
МИХАЙЛО ВОЗНЯК
З ПИСЬМЕНСЬКОЇ СПАДЩИНИ ВАСИЛЯ МОВИ 

(ЛИМАНСЬКОГО).14 червня 1921 р. минуло тридцять років від того часу, як у столиці Кубані Катеринодарі скінчив своє життя Василь Мова, ширше відомий з псевдоніму: В. Лиманський. Це був талановитий письменник Кубані, що, як і Степан Руданський, на самоті, без літературних звязків, провів своє життя. Одначе, коли літературна спадщина Степана Руданського стала відома нашому громадянству, бодай по його смерти, і письменник зайняв своє місце в історії української літератури, Василь Мова не дождався опублікування своїх писань, щоб відповідно до їх стійности та значіння зайняти місце в історії української літератури. Омелян Ого- новський відкрив тільки псевдонім Василя Мови, вичисляючи тих, „котрі більше або менше вдатні стихи писали“ !), Франко підніс „гарну віршу Лиманського „Козачий кістяк“ а акад. Єфремов зазначив, що поетичні та драматичні твори Василя Мови „з ’явилися мало не всі вже по смерти автора, більш як історично-літературний матсріял, ніж як сучасна продукція“ 3).Франко писав свій нарис історії української літератури на порозі своєї хвороби й під час неї. Тим і пояснюється у нього недостача хочби найкоротшої характеристики вкладу Мови в українське письменство. Бо-ж зпід пера Франкового вийшла найкраща оцінка літературної спадщини Мови. Зробив це Франко в передмові до публікації трьох віршованих творів Мови п. н. „Із поетичної спадщини Василя Мови (В. Лиманського)“ в „Літературно-Науковім Вістнику“ . Тут підніс Франко, що Мова „звісний у нас як автор не многих, але замітних і змістом і формою поезій“ , і далі, що тільки по його смерти українська громада дізналася про досить показну літературну спадщину цього письменника4).Подавши склад Мовиної збірки „Проліски“ , зазначив Франко, що хоч ці твори не однакової вартости, все-таки „всі вони свідчать про не аби-який талант, визначаються нераз свіжими малюнками, схопленими з життя, і смілою думкою, котра иноді навіть заглушує голос чуття і творчої фантазії. Пок. Мова довгі літа займався складанням українського словника,—от тим то і в його віршах видно любителя народніх діялектів, стрічаються неологізми та силувані ЗЕороти. Віршова форма дається йому нелегко, і він, звичайно, довго та вперто мусів боротися з нею, переробляючи та виправляючи свої твори по кілька разів“ 5). Слова Франка про Василя Мову тим замітніші, що походять з часу, коли його критицизм і тонке розуміння літературних появ стояли на найвищім ступні. Заразом і висловив Франко бажання, щоб як-найшвидче видано всю збірку віршів Мови окремою книжкою. Друкуючи пізніше прозові „Три мандрьохи“ в „Літературно-Науковім Вістнику“ , Франко ба-
1 )  О м е л я н  О г о н о в с ь к и й ,  Исторія литературы рускои. II, 2. Львів 1889, с. 702.
2) І в а н  Ф р а н  ко, Нарис історії українсько-руської літератури. До 1890 р. Львів. 

1900, с. 230.
3) С . Є ф р е м о в ,  Історія українського письменства, т. II (Липськ, 1919) с. 70— 1.
4) Літературно-Науковий Вістник, т. V I , е. 247.
5) Тамже, с. 249.



18 Михайло Вознякжав, щоб цей „одинокий відомий досі зразок прози" Мовиної пригадав „людям, що мають доступ до рукописної спадщини пок. Мови, їх обов’язок супроти пам’яти покійника опублікувати з неї хоч що найцінніше" !).Слова Франка про довг українського громадянства перед пам’ттю Василя Мови не найшли відгомону. Наслідком недостачі окремої збірки віршів Мовиних, бодай їх бібліографії, сам Франко надрукував у „Літературно-Науковім Вістнику" за 1899 р. віршоване оповідання Мови „На степи" -), надруковане ще в 1891 р. в „Календарі" тов. Просвіти на 1892 р .* * 3 4 * 6). Крім згаданого віршованого оповідання опублікував Франко в „Літературно-Науковім Вістнику" віршик ,;На провесні" ') й віршоване оповідання „Ткачиха" ’).Не перший „Літературно-Науковий Вістник" надрукував „Н а степи" Мови як недруковану річ, кілька років перед тим, у 1895 р., і „Правда" опублікувала „Ненадрукований вірш В. Мови, написаний з нагоди 25-літ- ного ювілею літературного Ол. Я. Кониськогос), річ, що п. н. „Олександру Яковичу Кониському підчас ювілею двадцятипятилітної літературної діяльности його" появилася в „Зорі" ще 1891 р .7) з того самого джерела, з якого й Франко опублікував три Мовині вірші в „Літературно-Науковім Вістнику".Взагалі Василеві Мові не поталанило з друкуванням своїх писань. Уривок його вірша надрукувала редакція „Основи" чи краще Куліш іще в 1861 р .’ ), виписуючи найкраще з того, що прислав „козак" В. Мова, зараз по двох виривках із менших віршів Олександра Кониського. З  по- нуки останнього появилися друком найближчі писання Василя Мови. Як сам оповів про це Кониський у своїй статейці по смерти Василя Мови, на початку 1876 р. заходився Кониський видавати періодичні альманахи та складати українську хрестоматію, завівши до неї найвидатніші твори наших письменників, починаючи від Котляревського, й додавши до кождого письменника його „обличчя". Для такої ціли порозписував Кониський листи до наших письменників із проханням, щоб присилали
J) Тамже, т, XXXI, с. 130.
a) Літературно-науковий Вістник, т. V ! , сс. 250—4.
3) Ілюстрований календарь товариства „Просвіта" на рік переступний 1892, сс. 53— 7.
4) Літер.-Наук. Вістник, т. V I , с. 254.
b) Тамже, т. V II, сс. 121— 9- В порівнянні в рукописними виказують надруковані 

тексти деякі відстугіленкя, правописні, напр. в рук. грунт, грунти, грунтів, а надр, ґрунт, 
ґрунти, ґрунтів. Так само в рукоп. стоїть „киргизські". Також надруковано скрізь форми 
„Генерал", де в рукописі маемо: гінірали, гініральскі". И  вам. рукописного і приходить 
у словах: привітають, вибірають, ровдіма, гілястою, синові, завміра, скіглячи. До правописних 
речей належить пропущений ѵ „Та нема й нігде взяти"— й додання й: „О сь картина 
ще страшніша". Під впливом місцевих говорів надруковано „иньших" 5ак. рукописного 
„инчих" і тверде р в формах дієслова: рятуй, рятувати. Инші відміни рукописного тексту 
„Н а степи" від друкованого такі; можно, рішенець, Гуготітиме, гарячих, „ А  гов-гов" (в і 
пісні); зроблено доцільну поправку „повні" на „повниї" (в III пісні); надр, „працювали" 
зам. „ГІо писарцях працгавались", крім того в рук-: промарнузали. „На новії зазіхають", 
ів V I пісні); зроблено доцільну поправку „старі" зам. рук. „і малії і старії", перемінено 
рук. „ в и ї л и с ь "  на „ в и б и л и с ь " ,  „сліпить їм" на „їм сліпить" і „ д о п и л и с ь "  на 
„ д о т я г л и с ь "  (в V  пісні); надрук. „останні" зам. „ о с т а т н і "  (в VI пісні); справлено 
на „Голосу дітей" рук. „ Г л а с у  д і т с ь к о г о " ,  „під кожухом" рук. „ н а д  кожухом" 
„невимовний" рук. „н е в п и с о в н и й“ (в ѴІІ пісні). У  вірші „Н а провесні" доповнено 
рядок третьої строфи вставленим словом „чистих". Рукописна „Ткачиха" має в порів
нянні з друкованою такі відміни: справди (так скрізь) (в І пісні), вітання, дѣвченочку (II). 
і вже його, застряв, перебірає, иншим робом, рятування, Він на икчій (IV), гордіший, 
инчий, псломям (V), зарятувати, Ті користі (VI), сором перед людьми, злегодня (VIII), 
гисторія, инча, 3  ходом часу (IX), Та ізнов в знайомій хаті (XI), завмерає; здоровим (XII), 
Звідкіль, Міч пооазливую, Очі потухші (XIII).

6) Правда, 1895, с. 516.
’ ) Зоря, 1891, с. 327.
s) Основа, 1861, за квітень, с. 36 (другої нумерації).



твори до альманахів, свої автобіографії, вістки про життя покійних уже письменників і щоб указували Кониському джерела, з яких він міг-би зачерпнути матеріял, подібний йому для життєписів до хрестоматії. Між иншим Кониський написав і до Мови, прохаючи його подати свою коротеньку автобіографію й зібрати звістки про життя Якова Кухаренка1). В якім порядку й чого прохав Кониський у Мови, можна здогадуватися на підставі трьох листів Василя Мови до Кониського. Ці листи переховалися в зшитку листів до Кониського, переданім до архіву львівської „Просвіти'*. Перший із листів Мови, друкований далі під 1, не має дати, але він писаний найпізніше на початку серпня 1876 р., як думати на підставі зазначення на листі рукою Кониського: „18 серпня в Кіеві".По драконівськім травневім указі 1876 р. цензура перекреслила плани Кониського. З  віршів, що їх прислав Мова Кониському, вірш із початком „Під стріхою убогою" появився в київській „Луні" з 1881 р. -), дещо побачило денне світло у „Правді" й „Світі" в Галичині, нарешті дещо лишилося в рукопись „Правда" в 20 ч. за 1876 р. принесла вірш Мови п. н. „Козачий кістяк"3), передрукозаний звідсіль в „Антольогії Руській"4). В „Світі" надруковано два вірші Мови: „Д о ***“ в ч. 105) й „Три деревини" в 15 ч.В архіві Івана Франка в Бібліотеці Наукового Товариства Шевченка у Львові під ч. 116 збереглася частина зшитку, що його переслав Мова Кониському, а Кониський переслав до Галичини. Цей зшиток обіймає 16 листків 4°. Починають його „Переклада з думи про Игорів поход (Слово о пълку Игоревѣ)", а саме: „Пісня 16. Тужба Ярославни; „Пісня 17. Игореви втіки"; „Пісня 18. Донцёве привітаньнє"; „Пісня 19. Половецький здогон" і Пісня 20. Игорь на Русі". Під останньою піснею стоїть дата „1867 року". Перша й остання сторінка цього перекладу перекреслені, очевидно рукою Кониського, що написав наверсі: „Не варто друковати сей переклад. Я не ражу". Як цей переклад, так і всі дальші вірші зшитка зазначені псевдонімом Мови: В. Лиманський. Найближчий вірш зшитка „Під стріхою убогою" має дату: 1868 року квітня 10. Рукою Кониського зазначено: „Въ цензуру 23 сентября 1875 (sic! замісць: І876) ■ ). По вірші „На могилі" з датою: 1869 року у липці—йдуть „Три деревини" з датою: 1874 року. При цім вірші зазначено червоним оливцем рукою Кониського „въ цензуру" й чорнилом його-ж рукою „Въ сборникѣ „Батькив- щына" отправлено въ Глав. У . п. Д . П. 23 сентябр(я) 1876“ ь). Далі йде „Козачий кістняк"у) із датою: 1875 року—й зазначенням: „було вже
■ ) О . К о н и с ь к и  й, До історії українсько-руського письменства. Кілька слів про 

Василя Мову (Зоря, 1891, с. 395). 3) Луна. Український альманах на 1881 р. К. 1881, с. 55. 
3) Правда, 1876, с . 765— 7. 4) Антольоґія Руська. Львів 1881, с. 84— 6.
3) Світ, Львів, 1881, с. 1 7 2 -3 . «) Світ, 1882, с. 263.
') Після травневого указу зложив Кониський перший альманах із самої красної літера

тури п. н. „Батьківщина" й післав його 23 вересня 1876 р. до цензури, що 21 лютого 
1877 р. заборонила його друкувати (Зоря, 1891, с. 395).

З  В порівнянні з текстом, надрукованим у „ С  в і т і“ , автограф виказує такі відміни
10 р. їй вітоньки. 31 р. тримтючим листом. 32 р. по вітру розбросе.

9) В порівнянні з текстом, надрукованим у „II р а в д і“ , автограф виказує такі відміни: 
З р. крапелястий. 5 р. захрумтіло. 7 р. леміх. 8 р. Кістняк. 9 р. Здумився плугатарь.
11 р. Аж бачить у купці. 13 р. і ззіте иржею, 14 р. гостріє. 16 р. Дощенту гніє. 18 р.
Плугатарь. 19 р. 1 сум. 21 р. плугатарь. 22 р. працьовик. 26 р. взяли. 27 р. Від ріллі, 
від плуга. 28 р. занесли. 29 р. роботяго. 32 р. й мізкуєш. 34 р. за вік. 35 р. справди. 
40 р. Слободний вояк. 46 р. Панам не хилив. 48 р. не нудив. 49 р. козацька. 53 р. плу
гатарь. 57 р. Козацька бо слава. 59 р. Усе то нікчемна. 60 р. Була суєта. 63 р. слободи. 
67 р. Вкраїни. 69 р. 1 ради. 70 р. й великих чинів. 71 р. відріклися. 77 р. Слободу. 
81 р. продали те. 83 р. Свого родовища. 97 р. жорсткії. 98 р. Чепіги. 99 р. тернясту. 
101 р. добутим. 111 р. звідколи. 112 р. гнівом. 117 р. відріклися. 124 р. стовпи. 130 р. 
рятувать. 133 р. Отако до. 136 р. праведних. 138 р. Трудів тягарі. Між 140 і 141 рр.
І розумом дужий. 142 р. У  правді твердий. 144 р. І тугою жирне. 148 р. Міжлюдняя.
150 р. Народнеє щастя. 159 р. дужчої. 164 р. Могутняя 165 р. у лаву. 167 р. порятують,
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в Правді“ , „Не пустуй, моя голубко" з датою: 1876 року, друковане аж по смерти автора, й кінчить зшиток „Буря виє, вітер свище" з датою: 1876 року січня 11-го* 1). Тут і там по боках текстів подані пояснення рідших слів2 3).В руках Кониського опинився також инший автограф Мови з віршами „Н а балі", що увійшов у зшиток автографів, який передав Кониський в-осени 1891 р. львівській „Просвіті". Що-ж до зшитку віршів Мови з архіву Франка, то його передав Кониський найправдоподобніш редакції „Світу", коли вона вдалася до нього по літературні матеріяли для „Світу". Зазначення „було вже в Правді" при „Козачім кістняку" свідчить про те, що для „Правди" він зробив-копію із згаданого вірша, задержавши ще якийсь час зшиток у себе в зв’язку з планованими альманахами. Редакція „Світу" наслідком його впадку не мала змоги надрукувати всі вірші з зшитка.До редакції „Світу" звертався листовно Мова в березні 1883 р., коли вже „Світ" спочивав мертвим сном. Цей лист друкується нижче під ч. II. Зберігся він в архіві Івана Белея, редактора „Світу" й „Діла", переданім до Бібліотеки Наукового Товариства ім. Шевченка разом із листами Мови до „Діла", друкованими під чч. V —VIII. З  листами під V  і V I переслав Мова два свої вірші: один із них „В роковини смерти Т. Шевченка" •"’) надруковало „Діло" в 22 ч. з 1886 р., а другий „Руський псалом" друкується перший раз нажче під ч. X V I. Правдоподібно листування Мови з „Ділом" було численніше, і Мова, побачивши надрукований у „Ділі" свій один вірш, післав туди й инші вірші; бодай „Діло" за 1887 р. принесло в 34 ч. вірш Мови „До *** “ , а в 38 ч. „Н а Голгофті" (Він ледве хрест важкий доніс). Під останнім віршем не надрукований підпис автора, але що це твір Мови, маємо свідоцтво близького товариша Мовиного Михайла Комарова4 5). Нарешті останньою річчю, надрукованою за життя Мови, був вірш „Олені Пчілці" в „Зорі" за 1888 р .6). Під рукописним текстом стоїть дата й місце: 1886 р. Катеринодар.Далеко більше писань Мови побачило денне світло по його смерти. Про його чисьменську спадщину подав вістку його товариш з юнацьких літ Михайло Комаров у „Зорі" за 1892 р. По смерти Мови лишилося до 50 зшитків крім листів, заміток, карточок то що. В його письменській спадщині найшлися поезії, оповідання, драматичні твори, історичні статті, спомини, критичні замітки й т. ин. Мова почав писати ще 1860 р., писав багато, всі рукописи зберігав у великім порядку й дещо приготовив до
*) В порівнянні з текстом, надрукованим у „ С  в і т і“ , автограф має такі відміни: 15 р. 

