
МИХАЙЛО возняк.

ДО ПОЧАТКІВ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА.

1. Пісня українців коэаків" із часу повстання
Косцюшка.

Змальовуючи ролю української пісні в польській поезії XIX в.,
заговорив Михайло і рабовський у першому томі Literatury і Krytyki ,
широко спинившись над збірником українських пісень Максимовича
з 1834 р., і про польське авторство низки українських пісень. І це також
правда, писав він, що богато українських пісень належить властиво
до нас; укладали їх Поляки. Пізнати їх легко по спольщеній
українській мові, а ще лекше по нижчій поетичній вартості, бо мають
більше загальних думок і абстрактних понять, яких не знав народня
маса з таким рівнем цивілізації, на якому стояли Україна або
Запоріжжя. Є така одна пісня в збірнику Максимовича (№41 про Ґонту),
а далеко більше їх кружляв серед народу. Складали їх польські
військові, що мали кватири на Україні, учасники тутешніх досвітків
і вечорниць; складала їх шляхта, що довго жила на Русі і щонераз
приймала мову та всі місцеві звичаї й обичаї, різнячися від народ-
ньої маси тільки релігією і прив язанням до Польщі. І досі нема
околиці на України, де хтось не писав-би дум і пісень та не пускав
їх в обіг. Таким робом кружляли пісеньки, складані між козацтвом
славнаго графа В(ацлава) Р(жевуського), або хто-ж напр. на України
не знав, що відому думу Чи я злодій, чи розбійник, чи яке ледащо"
бодай не утворив, як це міг-би хто подумати, хтось із низових
ватажків, і бурлак, але навпаки вона завдячує життя хвилині
меланхолії й гумору одного з найбільше поважних громадян цієї про-
винції".1

Подані слова зачеплюють дуже цікаве питання з історії
української літератури, що не так хутко діждеться у нас цілком наукового
розв язання. Торкався його нераз у своїх цінних працях і Іван Франко,
напр. на вступі розвідки: Король Балаґулів" Антін Шашкевич
і його українські вірші. Згадану розвідку розпочав автор правильним
ствердженням, що те, що історики польської літератури звикли
називати українською школою", поезія Мальчевського, В. Залеського та
Ґощинського, повісти й вірші М. Чайковського, Т. Олізаровського
та Ґрози, деякі повісті Крашевського, деякі праці М. Ґрабовського і т. и.,
являються при близшім догляді немов верхом значної гори, що

осяяний сонцем, маячить здалека, але на правду здвигається над
значним числом поменших горбиків і творить немов ефектовне
закінчення довгого гірського пасма, якого початки губляться десь у

1 М. G г. Literatura і Krytyka. Tom pierwezy. Wilno 1837. Część druga, cc. 102 103.
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сутинках ХУІ в. 1 По цьому поетичному вступі Франко почав непе-
рервану низку описування й оспівування України, української
природи, українських панів, навіть козаків у польському письменстві
від Panoszy" Папроцького й Еохо1апі-ї  Кльоновича, словом маємо
письменників, що пишуть про Україну по польськи та по латині,
та маємо й таких, що пробують писати по українськи"2).

Маємо звістки,- писав тут між иншим Франко, що при дворах польських панів
у ХУІІІ і в початках XIX в. бували свої теорбаністи з козаків або шляхтичів, що
для потіхи панів повинні були співати або й укладати українські пісні, розуміється,
відповідні до панського смаку. Дещо таких пісень заховалося нам у рукописних
збірках з ХѴТІІ в., значно більше війшло в друковані Поляками збірки нар. пісень,
особливо Вацлава з Одеська та Коціпінського. Вся ота література, розкидана, в значній
части ще загребана в рукописах, жде ще однопільного збирача та дослідника. Але
праця такого дослідника буде вдячна і важна з культурно-історичного боку, бо
позволить нам прослідити до найтайнійших ниток те, що в'язало поляків з Україною
протягом довгого часу, чим була Україна для Полрщі не лише з економічного та
політичного, але й духового погляду і що зі свого боку дав Україні та її корінній
людности польський елемент" 3.

