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МАЛЕВАНА ГАЙДАМАЩИНА. 
Словесний забуток незнаногое автора. 

-" Подав письменній громаді ЛП. Куліш. 

  

"Фаздалегідне слово. 

Та земля, що по ній ступаємо, була пе раз костьми засіяна, 
крівцею полита, а сходила від того засіву песказанпа повсюдиа 
тута. Рідко ж де стількі бувало туги, як от по сбму красному 
Шідгірью, що пустошено бго з давнезніх часів, Да Й досі краси 
з нщя бму не стерто. Не стерто краси з лиця землиці руської ; 

не заморочено до останку й руського розуму: все бо ще він 
сягає в СВОЮ Старосвіщину по живущу и цілющу воду споминок, 
а ті споминки забезпечують бму будущину бго. Беличні и досто- 
хвальні маємо в рідній исторні Факти. Росте похилий дух у-гору, 
як спогадаємо про оборону християнського світу з одного боку-- 
од посягателів на достатки та й живу кров християнську, а з дру- 
гого -- на саму невиирущу душу та й на трудові заробітки на- 
роду руського... Од сходу Й заходу чужоядники на нас напирали, 
та й не здоліли зрушити з місця углового каменя великого ру- 
ського миру, котрого давнина темними хмарами ще від науки 
вкрита, котрого настоящина туманить очі заздроща м, котрого 
будущина лякає людський недомисел. От ид сбму ж то великому 
тізу прирощені ми органично духовніми єпоминками, и додя наша 

була, та Й мусить бути, 3 ним спільня... - | 
Так-то воно єсть на широкий погляд з историчнбї високости. 

А ходячи низами, як Звичайно в повсяденному розумованью хо- 

двио, не раз и вважливий чоловік, ба й той, що має живу искру 
5 серці, задивиться иноді геть пильно на одробини великого ці- 
ОГО, та Й клопочеться з усієї силя своєї, щоб увесь розум тя- 
ущих на тих одробинах сконцентрувати. Сим, правда, робом усе 
ЖИтЬє народнбго духа провадиться, и нема в сбму великої хиби, 
бо з частинної роботи ціла робота духова віками складується. 

Оце ж й в нашій єдовесності, 3 самого ії початку, появляли 
"ямущі люде частинами ту правду, котра з'явилась уже, а ще 
біли колись з'явиться, великою историчною правдою. Була своя 
Прабда в того віцюго бояна, "о посилав своїх вояків зачерпнути 
Чемом Дону. Була та ж сама права и в тих давно забутих 
п9Аєгрях про двох оратів Струсів, поо котрих шілгірські бояни 

се Шшецігі ев безни сапепіїшт 58 іп шітатдче рагівт  
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шпоіалійшт ід, дшод сапібшг, ехринтепієв, у тих героіцціх після 
дтває кобзі уобапі, як-ТО ПОДАЛИ нам латинщитою перу 

а і учні, наші предки. Та ж сама прав Я на рущину латинські учні, равда про. 
вила себе и в жорстоких кобзарських думах, що ЗаПОВі ду ва 
лядекну пров у толі з гюобтвим тоском мішати. Загадувала бе 

козакам руський отченаш читати, віри "РАЄРАНОВЮОІ б 
ругу вічні часи не подавати, не знаючи розуму Господнії Мод. 
тви, а ще менше зпаючи, на чому стоїть віра християнська, у ку 
зона в поругу подається. Темпими ходами ДОХОДИТЬ кожен соці. 
яльтій юрганизм до зросту. Не тими очима позиратиме потодо: 
наш на народні справи, якими позирали наші предки, п сама 
правда, котру ми поспіль 3 кривдою це раз одним спасентим 
имям величаємо, ще, може, в семи горнах тямущими ЛЮДЬМИ, я 

те срібло, переплавиться. Абсолютного присуду вже й за нашего 
часу универсальний позитивизи боронить нам у науці. Резудьти 
навчатиме нас исторні біли, ніж відособлені факти. Затим п ну. 
сишо ходити сторожко коло євоїх принципів, не козакуючи в спо. 
весності, як наші предки козакували в міждонародніх, церковних 
п социяльних справах. 

Українські принцили, ся рущина, визвана до житья на світі 
запеклою польщиною п завзято на піжецький лад московіциною, 
пішли в-гору з сорокових років нашого столітья п за тридцять 
хіт роспростерли свій уплив на руський розум до значибго вже 
ступня. Нехай глузують з них одні письменники, нехай їх зпе- 
зважають другі; нехай инші знов підійнають над усяку ніру в-гору. 
Ми тількі збаєм, що коли вони постали, то й мусять на щось 
стояти, п нема тієї сили на світі, котра б сказала ім всемогуще 
ОЛОВО 1 (жать, зникни, не будь! Знаючи ж добре, що її найменшої 
травинки не зможе піяка власть викорешити, щоб не було й та 
землі, півлуйнося про одно те, як би нам осягти дивлу п песто" 
Мвану прояву з усіх боків. б свій розум ба п в тому, що лях! 
пе знають міри в вихвалянью своєї старовини п своїх словесні 
чоткв; та біли розуму в критицизмі, котрий п святі поги, Ма" малеваш на воздусі, ставляє на ту землю, що по ній ми Са»! 
ходино; а високі помисли героїв старосвіщини єднає З убогим 

а конк Злидепного, або завзятого п ожини 

довго йшан б ми их нн ан дареаже ор го І б м 
хутко до такого М хну заолирез Р той б ве тишя, з котрого нікуди білі, як на сало небо, ступити. По землі хо га й Об? нашого духу простори - Ддтимем розумом довше, а 

рніще рід того, котре малярі малюють,  
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ші ЧОЩІ 8 МОЛИТЬОХ (СВОЇХ озпрають. (Дак годиться ж то нам споглядати ОДНИМ б ча Снлу, а другим на деміць або па хиби уашої старосвищини. " ма їй в результатах, й хиби, чи номіць, у тону сліпому завзятьї, котре загороджувадо дорогу социяльному 
прогрессові. Недавно ще старосвіцька елоквенция вчила пас тількі 
хмити аптичніх героїв, а великий пост нашого часу, похваля- 
кчи їх пОзприш од ншших, мовляв правду, що коли б зопи ожили, дак перш усбго нас би повбивали. Троха чи пе так би було Її 
тої, Як би народня українська муза викликала 3 того світу па- 
ших лнцарів-невагирак, почавши від братів Струсів та Й кіпчаючи 
остаплім січовим гетьманом Калзнигонком. 

До такого погляду на отаровичу по зароз доходить тоїї, 
колу в ШкКОДі но волено Й згадувати про запорозьких  розбіпнак, 
їето Їх аж надто вже густо титуловано. | Неволя ШКОЛИ, поволя 
цепзури, певоля громадського погляду або й адништистрацні самої, 
робить, що її розсудлива на все ипше голова заходить у такі 
хмари, начо п ще пе витверезило ціле столітьє від того хиело, 
що туманив найрозумніщі голови од дпіпрового Нізу та аж до 
Вполи. Ну, та пе можна сказати, щоб той хуіль бував без про- 
будку. Горе тількі, що инші дж падто вже повитвережувались. 
9 одного краю кидались ептузилсти правди до другого, та Й зни- 
кми в пікчемпості, мов потушена пекра. От же були між гарячими 
людьми й такі, що, мов той Байроп, клали житьє за народіо справу 
тих ніщарюг, котрі зараз би іх обдерли й повбивалі, коли б устали 
пі їх поклики з своїх уславлених могил. Нічого вони по жалу- 
ви, пі на що пе озирались, вияснюючи старовішу або визбіру- 
ючи проміж тверезими правпуками шпяних прадідів по зерпятку 
диє могуще слово; а при тому посміювалісь їз старосвіцьких 
чурощів п боліли серцем за ту пемодську жорстокість, котра ви- 
гублювала городи й села, засівлючи в будущині саму томиоту, 
Ше про тих со пагадую, котрі зпані своїми словесними творами 
в письмонній громалі. Ні, між людьми мовчязними бували во нас 
ті, що дорозумовувались До Діла п часом бралиєь за піро, щоб 
АВИТИ поМмяД свій; та, вваждючи, ЯКИМ Оком задивилась певе- 
ча громада українських письменийків на старовипу, дбали тількі 

"РО своїх сомли, Для них вони де-що собі пописали замість піби 
жартів из козащипи, ШВопо таки Й буж жартами, та в тому пи- 
спи просвічує инде погляд и поважний. 

  

Уваги сі прописав я з того случаю, що недавно зпойдопо 
8 одпого Хуторяпина та Її прислано до мене рукописну кпиЖжку.
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. зе . "Б і "р 
у тій книжці помалбвані пером ї! трохи по арбовані КОЗАКИ, их 

й жиди, так як про них читаємо оповіданьях  очевидиикії, Колі. 
а до них додано подекуди словайи, ЩО ВОПО за малюю. 

івщини, ря 
нів, драматичні и способом, наче б то намалевані козаки ліж себе 

розмовляють. Нела в тих кунштиках великої малярської умур, 

сти. Такі вони собі, як роблять иноді на папері зація забаку 
дітям, тількі що крівава драма коливщини надає Їм ЯКИЙСЯ пора. 

бливий характер, а ще й падто, як згадаєш, що хтось-то пудру. 

вав собі про коліївщипу МОВЧКИ Й бажав пере' своїми очима по. 

ставити страшенні сцени, котрими козацтво подало в останнє сві) 
дикий юбраз у потомство. Оце ж, зоставляючи в себе даровану 

книжечку, посписую з неї де-що для письменної громади. Може 
п ій вопе здасться таким, як міпі самому. 

зотичить ть птн пон о 

На первому аркушику начеркано пером, без колбру, костюм. 
Повно в костелі людей. На передибму плану четверо гайдамаків 
вартують, щоб ніхто пе втік. Одни з киякою; другий з ножем и 

списом; третій з голою шаблюкою, тількі 3 хмелю не встояв ша 
ногах, дак ліг; шапка бму екотилась из виголеної під оселедець 
голови; а шаблюку лежачи підназ у-гору. Четвертий гайдамака чи 
колій, у кобевяці, 31їз на скамью богомільню и жваво стоїть, НІ" 
ставивши ногу в сапянці и настороживши єписа. Усі в шапках 
з випущеними на бік ковпаками. Люде й ксбндзи плачуть, стоячі 
й Осидічи, бо се вже їх на смерть у костел загнано. Уся тра- 
ГІЧНІСТЬ Нелюдської єцени изсередоточена на пятому колієві : С? 
приставивши ратище до катедри, изліз из ножакою туди, Де Ка" 
подія навчає Людей на таке добро, яке сам розуміє; и видно ПО 

ра ою гайдамака передразнює своїм казаньєм ме 

никвизициями, ла о вій тро зно претрави и цн о ній па Вкрай, До козадів уми АФ З Катівських рук и з гнилих темниць, Та ПР' 

  

ант я кг па (гаіпіє ч0 т. 1768, орізапу рглог Ійррошала і й 
ай, 1854, віт, 29 нТефсп хібіса, зувлейїзгу жо Кобсісїв па а роя 

Ї9уї затотайх 
іл 

уЇ 28тошайтопо іаті о50їу, гпіечуддаї оїтхеду. Дассупа)д від яісо згокіє шогаУ: Каіле» 
У адомзігі, Еотела ; 5 
Кіогаші тоасіполо о ртзу ойагад зріза з4КЇціу лозіаї; іейпуєй обпадапо, іі 9 

- 1 5 0, во 
У їй . і 

ую зоаіпівгао ба СН УС, вагон, ога аійаіле дату риїсипів риевісої 
споуЇціа. Той від дзіаїо п Каріїсу Х. Х. Вагуїїапбу", сі. 9"  
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ост ДОНИ 5 їх курені ту сану ненависть до церковних чучи- 
селв» БОТРА підіймала ЛЮДСЬКОГО духа на просвіту темної громади. 
Тв же За Карпатами по Німещині воювали розумом у підиогу 

задовавниму озлобленим, жадним крівавої помсти, а тут, між Дні- 
ои пи Підгірьєм, впивали в душу одно сліпе завзятьє на кожного 

хто проповідує затинство. Голод и злидні, опияцтво и розбишаць 

(во Квашилбсь ДО Крівавої оборони, мовляв, благочестия, й зложи- 
сь у пЯНИХ ГОЛОВах така еФилозоФфиЯ, що була еквивалентом 

визозовиї юнквИЗИТОРСЬКОЇ. Ось вона вимовлена 3 кебидзівської ка- 
тери на науку всякому фФанатизмові. Під малюнком крівавого 

казподії читаємо В тій книжці таке казаньє: 

зВо ння Отця п Сипа и Святого Духа. А що, вражі ляхи? 
оборошив ває бзус од наших гармат? От ми и в Умані! Буде п 
ря Україна наша. Заховались дурні в.костел! Ну, молітеся ж 

своєму бзусові. Бачте, він и одвернувсь, висячи на хресті, щоб 
по таких появір й пе дивитись; а козакам сам Спас пречистий 

помагає, Чи чуєте, як тупотять по-за костелом коні? Ото ганя- 
ються козаки за поганцями. А ви, прокляті кобнзове, чого поскри- 

ововалсь стоя? Ще ж ми не деремо з вас лик. От и"сонечко 

праведне у вікно вдарило, Гарно жити на Божому красному світі! 

|А ви не дали нам жити, окаянні: ви нам освіт хотіли темницею 

розробити, Оттепер же ми вам разом и за те оддячимо, як ви На- 

швайка в мідяному волу спалили, як ви дітей козацьких у каза- 

шх варили, як ви серед Варшави козаків колесували, шкуру 

о8живих лупили, жінкам їх одрізували груди, и тими грудьми по 
пиці чоловіків били, як ви з жидами орали нашими батьками лід, 

як ву іх нашу благочестиву віру запродували...") А ну, Дороше! 
годі тобі хропти на ввесь костел! М ви перестаньте хлипати, 

гарні панянки! Й ти, органисто, не туди так жалібно! Усіх ває 

|Поколемо тутецькі, як свиней, перед вашим бзусом; До НОГИ ви» 
"ріжемо! Коли ваш бзус старший од нашого всемплостивого Спаса, 

МК цехай за вас застуриться. Амінь". 
і 

І. 