нашу матірь. 20 р. багата. Текст копії „Пролісків" виказує в порівнянні з друкованим 
у „Світі" такі відміни: 15 р. нашу матірь. 18 р. гордовита. 20 р, Щира й правдовита. Тут
і дата: 1876 року січня 11-го.

2) Розіжданий (но) -безнадежный (о), отчаянный; кістняк=:скелет; родовище -родин.), 
отечество; чутоба=чувство; живчик опульо; зазнати=изведать, испытать.

3) В автографі вірш Мови мав оцей наголовок: В роковини Тараса Шевченка. В по
рівнянні з надрукованим текстом автограф виказує такі відміни: 2 р. дітинята. 5 р. в Кар
патській Русі. 7 р. Там в церквах сьогодня. 10 р. Люд наш. 13 р. панахиди. 22 р. її. 
25 р. Щ о гукнув нас. 34 р. Лихом знеможенний. 36 р. побіденний. 42 р. його. 43 р. його. 
44 р. Панихиди. 50 р. дітинята. 53 р. в цісарській Русі. 54 р. гряниці. 56 р. вечірниці. 
59 р. Мислі^ 64 р. щастя. 65 р. чуства. 66 р. й мислі. 69 р. Ростечуться. 75 р' Відкри
вати. 76 р. И  мислі. 78 р. дітинита. 81 р. відсвяткуєм. 86 р. Поговорем. 91 р. здорове. 
92 р. тямлять. 93 р. за все. 97 р. від. 108 Дарма. 109 р. народне. Автор підписався: 
Вас. Лиманський. Дата: 26 лютого 1884 р. місто Єйськ, на Чорноморці.

4) М. У  м а н е ц ь, Василь Мова (Посмертна згадка). (Зоря, 1891, сс. 274— 5).
5) Зоря, 1888, с. 33. Рукописний текст у порівнянні з друкованим виказує такі від

міни: наголовок „Д о Ол(ени) Пч(ілки), а крім цього: 4 р. цвітучих (24 р. цвітуть), 5 р. 
лиха година. 10 і 22 р. серці, 12 р. суровим. По 12 р. нема цієї строфи:

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

13 р. І в душі мов. 16 р. Духом смілий, необорний. 17 р. І міні.

20 Михайло Возняк



друку, переписавши власноручно начисто. Всі рукописи означені псевдонімами, здебільшого В. Л и м а н с ь к и й ,  але й В. С.  М и г у ц ь к и й  або В. М и г у ч е н к о .  Між рукописами Мови знайшлися: 1) вісім зшитків віршованих творів із рр. 1863—1888 п. н. Проліски; 2) кілька зшитків вибраних віршів з 60 рр.; 3) драматичні картини на п’ять дій із чорноморського життя з 50 рр. п. н. Старе гніздо і молоді птахи; 4) жарт на одну дію п. н. Трівога; 5) інтермедія до драми Куліша „Байда“ на три картини п. н. Куліш, Байда і козаки; 6) драма без заголовного листка; 7) з оповідань Чабани; 8) Шептуха; 9) Сякий такий журавель; 10) Сердитий поштарь; 11) шість нарисів п. н. З  памяткової книжки слідчого судді; 12) замітки слідчого судді п. н. Малюнки з натури. Крім того низка писань у російській мові (про студентів у 1860 р., Критичні замітки, Українські орли 1860 р. і инші), Розмова про давне українське життя, Фізіологична вага музики, Начерки та замітки слідчого судді по Чорноморії, і нарешті праця довгих років—Російсько-український словарь, велика книга, куди заведено слова з примірами від А  до И. Крім того дуже багато слів записано на картонках і дещо впорядковано та вписано в окремі зшитки1).Ще до часу, коли Комаров звістив про літературну спадщину Мови, надруковано в році смерти Мови в „Зорі“ з р. 1891 його вірш „Олександру Яковичу Кониському“ 2) й „ З  самотних співів", два вірші „На прогулянках": І. Зачарований лежу я, II. В хмарах на північ лютючих::). Під першим стоїть у „Зорі" 1884 рік, під другим 1887 р. Обидва вірші увійшли в рукописний збірник віршів Мови п. н. „Проліски," але в останніх стоїть під першим віршом дата: Єйськ, 1880 року, а під другим дата: Єйськ, року 1878/89. І ці дати й тексти друкованих у „Зорі" з 1891 р. віршів свідчать, що вони не взяті з „Пролісків" 4). Так само те, що надруковано з віршів Мови в „Зорі" з 1892 р., не взяте з „Пролісків". У  статті Українця
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’*) М . К . Літературна спадщина після В. Мови. (Зоря, 1892, с. 199—200).
2) Зоря. 1891, с, 327. Перша редакція цього вірша, пореслана правдоподібно до „Діла“ , заховалася в архіві Белея. Вона має наголовок: „ГолоСЬ зт> Чорноморіі О . Як. Конісскому“ 

й виказує такі відміни в порівнянні з текстом „Зо рі“ :

Рр. 1—4. Славетний поете, 
Земляча люблений, 
Привіт і шанобу 
Прийми і від мене! 

6 р. вітаюсь.

По 8 р. Здоров, наш поете, 
Здоров, літерате,
Для нас ювелей твій— 
Великеє свято.

21 р. Російські цензурні. 33 р. як і перше. 34 р. щастя. 36 р. слободи. 38 р. волі й освіти. 
40 р. многія. Підпис: В. Лиманський. Дата: 15 січня 1885 р.

Очевидно текст „Зо рі“ друкований is иншого рукопису й ідентичний s копією в „П ро
лісках", у порівнянні з котрою виказує лише невеличкі відміни: 3 р. привітання. 6 р. 
вітаюсь. 15 р. В злегоднії часи. 34 р. щастя. 36 р. слободи. 38 р. Для волі й освіти. 
Копія має дату: Єйськ, 1885 рік.

3) Зоря, 1891, с. 384.
- 4) У  теперішнім стані „Пролісків лишився тільки оцей кінець вірша „Зачарований
лежу я":

Злившись в бурную жалобу, 
Рвуться з серця, мов is гробу; 
І зневажені надії 
Та змарніли гарні мрії 
Устають в душі з докером, 
Кидаючи біль і сором...
І стурбований лежу я 

Ейськ, 1880 року.

Під осиками «грай гаю,
І душа моя скорбує...
І мені вже докучає 
Тихе вітра цілування;
І ласкавий листя шум 
Наганяє тільки сум, 
Вітиска з грудей зітхання.

Другий вірш має в „Пролісках* наголовок „Під хатою“ й виказує такі відміни в по
рівнянні з друкованим текстом: 1 р. з півночі. 2 р. світючий. З р. То поринав у тучі. 
10 р. ввиджає. 12 виринав. 13 р. з півночі, 19 р. болюче, 22 р. Місяця щось не видати.



Михайло Возняк22про Михайла Старицького приведено вірш Мови, йому присвячений1 3). Крім того в тімже річнику „Зорі“ надруковано вірш Мови „Домашній співачці“ 2).Також не з „Пролісків“ походять два вірші Мови, надруковані в Календарі Просвіти на 1892 р., а саме „Заколисна пісня“ й „Н а степи“ 3). Про вірші „Н а степи“ маємо звістку в „Кількох словах Кониського про Василя Мову“ . Тут оповів він, що влітку 1878 р. Мова приїздив до Київа. Тодіж Мова перечитав Кониському дещо з своїх творів прозою. В 1891 р. пригадував собі Кониський першу дію драми „Лихо з дітьми“ й оповідання: „Хуторянка“ й „Ткачиха“ Обидва ці оповідання лишив Мова Кониському для альманаха „Луна“ але їм не судилося побачити тоді світ. У  своїй згадці підносив Кониський, що не поталанило чомусь і віршам Мови „На степи“ , які доручив Кониський комусь у Галичині ще 1885 р. До останніх слів додала редакція „Зорі“ примітку, що вірші „Н а степи“ надруковано в літературно-науковій збірці Василя Лукича, яка на днях мала вийти в світ, а тамже надрукована також поезія Мови „З а колисна пісня“  4). Згадана літературно-наукова збірка Василя Лукича— це просвітянський Календарь на 1892 р.; „Заколисну пісню“ надрукував Лукич з автографу Мови „Надколисна пісня“ (Присвящається жінці моїй Надежді Івановні), оправленого тепер на кінці „Пролісків“ , що переховуються в архіві Франка під ч. 193. Саме з останніх і взяті тексти віршів Мови до просвітянського Календаря на 1894 р.: І. „На прощання з Україною“ , II. „Під стріхою убогою“ , III. „Три деревини“ 5). Вірш „Н а прощання з Україною“ це той самий вірш, що в зшитку, пересланім для редакції „Світу“ , має наголовок „На могилі“ °). Під віршем стоїть у „Пролісках“ дата: 1869 року у липці. Вірш „Під стріхою убогою“ надрукований у
1) Зоря, 1892, с. 56— 7. У  „Пролісках“ він має наголовок: „М . П . Старипькому". 

(Відібравши від його в дарунок книжку творів „ З  давнього зшитку“ )“ й такі відмини: 
З р. спасибі. 16. Старою любвою. 23 р. геніїв. 27 р. Та сміло боров ти. 29 р. І цілі, 
ЗО р. Потужно досяг. 31 р. І „ З  давнього зшитку“ . 40 р. Ти гарно втілив. Під віршем 
у рукописі стоїть дата: Ейськ, 1882 рік.

2) Зоря, 1892, с. 169. У  „Пролісках“ цей вірш не має наголовка. Надрукозаний 
в „Зо рі“ текст відповідає першій і четвертій строфі тексту „Пролісків“ (тут 2 р. „Спів  
той із серця“ ). Друга й третя строфи такі:

В співі бажання палкії вчуваються,
Гарні надії, препишно цвітучії,
Чується й плач, що все те не збувається, 
Чується серце, за долю тремтючеє.

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

3) Ілюстрований календарь товариства „Просвіта“ на рік переступний 1892, Львів 
1891, с. 51— 2 і 53— 7. У  порівнянні з друкованим текстом виказує „Надколисна пісня“ 
такі відміни: 7 р. И чого. 11 р. Там чужая. 32 р. весела й привітна. 41 р. хвора. 
45 р. хворе. 58 р. Ой спи, моє коханеє. 62 р. І втішаєтця. 70 р. Пізня ніч і виє хвища.

р. хвора. 81 р. очі. Текст копії „Пролісків“ виказує такі відміни: 4 р. Та здоровя. 
6 р. Ліжко гарне, мнякесеньке. 70 р. Темна ніч. 77 р. стопою. 101 р Та здоровя 
Під текстом стоїть дата: Липець 1883 року.

4) Зоря, 1891, с. 395.
5) Ілюстрований календарь товариства „Просвіта“ на рік звичайний 1894. Львів, 1893. 

Самотні пісні й думи Василя Лиманського, с. 43— 5.
6) Відміни друкованого тексту від рукописного продиктовані здебільшого місцовими 

правописними оглядами, отже в рукописі маємо прощання, народнеє, грасувало, гетьман
щини, шиття, скігл, щастя, стиха; крім того в 14 р. З  надії. Рр. 53— 60:

На тобі Москва панує 
Вкупі із Ляхами,
Твої соки висисають 
Разом із жидами.

Перша редакція в порівнанні з текстом

Скрізь де щастя, де багацтво, 
Москалі та Ляхи,
Українцями зостались 
Самі бідолахи.

Пролісків“ виказує такі відміни:
З—4 рр. Озирнуся навкруг себе 

На степи погляну...



З  письменської спадщини Василя Мови (Лиманського) 23Календарі сливе без змін1). У  „Пролісках" стоїть під віршем дата: 1868 р. квітня 10, в Календарі 1870 р., а в „Луні" 1868. З  невеличкими відмінами надрукований у Календарі й текст „Трьох деревин"2). Під ними стоїть дата: 1874 року, а в Календарі 1873 р.З  тихже „Пролісків" друкувалися поодинокі вірші на сторінках „Зорі" в рр. 1893—6. „Зоря" з 1893 р. принесла „Переклади з Слова о полку Ігоря", а саме: 1. Тужба Ярославни:і), 2. Игореві втіки, 3. Донцеве при- витанє4), 4. Здогін, 3. Игор на Руси3). Під перекладом стоїть у „Про
між 4 і 5 рр.
Ой ідуть степи роалогі, 
Скільки око вбаче;
Чого ж душу жаль проймає, 
Чого серце плаче?
Чи того, що кругом мертво, 
Що степи німують,

Щ о над ними перевертні 
Московські панують?
А  чи того, що народ наш 
Поник головою, 
Зневажений, придушений 
Горем та нуждою?..

11 р. За Вкраїну, матір нашу. 14 р. З  надії. 15 р. На спокій дітям і. 23 р. Бо там, 
бачу жизть бурує. 31 р. Там біда й щаслива доля.

45—48 рр.
Гей, прокинься, ж Україно,
Гей, устань, злиденна,
Споконвіку лихом бита 
И лихом знеможениа.
49 р. Гей, устань же.

