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Перед кількома місяцями появила ся пер
ша книжка моі'х »Літературних Заміток«, в якій 
я старав ся вияснити погляди Котляревского на 
козаччину і гайдамаччину та подати огляд тво- 
рів Петра Гулака-Артемовского.

Ся книжка визвала піироку рецензию д. Ів. 
Стешенка, поміщену в 42. томі >3аписок« пау
кового товариства ім. Шевченка (эБібліоіфафія 
стр. 16—28), в якій піднесено против моіх по- 
глядів цілий ряд замітів, з якими я, з виімкою 
одного, з чисто яаукових причин згодити ся не 
можу. Д. Стешенко може бути певний, що ко- 
либ его заміти були оперті на наукових дока- 
зах, я перший признав би і’х стійність, бо вва- 
жаю річию людскою і помиляти ся і признати 
ся до помилок. На великий жаль, п. Стешенко 
пустив ся воювати фразами і то в такім пога- 
нім, пасквільнім тон'і, що мея’і приходить ся 
здвигнути плечами та на особисту лайку, до 
яко'і я д. Стешенкови в ц'ілім моі'м житю не дав 
найменьшого приводу, — відповісти мовчанем. 
Такий тон, яким пописуе ся рецензент, може 
бути міркою его інтел'п'енциі і ним хиба д. Сте
шенко не в сил'і нікого обидити.
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I.
Першій, моій невеличкій розвідці, в якій я 

виказував, що Котляревский симпатизував з ко- 
зацтвом і осуджував гайдамаччину, присьвятив 
д. Степіенко повних віс'ім сторін. Сам рецензент 
стверджуе, що Котляревский відносив ея з сим- 
патиею до козацтва, що »Еве!да« була апотео- 
зою се! верстви еусвільности і додав, що »за- 
значенне в с’ім творі подібно! риси мусить бути 
заслугою вченого*. Однак дальше пише д. Сте- 
шенко: »Заслуга ся зменыпаеть ся тим, що та
ке обясненне »Ене!ди« було вже зроблено да
леко ранійше і так би сказати, в кількох при- 
мірниках, — а через те д. Студиньский не явля
етъ ся в сі'м пункт! оригінальним і тільки ствер
джуе відкрите ранійше». По що підні'с д. Сте- 
шенко сей заміт? — я не розумію. Треба би 
бути дуже наівним, щоби в с'ім місци полювати 
на оригіиальність. Оригінальним в сій частині 
розвідки я уважаю се, чого д. Стешенко не до- 
глянув, —зіставлене поглядів украіньского люду 
і Котляревского на Запороже і гетьманщину та 
вияснене суперечностий, які між ними заходятъ.

Рівнож не розумію дальшого заміту, в якім 
рецензент докоряе мені, що я не виясвив близ- 
ше відносин Котляревского до кріпацтва. Рецен
зент пише: »По гадці автора, >поет горячим 
співчутем обіймав простий, покривджений нарід 
і ставав по сторон! закріпощених селян* — се 
вірно, але хиба се сказати досить ? Хиба ми ба
нимо з сього відносини його самого до крепац- 
тва, як до інституци! — і коли іх бачимо, то
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невже іх не можна швидше назвати неворожими 
до се'і інституци'і ?<

Я зневолений відповісти д. рецензентови, 
що в мо'ій статийц'і я писав про козацтво і зо- 
вс’ім не мае потреби широко розводити ся з мо
ши увагами на тему відносин Котляревского до 
кріпацтва. Я згадав про них мимоходом і то 
лише в тій ц'іли, щоби вияснити, длячого нарід 
вихвалював Запороже а не любив гетъманщини 
і длячого Котляревский так Запороже як і геть- 
манщину обіймав однаковою симпатиею. Що 
мое поясненв випало вірно, — се признав й сам 
д. Стешенко.

Сказати по правді, то і на тему відносин 
Котляревского до кріпацтва, можна би ще з д. 
Стешенком спорити, головно в тім місци, де він 
радби вивести, що з творів Котляревского >тхне< 
фільозофівю Квітки. 3 сим поглядом д. рецен
зента згодити ся тяжко. Квітка нише виразно 
про кріпацтво: »Та яка се неволя? Та ви не 
знаете, як тепер добре за панами жити. I ка- 
зьонні дівчата, аж вибрикуючи, идутъ у села за 
паньских; одна одну попережа»1). Чогось подо
бного д. Стешенко в творах Котляревского не 
дочитав ся і до повисшого виводу рецензента 
нема ніяко'і підстави. I хотьби, не знати як, хо- 
тів д. Стешенко натягати зворот Котляревского 
»пани людям лъготи не давали», то се ему не 
на богато придастъ ся.

*)Онишкевич: »Ру ска библіотека" Т. И. стр. 
442 в »Сватаню на Ганчарівц'і». Гляди також моі >Лі'те 
ратурні Замітки« стр. 43.
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Д. Стешенко не годить ся в мо'ім спостере- 
женем, що й Котляревский, хоть вихвалював 
гетьманщину, то мимо сего дав натяк на те ли
хо, яке она несла, — на панщину. Мое сіюстере- 
жене основав я на уступі з всеми Котляревско- 
го, в якім Юпітер обіцюе Венері, що еі син, 
бней, »козак«, »кошовий«, „гетъман“ „на пан
щину овесъ съвіт погонитъ".

Д. Стешенко каже, що цитовані мною сло
ва з всеми Котляревского »не богато значать— 
в них тільки виявляеть ся вищий ступінь вла
сти бнея в відповідній часу формі — кріпацке 
волод'інне та й усе...« В чім здогад д. Стешенка 
лі'пший від мого спостереженя?— нехай судить 
читатель. В ні'м бачу я одну фразу і есьм пере- 
сьвідчении, що она в ні'чім мого спостереженя 
не ослабила. В сій справі додае ще д. Стешенко 
такі два реченя: »Але хпба самий факт кріпац- 
кого володіня може сьвідчити про яке-б там не 
було становище підвластних душ? Очевидно ан’і 
трохи бо тод'і-б можва з гори обвинювати 
богато людий, а в тім числі і Котляревского, 
що до своіх підданих були вельми прихильні*. 
В якій шли причіпив д. Стешенко сі два реченя 
і що він ними хотів сказати ? — се, мабуть» 
і для него самого — загадкою.

Дальше нише д. Стешенко: >На ховзкий 
іфунт стае також д. Студиньский, малюючи по
гляди Котляревского на Полтавский бій. »Поета, 
— каже він — не стае на протест® в такім ви- 
падку, бо він був монархістом. Чи-ж отсе твер- 
дженне не буде в суверенности з тими вільно-
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любивими порываниями Котляревского і його 
гуманности, яку ми завважаеми в »Енеіді?‘ На 
певно, поет подібного типу був би противним 
Полтавскій под'іі, колиб вона в його очах вдава
лась справою демократичною і дійстно народ- 
ньою... Очивидно, значить, д'іло стояло инакше. 
Утиски Мазепою народа і його аристократичні 
тенденции не могли подобати ся поетови, героями 
якого були Сагайдачний, Дорошенко, Залізняк (?) 
і ДРУГ’- Вчинок Мазепы, запевно, здавав ся йо- 
му справою особистою — через те й мірка до 
нього приложена була дуже вибаглива. Дійстний- 
же монархізм Котляревского, певно, не грав тут 
жадно!' ролі, бо поет на козацкі справи дивив 
ся тільки з демократичного погляду; тримаючи 
ся монархізму, яко провідно’і іде'і, при розгляді 
социяльних фактів, поет напевно не вихваляв 
би так горячо укра’іньских національних героів, 
а особливо не робив би такого »ріскованого< 
порівнаня устрою гетьмапщини з сучасним, яке 
ми бачимо в „Енеід'і“. Так, що і в данім разі, 
як завс’іди, поет лишаеть ся вірним собі: на ко- 
заччипу він дивить ся, як на оборонницю народ- 
ньо’і волі і осуджуе еТ тоді, коли вона зраджув 
останню. Політичні формулы Котляревского тут 
не мають впливу«.

I знов цілий ряд фраз! Чи думае д. Сте* 
шенко, що революціонер, Рилеев, був меньшим 
демократом від Котляревского ? А предсі він, 
хоть Великорос, вкладае в уста Войнаровского 
такі слова про Мазепу:
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...»не знаю,
Что въ глубинѣ души своей 
Готовилъ онъ родному краю; 
Но знаю то, что затая 
Родство, и дружбу и природу, 
6 го сразилъ бы первый я, 
Ногдабъ онъ сталъ врагомъ народу11.')

А в иньшім місци велить Рилеев Война- 
ровскому оплакувати смерть Мазепи:

...»всѣ мечтали, 
Что мы съ Мазепой погребали 
Надежду родины своей'1 *.*)

’) Сочиненія К. Рылѣ ев а. Берлинъ 1860. стр. 132,
з) Также, стр. 136.
3) Твори Степана Руданьского. Т. IV. Ви

дав Василь Лукич, стр. 106.

А звістний поет, Степан Руданьский, чи не 
дав в сво’іх іюезиях примірів горячого, щирого 
демократизму ? А предс'і демократизм сей до
зволив ему звеличати Мазепу в поемі, яку по- 
чинае словами:

Не орел то сивокрилий
Квилить серед степа:
В Білій-церкві свою гадку
Гадае Мазепа.3)

Возьмім ще третого письменника, Ів. Сьвіт- 
ленка, в демократичних поглядах на скрізь 
згідного з д. Ів. Стешенком. В історичних кар
тинах п. з. „Мазепа« велить Іван Сьвітленко та
ке промовляти Мазепі:
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О краю мій, величний, любий краю, 
Коли ярмо неправди та недолі, 
Що налягло на тебе лихом злим, 
Спаде з твоі'х надбитих горем грудий 
I впавши геть в своім розмасі дужім, 
Зламае й тих, що нас нечуть що дня...1)

2) Ів. Сьвітленко (псевдонім): «Мазепа', істо- 
ричні картинп в пяти ді'ях. Львів 1896. р. Накладом ре
дакций „Правды* стр, 3. Сей твір не випшов в ці'лости. 
Всего надруковано 108 сторін. Останн'і карти не напеча
тан! тому, бо «Правду* застановлено видавати.

а) Тамже. стр. 5.

Ой засяй-же ти красне сонечко,
Засяй над долиною, —
Та засяй же сьвіт хоч в віконечко 
Понад нашою Украіною...
Бо на ній уже, ненці радістній, 
Ані сьвітла, ані просьвітку.

ся змучений люд, люд наш жалісний 
I в ночі і у досъвітку.
Гей, сповий же нас, сонце краснее 
Мов та шата променмстая,
Хай зазнае тепер щастя яснее
Наша мати, Вкраша пречистая!...2)

В творі Івана Сьвітленка говорить Мазепа 
про своі' наміри :

Наш замір есть — Москву перемогти, 
Разбить ярмо, що нас- гнітитъ безмѣрно
I волю датъ Вкра'інг дорогій, 
Що в пута злі забита ворогами.
Але-ж така, брати моТ, мета 
Повинна буть трудна для нас і грізна.
I щоб Гі доконче доеягти,
Повинні ми зажить турбот довода,
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Повинні ми і душу положить,
Безщасну кров ллючи за край свій рідний!1)

*) Тамже. стр. 87.
2) Дашкевич: .Малорусскія и другія бурлескныя 

Энеиды*. „Кіевск. Старина* з р. 1898. том 62. стр. 183. і 
моі >Л1'т. Замітки* стр. 17.