із околиці 

На другому аукушику зроблено пером кунштик | 

ня 
Зза коми- Умапя, Лід Умапем річка Гуненка заросла комишами. 

, р   і інські чаючи 
їми ХамМороми сповнені книжки українські, зрочЕ б. 

уст оттаких, лк сб, ревпителів благоч 

свідомих речи, 

. 

нн часу, а переймало такі видумки З 

"ТВОЇ міри, ба й од козацьких кобзарів, ліодой ТОМНИХ й М?
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шових плавнів устають над Уманем дими, То гайдамаки ЖИ вон 
школу з трбх гармат бурнаи, бо в епредна орізни Жди засіци и добре оборонялись; а зпов йиші колії СОЛОМИ До лбхів наноси, 
щоб полушити оружпіх лодеї, котрі ші у руки ке давались, Сірі 
дими совце, сідаючи, проміпем у-гору бе, и в-горі вороньє осві. 
чує, що поцад трупом веться. Се -- Фон картини. На перегин 
плану молодиця в компишах криється, а поза комишами бовтаються, 
шукаючи її, гайдамаки з ратищами. Була під той страшенний ца, 
удова доктора Бондині в Умані. Перебравшись по мужичі, схов. 
лась у комишах. За нею побігло з ножами ДЗОЄ ХлоПЯт гайданаць. 
ких, та вова в іх ножі повіднімала опо пиці наляскала. (ца є 
ті хлопці привели своїх батьків. Підпис доповнює кунштик, зро- 
блений з оповіданья наочного свідка.) 

Один слончик. Їй же то Богу ж то, оттут на купі вона і 
срділа ! 

Другий алоючих. Так як жаба очі на нас вирячила. Ми по- 
лякались, а вона ножі Й повикручувала в нас. 

Один гайдамана. То-то, матері вашій ковинька, що пови. 
кручувала! Які з ває будуть козаки? 

Другий гайдамана. Як вона Й не злякалась, бісова Ляхівка, 
евяченого ! 

Одни алончин. Ще добре, що не черкнула нас по шпях. 
Другий шлопчні. Коли б тепер міні попалась! я б її чед- 

копув! 
Один гайдамата. Та годі вже нам бовтатись! Пропадуть мої саплиці. Се ж из самого папа Младановича. Гонта звелів ніні бго 

вінчати, а я кажу: , НІ, добродію! шкода одежи доброї, та Й ро- 
Зув бго Їй роздіг. Оце Й шапка на міні губернаторська, а жупан пан Гопта па свого коня забрав, хоч и так уже ввесь був пі! 
іНОВКОВвиМи робронами то-що. 

Другий гайдамана. Справді таки, що годі. Вже Й сонге 9: дає. Кріз дими наче кріз сито світить. Нічого й не видко в КО: мишах, 0, вража дітвора! упустила аяхівку. Не буде з вас добрі: 
Вертайнося до дому. Тай саме повиставляли меди та вина 3 ХЄХіВ: 

Один гайдамана. Та й вертаймося таки, брате. Тут п 06 нас чорта візьтуть Її в почі, ,, 
са прі найдамака, Не візьмуть, брате, Не що бо міні й 

досада! Шожі свячені: пе приступить ні один чортяка. 

  

) Плед імапалїга, рас; таосатево ЗуіадКа, зіг. 36.
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бдик  сЛлОМЧНЕ, Ось де вона, тату, и сиділа, 

зпати» Й 
Другий тлоючий. Коли б ми не буди поза 

уас ножів пе повикручувала. 

викручувала. ік почпу тебе крутити за левержет, дак зпатимсш 
козакуваньє " 

Другий гайдамака. Та вже й вона ім добре чуби понами- 
рам 

Один тлотчим. Коли б тількі чуби; по пиці так мепе наш- 
ска, що краще й не треба. 

Другий шлопчит. Вже перестали 3 гармати бити. (Ходіно 

боржій, Пвасю. Може которий жид притаївся мертвим, дак ми но- 
хев лід боки, щоб не Лукавив. 

Один гайдамака. Бач, Їосппе! кажеш, не буде з хопців 
добра! Наче старе вигадало. 

Другий гайдамака. Та коли б же Бог дав, щоб наша наука 
не пропала! 

От и кубло 

грузали, вона 6 у 

Ш. 

Третій кунштик малбвано пензлем. Ніч. Густі хмари на пан- 
ський двір, мов туга па серце, налягли. Через високий частокіл 
теинпії будинок двома віконцями світиться. Під ворітьми -- купа 
коліїв. Поперед куши старець каліка, без правої руки и лівої ноги. 

Вітром на бму малатьє дране тіпає.  Нагнавіни вітер хмару на 
ххару, відсзонив клаптик неба. Місяць серпом визирнув, щоб за- 
блищати на гайдамацьких еписах п в страшних очах каліки-старця. 
Показуючи коліям лівою рукою па будинок, старець таке до них 

промовляє : 
Семеро нас так покалічепо навхрест и пущено старцями 

на острах модям. Здерли ми панську гоєподу під Коднею з січо- 
, виками, та, на лихо собі, старими медами й новпивались. Голова 
поча їй твереза, а поги не несуть. Вражі ляхи про такий, мабуть, 

случай одержать шмед-спотихач. Нас и похапалі. "Та , лежучи 
з шпиталі, як пас вигоювало, шоклялись ми Пречистою січовою й 

- міжигорським Спасом підпалити ПО костелу и по панському двору, 

а хому Бог поможе, то й білш того. Ні па що вже ми краще 
Ше здалися. Се вже я, папове братці, двадцятий будинок лідпалюю. 

Мтер як раз пз за клуні. Добре ви вчипили єсте, що роскидачи 
місток па Росі: не вадоспіє пан з падвірніми козаками, як поба- 
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чить, гуляючи на весідьі, червоне небо. Людей У дворі з пів і 

Собаки мене знають. Вештавсь я тутенькі частенько, дак" " 
неле й по сліду за хлібом провожають. Оце ж я зайду зза ко 

та пущу червоного півня, а ви, брати МОЇ, СВОЄ діло пу 
Блатаю тількі вас -- не вИПускайте з Пожару  лядських та 

щоб теє кодло не розводилось. 

Один гайдамака. Та годі во казаньє казати, учених учить! 

Вітер холодний проймає, Жидівська горілка простигла в ЖИВ б 

закіль той міст роскидали, ! 

Другий гайдамана. Й жидівська шапка тебе, Свириде, пе гріє 

Третій гайдамака. Та ось погріємось коло поломия, | 
Одни гайдамака. У мене тількі руки померзли. Коли б швиме 

коло павських скринь погріти, 
Другній гайдамана. Ти все про гроші клопочешся, Панаєв! 

Гроші дурниця. От комі б усе панство вколоти: не носіли ( 
тоді козаки жидівських шапок. 

Третий гайдамана. От же вже Й димом потягає. Що за 
бравий козак був би з Харла, коли б бго не скалічено! Не стар- 
цен, Палієм би Єму бути. 

їх 

Дамій намалбвана діброва. Місяцем її проєвічує. (Під дубок 
купа грошей насипана и питкою навхрест перепята та колочкої 
й попритакала. Над купою вартовий козак ша ратище охилився. 
Думає козак вартуючи таку думу: 

й зго зицівські та панські грошики! ось де ви опинилии! 
і олива знов на Вкраїну, пявки людської! Викоренпив був ває 
з мельцицький з Нечаєм та Палій уз Дорошенком, а ви таки Знов 
рану реалвяя Се вже я девятий десяток роспочав житі. 

ї 
; : 

у б я арку СТАПОВЛЯТЬ нає: не заспить старе, та й гроші 

та жиді Щог Про душт спясеньє треба думати. Коли б оце хі 
ре, Бо ца вирізати, пійщов би па останці віку в ШПечер- 

Х 
я . с; 

на Вкраїні ж я Як спогадаю молоді літа... Сумно таки Ста 
я налівщини, У полі хиба з білими кістками бух затовориш, а в селі . сподівай дій 

що-цочи, Дак во дівайсь татарви зза чаєтоколу  ЩО-А!? 
», | Б г; 

Єва. Ніякий біс Ля жо яка! Мапа не побачиш від Балти аж 49 Ко 

тобі не вказує; що хоч, те й роби. Ніхто Ті" даним тебе не запас 
за Хиєльциченка руни, ; МОВЛЯВ, стала Україна, звелася» 
ії а яке добро и слободої! 
її осадту 2 ро з того, що пан й 

ди чи? Тепер ПОСІДЬ у Єго на грунті три годи без одбутіу:  
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са КОЗИ хочеш но м ПО ДНЮ в місяць панщини іму 

зублику ) й що г чанщяші за Дніпром не знають 
піданства- Нехай и в я етьманшипа буд . Нехай и віра буде 
сама. ТІЛЬКІ блаточестива. то видумали упію, та Й силують по- 
ів до Увії- Попи ваші, МОВЛЯВ, Заволоки, темні люде, пяниці. А 
що нілі ПО ТОМУ, Як піп пе питущий? 3 пим ні побалакати, ні 
що, От видумали по сблах народ навчати, з образами, з коро- 
гами па майдані стануть, Казаньє кажуть. Воно наче Й добре, 
що нолодіж під старих людей, під батьків та матірок підклоняють, 
та щоб не волочились, щоб чоловіки жінок татарам не продавали, 
щоб чотврох жінок заразом не держалі, та щоб чоловік жінки 

саної з Дітьми не кидав задля лугового дубовацья. А все той 
унисел, щоб нашу віру православну викоренити. Не казали б 

рхого про них шечерські панотці, коли б вони були» добрі. А 
улієвського титаря за що спалили? ШЩо тількі лядський антимине 
узав з церкви та одвіз до преосвященного в Переяслав, дак за се 

нучити й палити? Святокрадець, мовляв. Який він святокрадець? 
Не з благочестивої, а з унитської церкви взяв він, потай миру, 
атимнис. Чого ж бо вони підмовили отця Остапа? Поїдь, Остапе, 
з Полщу та висвятись ча унита, іобіе Іеріє) Рефлів!?) От тобі 
й Іеріс), що тепер висить на одному трямку из жидом та соба- 
юю! Вже ж таки на щось благочестиві манастирі позаводились. 
0т у Мотренинськім лісу, в Жаботині, в Медведовці, У лісу Лебе- 
і, у Мошлах між горами. То ченці хиба дурно навчали: ,9бун- 
туйтесь, дак й в ває буде благочестиє" 77) Та й Золота Грамота 
ві цариці так прописує: ,Велік світ Государиня велить різати 

жида й зяха до ноги, щоб и не смерділи на Вкраїні".") От ви й 
росторгувались, пани ляхи, на чужій землі, що позаводили скрізь 

торги та ярмарки! У козацьку кишеню грошей лз жидами ранда- 

рем опаторгували, "Тепер оці купи грошей подуванимо рівно між 
оУсіна, щоб не було ні вбогего, ні багатого на Вкраїні. Нехаї и 

сам пан Гонта не квапиться над нами панувати. Буде знов так, 
у анна п 

.. 7) Такі моволикі одбутки підданські прописані в пабчного свідка Ноєсі італ» 

Мі (зіг, Т1). Видавень Залисок о Юзжній Русі, в 1813 році, росшатувар сам старих 
аядей по Вкраїні. Вови оповідували бму пре такі ж самі одбутки м ке зважали іх 
іт, за панщяну. ,Панщини (мовляв) ніякої не було". (Том 1, стр. 143.) 
з це веб прописацо з народиіх уст у Затиекає о Южній Русі, том І, 

2, 

7) Онавідувалі так старі тодо ще в 1513 році. Там жо, стр. 262. 

З) Там жо, єтр, 149. п 

є» 21  
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як було за козацького батька Хмельницького : не буде ні пана, 

мужика; всі стануть рівні. Дав нам такий заповіт батько Богдар: 

багатого дери, щоб не багатився, З убогим ділись, щоб не біду- 

вав; то й пе буде лучче и не буде краще, як у нас на Вкраїні, 

(Талише буде.) 

  

Литературні звістки. 

-- Пастьщсков Богословів -- налшсаль Дро Юліано Пелеще, гр. 
кат. свяшщеннико -- За соцзволенісма сф благословеніемь  преоселаценнихз 
Ординаріатбвз Львовского г Поремкіского --- першій п другій витускі-- 
накладома автора -- ШЮтьдень, 1576 -- 65 титографта 00. Мехаитари- 
стбвз, Сайдля ші Маєра. Сторон 262, в 8-ку. 

