...

З серця встає, мов із гробу,
Низка притиснутих дум.

Всім-бо весняна година
Щастя і втіхи приводе,

Тільки немає утіхи Вкраїні 
їй і весною негода!..

1882190 року
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ГУК ДО ТОВАРИСТВА
МОЛОДЕЧОГО ВІКУ

Гей, давно, за літ хлоп ячих,
Був нас гурт метких, гарячих;
Ми горнулися в громаду,
І була в нас рада в раду
За Вкраїну сміло стати,
Її з злиднів рятувати,
Та будить народ з дрімоти,
Та піднять його з темноти,
Та на путь звернути праву,
Путь шаноби, честі й слави.

Гей в той любий вік хлоп ячий
Були душі в нас киплячі
Від любві огню святого
І була в нас віра многа!
Гей, в ті літа молодії
Були гарні в нас надії!
І була палка жагота
До громадської роботи,
І порив до цілей милих,
І ми чулися на силах!..

ЗЗ того часу невзамітку
Промайнула чверть столітку!..
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Та без сліду промайнула,
Мов в тюрмі вона минула,
Промайнула без свободи
Задля праці для народу...
Через тяжкі заборони
Німували наші дзвони
І німують до сьогодні...
Де ж бо ви, борці народні?
Чом під час сієї скрути
Вас цілком таки не чути?
Чом про вас ніхто не знає?
Чи ви є, чи вже немає?

Гей, хто віри ще не стратив
В визвол наш з тюремних гратів,
Хто надії наші гарні
Ще не йме за химрі марні,
За саме пустеє мрево 
Відгукніться, хлопці, де ви?
Гей, хто вірить в ліпші часи,
То й мені подайте гласу!
Гей, подайте гласу-гуку,
Порятуйте душу з муки
Та утіште серце хворе,
Що відчай холодний боре!

1886 1890 року,
Катеринодар



ЗАПОВІТ ЗАСЛАНЦЯ

Вмер козак на самотині
В тяжкому засланні,
Вмер без свідків, без родини
І без розпрощання.
Вмер козак з нудьги та туги,
В тундрах марно згинув,
Та в листі своїм до друга
Сповідь свою кинув:
«За любов до України
Й рідного народу
Я затратив долю, й волю,
І здоров'я, й вроду.
Та затратив я даремно,
Вжитку не придбав я,
Бо в неволі на чужині
Вік свій звікував я.
Я загинув, люди добрі,
Без ужитку й слави,
Бо не жив я в тій неволі,
А конав я дляво.
Я не жив, я нидів в мурах,
В драговинах гинув
І даремно щирим серцем
До роботи линув.
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Бо ні способу, ні волі
Я не мав до діла,
І з одчаю никнув дух мій
І хиріло тіло.
Я загинув, люди добрі,
Без ужитку й слави,
Бо не зжив я свого віку,
А одмучивсь дляво».

Вмер козак, юнак бездольний,
Кинув білий світ,

Та зоставив братам вольним
Щирий заповіт:

«Коли схочуть вас на муки
Вислать на чужину,

Не давайтесь живцем в руки,
Бийтесь до загину!

Бо стократно краще вмерти
З руки махамета,

Аніж ждати в нудьзі смерті
В північних заметах.

Казнь за волі оборону
Буде вчинком месті 

Вість про неї піде в люди
Й викличе протести.

ІІ западе в живі серця
За правду обида,

До жорстоких катів мерця
Сплодиться огида.
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І научать глухих чути
І сліпих прозріти,

Розохотять давні пута
З ніг народних здіти.

Коли ж дасись живцем в руки
На тяжке заслання,

Віддасись на тяжкі муки
Й безвісне конання.

І умреш ти в самотині,
Сам-один умреш ти,

Позабути& на Вкраїні,
Змучений до решти.

І не знатиме громада,
Що ти згинув марно,

Тільки кати будуть раді,
Що вбили безкарно.

І про те злочинство враже
Хіба по столітку

Крадькома історик скаже
Котам чавзамітку.

Не давайтеся ж у руки
Катам України,

Не давайтеся на муки,
Бийтесь до загину!»

1890 рік,
Катеринодар



* * *

Гарно співаєш ти, люба дівчино!
Спів той із серця, либонь, виринає,
Бо в моє серце, мов струмок, він рине,
Тихою втіхою душу сповняє.

В співі бажання палкії вчуваються,
Гарні надії, препишно цвітучії,
Чується й плач, що все те

не збувається,
Чується серце, за долю тремтючеє.

Чуються й згуки молебні, благаючі;
Чутно на долю гірку нарікання,
Чутно тужбу про літа проминаючі,
Чутно про щастя незбутнє ридання...

Гарно га й дуже пісень ти співаєш,
Любую тугу мені надаєш ти...
Серця ти сльози, либонь, виливаєш,
Перли душі виявляєш до решти.
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* * *

Ой не плач, не плач, дівчино,
Ізнечев я чи з пустоти;
Ще настане та година,
Ще наплачешся з скорботи...

Смійсь, щоб серденько раділо,
Поки є чого радіти,
Поки горе ще не вспіло
Втіхи жизні подоліти.

Повертай і лихо в шутку,
Поки здібність сміху маєш,
Бо зазнавши вдосталь смутку,
Вже сміятись не здолаєш!..
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ДО АЛЬБОМА

ХР[ИСТИНІ] Д[АНИЛ1ВН1]
А[ЛЧЕВСЬК1Й]

Як зачую я ваш голос,
Мелодійний і грайливий,
Веселіше в грудях б'ється
Серце сумне і вразливе.

Як забачу личко ваше,
І привітне, й мисловите,
Настає ясна година
В душі, сумом оповитій.

Той-бо голос і краса та
Не пуста оздоба жінки 
Вони душу виявляють,
Живу душу українки.
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ПЕРЕКЛАДИ З ЛЕРМОНТОВА

І

Ой виходжу уночі я на дорогу 
Крізь імлу блищить вона чудовно;
Ніч мовчить, пустеля слуха бога,
Й зірка з зіркою бесідують безмовно.

В небесах величність і пишнота,
І земля в блакитнім сяйві спить...

Та чого ж мені в душі така нудота?
Чи я жду чого, чи жаль в душі

бринить?

Гей, нічого вже на світі сім не жду я,
І за прошлим я нітрохи не шкодую:
Тільки волі та спокою рад би я зажить,
Радий би заснути і спочить.

Та не тим спокоєм замертвілим
Я б бажав зайти у забуття,
А щоб сили у душі бриніли
І хитало груди щоб життя;
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І щоб день і ніч, люлікаючи мене,
Гарний голос все про любощі співав,
І щоб дуб, із віку в вік зелений,
Шелестів мені і віттям коливав...

