
С̂ишшя і твори Ціктора Заііли.

I.

Співецъ ѳласного горя. (В ікт ор М иколаевич Забіла).

Анормальне, надзвичайно важке становище украінськоі' лі- 
тератури в Росіі' було причиною того, що на протязі навіть ос- 
танніх пятидесяти років ГГ істнування ми зустрічаемося з цілим 
рядом дивних, незрозумілих за-для чоловіка, мало знайомого з 
історіею ціеі літератури, фактів. До такого рода чудних з ’явищ, 
напр., належить істновання в рядах письменників украінських 
таких людей, що сливе нічого не друкували за свого життя, хоча 
й були відомі землякам, і всю свою літературну спадщину поли- 
шили в паперах. Досить тут нагадати Руданського, Ніщинського, 
Мову, Навроцького та инших.

Що ж було причиною, що оді й инші, і'м подібні письмен- 
ники не публікували сво'Гх творів?..

ГГерш за все цьому багато спричинилося те, що на Вкра- 
Тні Російській було періодичних органів, де б можна було і'х 
друкувати, — не було й видавців, які взялися б іх випустити в 
світ. Коли до цього додати сувору, вередливу, безжалісну цен
зуру, брак свідомоі своеі національности інтеллігенцііі, повсякчасні 
переслідування та кари навсіх  украінців і особливо на письменни- 
ків, — то, здаеться, зрозумілим стане, чому де-які навіть з кра- 
щих украінських письменників не друкували нічого за життя.

Багато говорити про те, скільки шкоди принесло таке ста
новище украінській літературі, не приходиться: це зрозуміло само 
собою. Письменник, хоча б ісам и й  талановитий, без критики, без
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підтримування з боку публіки, мов рослина без води, засихае, 
марніе, втрачае свою силу й охоту до роботи. Разом з цим літе- 
ратура позбавлявться талановитого робітника. Твори таких пись- 
менників, з ’явившись на світ Божий через 20 — ВО літ після 
свого написания, вже не можуть мати такого значіння для пу- 
бліки і того впливу на далыішй розвиток літератури, який би 
вони могли мати в свій час.

До таких ось письменників належить і Віктор Забіла, з жит- 
тям і творами якого ми хочемо познайомити наших читачів.

Історія нашоТ літератури поки що мало розроблена. Не вва- 
жаючи на те, що література наша, порівнюючи ц становище з 
становищем инших европейських літератур, мае дуже обмежене 
коло робітників, ми якось дивно недбало відносимося до ціх дія- 
чів. Живе-живе який-небудь письменник, працюе-працюе, скільки 
е снаги й спромоги, —  помре, — ми згадаемо про нього в кіль- 
кох убогеньких некрологах і думаемо, що вже покінчили з ним 
всі рахунки, виконали перед ним всі своі обов’язки. Коли пись
менник мав такий дужий, такий голосний талан, що міг спере- 
чатися з силою часу, який всіх і все пожирае, то він живе й 
буде жити. Буде жити, але сам через себе, а не дякуючи нам, 
вдячним його землякам — читачам. Коли ж який письменник 
не мае такого виразного, сильного талану, то певблаганний час 
швидко поглине його, — його швидко забудуть.-Ми не помо- 
жемо йому, — ми будемо спокійненько дивитись, як потопав в 
Леті забуття талановитий, щирий, сімпатичний письменник. I 
скільки іх, оціх нещасливих працьовників літературних погинуло 
вже в дужих хвилях байдужого до всіх і всього часу!.. Чи не 
через де саме й література наша вважаеться такою бідною, та
кою невиразною?.. Чи багато снравді з наших письменників ві- 
домо широкій публіці? I тепер ще часто навіть од так званих 
украінців §епіе можна почути такі речі: „Укра'Гнська література... 
Та хіба ж вона е?.. Б ув  колись Шевченко, писав по-вкраі'нськи 
Стороженко та Марко-Вовчок... А де ж та ціла окрема література 
вкраі'нська?..“ Такі розмови свідчать про те, що й сво'Г земляки,— 
не кажемо вже про росиян взагалі,— зовсім не знають навіть кращих 
наших письменників, як, напр., Франко, Грінченко, Леся Украінка, 
Стефаник, Коцюбинський то-що. Що ж вже й говорити про таких 
маленьких поетів, як забутий зовсім в наші часи Віктор Забіла?..

Про Забілу навряд чи хто тепер хоч що-небудь знае, 
виключаючи людей, що спеціально студіювали історію вкра- 
іпськоі' літератури. Та й ті навіть, що цікавились історіѳю
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вкраінськоУ літератури, не мали змоги добути ширшнх відомостей 
про життя й літературну діяльність Забіли. Досі про нього ви- 
друковано кілька окремих заміток, роскиданих по ріжних видан- 
нях, — досі нема більш-менш повного його житешісу. В „Очерках 
исторіи украинской літературы X IX  столѣтія“ Н. И. Петрова рос- 
казано про життя Забіли тільки те, про іцо згадано в „записках 
М. Н. Глинки". х) В найбілып повній історіі вкра'Гнсько'Г літера- 
тури 0. Огоновського про Забілу поміщено тільки коло двох де- 
сятків рядків. 3  творів Забіли до самого останнього часу було 
надруковано не білып якого-пебудь десятка віршів. 2)

Дякуючи шановній редакціі „Кіевской Старины1', нам поща- 
стило достати кілька зшитків творів В. Забіли. З’еднуючи зміст 
всіх оціх ашитків 3), ми знайшли коло тридцяти нових, ще неві- 
домих публіці його творів. Зацікавившись творами й життям без- 
таланного Забіли, ми в оцій статті хочемо звести до-купи все, 
що відомо про життя поета, 4) по змозі іллюстровавши біографію 
матеріалами, які подають нові знайдені нами твори Забіли.

90 КІБВСКАЯ СТАРИНА.

*) Петров —  14 9  —  15 4  стр.; „Записки М. Н. Глинки" —  в „Ру сск .  С т ар ."  
1 8 7 0  р., т. II, 2 7 8  стр.

2) Надруковано: а) В  „Л астівці" :  „Голуб" (2 0 8  стр.), —  „П існя“ (2 2 1 ) ,  —  
„Повіяли вітри буйні“  (24 3 ) ;  б) В  „Черн. губ. В ѣ д о м . " — 1 8 5 7  р. № 16: „До батька, 
„Н е щебечи, соловейку1'...;  в) Петров ,.Ист укр. ли т .“: „Остап, і чорт.“ —  
г) Комаров — Кіев Ст. 1 8 8 8  г. № 4  „Зовсім світ 8перевернувся“ ...; Зоря 1891  р.: 
„ Б у д я к ъ “ (4 1 6  стр.) і „Семенова кобила“ (4 3 7  —  4 3 8 ) ;  д) В.  Лукич .—  „Зоря“ 
1 8 9 3  р. —  „Посланіе  до Ш евченка1* (1 0 2  —  103) ,  —  Зоря 1 8 9 4  р. —  „Човник"  
(393 ) .

3) Ось які зшитки були у нас під руками: № 1, — „Малороссійскія стихо-  
творенія. Сочиненія Виктора Николаевича За бѣ лы ,"  —  16  віршів, —  самий ста-  
рий рукопис; —  № 2,  —  , Стихотворения Виктора Забѣлы  —  1 8 5 4 “, - -  самий 
повний рукопис, 3 3  вірші; —  № 3, — „Спивы крузъ слезы . Надруковавъ (?) Вихторъ  
З а б и л а" .  —  новый рукопис, переписаний якимсь д. „Ксенофонтом Михайловичем 
Леонтовичвм, Борзенскаго училища. 1 8 9 7  го да"— 2 7  віршів; —  № 4,  —  Старий ру
копис з  4  віршами Забіли і кількома віршами Маркевича;— № 5 ,  —  Старий руко
пис Ол. Тищинського з посланіем „до Ш ев ч ен к а "  Забіли (за  два останні рукописи скла-  
даемо глибоку подяку вельмишановному Б . Грінченку, який ласкаво дав нам іх 
за-для нашоі роботи);— № 6, —  три вірші переписані з  рукописів музею В .  Тар-  
новського в  Чернігові (за  що дякую вельми шановному д. Миколі Вороному).

4)  Ось коротенький показчик більш відомих статей про життя й діяльність  
В .  Забіли: 1 )  И. К. —  „Отрывокъ изъ поѣздки въ Москву и С . - П Б у р г ъ “ —  Черн,  
губ. Вѣд. 1 8 5 7  р. № 16 ,  стр. 1 33  —  135;  2 )  Куліш —  „ В згл я д ъ  на малороссійскую 
словесность” —  Р у с .  Вѣстн.  1 8 5 7  р. Л» 12;  3) Правда — 1 8 6 9  р. № 4 8 ,  —  некро
лог; 4 )  „Записки М. Н. Г линки" — Р у с .  Стар. 1 8 7 0  р. т. 11, стр. 2 7 8  —  2 7 9 ;
5 )  М. Н. Бѣлозерскій —  „Т. Г .  Шевченко по воспоминаніямъ разныхъ ли ц ъ " —
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Оця поетичпа, так сказать, біографія Забіли буде разом з 
цим і характеристикою його поезіѴ взагалі, особливо що до іТ 
змісту, бо мало не вся поезія цього орігінального поета ирисвя- 
чена подіям його власного життя. Вся майже ггоезія Забіли —  
цілком субективна, що до змісту—-автобіографична. Трудно в історіі 
літератури зустрінути другого такого письменника, щоб сливе всю 
свою літературну працюнаправляв наіллюстровання власного життя.

Про те, які причини виробили з талановитого Заб іл и ,поета 
з таким вузько обмеженим змістом творів, ми скажемо трохи 
далі. А тепер роспочнемо його „поетичну" біографію. За-для ціеТ 
біографіі ми скористуемося всіми відомостями про життя Забіли, 
які були досі опубліковані, і постараемося вірність Тх зтвердити 
цітатами з його творів.

Віктор Миколаевич Забіла х) родився на хуторі Кукоріковщи- 
ні 2) під Борзною в Чернигівщині. Коли саме родився Забіла, нам 
невідомо. П. Куліш каже, що Забіла вчився разом з М. Гоголем 
в Ніжинському ліцеі і навіть сидів з ним на одній лаві а). Це 
наводить нас на думку, що він був приблизяо й одного віку з 
Гоголем. Відомо, що Гоголь родився 1809 року. Мабуть і Забіла 
родився теж з початку X IX  в. Батько Забіли не був багатим, 
але ж його не можна було назвати бідним 4). В  дитинстві Забіла

Кіев. Стар. 1 8 8 2  р. № 10; 6) П. Куліш —  „Хуторна поезія“— Львов.  1 8 8 2  р. стр.—  
19 —  2 4 ;  7 )  М. К. Чалый — Ж изнь и произведенія Т. Ш евченка.“ —  Кіевъ  
18 8 2 ,  р. стр. 5 9  і 197 ;  8) Н. И. Петровъ —  „Очерки исторіи укр. литературы X I X  
ст .“ —  Кіевъ. 1 8 8 4  г. стр. 14 9  —  154 ;  9) М. Комаров —  „Къ біографіи В.  Н. З а -  
бѣлы “, —  Кіев. Стар. 1 8 8 6  р. № 10, стр. 171 —  176 ;  і 18 8 8  р. № 4.  10)  О. Огоновсь  
кий —  „Исторія литератури. русской." —  Л ьвів  1891 р. ч. II, — II видділ, —  стр. 
7 0 2  —  7 0 3 ;  11) М. Комаров —  „Ненадруковані байки В .  М. Забіли."  —  Зоря 
1891 р., стр. 4 1 6  та 4 3 7  —  4 3 8 ;  12) В .  Лукич —  „ В  Забіла і його жартобливе  
посланіе® „до Ш евченка",  —  Зоря 1 8 9 3  р., стр. 1 0 2 — 103; 13)  Н аталка Полтавка —  
„Роман В .  Забіли."  —  Зоря 1 8 9 4  р. стр. 4 0 5 ;  14) О. Кониський —  „ Т  Шевченко- 
Грушівський,“ т. I. і II, —  Л ьвів .  18 9 8  р., стр. 2 0 9  Про В .  Забілу  

говориться і в ст. П. М -са  — • „Эпизоды изъ жизни Шевченка® —  Вѣстн. Ю.-З. 
и з. Россіи —  1 8 6 3  р. № 4,  а також і в романах Куліша —  „Майор" (Р у с .  Вѣстн.  
18 5 9 ) ,  „Украинскія незабудки" (Основа —  1861 р. № 10).  В .  Забіла під іменем 
Капитона Павловича Иволгина).  Наша статья була вже зовсім готова, коли нам дове- 
лося прочитати цікаву розвідку про Забілу д-ра I. Франка (Л іт.-Н аук.  Вістн.— р. 1906 ,  

№№ 3 та 4).
’ ) Франко помиляеться, коли називае Забілу „Олександровичем" (Л-Н аук.  

Вістн. —  1 9 0 6  р. № 3,  3 9 7  стр.)
2)  Н а зву  хутора Забіли подала нам в.-шановна О. М. Куліш ева (Ганна—  

Барвінок),  яка ласкаво надіслала нам своі споминки про Забілу, що був іі родичем. На-  
далі ми прямо будемо покликатись на ці споминки, зазначуючи —  „Спом. Б а р в “.

3) П . Куліш— „Хуторна поезія",— стр. 22 .
4) Хоч Куліш і називае його „багатим паном",— іЬій.— 19 стр.
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втеряв батька, і ця втрата була дуже важкою за-для нього. Можна 
думати, що, хоч і мав він рідну неньку, але дитячі годи його 
пройшли доеить нещасливо. В віршові „На той світ до батька" 
Забіла каже:

„Годок мені був од роду, як тебе ховали.
„Як несли тебе ховати, тоді був дитина,
„I не думав, що я в світі- -бідна сиротина...
„Не вмів тоді, нещасливий, і слова сказати 
„I не знав, що батька несуть в землю заривати"...

В кількох своіх віршах Забіла гірко нападав на тяжку долю 
бідного сироти.

„Нещастніще всього в світі бідна сиротина,
„Плаче инколи, сердешна, як мала дитина,“ —

каже він в одному віршові.

„Йому (сиротині) той край, де родився, буде як чужина, 
„Всюди за ним слідом ходить лихая година.
„I в-ніч нудиться він, бідний, і як сонце зійде; 
„Радощей не мавши зроду, і в могилу піде...“—

говорить він в тому ж самому віршові.

Згадуючп про смерть і похорони батька та свое суворе, си- 
рітське життя, Забіла звертаеться до покійного батька з гірким 
докором.

„На що, тату, ти покинув мене сиротою?
„Чому мене не взяв малим в могилу з собою?
„I я б вічним сном у землі спав, а не журився б,
„Не знав би я в світі горя, світом не нудився б...“

Вчився Забіла в Ніжинській „гимназіи высшихъ наукъ кн. Без- 
бородко“ між 1820— 1828 р.р., разом з Гоголем. ІІокійний 0 . Ко
ниський каже, що „в реестрі студентів ліцея *) за увесь час його

! )  Ліцей повстав на місто колишньоі гимназіі'.
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істновання" він „не знайшов наймення Віктора Забіли... Ма- 
буть,—думае в ін ,—коли Віктор Забіла і був у ліцеі', дак не скін- 
чив його“ 1)... Тай не один Забіла втік з гімназіѴ, не кінчивши 
в ній курса. Мало не половина учнів, звичайно, втікала з нет, 
бо вона нічого^ не давала своім вихованцям, а тільки привчала 
іх до лінощів, до вільного й веселого життя 2). Очевидно, гімна- 
зія не лишила ніяких білып-менш виразних споминок у Забіли, 
бо в його віршах ми не знаходимо й самоі маленькоі згадки про 
годи вчення.

Покинувши гімназію, Забіла вступив до військовоі служби,—• 
служив в гусарах. На службі він одержав чин майора. Серед то- 
варишів —  вояків життя Забіли летіло весело в повсякчасних 
гулянках та випивках. Службу в гусарах поет згадуе, як самий 
щасливий час свого життя. Звертаючись до старого товариша, 
любого коня, Забіла каже:

„Як здумаеш, під Москвою як колись стояли.
„Гарно, весело жилося,—відкілься все бралось.
„Серце нудьги не бачило, з горем не стрічалось.
„До циган було поідеш, пісень заспівають,
„Загаркають, затанцюють, душу потішають.
„Инколи і так траплялоск все позаставляеш,
„Копійки нема в кишені... Байдуже,— гуляеш!..
„Тебе було осідлають, я на тебе сяду,
„Шабля з-боку брязкотіла, ментик літав з-заду...“

В  другому віршові, рівняючи свое сучасне сумне становище 
з колишнім, Забіла згадуе:

„Годів два назад, не більше і я був моторний:
„Шабля з-боку, кінь гусарський, що як в ’юн провор- 
„Рижий мастю, очі чорні, як сонце сіяе; [ний, —
„Із-під копит искри скачуть, як вихор літае.
„I я було в чистім полі на нім красувався.
„Був щасливий і веселий і з горем не знався...
„Не було і в думці в мене, щоб так горювати.“

1) Кониський— „Т. Шевченко-Грушівський". . .,  т. I., стр. 20 9 .

2) Див. біографію Гоголя Шенрока, яку приложено до видання творів М. 

Гоголя А. Маркса,— т. 1, стр, 19.
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Пробувши шість-сім років на службі, десь коло 183В року 
Забіла приТзжае на свій рідний хутор в Чернигівщину. Блеску- 
чий, Гарний, молодий офіцер почав знайомитись з своіми сусі- 
дами. Недалеко коло його хутора був хутор Мотронівка, 
що належав далеким родичам Забіли панам Білозерським. В Мот- 
ронівці Забіла познайомився з дочкою Білозерського Любов’ю 
Михайлівною, рідною сестрою Олександри Михайлівни Кулішевоі 
(Ганни Барвінок). Зустріч і знакомство з ціею панною були прямо 
фатальні по своТм наслідкам за-для Забіли. ІІалкий, бравий гуса- 
рин без тямку закохався в оцю сільську красуню г). Старі Біло- 
зерські співчували коханню молодят. Минуло коло року. Одбулися 
формальні заручини, — був навіть призначений день за-для 
шлюбу. Це була, як кажуть свідки, дуже гарна й щаслива пара. 
Молодому було літ з 25. Він був парубок стрункий, середнього 
росту, мав смаглаве, рябувате од віспи обличчя, великі карі очі, 
трохи кучерявий, густий, чорний чуб 2). Вдачи в і і і  був добро
душно!', сердечно'!, щироі й дуягс весело'Г, — це був незрівнаний 
гуморист. „Між многими здібностями своѴми до великих і малих 
річей, — каже Куліш, — дивував мене він більш усього своТм 
комизмом, своім юмором, вмінням кожну людину поставити на 
сцену, про яку оповідував, так, мов Гі бачиш своіми очима і чуеш 
власними ушима: чи то був москаль, чи то лях, чи то піп, ку- 
пець, мужик, жид, циган, чи то дівча, чп стара баба, чи мала 
дитина. Оповідання ж його були не просто балакання: це були 
такі зрозумовані всякими обставинами сцени, які рідко доводиться 
вбачати натеатрі. Тут віц виявлював розум проникливий, чувство 
глибоке, всеодоліваючий комизм і могуіцу сатиру" 3).

! )  Це було не пізніщ початку 1 8 3 3  р., бо в кінці цього року помер старий 
Білозерський, який відаграв таку значну ролю в нещасливому коханню Забіли.—  
Див. Біограф. Ганни Барвінок— Б. Грінченка, додану до и  „Оповідань“ , стр. VI. 
(У  Ки'іві,— 1 9 0 2  р.). Нашу думку стверджують „Спом. Б а р в .“. Вона каже, що іі 
було коло п’яти років тоді, як трапилося лихо з Забілою. Як відомо, Ганна Бар-  
вінок родилася з початку (2 3  квітня) 182 8  р. Виходить, що катастрофа з Забілою  
була коло 1 8 3 3  р. I. Франко (Л .-Н а у к .-В іст н .— 190 6  р. № 3  стр. 4 0 2 — 4 03)  поми- 
ляется, коли думаѳ, що катастрофа Забіли трапилася коло 1 8 3 6 — 18 3 8  р.р.

- )  Нат.  Полтавка. —  „Роман В .  Забіли.“ —  Зоря 1894  р., стр. 4 0 5 ;  порівн.—  
„Спом. Барв “; Лукич (Зоря 189 3  р., 10 2  стр.) каже, що в Забіли були„ добр 
сиві очі“.

3) Куліш —  „Хуторна поезія", —  стр 22 ;  цю ж рису вдачи Забіли одмічае й.
М. Глинка в своіх „Записках",  —  Русск.  Стар. 187 0  р., ч. 2., стр. 2 7 8  —  27 9 ;  про9
юмор Забіла багато росказуеться і в ..Споминках Ганни Барвінок11; див. також с і !
М. Комарова —  „ К ъ  біографіи В. Н. З а б ѣ л ы " —  Кіев.  Ст. 18 8 6  р. № 10, 171 —17,-
стр„ Зоря 18 9 3  р., 10 2  стр.
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Молода була мало подібна до нього. Це була сімнадцяти- 
літня висока, огрядна, білява дівчина з величною постаттю, по- 
довгастим, милим личком, пишними рожевими устами „сердеч- 
ком“, ясними голубими очима 1), довгими золотими косами, що 
аж за пояс заходили 2). Вона тільки що скінчила тоді Полтавсь- 
кий інститут, де виховувалась. I по своій вдачі вона була мало 
подібна до Забіли,— вона була м'якоУ, рівноТ, спокійноѴ вдачи 3). 
Неначе за-для того, щоб підтримати поговірку, що „контрасти 
зходяться", Забіла та панна Білозерська надзвичайно закохались 
одно в одного. Перші щасливі дні молодого, палкого кохання 
були самим кращим часом в житті Забіли. Щасливий настрій 
почасті одбився і в його віршах. Ось, напр., як він згадуе про 
свою милу:

„ІІослухайте мою пісню,—я Вам заспіваю 
„Про гарную дівчиноньку, якую я знаю.
„Русявая, круглолиця, очиці чорненькі,
„Моторная, як на диво, ротичок маленький...
„Як квіточка хорошая, як туполька статна 
„I як лебідь білесенька, зовсім уся знатна.
„Губонькі—як те намисто, хцо добрим зоветься,— 
„Сонечко неначе зійде, як вона сміѳться...
„А як пісні заспіваѳ,— соловья не треба,—
„Слухаеш, не знаеш де це: неначе хто з неба“ 4)...