Погоджуточися з наведенними словами Ґрабовського й Франка, що
нерідко Поляк був автором української пісні чи українського твору
взагалі, треба тут зробити застереження, що спольщена мова, менша
стійність твору чи шляхетське походження автора цілком не є
певним критерієм для приписування якогось писання цьому чи тому
авТорові-Полякові. Менша чи більша стійність твору залежить від
степеня талановитости його автора, спольщена мова на українській
території з перемогою польських культурних впливів річ
самозрозуміла навіть в Українця, а що до шляхетського походження то
бодай про XVII в. треба сказати, що тоді були не рідкі шляхтичі
латинського обряду, що відчували свою спільність інтересів з
українським народом і могли взяти за свої слова Мелетія Смотрицького,
що зміна обряду й віри ще не означає зміни національности. Навіть
у ХѴІП в. були без сумніву дрібні шляхчичі-Українці, хоч інтереси
їх не сходилися з інтересами селянської маси. Якомусь дрібному
шляхтичеві треба приписати уложення пісні, наведеної в збірці
Максимовича з 1834 р. під № 41, що в авторі її Ґрабовський бачив
Поляка. Ця пісня починається: Збунтувалась Україна, попи і дяки",
і в окремому здивуванні автора пісні, що згинула навіть тая дрібна
шляхта, тії хлібороби", можна вичитати правдоподібну належність
автора пісні до згаданої дрібної шляхти. Таким робом у кожному
окремому випадку треба підходити до розв язання справи авторства,
докладно відваживши всі аргументи за і проти такого, а не иншого
разв язання. Зате навряд чи може яке заперечення викликати бажання
Франка, такого прегарного знавця історії української літератури та
її потреб, публікувати й досліджувати розкиданий матеріал, що
про вагу його саме він заговорив.

Призбиравши де що з цього поля і не маючи надії на можливість
ширшого його зібрання та скомлектування, подаю оце Пісню
українців козаків", що існування її пригадав уже Едмунд Колодзейчик
у своїй Bibliografji", зазначаючи під № 8981 ось що: Kurtzman
L., Pieśń о Kościuszce. Pisń ukrainciw kozakiw, Dzien(nik) pozn(ański),
1882, № 75.4

1 Др. Ib. Франко. Король Балаґулів" Антін Шашкевичі його українські вірш
(Записки Наук. Тов. ім. Шевченка, т. LYII, с. 1. 2 Там-же. 3 Там-же, сс. 3 5.

4 Е d m. Kołodziej szyk. Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Краків
1911, c. 205.
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Заки перейду до самої цієї пісні, пригадую иншу, більш відому
пісню, де вгадується імення Косцюшка, а саме пісню про Щасного
Потоцького. Яків Головацький надрукував у першому томі
Народныхъ пѣсень Галицкой и Угорской Руси" (сс. 26 27) один варіянт
цієї пісні, не зазначивши її походження. Ось текст збірника Голо-
вацького:

На широкім полі білий орел вбитий:
Пішли-ж наші Ляшки Французам служити.
Костюшко Французам за надежду служит,
Ох, як-же він дуже тяжко за Польщою тужить!
Домбровского пришлют нас всіх визволити:
Не будем Москалям від душі платити.
В тот час вдарим твердо на наші сусіди,
Що нас набавили нужди і всей біди.
А де очерета, там люде сідали,
А де жизні поля, Москалі стояли.
Матері і батьки очі виплакали,
Що їх сини чужі войска в рекрути забрали.
Ой ти, пане Потоцький, воєводський сину,
Запродавесь Польщу, Литву й Україну!
Твоя гадка була корольом зістати,
Пішовеь до цариці помощи прохати.
Прийде тот час, прийде і тая година,
Щезнеш, бісе проклятий, і твоя родина!

Поданий варіянт має 18 рядків. Чи Головацький одержав його
одноцільний, чи своїм звичаєм стягнув два варіянти разом, цього не
можна вирішити на підставі надрукованого тексту. Що варіянт Голо-
вацького може бути стягнений з двох текстів, за цим промовляє текст
малесенької збірочки бібліотеки Чарторийських під № 2940 п. н.
Pieśni polskie і ukraińskie oraz przysłowia 1888 . Перекреслений у

наголовку Н. Błotnicki" був здається збирачем збірочки. Тут пісня
має наголовок Dumka Ukraińska" і складається всього з 8 рядків:
Na szerokim poli biły oreł zbyty; Ty pane Potoćky, wojewodzky synu,
Piszły naszi Laszońki Francuzam służyty. Zaprodaweś citu Polszczu i wsiu Ukrainu.
Kościuszko Francuzam za odeżu służyt, Dumka twoja buła, szczob kordom staty,
Oj toż to win duże za Polszoju tużyt. Zhynesz z swojurodynoju,tu bise proklaty.