II

Скелюган і хмарка

Ночувала хмарка золотенька
На грудях у скелюги старого;
Вранці знов вона майнула у дорогу,
У блакиті граючись раденько.
Та зоставила вогкого сліда
У морщизнах скелюгана-діда:
В самотині він замислився глибоко

І тихенько попуска потьоки...

III

Гірські верховини
Сплять у темних мглах;
Сплять тихі долини
В свіжих туманах;
Пилом шлях не верга,
Листя не тремтить...
Гей, надходе черга
І тобі спочить!..

IV

Мовби надгрібок занедбаний,
Що подорожніх закликає
На тихий сум, ралець бажаний,
То так нехай утворка цяя
Твій любий погляд привертає.
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І коли, може, в якийсь час
Згадаєш, як я, химруватий,
Колись тебе кохав затято,
То знай, що з світа я вже згас,
Що серце тут я запечатав.



JZJ;ОДАТОК





листи до о. я. кониського

І

18 серпня [1878] в Києві

Високоповажний Добродію!
Лист Ваш одібрав я уже давненько і

посилаю Вам за його свою щиру дяку.
Перед усім не втерплю, щоб не виказати

кілька думок про ваші заходи. І хрестоматія
Ваша, і періодичний альманах, на мою
думку, стали б у великій пригоді народній
справі. Хрестоматія дала б кожному спосіб
дознатись, як почалась, як повелась і до чого

дійшла наша злиденна література, а
альманахи дали б природний вихід сьогочасним
літературним силам.
Певно ганебна, добродію, річ, що ми не

робимо навіть того, що можна б робити
безперечки. Небагато у нас є таких людців, щоб
до ладу знали коли, хто і як працював над
народним письменством, навіть мення наших
письмарів, окрім двох чи трьох, зостаються
у невідомості. Тим-то хрестоматія, яка 6 вона
не була, піде на користь народній справі, бо
з неї можна було б дознатись хоч про мёння
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письмара, про час, у який він працював,
і про те, що він написав, а після сього кожен,
кого щиро займає народна справа, зміг би
відшукати його твори і перечитати. А якби
ще скомпонувати хрестоматію так, щоб
можна було по образкам охарактеризувати
письмара як слід, то користь від неї була б,
безперечно, велика.

Іще гірше, іще срамотніше те, що рідко
коли виявляються у нас сьогочасні літературні
сили. Коли-не-коли хто-небудь видасть
книжечку або з чим-небудь коротеньким у
«Правді» виткнеться, та й знов нічого не видно й
не чуть. А воно ж по закутках та закапелках
України повинно буть таки чималенько сил.
Коли за 15 років, під час видання «Основи»,
з явилось їх чимало, то тепер, мабуть, їх
удвоє більше, бо й людей таки прибуло, і ті
таланти, що тоді були молодшими, чимало
підросли і покріпшали. А ще більше б вони
виросли й розвились, якби було де
друкувати праці, бо одно що тоді б охітніш і більше
працювали, а друге  на кожному б
одбився вплив того, що зроблено гінчими. Отже,
немає де друкуватись, і усі мовчать, і кожен
нидіє собі потихеньку в самоті!
Велика Вам шаноба, добродію, що Ви

взялися до видання альманахів. Коли захід Ваш
прийде до скутку, то він добре підштовхне
зріст нашої літератури. До сього часу
працювали більш галичани, але клопоти
практичного життя зіпхнули їх переважно на дорогу
науки та публіцистики. Література поетична,
мистецьке повістярство у них не розви¬
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вається. Сю прогалину заступила б
російська Україна. У нас наукові твори на
народній мові навряд чи скоро розведуться, та
й прак[тич]ного ходу їм не дають, але
повістярство, природно, розв[едеться] до ладу і
мало 6 добрий хід. Адже розхапали вже
наші читаки з усіх книгарень і Марка Вовчка,
і Стороженка, і навіть давнього Квітку 
нігде й книжки не добудеш. Ото знак, що на
Україні є добра хіть до читання повістярів.
А повістярство, окрім прямої своєї користі,
пригодилось би ще й тим, що піддавало б
галичанам сирого, первісткового язикового
матеріалу для літературно-наукового
оброблення нашої речі. А хто дотепніший, то зумів
би і в повістях своїх зужиткувати
«літературно» обробленої мови. Ми на них, а в ни
на нас чинили б живий і дуже корисний для
народної справи вплив.
Моя така, добродію, думка, що

оброблення, зорганізування літературної мови 
найпильніша, найповажніша, найгарячіша наша
нужда. Поки інтелігенція наша буде без
літературно-наукової мови, поти зневажатимуть
нас по праву. А коли доживемо до того
часу, що буде у нас хоч кілька сот чоловік
таких, що не лізтимуть кожного разу у
кишеню, щоб знайти слово для думки або чутоби
цивілізованого чоловіка, то тоді знехотя,
мимовіль почнуть нас поважати, бо зробимось
ми силою, дотепною до культурно-активної
ролі. Я так міцно переконався на сьому,
що, маючи зовсім мало вільного часу,
розпочав працювати над практичним підручним
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російсько-українським словарем, котрий би,
захоплюючи той ступінь розвою, якого мова
наша досягла в теперішні часи, давав би
спосіб українцеві, що складає свої думки на
московській мові, перекладати їх якнайлегше й
найдотепніш на рідну мову, одно слово 
такий словар, котрий би містив в собі не
тільки слова, але навіть і вирази, і вигинаси,
чи «обороти», речі, відповідні московським.
Шкода тільки, що нема мені до помочі
годящого українсько-російського словаря \ що
працювати доводиться над сирим згарбом, та
ще хто його знає, чи й снаги стане, а про те,
що роботи моєї поки що  крапля у морі,
мабуть, і річ буде зайва.
Одібравши Ваш лист, почав я перебирати

свої шпаргали і між творами своїми небагато
знайшов годящого навіть на мій, авторський
погляд. Мушу признатись Вам, що колись, во
дні юності моєї, був з мене співець, або, як
кажуть росіяне, поет. Писав я хоча й
небагато, а все ж таки не для себе тільки 
думка була колись і у світ пустити. Отже, з
ходом часу, під міру того, як увіходив я у
літа, починав мене трохи брать сором за свої
писання  дещо наївне, дещо недодумане, а
дещо й зовсім негодящим здавалось. Почав
я потроху шпаргали свої шарпати, а як
перехилило мені оце недавно за тридцять літ,
то оглядівся я, що зосталося зовсім небагато
того добра, а оце в останній раз іще дещо
пошарпав. Тим-то передам я на Ваше приз-

11 Від початку речення досі в листі перекреслено.
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волення тільки небагатечко утворок, але
зате ж Ви що хочете з ними, те й робіть, аби
тільки не переробляли ні цятинки, бо гонор
у мене здоровий на се. Іще менше з моїх
утворок знайдете Ви годящого до друку у
альманасі, призначеному до ходу в російській
Україні, бо в деяких вочевидь стирчать таки
гостренькі, на лихо їм, тенденції. Коли
можна, то пхніть їх у «Правду», а[ле] тільки під
наданим менням «В. Лиманський».
Пишу оце, що перешлю Вам свої утворки,

та коли б і не збрехать, бо більш того, що
після 20 серпня одвихнусь я у Київ
самолично, то й привезу з собою.