А ось як залюблений ЗаПла говорить про силу свого кохання 
до милоі:

„Вона— щастя мое в світі,—всі мені не милі.
„Іі більше себе люблю, люблю до могили.
„I в могилі, коли можна, то буду кохати;
„Так там уже кінець всьому— треба вічно спати...

! )  Зоря 1 8 9 4  р., стр. 405 .
2)  „Спом. Б а р в .“
■() Зоря 1 8 9 4  р., стр. 4 0 5

■і) Цей портрет милоі' Забіли трохи одріжняеться од того, що навели ми 
вище,— тут говориться —  „круглолиця, очиці чорненькі“ , —  а раніш казано, що Л.  
Білозерська мала „подовгасте личко“ і „голубі очі“ !.. Хто помиляеться,— напевно 
сказати трудно. Відомо тільки, що ці вірші Забіла сам прикладав до своеТ милоі 
й не раз промовляв іх, згадуючи про милу („Спом. Б арв.“ ). А навряд чи він міг 
помилятися?..
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„Не бачивши И, бачу,— и річ я чую,—
„Де б я не був, що б не робив, за нею горюю.
„Серце, душа, розум, гадки за нею скучають“...

В  другому віршові, згадуючи про своТ зустрічі з милою, 
Забіла каже:

„Не раз плакала зо мною, не раз і сміялась,
„Казала, що тільки в світі мною і втішалась.
„Як побачу було слізки, в грудях важко стане,
„Прошу було: „не плач, серце!“ —поки перестане.
„Зате ж було, як веселу да я Ті стріну,
„ІЦасливіщий всіх на світі був я в ту годину“...

Але ж не довго раював наш бідолашний поет. Не встиг він 
упитися сво'хм коротеньким щастям, як його спіткало велике 
горе. Ні, це було не горе,— це була справжня страшна катастрофа, 
що перевернула все його життя, що зламала всі його сили, що 
зрЪбила з нього, колись веселого, енергічного ноловіка, талановитого 
письменника, х) не бідного дідича,—якогось нещасного п ’япичку, 
писаку, мало не старця.

В той саме час, як Забіла раював, що-дня бачучись з 
своею милою, до Білозерських почав учащати новий сусіда і'х, 
сорокалітній поміщик удовець Ілля Боголюбцев, 2) що купив 
собі невеличке село коло Мотронівки, але, як казали, мав великі, 
окрім цього, гроші. I йому скоро запала в око красуня Л. Біло- 
зерська. Він теж закохався. Не вважаючи на те, що Л. Біло- 
зерська вже була заручена за Забілу, він, его'Гст, як і всі зако- 
хані, теж посватався до неі‘. Як дуже хитрий чоловік, з своім 
сватанням він звернувся не до самоі' дівчини, а до батька. Ста- 
лося щось дивне за-для всіх. Старий Білозерський зламав слово, 
що дав Забілі, й порішив оддати дочку за Боголюбцева. Так він 
прямо й сказав дочці та жінці. Коли ті почали сперечатись, він

1) Правда, з великою певністю можна думати, що Забіла тільки й почав 
писати вірші нісля катастрофи Н аш а думка така: Після катастрофи Забіла почав 
страшно піячити,— а це погубило його з-початку такий сімпатичний талан.

2) Це призвіще ми знайшли в старих рукописах Тіщинського,  —  призвіща  
супротивника Забіли не подають в своііх споминках ні Ганна Барвінок, ні Нат,-  
Полтавка.
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твердо, рішуче сказав Ум, іцо своеі постанови не одмінить: як 
сказав, так і повинно бути, так і буде. Даремні були всі сльози, 
благання, сварки та лайки. Старий Білозерський твердо стояв на 
свойому. Він навіть звелів не пускати нещасного Забілу й на 
двір до себе. А Забіла ніяк не міг зріднитися з думкою, що він 
навіки втрачае милу, — а Забіла цілі дні й ночі, не злазючи 
з коня, все Уздив кругом маетности Білозерських, сподіваючись 
хоч одним оком побачити милу, перебалакати з нею, одвоювати 
таки свое щастя.

„ІІо-уз двір, де мила живе,
„Я проіхав двічи,
„Да не бачив голубоньки 
„Я ні разу в-віч і“,—

пише в одному віршові Забіла.
Раз Забіла прочув, що стара Білозерська— Мотрона Василь- 

овна- - з  дочкою Удуть в Ніжин купувати придане. Він перестрів 
Ух на дорозі заплаканих і став просити дозволу пересісти до них 
в  екипаж. Мотрона Васильэвна не згодилась, кажучи, що вони й 
без цього багато терплять усякого горя, а як Михайло Василь
евич (старий Білозерський) дознаеться про це, то Ум ще гірше 
буде. Попрохавши Забілу відступити од них геть, вона загадала 
поганятп коней. Тоді з- великоі роспуки Забіла, не тямлючись 
кинувся під коні й його трохи не переіхали. Після цього нещас
ного закоханого взяли в екипаж і благали пе робити білыпе та
ких дурниць, запевняючи, що будуть тверді й не покоряться 
наказові Михайла Васильевича. ІІотішений, з надіею в серці За- 
біла поУхав до-дому...

Час тягнувся довго. Минуло ще кілька місяців. На дворі 
стояла мокра осінь. У  дочки й матері сльози не висихали на очах. 
Один раз в-вечері вся сім’я Білозерських спокійно сиділа в хаті: 
троо маленьких гралися на канапцУ, ’) а Любов Михайлівна з 
Мотроною Васильовною щось шили чи читали коло столу. Коли 
це раптомъ одчиняються двері,— входить батько з Боголюбцевим.

I) Це були— мати Наталки Полтавки, п  брат Васи ль і менча сестра Олек-  
сандра (Ганна Барвінок),— див. „Зоря"— 1 8 9 4  рок., 4 0 5  стр.— Ганна Барвінок, хоч 
була тоді ще й дуже маленька, але запам’ятала обличчя Боголюбцева.  „Він ,— каже  
Г. Барвінок,— був ще молодий, чорнявий, кучерявий, але,  як на мене, дуже не 
сімпатичний, прямо противний; в очах було щось роспустне, похабне . . “— „Спом. 

Б а р в .“

Томъ 93 .  —  _Май-іюнь 1 9 0 6 .  I—/7
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Боголюбцев зупиняеться коло порога, а батько скорою ходою під- 
ходнть до дочки, накидае на нет теплу хустку й велить іі іти 
за собою. Мати, дочка й діти в плач, а батько хапав Любку (на- 

'речену Забіли) за руку й веде за собою... Любка вернулася назад 
вже... повінчаною, гірко плачучи. д)

Чим же можна пояснити таке негарне поводіння старого 
Білозерського що до Забіли?..

Перш за все мабуть тут мало велике значіння те, що За- 
біла був, як і всі вояки, добрий гуляка, що він, ще в гусарах 
служивши, навчився добре випиваги тай і в карти любив по- 
грати,— що через де саме він не вмів збивати копійку до копій- 
ки,— а вдруге—й те, що взагалі він був не багатий, особливо в 
порівнанню з Боголюбцевим. Ганна Барвінок каже, що старий 
Білозерський „не бачив в Забілі нічого положительного.” г) П. Ку- 
ліш прямо каже, що Білозерський не схотів оддати свою дочку 
„за п’яного картовника.*1 3) 3  цього видно, що старий Вілозер- 
ський боявся за долю своеі' дочки,— боявся, щоб ГГ не довелося бі- 
дувати за гулякою Забілою, і через те зламав свое слово. В  вір- 
шах Забіли ми зустрічаемо дуже багато натяків, що це саме 
було причиною його нещастя.

„Без худоби теперь в світі 
„Не зробиш нічого...
„Хто тепер без грошей стане 
„Вірно вік любити'', -  каже він.
„ІІідстирила мене стира 

. „Полюбить дівчину,
„Не на радість, не на втіху,
„На лиху годину,—
„Бо бідному без талану 
„Любить не годиться:
„Йому дулю під ніс дадуть,
„Як схоче жениться.
„Нехай буде пречесніщий,
„Нехай прехороший,—

') Дивись— Зоря 189 4  рок.— 4 0 5  стр. („Р ом а н  Віктора Забіли“ — Наталки -П ол-
тавки).

2) Див.  „Спом. Б а р в .“

3) Куліш — „Хуторна поез.“— 19 стр.,— Куліш через -  край вже рішуче і, як по- 
бачимо далі, не зовсім справедливо висловлюеться.
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„Скажуть: „П 'яни цч , бездглъник,
„В його нема грошей!.."
„Гроші! Гроші і худоба!
„Без вас хоч пропасти1*,—

читаемо ми в другому віршові. —  А ось і сценка, яку, певно, 
списав Забіла з того, що самому довелося пережити. Ось він 
прочув, іцо мила його мае виходити за иншого; загнавши добрих 
коней, прилетів він до неі‘; ось, побалакавши з милою та нічого 

певного не дізнавшись од нет, він розмовляе з батьками та тіткою 
милоУ:

„ . . . Стали балагурить,
„Хто у винниці де курить,
„Скільки хто доходу взяв...
„—А в вас виннички немае,—
„Батько знов його питае.
„— Нема,—треба ще зробить“...
„А тітка дак все сокоче:
„— Хто за його піти схоче,
„В його худоби нема,
„А в того ж багацько грошей.
„Надивиться, дак хороший...
„Іди лучше за того!...“

Во всій оцій нещасливій подіі в дуже не сімпатичному 
світлі малюеться постать старого Білозерського. Перш за все це 
був страшний деспот в сім’У. Хоч і бере його під свою оборону 
п— ні Наталка Полтавка, заявляючи, що він ще з-молоду „покла- 
нявся Вольтеров!", х) і ніколи не належав до відомого роду до- 
машніх „самод.урців", 2)— але факти, про які вона росиовідае в 
своій статті „Роман В. Забіли“, свідчять як раз противне. По- 
тім— він мабуть дуже любив і поважав гроші, бо так вчепився 
за багатого зятя, хоча його й не кохала Любов Михайлівна. 
Забіла під час сватання зовсім ще не був ні тяжким п’яницею. 
ні картяром. 3)—Головна його біда була в тому, що він був не 
такий багатий. як Боголюбцев. 4)

1) Зоря 1 8 9 4  р., сгр. 4 0 5 .  —  О. Огоновський —  „И ст.  Л и т е р ."— ч. III, відділ 
I,  —  стр. 281.

2) Зоря 18 9 4  р., стр. 405 .
3) Див Кіев. Ст. 1 8 8 6  р., № 9,  стр. 173.

4) Говорючи про цей сумний факт, Ганна Барвінок за в в а ж а е :  „Бог його знае  
що моему татові, такому розумному, сталось розлучить таку пару й силомиць оддаі и 
сестру за  иншого.. “ („Спом. Б а р в .“).
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ГІочувиш про те, що Любов Михайлівна вийшла заміж 
за Боголюбцева, Забіла зразу страшенно обурився на не‘і.“

„Любив, кохав я дівчину, — нише неіцас- 
„I вона клялася, [ний поет:—
„Що, кохае мене дуже,
„Дале й продалася,—
„За худобу проміняла...-

Звертаючись до милоТ, Забіла дорікае и:

„Ти ніколи не кохала 
„Мене так, як ти казала!.

Але це було тільки хвильове роздразнення. Швидко Забіла- 
зрозумів, що його наречена— зовсім не винна, що вона власне—  
така ж страдниця, як і він. Вже він не обвинувачуе іТ за зраду,. 
вже він добре зрозумів, хто його розлучив з милою:

„Да не вітри, люде зліТ 
„Мені це зробили:
„Сами мене звели з нею,
„Сами й розлучили...*

Проходить ще кілька часу. Гнів, обурення по-малу-по-малу~ 
стихають, зменынаються, зникають. Іх місце займае великий сум 
та біль на душі. Забіла сумуе й горюе, Забіла плаче й не пе
рестав нарікати на свою щербату долю. В цей саме час проки- 
даеться у нього бажання писати вірші. Мало не в кожному сво- 
му віршові Забіла говорить про свое горе, про свою тугу. Так, 
напр., в одному з віршів, рівняючи себе до листочка, що, зав’я- 
нувши, вже ніколи не зазеленіе вдруге, Забіла каже:

„Так і мое серце біднѳ 
„Молодим змарніе.
„I в мене неначе в грудях 
„Да щось одірвалось:
„Не лехче мені на серці,
„А ще гірше сталось.
„Очі мавши, я не бачу 
„Радісного в світі,—
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„Все обридло, все огидло,
„Не хочу більш жити!
„Ніч темна мені—як день,
„А міеяць—як сонце,
„Плачу, плачу— один бідний,
„Сівши під віконцем!..“

Без милоі ніщо не радуе поета, без милоТ весь с б і т  йому 
мало цікавий, без милоТ весь світ за-^ля нього — мов тюрма.

Багато людей люблять знаходити ліки од туги на дні чарки. 
В чарці ж почав шукати собі ліків і Забіла, що вже й раніш, 
ще бувши в гусарах, навчився добре випивати. Стерявши милу, 
з туги та роспуки Забіла почав пити та гуляти, задавав бенькети, 
на які скликав мало не всіх сусідів, придбав циганчат (років по 
десяти) дуже моторних і гарно повбіраних...1) „Бувало, —  як 
каже Ганна Барвінок, —- під час бенкету введе іх в залю, —  сам 
стане посеред Ух з чотирнадцяти-сгрунною бандурою, на якій він 
дуже гарно грав, утне козачка або що инше, циганчата навкруг 
його танцюють, співають і виробляють всякі штуки. Иноді й сам 
Забіла підтягуе Ум, особливо як співають - -  „Не-щебечи, соло
вейку"..., а найбілыпе мімікою та гримасами піддае Ум охоти спі- 
вати.“ 2)

Пив багато й гуляв Забіла, але його ще зовсім не можна 
було назвати и’яницею. Всі, хто мало знав, яке горе лежало на 
дущі поега, вважали його за дуже веселого, компанейського чо- 
ловіка. Гарні, пройняті гарячим чуттям вірші його поширились 
під цей час серед його знайомих і здобулн йому славу вкраін- 
ського поета. Відомий російський композітор М. Рлінка, який був 
в Чернигівщині р. 1838, зустрічався з Забілою в с. Качанівці, 
маетку Г. С. Тарновського. Він прямо називае Забілу „малорос- 
сійским“ поетом. Не згадуючи ні одним словом про п’янство За
б и т , він говорить тільки про надзвичайний хист його „изобра
жать в лицах.“ Перший скрипач Тарновського Калинич один раз, 
дивлючись на Забілу, так захопйвся, що аж скрикнув: „Это, су
дарь мой, волшебство, совершенный антик!" Вірші Забіли подо- 
бались і Глинці,який до двохз них („Гуде вітер вельми в полі“..., та

1) Ганна Барвінок каже, що в його були цигани кріпаками. („Спом.  

Б а р в . “).
2) „Спом. Б ар в .“ , —  Порів. —  „Роман В. Забіли",  —  Зоря 1 8 9 4  р. 4 0 5  стр.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



102 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

„Не щебечи, соловейку'*...) прибрав ноти. Взагалі в споыинках 
Глинки про Забілу можна помітити, що він подобався всім, хто 
знав його, особливо сво'ім надзвичайним гумором. Художник 
Штернберг, що теж разом з Глинкою був у Качанівці, навіть на- 
малював гарного портрета Забіли. *) Року 1841 Забіла црукуе три 
своі вірші в ,,Лаетівці“ Гребінки і стае відомим всім украінцям, 
що стежили за розвитком рідноі літератури.

Десь коло цього часу Забіла познайомився з Шевченком. 
Коли саме почалося це знайомство й як саме зав’язалося воно, трудно 
напевно сказати. Шевченко, вільний чоловік і відомий вкра'шсь- 
кий поет, вперніе був на Вкраіні тільки 1845 р. До того часу 
навряд чи міг Забіла персонально познайомитись з ним. Атіе 
дуже можливо, що Шевченко і ще значно раніще знав про Забілу. 
В-осени р. 1839 Шевченко жив у Петербурзі разом з художником 
Штернбергом, який тільки що- тоді вернувся з УкраТни, *) де в 
маетку Г. Тарновського с. Качанівці дуже часто зустрічався й 
балакав з Забілою. Як відомо, Штернберг навіть намалював пор
трета з Забіли. 3) Шевченко дуже- цікавився тим, що робит.ься 
на Вкраіні, й роспитував про все Штернберга. Не може бути 
щоб він в ціх розмовах нічого не згадав про вірші та пісні За- 
біли, — не може бути, щоб і Шевченко не звернув уваги на те, 
що десь в Борзні чи коло неі живе рідний, вкраі'нський поет. 
Наслідком цього заочного знайомсгва було те, що р. 184*2 Забіла 
одержав од Ш евченка з власноручним написом тільки що видру- 
ковану иоему „Гайдамаки."4) Ідучи на ВкраТну 14 квітня р. 1Я45 р. 
в суботу перед Великоднем ІНевченко, був на хуторі (в Чернигів- 
щині) у свого приятеля Віктора Олександровича Хто такий 
був цей Віктор. Олександрович, не відомо. Можливо, що це був 
і Забіла, хоча батька його й звали не Олександром, а Миколою6). 
9 січня р. 1847 Шевченко вже прямо 1‘де в Борзенський повіт до 
Забіли, як до свого звайо.мого. ПотМ частенько Забіла з Ш евчен
ком бачились у Г. Тарновського в Качанівці, де вони „обидва

! )  Див. —  Р у с .  Стар. 1 8 7 0  р., >6 9 ,  етр. 27 9 .

2) Кониський —  „Т. Шевченко Груш івський“ , т 1, —  8 2  —  8 3  стр.
3 ) Рус.  Стар. 1 8 7 0  р. № 9, стр. 2 7 9 .  —  Цей портрет зараз в „Им. Публ. 

Библіот.“
4) Основа 1 8 6 2  р. № 5,  —  Петров „Очерки*...  стр. 309 .
5) Кониський —  іЬісі, стр. 2 0 9  —  2 10 .
6) Де-хто з біографів Забіли теж зву ть  його не Миколаевичем, а О лександро-
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поети, обидва щирі украінці, обидва глибокі патріоти, — як 
каже Кониський, —  швидко сприятелились." *) Шсля цього 
ІІІевченко кожен раз, як тільки доводилось йому переТздити через 
Борзну або бути де недалеко, не минав Забіли. Коли якось раз 
з невідомоі" причини Тарас не заТхав до Забіли, ображений поет 
послав йому ганьбу й дорікаиня, — написав гумористичне 
„посланіе". Це „посланіе" свідчить, що між поетами були до- 
сить близькі дружні відносини (оскільки глибокі, —  трудно ска- 
зати!), — що вони писали один до одного листи („Чого ти 
лаешься, Тарасу?" — починае свое „посланіе“ до Шевченка Забіла). 
Шевченко навіть змалював портрета Забіли. 2) Кажуть, що на 
прощания з Забілою Шевченко подарував йому свого картуза і 
якийсь рослинний порошок зеленоватого кольору з*а-для настойки. 
Все це, а також листи Шевченка, які він надсилав йому з заслан- 
ня, Забіла беріг, як святощі аж до своеі смерти. 3) Коли помер 
Шевченко, то Забіла провожав його тіло аж до могили.4)

3  початку сорокових років минулого сторіччя познайомився 
Забіла й з другим великим украінським письменником II. Кулі- 
т е м . Коло травня 1843 р. Куліш вперше завітав до Білозерських 
на хутір Мотронівку і з цього часу цілих три роки, аж поки не 
одружився з Ганною Барвінок (Олександрою Білозерською), дужѳ 
часто іздив до них. В  цей саме час спізнався з ним і Забіла, 
який теж не минав хутора Білозерських. Куліш зразу поважав 
талант літературний Забіли, почував до нього сімпатію, а разом 
з тим і дуже жалкував, що суворе життя так згубило цей досить 
виразний талант. „Хоч, може хто й здивуеться,— пише П. К у л іт ,— 
та я скажу, що це в нас був би другий Гоголь, ще, може, до 
того Гоголь украТнський, коли б у нього була така дорога, як у 
Гоголя, і такі приятелі" 5). Ганна Барвінок в своТх споминках 
каже, іцо „відносини між Забілою та Кулішем були завжде прия- 
тельскі, хоча вони рідко бачилис'ь“ в). Але е де-які факти, які 
свідчять, що ці відносини під кінець життя Забіли (з початку 
60-тих років) дуже попсувалися. Р. 1857 Куліш на сторінках 
„Русскаго Вѣстника" обізвав вірші Забіли 7) циганськими, — 
казав, що вони наішсані мовою, „якою балакають на ВкраТні

1) Кониський —  іЬігі., стр. 210 .
2) Кіев. Стар. 1 8 8 2  р. №  )0 ,  стр. 70 ,  —  Зоря 189 3  р., стр. 103.

:1) Зоря 1 8 9 3  р. стр. 103.
1) М. Чалий— „Ж и зн ь  и произведенія Т .  Ш е в ч е н к а " ,— 1 96  стр.,— О. Конись

кий— Т . Шевченко — Грушевський. т. II, 3 9 2  стр.,— Кіев.  Стар. 1 8 8 2  р. № 10.
5) Куліш — „Хуторна поезія“ , - стр. 22.
6) „Споминки Ган, Б а р в .“
■і) Вірші, що булі надруковані в „Ластівці".
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цигани" х). Цей гострий присуд так роздратував самолюбивого 
Забілу, що він написав до Куліша довге віршоване „посланіе", 
в якому дуже зло глузував з Куліша. Це „посланіе, хоч і мало 
цікаве з поегпчного боку, було дуже поширене серед борзенців.

. На жаль, воно зовсім не збереглося. До нас дійшло тільки три 
вірші з нього:

„Крути, верти свій розум 
Дзо всеТ праці,
„Не викрутиш білыне того,
„Що у мене в с....“ 2)

Не меньш самолюбивий Куліш оддячив за себе. В  двох 
своіх повістях: „Майор 8) та „Украинскія незабудки" 4)—він зма- 
лював в дуже не сімпатичному виді Забілу, з'образивши його иід 
призвіщем Иволгипн.