-- Наша хата, книжечка для русскида дитей -- уложиві Мита 
шла М. Клемертоваичо -- Львовз, 1876 -- татом Ставротцгійского 
Ниститута. Сторон 126, в 16-у, в переплеті; продається в Ставро- 
пигийській книгарні по 36 кр. Книжочка ся містить в собі багато ко" 
ротеньких статебк в тім роді, як автор пише в своїй газетді для дітей 
Ластбека, п призначена передовсім на школьні нагороди, до чого ВОЇ 
й годиться так змістом своїм, як и вложеними в текст численним? 
налюстрациями та й гарним, літографованою виньєгою украшених Те реплетом,  
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собу сторопу м вповияли, що з праронаям богоспра 

устайності: в одній книзі попадаються 900 одиім одпости й за сов другій, мо хождий Са продметі зовсім пиищі вираженьл, я! ОО Мо 
може вживати того пбо ишпого СПОСОбФу. «Лпм протитиики Си 
залися доказати, що церква, Пе ния б Тологи, ПО змо, 
здоржати, правилитості в своїх богослу жебних  каигах, а пи 
мим звертали ма колОчиСть ШАНИ шим яко атому Голі | 
Могила постановив, щоби в будуще кити богослужебні ПО даваду в друкарню без порегляду й порівнаньт 3 грецькими перо ТВО ру | 
побоз бго благословонья ; сам вій особисто займався іх пороги. 
дом, В 1629 р. Петро Могила видав у Служебитсьв, одобренуй 
на Київськім соборі нитропожром Товом «Борецьким І ПОЛУ допо. 
руськими єпископами. Сей ,Служебникь" відзпачався від давній. 
ших тим, що в міх Додано дотиютичне обрядове обяСтеньє ду. 
тургиї, котро написав оди з учнів Могили, Тарас Земка. Таких 
способом, руські свящонники дістали в порший раз ОДПОСТаЙу 
провідпу книгу для відправи літургні, а заразом могли те розувіт, 
що відправляли. В десять літ потім, 1639 р. Могила, во яко 
митрополит, видав другим виданьем свій ,Служебиштья, значіо 
номпоженій  єктепиями п молитвами, зложеними на ввакі злумі 
жизні. 

. По Потій 

(Дальше буде.) 

МАЛЕВАНА ГАЙДАМАЩИНА. 
Саовееннй забутої незнаного автора. 

Подав письмешній громаді ЛП. Кулійн, 

  

      

(Дальше,) 

У. 

; Непа, може, она світі кращого народу, як наш українськи. 
Саме йго завзятьс страїонне вказує най, що спла духа в йТО 
велика, Та рідко ж хто вмів тією силою користуватись, --- ЖИ? такиї девенець, як чубатий Святослав, або такий певипрака, 7 Петро Сагаїдашшиії. дався віп ім до руйнованья Й плійдру вані 

зорогів , руської землі, д білш нікому ні па що культуриє 5 здався. Тількі святі подвижликт давиі впоїли в бго віру, ЩО В Як' 
би одежі латипетво до бга пі підходило, буде вопо онапа. (о З 
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а держиться він ен кни ВЄЛИКИМ своїм серцем, коли не зовою; АРВНІХ СБОЇХ НаСТавників, що справді бували чоловіко- побняні» СпрОЗАЇ убогого п сирого запомагали, - настав ляли, обо- 
уми.  Примитивший ваш люд український п досі, а через що б привитивен ? Бо вся нсторпя України була петорня оборони, Боролись наші предки на взгряничьях пз чужоземщивою ; боро- шся ж 13 ВЕЮ П В середині землі своєї. Поробдено чужозенцями серод нас багатих и значніх задля якоїсь культури, котрої люде 

прості пе розуміли, а ве розуміли через  щкільню зневагу рідної уови Задля чужої. Стались нам: чужозенцями п паші архиєреії, Кушився люд У городах проти архиєреїв братствами, а по селах тиькі цурався шової віри, що звалась унією, цуравсь нище більш, ніж атинства, М саме пмя укгі зробилось бму ненавидним. Теиний, 
неписьменний, відособлений духом польскої конституції, яко ріеїз, повернений мало пе в бидло, диким звірем визирав наш хлібороб уз свого села на жовнірєькі переходи, на панські усобиці, на козацькі транзакциї з панами, а дождавшись Руїни, руйнував за- зюбки жида рандаря м пана багатиря. Цопи тим часої, такі ж, шо й сам він, неуки, такі ж більшою частипою, як и чорне по- спільство, злидарі, шептали бму тількі про лядську віру, що вона тіснить православну церкву п стародавнє благочестиє, а хто п як тісвить, вони Й самі сбго пе тямим. З другого ж вуха ченці підучували мужика й козака так само ж. Бо злидні допекали про- сті ченцям, як й мужицьким попам, та Й ремствовали вони, що багато павовитих  нгушенів поприставало до унії, а разом и за- зидували ченцям-унитам, що їх и король и вельможні пани своєю Заскою пригрівають, и живеться ім не по чернечі: було з чого роскощувати. Оце ж наш давній хлібороб и вбогий ремесник, Хержачись предківського благочестия, пробував темним и розозле- 1 На все панське и лядське варваром. Які буди початки куль- "Урб по Вкраїні, він того не бачив и не тямив. Дихав пекіом а лядську, а ще більш на унитську віру, и як переважили ко- зами ммяхетську силу за Хмельницького, ринувсь пустошити свій . Край незгірш од татарви. Такого спустошенья, якого дізнада , Україна за довголітибї Руїни, не бачила Русь и в татарське ли- 2 Жоаїтье, Одійшов лівий берег Дніпра з Києвом до Москви. Право- 

р беріяьє, рідна земля мозацьного балка, оддепа ляхам безлодною. чали пали Дбати наново про ії колонизацию, та Й батідуже Ти ЧО те, що до їх посходиться той сампії люд, що зруйнував їх 
- Предків, Вертавсь нарід у польску Україну з моєковської Гет - | чанщи ; вертавсь из-за Сану й з-над Висли; вергавсь пз Під.    
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гірья й 3-3 Дністра, та й приносив З собою споминки про пе 

як колись унити одбирали щеркви В благо пестивих (найбільш б 

Припетью, де вбито за Є й Кунцевича); як жиди всі 

щляхи позарандовувалі; ЯК козаки піднялись ніби-то за 

ляхів и жидів вирізали. Не 

козак 
віру. та 

знав народ, що В документах ко 

пописали королю жалоби шніші, що козакам кортіла воля, . 

віра, що козаки тоді вже ВІрУ огласили, як усіх мужиків до су, 

скликали. Се му було не в тямки. Не в догад бму Її те 

козацькі кобзарі, вихваляючи царство своїх патронів, роспро, 

стерли на всю Україну запечатуваньє церков, ЧОГО В козацькій 

Україні не могло й бути, а жидів-рандарів робило товаришану 
унитської фанатичнбї ієрархпі, чого також ніколи не бувало, Оце 

виспівували внуки хмелничан та нечаївців СВОЇМ єучасникам такі 

дива, котрих нсторпя по актах не знаходить, прибавляючи ба. 

тацько Й від себе. Що біші взводилась Україна, пустуючи 

в своїх злиднях, то білш фантазня позолочувала предківські часи; 

и здавалось темним людям таке, яке здається вбогій шляхті в гі. 

свях м словесних деклямацнях про золоті зигмунтовські часа», 

котрі пе були в речивистості навіть п єрібними, а хиба желізним, 

Мов на вулкануватому грунті, будовала свої двори господарюваті 

шляхта по тій Україні, що не перестала ще предківськими костя- 

ками хрупостіти, а несвідома мсториї края, котрої ще Й досі г- 

разд у нас ше знають, хапалась у друге за цивилизовану увію, 

щоб розігнати темряву нецивилизованої, та кріпкої віри народні. 
Було не без задору з обох боків; було й не без підучуванья 

пароду від притиснених, чи завидливих попів п ченців благочести- 

вих. У гайдамаччині одригнулась Хнельнищива, и взнавіши добре, 

як діялось за Гонти їй Залізняка, ми догадаємось, - як діялось 33 

Хмельницького --- догадаємось про те, чого не записано ПО Лїто- 

тшусях п диарнушах, про те, що попалено вкупі з городами, ко- 

стелами, церквами и панськихи замками. Тим же то Й мусимо 40 
неї придивйтись, яка вона була цяця серед колонизації, ЩО 10" 

стала ще раз на Вкраїні великою працею кращих людей, Хоч? 

не без примісі до неї всякого ледарства, котрого доволі паплодо" 

лось у безпутній речі поєполитій польскій.  Незнаший автор Прі" 
ДИВЛЯВСЬ по свобму н, як показує пятай кунійтик бго, ме 340)? 
мо про таких панів, котрі вміли тількі роскошувати, поідаючи вує 

з худобою й живих людей, як мовляв псальмопівець: Ядяте люк 
моя 65 снідь жліба. На сбму кушитику вималювано фарбами диву 

опочявальню папську. Коло великого люстра висить парсува ко" 

ронного гетьмана з бухавою, мов на сторожі своєі потожностії 9) 

,  
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ко крові: Та не нрражанам булавою, а добрий розумом чи- 

хетська кров забезпечується від нішанипи 
ста шлях чивальні, на ТОМУ ку і 7 зрозвю: пові, 
Б панській опо б . І в у УПШтикові, бачимо височенного 

дійданаву 5 чний ї р зни зверхоп сягає вельможному пану 

у ОЗ уау; а Гарна пані, Утуливши лице в долопі, ридає, слу- 
каючи КОЗАЦЬКУ пропозицтю, Несподіванно гість увійшов до неї 
з той ЛЯШЕЗІЙ покій, куди мав доступ тількі ясновельможний, и 
привітав ії таким СЛОВОМ: 

"Здорова була, ясновелькожна ! Чого зриваєшся ? Слуги твої-- 

паші приятелі; Не зривайся кричати, Та й на лиці якого біса 

зіма? Коли зарушянилась нашою кровью, то Й пробувай з тим 

демо на ЩОКАХ. Може, пе знаєш, хто я такий? Не одвертайся 

та споглянь на мене. Я той самий Омелько, що молоду жінку 

дл до покоїв, а самого приставили грубником до корчни, па 

поталу жедюзі. | Хиба не зпаєш, чого моя Палажка втопилась? 
Того, що твоєму панові мазо було такої кралі, як ти. Мужича 
жінка злалась бму краща од ясновельможної. От же, як придививсь 

я на тебе зблезька, дак п ти незгірша од моєї Палажки. Що ж, 

добродійко! тепер я вже не такьй обірванець, як було під корч- 
кою нноді ідучи бачиш; тепер ви трохи порівнялись. Бач, які на 

ціні саєти під хлопським кобеняком. Се з твого пана. Сієї таки 

ночі зуспіли ми бго в гаю; дак він виліз из карети, оддав міні 

свої сапянкі 3 ніг, свої саєти, оданашки, кармазини, та Й нака- 

зав, щоб ти, ясяовельможна, вволила мою мужичу волю, так як 

оя Палажка мусила Єго панську волю вволити..." 

МІ. 

Не з добра співали козацькі кобзарі в Хиельнищину, що лях, 

ностивий пан, хазяїна у копю шию відсилає, а сам з бго жоною 

| не подушках почиває. Бувало доволі зроблено всякої кривди по 
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Вкраїні, закіль розгорідось те поломьє, що й правого вкупі з ви- 

нуватим пожерло. Так бо воно па світі діється, що наша розумна 

прапя обертається на користь ше одних таких, що достоїіні за- 

працбвамого розумною працею хліба; знов же й безумне наше 

л9КкОміствО шкодить не Одним шкодникам, а вебну товариству. За 

шапії зедачі вчини мусить свого часу товариство поплатитись, п 

сбго суду піхто від бго не одверне. Так платилось багато До- 

брох людей у Хлельнищину за лехачі вчинки таких, котрих за 

вИТЬЯ добре шановапо и 3 великою честью поховано. Сю правду  
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5 і - 3 і 
В 

знали вже й за часів Іова; б0 віш тако нам Из свобі зн 

инни переказує: 

У день суда лихий по погибає, 

ТП Божий гнів ледачого минає. 

Хто праведним бму допік би бдовом, 

Воздав бму за всі бго неправди ? 