Так само, як до поезії, присідав я
деколиі до прози, і до драматичних писань. Отже,
хоча тут і нічого ще не одважився пошарпать,
але, придивившись до ладу, бачу, що у
мене багато є розпочатого, а доведеного до
кінця навіть зовсім немає. Дуже я не хапкий,
дуже таки лінивий навіть. Тільки й того,
що теперечки чуюсь ніби на те, що, мабуть,
таки незабаром візьмусь, щоб дещо
закінчити. Шкода тільки, що дуже ніколи.

Подушку я бачив іще за тиждень до того,
як одібрав Ваш лист, а після того ні разу не
довелося з ним зіткнутись, але завтра думка
відшукати його Треба завпередити Вас, що
я у сьому Ейському городі новак  тільки
третій місяць, як приїхав, то ще не знаю, де
він і живе, отой Подушка. Він казав мені,
що перекладає стихами з російського
«Тараса Бульбу». Збирався принести до мене на
прочитанку, та щось його й досі немає. Тільки

12* /79



мені заздалегідь здається, що з сього

пива не буде великого дива. Лобода прозою не
здолав до ладу перекласти, а цей намірився
перекласти стихами.

Коли увірвете, гулящу годинку, то зробіть
таку ласку: напишіть мені, чи правда, буцім
заборонено не тільки пропуск у Росію
заграничних українських видань, але й видання
у Росії усього, що писано по-українському?

Прихильний до Вас В. Мова

II

З серпня 1883, г. Єйськ

Ша новний Добродію!
Одібрав я Ваш лист і дякую від щирого

серця. Я живу в такій самоті, що кожен лист
від земляка робить мені свято.
Щодо приміщення мене в покажчик, то

навряд чи заслуживсь я на таку шанобу, але
позаяк маю надію прислужитись, скільки
снаги є, то й подаю відомість про свою
парсуну.

Родився я 1842 року 1 січня (генваря) в
хуторі над Солодким лиманом від сотника
війська Чорноморського,
Стародерев янківського куреня, Семена Мови і жінки його
Меланії. Бачте, яка старовина відригається:
«сотник війська», «курінь». Та треба Вам
сказати, що у нас «сотник» значить не те,

що колись на Україні значило. Це просто
другий з ряду офіцерський чин (перший 
«хорунжий», третій  «ісавул»). Щодо (Sic!)
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то так офіціально звалися до реформи 1842
року козацькі селища, але самі козаки ще
задовго до реформи перейменували курені в
«слободи», а реформа перейменувала їх у «станиці».
Учився я в Катеринодарській військовій

гімназії (в пансіоні), а потім у Харківському
університеті на військовий кошт. Сперва йшов
по філологічному факультетові, але з
третього курсу перейшов на юридичний і закінчив
курса «кандидатом прав». Служив три роки
учителем словесності в «Екатеринодарском
Мариинском женском училище», потім три
роки «судебным следователем», а оце вже
років сім мировим суддею і «предсідателем», та
що вже обридла каторжна служба, так і
нехай їй грець!

А при сій вірній оказії пересилаю Вам ще
два новоспечені свої твори: «На степи» і
«Заколисну пісню». Може, пригодяться для
«Ради» абощо. Один список «На степи» я вже
давненько переслав Ільницькому з таким
проханням, щоб видав це віршування
одрізною книжечкою, але одповіді не одібрав.

Як бачите, цього року на мене напав таки
чималий захіт до поезії: аж три твори
звіршував! Окрім того, закінчив і потрошку
переписую драматичні картини: «Лихо з
дітьми!». Переписую також оповідання: «Три
мандрьохи». А до цього ще хоч потрошку, та
кожен день добираю засобів і до словаря.
Шкода тільки, що зайвого часу зовсім мало.

А затим будьте здорові!