53— 54 рр.
На тобі панують ляхи 
Вкупі з москалями,
58 р. Москва, жиди, ляхи.
65 р. Твоїм словом тепер, ненько.
67— 68 рр. Хто в роботі потом плине, 

Кого нужда боре.
Рядком 72 кінчиться перша редакція вірша.

1) В рукоп. привітайте.
2) Відміни рукопису в порівнянні з друкованим текстом такі: зіму, зімою, зіма, верхо

віттям, віттям. 46 р. То осокорина. 48 р. У  кригу. 64 р. розбросе. 66 р. оголосе. 67 р. 
тихоту. 68 р. поруше. 70 р. заглуше.

3) Зоря, 1893, с, 174.
4) Зоря. 1893, с. 191.
5) Зоря, 1893, 210. Рукопис виказує незначні відміни в порівнянні з друкованим

текстом: в 1 пісні пропущений рядок по 17 р. „Н а умисну згубу злую“ ; в 2 пісні: 1 р.
З  півночі. 14 р. мглою. 35 р. гусей; в 3 пісні: привітання. 2 р. віта. 7 р. Кобякові. 26 р. 
1 чорням. 40 р. Туже. 44 т. 1 дерева; в 4 пісні: 5 р. З  Гзак. 6 р. жоден грак. 7 р. жоден. 
9 р. приплотились... 14 р. Привітали. 15 Кончакові; в 5 пісні: Русі. 5 р. Київа. 8 р. іде.

За те значні відміни першої редакції в порівнянні з текстон „Пролісків": в 1 пісні 
12 р. Поверх мура. 13 р. Ярославна розіждана. ЗО р. Та й на мурі. 31 р. Ярославна 
розіждана.
43—44 рр. Щ об міні у-ранці рано

Вже не плакать розіждано.
45 р. Щоб ізбутись. 46 р. І не слати. 48 р. Поверх мура. 50 р. тужить— промовля.
55 р. Таке палке та пекуче.
56 р. жадучі. 56— 58 рр. Туга серце давить, муче,

Спека тули затягла?.....
В 2 пісні 1 р. приснуло з півночі. 5 р. В руськую землю. 14 р. імглою. 22 р. й уздви- 
гнулися. 29 р. Ген промчався й знов. 33 р. Піді ймглами. 35 р. лебідів. 40 р. Гей, за 
сю ж вони, 41 р: меткі ноги.
В 3 пісні 22 р. Щ о беріг ме (!). 26 р. ймглах.
31—32 р. Бистриню глибоку 

І лихую має.
35 р. По кущах. 44—45 рр. І древа шумливі

Поникли тужливо.
В 4 пісні 4 р. княжецький. 6 р. І тоді ні жоден. 7 р. 1 ні жоден. 12 р. До Дніпра (!) 
21 р. на сеє, 23 р. Він лине. По 37 р.

Сказав Боян, пісньотворець 
Часів стародавних, 

Співаючи про походи
Князів наших славних— 

Про походи на Когана 
Князя Святослава 

Та Олега славетного

! теж Ярослава:
„Тяжко тобі, головонько 

Без плечей зостатись,
Та лишенько й тобі, тіло. 

Без голови матись.
Отак тобі, руська земле, 

Без Ігоря статись.
В 5 пісні 5 р. До Києва. 15 р. Та Ігорю—слава!



24 Михайло Возняклісках дата: Харків, 1866—1867. Найближчий річник „Зорі“ за 1894 р. надрукував вірші Мови „Н а балі" з датою: Катеринодар, 1878 року1). В „Зорі" за 1895 р. е три вірші Мови: „Д о товариства молодечого віку 2), „Козачий кістяк"3) і „В роковини смерти Тараса Шевченка"4). Нарешті в „Зорі" за 1896 р. появився „Заповіт засланця" 5).Копія „Пролісків" не заховалася в цілості, до того-ж при оправі попереплутувано листки. З а  часів, коли Франко публікував із цього рукопису вірші Мови в „Літературно-Науковім Вістнику", рукопис був повніший,
) Зоря, 1894 с. 341—2. Текст „Пролісків", звідки надрукувала „Зоря" „Н а балі", не 

віднайшовся. В порівнянні s текстом „Зорі" виказує автограф Мови в згаданій вище збірці 
автографів, яку переслав Кониський львівській „Просвіті", такі відміни: наголовок тут: 
„Празникові співи. 1. На балі". 2 р. домові. З р. І танцюрів гук великий. 4 р. громові 
5 р. Там кружить, вихрить, гугоче. 13 р. гомін. 14 р. вирятовують. 16 р. роздратовують.
17— 20 рр. Аж ось ще раз задля входу 

Гучно двері розчинилися—
І здається, що красою 
Усе зало освітилося.

23 р. очі ясні. 26 р. привітаюся. 33 р. по валові блискучім. 39 р. підхіщає.
45 —46 рр. Щ о коли б не стрілась з вами,

Як тепер і тута.
47 р. Все чоло вам захмарене. 49 р. И  одрікаю моїй панні. 53 р. Сум сей, люба моя 
панно. 63 р. ви добре. 65 р. люде. 72 р. очі. 79 р. крові. 85 р. І не то одрізні люде. 
89 р. люба панно. 91 р. сум наш тяжкий. 93 р. щастя. 94 р. Там, де кривда й сила. 96 р.
О т у чім вся сила! 98 р. Найлюбіша. 112 р. щастя. 116 р. здільна: 117 р. І занісся
у річах я. 118 р. Щ о ж бо? 121 р. Але ж. 123 р. Та все мовчки на плахіттях. 124 р. 
росправляє. 147— 148. Як мені, то навіть в тямку 

С е  не зможе вбгатись.
150 р. стогнанням. 151 р. од вас. 152 р. признання. 153 р. Та бо ви. 158 р. вроду.
159 р. Побивалася. 163 р. життям. 177 р. панна позіхнула. 178 р. Крадькома у жменю.
180 р. Все то теревені. 181 р. я в речі. 185— 188 рр.

Але що за дивовижа? 
Звідусіль, мов зграя хижа,

Враз сунули паничі, 
Гологубі й вусачі.

По 191 р. нема оцих двох рядків:
Обступили мов шпалери 
Мою кралю кавалери.

193 р. Лесні. 194 р. смішки. 199 р. плахіттям. 200 р. Одмовляє вона гречі. 201 р. лесні. 
203 р. На моргання регітками. 214 р. То загалом—джигуни. 216 р. Дармоїди-лихварі. 
222 (виточкований рядок) Всероссійські лайдаки. 223 р. хашло. 227 р. Все то бач гро
мадські квіти. 228 р. (виточкований рядок) І російські патріоти. 229 р. мосьє. 231 р. 
О сь музика. По 223 р. пропущений рядок: Тупотня і човготня. 238 р. гучніше 239 р. 
Лоботряс. 244 р. З  блескучого зала. 253 р. з живим серцем. 254 р. Бридом душу заде: 
257 р. лесні. 2Ї9 р. Та нехай би й так нарешті. 272 р. зіськати.
275— 278 рр. Ой, ні їсться ані петься,

Боротьба в душі ведеться!
-) Зоря, 1895, с. 10. В „Пролісках" мав вірш наголовок: Гук до товариства молоде

чого віку. Відміни рукопису такі: 6 р. рятувати. 19 р. цілей. 25 р. без слободи. 36 р. 
В визвіл наш. 39 р. пусте марево. Під рукописним текстом дата: 2886/90 рік. Катеринодар.

3) Зоря, 1895, с. 46— 7. Відміни в порівнянні з рукописом такі: 13 р. І ззіта іржею. 
35 р. справди. 54 р. гевал. 70 р. привилей. 72 р. людей.
87—88 р. Пани ж намагались 

Змести козаків.
92 р. ростягти. 112 р. харпаки 144 р. Ледачі. 147 р. міцніше. 193 р. доходе. 214 р. ря
тувать. 228 р. В поход. 230 р. Народне. 234 р. одвічній. 235 р. Народнеє щастя. Під 
рукописним текстом стоїть дата: 1875 року.

4) Зоря 1895 с. 89. Відміни рукопису такі: 2 р. дітеняга. З р. людей. 5 р.. Русіі
6 р. инчі. 8 р. З  рана. 15 р. вічную. 25 р. слободу. 40 р. слободи. 42 р. Люде. 50 р.
дітенята. 54 р. гряниці. 55 р. , впоряжають. 56 р. вечірниці. 64 р. щастя. 66 р. мислі.
69 р. Ростечуться люде. 76 р. И  мислі. У і р. здоровя. 97 р. Пронеси. 108 р. Дарма. 109 р.
На народне щастя. Під рукописним текстом стоїть дата: 26 февраля 1884 року.

5) Зоря. 1896, с. 121. Відмини рукописного тексту такі: 2 р. засланні. 11 р. й долю. 
12 р. здоровя.^17 р. люде. 31 р. зажив. 45 р. Смерть. 47 р. в люде. 58 р. Н а тяжкі за
слання. 60 р. И безвісне кохання. 70 р. Хиба. 71 р. гисторик. Під текстом стоїть дата 1 8 9 0  п ік  К а т е о и н о л а о .



Як це запозичене з Куліша мотто не без значіння для розуміння ролі українського письменства у Мови, так іще цікавіше з цього погляду оце „Слово до громади'1, що займає дальші дві сторінки рукопису „Пролісків", переписаного чужою рукою чи навіть чужими руками: „Автор сих віршувань, закинутий долею на довгі роки хоч в рідний, та далекий і глухий закуток України, позбавлений до послідних часів свідомих прихильників ідеї україно-руської народности, працював на ниві рідного слова самотно, і працював більше над збиранням і впорядженням лексичного матеріалу нашої мови ніж над творами літературними. Але від часу до часу пробував пера і на самостайних творах і потикався з ними до російської цензури, в котрій йому притьмом не пощастило. Така невдача тяжко знеохочувала до роботи, але ж таки за двадцять пять років в теці автора чимало набралося писаного папіру і між инчим жмінька отсих віршувань, з котрих невеличка частина в різні часи була надрукована в галицьких часописях. Маючи на думці, що для великої будови народнії літературної мови кожний одрізний камінець часом у пригоді стане і стративши надію на недалекий слушний час дли рідної мови в россійській Україні, зважився отсе автор подати в світ свої віршовані твори хоч за кордоном".На дальших 34 з половиною листках іде поетичне оповідання „Троїсте кохання (пісні про кохання, зраду та зваду)", друковане перший раз нижче під ч. IX. Опісля, починаючи від нової картки, 16 з половиною листків займає „Ткачиха", над котрою стоїть ч. II. Над „Перекладами з Слова о полку Игоря", що займають 5 з половиною листків, стоїть ч. III, а під ч. IV  дописано рукою самого Мови „Самотні пісні і думи". До цього розділу ввійшли на 15 листках списані дрібніші ліричні твори, перечислені у Франка під ч. 4 а до ж. Після цих сімох віршів ішли в первіснім стані рукопису дальші вірші з цієї низки: 8. На Дніпрі. 9. На балі 10. На погулянці. Ці титули зазначені рукою Костя Паньківського, що й на найближчім листку з докінченням вірша „Н а прогулянках" зазначив так само вгорі „Н а погулянці" й дописав два такі перші рядки строфи:
І пориви серця гарні,
Невдолені бажання...Після того на 9 і пів листках іде решта віршів цієї низки згідно з ви- численням Франка від к до о включно. З  них не був іще друкованний вірш „Не пустуй, моя голубко" що друкується далі під ч. XIII, й вірш „Знову і знову борюся я з тугою", хоча він і зазначений у Франка яко друкований в „Зорі" з 1896 р., отже помилково змішаний із „Заповітом засланця". Опісля йде низка віршів ч. V  п. н. „Д о земляків роботяг" на п'ятьох листках; вони вичислені у Франка від я до т. З  них перший друкується під ч. XII. Після того помилково зазначено III „Твори соціально побутового змісту: І. Ткачиха. II. На степи!" Далі йде текст початку віршів „Н а степи" на 3 і пів листках, а решта на неповних

1) Із. Ф р. Is поетичної спадщини Василя Мови (В. Лиманського). Літературно-Науко
вий Вісткик, т. Ѵ І, 247—9.

Кобзо! ти наша утіха єдина 
Поки прокинеться сонна Вкраїна 
Поки діждеться своєї весни,
Ти нам по хатах убогих дзвони;

Стиха дзвони, нехай братнєє серце 
Любо здрігнеться, до серця озветься 
Як на бандурі струна до струни.

як показує його опис, що зладив Франко й надрукував у передмові до вірша1). У  теперішнім стані задержався наголовок „Проліски", віршовані твори Вас. Сем. Лиманського зъ 1863 по 1888 рікъ". На другім боці титулової картки находиться таке мотто з Куліша:
З  письменської спадщини Василя Мови (Лиманського) 25



26 Михайло Возняк7 листках оправлена після „Заповіту засланця“. По тексті „Н а степи“ йде з зазначенням знову III „Надколисна пісня“ , обіймаючи дальші три листки, а на кінцевих 4 і пів записаних листках приходять вірші, що згадані у Франка від 7 до 11 включно. З  останніх чотири, досі недру- ковані, друкуються під чч. X IV , X , X V  і X V II.На жаль не стає в теперішнім стані „Пролісків“ між иншим уривка „На Дніпрі“ . З  Франкового опису видко, що це частина великої поеми „Дніпрянські думи“ , про котру говорить впорядник рукопису (чи не сам автор?): „Твір зістався невиправленим ні щодо змісту, ні щодо форми. Ганьба шляхетсько-польської і деспотично-московської державносте, докори на обидва боки за історичні кривди і протести проти польської і московської зажерливосте на духову самостайність українського народу, все те зробило сей твір зовсім недогодним до друку як по сей, так і по той бік кордону і через те знеохотило до належної виправки віршу“ *). Лишаючи на боці літературне викінчення твору, на підставі цієї нотатки можна думати про рідку за Мовиних часів його національну свідомість.Після „Зорі“ приніс дальші літературні писання Мовииі „Літературно- Науковий Вістник“ . Крім згаданих уже вище віршів появився тут недо- кінчений перший малюнок із серії „Малюнки з натури (з нотатки слідчого судді)“ п. н. „Три мандрьохи“ 2) й дуже цікава з літературного боку, головно з огляду на свій стиль, драма „Старе гніздо й молоді птахи. Драматичні образи“ 3). Друкуючи „Три мандрьохи“ як „інтересний уривок“ , редакція писала в примітці: „Може отся публікаційна пригадає людям, що мають доступ до рукописної спадщини пок. Мови, їх обовязок супроти памяти покійника—опублікувати з нього хоч що найціннійше“ 4).Редакція „Літературно-Наукового Вістника“ , закликуючи два рази людей, що мали доступ до літературної спадщини Мови, опублікувати бодай цінніші його писання, звертала не перша й не остання на це увагу. Ще Комаров звертав увагу на російсько-український словник Мови, пишучи, що „ся робота його повинна бути дуже корисна, бо він добре знав нашу мову і теоретично і практично. Маємо надію, що ся робота його не загине,— писав Комаров,—а разом сподіваємося добути й инші його літературні твори, з котрих хиба тільки сама мала частина була надрукована“ 5). Кониський нагадував чорноморцям, хто був Василь Мова, в надії, що вони прокинуться та спорядять його життєпис. Висловлюючи сподівання, що з смертю Мови не загинули його твори, питав Кониський: „Д е, у кого усе те лишилося? Нєвжеж таки у Катеринодарі не було біля Василя Семеновича такої близької живої душі, щоб зібрала його твори, упорядкувала їх і пустила між люде?!“ ü) Тай редакція антології українського письменства „Вік“ , згадавши про багату спадщину Мови, писала, що „все се лежить невідомо в кого, дожидаючи ліпших часів, або й на віки загинуло“ . Кінчилася замітка про Мову реченням із характеристикою його поезії: „Відомі досі поезії Мови визначаються свіжими малюнками життя й сміливою думкою, що нераз панує над формою“ '). Оця оцінка, повторена за Франком, ще раз пригадує його заклик до тих, хто стоїть близько до спадщини Василя Мови, сповнити громадський обов язок перед пам’яттю покійника й подати до відома загалу його письменську спадщину.Нижче друкуються листи Мови до Кониського, що подав із них деякі цитати в своїх „Кількох слова# про Василя Мову“ , листи до редакцій „Світу“ й „Діла“ й нарешті низка на жаль тут і там попсованих під
1) Тамже с. 248. 2) Тамже т. X X X I, с. 130—41.
3) Тамже т. X X X V III, с. 62— 88, 2 5 9 -  89, 428— 55, X X X IX , 283-314, X I, 38—63, 

2 4 1 -9 1 , 426— 55. 4) Тамже т. X X X I, с. 130. 5) Зоря, 1891, с. 275. 6) Тамже, с. 395.
7) 1) Вік. (1798—-1898). Т. І. Друге видання, Київ 1902 с. 258.