Оскільки правдиво змалював Куліш Забілу в своіх повістях, 
про це ми ще будемо говорити, а тепер вернімося трохи назад, 
знов до його біографіі.

“ Втерявши милу, Забіла ночав запивати. Зразу він соромився 
пити на людях. Кажуть, що, іздючи по своіх сусідах, він возив 
з собою хлопця з дорожним буфетом і пив дорогою 5). В цей час 
він був ще гарним з себе, показним, розумним і дуже дотепним 
чоловіком. Кохаючись в рідній мові, він жорстоко глузував з тих 
панів і особливо гганночок, що соромились балакати рідною 
мовою, а говорили по-францюзськи 6). Коли б діло не йшло далі 
бенкетів та гулянок з приятелями, то навряд чи це мало б дуже 
сумні наслідки. Але Забіла почав все білыне запивати, — почав 
пити й при гостях, і сам-на-сам. Ганна Варвінок росказуе, що в 
нього була так звана „дітська“,— хатина, в якій стояли бочонки 
з наливками, горілкою то що. I всі ці бочонки, скільки Іх ни 
доливав Забіла, все чогось швидко висихали 7). Коли до цього

! )  Рус.  Вѣстн. 1 8 5 7  р., №  12,  стр. 23 1 .
3) Кіев. Стар.— 1 8 8 6  р. № 9, стр. 1 7 4 — 175.
3) Р у с .  Вѣстн. 1 8 5 9  р.,— „Повѣсти П. А. Куліш а“— т. IV ,— С П Б .  1 8 6 0  р.
4) Основа 1861 р. № 9.
5) Кіев. Ст. 18 8 6  р. № 9,  11 3  стр.
6)  ІЪМ. 17 3  стр.
7) „Спом. Б а р в .“; про цю „дітську11 та про наливки так само згадуе Куліш,

характеризуючи въ  своіх повістях Иволгина (Д и в .— „Украинок, незабудки1*— Основа
1861  р. № 9,  стр. 13,— „П овѣсти П. А. Куліш “ , т. IV (Майоръ),— стр. 17.
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додати, що Забіла багато програвав в карти що він був вельми 
милосердний до вбогих і без всякоі' міри щедрий до своУх прияте- 
лів, 2)— то зрозуміло, що його, порівнюючи, невеликого маетку не 
могло зберегтись надовго, —  то зрозуміло, що швидко він став 
мало не старцем. Піяцтво без просигіу, товариіпування з п ’яни- 
дями сталося причиною того, що й морально Забіла спускався 
все нижче та нижче, що він втрачав все те, чим так щедро на- 
ділала його мати-природа. „Багацько святого добра було в цій 
лещасливій людині,—каже Куліш,— і все те з ’ша ледача панська 
жизнь, та жизнь, котру нам не дали справити на луччий шлях“ 3). 
Не можна сказати, щоб Забіла цілком пассивно відносився до 
свого морального зубожіння, іцоб він не розумів його, пе пори- 
вався до чогось иншого, кращого, вшцого,—щоб він був задово- 
лений з свого життя. Хоча прямих свідоцтв і немае, але з де- 
яких його віршів видно, що йому було часом дуже важко. Так, 
напр., в віршові „До коня“ він каже:

„А тут думка, а тут серце 
„Як почнуть змагаться:
„На що літа погубив так,—
„Ім вже не вертаться“.....

В жартовливомѵ „посланіи“ „до Ш евченка" Забіла дорікае 
Кобзареві, що той не заѴхав до нього. 3  де-яких фраз цього „по- 
сланія* видно, що Забілі дуже хотілося побачити живого чоло- 
віка, почути живу розмову, забути хоч на де-який час своіх 
приятелів— „не дурнів випити"4),— забути горілку, карти... Вцьому 
ж таки „посланіи" нещасний Забіла марить про те, як би то гарно 
■було поіхати до Петербургу:

„Я б ще цобув у ГІетембурсі 
„I побував би в вашій бурсі,
„ІЦо Академіей зовуть.
„ІІобачив би тебе Тараса,
„Того, що написав Торквата Тасса,
„Того, що славний медальер.

1) Куліш,— „Хуторна поезія‘‘,— стр. 1 9 — 20.
2) ІЬЫ. 22 стр.
3) іЬісі.— стр. 2 2 .
4) іЬігі.— стр. 22 .
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„Там Григорович е добряга,
„Да ще найшовся б чоловяга,—
„/ серце б трошки пож ило.
„Там Глинка той, що добре грае,
„Що пісень всяких він співае,
„Як би весною всі птахи!..
„Дак— що ж робить?... Н е маю долі:
„Ж иву у світі, як в неволі,—
, ,Як пт аш ка в кліт ці, т ак і я “...

Ось до чого поривалася душа Забіли,— ось в якому товари- 
стві хотілося бути горопасі-поетові, та... „не мав він долі".

Звичайно, як би Забіла був білыд енергічний чоловік, як 
би в нього було більше сили волі, як би він був білыи видатною 
натурою,—то він лехко пережив би свою житьову катастрофу, — 
то він також лехко порвав би з старим життям і роспочав нове. 
Та, на жаль, Забіла був дуже мляво'і, пассивно!' вдачи, був мало 
здатний хоч на який-небудь протест. Коли до цього додати, що 
у Забіли зовсім не було яких небудь певних вищих ідеалів, які 
б могли підтримати його після катастрофи з мріями про власне 
щастя, які б дали йому більш широку мету за-для житгя, які б 
одкинули кудись назад думки про зрадливу милу та знівечене 
кохання, — то ми зрозуміемо, чому така, здаеться, звичайна, сві- 
това річ зробила на Забілу таке страшне по своУх наслідках вра- 
■йсіння. Зрозумілим нам стане також і те, чому він плив туди, куди 
зла доля швидко-швидко несла його житьовий човник, — плив, 
майже не борсаючись, хоча йбачив, що ось-ось човник його поиадс 
на каміння та й розіб’еться *).

Морально Забіла падав все нижче та нижче. Але і в цей 
час в душі його було іце багато доброго. В душі його жила свята 
любов до меншого брата селянина. Він охоче балакав з селя
нами, кумував у них, гѵляа на весіллях і допомогав, чим і як 
міг. Було в його душі іце одно велике, святе почування, якого 
він не міг забути, з яким він і вмер. То було — кохання, любов 
до милоі. з якою його так жорстоко розлучили. Правда, не раз 
в своУх віршахЗабіла звертаеться згірким докором до „невірноУ",— 
але й ці докори — такі болючі —  ясно свідчять, що безталан- 
ному поетові ніяк не вдаеться вирвати кохання з свого серця.

! )  Див,— вірш. „Човник“
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„Мучусь, мучусь і скучаю 
„Серцем за тобою...
„На що яг було мені тебе 
„Да так полюбити?
„На те хіба, щоб віку 
„Собі вкоротити;
„Бо я кріпко, дуже люблю,
„Не можна вже білыне,
„I чим дальше, а чим дальше,
„То все мені гірше“,— плаче Забіла.

В  другому віршові, згадуючи вже про свою старість, він 
питаеться:

„За що ж цілий вік невірну,
„За що я кохаю?“...

6  де-які данні, які свідчять про те, що й ,,невірна“, Любов 
Михайлівна не забувала про свого колишнього молодого, що й 
вона— коли не кохала його, то співчувала йому. Ганна Барвінок 
оповідае, як один раз на балу в Мотронівці Забіла покликав до 
мазурки свою колишню молоду, тоді вже пані Боголюбцеву, — як 
гарно, з яким захопленням вони танцювали, як це дражнило 
Боголюбцева,—як ревнивий муж потім дико помщайся над своею 
жінкою... Ганна Барвінок рішуче вйсловлюеться, що „сімпатія між 
ними до кінця життя зосталася“ *).

Звичайно, гаряче, палке, молоде кохання помалу - помалу 
зникало, —  але воно зоставило після себе важкі наслідки, яких 
ніщо, навіть і всевладний час, не могло знищити. То було гостре 
незадоволення життям, повсякчасна туга, бажання хоч як-небудь 
розважитись, — відціля й повсякчасне піяцтво, й картярство. 
Звичайно, од такого життя маетки Забіли все танули, мов той 
віск. Настав нарешті час, іцо Ух продали за довги. Тоді (з початку 
60  р.р.) Забіла, щоб мати заробіток, почав держати в Борзні поч- 
тову станцію й сам заправляв нею. Нове свое діло він вів дуже 
недйало й неакуратно. Мандрівникам дуже часто доводилось довго 
чекати коней. Коли б так поводився хто инший, то його довго не 
потерпіли б, а Забілі все прощали: такий він був привітний та

1) „Спом. Б ар в .“

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



108 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

гостинний чоловік. Як і перше, Забіла любив бути на людях, — 
часто зустрічав проізжих, знайомився з ними, балакав. Не раз 
траплялось, що проізжі, які тільки що сварились, лаялись, що ім 
не дають коней, потім по кілька день жили, гостюючи, у Забіли 
випивали з ним, грали в карти, слухали його сумних та жартов- 
ливих пісень, сміялись з його вигадок *). Але люде, яким дово
дилось бачити Забілу під цей час, кажуть, що взагалі він робив 
дуже сумне вражіння. Це вже не був здоровий, гарний, веселий 
юморист, це був передчасно ностарілий чоловік, мало не дід, 
давно не стрижений і не голений. Жартував він і тепер, але 
жарти ці були не веселі, але од жартів ціх оддавало сумом. Осо
бливо жалко й боляче було слухати, коли нещасний поет пробу- 
вав іронизувати над рвоУм знівеченим життям, над своею п’яною, 
наллятою горілкою „пикою“ 2). А пити Забіла вже не переставав, 
навіть пив ще більше, ніж перше. Тепер він вже мало не весь час 
проводив в своій ,,дітській“, серед ріжних бочок та пляшок, — 
тепер в  ,,дітській“ у нього появилася „жінка“—тридцати підерна 
бочка з горілкою, 3)—тепер він инколи навіть писав свс'Г вірші 
наливкою, замісць чорнила 4). Зрозуміло, іцо при таких обе гавинах. 
Забіла не міг довго вдержатись на місці. Останні роки перед 
смертю він жив у Борзні, в свое! сестри, іцо була замужем за 
Білозерським. В цей час Забіла вже був мало не напів-мертвий: 
білын мовчав, а як і росказував що, то зовсім не цікаво, без 
колишнього гумору та живости 5). ІНвидко й помер безталанний 
поет. Д. Микола Вербицький так1 расповідае про смерть Забіли: 
5,Не задовго до смерти Забіла написав листа до свого небожа Івана 
Білозерського, де між иншими новинками росповідав, що о. Кон- 
дратій (піп) „удостоТвся блаженно!' кончини‘‘, а власне — вертаю- 
чися до-дому п’яний, заорав пикою в калюжу й залився. „Дай 
Боже,—закінчував він,—і кожному християнину такого ж кінця“.

! )  Кіев. Стар. 1 8 8 6  р. № 9,  стр. 172 .— Куліш в повісті „Майор",— характери- 
зуючи Иволгина, говорить і про те, що він пропив свій маеток, і про те, що 
почав держати почтову станцію, і що був дуже неакуратним доглядачем станціі', і 
про те, що закликав до себе проізжих. Тільки Куліш малюе1 Иволгина якимсьдуже  
улестливим перед великими панами чоловіком,— чого не можна, здаеться, сказати  
про Забілу.

2) Кіев. Стар. 188 6  р., № 9, стр. 175.
3) ІЬЫ. стр. 172.

4) В .  Чернигівському музеі' В .  Тарновського е кілька рукописів Забіли.  Коло 
одного з них е примітка, зроблена рукою самого автора: „написано вишнівкою“ .

5) Див. Споминки Тищинського.
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А за якийсь час прийшла звістка, що Забіла помер. Сталось це^ 
кажуть, так: взявши до себе в кабінет барило наливки, він все 
це барило випив, ліг на підлогу, поклав голову на барило (по
рожне)... і—вмер“ Чи справді було так, як оповідае д. Вербиць- 
кий, трудно сказати, але в його оповіданні нема нічого неможливого.

Так страшно низько впав морально нещасний Забіла, але і 
в цьому страшному становищі він зберіг в душі одно тепле по- 
чування, то— було почування любовй до колишньоТ молодо'!. Іі, як 
згадуе Ганна Барвінок, Забіла не забував до само!' смерти 2).

Помер Забіла 1869 р. Поховано його в Борзні. На похорон посхе- 
дилось багато його колишніх кріпаків. Всі вони плакали за ним, 
мов за рідним: такий він був до них добрий та ласкавий... 3).

II.

Кілъка слів про т вори В . Забіли.

Проживши на світі мало не 70 років, Забіла написав за все 
свое життя всього коло 40 віршів. Звичайно, це дивно мало. Але 
не треба забувати, кажучи про Забілу, тих умов, серед яких він 
жив і під впливом яких мусів розвиватись його літературний 
талан.

То були глухі, сумні часи. Мало не все панство, мало не 
вся інтелігенція на ВкраТні зовсім втеряла живий зв ’язок з рід- 
ним народом. Між народом та інтелігенціею була страшна, глибока, 
непроходна безодня. Інтелігенція, вдавалось, на-віки втеряла свою 
національність. Серед панів тогочасних можна було чути всякі 
мови— і польську, й московську, й францюзську— ніколи тільки не 
лунала в і'х покоях рідна, вкраінська мова. „Тоді,—-каже Куліш,— 
між украінським панством рідко ще хто вмів розмовляти рідною 
мовою, і сам Шевченко говорив у гостях у панів мало не все по- 
російськи. Хіба знаходив дуже почутну собі людину між земля
ками, іцо відчалили вже від рідяого берега і вплили глибоко в  
московщину" 4).

! )  Росповідаю про це з листа, якого ласкаво надіслав до мене в.-шановний д  

М. Вороний.

2) „Спом. Б ар в .“
3) „Спом. Тищ инського".
4) Куліш — Хуторна поезія, 2 4 — 25  стр.
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Одже ж дивно, як то Забіла, живучи серед тодішнього зде- 
націояалізованого так глибоко панства, не тільки не забув і не 
забував рідноТ мови, але навіть писав нею своі вірніь Біографія 
Забіли зовсім не подае таких данних, які б могли пояснити цей 
трудно зрозумілий факт.

Може, хто впливав на нього в такому напрямку?
Трудно дати на це питания яку-небудь рішучу одповідь. 

Той факт, що Забіла вчився в Ніжині в ті часи, коли там був і 
Гребінка з Афанасевим 1), а також і те, що перші своі' вірші Забіла 
друкуе в альманасі „Ластівка", який склав і видав Гребінка 
р. 1841, неначе свідчить про те, що на нього впливав Гребінка, 
що Гребінка підтримував його сімпатіі' до рідного слова. На жаль, 
біографія Забіли не дае ні одного найменшого факта, який би 
свідчив, що між Забілою та ГреОінкою були якісь білып тісні, 
більш щирі та приятельські відноеини. 6  певні данні, що Забіла 
був знайомий з Шевченком та Кулішем, —  але це знайомство 
почалось аж в 40-роках,— тоді, коли вже Забіла надрукѵвав своТ 
вірші в „Ластівці“.

Я к бачимо трудно напевэо сказати, під чиім впливом Забіла 
почав писати вкраГнські вірші.

Можливо навіть, що й ніхто не робив на нього особливого 
впливу, що він цілком самостійно, з власноі ініціатіви почав 
писати вірші рідною мовою. Куліш в своіх згадках про Забілу 
неначе поділяе оцю саме думку. Кажучи, що рідна поезія на 
ВкраѴні вперше прокинулась в Чернигівщині в творах Забіли, 
як в Харьківщині— за приводом Гулака-Артемовського, а в Пол- 
тавщині— Котляревського, він називае Забілу „самостійним орга
ном нового почуття націі'“ 2). Коли ми звернемо увагу на те, що 
Забіла, як то певно відомо з його біографіі', дуже кохався в рід- 
них іііснях, і придивимося до самих його віршів, що своім складом 
і формою так нагадують украінські народні пісні, то ми знайдемо 
разом з цим те безсумнівне джерело, яке яадихало Забілі любов 
до рідного слова, яке, не рахуючи навіть впливу окремих людей, 
і само могло потягти Забілу до праці рідною мовою. Факт впливу

■) Огоновський. —  „Истор. л и т е р . ч .  II, 1 відиіл, —  стр. 229 .  Кажуть, шо 
Гребінка нахилив до украінства Афанасева („ З о р я "— 1 887  р. ч. 4,  стр. 7 0 )  і взагалі  
мав вдачу, „якою люде впливають на товаришів, сами того не бажаючи". Писати  
по-вкра'інськи він почав ще в гимназіТ, в Ніжині (Огоновський— іЬі<3.— 2 3 0  стр.)

2] Хуторн. поез.— 19 стр.
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на Забілу народньоі' поезіТ, особливо пісень, не можё підлягати жад
ному сумніву.

Звичайно, можливо, що до нас дійшло далеко не все, що 
нанисав Забіла, хоча однаковість, що до змісту, всіх збірників 
(рукописів) його віршів неначе свідчить про те, що він білып 
нічого й не писав г). Нам здаеться, що Забіла і справді не писав 
білын нічого, оириче то^о, що даяі друкуемо ми. Нам, на жа іь, 
тільки не пощастило знайти „ІІосланія до Куліша", — але про 
цей твір кажуть, що він дуже не високоі' літературноі вартости.

Чим же можна пояснити, що Забіла протягом такого довгого 
часу так мало написав?

Ми вже вище говорили, що Забіла не мав яких-небудь пев- - 
них і міцних громадянських переконань. Це був собі простий 
чоловік, звичайний панок тогочасний,— тільки людина з щирим 
серцем і талановитою, дуже палкою, вразливою вдачею. Це була 
натура дуже сімпатична, але не глибока. Не маючи жадних ста- 
лих горожанських переконань, про що свідчать його твори, Забіла 
не міг свідомо глянути й на свою літературну діяльність. Забіла 
писав не через те, що кохався в рідному слові,— не через те, що 
розумів надзвичайну вагу й потребу рідпоТ літератури, — він пи
сав, бо слово само просилося, —  писав, бо душа боліла,— писав, 
бо не міг вдержати слова, — писав, як соловей співае... Писав 
Забіла рідною мовою, бо любив ГГ хоч і несвідомою любов’ю, бо 
вкраінська цісня так зріднилася з його душею, що йому було б 
вже важко підібрати иншу форму за-для своіх думок і по чу ван ь.

Не маючи широких, загально-людських ідеалів або байдуяге 
відносючись до них, Забіла через це саме не мав постійного дже- 
рела за-для своТх творів. Виспівав він свое горе, і далі не стало 
про що писати. Можна припустити, що Забіла починав писати й 
на инші теми. Серед відомих нам його творів е і дідактичні, і 
навіть історичні. Та всі ці твори погано виходили у нього. Через 
це саме, проспівавши свою пісню, виливши в піснях власне горе, 
Забіла мусів замовкнути 2). Маючи все це на увазі, не треба за- 
бувати й тих важких обставин, серед1 яких жив Забіла і се
ред яких розвивався його літературний талан. Вільне, широке

! )  Нам довелось бачити аж три збірники під назвою— „Співи круз сльози" і 
всі однакового змісту.

2) Можна думати, що Забіла покинув писати ще й через те, що бачив, на- 
скільки слабі його твори в порівнанню з творами Шевченка та Куліша, які саме 
почали в цей час писати.— I. Франко— „ПоезГі В .  Забіли“ ,— Л.-Н .  Вістн. 1 906  р. № 3, 397  
стр.
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гусарське життя, зрозуміло, не могло дати нічого за-для його 
талану, не могло зміцнити його. Нещасливе кохання одвернуло 
його на час од колишнього веселого життя, наповнило його серце 
тугою й журбою, дало зміст його пісням, вклало в його мало 
підготовлені до літературноі роботи руки перо. Та,— на жаль,— не 
довго писало це перо. Безпроеипне піяцтво швидко вирвало з 
його рук перо, замінивши його чаркою.

I зміст творів, і біографичні данні говорять нам цілком ясно, 
що найкращим часом в шісьменницькій діяльності Забіли був 
час од половини тридцятих до другоГ половини сорокових років, — 
той саме час, коли Забіла, тільки що втерявши свою молоду, 
дуже вбивався за нею і виливав свое горе в піснях, поки що не 
дуже то заливаючи його горілкою. За цей час Забіла написав 
більшу й кращу частину своіх творів. Бувши на Вкра'іні р. 1839, 
Глинка говорить, про нього, як про відомого „малороссійскаго 
поета“ х). А що краща пора літературноТ діяльности Забіли за-* 
кінчилася в другій половині сорокових років, про це, поминаючи 
біографічні данні, виразно свідчить Куліш. Говорючи про гостю- 
вання у Забіли р. 1847 разом з Шевченком, він, звертаючись до 
„хуторного поета" (Забіли), каже: „Ти, чадо попсованого при- 
вилеями панства, вт еряло еси на-віки возмогу кращого ж и т т я  
духовного“ 2). Правда, і після цього Забіла писав де-що. Серед 
його віршів е один, що був написаний р. 1855, як показуе вн- 
ставлена коло нього дата. Але цей вірш, 3) в якому Забіла тільки 
згадуе про свое піяцтво, не суперечить, а навпаки підтримуе нашу 
думку, доводить, що і справді після другоі' половини 40 років 
Забіла, який пив маю не безпросипу, не міг нічого писати. ІЦе 
коло одного вірша Забіли, який зберегаеться в Чернигівському 
музеі Тарновського, ми знаходимо дату: „1857 р. 29 іюня“ 4). Ця 
дата неначе б то говорить проти нашоі думки. Але ця дата, не 
вважаючи на те, що п зробив сам Забіла власноручно, не певна. 
В  одному з рукописів, який складено р. 1854 5), ми знаходимо 
вже цю поезію. Очевидно, р. 1847 Забіла тільки переписав ГГ 
„вишнівкою" за-для якогось з евоі'х приятелів.