Щиро прихильний до Вас В. Мова



ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА
ПІСЛЯ В. МОВИ

В торішній «Зорі», незабаром після смерті
В. Мови, появилися звістки про те, що після
Мови повинно зостатися багато
ненадрукованих його утворів. І справді, хто знав
Мову, як чоловіка вельми здатного, освіченого
і роботящого, той не міг не дивуватися
тому, що ім я його хіба коли-не-коли появилося
в літературі. Треба було догадуватись, що,
мабуть, якісь особисті причини здержували
Мову виявляти перед публікою свої
писання, про котрі ще за життя його доводилось
чувати, що писав він чимало, і можна було
сподіватися неабиякої літературної
спадщини після небіжчика Мови. Сподівання сі
вповні справдилися. Недавно ми відібрали
певну звістку з Катеринодара, що родичі і
приятелі покійного Мови почали вже
розбирати папери, що зосталися після нього.
Паперів сих знайшлося дуже багато, всього до
50 зшитків, окрім листів, заміток, карточок
і т. д. Перший огляд рукописів Мови дав
змогу визначити, що літературна праця його
була дуже розмаїта: бачимо тут поезії, опові-
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дання, драматичні п еси, історичні статті,
споминки, критичні замітки і т. д. Почав він
писати з 1860 р., писав багато, всі рукописи
зберігав в великому порядку і дещо навіть
приготовив до печаті, переписавши
власноручно начисто. Між українськими творами
єсть декілька статей, писаних по-російськи,
що призначалися, мабуть, для друкування в
газетах. Ні на одній рукописі немає
власного прізвища автора, здебільшого виставлено
звісний його псевдонім В. Лиманський, а на
інших: В. С. Мигуи,ький або В. Мигученко.
Всі рукописи родичі і приятелі Мови
розібрали для перегляду по відділам. Бажання
родичів таке, щоб все, що можна і що варто
буде, надрукувати там же, в Катеринодарі,
та певне, що значна частина переслана буде
в Галичину. Поки ж то скінчиться розбірка
рукописів, подаємо для цікавості список їх.
І. Поезії: 1) Проліски, віршовані твори
В. С. Лиманського за 1863 1888 рік (8
зшитків, переписаних начисто, як видно, для
подачі в цензуру); 2) Вибірки з віршів
В. Лиманського (декілька зшитків за різні
роки з 1860 р.) II. Драматичні п'єси:
3) Старе гніздо і молоді птахи, драматичні
картинки в 5 діях з чорноморського життя
50-х років В. Мигуцького; 4) Тривога, жарт
в 1 дії В. Мигученка; 5) Куліш, Байда і
Козаки, інтермедія до драми П. Куліша
«Байда» в 3 картинах; 6) Драма (без
заголовного листка). III. Оповідання: 7)
Чабани; 8) Шептуха; 9) Сякий, такий журавель;
10) Сердитий поштар; 11) 3 пам яткової
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книжки слідчого судді: а) Каторжний; 6)
Катеринщина; в) Роботяги і злодії; г) Горпина
Погибиха і Вівдя Тараниха; д) Городовик;
е) Три мандрьохи; 12) Малюнки з натури.
замітки слідчого судді. Інші речі: 13)
Студенты в 1860 году; 14) Критические заметки
(декілька зшитків); 15) Розмова про давнє
Українське життя (декілька); 16)
Напыщенные и пустопорожние фразы  документы и
заметки, касающиеся 1864 г. в Черномории;
17) Фізіологічна вага музики; 18)
Украинские орлы 1860 г. (оповід. по-російськи);
19) Казачество и земские учреждения;
20) Начерки та замітки слідчого судді по
Чорноморці; 21) Російсько-український словар 
велика книжка, де заведені слова з примірами
від А до И. Крім сієї книжки, дуже багато
слів записано на карточках і дещо
впорядковано і вписано в особливі зшитки; чутка була,
що сей словар доведений Мовою майже до
кінця. У всякім разі, словарні матеріали,
зібрані Мовою переважно в Чорноморії, стануть
в великій пригоді для словарної праці, що
ведеться на Україні, і бажалось би, щоб сі
матеріали якомога швидше дісталися кому слід, як
саме бажалось би, щоб і всі інші рукописи
Мови скоріше вийшли на світ божий.

м. Я.
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Це видання вибраних поетичних творів Василя
Мови (Лиманського) є першою спробою
більшменш повно представити у систематизованому

вигляді творчість помітного українського поета
пошевченківської доби. Адже ні за життя поета, ні після
його смерті не вийшло жодної книжки його поезій.
Твори В. Мови до сьогодні лишаються
розкиданими по різних, тепер вже малоприступних широкому
читачеві, періодичних виданнях, альманахах,
збірниках. антологіях, хрестоматіях.

За життя поет друкувався мало, здебільшого у
галицьких газетах та журналах. Після його смерті
лишилася чимала рукописна спадщина, що

складалася, як писав товариш В. Мови Мих. Комаров
(«Літературна спадщина після В. Мови», «Зоря», 1892.
№ 10. стор. 199 200), з поезій, оповідань,
драматичних творів, історичних статей, споминів,
критичних заміток та ін.  всього до 50 зошитів, крім
листів, заміток, карток тощо. Доля архіву В. Мови на
сьогодні невідома.

До нас дійшла лише незначна частина автографів
поета  тих творів, що надсилав він для публікації
у журнали «Правда» і «Світ», у газету «Діло», та
кількох листів. Заоаз ці автографи збеоігаються у
Відділі nvкoпиciв Інституту літеоатуои ім. Т. Г.
Шевченка АН УРСР в архівах І. Франка (ф. 3. №3112
та № 1946). ї. Белея (ф. 100, №  220) та О.
Кониського (ф. 77, № 124, 125).

У Відділі рукописів Інституту літератури ім
Т. Г. Шевченка АН УРСР в архіві Василя Лукича
(Володимира Лсвицького) (ф. 61, № 244)
нещодавно виявлено автограф збірки поетичних творів
В. Мови. Цс загальний зошит, без титульної сторінки.

187



На першій сторінці олівцем іншою рукою написано:
«Проліски». Лиманський Василь».

В архіві І. Франка (ф. З, № 1946) зберігається
рукописна збірка поезій В. Мови під назвою: «Про*
ліски». Віршовані твори Вас. Сем. Лиманського з
1863 по 1888 рік», опис якої опублікував у свій час
І. Франко (.ЛНВ, 1899, т. VI, № 6, стор. 247
254). За цим рукописом здійснювали ряд
посмертних публікацій поетичної спадщини В. Мови І.
Франко (ЛНВ. т. VI, стор. 250 254; т. VII, стор. 121
129) та М. Возняк у збірнику «За сто літ» (1928,
№ 3. стор. 17 45).

Зіставлення автографа збірки «Проліски», що
зберігається в архіві Василя Лукича, і рукопису
збірки «Проліски», що зберігається в архіві І. Франка,
дає підставу твердити, що рукопис збірки з архіву
І. Франка  це копія збірки «Проліски» з архіву
Василя Лукича, переписана кількома, щонайменше
трьома, переписувачами, які внесли в текст віршів
багато неточностей і просто помилок. У
теперішньому вигляді в копії збірки «Проліски» не вистачає
частини сторінок, на яких, як видно з
опублікованого І. Франком опису пієї збірки, були переписані
уривки з поеми «Над Дніпром», вірш «На балі» та
початок першої частини диптиху «На прогулянках».

В автографі збірки «Проліски» є всі ці твори, але
не вистачає кількох сторінок, на яких були переписані
закінчення вірша «На балі» та вірш «Думи засланця».

В одній папці з автографом збірки «Проліски»
зберігаються ще частини двох різних зошитів з
автографами віршів В. Мови. У першій частині 
автографи трьох останніх строф віоша «М. П.
Старицькому», вірша «Олександру Яковичу
Кримському під час ювілею двадцятип ятилітньої літературної
діяльності його», диптиха «На прогулянках», вірша
«Домашній співачці».

У другій частині  автографи віршів «Заколисна
пісня» та «На степи».