Мабуть буде доспть сих примірів, щоби до
казати, шо не я став »на ховзкий Грунт", лише 
д. Стешенко, що не демократичні погляди Ко- 
тляревского, не »утиски Мазепою народа і его 
аристократичпі тенденци'і* веліли поетови відо- 
звати ся неприхильно про полтавский бій, — 
але як раз его монархічні пересьвідченя, вия- 
влені ним дуже виразію в »ЕнеідТ*2). Впрочім я 
піду ще дальше і зазначу, що д. Стешенко уміе 
нераз в своіх поглядах, після потреби, роздвою- 
ватгі ся : осуджувати людий, а між ними і Ма
зепу відповідно до своіх обставин та намірів. 
На сей докір можу служити д. Стешенкови, на 
его жадане, доказами в кождій хвил'і. Таке ро- 
здвоюване особи вказуе ясно, що сам д. Сте
шенко не радби, щоби его заміт про Мазепу, ви- 
словлений в рецензіи, — брати з поважно'і сто- 
рони.

На фразу д, Стешенка, що Котляревский, 
>тримаючи ся монархізму, яко провідноі іде’і, 
при розгляд’і социяльних фактів, не вихвалявби 
так горячо украіньских, націоыальних геро’ів (Са
гайдачного, Дорошенка), я зневолений відповіети 
словами Миколи Маркевича:

»Довольно забавно видѣть гримасы любви
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къ отечеству дурно понимаемой нашими госпо
дами писателями. Злодѣй Сагайдачный, говоритъ 
Голиковъ! Почему злодѣй? нападаніе его на Мо
скву было до Хмельницкаго, и гораздо прежде, 
чѣмъ Запорожская Сѣчь просила у Русскаго 
Царя покровительства. И так Конашевичь напа
далъ не на соотечественниковъ; это не подвла
стный шелъ противу своихъ правителей, это 
шелъ воинъ, Царь, избранный народомъ, ибо 
Гетманъ тотъже Коі, Круль і Нех. Гетьманьство 
тоже правленіе Монархическое избирательное. 
Какъ не грѣшно этакъ не обдумавши, уничто
жать славу великаго человѣка, отнимать свобо
ду дѣйствовать у вольнаго Гетьмана; по ща- 
стью, что онъ умеръ давно вже и отношенія 
Голикова не могли ему повредить*1).

Може тепер зрозуміе д. Стешенко, що Ко- 
тляревский не потребував бояти ся колізиі зі 
своі'ми монархічними поглядами. коли звеличу- 
вав украіпьских національних геро’ів.

Коли читатель пригляне ся дотеперішним 
замітам д. Стешенка, то начислить іх чотири, а 
в дійсности (поминаючи, два ііерші,) лише два, 
Хоть они нечисленні, дрібпі та на скрізь нестій- 
ні, д. Стешенко пише: »Але допускаючи ргжні 
неточности і неясности в першій половит свое! 
прац'і про Котляревского, д. Студиньский проте 
дав взагал'і вірне, як ми сказати, розумінв ідей 
поета*. 3 підчеркнених мною слів читатель зро- 
зуміе, як д. Стешенко пише рецензий

') Н. Маркевич: >Украинскія Мелодіи*. Москва 
1831. стр. 121.
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Та доси був ще д. Стешенко для мене ду- 
же ласкавим. Не таким він вже в осуді другоі 
частини мое! розвідки про гайдамаччину в »Е- 
неід’і* Котляревского. По гадц! д. Стешенка ся 
частина «повна помилок*. Перейдемо заміти д. 
Стешенка по черзТ.

Д. Стешенко невдоволений, що на основі 
твору Стороженка «Гаркуша* я прийшов до ви- 
воду про его неприхильність до гайдамаччини. 
Рецензент каже, що «досить рісковано робити 
якісь выводи про думки авторів зі слів ріжних 
персонажів іх творів«; що »з само! песи «Гар- 
куша< можна витягнути иныпі думки про гай
дамаччину, шж виставлені много*; що досить 
знати „Кіндрата Бубненька Швидкого*, де «гай- 
дама ччина малюетъ с я о стілько виразними і 
прихильними рисами, що записувати Сторожен
ка в число противників колишнього руху можна 
тільки через непорозуміне«; що «впитавши ся 
в твори Стороженка і не знавши навіть Бубнен- 
ка (спасибіг за комплимент!), лъвівский учений 
міг би уже а ргіогі збагнути, що Стороженко, 
яко ворог усяко! шляхти, н'іколи не міг бути 
прихильним до такого антигнобительского руху, 
яким була гайдамаччина, навіть при всіх спо- 
лучених з нею нелюдскостях*.

На перший погляд виглядали би с! заміти 
д. Стешенка оиравданими. Коли однак иригля- 
немо ся творам Стороженка близше, то пере- 
сьвідчимо ся, що тут не я помилив ся, не я за- 
ризикував, лише д. Стешенко.

Що в «Гаркуші* выявив Стороженко свою не-
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прихильність до гайдамаччини, се річ зовсім певна 
Історичний «Гаркуша* * виглядае цТлком инакше," 
як «Гаркуша*  Сторсженка. В драмі Стороженка 
сотничка, дізвавши ся, що Гаркуша не »честний 
лицар*  а «розбишака, харциз«, велить ему бути 
С'ічовиком, бороти ся з невірними, а «тод’і буде 
она его на віки вічні*.  Гаркуша сповняе еі 
волю.

’) К. Кошовикъ: «Семенъ Гаркуша*. Кіевск. 
Старина з р. 1883. Т. V. стр. 531. і далыпі.

*) Т а м ж е. стр. 536.
8) Там же стр. 537м₽^о се е також згадка в «Гар

куші* Стороженка.

Історичний Гаркуша був С'ічовиком, боров 
ся з невірними під Очаковом і Ханджибеем, але 
ще тоді, коли не був гайдамакою. 3 гайдамач
чини він вже до Сі'чи не вернув1).

Гаркуша Стороженка красний як сонце. 
Історичного Гаркушу вже в початку его гайда
мацких грабежий ловлять, засуджують на ка
торгу, виривають ніздря і значатъ на лобі та 
обох щоках пятнами.2)

Між простим людом ходило нимало леГен- 
дарних оповідань про Гаркушу.3) Однак нема н'і- 
якоі основи думати, що тема драматичного 
образу Стороженка про любов сотнички з еі за- 
кінченвм взята з уст народа, хотьби длятого, 
що украіньский люд симпатизував з гайдамач- 
чиною. Значить ся, в уста сотнички вкладав Сто
роженко сво'і власні думки, а в них виявляе не- 
прихильність до гайдамаччини. Тим то міг я на 
основ! «Гаркуші*  прийти до мого висновку.
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Натомість не втягнув я нарочно »Кондрата 
Бубненька Швидкого», бо в шм виступае Сто
роженко яко етнограф. Тут не Стороженко, але 
Кіндрат Бубненъко ПТвидкий выявляв сво'і сим
патій до гайдамаччини, коли про „Уманьску три
зну в якій сам брав участь, каже: »То гуля
ла скажена наша недоля; то вихопитця вона 
поломим і спалить кілька городів, сел і місто- 
чок, то хлипе крівавою хвилею і захопить ты
сяч людий, то розстелитця по краю пекельним 
чадом і на десятки лёг не опамятуетця народ 
од того діявольского курева!... Відкіль же берет- 
ця те поломя, та кров, той пекельний чад ? Із 
козачо’і сльози!»1)

Що в сім опопіданю і в богато иньших 
Стороженко вважав себе етноГрафом, попробую 
доказати.

До недавна думали критики, що Сторожен
ко в значній части сво’іх оповідань виідеал’ізу- 
вав козаччину. Тимчасом і в оповіданях з ко-

!) „Основа" стр. 1862. Априль. стр. 69. Огонов- 
с кии: >Истор. лит. рус.« Т. III. ч. I. стр. 368. В критиці 
(Пипіна?), номіщеній в > Современнику» з р. 1863., в якій 
автор силкуе ся висьміяти оповіданя Стороженка, під- 
черкнені слова: »Із козачоі сльози!» нричім додано: »Чи 
не правда, читачу, який любий сей реторично-палкий, че
рез лад горячий монольоГ на вустах старого д'іда ? Чу- 
дово, дуже чудово!» Гляди >Лі т.-н ау к о в. Ві ст ник<, 
май 1901. р. стр. 107. де поміщений переклад сеі крити
ки. Що і тут несправедливо обійшов ся зі Стороженном 
критик, не подлежитъ сумнівови, коли згадавмо, що не 
хто иньшип, а сам люд зложив чудові, поетичні пісн'і та 
оповіданя.
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зацкого житя Стороженко не передавав своіх 
гадок, лише гадки і почуваня укра’іньского лю
ду. Докажем© се власними словами Стороженка.

При посилці книгареви Білому поезиі Ар
темовского п. з. «Козацкая Мати« писав Сторо
женко:

«Гулаку Артемовскому очень не нравилось 
направленіе украинской литературы, направлен
ной къ восхваленію козащины, вызваной въ краѣ 
бѣдствіями и преслѣдованіемъ православія, ко
защины, принесшей съ собою и панство и крипат- 
ство и въ настоящемъ времени потерявшей вся
кое политическое и соціальное значеніе. Въ по
сланію къ Пантелеймону Алекс. Кулишу Арте
мовскій очень мѣтко, съ свойственнымъ его таланту 
юморомъ, посмѣялся надъ всѣма козаколюбцами 
минувшаго времени. Это стихотвореніе будетъ зо
лотою странницею для сборника1').

Я думаю, що сей виімок з листу Сторо
женка говорить дуже богато. Стороженко осу- 
джував козаччину за те, що она принесла з со
бою і кріпацтво і панщину, а ідеалізоване ко- 
зацтва в своіх оповіданях він уважав лише 
етноі'рафічним передаванем поглядів укра'інь- 
ского народа. Инакше дивним видав би ся на- 
сьміх над «козаколюбцами минувшаго времени», 
до яких критики причислювали 1 самого Сторо
женка.

Колиж Стороженко осуджуе козаччину, хоть

*) «К і е в с к. С т а р и н а« з р. 1900. Том 68 стр. 
293—4. і моі «Літерат. Замітки« стр. 120.
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розуміе, що бі визвали »бѣдствія и преслѣдова
нія православія«, то тим білыпе мусів він осу- 
джувати гайдамаччину, що повстала з тих са
мих причин, а виявила ся жорстокою нелюдяно- 
стию та зьвірством. От, чому д. Стешенко на- 
дармо хотів би »з само! неси »Гаркуша« витяг- 
нути ивыпі думки про гайдамаччину«; от, чому 
помиляе ся д. Стешенко в своім твердженю, що 
Стороженко »яко ворог шляхти не міг бути не- 
прихильним до гайдамаччини«. Стороженко міг 
бути ворогом шляхти, але не був також сторон
ником сего лиха, яке несло з собою для укра- 
іньского люду козацтво, ан! прихильником »хар- 
цизства, розбишацтва« (говоримо словами Сто- 
роженка), яке проявило ся в гайдамаччині.