З  письменської спадщини Василя Мови (Лиманського) 27рукою переписувача віршів, що переховалися в автографах або копіях у Львові. З  друкованих віршів Мови подано відміни в порівнянні з рукописними текстами, щоб полекшити дальшу працю над текстами віршів Мови, цікавими свідоцтвами, як Мова одну річ переробляв по кілька разів.І. Високоповажний Добродію!Лист ваш одібрав я уже давненько и посылаю Вамъ за ёго свою щиру дяку.Перед усім невтерплю, щоб не виказати кілька думок про ваші заходи. И христоматія ваша и періодичний альманах на мою думку стали б у великій пригоді народній справі. Христоматія дала б спосіб дознатись, як почалась, як велась и до чого дійшла наша злиденна література, а альманахи дали б природний вихід сёгочасним літературним силам.Певно ганебна, добродію, річ, що ми неробимо навіть того, що можна б робити безперечки. Небагато у нас е таких людців, щоб до ладу знали коли, хто и як працював над народнім пісьменством, навіть мен- ня наших пісьмарів, окрім двох чи трьох, зостаються у невідомости. Тим то хрестоматія, яка б вона ни була, піде на користь народній справі, бо з неї можна було б дознатись хоч про мёння пісьмаря, про час, у який він працював, и про те, що він написав, а після сёго кожен, кого щиро займає народня справа, зміг би відшукати ёго твори и перечитати. А як би ще скомпонувати христоматію так, щоб можна було по образ- кам схарактеризувати пісьмаря як слід, то користь від неї була б безперечно велика.Ищє гірше, ище срамотніше те, що рідко коли виявляються у нас сёгочасні літературні сили. Коли не коли хто небудь видасть книжечку, або з чим небудь коротеньким у „Правді“ виткнеться, та й знов нічого невидно и не чуть. А  воно ж по закутках та закапелках Украіни повинно буть таки чималенько сил. Коли за 15 років, під час видання „О снови“ зъявилось іх чимало, то тепер мабуть іх удвоє більш, бо й людей таки прибуло и ті таланти, що тоді були молодчими, чимало підросли и покріпшали. А  ще більше б вони виросли й розвились, як би було де друкозати праці, бо одно, що тоді б охітніш и більше працювали, а друге—на кожному б одбився вплив того, що зроблено гінчими. Отже немає де друковатись, и усі мовчять и кожен нидіє собі потихеньку в самоті!Велика вам шаноба, добродію, що ви взялися до видання „альманахів“ . Коли захід ваш прийде до скутку, то він добре підштовхне зріст нашоі літератури. До сёго часу працювали більш галичане, але клопоти практичного життя зіпхнули іх переважно на дорогу науки та публіці- стіки. Література поэтична, мистецьке повістярство у іх не розвивається. Сю прогалину заступила б россійська Украіна. У  нас наукові твори на народній мові навряд чи скоро розведуться, та й прак(тич)ного ходу ім не дають, але повістярство природно розв(едеться) до ладу и мало б добрий хід. Адже розхапали вже наші читаки з усіх книгарень и Марка Вовчка и Стороженка и навіть давнёго Квітку—нігде й книжки не добудеш. Ото знак, що на Украіні є добра хіть до читання повістярів. А  повістярство окрім прямоі своєі користи пригодилось би ще й тим, що піддавало б галичанам сирого, первісткового язикового матеріялу для літературно-наукового обробляння нашоі речі. А  хто дотепніший, то зумів би и в повістях своїх зъужиткувати „літературно“ обробленоі мови. Ми на іх, а вони на нас чинили б живий и дуже користний для народної справи вплив.



28 Михайло ВознякМоя така, добродію, думка, що оброблення, зъорганізування літературної мови—найпильніша, найповажніша, найгарячіша наша нужда. Поки интелигенція наша буде без літературно-науковоі мови, поти зневажатимуть нас по п р а в у .  А  коли доживемо до того часу, що буде у нас хоч кільки сот чоловік таких, що не лізтимуть кожного разу у кишеню, щоб знайти слово для думки, або чутоби цівілізованого чоловіка, то тоді знехотя, мимовіль почнуть нас поважати, бо зробимось ми силою, дотепною до культурно активної ролі. Я так міцно переконався на сему, що маючи зовсім мало вільного часу, роспочав працювати над практичним, підручним россійсько-украінським словарем, котрий би, захоплюючи той ступінь розвою, якого мова наша досягла в теперішні часи, давав би спосіб українцеві, ще складає своі думки на московській мові, перекладати іх як найлегше и найдотепніш на рідну мову, одно слово— такий словарь, котрий би містив в собі не тільки слова, але навіть и вирази и вигинаси, чи „обороти“ речі, відповідні московським. Шкода тільки, що нема міні до помочі годящого украінсько-россійського словаря 2), що працювати доводиться над сирим згарбом, та ще хто ёго знає чи й снаги стане, а проте, що роботи моеі поки що—крапля у морі, мабуть и річ буде зайва.Одібравши ваш лист, почав я перебірати своі шпаргали и між творами своїми небагато знайшов годящого навіть на мій, авторський погляд. Мушу признатись вам, що колись, во дні юности моея, був з мене співець, або, як кажуть россіяне, поэтъ. Писав я хоча й небагато, а все ж таки не для себе тільки—думка була колись и у світ пустити. Отже съ ходом часу, під міру того, як увіходив я у літа, починав мене трохи брать сором за своі писання—дещо наівне, деще недодумане, а дещо й зовсім негодящим здавалось. Почав я потроху шпаргали своі шарпати, а як перехилило міні оце недавно за тридцять літ, то оглядівся я, що зосталося зовсім небагато того добра, а оце в останній раз ище дещо пошарпав. Тим то передам я на ваше призволення тільки кебагатечко утворок, але затеж ви що хочете з ними, те й робіть, аби тільки не переробляли ні цятинки, бо гонор у мене здоровий на се. Ище менше з моїх утворок знайдете ви годящого по друку у альманасі, призначеному до ходу в россійській Україні, бо в деяких в'очевидь стирчять таки гостренькі, на лихо ім, тенденцій Коли можна, то пхніть іх у „Правду“ , а(ле) тільки під наданим менням „В. Лиманський“ .Пишу отеє, шо перешлю вам своі утворки, та колиб и не збрехать, бо більш того, що після 20-го Серпня одвихнусь я у Киів самолично, то й привезу з собою.Так само, як до поэзіи, присідав я деколи и до прози, и до драматичних писань. Отже хоча тут і нічого ще не одважився пошарпать, але придивившись доладу, бачу, що у мене багато є роспочатого, а доведеного до кінця навіч ь зовсім немає. Дуже я не хапкий, дуже таки лінивий навіть. Тільки й того, що теперечки чуюсь нібі на те, що мабуть таки незабаром візьмусь, щоб дещо закінчити. Шкода тільки, що дуже ніколи.Подушку я бачив ище за тиждень до того, як одібрав ваш лист, а після того ніразу недовелося з ним зіткнутись, але завтра думка відшукати его. Треба завпередйти вас, що я у сёму Ейському городі новак—тільки третій місяць як приїхав, то ще не знаю, де він и живе, отой Подушка. Він казав мені, що перекладає стихами з россійського „Тараса Бульбу“ . Збірався принести до мене на прочитанку, та щось ёго и досі немає. Тільки міні заздалегідь здається, що з сёго пива небуде
1) Від початку речення досі в листі перекреслено.



великого дива. Лобода погрозою нездолав до ладу перекласти, а сей намірився перекласти стихами.Коли увірвете гулящу годинку, то зробіть таку ласку: напишіть міні, чи правда, буцім заборонено не тільки пропуск у Россію заграничних украінських видань, але й видання у Россіи усёго, що писано по українському?» Прихильний до Вас В. М о в а
Ейск. В. Березозоли 1883 року.II. Високоповажному редакторові часописі С  в і т ъ.У  місяці Листопаді черезъ шановну редакцію газети Д і л о  пере- реславъ я Вамъ шість карбованців на річне видання вашої часописі за рікъ 1882. Чувъ, бачте, від високоповажного О . Я. Кон. (въ Киіві) бу- цімъ то можно відберати вашу часопись якось рекомендованими листами чи що. Отже не відібрав, та й не ремствую, бо думка така, що коли послали, то мабуть попало въ руки урядові, та й застрягло де не будь. А  проте дуже мені бажаетця мати вашу часопись хоч за рікъ текучий, бо одно, що я іі ще й не банивъ, а друге-—що може бъ и я приставъ до спільного працювання на неі. Чи не можна бъ як небудь зхитрувати та пересилати мені Світь хоч нелегальною дорогою? Гроші я вишлю без ніякої загайки, якъ тільки відберу хочъ саму обгортку Світа (хочъ задля адресу здастця).Та ще отщо. Окрімъ належитоі плати подавъ би я ще й велике спасибі, як бы яка спасенна душа вислала мені: 1) Фавстъ, трагедія Ше- кспіра (sic!) въ перекладі Франка. 2) Шекспірови твори в перекладі Куліша. 3) Святе письмо и псалми Давида въ перекладі Куліша жъ. Сі речі потрібні мені мїжь инчимъ и въ справі Р о с і й с ь к о - у к р а і н -  с ь к о г о  с л о в а р я ,  надъ котримъ я працюю вже відъ давна. Можнабъ назвати ище багато потрібних мені книгъ, але коли бъ хочъ тільки пойменовані книжки одобрати, то я й на тому поки що вдовольнився бъ. Щиро прихильный до Вас В. М о в а  (по наданому назвіську— Лиманський).Адресъ: Въ городъ Ейскъ (Кубанской области) Василію Семеновичу Мова.

Ейск 1883.III. Шановний Добродію Олександеръ Яковичъ!Зъ великою вподобою прочитавъ я оце заразъ, що на судовій ро- справі вашого позву зъ ГІихномъ ви нахаркали ёму межи очі, та й занедбали усю справу. Отако би й давно! Зъ такими подляками, що давно збулися чести и совісти, це найкраща росправа: виявити прилюдно свое презирство, оголосити як кайгрімче свою зневагу, та й плюнуть.Зробіть міні таку ласку, шановний добродію, подайте адресъ Комарова (здаетця Михайло Федоровичъ), автора „Показчика“ . Маю охоту писати до ёго та роспитатись де про що. Колись були зъ нимъ у одній громаді, навіть товаришували, та може охітнішъ листуватиметця ніжъ ви та Старицький. Цей притьмомъ нічего не пише.Навчіть мене, добродію, куди и яко треба обертатись, щоб вйста- рати цензурний дозвілъ на друкованне украінських творівъ. Може бъ я дещицю самъ пославъ на разрѣшенію.Писавъ я вамъ якось, що давно покинувъ віршування, отже правду кажуть, що горбатого тілько труна виправе. Ище недавнечко послав я Ильницкому н о в и й  твіръ свій „Н а степи!“ (пісні про виселенцівъ, а учора пішовъ у мійський садъ „полежать на травиці“ , а вернувся до дому упъять таки зъ віршами. Догідна робота оце віршування—небагато часу вимагає. Правда, що небагато й користи з ціеі роботи, небагато
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зо Михайло Возняквжитку, але справдішній співака співає тимъ, що співаетця, не вважаючи на те, кому и якъ те співаннє подобаетця. Воно то й такъ можна сказати, що й без мене співаківъ багацько, але на це я під свою чергу відкажу: чомъ же й міні не співать, коли инчі співають? А  якъ ви завжде приймали мої віршування ласкаво, то посилаю вам и цей, найновіший—може коли небудь для якого небудь видання здастця.(Далі приходить вірш, що надрукований в „Зорі“ за 1891 р. на стор. 384 Відміни тексту в листі в порівнянні з друкованим такі: 2 р. Край садової хмеречі. 4 р. Наді мною дуб лепече. 17 р. падол скарботи. рр. 18—20 vacant 24 р. Не діждусь вільгот жаданих. 26 р. Край садової хмеречі. 28 р. Наді мною дуб лепече. 29 р. А  в душі—жалі, жадання. ЗО—32 рр. vacant. 34 р. vacat).До речі: здаетця міні, що міжъ гріхами молодчого мого віку, які я надіслань вамъ років шість чи сімъ до сёго часу, були позики: „Хуторянка“ , „Ткачиха“ . Я недавнечко перечитавъ їх у чорновій секстерці и аж злякався, погадавши, що може вони будуть вами де небудь надруковані—такі вони необроблені, незакінчені. Я збіраюсь цілком перештал- тувати іхъ, то будьте ласкаві не друкуйте.Прихильний до Вас В. Мо в а .
З серпня 1883. Г. Ейськъ.IV . Шановний Добродію!Одібравъ я вашъ листь и дякую від щирого серця. Я живу в такій самоті, що кожекь листъ відъ земляка робить міні свято.Щ о до приміщення мене въ показчикъ, то каврядъ чи заслуживсь я на таку шанобу, але позаяк маю надію прислужитись, скільки снаги є, то й подаю відомість про свою парсуну.Родився в 1842 року 1 Січня (Генваря) в хуторі надъ „Солодкимъ Лиманомъ“ від Сотника Війська Чорноморського, Стародеревъянківського куріня, Семена Мови и жінки ёго Меланіі. Бачте, яка старовина відри- гаетця. „Сотникъ війська“ , „курінь“ ... Та треба вамъ сказати, що у насъ „Сотникъ“ значить не те, що колись на Україні значило. Це просто другий зъ ряду охзицерський чинъ (перший „Хорунжий“ , третій „Іса- вулъ“ . Щ о до (sic!) то такъ оффиціально звалися до реформи 1842 року козацькі селища, але самі козаки ще за довго до реформи переименовали куріні въ „слободи“ , а реформа перейменовала іхъ у „станиці“ .Учився я въ Катеринодарській Військовій Гимназіі (въ пансіоні), а потім у Харьківському університеті на військовий коштъ. Сперва йшовъ по филологичному факультетові, але зъ третёго курса перейшовъ на юридичний и закінчавъ курса „кандидатомъ правъ“ . Служивъ три роки учителемъ „словесности“ въ Екатеринодарскомъ Маріинскомъ женскомъ училищѣ“ , потім три роки Судебнимъ Слѣдователемъ, а оце вже роківъ сім Мировимъ Суддею и „предсідателемъ“ , та що вже обридла каторжна служба, так и нехай ій грець!А  при сій вірній оказії пересилаю Вамъ ще два новоспечені своі твори: „Н а степи!“ и „Заколисну пісню“ . Може пригодятьця для Ради або що. Одинъ списокъ „Н а степи“ я вже давненько переславъ Рільницькому зъ такимъ проханнямъ, щобъ видавъ це віршуваннє одрізною книжечкою, але одповіді не одібравъ.Як бачете, цёго року на мене напав таки чималий захітъ до поэзій ажъ три твори звіршувавъ! Окрім того закінчавъ и потрошку переписую драматичні картини: „Лихо зъ дітьми“ ! Переписую такожъ оповідання: „Три мандрёхи“ . А  до сёго ще хочъ потрошку, та коженъ день добіраю засобів и до „словаря“ . Шкода тільки, що зайвого часу зовсім мало.А  за тим будьте здорові!Щироприхильний до Вас В. М о в  а.