9 перепихом несуть Єго на мирах, 
И згорда він пз каменіо говорить, 

Сю затемнепу шнедотепними  теологами правду відкопача за 
ветхих кпиг нова наука социбология. Вона зав УЧИТЬ, що й а 
всяке порожиє слово, котре промовить ЧОЛОВік, воздається цу 
в день судпий, тількі учать наукою позитивною. О-ДПЯ МИ і 
плачуємось за все, що зроблено педоброго 3 давріх давен, у у 
симо відплачуватись: бо не вміли одпо юдпого пильнувати, дог. 
дати, піддержувати, навчати ; а великі катастроФи роскривають ом 
Й таким, що сієї правди нілким словом ім не втовкмачніц, Оце ж 
якийся там нап ласував з переваги своєї над убогим ЧОЛОВІіком, 
а навпослї довелось бачити добриві людям, як серед умансько 
різні шдеїкаїпе дату рибісапів дзаїсопо", Здрігаємось ли ПЛ 
результату, а Темна бго причина од нас укрита. Такиу всякому 
трагичному випадку муєнмо вбачати духовним ОКОМ те зерно 
кривди, котре дало страшенний свій овощ розлквом сліз п крові. 
Ог хоч би й народня ненависть до латинців. Не вже вопа піщи 
3 самого тількі завидливого пашепту ? Ні бо, Ще тоді, як псиро- 
рівські декреталиї пописано, зачинається таємниче, черевате буду- 
щивою, ворогуваньє. Чи багацько ж ш Григорий Гильдебрант шо 
робив добрих пастирів з нежонатого попівства? | Зуміда римська 
курия вповажнити своїх ніби-то бездітних апостолів перед латил- 
ським миром, та ніяк не вповажнила їх ні перед шімецьким, 1ї 
перед руським миром. "Тридцять рокін лилась кров за римську 
праведність и німецьку волю, та не ведике добро кріваних пото" 
ків м для тієї волі вийшло. Наші люде з огидою дивились на 44" 
ТИНСько священство не з підмови бго завидників, а з того досвіду; 
БоТрого нійким казаньєм не затуманено. Чужі жінки, ставиш кобі" 
ЗІВСЬКИМИ наліжницями, стались нішцими проповідницями  пеназиєті, 
ДО ших Між усіма чесними батьками Фамилій. Попів своїх, що ПЕ" 
ХИЛЯЛИСЬ ДО них У єдность, уважав кожен зрадниками шервої осо" РОГИ  ЖИТЬЯ (МОДСЬКОГО --- ціломудрия. Не великої на єс треба 
було науки, щоб по плодам їх познавати їх. ШРоскошами манні? 
ЛОТИНЦІ наших попів до єдпости чи до уп; пихою заслїплялії ії
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з збагачені перед очима у вбогих попів упити Б 
бились народу МЕНКОДЕННИ » З КОЛИ хто з ренегатів, з тих 

ровляв педолятиків скакав у гречку: : Дак один такиї случай па и 

ою па ВСЮ НОВУ, ЯК-ТО Ш Звали, віру, на ту упію, ко 
в собі, яко наука храстиявська, пе мала пічого корж б. 

цого Упереджені були прості русини против латинства ї за- 
овго 49 іх ЄАНаньЯ ДВОХ церков між себе, и найбілш тим що 
цежонатого пОПа Вважали люде більш за соблазнителя, ніж а па- 
стрів а налаганьє  Хатинців на руських попів и чепців зробило 

саме ИМЯ вателита зайкою між пими, Певне діло, що тут уже 

допо в ченці ВіДДЯЧНаи своїм грабютелям або подхитичним наший- 

пикам за пОВертаньє їх Од старої восточнбї святині до нової за- 
хіпі, Котра була святинею для всієї Європи, тількі не для Русі. 
Цористувавсь ненавистью народнєю Хмельницький, мстючись на 
панах За свої Обиди. Користувались нею так сано Й Желізнякові 
колії задля свого шарпанья. А де-які случаї підснічували огонь 
зорогуванья віри з вірою и в людських очах оправдували. козацькі 

і гайдамацькі розбої над шляхтою, над усіма латинцями, пад уни- 

тами п панськими рандарями --- жидамо. Один з таких случаїв 

автор малбваної гайдамащини змалював у шестому кунштику п ви- 

зсшів свій куништик драматичним підписом. 
Мужича хата в ночі. Коло печи молода жінка, в одній со 

рочці, світить каганцем, а чоловік, уже сивий, волочить по землі 

опа за патли та Й огріває макогоном. Двоє дітей визирає через 

коніц. Піп уже й без чобіт. Захопив Єго чоловік на спочинку. 

Ось бго й мова: 
Чоловік. Еге! так воно и є, як мічі казано! Бач, на що 

кебнзм навертають наших попів до унії: щоб ншли їх латинським 

сйов. Уже бну й чужа жінка зпадобилась. А світи сюди, сука! 

А вилазь, цопе, з під печи) Чи тан же тобі гоже? сь я тебе 
висвячу назад у нашу віру. 

Пів. Одунайся, Мироне, не возлагаї руки на власи рукопо- 

зоженні, 

Чоловії. Ось я рукоположу тебе краще від того бискупа, 

ЩО по дві макітрі вареників уминає. 
- 

їнна, Мироне, батечку! не бий же бго пе голові, ато 

же тим самим 

осуд 

й 

як
 

вієш, 

Чолові. А ти, ледача, думаєш, живим випущу? Світи, л0- 

МаЩІіЩе, не сунься до порога! Там наймит колком двери підпер. 

Пін, Мипроне! на страшному сулі одвічатимеш ! 

Чоловії. Ось ми вам страшний суд справино"  
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Жінка. Ой Миронпочку! уже ж він й замовк. 

Чоловії. Зомовкнеш и ти В мене, пебого. Ось постої, ям 

одрубаю бісовому упиту ГОЛОВУ. Вже міпі одпа дорога, Я, і і 

кою невірою жити, Дак зує ЛЯХІВ та мо розбивати ! б 

Жінка. Діточга ж мої! рятуйте мене: 

Чоловіх. Не вирятують од вка твої попепята! (сь а те 
одружу сокирою з другим чоловіком. 

УП. 

Гріхами темпими, незнаними псторпі повиковувані ті кої 
що перед ними здрігається историк. Коли неосвічений наукою ре 
спи з'являвся диким звірем, інукаймо сбму причини в загедбаво 
бго народнбї освіти й в заклікавью ДО такої науки, котра буч 
чужа й бго предківським споминкам, и бго громалській темноті, 
З себе самого мусить розвинутись номад и звіролов. Помагаїї биу. 
висока культуро, та помагаючи памятай старовину бго; ато зро 
биш из Єго господарське бидло, котрого нічим людським не Вир. 
ниш, як здрочиться. Єтрашенна исторня Великої Руїни, що по. 
стала з Хнельшищиною, була б наукою єпасенною для культаво- 
ваного польского товариства, кохн б воно розвинулось пз себе 
самого. Ні, воно таки держалось за чужу полу, силкувалось пз 
Русі виробити Польщу, та Й виробило тількі гайдажащину, Добре 
мп знаємо, що польскі мисспонери в Україні бували лютьми ної 
праветнохи. Знаємо Й те, що польскі колонизаторя зру йнованої 
козацтвом України бували високим взорош гуманного господарю- 
ванья. На школи и науки це жалувано вегиких видатків 3 па 
ського екарбу. Поставлена рядом из сією тихою Й щасливою ка)- 
тиною картина Хмельнищини й Паліївщини, на наш культурній 
погляд, здається раєм поруч пз пеклом. От же чогось (а чого, 
пехаї спогадає тямущий н розумний) стагнений и приваблений ші 
давні пожарища люд український не дав себе вкоськати ні побов- 
ним казнодінм, ні гуманним колопизаторам, ані ученим професора». 
Він слухав цопа заволоку, як той йму про кнівські печерські Дт 
оповідував; нахиляв ухо до січового розбишаки, як той про дик) 
воло й козальку кріваву славу шептав; а сліпі кобзарі з евоїя 
рапоодиями про козацького батьки переважували видющих прове 
сорів, що всю Європу, як свою домівку, знали м таких дітей, ?? 
Гонтип син, спакувались поробити апостолами гуманизма. Се дові" 

річ; а ще дивніща та проява, що вже за нашого часу україно"
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пуемиигенційя» вивчена в чужоземських Сспоминках пе школах, за 
її » 97 

арт ню з копи Тк 
балконі» ВеХЕЧЕ зивії 65 п ннь 2 ДО ТИХ ОПівів про кодапь- 
кого батька» КОТРИЗЯ те. й коОзарі фактові дії потуманили, додала 
аровфиенчаі души и рісні, віби-то петоричиї народні. Воно-то все 

пколеротво Й блазенство на ПОГЛЯД фактової критики, а зазпрнуваши 

з гибоню Уха народнего, розсудливий розум завважить у сій 

химері наслідок того дикого потягу до народибі самостійности, 

котрий ШЕРИВ колись по Вкраїні страшенні видумки про мідяного 
зола Я робив мученихом варшавської шпквизициї ледачого втікача 

Гостряницю ЧИ Острянина, що самі ж козаки у Чугуєві вбили, 
Ци диво ж ТО, що українська темна чернь хилида ухо до нашепту 

попа заволоки або сердитого на своїх супротивників ченця, або 

січового рюзбишаки, котрому пахло давнбю Руіною, коли нашого 

часу великий талант Гоголя утворив чудо-юдо з баснословної Го- 

спряннитеня під назвою Тарас Бульба, та Й поняда бму віри 

уся руська шителлигенцяя Р Варшава п польска шляхта це дізпала 
піде такого Каррикатурнего малюванья, як у Тиарасі Бульбі 

Гоголя, а про-те почитує письменна громада шкодливий для на- 
родито самовзнанья твір з такою впододою, з якою слухали му- 

жики кобзарського речитативу про мішаньє лядської крові з жов- 

тим піском у полі. Незнаний автор малбваної гайдамащини силку- 

вавсь вибитись з-під завзятого козацького романтизму на той 

ших народнбго самовзнанья, без котрого товариство не зробить 

до віку культурибго прогрессу. Бо опоетизована старовина не 

шкодлива для розуму тількі при ясному світлі позитивної критики. 

Людським оком позирав він на кров, що лилась через недожисел 

колонизаторів України и через дикий, сліпий потяг До самості й- 
ности народу українського, ТОЙ потяг, що втворив мідного вола 

Називайкового, що вдохновляв наших козацьких Гомерів па юрто- 

вані співи, що пописав наші фФалшовані дітописі та й до нашого 

Часу не перестає фадшувати поезню и псторию нашого рідного 

краю, Оце ж пе фФанатизмом, а жалощами водилась рука незна- 
ГО ФплозоФа, як малювала й Коментувола кріваві сцени Колі- 

- іВЩИки, 

щ
и
 

Сений кунштик, малбваний «арбами, дає нам бачити серед 

Почи ту мужичу хату, в котрій старий Мирон зробився гайдама- 
500, Був сей Мирон чолозіком заможним и вірував У Божу правду 
ТОВ, як бго в церкві навчено. Як же побачив, що тої піп, ко- 
трого він уважав за свого наставника, прихиливсь ло чужої віри, 

о(ерпувшись уже задом до Києва з бго стародавніши свитощани,



892 

сь до січового або й чернечого напуч 
кислідив, куди Унита-піп ночною добою М 

З'юртовала ся новина поважного оціорова,. я чужою зроб жає. З Ю| зробилась вона му попівською, що 
сь му рідва семьея, мо | 

"ий ваного народу, Як нап У країнський. Тим, ноя 

сатий ділий т здоровий З усіх народів. |У бго жаль ва 

зкає-. м чи одия же то козак зробився хмельничатином через ; 

що ях ностаявий пан Хазяша на б було ВІДСИЛАЄ Я а 

пз бто жінкою на подушках почиває Є тоячи тиберпами ПО о. 

зацьких дворах, дакомі жаовтре наготовили ов солоду Й хивю 

хо того пива, котрого наварили всій шлаеті хмельничане. Оце; 

п Маров з жалю не знав ваги: відтяв голову кебнзівському учиву 

п зрадаивій жінці, та й покинув хату серед ночи. Се з кращого 

боку (виналювана гайдамащина: бо пародня після без сорок 

співає: 

тел почав прислухати 

Знайтовся ХТОСЬ, ЩО 

Ходім, брате, в гайдамаки: 

Чуємо червоні. 

Доволі буао опукам хмельничан того, ЩО В МОЛОДОГО Панаї за. 

велась червінці. Не згадує пісня ві про що лаке, яке сталось щ 
Онелькогвою жінкою (читай під купіптиком У-м). За одпо те, що 
він якось роздобув грошей, може, пайкраще господарюючи, навіть 
без ганатизму религві, радиться товариш пз теваришем прибити 
пана списом .до стіни плечима, 

Щоб він на нас та й дивився, 

Чорними очима", 
Се хютость, унаслідувана од хмельничан, що були пяні шіляхем 
ською кровью так само, як шляхта -- а найбільш руська - 
козанькою. 

Омелько, помстившись за свою жінку над ясновельможною, 
так само покинув панський двір серед ночи, як Мирон -- свою 
вужочу хату. Дорога їм обом одна вже. Тим п козащина и гаї- 
дамащіна була така жорстока, що між простими деріями було до- 
возі людей, ба п з самої шляхти, розозлених на порядне товарі" 
наніс бто безсудьє. | Пише сучасний Хиельнищині московсьай 
посел Кунаков до свого царя з Варшави, що самих банитів шал 
чорних у Хиельницького налічено шість тисяч душ, п 3 ТИМ" 

23 у проти короля п ляхівЧ, як пише паївнії 
| ін четорико, Кунаков,?) --- наївний, а троха чи Й пе 5" 

в дипломат: бо добре знав, чого кому треба. 