3 иньшоі причини і рівнож нарочно не 
згадав я також про деякі твори Кулина, в яких 
він в противвагу давній сво'ій апотеозі гайда- 
маччини в »Кол’іях«2), писав хотьби таке про 
не!:

а) Гляди: »Л1'тер. Заміткік стр. 21.
і) >Дзвін<, стр. 55. Порівнай: Ос. Маков ей:

»Панько Олелькович Куліпв. Львів 1900. стр. 161.

Я прежній вам догоджував словами 
Порожніми, як розум ваш козацкий, 
Пишав ся розбишацкими ділами 
I прославляв пожежі гайдамацкі...* 1)

Вправд! д. Стешенко дивним дивом не ро- 
бить мен! з сего заміту, однак для повноти до
даю, що творів, в яких Куліш осуджував гай
дамаччину, я не підтягнув до розвідки тому, бо
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они могли бути лише сьвідоцтвом подражненя 
поета, з яким в науці год'і числити ся.

Коли д. Стешенко намагав ся силоміць 
втягнути Стороженка між прихильників гайда- 
маччини, то те саме хоче він зробити з Котля- 
ревским і то за всяку ц'іну. В браку наукових 
доказів д. Стешенко пускав ся воіовати або на- 
івностию, або адвокатскими викрутами, якими 
д. Стешенко відзначив ся і в иньшнх сво'іх, 
впрочім ц'шних працях1), або грубою несовістію- 
стию.

Висше чули ми гадку д. Стешенка, що 
»героем< Котляревского був Залізняк. В другім 
місци каже д. Стешенко: «На гадку д. Студинь- 
ского ганьбою для гайдамаків був ще у Котля
ревского образ Залізняка (Мезапа), якого поет 
малюе яруном, розбишакою і т. и. Я нс розумію, 
яко'і особливог характеристики для бойця хоче д. 
Студинъскгій, щоб назвати иого нормальным ?“ 
(стр. 22).

Не вжеж д. Стешенко справді такий на- 
•івний, що у него характеристикою для лицяря 
мусить бути епітет: »розбишака?« Коли так, то 
год'і про се більше спорити! Але у д. Стешенка, 
на виправдапб свое! наівности, найде ся зараз 
під рукою нефортунний адвокацкий викрут, в ро- 
д'і такого: що «тактику війші год'і взагалі оц'і- 
нювати з боку етики, коли самий факт війни 

") На адвокацкий тон, яким д. Стешенко заступав 
нераз наукові доказп, звернув вже увагу др. Франко в 
рецензиі двох праць названого автора про Котляревско
го. «Записки Наук. тов. ім. Шевненка, т. 26

Котляревский і Артимовский. 2
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незви чайна дикість, що виключеною з сего му- 
ситьбути так звана війна за свободу і коли 
в ній боецъ виявляе чималу відвагу, то за се 
його можна тілько похвалити та що Залізняк 
в нашій традициі і у Котляревского являв ся 
як-раз борцем за свободу'1 (стр. 23).

По моій думц'і, кожда війна, без огляду на 
еі мотив, мусить зійти на «незвичайну дикість«. 
Що Залізняк в традициі (людових піснях, опо- 
віданях і т. п.) являв ся, подібно як і гайдамач- 
чина, в дуже принадних красках, се річ певна 
і те зазначив я в мо’іх »Літературних Замітках« 
(стр. 19). Натомість д. Стешенко минае ся з прав
дою, коли твердить, що і у Котляревского За
лізняк являв ся борцем за свободу. Навітъ на- 
тяку на щось подобного у Котляревского не найде 
а сам рецензент не попирав свові фрази н'іяки- 
ми доказами. Колиб д Стешенко прочитав був 
з увагою моі „Літературні Замітки" (стр. 30.), то 
бувби там ще Й се вичитав, що Віргілевий Ме- 
зап е на скрізь симпатичним богатирем-лица- 
рем, якого не йме ся ні зелізо, ні огонь, а не 
>розбишакою«, як у Котляревского. Колиб д. 
Стешенко був роздумав над сими двома, супе- 
речними характеристиками Мезапа у Віргіля 
і автора украіньскоі »Ене'іди«, то бувби трохи 
білыпе здержаним у своім пустословнім вивод'і.

Та сам д. Стешенко бачить, що на основ! 
»Ене'іди« гайдамаччина виідеалізувати не дастъ 
ся. Щоби однак хоть в части виправдати свое 
тверджене, що • Котляревский симпатизував з 
нею, д. Стешенко пускав ся знов на адвокатскі
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викрути. Він пише: «Поет, безперечно, відрізняв 
у гайдамаччині ідеальний бік боротьби проти 
пана і неі'ативний — у деяких(?) індивідів — о- 
хоту покористувати ся чужим добром« (стр. 20).

Се »безперечно« дуже ц'ікаве, особливо що- 
ДО першоі частини твердженя д. Стешенка про 
«ідеальний бік боротьби проти пана», раз тому, 
що н’іяким доказом не поперте, а друге тому, 
що д. Стешенко перечить сво’ім, раньше виска- 
заним словам. На ст. 17—18 свое! рецензиі твер
див д. Стешенко, що >відносини Котляревскаго до 
кріпацтва були неворожі, що з них »тхне« фільо- 
софіею Квітки*, а дві сторони дальше читаемо, 
що »Котляревский відрізняв в гайдамаччині іде
альний бік боротьби проти пана*. Д. Стешенко 
зное роздвоів ся. I говори тут поважно з такими 
рецензентами!..

Розуміе ся, що одна суперечність веде за 
собою дальни. Д. Стешенко завважав, що Ко- 
тляревский бачить в гайдамаччині також «неГа- 
тивний бік — у деяких(?) індивідів — охоту по
користувати ся чужим добром*. На основі, хоть- 
би лише сего негативного боку, Котляревский 
мав повне право помістити гайдамаків в пекл'і в 
однім місци з «ворожбитами, злод'іями, паливо- 
дами і плутами*. Се і д. Стешенко, на основі 
свого власного поміченя про неі'ативний бік по
винен був признати. Так ні! Д. Стешенко вва- 
жае се нехибним фактом, що Котляревский у- 
містйв гайдамаків у пекл’і в такім непочестнім 
товаристві, однак каже, що «факт сей означав 
одну ц’ікаву річ, яко'і, на жаль, д. Студиньский

*
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не підносить: се власне дуже невитриманий, пе- 
консеквентний, не то серіозний, не то жартли- 
вий тон, з яким веде і мусить вести свое ко- 
мічне оповідане Котляревский« (стр. 20.).

Річ ясна, що нема ні’чого лекшого, як уда
рити на неконсеквентний тон в поемі Котлярев- 
ского, але в сім раз! год'і, — хотьби з огляду 
на неГативний бік в гайдамаччині, за який за- « 
служеною карою було пекло, а який сам рецен
зент розширюе не на одні грабежі, але й на 
нелюдскости. На доказ, іцо Котляревскип веде 
свое оповідане в иевитриманім, неконсеквентнім 
тон'і, підносить д. Стешенко те, що разом з гай
дамаками умістив Котляревский в пеклі шев- 
ців, кравців, ковалів а потім цехи: різницкий, 
коновальский, кушнірский, ткацкий, шаповаль- 
ский. >Не вжеж вс'ім сим словам, питав д. Сте
шенко, можна надавати серіозне значіне ? Не 
вже поет дійстно міг всадити до пекла всіх ре- 
місників тільки за те, що вони ремісники, або 
ІіоггіЬіІе сіісіи — всіх христиан, не кажучи вже 
про невірних -- навіть незвістно за що ?* 
(стр. 21.)

Мушу признати ся, що істориею та житем 
ремісничих цехів я займав ся лише прпнагідно, 
тому повпоі відповіди на заміт д. Стешенка не 
дам. Але і се, що наведу, повинно перееьвідчи- , 
ти рецензента, що він знов пустив ся на фрази.

Деякі з уміщених Котляревским в пеклі 
ремісничі цехи мали за собою дуже лиху сла
ву. Так прим, знаемо, що шаліовали (ремісники, 
що вирабляють з вовни шапки і рукавіщі), за-
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мешкалі в Новім Ропску, мають ще до нині свій 
шаповальский цех. В місцях своіх подорожай і 
у себе дома мають шаповали славу дуже мет
ких злодТів і обманщиків. Украсти у мужика не 
лише вовну, але і що небудь друге, не вважае 
ея по гадц'і більшости шаповалів гріхом. Бували 
случаі, що шаповали займали ся поменьшимн 
крад'іжами на торгах, за що Тх бито без поща
ди. В Ропску пересьвідчені люди, що ні один 
шаповал не жив довго тому, бо в него повідби- 
вані печінки. Для лекшого порозуміня між со
бою мають шаповали свою окрему, тайпу мо
ву1). Росийскі кушнгрі мають також свою окре
му мову, до яко’і переняли нимало слів з мови 
офенів (дрібних, росийских торговцев). Мову, по- 
дібну до офеньско'і, мають в Рост жебраки, зло- 
д'іі, конокради2). Правда, що доси, о скілько мені 
звістно, не р >з’яснено в науці причин спорідне- 
ня тайних гонорів, офенів, жебраків, злодТів і 
конокрадів, всеж оно подав нам здогад про якісь 
близші взавмини між вс'іми тими елементами. 
Один з дослТдників істориі краківских цехів до 
половини XVII віку каже нам про учеників сих

*) Ѳ. Николайчикъ: «Отголосокъ лирницкаго 
языка*. Кіевск. Старина з р. 1890. Априль. стр. 123—4.

2) Даль: «Толковѣй словарь живаго великорусска
го языка* СПБ. 1880. Том I. стр. ЬХХ—ЬХХІІ: »О искуст
венныхъ языкахъ*. Білыпе жерел про офенів відмітив я 
в моіи етноГрафічній розвідці п. з. «Лі’рники*, Львів 1894. 
стр. 23—4. Там дав я також легкі натяки про можли- 
вість зноспн лі'рнпків з офенами і т. п.
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цехів, що они відзначали ся розпустою, браком 
карности, бунтами і т. п.1).

і) ХЫдпіе-ѵѵ Рагсіго: „Ц'сгпіохѵіе і Іохѵагхузхе 
сесііохѵ кгакслѵзкісіі о<і йги^іе] роіохѵу лѵіеки XVII. < Ьѵохѵ 
1900. стр. 90—1.

