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Сповняючи висловлене в передмові до т* І Етноґрпфічного Збір¬ 

ника, Наукове Товариство імени Шевченка виступає сього року з томом 

другим. Помножити число томів етнографічного видавництва материяльні 
засоби сього року що не позволили, І сей том, як і попередній, містить 

матерняя досить ріжнородний і зібраний в ріжних кутках вашої просто- 

рої вітчияи; редакднв не бачила в тім шкоди, бажаючи заступати по 
змояї етиоґрафічпі студії цілої території українсько-руської, 

Більшу частину сього тому займає матерняя про галицьких лірни¬ 

ків, зібраний д. Володимиром Гнатюкої в іювітї Бучапькім і упорядко¬ 

ваний шш а ласкавого учаетию дра Ти. Франка, Збирач мав на меті го¬ 

ловно — представити репертуар галицького лірника, тому подав чимало 
варіантів вже звіетних звідки ннде ігєс (в збірниках Вересня, Голова ні¬ 

кого, в Вогогласішку і на.) і кілька польських віршів, що сьцівають 

руські лірники, до сього долучені цікаві звістки про житє іі звичаї лір¬ 

ників, записані від них же, і словарець лірницької потайної мови, що 

доповнює собою ранніше, зроблені збірки Боржковського, Николайчика, 

Студинського і т, і]. Вкінці додано кілька молитов і прохавь старечих 

(жебрацьких), записаних проф. В, Шухевплом* 

Замітки етнографічні з Угорської Русі представляють 
собою виїмки з етнографічної описи угорських Русин їй, зладженої для 
Ктноґрафічного Збірника сь нищенії ким з Угорської Русн о, Юриєм Жат- 

ковичом ; за згодою автора д. В, Гпапок вибрав з неї найбільш цїкаве 

з погляду етнографічного й приготував до друку. При надзвичайній 
бідності етнографічних відомостей про угорських Русинів замітки й сио- 

стережі иня о Жатковичи, думаємо, будуть цікавими її корпстними; зара¬ 

зом вони представляють як би вступ до етнографічних матернялів, зібра- 
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цих в екекуренях на Угорщині нашиті співробгшікаїш і призначених 
до оголошення в одному з близшцх томів Звірника'V) 

Том закінчують ся етнографічними матерня лади в Кубаньщшш, зіб¬ 

раним її і приготованими до друку д, Митрофаном Дикаревпм, паралелі 
в етноґрафічпої літератури подано після тексту} а в кіицї долежено по¬ 

кажчик річей і мотивів казкових. 

М. Гру шевський, 

1) При перегляд’! показалось, що деякі угорські слова й місцеві [двоїні, 
тол ко вав і взагалі а тексті і в нотках, з [сталось в статі о. Жатко ви ча непоясненнан 
і можуть утрудняти розумішів: подаємо тут їх толковашіе, зроблено дд. В, Гннткжом 
і Ю. Жатвовичом : баїа — ііедога]>кіі з люльки; бітрь — палиця; Унті я рамами — 

сподпї Обшиті ; з Страйками - иеаарубденї ; деревище — труна; дзер — сироватка; 

дзяма — борщ; змотане — розжива; кату ви - вояки; кила віє - обростає паро- 

етажі; кабель — корець; копач — патик; котити - хрестити; лабош — юрпець; 

лакітки (не лшеІтки) — ласощі; на руби — на виворіт; нянько — батько; опь — аж; 

□провід — похорон; налешіта — коржики; иантлик — стрічка; пой — іди; подолок 
перед спідниці; реклнк - коротка спита; риншаша - рижова (рисова) каша; ров- 

тн громади; ротата — яєчня; росуль — борщ з капусти; сокотати — перахову- 

вати; сукати — терти; талька (не талька) — округле юрито; твердо — старанно; 

Іовгн — Словаки; токан — рід кулеші; токмпти — аго жувати; укопати _ вибити; 

фодра — кризя, брнзжі; хаща — лїе; хертика — сухота; чакан — тонір; честовати_ 

іщшуватіі; чичка (не гичка) — китиця з квіток; ширивші — хустинка; шшшець — 

Пецеїюгиз пі^ег; ярець — ячмінь. Заразом справляємо деякі помилки- па е. Ш ряд, 

"" ЗВ‘ хорочь> треба: х орого; с. 35 р. 15 зв. надр, пташки треба плат¬ 
нії; р .13 ан. розцутута треба ро з п утнуть; 31 р 6 вік Тису треба Тиси- 

р. 1 зік блезеп ст в о треба б л а зе її ста о. 
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ЛЇ|)НИЦЬКІ піснї, молитви, слова, звістки і т. и. про лїрників 

повіту Бучацького. 

Зібрав п всрссш 1806 року 

Володимир Гнатюк. 

і. 
Деякі мгісткп про яїрптщ списані ■; оповідань лірника Якот Зла тар- 

сьтго па щюзвищв Мостила, в Жижиомнр и пов* Ііутцького. 

Як кожде ремесло має своїх „майстрів4 і „учекиків4 або „хлопців4, 
так і в лірників є. Щоби статп лірником і могти випрошувати собі ми¬ 

лостині, треба на се науки* На науку приймає ся калік між 9-30 ро¬ 

ком житя; як мас хлопець 12 літ, тогди „саки добрий4; як має 26 літ, 
то „можи сьа ще учити" і понад ЗО вже „на старий4* Як довго нринятий має 
позіставатн в науці, ее залежить від угоди; приймають на три, чотири, , 

пять, найбільше шість літ* Час науки залежить також від того, чи уче- 

ник спосібннй, чи ту мано ватин, чи більший, чп менший. Як меньшого 
приймають, то не вчать його від разу, лиш ним послугують ся, тому 
и довше він мусить бути* Старшого, поиад 20 літ, приймають на науку 
лиш на оден рік, бо „він розумши, шчо пнму того потрібно, тому сам 
на себн настиганії4* Коли на „тирмінацийу4 приймають на роки, тогди 
не жадають від ученика плати, бо він мусить послугувати; колиж прий¬ 
мають старшого* лиш па оден рік* то він мусить за науку заплатити 
20—30 зл+; як має сам гроші, то платить сам за себе, як не має, то 
платять за него ті* що єго віддають на науку, родичі або кревні* 

Хлопець мусить зіставити в науці аж до шгші.шт* Челядників, як 
при иньших ремеслах, між лірниками нота: по впзвІлцї кожднй стає са¬ 

мостійним І може йти на власну руку просити, 
і^іі'ц'рпфічніїіі ЗбЦжнн т* ЗІ. 1 
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ІІідчас „тир*інацнііі“ хлопці називають свого шефа ґаздою або 
майстром і мусять єго ві всім слухати; коли зиаидесь який неііослушиніі, 
то єго карають; коли непослушиий сильний і має тілько літ, що сам 
це дасть ся укарати, тогди оден „вчений" переказує до другого: „там 
прийди такий і такий, вія зробйу тото і тото, його майиш строфувати". 

Коли непослушиий такий появить ся, тоді другий вчений здирає з него 
хоть 2—3 риньскі; якби провинник ще й тоді не послухав, тоді змо¬ 

влявсь проти него більше „вчених" і ті чекають аж доти, доки їм ие 
попадесь в руки: тоді вже мусить те зробити, що ему скажуть, бо 
інакше то возьмуть у него ліру, розібють її навіть — але не бють про¬ 

винника ніколи. 
Час науко можна скоротити, а то коли ученпк „у добрі злагодьі" 

і слухає — на пів року, або на кілька місяців. Як не поступає собі відпо¬ 

відно, то можиа час науки продовжити, найменше на шість тижднїв, 

а найбільше на оден рік. Часом надслугуєсь шість тижднїв (більше ні) 

понад угоджений термін, але не за кару, лиш за те, що довший час 
єго нікуди не посилає ся задля якихсь важних причин, а через те учи¬ 

тель поносить страту, або ученик хорує і також причинявсь до утрати 

ґазди і т. и. 
Коли хто вчить ся за гроші, то вже тим не розпоряджує ґазда; 

він сам мусить дивитись, щоби як найскорше навчити ся; як навчиться 
за два місяці, може собі відійти, як за більше — то мусить більше мі¬ 

сяців бути у майстра. 
Наука розложена тим способом: насамперед учить ся молитов; як 

хлопець їх перейме, вчить ся просьби, дальше пісень (се звичайно иай- 

довше треває), а в кінци грати на лїрі; грати може за два місяці вивчи¬ 

тись, а часом і скорше. Перед самим відходом вчить ся таких „кавал- 

ків“: що має казати, як другого здибле, як поздоровити і т. п. Наука 
молитов треває рік, пісень так само ; може однако'ж і довше потревати, 

коли ученик не може скоро затямити. 
Молитви бувають звичайні, виняті з молптвословів, деколи сьміш- 

ним способом перекручені; з них можна найкраще переконати ся, як на¬ 

рід розуміє правдиву „руськую мову". Наведу оден лиш иримір: Отче 
наш = Вочинаш; коли я питав, що то таке Вочинаш, то мені не вміли 
відповісти. Таких перекручених слів можна навести дуже много. Крім 
того є молитви зложені самим народом, часто також незрозумілі, а го 
через свою давність. На жаль не стало мені часу записати їх усіх. 
Скількість молитов, як і скількість пісень в репертуарі залежить від 

таланту лірника. 
Коли я запитав лірника Златарського, чи трафляють ся лірники 

видючі, то він відповів: „Ту (в Бучацькі*, Тернопільськім, Чортківсг.кім.) 
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здорових льудйй инма льірииками і таких ни ириймайи сьа на льірникіу 
до науки. На Буковини було двох здорових, али і то ни знапу доповни, 

чи онй жийут, чи ни жийут*. 

Учеиика майстер висилає за милостииию, де захоче і коли захоче; 

висилає звичайно двох разом, бо оден мусить бути з них калїка (темний), 

а другий „вуджій*. „Рімного ни виеилайи сьа, бо би му ньіхто ньічо 
ни дау*. Як ученик випросить милостиню, повинен всьо віддати май¬ 

стровії. Не кождий однакож так зробить, бо не кождий має „сумльіньи*. 

Коли о чімсь подібнім дізнаєгь ся майстер, то малого вибє, великому ж 
продовжить визвілку, щоби за той час йому „надолужиу*. 

Давно міг тримати майстер по три, но чотири пари учеників; те¬ 

пер не тримає, бо „тииер сьа рахуйи кісний час*. Найбільші тепер три¬ 

має двох. ІЦо до відпоснн учительских між майстром і учеником, то 
„йак добрий учиннк, то обходит сьа з нпм добри, йак злий, то остро; 

пак час западайи*. 
Що до гри на лїрі, то на гадку Златарського тепер лїшие гра¬ 

ють, як давнішнє, „бо ти пер усьо інакши повиходило, а даунб була 
старосьвіцкі гра* ; добра гра залежить від більшої здібности лїрнпка. 
Давнїйше лірники грали по весїлях; тепер грають ще понад росийську 
границю, бо там народ „ви устидлйвий*, але у нас вже не грають. Що 
до сьпіву, то противно має ся річ: давнїйше гарнїйше сьпівали і гар¬ 

ніших пісень, яких молодші лїрппки не знають, бо „старі внмнрлн 
і с соббйу йіх до гробу забрали*. 

Про визвілку оповідав Златарськпй так: Йак учиник вйбуди три 
роки, чи кілько, тогдй випускайи сьа йиго на практикацйу, аби нізнау 
льудйй, приучиу сьа розуму, зашпарувау сьа (бо на визвілку треба мати 
трохи гроший', аби сьа убрау, аби си грошин трохи зложйу. аби мау на 
ноготові. І ііогьім майут змоуку, на котрім вітнустьі буди віізвілка. (Она 
відбувавсь завсїгди коло якогось монастиря, чн то руського, чи то поль¬ 

ського : на те не зважають). Ни клйчн сьа на вйзвілку ньі сьаких, ньі 
таких, лише котрі варт, котрі учеиьі. Запрбшуйут тогдй дьідьіу, али 
лише учених і маленько: двох, трох, більшії ньи. Иак котрйй маііи 
жінку (лірник чи дїд), то іідут обойи. Відбувайн сьа вйзвілка усе на 
гольїм нльацу при манастиру, а у коршмі ни вільно. Схбдьат сьа зви- 

чаино по вичірни, йак льуди сьа поросходьат. Притьім стирнжут сьа, 

аои ньіхто йіх ни вйіьіу, али йак увйдит, то ньічо вилйкого, бо онй 
собі позасьідайут і мало хто знанії, шчо там мйжи нйми йп. Йак сьа 
прнходит на той вітпуст і пприбуди сьа вичерньу, тогдй лайстир поси¬ 
ланії свого учиника но тих льірниках і по простаках і иаиовідайи йиго: 
Иак прийдеш (ю котрого з них), абйс сказау: Слава Йсусу Хрйсту. 
Абйс вітиовіу : субор. 
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Приходні учиїшк до льірннка ученого, іїако звичай, від майстра 
ні сланий с по кором до майстра. Приходні д неиу і повід&Ін: Слава 
Йсусу Христу, І б пре йиго за руку і повідайп ітиму: Шченьсьць Ббжи 
на субори, на торги, на здорбуйи, на усьакойи благодать, когда Хри- 
стбе показуй її путь, дорогу. Просили найетир і ііа прошу на чесьть, на 
льубоу, на визвіл ку, на кидьшюк горіуки (або: трунку). Так лрбсит ка~ 

ждого* А тон ііиму' отповіДани: Благо дару покбрни майстровії і тобі, 
товаришу, благо дару покорли за честь І за льубоу* І тогдп шпали сьа: 

А деш то, сипу, буде схід ? Там будд при манастиру пльад обібраний; 
талі сьа зьїцдшг і там одсаднт сьа тре низ господ ний і помолна сьа при 
тьїм місті Господенн і потіш часу буде трунок. Потому схбдьи сьа на 
гой пдьац при манастиру [у Чирвоноїрбдьі, Лалкіуцнх, Воківцех (лід 
Росьшоу), на Хрншчатику (па Буковині; там найбільшії) і у Гусьатя- 

пьі; де більшії іш, то йа ви знану, ііа за евбніх росиовідану] і заете- 
льунут на сьвятьі земля веретойоу і рббіїн собі трепиз. Опсаджуйут на- 

окбла тих льудей і кладут пару хльіба і сьіяь. І кладут бутльу трунку 
будь йакбго, льуб піша, льуб горіуки, хто шчо заживайп. Шче й до 
того кладут льуб чнснйк, льуб десь йакіеь вогярки; йак скоромний час, 
то кладут сир на закуску, нп тілько багато, тілько таку малу мисчину, 
ашбй то ми було, жибн аж найістн сьа, тілько жиоп було каждолу по 
крихтьі укусити, Йак жн іііх одсадйу (учинь), зачииайн свойу внзвІлку 
умоунати, Приходні і стайй коло свого майстра, а помічник йиго льяьийп 
йим\ у кил вішок трунку, А він триманії хустку у руках і той кильіїнок 
і повідай и : Мир вам от де ви І Воші нині- нові дану т: 3 пін рол приходнії. 