баїктм Ноюной ш Занадной Фосеів, т. ІП. стр. 401.
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Дак опе Онелько іде собі в ночі до гайдамацького коша и до Миронової хати, Знав Омелько, що до зді чта вчащає, та не сподівавсь, що Мареп так тв б цих У ся. У хаті світиться. | Заі ( ; о инми и" авиться- »9ФМУ (думає), підноваю діда 
гайданакт» нов аж, люде нам потрібні й до порядку и до затя- 
льд нОЛОДШИХ Припяв коня коло хати. Собаки скавучать якось 

кмібно: розлиТту Кров У хаті чують. Увійшов -- страшенне діло! Такого Й сан він У панському будинку пе зробив, Мпрониха но- 
гамп ВЕрила ПОПа, а ГОЛОВА Її під порогом качається. Кагапець на 
осінчику потухає й останнім світом блищить па срібних вінцях 
богів, що ДИВЛЯТЬСЯ жахаючись 3-рід вишиваного рушника та 3-під 
квіток на СТрашну хату, котрої не зуміли ні освітити, пі оборо- 
рити. Двоє Діток, ,ПОПенят", мовляв бідолашний Мирон, визира- 
ють уве 3-під Стола, на котрому, мов задля прониї, лежить святий 
хліб про подорожвбго гостя. Злякався гайдамака, трохи не влав 
назад, СПоглянувши на страшенну сцену. Ось що промовив новий 
колій, схаменувшись : 

нДак ось чого собаки скіглили!,. От и гостина тобі!.. То- 
то все чогось кінь повертав на Жаботин... Хто ж оце вас упо- 
рев, пебожата ? А вже ж не хто, як сам Мирон... Бідолаха!.. Не 
сподівавсь я, щоб він так швидко присочив ксбнзівського учня... 
Так, се Мюронова робота. Нашим на біса вони б здалися? Коли б 
горику застали, дак попили б, а одежу забрали б. А тут уся 
одежа на жердці; нічого не взято. Цур же бму, як страшно. 
тов, діти! вилазьте з-під столу, не лякайтесь. Коли батько не 
повбпвав за те, що ви попенята, дак я дітьскою кровью не за- 
крівавлюсь. Вона, кажуть, до Бога кличе, Вилазьте, не лякайтесь 
жіїх саєт н блискучої шаблюки. Було воно панське, тепер ко- 
зацьке. | Без ває я тут би й не переночував: острах бере коло 
нертвих. Та ось півні співають... Коди б знатьє, не вбивав би 
носі ясновельможної.. ШВажні в панів нерпни. Нехай би челядь 
гуляла, а ми б собі відпочили ДО світу, та вже тоді Й докінчав би. 
Страшно в сій хаті, не так як у будинках. Тан гріх зішує Й лі- 
тує а тут он хліб святий лежить, й боги дивляться на чоловіка 
3 покутя, та церод хлібом и перед богами тако окоілось. У, 

Чрашно! Сю хату свячено не кебнзівським кропилом, та й боги 
Від неї чорез унію відступились. Тепер ім хоч и не молись: пе 

Заступлять від нечистої сили. Поіїду лучче до Жаботіна. У полях 
14 в байраках нечистий дух козака одбігає. Де ж то Мирон го- 
родаха! Коди б знайти, став би в бго за чуру: бо бго Певно 
Частановіять отаманом. Поіду. (Чути вже за двором співає :)  



894 

Ой копю мій, коню! 

Заграй підо мною 
Та розбий тугу мого, 
Розбий, розбий тугу 
По темному лугу 
Козакові молодому", | 

(Дальше буде.) 

  

КРИТИКА и ПЕРЕГЛЯД 
новостей наукових и литературних. 

Домашній скоть. Написаль Игнатій Галька. Львовь, І875,
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ХАЛЕВАНА ГАЙДАМАЩИНА, 
Словесний забуток 

незнаного автора. 

Подав письменній 
громаді П. Куліи. 

заачанаамчо го" 

( Дальше.) 

УПІ. 

того ж Онелька уже вкупі з Мире. 

На костельних одвірках повішено пса. а пору 

унита. Омелько частує Мирона оковатою, 
Мироне. Годі бо! Чого те 

Восьмий кунштяк малює 

ном під костелом. 

из ним жида Й попа- 

Омелько. Покрепись по трудах; 

знай сумуєш ? 0 

- Мирон. Як же міні Н 

гріхів багато. Се ще тількі другого попа вішаю. 

"0 фуелно. Не журись, отачане батьку: як Бог пожоже, ві 

не втіче від нас пі один Унит. 

Мирон. Та воно Й правда, що журбою поля не перейцеш: 

а треба за розум братись та діло робити. Коли б оце знайт 

письменного. Нехай би підписав на трямку: «Піп, жид п собака-- 

все віра однака". 

Омельго. Так не годиться писати, батьку. Се піп не наш. 

а наші благочестиві попи гнівитимуться.  , 

Мирон. А чорт їх бери,-нехай гнівлят-ся! Хиба мало їх пе 

рейшло на унію? Звідкіля брязнуть кишенє"; туди Й обертаєтьсі 

Се люде таківські, брате. Добре мовляв ляхам козацький батько: 

гЇЇ ваші ксбнзи и наші поши -- усі скурві сини"./) 
Омелько. Та що ж бо ти, пане отамане, все тількі на поп? 

налягаєш ? 
Мирон. Я то вже знаю, брате. Не перебивай міні роботи 

мово Й я чо не бороню жидів з України викоренювати. 
мелько. Міні, батьк че ях і 

чи паненя. От шко, они окоівиданнь ВВ то 
М шкода, що собаку занапастили. 

иа пером. Та й шкода таки. Шехай би люзав шиляхетську " 
ОВ, ; У кр Дак бач, се я ля того, щоб вийніло таб, Б) 

е сумовати, брате? Літ моїх нащо, з 

. г 

) Ці слова змови г 
королі 

- є 

позковцяк БВешняк, та ролівським послам до Хмельницького старяй зроб 

» "А вародня память зрала тількі самого козацького б(атьке віз 
Місії очекісто Хзісса ретієітіста, «п. 313) 
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ізняка. Учора в Ведметівні я і Максима Залізнаха З Амеді ці Я бачив бго підпис па 
зрбениі З уЙях жид м собака --- все віра однакаб, А міні пись- пені нехай напише: , Піп, жид и єббака.. « 

ЇХ. 

Читаючи кобзарські думи про Хмольнищину вбачаємо, що 
український козак и мужик віддячував за свої обиди, наче бітьш 
з самого себе, ніж з ворогів, насміхаючись. Він своєю стою 
це вПХВаЛЯВСЯ Й ЗГадував про свої минущі досади без гіркоти, 
Лютував над шляхтою її жидамирандарями шуткуючи, наче пожежа, 
вішацьє, ВтоплЮювацьє й катуваньє були тількі жартами. Наші ко- 

задькі Гомери, співаючи про різанину ляхів, викликають раз-пораз 
регіт у слухачів, наче малюють перед ними що кумедпе; а самі 
повуро нахиляють задумане  обличьє над кобзою, перемовчуючи 
квсєну, докіль слухачі пересміються, та подзвонюючи в мідяні 
суші так емутно, наче на похороні. Страшний тої регіт и 
страшний той упокій кобзарський, а толосіньє під кобзу проймає 
ну якимся сердитим віщувальєм будущипи. Наслухавсь, мабуть, 
добре кобзарів ще замолоду пезнаний  пллюєтратор гайдамащини, 
"Деватій кушштик бго малює зпов двох відомстителів за своїх 
рвіпов, Омелька п Мирона. Попавсь ім у лабети той жид-рандарь, 
(що нусив Окелько вважати бго за свого пана; попавсь й сам 
Пан-дасота.  Жида повісили вон на дубі; під дубом розгнітили 
оОгище п, роздісши пана, увязали бму позад спини руки до жердки, 
са й присмалюють помалу проти поломья. | Дика се сцена; ще 
(біле дикости в гайдамацькій розмові. 

Омелуєд. Держи бо, батьку отамане, трохи дальш од поло- 
(Ха, щоб не пригорів пуп, ато мало сала витече, 

Мирон. Треба було взяти к шинкарки Пазьки ночви: шкода, 
Обрий смалець из панського черева.  Здався б жидам на шабаш- 
рн свічки, 

Омелуго, Бач, як репстує черевань ! А як я тмакав, щоб не 
ради жінки в цокої, дак ще батогами звелів прогнати. 

Миром, Дак ти, кажеш, п вбив зараз бЄго вельможну го- 
ЧОЛО 2 
А мн, Тіькі раз теє, та й докінчав ид бісовій матері. 

"4ї нехай би подивилась ша свого пузана тепер. 
"рон. А жида аж досі нилував? 
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Омелуго, Горілка в бго добра була, | з самої Смідоі, Таи б 

брі горілки роблять, Дак я кажу: б 1 п ж ВУХО 
лую тебе за те, що держли! М щи У корчні Ми СМ ною: 
зНехай еправлю  балізнякові бенкет у корчиї, да тоді вже і М 
шибеницю, Так же воно Й сталось. 

Мирон. А пе боявся ж ти, брате, що втіче? | 

Омелько. Не такий се рапдарь, щоб од грошеїі тікати, Зара 
розшолотав, чия сила, аЯє, каже, зкотаданн ау ЛЯ з козакан 

за рідного брата зптиму. Я ім усі панські скарби показує, Щ г 

я бго трохи подержав, та пе стерпіла Душа, ЩО похвадяєтуу 
з козаками за рідного брата жити, Оце ж бму козацьке братер. 
ство на гідюці. , 

Мирон. Шкода брате, що зопсував добру гілюку. Тут б, 
гарно висів оцей піп, що в мене до кінського хвоста ввязаний, 
А з жидом бму якось ніяково буде висіти. Правда, попе? 

Омелько. Уже, батьку, черево в пана лопається. Ко б пе 
перепекти, ато чортяка не схоче Й вечеряти. 

Мирон. Та він и так пе істиме в спасівку, 
Омелько. А може бму бискуп розгрішить, У них, батьку, 

ті гріхи відпускають, що зістались позаду, и ті, що Йдуть попе- 
реду, не так як у нас, шо чортяка усяке твоє слово на водовії 
шкурі записує. 

Мирон. Та пе репетуй так, гаспедський череваню! Не джи 
3 чоловіком и побалакати. Як штовхону тебе в поломьє, дк 
швидко замовкнені. Та вжб поживи на світі, докіль спечешся. 
ти, попе, пе сподівайсь такої чести: вона тебе пе мине ю 
тому світі. Усякому своя від козаків шана, 

Х, 

, У десятому кунштику намалбвана ніч у діброві за селох Й 
повЖ хат вється навекоси дим. "То, мабуть, дотлікає спол" 
чуАюська оранда або панський двір. На дубовій гілюці, що 7РО 
стямась на первому плапу через увесь пейзаж, бованіє аж четебї" повішених. Ід ними пасуться путані коні, Під товстенезний 8" 

сою що бачив, може, ще Батийве лихомітьє, спить па траві ДРУ ЧОЛІВ Коло барила, котре їх Убінао на пакнісь Коліям спить? 

що вони вже померли п прийшла на останній суд. ст Омелько, А п чл У, чорте, показуй свого волову шкуру: 7 посттсував єси гріхи! і У Ме пли
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Чорні. Їхалії подорожиі паши та Й заїхали до твого Жжида- 
аря) 8 жид пе Дав їм сковороди розогріти ковбаску... 

ря іумелько. Дак хиба я в тому пипеп, гасподе? 
Чорм. Стривай, козурю ! Отопашіокупили собі риточку, а 
гаючи й подаровали тобі, нетязі, 

пмельуо. Дак що ж? Хиба й за се гріх ? 

Чорм. Не за се тобі гріх, а за те, що ти подавсь ранда- 
сі ОДІЯТИ В себе, 

(імелько. Се правда. Ну, чорте, каюсь у сбму гріху. Так 

жеае пригнітило тоді горем, що Її мала дитина одпяла б у мене, 
що схотіа. Ти, чорте, пе бував, мабуть, у жидівських лабетах, 
ЇЇ тобі б жид укрутив хоста, коли б оддано тебе му па 
поту. 

Чорт. Каєшся, та пізпо, б кайтьє, та воротья не буде. 
Омелюїо. Дак за те ж м оранда жидівська попелом по вітру 

, рометілась. 
Чорт. За се скидається тількі половина гріха, а вее таки 

вокипиш трохи в смолі. 

Мирон. Та ну д кечистій матері! Ще й таким душам у смолі 
овніти! Віп одкупивсь од усіх гріхів пзо мною сбгодні. На два 
 шабації натопили мі жидам лою з одного папа, Пропускай, Шроде, 

бо 30 масою в раї. Доки нам тут у тебе в суді нидіти ? 

г 

- ХІ. 

Виявивши  такаїї ндеало останнего судища, незнаний пллю- 
, СТратор гаїдамаччини показує нам, яке в гайдамаків було щаєстьє 

З сім світі, Раєм гайдамацьком робить віп корчму, Звідкіля вихо- 
ЛИВ козаки-нетяги па здобич п куди вертались їз здобичью. | Як 
Рерветься було козак из походу До своєї хати, що ,бсодломою не 

зріта, приспою це осипаца, па дрозітні дров кКатма п поліна", 
та затне карбачем жішку по спині, щоб несла па продаж останиє 

Своє Прадиво, та вже як переведе в домівці все на оковпту (знала 
Фо се кобзарська дума), тоді вже пе но на те, що є, 2 На те, 
М Суде, пє там же, звідкіля козаки роєм на здобич вилітають. 