Маю змогу подати ще один варіянт цієї пісні, а саме з рукопису
Бібліотеки ординації Красинських у Варшаві № 8151, не такий
цікавий своїм змістом, що мало девчому відбігає від варіянту Голо-
вацького, як більше замітний приміткою до тексту. Ось цей Warjant
Pieśni Ukraińskiej о Stczęsnym Potockim.1
Na szerokim poli biły oreł zbyty;
Piszły naszi Polaki Francuzam służyty.
Kościuszko Francuzam za odeżu służyt,
Toż to win tiażko za Polszczoju tużyt!

Qj! doki wysłużyt, sam bietsia w czużyni;
Doki conce zijde, hirko Ukraini!

Posław Dombrowskoho, szczob nas
uwolnyty:

Perestanem od duszy poduszne płatyty.

De buły polany i rozłohy pański,
Teper oczerety wyrosły pohaóski,

1 Taką śpiewano po wsiach w one czasy. Pytałem mojej matki (ośmdziesięcioletniej
matrony), która ją podyktowała, o wiarogodność tej pieśni. Odpowiedziała: Bez
zaprzeczenia jest autentyczną i pamięć mię nie myli, słyszałam ją w młodości mojej często
śpiewaną przez dziewczęta wiejskie, gdyż była ogólnie znaną na Ukrainie i to na
Wołyniu. Trzecia strofa fragmenten jakimści innej zdaje się być pieśni, jednak do całości,
tej należy i taką była w ustach ludu. Bieg wypadków historycznych splątany, i dla
tego sądzę, niesłusznie* ją przypisywano Niemcewiszowi, jest wyrazem tylko wrażeń
ogólnych. W trzecim wierszu pociesznie brzmi: służył za odeżu, musiało być: za
nadeżu, za' nadiju; lud śpiewał: za odeżu o wygnańcu, jak nieraz najmyt sługiwał za
odzienie gospodarzowi, co nie było wyjątkiem*. (A. M. M.).
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A de czyste połę, Moskal am stojaty,
A de oczerety, to tam nam oraty.

Oj ty panie Potocki, wojewódzki synu!
Zaprodaweś Polszczu, Litwu, Ukrainu,
Dumka twoja buła korołem ziastaty,
Płszoweś do caryci pomoczy szukaty!

Wyryzaweś rodakiw czużymy rukamy1,
Krów po poli płyła pospołu z ślozamy,
Ałe Boh z neba wysokoho wydet:
Kołyś i na tebe neszczastie pryjdet.
Prijde i na tebe sud-straszna hodyna,
Zhynesz, bisy synu, i wsią twa rodyna.

Вже істнування кількох відмінних варіянтів пісні вказує що вона
дісталася в уста народу, хоч автор її без сумніву Поляк і зложив
її в польському інтересі. За те невідомий мені ні один варіянт иншої
пісні, зложеної в польських кругах і подиктованої польськими
інтересами, хоча її свого часу надруковано найпевніш 1794 р. Невдат-
ність Костюшкового повстання, її зазивний, а не нарративний зміст
і занадто яскраве забарвлення не позволили їй дістатися до уст
народу. У Dzienniku Poznańskim" з 1882 р., № 75, надрукував її
Кунцман із такою увагою: Z tekstu drukowanego znajdującego się
w bibljotece Tumów w Obiezierzu, a drukowanego w drukarni p.
Zawadzkiego przy ul. Jezuickiej nr. 71. 8° 2 karty.

В тексті Кунцмана в сила помилок правдоподібно наслідком
незнання української мови. Про помилки супроти перводруку говорив
і білоруський колекціонер-дослідник інженір Ромуальд Земкевич, що
має в своїх збірках примірник цього цікавого друку. Не маючи змоги
дати поправнішого тексту на підставі перводруку, на який я досі
не натрапив, хочу уприступнити нашій науці текст Кунцмана з його
помилками. Ось ця Pisń Ukrainciw kozakiw.