З  письменської спадщини Василя Мови (Лиманського) 31V . До редактора часописі „Діло“ .Шановний Добродію! Чи не було бъ до речі підъ роковини Шевченка надруковати въ Вашій часописі вище списане моє віршування? Проти етимологичноі правописі я нічого не маю и написавъ фонетичною тільки після навички. Василь Мова. Місто Катеринодаръ 2 Лютого 1884 року.VI. Въ редакцію часописі „Діло“ .Бажаючи хочъ яко тако відгукнутися на вашу галицьку „злобу дня“— нападъ бзуітівъ, подаю отъсей „Руський псаломъ“ . Коли не придасться для Діла, то може придасть ся для „Нового Зеркала“ . Зъ повісти Іокая „ З о л о т и й  ч о л о в і к ъ “ не відібравъ я двохъ аркушівъ, пьятого и шостого, відъ сторінок 65—96. Коли буде ваша ласка, то надішліть. Вас. Мова. Городъ Ейскъ 1884 року 4 Апрѣл.
22 Лютого 1885 р.VII. Въ Редакцію часописі „Діло“ .Не відібравъ я 3-го числа Діла. Коли маете залишнє число, то будьте ласкаві вишліть. На прикінці 1884 року подавъ я черезъ „Діло“ гроші для Просвіти на календарь 1885 р. Чи передали гроші Просвіті? До сёго часу не відібравъ К а л е н д а р я .  Подайте міні у своій п е р е п и с  ці  відомісць (sic), чи мають перепуск до Россіі річники Правди 1870, 1872—3, 1876—1884. Зъ великою охотою подавъ би гроші, колибъ була надія, що книжки дійдуть. Адресъ: Г ородъ Ейскъ. Василію Семеновичу Мова.VIII. Въ редакцію часописі „Діло“ .Для схарактеризуванья вражінья, яке зробили г а л и ц ь к і  г о с т і  въ Петербурзі на безстороннихъ росіянъ, подаю въ первотворі и въ перекладі витягъ изъ фельетону числа 114 „Русскихъ Вѣдомостей“ . Фельетонъ написавъ зросійщений українець Буква (Василевскій), котрий, яко правдивий росіянин)—космополитъ, ніколи не прогрішивсь ні на особливій прихильности, ні на ворогуваньі до національних змагань ріжних славянскихъ народівъ, ніколи не интересувався галицько-рускими справами к щиросердо приймає Наумовича зъ товариствомъ за правдивих п р е д -  с т а в и т е л і в ъ  галицкоі суспільности въ загалі. Вінъ очевидячки переплутав або прозвіща галичанъ, або жъ назвіска галицких часописей, алежь портрети г о с т е й  намалювавъ безъ ніякоі женади и на сихъ портретахъ галичане можуть бачити, якими видались Наумовичъ и К-о росіянамъ—неславянофиламъ, котрі складають що найменше 90°/о нашоі суспільности.Русскія Вѣдомости № 114. (Петербургскіе наброски. По поводу юбилея 21 Апрѣля).Отець Наумовичъ—тихомирний и симпатичний дідусь зъ дуже красовп- тою головою рафаелівського евангелиста. Вінъ білий, він білий пугачъ (лунь). Довге сріблясте, викохане волосье обрямлюе не до зросту молоді, рожеві и свіжі лиця. Маніри пошановлііві, пригноблені и боязкі. Голосъ тихий, притиснений. По російски говорить чисто, правильно и гарно— найкраще надъ всіхъ своіхъ товаришівъ. Промова ёго носила характеръ тужливого застільного відспіванья. Редакторъ галицкого С  л о в а п. Добрянский (?)—таракуватий товстюхъ въ окулярахъ, вікомъ літъ надъ 40. Єго легко можна бъ признати за німця, відпоєного швабскимъ пивомъ Якъ и Наумовичъ, вінъ не говорить, а мовъ би благає, спустивши очі въ ділъ. Язикъ у п. Добрянского трохи чудернастий и збірний—руско-



32 Михайло Возникпольско-россійский. За столицю сего нарічія ймовірно править надгранична стація Броди. Річъ Площанского наші добре розуміють и словесна мішанина его навіть розвеселяє всіхь. Я ніколи не читавъ галиц- кого Слова, але коли воно и друкуется на такому жъ бродскому нарічіі, то безъ труднаціі може чинити розвеселяюче дійство. Редакторъ Н о в о г о  П р о л о м а  п. Площанский (?) виглядає еще минорнішъ надъ попереду- щихъ. Сг любий и добрий чоловъяга, але ему живется сутужно и ви- глядь у его цілкомъ катакомбний: черезъ ладъ скорботний и безнадійний, мовъ бы завжди и всюду слідкує за нимъ ц і с а р с к и й  п р о к у р а т о р ъ ,  якъ именують галичане своіх прокурорів. Зъ речами п. Площанский не виносится, а говорить завжди надзвичайно тихо и озираючись на боки, мовъ би вінъ призвіщае австро-венгерскі державні секрети перворядноі ваги, а тимъ часомъ вінъ повістує прямо про те, що грошей у ёго мало и що „жить чрезвычайно трудно". А  часопись его носить таке вовкувате назвіско: Н о в и й  П р о л о м ъ ,  рискалемъ пробиваемий в будущину. Бідашний химруватель, що нагадує собою зайця передъ горлом мущйру! Наші славянскі брати добре зробили, що захопили зъ собою и репрезентанта демократії „крестянина" Білявского. Пишу кре-  с т я н и н а  въ кавичкахъ, бо се крестянство здается має бути псевдо- нимнимъ его титуломъ. Білявский и по манірам и по зверхности—найти- пічнійший п о м і щ и к ъ  (властитель дібръ) статечний, импонуючий и поважний. Правда, що вінъ ніколи не розлучається ні зъ своею високою смушевою шапкою, ні зъ темною свитою самоділкового сукна, ні зъ українською сорочкою, шмарованими чоботами зъ довгими халявами и широкою шкуратяною дорожною торбою, але тимъ часомъ говоривъ вінъ на зборахъ якъ по писаному и чинивъ таке вражінье, якъ хвастаючий своім видатним одягом артиста. Тільки сей Білявский и дженджуривъ ся огряднимъ тіломъ, бадёрністью и навіть форсом, а безъ ёго наші шановні гості зовсімъ подобали би на слабосилу команду идеалистівъ, зби- тихъ зъ глузду всякою прозою житья.В. Мова. Г. Ейскъ. 4 мая 1775 року.
IX. Троїсте кохання.(Пісні про кохання, зраду та зваду).Ой на горі жито і в долині жито;Під білою беревою козаченька вбито. (Пісня народня).і.

Ой у Січі на майдані 
Зарухали козаки:
Яргакй, шкурати драні,
І жупани й сіряки. —
Все змішалося до купи;
І веселі, і пихнюпи,
Молодії і старі,
ЛисякЙ й чуприндирі, —
Всі до цвинтаря ідуть, 
Сперечаються, гудуть 
І гуртуються в громаду 
Мусить бути чорна рада!
Он якийся горлоріз 
Н а порожню бочку зліз 
Та розмахує руками —
Щ ось торочить з козаками;
О н хтось довбиша дубасе:
„Бий, ледащо, в таламбаса!"
А  другий, йому в заступу,

Вже ціпком нахабця лупе.
Он якеєсь отамання ]) 
Розганяє згуртовання 
І всему тому поспільству 
Докоря за своввільство:
„Щ о се, бесурські сини?
„Вже не слухать -) старшини? 
„Вже чинити бунт і зваду 
„Та збирати чорну раду? 
„Геть звідсіль, лайдацтво голе! 
„Хто зібратись вам дозволив! 
„Назбігались чорт зна звідки 
„Якісь людськії послідки 3)
„Та і ну ламать порядки! 
„Гетьте, бесурські нащадки!1*
А  слідом за отаманньом, 
Підійшло такеж гукання —
І козацтво посполите,
Котре літне й шановйте,
Та завзяту молодечу 
Почина штовхати в плечі.
Але дарма ждати ладу,
Де знялася чернь на зваду!

1) В рук. отаманне. 2) В рук. служать. 3) В рук. людська полідки.
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Вгамували з сього краю 
Молодечу дику зжаю,
А  на другім— рада йде,
З  бочки річ козак веде:
„Гей, козаки січовії,
„Орли вільні низовії!
„О сь  погляньте навкруги:
_Моз той рай зазеленіли 
„Придніпрянськії луги; 
„Пишним квітом забриніли 
„Всі степи, що, наче море, 
„Розляглися на просторі.
„Чи подоба ж тепер нам, 
„Запорозьким козакам,
„В курінях отут лежати.
„Тілом блощиць годувати?
„Гей, сідлайте лишень коні,
„Щ о пасуться на припоні,
„Та розмащуйте лиш ноги 
„Для веселої дороги —
„Підем слави здобувати, 
„Польські землі грабувати!
„Там засядемо в ліси 
„І з вельможної паноти 
„Надеремо срібла-злота,
„Набем туго чересн!
„Там сухозлот 1) шкурати 
„І свитки убогі драні 
„Проміняєм на жупани, 
„Блаватосні лядські шати; 
„Еідолашські постільці 
„На червоні сапянці;
„Там ми знайдем все, що треба; 
„Там життя— не треба й неба; 
„Там, як вовк в своїм кублі,
„Ми пани і королі.
„Притаскають  2) туди пана 
„Чи безгривого попа,
„Щ о козак який злапа, —
„Н а коліна зараз стане 
„Та почне тебе благати, 
„Батьком, паном узивати,
„ А  ти ніж мерщій береш, 
„Ш куру лядськую дереш; 
„Притаскають жидюгу,
„Той :) зігнеться у дугу 
„Та трясеться та благає,
„ А  козак звичай свій знає:
„Бере путом за шияку,
„Мерщий : упить на гілляку, 
„Там з пухових подушок 
„Натаскаємо й ляшок 
„І вельможная панянка 
„Тобі буде забавлянка:
„Ти погримаєш,—заплаче, 
„Тупнеш чоботом,—заскаче, 
„Моргнеш вусом,— потанцює,
„З а  стан візьмеш,— поцілує. . 
„Гайдамаці в Польщі рай,—
„Щ о захочеш, виробляй, 
„Навтішаєшся ляшками, 
„Накохаєшся з дівками,
„Та тоді й вертайсь, чубатий,
„В Січ на зіму спочивати!“
Ледві змовк козак-речник,
Як піднявся гомін, крик.

Сотні голосів з народу 
Загукали: згода! згода!
И  молодого речника 
Підняли на ватажка;
Але цілі тисячі,
Всемогутні 4) вусачі 
Та статечні козаки 
Загукали навпаки:
— Звідкіля взялось ледащо?
І збіра ватагу нащо? 
Захотілось гайдамацтва?
Хіть бере до розбишацтва? 
Розоряти Україну,
Щ е нескінчену руїну?
Бач, як гарно він сокоче!
А  в Турещину не хоче, 
Воювать махаметян 
И  рятувати христіян?
Бач, до чого він завзятий, 
Хамський виплодок преклятий, 
Та ні сорому, ні стиду 
І в заводі він не має:
Бач, прилюдно закликає 5)
До безчестя та до бриду!
Ось ізнову хтось зіпа:
— Привязати б до стовпа!
Під киї його поставить!
Духу в тілі не зоставить!
Он ізнов до молодечі 
Хтось гука такії речі:
„Ви поганці, мерзюки.
„ А  не справжні козаки:
„Вас бо зве в розпусту встряти, 
„Честь козацькую каляти,
А  ви, блазні, легкодухи, 
Порозвішували й вухи,
Бо раденькі такій мові!.. 
Лайдаки дурноголові!“ 
Піднялися спір і звада,
Загула уся громада 
И серед гуку й герготні,
Все кипить, мов в казані.
О сь старії козаки 
Вже пішли на кулаки,
Молодії ж парубіки 
Вже пустилися навтіки —
Геть із Січі повтікали,
А  ватагу згуртували.

ІІ.
І узброїлась ватага,
Голії бурлаки;
І пішли, пішли на Польщу 
Хижі гайдамаки.
І нема в ледачих душах 
Иншої чутоби,
Як на кров людську та здобич 
Хижої жадоби.
І засіли в лісах темних,
Мов дикії звіри,
Розбоями край рятувать, 
Грабунками віру!
І багацько ' ) лиха вдіє 
Гайдамацька7) зграя:
Не то Польща, і Вкраїна 
Лишенька зазнає!1) Сухозлоті (сухозлотні) здогадане відчитання рукописного: с у х і г о т и .  2) В рук. притартають.3) В рук. Тай. 4) В рук. Все могужні. 5) В рук. заклинає. 6) В рук. богацько. 7. В рук- Гайдамацьки.
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III.