Автограф збірки «Проліски» відкривається
авторським вступом «Слово до громади», що
становить значний інтерес для дослідників творчості
В. Мови:

188



«Автор сих віршувань, закинутий долею на довгі
роки хоч в рідний, та далекий і глухий закуток,
позбавлений до послідніх часів свідомих
прихильників ідеї україно-руської народності, працював
на ниві рідного слова самотньо і працював більше
над збиранням і впорядженням лексичного
матеріалу нашої мови, ніж над творами літературними. Але
від часу до часу пробував пера і на самостійних
творах і потикався з ними до російської цензури, в
котрій йому притьмом не пощастило. Така невдача
тяжко знеохочувала до роботи, але все ж таки за
двадцять п ять років в теці автора чимало
набралося писаного паперу і, між іншим, жменька оцих
віршувань, з котрих невеличка частина в різні часи
була надрукована в галицьких часописах. Маючи на
думці, що для великої будови народної літературної
мови кожний одрізний камінець часом у пригоді
стане, і стративши надію на недалекий слушний час для
рідної мови в російській Україні, зважився оце автор
подати в світ свої віршовані твори хоч за кордоном».

Укладаючи збірку, автор згрупував свої твори в
цикли «Самотні пісні і думи», «До
земляків-роботяг», «Твори соціально-побутового змісту»,
«Переклади». В межах циклу автор намагався
дотримуватись хронологічного розташування творів.

У нашому виданні поезії розташовані по
можливості у хронологічному порядку, твори не датовані
віднесені у кінець збірки.

Всі твори, що є зараз в автографі збірки В.
Мови «Проліски», опубліковані  частина за життя
автора, частина після його смерті, за винятком
уривка «На Дніпрі».

Найбільші посмертні публікації поетичної
спадщини В. Мови за рукописом збірки «Проліски»
здійснили І. Франко в «Літературно-науковому віснику»
(т. VI, стор. 250 254; т. VII, стор. 121 129) та
М. Возняк у збірнику «За сто літ» (1928, кн. З,
стор. 17 45). І. Франко опублікував також у
«Літературно-науковому віснику» єдиний відомий досі
зразок прози В. Мови  незакінчений перший
малюнок із серії «Малюнки з натури (з нотатки
слідчого судді)» під назвою «Три мандрьохи» (1905,
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т. XXXI, кн. 8, стор. 130 141) та драматичні
картини на п'ять дій з чорноморського життя з
50-х років «Старе гніздо і молоді птахи» (1907,
т. XXXVIII, кн. 4, стор. 62 88, кн. 5, стор. 259
289, кн. 6, стор. 428 455; т. XXXIX, ки. 8 9,
стор. 283 314; т. ХЦ кн. 10, стор. 38 63,
кн. 11, стор. 241 291, кн. 12, стор. 426 455), що
трохи згодом були видані окремою книжкою (трьома
виданнями  1907 р., 1909 р., 1911 р.).

При укладанні цієї збірки використані всі
матеріали поетичної спадщини В. Мови, які дійшли до
нас,  автографи, прижиттєві і посмертні публікації.
Оскільки при публікації у галицьких виданнях
тексти поезій зазнавали певної редакторської обробки,
що полягала в основному у наближенні лексики та
правопису В. Мови до правописних норм, що діяли
на той час у Галичині і були невластиві поетові, всі
твори, автографи яких збереглися, подаються в
цьому виданні за автографами.

Якщо автограф не виявлений, текст подається за
прижиттєвою чи за посмертною публікацією.

Тексти друкуються за сучасним правописом із
збереженням деяких характерних фонетичних,
морфологічних, стилістичних і всіх лексичних
особливостей мови поета.

З різних причин у цьому збірнику не подані такі
відомі нам вірші В. Мови (Лиманського):

На прощання з Україною (інша назва
«На могилі») (Відділ рукописів Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, ф. З, № 3112 та
ф. 61, Хе 244).

Руський псалом (Відділ рукописів
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР,
ф. 100, № 220).

В роковини смерті Тараса
Шевченк а (Відділ рукописів Інституту літератури ім.
Т. Г. Шевченка АН УРСР, ф. 100, № 220, та ф. 61,
№ 244).

На Г олгофі (газ. «Діло» від 2 квітня, 1887 р.,
№ 38).

*
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І бачу я тоді широке енне мор е...
Вперше  в журналі «Основа», 1861, № 4, стор. 36
за підписом Козак В. М. Мовау розділі «Од
редакції». Це, очевидно, уривок з більшого твору, що
не дійшов до нас.

Подається за першодруком.

Ой чня то панночка співає... Вперше
у збірнику «За сто літ», 1928, № 3, стор. 42, у
публікації М. Возняка «З письменської спадщини
Василя Мовн (Лиманського)».

В автографі збірки «Проліски» після тексту вірша
дається така примітка:

«Се віршування тільки; з части і по зверхній
формі є власністю Лиманського. Якось 1864 чи 1865
року приїхали з Полтави до Харкова дд.
Пільчиков і Зонін і привезли се віршування, скомпоноване
зовсім нескладно, але закрашаєме останніми чотирма
гарними віршами. Віршунок сей дано Лиманському
для оброблення, і він перешталтував його цілком,
зоставивши тільки саму ідею та чотири вище речені
вірші, і таким чином надав тільки ідеї форму».

Подається за автографом (Відділ рукописів
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР,
ф. 61, № 244).

Переклади з думи про Ігорів похід.
Вперше  в журналі «Зоря», 1893, Хе 9, сто£. 174;
№ 10, стор. 191; № 11, стор. 210. Автограф
зберігається у Відділі рукописів Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, ф. З, № 3112 і має
деякі відміни від друкованого тексту.

На полях автографа авторські пояснення:
розіжданий  безнадежный, отчаянный; розіждано 
безнадежно» Підпис В. Ли майсь кий 1

В автографі перекладу дата: 1867 рік. В
автографі збірки «Проліски» є текст перекладу, що
відповідає тексту «Зорі» з датою: Харків, 1866 1867.

Подається за автографом (ф. З, № 3112).

Під стріхою убого ю... Вперше  в
альманасі «Луна. Український альманах на 1881 р.»
Ч. І, К., 1881, стор. 55, без останніх двох рядків
четвертої строфи:
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За Вкраїну нещасливу
Кров ю обкипіла,

замість яких поставлено два рядки крапок. Автограф
зберігається у Відділі рукописів Інституту
літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, ф. З, № 3112 та
ф. 61, № 244.

В автографі вірша дата: 1868 року, квітня 10.
Підпис  В. Лиманський. В автографі збірки
«Проліски» дата  1870.

Подається за автографом (ф. З, № 3112).

До Н е ч у я. Вперше  у зб. «За сто літ», 1928,
№ З, стор. 43, у публікації М. Возняка «З
письменської спадщини Василя Мови (Лиманського)» під
заголовком «До земляків-роботяг».

В автографі збірки «Проліски» дата: 1873 року,
Усть-Лаба.

Подається за'* автографом (ф. 61, № 244).
У вірші йдеться про видання: І. С.