Berym spisy i ianczarki,
Chodim hordy hnuty karki.
Nechay Moskal ustupaje!
Nechay Ukrainciw znaje!

Już Mazury ich pobyły,
Porobyły z nych mohyły,
Chodim, z nemi połuczmosia,
Moskwi, Nimciom nedaymosia.

Nuto, chłopci, nutę żywo!
Teper maiem dla nas żnywo,
Hospod Boh nam w pomoszcz stajet,
Perwszu sławu powertajet.

Nutę żywo, wy sotnyki,
Wy Mołodci Desiatnyki,
Daymo sobi ruki wzaiem,
A Batszczynu widzyskaiem.

Atamany i kozaki,
Byimo Moskwu i Prusaki!
Kohda ich wsiech wytołczemo,
Tohda w selo powernemo,

Pamiataiem, szczo robyły,
Kak nas derły, kak nas były.
Dokiż budemo mołczaty?
Chodim z rużem chutsze z chaty!

Koni nam pozaizdyły;
Szszo ehotiły, to robyły,
Idmo żywo do Kastiuszki!
Budem rubat Moskaluszki.

Naszczo zemlu nam zabrały?
Naszczo w puta pokowały?

Doczki, żony posromyły,
Chodim z nych poroty żyły!

Pohulaymo, pohukaymo,
Kommenda(n)tiw swych piznaymo,
A Moskaliw, Nimciw roty,
Budem ryzat i kołoty.

Szczot (sic) to? czy my ne kozaki?
Hospodary, ne burłaki?
Zaszczo maiem nużdu znaty,
Kottu (sic) terpliat naszy braty?

Pyodowaymy (sic) owci, woły,
Pszenyciu z humna, stodoły!
Nechay Pip nas sochraszczajet (sic),
Bo nam hospod pomahaiet.

Buwaj zdorowa, Kułyno!
Parasko! Krasna gziwczyno (sic)!
Od was teper odiżdżajem,
A do Kastiuszki prystajem.

Koły nazad powernem sia,
Poślą z wamy ustysnem sia,
Wilnośt dla nas Pany daiut
Y za ludey nas uznaiut.

Archirey nasz już w Senati,
A my jeszcze hryjem w chati.
Berym spysy i ianczarki,
Chodim hordy hnuty karki!

Nutę, chłopci, nutę żywo,
Pohulaty maiem żnywo.
Pohulaymo! pohulaymo!
A Moskalam sia ne daymo!

1 Śpiewano także własnymy rukamy41.
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Олова Archirej nasz już w senati  не дають жадного матеріалу до
означення часу написання пісні, бо архиерей сидів у сенаті вже від
другої половини 1792 р.1 Зате звістка, що Już Mazury ich pobyły",
цеб-то Росіян, дуже важна для означення терміну, перед яким пісні
не написано. Тут без сумніву в згадка про битву під Рацлавнцями
4 квітня 1794 р., переможну для польських повстанців. Правдоподібно
швидко по даті битви під Рацлавнцями написано й видано пісню»
в кожному разі перед польською катастрофою під Мацейовицями
10 жовтня 1794 р., що зліквідувала Костюшкове повстання.

Назву Українці" треба брати не в національному значенні,
а в територіяльному Київщини, як провинції колишньої Польщі.
Стоїть це в зв язку ось із чим. Коли литовський обозний Карло
Прозор оголосив повстання в Кракові, він потому кинувся на
Київщину, щоб переконатися, який дух польського війська, втіленого до
російської армії. Це було 18.000 кавалерії, що була розкватироваяа
по полудневому генерал-губернаторстві, і готова була на перший
зазив прилучитися до повстанців. Доповівши таке в Польщі, одержав
доручення закликати згадане військо до повстання. Але другий раз
не вспів Прозор заїхати на Київщину, а Росіяни хутко розброїли
й розігнали польську кавалерію, на яку польські повстанці
покладали великі надії.2 3 4 Може організатори повстання думали не тільки
приєднати колишню польську кавалерію до повстанців, але й зібрати
охоче козацтво. Для цієї мети й призначувалася пісня. Др. Антін
Ролле, що подав нарис долі повстання й самих повстанців на Волині,
Поділлі та в Київщині не знає нічого про пісню.

2. Козацькі вірші" з часів похода Наполеона на Москву
в 1812 р.