’ ) Рус.  Стар.— 1 8 7 0  р., т. 2,  стр. 2 7 8 — 279 .
2) Хутор, поез,— 2 3  стр.
3) Дивись № 36 .
4) Дивись №— 32.
5)  Рукопис № 2 ,— на ньому стоіть ця дата— „ 1 8 5 4  р.“
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Нашу думку, що Забіла не міг писати після 1847 р., підпи- 
рае ще й той факт, що після арешту Шевченка та Куліша (1847 р.) 
стало небезпечно писати по-вкраТнськп. Трудно думати, щоб За- 
біла, який ніколи цілком свідомо не відносився до рідного, пись- 
менства, виказав стільки горожанськоі мужности, щоб, не вва- 
жаючи на небезпеку, писати все ж таки рідною новою.

Зміст поезій Забіли дуже обмежений, не широкий. 3  біогра- 
фіі Забіли мя вже знаемо, що в сво'іх творах він головним чином 
іллюструе власне життя. Як відомо, кохання відиграло в житті 
Забіли дуже велику роль.

Цим то й виясняеться, чому то мало не всі твори Забіли 
присвячені коханню. То він говорить про власне кохання, то 
висловлюе гаряче співчуття всім закоханим х). Поезій, присвячених 
коханню, найбілыие в поетичній спадщипі Забіли, і ці поезіѴ — 
кращі зо всього, що написав він. В них чуеться так багато щи- 
рого, безпосереднього чуття, виливаеться така правдива та глибока 
туга, що мимоволі навіть вони вражають серце, викликають в 
душі якийсь особливий, відповідний до іх змісту настрій.

По-за цими поезіями, присвяченими коханню, у Забіли дуже 
мало творів.

6  одна цілком невдатна і що до змісту, і що до форм и сиро б а 
історичного вірша. „Палій" Забіли 2) ясно свідчить про те, що 
він і не знав, і не розумів зовсім рідноі' історіТ. Дарма шукати у 
нього правдиво! характеристики головного героя, —  дарма споді- 
ватись, що він змалюе широку картину давнього, минулого життя.

Серед творів Забіли зустрічаеться також ще й кілька „байок“. 
Але „байки" ці дуже мало нагадують те, що всім відомо під 
назвою „байка". „Байки" Забіли— це через край ростягнуті, мало 
цікаві, не багаті ні змістом, ні формою, убогі мораллю віршовані 
оповідання 3), часто цілком в.зяті з життя, з сучасних подій 4). 
Між ціми „байками" вигідно одріжняетьоя тільки „байка" — 
„Остап і чорт“ 5). Ця „байка" краща од иніних своею формою, а 
крім того — в ній дуже гарно, цілком вірно з етнографичного 
боку змальовано характерні риси вкраТнського чорта, — чорта не 
дуже то розумного, якого лехко обдурити, і зовсім не злого.

*) Дивись вірші Л» 19, 21 ,  23...
2) Дивись —  Л» 25.
3) Дивись № 13, 12, 16, 34.
4) Напр., № 13.— Див. Кіев. Стар.— 188 8  р., № 4.

5) № 16.

Томъ 93.  —  Май-іюнь. 1906.  I- 8
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Нарешті, в спадщині Забіли ми знаходимо і кілька віршів з 
горожанськими мотивами. Це—саме нещаслйве з всього, що на
писав він. Тут поезіі вже нема ані краплі,— нема тут, на жаль, 
і орігійальноі, свіжоУ, новоі', самостійноі думки. Ідеали й думки 
Забіли, які висловлюються в ціх віршах, самі звичайні, самі ша
блонов!. В  одному вірш овіг) він, взявши за основу дійсний факт 2), 
нападае на суди, які так сприяють багатим і так багато лиха при
носить бідним,— в другому 8)—говорить про виховання дітей,— в 
третьому 4)— малюе гірку долю сиротини, — в . четвертому 5)— дае 
поради дитині і т. инш. Ось, напр., як він говорить про виховання 
дітей:

„Треба дітей учить змалку, щоб вони трудились,
„Щоб були вони слухняні та щоб не крутились.
„Коли що сами не знають, щоб батьків питали,
„За червоним щоб не дуже вони все гаяялись“ 6)...

Чи може бути щось білын шаблонового од ціх порад?... 
А ось—як він радить жити й що робити дитині:

„Учись, не заучуйсь,—
„Люби Бога білыне всього,
„Тай нас старих слухайсь.
„Людей люби, як тих братів...
„Коли будеш шанувати 
„В серці своім Бога,
„Так не бійся ні невзгоди,
„Ні злого ворога“ т)...

А ось як син одповідае батькові на його поради:

„ІЦо ти казав мені, тату,
„Я усе те знаю:

1) Див. № 13.
2) Кіев. Стар. — 1 8 8 8  р., Л» 4.
3) Див. № 12.
*) Див. № 11.
5) Див. № 28 ,  30 .
6) Див. № 12.
?) Див. № 3 0 -
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„Богу молюсь, Бога боюсь,
„Царя почитаю:
„Він, як рідний усім батько,
„Сиріт воспитав11 1)...

Чи далеко ж пішли ці думки од так званоТ „прописно'і“, де
шево? моралі?..

Не багаті змістом, твори Забіли далеко не виблискують і 
формою. Здебілыцого форма Ух—то форма „звичайних жіночих та й 
козачих“ пісень.2) В творах Забіли не шукайте штучного, гнуч- 
кого, артистичного вірша,— вірш його примітівний, надзвичайно 
простий і одноманітний.

Мова віршів Забіли, як за для того часу, досить чиста й 
гарна. Трудно зрозуміти, чому Куліш назвав цю мову „циган- 
ською“ 3)...

Вже рапіш ми говорили, що в творах Забіли дуже помітно 
вплив народньо'1 п існі Народня пісня, що була джерелом за- 
для всіх перших укра'Гнських поетів, була' головним джерелом 
і за-для Забіли. Маючи це на увазі, не можна ніяк згодитись з 
де-якими критиками,4) що помічають на творах Забіли вплив Ш ев
ченка та Метлінського. Можна цілком рішуче висловитись, що 
Забіла в своУх творах не наслідував нікому з тогочасних украін- 
ських поетів.

Звичайно, за-для нашого часу, коли поезія пішла так далеко 
вперед і іцо до змісту, і особливо що до форми, твори Забіли не 
можуть мати великого значіння. Але навіть і тепер де-які з 
його віршів, найбілыи ті, в яких він жалуеться на свою нещасливу 
долю та плаче за знівеченим життям, можна прочитати залюбки: 
в них так багато чуття та іцирости. Не дурно ж де-які з ціх вір- 
шів Забіли, що так нагадують і своім змістом, і формою народ- 
111 пісні, пішли широко в народ,—і тепер ще Тх співають селяне 
на ВкраТні. Але головна вага творів Забіли зовсім не в цьому,— 
твори його тепер мають виключно історичне значіння. Коли б 
ці твори з ’явились в свій час, вони б мали в кілька разів біль- 
ше значіішя. Тоді вкраінська література була ще така вбога, 
тоді на ГГ ниві було ще так мало справжніх робітників, тоді

1) Див. № 23.
2) К у лиш — „Хуторн. поез.“— 19 стр.
3) Русск.  Вѣ стн .— 1 8 5 7  р, № 12. ,  стр. 2 3 1 .
4)  А. Котляревський (Чуприна), Див.— Москов. Вѣд. 1 8 5 6  р., № 41.
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вкраінська література стояла іце в такому становищі, що твори 
Забіли були б за-для не'Г цінним придбанням. На жаль, суворі, 
сумні обставини не дали Забілі розвити свій талан, а нещасли- 
ва доля сховала надовго його твори і держала десь в заховку, 
аж поки вони зовсім не постаріли та не втратили сучасного 
значіння.

Кінчаючи одю коротеньку замітку про твори Забіли, сміли- 
во кажемо, що Забіла мав чималий поетичний талан од природи 
і при кращих обставинах виховання та життя з нього міг би ви- 
робитись досить виразний і талановитий поет. Ось що каже про 
нього Куліш: „Беручи цю людину в цілості, мушу сказати, що 
був це чоловяга з великим природним даром... Хоч, може, хто 
й здивуеться, та я скажу, іцо це в нас був би другий Гоголь, 
ще, може, до того Гоголь украУнський, коли б у нього була така 
дорога, як у Гоголя, і такі приятелі".1)

I сам Забіла добре розумів, що він далеко не все дав, що 
міг дати. В одному з своУх віршів, рівняючи себе до весняноі 
води, він каже:

'„О як би тая водиця та де зупинилась,—
„Не одному б в жарке літо вона пригодилась." 2)

В посланіі ,.До Ш евченка,“ говорючи про свое сумне життя,. 
Забіла між инпшм завважае:

„Живу у світі, як в неволі,
„Як пташка в клітці, так і я.
„Співають пташки і в неволі,
„Та все не так як би на волі“..

! )  Хуторн. поез.,— стр. 19 ,  22.
2) Див. № 35.
3) Див. № 18.
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III.

Вірші Віктора Забіли. 1)

№  і .  Грицъко і  М аруся 2).

Лгала дівка жито в полі, сама й зажинала,
Не бачилась довго з милим, бачити бажала:
Не дуже то пшіьнувала, усе оглядалась,
Бо милого козаченька вона сиодівалась.
Уже й вечір, його нема, Дівка плакать стала,
Що й не вийшов він до не'і, що й мало нажала. 
До-дому пішла з поля, 3) ціляй день не 'івши,
Всю ніченьку просиділа, голову схиливши 
На правую на рученьку. Бідная тужила:
„Нащо таки я так дуже, нащо полюбила?
„Чому він, мій милесенький, в поле не виходив? 
„Чи вже він такий безбожний, щоб 4) мене ізводив?“ 
Стало на світ підніматься, реве вже скотина,—
В поле пастись захотіла, —  все плаче дівчина.

1 Друкуючи зараз всі вірші Забіли, які нам пощастило достати, вважаемо  
потрібним додати кілька слів:

Більшу частину віршів ми беремо в тій редакціі", в якій знаходимо і'х в са 
мому старому рукописові —  № 1. Чого в цьсму рукописові не хватае, —  те до- 
даемо з рукописів № 2  і 3, —  рукописів (особливо № 3) більш нових Можна ду- 
мати, що рукопис № 2 був складений, щоб подати до цензури: він самий повний 
серед рукописів, самий справний, в ньому чимало гострих і неестетичних виразів  
та слів позамінювано иншими, на думку редактора, кращими (Дивись,  напр., вірші №№ 
15 та 16) .  До кожного віршу ми подаемо варіанти, які зустрічаемо в ріжних рукописах. 
По-заяк де-що з творів Забіли ще раніш було надруковано, то ми, передруковуючи 
наново оці його твори, наводимо варіанти і з  друкованих його творів. Мало не 
всі вірші Забіли, які ми зараз друкуемо, видрукував на сторінках Літ .-Науков.  
Вістника (1 9 0 6  р., № 3 та 4 )  I. Франко. Той рукопис, яким користувався Франко, 
дуже подібний до нашого рукопису № 3 (однакова назва і роспорядок віршів).

2) В  рукописові № 2  цей вірш поміщено під № 29 ;  в рукописові № 3  —  
під № 26 .  В  обох ціх рукописах, а також у Франка, кожен вірш поділено на два. В  
рукописові № 1 —  нема назви коло ц і е і  поезіі'.

3) Франко —  „і в домі.‘

4) Франко —  „ Щ О . “
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Встала після з - і і і д  оконця, в коворот погнала 
I бичечків, і теличок, та все сумувала.
Одігавши за коворот, в господу верталась 
I з рідною матюнкою його пострічалась.
Заплакала *) старенькая — в поле ягнят гнала. — 
„Помагай Біг, пан-матюнко! — дівка 'ій сказала.
— „Помагай Біг, дівчинонько!" — А деле -) руками 
Ударилась дуже в груди, залилась сльозами.
„Не досталось, Марусенько, звать тебе дочкою, 
„Розлучили Грицька мого навіки з тобою.
„Вчора його, голубчика, як обідать сіли,
„Виборний із головою од нас ухопили.
„Ніженьки йому скували, бідний вельми плакав. 
„Сказав: „От тобі й женився! Лучше б був не сватав. 
„Ведуть мене у некрути. Прощай, батько й мати!
„Не достанеться вже, може, більш вас цілувати“... 
„Затулився хустиною, хлипав, заливався...
„Де то моя Марусенька? 3  нею й не прощався!“... 
„Прохався він вельми-цуже: „Пустіть до дівчини,
„До моеі' голубоньки, хоть на пів години“...
„I я з сво’Гм старим дідом дуже і'х прохали,
„ІДоб не в е л и 3) його вчора... I слухать не стали.— 
„Та ну, годі! почав хлипать, — от як росходився“, —  
„Голова сказав сердитий: „нащо полюбився!“...
„Годі лишень, прощавайте, — виборний озвався:
„От і лихо, що з дівкою він не попрощався". 
„Росчинив він настіж двері, повели із хати 
„Грицька, рідную дитину, вороги прокляті!“ ...
— „Нещасна 4) я у світі! — Маруся сказана:
„Тепер жи’гь 5) мені не мило“, — гірко плакать стала. 
„Буду мучиться, крушиться, буду убиваться:
,,Не удалось сиротині мплим утішаться!
„Нема Грицька, нема й щастя мені уже в світі!
„Увесь світ мені не милий, не хочу білып 6) жити:

! )  Франко —  „заплакана."
2) Мабуть —  замісць —  „далі“ . „Д еле“ —  стоіть во всіх трьох рукописах' 

Франко —  „сама."

3) Франко —  „взяли."  

іЬісІ. — „нещасная."

■г') № 2:  жить тепер; Франко —  „жить мені тепер."
Франко —  „ в ж е .“
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„Не довелось карих очей його цілувати,
„Не довелось Грицька мого вічно сво'ш звати!“
— Дуже мучилась Маруся, бо вірно любила, 
Приняла сердешну скоро сирая могила...
Чи вже квітка, як одірвать, ]) довго цвісти буде? 
Або серце, як розлучить, то воно й забуде?
Хоч у воду постав квітку, все вона зав ’яне,
Бо вона вже одірвана, і пахнуть не стане!
Усе одно, як' одірвати од милого милу.
Піде вже той нещасливий до время в  могилу. 
Котрі любляться. по правді, повік не забудуть; 
Поки душа буде в тілі, все нудиться будуть!...

№  2 . Човник 2).

Чи довго я, нещасливий, 3) буду так крушиться?4) 
Пора б уже перестати скучать да нудиться!... 
ГІливе човник без весельця, к берегу звертае. 
Ніхто човником не править: вітром прибивав.
I до берегу причаливсь да й остановився.
Не найшлось і там нікого, кому б він згодився.
Не було йому спокійно з берега лежати:
Знай, все стукався об його, як стане плескати. 
Иотім хвиля ісхопилась 6), сердешний одбився 6)
Од 7) берегу ізнов плавать, 8) поки аж розбився...
I я в світі, як той човник, де пристать, не знаю. 
Де б охотилось, там не можна, бо щастя не маю. 
Одбивае й мене хвиля изо всей мочі.
Піду, піду, помандрую, куди глядять очі.
Човнику ж тому байдуже, чи хвиля, чи тихо:

1) Франко —  „Чи як квітку одірвати"..
2) В  рукописові № 1 —  нема назви ко ціеі поезіі. В  рукописах № 2  і 3,  а 

також в „Зорі“ ( 1 8 9 4  р.) і у Франка кожен вірш поділено на два. В  рукопи- 
сові №  2 — цей вірш поміщено під №  1, —  а в рукописові — №  3 — під № 4.

3) № 3  —  нещасний.
*) Франко —  „крутиться.”
5) Зоря —  ізхватилась.
6) іЬіё. —  ізбився.
7) іЬісі. —  від.
8)  № 3  і Франко —  плавав.
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Він дерево, він не знае, що то в світі лихо.
А я бачу все і чую да серцем нужуся.
Ой, як піду, куди очі, то вже й не вернуся.
Не Оудуть мене ховати, х) де лежить мій батько,
Де лежить мій брат -) з сестрами, де лежить і дядько. 
Не буде йти за труною старенькая 8) мати,
Не знатиме, коли син вмер, не буде й плакати.
Може, 4) прийдеться де в лісі або серед поля 
Заснуть вічно нещаскому, коли така доля!
По мені не будуть звонить 5) і ховать з попами, 
Роздовбають носом птахи да звірі зубами,
Ростягають кості й) мо'Г без шкури, без тіла.
Ніхто в свігі не знатиме, де моя могила,
Ніхто й жменьки землі зверху на мене не кине, 
Б о .Б іг  тільки буде знати, де смерть ізостріне. "')
А 8) волосся буйний вітер я) рознесе по полю...
Чи вже душа й 10) на тім світі піде у неволю?...

3 - В іт ер. и)
; / > і ■ . • : " '

Гуде вітер вельми в полі, реве, ліс ламае;
Плаче козак молоденький, долю проклинав.
Гуде вітер вельми в полі, реве, ліс ламае;
Козак нудиться, сердешпий, що робить — не знае. 
Гуде вітер вельми в полі, реве, ліс ламае;
Козак стогне, бідолаха, сам собі гадав:
„Ревеш, вітру, да не плачеш, бо тобі не тяжко, 
Ти не знаеш в світі горя, дак тобі й не важко.

! )  Зоря —  не буть мені заховану.
2) Франко —  „де брати моі...
3) іЬісі. —  старесенька.
У  іЪіё. „мо’ . . “
й) №  2,  3,  Франко і Зоря —  звонить не будуть.

6 ) іЬісі —  кістки.
7) Зоря —  ізустріла.
8) № 2, 3,  Франко і Зоря —  і.
9) Зоря —  вігер буйний.
10) № 2  —  і; —  № 3  і Франко —  й душа.
г1) В  рукописові № 1 —  нема назви коло ціеі поезіи. В  рукописах № 2,  3  

і Франка кожен вірш поділено на два. В  рукописові № 2  цей вірш поміщено під 
№ 2 , а в рукописові № 3  —  під № 3.
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Тобі все одно: чи в полі, чи де ліс ламаеш,
Чи по морю хвилю гониш, чи криші здираеш 
Солом’яш і залізні, х) якую де стріяеш;
Снігом людей замітаеш, в полі як застигнет... 
Одірви ж од серця тугу! 2) Рознеси по полю, 
Щоб не плакався я, бідний, на ііещасну долю. 
А коли цього не зробиш, мене кинь 3) у море, 
Нехай зо мною 4) потоне, нехай 5) мое горе!“...

№  4 . Безщ асний. 6)

От і празника дождались. Веселяться люде.
А мені мабуть ніколи радощей не буде!
Дивлюсь на все, як без очей, бо щастя не маю,
Я  і в будень, я і в иразник нужусь та скучаю. 
Минулося мое щастя: не бачусь я з нею,
Не бачусь з дівчиною, милою моею.
Лучче б серце розлучили мое із душею,
Коли мені вже не можна звать Ѵі своею.
Вона —  щастя мое в світі ... Всі мені не милі...
Гг білыне себе люблю, люблю до могили.
I в могилі, коли можна, там 7) буду кохати...
Да там уже 8) кіиець всьому 9) — треба вічно спати! 
Жить мені остило вельми, ,10) кинуть Гі тяжко:
Для не! я тільки живу, хоча і жить и) важко.
Не бачивши, и бачу. Річь я ТТ '-) чую.

У  Франко — „ й залізніі '. ..“
2) № 2 —  муку.

3) № 2,  3  і Франко —  кинь мене.
і)  Франко —  „ізо мною хай“...
5) № 3  —  люте; Франко —  мое люте...
6) В  рукописові № 1 — нема назви коло ціеТ поезіТ. В  рукописах №  2  і 3  

кожен вірш поділено на два. В  рукописові ЛЬ 2  цей вірш поміщено під № 30 ,  а в 
рукописові № 3  —  під № 21.

г) № 2,  3  і Франко —  то.
' )  №  3  —  „уже“ —  нема.

Франко —  горю.
і0) Л» 2.  3  і Франко —  дуже. 
п ) № 3  —  хоть і жити важко.
12) № 2, 3  і Франко —  ТТ річ я чую.
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Де б я не був, що б я ’) не робив, за нею горюю. 
Серце, душа, розум, гадки — за нею скучають. 
ІІлачуть мо'Г карі очі: бачити бажають.
Не думкою, справді бачить, речі слухать справді. 2) 
Так, як би мені хотілось, як люблю по правді. 
Злая доля однімае у мене дівчину, —
Мене й мучить, мене й гонить живого в могилу.

№  у. Н а той світ  до батька. 3)

Нащо, тату, ти покинувъ мене сиротою,
Чому мене не взяв малим в могилу з собою?...
I я б вічним сном у землі спав, а 4) не журився б , 5) 
Не знав би я в світі горя, світом не нудився б .6)
Як несли тебе ховати, тоді був дитина 
1 не думав, що я в світі бідна сиротина.
Не вмів тоді, нещасний, 7) і слова сказати 
I не знав, іцо батька несуть в землю заривати.
Може, іще й забавлявся, як попи 8) співали:
Годок мені був од роду, 9) як тебе ховали.

№  6 . Дѵм ка до себе. 10)

Сидів раз я над Десною и) да й дивився в воду,
Чому радощей ніколи я не бачив зроду?
Думав, гадав, за що б долі так мене карати?

' )  № 2,  3 і Франко —  „ Я “ —  нема.
- )  Франко — справді бачуть, річі чують справді.
3) В  рукописові № 1 нема назви коло ціеі поезіи. В  рукописах № 2 ,  3 ,  4  і 5  —  

а також в „Черниг. губ. Вѣдом."  (1 8 5 7  р. № 16) кожен вірш поділено на два. В  
рукописові № 2  цей вірш поміщено під № 31 ,  — а в рукописові № 3  —  під № 2 3 ,  ■—  
в рукописові № 4  —  під № 4,  —  а в рукописові № 5  —  під № 2.

4)  № 4  і 5  —  і.
•') Франко —  нема —  „б“
6) іЪісІ —  нема —  „б“
7) № 2,  3,  4 ,  5  і Франко —  нещасливий,
8) Черниг. губ. Вѣд. —  дяки.
9) № 4  і 5  —• бо я годиком зостався.
10) В  рукописові Лі 1 нема назви коло ціеТ поезіТ. В  рукописах № 2,  3 ,  і 4  

кожен вірш поділено на два. В  рукописові № 2 цей вірш поміщено під № 5,  
рукопиеові №  3  —  під № 6 , а в рукописові № 4 —  під № 2 .