Може ті невеличкі натяни вияснятьд. Сте- 
шенкови, що Котляревский не длятого посилав 
кравц’ів, шевці’в і т. п. до пекла, що они були 
ремісниками, або тому, що тон в »Ене’іді« не- 
витриманий, неконсеквентний, лише тому, що 
репутация чи то білыпости ’іх, чи частини, чи 
навіть поодиноких людий була некористна. Не 
длячого иныпого уміщені також в пекл'і »невір- 
ні« і християни. Тепер повинен зрозуміти д. Сте- 
шенко, що его тверджене, будьто »Котлярев- 
ский яко поет комізма граетъ ся словами і що 
надавати його комізму серіозну вагу можна ли
ше при великих натяганях» на сгм місци е ли
ше натяганем і помилкою.

Легкий спосіб витрясаня з рукава безоснов- 
них, або нротиворічних фраз, повів д. Стешенка 
на ще білыпе ховзку дорогу, против яко! в на- 
уці треба рішучо застеречи ся. В рецензиі д. 
Стешенка слідні не лише брак розваги і па- 
сквільний тон; по при них впступила ще груба 
несовістністъ.

Д. Стешенко пише: »Д. Студиньский каже, 
що Котляревский був ворогом гайдамаччини і 
дае сьому ілюстрацию. На його гадку, Низ і Ев- 
ріяль даютъ сьому найкращі докази і власне 
через те, що вони крадькома вбивали сво'іх во-
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рогів, а Низ ще називае себе »неквіссімус, гай
дамака, розбишака* і т. п. Незрозумінне прочи- 
таного д. Студиньским вовне! Він не зважае на 
те, що Низ та Евріяль ідуть на пев ну смерть, 
Що вони роблять се для добра родини, що сам 
Котляревский каже, що вони зробили * славны 
услуги на вічністъ памяти своей*. Автор не зва
жае ні на що і осуджуе гайдамаків за те лит, 
що вони в двох не вистунили против усього 
війска! Хпба-ж се дивно! Хиба не дивно також, 
що д. Студиньскип ставить в догану Низови 
лайливі слова, які він уживае на те, щоб на- 
вмисне виставити себе в найгіршім сьвітлі та 
сим відвести очи ворогів від Евріяля, і взявши 
на себе провину, визволити друга, від смерти? 
Не-вже значінне і мета подібних подій не ясні 
як день? Ми ще білыпе дивуемось д. Студинь- 
скому, що він висловлюючи означені погляди, 
на гайдамаків в »Енеіді«, не удав ся до крити
ки думок иныпих дослідників, що були далеко 
иньшоі гадки про названий факт, ні'ж д. Сту- 
динь .кий. Чому він не спинив ся хоча-б на дум
ках д. П. Житецкого? Думаемо, що по збільше- 
ній прац’і та увазі йому-б поталанило не так, як 
нині, і він би оминув надто явноі помилки* 
(стр. 19—20).

Я напятнував сей уступ з рецензиі д. Сте- 
шенка властивим іменем, бо рецензент воюв про
тив мене тим, що я дуже точно, на основ! порів- 
нань твору Віргіля з «Енеі'дою* Котляревского, 
емяснмв в моіх *Л'ітературних Замітках* (стр. 
27—8.). Так дійшов я до досл'іду (не зроблено-
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го раньше ан! в працях Житецкого ан! Стешен- 
ка), що вс'і патріотичні відзиви у КотлИревского в 
оповіданю про Низа і Евріяля в лише відгомо- 
ном латинъского первовзору. Рігнож вияснив я 
ріжниц!, які в описі ее! под!! заходятъ між обо- 
ма творами. I Віргіль і Котляревский годять ся 
в однім: они ідеалізують мотив, який завів Ни
за і Евріяля до табору Рутулців, а була ним не 
лише жажда слави, але й бажанв, передерти ся 
через ворожив табор і звістити Енея, віддале- 
ного від свого війска, про небезпечність, яка 
грозить его дружив! від Турна. Мотивом сего 
бажаня була охота, прислужити ся вітчині. Ко
ли однак Віргіль апотеозуе також !х вчинок, рі- 
зню виправлену між спячими лицарями, — Ко
тляревский где в розріз з латинъским твором. Тут 
він на скрізь оригінальний. В его „Ене!ді« (про 
се д. Стешенко не хоче чути) і Низ і Евріяль — 
вовки, що дусять смирних овець, тхорі, що ви- 
смоктують мозок курятам, злодгі, що накуривши 
хл!в сіркою, крадутъ гусий і качок. Ут'ікаючих 
з поля різн! Низа та Евріяля зове Котляревский 
»одважними розбишаками*, і>зарізами«. Осуджу- 
ючи нелицарский, але розбишацкігі вчинок, рі- 
зню між безборонними, спячими ворогами, Ко
тляревский зовсгм консеквентно, без огляду на 
намір Низа, щоби спасти товарища, вкладае в 
уста Низови лайливі епітети: >>я стулътус, лят- 
ро, розбишака, неквгссімус і гайдамака«. Осудже- 
не вчинку і консеквентний добір епітетів в по- 
емі Котляревского веліли мен! бачити в сім 
образ! легкий натяк на гайдамаччину і від сего
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погляду не всилі мене відвести ані пасквільний, 
менторский тон, ані несовістність рецензента, що 
над вс'іми моТми, на сім місци лише точнійше 
спрецизованими выводами і над недогідними для 
него уступами з поеми Котляревского перехо
дить до порядку дневного.

На на'івний дотеп д. Стешенка, що »д. Сту- 
диньский не зважае н'інащо і осуджуе гайдама- 
ків за те лиш, що вони в двох не вистунили 
проти усього війска* я не уважаю потрібною рі- 
чию відповідати, бо я сего нікуда не сказав і чо- 
ловік добро! вол! навіть подібного вражіня не 
міг би винести з мое! розвідки.

В сій справі питав ще мене д. Стешенко: 
»Не вже д. Студиньский хоче, щоби війна зро- 
била ся якимсь поединком а не масовим битем, 
як тепер, бо поединковий спосіб війни д. Сту
диньский вважае, очивидно, якимсь особливо 
чесним* (стр. 23.). Хоть я піддаваного мені по
гляду на віііну таком школы не высказав, то ми
мо сего год! мені не відповісти, що коли маю 
вибирати поміж »поединковим способом війни« 
а „масовим битем«, — то волю перший. А і 
перший і другий спосіб симпатичнійші для ме
не, ним різня, виправлена в ночи між спячим 
ворогом.

На тім приходить ся мені скінчити поле- 
міку з д Стешенком в справі інтерпретованя о- 
повіданя Котляревского про Низа і Евріяля.

В цілій сво’ій рецензиі про гайдамаччину 
у Котляревского підн’іс д. Стешенко против ме
не один-одинокий оправданий заміт. На 29. стр.
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моі’х »Літературних Заміток* скавав я, що »Ко- 
тляревский в «Енеі’ді» для козацтва і его стар
шины в пеклі місця не найшов. Д. Стешенко 
виказуе справедливо, що козацтво уміщене не 
лише в небі, як я се підн'іс, але і в пеклі, де 
Еней стрінув ся з ці'лою громадою свого війска1).

За сю »страшну« помплку, за сей ^тяжкий» 
гріх, що і так в ні'чім пе зміняе моТх головних 
висновків, приймаю вс’і компліменти, якими об- 
даровуе мене рецензент, в роді: »дивовижне ро- 
зуміне«, »непорозуміне предмета студий, »не- 
уважність до текста »ЕнеТди« і т. п іп йиісе 
іпПпііит. Всеж таки шкода, що навіть вагу се
го оправданого заміту обнизив сам рецензент 
через те, що оді'в его в одежу пасквілю, уквіт- 
чав хлопячим дотепом, зверненим против мене 
та що рівночасно злегковажив науковий дослГд 
такого неважного ученого, як пок. Мих. Драго
манов. Так прим. д. Стешенко пише:

»Треба, розуміеть ся, бути наівним, щоби 
накидати Котляревскому думку про сьвятість 
козацтва; але у д. Студиньского козаки, дійстно, 
виходять сьвятими. Щоб розігнати таку його 
приемку мрію, нагадаемо цитовані самим-же 
автором вірші Котляревского про козаків (За- 
порожц'ів) — вони такі, що

') Між сво'ім віиском пізнав Енеп в пеклі':
Педька Терешка, Гелифона, 
Панька, Охрі.ма і Харка, 
Леська, Олешка і Сизона, 
Пархома, Іська і Феська і т. п. Онишке- 

вич: >Руска біблі'отека» Т. I. пісня III. стр. 26,
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Чи вкрасти що, язик дістати,
Кого живнем, чи обідрати,
Н'і сто не вдержить ’іх гармат.

або
жінок там (в Сі’чи) на тютюн міняють 
В день пяні сплять, а крадуть в ніч.

»Не думаемо, щоб означені риси були при- 
кметою сьвятости, бо такі самі гріхи, значить 
і козаки карають ся у Котляревского в пеклі*.

Дотеп д. Стешенка про »сьвятість козац- 
тва« зістане без відповіди, бо подібноі гадки я 
нікуда не висловив. Д. Стешенко міг з цитова- 
ного мною уступу з „Енеіди« дізнати ся, що Ко- 
тляревский помістив у небі лише тих з козац- 
тва, *які правдиву жизнь вели**).

В моій розвідцТ відзначив я також вірші 
»Ене'іди«, в яких автор по при сво'ій с мпатиі 
до Запорожцін, характеризуе і'х вдачу некорпст- 
ними чертами, однак притім додав я таку за- 
мітку :

«Запорожц’ів зображае поет так, як про них 
розказують народні пісні та оповіданя. Останні 
бачуть в Запорожцах великих силачів, від яких 
віддиху ворог утікае, або падав на землю, то 
знов людий, що знаютъ випити, або яких обо- 
зязком в, уміти красти, розумів ся, не в дома. 
Погляд сей на Запорожців, як вже завважав Дра
гоманов, невірниіі, хоть переняли его, по сло
вам сего ученого, »деякі прихильні начальству

’) Там же стр. 28. пісня III і >Литературні Заміт 
ки< стр. 29.
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письменні люди». По гадц'і Драгоманова, «Запо
роже було для Украі'нці'в зовсі'м не тим місцем, 
де-б можна лежати боком, пити горівку та дра- 
піжничати, але місцем, де люди жили на сво’ій 
волі і господарювали вільно, па громадскій зем- 
л'і і водГ, ловлячи рыбу а також насучи скот, а 
в останні часи і хлі'б орючи« *).

*) >Л1’тер Замітки<. стр. 9—11.

Думаю, що д. Стешенкови не вільно було 
іі'норувати сего спростованя Драгоманова. Гадаю 
також, що совістний чоловік не сьмів би висту- 
пити з ложною, а другими людьми справленою 
арГументациею. Щож робити, коли д. Стешенко 
мае свою окрему, „наукову“ методу!...

Д. Стешенко підносить ще один і то остан- 
ний заміт. Він каже, що в словах Латина: »не 
зьвір я людску кров пролити і ге харциз, людий 
щоб бити, для мене гидкий всякий бой« не яло 
ся банити натяну на гуманність самого поета, 
»бо сих слів ужив лише Котляревский для ха
рактеристики боязливого і скупого Латина«, бо 
сим словам суперечить «вояцкий запал поета, 
який отримував ріжні нагороди за хоробрість на 
війні*.  Таку інтерпретацию уважав д. Стешенко 
мо'ім »гріхом, який зменьшуеть ся тільки через 
те, що він под'іляеть ся і иныпими людьми, 
хоть помилка, що лежить в основі його, лиша- 
еть ся все помилкою*  (стр. 2В—4.).