Коли Піснь Українців козаків" має найпершу свою вартість
як друк, що вийшов чотири роки перед Енеїдою Івана Котляревського,
виданою заходами конотопського шляхтича Максима Парпури, друга
річ далеко цінніша для історика нового українського письменства.
Це Козацькі вірші", зложені з приводу походу Наполеона 1812 р.
на Москву і переховані в рукопису Бібліотеки Ординації Красин-
ських № 2966.3 Про рукопис подав звістку директор Францішок
Пулаский, описуючи 815 рукописів Бібліотеки під своєю управою,
і зазначив зміст його як Miscellanea historyczne і literackie
z г. 1806 18іб .4 Рукопис має 50 листків folio, а зміст його поданий
настільки неправильно, що не міститься в хронологічних рамках,
зазначених в описі, бо тут є із датованих речей і Yotum Mieleszka,
kazst. Smoleńskiego, na sejmie 1589 z Gwagnina" з одного боку та
з другого Do przyjaciela і inne drobne wiersze Szczepana
Szymańskiego 1816 . На жаль текст українських віршів рукопису потерпів

1 Польський сойм згодився 29 липня 1792 р. на внесок сеймової депутації та
признав митрополитові Теодосіеві Ростоцькому останнє місце в сенаті по всіх латин¬
ських єпископах. (Ks. Ed. LikowskL Dzieje kościoła unickiego na Litwę i Rusi
w ХУІІІ і XIX w. Познань 1880, cc. 206 7).

3 Dr. A. J. Wołyń, Podole i Ukraina podczas Kościuszkowskiego powstania
(Przegląd lwowski, 1875, c. 523).

3 3 обома згаданими тут рукописами Бібліотеки ординації Красинських мав я
можливість познайомиться в науковій робітні Закладу Оссолінських у Львові. За,
зичливе уприступнення використати бажаний матеріал складаю щиру подяку
Управам обох Бібліотек, варшавської та львівської.

4 Franciszek Pułaski. Opis 815 rękopisów Biblioteki Ord. Krasińskich.
Варшава 1915, c. 733, № 679 (2966).
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два рази: по-перше його списано непоправно, мабуть із пам яти,
а потім у двох місцях, в одному в 14 рядках, у другому в трьох
рядках довелося внточкувати те, що віддерте, в першому разі
наслідком сильного віддертя горішнього рогу першої, в другому
наслідком такого-ж меншого віддертя другої картки з текстом
українського вірша. Але не знаючи иншої копії з цього вірша, подаю те,
що заціліло у варшавському рукопису. Ось ці Wiersze kozackie
w czasiw kampanii Francuskiej idącey do Moskwy Roku 1812 napisane.

Hey, hey, bratia, szczo my czuiem!
Każut, k nam Francuz idefc,
Serdcem my cara myłuiem,
Pidem za neho na smert:
My na czas pokynem chaty,
Byty nas ne treba zwaty,
Pidem horboju sami.

(16) Tak lujut,
ujut,
a imy.

 . a wołokytu
ot za te

ły sowitu
ły złe
mpunowały,
sich porywniały
i psiara.
ły wsiu hromadu,
rutyły swoju radu,

. . у zabyły korola

Zaraz Bonaparte пусі
K nym i zradoju pidsiw,
Do hromady win w stołyci
Ricz takuju howoryw:
Szczob buło nam dobre żyty,
Treba starszych posadyty,
Szczob wyły poriadok nam,
Szczob i radu podawały
I w bidach nas ratowały
I karały po diłam.

Wsi roty porozdziawlały
I wsi kłaniałyś jomu,
Ty bud starszym, zakryczały,
Biłsz ne buty nikomu.
Rad, szczo wbrawsia wowk w koszaru,
Pidobraw sobi pid paru
Szczo ne samych dukaczyw.
Persz po troszki daw tabaki,
Dali posidław kulbaki,
A teper na płeczy wsiw.

(2a) Otce wam, Francuzy, wola,
Otce teje zołotce,
Wilnyst i dobra dola,
Otce teje derewce,
Szczo wam bilma porobyło
Na oczach i poslipyło,
Tak szczo rozum ne pomih.
Treba znowu wam odkryty,
Wasz rozum rozswity (ty),
Zbywszy hordyi wasz rih.