зА козак (мавляє дума) у корчмі пе-гуллє, 
Корчму сохваляє: 

Ой корчмо, каже, корчмо-княгине! 
Гагацько Б тобі козацьково добра гипе: 
П сама єси пеошатло ходиш, 
П нас козакін-петиг без свиток води",
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то земому раю блаженствує Омелько з Мир 

знемогаючи на похмільє; сидить па порозі, іа 

голову рукою, а Омелько танцює 3 нозодою шинкаркою лю 

зачу кобзу. Шинкарка одягна та роскішна, бо в КОЛІЇВ має со 

хороші заробітки. Під купштиком підписано З пісні; 

, На Пазині коралі -- 

Сто золотих давали. 

Ані батько купив, 

Ані мати дала; 

Сама добра була -- 
З козаками здобула... 

Ой здобула, здобула, 

Бо хороша була". 

От же старий Мирон, позпраючи на залицяньє свого чури Омелька 

з сією кралею, журиться, та й віщує бму недобре: 

»Ой Омельку (каже), Омельку! пропаде твоя Гголовопька че- 

рез шинкарку Цазьку. Не задавили тебе пани, не заїла тебе яц- 

дова, п куля и шаблюка не звела тебе З світа, а ся небога зведе, 

Я вже се добре знаю. От же й ячим був не господарь? а тепез 

безрідним и безхатнім заволокою по світу сновидаю. Через кого? 

Все через жішку. Здається, можна б любити вірно такого сгатец- 

ного чоловіка, як Я: п вус у мене сивий, й плуг вОдів мав до- 

брий. Ні, ій попа забажалось. Підліз лукавий унит, мов тої 

вужака-спокуєник до Єви: ,«Їюби мене, моюдичко, а я тобі 

в Бога царство небесне вимолюЄ.. Оттака ся уницька-ізуїцька 

віра! Нехай же тепер сидять обоє в тому царстві, що він віїмо- 

лив. А ти, Онельку, сю дурницю покинь. Се тобі дорога до по- 

гибелі у єсбму віці й в будущому. А коли хочеш душу спастії, 

дак ходіно довішаємо ляхів, що сидять у Пазини в лбху." 
е 

От у такому ж 
Старий Мирон, 

ХІІ. 

Байдуже Омелько про остереганьє. Гуляє з Шазиною Деї? 

У танку, а в ночі й сон бго не бере. Бо довідавсь, що полодії 

козак, січовий чура, ходить до Пазини в вишневий садочок. Оце? 
на кунштику намалевана погожа літня ніч. Місяць червоний віБОм 

висунувсь нз-за степової могили, а на тому червоному віці бок" 
ціє козак з бандурою в руках. "Тінь від бго сягає 3 дороги 2? 
лід шинкарчине віконце. Не зпає січовий чура, що під зіколіє 
у темряві притаївсь довговусий Омелько з ножакою. Задавові? 
у кобзу м тихим гласом заспівав:  
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уСонце низенько, 
Вечер близенько ; 
Вийди до мене, 
Моє серденько! 
Ой вийди, вийди, 
Но бійсь морозу, 
Я твої ніженьки 
В шапочку вложу...й 

Омелиіб. Стривай лишень, блазне! Ти в мене справді пе 
збереш місяця Ввід совця. Ось я тобі вложу в шапочку ноги Та й вона Добра, суціга! 

Січовий чур ура. Омельку! чи не скрутивсь ти? цого 10 мене 

з пожакою сикаєшся ? 
| 

(Пмелько. Не обороцишся від мене кобзою! Навчу я тебе 
лвшої пісні! 

Січовий чура. Гятуйте, Папи молодці, рятуйте! 
Козаки. Що за нечиста мати? Чи подуріли з перепою, 

чі що? 
Мирон. Хапайте божевільного за плеч, ато шоранить ко- 

ака! 
Козаки. А нохаї, нехай бо ще побються трохи. | Дивись, 

пап чура як оборокається добре від ножаки! Со чи не характер- 
зав у нас, братці, проявився? 

Мирон (ухопивши Омелька за плечи). Сновидний! чи пе 
сказивсь ти справді? 

Омельго (вирвавшись). Геть, батьку, д нечистому! Ти в сій 
речі цічого не тямиш за старощами. 

Козаки (вхопивши Омелька за руки). Ні, вже од пас не ви- 
| Брутишоя ! А вяжіть, братчики, полсами Й кобзаря. Що він добре 

пе знає, як у вишневий садочок ходити, Ось ми Єго навчимо 
БНЯми, 

- Січовий чура. Ой панове молодці, преславні козаки запорозиі ! 
же ж воли мене до стовпа вязЗати, дак даїте нам по шаблюці, 

40 59 пистолю. Може, козаки хоч трохи зминлосердиться, поба- 

ЧЧеши, що простий гайдамака, а що січовий чура- 
Козами, А цехай справді чесним боєм побються. Може, 

ЗЛ м голову тут зложить, дак на преславне запорозьке вій- 
"0 пе буде худої слави, що по Вкраїні скакало в гречку: 

б (Дають супротивникам по шаблюці. Омелько з Северином 

"Ться. Омелько падає мертвий.) 
| Мирон, Бач, Онельку! я тобі казав, що пропаде твой роло- 

ОДА через сю кралю.
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Шкода прудивуса : був би в Січі добрих КОЗано 
коли 6 козацькі звичаї взиав. А ти, Северине, стоятиме М 

У стовна. Крадь, кішечко, та пе попадайся: се ти добре знає 

блазис. Один ледачий чернець увесь ванастире шпетить, Ві, чорта 
зіднолнися, а людського сорома нічни пе збудетнса. 

Козани. 

ХШ. 

Серед майдану стоїть стовп. Коло стовпа діжка горілки з іо. 
ряком и стужка пирогів. Козак Сорочка та козак Ковтун ведуть 

Северина до стовпа під руки. . 

Северин. На якого ж біса держали ви мене в козі аж два ду) 
Сорочка. А як же б ми тебе, брате, вязали До стовпа, коду 

на кошу не було й кварти оковитої ? Простої горілки тепер уже 

хоч и пе показуй братчикам. Самі тількі гайдамаки та колії ху. 

щуть просту, закіль розсмакують, що чого стоїть. | Наші розгу. 
лявшись порубалі всі обручі в бочках, що попавозіли буд 

з Снілої. Ша срлу здобули оковитої вже аж 3-під Умаля. 
Ковтун. А без оковитої ніякий чорт не взявся б и за кпля: 

цопаніли вже й наші. 
Сорочка. Добре, брате Северине, що висповідався та рприча- 

стався єси: бо тепер козаки порилуть До оковитої, мов свипога 
до браги, дак уже від стовпа не верпешеял. 

Ковтун. Ні, вже, брате, не вернешся. Та не журись: баз 
серед якого гарного степу лежатимеш. Ти по правді таки віщував 
собі, співаючи в певолі: 

Степи-поля, степи-поля, 
Роскіш мол! 

Годі міні по вас гуляти, 
Ляхів, жидів розбивати! 

Сорочка. Та й якого чорта жалкувати про житьє козакові! 
От я--бай ти, Северине, знаєні---Який був богатирь, а тепер те 
обігравсь у паці на панські червінці, що козаки прозвали мен 
Сорочкою. Вже оце тиждень без жупана ходжу, а ШВИДКО, ХОЖе, 
прилояїять ище гірше прізвище. 

Ковтун. Не опускай бо так рук, як той дід серед коноке/» 
не роби сорона братчикам. | Тим п вславилось наше січове ТОРІ" 

риство, що не лакалось ніякої смерти. Ти ж бачив сам, як 3 
нако Супоню вішали. ,Стривайте", каже, ,панове: я щоб5 8? 

одкрию". "Ті думали, що, може, скаже, де гайдамаки скарб Заї?" 
палі, та Й спустили Єго додолу, А він: зПоцізуйтей, каже, зей  
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 Оттак Унираї, щоб люде воселилиоь, а вого, 
порве брате, кількі козаків тебе провожає. ЕН, за 
есльбу КОЗАКУ Се Однаково, рть, чи 

8 борожиа: Ще ж и про те спогадай, Севе 

цуа Тім СВІТІ ЗВІСТКИ, Ошелько до ших це доступиться: бо вони санують Ва тім Світі вельми високо, А ти пійдеш до 
ірту, Лак перекажеш, Щоб там про пас 
скажи, Й Уаць наш. Незабаром п вся Ук 
дасіівайно всі в тро: 

Та пе же лузче, та це буде краще, к у нас та й па Україні: 
Що пемає ляха » ЩО немає жпда, 

Та й не буде унії! 
Ковтун. Ге, ге! спогляньте, братці, проти стовпа! що єб 

нонячить пз білою хустиною в руці? Та се ж сама Пазпна! Ну, 
брате, мабуть, не дурно. ти співав у пеї під вікопцем. Чи, може 
й ти зробиш так, як Свирид? 

Сорочка. Ве! не Свиридова се краля! Бач, аж труситься 
вражий хлопець! Не годишся ж то, Северипе, козакувати, коли 
такий ласун до жіноцтва. Свирид хоч и поліг у полі головою, та 
сава бго не вире, не поляже. Воно то й пам у паланках домон- 
тарі потрібні; прощаємо й ми великі гріхи, ба Її само скакацьє 
в гречку, задля того, щоб росплоджувалось людсько кодло; та 
Свирид був козак між козаками. Се він у мепе вкрав батога, та 

(й попався дурний, та через необачність и під шибеницю пішов. 
Ну, не така ж бо вдана молодвця була та вдова попадя, що хтіла 
бо визволити. Та, може, віп п знав, що робив, як подививсь на 
(Пі та Й махнув катові: вішай! За те ж Свиридова могила троха 
(Чі яв вища від самої Савур-могили. Так бго козаки вшанували! 

Ковтун. А ся спокусниця хоч кого спокусить. Бач, як ма- 
ОХАв 420 козаків хустиною! наче до пекла праведні души заканкасє. 

Пазина. Козаки, панове молодії! не вяжіте Северина до 
Сова: я з чим повійчаюсь. 
2. Порочка, Йди в пекло, Йди, не трусись.. Бач, як обпялись, 
бігові діти! 
бю Коза, А чорт їх бери! пехай їм Бог щастить! п зунву 
ак О вебїльє! Берімо, братчики, діжку З горілкою т: 

Колачами, у 
Сорочка. Уже ж, панове молодці, хоч у мено ва хі 

ЧУпана, та міпі сам Бог звелів дружком у Северина зути: 
(Конець будо.) 

5 б. 

рице, що паші ждуть 

січового 
не турбувались. " Вже, 
раїна буде паша, А ну,



МАЛЕВАНА ГАЙДАМАТИНА. | 
Словесний забуток незнаного автора. 

Подав письменкній громаді ЛП. Куліш, 
ті у дн 

( Конець.) 

ХІУ, 

Кунштик чотирнадцятий малює смерть козака Сорочки. Лежі 
він під червоною китайкою, заслугою козацькою, а старий Мирої 
бго сповідує. ШПідпис вияснює, як сей химерний люд глузуєа 
з усбго, що було в бго ворогів святе. Не дбали бо, або Й Ні 

змогли дбати, давні попи Й ченці про те, щоб освітити розу 

темної громади правдивим євітом Христової науки. Освічуваті іі 
темряву самими свічками; лякали бго пекельними мукамн Ба 7
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і світі а З пекла Р кривди по Зналі, як бму виЗвОли- 

Ризволявея ви З сего покла пе ЛЮДСЬКИМ, а зві 

пор -, да волю, Пе тямив к но "рячимх робом, кирвавитсь 7) кращої долі, як тількі по сте- 

полях рудлті, ЛИХІВ, ЖИДІВ розбивати. Руйпуватьє б 

ШУ залом. Як він зруйнував ту " Украї умо єдинии а лом , У саму У ях за ого МА | : У 9 країу, котру оборопяв 
о споїх; МОРЛЯВ, 19 Шшмамів, довідатись можна з ВИДОШИХ у Києві 

актій ПРО останиє козацтво на правому боці Дийпра, По саме Ки. 

асо Шолісьс була безлюдпа пустипя. Шляхта вдержалась людні 
ак ВО-ПіА Родомишлем из своїм злиденним господарством, та 
й а Те господарство  зарились шізові Ззаволоки, Комитиники м 
умі розбішаки  Юдпаково з татарвою. Щоб забезпечити євоє 
домуваньс, ВИСЛАЛА ІМЛЯХТа СВОЮ (милиціЮю 3 рейментарем па 
Ркраїпу, Та й розписала, по яких городах Єму скількі людей н 

коней поставити. | Мішканці тих городів, давнім робом, мусили 

стацую тим новім жоваірам давати. Приїшов реїмептарь з вій- 
ськом ца Вкраїну, та й послав зараз до шляхти лист: ,Куди се 
ви мене заслали, й де ті люде, що міні стацію даватимуть? Го- 

родища її селища стоять пусткамі; ПО Десять м по двадцять років 
по то людици, та Й пса по тих селищах не бачили", До свові 

реляци додав він вельми красномовну статистику всіх місць, де 
іну па лежах п на гибернах звелено стояти. Шоло Карлині ди- - 
вувавсь, ідучи через порожню Україну після татарського лихолітья. 
Двуємось ми ще й надто, читаючи архивні акти про епустоше- 
пьс, котрого дізнала обітована земля шольокої и руської шляхти 
ви отих, котрих псторики величають ,єдиними борцями за право- 

смвиу віру м руську народність". Мабуть же то не няв єблу 
віри пезнаний автор малбваної гайдамащини. Знав він, як святі 

речі обертаються в піщо серед розозлепої на багатих й могущих 

очериі, коли багаті й могущі пе зуміють про те дбати, Щоб жити 

|пе серед тешпих звірят, а серед освіченої ХОЧ малим світом паукп 

, Хаіборобів и ремесників. Шевно, що се каррикатура, та між попи» 

сими в тій книжці словами скрізь читаєш ненаписані єлова: 

зГірким моїм сміхом цосміюся!« Ось яку вигадав незпоний автор 

міх козаками розмову. | 
Козани, А що будемо робити, батьку Мироке 7 

Мирої. А що ж там таке, небожата ? || 
| Гозаки. Та що всі попи від нас порозбігались, ш утити 

лагочестиві. 
Мирон. Се я їх порозпуджував: бо вопи всі одним 

Мозату, На за0дію шапка горить; Фт МИ пішли всі в ростич. 