Повіданії другий раз: Мир вал отцбви! З миром нриходьїт, Повіданії 
третин раз: Мир вам отцбви! З миром приходнії’, Типер довідапи : По- 

удорбу Божи мир поендьашчий, Онй йиму вітповідййут: Поздорбу Божи 
мир проходьашчпй. Другий раз повідай: Поздорбу Божи мир іюсидьі- 
шчий, Оии йиму вїтяовідайут: Поздорбу Божи мир дроходьашчий. Тре¬ 

тин раз повідали: Поздорбу Боші мир ішеидьашчіш, Онй йиму вітноіії- 

данут: Поздорбу Божи мир цроходьашчий, Типер так йп: він йім зноу 
повідали: За молитвами сьвятйх отец наших, Господи, Су єн Хрйсти, 
Ьпші Божий, помилуй нас, Онп йиму вітиовідайут: Амінь. Він йім нові- 
дайи : Простії Біг за амінь, за аишіьски, божи слово. Так говориг сьа 
три рази. Потому він кажи три рази: Благословіти отцевп, Онй йиму 
вітиовідайут три рази: Бог молитвами, Типер 'він до них повідана: Вво¬ 

лити приступити бдйсчи, Оші вітиовідайут: А просим, просим, Тосдй 
він нііи той кильішок трунку, шчо ЙИГО Тримау ДО сбйі пори у руцьі 
і пускана до свого майстра у кбльіїїу; лиш іїидбя другому ни відданії, 
тілько сам вже подасть с свбаіх рук каждому у руки — шіршу кбльіііу ; 
— на другу сама собі лалпвайут, самії сьа почиетуйут. і у тім разьї уста- 
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пут і йіольи сьа Гоеиодеви і натіш дьакуйут майстровії і учшшкови: 
Благодарсм Госиодеви найвпечому, шчо Бог допоміг тобі научити сьа 
і благодарем вам, майстри, за наученьство, за хльіб, за сьіль, за честь 
і за льуббу і за той кидьшок трунку; і тобі, товаришу, абйс буу слау- 

ннй, йауний, жйжп панами, мйжи ксьондзами, лиши рольниками і мнжп 
нашим ніжним хрнстобратніїми; абйс буу елауніш но всем сьвіту, абйс 
ви жадау ньі кльіба, ньі соли, пьі усього добра, І у тьім часьі каждий 
росходні сьа у свойп і 

Иа визвіл ку иотрібує ученнк мати 2—2'/^ зл., а як дуже но бідному 
відбувайсь оші, то риньський, дванайнять шісток. ІЦа до лїрн, то зале¬ 

жить від згоди: або новому лїрниковн майстер дає свою лїру, або він 
собі купує. Добра лїра коштує 4—5 зл,; зла 2 зл, а навіть Г50 зл. 
Лїру дають робити столяревії, а іцобн знав як робити, дають ему „абрис* 
і він зробить. 

Визволеному зачинають викати, аж як оженить ся; коли ие же¬ 
нить ся, то не викають доти, доки не мине єму хоть ЗО літ. 

Як визволений вдиблесь з своїм майстром, то має питатись з ним 
після приписаної формул кц. „Мак прнхбдит на йакїмсь вітнусьтьі това¬ 
рній той, котрий вяхбдит с тоні науки, по тій визвїлдьі — бо ДО НІІ- 
звілкн то ни еьмійи сьа витатп, хіба кажи: дай Ббзкн шчісьтьа, тай 
більшії ньщ — цн жїільі на вітпуетьі, повідайи йиму перший раз: 

Слава Псу су Христу. Потому бире йигб за руку, учинь майстра пер¬ 
шого льІншого, котрий учений, най буде хто знайн звітна І повідайи 
йиму: Дай Ббжн день добрий. Гаразд сьа спало, гаразд сьа ночувало, 
гаразд сьа жинн, прозшшкайи, норавкуни, рознндуіїн; у путьагах, у до* 

рогах шчастйт, гостііт, мілость, і'адность, товариство, кольіі'ацтио, йнк 
милий Бог питанії при древіну. Коли жонатий, то пнтаіїи го: Шчош там 
льщшого на опходах ? чи здорові ґазднньи, чада чн при добрім здорб- 

уйу, домові хрншченьі, сестри, братьи, отец, мати, иак жини, чн при 
добріш здорбуйу; сани собі да при добрім здороуйу ? Шчастй Ббжи на 
субори (йак на вітнусьтьі), на нармаркй (йак на Гіармарку) і на здо- 

роуйи і на у скакони благодать, когда Христбс нокаауйи путь, дорогу ! 

Пзк іінжонатдй, то так само витаїш йигб, лише опускайи за жінку 
1 Дьггц, Спдьачнй зітповідайн так само до стойачого, йак той скінчііт. 

Я фішки, що з ними знає ся Я. Златарськнії: У ХянлнвІ, Залішч. 
[Ш* Тямко Шинкарук, шчо разом зо »яоу учиу сьа; у Солоньім, 
«ЗаліЛінч. нон. Манко Мрочок; у Тоусьтьім, Онуфрий (прізвище забув) 
і у Зальїщчнках Филіігг Никольйк, майут школи; у Цаніуцех Михайло 
Ьардіщкий ; у Гаранчу, Семен Андрушчнк; Микита Носак (старий вже) 
У Зубця; у Соїшрчиньі, у Обнртиньскім, Митро (іірізв. забув); у По- 
льіудех Йасько Нагаііоуский; у Корольіуіт.ьі Біскунекій Никбла Штаи- 
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кешіч, шче ни визволи пив **. Иньших єсть богато, але онн не вчені, толу 
знають кало. 

Лїрники знають ся на 8—10 миль в около, а едаїшїйшнх поміж 
ними знають і дальше* 3 дідамн мало сходять ся; а коли то і трафить 
ся, то лиш з дідами вченими і лишень на відпустах. Діди вчені мусять 
також „термінувати"; прості діди — котрий де що вчує і навчать ся, то 
вміє, але на науку не йдуть нікуди. Зносиин між визволеним та май¬ 
стром майже завеїгди уривають ся, бо они звичайно далеко від себе 
розходять ся. Коли однакож з д полють ся при ндгодї? на якім відпусті 
або ярмарку, то радо витають ся і частують ся, чим можуть. 

Лірники тут вичислені ходять лишень по всхіднїй Галичині' і па 
Буковині по Сучану; до Роенї не йдуть, лиш двох якихсь було „пере¬ 

пралось (И. Зл.)“; на Угорщину також ніколи не ходять, бо там йти, 

то треба мати „письмо'1, але давнїппшмп часами ходшгось; „тшгер жи 
ни вільний час, ниво ля, то нн можна**, Так само з заграна ці не прихо¬ 

дять сюди лїрники. 

Число лірників зменшуйсь що раз більше, а то „чирцз нивбльньісьть; 

підлих жибракіу так збільшаїи сьа, інчо іііх у нубвлілу бо опи далеко 
ни хбдьат; покожпит сьа у евбйім сильі, у сусьїдвьім, таи верни сьа; 
□ьірншшви треба піні дальшії, а ту нивбльа; приймай учиьіу — нн вії- 

платит сьа, бо шчо з ними робити? Будеш іііх тримати на иийцу, та на 
свій кошт годувати, коли й ми не маним ін чого ж йти І То кобй ви, иаин, 

вироби їй миньї так, аби мпньі було можна ходйги,..; йа уже буу у ко¬ 
місара, й у старости, таи мине нагнати; йа тілько учиу сьа, гай ти пер 
ни майу шчо с тоу наукоу зробити, а заробити собі ви можу, бом тем¬ 

ніш; можи вп там ві Львові виробиш би таке мпньі!" 

Цехіу льірнщких ти пер нима; ііакби буу, то би гаразд буу на 
сьвітьі ,бо тогдй, куда би хтьіу, туди пішбу, ііак шиудьі хбдьат, колйби 
з а п лат му у к л ат ку до це х у. Дну н о б у л н \ ііх и. ста р ш і п а м н а та йу т й і х; 

тип ер ішма ньігде аньі цехіу, аньі жадиоиі старшин и, кбждпй жиіій дльа 
себн, а кбждпй боййт сьа другого, цидоеіруйи, а то усьо чйрис ии- 

вільвьїсьтьи. 
Злодіїв і ніякій між яїрннкамн нема; якби який допустив ся та¬ 

кого проступку, то зараз єго но карали-б; а не хотівбн слухати, то зму¬ 
сили б сто і міг би тим способом утратити виробок. То лише між 
простими жебраками трафляють ся подібні випадки. Часом може ліру 
й самовільно хтось собі завісити, але як вій пе має внзвілки, то ему не 
дадуть просити ; відберуть ліру, поломлять її, а навіть грошеву кару на 
него накладуть. Тому як такий де трафить ся, то „бокуші" від них, 
щоби не здибатись і не знайти собі напасти. 
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Лірники знають лишень „почистунекй, „Йак сьа здйбли ііидея 
а другим десь на вітпусьтьі, або на Мрмарку, потрібуйи йпден другого 
пачисту вати, про добрий епбсьіб за кл її чи йигб на кантпну, кажи іїпму 
дати за три,' або за штири ґрейцарн горіуки, вачистуйп йигб, а потому 
той до йигб: у тім часьі шчоеь собі доброго побалакайут і росхбдьп 
сьа, Така мнжи пили пійатйка, більш ним а ньіц*. 

В загалі між лірниками нічого не подибаесь бридкого, бо онії гамі 
себе встилають ся і боять ся. 

Між вичисленими повисше лірниками нема заможних ; ходять по ко¬ 
мірній, а ідо найбільше, то м^,є декотрий гаку хатинку, що „боком сьа 
у ньу уиихайи“. Лиш одед Онуфрий, в Товстім, має Грунт такий, що мігбн 
з него вижити* але гроти! номадних і він не має: нема в них гак, як 
трафляв ся між иньпшш, не-гашпькини убогими. 

Кару грошеву на виновника так накладають, як трафить ся який: 

„Так сьа робить; ннжельі шчоеь сьа вкдарит, то сьа зьійдут на вітпует 
далекий і там змбуйуйут сьа; роеповідайи Гін ієн другому, шчо той про¬ 
винну і тог дії радьи сьа^ ііакбн ннго прикликати, У тьім часьі, йак йп- 
жельі він там й а, тогдй йигб при кличу т і йигб сьа питаиут, жйльі там 
за іїаку провішу* можи шчоеь за когось опеудіїу, можи шчо па котрого 
пабрихау, можи с ким сьа цочинау б йти, то за тбйи йигб пнтайут, 
І с того усього закладайут йпму штроф такий : два рйньских кари, ринь- 
екнй на церкву, а рііньскнй на ро з даток: кілько іпх йн, то сьа роздасть 
при йигб ухах (и. очах), аби ни казау понижи льуди, шчо: здибали сьа 
зо мису рабіуникй і арабу вали лине і пропіли; али сьа натопи зась ві¬ 

чу йи льудьмй* ни так тими убогими, жн до того прикладмьї, али закдн- 

чут собі йакбго чоловіка з рбльского стану\ 
Фалшнвих лірників, що лиш удавалн-б каліцтво, нема і бути не 

може, бо за таким слідили б самі лірники і покарали би, „шчобіт нп псу- 

вау пік кавалок хліба. Хто до чого ирнложбніійц. 
Цікаве се, що в Грабівиях, коло місточка Озерна, в Борщівськім, 

лірники були своїм коштом збудували церковцю. Початково було в тім 
селі лишень 16 хаток, а в них мешкали сини, доньки (лірники діти свої 
дають до ремісел, господарки, лиш калік вчать ироентн) внуки лірників 
і ґосподарували. Церква тота була иатенька, пошита соломою. Беї они 
належали до цеху в Чорткові. Про той цех так оповідав Златарський : 
„Прішовідайут, жи у старім законні буу цех; аш йак померли старі 
льідй, ни б^до кому той цех отримати, (Зо йигб треба було оплачувати. 
І такий сьа аьістау, жи тато (цехові річи) заудау до суду. Іірпновіда- 
й}т, жи то Гш застаулшш за сто золотих. По тім часьі то уже сьа уеьо 
вматчило, ніша иьіц. То мало бути у Чбрткіуськіи щіркульі, бо найбіль¬ 
ший цех, то б) у у Чбрткові", 
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Мову свою лїрннки зовуть лнбіаською; они винайшли її на те, 
щоби могли (іоро^уіівати ся в присутності! чужої особи, а не бути зро¬ 
зуміли я и для неї. Мова та ограничаєсь ве многнии словами і пе знаю, чи 
іде з раз знайшло би ся в ній тілько слів, кілько в записаних. Крім 
лірників говорять нею іде діди вчені і др отарі панд рівні. Банд рінні 
шевці мають також свою потайну мову, але оиа ріжішть ся зовсім від ля- 

бінської так, ідо лірник не потрафить її зрозуміти, 

ІЗеьо, що до лїрників відносить ся, укривають оаи глубоко перед 
звичайними людьми; тому й трудно докладно їх розпитати, вивідати. Те 
ідо ту я подаю, оповідав мені лірник жижнокирський доперва за посе¬ 
редництвом третої особи, що єго здавна знала. 

