
ВАСИЛЬ СТАНИСЛАВСЬКИЙ

НЕДРУКОВАШ ТВОРИ А. П. СВИДНИЦЬКОГО.

Розбираючи иапери, що зістались по небіжчикові П. Я. Рудчен-
кові (П. Мирному), я знайшов дещо таке, що має загальний інтерес
з боку історії української літератури. Так, напр., знайшовся серед
паперів рукописний (початку XIX в.) том Історії Русов" (пеевдо-
Кониеького), потім автограф М. М. Макаровського (гадячанина),
автора відомої поеми Наталя", п. з. Полтавська різанина і
Полтавська могила", що надрукований в Полтаві в 1864 р. п. з. Мова з
України"; знайшлося декілька поезій Надії Костянтинівни Кібальчич,
що так трагічно загинула р. 1914, присланих з Італії, де вона
перебувала із хворим чоловіком, і т. ин.

Я хочу познайомити з невідомими досі поезіями письменника
А. Свидницького, що рано загинув. Анатоль Патрикієвич Свидницький
народився року 1834 в Гайсинському повіті, на Поділлі, вчився в
кам янецькій семінарії, але не скінчив її і проти волі батька
вступив на київський університет. Тут нужденне життя примусило його
в 1860 році залишити університет і він, склавши іспит на вчителя
повітової школи, одержав посаду вчителя в миргородській повітовій
школі, де пробув до 1862 р., потім служив в акцизі і помер у нужді
в 1871 р.

А. Свидницький за життя надрукував в Основі" статтю
Великдень у Подолян" (з приводу Быта Подолян" ІПейковського) і в
Кіевлянинѣ" 1869 71 рр. 14 оповідань мішаною російською й

українською мовою, напіветнографічних; за ними О. Я. Кониський
визнавав не малу літературну вартість і хотів їх бачити
передрукованими в перекладі на українську мову. Головну-ж його працю, дуже
коштовну, Люборацькі*, родинну хроніку, написану в 60-х роках,
надруковано вперше тільки в 1887 р. у Львові, а потім
передруковано в 1901 р. в Київі.

Окрім цього досі було відомо, що він написав дві пісні: Вже
більше літ двісті* і В полі доля стояла", що вже в 60-х роках дуже
були поширені серед народу. На жаль, я зовсім не знаю другої
пісні, перша-ж відома, я думаю, всім, але-ж до революції її не можна
було надрукувати через цензурні умови. Текст її в мене є,
записаний в двох варіянтах, але, мабуть, все таки попсований.

На час перебування Свидницького в Миргороді і належать
знайдені в паперах Мирного поезії. Чотири з них записані в зшиткові
Ів. Рудченка, початку 60-х років, з ріжними етнографічними та
иншими записами, а дві на окремому аркуші, рукою, подібною на
дитячий почерк Мирного. Під кожною поезією є" ознака, що поезія
належить Свидницькому: або скорочене прізвище, або його псевдо-
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нім Патриченко (=син Патрикія), або миргородський панич і тут-же
скорочене прізвище. Ось ці поезії:
I. Посеред неба красна зірка ходе,

А місяць од неї і очей не зводе,
Рад-би сказати не вміє лисий,

, А зірка не сходе йому із мисли»
Сяє та й сяє жалю завдав...
Коли-б покохала серденько моє...

Є в мене хата весь світ палата,
В мене є доля золота воля14...
А зірка сміється жалю завдає...
Посеред неба зіронька сіяла,
А на землю впала квіточка стала,
Рожевая квітка в зеленім гаю...
А мати пізнала дитину свою,
Своє дитятко, як янголятко,
К серцю пригорне, цілує в очі,
Єдиній дитині не много хоче:
В собі мала-б щастя і много літа,
А в людях то шану до кінця світа.

II. 6 у вас щастя - хороша врода
В вас є і доля любов народа
ї розум, то щастя, як кажуть люди,
А вік та здоров я всього лучче буде ..
Того й дай вам, боже, з високого

[неба!
Мимо мого слова і моєї волі,
Дай вам, боже, щастя і тієї долі,
Яка вам по мислі, якої вам треба,

підп. А. Свидпимкиїї.