Нечуй-ЛсВИЦЬКИЙ. «Повісті», Т. І, у Львові, 1872 р. («Дві МОСг
ковкн», «Рибалка Панас Круть», «Причепа»).

Три деревини. Вперше  у журналі «Світ»,
1882, № 15, стор. 263. Автограф зберігається у
Відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г.
Шевченка АН УРСР, ф. З, № 3112. Підпис  В.
Аиманський, дата: 1874.

В автографі збірки «Проліски» є текст, що має
значні різночитання, порівняно з друкованим, дата 
1873 року.

Подається за автографом (ф. З, № 3112).

Козачий кістяк. Вперше у журналі
«Правда», 1876, Nfi 20, стор. 765 767, з деякими
різночитаннями, порівняно з автографом, що зберігається
у Відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г.
Шевченка АН УРСР, ф. З, № 3112. Підпис  В.
Лиманський. На полях автографа авторські пояснення
окремих слів: кістяк  скелет; родовище  родина,
отечество; чутоба  чувство.

В автографі дата: 1875 року.
В автографі збірки «Проліски» є текст вірша, що

має значні різночитання, порівняно з друкованим.
Подається за автографом (ф. З, № 3112).
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Не пустуй, моя голубко... Вперше у
зб. «За сто літ», 1928, № 3, стор. 43, у публікації
М. Возняка «З письменської спадщини Василя
Мови (Лиманського)».

Автограф зберігається у Відділі рукописів
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, ф. З,
№ 3112. Підпис  В. Лиманський. На полях
автографа авторське пояснення: живчик  тьдльс.

В автографі дата: 1876 р.
В автографі збірки «Проліски» є текст вірша, що

має деякі різночитання, порівняно з друкованим.
Подається за автографом (ф. З, № 3112).
Буря виє, вітер свищ е... Вперше  у

журн. «Світ», 1881, № 10, стор. 172 173, під
заголовком «До * * *». Автограф зберігається у
Відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г.
Шевченка АН УРСР, ф. З, № 3112. Підпис  В.
Лиманський. На полях автографа авторське пояснення:
зазнати  изведать, испытать. *

В автографі дата: 1876, січня 11-го.
В автографі збірки «Проліски» текст має

різночитання, порівняно з автографом, що зберігається у
ф. З, № 3112.

Подається за автографом (ф. З, № 3112).

Думи засланця. Вперше  у збірнику «За
сто літ», 1928, Хе 3, стор. 43, у публікації М.
Возняка «З письменської спадщини Василя Мови
(Лиманського)».

Подається за першодруком.

На балі. Вперше  у журн. «Зоря», 1894,
№ 15, стор. 341 342, з пропуском двох рядків у
розділі II і значними різночитаннями, порівняно з
автографом, що зберігається у Відділі рукописів
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР,
Ф. 77, № 124, стор. 92 97. В автографі підпис 
В. Лиманський. В автографі збірки «Проліски» є
текст вірша, що не відрізняється від опублікованого.
Дата автографа: 1878, Катеринодар.

Подається за автографом (ф. 61, Хе 244).
На Д н і п р і. Публікується вперше за

автографом збірки «Проліски» (ф. 61, Хе 244). До тексту
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вірша є примітка автора: «Се віршування є тільки
початком чималого твору під назвиськом
«Дніпрянські думи». Але твір сей зостався невиправленнм ні
щодо змісту, ні щодо форми. Зміст його вдався
гострим. Ганьба шляхетно-польської і деспотично-
московської державності, докори на обидва боки за
історичні кривди і протести проти польської 1
московської зажерливості, проти ненатлих зазіхань иа
духовну самостійність українського народу  все те
зробило сей твір зовсім не годним до друку як по
сей, так і по той бік кордону і через те знеохотило
до належної виправки вірша».

В автографі дата: 1878.
Подається за автографом (ф. 61, № 244).

Троїсте кохання. Вперше  у збірнику
«За сто літ», 1928, кн. З, стор. 32 42, у публікації
М. Возняка «З письменської спадщини Василя Мови
(Лиманського)».

В рукописному збірнику «Проліски» є список
поеми, за яким здійснена публікація М. Возняка.
М. Возняк усунув окремі невірні написання слів, що
мали місце в рукописі. В автографі збірки
«Проліски» є текст поеми, що немає суттєвих відмін від
опублікованого. Після тексту поеми в автографі йде
примітка:

«Хоча поемат сей датовано 1863 роком, але треба
сказати, що дата ця указує тільки на час, коли твір
сей оброблено вперве. З ходом часу автор добачив
у сьому творі і штучність форми взагалі, і
літературну витійкуватість чи риторичність мови в
особливості, а звідтого засудив його на затрату. Одначе,
переглянувши його якось в 1878 році, спробував
автор перешталтувати кілька уступів на зразок
народних пісень, і сі то перешталтовані пісні зарятували
потім увесь твір від затрати. Наважившись сього
року приладнати свої віршовані твори до друку, автор
пошкодував свого літературного первака, з котрого
ідеєю і образами міцно споріднився і котрий в новій
редакції наче виграв трохи на простоті і
природності, а через те мусив узятися за перешталтовку і
решти пісень. Таким чином твір сей подається до
друку уже пересипаним наново, хоч і на швидку руку,
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але позаяк при сій роботі нові
но з старими і тема зосталася
йому зоставлена стара.

клепки

перемішапервітня, то й дата

Автор».
В автографі дата: м. Харків, 1863.
Подається за автографом (ф. 61, № 244).

М. П. Старицькому. Вперше  у жури.
«Зоря», 1892, № 3, стор. 56 57, у статті Українця
«Михайло Старицький».

В автографі збірника «Проліски» є текст цього
вірша. Дата: Єйськ, 1882 рік.

Подається за автографом (ф. 61, № 244).
Збірка М. П. Старицького «З давнього зшитку.

Пісні та думи» вийшла з друку 1881 року.
Українець  псевдонім М. П. Драгоманова.

На с т е п н. Вперше  в «Ілюстрованому
календарі товариства «Просвіта» на рік переступний
1892», Львів, 1891, стор. 53 57, та одночасно у зб.
«Рідний зільник», Львів, 1891, стор. 51 57, за
підписом  В. Лиманський.

В автографі збірки «Проліски» є текст вірша під
заголовком «На степи (пісні про долю
переселенців)» з деякими різночитаннями, порівняно з
першодруком. В автографі дата: Єйськ, 1883 року.

І. Франко, не .знаючи, що твір вже друкувався
у 1891 р., опублікував його за рукописом збірки
«Проліски» в ЛНВ (1899, т. VI, стор. 250 254) у
статті «Із поетичної спадщини Вас. Мови
(Лиманського)».