Oy, ne znajete, Francuzy,
Naszu bratiu kozakiw,

Choczete nas, korohuzy,
Byty tak, iak prusakiw?
Bisurmane zaś hiaduczy (sic),
Woźmesz tur rożen koluczy,
My bywały ne takich.
Utikayte, obydranci,
My ne prusy, ni cesarci,
U Dnipry was potopym wsich.

Bonaparte, samy i starszy
Waszoy otaman hordy,
Hroszy u Prusa odibrawszy,
Pidobrawsia i siudy,
Chocze w nas Lachiw odniaty,
Bisa woźme syn proklaty,
Ne vnese hałanciw sam;
Ne bahacko pobuszuie,
Zaraz kociuby zkosztuje
Abo drotyka k czortam.

Win ohłuch czy szczo pluhawy,
Szcze ne czuw kozackoi sławy
Alboż ne czuw i neraz,
Jak bahacko poważaje

(26) Polak Nimec nas,
soko yzniawsia,

W awno walawsia
Każut, szczo pokiynyk badko,
Did, pradid i diadko
Prosty tylko buw Francuz.

Da kołyb Fpancuz prawdywy,
To szcze ne bułob i żal,
A to bryd (ki), szułudywy,
Stydki, brydki psyscze szal (sic)!
Win mandrowny obydranec,
Wasz piddany Korsykaneć
Jak neurom (sic) hay, hay, hay,
Szczo dałysia obmanuty,
Nlkudy teper zwernuty,
Choćby radi z pękła w ray.

Otamana s(z)wydcze samy
Wydayte rukamy nam,
Choć zybrawszysia kijamy
Wy joho zabyite tam.
A jak trochy szcze pożdete,
To w mohyłach tut wam hnyt,
Jak sobaki propadete,
Pip ne budę choronyt.
Budę wam łycha hodyna,
Od nahajok szkuratyna,
Jak uraza zlize pricz,
Sam pirne w sklannuju hatu,
A na dno k Neptuna bratu
Bonapart, Europy bycz.



106 МИХАЙЛО возняк

Котляревщина! Котляревщина! вигукне читач, прочитавши до
кінця приведені тут латинкою рядки та побачивши в них і десяти-
рядкову строфу і чотирьохстоповий ямб у рядку і тон, манеру, мотиви,
гадки та вислови, відомі з Енеїди Котляревського. В кожному разі
цей вірш незвичайно гармоніює будовою, тоном, думками й
висловами з тими двома українськими одами", першою на случай вы-
гранной Бенигсеномъ надъ Французомъ побѣды 1807 года, генваря
27 числа" і другого на изгнаніе Французов изъ Россіи въ 1812 г. ,
які опубліковав Орест Левицький у січневій книжці Кіевской
Старины" эа 1886 р. и. и. Двѣ малорусскія оды изъ эпохи
наполеоновскихъ временъ". Обидві їх найшов Орест Левицький в рукописному
збірнику типу Silva rerum чи то Miscellanea кінця XVIII й початку
XIX в., власності особи, що служила в гадяцькій полковій канцелярії
в останні роки її існування. Крім згаданого рукописного збірника
мав Левицький і другу копію з оди на вигнання французів, яку
подарував йому один волосний писар у полтавській губерні та яка
походила з 60 рр. XIX в. У цій копії з 50 р. ода підписана чомусь
буквою М  немовби в формі ініціяла імени автора; але з цього,
очевидно, тяжко вивести якийсь висновок" заявив Левицький. Тому
що друга копія походила з 50 рр. XIX в., коли в 1856 р. вийшла
в Кйїві в наслідування Котляревському книжечка Пилипа Морачев-
ського До чумака, або война Ягло-хранцузо-турецька у 1853 и
1854 рокахъ. Стихотворение Ф. М. , гіпотетично можна пояснити
появу букви М. на копії тим, що копіїст узяв і друкований твір із
ініціалами Ф. М. і копійований рукописний за твори того самого
автора Ф. М.