Ой у ночі при місяці,
Край левади та широкої,
Там співають, розмовляють 
Три дівчини ясноокії;
Одна ж дівка чорнявая, 
Красовита та вродливая,
Ставка, гнучка і висока,
Мов тополя шелестливая;
І вдивила очі чорні 
В небо ясне миготючеє,
І співає пісню тихо 
І сумотну і жагучую:
„О й  ти, зоре та вечірная, 
„Місяцева любко вірная.
„Чом не рано ти зіходила,
„Чом місяця не догоняла?
„О й , я ж рано ісхопилася 
„И  над річкою зупинилася: 
„Там дівчинонька купалася, 
„Білим личком красувалася — 
„Личко ж моє та біленькеє, 
„Кому будеш ти вірненькеє?" 

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

А  другая дівчинонька, 
Жартовлива змалку,
Розпустила косу русу,
Мов тая русалка;
І уперла руки білі 
Ув обидва боки 
И заспівала, залилася 
Під веселі скоки:
„О й  спать міні не хочеться, 
„Нудиться серденько, - 
„Як би ж міні на всю ніч 
„Козак молоденький!'*
І веселий парубіка 
До неї підходе,
Бере її  за рученьку,
Поруч себе воде;
А  третяя мовчазлива ')
І задумана й тужлива,
Не співає, не лящить,
А  зітхнула та й мовчить...

І питає чорнявая 
Свого парубка мисливого: 
„Ч и не знаєш ти, Хвилоне, 
„Того Клима уродливого, 
-Щ о  на вулицю в суботу 
„Він приходив із батовою 

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

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

А  ти, Прокопе, не знаєш? 
Питає другого, —
Хто такий він, звідкіль взявся,

І живе для чого?
— Та то прямо гайдамака, 
Розбишака, злодій!
Людоріз він та грабитель 
В нашому народі!
„Та невжеж-то? Боже правий!
„ А  який хороший!
„В оксамиті увесь ходить, — 
„Мабуть має й гроші!"
— Та де в біса! Та він голий!
То зарізав пана,
Обідрав, як вовк ягницю,
Ну й здобув жупана!
Може й грошей таким чином 
Добув зарізака,
Та протринькає ЇХ марно —
На те гайдамака!
А  повернеться до Січі,
Все пропє до нитки 
І крізь дірки світитимуть 
І плечі і ліїтки!
Не вважай же ти, Марино,
І на його вроду, —
Як полюбиш пройдисвіта,
То хоч з мосту в воду!---

І поникла головою 
Гарная Марина;
Бильна думка обгорнула 
Личенько дівчини...

„Н у, а ти, Орино, як же? 
Хлопець пита другу, —
Чи й тобі той Клим ледачий 
Вкинув в серце тугу?
„ А  чому б же і не вкинуть? 

Відріка Орина, —
„Щ о вже люба, що вже гарна 
„Та пишна людина!
„І ще казав —як не бреше — 
„Куплю черевики...
„То-то радощі вже будуть! 
„То-то вже великі!
„Н а вас, вайлів, я й не гляну 
„Із Климом понявшись,
„Та й гукну ж я, заспіваю.
„ У  боки узявшись:
„Клим мене, моя мати,
„Клим мене полюбив,
„Клим міні, моя мати, 
„Черевички купив!"

— Н у, а ти ж, руда Килино,
Чого зажурилась?
Невжеж і ти за тим Климом 
Серцем засмутилась?
Невжеж і ти заміняєш
На тих -) гайдамаків 
Своїх хлопців, своїх рідних,
Своїх небораків?

А  Килина, відвернувшись, 
Згірка йому каже:
„Відчепися, зла личино, 
„Відкаснися враже!"

Аж ось аж гуде —
Ватага іде!
Клим моторний з бандурою 
Перед їй веде!
Та йде ж батоза,
Та йде і співа,

1 В рук. мовчизлпвя. 2) В рук. тіх.
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А  ватажок на бандурі 
Гарно підграва!
„О й гук, мамо, гук,
„Д е козаки пють!
„Веселая та улиця,
„Куда ж вони йдуть!"
А  гей, хлопці— хлібороби!
А  гей, небожата!
Пропадуть ваші кохані 
Та любі дівчата!
Перелюблять їх ледачі 
Хлопці-гайдамаки 
І жалю-жалю нароблять 
Хижії бурлаки!

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

V .
А  гей край лісу нагарами,
Щ о розрослися між дубами,
Блукає Клим та люльку куре 
І каже сам собі понуро:
Та вже й нудота ж! Щ о за знак, 
Щ о не злюбив я гайдамак?..
Від товариства відібюся,
Блуджу, нудьгую та журюся 
Та позираю із хмеречі 
У  маревую даленёчу 
Та на село, що під горою... 
Притьмом не справлюся з нудьбою! 
Чи не почав я вже дуріти 
Від тих, мовляв, дівочих чар?
В душі заліг якийсь тягар,
На серці стало аж боліти...
А  гай, лиха ж моя година! І

Хоча б скоріше до дівчини,
До чарівниченьки в село,
А  там би хороше j  було...
Та вжеж і дівка люба й гожа!
Та вже й чудова ж пишна краля! 
Румяне личко— повна рожа,
Рожеві губи— мов коралі;
Спід чорних брів блискучі очі, 
Мов зіроньки ті серед ночі,
Тобі у душу зазирають,
У  нутрі серця вигравають...
Мов чорна гадина— коса;
Мов білі хвилі— повні груди! 
Хвилює кров і серце нуде 
її привабная краса!
І як зо мною пойнялася -),
Як скоро й щиро віддалася —
Аж шкода ясоньку кривдити...
А  доведеться піддурити...
Та й що за лихо? С е  нічого,
Таку біду знесе небога...

V I.
Ой настала нічка тиха,
Кругом сутеніє,
А  в Марини біля двору 
Якась постать мріє;
Ой настала ніч глибока,
Все у сні нуряє,
А  в Марини біля двору 
Парубок никає.
То Хвилсн, вродливий хлопець, 
Ходе й серцем мліє:
Він Марину вірно любить, 
Зайняти ,:) не сміє...
Третю нічку ходе хлопець,
Ника, дожидає,
Та Марина не виходе,
Мовби і не знає;
Не виходе, хоч і знає — 
Зустрітись не хоче.
Бо звернулось до другого 
Серденько дівоче...
Ой хоч хоче, хоч не хоче,

Мусить вийти з хати.
Щ об хоч те. що проминуло, 
З  ним поквітувати;
Ой хоч хоче, хоч не хоче, 
Таки мусить стрітись,
Щ об хоч раз на дальші часи 
З  ним порозумітись...

То не явір з тополею 
Листям стрепехають,
То парубок з дівчиною 
Стиха розмовляють:
„Скажи міні, дівчинонько,
„Та щирую правду,
„ А  чи міні тебе сватать,
„Чи кинуть на завжди?"
— Ой не сватай козаченьку,
Не сватай, соболю. —
Я  другому доручила 
Своє щастя й долю;
Я  другому поклялася 
Кохати вірненько 
І на тому не розрадить 
Мене й рідна ненька. —

І і  Б  р у к .  хорош . 2) В рук пойнялася. 3) В рук. аан н яти.
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„О й  знаю я, дівчинонько,
„Хто круг тебе ввться,
„Та не кохайсь з ним, Марино, 
Він з тебе сміється!
„О й  знаю я, дівчинонько,
„Хто тебе влещає,
„Та він твого дівоцького 
„Розуму питає;
„О й  знаю я. добре знаю,
„Хто до тебе ходе,
„Та він тебе, дівчинонько,
„Із ума ізводе!
„Бачу, бачу, що не візьму 
„Тебе я за себе;
„Прошу ж тебе, дівчинонько, 
„Прошу задля тебе;
„Покинь Клима гайдамаку, 
„Покинь волоцюгу —  
„Нагрожають тобі зрада, 
„Сором і наруга!
„Будеш, будеш, голубонько, 
„Сором відбувати,
„Будеш в ганьбі та нарузі 
„Вік свій вікувати!“
Тиха вода, тиха вода 
Греблі розриває,
Ні на прізьбу, ні на грізьбу 
Дівка не вважає.
„О й  рада б я не ') кохати, 
Серце понялося;
Не гадала б я про його,
Так думки заносять...
Ой рада б я, козаченьку,
Його й залишити,
Та не зможу, не здолаю 
Серденька впинити. —
Ой рада б я того Клима 
И  навіки забути,
Так не зможу, не здолаю 
Із душі ізбути... —

То не лиман, Дніпра гирло,
Від вітру бурує,
То серденько козачеє 
Рветься та скорбує:
„О й дівчино-дівчинонько,
„Буде ж тобі горе, —
„Утопила головоньку 
„В глибокеє море!
„І вже ж. тому морю горя 
„Та й не висихати,
„І вже ж твоїй головонці 
„Та й не виринати!“
Тиха вода, тиха вода 
Береги ізносить,
Дівчинонька, ридаючи, 
Козаченька просить:
— Ой козаче-козаченьку,
Не жалкуй за мною,
Бо що б мені не трапилось,
Я сама виною;
Яке б міні тяжке лихо 
Не послала 2) доля,
Нарікати ::) ні на кого, —
Своя була воля!
Тії суженої долі

Вже не відвернути...
Прошу ж тебе, козаченьку,
Мене позабути!.. —

І пішов Хвилон від дівки 
Тихою ступою,
Поніс в душі відчай страшний 
З  мукою важкою.
А  Марина у леваду 
Боязко покралась,
Бо до Клима сії ночі 
Вийти обіцялась...

V II.
А  ніч гарна! Мир утишився, 

Заспокоївсь і заснув;
Над землею місяць зв1 шився 

І ласкаво 4) озирнув 
І село й левади темнії,

Щ о окрила ') сиза ймла... 
Тиша дивная, таємная 

Всюди міцно залягла.
Тільки пісню затинаючи, 

Соловейко ляскотить,
А  все слухає, дрімаючи, —

Не рухнеться і мовчить...
І в той ч ас,;) тієї тиші 

Під березою дрімливою 
Стоїть дівчина Марина,

Мов та серна полохливая.
І здрігається й тріпоче,

Кожний хрущик зачуваючи,
І слова якісь белькоче.

Себе саму розважаючи.
Вона гостя жде до себе,

Вона Клима сподівається,
І боїться, що він прийде,

І жалкує, що він дляеться... 
О сь зненацька місяць ясний 
У  легенькій хмарці згаснув,
Щ о по небові пливла,
І окрила землю ймла;
О сь свіженький вітерець,
Разом з хмаркою летячи, 
Розбудив тополі сплячі. 
Зворухнув беріз вершёць;
І беріз трівожний шепіт 
І тополь і тремт і лепіт 
Круг Марини піднялись 7), 
Розійшлися, розляглись...
Все і тремтить і рухає 8)
І трівогою сповняє 
Серце чистеє дівоче:
Вона вся ж (мов) лист тріпоче... 
Ш ум здається їй докором,
Вона чує жах і сором;
Вона рада б вже й до хати... 
Але пізно вже втікати.
О сь легкою спанією (?)
Клим зявився перед нею 
И  перш ніж ойкнути успіла, 
Обхопив її  зомлілу!
Він цілує й обіймає,
Вона ж стиха промовляє:
„О й  козаче, пишний квіте!
„О й  мій любий, ясний світе! 
„Чи ти ж щиро мене любиш,1) В р ук . р а д а  б  н е   2) В рук. послана.  3) В рук. нарікали. 4) В рук- ласкоао. 5) В рук. окрили- 6)  В рук. И то час. 7) В рук- поднялись. 8) В рук. Все тремтить, рухає.
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„Щ о цілуєш та голубиш?
„Чи не маєш потай всього !)
„В своїм2) серці чого злого? 
„Жах і сум мене бере,
„В холод кида... Серце мре!..“
1 на тії речі вірні,
Відрікае Клим прохірно:
— О , не бійся, моя любко,
Моя тихая голубко!
Не вважай, що я бурлака,
Щ о лугарь я й гайдамака;
Я  любляче серце маю 
І тебе я так кохаю...
Більш люблю ніж Чорне море, 
Ніж степи наші просторі,
Ніж Дніпро, Славут широкий, 
Ніж яри, круті—глибокі,
Ніж могили і пороги,
Ніж луги, густі розлогі...
Все я теє занехаю,
Все на тебе заміняю!
Не жахайся ж, моя люба,
Станем в парі ми до шлюбу! — 
А  в дівчини стільки віри,
Як на озері кушіру;
А  до того стільки ласки,
Як на тихій воді ряски,
І на речі ті глумливі 
Відріка вона горливо:
— Ой козаче! Ой соколе!
Моя втіхо, моя доле!
Чи в любистку ти купався,
Щ о так міні сподобався?
Чи в любистку, чи в шавлії,
Щ о по тобі серце млів?
Щ о без тебе світ не милий,
Щ о без тебе жить не сила? 
Серце в грудях зомліва 
І безсило голова 
Тобі падав на груди...
Хай, дізнавшись, судять люде, — 
Полюбила тебе я 
І тепер на вік твоя! —
І киплять любовні речі,
Ш ум левади буйно йде,
Соловій лещить, щебече,
Співи радістні веде...
І не счулась “) дівчинонька,

Як ніч промайнула,
А  з зорею, отямившись,

В долоні 4) плеснула... —
Ізвів з ума гайдамака 

Дівчину люблячу,
Занапастив мення чесне 

І славу дівчачу!..
Та звів з ума дівчиноньку 

Не пяну—тверезу,
Бо помогли: соловійко 

Та білі берези...

ѴІІІ.
У  неділю вранці рано,

Мовби сонечко,
Сидить дівчина прегарна 

Край віконечка.
То Марина, час досхідній 

Вільно “) гаючи,

Тихо чеше косу довгу,
С я  питаючи:

Щ о ж се таке ізо мною 
Тай подіялось?

Чи не вже ж отеє справдилось 
Все, що мріялось,

Все, що снилось, що нудило,
Щ о жадалося,

І у думці якось мглаво 
Уздрівалося?

Боже милий! Як же дивно 
Все змінилося —

Мов ізнов на світ я 
Народилася!

Все зо мною приязненько 
Привітається,

Всеокругом міні щебече 
И  усміхається...

Подобрішало й серденько 
Дівчачеє —

До всіх стало воно щире 
Та люблячеє.

Всім бажа воно як мога, 
Ощаститися,

Тільки Климом не здолає 
Поділитися.

У  неділю вранці рано
Іще й сонце не зіходило,

За селом дівчина вбрана 
Климу стежку переходила;

І питала жартовливо,
Прохірнёнько усміхаючись, 

Чого Клим голівку клоне.
Від Марини повертаючись?

Чи постіль в неї жорсткая
І не гарно в ній вкладатися? 6) 

А  чи сама пустотлива 
І не дає висиплятися?

І чи щиро покохались,
І чи скоро шлюба братимуть,

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

І простояв Клим до сонця,
З  нею весело жартуючи,

І тулив її  до серця,
І питав її, цілуючи:

Де щасливая та хата.
Щ о живе такая квітонька?

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

То Орина, дівка злая,
В Клима гарного закохана, 

Сама із ним загравав 
І чіпається, не прохає!