Я думаю, що найзавзятійший лицар, на 
вид крови, окал'ічуваня жовнірів, осирочуваня 
родин назве таки війну найбільшим зьвірством.
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видуманим людскою захланностию. I хоть наве- 
дені слова в «Ене'іди*  справді' дуже вірно обри- 
совують вдачу Латина то все таки маемо вовне 
право бачити в них натяк на людяність поета, 
котрий і так дав нам нимало обявів свое! висо- 
коі гуманности.

*) О скілько можна догадувяти ся, то сі »іювиі 
слова симпатий до гайдамаччини бачить д. Стешенко 
в патріотичних відзивах Котляревского, зверненпх до 
Низа і Евріаля. Щоби «розігнати таку його приемку 
мрію«, замічу що ій перечить не лише ся обставина, що 
патріотячні відзиви з Котляревского е точним відгомо- 
ном твору Віргіля, але також сам зміст сих відзивів, 
в яких вияснений мотив, що завів Низа і Евріяля до та
бору Рутулці'в. Зложили ся на него тяжке положене тро- 
яньского війска. присяга, вложена Енееви, охота заслу
жити собі на честь і любов вітчини. Тяжке положене 
трояньского війска е тим «общим добром в упадку», що 
разом в присягою для Енея велитъ «повинность і спра
влять» «за честь і к князю за любов«. Найкрасше хиба 
з’ілюструють нам мотив Низа і Евріяля вірші Котлярев
ского :

Любов к отчизн! де героі'ть,
Там вража сила не устоі'ть, 
Там грудь сильніиша від гармат.

До гайдамаччини сих відзивів примінити не можна, 
б о еі визвали не любов до вітчини, але в першім ряд'і 
факт, що „селяньску масу, не вважаючи на довге і силь- 
не противлене, закріпощено, позбавлено землі і всяких 
навіть найелементарншших прав, що еі дражнено рел'і-

Годить ся ще завважати, що на кінци сво- 
бі рецензиі д. Стешенко твердить, що Котлярев- 
ский виявив «повні симпати'і слова" до гайда- 
маччини (стр. 24.), які певно можна відмітити 
лише в буйній фантазиі рецензента1).
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Так перейшов я по черзі всі заміти д. Сте- 
піенка, не вилучаючи навіть найдрібнійших і ви- 
казав, що не моя розвідка »повна помилок« (в 
ній лише одна дрібна помилка), лише замітки 
д. Стешенка. Кидане безосноввих фраз, довіль- 
не натягане доказів, роздвоюване своіх поглядів 
в одній і тій самій справі, перекручуване чужих 
слів, ігвороване чужих дослідів, несовістність а 
вкінци пасквільний тон довели до того, що мі- 
сто науковоі рецензиі написав д. Стешенко — 
звичайний пасквіль.

II.

Не инакше, як з попередною статиею,обій- 
шов ся також д. Стешенко з моею працею про 
Артемовского. Рецензент поставив собі мету, за 
всяку ціну обнизити еі вартість, а заміти, які 
він против неі підніс, роблять на мене нераз 
комічне вражіне. Мимо сего буду обговорювати 
іх поважно, щоби виказати, що они поставлен! 
рецензентом радше для декорациі і доповненя 
пасквілю на мою розвідку про Котляревского

Гіиною нетерпимостию» (>Літер. Замітки стр. 19.) Що 
Котляревский, осуджуючи гайдамаччину, яко нелицарску 
різню, ставав рівночасно по сторон! бідних, закріпощепих 
селян, на се ввернув я також увагу (Также. стр. 31.) 
На сім місци додам ще, шо до украіньскпх творів, в якпх 
ідеалізувано гайдамаччину, треба причислити недазнодо. 
буті на сьвіт поези! пок. Анатоля Свиднпцкого 
«Літературно-науковий Вістник* з р. 1901. цьвітень стр. 

■43-4.) і оповідане В. Левицкого >3а КоліТвщини» 
(>Кіевск. Старина» з р. 1901. том 73. юнъ, стр.460—92).
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як на те, щоби сам рецензент міг вірити в і'х 
безсторонність та стійність.

Для пробы наведу зразки совістности ре
цензента. Він нише: »Поглянемо тепер, як упо- 
рав ся д. Студиньский 3 узятим на себе завда- 
нем — анал’ізу поезий Гулака. Хоч такий ана- 
лі'з не трудна річ, а ле за автором його ми 
всеж таки повинні признати заслугу »досить« 
вірного проведения його* (стр. 24.). На сей за- 
міт можу хиба д. Стешенкови нагадати звістну 
історию про... яйце Колюмба. Не трудна річ... 
тілько ні'хто е'і перед тим не зробив. А і се ві- 
доме, що нема нічого лекшого, як дивити ся на 
чужу, вже готову працю... Безсторонність рецен
зента видна найкрасше з сего, що коли на од- 
нім місци рецензент признав моій працТ »до- 
сить вірне проведене анал'ізу, то на другім (стр. 
28.) називае вже сей анал'із лише »елементар- 
ним*. От так, як д. Стешенкови потреба!

Возьмім ипьший зразок з рецензш д. Сте- 
шенка: »Першим мотивом у творчости Гулака 
д. Студиньский уважав протест против кріпац- 
тва — се зовс'ім справедливо, хоч, і не оригі- 
налъно, бо вс'іми давно признано* (стр. 25.). Ну, 
і говори з д. Стешенком, коли й тутки навіть 
не снило ся мен'і, полювати на оригінальність. 
Меш ходило лише о зведене всі'х поезий Арте
мовского в одну цілість після мотиву та о ви- 
казане, чи і о скілько в в и данях новых поезий 
(Комара в »3орі* з р. 1896 та »Кіевскоі Стари
ны* з р. 1897) поет пішов дальше, чим в давно 
звістних.
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Не зашкодить привести ще один цікавий 
примір. Д. Стешенко пише: «Другим мотивом 
творчости Гулака д. Студияьский навивав сьпі- 
ви про «марність сьвіта* і зазиви до горівки, 
яко л'іку в тузі.

Тут заслугою вченого стае ствердженв фа
кту, що означеного типу твори Гулака се пере- 
сьпіви л'ірики Горация, але й ся заслуга зменъ- 
шувтъ ся через те, що при самих творах Гула
ка в здебілыпого вказівки на походжене іх від 
Горация* (стр. 25). Спитаю д. Стешенка, чи я 
закривав се в мо’ій праці', що при пересьпівах з 
Горация Артемовский дав мотто з его творів ? 
Не маю претенсиі на »велику« заслугу — а всеж 
таки подрібних порівнань з творами Горация пе- 
редімною ш'хто не зробив і ріжниць, які поміж 
ними заходятъ, ні'хто не виказав. Колиб д. Сте- 
шенко не поминув був легким серцем невелич- 
ко'і частини мові праці' про родинний мотив у 
Артемовского, то був би прийшов до сего пере- 
сьвідченя, що нераз учені читаютъ при поези'і 
Артемовского прольоі* чи епільоі* з Горация, а 
однак не впаде ім на гадку, порівнати ві з ла- 
тиньским ориГіналом та отвердити, що она в 
рівнож пересьпівом. Маю на думці поезию: «До 
Любки*. В хронольоГічнім списі творів Артемов
ского додав заслужений учений Петров вістку, 
що ся поезия мае епільоі* з Горация, а однак 
доперва я виказав, що она не ориНпальна, але 
що в ній треба бачити «свобідний, артистичний 
пересьпів XXIII оди Горация »Асі СЫоеп* (кн. 
I.), в який поет вложив богато ніжного чутя,
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серця і знаня дівочоі душі* та що »сей пере- 
сыяв не в порівнаню кравший від оригіналу, в 
котрш недостае се’і глубини чувства, сего ре
ального розумінн любови, який стрічавмо у Ар
темовского*1). Нагадаю також д. Стешенкови, 
ЩО и при иньших двох «поезиях Артемовского 
п. з. «Упадок віка“ і «Хороший чоловяга* в 
мотта з Лермонтова і Некрасова, а однак до- 
перва мен! судило ся подрібно виказати що в 
обох наведених поезиях (перша з них дуЖе щ 
кава для характеристики самого Артемовского) 
маемо до діла з пародиею, чи наслідованем по- 
ОШОК.Х поетів5). Та все те я. Сте1МШ1а X 
що ооходить!... ло

„ Признаючи за моею працею «досить* віп- 
нии, чи там «елементарвий* аналіз творів Арте
мовского, д. Стешенко каже, що »Сей аналіз 
мав би ще білыпе значіне, колиб не були спо 
лучені з ним загально-фільозофічні поясненя на 
які д. Студиньский далеко не майстер* (сто 
34 5). Не лише брак «майстерства*, але нчніт/ 
помилку і недорічність бачить д. Стешенко в 
мош поясненіе поезиТ Артемовского из 7 ' 
пташки в клітці". В ній дорікае старий’ снигип 
молодому за се, що він все плаче на свою 
лю, хоть мае всего подостатком і сімени і про
са і пшениц!. Молодий відповідае:

1м рад пожарн’і сій, бо зріе в ній г вродив 
вілъний буе, тепер в неволі опинив ся.

') -Л1 Т ературні Замітки“ стр. 62—5. 
) Тамже, стр. 58—62 і 123-7.
Котляревскиіі і Артемовский. я



До се'і поези’і додав я таку примітку: >Чи 
під старим снйгирем не розумів ноет Великоро- 
са і его родинноі неволі, що давала лекше зно- 
сити кріпацтво в порівнаню з суспільною і ро- 
динною волею Украінця3) ?

3) ’Лі'тературні Заміткп» стр. 41.

Мій здогад не припав до вподоби рецен
зентов», що нише: »Але і в сім місци допущено 
доелідником помилку: говорячи про твір »Дві 
пташки» д. Студиньский уважав за потрібне ве
сти недорічні паралел ’і між Велпкоросом та У- 
краінцем та ще пояснити іх ріжницю не зовсі'м 
вірно суспільно-родинними причинами. Шукане 
отсих москальо-украіньских конфліктів, на якім 
так погріпіив д. Огоновскпй, річ о стілько не- 
певна і бесхосенна, що іх ліпше поховати в мо- 
гилТ забутя та покою: сі анальогіі не доводить 
Н1 до чого, і як у Огоновского, замість дійсного 
пояснения річи, дають недоладні фантоми. Хіба 
не досить сказати, що в такім то творі стика- 
ють ся дві ріжні социяльні течіі’, аніж ще дода- 
вати, що се така а така народність, паче в са- 
мій народности, скажемо, украіньскій не може 
бути двох ріжних социяльних течій, — як напр. 
гнобительских і пригноблених« (стр. 25).