Кілька іісцевостий названих но яибібськи: 

Чернівці — Калути ; 

Зал її дики — Ковші чи кіп 
Чортків — Сниаьіу; 

Буза? — Бучиіль; 
Скала — Штруеьанка; 

Гусятин — Гарбатьіу; 

Для доповнена отенх звісток 

Оківцї — Деґушанн (село); 

Цапівцї — Швахтьіуцьі (село); 
Товсте — Тоустйііш; 
Ягольииця — Будаушіцьп; 

Потік — Де л ьмб ш ии к; 
Борі дів — Бутньіу, 

подаю тут оповідане 3Татарського 
про кго власне житє. 

Йа урод ну сьа такси ту у Жижнбмири, темний, ИГче малим дали 
мине до школи (роз. лірницької) до Иазльіуцьп, до Иаська Иакомбвича, 
шчо уже умер, Али йа у иего буу лиш дві нидьїльі, Потому дали мине 
до йакбгось пройдись віта до Лашкоїшц, Грйдьа Тюшьука. З ним заи- 

шбу йа аж бо Садаґури. Там зьійшбу сьа Гриць Тямньук з Іваном Лу- 
кауйжцким с Ставйгори — і почати сьа оба дану вати, а мине поклали 
на місьтьі, абнм просйу. А мауйим тогди восьмий рік. Йак нашїли сьа, 

тогдіі Лукауйнцкий лишку у шинку Тпмяьука, а сам пі шоу на двір. Тай 
припишу аж до мени, тай кажи: Сину, ходіі ; ґазда казау йти до шинку, 
дьістаниш горіукн, [Сип оба уже померли]. На устау, він уфатйу мине 
иа руки, кііпуу жйдовн на віз і сам сьіу І прийіхау зо мноу до дому. 

Потому узьау на руки, уньіс до хати; там дали линьі йісти, а йа вду¬ 

вну сьа, ин знауйим. шчо йп. Потому йа зменшу трохи пацьіру і казали 
миньІ йти на ийиц спати. У вечнр йа спіїу, а Тимньук ж жінкоу там 
приходні і кажи: Шчож ви, свату, зробили зо мноу за фіґльі? Той пові¬ 
дана : Шчож йа с тоббу зробну? На шчбсьти хлбіїцьа украли? Йа ви 
украу, али иравоиїріш узьну. Ти звайиш, шчо тобі ии вольно тримати 
хлблцьа; (бо вій нп буу льірнйк учений). І с того узнали сьа наливати; 
рано иоуставали І той збирали сьа йти від Лукауїшцкого і кажи мішьі: 
Збирай сьа сипу. А той кажи: Ни треба сьа збирати, сиди тут. і так 
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с тим розьіїїшли сьа, а За сьа а ос тау. Там мані дали біли шлатьв, там 
мине змили, вкчисали, бо йак йии поеьнгнуу рукбйу поза плечі, то цьілу 
жменьу вушйй внтьаг. І йа там буу шчось два роки. Потому йа врозу- 
міу, жи мпньї зле, бо били мине і ньічо на учили — бо він і сам мало 
зшіу — і увьиу мине садзґурский Іван Похович, Записну мине буу за 
свого У ковстриішші; у тбгом буу таґжи два роки (а у дома ньічо ии 
знали, де на). Там було миньї добре, колйж він умер. Потому узьпу 
мине до Чирновец Василь Ґріцко; згодну мппе буу на шісьть дьіт, тим* 
часом Гіа буу у него ту року — а ньід іш зпауґшм, лише де на, у Гін¬ 
кім крану, — І там надьпішоу раз з Зальішчик Вилгїких Фільіп Ннко- 
дьйк. ВІН самнж тогдй сьа учиу, йак і ііа, али він уже ньіби кікчну, 

а йа ньи — і лідмбвиу мине: утьікай вітци, бо ти у чужі сторону, 

І йа з ним утьік до Зальішчяк Великих, Йак йа прийшбу до Зальшчик, 
зараз ним сьа згодну у Иівана Халуса — він буу с Тбугріу, е Кідма 
нецкого повіту, з Буковини родом, у Зальішчнках помешкання буу. Йа 
у него буу три роки і шісьть недьіль. Тим часом йа сьа внзвояву на 
Хрншчйтику і пішбуйнм собі у еьвіт, Ходиуйп» по Чирньіуцех, Сироть і, 
Сочаві, Гуморі, Дбрньі, Кім йольу ньцьі, Кадиках — та йак ми сьа там 
науішмнло, иішбу йнм понад Рбеьіиу. — Бууяим у Окопі, Мільннцн, 
Кудрииьпих, Скальі, Борцічеві, Гуеьатииьі і по усьіх тих селах, шчо 
там Гш. Потому с того усього обирнуу ішм сьа до дому (навіть ни зна- 
уйим, іїак йа сьа шішуЧ ПрийшоУ до дому (до Жижномира), ожинну сьа 
(він темний на оба очн, а жінка на одно, тому тая говорять з наеьиіш- 

кою про него: дроііп льуда, одно око) і ти пер уже на місці! і отри му йу 
других, йак сьа трафнт і уже я трох вйзво.тну. 

('я отірець л Урн и цтого гто\ру,1) 

А, Б, 

і и д р у с —. брат ; 

і н д р у с к а — сестра; 

а р н а к — когут; ари а ч к а —- 

б а г л а й к а — губа; б а г л а й і 
— гриби; 

барва т — кожух; 
— курка; 

а Р т її х а — горівка. 
б а р л я д ж и т и — орати; бар- 

л йд ж ник — плуг ; 

Дит „Лїрішкії, ІНО'И* Ідентичні слона. 
^ловардл без пояснень. 

*) С.товарець осі! порівнаїто з шіпв&рцен спаряжешт др, Студшісьгош п оту* 

„Лїрпикн, 189£й. Ідентичні слона, що а заїшсан, ншіисапі при кііщи спош 
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б а с т ь і й — отець, батько ; 
б ату з — Москаль ; 
б єн ник — дзиґар (папіроска); 
беанити — курити; 
бетльити — бути; 

байка — пасіка; б з й ч ник — 
улий; 

б і в і н, бізона, б і в о п о — 

він, а, о; бівоїш — опп; 
б і г у р а т н — бігти ; 
б їй а к — як; 
б і кута — шшпіьа; 
б і куций а — вязниця; 

бікуцсльники — поліцая ; 
Оікуцельскай — яолїдиііний; 
б іт о х у — чолу; 

біштура — палиця; 

б л н з ь і м п о —- близько ; 
б 6 тинь — боршч; 

б р а м 6 ш н цць и — брама ; 

будаука — голка; будау- 
чнти — шити; 

бухваений — квасний; 

б У К Ш І Й — біб ; бук Ш І її К її - 

фаеоля; 

б у р в ета — верета; 

бурвіиь — ячмінь; 

б у х т а у к а — булка; 
б у ч м а к її — черевики ; 

б у ш и 6 — вино. 

В. (і У). 

в а и д з н р її т и — везти, вести ; 
дьа кіт іт — давати ; 

в н л в йа — велике; велий, а, е ; 
в її в а її д з и р и т и — вивезти, ви¬ 

вести ; 
в її в а н д з й р у в а т її —- виводити; 
в її д е р м о ь її т н — видерти; 
в її к у р г о и іт т н — вигнати ; 

в и с л ь у г а ■— солома; в и с л ь у- 
жніїк — капелюх; 

в ї д н а її ер и т її — відобрати ; 
в і д д ь а кн у т и — віддати; в і д- 

дбнити — віддати; 

в і д к а п л 6 и її т її, в і д к а п ч и- 

ти — відомішу ти; 

в і е л ь у ж н її ті, ь и — яблідка; 
уйаиерити — взятїї ; взути 

(чоботи на ноги); 

у к я ь і м ати — вкрасти ; 

укбряик — майстер (титул 
лїрникїв); 

у я ь ї н а т її — нидіти; у л* с ь н 
— дивитись ; 

у я війно — видно ; 
в о л ь і т и - хотіти; 

в б лот — кінь; в о л о т її х а 
кобила; 

в о х к і м л р а — вісім; 

в о шар ник — купець ; 
уеьацки — все; 
у с к іі чу вати -- втікати ; 

у хе з и г іт с ь її — виаскудитясь ; 
піти на сторону. 

Г, 

г а у л й д — від, бик; г а у л н д к а 
— корова; 

г а у я її д ь я — тел ьа; г а у л іі е т а 
— товар; 

гальімо — молоко; 

г а л ь 6 м її й — високий, великий ; 

(глубокнй нї) ; 
г а р бат — гусак; г а р б а т к а - 

гуска; г а р б а т ь й — гуся; 
гир ким ний — гиркай; 
глауда — голова; 
г и о іі 6 ш о я к гній ; 
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голоучак — айво; 

го м и л ьас — цукор. 

ґ. 

і'6 р і’ у я ь — жовнір; 
ґу д л ай — жид; тудлайкії — 
жидівки ; ґудяайик — жидок: 

ґудзик — жидок. 

А 

д е л її к її — нода; 
де р г 6 м н т и молоти ; дергу-я 

— юган; 
дві пай - другий; 
д в і н ь & — Два; д в і и ь а А ь і- 

куііа —* лваоять; 
д ц л ь я а — ріка; Д н л ь м а в — 

Дністер; 
д намути -- дати; 
д ь і н и ра — девять ; 
ДБІкунннк — десятник; 
д ь і ес у іі а — десять ; д ь і к у и к а 

— десятка ; 
д о к у р г б н и т н — дігнат и; 

дульаенн й — теплій; 

Д у л ьіби — гарбузи. 

Ж. 

жукльійка — ш клинка; 
ж у к л ь і й н и к — коваль ; жу- 

кдьііїинцьн — кувьнн. 

3. 

а а б а т у а и т и завивати; 
у а б е т л ь п т и — набути ; 
аадулйти — запалити; 
аадухомити - задуеигн ; 

закінчити — замкнути; 
закапдбнник — ключ, замок; 

закаплбндицьи — колодка, 

клямка; 
вакатлонка — скриня; 
з а ку р г 6 н и т н — загнати; 
з а м і и и н ц ь и — мітла ; 
замін чптн — замести; 
заеьтьіжмор йти сьп — на¬ 

ст я гнутись ; 

захар бут — тлумачок; 

з а ч я и б р и т її — зачіпати; 
з ь І т а т и — просити, говорити, 

мовити ; ш а т а р з ь і т а т и — 

мовити молитву; 

аьітник — урядник; 
зйа перу вати — збирати (сме¬ 

тану з молока); 
зиахтцти — найти, 

Й. 

йамбшиии.ьи — яма; 

йашчур — відпуст; 

йеніть — є, єсть; 
йонїїЙ — оден, перший; 
йбристь — етаріеіь; 

ц б р о с т а — староста; 
й о р ш и н а — старшина; іі о- 

р у х а — старуха; 

йунйко — весїля; 
й у в и ч и т и — сватати; її. с ь н 
жеийтись; 

ІІ у К И Ц — СИН ; ЙуНЬЧЕЦЬЯ 

— донька; 

йу ц ьчик — син, 

К. 

ка л у т а — блоха; 
канти ти — казати; 
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капі я ь І й а - шпнок, коршма; 
к арабяь й — ложка ; 

каравінчи — дьівча; 
к а р и ґа — д її і вчила; 

к а т р а т и с ь н — ховатись ; 
кнурі ІІ — пан ; к и у р і ц к а — 

пзвї, пана а; для докладносте 
говорять: т р е п е л а кнурі й к а 
— панна (молода пані); 

кидро — прядиво; 
кишіть — ніч; 

кй в д її к — рік; 

кнрдкмитн — жити ; к и р д й м- 
11 ь н — житьа; к и р д н ж н л і! — 
кревний (кождий без ріж ниці); 

к й р х а *— свиня; кирхуньй — 
порося; 

к п р х у пі ник — карний ; ки р- 
ш у т п н а — солонина ; 

кптб — яйце; 

к і и а ти — спати, ночувати ; 
к і м а н ь її — сиатія ; 
к я б в и — добре; 

к л й м тур — ґульден; к л її і т у р 
— німець; 

кливеньский — ласкавий; 
к л ь й к с а т и — плакати, кри¬ 

чати ; 

к л ь і м ут а — злодій ; 

к л ь у с н а р — цвинтар; 

кльуснарка — каплиця; 
кяьужити ~ лежати, класти ; 

кльужницьи — підлога; 
к б з у м — розум, К О З V М II и її — 

розумний; 

ковирхнпна — сметана; 
кбутур — горнець; 
конбиалки — коноплі; 
комйчити — конати; 
коле а т п — копати, сапати ; 

к о р х и л її ц ь и — попадя ; к о р- 
х Н Л Ь ЇЇТ а — ПОПІВСЬКІ ДІТИ ; 

котяецмі - возївньа; 

к о х т а у к а — кість ; 

краеьімний — червовий; кра¬ 
сь і м к а — крон ; ягода : чере¬ 
шня ; крась і аг ник — трак; 

крбмез — чоешік ; 
крихти — крупи; 
крім — гріх; к р і м о в а т и й — 

грішний; 

кубанок — збанок; 

кубрак — жебрак; ку брати 
— жебрати; 

ку в и р х — дах,; 
к у в і 8 н о — тяжко ; 

к у гра — ліра ; к у г р а ч к а — 
скрипка; 

ку гр атя — грати; ку г р а ч н н к 
— лірник, скрипник; 

куди вісь —* нянька; 

кудбнники — дзвони; 
кудоровпй — здоровий; 
к у д р й п пик— музикант ; 
к у за д — зад ; 

кулйга — лавка; 

кулунка — стодола; кулуй- 
и и к — хлів; 

к у аг с и з ь І т а ти — жебрати ; 
кур гони ти — гнати; 
к у р я ь а т її — нарити : 

курібло — срібло; 

к у е ь аг б р ц т к — кусати ; 

к у ча с — час ; 
ку ч е р б а — вчора; 

к у ч б р йти — вечеряти ; ку- 
черп — ‘вечеря. 
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л. 