У  неділю вранці рано,
Щ о в селі і не вставано,
Ледві стухли ясні зорі,
Дівка сумная в коморі,
Не заснувши, підвелась 
І сльозами ь) залилась...
То Килина молода 
То по К аймові рида,
Руки слізьми поливає 
І ніхто того не знає!
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Ой у лісі під дубами 
В товаристві молодім 
Клим гуляє з козаками 
І жартливо каже їм:
„Гей, бурлаки низовії!
„Гей, дурні шолопаї!
„Киньте, хижі людобії.
„Рудяні ножі свої!
„Занедбали щастя-диво, 
„Невимовний, святобливий, 
„Чудодійний божий дар, —
„Н е пете дівочих чар!
„Та не має ж раювання 
„Над те щиреє кохання!
„Воно душу відновляє,
„ІКизні поломям пече,
„Серце мре тобі і грає„
„Якось любо й боляче!“
Іи регоче товариство,
Його речі не дійма 
І кохання, як дурницю,
На посміхи підійма!

X .

Хто то знишка серед ночі
Попід тином прокрадається 

І в Марини ') під ворітьми 
Кого пильно дожидається?

То Килина, дурне дівча,
Климом гарним зачароване 

Крадькома за ним слідкує,
Мовби ланцюгом приковане.

І до ранку стоїть вона,
Руки білії ламаючи 

Та на Клима недбалого
Хоч поглянути вповаючи 

І побаче — тінь майнула.
Хтось з левади прокрадається;

І почує — в хижці двері
Потихеньку відчиняються...

То Марина прийма гостя 
І раденька і щасливая,

Свого Клима обіймає,
Шепче речі захітливії...

І горить і стигне дівка,
Щ асну пару проклинаючи,

1 поникне головою,
На доленьку нарікаючи:

„О й  нема на світі правди,
„Кривда скрізь і зла й гнітучая, 

„Щ о одній щаститься завжди,
„ А  другій—журба пекучая!

„Щ о одна в роскошах жйє, 
„Щастям дивним упивається,

„ А  в другої душа ниє,
„Серце кровю обливається!“

XI.

Але щастя, доля, втіха —
Все принадне та звабливеє —

Все дається нам до часу,
Все минуче і зрадливеє.

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

I X . Розум мститься за зневагу 
І та пімста найвразливіша. 

Третій вечір вже Марина 
Клима дарма сподівається; 

Третій вечір серцем нудить 
Та думками ростікається:

„Щ о то робить мій коханий?
„Д е  блукає, де гається?

„Чи не вжеж мене покинув 
і,ї до Инчих залицяється?

„О й  мій орле-козаченьку
„Мій голубе-сизопереньку! 

„Коли б знав ти, як ти нудиш 2) 
„Стрівожене моє серденько! 

„Захопив ти в свої кихті 
„Міцно-дужії орлячії 

„Мою душу полохливу,
„Моє серденько тремтячеє.

„І страшенно і радісно
„ У  ти х,!) кихтях міні сталося... 

„Я  ж для тебе, козаченьку,
„Всего в світі відцуралася!

„О й  не втопи ж мене, милий,
„В тугу тяжку та глибокую, 

„Н е покинь мене на світі 
„Безнадійну й одинокую!“

XII.

А  козак іде пізненько,
Гарним одягом пишається, 

Згорда вуса собі крутить
Та ще й піснею втішається: 

„Гей. ви брови двигучії,
„Гей ви оченьки огнявії! 

„Підбив ніжки, ходя пішки,
„Я  до дівчини чорнявої!

„О й  чорняву з душі люблю,
„Д о білявки залицяюся,

„ А  .з рудої та з дурної 
„Щ о вечора насміхаюся!

„О й  чорнява крадьком морга, 
„Білявая усміхається,

„ А  рудая, що дурная,
„Слізоньками обливається!“

Іде козак вулицею,
Дійшов до ростоки 

Тай спинився, замислившись 
З  лихої мороки- 

Зайшла йому труднація,
Куди прямувати?

Путь у право— до Марини,
В ліво до Килини,

А  се зараз йому збоку —
Оселя Орини.

Вік до двору підступився, 
Зазирнув в садочок, —

Аж тут раптом розкотився 
Срібний регігочок...

Дівка пурхнула від тину 
Під кріслату грушу 

І мов приском посипала 
Климові на душу.

І жагою спалахнувши.
Він в садок стрибає 

І Орину прохірную 
Хапа, обіймає...

1) В р у к . М о р и н і. 2) В р у к . н уд еш .   :і) В рук. тіх.
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XIII.

Ой за селом на толоці 
Цигане стояли,

Туди пізно увечері 
Дівка прибігала;

Прибігала стурбована,
Коси розпустивши,

Біле личко засмучене 
Сльозами ') зросивши; 

Прибігала манівцями,
Поколовши ніжки,

Та питала у таборі 
Циганки воріжки;

І дарунки приносила —
Два дукати биті,

Та прохала циганочку 
В біді пособити: 

„Циганочко-махлярочко,
,. Вволи мою волю.

„Причаруй до мене Клима, 
„Скраси мою долю."

А  циганка-махлярочка 
й не чаклувала,

Тільки пильно саму дівку 
Кругом обглядала;

І циганка-махлярочка 
їй не ворожила,

Але правду мов по зорях,
Дівці говорила:

— Сама еси, дівчинонько,
Коїш собі лихо,

Бо ти серцем не смілива 
І вдачею тиха;

Тиха, тиха, несмілива,
Та ще й совістлива дуже,
Та ще й соромлива.

Гарні очі голубії 
Та великі маєш,

А  з парубком зустрівшися,
До долу спускаєш;

В тебе коса огнистая,
До колін сягає,

А  ти з нею ховаєшся,
Бо цвітом рудая!

В тебе стан гнучкий та гарний, 
Рівний, як тополя,

А  ти, скорчившись, сумуєш, 
Ремствуєш на долю;

В тебе груди лебедині,
Ти ж того й не тямиш 

І дівочу постать гарну 
Згорда не розпрямиш.

На що 2) тобі, дівчинонько,
На що тії чари?

Краса твоя усякому 
Сама в вічі вдаре.

Покинь же ти, дівчинонько, 
Дарма сумовати,

Та візьмися парубоцтво 
Красою звабляти.

Рссправ згорда постать пишну, 
Вистав гарну косу 

І заниє в хлопців серце, 
Любощів запросе;

Сміло кидай з очей погляд 
Ясний, веселенький,

І ростопиться від його 
Козаче серденько;

Хто обніме стан твій гарний 
І могутні груди,

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

Прибігала ж дівка в табір 
Засмучена та завгорена,

А  вернулася до дому
Осмілена й підбадьорена :!); 

Прибігала до воріжки,
У  відчай страшний затоплена,

А  вернулася з надіями,
Уся радісно захоплена.

X IV .

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

То Марина s Ориною 
Одна в одної випитує:

„О й  чи була, люба сестро,
„Н а улиці сії ніченьки,

„Чи стрічала мого Клима,
„Чи дивилась йому в віченьки?" 

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

Вела любу розмовоньку 
І до серця пригорталася.

І про тебе, небіженько.
Розмовляли, розіходючись,

Як ти впала в тяжкий сором,
Необачно з ним поводючись... — 

І болить душа в Марини,
Ремством, злобою палаючи,

І клене вона подругу,
Руки з рбспачу ламаючи:

„О й  дівчино, лиха сестро,
„О й  пекельно злая гадино! 

„Через тебе, зле прохірна.
„Моїм милим мене зраджено! 

„Через чари чаклування
„Йому так ти сподобалася; 

„Бодай же ти. розлучнице,
„Завтра й ранку не діждалася! 

„Бодай тебе пригнітило
„Тяжке лихо невимовнеє,

„Щ о ти рай мій отруїла,
„Щ астя ясне та чудовнеє!"

Але гасне люта злоба 
Під тягаром туги 

І вже инча в неї думка 
І вже речі другі.

Плаче, тужить дівчинонька,
Гірко плаче з лиха 

І блага вока Орину 
І благає тихо:

„О й пожалій мене, сестро 
„І люба подруго,

„Н е дай згинуть від зневаги, 
„Сорому й наруги!

„Та пожалій, подруженько,
„Як рідная мати!

„Д о  ніг твоїх припаду я 
„І буду благати:

„Верни 4) козаченька,
„Верни 4) міні мою душу,1) В рук. Сл ід а м и . 2) В рук. то. s) В рук. підбадерена. 4) В рук. Берні.
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„Бо без його втопитися, 

„Задушитись мушу!
„Верни *), сестро!.. Тяжко дихать, 

„Серце завмирав 
„1 у жилах кров хоряча 

„Стає й застивае!..“
І регоче зла Орина, 

її горем утішаючись,
Промовля зледуші речі,

Вдосталь з неї наглумляючись! 
— Ой було б тобі, Марино, 

Краще зовсім не родитися,
Як ти мала в перешкоді

Міні з Климом становитися!
Га було б тобі, небого,

Краще на світ не зявлятися, 
Як ти маєш ізо мною

З а  козаченька змагатися! —

X V .

То не жарка калинонька 
Садок іскрашае,

То Килина дівчинонька 
З  хлопцями гуляє.

Щ о за нею хлопці гарні 
Роем вигравають 

її красу та чесноти 
Гуртом вихваляють.

Від красух, колись найперших, 
Марини й Орини 

Серце хлопців відвернулось,
До Килини ж лине.

Ті красухи зосталися 
В ганьбі і нарузі 

І Килина найлюбіша 
В хлопячому крузі;

Ті усіма занехані.
Від усіх в зневазі,

А  Орина люба-мила,
В жалобі й повазі...

Та не знають того хлопці,
Дурні молодята.

Кому давно віддалося 
Серденько дівчати.

Хто, одягтись хліборобом,
У  сіру кирею,

Прокрадається до неї 
Аж перед зорею....

X V I.
Ой не одна вже Марина 

З  журби загибає,
Вже й Орина плаче-тужить 

Та руки ламає!
Цілий тиждень Клима ждала,

В вікно виглядала.
И  не діждавшись, лиху звістку 

Вона відібрала;
Щ о зрадливий козаченько 

Давно її  зводе 
Та крадькома до Килини 

Щ о ніченьки ходе....
Щ о Килину й не пізнати—

Горда та пихата,
Бо Клим любить її  щиро,

Хоче заміж брати....

Ой Марина ж свої втіхи 
В журбі спокутує,

А  Орина від зневаги 
Рветься та лютує;

Одна в тузі та в скорботі 
Серцем завмирає,

А  друга Килину й Клима 
Клене-проклинає;

Одна мовчки карається 
І страждає важко,

А  другая присягає
Відомститись тяжко;

Одна з туги та з відчаю 
Головою ниче,

А  друга всі сили пекла 
До помочі кличе!

X V II.

Ой у ночі при місяцю 
Та біля криниці 

Мовчки Прокіп з Ориною 
Сидять на скамнйці.

І питає дівка хлопця 
Ніжно та лестиво:

„Чого се ти, козаченьку.
Смутний, мовчазливий"?

І зітхнув зглибока Прокіп, 
Набік відвернувшись,

І видказує Орині,
Згірка усміхнувшись:

— Ой такую, дівчинонько,
Я натуру маю,

Щ о як сядѵ біля тебе,
То все й забуваю ...

А  Орина, радесенька,
Теє зачувала

Та мов справді дівка вірна 
Йому дорікала:

„О й  знаю я, козаченьку, 
Чого забуваєш;

„Перечула через люде—  
Инчую кохаєш....

„Зрадив мене нещасливу 3)...
З а  инчими, за кращими 

„Мабуть погнався"....
І руками козаченьку 

Шию обхопила 
І слізоньки лукавії 

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

З  гніву затремтівши,
І почав казати дівці,

З  злости аж вчорнівши: 
—Та яка ж бо ти лукава, 

Яка зле-прохірна!
І лестйшся й дорікаєш.

Мов свята та вірна!
А  чи давно гайдамаку 

Отут обіймала,
Чи давно з ним цілі ночі 

Вкупі просипляла? 
Байдуже було про теє.

Як люде судили,
А  Прокопа вірненького 

Й  з думки загубила....

1) В рук. Берні. 2 ) В рук. Марини. 3) Будова вірша показує, що далі пропущений рядок.
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А  тепер, як гайдамака 

Напрокудив гірко, 
Навтішався, насміявся 

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

Здався на підставу.
Щоб рятував ледащицю 

З  поганої слави!...
Ні, Орино, —голубонько.

Сього вже не буде;
Була в мене та вже вникла 

Із очей полуда.
Шукай собі, кого хочеш,

Щоб повів до шлюбу,
А  я тобі не покрию 

Слави й чести вгубу!
І зірвалася Орина 

Та на рівні ноги 
І згукнула до парубка 

Суворо та строго:
„Твоя воля, козаченьку, 

„Дорікать за зраду;
„Маєш право й зловитися 

„Та іти на зваду;
„Та не смієш ти брехнею 

„Мене ображати 
„І цілком не маєш права 

„Чести відрікати"!
—Гай-гай, дівко! Гай-гай, дурна!

Згукнув хлопець гірко,—
Се ти хочеш затлумити 

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

Г ай-гай, — нещаслива!
Се ти хочеш удавати 

Горду та честиву?
Се ти хочеш запевнити,

Щ о той гайдамака 
Тільки грався із тобою,

А  „вінка" й не жмакав?
Що спав чесно ') із тобою, 

Серцем ускромнившись,
І покинув тебе, кралю,

Тілом не натлившись? 
Гай-гай, дівко! Гай-гай, дурна. 

Та дурне й гадаєш,
Бо вже плями в своїй чести 

Ти не залатаєш!— -)
І плеснувши у долоні,

Дівка аатужила,—
Таку стерпіти зневагу 

Була їй не сила!
Тужить дівка і тужбу ту 

Луна відбиває 
І далеко в мертвій тиші 

Кругом розганяє.
Сумно стало козакові,

В серці й жаль зявився,
Та в жадобі мести й кари 

Він не вдовольнився.
Аж ось дівка з гірким плачем 

Промовила ревно:
„Ой, козаче, ой, Прокопе,

„Я  загибла певно!
„Ой звабило палке серце 

„Климу честь віддати,—

„Іепер кожен мав право 
„Мене зневажати.

„Та чого ж бо ги на мене 
„Такий нещадущий,

„Для зневаги серце міні 
„Н а шматочки рвущий? 

„Пожалій мене хоч трішки, 
„Хоча б ради того,

„Щ о було в нас в минувшині 
„Любого, святого 

— Гей, дівчино! згукнув Прокіп, 
Про зневагу кажеш,

А  яка міні зневага,
Того і не зважиш!

Я  ж з твоєї ласки й волі 
З  тобою влюбився,

З  надіями, з щастям серця 
Тобі доручився;

Візьми ж, дівко безсердая,
Візми на увагу:

Така зрада, така нагла,
Хіба ж не зневага?

Не місяці я з тобою,
Роки я кохався,

Аж  ось вявивсь гайдамака—
Я  в дурнях зостався!