Під іесені д. Стешенком заміти, мимо ’іх 
аподпктичного тону, не е знов нічим иньшим, 
як — фразами. Рецензент закидув мені виіпу- 
кованв >москальо-украіньских« конфліктів. Ра
джу в такім разі рецензентови, ввернути вс’і 
сво’і претенсиі під адресою Костомарова, що



85

В своій студиі >Двѣ русскія народности* * пер
ший піднТс нам сей »москальо-украі'ньский кон
фликт*  і виказав, які ріжниці заходять між ти
пом великоруским і урра'іньским, між иньшим 
так у суспільнім, як і родиннім ЖИТЮ.

4) Т а м ж е стр. 38.
*

Сли мое порівнане можна взагал'і назвати 
«вишукованвм москальо-укра'іньских конфліктів*  
то я вважав би себе навіть в сі'м оправдании 
бо сам Артемовский вишукуе подібні »конфли
кта*  між Великорусом і Украінцем (прим, в спра- 
ві мови) у сво'ім „Дейр про Гарасъка“ 4).

Д. Стешенко дав мен'і науку, що і в укра- 
іньскій народности можуть бути дві социяльні 
течіі, як прим, гнобительских і пригноблених. 
Не перечу, але в поези'і »Дві пташки в кл'йтцг*  
розходить ся о дві неволені істоти, з яких одна 
выросла в неволі і привыкла до неі, а друга уро
дила ся на волг г тужить за нею. Тому посьмів 
я зробити сю алюзию до родинноі, а додам тут 
і до суспільно'і неволі Ве-.икороса і від не1- мо2 
жуть мене відвести не фраза, лише річеві до- 
кази, на які д. Стешенка в с'ім раз'і, в виду его 
злоі волі і стремленія до уложеня паеквілю, — 
не стати.

Дальшою помилкою вважае д. Стешенко 
се, що я при обговореню другого мотиву в пое
зи'і Артемовского (горівка—ліком в журбі) зго- 
див ся з гадкою Чупринп, що поези'і Артемов
ского в порівнаню з »Енеідою« Котляревского 
® значним кроком наперед, бо Артемовский
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оминув щасливо промахи Котляревского в зо- 
браженю розгульного житя козацтва. Д. Сте- 
шевко каже, що ели хто, то сам Котляревский 
«зробив вже значний крок наперед* в таких 
творах, як «Наталка Полтавка* і «Москаль Ча- 
рівник» та вважае се методичною помилкою, 
що я порівную «освоений тон усе’і творчости Гу
лака з частинною рисою одного з творів Котля- 
ревкого, власне «Ене'іди* (стр. 25).

Не перечу, що Котляревский в сво'іх пізн’ій- 
ших творах оминав давні похибки і д. Стешенко 
хиба може мати жаль до мене, що я сего, вже 
ствердженого спостереженя, в моій праці не від- 
значив. Однак додам тут, що я не мав права 
порівнувати творів Гулака з пізнійшими писа- 
нями Котляревского, хотьби тому, що мотивами 
і жерелами споріднений Гулак лише з «Енеі- 
дою*. Причину, яка спонукала мене до порівна- 
ня творів Гулака лише з «Енёідою* я виразно 
зазначив в моій праці, коли писав: «Сей мотив, 
великане чарки, виступив в нашім новім пись- 
меньстві вже в «Енеіді* Котляревского. Близькі 
до себе Котляревский і Артемовский не лише 
самим мотивом, але г жерелами, на яких осно- 
вували сво'і твори, а також стремленем, зобра- 
зити поодинокі верстви укра'іньского народа. Як 
колись Котляревский написав на латиньскім 
взірци свою «Енеі'ду* і приноровив еі до житя 
украшьского козацтва, так слідом его пішов Ар
темовский, пишучи пародиі на піені римского пое- 
та, в яких відбило ся жите укра'іньских селян*1).

’) Также стр. 54—і.
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Д. Стешенко лише ще: »Вдруге й питание 
про цин'ізм дуже. спірне, бо тоді такі твори як 
Декамерон, треба-б уже просто палити, а не 
вважати за артистичні твори і в усякім раз! се 
питане про артистичність чи краще естетичність 
ТВ0РУ, а істоти напряму не дотикае зовсім< 
(стр. 26).

На сей заміт не можу відповідати, бо за 
високо ставлю вагу і значіне »ЕнеТди«, щобим 
для загалъноі ві оцгнки посъмів навітъ ужити епі- 
тету „цингзм“. I сего слова для ■ характеристики 
Котляревскаго я нікуди не ужив — так, щ0 на 
сі'м місци іюлемізуе д. Стешенко зі своею вла
сною фантазиею.

При огляд! мотиву урядового патріотизму, 
якпй дуже сильно выступив в поезиях Артемов
ского і письменників харківского круга, звернув 
я увагу на чотири причини, які его викликали. 
По моій гадц'і, були ними: над'ія на реституцию 
ковацких полків в р. 1831; вплив росийских 
письменників, Жуковского та Пушкіна; полекші 
для укра'іньского письмепьства і злучене з ним 
офіцияльне признане самостійности украіньско! 
мови. На сей мотив у Артемовского вложили ся 
ще й личні причини: а іменно після 1830 р 
вдячність для царя, що особистою інтервенциею 
высвободив его від необчислимих наслі'дків до
носу, а після 1850 р. — над'ія на ордер.

3 тих чотпрох причин приймае д. Стешен
ко лише останню. Колиб хто хоті'в дочитати ся 
в рецензи'і, чому д. Стешенко відкидае три пер- 
піі причини, то наншов би хиба таку відповідь:
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бо ему так хоче ея. Що не видумую сего, чита
тель пересьвідчить ся.

Д. Стешенко нише: «Надія на утворевне 
полків« — то може бути «кумеднТйше* для 
причини урядового патріотизму? I хиба се поя
снение взагалі? Хиба по здійснешпо сеі надГі 
тойже патріотизм, а властиво кажучи, сервіл’ізм, 
не лишив би ся у повній сво'ій силі? Н'і, таке 
пояснение ц'ілком певдатне..« (стр. 2(5).

Я викажу д. Стешенкови, що мое пояснене 
не е »кумедне« і що радше сю «кумедність* 
треба би приложити до его недотепного заміту. 
Спитаю рецензента, що нам зробити з Артемов
ским, який в наслідованю з Горация «До Тере- 
шка« сам вказув на сю причину урядового па
тріотизму, коли каже нам т’ішити ся, що цар 
вел'ів «не некрута а козаків давать" ? Або що 
маемо робити з поезиею Бодяньского и. з. «•Ко
зацкая пісня«, писаною як раз „по случаю воз
становленія малороссійскихъ козацкихъ полковъ 6. 
мая 1831. года“?')Вже сей додаток до заголовка 
»Козацко'і пісні«, вказуе впразно, що наді'я на 
реституцию козацких полків, скріплена данною 
ворожнечою між Украшою а Польшею, визвала 
між Укра’інцями велике одушевлене, яке відо- 
звало ся струною урядового патріотизму в тво- 
рах сучасних, укра'іньских письменників, а між 
ними і в «Козацкій пісні«. Д. Стешенко не 
признае сего, бо... ему так хоче ся.

Питае мене д. Стешенко, чи «по здійсненню

') «ЛТтературні Замітки* стр. 68. і 87—8.
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се'і над’й тойже патріотпзм а властиво кажучи, 
сервіл'ізм, ие лишив би ся у повній силі?« А я 
спитаго д. Стешенка, чи совісний рецензент міг 
би навіть поставити таке питане? Чи літера- 
турна критика мае па мет'і відгадуване будуч- 
ности? Таку забавку можу лишити д. Стешен- 
кови. Я можу отвердити лише се, що під впли- 
вом полекш для укра'іньского письменьства і 
признаня самостійности украіньскоі мови в р. 
1838 сей урядовий патріотизм віджив на ново.

Але д. Стешенко і в се не вірить. Віи пи- 
ше: «Та й справдТ, як ми можемо говорите се
ріозно про «полекшу* нашого письменьства в 
початку того столітя, коли ми не можемо про- 
тивставати "іи жадно! його заборони. Ся полек- 
ша тод’і-б мала значіння, колиб наші л'ітерати 
стрівали за сво'і писания якісь переслідовання, 
але хиба нам незвістно, що піонер нашо! літе- 
ратури Котляревский власне і дістав признание 
від Микоян I. за свое укра'іньске писание? Так 
що «полекша* була не полекшою, а спочутем, і 
навіть, коли хочете, байдужістю уряду... Але-ж 
хиба спочуте уряду до росийского письменьства 
перешкодило Новікову та Рилееву бути тими 
самими а не Бенкендорфами та Ор ловим и? Зна
чить, тут д’іло не в урядових нільгах, а в тих 
індивідах, що реаГують на них так, а не инак- 
ше. Говорити-ж про «признание мови« яко при
чину консерватизму наших письменників зовсім 
уже сьмішно. Що до мови, то ми й тепер сто’і- 
мо в таких же обставинах, як сто літ назад — 
але колиб уряд признав нашу мову, не вже-б
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ми стали через те консерватнстами? Звісно, 
стали-б, коли владали б психікою Гулака і йому 
подібних, але ніколи-б не стали, колиб були 
психіки противно!* (стр. 27.).

Рецензент пустив ся знов на пусті фрази. 
Віи відділяе письменьство від всего житя Укра
іни. Віи забувае, що почівши від Петра Вели
кого, росийский ряд стремів до знищеня остан- 
ків автономі! Украіни, до ровного в! обвдиненя, 
до згнетеня всяких обявів «сепаратизму", що 
полохав і нолохае ще до ниш і ряд і «відданих 
начальству письменных людий". Досить згадати 
про устпновлене »малоросійскоі колей!*, знесене 
гетьманщини, зруйноване Запорожскс! Січи, за- 
ведене кріпацтва. Після всіх тих подій, що ду- 
же тяжко відбили ся на житю Украіни, роеий- 
ский ряд міг дивити ся байдужно на діяльність 
Котляревского, міг нагородити его ордером, бо 
значіня его творчости не розумів, так як не ро- 
зуміла его довго навіть осьвічена верства укра- 
іньскоі суспільности і значна часть украіньских 
письменників, що наслідували Котляревского в 
гуморі і карикатурі, не звертаючи уваги на по- 
важні гадки, яких в «Енеід’і* найдемо нимало.

Чи россійский ряд відносив ся все байду- 
жно до зрлстаючого литературного руху на У- 
краіні, — доси не вияснено. Варто би просліди- 
ти, які були причини, що в р. 1829. застановле- 
но видане «Украинскаго Вѣстника* (чи з вини 
видавців, чи ряду), треба би також прояснити, 
чи в словах Основяненка „отже то начальство і 
подозволило мен'і об всім до вас писати, та усе по
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нашому* ’) (по украіньски) маемо до д’іла з грою 
слів, чп з вказівкою, що давнійше всего не віль- 
но було писати?