я а м у с а т н — лояатн; 
л її б і ш ч а к — лірник (з л ір¬ 

ників) ; 
л й ґа — вовк; л н д ж и х а -* вов¬ 

чиця ; 
лизень — йашк; 

я іІ к ш а - - каша; л н к ш у н її ц ь и 
— ступа ; 

ли п к 6 -— лїрпик вчений в хлопа, 
або дід вчений, що мав ти¬ 
тул „майстер*1 \ 

л ь н к еат и — лазити ; 

льіхтбрити — раху ватн ; 
л ь у ф т а т н с ь и - сьміятись ; 
л о 6 з ь і й — олій ; лобзьійньи 

— олійня ; 
л б б з ь у к — хлопець ; 

л о п о т й т п — молотити; л о н б- 

т н ь її — стодола ; л о ц 6 т п в к 
— тік; 

лове т й рити — насти; л о н- 

стирка — толока; л о п е т іі р- 
ц и к — пастир ; 

лопуха — капуста; 
лоптовйна — половина; 

л о с к о т й р а — полотно; 

лоскотані — оріхи; 
л у б у в ц т и сь н — сварйтись ; 

дубуиивьи — сварки. 

М. 

М а ґ л и г — лях ; 

м ац м у р а — сокира ; 
манатьи — біле; 
мальки — ни; 
я а в й ц ь и — мато ; 
м а тл а н — тютюн * а а т л а вник 

— теребюшдька, фінанеер; 

м а х л ь и р к а — січка; 

« а х л й ч и п к — різак; різник. 
косар; 

м а х л й ч к а — скрипка до рі- 
заня січки; 

махлувати — рубати, різати ; 

махіїрник — рукавичник; 
махнрницьи — рукавичка; 

я е р г у л ь и — неділя ; / ш е р- 
г у л в и и к — понеділок ; 

м е р з у л ь її - ■ цибуля ; 
м е р х л ь і і'і — баран; и е р х Ж ь і — 

вівці; мер х л ь зі ч к а — вовна; 
я е х и р — ніж ; 
мит р о п і л ь н — поле; 

х і я ь а с — мід ; мільасник — 

медівник ; 
м і я ь а с її її н — солодкий; м І л ь а- 
сницьн — пасіка; 

к і н ь ч и т и —* міняти, минати ; 

моє ку ти ьі — зуби ; 
я о т ц й х а — кітка ; м о т н ь й —_ 

коти; 

м у г й р — мужик; Шіі. 

Н, 

н айухиїїк — наймит: найу- 
х и иц ьїї — наймичка; 

накачай — місяць; 

н а к а ч у р — бурмістр, війт; 
накйрваньи — піятика; 

н а е т й г и — штани ; 
п а х й р н и к - - палець; перстень; 

н а ч а н и т и — нальяяти ; 
н е к л е в и й — недобрий, злий; 
новими я й — новий. 

О, 

бору т — ремінь ; стовп ; о б р у- 
т ь а ч — нліт ; 
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о б р у то к — патик (кождий); 
обруткй —дрова; обрутни- 
цьн — древітня; 

о к и р діїн н т а с ьіг — ожити ; 

6 к сит — льіс ; 

о к сь ^ т — сад; о к с ь у ти я а, — 
садовина; 

онильае — мід, цукор; о н н- 
льасяи Гг — солодкий; 

онук— чобіт; о ну кар — швець; 
онульовати — куповати; 

ор нбс нон — мак ; 
бстрока — дорога; 

остро комин — комин; 
бстро кой — покій ; 
о стро ч н н и ц — гість; о стре¬ 
чи н ь ц ь і — гості; 

о х в е с — образ; Бог; 

о х ц ь ій 6 с — сотка; 
о ш ар — яря&рок- 

П, 

п асьінка — йшш ; 

натер— папір; п а т е р а — ко¬ 
ралі' ; н а т е р и к “■ прав ник; 

н е р е л ь І к с а л ь н и к — передав; 

пнрнвандзнрннк — йором; 

н іти сальник — піддячий ; 

н іт рус — камінь; 
піхтбр — мішок; 

її й а н д ж а - нять ; нйа ид жатка 
— нятшщя, иятка; п ії а н- 

д ж а д ь і к у я к а — шідееятка; 

пдвійка — шістка (10 кр.); 

нльінчити сь и — купатись ; 
ц л ь і н ч и т и — вити, єднати ; 

ил ь і и и й - білий ; 
нон і х т 6 ми т и сьп — новіси- 

тиеь ; 
н о а и і н ч у в а т и — повивати; 

по к д ь у ж и т п — покласти, по¬ 
ставити ; 

п о к у с ь м б р и т и — нокушати ; 

порутник — бідак ; п о р у т я и- 

цьп — бідачка; 
її 6с о — богато, тного; 
еі остауроч И II к — похресник ; 

II о с т а у р 6 Ч Я II ЦЬ 11 — ІЮХ] е- 
СНИЦЯ; 

п 6 х а з ь — кімната, сьвітлиця, 

шинок, господа; 
и ох а а ник — господар; н о ка¬ 

зни ц ь и — господиня; 

но хвірть и — ітодвіре; 

н о ш^т ка -■ іпхо ; 
н р о в а її д з й р в и к — провідник; 
пропульоватн — продавати; 

п р о н а н ь д ь і к а л о — пропало; 
правоти ти — правити; нр, 
ел у гонку — правити Службу 
Божу; 

пса яка — риба (всяка); 
іт с а л ь п ьи — пісня; 

ну н ь дьій — пиріг; 
пургбт — скоро, швидко; 
пиати — йти* 

Р. 

рахта — слота; 
репсанка — писанка; р 6н сатп 

— писати; 

репеаньи — шісьаіо; 
р е я с а н а к — ішеар; р е н с а л ь- 

н и к — нараетас; 
розяаиерити — роззути ; 

роскульник — розбійник; 
рос кул ьніі цьи — стрільба; 

р у т а у к а — грушка (дерево 
і овоч). 
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с. 

с і б а с н я й — і' а м ; с і б а о її н л 
курдьа — самовар; 

сабатка — субота; 
сапсані — кукурудза ; 

с а п т а у к а — качка; с а п т а у- 

я п к — качур; 
сеуйачка — гречка; 

сиза — бош ; 
сипи а г — сьірак ; сип й а ж и- 

н Гі її — сукно ; 
е ь а н и т и с ь и — еьвітлтпсь ; 
сьаико — сьвітло ; е ь а я к а — 

сь вічка; 
с ь і в н р ка — коринці; с ь і в л- 

рец — гижки; сьівйрпути 
— мерзнути; 

с ь і м т її н а — сім ; 

скакбмкнк — танець; 
скид — пес; скйлицьн — 

сука; скильй — неп я; 
с к й т и т л с ь и — скапатись, 

ветечиеь ; 
с к її р а — три: с к л р а т я тг її — 

третий; 

с к і т е д ь п ь п — миска, таріль ; 

с к р ті іт о т а — двері, ворота ; 
с к р у т и н ь - обарінок; 

с к у д ь б а т и — любити ; 
ся п х т 6 — ухо ; о ;г н х т її т н — 

слухати, чути; 
с її 6 її к о — льІто; с н 6 п п о — 

парно, горячо ; 
с л и а й і; ь и — чортиця ; 

стан е р а — подруже; с т а я е р 
— Христос, хрест, слгоб ; 

с т а у р а — кварта; стан її р к а 
— кватирка; 

с т а у р б к и — хрестини: о т а у- 
р 6 чи її її — мшппклни; 

V 
с т а у р б ч п л к — кум; с т а у р б- 

ч л л ц і, и — кума ; 
стаурбчліггїі сьи — хрести¬ 

тись ; 
стелир — ніч; 
стелу рити — печи; оте кур¬ 

ка — печеня; 
стел лй га — сливка ; 
стекльатл -- чекати; 
с тере г б м н н к — сторож ; с т е- 

р е г б яка— варта; 

с т й ч и а ь — став; с т й ч н п к — 
стіжок; 

сти пра — плечі; 
сто до н ь — богач; 

сухечка — гречка; 
су різ ви і! — гарний; 

еухм орлики — сухарі; 
с х а л ь і т л — вмерти ; 

ечанити — шьлятд 

Т. 

та яко,— тл ; та м кн — іш; 

тагяйтн — лести; 

т а р а п ь д ь ї н — воробець ; 

т Є л ь б у ш о к — чарка ; 

т її р її г а — земля ; 
т її р н п ь — сир; 

тир їг ж л її к л — бараболі; 

т її р л п к — цар ; т и р л її ц ь и — 

цариця; 
т о к а р к а? т о к а р л и к — ведро; 

треле з — стіл; 

т р е ц е л и л — молодий; треле- 

л її ц ь и — молодії цьа; тре и е- 
л ь у к — нарубок; 

т р її хбми т и — трясти; т р н х 6- 
м н її ц ь и — про на синця ; 

т р н х о н їг л о — решето, сито; 
т р о г н ь і іл ч л л — хори л ; 
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т р у л я т її — больіти ; г р у и і, к а 
— тиф ; 

тругньачка - холира; 
трусг. ньії — мука. 

У. 

угу ра тп — давати; 

у к п р а ґ а — пїяк ; у к іт р а ч к а - 
иіачка; 

у корени Ге - учений. 

Ф. 

ф а р т ь і її 6 к — запаска; 

Ф і и а в и ні»-— голуб: ф і й а у п ь і 
— гояубцї (варені), 

X. 

х ал 6 — Огеск ; 

халви — нохорои, смерть, вме- 
рлецц труп; 

х а ль і ти — вмирати ; 
х в е й л о — уста, рот ; 

х в ї я ь и и Гї — зелений ; 
х в н ;г в н ь її — година ; 

химрб — живіт, черево; 
х н р а и и — люди; 

хиру та — рука; 

х б би н в - країїдар; х 6 б я ь і — 
гроші; 

ходу х и — нош, 

ц 
цьісара — чотири; 
цвІхач --- ніс. 

ц ь в і х я в і — пчола, муха; 
цьуба — баба, 

Ч. 

ч и м в р с ь п - ■ ішлося; 

ч II х м б р її т и е в її — чесати сі.; 

чпхибрипк — Гребінь; 
чуже зший чужий; 
ч у х .т ь і й — овес; 

ч у х н й ц ь и — спідниця, 

Ш. 

ш ан дал — костел ; 

шандра — шість; 
т а н д р а ч к а — шістка (10 кр.); 
ш а тир — молитва ; 

швахт — цап; швед — дїдо 
(Стгоззуаіег); 

ш н ь к а — торба; ш і я н в й — 
шопа; шім - дім; 

їм к р е д — ДІД (иевчешііі); ш к у- 

дати сьи — боятись; 

ги м у р к а — шістка (10 кр,) ; 

ш м у р ак - дурак; 
шмурііти — дурити; ш м у р п й й 

— дурний; 

ш у й а — бідний; ш у й с т в о — 
біднота; 

ш у к м б р и т и - - шукати; 

шумовина — трумна; 

ш у т н в а — кулеша. 

Д е я кі звороти: 

П іт а Й з маньком — ходи зі мною; 
п о її її а й и м д о ш у ста — підемо до міста ; 
зі а п в к 6 в б л ь у — я хочу ; 
т р е п б л а к н у р і іі к а — молода наш або пап її а ■ 
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й ора к її у р і й к а — стара пані; 

у д ь а кий м а к ь к 6 в и — дай мені*; 
там сьа так я у б у п ь н — там так сварять ся : 
склеу ж а н ь кб ви б е н а и к а — зроби меаї цпґаро ; 
н с а її п с а я ь її ь і — еьпівай пісні ; 
в і т к а п ч ск р її її о т а — втвори двері; 
у л ь і п н о с ь а ш а л е к о — видко ся далеко; 
л а у л ь і п н о н ь і к б м т о — ие видко нічого; 

е у р аз н н к і я а и ь и — гарне сианя ; 
уиасерити онуки — взути чоботи; 

к у р г б а н т и г а у л й с т у д о д е л ь к и — гнати товар до води ; 
паБЬДЬ Івани на код у х и — к іячить на ногах; 

п у и ь д и І її і к у р л ь п и г> і — пироги варені ■ 
п у н ь д ь і й ї с т и н у р и п ь і — пнрогн печені; 
о х в е с о б а м а н й ц ь и — божа мати; 
д ь а к к й о і в е с и к у д о р б у й п — дай боже здорове; 
б б Т Л вийти к у д о р б в і — будьте здорові; 
з о о т її ч у й т и е ь п к у д о р 6 в і — о ставайте здорові; 

з йутного — з другого* 

Слова з словарця дра Студи иьс кого, що і і ті довелось записати: 

Галицьких лірників: Бікуцель, боейуинй, весло, вісльукб, впйухтп, 
у корити сьи, нау корити сьн, уенбішти (смі), гаурядити, гаурйш, гал усть, 

гартйха, грі в о шити сьи, деріонка, дерло нити, дуд вас, дули ти. з ь ікро, 
зьікра, зьіткб, ішрпт каїеха, заетьіжмбриик, й ар ду вати, За шнурка, зака- 

ллбішти, калити, клеєнії, кльіматя, кльуеа, покльужка, корі, кбтииь, 
крісо, кувечер, кувІзо, кудинь, кудобити, кузаутра, закулатд, кулати, по- 

кулати, кумса, клевити, каравбна, куматок (-очок), манатка, маскбрити, 
ма скориш, Иіітльійка, матлбха, мех, мбтинь, леліть, мньатп, пандвіЧити, 

яиати, иозьікорити, пожекдьенько, нсалитй, ясальпнк, нудити, нрогіулнти, 

рівбшник, сьівер, еьіверка, сьіверио, скакбяити, скульбанка, сл у гонити, 
слугонка, стін, сповшкуватд, судачка, сьуратп, сьйнко, сьано, сьаний, 

сьаиио, несьацво, трійка, трой іти, фалпстка, хиза, хвйльник, хвиль ннцьи, 
хоро, шалеко, шолбто, штуба, шуст 

Українських лірників: Батузник, ботньак, пихрб, вйльаксати, духбмка, 
зрутйтНі порутити, укпрашіи; ковісто, кальішшїї. манькб, мекрпй, мокрець- 
кпй, папдгЛкати, раха, рахтьій, сиийага, стяга, стачити, сухморити, тар- 
тяга, хвірт, чадити. 