   

  

   
  

й 

миром 

90  
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Козани. Та воно-то добре- Нілкий чорт роковіщиити ; 

це вимагає; та пе гаразд, ЩО нікому похорамаркати, Хо 

Лирон. А на що пом те ЛОреорно пе здалося 7 

Козаки. А як же, батьку: Оп, козак Сорочка пе 

либопь хоче вмерти. Дак оце так Фго й закопати, мов того "Же, 

Мирон. Ні, козака ХОВати мовчки пегоже, Вдарамо з т 
| маг, 

заграємо в суремки. 0 
Козаки. Та се вже річ річью, ЩО ПОХОВАЄМО го цу, 

Й червоною китайкою вже єго покрито, п гармата стоїть паби 

цоло шишку. Тількі визівне духа, зараз п торохпено так, щоб а 
у таю Чуті луца віддалаєр. Одно горе: що, може, в й 

певпеповідані. 
Мирон. То що ж? хиба боз попа пе буває сповіді? Я у 

молоду пробував за порогаміі, полем и морем Ходив з козакам, 

аж покп вус у молоко вмочив, Н КОЛИ б не ся жішка підгорнулас 

під мене, там би Й житьє кінчав. То се б то без сповіді її яр 

пав бп? Ні, папове молодці: и на Низу м в Україні ніколи лю 

пе забували небесного сотворителя, Хоч яка кругом пустиня, мі. 
лосердний Бог усюди над чоловіком. От п сповідайсь або ни. 

сердпому Богу, або Чорному морю, або землі матері, або її старій 

людині. Де там по тих лиманах та по лугах попа шукати? 

Козаки. Батьку ти наш! та се ж ти говориш -- йову 

дзвоши дзвониш! Чи не висповідав би ти козака Сорочки? 

Мирон. Чом не висповідати ? 
Козати. Дак от и ряса в пас попівська Є и патрахімь. 

Мироп. На що міні ті наритняки? (Може з якого унніа 

зодрапі ? 
Козаки. Бі бо таки, батьку. Ми благочестия дерхкихось І- 

бре. Зуспіли вчора в Лебедині таки спражніго попа: їхав З ман" 

стиря. Дак ми бго й привезли в шинк до Пазьки. Та впоїлі доб 

щоб пе дякався, дак він у вечері Й пе висповідав Сорочка, ' 
вранці, закиль козаки пробуркались, а він уже Й втік своїм ВОЗКО». 

П ряси й потрахиля одбіг. | 
Мирон. Се він мене злякавсь, пебожата, бо я не велвії! іх 

розбираю. Комі єбгодиї в унію не вскочив, дак ускочить завтра 

Ну, давайте; де вопо те ряшьє попівське? 
Козаки. Та під головами в Сорочки. Ми підложелиї "и 

півське супіатьє педужибму під голову, щоб пе так-то чор 
До несцовіданої души доступився. з 

Мирон (одігшись п накривши латрахилей  обличье Сорот- 
Ну, що, брате Сорочка! хочеш умирати 2 
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Мабуть, що хочу. 
дікрон- То сповідайсь краспому Бех 
"чу. яві в Тебе гріхи, 

уу ДАМУ» ; - 3.2 Н "7 бурова: Гріжи МОХ великі. Є зцаю, чи Й вискоблить іх 

кнпрію, уабуть, А ї Урі писати, а другої не хоче 
десь СПИ розпочинати. 

Мирон. Ні, брате: сЄго в святому письмі пе показано, щоб 
мані випрали через чортячу скипрість. А видно затим бере тебе 
Господь Від Бас, ЩО ВЖе ТИ па землі пі на ві що це потрібен. 
дубив єси своє діло по твоїй змозі; тепер будеш святкувати 
В раю. - 

Сорочка. О, спасибі ж тобі, батьку отамале, за твоє розумне 
мово! А в мепе буза така думка, що пропив та проспав я до- 
рого время, як прозшииляли братчики пад ляхами та над жидами, 
та над кобнзами, та пад унитами... 

Мирок. Та й над усіма нечестивими попамп. 
Сорочка. Та Й над усіма нечистивими попами. То, поки я 

в, туляв та спав упившись, я думав, що чортяка все шкуру ту 
таспедську черкав, аж поки дописав до єамісіцького хвоста... 

Мирон. Ні, брате, умирай собі з Богом безпечно. Коли б 
лобі треба було ляхів та жидів по ябхах та по грубах вишуку- 
вити, то сам Господь положив би тобі па серце таку гадку. 

Сорочка (радіючи). А то справді, пе було в мене нншої 
дужки, опріч щоб пити та гуляти. 

Мирон. Ото ж и не турбуйсь казпа чого. Умирай собі та 
Й годі, 

-  Сорошіа. Та воно-то Й жити міні більш нічого на світі: 
Трої всі процивдрив, одежу позаставляв. Учора останні штани 
азни за пів ведра оковитої заставив. Оде ж воло мене и вклало. 
ЧІОб пе одягли братчики червоною китайкою, заслугою козаць- 

ому євіту и міпі, єта- 

Ю, дак чорти бго нехай батька знає, як би я й перед Бога 
бо А тепер обгорпусь гарненько китайкою, то ще на свя- 
ОГО буду схожий, Прощай, батьку Мироне! Викупи мої штатні 

й Пазиниі, Штани добрі, саєтові; поситимеш, поки Й твого віку, 
В Й чурі достанеться. Прощай, оде вже вмираю, 

Мир. А вдарте, пебожата, з гарнати! 
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ХУ. 

У спомипках паочиих свідків оповідується, ЯКО гайдаю 

з Упапі, пійшовши ДО папськах. ПОВОЗІВ, ПОБЛазняй в тих і 

вувались, що паши так догідно іздять. Незпаний автор ооо 

папську карету серед гаю- На вій маверху СИДИТЬ оди Б 

Другий сів У дверцях, звіснвии поги, а третій а бо - 

Курячи з печевля люльки, Колі зіЖ себе в холодку розмовляит, 

Зверту» Доки В нас, братчики, СТОЯТиМе В КОШУ ся пана. 

чортопхайка ? і 
У даєрцят. А тобі вока кортить? Бач, як добре слдіі 

Любо, так сидячи, її люльку курити. Вопи таки розуми, сі пад 

Звержу. Та пора б уже й спалити. Залізо згодилось бі 

списи козакам або-що. 

У дверцяя. Ач, ЯКИЙ полій проявився! 

На козлаг. Як ті Й копі не ПОЛЯКаються, ЩО Чоловік ца) 

нуюо -- наче шуляк! 

Зверту. А що ж? Тількі шпетить гаспе АСЬКИЙ са Ккозацуе 

таборище. 
На козла. Том вони, мабуть, и дмуть навзаводи, що поц. 

каються. 
Зверту. Тю, на твою голову! Який же воно саж? 

У дверцят. На вовків тюкай. Адже ж из сбго сажу впорм 

кабана, що самого лою натопили жидам на два шабаші. 

На козлах. Якби міні довелось из єбго сідала правити, і 

заїхав би я з панами у байрак сторч головою. 

Зверху. Се ж наготовлено панського воза Про Залізняка. 

Віз у ебму ридвалі поїде віпчатись. 

У дверцях. З ким же віп віпчатиметься 0 хиба з чашею? 

Та ж він січовик! 
Звергу. Який же він тепер січовик? Тепер він гетинам. Тр 

бму без гетьнанши пе прожити на світі. 
Па козлат. Й кісток би панських не позбирав. 

У дверцят. Чой пе прожити? 
Зверау. Який же бго біс утерпить? Се тобі пе Січ. 

На козла. Дивись, яке хистке! Й горілки ше КИ 

вепди, 
Оверту. Дак що ж, що пе Січ? 

У дверцят. Дав те, що вскочив би в гречку, Годово ти М 

зумпа. То Й довелось би вбити квниями коло СТОВПА. А ям 

геті,мапа де взяти? В одпому Умапі, за бго приводоч, йо ї 

ув  
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пицькОГО» 

що педеві 

яч яяхів та жидів вирізано, Нодалоко Вже бу йо Х Уже й тепер співають про Єго... А пу бо жи жи 9 проложено ? Ось Пумо в трох ії співати. ( й: Максим козак Залізняк 
Та, пз славного Запорожа, 
Процвітає на Вкраїні, 
Як у городі рожа. 
Розпустив військо козацько 
ЇВ славнім місті Жаботипі, -- 
Гей розлидась козацька слана 
Та по всій Україні, 

1 

Сі вають 5; 

ХУЇ. 

У споминках сучасників коліївщини оповідується, як гайда- 
чаки ЖИДІВОК П панських дітей христили в нашу віру. В альбуні 
цезлалого автора, на одпім кунитику, четверо гаїйдамак, укипувіни 
в воду панську детину, забавлаються, як вона тоне, Розмова між 
тіми така: 

Прудивує. От же сей голованчик пе хоче тонути, як пиші. 
Середа. Ось я бго приколю зверху. р : Ї рху 
Лелека. Ні, брате, пе займай. Кажуть: чому висіти, 

втоне; а я бго повішу, як випливе, " 
Свербигуз. Ш ти, Лелеко, знайшов забавку --- вішати! | учче 

сколоти. 
Прудивус. Ач, як заханпається, як пирхає собача! ру ; Й р 
Лелека. Ото оже доведеться міці поганпти руки. 
Середа. Ні бо, Лелеко! Як викарабкається само на беріг, 

дак нехай хоч Мироп охристить. Хоч бго тато міпі Й ворог, та 
вмавши бго, я байдуже про давнє. Буду сбму папепиті хрищепим 

. батьком. 
Свербигуз. Доплило!.. Цу, чорт твого батька бери, живи па 

евіті, 

те пе 

Лелека. А ти, Середо, готуйся добрі христипи справити; 
4То я й хрищеного це помплую. 

тяг тю па кт 

Симо ескозом кінчається в альбумі малбвапа  гаїїданащина. 
"ЗПАМИЙ автор у євоїх комептарнях здається песепмистом сієі, лк 

То Вас пимгуть, пародибі справи. Не можежю вважати уманської 
їВатедії за на родню справу: бо коли б се було діло пародиє
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русько, То копсекваелтно мусили б ми рен КОЛіїв о р 

Катершио вважати за справу ак Цо й СТаНеТЬСя з б 

риєю, КОЛИ Ми З Петрової посану ВІ пон; скипемо Поп ярий 

титул: великий світ наша мати ) Прийдеться тоді Пам 
те, що роблено в Московіщині для руського ЄДНИСТВа назв 

противини народній руській справі, | 
Року 1625 Іов Борецький, укупі з Козакани, благав ар 

московського прийняти нашу ієрархию и козацьке ЗіЙСЬКО о се 
бо ін, опріч царської землі, не, мовляли, дітись, Ше тількі ла 

падцять років сповпилось тоді після т БНО що поляки Сіли па. 

нами в Московському Кремлі, ї тількі семиї рік пішов піс 

деуаписького з пими перемирья. Пе в моготу було Москиен 
осягун давиє цаслідьє царя свого, а без землі прийняти саме Й 

зацтво та архпєрсів, що постали За Петра Сага дачіого, бо б 

ділом вельми шекодливим для руської справи. Бо, замість козі 

постала б оружня шляхта по всій Україні, а замість правослазпух 
архпереїв опанували б остаппі паші церкви архкєреї, благосу. 

вевні папою. Спокуса була велика, та Й великого  политичиіщ 
розушу доказали тоді цареькі бояре, відхиливши  проханьє поса 
архпереїїського. Прейнявши бо козаків, довелось би завойвт. 

вати в ляхів руську землю, котра силою самої традищиї п сімою 
річей горпулась уже до Московщиши. Войнпа діло пепевне, а ко- 

заки -- люде зрадливі. Так міркували думві бояре, та Й відказалі 
прібіжанам своїм, що між духовенством й козацтвом нема ще 
єдиної думки, яко ж н по було ії. А пайбільша для Москаля рія 

була та, щоб Мала Россня притулилась до Велокої Россиї пе с 
лою моча, а силою стародавибі традициі. Так воно опісля ЇЙ сту 

лось. Оце ж, коли цариця Катерина покарола коліїв, ведачи:ь 
духом аштинародиїм, дак и всі тиї думпі дяки царськиі, Що бул! 
розушніщі од радших панів королівських, ба й усі ті московські 
моде, котрі поклали свої голови па Вкраїні під козацьким, татар" 

ськими, турецькими, польскими м шведськими шаблями, шочабі? 