Я  пестив ') тебе у серці,
Як довічню втіху,

Аж  ось свиснув гайдамака—
І взяв на посміхи!—

Тут козак запнувся в речі— 
Гнів думки захмарив;

І вхопивши шапку з жменю,
Він об землю вдарив.

— Піду, згукнув, в людорізи!
Піду в гайдамаки! 

Гайдамаків дівки люблять,
Щ е й шанують всяко.

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

І хоч як там напакостять, 
їм за капость— шана!

Ми кохаєм, ми шануєм 
Дівок, як святині,

А  наринуть гайдамаки,
Всіх потлять, як свині!

„О й, козаче, ой, Прокопе!
Згукнула Орина, —

„Через Клима кара мене 
„Лихая година!

„Та не одна ж я упала 
„В сором и наругу;

„Перш від мене впала тяжко 
„Вірная подруга...

„Він згубив обох на віки 
„Та про те не дбає—

„Вже третюю дівчиноньку 
Чести він збавляє...

„І невжеж йому не буде 
„Н і від кого впііну? 

„Невжеж іще не одну він 
„Знепутить дівчину?

„О й , Прокопе, козаченьку,
„Хоч ти заступися.

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

1) В рук. тесно. 2) В рук. замахаєш. 3) В рук. пестів.
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„Нехай наше щастя тихе 

„Та недарма гине,
„Нехай дух його ледачий 

„ З  сього світа згине!“
—Прощай, дівко! мовив Прокіп, 

Спасибі ва раду!
Відомщу я гайдамаці 

Гірку твою зраду!
Відомщусь за всіх я разом,

За все відомщу я,
А  тоді 1)— у Луг до Січі,

Навік помандрую!—

XV III.
Ой ще не світ, ой ще не світ, 

Ой ще ж не світає,
А  вже козак, уже Прокіп 

Ружину ладнає!П р о ч и с т и е ш и , п р о б а н и в ш и ,
Він жиром жирує,

А  протерши, продмухавши, 
Порохом ладує.

І забив набій в ружину 
Та забив він туго,

Щ об кулею свинцовою 
Вчастувати друга.

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

А  вже козак, уже Прокіп 
У  леваді мріє!

Він крадеться, мовби злодій -), 
Навкруг позирає,

На стежечці утоптаній 
Місце обірає;

Лихоманка трясе його,
Він тремтить від злоби,

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

І шепнуться стрівожено 
Берези шумливі,

Коливають вершечками 
Тополі тужливі....

Аж ось чиясь на стежечці 
Чорна тінь мелькає....

Козак Прокіп ружиноньку 
Пильно націляє;

Спалахнув з полички порох, 
Гучно вистріл грякнув,— 

Повалився гайдамака.
Тільки зтнха квакнув.... 

Поступивсь до його Прокіп, 
Голосно пугукнув 

!, одвіту не почувши,
В ліб ногою стукнув,

І промовив: собака ти,
Гой й честь, як собаці!

І пішов до дому хмурий, 
Криючись у мраці.

А  Клим лежит теплісінький, 
Лежить, не здвигнеться,

І із грудей і з під серця 
Кров із рани ллється. 

Лежить козак у сні смертнім, 
Ніхто і не знає,

Н і жалібниць по мерлому,
Ні свідків немає!

Тільки білі берізоньки 
Шепчуться несміло 

Та тополі, хитаючись,
Сумно зашуміли....,

М. Харьків. 1863 року.

Хоча поемат сей датовано 1863 роком, але треба сказати, що дата ся указує тільки 
на час, коли твір сей оброблено вперше. З  ходом часу автор добачив у сьому творі і 
штучність форми 3) взагалі і літературну витійкуватість мови в особливости, а звідтого 
засудив його. Якось в 1878 році спробував автор перешталтувати кільки уступів на зра
зок народніх пісень і сі то перешталтовані пісні зорятували потім увесь твір від затрати. 
Наважившись сього року приладнати свої віршовані твори до друку, автор пошкодував 
свого літературного первака, з котрого ідеєю і образами міцно споріднився і котрий 
в новій редакції наче виграв трохи на простоті, а через те мусів узятись за перештал- 
товку і решти пісень. Таким чином твір сей подається до друку уже п е р е с и п а н и м  
наново, хоч і нашвидку руку, але позаяк при сій роботі нові клепки перемішано 4 ) 
з старими і тема зостається первітня, то й дата йому зоставлена стара. А в т о р .

X.
Ой чия то панночка спиває.
Та на гостей цікавенько зглядає?
А  співає пісні вона мужичі,
А  ті гості— все галантні паничі.
І звернувши на ті співи увагу, 
Потихеньку всміхаються з невагй.... 
Відспівала панночка до ладу,
Та з трівоги аж міниться на виду; 
Озирнула паниченьків нашвидку,

Щ об дізнатись, чим їм спів той до смаку. 
Овирнула.... та з дурного сорома, 
Зчервонівшись, засміялась і сама!
Та щоб дуже не судили паничі,
Чудні, каже, пісні отсі мужичі!...
Ой чия ти, панночко, чия ти?
Нащо тобі мужичої спивати?
Співалаб ти панської доладу,
Щ об не було наговору та суду!

С е  віршування тільки в части 5) и по зверхній 6) формі є власність Лиманського. 
Якось 1864 чи 1865 року приїхали з Полтаві до Харкова д.д. Пільчиков і Зонін і при
везли се віршування, скомпоноване зовсім нескладно, але закрашаєме остатніми чотирма 
гарними віршами. Віршунок сей дано Лиманському для оброблення і він перешталтував 
його цілком, зоставивши тільки саму ідею та чотирі вище речені вірші и таким чином 
надав тільки ідеї 7) форму.1) В рук. тобі. 2) В рук. элобій. 3) В рук. форма- 4) В рук. перемітано. 5) В рук. з части. 6 ) В рук. ааерхині. 7) В рук. ідіі.
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XI.Думи засланця.І.

Знову і знову борюся я з тугою,
Знову дивлюся в вікно на змарнілі гаї; 
Вітер аж свище і хмара женеться за другою, 
Ніби І) кудись то їх манять надії свої.
Є  ще і в мене надія чудовна й ясна,
Є  вона чиста, свята й бездовірная,
Отже боюсь, щоб не зникла й вона 
Так, як і инчії мрії незвірнії....

Щ ось вона мерхне, мов місяць за тучами; 
Мов тії хмари, мішаються сумні думки; 
Чується в грудях хвороба глитучая, 
Мріється смерть і нічогости вічні віки.... 
Годі вже мабуть міні у надіях кохатися, 
Годі про славу та долю Украйни гадать; 
Ні вже, надій тих справдження -) міні не

діждатися,
Слави собі і Украйні добра не надбать!

Ні вже, пропав і пропав без поверну я— 
Груди вже стиснуло й дихать не сила; 
Чую, що смерть потайна й ненажерная 
В вічні обійми мене обхопила!

Ой підожди ж ще хоч рік, моя любая!
Ой роздійми сі обійми холоднії!
Хай ще не сціплю, заклякнувши, зуби я, 
Хай не порину ще в Лету безодную.... 
1865/1877 р.

XII.До земляків-роботяг.1 .

Як у пустині неплодющій,
На смерть під скваром приреченій, 
Холодний струмочок живущий К різ грунт, у камінь запечений,
Пробєтся свіжим джерелом 
І відживить усе кругом,
То так ся книжка дорогая 
У  нашому німому краї,
Пробившися на божий світ 
Через цензури тяжкий гніт 
І всякі инчі перешкоди.
Живить в неволі впалий дух 
Усіх прихильників народу 
І Еиклика в їх серці рух 
До праці, світла і слободи.
Хвала ж тобі, поете рідний, 
Вкраїни-неньки вірний син.
В літературі нашій бідній 
Либонь працюєш сам один,
Бо більш нічого і не чути.,..
Працюй же й далі, наш славуте.
На перешкоди не вважай 
І слабших духом підсміляй!
1873 рік. Усть-Лаба.

XIII.
Не пустуй, моя голубко,
Не силкуйсь мене смішить—
На душі моїй сьогодня 
Щось тягар важкий лежить.
Аж волосся в гору лізе

Й  піт краплистий криє ліб,
Як обійме мене думка,
У  який глибокий гріб 
Поховали Україну....
Поховали крадькома,
По злодійському звичаю,
І сказали, що—нема!
Україна— вони кажуть—
Щ о за волю кров лила,
З а  цариці Катерини 
Свого віку дожила;
І не бє вже в жилах живчик 
Самостайного життя,
Бо заклякла на вік віки 
Без шаноби й без пуття;
І тепер в російськім гробі 
її шкура та кістяк,
Щ о їх тля вже тлить сто років, 
Щ о сто літ їх їсть хробак ').•■
І чи то ж правдиві речі 
І правдивий рішенець?...
Любко мила, любко рідна, 
Україна ще не мрець!
Бо її  живцем сховали 
В тій гробовій глибині Ч, 
Знемощілу в скрутах тяжких,
В летаргичнім тяжкім сні.
І нема тих чудодійців,
Не родивсь той велеґань.
Щ об той гріб здолав засипать 
Задля вразьких пожадань!
Гріб одвертай, спить Вкраїна,
І настане колись час—
До життя її  розбудить 
Чесних діток щирий глас.
Любко, мила, дорогая!
Україна-—то народ,
А  народи не вмірають,
А  живуть із рода в род;
І прибиті лихом тяжким, 
Знемощілі в боротьбах,
Вони знову відживають 
І в кайданах і в гробах;
І встають вони могутні, 
Розруйновують гроби,
І ідут за правду й волю 
Проти кривди і злоби....
Але ти пустуєш, любко,
Голосок твій ляскотить...
Чи невжеж у тебе серце 
З а  Вкраїну не болить?1876.

X IV .

О й не плач, не плач, дівчино, 
Ізнечевя чи с пустоти;
Щ е настане та година,
Щ е наплачешся з скорботи.... 

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

Повертай і fluxo в шутку 
Поки здібність сміху маєш,
Бо зазнавши вдосталь смутку. 
Вже сміятись не здолаєш!...1 В рук. Нібі* 2) В рук. опраздженьня- 3) В рук. гробак. 4) В рук. глинені.
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X V .До альбому Хр(истині) Д(анилівні) А(лчевській).

Як зачую я ваш голос 
Мелодійний і грайливий 
Веселіше в грудях беться 
Серце сумне і вразливе.

Як забачу личко ваше 
1 привітне й мисловйте,
Настає ясна година 
В душі, сумом оповитій.

Той бо голос і краса та 
Не пуста оздоба жінки —
Вони душу виявляють,
Живу душу українки.

X V I.Руський псалом.
Благословен, хто простує 
Во имя господнє,
Благословен, хто бореться 
За щастє народне.
Але проклятий, хто служить 
Справам людсько-панським,
Але дурень, хто йме віру 
Брехням змартвихвстанським!
Панство лядське іще й досі 
Не порозуміло;
Бо в гріхах старої Польщі 
І Іозашкарубіло;
Воно й досі зрощаєгься 
В єзуїтськім дусі,
Воно й досі хймри гонет 
Про Польшу на Русі,
Хоча й досі українця 
Важить лиш за хлопа,
Хоча і досі ему вадить 
Навіть постать „rora".
І до днесь у сього панства,
Як і в давні роки,
Совість латана і куца,
Думка-ж— кривобока.
Як голосить воно Русі 
Рівноуправненнє,
То укупі вимагає 
Щирого спольщення;
Як чернцям дає новеє 
Зорганизованиє,
То прямцем вапроважає 
Златинизованнє;
І як кличе Русь до братства,
До свободи й слави.
То властиво завзиває 
Стать за польску справу;
На словах нам волі, щастя 
І добра бажає, 
і держить цілком в зневазі 
Та про Польщу дбає!
І за те хоч було й бите,
Та ще й буде бите,
Не зрічеться, з.йіх тенденцій,
Бо несамовите!
А  ті патри змартвихвстанці,
Щ о то за проява?

То такії ж слуги Польщі,
Тілько більш лукаві—
Свої думки заховують 
В казнодійства хмарі 
І до Русі підступають 
В прохірній машкарі;
Хирхуляють перед нею 
Мов би щирі други,
Личкуються приязністю,
Лізуть на прислуги,
А  у серці мають намір 
Русь у шори вбрати,
Щироруські підвалини 
Зтиха підкопати....
То зловіщая проява!
То знамено часу!
То сумна пересторога 
Берегтись завчасу!
Як той крук зловіщий, хижий 
Кряче на негоду,
Так тих патрів казнодійсгво 
Віщує злегОду,
Бо нехибно виявляє 
Панські злі наміри,
Єзуїтський замах давній 
На церков, на віру,
Традиційну хіть ледачу 
Звалити додолу 
Руські храми прадідівські 
На користь „костьолу“ .
І блажен, хто змартвихвстанцям 
Віри не діймає, 
їх приязність і прислуги 
Згорда відкидає;
І блажен, хто з „sprawy polskie;“ 
Розтямкував шкоду,
Хто з моральним жондом панським 
Не іде на згоду!—
Він зістане слугатором 
Рідного народу.

В. Л и м а н с ь к и й .Переклади з Лєрмонтова.
1.

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

В небесах величність і пишнота 
І земля в блакитнім сяйві спить....
Та чого ж міні в душі така нудота?
Чи я жду чого, чи жаль в душі бринить:

Гей нічого вже на світі сім не жду я 
І за прошлим я нітрохи не шкодую: 
Тільки волі та спокою рад би я зажить 1 
Радий би заснути 2) і спочить.

Та не тим спокоєм замертвілим 
Я  б бажав зайти у забуття,
А  щоб сили у душі бриніли 
І хитало груди щоб життя;

І щоб день і ніч, люлікаючи мене, 
Гарний голос чийсь про любощі співав,
І щоб дуб, із віку в вік зелений, 
Шелестів міні і віттям ковиляв...

Ь р у к . зажить. 2) N р у к . залипнути (в Л єрм о н тов а; заб ы ться).
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Ночувала хмарка золотенька 
На грудях у скелюги старого; 
Вранці знов вона майнула у дорогу. 
У  блакиті граючись раденько.
Та зоставила вохкого1) сліда 
У  морщиянах скелюгана-діда:
В самотині він замислився глибоко 
І тихенько попуска потоки 2).,.

3.
Гірські верховини 
Сплять у темних мглах;
Сплять тихі долини ')
В свіжих туманах;

Пилом шлях не верга,
Листья не тремтить....
Гей, надходе черга 
І тобі спочить!....

4.
Мовби надгрібок занедбаний, 
Щ о подорожніх закликає 
На тихий сум, ралець бажаний, 
То так нехай утворка цяя 
Твій любий погляд привертав.
І коли може в якийсь час 
Згадаєш, як я, химруватий, 
Колись тебе кохав затято,
То знай, що з світа я вже згас, 
Щ о серце тут я запечатав.

1) В pyr. вовкого. 2) В рук. потіки.  3) В  рук, долони.
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