Ч) № 2,  3 і Франко —  над річкою.
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Чи я хотів кого вбити, або щоб одняти 
Худобу в кого чужую, або щоб г) украсти?
Мабуть ирийдеться нещасним мені вже й пропасти.. 
Хвиля була превелика, вітер так і гонить,
Аж пором2) став серед річки і 3) з місця4) не сходить 
Були й жінкі на поромі, були й чоловіки.
Кричять: „Тягніть разом, люде! Пропадем навіки!“... 
Аж на пором 5) хвиля плеще. Вітер реве, свище! 
Пливуть вони дуже тихо і к берегу близче.
Дивлюсь: човничок 6) маленький 1) із хвилі маняе, 
Зовсім стане його видно, а після й немае.
Тягли пором по канату й шостами спірали
Да й то сливе вже й к півдню к берегу пристали.
Мордувались 8) із ранку і всі поморились 9);
Як вилізли вже на берег, аж 10) перехристились,
I сила ж була велика, да все було важко.
Як же тому, що в човнику, як же тому тяжко? 
Неборашний, против хвилі сам він гонить човен,
I ізверху вода плеще, і ізнизу повен.
Став він ближче й до берега п) уже підпливати 
Да не вспіе 12) сам він гребти й воду виливати 13). 
Завертівся кругом човен да й перевернувся;
Бовть у воду, бідолашний, і не схаменувся.
Винирав и) разів із трічи. „Ой, ратуйте, пробу!..“ 
Кричав він, сердешний, дуже, кричав ік народу.
„От тако,15) — тільки сказали,16) — от тобі й нажився,

' )  Франко —  що.
г) № 2  і 4  —  порім.
3) № 4  —  „і“ —  нема.

*) № 4  — міста.
5)  Ф р а н к о  —  об порома.
6) № 2,  3  і 4  —  човник.
7) №  3  і 4  —  малюсенький, Франко —  малесенький.
8) №  2,  3,  4  і Франко —  мордувалися.
9) 2 ,  3  і Франко —  дуже потомились.

10) № 2  і 3  —  всі.
И) № 2  і 3 — і к берегу; № 4 — до берегу.

12) № 3 — вміе.
13) № 4  від ли вати .

14) № 3  — ви р и нав.
I 3) № 2,  3  і 4 — оттак.
ІЛ) № 4 — тілько і сказали.
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Не далеко й до берега да ба— утопився!.."
Я  був кинувсь рятувати, так х) плавать не вмію 
Да й подумав, що й я в світі так десь 2) околію 
I мені так люде скажуть: „От тобі й нажився! 
Хотів іще й 3) ожениться, --от тобі й женивея...“

№  7 . Д о  лшлог. 4)

ІІоуз б) двір, де мила ж и ве,6) я ироТхав двічі,
Да не бачив голубоньки я ні разу в вічі 7) 
Затьохкало серце в мене, як з двором зрівнявся. 
Дуже бачиться хотілось, і кінь запинявся. 8)
Да нерано було уже, 9) як я мимо Тхав.
Оглядався назад довго, неначе хто кликав.
Дак я сам собі 10) подумав: „Чи й ти так скучаешь?.. 
Коли вірно мене любиш, то й бачить бажаеш.
Ой, як вірно мене любиш, будем жить з тобою 
Цілий вік, мое серденько, як риба з водою"...

№  8  Дум ка. п)

Ой Т2) коли б хто знав, як тяжко так на світі жити, 
Як мені тепер прийшлося... Б іг зна, Я і:і) що робити...

!)  Франко —  да.
2) № 4 — десь так.
3)  № 4 — „й— нема".
*) В  рукописові № 1 нема назви коло ціеі поезіТ. В  рукописах №  2  і 3  ко

жен вірш поділено на два. В  рукописові ,Ѵ» 2  цей вірш поміщено під № 26 ,  а в 

рукописові № 3  —  під № 17.

"') № 3  —  пуз.
6) Франко —  живе мила.
7) № 3  —  голубоньки ні разу у вічі.
8) № 2 і 3  —  зупинявся.
9) Франко —  вже було.

10) іЫё. —  дак сам собі я... —  Франко —  да сам собі і;
И) В  рукописах № 1 і 2  нема назви коло ціеТ поезіТ. В рукописах № 2  і 3  

кожен вірш поділено на два. В  рукописові № 2  цей вірш поміщено під № 27 ,  а 
в рукописен* № 3  —  під № 18.

12) № 2 і 3  —  ох.
!3) іЪіё. —  „й “ —  нема.
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Полюбив я дівчиноньку, і мене дівчина 
Дуже любить х) побожилась; да лиха година,
ІЦо я такий безталанний па світ уродився: 2)
I сам бідний і з бідною вірно полюбився.
ІЦо ж тепер мені зосталось? 3) Плакать та нудиться, 
Або вештаться ио світу да вік не жениться.
Не розлюблю я ніколи: гріх на душі буде,
Сам я себе покараю, — не Б іг  і не люде.
Бо не люде мене звели, щоб я став кохати.
Серце з серцем счеиилося, трудно розірвати.
Так я про себе гадаю, що вік не забуду:
Поки серце бьеться в грудях, поки жив я буду,
Не покину тебе, серце, дівчинонько мила, — 
Розлучить мене з тобою тільки що могила.

№> д, Споминки. 4)

Два вже літа скоро прийде, °) як я закохався;
Як би знав я свое горе, лучче б був й) не знався 
1 7) з тобою, дівчинонько, тоб не знав і муки,
Не знав би, 8) як то любить, не знав би і скуки.
Як не бачу тебе тиждень, то за год считаю,
А побачу — і то тяжко: що казать, не знаю. 
Сказать тобі, що я люблю. Ти скаж ет: „Я знаю!" 9) 
Назвать тебе голубкою, я долі не маю,
Бо як би звав голубкою, то вже б і своею...
Не буть тобі, дівчинонько, ніколи моею.
Тяжко мені це сказати, не моя в цім воля...
За що ж мене так карае, за що злая доля?..
Тяжко мені жить на світі, тяжко як без роду!

1) іЬісі. —  люблю.
2) N° 3  —  другоТ половини цього віршу нема.

3) №  2 і 3  —  осталось.
4) В  рукописові № 1 нема назви коло ціеТ поезіі. В  рукописах № 2  і 3  ко

жен вірш поділено на два. В  рукописах Л» 2  і 3 цей вірш поміщено під № 12.

5) Франко —  пройдуть.
й) Франко — і
О 2  і 3  —  я.
8) Франко — я
9) іЬісІ. —  цього вірша нема.
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Хіба ж себе отруіти, х) або з камнем в воду? — 
Годів два назад, не білыне, і я був моторний:
Шабля з боку, кінь гусарський, що як вьюн проворний. 
Рижий мастю, очі чорні, як сонце сіяе,
Із-иід копит іскри скачуть, як вихор літае.
Я к ІІалій, і я на полі 2) на нім красувався.
Був щасливий і веселий, і з горем не знався.
Було зарже підо мною, сам весь затрясеться, 
Пів-години не посто'Гть: хропе, скаче, рветься...
Оттак серце мое бідне 8) в мене бьеться,
Оттак воно, нещасливе, у ніч, і в день рветься... 
Кінь же скаче, що веселий да горя не знае, —
А серденько — що нудиться да щастя не мае.
Сяду було я на його, щоб погарцювати, —
Не було і в думці в мене, щоб так горювати.
Теперь і сам я не знаю, що буде зо мною,
Мучусь, мучусь і скучаю серцем за тобою.
Люта доля, чому мені ні в  чім не способить,4)
За що мене, бідолаху, із ума ізводить?..
На що ж було мені тебе да так полюбити?.. 5)
На те хіба, щоби віку 6) собі вкоротити!..
Бо я кріпко, дуже люблю. — не можна вже бщыне, — 
I чим дальше, і чим д альш е,7) то все мені гірше.

№  ю . Соловей. 8)

Не щебечи, соловейку, під вікном близенько,
Не щебечи, малюсенький, на зорі раненько.
Як затьохкаеш, як сви сн ет , 9) неначе заграеш,

! )  Франко —  ізтруі'ти
2) № 2 і 3  —  і я було в чистім полі.
3) —  в грудях.
4) №  2 ,  3  і Франко —  Чому й мені люта доля ні в чім не пособить.
5)  Франко —  себе да так закохати.
6) №  2 —  щоб віку, —  № 3 —  щоб так віку собі скоротати.
7) Франко —  довше.
8) В  рукописові № 1 нема назви коло ціеі поезіТ. В  рукописові № 2  і в 

„Черниговск.  Губ. В ѣ д .“ (1 8 5 7  р. №  16) кожен вірш поділено на два. В  рукопи- 
сові №  3  ціеТ поезіТ нема. У  Франка е тільки друга половина. В  рукописові № 2  
цей вірш поміщено під № 3.

9) Черн. Губ. Вѣд.— засвищ еш .
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Так і бьеться в грудях серце, душу роздираеш.
Я к засвищеш голосніще, а деле *) тихенько,
Аж у душі похолоне, аж замре серденько.
Зовсім 2) трошки перестанет,— лунь пійде 3) усюди, 
Ти в темну ніч веселишся і як сонце зійде.
Твоя пісня дуже гарна, ти гарно й співаеш,—
Ти щасливий: спарувався і гніздечко маеш... —
А я бідний, безталанний, без хати, без пари. 4)
Не досталось мені в світі весело співати.
Сонце зійде,—я нужуся, і заходить— плачу:
Котру 5) люблю дівчиноньку, тіеі' не бачу.
Довго 6) й чутки вже не маю про милу дівчину, 
Ділий вік свій усе плачусь 7) на лиху годину.
Не щебечи ж, 8) соловейку, як сонце пригріе.
Не щебечи, малюсенький, як і вечбріе!
Ти лети, співай тім людям, котрі веселяться.
Вони піснею твоею будуть забавляться.
А мені такая пісня душу роздирае,
Гірше бьеться мое сердце, аж дух замірае.
Пугач мені так годиться: стогне— не співае...
Нехай стогне коло 9) мене та смерть возвіщае!..

№  I I .  Сирота. 10)

Без худоби сиротині тяжко в світі жити,
Хоч який він буде чесний, все буде тужити; 
Чесна душа йому втіха и) тільки всього й буде,—

! )  № — 2 далі.
2) ІЬісІ.— після.
3) —  Черн. губ. В ѣ д .— луна всюду піде; ЛЬ 2 — лунь повсюду піде.
4) № 2— без пари, без хати.

5) №  2— яку.
6) Франко —  давно.
<) ІЬ іё  — плачу.

8) Л» 2— „ж “ — нема.
9) ІЬісЗ.— біля.

10) в рукописові Л» 1 нема назви коло ціе'і поезіТ. В  рукояисові № 2  и  по- 
міщено під №  22 , а в рукописові № 3 — під Л» 2 0 .— В  рукописах № 2  і 3  кожен 
вірш поділено на два.

11) №  3 — в т іх и .
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Мало И *) хвалять вже на світі люде.
Тепер д и в л я т б с я  в кишеню, не на чоловіка,
Не дивляться, яка душа і чи ціла пика. 
Нещастливій 2) же всього у світі бідна сиротина: 
Плаче инколи, сердешна, як мала дитина.
Що задумав, згадае,— не буде по його:
Без худоби тепер в світі не зробиш нічого.
Ох, як важко жить такому, кому світ не милий, 
Кому очі зав ’язаш на вік його цілий 
Не хусткою, а долею! Гірко вже такому,—
Сам добра такий не знае,— не зробить й другому. 
Йому той край, де родився, буде—як чужина, 
Всюди за ним слідом ходить лихая година.
I в-ніч нудиться він бідний, і як сонце зійде; 
Радощей не мавши зроду, і в могилу піде.
Не попробуе у світі він у-парі жити:
Хто тепер без грошей стане вірно вік  любити?
Не назовуть його татом його рідні діти,
Ні на кого і під старість голови схилити.
I він дітками не буде свойми 8) забавляться, 
Неваче один у світі, ні к кому озваться.
По-неволі віку собі такий укоротить,
Бо нудьга в його од серця 4) на час не одходить. 
Ніхто йому не поможе, а всі люде бачуть!
Як умре, і на могилі в його не заплачуть.
I деревце, як підперти, 5) то довше посто'Гть, 
Прямійше воно ростиме, і вітер не зломить.
А як його обгородить, ще буде ціліще,
Бо й скотина не обломить, то й ростиме вище.

1) № 2 — тепер ТТ; № 3 — ТТ тепер. 
- )  № 2 і 3— нещастніще.

№ 2 — своім.
*) Франко —  од його серця.
•’>) № 2 і 3 — лідперте.
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№  12. Б у д я к . 2)

Поралися люде в полі, хліб святий збірали,
I діток своіх маленьких всіх позабірали.
Инші колоски збірали, к матеркам носили.
„Любий Сидор! Любий Семен!"— за те і'х хвалили.
„I я, мамо, осьде скільки, дивись, назбірала!"
„I ти любая Хотинко",—мати іи сказала.
,,3 ’і'жте. ж сальця трошки з хлібом, 2) да не роскидайте! 
„Як по'Гсте, ізнов, дітки, колоски збірайте!“3) —
Другі ж діти, знай, бігали, цілий день крутились,
Уже й матерки кричали, 4) і батьки сварились.
Та 5) не слухали, іцо кажуть, щоб не пустували: 
Регочуться да бігають, через сніп скакали.
Загляділи:— квітка якась в житі червоніе,
I побігли усі разом, хто перше поспіе 
Собі вирвать тую квітку. А того й не знали,
ІЦо то— будяд преколючий, аж опережали 6)
Один другого, як можна,—де-які й побились.
Трошки згодом: уже вони добре розгляділись.
Підбіг один зовсім близько, зачепивсь ногою,—
Прямо так і покотився в будяк головою.
Поколов собі всю пику, позбивав коліна,
I ще й мати, як підбігла:— „А вража дитина!“—
На його вона сказала, за чуб стрепенула,
Нераз в пику поколону кулаком сунула. 1)
I тим дітям добре чуби всім понаминали, 8)
Котрі бігли 9) з ним умісті10) да жито топтали.

*) В  рукописові №  1 нема назви коло ціеі' поезіі.— В  рукописах №  2  і 3  
кожен вірш поділено на два,— а в „Зорі“ (1891  р.,— 4 1 6  стр.) вірші ідуть так, як і 
в р/кописові № 1. — В рукописові № 2 цей вірш поміщено під №  21 , а в рукопи 
сові №  3 — під № 19.

2) № 2 і 3 — з хлібцем.
3)  № 3 — цього вірша нема.
4) №  2,  3  і „Зоря“—  вже й матерки на іх кричали.
5) №  2  і 3— і.

Франко— але опережали.

7)  „Зоря“— цього вірша нема.
я) № 2 і 3 -  понаминала,
(|) „Зоря“ — бігали.  

т0)  Лі 3 — за ним вмісті.

Томъ 9 3  —  Май-Іюнь 1906 .  I— 9
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„Бачте, як би не крутились,—-батьки і'м сказали,— 
„А так, як отіт діти, х) колоски збірали,
„I ви б. тепер хліб із салом вмісті з ними 'іли.
„Ніхто б вас і не лаяв, й чуби б не боліли.
„А тепер дак чорта з'Гжте, скигліть, 2) скільки хочте, 
„Та не лізьте й нам у вічі, і нас не морочте.
„Геть із поля по домівкам, діявольські 3) діти,
Через вас і ми не вспіем діла ізробитп." 4)
Треба дітей учить г>) змалку, щоб вони трудились, 
Щоб були вони слухняні та щоб не крутились.
Коли що сами не знають, щоб батьків питались,
За червоним щоб не дуже вони все ганялись.
Не все гарне, що червоне,— треба роздивиться,
Що воно такее в світі й до чого годиться.
Иншая прегарна квітка, може, ще й пахуча,
Та не треба зразу хапать, бо, може6), колюча,
Так і людей треба в світі добре 7) розбірати:
Не все треба од них слухать, не все 'Гм казати. 
Инший буде дуже гарно тобі балагурить,
За тебе неначе й тягне, 8) тебе ж і обдурить.
Грошей тобі у позику він буде давати,
По шагу з рубля у тиждень процент буде брати. 
Такіі у вовка очей 9) позичать не стануть:
Вони сорому ізроду не мали й не мають.
Дак іх треба стерегтися ,0) білыне всього в світі,
Бо страшнійше сто раз вони, чим п ) будяк у житі. 
Будяк отак 12) тільки уколе, хто на нього ступить, — 
А такого, як зачепиш, так зовсім облупить.

1] „Зо р я"— Та так, як ті діти.
2] № 2,  3  і „Зоря"— дак голодуйте, плачте.
3] іЬісІ— неслухняні.
4] „Зоря“— поробити.
5] ІЬісі— вчити.
6] № 2 і 3 — може й...
'] № 2  і З ^ д у ж е .
8] № 3  — з тебе неначе й тягне.
9] № 3 — такіТ очей у вовка.

,0] № 2 і 3 — стерегаться.
*'] ІЬісі.— як.
12] № 2 і 3 — Бо будяк тільки уколе.
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Л'2> і ]  Багатий г бідний. ’)

Зовсім світ перевернувся, не так усе 2) стало:
Кривда всюди 3) на покуті, а Правди чорт-мало 4) 
Край порогу 5) нема місця, мерзне 6) за дверима; 
Бідна Правда не багата, а Кривда з грошима.7)
Отті вражі кручкотворці усе лихо роблять, —
Я к попадуть в своі лапи, дак за ніс поводять.
Чия кишеня повніша, той і буде правий,
Сами ж викрутяться живо, як біси лукаві.
Нехай добрий не дожде вже 8) по судам тягаться,
Бо не візьме він нічого, даром буде праця.
У шпаковню ще засадять, худобу однімуть, 
Обіезчестять сердешного і свитку ізнімуть.
Як обдеруть уже зовсім, пустять на поруки, —
Де вже тільки можна зірвать, дак ногріють руки.
От я знаю, один случай коло мене стався,
Що багатий і к бідному 9) в ниву уорався.
Бідний казав багатому, що він 10) обиждае,
Що послідній и ) шматок хліба в нього однімае.
I ще 12) вилаяв, як знав уже 13), да все шкоду робить. 
Прийшла оранка, і бідний із плу.жком виходить.14) 
Може, спрягся, бідолашний, щоб не пустувало:
Мало мав він16) батьківщини і скотияи мало.

! )  В  рукописові № 1 і в „Кіев. Стар."  (1 8 8 8  р. № 4,  стр. 15  —  16) нема 
назви коло ціеі пеезіТ. В  рукописові № 2  кожен вірш поділено на два, —  в руко- 
писові № 3  і у Франка цього вірша зовсім нема. В  рукописові № 2  цей вірш 
поміщено під К» 17.

2) „Кіев. Стар."  —  усе не так.
3) іЬісі. —  всюди кривда.
*) 2 —  вже мало.
5) „Кіев.  Стар."  —  крій порога.
6) іЬісІ —  мерзни.
7) іЬі<і —  з 4  по 10 вірш нема.
*) № 2  —  не дождеться.
9) „Кіев. Стар.“ —  та бідному.

10) іЬ іё .  — той.
іЬіё. —  останній.

12) іЪісІ —  щей.
13) іЬісі. —  „уже“ нема.
М) іЬісі. —  далі двох віршів нема.
1Г') № 2 —  він мав.
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Тут і почали 1) зм агаться,2) трохи не побились. — 
Один на другого в суди жаліться хвалились.8)
Бідний к аж е:4) „як би не гріх, в суді б не тягався, 
Рощавив 6) би, як ту жабу... Швидко 6) б розщитався: 
Котиком би по голові тріснув разів двічі,
ІІолетіла б душа в пекло, вилізли б і вічі.“
— „Процентуюсь!“ 7) зараз крикнув багатий людям. — 
„Кажіть же ви все, що чу ли, та по правді судьям!" 
Зараз додому но'Гхав, 8) наняв писаришку,
Падригали ирошеніе уже не без лишку!
Написали, що той 9) його убить нахвалявся,
Що по полю з сокирою за ним він10) ганявся, 
Свідителей поззивали, и) у бідного ж мало:
Хто за голого 12) потягне?.. От діло й пропало... 
Багатий же давав ,я) гроші, всякі лакоминки,
I хліб святий мішечками, й годовані свинки.
Бідний думав бублічками одмогтись, сердешний, — 
Та14) хто білыде дае грошей, той і буде чесний. 
Присудили за безчестя із бідного 15) штрапу,
Продали у небораки посліднюю шкапу,
У намастир 16) за похвал к и каятися вперли,
У 17) тюрмі ще поморивши, до станку обдерли.
Такім би, І8) замість мундирів, петлі б дать на ши'і,

! )  № 2  —  начали.
2) „К іев.  Стар. —  змагатися.
3) іЪі<3. —  На послідок же в суді позивать хвалились; № 2 — в суд один на. 

другого жаловаться хвалились.
♦) ъКіев. Стар."  —  сказав багатому...
5) К» 2  —  роздавив .
в) „Кіев. С т ар .“ —  скоро.
г) іЬіё —  Протестую.
8) іЬісі —  побіг він до-дому.

9) іЪісі. — бідний.
10) іЬісі. — та що за  ним з сокирою по полю...
!*) іЪісІ. — поззивали свідителів...
12) № 2  —  його.
,3) „Кіев. С т ар .“ —  а багатий сипав.
14) Л» 2  —  там.
15) „Кіев. С т а р .“ —  присудили із бідного за  безчестя...
16) іЪМ. —  манастир.
1Г) іЬій —  та в...
1®) іЬісі. —  оттаким би нашим суддям.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



183 ЖИТТЯ 1 ТВОРИ ВІКТОРА ЗАБІЛИ.