ЕічіпЧ^фі'шіНЇ Збірник т* II* її 
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III. 

Прохання її моли тни. 

ІІо звичаЙнії'і молитві лірник говорять отеє прохай не: 

І. Номйлуйтн мине темного кал віку, иишчбтного, низарббпого; йа 
собі імг вйджу иьі заробити, ньі заслужити, тілько сьа за вас Пану Богу 
нон опити, молитвті христові зговорити: за ванні здорбуни, за жйтіііа 
шчаслйвн, за гріхбу отиушчепійи, Чей би до сьвлтого отца Николаиа, за 
шчасьтьи, за здороуйи, таіі за гріхбу вітпушченійи; аби сьватйй отед 
Нп подай стзу до помочи і до поратуику, аби нас сохраігьау от слабо¬ 

сті!, от нренежди, от при латку, від усього злого. А чейбя до нйиьіишоІН 
днини, аби вам нпньіінпа днина стала у помбцах, у замислах, у радо- 

стах, у силах чистих, у працьах вірних, у руках роботелшіх, позах про¬ 

ходкам ч в х, у вочех превосьвйаіпчеиих На ми найти мине темного, аби 
вас Бог ни минау віком, здороуґшм, проступками (?) інчаслі'шнми, когда 
сг>и іювбргшти, когдй еьи поступити, А чейбн ча отпД і за, мамку; за се¬ 

стри, за брать і, за дьіти далоиькі, котбрі Бог зьібрау на будущчпїї вік^ 

ііа водний сьвіт; а фгбриіїа причастииа до Духа сьвятого, до пана Зба- 
шітильа. до Суса Христа укрижовапого. 

Скінчивши раз говорити сю просьбу, починає другий раз; при тіл Т] еба 
змити, що опа дужо часто улнгав зміні і котріїІІ «пірниїї мне більше фантазиї. то її 
красше її скааіе, той більше додасть до нсії. Говорить сн Ті найбільше по відпустах. 

II* Сю просьбу говорить си но хатах, коли лірник хоче випросити сорочку 

або ногавиці. 

Сни ту божий, мамко, Дух еьвитий, ґаздйвько, у вашім дому про¬ 

пани, вам на помочи стани; милий то оти (отче), мйдосьть ваша паш,і 
матко ! Ни прошу йа вас, мамко, ли во еребло і во злото, ньі во шага 
дорогійа, ньі каййтки великий; тілько на вас прошу, йа вас радайу, йа 
вас благану з низеньким уклоном, нрнд вашим норбгом, за мгішнем Сус 
Христовим і ангельским божим словом; йа вас прошу, на нас благану, 
йа вас радайу: чей так, мамко, икдохідненьку сорочку... льуб так мамко, 
иидохідненькі ШІГ&ВКЦЬІ .. ігрюкршїти ви, мамко, ВШІІІЇ гріш нони тьіло, 

ііак Бог превокриваЙи древо листом — корону, землі,у травойу, воду млбйу, 
ріінку лускову, итііньу пйурбну, гори піском, каменем; йако на землі! 
чоловека. 
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І ІТ, Сон Б огороди цї. 

Там на Оеибньекі горі При міста Дьіва спочивала; 

Прнйшоу йі еон у кипам : 
Причгіота Дьіво, спиш, ци чуйши ? 

Ньі СЛЙу, НЬІ чуііу : 
ІІрисшіу ми сьа еон днунгій, нридйуніш, 

Ліно хибо аданано, в а хрисьтьі, росиинеио, 
Тирновоу корумоу кору новая о, 
У нидьшьу рано соїшчко сходит, 
Н ричи ста Дьіва свого сипа ш ручпньку вбдит. 

Привела го на оси полиш, 

П оси ноні ного до сповідп, 
Від снові дп до сакраменту* 

Привела го на мори, 

А на мори білий канінбц: 
На тьім каміння церкоуцьа стойаш, 

У тьі кбркоуци Сус Хриетбс лажну, 

Голоуку склонйу, очка аажмурйу. 

Ручки роїложйу, усьу крбуаьу аа нас роаьільліл^* 

II риб шоу сьвитйй Пнтрб, сьвитнй ІІаудб: 
Божииьку наш* Божншіку, йакуж ти ча нас муку тиршдш! 
Ти сьвягйіі Петри, ти сьнатин Паулн, ші страхай сьа мбйі муки; 

Овьміі собі хрест у руки 
Іди, но уеьїм сьяітьі роский, 
Пак старому, так малому, так снрндушчому: 

Хто юту молитви иьу буде мовну 
У пшітннцьу сподудиьн, а у суботу до схід соньцьи, 

А у нишльу до служби Ббжоні, 
Тому буди сорок дньіу. сорок нбчіу гріха одпушчеиійи, 

Сам при йиго смерти. 

(8аїй від моєї матерії в Шашиках, Буїацького нон.) 

IV. М о л н т в а її е р е д пс у п л ь і к а ц н ц о у\ 

Вчі усьіх мо піушн сьіх благана прнбігайушчи тобі со віройу одишр- 

Жіі'іиойу тнон покрови іншого Бога ші імами грішника, бо-го-бідах, скор- 
бих їіристі, абоуленна, обрнмішанннми гріхи мибгпми матир Бога віішіщх 
йцсіі при чи ста сналети сьа, молим ти сьа, спалотй сьа раби твойа посли-1 
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шашчііх важних пре клопи вухо твонй. Ни забуду льудей твбніх у дому 
отіт тво&цго, Радуй сьа, иричйетайа диво, радуй сьа чеснаїа скнтицн 
дар^ Христа, радуй сьа пріїййнша ростйльна, радуй еьа двори небесншіа, 
радуіі сьа иеоиаленайа купино, радуй сьа сумирний еьвіти, радуй сьа 
вірним спасенна, радуіі сьа заступниці!, уеьІн хрнстінамам прибіжиш чи 
ї уладй'іиіш. Слава Отцу і Сииу. Радуй сьа сьцьілеиайа похвало, ра¬ 

дуй сьа горо сьваташ, радуй сьа сьвІтйльпичи елаткий, радуй сьа Дьшо, 
мати Христа Нога нашого; радуй сьа анчц настиру, радуй сьа райу 
ярдвосьііїтлий, радуй сьа ранені двері отверженньі, радуй сьа трапезо 
божйственца дочесиа, радуй сьа храми господ ний, радуй сьа ручко 
здатна, радуй сьа усованиди; Господи Ббжн многоиилоетпвий, на тьа 
Ьогоуповахом, ни прогнівай сьа Господи на нас вілло нижи погуби, абау 
нас усьіх урагбу твбіш, тн бо Гіней Бог наш, а ми льуди твойі; руку 
твону содьілаііим, імна тлошї прозиваним усегдіі нйньі приско во віки 
віком амінь. 

V. Молитва до е в, Н п к о л & я. 

Прашілойу віройу образ скріпоети Еоадвнржашіа вучйтпльу ішй 
тьа Господь Бог, стада свойого оживашчпх ооййстішу щ чижах виси 
смнреииуйу, високу ну нишчотбйу богатуйу, научи нас суііраудадноііу 
сьватитильу бчи крнстбвий Ннаолайу: моли Христа Бога нашого, етіл- 
стії сьа душах наших. 

VI, М о л и т в а д о с в. М и к и т и и, 

Сьвйатйй бчи МикіІтийу наставнику божий! 

Мудростьу мудри сьи, кріпістьоу окріпй сьи, у рачу ми урану ми сьн! 

Зьіидй з шібес, идонмй л нпбес ангельскій хрест, золоту коруну, золо- 

ІІобйй, иотлуигії бісолскіпа урагп, нечестиві полки, [тйй вінбд. 
Би сьи ни укусили душі і тьІла моййго грішного. 

Господи! днееь оружіна на дійавола хрест мой. 

Дал йией отриігашчой, ни можу возирати на силу йігб узнати: йако 
Бог з мертви екрисен, прожди клавьатп сьа слбшіу правіїдйому, три дне- 

йому ногрибенному, сьвітдоку, еьвйатбму оекрисенийу, Хрест (во)- сьньі 
мбйі; хрест ломошчи мбйі, хрест надежда надо мнбиу; Христом сьа 
охрншчаіїу, христом сьа уроджабу, христом ангильи прозивану, христом 
дійавола одгаиьаііу. Оступіти сьа о злййІ ураги, ітчистйві пблки, бо ста¬ 
ну т ангели, ар хан гили божі л божойим оружиііїш ті дійавола — будут 
стеречи душі і тіла моййго грішного до живота вічного. 
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(Молитви IV, V* VI записані від лірника Златарського, При N. IV. він додав; 
Се твирда колітна, йійі говорйт єн, як би чоловіка блуд сьа узьиу). 

Подаю тут І іде дві польські молитва, що одну я записав від мо¬ 
його брата Гїлярка, а другу відмові мами в Нужниках, ііучацького іюв. 
Вони так само як N. III уживають ся лірниками і від них перелиті, а 
характерні для амін, що ним підтягла їх польська мова в устах наших 
лірників. 

VII, 

с/ЛУагіук р$гу озШпіез \\дєеге£у 
Рал І&Ш& апї ліе ]аск ані піе ріі, 
Ро о£гб]си еіібііжії, Вб^и йІ£ тбйііі, 
N11 коїіїпа \урабсіІ? з зшіу а йіс гтИко Йе^паї* 

Рзкуіесіеіі піезгсхешіїлуі ±у<3гї, 
2їараІі, ка \уїб$у іагдаїї, бо гібті ггисаіі, 
Nа кзгуж ^тшігіаті рзгуЬцаІі 
ЛУ^вгїа шаіка п ад й \\Т і е її із г а па каїтоаг^зкіе £іїгу, 

2оЬасхуІа я\ує"0 зупа іак окгіїїше гЬііе^о, зкаіохуапе^о, 
^та кзжуйл ртохсіжіаті рзгуЬіІє^о, 

2екїа таіка паі]з\уібпі$жа: 
8упи гшу, сі/досіє тб]'е, кгеГ шб]а, ЬбІеЗс тб}и! 
Рої з\убіет сіє абгсугп пойііа, 
8\уо]іші сіє рзегзсіаті кагцзіїа, 

А іегаз сіє тб/у Іак окгйіпіе жЬііб§о? зкакпуапе^о, 

Ка квгуги ^пуо/б/ішт рзгуЬііе^о, 
2екІ' рап Дбгие: Маіко тб|а! ріказ ті тіЦ 
26Ьуз іеп рйеіей обпштіа, 
26 Ь у зіє \у з\уієсіе Рік і сх)бто]ек гтїІа/, 
26 Ьу Іеп расі ех обтїпуі! — скоб піе сосі діє іі — 

Рзгуп^шпіе] Івху піку па Іубжіеп, 
То ЬуІаЬу } б^о бйзжа /Ьауідбпа, 
2езШЬут із/убхібйсі апібіїш 
1 сКуапАзсіс арозібіииг 
Рщ зкопапіи бизжу іедо, 

VIII. 

816) і ґ%сгка кчуІІпбпса, 
Рзхеї Рапет Ле/изсш хуіб/бпса, 
ЧУЇсІхіс сі Рапіе рз/еб г§су кпрїапзкіє. 
81б]і каріап рз/еб оІШеш* 
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Вб£е сінїо р]азій]е, 
М6]а віє дйузхпа Ййзха гайсце: 
НАЙ а] віє, гай ід, т6]& ^йузхпа Ййзш^ 
Л¥ійгШат вупа, оікцрісіоіа, > 
8 ргаіуе£0 Ьбки. з кгш \\гуІДпу,р 
Так ті заїде віейхї па ітііут овібіки 
І іак І і всі різху : 

Дейпе^от вупа пуаіа 
І Що хуйхі шбеїі, 
Ха кзхуіи грзр]бІЇ? 
Схагпут іагпіет ройгараіі, 
Обгзхкіт рійгут парцетаїї. 
(\¥) \уіе!кі сгтиіук хїтпо Ьуіо, 

кк Рапа Дехпза па тегікі шойхбпо, 
\¥ойхітой £0 ро рігасЬ, ро кагруІасЬ (чи: кариатах?), 
Ріїаі зїе руїа: 

Сху сі хітпо, ску сі ^огбпсо ? 
N1 ті гїтпо, пі ті ^огбпсо ; 
НайЬут \\'уізхутас ієн ІгиЙ? 
7а\ сЬвхе^суагїзкі І псі 
АУвхувІкіе (к\уопу ийеАуІЇ, 
№єЬ]бза віє пілупхуіі; 
Іїілубхуї віє Ьойу] %тЬ, 

Ойехотаї віє тпЙу Ви^ 

Оо ^увхпе^о С2Іо\у]ска: 

Сх%о Іу Ябпйазх, "йу'зхпу схіоидбки? 
£бпйаш Рапіе 
Ьеікіе зкоїі&піе, 
А ро зт]бгсі йуіУоі тлдбсхпу оізхушагсів. 
Кіо Іе тойїііше Ьегїйхіе шіі\\їі 
Сіюс піе еойхтгі, 
Тзху гагу па Іуйхіегї — 
\¥ рніек йо роіпіки, 

А зоЬбІу йо оїдайн, 
А IV піейхібіе йо шагу зшбпіу^ 

Вбпйхїе ти гад оітсогйбпу, 
А р]ек!о хаткпіепіу. 
Рап ііікиз хе тті? Рапіепка рзхе Йе тт| : 
Со іт від зіапіе, Іо І тпіе* 
Л } а ££узхпу Іб^’ет зрас, 

ййзху Вбуи йае. 
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Апіоібхуіе рзге’ сійзгу тріе} : 
•Тесіеп ті Зи’ісі, сігиді ті йсіеІІ, 
Тзгесі Ьеіісігіе рагу Літу, рагу сіеіе. 