Подається за автографом (ф. 61, №
244 Друга частина окремого зошита). В цьому автографі
дата: червень, 1883 р., підпис  В. Лиманський, і
примітка автора: «Чолбаси, Ея  чорноморські річки.
Корчій  лихорадка».

Надколисна пісня. Вперше  в
«Ілюстрованому календарі товариства «Просвіта» на рік
переступний 1892». Львів, 1891, стор. 51 52, під
заголовком «Заколисна пісня» та у збірнику «Рідний
зільник», Львів, 1891, стор. 51 57.

Автограф зберігається у Відділі рукописів
інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, ф. З,
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№ 1946. Текст вірша з незначними різночитаннями
є також в автографі збірки «Проліски». В автографі
збірки «Проліски» дата: липень, 1883.

Подається за автографом (ф. З, № 1946).
На прогулянках. Вперше  у журн.

«Зоря», 1891, № 20, стор. 384, як диптих: І.
«Зачарований лежу я...» II. «В хмарах на північ
летючих...». Під першим віршем дата  1884 р., під
другим  1887 р. Обидва вірші є в автографі збірки
«Проліски», але тут  під першим віршем, що має
назву «На прогулянці»,  дата: Єйськ, 1880, під
другим, що має назву «Під хатою»,  Єйськ, року
1878/89. Разом з автографом збірки
«Проліски» зберігається частина зошита, що містить текст
цих віршів, за яким була здійснена публікація в
«Зорі» і за яким вірші публікуються у цій збірці.
Текст цього автографа має значні різночитання
порівняно з текстом, що ввійшов до автографа збірки
«Проліски». В автографі збірки «Проліски» вірш «На
прогулянках» має чотири строфи. Перші дві ідентичні
публікації в «Зорі», третя й четверта 
відрізняються. Ось ці третя і четверта строфи:

І задуманий лежу я
Під осиками край гаю.
Вітерець мене цілує,
Шум осик мене впещає,
А утіхи все немає;
Зникло тихе раювання.
З глибу серця ізринає
Якесь смутне жалкування
За життям, минулим марно;
І пориви серця гарні,
Невдоволені бажання,
Злившись в бурную жадобу.
Рвуться з серця, мов із гробу.
І зневажені надії
Та змарнілі гарні мрії
Устають в душі з докором,
Надаючи біль і сором!

І, стурбований, лежу я
Під осиками край гаю,
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І душа моя скорбує...
І мені вже докучає
Тихе вітру цілування,
І ласкавий листя шум
Наганяє тільки сум,
Витиска з грудей зітхання.

Вірш датований  Єйськ, 1880 року.
Варіант цього ж вірша є у листі В. Мови до

О. Я. Кониського від 16 червня 1883 (Відділ
рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН
УРСР, ф. 77, № 125).

Зачарований лежу я
Край садової хмеречі,
Вітерець мене цілує,
Наді мною дуб лепече;
Ні хмариночки немає
В небі, яснім і привітнім.
Воно землю обіймає

Звідусіль шатром блакитним;
Погляд тоне у просторах,
Що синіють в сяйві дня,
І аж дух росте угору.
Що за шир і глибина!

Ні хмариночки немає
В небі, яснім і привітнім,
Воно землю обіймає
Звідусіль шатром блакитним,
А земля  падоль скорботи...
Дух тут гине від тісноти,
Думка людськая в кайданах;
Гину й я тут від нудоти,
Не діждусь вільгот жаданих...

І,І, задуманий, лежу я
Край садової хмеречі;
Вітерець мене цілує,
Наді мною дуб лепече,
А в душі  жалі, жадання...
І ласкавий листя шум
Наганяє тільки сум,
Витиска з грудей зітхання...
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Текст другого вірша диптиха (в автографі
«Пролісків»  з назвою «Під хатою») суттєвих
різночитань не має.

Подається за автографом (ф. 61, № 244, перша
частина зошита, додана до автографа збірки
«Проліски»),

Голос з Чорноморії. Вперше  у журн.
«Зоря», 1891, № 17, стор. 327, під заголовком
«Олександру Яковичу Кониському під час ювілею
двадцятип'ятилітньої літературної діяльності його».

Автограф зберігається у Відділі рукописів
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР,
ф. 100, № 220. Підпис  В. Лиманський. Має
значні відміни, порівняно з текстом «Зорі». В автографі
дата: 5 січня 1885 р.

В автографі збірки «Проліски» є текст вірша, що
не відрізняється від надрукованого в «Зорі», із
заголовком «Ол. Як. Кониському на
двадцятип ятилітній ювілей літературної діяльності його». Дата:
Єйськ, 1885 року.

Подається за автографом (ф. 100, № 220).

До ОлГениІ П ч [ і л к и 1. Вперше  в журн.
«Зоря», 1888, № 8, стор. 133, без четвертої строфи.

В автографі збірки «Проліски» дата: 1886 року»
Катеоинодар.

Подається за автографом (ф. 61, № 244).

Ткачиха. Вперше в ЛНВ, 1899, т. VII,
стор. 121 129.

В автографі збірки «Проліски» є текст поеми, що
має незначні різночитання, порівняно з друкованим.
Після тексту поеми у рукописі йде примітка:
«Сей поемат в 1866 році скомпонований був

тільки в п яти піснях. Останні вісім пісень скомпонував
автор на швидку руку, готуючи сі твори до друку, і
розмістив сі нові пісні поміж старими». Автограф
датований: Люботин (Харк. губ.) 1866/1888 року.

Подається за автографом (ф. 61, Хе 244).

На провесні. Вперше у ЛНВ, 1899, т. VI,
стор. 254 у публікації І. Франка «Із поетичної
спадщини В. Мови (Лимаиського)». В автографі збірки
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«Проліски» є текст вірша. Дата автографа року
1882/90.

Подається за автографом (ф. 61, № 244).

Гук до товариства молодечого віку.
Вперше у жури. «Зоря», 1895, № 1, стор. 10, під
заголовком «До товариства молодечого віку». В
автографі збірки «Проліски» є текст вірша. В
автографі дата: 1886/90 року, Катеринодар.

Подається за автографом (ф. 61, № 244).

Заповіт засланця. Вперше в жури.
«Зоря», 1896, № 7, стор. 121. В автографі збірки
«Проліски» є текст цього вірша. Дата автографа: 1890
рік, Катеринодар.

Подається за автографом (ф. 61, № 244).

Гарно співаєш ти, люба дівчино ...
Вперше  у журн. «Зоря», 1892, № 9, стор. 169, під
заголовком «Домашній співачці», без другої і
третьої строф. В автографі збірки «Проліски» є
повний текст вірша.