Да голодом перемучить, *) потопить в помиУ,
Щоб і води не поганить чистоі', ч ігу ч ей ,2)
По два разом 8) в помийницю, — вони дуже гнучі,

№  1 4  В есілля. 4)

Хату нову ік весіллю робить пильнували; 
Доробивши, гарнесенько майстрів розщитали;
По два рублі із копою вони поділились;
Вийшли 5) собі, а дівчата мазать заходились.
3 середини і з надвору крейдою білили,
Ще й °) пучками по всій печі квіток накрасили. 
Гарно, світло було в хаті, — весело й 7) дивитись: 
Як би в мене така була, як буду жениться!.. 
Лавки були кругом хати широкі, соснові, — 
Столи, прилавок, полиці — усі були нові,
Як зовсім уже прибрали, все повимивали,
Вільця 8) зараз поробили, молоду вбірали.
Як убрали, по улицям п ітли  всі співати,
По всім дворам заходили к весіллю прохати.
Потім додому вернулись, гостей дожидались, 
Дождавшися, з музиками за стіл посажались. 
Молода, як квітка, гарна, здоровая, біла 
Із молодим на покуті під житом сиділа.
А баби точили бали, горілочку пивши.
Свахи пісеньок співали, між ними сидівши.
Іли всячину — м’ясиво... Музики скрипіли,
Котрі Усти не хотіли, гопака садили.
Дівчаточка дрібнесенько ту пали ніжками,

1) ІЬІСІ —  поморивши.
2 ) іЬісі. —  бігучоі'.
3)  іЪісі. —  рази.
*) В  рукописові ЛЬ 1 коло ціеі поезі'і нема назви. В  рукописах № 2  і 3  ко

жен вірш поділено на два. В  рукописові № 2  цей вірш поміщено під № 10, а в 

рукописові № 3  —  під № И .
5) №  2 і 3 —  пішли.
6) № 2 —і
7) № 3  —  „ й “ —  нема.
8) Франко— вінця.
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Головками киваючи перед парубками.
А парубки^, в боки взявшись, ходором ходили, 
ІІриспівують, притупують да дівок вертіли.
Од обіду як устали, на'Гвишсь, напившись,
Загукали, пішли скакать, мов би побісившись. 
Підперезав дружно себе навхрест рушниками,
В кучмі скакав х) серед хати, як чорт із рогами.2) 
Кричить: „Давайте 3) горілки, пінной, не сивухи!
Не хочу я пить тако'Г! Нехай пьють псяюхи...
Отим свахам, отим бабам сивуха годиться,
А нам доброі давайте, щоб добре й напиться"...
От, як випили вже гарно, до шталту сказати,
Инший пузом, инший рачки полі^ли із хати. 
Парубки ще все держались на ногах з дівками,
А музики, підтягнувши, 4) вже не так то й 6) грали. 
„Матері чорт! 6) Не під ноги! 7)—кричить на музики 
Парубіка більший за всіх 8) „От же побью пики. 
„Грайте лучче! Що це таке? На сміх піднімають?.. 
„Тропака не можна вибить... Чорт віть, як 9) іграють 
„Оце сукиного сина 10) з цими музиками!..
Годі скакать!.. ІЦе давайте жартувать з дівками... 
Каблучки в них однімали, де-які мінялись,
А де-які другим грищем собі забавлялись...11) 
Вечеріть уже як стало, знов музики грали,
Да вже дівки з парубками білып не танцювали,
Бо молодих у комору повели вже спати.
Не по нутру це дівчатам, пішли всі із хати 
Но домівкам, а иншііі під тин з парубками,
Щоб, бач, знать, яке весілля, чи буде з квітками?..

! )  №  2  і 3  — скакав в кучмі.
2) іЬісі. —  да махав руками.
3) іЬісі —  давайте кричать.
‘) Франко— подухнувши.

5) № 2  і 3 —  „й“ —  нема.
®) № 2  і 3  —  нема цього виразу.
7) іЬісі —  не під ноги вже да грали.

’ ) №  3  — парубіка більший за  всіх кричить на музики; Франко— ... на му
зики: „А які то ви музини!“

9)  № 2  і 3  —  аби як.
10) іЬісі —  Оце! Дивись, що ти зробиш...
п) Франко— цього вірша нема
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Трохи згодом, як закричать дружки із свахами:
„Гу, гу, г у “... Давай в ’язать руки всім стьонжками!.. 
Оттут як почали співать, усяк вимовляти,
Один про те, другий про це, да на двір із хати... 
Пішли всюди по улицям, ляскають руками,
Свистять кричять, гагакають, дригають ногами.
А яке було весілля, про те ми ни знали,
Без хамута батько ходив, калину співали.

№  іу . В  хугу. *)

Вечоріе, смеркаеться, де дальше темніе,
Зриваеться хуртовина,— вітер вельми віѳ.
Віяв просто мені в пику уясе через міру.
„Поганяй!"—я обізвався к 2) свойму машталіру. 
Б ув  я трошечки п ’яненький: мав на душі горе. 
Тоді справді було меді по коліна море.
Вітер свище, реве, несе, вихрі ліднімае,
Впіраеться прямо в груди, очі засипае.
„Погоняй скорій, Охриме, в полі ми загинем!
„Та гляди, чи так ми і'дем!... Дорогу як кинем, 
„Пропадем, як руді миші, десь посеред поля... 
„Лучче б сидіть в теплій хаті... Понесла ж неволя!" 
Хто любив коли по правді, як неможна більше,
То иншому 8) траплялося хуртовини 4) гірше. 
Підстирил а й мене стира 5) полюбить дівчину,
Не на радість, не на втіху, на лпху годину,
Бо бідному, без талану любить не годиться:
Йому дулю під ніс дадуть, як схоче жениться. 
Нехай буде пречестніИший, нехай прехороший,

Ні в одному рукописові нема назви коли ціеТ поезіТ. Н азву беремо у 
Франка. В  рукописові № 2  цей вірш поміщено під №  2 3 , — в рукописові №  3 — під 
№ 2 0  б., в рукописові № 4 — його поміщено під № 3. В  рукописах №№ 2  і 4  кожен 

вірш поділено на два.
2) № 2 — „к“— нема.
3) № 4 — инкому.
*) іЬі(1.— траплялася хуртовина.
5) ІЬЫ,— підстарила мене доля; Франко— пидстерегай мене стара.
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Скажуть: „П’яниця, безділыш к,1) в його нема грошей!“ 
Гроші, гроші і худоба!— без вас хоч пропасти,
Коли б чорта2) у болоті з рогом 3) де попасти.
Зпершу б, може, ізлякався б ,4)—я б перехристився, 
Обома б після руками за ріг учепився.
Кричав би: „Давай худоби, діяволе 5) проклятий!"
„А то здохнеш підо мною, бісе волохатий! ®)
„Хвіст одірву, ноги тобі всі переломаю,
„Усі ребра дубиною тво'Г пощитаю,
„Назад очима поставлю, поодрізую уіпі,
„Будешь стогнать коло пекла, а не бить баклуші. 
„Зуби всі повибиваю, вправлю в піс каблучку,
„Побью морду тобі у сю ,7)— загну у карлючку, 
„ІІригрундзюю до берези, як тую собаку,
„Иоламаю всього тебе, зотру на табаку! 8)
„Не даром вас вовкулаків поскидало 9) з неба;
„Там мабуть то 10) дармоГдів не дуже то треба!
„Чуеш, гаспид, чуеш, гаде, п) подавай худобу!
„Трісне душа, трісне й тіло, хоч кричи ти 12) пробу"! 
Може б, тр існув,ІН) і чортяка І4) дав би ,Б) мені грошей, 
Тоді і я, де вже 16) треба, вельми б був хороший.
Дак цього не буде зроду: чортів17) нема в світі,
А білыне вже нігде достать, нема й на приміті. 
Безталанний я, безщасний! Нащо полюбився?

] ) Франко— безумник.
а) № 2— ког.
3) іЬій.— за  рого
4) іЬісІ.— „б“— нема.
5) іЬісІ.— діавол.
е) іЬгУ.— бо пропадет підо мною Ирод волохатий.

Франко— всюю.
8) № 4 — цього вірша нема.
9) № 2 ; 4 — поскидано.
Ю) л» 4 — — нема.

И) № 2 — чуеш, я кажу по правді...
Х2) № 4—ти й...

’ 13) № 4 — труснув.
М) №  4 — трухнув, і рогатий
15) іЪЫ.— дав...
№) № 4 — все.

ІГ) №  2 — таких.
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Тоді *) мабуть відьма здохла, як я народився.2)
Гірко в світі жить без грошей, солодко з грошима:
3  ними буде гірерозумний з довгими ушима.
Як захоче він жениться, оддадуть за нього:
Довгі уші не завадять,— з грошима нічого.
„Буде ляпать“!— скажуть. Добре: йому усе гарно... 
Проживе такий у світі, проживе не марно.3)
Де б прийшлось сказать розумно, і там іми 4) ляпне,
А в) другий за його скаже, да в кишеню цапне.
I такіі наживуться в світі, як 6) ісхочуть,
Вони сами себе хвалять да людей й морочуть,
А ти все 7) собі балакай, годим усе будеш,
I вмреш голий 8) без худоби, ще й чесним не будеш. 
Думав, гадав дорогою, трохи не скрутився,
Та на силу білим світом дома опинився.
Коні бідні вже пристали, по снігу тягавши,

"Я змерз 9) зовсім, Охрим охрип,10) на шкапів кричавши,

№  іб. Остап г чорт. и )

Жив собі десь чоловік,12) він Остапом звався.
Раз по'Гхав в гай по дрова, з чортом пострічався: 
Прилягав, 13) бач, гайок його к болоту близенько; ы)

! )  № 4 — і тоді.
2) Франко— цього вірша нема.
3) Франко— солодко, хоч марно.
*) іЪісі.— ушима; Франко— дурість.
5) № 2—і.
6) № 4 — як цього
7) № 2 —  вже.
8)  №  2 — гол им.
9) ІЬісІ.— замерз-
10) Франко— спотився.
И] В  рукописові №  1 коло ціеі поезіі нема назви. В  рукописах №  2  і 3  

кожен вірш поділено на два. В  рукописові № 2  цей вірш поміщено під № 11, а 
в рукописові № 3 — під № 12.

12) № 2  і 3 — чоловічок.
**) ІЪЫ.— притягав.
і 4) Петров.— до болота близько.
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Росла всячина на г) йому внсоко й низенько.
Завелось в  тому болоті чортяків до врага,
Були й голі, й волохаті,—ділая ватага;
Чорні були і перісті, шуті і з рогами,
На собачих були лапах, 2) були і з ногами.
Остапу тому й казали, щоб він постерігся,
Щоб не іздив сам у гай той, щоб э чортом а) не стрівся. 
Дак що! Може, він ухопить? Сирий—не покурить! 
Улепетне й чорт 4) од мене, може, й роги 5) згубить! 
Дивувалися миряне, тцо він так хвабруе,
Що про бісів він так сміло і і і д  вечір толкуе.
Бо вони, як тільки темно, 8) всюди шванигають, 7) 
Перевернуться 8) в що-небудь, да і 9) підслухають; 
Жабами инколи скачуть, жуками-літають,
Де 10) що робиться на п) світі, усе біси 12) знають.
I Остап— нехай Б іг простить— мабуть з ними знався: 
Ходив в-ночі сам усюди, чортів 13) не боявся.
Раз рубав 14) він в гаю дуба... Зирк, поруч чортяка! 
Трохи не впустив сокири, злякавсь, неборока.
— „Здоров був,16) пане Остапе!“— біс 16) сказав до нього. 
Іще білыне ізлякався, не сказав нічого.
ІІотім трохи17) прочумався: 18) дуже був моторний 19).

1) № 2—у,—№ 3—в.
2) № 2 — лапках.
3) №  2  і 3  —щоб з  ним; Петров— з чортом щоб не стрівся.
4) № 2  і 3 — й той.

5) Петров— і роги.
й] Петров— як темно стане.
7] ІЬісі.— да так і шмигають.
8] ІЬісі.— перевернувшись.
9] № 2  і 3 — да все й.
Ю] № 2 — да.

Н] № 2  і 3 — у.
1*] ІЪМ. — Вони
13] ІЬісІ.— він Тх.
1‘] ІЬісІ.— став рубать.

1Л] № 2  — будь.
1в] К» 2 — той; № 3 — чорт.
1?) № 2  і 3 — трошки.
18) № 2 — очумався.

П е тр о в— проворний.
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— „Я чув про тебе, Остапе, ти вельми проворний",1) 
Чорт 2) сказав ізнов до його.. А Остап чухмаривсь,. 
Мовчав довго з переляку, а після оправивсь 4).
— „Як к якому, бачте, ділу,“ —Остап став казати:— 
„Орать, сіять, лісу плести, строіть 5) вмію хати.“
— „Ну, а зайця ти доженеш?" 6)— спитався чортяка. 
„Не дожену, пане чорге,'бо я не собака."
— „От же я так і піймаю!"— „Дак де ж його взяти?“ 
— „Зараз буде, коли хочеш, мимо 7) нас стрибати." 
Де взявся справді заяць! Остап: „Катя!“— крикнув; 
Зараз і поймав діявол, заяць і не пикнув.
Як поймав 8) він в своі кіхті, 9) тільки стрепенувся. 
— „Диковина!"— Остап сказав, а чорт 10) усміхнувся. 
„Ну, а свистать 12) ти уміеш",— чорт 13) ізнов питае,- 
„Так, що і лист із дерева зовсім позлітае?“14)
— „Я як свисну, дак ще не так,“15)—Остап почав мовить 
„Ніхто в  світі, в закладу піду, на ногах не всто'іть.“ 
— „Давай в заклад, що я встою!"— Остап наготовив 
Гарную собі дубинку, знов' тоді 16) промовив:
— „Свистіть же ви попереду, тоді станем биться 
„Ми у заклад, що впадете,—готов побожиться!"
— „Гаразд, 17) затуляй лиш 18) уші!..“ Свись!!! Ліс

затрусився, 19

1) Петров— мотормий.
2) № 2 — той.
3) Петров— Остап тільки чухавсь; Франко— нахмаривсь.
4) Петров— після оправився.
5) ІЪід.— Ставить.
й] ІЬісі.— піймаеш.
7) ІЬісі.— Біля.

8] № 2, 3  і Франко— попав,
в] Петро в— лапи.

10] № 2 — він.
м ] П етров— улибнувся.
1‘2] ІЬісі.— Свиснуть.
18] №  2 — той.
I4] Петр.— Я так свисну, що з дерева листя позлітае.
1Г>] ІЬіё. А я не так ще умію.
16] ІЬісі— собі.
17] ІЬісІ.— Зараз.
18] ІЬіё.— Ж е.'
19] ІЬісі.— I ліс затрусився; № 2  і 3 — аж затрусився.
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Аж *) Остап насилу встояв, з дуба лист звалився.
— „Тепер же вп, пане чорте, зав’яжіть очиці“,
„Бо, як свисну, то 2) неначе хто вріже по пиці“.
— „А який же буде закладъ?"—чортяка 3) пптае.
— „Повну шапку срібних грошей,"—Остап одвічае. 
— „А ти лиш ,4) як не впаду, що пообіщаеш?"
— Усе тільки,5) що е в мене, все позабіраеш!“
— „Добре!"—Да й зав ’язав очі, він перехрестився, 6) 
Я к урізав дубцем в висок, чорт і нокотився!
Витягся на цілий сажінь, а після зобгався.
— „А що? добре-свиснув, чорте?"— Остап попитався. 
Застогнав, аж сумно стало, як бугай в болоті,
Остап квачем йому у горло, щоб не сохло 8) в роті. 
Облизувався чортяка, насилу аж дихав,
Крутнув після головою, а деле 9) зачмихав.
— „На здоров’я, пане чорте! Годі вам качаться:
„Я піду уже10) до-дому,— пора розщитатьея..."
Землю поорав, як плугом, чортяка рогами, 
ІІовиривав з корн*ем зілля, як дригав ногами. 
Крутивсь, вертівеь, підскакував, скрипів аж зубами, 
Мабуть, дуже він був ніжний: все плямкав губами, 
Я к сова при світлі,11) лупав чортяка12) очима, 
Хвостом вертів, росправлявся да кивав ушима. 
Почухався, став на ноги, неначе був п’яний;
Позіхав і потягався, неначе заспаний.
Трошки згодом заговорив: „Ну, Остап, ти свиснув! 
„Справді неначе по уху 13) мене хто тріснув."

'] №  2 — 3— У вес ліс.
2) ІЬісІ.— дак.
3) Петров, № 3 — чорт його; № 2 — той його.
4) Франко —  мені.
5) Петров— усе.
6) №  2  і 3 — Остап примостився. '
7) П етров— ціх двох віршів нема.
8) № 2 — засохло,
9)  № 2 — дале; Петров— далі.
Ю) № 2  і 3 — пійду вж е; Франко —  поіду.
И) № 2  і 3  — світлу.
12) П етров— в хаті все лупав.
13)  П етров— хто в ухо.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ЖИТТЯ І ТВОРИ ВІКТОРА ЗАВІЛИ. 141

— „Іще добре, що очиці своі'*) зав’язали,
„Не тільки річ би однялася, а) може б, сліпі б 3) стали." 
Оддав чорт Остапу гроші да в болото тягу,
Скорійше води напився, прогнав трохи снагу...
Дак і вір оцім Остапам! Чвалаями й ходять,
Зовсім вони не учені, а бісів проводять. 4)
Остап 5) після росказав,6) який був чортяка: 
Кострубатий, 7) із рогами, чорний як собака.
Зуби, як ікли свинячі, в с і 8) стреміли,9)
Такі, як у вола, уші,— тільки вниз висіли;
Х віст  загяутий у каблучку, козиніі роги,
Морда гидка, препогана і кінськіі ноги;
Шия в його дуже довга, як верблюд горбатий, 
Страшно на його і 10) дивитьсЛ, увесь волохатий.
Двое очей в його лобі: и ) одно превелике,
Як жар було червонее, а маленьке дике.
Він так ходить, як би ведмідь, як циган спиняе12}. 
Приступить неможна близько, бісом і воняе.
Руки в його дуже довгі, когтів по чотирі,
I моргуля превелика саме серед гири.
Язик теж в його предовгий, через губу висить;
Знай, тупае, не посто'Гть, мов би глину місить.

№  / 7 . К охання  13)

Світить місяць, да не гріе; 
Мороз пече, вітер віе.

' )  іЬі<і. — собі.
3) іЬіё.— одняло.
3) № 2  і 3  сліпим.
4) Кінець поезі'і приводимо по рукописові № 2, бо в № 1-ому нема. Два ціх 

стоять у Петрова і Франка аж в кінці.
г’) Л» 3 — тут стоТть окрема назва вірша: „Описаніе чорта, видѣннаго Остапомъ."

й) № 3 — росказував.
7) Петров— волохатий.
*) № 3 -  зверху.
9) Далі у Петрова нема аж 6 віршів.
Ю) № 2—й.
И) № 3 — в лобі.
12) Далі у Петрова нема 4  віршів
13)  В  рукописові № 1 цього вірша нема.— В  рукописові № 2  цей вірш помі- 

під № 4 , — а в рукописові № 3 — під № 5.
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Дме хтось тройкою такий 
До дівчини, що кохаю,— х) 
Хтось такий, того не знаю, 2) 
Що милая не його.
Коні добрі орчакові 
Крешуть огонь об підкови, 
Морди тягнуть по землі.
На аршин повитягались, 3)
У калучки позгинались,
Біжать, летять, як стріла. 
Коренний дзвоночком дзвонить, 
Машталір його погонить.
Сані тільки аж гудуть 4);
Коні хочуть вже 6) оддихать, 
Комусь ще 6) далеко іхать. 
„Погоняй скорійше, ну!
„Не надержуй орчакових, 
„Пропадуть, дак купим нових: 
„Скучив дуже без і"Г!..“
Серце б’еться, замірае,
А того воно не знае,
Що милая не його.
Серце в грудях задріжало,
Я к вже хутор видно 7) стало,
Де милая його жила...
Живо під рундуком стали.
Коні добріі' домчали,—
Мокрі були, мов з води.
Скочив а саней, обтрусився, 
Кругом себо оглядівся 
Да й подумав про себе:
Як ввійТи, як поклониться,
Я к на милу подивиться,

! )  № 3 — кохае
2) К» 3 — не знае.
3) № 3 — повитягали.
4)  № 3 — гу д я ть .
5) N5 3 — „ в ж е “— нема.
®) № 3—  же.

7) № 3 — видно.
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Що до ми л оі сказати?
Спитаться: „Чи правду кажуть,
Що з другим и руки зв ’яжуть,
А мені, бач, дак— прощай"... 
Ввійшов в хату. Батько й мати 
Стріли його, шанувати *)
Почали, як було уперш 2).
Про те, про це розмовляли,
Усим добрим частували,
А мило'Г не було.
Зразу двері одчинились, —
Ноги так і затрусились 
У того, хто іі ждав.
ІІавою по хаті ходить,
Голоском так і виводить,
Мов кроппв’янка 8) в кущі.
Батько й мати вийшли з хати,
Він став з нею розмовляти 
Да й питаеться, чи так,
Що все лю де4) йому кажуть,
Що з другим ій руки зв ’яжуть,
А йому, бач, дак 5) гарбуз. 
Червона, як квітка, стала.
Спершу трошки промовчала,
А після сказала так:
„Хто тобі оцее каже,
„I хто мені руки зв ’яже 
„3 другим із ким, не з тобой?..“ 6) 
Прийшли тітки, 7) батько й мати: 
Годі, милий — „розмовляти!"— 
Милая сказала так.
—  „П.сня гарна, да не тая,—
Він сказав,— це вже другая,

1) № 3 — шануваться.

2) № 3 —  сперш.
3) № 3 — кропив'янка мов.

4) № 3 — Люде всі
5) № 3 — так бач.
*>) Франко —  як не з тобою.

№ 3 — прийшла тітка.
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„Що колись співала ти...“
I знов стали балагурить,
Хто у винниці де курить,
Скільки хто доходу взяв...
„А в вас виннички немае,“— 
Батько знов його питае.
— „Нема, треба ще зробить!..“
А тітка дак все сокоче:
„Хто за його иіти схоче,—
„В його худоби нема,
„А в цього ж ^  багацько грошей, 
„Подивиться, дак хороший,—
„Іди лучче за того“...
От він, трошки посидівши, 
Подумавши, розсудивши,—
„Пора,—каже,— до двора!.. 
Прощавайте!..“ „Проіцавайте!
„На здоровья поживайте!..“
Коней даром потомив.

№  і 8 . Д о  коня 2).