.Ібгиз Магуіа «г іізіасії тоуісії, 
Ло7.из Магу з а № вбгси торт, 

.їбгиз Магу.]а рагу акопапіи тоіет. 

ЇХ. Молитва до с в. Н и к о л а я. 

Хто буди до сьвитого Николача нацьір говорити, 

Того буди Господь у шчаетьу благословити 
До учь'льаких дорогах, по усьільаких батогах, по усі.ільаких гостйикцьох. 
Пішла душі до Хріїста Ісуга, 
Залунала у реиьсві ворота: 
Ийшлоу до нейі сам Оуе Христбг. 
Чого бажавши грішна душо? 

Важайу твойі обішіцьі, 
Абйс ми то да у, гачос обідьву! 

Петри, 11 аули! возкміт кльучі, 
Замки кіт псовії яуровааому па гачену і еуцьі іуроваиьі, 
Аби льудьом шкури ви розривали, 
Аби крови ни розливали, 
Льудьом жильу ви додавали. 

Вййшоу Ісус на зи.іеиу луку 
Під Христову ручку (?), 
Під сьвитоиі Матири платник, 
Під сьвитого Николаііа бечок (?). 

Сі.випій Николаііу! 

Па тобі віддаііу, 
Свойі бидльата, 
СиоІН тил ката 
1 самого гибе. 

Стойіт ріска цвитуча 
]Пірит Кусом Христпм видьуча. 
Вйджу тьи, мій Ісуси, чйриз сьвичбвьі руки. 
Сьвашченішк стойіт при в і у тари, 
Божп тіло ністуйи, 
Моііа сьи души радуй в. 
Радуй еьа, душо моііа! 
ИїїСВЛЙ СЬИ, душо МОЙІІ, 
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Шчос вйдьіла Збавнтильн, 
Вітку ІІЙТІІЛ ЬІТГ 

З боку кроу вильану* 
Йіди Іе^с на па лепькім віол і. і, 
Стау і пиши: 

Од йогом сина ма та 
І того жиди увьйли, 
На хрисьтьт роспіщлїї? 
Чорним териьом нодрапали, 
Гіркбу жбучиу напували, 

У видикий чптвер було дужн зимно. 
Бо Ісуса по муках воджено* 

Вели йпго по горах, ко пікарпетах; 
Палат го сьи нитайи: 

Пак ти, Суец, чи виш по, чи горйчо? 
Аньі ми зимно, аньі горйчо, 
Тьілько тиріпьу гіркий труд 
За мій бідний льуд* 

Амінь, 

X, До X рис та* 

У нпдьільу рано сбньїчко схбдпт, 
Найсьвитьійша Матьіяка синочка водит. 
Новела го па утрішьу, 

З утриньі на службу, 

С служби на казаньи, 

О казанки на вичірньу, 

З внчірньі до гробу* 
Отворну сьи божий гріб, 
Огльияуу сьи милий Віг : 
Чого потрібуйиш ЧОЛОВІЧІЇ? 

Лежкого еконаньп, 
Душного (душевного) вбаульїпьи* 
Отоі'ііт сь вічка сьвітьача 
ТІкрид І су сом впдьача* 
Вйджу тьи, мій Ісусн; 
Чнриз еьвичениьі руки. 
Сьвашченник Ісуса лістуГш, 
Моііа сьи души радуйи. 



Радуй сьи, душо мойа, 
Бос впдьіла божи тьіло, 
Шчо сьи з душбу розлучило. 
Наш Суе добродьїи дау си прибити руки 
І ноги иа хрисьтьї прибили. 

Йакйй з него манстир дорогий, 

Солбтка абройа! 

Радуй сьи душо лоиа. 
Кльінчііла дьіва у горотци, 

Молила сьи Богу Отцу, 
Так сьи молила, 
Аж сьи Гіі д рутка зйавйла. 

С то у друшкоу ходила, 
Надибала сбритого Івана. 
Мій сь ватин Івани. 
Ни видьіуйис мого сина? 

Вгідьіу на твого сина, йак го жиди замордували, 
Руки, йога на хрвсьтьі прибили. 
Іди Петри, іди Наули, йдьіт по еьвітьі, 
Кажіт малому сикильітиому, 
Жибй ту молитву відмоунйяи два рази иа тйждниь: 
У пиїїток при обідгЛ, у суботу при випери; 

Такому сьи репьекі ворота будуг отвнрата, 
ІІикйдьп ьі замикати; 
На вбїїиьі пя вагйни. 

На водьі іш потони, 
Бив сь витого Сакраменту би умре. 

Числа ЇХ. і X. записав я 7. новітня 1893 р. в Григоровї, иов. Бу- 

чацького, від дїда, імени его ие зиаю. Додаю їх до поиередних моли¬ 

тов задля змісту. 

4 IV. 

II і а п г\ 1) 

1. Про муки Христові. 

Род жїїдоускнй затпорений 
І віт Хрпста ностаулений. 
Збирали сьа Хрпста убити, 
Мисьіиаша наживити, 

1) В піснях не давав я акценту тому, що ЗдатарськяЛ не оповідав, лиш сшіпав 
їх. Вкавіїши літературні був ласкав зладити др. Іван. Франки; рівнож пін шіорлдку- 

к&к н'їлий материнд, 

Всгно^кафічішй Збщішк т. 1К 4 
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Узьалн Христа аж на гору, 
До пкяатового двору; 
Пвлат руди умпвайи, 

Сина божого нпснозпаїш. 

На-ухрпст Христа роснпнаііи, 
Рушт й ноги прибивали. 

Матка билша фрасоулива, 

Стойіт літ крижем едтутлива: 

На сипа сьп погльидаіЬг, 
Сьльіаии своя твар умивайн 
Ах, сину ж мой оздьублезний, 
Сердьу-с мому і з бо лев ний ! 

Тош тьа виджу роспнатого 
І на христьі прибитого. 
Тош тьа модно скатували, 

Руди й ноги прибивали! 

Плач, яольім сьа Хриетійаии — 

Тирпіу Хрпстос за нас рани, 
Тирпіу пить ран крижуванях 
За нас грішних, Христііїани. 
Тирпіу рани, тирпіу муки, 

Чириз жидоускійа руки* 

А ми Христа ви хвальніше, 
Алндуйа засьпівайио. 
Алплуна, Алилуйа, 

Слава, Христе, твоні страсти! 

Сохраньац мир от лапаста, 
От льуцконі няиавнети. 

ІІор, Записки Югоз а ладного от діл а И. Р. Геогр. Общ, за 1873 годт>, 

Матерьялн стор 28; II. Ч убійсь к и іь Труди т. III. стор. 20. І. Ф. 

2, Смерть і похорон Христа. 

У слауньіл ендьі, у Русалнмі, там Сус Цазараньский, 

Дау сьа бити, катувати, за мир хрпетиіханьскті. 
Били, елупи сл у повали, кроу з боку сточили, 

Ни йиднупу тир новину X рясту на главу зложіть 
Марі на Матка Божа ж жал ьу умльівайн, 
Свого сина ояльублеякого сльозами умивайя. 
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Синуж мой возльублезннй, чом ти ву мера шш ? 
Кіло своаи нрисьиатоГш до гробу вотдаГшш. 
Ирайшоу Йосиф до Палату, узьау еьватих просити: 

Час би, Палать і кіло е хриета зньити, 
У шіацггїувйцьу убрати, у о гроб положити, 

Сьватійа вучеиикп славу очпнили, 
Узьалн, Хриета зньали с крижа, у плашчіуиндьу убрали і у гроб положила, 

Шчо ваатвертшп од каменьа а у райскоіш серци, 
Шче яи дознали Сотворитильа, камінь знау перший. 
Жаднайа віра того иа дождала, кілько у мори камінь, 
Хриетос слауаий по уеем сьвіту, Христос дауаий яа вік віком амінь, 

ГІор. Голо вадкій, Народиш иЬсіш Галпцкой и Угорской Гуси. 
Москва 1878, я, III., отд. 1. стор. 271. І Ф. 

З, Про хрест і смерть Христову. 

Древо пресьватоші 
От біса вацнойи 
ї пре дай ноші ! 
Усьіх бісол прогонну, 

А христйан борониу 
Сам пан Ізбавитиль \ 

Простер руда, Откунатнль, 

На хрестьІ, 
Суси льубиушій, 

Тос йн добротливнй 
І милостивий! 
Трони с древа ізльубву, 

Кроу з водоиу іспустиу, 
І от боку рибра свого 
1 от роду заузьатого 
І немилостивого. 

Мойсей пророка, 
Зьіслано отрока, 
Йако у рану бал; 
Которого Бор зльубиу, 
Майну з неба іспустиу; 
Вона йиму манну отдавалн, 
Жиудем (нам, жовчек), оцтом, Хриета напували 
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За ашлоеть йиго. 
їїуда злосливий, 
Учиник драуднвнй 
І то й найперший; 
Він того збізуміу, 

Продау христа бис цьіии, 
Сам еьа вовісну. 

Небо і земльу оиустиу — 
На віки. 

Терновий вінец цару, 
Ул ожили Хресту на главу — 
Усеш то Аурайі; 
Зйжльа сьа острасла, 
Луна от слонца вгасла, 

И настала по усем сьвіту [тьма]. 
Дар на христьі прибитий скрутни! 
Йіван богослоу, 

Насьльідник Сус Хрпстоу, 
Піт крижем стойашчий, 

На Марійу згльадьашчин, 
Сьльози свойі проливапи, 
Матпр Божу покішайи 
Христовуйу. 

Ми мізерньіііі у сьвітьі, 
ІІриблудиьійі і аш грішивші: 
Ми д нежу прибігаймо, 

Иоклон Христу отдаваимо, 
Аби нас Христос боровиу, 
Од шатаиьіу еохраішу 
На страшном су дві. 

Пор. Богогласниіеь 1790 р. N. 72 (в видавю львівськім 1852 р, 

етор. 171). В акростіху автор пісні названий Джин хрін — правдопо¬ 
дібно ев, Днмитрій Ростовський. А Фг 

4. На смерть Христову — грішникам мука. 

Вийди ми, вий дим, иа гору високу, 
Там стойіт сам Спасптиль на хрисьтьі прибитий. 
Папи наш, Пане! 
За шчо тпрлиш раїш? 
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І про тону зіоіїу дольу 
ІІЛЇЇНЄ кроу Н водою. 

Тп грішнику ЛЬуТИЙ, 
Гріхамис набутий, 

Обрааиуііпс Хрпета Пана — 
Йист то у боку рана. 
Те грішнику каїї сьи. 

Гріха сповідай скк, 
Тс прозьбаїк, а молитвами 
До Госггода удай сьїї. 
її ак навбзьи древа, 
Шче Іс темного ль-Іса, 
ЇЇак наложат вогонь вічний, 

ДаВут душу бісам, 
Ангні прпльітайи, 

Грішника питайи: 
Страшним судом о страх айв, 
Душу виручай її. 
Мак навари пива, 

Шче й рузного трупку, 
А у ро скотах еего еьвіта 
Заудайут фрасунку. 
Боже наш, Боки, 

Йаке смутне ложи ! 
Набрала сьа душа гріха, 

Збути сьа ви мокн. 
Ми за ту причину, 
Надьмо на кольіна : 
Облатаймо Снаситильн 
На віки вічньіна. 

5, Ч у д о в в н її о б р а з X р ц с т а у К л н м о в і, 

У елауньія сильі у Климоні 
Там Спаеитиль на пристодьі, 
Ганн свойі у т порай и, 
Кроу сьватуну цролнвайн* 
Ожагин сьи, чоловечи. 
Най бие твой гроб кроу ни течи! 
Тиче, тиче, їіияу з глави, 
О піт коруни діальуиани. 
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Тиче, тиче, ни пристани 
Од вечири аж до раїїьи. 
О еьватльішчий Спаевтпльу, 

Сего сьвіта Збавнтильу! 

О даруй нам благодаті], 
С тобоу у небі царствувати ! 

А ми Спаса віхвальаймо, 

Алилуйа яасьпівиймо. 

0. Чудовний образ Матері Бо ж о ї в X о тї я ю. 

Радуй сьа Маріно, небесна цариця ! 

Ой радуй сьа ггречистайа, ііроеьвітла зорници. 

Ти сьа урадувала, сина породила, 

Оскльаньбамп од Иадама місто едободнла* 

Ступи до нас, панно, в вшеокого твмаку, 

Покішаи нас йа усьїх грішних у свій великім страху* 

То нн вили ний страх на нас наступуйн, 

Рйчнтинекана рука усьїх нас обгортуйи 
Когдаж мой меч оетрий од рук бісурманських, 

Ни дай вірним загибати уснім душ хрнетииаиським. 

Благочеекайа земльа того допустила, 

Де у містечку, а у Хотьіньу, ланна еьльози льльила. 
Льльила, проливала до евойиго сипа, 

Плакала чиста тиша, йак матка йидннїі. 
Плакала у Тримбоульі, у містечку крулеускїм, 

їіофтурнії у Камшшцу, новІтьу ІЮДОЯЬСКІМ. 
Красна голубници, храпи снопі дьіти, 

ІІІчобпм тибе могли шілосерніг піти. 

Алилуйа, алилуйа, слава тобі Сожи, 

Ми забудь нас, уладнчшш, Марійо господна* 

Ни забуду, шче й прибуду на вас сьа молити, 
Тілько прошу, пиристаньтц Господа гдьівпти. 