од Виговського та аж до Мазепи -- всі вони були вороги б" 
родибі руської справи, були розрушителі, а пе будівничі русіко" 

ТИ су, 

з 
з 1 ) Но тількі люд україна 

З 
г 

т і - ький, у овоїх псвеказах, так титулує шар'ці", 7 
запорозці співали пісьцо: 

Великий світ наша мати 
Напуєт напустида: 
Славно військо запорозьке 
Та й зананастило.
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зго и СОЦІЙЛЬНОГО ЖжитЬЯ. Виходить воно наче б то так: 
"шег с 

р ай би козаки всюди побивали з своїми союжантани москву, 
шо Ж з України вродилась би справдешня Русь. Хто ж за се 
Том! 

куієй б-нОму ЩО СЯ СПравдення Русь таки справді колись би 
я, п, а пе постала б на Вкраїні польщизна або татарщина 2 

й ка 6 вопа мусила бути? Де идеали її пастацья? Чи пе в ко- 
І і порядках? чи ше в тих розбишацьких аїаз героічціх 
б. "их, паб лишає тибві уосапі? Коли шляхетсько лицарство 
це ВРОДИХО З себе пічого кращого, як тількі Хазельнищину та Ко- 

йвіщину, ДАК ЧОГО Ж би то лицарство козацьке вродило з себо 

щось краще : | 

Згадаймо, як орудуваші козаки Україною під бупчуком євого 

бота, Згадайно, який культурний прослідок свого орудуванья 
вумило вони нам, правнукам своїм. «ТІншили тількі такий прослі- 

в, як та зла пекра, що Й поле спалить, п сама зникис. Та Її 

чи ввесь же то руський люд україпський прихилявсь до козацтва ? 

Розгориемо документи про паїславніще діло, котре историки при- 

шсують козакам, -- про те настацьє православних архнєрсеів се- 
ред ушітського панувацья, котре ше дало папі розпростерти своє 

овідіцтво до Дніпра п за Дніпро. Яку рошо в сбму пезабутибму 
соді дала руська пнтеллшгенция козацтву? Ось яку. Опріч самого 

| Коцашевича Сагайдачного та кількох шевне шляхетних, як и вій 

сах, Козаків, - - потай козацького мпру, посвячувано Іова 

Борецького п Єго товаршшів. Шозачинювані були в церкві двері; 

вонено в одного тількі дзвона; на крпласі співало тілько двоє. 

іоялись православні ієрархи одшаково и унитського и козацького 

р Завятья: бо й унити п козаки дбали найбільш про поживу, и, під 

нозороп оборони церкви, певно пожакували б оружні гольтяпаки 
Кромиї комори так само, як зробили навпослі під чорпу раду 

з Ніжені, це розбираючи, хто в чому вишен. Так-то дивились из 

Досвіду, мовляв ехрегієпба досі, паші духовиї поважніщі люде 

Ма козацтво, А статечиі міщапе ба й тоді пе покликали козаків 
Мовою оборопу, як довелось у Витебському класти голови під 

 ЮТову сокиру за Кунцевича. Як же Хиельшицький вийшов пз За- 
"Орожа на Вкраїшу з татарами та підгорнув городи під козацький 

| "рисуд, годі (оповідує , Самовидець") п ті, що мали свою магде- 
 ЗУргшю, нусили голови Й бороди голити п до того козацтва 

| з отавати, з Так-то диязол учинив собі сміх пз людей статечних 7 - 

кар Свою споминку зітхлувши ЄДИНИЙ нефаліований  ліТОПИ- 

Український. Шро мужиків Доволі ми знаємо, що витворялії    
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з шими козаки. Ба Й самі души нобзарські оповідують про ком 
безбожество речі страшенні. || Мк 

Де-хто з наших сучасників силкувавсь виставиту 
козацтво ша правому березі Дніпра народніми оборошцями од кт 
котра домагалась культурибго стану речи, як уміла, п с 
чала носити лодівиоці, щоб обороняти свої пашиї, гужа, ки. 
ц стодоли від останків того козацтва, Що приченивщи ді Щі 
рога з порохом та повісивши мушкет за плечима, пе дозволя, 
мужпку й дивитись на обдираньє бго сусіда. ,У хату, Пе 

ато запалю " крикне було на мужика такий оборопець бо, 
шляхти. Дак тої схилиться та боржій п сховається, (Так опо 
дували міні самому старі діди про гайдамащипу.) Ше ХУРО Ж ту 
й пословидю проложено:  ,Докиль блукали по Вкраїні Козаки 
з рогами, стояли степи-поля облогами) а як явились на краї 
пани в ладівпицях, стали в мужиків пироги на полицях", 

Настаньє української словесности почалось у великий паучиій 
морок. Шсториі не знав у нас тоді ніхто.  Фалішована Літопис, 
Кониського, так звана ,ШЙсторія РуссовьЄ, уважалась за щире 
джерело историчнє. Темряву, папущену літописцями в пипсьнещі 
голови, почав трохи розганяти ,Самовидець", та щоб знати, як 
вона глибоко засіла в академичніх головах, досить згадати, що ж 
послав я в Московське , Общество Шсториї и Древностей Россії 
скихь" знайдену в Києві так від мене паречену ,Літопись Сах- 
видця о войнах Хмельницького", дак учепе товариство, випем: 
тавши мою рукопись, додало від себе ось які слова (стр. 138): 

зКаждьй, прочитавши зту Лвтопись Самовидца и сравиивли 
се сь Йсторіей Руссовь Преосвященнаго Георгія Коппекаго (гої 
ще не догадались, що имям Кониського прикрито брехливого ако- 
крифа), видить, что она-то больше всего послужила ейу оспової 
при сочиненій упомянутої псторій, а зто ненальь служить 1" 
казательствомь цБиности п важности ея. Москва, Октября 22- 
1546 г.к 

Колі в 1846-му годі не бачили учепі люде, що Саповиеів 
розтоплює всю фалш літописі Кониського, як оготь тошить Смб)» 
то не треба дивуватись, що в 1834-му М. Максимович, прукуми 
З СВОЇХ ТНСНЯХ Шословицю про козаків з рогами м панів У ло 
нецях, Думав, що ладівниця -- щось таке, в чому носять що 
п панів напечатав попами. . »Запорозька Старина" ще аж 

ЛОПОДИТЬ, У ЯКОМУ тоді буди письменні люде нороці. Ш чо І? що малоучений поет Шевченко, року 1841, у своїх у'айданаї; 
- а Й 

молов од цариці Катеріши до української черні вози З пож"
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єго попи украї і , 

р АИОбо» мат гвами ? ни собором ті ножі посвяти 
на ковими коро , И Дивно, ЩО вони в Єго 

"1 - світу Налива йка, Гостряницю и мішали їх у дай невинно 

У копошевичем ? ра в Сго б такий терой, ЯКИМ був Пер 
конку римської Ре лики, Брут; КоліВЩина в бго --- всвна- 
ре святе діло; роз ишацькиїі розлив крові без усякої людської 
вт т 0 в бго слава и честь нашої старосвіщипи. 

»Потече багато, багато, багато 
Шляхетської крові; козак оживе, 
Оживуть гетьмани в золотім жупані; 
Прокипеться доля, козак засціва: 
Ні жида, Ні ляха; а в степах Украйин, 
Дай то Боже милий, блисне булара. 5 

бт поввесь пПДСаД замість того, що бачив пост у своїй сучасно- 
сі. Дальш сбго идеалу не сягопуло ні козацтво, пі гайданацтво: 

обо й нікуди було сягати. Увесь світ округи України жиє иншихи, 
культурніми мдеалами. Усюди люде будувались, як хто вмів, яка 
в кого була спромога. Тількі само козацтво співало Й ніркувало 
про руїну. Аби бму помститись над ляхани та кателиками, аби 
сшіндрувати жида-рандаря, аби впрізати ворогів своїх по Вкра- 

ой, -- білш ві про що воно не дбало. ДА ворогом був бму Й 
пкий заможний міщанин, як у Черкасах Дрикга.") Руїна була 
результатом Хмельнищини; руіпа була єдиним ндеалом п гайдама- 
щити. Нічого людського не знаходимо про гайданак ні в архивах 
того часу, ні в піснях гайдамацьких, ні в переказах старих дідів 
українських. ,Гаїдамаки дерли народ років, може, з десять, аж 
пока мандебурния стала; так згадував про них єтарий Кондрат 
Тарапуха в Сілій. аЗЩо то, діду, за гайдамащина була 98 
тітав я в другого діда в Каневі. ,Ироклята була! --- відказав 

чім дід, --- ,Невірпе так було прославилось! Нк попється, то 

ЧУ пе кажи ні злого, ні доброго, - така собача юха!" Й ба- 
"Щько такого посписувано в мене з народніх уст у Записна 0 

| жий Русі ; та байдуже нашим громадянам про народяє Овід. 

Зо ви прскужалксь до ізн пайвннних п ціни Іов 3 них пародпіх лицарів. Шешвидко правд 5 зай 
ЧТЬ у письменському погляді шеторию Фашповапу. ючалю 

нн 

| 
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ГЕ ій - й ма- 

зній Р у . А видишу тількі ш 
б 1 Дивись про сб в Залескас о Жжній Русі, т. Ї» 341. Я вилишу оранка 
"З опогіданья сучалника: ,А гайдамаки ЛПОЛОЖИЛО Драксу долі, та, нає 

і червіцці 
| Що ЛУ єпипу пороху, запалили я драли греблом, щой признатек, де "7 хі той , я. ; явикси: Так 

Мо я Шазисько роли та заробив. А між нми Та був наймит Дрикой о 777 
1 іавенн авіа» - 77 і індлми". 

Й ВИТ, М поти драли, шоки сгарз не зпеела в хату горішка 2 мервиня 

т 
й  
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слухали наші письменники жалкувашья поста, що Гай аж хащі 

Ту 

пахаретво. 

з Багато їх, а ХТО скаже, 

Де Гонти могила? 

"Мученика праведного 

Де похоронили ? 

Де Залізняк, щира душа - - 

Де одпочиває? 

Тяжко! тяжко! Кат панує, 

А іх не згадають! 

Усі зпали, хто сей кат, м така була несвідомость речи, що ве 

здавалось, ніби Гонта з Залізняком папував би краще, п вщасці 

вив би Україну своїм папуваньєм. Гонта в поемі , Гайдамаки" цу. 

різав свої діти за те, що вони були кателиками, П всім буд 

байдуже, що діти Гоптині кателиками пе були, п він Їх не різ 

Ше такий був Гонта, як змалював бго поет; пе такі були папі, 

котрих той Гонта повирізував, попалив и помучив; не така буд 

Україна, ЯК би того Де-кому бажалось; не так дивилась Україна 

на коліїв, як виспівував Шевченко, и пі попи, пі позажні люде, 

пі тверезі хлібороби не прючипялись До Залізнякового п Гойті- 

пото розбою. Тількі хлопяча безкритичність и перепсована Кошь 

ськими шетория давали в нас популяризувати шкодливий (погяІ 

па народні справи. Так само сталось п з литературою росспа- 

ською. Ш там у Гоголбвіч , Гарасі Бульбі" впдумапі такі КОЗК/ 

и такі ляхи, яких ніколи не бувало, та Й не могло піком 

бути. Шоняли в нас Гоголеві віри, що польский воївОда, Ссека- 

тор європейської речи-посполитої, зробив козацького зрадник» 

Оцдрія Бульбенка, своїм зятем и настаповив го ротишстрож їз! 

шляхетською шмилициєю, а польска воіводянка ЖХУПІ-го століть 

вішалась ла шию бурсакові, котрий уліз до неї через комії, У 

злодій! Факт популяризуванья такої пісенітниці, як Гоголів 2" 

мованьє Польщи з й репрезентаптами під час найвищої ії саног"" 
ваги, сеї Факт сам по собі робиться нсторичиім документоя 7 

цияльности в литературі российській, дарна що вона Бк? иа 

великого пісателя Пушкина. Юсобняком стоїть серед сіє Ле" 
ту ри Пушкаю, яко продукт интемигенцні, котра втворима пон | 

БАЯНЕЧНТВ руського народу. Він свідчить нам, Як оргашичг умі 
з я фозув писатедя з рідною давниною й, у 

жемо еказати о з бю «ВУ Поваку. лоред данини 
озон ззнана ро наші поетичні співи з українсько го 

ша пофалшована літописцями и не маля 080  
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а, котрого так високо поважав Шушкин.  Шкодлива Для 
то самовзнацья та непависть до вебго чужоземийго, до 

бе нужичого, навіть До веєго значнибго м потужиЄго, котрою 

а козацька муза, и котра сталась осповою української сло- 
Не зпаходимо сієї ненависти в тому народі, котрому 

зикуєнось НАДЯТИ свій мало пе гайдамацький погляд на социоло- 

лю; й КОЛІ б наші хлібороби та ремесники прихилили вухо до 

датого затературибго демократизму, дак пе знали б ми Й самі, 

кумі вести СЮ темпоту, -- ше зпали 6 ми так само, як пе зпав 

«го пі кОЗацьКОЙ батько Хмельницький, ні козацький правпук 

Залізняк.