ІДо, мій коню, що, мій добрий, 
Годі гарцювати,
ІІо байракам, через рови 
Годі вже стрибати,
Як було колись стрибаеш,
Я к було гарцюеш,
Хропеш, іржеш, під собою 
I земаі не чуеш.
ІИовковая твоя грива 
3  вітром розмовляла,
Удила в зубах скрипілп,
Збруя вся трііцала.
Не зарж ет уже тепер 3) так,

' )  Франко— того.
-) В  рукописові Л'» 1 цього вірша нема. В  рукописові № 2  цей вірш поміще- 

но під № 6, а в рукописові Де 3  —  під № 7.
3) № 3 —  „тепер" —  нема.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ЖИТТЯ І ТВОРІІ ВІЕТОРА ЗАБІЛІІ. 145

Не пирхнеш піздрями,
Не вириеіп у коліио 
Ямки під ногами.
Тепер ледве ноги тягяеш, 
Голову схиливши,
Не весело і дпвишся,
Три дні мов не івітіи.
Де ж та сила, що носила 
Тебе в чистім полі,
Як яструба моторного,
ІЦо живе на волі?...
„Літа літа все забрали, —
Кінь сказав, мовчавши, — 
„Колись носивсь під тобою, 
„Голову піднявши.
„Залізо в зубах скрппіло, 
„Поводи ірвались, ■—
„Тепер сіна не вкушу вже:
„Зуби поз’Удались.
„Шерсть, як стерня, піднялася, 
„Не така вже стала 
„Мнякесепька, гладесенька,
Як колись бувала“...
— Правду, конику, ты кажетп, — 
Літа все забрали.
Як здумаеш, під Москвою 
Як колись стояли,
Гарно — весело жилося, 
Відкилься 2) все бралось!
Серце нудьги не бачило,
3  горем не стрічалось.
До циган було поідеш,
Пісень заспівають,
Загаркають, затанцюють,
Душу потішають 
Йнколи і так траилялось:
Все позаставляеш,

!) №  3 —  ти.
-)  № 3 —  відкіля.

Т б м ъ  93. —  М а й - ію н ь  1906. 1— 10
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Копійки нема в кишені, 
Байдуже, — гуляеш.
Тебе було осідлають,
Я на тебе сяду 
Шабля з боку брязкотіла, 
Ментик літав ззаду.
Минулося — не вернеться 
Уже серцю х) радість. — 
Пройшли літа молодіі', — 
Вже приходить старість.
Тобі, коню, усе не так, —
Ти горя не знаепі:
Овса трошки да водиці,
Дак ти й не скучаеш.
А тут думки, а тут серце 
Як почнуть змагаться,
На іцо літа погубив так:
Ім вже не вертаться,
Як тій воді, що весною 
3  під снігу іллеться,2) 
Хлюпощеться по ямочкам, 3) 
Неначе сміеться;
Несе, що іій попадеться, —
Де схоче, покине, —
Да не довго попограе,
I сама погине.
О, як бы тая водиця,
Да де зуиинилась! .
Не одному б в жарке літо 
Вона'б  пригодилась.
Як би й ти не такий щирий 
I я не завзятий, —
Не прийшла б ще наша пора 
Да так размовляти.
Люта доля щастя мое 
Кинула у воду

*) Мё 3  —  серце.
2) Франко - -  Із під снігу ллеться.
3) № 3  —  ямочках.
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В глибокую -да й сказала: 
„Шукай собі броду!“..

№  ід. Сорока ’). 

в

Сорока в дворі скрекече,
Гостей возвііцае...
Ждала дівка козаченька,
Которого 2) кохае.
Ждала, ждала, виглядала,— 
Миленький не Тде.
Мабуть, тоді він вже буде,
Як місяць ізійде.
Зійшов місяць вже й високо, 
Зіроньки блищали,—
Виглядали карі очі,
Да й плакатп стали.
Г ір т е  горя, гірше нудьги 
Того дожидаться,
Хто па цілий вік поклявся,
Щоб із ним кохаться.
Місяць ясний закотився,
I зірок немае.
Не спить дівка, плаче, бідна,
За милим скучав.
Встала мати: — „Вставай, доню!, 
Зовсім вже світае“...
А та, бідна, ще й не спала: 
Слізки утирае.
—  „Мамо, мамо! Я  не спала"... 
„Що ж, доню, робити?“ 3)
— „Всю ніченьку проплакала, 
„За милим тужила“.
„Доню, доню, слухай мене,
„В тугу не вдавайся.

1) В  рукописові Л» 1 цього вірша нема. В  рукописові Л» 2  цей вірш поміщено 
під № 7 ,  а в рукописові Л» 3 — під № 8.

2) № 3 — котрого.
3) Франко— робила.
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„Коли він тобі невірний,
„То й не сподівайся г).
„Без сороки, що скрекече, 
„Вірно як кохае,
„Прибіжить до тебе, доню,
„Бо й він теж .скучав". 
„Голубонько моя мати,
„Серця не прив’яжеш.
„Так і бьеться, так і рветься;— 
„ІЦо робить не энаеш!...“

№  2 0  Д о  невірноі 2).

Було б шануваться.
3  другими не знаться,— 
Жили б, жили б ми з тобою, 
Як би 3) серце з 4) душою.
А то тобі, як новенький, 
Зараз тобі і. миленький.
Мене зараз покидаеш,
Мене зовсім забуваеш,
А божилась і клялася,
Що зовсім ти оддалася 
Мені з тілом 5) і з душею 
I що будеш вік моею.
Ти ніколи не кохала 
Мене так, як ти казала.
Що ж робить? Не маю долі, 
Деревинка як у полі.
Вітер віе, йом.у важко,— . 
Сонце пече, йому тяжко. 
Холодку йому немае,
I ніхто не підиірае.

!) №  2 — сподівався.
2) В  рукописові № 1 цього вірша нема. В  рукописові Л» 2  цей вірш поміщено 

під № 8 ,— а в рукописові № 3 — під № 10.
3) №  3 — „би“— нема.
4) Ф р а н к о — із.
5) №  3— з серцем.
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Не росте воно *) й високо,
Не росте воно 2) й широко: 
Всякий його, знай, чипляе: 
Воно скоро й погибае:— 3) 
Проживаю вже піввіка,
Да не найду долі,—
Ж иву в світі, безталанний, 
Гірш, чим у неволі.
Добрі люде мене знають,— 
Бога почитаю,—
За що ж цілий вік невірну, 
За що я кохаю.
Тяжко серцю, як здумаеш,
Як вона клялася,
ІДо і серцем і душею 
Мені оддалася.
Ой коли б да те вернулось, 
ПТо з воза упало,—
Коли б тее вернулося,
ІЦо серцю казала.
Вона мені, невірная,
Слізьми обливалась,—
Тепер мене покинула,
3 другими спізналась.
Може б, іще хоч; під старість 
Пожив хоч годину,
Коли б доля оглянулась,
Як на сиротину,—
Де ж і"Г тепер 4) шукати, 
Коли з воза спала 5),
Коли мене з-роду, з віку 
Вона не кохала?—
Може, хто найшов ту долю, 
Що з воза упала,

' )  ЛЬ 3 — вона. ѵ
2) № 3 — й вона.
3) В  рукописові № 3  і у Франка е зайва  строфа: „Лихо мені в світі да й 

т ільки “ ...
4) Ф ран ко —тепер  и.
•') № 3 — впала.
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А моя нещасна доля 
Навіки пропала.

№ 2 1 . * # * *).

Пускай надъ твоей душой раздается 2) громъ 
твоихъ дѣйствій противъ меня!...

Пускай громъ праведный 3) души укоритъ тебя за т: 
дѣйствія и пускай люде 4) тебя осудятъ!

Пускай тоска отъ моей души перейдетъ на твою
душу; но у тебя нѣтъ души и не будетъ!...

№  22. Осінній вітер. 5)

Не так уже сонце світить,
Не так воно й гріе.
I вітерок не тепленький, 
Холодний вже віе,—
Не весняний, що од серця 
Тугу як би зносить,
А осінній, що у лісі 
Мов би хто голосить.
Із дерева лист зривае, 
Дуброва пустіе.
Світить сонце, тее ж сонце,— 
Та— ба—вже не гріе,
Пора прийшла,— зіма близько, 
Осінь наступила.
Пора прийшла і дівчині, 6) 
Дівчина змарніла:

1) В  рукописах № 2  і 3  зараз же після вірша „До невірноТ” стоіть 
москоВська приписка.

2) № 3 — раздастся.
„ 3 ) № 3 — праведной.

4) № 3— люди.

5) В  рукописові № 1 цього вірша нема. В  рукописах № 2  і 3  цей вірш 
міщено під №  9.

6) №  3— дівчина.
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П о в і і і  груди лебедині 
Не такі вже стали,
Біле лице учориіло, г)
Очиці злиняли.
Цвіт, як небо, були вони,
Я к зірки блиіцали.
Тепер вони потемніли 
Тепер плакать стали 
За очима, за бровами,
За личевком білим,
За літами молодими 
Да за серцем щирим,
Що кохало, 3) що кохалось 
В радощах, не в горі,
Що красіло, 4) красувалось,
Як сонечко в морі.
Зіма люта перестане,
Вітерок повіе
Теплесенький, гарнесенький,— 
Все зазеленіе.
Тее ж сонце знов засвітить, 
Тее ж ізнов гріе;—
Тая ж дівка, тая ж сама 
Білын не молодіе;
Із радощей серце в грудях 
Білыпе не забьеться,— 
Подивиться дівка в воду, 
Гіркими зальеться.
„Не вертаться весні твоій,—
Я сказав дівчині,—
Як у лузі серед зіми 
Не цвісти калині!“

1)  Франко— почсрніло.
2)  Франко— почорніли.

3) № 3 — кохаю.
4) №  3 — красиво.
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№  23. Пугач. ^

Близько мене стогне пугач 
Саме серед ночі,
Віщуе він несщасному 
Скоро закрпть очі.
— Стогни, пугач, стогнп, 2) сірий, 
Да над головою:
Мабуть, ГГ прийшла пора 
Присппать землею.
Сумно стане, як застогнеш,
Душа аж трепеще,—
ІІодумае, на тім світі 
Чи не бѵде лехче.
На цім світі серце мое 
Радощей не мало,—
Воно зроду веселоі 
Пісні не сшвало.—
Не стогни над тими людьми,
Котрі веселяться.
Нехай вони соловейком 
Будуть забавляться.
А стогни ти над такими,
Що долі не мають,
Цілий вік котрі, сердешні,
Плачуть да скучають.
Ти ж у мене на могилі,
Любий соловейко,
Щебечи, як сонце зайде, 3) 
Щебечи й— раненько.
Дітки й жінка на могилі 
В мене не заплаче,
А невірная 4) із радощей,
Може, ще й заскаче.

1) В  рукопиоові №  1 цього вірша нема. В  рукописові № 2  цей вірш помі- 
щено під № 12, а в рукописові № 3 — під Л» 16.

2) Франко— стогне пугач, стогне сірий.
3) Франко— зійде.
4)  № 3 — невірна.
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Нехай сердце в невірноТ 
На пшатья ірветься,
Нехай правда перед нею
В  вічі эасміеться
Да і скаже: „Ти ж клялася,
„По правді кохаеш,
„Тепер дивишся у вічі,
„Мене й не пізнаеш,
„Бо я—правда, а ти — кривда, 
„Дак так ^оставайся.
„Кохай, цілуй, кого хочеш,
„8 о мною не знайся!.
— А ти, любий соловейко, 
Співай над труною:
Візьму ]) свое горе 
В  могилу з собою.
Пугача мені не треба,—
Нехай вже не стогне,—
Нехай в мое'Г невірноѴ,
Нехай серце сохне.

№  24. Гол уб. 2)

Ой застогиав голуб 8)
У темній дуброві, 4)
На голлі сухенькій, —
Ой заплакав тяжко 
Гіркимп сльозами 
Козак молоденький.

Ой застогнав голуб 5) 
У темпій дуброві ,;) 
Неначе в неволі,—

*) Франко— Ой візьму я...
2) Цього вірша в рукописові № 1 нема. В  рукописові № 2  його поміщено 

під №  14, а в рукописові № 3 — під № 2.
3) № 3 — голубок.
*) № 3 ,  „Л а ст ів к а "— дубраві.

5) № 1— голубок.
6)  № 3 — дубраві.
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Т О Н О К .

Ой заплакав х) тяжко 
Козак молоденький 
По неіцасній долі.

Ой застогнав голуб, 2)
Аж лунь застогнала 
У  темній дуброві, —
Ой заплакав тяжко 
Козак молоденький 
Да ще й кучерявий. 3)

„Ой чого ж ти, голуб. 4) 
„Да так тяжко стогнеш?“ 
Козак попитався.
— „Того, козаченьку, 
„Того, курчавенький, 5) 
„ІЦо я спарувався,—

„Да не пожив літа 
„3 сизою своею:
„Ястреби убили;
„I діток ми малп 6)
„Двойко малюсеньких, 
„Згодувать не вспіли.

„Погинули й дітки 7)
„За сизою скоро. 8)
„Я отогнать остався,—
„I воля не мила:
„Нема уже 9) білыпе, 
„Ким я утішався,— 10) 

„МилоіТ1) немае.
„Лунь зо мною стогне.

! )  № 3 — застогнав.
2) Л» 3 — голубок.
3) В  „Л астівц і“ зовсім нема ціеТ строфи, —  там замісць неТ стоіть ря*

*) № 3 — голубок.
3) № 3 — кучерявий.

6) „ Л а с т ів к а "— придбали.
7) № 3 — діти.
8) , Л а с т ів к а “— за милою швидко.
9)  „ Л а ст ів к а “— того.
,0) іЬісі.— п отіш ався .
11) іЬісі.— сіроТ.
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„Це моя утіха 
„У лютому горі,
„В нещасній годияі:
„Стогне, хоч без лиха.“

„— Чого ж ти у лісі, 
„Голубчику сизий?
„Ти б лети в у поле.
„Ти тут один сидиш,
„Там би найшов стадо,— 
„Може б, прогнав х) горе." 

„Що стадо поможе 
„Мені бідоласі?
„Там усе чужіі.
„Одняли у мене 
„Вірную 2) і рідних 
„Вороги лихіі.

„Коли суха вітка,
„Котра підо мною,
„Знов зазеленіе,—
„Тоді сиза буде 
„3 рідними до мене,
„I серце зрадіѳ“.

Да й 3) застогнав дуже 
I сплеснув крилами,
Аж лист 4) стрепенувся,— 
Полетів по нущі.
Більш на тую вітку 
Він не 5) вернувся.

Тоді козак сказав:
„Треба забувати,
„Котру я кохаю,
„Бо й 6) мені так буде, 
„ІЦо жінку із дітьми 
„Вмісті поховаю,

*) Франко— пройшов.
-) „ Л а с т ів к а "— голубку.
3) „Л а ст івк а “ — та й.
‘ I ІЪ Ы — ліс.
5) № 3, „Л а ст івк а “— він і не.
6) „ Л а с т ів к а "— і.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



156 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

„Бо я без худоби. 
„Може, дітки будуть,— 
„Хто ж іх нагодуе?“ *) 
Козак той у світі,
Як голуб в діброві, 2) 
Стогне да сумуе!..

№  2 ) . П ал ій  3).

Іде військо запоріжське,
Під небом 4) куріе.
Куди ведеш, атамане,
Козаків, Паліе?
— „Де старшина звелить мені 
Ворогів рубати,
Там і будем, бо за віру 
Не страшно вмірати.
Я  присягнув, я поклявся 
Царю з козаками 
До послідней каплі крови 
Биться з ворогами.
Покидаем жінок своі'х,
Діток, батьків рідних.
Ми вже себе не жалуем,—
Нам Тх жалько бідних“.
Козак був моторний ГІалій,— 5)
ІЦо вже і казати,—
Вірний, чесний, бравий хлопець,— 
Трудно й змалювати.
Громив турків і татарву,
Рубавсь з поляками й),
Соколом літав усюди

! )  Франко —погодуе.
2) № 3 — дубраві.
3) Цього вірша в рукописові № 1 нема. В  рукописові № 2  його поміщено 

під № 15, а в рукописові № 3 — під № 14.
4) М 3 — під небо.
5) Франко— Палій моторний.
6) Франко— парубками.
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Над іх головами.
Гарцював він на конику,— 
Коник иід ним зміем 
Красувався, підскакув,
Що був під Паліем.
Був він батьком козаченькам, 
Сином землі рідній.
Погубив його на-віки 
Мазепа завидний.
Підставляв він своі груди, 
Смерти не боявся,
Через добрість, через вірність 
В ланцюги попався.
Зовсім його ізкували,
Повели *) в чужину...
Чи вже лехко кидать було 
Рідну Укра'Гну?...
Чорні брови, чорні уси ‘2) 
Зовсім посивіли,
Тоді його сердешного 
Із 8) неволі пустили.
А все-таки з підмогою 
На коня зібрався 
I в-послідне на козаків 
Атаман озвався:
„Ходім, братці, против Шведа, 
„Ходім за Полтаву, 
„Шаблюкою із старіст’ю 
„Махну ще на славу.
„ІЦо та слава після смерти?— 
„М енте *) каплі в море. 5)
„Як би в світі пожить можна, 
„ІДоб не гризло горе!1*...
Де те військо запоріжське,
Де те, що куріло?

! )  № 3 — повезли.

2) № 3 — очі.
3) № З - з .

4) Франко— лехче.
5) № 3 — в морі.
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Де Палій наш чорноусий?... 
Усе вже потліло,
Нема вже того нічого, 
Прахом розлетілось,—
I кістки !) тан не влежали, 
Де чи'Гм хотілось.
Курява тая з-під неба 
Горою спускалась,—
ІІісля 2) на землю припала 
Да землею й осталась.
Може, й то куріла слава 
По-над козаками 
Яких-неОудь панів князів? 
Тепер під ногами...
Бо всі, іцо 3) живуть у світі, 
Що вони такее?
Земля, курява і слава,
Ніщо не 4) другее.
Бо над всіми заспівають: 
„Земля,—в землю й піде".
I повстаем тоді колись,
Як Христос знов прийде.

№  26; О так усе в світі. 3)

ІІовіяли вітри буйні 
Да над синім морем, 
Забилося серце мое 
Перед лютим горем. 
Повіяли вітри буйні 
3  холодного краю, 
Розлучили з дівчиною,

I) № 3 — кісточки.
3) № 3 — після й.
*) Франко— хто.
4) ІЬісі.— і н іщ о.
5) В  рукописові .М' 1 нема ціе’і поезіТ. Н а зву  беремо з рукопису Л° 3, в яко- 

му цей вірш поміщено під ЛЬ 27 .  В  рукопиоові Л» 2 цей вірш поміщено під Л» 16.
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Котру я х) кохаю.
Да не вйри, люде зліі'
Мені це зробилн:
Сами мене звели з нею, 
Сами й розлучили. 
Перестали вітри буйні, 
Всюди стало тихо,—
А у мене неіцасного 2)
Все на серці лихо.
Як листочок одірваний 
Зелений весною,—
Я к травиця покошена 
На зарі косою,
Поки роса не обсохне,
Потп й зеленіе,—
Не ростиме 3) вона більше, 
Як сонце пригріе. 
Нескошеная *) травиця 
Сонечка бажала,
А тепер на тее зійде,
Щоб скорій зав'яла.
I 5) листочок зелененький ®) 
Зсохне й пожовтіе,—
Так і мое серце бідие 
Молодим змарніе.
I в мене неначе в грудях 
Да щосъ 7) одірвалось,—
Не лехче мені на серці,
А ще гірше сталось. 8у 
Очі мавши,.я не бачу 
Радісного в світі.
Все обридло, все огидло,—

1] Франко— котрую...
2] „ Л а с т ів к а "— бідолахи.

3] Франко— ж.
4] № 3 — нескошена.
5] ЛЬ 3—а.

®) „ Л а с т ів к а "— одірваний.
' )  Л^ 3 — що.
8) В  „Л астівці“ далі все ,  крім останньоТ строфи (чотирі вірша), пропущено.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

Не хочу білып жити.
Ніч темная мені як день,
А місяць як сонце.
Плачу, плачу один, бідний, 
Сівши під оконце.
Чого?—спітаються у мене.—
Я і а) сам не знаю:
Чого серце тяжко бьеться,
Чого я бажаю?..
Любив, кохав я дівчину,
I вона клялася,
Що кохае мене 2) дуже,
Далі й продалася,—
За худобу проміняла!
Серцю було тяжко:
Я кохав П по правді,—
Забуть було важко.
Не раз плакала зо мною,
Не раз. і сміялась,
Казала, що тільки в світі 
Мною і втішалась.
Як побачу було слізки,
В грудях важко стане,
Прошу було: „Не плачь, серце! 
Поки перестане.
За те яг бѵло, як веселу 
Да а) я И стріну,— 
ІЦасліівійший всіх на світі 
Був я в ту годину.
Тепер бачиться ніколи 
Не хочу я з нею,—
Не люблю я людей в світі 
3  такою дуінею,
Що божаться не по правді 
Да душу ламають.
Такі уже ніколи 
Добрі не буваюгь.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ЖИТТЯ I ТВОРИ ВІКТОРА ЗАБІЛИ. 161

Дак не цее серце мое 
Дуже так турбуе,—
Не од цього душа моя 
Бідная сумуе.
А такий вже уродився 
Мабуть я на світі 
Безталанний і безщасний, 
Щоб вік свій тужтиАт...
Ой повійте, вітри буйні! *) 
Застогни, дубрава!
Нехай піде на злих людей 
Всюди худа слава!..

№  2 7 . Туга серцч. 2).

Літа моі' молодіт,
Вам вже не вертаться!
Душі моій прийшла пора 
Слізьми обливаться.
Серцю мому, як хотілось,
Так не удалося:
Схаменулась, 3) стрепенулась, 4) 
Кров’ю запеклася. 5)
Одно мені теперь в світі 
Тільки вже зосталось,
Щоб скоріше серце мое 
3  світом попрощалось.
Кохав дуже я дівчину,
Як росу травиця,
Як голубку голуб сизий 
I як волю птиця.
Гарно пташечка співае,
Як живе на волі,—

‘) Франко— Ой повій же, вітре буйний...
2) В  руколисові № 1 цього вірша нема. В  рукописові № 2  його поміщено 

під № 1 8 ,— а в рукописові ЛЬ 3 — під ЛЬ 16.
®) № 3 — схаменулось.
4) ІЬісІ.— стрепенулось.
5) іЬісІ.— запеклося.