Подається за автографом (ф. 61, № 244).

Ой не плач, не плач, дівчино...
Вперше  у збірнику «За сто літ», 1928, № 3, стор. 43,
у публікації М. Возияка «З письмеиської спадщини
Василя Мови (Лиманського)». В автографі збірки
«Проліски» є текст вірша.

Подається за автографом (ф. 61, № 244).
До альбома X р[и с т и и і] Д[а » и л і в н і]

А[л ч е в с ь к і й].
Вперше у збірнику «За сто літ», 1928, № З,

стор. 44, у публікації М. Возияка «З письмеиської
спадщини Василя Мови (Лиманського)».

Вірш, очевидно, написаний у середині 60-х років,
коли Василь Мова вчився в Харківському
університеті і входив в український студентський гурток
«Громада», в якому брала участь і X. Д. Алчевська.

Цю думку підтверджує інший вірш, присвячений
X. Д. Алчевській «До X. Д. А.», вперше
вміщений у книзі «Поети пошевчеиківськоІ доби»
(упорядкування, вступна стаття та коментарі А. І.
Костенка, К., «Радянський письменник», 1961, стор. 321).
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ДО X. Д. А.

І я кохаю Вас, голубко,
Та ие за очі й не за губки,
Не за приваби за ласні,
Що інших манять і вві сні.

Не як мету свого жадання,
Таємних мріц і спогадання,
А як народу свого жінку,
Привітну й щиру українку.

Кохаю, пані, Вас за теє,-
Що серце Ваше молодеє
З народним серцем рівно б ється,
Од його радощів сміється,

Його жадобою горить,
Його уразами болить
І кожен докір його чує;

Кохаю, пані, Вас за теє,
Що все, що людові святеє
Його одвічнії надії.
Його святії, чисті мрії
Укупі й Ваші...

Вірш «До X. Д. А.» наведений у 1903 р. у листі
Христини Олександрівни Алчевської до О. Ю.
Кобиляиської (автограф листа зберігається у Відділі
рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка
АН УРСР, ф. 14, № 685) після слів: «...Наш поет
Василь Мова в альбом до мами («До X. Д. А.»)
колись написав (висловлюючи цим і пошану до
напрямку її працювання...)». У листі ірш не
датований, у книзі «Поети пошевченківської доби»
поставлена дата  1866 рік.

Автограф цього вірша ие виявлений.
Христина Данилівна Алчевська (1841 1920) 

український педагог, організатор недільних шкіл на
Україні, мати поетеси X. О. Алчевської. В її домі
бував В. Мова в час навчання у Харкові.
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Вірш «До альбома Хр. Д. А.» друкується за
автографом (ф. 61, № 244).

Переклади з Лєрмонтова. Вперше 
у збірнику «За сто літ», 1928, № З, стор. 44 45, у
публікації М. Возияка «З письмеиської спадщини
Василя Мови (Лимаиського)». В автографі збірки
«Проліски» є текст усіх перекладів.

Подається за автографом (ф. 61, № 244).

Додаток. Листи до О. Я. Кониськ
ог о . І. Вперше у збірнику «За сто літ», 1928, № З,
стор. 27 28, у статті М. Возняка «З письмеиської
спадщини Василя Мови (Лимаиського)». Автограф
листа зберігається у Відділі рукописів Інституту
літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (ф. 77,
№ 125).

Подається за автографом.

Олександр Якович Кониський
(1836 1900) український письменник і громадський діяч
ліберальнобуржуазного напряму.

І хрестоматія ваша, і періодичний альманах... 
Йдеться про задумане О. Я. Кониським видання
хрестоматії нової української літератури і
періодичного альманаху з творів українських письменників.
З цього приводу О. Я. Кониський звернувся до
багатьох українських письменників з листом, в якому
просив їх надіслати автобіографії та художні твори.
Лист В. Мови до О. Я. Кониського від 18 Ьерпня
1878 р. і був відповіддю на цю пропозицію.
Задумане Кониським видання хрестоматії не було здійснене.
1881 р. вийшла тільки перша частина альманаху під
назвою «Луна». На цьому видання періодичного а*ь
маиаху припинилось.

«О снова»  перший український
суспільно-політичний і літературно-мистецький журнал. Виходив
1861 1862 рр. щомісяця у Петербурзі.

«П р а в д а»  український літера^оно-иауковий і
політичний журнал. Виходив у Львові (з перервами")
1867 1898 рр. В ньому активно співробітничав
О. Я. Кониський.
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Лобода прозою не здолав до ладу перекласти...
М. Лобода перекладав українською мовою повість
М. В. Гоголя «Тарас Бульба». Переклад вийшов з
друку 1874 р. у Києві.

...буцім заборонено не тільки пропуск у Росію
заграничних українських видань, але й видання у
Росії усього, що писано по-українському,  1876 р. був
виданий так званий Ємський акт, яким заборонявся
ввіз у Росію українських книг, виданих за кордоном,
видання українських перекладів з російської та
іноземної літератури тощо. Тільки після суворого
цензурного розгляду дозволялось видавати українською
мовою історичні документи і художні твори на
побутові теми.

II. Вперше  у збірнику «За сто літ», № З,
стор. ЗО, у статті М. Возияка «З письмеиської
спадщини Василя Мови (Лимаиського)». Автограф
зберігається у Відділі рукописів Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (ф. 77, № 125).

Подається за автографом.

їльницький Лука Васильович український
громадський діяч 70 80 рр. XIX ст., власник друкарні
у Києві.

Літературна спадщина після В.
Мови. Вперше в жури. «Зоря», 1892, Mb 10,
стор. 199 200, за підписом М. К.

Подається за першодруком.
М. К. Михайло Федорович Комаров (1844

1913), український бібліограф, критик, фольклорист,
товариш В. Мови з юнацьких літ.

В торішній «Зорі»... появилися звістки... Йдеться
про замітки М. Уманця (Мих. Комарова) «Василь
Мова (посмертна згадка)» («Зоря», 1881, Mb 14,
стор. 274 275) та О. Я. Коииського «До історії
українського письменства. Кілька слів про Василя
Мову» («Зоря», 1891, Mb 20, стор. 394 396).
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Нещодавно нам стало відомо, що в Рукописному
Відділі Одеської державної Публічної бібліотеки у
фонді М. Ф. Комарова зберігається ще один
рукописний примірник збірки В. Мови (Лиманського)
«Проліски» (№ 509). Можливо, там знайдуться ще
й інші матеріали з архіву письменника.
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