Одначе що инше було для Ореста Левицького безсумнівним, а
саме, що обидві оди написані під сильним впливом Енеїди
Котляревського", а цей вплив знати у всьому: в тоні, манері, в мові
й зокрема у формі вірша в цих десятирядкових строфах, так
улюблених від автора Енеїди. Скажемо навіть більш: деякі рядки не
уявляють собою нічого иншого, як буквальне повторення віршів
Котляревського". Подавши тут два приклади і порівнявши один із
них із відповідним місцем Енеїди, а другий з відповідним місцем
оди до кн. Куракина, писав Левицький: Можна було-би зробити
й більше подібних порівнянь, але ми обмежимося тільки цими, поли-
шаючи відкритим питання: чи не можна на підставі всього цього
признати І. П. Котляревського автором як не обох тепер друкованих
од, то бодай другої з них, яка зокрема близько сходиться з його
оригінальними писаннями".1 Ця друга ода, якої близькість до
оригінальних писань Котляревського зокрема підкреслив Левицький, це
ода на прогнання французів, отже епілог того, до чого закликав
автор вірша, що надруковано вище латинкою з варшавського
рукопису. Коли-ж пригадати участь Котляревського в організації
козацьких полків проти Наполеона2 3 * та його улесливий гимн Олексадрові І
п. н. Малороссійскихъ губерній общий хоръ"8, то відшукання нового

1 О. Лев-ій. Двѣ малорусскія оды изъ эпохи наполеоновскихъ временъ (1807
1812). Кіевская Старина, т. ХіУ, с. 189.

12 Про участь Котляревського в організації козацьких полків проти Наполеона,
подаючи його два листи й одну доповідь для губернатора, говорить І. Фр. Павлов-
ський у своїй статті про Котляревського (на сс. 111 114) у збірнику Пошана*,
(Сборникъ Харьковскаго Историко - Филологическаго Общества, т. ХТІІІ. Изданъ
въ честь проф. Н. Ф. Сумцова. Харків 1909).

3 П. Стебницький. До біографії І. П. Котляревського. (Наше Минуле, 1918
№ 2, сс. 166 167).
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віршового тексту такої самої будови строфи й вірша, такого-ж тону,
манери, мотивів, гадок і висловів, які приходять в Енеїді та в оді до
кн. Куракина з одного боку й обох одах", які опублікував Орест
Левицький, із другого, тим сильніше висуває питання про авторство
Котляревського і обох од , надрукованих у замітці Ореста Левиць-
кого, і цих нових, перший раз вище надрукованих рядків. На мою
думку автором усіх трьох був саме автор Енеїди. За дуже б є той
самий дух із Енеїди і з згаданих трьох віршів, щоб їх уважати тільки
за наслідування поетичних творів Котляревського, це раз, а по-друге
було-б дивно, коли-б за посухи, яка панувала тоді на українських
поетів, написав їх автор, що про долю й саме існування його досі
не знаємо нічого.

Що ми не знаємо всього обсягу письменської спадщини Івана
Котляревського українскою мовою, про це говорить оповідання тих людей,
котрі особисто знали Котляревського і твердять, що чули, як він
читав Лафонтенові байки в перекладі на українську мову. Не було
досі смільчака, що-б відважився відшукати байки Лафонтена в
українському перекладі Котляревського. Та стан дослідів над батьком
нового українського письменства стверджує взагалі багато, деколи
безсоромних занедбань. Москаля чарівника" опубліковано з
автографу перший раз двадцять п ять літ після того, як його відкрив
і на його вагу вказав акад. Всеволод Срезневський, що по батькові
одідичив свій культ до Котляревського і, видомий з своєї ввічли-
вости, був-би без сумніву не відмовив своєї помочи чи посередництва.
Критичної біографії поета тяжко діждатись, а нові студії наново
перемелюють січку про те, що рукопис Енеїди Котляревського
потрапив у руки Осипова і що не Котляревський наслідував Осипова,
а навпаки. Нічого тут не поможуть такі два факти, що разом
покриваються, як дата на найстарішій копії Енеїди й означення початку
праці над Енеїдою на підставі слів самого автора в листі до свого
приятеля Миколи Гнідича. Нічого тут не говорить і дальше
ствердження, що в кінцевих піснях автор пішов за Котельницьким, отже
на старості був менше самостійним ніж за молоду. Тимчасом у науці
можуть мати силу тільки наукові аргументи, а не подиктовані хоч-би
найкращими спонуками завзяття довести те, чого довести взагалі не
можна, бо такому доводові противиться хронологічна послідовність
фактів.