Томъ 93. —  Май-іюнь. 1906 .  ! -  11
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Гірко живе той у світі,
Хто не мае долі.
Доля, доля! *) скажи мені, 
Де тебе шукати?
Оглянься хоч раз на мене, 
Як на сина мати,
Пригорни мене до себе, 
Пожалуй на старість,
Щоб пізнала душа моя, 
Що то в світі радісгь...

№ 2 8 . Д о  батька. 2)

Тату, тату ріднесенький!
Хіба ж ти не знаеш,
Що я все те роблю тобі,
Що ти мені скаж ет?
Молюсь Богу щирим серцем, 
Як спатки лягаю,
На колінках 3), тату рідний,
I як уставаю.
Я не журюсь, татусеньку,- - 
Це 4) так прихилився,
ІТТоб на тебе, ти мій рідний, 
ІТТоб я надивився.
Чого мені ще скучати?
Я  ше погуляю...
От, як ти мене покинеш,
Тоді заскучаю.
Може, ти мене сховаеш, 6)— 
Бог про тее знае,
Хто— чи батька, хто—чи сина

*) Франко— доле, доле.
а) В  рукописові № 1 ціеТ поезіТ нема. В  рукописові № 2  ТТ поміщено під 

№ 19, а в рукописові № 3 — під № 24. У  Франка з початку цього віріііа стоТть 

1 6  рядків з другого вірша („До си н а “— № 30)
*) №  3 — навколішках,
*) Франко— а.
5) ІЪісІ.— покинеш.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ЖИТТЯ I ТВОРИ ВІКТОРА ЗАБІЛИ. 363

Скорій поховае.
Чого ж ти, мій тату рідний, 
Чого зажурився?
Чого ти теперь на мене,
Чого ізхилився?..
Що ти казав мені, тату,
Я усе те знаю:
Богу молюсь, Бога боюсь, 
Царя почитаю:
Він—як рідний усім батько, 
Сирот воспитав,
За те його увесь народ,
За те прославляв.
3  недобрими людьми в світі 
Знаться не буду.
Б ога буду бояться,
Тебе любить буду...

№  29. *** х )

Вот тебѣ, мой друг сердечный, 
Ангел сердца моего,— 

Разбери сей стих чудесный,— 
Я дарю тебѣ его.

№  3 0 . Д о  сина. 2)

Лялько моя рідненька, 
Чого зажурилась. 
Головкою кудрявою 
На руки схилилась?
Рано, серце, рано, пташко, 
Тобі горювати.
Треба тільки в твоі' літа,

' )  В  рукописові № 3  після вірша „До батька" стоТть оця московська при
писка. Мабуть, вірш „до батька" був комусь присв'ячений, і це— текст посвяти.

2) ЦіеТ поезіі’ нема ні в рукописові № 1, ні в рукописові № 3 . — В  рукопи- 

сові № 2  и поміщено під № 20.
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Грати та співати.
Хіба серце твое чуе 
Батькову невзгоду?
Не журися, моя лялько,
Та молися Богу!
Не дасть Він нам загинути, 
Нас Він не загубить:
Хто віруе в Нього щиро,
Того Сам Він любить.
Коли, Бог дасть, мій синашу, 
Поживем на світі,
То б.агацько ти пізнаеш 
Тоді в наші літа:
Будеш всьому учитися,— 
Учись, не заучуйсь,—
Люби Бога білыне всего 
Та й нас старих слухайсь. 
Людей люби, як тих братів, 
Дурням не потакуй.—
Коли тобі зло сподіють,
Ім добром віддякуй.
Коли горе зострінеться,
Люде покепкують,
Буде тяжко, буде важко,
В сі тебе зопсують,—
Не плач тоді, не журися:
То все не по*мога.
Терпи горе, мій синочку,
Та надійсь на Бога.
Не видавай Лукавому 
Серцем совладіти,—
Нехай буде те серденько 
Вірою зогріто.
В  горі тяжкім із сльозами х) 
Помолися Богу:
В Нім единім найдеш силу, 2)

! )  Ці шіснадцять віршів, що йдуть далі, у Франка долучені до вірша „До 
батька* (№  28) ,  яко початок того вірша.

2) Франко— В Нім Однім найдеш ти силу.
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Вірную помогу; *)
Він, Отец наш милосердний, 
Діток не заб.уде.
Помолися, і на серці 
Веселійше буде.
Коли будеш шанувати '
В серці своТм Бога,
Так не бійся ні невроди,2)
Ні злого ворога!
Отак дія, мій синочку,
Не раз ти згадаеш 
Свого батька старенького,
I спасибі скаж ет.

•Л? 3 1 . П існ я . 3)

Послухайте мою пісню,— 
Я  вам засніваю 
Про гарную дівчиноньку, 
Якую я знаю:
Русявая, круглолиця, 
Очиці чорненькі, 
Моторная, як на диво, 
Ротичок маленький;
Як квіточка хорошая,
Я к туполька статна 
I як лебідь білесенька, 
Зовсім уся знатна; 
Губоньки—як би намисто, 
Що добрим зоветься; 
Сонечко неначе зійде, 
Вона як сміеться.
А як пісні заспівае, 
Солов’я не треба:

1) Франко— підмогу.
2) ІЬісі.— а ні з году.
*) ЦіеТ поезГі нема ні в рукописові М» 1, ні в рукописові№  3. 

X» 2  Ті поміщено під № 24 .

В  рукописові
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Слухаеш, не зеаеш, де це, 
Неначе хто з неба.
Бачуть усі, бачу і я,
Та, ба, не вертаться 
Літам моім молоденькім, 
Щоб поженихаться...
Ой, не хочу співать білыне, 
Боліть серце буде!
Воно й так свого нещастя 
По-вік не забуде...

Л? 3 2 . ГНснч. 2)

Не плач, дівчино,
Л  о своій ти 2) долі, 
Що не вийшла заміж, 
Зате ж ти на в о л і3), 
Я к пташечка 4) тая, 
ІДо всюди літае,
В зеленім садочку, 
Сидить да сп івае ,5) 
Собі щ ебече,6)
Якую знае,
Якую серденько 
Снівати бажае.
А вже в неволі 
Не заспівает 
Такую пісеньку, *
Як сам бажаеш.
I ти ж на волі 
Дак веселиться

! )  В  рукописові № 1 нема ціеТ поезіТ. В  рукописові № 2  ТТ поміщено під 
№ 2 5 ,— в рукописові № 3 — теж,— У  Франка по два вірша з'еднано в один,— ця поезія 
у нього в двох варіантах. (А. і Б.).

2) Франко А.— „ти“ нема.
3) Франко Б. — бо ти в неволі.
4) ІЬісі.— пташка.
5) Франко Б .— далі нема аж 21 рядка.
6) В  рукописові Забіли, який зберегасться у Чернигівському музеТ Тарновсь

кого (№ 9 9 1 ) ,  далі нема восьми рядків.
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Треба, дівчино, х)
А не журиться. 2) 
Слухала дівка 
Да й плакать стала, 
Деле, 3) сердешна,
Так і сказ ала:
„ІІташка співае,
„Що пару мае,— 
„Діточок, милого 
„СвоТх втішае;
„А я співаю, 4)
„Бее серцю 5) важ ко:в) 
„Без пари 7] на світі 
„Жить дуже тяжко. 8) 
„Хто що порадить,9) 
„Хто пожаліѳ,
„Як душі тяжко 
„I серце боліе?
„А ти, козаче,
„Горя не знаеш,
„Од того й пісеньку 
„Свою 10) співаеіп.“
„— Ой, дівчинонько,11) 
„Дівчино мила!
„Хто ж це 12) співае? 
„Віхтор Забілла, 13)

! )  „Черниг. м у з“— до-віку.

2) Кінця цього вірша нема в рукописові № 3. Замісць цього кінця, там— час-  
тина вірша „До си на “,— починаючи словами: „ В  горі тяжкім со сльозами ".. .— і 
до кінця; нема кінця цього вірша і у Франка (варіант А,).

3) „Черниг. муз.“. ~ д а л і .

*) Франко Б .— вона співае.
ь) ІЬісІ.— На серці,
6) „Черниг. м уз“— тяжко.
7) Франко Б .— долі.
8) ІЬіё.— важко.
9) іЬіё.— далі нема шість рядків.

Ю) ІЫй.— Сюю.

11) іЬісІ.— дівчино.
12) іЬЫ.— Ой хто.
13) „Черниг. м у з .“— Забіло.
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„В котрого серце 
„Билось і бьеться,— 
„Над його слізками 2) 
„Доля сміеться,—
„Бо він з душею, 3) 
„Без доли тілько,— 
„Без не'і на світі 
„Жить дуже гірко.“ 4)

№  3 3 . Р о зл у к а .5)

Нехай не жде, нехай не жде,— 
Годі сподіваться,
Щоб, як голуб з голубкою,
Так поцілуваться.
Не така була розмова,
Не так розмовляла,
Як колись мені клалася,
Я к колись мені казала,
Що кохае мене дуже,
Душі не жалівши,
Що не треба ій нічого,
Мене полюбивши.
Тепер не те, тепер друге 
Мені вже співае.
Вже не скаже: „Ти мій милий“, 
Мене ж 6) проклинав.
Що ж це таке? Чого сталось?
Худоба да гротпі
Усе роблять на цім світі,

! )  Черниг. м у з .— бо в його.
*) Франко Б. — сльозами.
3) ІЪіё— далі нема до кінця.
4) Черниг. муз.— Коло вірша примітка: „29 іюня 1857 .  Виктор Забило. Хутор 

Забиловщина. Писано вышнивкою".
5) В  рукописові № 1 ціеТ поезіі нема. Назву поезіі беремо з рукопису № 3 ,  де 

вона поміщена під № 22. В  рукописові ЛЬ 2  цю поезію поміщено під № 28.
*) Франко— „жй нема.
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За х) ними всі хороші. 
Прокляла мене на-віки 
Моя злая доля;
Не мила мені на світі 
Козацькая воля.
I та, 2) що колись бувала,
Де пісень співали 
У сяких, якую хто знав,
Про все й розмовляли,
ІІід курінем кашу івши,
ІІід чуб да в жупанах,
А все знали, що діеться 
Аж по-за Балканах... 
ІІрийми мене, сира земля 3), 
Жить не хочу білыпе!
Літа мо'і пройшли марно
I, де дальше, гірше.
От як горе досаждав,
Я к серце крушиться:
На білому на сім‘ світі 
Не знаешь, де діться. 
К и н ется , де гріе сонце, 
Хмарою закрие.—
Кинешся, де гарно-тихо, 
Буйний вітер віе.
А без сонця да на вітрі, 
Одежи не мавши,
В три погибелі зігнешься, 
Долю проклинавши.

№  3 4 . Семенова побила. 4)

У Спасівку, у жарке літо, 
Пустив Семен попасти

1) Франко — з.
2) ІЬісі.— ота.
3) ІЪісі.— земле.
4) Ціеі поезіі нема ні в рукописові № 1, ні в рукописові № 3. Друковано  

Зорі“ (1 8 9 1  р., 4 3 7 — 4 3 8  стр.).
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Свою кобилу завгороди.
Кобила була сиво! масти,
Худая, ребра, як на марах,
Що можна всі перещитать. 
Попаслась небагацько ранком, 
Потім, як почали кусать 
I оводня, і мухи дуже,
Вона і пастись перестала,
Кивала головою все;
Далі по полю пострибала:
Не вмоготу прийшлось сердешній. 
Аж путо *) на собі порвала, 
Побігла навпростець вона.
А в полі пасіка стояла.
Кобила в пасіку завернула,2)
В  куточок стала головою.
То шкурою істрепене вона,
То тупала 3) ногою.
По перемінках тупотіла,
Сама ік лісі 4) притулилась; 
Ховалась в холодок вона.
Назад, сердешна, не дивилась:
Од мух, бач, тілько обганялась. 
Того, неіцасна, і не знала,
Що в пасіці вона була,
ІЦо й близько улійка стояла.
Не довго оддихала, бідна.
Хвостом разів із п’ять махнула 
Як раз коло очка 5) в ул’І.
Бджола за ногу і вдж агнула.6) 
Кобила вся аж затрусилась, 
Зігнулася, брикнула задом, 
Роздратувала бджіл зовсім.

! ) „Зоря"— пута.
2)  ІЬісі.— зв е р н ул а .
3) іЬісі— тупае.
4) ІЬісі— до ліси.

5) ІЬі(і.— вічка.
6) ІЬій.— вджнгнула.
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Отут, як почали вже разом 
Наяровать,2) котра куди попала. 
Не встояла тоді кобила.
По пасіці побігла, скільки сил,
I ул ’і'в з десять повалила.
Не бачила воріт вона,—■
Гасала все кружка, брикавши, 
Аж пасішник проснувсь 3) Хома, 
Після обід у будці спавши.
Побіг, побачив: 4) що за лихо 
У пасіці таке случилось? 5)
Чи бджоли краде хто в його,
Чи друге що зробилось?
Прибіг— і бачить, що кобила,
Як би скаженая, гасае.
То головою кив вона,
То задом підкидае.
У зяв ломаку він скорій:
„Оце, диявольська кобила,
„ІЦоб ти пропала була 6) перш, 
ДІоки ти лиха не робила". 7)  
Почав шмагать по ребрах,
Докіль потрапила в ворота.
Аж чуб упрів і у Хоми,—
Була й йому тоді робота.
Із сиво'Г кобила стала 
Зовсім не знать якая:
Позапухали ребра всі,
Од браги мов була товстая. 
Семен ходив із оброт’ю, 8)
Кобили по полю шукавши.— 
Побачив,— з пасіки якась біжить,

1) „Зоря“— воі.
2) ІЬісі.— кусать.
3) ІЬісі. — прочнувсь.

4) ІЬі<3.— побачить.
5) ІЬій.— лучилось.

6) ІЬісі.— „ б у л а "— нема.

1) ІЬів.— наробила.
8) іЬЫ.— давно з оброт’ю.
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Коняка, голову задравши,— 
Одбігши недалечко, стала.
Семен ізпершу не пізнав, 
Ладонею *) од сонця затулився, 
Предуже довго розглядав:
, Ба ця 2), й похожа на мою,— 
Хіба в грязі де укачалась,—
Чи, може, це і не моя?“
А та кругом все оглядалась, 
Иокусаная і побита,
Насилу аж стояла.
За що й про що було і'й, • 
Сердешная,я) зовсім не знала. 
Семен розглядів, що його,— 
Сплеснув тоді руками.
Оброть надів: „Ну, сива, ну!“ 
Насилу човгае нагами 
Кобила бідна після бані,—
Не йде, а тягнеться за ним. 
Вона і тілом, і душею 
Була не винная зовсім:
Шукала холодку собі,
Од мух да 4) оводні ховалась,
Да 6) в гірше лихо ще вона 
Зовсім після попалась.
Семен свитиною укрив,
Щоб муха Уй не докучала;
А то не бачила і оводів,е) 
Насилу ноги піднімала.
Не добрела, сердешна, і додому, 
Пропала, бідна, серед поля; 
Мабуть, написано 7) і'й на роду 
Така нещасна доля.

! )  Зоря— долонею.
*) ІЬісІ.— зд аеться .
3) ІЪісі. — того вона.

4) іЬіё.— та.
•̂ ) ІЬЫ.— та  й.
6) ІЪіё.— вона ж, серешна, ледве йшла
г) ІЬісЗ.— написана.
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Семен і досі б на кобилі 'іздив, 
Я к би іспершу був укрив,
Поки ще муха не кусала,
Як скоро пастися пустив.

Нерідко в світі таке лихо 
I між людьми ведеться:
Од искри думав втікти,
Да х) в иолум’я і попадеться. 
Тоді уже брикай,
Я к в пасіці кобила,
Що й 2) до-дому не дойш ла,3)— 
Душею в полі положила.
Нехай опісля 4) воду ллють, — 
Як би іспершу пособили,—
Бо вже поможуть так тоді,
Як свитою Семен кобшіі.

№  3 3 . Д о  Ш евченка. 5)

Чого 6) ти лаешся, Тарасу?
Що не найшов в Борзні припасу,
Якого ти т о д і7) бажав?!..
Сам ти такий, як мене лаеш.
„За що?“— ти, може, попитаеш?
За те, що в хутір не забіг.
Якогось жида віз з собою 
Мерзенного і з бородою 
I через те мене минув...
Який же ти земляк, який же 8) ти писака?

! )  „Зо р я"— та.
2) І Ь і ё . - і .
3) ІЬіё.— дійшла.
4) ІЬІсі.— н е х а й  ж е  п і с л я . . .

5) Цього вірша нема в рукописах №№ 1 і 3; друковано в „Зо рі“ ( 1 8 9 3  р., 
1 0 3  ‘стр.)

6) „З о р я"— за що.
г) ІЬісі.— „тоді"— нема.
8) Франко— „ ж е "— нема.
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Неначе гнав тебе собака!
Боявся день подарувать,
ІЦоб побувать у мене в хаті,
Щоб пі^ень вмісті заспівати,
Якіі серце нам гризуть.
Ми б на бандурці забриньчали,
А циганчата б танцювали 
(Хоч би вже з лихом пополам).
Я рад би був тобі, як брату.
Як би забіг х) до мене в хату,
Неначе б сваху шанував!
В мене худоби дуже мало,
Да ще б найшли —горілку, сало,—
I з ’Тли б трошки й запили.
Да росказав би де-що гарне 
Про земляків, не іностранне,
Бо я до язиків не вдавсь...
Дак ні!... Зазнався, бач, з панами,
3 писаками, з багатирами,
А земляка дак і забув!
Бодай 2) тобі за цюю штуку,
Послали відьми тую 3) муку... 
Послухай,— зараз іскажу:
Борщу, ковбас, вареників, 4) литивки, 
Сеньхи,в) чехоні і скубрійки 
3  пів-года щоб не коштував;
ІЦоб цілий день не пив горілки,
Не довелось щоб і наливки 
Ковтнуть хоч раз один на сміх; 7)
Да щоб приснилось: 8) бужанина, 
В ’юни, лоскірка і свинина 
3  сметаною да і з хрінком;

1) № 4  і 5 —  коли б зайшов.
2) Зоря— богдай.
3) № 4  і 5 — цюю,— Зоря— оттую.
4) № 4 ,  5  і Франко— вареників, ковбас.

5) Франко— ситівки.
'’)  № 4 — сеньги,— Франко— сеноги.— № 5 сельги.
7) № 4  і 5 — хоч раз один ковтнуть на сміх.
8) ІЬісі.— приснилась.
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ОтіѴ ЩИ ІЦОб ти Ѵв *) руські,
ОтіУ соуси францюзські,
Що тільки в животі бурчять... 2) 
Лютую я на тебе дуже,—
Тобі дак, може, і байдуже,
Мене ж за серце, зачеп и в.3)
I ще скажу словце, Тарасу!
Біда жить в світі без запасу, 
Грошима люде що зовуть.
Я  б ще побув у ІІетенбурсі 
I побував б и 4) в вашій бурсі,
Що Академіей зовуть.
Побачив би тебе, Тараса,
Того,5) іцо написав Торквата Таса, 
Того, іцо славний медал’ер.
Там Григорович е добряга...
Да ще найшовся6) б чоловяга,
I серце б трошки 7) пожило...
Там Глинка той, що добре грае, 8) 
ІЦо пісень всяких віц співае,
Як би весною всі птахи!..
Дак що ж робить?.. Не маю долі: 
Ж иву у світі, як в неволі,—
Як іггашка в клітці, так і я!.. 
Співають пташки і в неволі,
Да все не так, як би на волі,— 
ІЦо аж звірі танцюють Ум9),.. 
Прощай! Не хочу білып писати, 
Паперу білып10) щоб не псувати, 
Нехай судовики псують11)!..

*) Ф р а н к о — Тв ти.. .
2) Цих трьох віршів нема в рукописах № 4  і 5.
3) Далі нема в „Зорі“ і у Франка.
4) Л» 4 ,  5 — „би“— нема.
5) іЬіё .— „ т о г о “ — нем а,
6) іЬіё, — іще б знайшовся.
7) іЬісі— трохи.
8) Далі трьох віршів нема в рукописах № 4  і 5.
9 ) № 4  і 5 — А як завиють і'м звірря.

10) № 5 — вже.
Ч ) іЬісі— пирують.
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№  3 6 . П ри подаркѣ матери колокольчика х).

Задзвони мені, дзвоночок!
Да й скажи, де мій синочок?
Може, він того не знае,
Як мати за ним скучав...

Задзвони мені, дзвоночок!... 
Неслухняний мій синочок:
Мене стару покидав 
Та й частенько запивав....

Задзвони йому, дзвоночку:
„Не пий, не пий, мій синочку!
Хіба ти цього не знаешь,
Що вік ти свій вкорочаеш?-4 

Задзвони йому, дзвоночку,
„Матір пожалій, синочку!
Живи так, як добрі люде,—
Мені в світі гарно буде!“

№ Л . % *  2)

Худоби маете геть-геть, чимало! 
Здоров’я в Бога, ви просіть!!!
Найдіть собі ви жінку вірну, гарну!!
Да з нею в світі весело живіть, живіть! 
Сто літ, сто літ!!!

! )  Під цим віршом підписано: Викторъ Забила (во второй половинѣ Іюля 
(до 27-го ) 1 8 5 5 ) .“ Цього вірша нема ні в одному рукописові, крім— № 2, в якому 
він прикладений на окремому листочку паперу.

2) Цього вірша нема ні в одному рукописові. Ми його беремо з власноруч-  
ного рукопису Забіли, який зберегаеться в Чернигівському музеі В .  Тарновського  
(№ 992) .
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№ 3 8  * * *  *)

Горілка, люлька, оселедці,
Гурки солоні і блинці,
Дівчата гарні, молодиці,
В ареники і голубці,—
I рибка платана, чахоня,
Грушевий квас, вишнівка,
Вскоромний день — ковбаси, сало 
I перегонна калганівка.

В. Мировець.

1) Цього вірша нема ні в одному рукописові. Ми беремо його з  власноруч-  
ного рукопису Забіли, який зберегаеться в Чернигівському музе'і В. Тарновського  

(№ 993) .
Томъ 93 .  —  Май-іюнь. I— 12
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