Колпб навіть впявило ся, що росийский 
ряд тут ні при чім, то все таки маемо прямиті. 
доказ, що факт признана в «Журнал-І минист. 
народи, просвѣщенія" (р. 1838.) самостійности 
украіньскоі мови і еі відрубіюсти від польскоі 
і росийскоі визвав між укра'іньскими письмен
никами щиру вдячність для «росийского ряду*, 
висловлену устами Амврозия Метлиньского* 2). 
При подрібнім студийованю поезий Метлиньско
го не тяжко прийти до пересьвідченя, що під 
впливом признаня самостійности украіньскоі мо
ви, поет годить ся вже з тою гадкою, що ко- 
зацким полкам не вернути ніколи до житя3), та 
що під вражінем сеі подіі сьпівак украіньских 
могил дае вислів сьому урядовому патріоти- 
змови4).

')Гр. Основъяненко: „Малороссійскія повѣ
сти*, в «Листах до любезних земляків* (1839) стр. 667.

2) Амвр. Метлиньский: «Думки і пісні* стр. 
17. (мое видане).

3) Там же, стр. 53., в поезиі: «Гетьман*.
*) Тамже, стр. 48 і дальни в «Самотних сьпівцях*.

Над всім тим переходить д. Стешенко знов 
до порядку дневного, бо... ему так хоне ся. Ко- 
либ у д. Стешенка була добра воля, і колиб він 
лише мав був на тямці з одно! сторони обеди- 
нюване Украіни і нищене еі автономіі а з дру
гой факт признаня самостійности мови сеі-ж У- 
краіни, засудженоі росийскими властями на



42

смерть, то ему ся причина урядового патріоти
зму не видала би ся сьмішною.

Д. Стешенко каже, що спочуте уряду до ро- 
сийского письменьетва не спинило Рилѳева бути 
революціонером. Не відповідаю на сей заміт хоть- 
битому. що д. Стешенко повинен би се знати, що 
иньшою була в Росиі роля росийского письмень- 
ства а иньшою украТньскоі мови і літератури. А 
вже пряме здивоване викликуе у мене заміт д. 
Стешенка »що до мови, то мийтепер сто'імо в та
ких же обставинах, як сто лі'т назад*. Д. Сте
шенко перечить не лише сво'ім словам, що за 
часів Котляревского росийский ряд відносив ся 
до нашоі мови байдужно, але також дійстному, 
нинішному положеніе нашоі мови, против якоі 
росийский ряд взстуііае дуже ворожо. Впрочім 
теперіиіне положене нашоі мови в Росиі нічим 
не може причинити ся до висьвітленя відносин 
росийского ряду до нашого письменьетва в со- 
рокових роках XIX віку.

»Не вже-ж стали би ми через те консервати- 
стами. коли уряд признав нашу мову?«—питав д. 
Стешенко? Яким став би д. Стешенко — не знаю і 
се мен'і байдуже. Знаю лише те, що колиб росий
ский ряд дав украіньскому народови права на его 
повний, духовий розвій,—ми нр мали би причини 
так як тепер, его ненавидгги і осуджувати.

Щоби в остаточностн пересьвідчити д. Сте
шенка, що надія на реституцию козацких пол- 
ків і офіцияльне признане самостійности укра- 
’іньскоі мови могли бути причинами урядового 
патріотизму украіньских письменників, додам,
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що гнетені народи, нераз навіть під впливом 
марноі надіі, віддають ся мріям, попадаютъ в 
дивний стан гіпнози. Досить навести один прп- 
мір з недавно!' істори'і не в порівнаню сильн'ій- 
шого народа — Поляків. До Варшави загостив 
дар Микола II. До его при'ізду привязували По
ляки велику вагу. Говорено голосно про ріжні 
полекші. Один з польских письмѳнників описуе 
сю хвилю тыми словами: »Всякі новини, вісти, 
поголоски розпалювали до живого імаГінацию 
товпи, нищили останки неохоти, виривали остан- 
н'і сумнівп. I нараз забило ся серце варшавского 
люду одним ударом, віддихало одною мислию, 
одним бажанем, а було ним —упасти до ніг ца
ря, покорити ея і стати найвіраійшим з вірних, 
бо... цар милосердний, великий, великодушный, 
бо цар зглянув ся на зболілі польскі душі, бо 
цар соромить ся насилля, бажае мира, хоче гца- 
стя підвластних ему народів!... I глядячи на сі 
непрозримі фил'і люду, дивлячи ся, як всі — від 
дТтий до старці'в, від бідних до богатых, від пар- 
венТів до людий мысли та ідеі, лучили ся в ти
хій радости, солодкій надіі, як віддыхали жа
ждою, приподобати ся монархови, заслужити 
собі на его прыхильність, як загасили спомини 
кайданів, каторги, кнута і ціло’і низько'і роботы 
»обрусителів« і >вішателів«, — можна було ска
зати сьміло, що від коли ествуе дім Романовых, 
від коли Мономахова шапка украшуе чоло — 
ніколи не стрінули они на дорозі своіх тріюм- 
фальних походів люду так пірваного, так пере-



пятого хвилею огляданя помазанника синоду, 
так розплащеного* 1)-

*) АѴІевІалѵ Зсіаѵиз „П§оаохѵсу“ ролѵіезс. „81о- 
тѵо роізкіѳ", з р. 1901. Фейлвтон 87.

Може сей опис научить д. Стешенка, якою 
бувае нераз психольоі'ія народів, може пере- 
сьвідчить, що пригшсувати зміни в психіці на
родів одним личним користям, в річшо не лише 
ненауковою, але також несовістною.

Наведений примір з житя польского наро
да міг би також вияснити д. Степіенкови, як 
небезпечно кидати фразу, що причиною урядо- 
вого патріотизму Гулака була „клясова психіка 
його осередку, не переломлена жадними(?) евро
пейскими ідеями«. (стр. 26.).

Так само не вірить д. Стешенко, щоби 
вплив росийских письменників, Жуковского та 
Пушкіна, міг бути одною з причин урядового 
патріотизму украі'ньских письменників. В мо’іх 
»Літературних Замітках< (стр. 67—109) навів я 
стілько примірів спорідненя в сім напрямі між 
украинскими письменниками а Жуковским і 
Пушкіном, що полемізувати зі Стешенковим 
»мен’і так хоче ся“ не яло ся. Хто прочитав у- 
важно мою працю,- сей пересьвідчить ся, що у- 
рядовий натріотизм письменників харківского 
круга в дуже точною копіею такого самого па
тріотизму в творах названих росийских письмен- 
ників. I тут і там маемо до діла з тими сами
ми виступами, зверненими против Наполеона і
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Поляків, а тимп самими величанями царя і его 
могучости1).

Як не ласкавий д. Стешенко для мого ви- 
сьвітленя причин урядового патріотизму Арте
мовского і письменників харківского круга, так 
само не годить ся він зі становиском, яке я в 
виду сего патріотизму зайняв. А предс'і оно так 
оправдаие, що я мимо неприхильности д. Сте- 
піенка з чисто наукових причин при нім обста
ти мушу. Маючи на уваз'і всі причини, що сей 
патріотизм після 1830. р. визвали, всі обстави- 
ни, в яких письменники харківского круга жи
ли, я писав:

»Річ певна, що польско-рускі відносини да- 
внійших віків не були такі, щоби ними могли 
укра'іньскі письменники одушевляти ся; і се для 
нас зрозуміле, що при відбудованю Полыці, яку 
мало на мет'і польске повстане, входило в гру 
територияльне питане, а ся обставина могла 
ввести Украінців в трудне положене; ясне вкін- 
ци для нас, що над'ія на утворене украіньских 
козацких полків збудила на ново давну воро- 
жнечу між двома, протягом віків злученими на
родами,—однак мимо всего того ми не о богато 
лекше осудимо украіньских письменників, як осу
дили Пушкіна г Жуковского. Письменники харків
ского круга не відчули сих гарних стремлень до

*) Артемовский так переймав ся творами росий- 
ских письменників, що навіть его гарний пересьпів з ні- 
мецкого „Рибалка* писаний під впливом перекладу Жу
ковского. Дашкевич: »0тзывъ о сочиненіи Петрова...* 
стр. 98.
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політично'і свобода, які від часів воен Наполе
она находимо між частик» росийскоТ суспільно- 
сти і яких відгомоном були наведені нами лібе- 
ральні поезиі Пушкіна. А з поміж сего хорухар- 
ківских письменників не дастъ ся ніяким чином 
виправдати голос Артемовского, що посувае ся до 
нелюдяности, коли тішить ся, що цар Микола 
після повстаня вислав Гіоляків >погріти ся в 
Пелим на Сибірп" (стр. 109—110.).

3 наведеного уступу впходить, що я осу- 
джуючи сей патріотизм, лише, як каже д. 
Стешенко, »старав ся змякчити суворість при
суду*, що в присуді я не забув ствердитп, що 
письменники харківского круга не відчули іде- 
алів Рилеева і его товаришів - декабристів. I в 
моі’х словах „не відчули і т. п.“ містить ся вже 
осуд. Мимо сего д. Стешенко нише: »Щоби се 
виправдуване було удатне, маю сумнів, а осо
бливо тодТ, коли в добу Гулака і иньших пи
сьменників були люди далеко иньшого типу, як 
прим- декабристи, які власне і повинні стати 
міркою для оцТнюваня громадскоі психіки того- 
часних індивідів» (стр. 2б.).

Згадуючи дальше про факт освободженя 
Артемовского царем від тяжких наслідків доно
су і видячи в ні'м личну причину урядового па
тріотизму поета, я писав:

„Кождий признав, що така подія, яка була 
в сил! раз на все зломити жите і будучність 
Артемовского, могла викликати в его душ» не- 
затерте вражіне і глубоку вдячність для царя, 
а вислідом іх міг бути сей урядовий патріотизм,
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який бачимо в его поезиях. I колиб ми можѳ 
не були в промежности виправдати поета в ці- 
лости за сю струну, то принаименше не могли 
би на него за се кинути каменем, без ні'яких 
застережень“ (стр. 113.).

Я думаю, що і сей уступ не повинен обе- 
ктивному рецензентови даватн оружя до рук

■ против мене.
По другу фазу урядового патріотизму Ар

темовского (після 1850. р.) писав я знов таке: 
„Але мн зневолені рішучо осудити Артемовско
го за другу фазу его урядового патріотизму, яка 
виступае дуже ярко в его поезиях, почавши від 
р. 1853. Украіньскому поетови не вілъно було 
апотеозуватп росийского царя в тім час!, коли 
Шевченко, Костомаров, Кул'іш та иныпі укра- 
Іньскі письменники, чи то в салдатских шине
лях, чи па засланю, зі скованими устами і рука
ми терпіли свою ні'чим непровинену кару, в ча
сі, коли духове жите Украіни було тяжко при- 
голомшене і згнетене Мпколаівскою реакциею* 
(стр. 113—114.). >Сей патріотизму писав я в инь- 
іпім місци», ще й тому для нас такий дуже сум - 
ний, бо в кілька літ пізнійше сыіівае Артемов
ский Украш'і похоронну пісню („Козацька мати“), 
тій Украіні, якій служив сво’іми найкрасши- 
мн силами в молодих літах< (стр. 119). Вкінци 
писав я: „Як радо повторили би мп за Конись- 
ким, що >хоч Артемовский замовк з ляку, але 
чеено, що хоть не вдержав хоругви свое! високо— 
так зложив е! обережно, сховав у скриню і збе- 
Р'г б! без плями, бо в Роси! задля украіньскпх
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письменників і се вже заслуга4' — так год'і! Нам 
все в тямц'і з одно! стороны либеральна, майжѳ 
революцийна на свій час казка: »Пан та соба
ка* з другоТ апотеоза могучости царя і похо- 
ронна пісня для Укра'іни. Тим то й ми не в сим 
не осудити поста. Та при тім всі'м не повинні ми 
забувати, що як раз казка »Пан та собака", еі 
зміст, е'і літературна та ідейна стійність повинні 
лагодити се прикре вражіне, яке виноснмо з на- 
ведених стихотворів Артемовского» (стр. 120 
до 121)1).