НІ. Ой не сумуй, зозуленько,
Доки гай зелений,
А пожовкне сумувати
Прилітай до мене.
Посідаєм, заспіваєм
Пісню України.
Ой минуло, все що було,
Що зосталось гине.
Заспіваєм, зажуримось,
Що правда минула,
Що минула честь і слава
Як вітер майнула.
Хорол річка невеличка
Тече розливає,
Нема добра в Україні,
А козак співає.
І дівчинонька співає,
Мов кацап підносить,
А не чує і не бачить,
Що мати голосить;
І не бачить, і не чує,
І знати не хоче...
Москаль дівці дулі тт.?че,
А вона регоче.
Москаль дівці дулі крутить,
Б'є її та чубить,
За те дівка москалика
До серця голубить.
Москалику - голубчику!

Прийди в сад зелений,
Прийди, орле, прийди, сизий,
Сядеш коло мене.
Я обманю стару маму,
Обманю і тата,

До москаля й в хуртовину
Боса вийду з хати;
Вийду боса і в сорочці
Хоть яка негода,
День простою, ніч з тобою
Така моя врода.
Прийди, милий, прийди, любий»
Прийди опівночі
Поцілую, приголублю
Все твоє, що хочеш...
і дівочі карі очі,
Тонкий стан, високий,
І мать моя все для тебе
Мій ти рівнобокий!
Все для тебе, москалику,
Прийди в сад зелений!..
Покриюся... заражуся...
Зарівно для мене...
І здоров я й безголов я
Й людські поговори
Занехаю, мій москалю,
Прийди поговорим!
Занехаю все, що маю,
Рідню занехаю!..
Прийду в пекло за тобою.
Відцураюсь раю!
Нащо мені, мій голубе,
Нащо рай без тебе?
Там дівці рай, де є москаль,
Без москаля пеклом небо!
іТриходь-же, мій муштрований,
Вуси попідкручуй.
Шенелишка підрізана,
Що ґудзі блискучі;
Шенелишка на опашки,
Чорний мундир видко,
Не з москалем кохатися
Срромно і гидко.
Приходь, кажу і благаю
Я на все готова
Що захочеш, те і зробиш.
Не скажу ні слова.
Хоч пропаду, та до лад у,
З москалем гуляла!
Скалічію пишатимусь,
Що тебе кохала.
Хай загину і під тинню,
Аби лиш для тебе!44
Не моргайте зорі вгорі,
Не дивіться з неба,
Заховайтесь із місяцем
За чорнії хмари, -
Сидить дівка у садочку
З москалем у парі.
Зайшов місяць, зайшли зорі,
Хто-ж у садок гляне?
А в садочку, у куточку,
Рута-зілля в яне..
Не виходить мати з хати,
1 батько не хоче,
Не зважає козаченько
За життя дівоче.
Подивіться-ж, на що дівці
Здалась рута-зілля?..
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У городі Миргороді
Се зветься весілля..
Сидить дівка у запічку,
Дитину колише,
А дяк в школі коло столу
Байстря в книгу пише,
Сидить дівка у запічку,
Жалібно співає:
Одно мала з москаликом
Ще й друге придбає...
У городі Миргороді

. Не страм накриватись:
Такі дівки і парубки
Нічого боятись.
Та й горенько-ж! та й тяженьке-ж!
А де-ж правду діти?
Які вдались отець-ненька,
Такі і їх діти.
піди.: Панич Миргородський

(А. Св й).

IV. Коли хочеш продавайся
Але-ж і знай за що:

ѵ Бери гарну і багату,
! Та ще й не ледащо.
1 Коли хочеш продавайся

Але-ж не без толку...
Хоч не гарна й не багата,
Аби не московка.

А хоч наша і багата,
Та аби не думна,
Та ще треба, щоб не була
З німецька розумна.