Ми тибе іш за будим, доки жити будим, 

Мвьа твойи присьвйатоіін усе хвалити будим. 
Ми тьа будем вихвадьати од ниньі до віка — 

Імиьа твойи нрисьватоин на многийа льіта. 
Од вік віком ші присталим, доки сьвіта стани, 

Мн тьа будем приєднувати, а усе христийанн. 
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7. Чудо Матері Божої в По чаєві* 

Та» на горі у Почайові Заспана екала стала, 

Йак наступило турецькойи воеько, йако тенпайа хмара» 

Йак наступило, гору сточило, войувати еьа аачпнайн: 
Матко дудоуна ночайіускайа і твой манаетжр опступіші. 
Отеп Зияьізо зильійимстойн сьлпозами сьа уминана: 

Матко дудоуна ночайіускайа. — твой манастнр загибанії. 
Матка дудоуна під крижем стала, войувати сьа нн дала, 
КульІ одвертала, кіньми тратуваета, свой мапастир р ату вал а. 
Турки, Татард, турецкойи восько, шчош ми таке у той час вочнпллн? 
Де у тьім містечку Почайові с Хрнстійаньіу кроу сточили* 
Пак сточили, тай проливали, Бога шї увірували, 
Лж вод йасности, од Матир Божоіїі с коний до зішльі падали. 
Пак надали, карки ломили: а ужеж мн ту еи будемо. 

Аж во третий день с турецкои зимльі уеьой Христійан повирнем. 
Йак сьа дознали Турки, Татари, шчо то йнет Божаіїа мати, 
Пітписади сьи до Почайова великуйу дань давати. 

В, До М ат е р н Божо ї. 

І [ог твойу мидосьть усе прибіг а Зим, 
ІІоиоци твоїй уеегда жаданим, 

ІІоратуй нас Дьїво 
При во скорбях аьіяо, 

У каждом прииахку, 
Смутком фрасунку, 

Душу нашу і кіло. 

Молитва наша Тибі воздамиа. 

Будь мнлосериа і штосу ж денна* 

А т свойим сином йидима чиста у Тобі сиііанн, 

Тройци йрисьватуйу МарШу госнодвьу усе вихщль&ймо 
1 усе еьватайа Дьіво Марій о. 
Со сьватойі моци, чистойі тройцьі і превовношенно 
У коруни иольской вемлп і руской 
Сьльічнийа л и лий а, дьіва Марина 
Од огньа заховай, 
Тілько нас нн подай, 
От повїтра вогньа, 
Матко господ на. 
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9. Яро с в. Івана Богослова. 

0 ти Пана Богослова 
Мирові тайна, слати а мова — 
Достойнойн можне піти, 

О ти Мана ославітн. 

Чнстотойу найцьісньішчдй, 
Сам Сус Христос наййаеьньішчиц, 
Нат їлийоу і над ружиу, 
Чистин образ, сам Син божий 
Прнмудроети голубднньа —* 

Найперший Бог у свопїх силах; 

З Дьівп, з Марій! сплотиу сьа, 
Бог у потребах иромислиу сьа, 

Орел небо оальітаіш, 
Слондн правилии огльадаіїи. 
Пиши начал мик-би слова, 
НІ чо авгелЕЙа Сус Христова — 

Сто двацьать льіт жил у мирі, 
Отвирзай нас усьакон вірі. 
Сам собі казау гроб копати, 
Місця і кіло готувати. 

Му'шнидьі днем приспіли, 

А уже кіл а нн воздріли. 
Знайшли квітяьу с саго крану, 
І лий і з Йаном ирежде у рану* 
Иан бо жити лі, у сену рай у. 

Восьмого дньа з гроба устами. 

Над бо житиль увесь прах отпускайи, 
Уеьакой больісьть возвішчайи, 
А сяй сходиш умирати, 
Риче Христос царствувати. 

Ай ви умерши тоїшо жнлши 
Ілийа з Йаном у раду би лиш. 
Де сьа майн суд зачати, 
Анцихриста обдштати. 

-Сойдет сьватих великих трох 
Ілийа з Йаном і Онопім* 
Прес трох сьватих і от Иана, 
Благодать нам будет дана, 
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Ласкавий Бог на правими бнлгаи 
Од вік віком тьа хвалити. 

Пор. Богогласшк'ь 1790 N ШО (вид. 1852 стор. 4:і5); КоІЬегд. 
Рокпеіе II, 272. /. 

10. Про св. Григорія, 

Краска висла, сьвіт нам настау, Бог шш сьи надау; 

Благочестя сповиал йиси, Христос жиж нам дал сьи; 
Бо хотьіу ураг прокдьатий царяцьу епожерти, 
Ииму Господь благослови^ ііиго главу утерти. 
Ти сьватий Гри горі ну, главу у тираниш — 

Того урага прокльатого образом звіш чапиш. 

Ми за тебя, Григорійу, усегда Бога просим: 
Радуй сьа, Григорійу, руди свойі зносим. 

Ти сьватий Григорійу Хриета ублагали ш, 

Дарам, кеьазьам, милим панам, пак сонци сициаїіііш. 

Проквітай нам, Григорійу, пак цар, кньазь добрійн, 
Тебі слава, тебі іюклон, па віки вічньійа. 

Пор. Ііогогласлнкь 171)0 р, N 187 (вид. 1852 стор, 450). /, Ф. 

1 Б Про ев. Баси л і я. 

Озлпйай сьа благодаті! у уста твойі, отчи, 
Бо ти бел її не її, настиру, добрий, 

1>о ти учел йиси словесника блдп 
Вірувати Бога а по Тройци, 
А во Тройця пилину. 

Когда д не му і за жону Іуладийу записил, 

У той час сьватий Василииа а преч бісол о дог вад. 
Планет, моддт Кііснрпйа1) 

Ведьмап молит сьватий Василииа. 
Аби бісол одогиал. 
Молим ти сьа, настиру добрий, очи шчадротлишін, 
Будь нам милостивий ! 

1) ЖГша !у*адиЙа — пр. лїргш;;*, 

Етт>іг|'М>ЄтннП ЗЛІ^ііпік т. II* 5 
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Бо записау сьа той муж урагу 
Луциперу пекельному 
А. зо свойоу криулейоу. 
Улагблпт д нему сьватий Василийа: Ти чловечс, мужп 
Бой сьа Бога, Уяадиїїу, согрішиу йпс дужії. 
Бо ти Бога оца оиустиуйис. 
Духа сьватого охилиуиис, 
І Сива Божего. 
Кай сьа гріхоу, чоловече, покути держи сьа, 
А усе свому Сотворительу сльозами моли еьа, 
Шчоби тибе ураги, ураги ни ухопили, 
У вогонь, у сьірку ви укинули. 

Бо там будеш горіти. 
Рече д неву (зам. демоп): „Сьватий Василийи, пп чини нам пакости, 

Бо він сьі нам сам завиеау с сего сьвіта слауности. 

А ти йиго од пас, од нас одбирайиш, 

У иашпііа руни иая йиго ви дайиш 
Йако мужа иашего. 
Замкну у сьватий Басили йа Ууладиііа у дому, 

А сам иііііоу молити сьа со сьватому Богу. 
„Помилуй мйа, Божи Очи, 
Усего сьвіта тиж мой творчи 
1 ошчадриж і мине! “ 
Сдовослоуйат, иісьньу сьпівайут, 

А нреч біса утьікают 
І назад записи виртают, 
Вікном у церкву киданут 
1 иа Василийа нарікааут, 

Вельман йиго проклииают 
Йако слугу свойиго. 
О змилуи сьа, Божи, надо миойу, 

Шчоя согрішиу перет тобойу. 
О Ям йду й же сьа, Бо^п, на до миойу, 
Шчом недостоииий слугойу Твойім; 
Сотворитильу мой і Спаситидьу мой, Откуиитильу мой. 

Нор. Безсоиовт», Кадики перехожіе І. 774 — 778; Льитй 

і Слово III. стор. 215—210. І. Ф. ц 
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12, її р о е в. II и к о л а я.*) 

Большиго днееь на аенли тропа; 

Хто схочи у себп ва патрона 
Обрати Николайа еьвіата, 
Бог нам ішст яомочннк помйата**) 

У разума, 
Шчебнс потаяау па мори, 

Прибудет Николайу скорин : 
Тонно рцп : Сьватий Николайу, 

Ратуй нас! зараз руїш даннво 
Усе у пожоци, 
Ратуйнш ОБЕНьа іїне тнуници [тикни ци, І. Ф.\ 

Дай споеоб сиротам, удоаицьам. 

Він данії споеоб, пак на сьвітьі жити. 
Кілько йиго потреба просити — 

Усе у помоцп. 
Досить жи сен сквіт, ііи мало льуда, 
Дознайиш пресьватого Ннколая чуда. 

Бо хто сьи йиму так іпчире помолит, 

Найменти члунок кн ааболцт — 

У серцьу йиго, 
А звидет а в пути блудьашчой, 

Скоро тьа ослишжт иодьашчой, 
Ходьбпс у пал межи льутн вол дії, 
Рожживеш бісолскійа полки — 

Нп 3'ГЯНБШ. 
Хоцьбие бил де у накой напасти, 
Не дасть тобі Ник о лай пропасти. 
Ходьбпс бші осужден на згубу, 

Сам паде ні напаси ой пагубу — 

Усегда вїчііуну. 
Сиротам і удовам он іінст онйнкуїшм, 

Усьіж справам а у розвпх патрона»; 
Алп нн уважай, шчо ип кайик злота, 
Тілько лросьш Николайа сьвата — 

Назву он. Ннкодан вМир-ЛикійськаіІ.н переробили лірники па 
ськийи, В. 

Перекалічено зааі. : іїомоцц н§пошіта. і. Ф. 

Мирно-кібв- 
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Усе у іюмод, 

КоряИТИЛЬ ВІН НЯ усе му МИру, 

Хтош тілько дайит йиму на ох віру 
Він дай я способ, нак на сьвітьі жити, 

Алл сушчя йиго рачит нас кормитиль — 
Далий сьвіт. 

Мп д неіГ їіреклаяьайііо глави, 
Сьватому отцу Нлколайу ; 

Бо шчо ми йиго будемо благати, 
Будет нас уеьіх душ р а ту вати — 
Сьватий Николаи. 
Сьватльішчий Николайу очи! 

Поратуїїжи нас увесь мир чудийа-творчн. 
Алгг раш тверда т увесь мир благати, 

Бисмо тьа могли вихвальати — 
На віки віком, 

Шр, Бо гоїм аспикь 1790 N. 173 (1852 етор. 428); КоІЬсг^ 
Рокпсіе II, 270; II* В, Шейн'ь, Шио-руескія піснії (Записки IIР. 
Геогр. Обід, но отд, отнографіи) т. V. 691. /, Ф. 

13* 0 в* Н и к о л а й І три с т у д е н т и. 

Чо сьа суйатяш, чолопечи вірний? 

Погадай собі, шчо Бог незмшгний: 
Пак у фрасунку, так у жалобі, 
Дв есь Николай — ми проспімо собі, 
Пак у день, так у но чи: Стань иам до помочи. 
Ходьби тьа спіткала фортуна влада, 

Ни дуфай иьі бо шчо, но у Николана; 

Бо мп Нн кола на випросьімо собі, 
Він ни до і шиї я жадиойї шкоди* 

ЇЇак тьашко заболит, він Бога молит, 
А зайдет тьа слоиди, аайдет тьа зара, 

'Пак ідеш у поля, ежутлива мера; 
Там на доли буде статок, 
А у коморі буде спрагок. 

Ч Златарський назвав що пісню: Пиколай у иодороаод. 
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І так (певно: йзк) па оборі — сьватнй Николай (певно: І 
Алн три бладевіш1} йшли в науки, 
Ступили до коршми напитл іч>а води, 
А пік коршмар помордував 
Штучки, очки позмптуна^, 
Йакби так часом —- 

Продаубп в мньасом. 
Али том гостин цим іііди сьвати6 Ннколаи 
І па туй у к о р ійку па ньічльіг стайи. 
Скоро на день, на сватаньи, 
Устайи ськатий до читаньи2); 
Так мовит но слові, йако смоку слугова — 
Мовит пап до слуги: Іди усьідлай осла; 

Там тьн страх обгорни ; 

Прутка го пїслау — 
Там биз мича і биз ката; 
Нашому ослови уже глава стьата. 

Йак йшло сьідлатн. він ни можи устати, 

Мовит шш до слуги: іш кіиго усьідлай, 
Тай на куждом місци усе Бога благай, 
Бо нішу того ничого І1П шкодит; 

Дай йиму оброку, бо він уже ходит. 
Дай спокій трнвовьі, бо ми у доровьі. 
Утвіїрайи йізбу, виходит коршмар, 

Йиму еьи серни краип, шчо жийи осел. 

Ходит, мовит сам собі по слові: 

Сли жи ііа стьау голову основи, 
Ти, очп прикра спий, уже чоловік нитчаснип ; 
А ни було еьнітка — скирнауленна мерк а — 

Шчеж на хоть і у скоштувати з посла стерва, 

Подорожник врода мати, 
Иак би за то мож плату узнати. 
Алг у тол годМкьі, у коршмареві коморі, 
Усьі тропи бладенцьіу иоуста.ш живі; 

Скачут з бочки, йако з купельиьі, 
Сьльічньі, з драні, йако ангельі 
і до иьіх падайут сьватому Николаду 
І назад сьа иовирталн до свого край у. 

студенти, ир. лірника. 

а) як тсид, їїр. лірнику. 
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у дорозьі. 
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14. Про е в. Олексія. 

У Пана Бога йист вилика сила: 

Йак иодружиу отец про нивольу сива, 

І казау йиму с тоу жоаоу жити — 

А Олексей пі шоу иа путчу блудити 
Vу Блудну Олексей трицьать і три льіта, 

Трацьать і три льіта, аньі йіуши, ньі ппуши 
І до евойиго отца зпмлеу еоближиу сьа. 

Ииго отец у той час пп епоянайи, 
Сина Олнксейа за старцьи прнйкайи. 

Казну пилу, слугам, дом збудоватп, 

Старцьу Оликсейу вісти й пити доиошати. 
Стариц Оликсей того ньіц ни поживаііи, 

Тілько свойу частку на ниськдк роздайи, 
Згльаиуу Господь ів йаспого неба; 
Старчп Оликсейу! час умирати, треба! 
Соблнжиу сьи Оликеий умирати 
І казау слугам карту написати, 

Узьалн уиирньі слуги написали му каргу, 
У більі руци дали, биз руци, биз варту. 
Вів казау по отца післатн, 
Аби прийшоу отец туйу карту читати. 
НрнГшюу родини отец йиго кіло навнджати * 

А узьау родннй отец туйу карту — ч стани, 

А нат тоііоу картоу ж жальу умльівайи: 

Горкий жи мій, горкий і шче горкий сьвітц! 