I знов гадаю, що за змякчене суворости 
присуду на Артемовского задля его давно!' ді- 
яльности — совістний критик не кинув би на 
мене каменем. Та д. Стешенко не з таких! Він 
жадае від мене того, против чого я в нашій на- 
уковій критиці' рішучо виступити мушу. Він хо- 
че, щоби я осуджував Артемовского уличными 
епітетами і бруталъностию. Для оцінки Артемов
ского уживае д. Стешенко еіптетів: „сервіл'ізм" 
»лакейство« „низькопоклоньство і припадане до 
всякого старшого®, почім читаемо гидку грязь, 
з яко'і читатель пізнае дотепи д. Стешенка і его 
пошановане для памяти поета і для науки. Він 
пише :

»Та й сам д. Студиньский шби чуе, що

*) Замічу, що коли я лагодпв прикре вражіне в тво- 
рів Артемовского, то се робив я ще й тому, бо Гуляк 
не видрукував іх за житя, а може навіть не носив ся 
з таким пляяом. Про иньших поетів, що в р. 1853. уда
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»еви ч: Ор. ей. стр. 98.
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иого >причин< для лакейства Гулака мало і сам 
заговорюе нарештТ про особисті причини—з то
го, властиво кажучи, треба було-б і почати. Ми 
не скажемо, звіено, щоб і розгляд ееі особистоі 
причини, яко «вдячности* до уряду, також був 
удатний, але самий факт звернення до ееі »осо- 
бистости« мусить бути показчиком і для д. Сту- 
диньского, що його фільозофія не в добрім ста- 
новищи. Друге д’іло, коли автор торкаетъ ся 
справжнъого лакейства Гулака і називае його 
дійсно лакейством1) — тут, звіено, з ним ми 
можемо тілько погодити ся, але й то до певно- 
го ступня. »Не встигне, справд’і, д. Студиньский 
висловити вірну думку, як зараз обгорне іі в та- 
кі шати мірковавня, що одержуеть ся Бог зна 
що. Так і тут, осудивши вибрики Гулака, він 
противставляе ім «Пана та собаку* яко лібе- 
ральну майже революцийну казку2) і думае, що 
сим можна полагодити «прикре вражіне* від по- 
літичних віршів Гулака. Привабна над'ія, але 
ц’ілком противна всяким розумінням науковости: 
бо як же можна загальну рису творчости яко- 
гось поета порівнювати і навіть обмежувати ти- 
ми першими його кронами, що колись були зро- 
блені і, потім навіть забулись? Сеж противно 
всяким законам льоГіки! Може Гулак, як &ому 
було десять років, був дійстним революционером,

*) Против ееі інсинуаци'і я мушу застеречи ся. 
Прим, авт,

2) Революцийною назвав вже сю казку др. Коцов- 
скии в своіи _студиі про Шашкевича. Гляди: О ниш к е- 
вича «Руска библіотека* Т. III.

Артемовский і Котляревский. 4
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але хиба се перешкода тому, що типічна його 
постать, яко людини зріло'і повинна малюватись 
брудними рисами? Ми тільки можемо пожалку- 
вати, що Гулак не лишив ся тим, чим він був, 
але заспокоювати себе тим, що він хоч і пога- 
ний чоловік, але був гарним та й то ще під су- 
мн'івом, се вже архидивно! Одно слово, критику 
політичних творів Гулака д. Студиньским ми 
повинні признати цТлком невдатною і не обмір- 
кованою — що, на жаль, стрічасть ся і в инь- 
ших місцях його роботи» (стр. 27—8.).

На грязь, вимірену против мене, відпові- 
дати не стану. Я виказав вже, що »невдатність<, 
>необміркованість« лежить не по моій сторон! 
а по сторон'! д. Стешенка. А полѳмізувати з д. 
Стешенком, що в браку розумних арТументів 
хапае за болото — хиба неможливо. Навіть 
брутальности д. Стешенка против памяти Арте
мовского я не відзначував би, колиб не се, що 
в останнім час! деякі письменники устроіли собі 
формальний спорт в плюгавленю памяти наших 
визначних письменників. СТ панове, а поміж ни
ми д. Стешенко, ідентифікують поняте критики 
з брутальностию. Против таких критиків, кож- 
дий чоловік, що шанув науку, мусить рішучо 
застеречи ся!

Докоряб мені ще д. Стешенко, що я роблю 
Гулака »типічною постатию< мабуть через те, 
що я роздТлив его твори після мотивів. Не вжеж 
через те, що один учений розглянув творчість 
Шевченка після мотивів1), украіньский кобзар

*) Сумцовъ: >0 мотивахъ поезіи Т. Шевченка». 
Кіевск. Старина з р 1898. Том 60. стр. 210 228.
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став »типічною постатию?*  Д. Стешенко не по
винен забувати, що один і той самий мотив 
може приходити у ріжних поетів і сам мотив 
не зробить і'х типічними. Висше стане сей ноет, 
що білыпе поглубить гадку, що артистичніишѳ 
і ориГінальнійіпе еі обробить.

*) В одній з останних книжок „Кіевск-оі Старин-и*

Докоряе мен'і також д. Стешенко і то для 
декорациі аж двічи, що я не вияснив, до якоі 
школи належав поет (стр. 24 і 28), або що я не 
висьвітлив еволюциТ думок Артемовского (стр, 
28). На оба заміти мушу відповісти, що на стр. 
128 мо'іх »Літературних Заміток*  я писав: »Вна- 
дае в очі, що в поезиях, виданих Комаром і 
»Кіевскою Стариною*  поет повторяв лише давні 
мотиви“. Значить ся, до загально'і характеристи
ки творів Артемовского, поданоі Дашкевичем 
в полбміці з Петровим, я не міг би богато до
дати. Та не се здержало мене від загальноі 
оцінки Артемовского, яко поета. Зложила ся на 
те ицыпа обставина, а іменно с’і прогалини, які 
легко відмітити можна в уложеній мною хроно- 
льоі'іТ поезий Артемовского (стр. 129—131). За 
роки 1820—1827, 1829—1831, 1834—1841, 1843— 
1846, 1849 -50, а вкінци за роки 1857 — 1865, 
отже за трийцять рва роки житя поета не маемо 
нгяких вісток про его творчістъ. По моій гадц'і, е 
річию виключеною, щоби Артемовский, який на 
дрібні нераз пригоди укладав поези’і або імпро- 
візаци’і, мав в тих роках мовчати. Ссьм пере- 
сьвідчений, що віднайде ся ще нимало поезий 
Гулака'), може не дуже ц'шних, але певно важ-
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них для характеристики поета, а тоді можна 
буде дати загальну оцінку поезий Артемовского 
і вияснити еволюцию его думок. Для мене було 
се неможливо.

Переглядаючи всі повисші заміти д. Сте- 
піенка, я зі смутком отвердити мушу, що ре
цензент в нгчім не доповнив мое'і прац'і, що він 
навіть не завдав собі труду, переглянути студиі 
про Артемовского, порозкидані по ріжних росий- 
ских журналах а для мене недоступні, де може 
найшов би одно або друге цінне доповнене мое'і 
прац'і — а пустив ся на фрази, хлопячі дотепи 
арТументи в род'і: »мені так хоче ся« і злучив 
’іх зі зневагою памяти поета. Навіть в загальній 
оц'інці мое!' студиі д. Стешенко дивно неконсе- 
квентний.На однім місци (стр. 16.)пише він, щоя 
свою книжку назвав скромно «замітками«, на дру- 
гім признав мій аналі'з творів Гулака досить вірним 
чи елвментарним, а на кінци пише, що «книжка 
д. Студиньского при хибности і нерозвитости 
у н'ій поглядів на предмет студиі, повинна бути 
признана не дуже корнетною і користанне з неі 
мусить провадити ся з великою обережностию* 
(стр. 28). Подивляти треба талант д. Стешенка 
в роздвоюваню, чи розтроюваню сво'іх поглядів

май р. 1901. стр. 75—80) Поміщені три нові поези! Арте 
мовского і доповнене одно!' „Текла річка невеличка", по 
дано! раньше Петровим. В них осьпіванпй родившій мо- 
уив — туга за дочкою, що поі'хала до Полтави, мабуть, 
на карнавал. На основі сих поезий можна ствердити, що 
пересьпів >До Любки< написав Артемовский в дни зару- 
чин, або вінчаня свое! дочки.
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*) В одній в останних кнпжок пКіевск-оі Старин-и“
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(стр. 28). Подивляти треба талант д. Стешенка 
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уив — туга за дочкою, що поіхала до Иолтави, мабуть, 
на карнавал. На основі сих поезий можна ствердити, що 
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відвагу, выступити з такою (яіі ѵепіа ѵегЬо)
рецензиек).

рокі замітки,  ~ ..
красше сьвідоцтво вартости моій праці,  
дали мен! можність, і .  .

Всеж я вдячний д. Стешенкови за его ши-
бо як раз іх обем виставив наи- 

------ ; МОій праці, бо они 
, провірити моі погляди, іх, 

основнійше уарі'ументувати і пересьвщчити ясі 
ЩО в моій праці про Артемовского я в р 
все, що міг, що в ній відділив я поезиі Гулака 
від чужих, хибно ему приписуваних, що виказав 
жерела, на яких они основані, що дав точнии, 
навіть дуже точний аналіз его творів, що выя
снив причини, які вызвали дуже прикру для нас 
струну урядового патріотизму Гулака і письмен- 
ників харківского круга. Більше понад се я дати 
не міг.

Найтяжше діткнув мене заміт, кинении д. 
Стешенком про »недбалість в стил'ізованю ^мое 
праці*. Простить д. Стешенко, що назву сеи за 
міт звичапною видумкою, кыненою от так на 
вітер, та що рівночасно відмовлю ему права го- 
ворити про правила стилістики. Д- Стешенко 
в своі'х наукових працях, писаных украіньскою 
мовою, а навіть в своіх увагах на моі »Літера- 
тѵрні Замітки» выявив таку недбалість в стал і- 
зованю і таке дилетантске знане украіньскоі 
мови, що треба чудовати ся. Не говорю сего зі 
ізлоби; тако! само! думки е також дуже визначн 
галицкі письменники, які разом зі мною були 
референтами праць д. Стешенка, присиланих до 
паукового тов. імени Шевченка.

Львів, дня 6. липня 1901. року.
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ЛЬВІВ.
Накладом А. Хойнацкого. 

3 друкарні' В. А. Шийковского. 
1901.
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