Шдп.: А. 6Ѵ...

V. ПАНЯНОЧКИ.

Паняночки-коханочки
Гладесенькі, мов скляночки,
В перехваті як оса,
А сміється, як коза:

Мекеке не до речи
В мене руки не до печи.

Ніжки взуті, манееенькі.
Ручки білі, гарнесенькі, ,
Ними тілько обіймать,

А не горшки відсувать.
Мекеке - не до речи
В мене руки не до печи.

(Горшки тяжкі да і в сажі,
Не до горшків панни наші
Паннам тільки танцювать,
З офіцерами співать.

Тру-тру-тру не до речи 
В мене руки не до печи.

Панни наші як шкалики,
Аби паннам москалики

До роботи-ж їх нема.
Ах, проклятая зима!44

Тру-тру-тру не до речи
В мене руки не до печи.

Мине зима, буде літо
В садку місяць не до світа,
Батько, мати ляжуть спать,
А я нишком та й у сад

Тру-тру-тру не до речи
В мене руки не до печи.

А в садочку офіцери
Пройдисвіти голопері,
Та ще вийдуть паничі
Битимуться уночі.

Тру-тру-тру не до речи
В мене руки не до печи.

Панна сяде, надується,
На ту бійку любується,
Чухається сям і там
Горе-ж нашим животам!!

Тру-тру-тру не до речи
В мене руки не до печи.

Густі сади розцвітають,
Офіцери виступають,
Ударили в барабан...
Тебе душа чемодан".

Тру-тру-тру не до речи
В мене руки не до печи.

Чемайдан той закладає
Що кохану не кидає
Чемодан даю в залог

Оженюся, видит бог14...
Тру-тру-тру не до речи
В мене руки не до печи.

Пішов собі не вертає,
Ся чамайдан розвертає
 А там... повен чамайдан...
Фе!., виносьте на майдан!!!*

Тру-тру-тру не до речи
В мене руки не до печи.

Паняночки-скигл яночки

Дзвенять собі, мов скляночки...
Чамайдани іще єсть...
Яка слава, така й честь...

Тру-тру-тру не до речи
В мене руки не до печи,

Підп.: Патриченко-Овиднщький

VI. ПАНИЧІ.

Миргородські паничі
Не сплять ні вдень, ні вночі:

Сонце світить., вони п ють,
При міеяці-ж воші б ють1)

Паничі.
Коло панни дженджуриться.
Нема штанів не журиться,
А хто має продають,
При місяці-ж воші б ють

Паничі.

Вдень лата собі штани,
Ніч просидить де панни,
Кохаються, сльози ллють,
При міеяці-ж воші б ють

Паничі.
Земля з сонцем вітається,
Панич з гостей вертається,
Спав-би воші не дають,
При місяці-ж воші б ють

Паничі.

Не хочеться іти в суд
Та там їсти не дадуть,
То й прамцює, де дають
При місяці-ж воші б ють

Паничі.

х) Пословиця (прим, автора). ,
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Ясні зорі в яснім небі
Горять, світять без потреби
Лиш покою не дають,
При місяді ВОШІ б ють

Паничі.
Бозьміть сонце ви собі,
Возьміть зорі! Далебі,
І без ТОГО проживуть;
При місяці-ж воші б ють

Паничі.

Весь день сидить у кватирі
(Хова лати на мундирі),
Душу в карти програють;
При місяці-ж воші б ють

Паничі.
А що-ночи з його гість
За паннами як той хвіст,
А сі духу піддають,
При місяді-ж воші б ють

Паничі.
Нюха духа і помаду
Да е чутки, що й принади
їм панянки піддають,
При місяці-ж воші б ють

Паничі.

Піди.: Патричепко-Свидницький.

Як бачимо, наведені поезії Свидницького нічого не додадуть до
його літературної слави як автора Люборацькях". їх цікаво зберегти
лише як літературний матеріял знаменитих 60-х років. Веі вони
належать до 1860 1862 рр., як я вже сказав раніш.