Сану Оликсейу, мій ружорпи квіти. 
Він, Оликсей, казау но маму ніс лати, 
Шчобн прийшла родна матка туйу карту читати. 

Прийшла родна матка кіло невиджата, 
Погдьадаіш у руци: йи карта читати. 
Увьнла родна матка — туйу карту читана 
І. над тойоу картоу ж жаль у умльівайи: * 
Горкий жи мій, горкий, горкий жи мій сьвітн, 

Сиву Оликсейу, мій ружовкй квіти! 
Нат то бо у йа, сину, свойу кроу проливала, 
А на с тебн, сану, послуги ни мала, 
Дайти по ви, слудзи, до мого брата вжати, 
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Шчоби прийшоу родиш! братчик туйу карту читати* 
Пркйшоу родний братчик, туііу карту читайи, 
Брата Одиксейа с письма познавайи: 

Горкий жи мій, горкий, гарний жи мій сьвіти, 
Брати 0днксєну, мій ружовнії квіти. 
Дацти но ви, сдудзя, до моіїі сьоетри вітати, 

Шчоби прийшла родпа сьостра туйу карту читати. 
Прийшла родна сьостра кіло навиджати, 
Погльадайя у руци — йи карта читати. 
Узьала родна сьостра туііу карту, чптайи 
і нат тоноу картоу ж жальу умльівайн: 
Горкки жи мій, горкий, горкай жл мій скніти, 
Брати Олпксейу, мій ру жовні! квіти! 

Данти но ви, слудвп, до зюіи жона знати. 
ІІІчобн прийшла ельубиа жона тупу карту читати. 
Прийшла сьлубна жона кіло навіджати, 

Ногльидайп у руди — йи карга читати. 
Узьала сльубна жоиа ту ну карту — читайи, 
А іщт тойоу картоу ж жальу умльівайн: 

Горкий жи мій, горкий, горкий жи мій С&ВІТІЇ, 
Мужу Оликсейу, мой ружовни квіти, 
Кажда диривина дьіторосьть иускайи 
І каждая нтпдьа свойу пару мани: 

■ Ли(ш) йа нишчаслива гак ло сьнітьі блукайуІФІ 
Нпплодиойи древо с саду вирубайут — 
Мпне пиплодшщьу у рай виприймайут! 
Йак ти мпньї, жоно, вірно сльубовала, 

Будеш ти зо мнойу у небі царство мала* 

[Бід лірника Іґиаид з Вичіяок, Бучацького повіта*| 

ІІор, К о 1Ь е гц} Рокисіе II, 274—270. А Ф. 

15. Про с в. Ба р вар у. 

Зійшла зора, посирвд йора — 

То ни йп зора, лиш сьвита Варвара* 
Али бо йійі сьп сам пан круль залядьиу, 
Сьватьійі Варварі подарунок общьиу* 
І казну він слугам злота накопати, 
Огіватьіиі Варварі подарунок ні слати* 
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Сьвитая Варвара подарунку ни брала, 
Во ітиму бути жоноу ни гадала* 
А вів казау слугам срібла накопати, 
Сьватьіїїі Варварі подарунок шелати, 
Сьватайа Варвара срібла-злота ви брала, 
Бо ним у жоноу бути ни гадала* 
А вій казау слугам скла надробиш 
ї сьватьіи Варварі по тім скльі ходити. 

Сьвитайа Варвара того еьи нальикла, 
Іїрит иаиом Богом на кольіна укльикла: 

Господи Божи, стань ми до поруки, 
Нп дай ми тир ні ти шшишойі муки* 
Зьіслау Господь ангели з неба : 

Уступай Варваро !га то скло, бо треба* 
(Хватайа Варвара на скло наступила, 
А ладнойі кропльі кдрви ни уронила, 

А він казну слугам вогонь ро зложити, 
Та сьвнту Варвару у ольійу смажити* 
А сьвита Варвара й того еьи иальикла, 

ІІирит Паном Богом на кольіиа укльикла: 
Господи Божи, стаиь ми до поруки, 
Нд дай ми тир піти нивилнойі муки, І 
Зьіслау Господь ангели з неба: 

Уступай, Варваро, у гой ольій, бо треба, 
Оьвитаііа Варвара у ольій поступила, 

Али йі сьі жадна причина ни ушіла. 
Ти сьвита Варваро, ти йи чаровина: 

Тибе еьи ни бире аньі жадна причина, 
А віп казну слугам і роб видуровати 
І сьвиту Варвару у земльу закапати. 

І пойіхау сам най круль на впину 
І лишку Варвару у гробі еупокопну; 

І він еьи там бавиу трдцьить і три іьіта, 
А сьвита Варвара ни вядьіла сьвіта. 
ПрийІхау сам пай круль із войви 
І льиг собі у лутко, лутко супокойнн* 
Али бо йпму еьи Варвара нр не нила, 

Шчо файньїшша панна, Йак на еьвітьі була. 
А він казау слугам гріб розмуровати, 
Сьвптойі Варвари косьтьі рос кидати. 



(А слуги іїпму кажут:) Крульу наш, крульу, Ііарвара жива! 
Шче файньІшша панна, іїак на еьвітьі була. 

Слуги мойі вйиригрі! ті нивйирно мнньі служили, 
Ви сьвиту Варвару у гробі живили* 
Ходит собі сам кружь по дзьидзмиьци, 
Вдарпу у іхего не рун із йаеного соньцьн. 
Годьі тобі, крульу, на земля войуватп — 

Нат сьвитоу Варвароу, гріх спи збиткувати, 

(Від лірника Іґнаца з Вичілок, Бучацького по в.) 

Пор. КоІЬегв, Рокіїсіе П, 277—279, І. Ф. 

10, Про е в. Варвару залучену батьком.1) 

ІІокоіі благодати, ангельскайа мати: 

Варваре црикраснайа, Христова пивісто і пшшвістиайа.8) 
Мучила сьи за Христа, создатильу убога, 

Отец того ли альубиу, казау аанріетити, муками страшити; 
Гьікаюшчи од вітцьа, йако воуца вод воука, 

Тай гора каийавна: горо, росстуни сьа, нучнници скрпй сьа; 
І у горі тьа достережем, на земльу тьа і нозьиеи, 
Взьауїші йійі за ужаса, у слуи главу внавауши, 
У слуїг главу уназаушн, похтьоя кіло стружаушн; 

Нохтьои кіло стружауши і під пози доптаушп, 

Твой глас со иебес: хвальіт Варвару І однееь 
Царствуй, царствуй ео віки, с Су сої Христом на віки. 

17. Про св, Параскевію, 

Радослншім сердим отвирзаймо глас: 
Параековейа, сьл вічна на лялийа, 

Красна дьївнщі, райскайа столиди 
Моли Бога і о нас! 

Сьвідк опальакол і востружахом 
Докола з мичамн, бііахом з бичами: 

*) Лірники називають сю пісшо „Мала Варвара". 
Стих сей повт&рпєсь но кондому віршони. 

Ктиг^пафічіїїііі З&ріїнк Ті п. в 
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Красну дьівицьу диржалн $ тимницїг 
Перса піці обртховп 
Ти йдет служибницьа у Христа Пана, 
Ко ти ііи краснайа, від Бога шчаешиїа, 
Вінцем прикрашена і сововінчена: 
Будь пал і молибиицьа. 

Ти нд служибницьа і молжбняцьа, 
Бо тноііа дишннцьа радоена божвидьа: 

І львамд крушат сьа і нрмнорошат сьа, 
Прахом рослнііат сьа. 
Прийдьім, цоклоньім сьа Параско в ей і, 
Шчо її рий мила рани тамки і молена 
Ни від Ирнтпкіу, нивїрних йазнкіу 
Тн йист мучдницьа. 
Прийдьім, иоклоиьім сьа І су су Христу, 
Ко Хрпетос Сласитядь, то пам откуиптнль; 
З вочистойі ІІанші йист нам дожондани 
Оьвіту усе еоздайи днесь. 

Уеьакаиа ириймайн, уеьака нейекайа; 
По Хрдсту, іго Богу, етили нам дорогу: 
Імньа твойи штитд, на віки хвалити 
Од вік віком, с епм чоловіком. 

18. II р о с в. О ну ф р п я. 

ОЬіо сіісе па ротос тутоас ОпиҐге^о, 

Во ип гпойу сЬуЬпопс р,]ек!а ^огопее^о. 
8їа\упо ІгаГіс сіо піеЬа, 
Туїо ти зїи&ус роізхеЬа. 

Ратпіепіа] $оЬі пшегпу] ^іузтіки, 

ієн Опиїгу Ьіопсіхї(ї) XV тіойут \уіки; 
агскіі р]егзко\у когипоху, 

8 саіе^о 5\у]аі:а татипоху. 

^Так зіе па^оеїхії, пу тгшіаі ху 5оЬ)Є хіойсі, 
^е^о Куа каггаііа х Ьозкі орасхпойсі'. 
ЗігасіІ Йусіе уа Ілуату — 

Миі $іе ОпиГгу ха пату. 

Ро.ізхеїЗ па ривхеху, а ху ^ІетЬокіе йкаїу, 
Тат роіІиЬохуаГ х Во^іет зхусц хуік саіу. 
Кііа ІаІ йу\у, ІЇШ оп ху схуМойсї — 
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Сіаіо 2 шагітеу озігозсі. 
Різгу зиріікі: йехи рзгусішіо^опсу! 
№йсЬ зіе рзгусгупі іеп раїгоп гопсу. 
Каїду йу паз раїгопіе, 

СЬІой паз идепсу оЬгопі? 

Мите] о рзгукіайа зте)аІа расЬпопсе^о — 

Тат теу гпа^йхіесіе те ризгсгасЬ ОпиГге^о. 
Тат теу ]с^о хнаркІесіе, 

йтеіепіу оіуатеії, со теісіе ; 
Л ]ети рап титеі, іуЬу зр око] ЬеГо, 
'2уЬу окгиіпу роскотеаіу сіаіо. 
ЛЛГгіоІ СЬгузІоз йизгу те оріекіе, 
З азк. пу теурпзгсгу па те]еку. 

Йте]епІу Опи^и, ргозіто ту еіеЬ]Є. 

2уЬу гтагїу йизгу кгиіотеаіу те піеЬіе. 
'/а ітео.іу, зтеіепіу рзгесгупу, 
ШееЬ пат оіризгсгу Во" теіпу. 

ІІор. КоІЬегц, Рокисїе II, 273; Міойцзгетенкі, Зріетепік 
козсіеіпу Г>43. /. Ф. 

19. Про св. Аіітоиія Підкамеве иького. 

•Теш ппу рзгупа^зіоізгу, гіпііи) $іу пай пату, 
^й тігегпут Іут зітеогйепіет, о^сіес пай йгіаїкату! 
\\г зТатепіщ іпіезси п Кат^спси геег когипа роїзка, 
М7 зїатепіт Ш;]езси и Капуепси "гапіса ройоїзка. 
№ теітеіогек Ьагйго гано кіазгіог ггаЬотеапо, 
£ те^е%уту йаібзеіуту Тигсгу пат оййапо. 
Тигук ягайо рзгузіетриіу, зуіпЬргі]у гпіапіо (гй^іо) 
Ка ріепйгіезіоп хакоппікбте рзге кіазгіогет зііапіо (зсідіо). 
Теп па]ятеіепзху гакоппісу г га]си теузіошріїі, 
Рзгепаійтеіепз'/у ісп закгатепі- рой погу зкшзгуїі. 
Зкгизгуїі, роїотаїі, копіет іезс Йатеаіі: 

Копіє іе$о піс піе іайіі рзгуй пут ротекіепкаїі. 
Пйє те Іегизотеут козсіеіо копіє ротезіаи^аіі 
Йтеіепіедо Апіопіедо з козсіоіа теу^паїі, 
А з ІусЬ Ьагго "ІозпусЬ й/.теопіте копі паритеаіі, 
С1іогегі«теу і оЬгаиу рої киІЬаку зіаіі. 
ВуІсіо те коїіу, уїлусіо те ІготЬу, па йаІоЬпі зЦчщтеу, 
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2атсоІа]СІе іуш паЬойпуш йо па^ішепївщ} рагту. 
Рапіепко Іііойсгаа, ргой пат зупа зтседо, 
гїуЬ пат гасху йаі роіїшшс сага іигескіедо* 
Рапіепко Шоаспуа, еозя Іак ійиі Іаіа? 
Су 31132 Ьегїйяіе зопй \у]есяпу; су зкоіісяепіе з^аіа ¥ 
Му га іу]а рзгусгупу расГту па коїапа, 
Вїадазопса 2Ьато]есїе1а І СЬгузІиза Рана, 
ІуЬу ту тодіі іус з СЬгузіизут Рапут, 

Ро Йпцегсі г піт кгиїтуае па \у]ек уфсгпу атуп, 

Пор, КоІЬегд, Рокисїе ІГ, 207^ тогож ЬшЗ VI, 234, /, Фщ 

20. Про тогож ев. Антоні я, 

Сїііо сіісе па рот ос ту\уас Лпіопіедо, 
Оп до газіотрії оі згузШедо 2Їедо« 
Йуфпіу Апіопї та їазкі осі Вода, 

КиМедо росіезгу, сЬой пауидепЬга зякосіа. 
Й^'епіу Апіопі іезі Ьодозїа^опу — 

Ми! зіе ш пату сі о па]з\уіеп52уз раппу. 
В^єпіу Апіопі сийа рокагіцу, 

Кіигеп Ьуу, кгайпо — оп ]ісЬ \уу2пазсіи]у. 
Во пулу]аггїі Тпгсу іак Ьцо па піедо, 

Зевгсту ту пу \уіту сисіа Апіопіедо, 

&щтіу Апіопі сий іашет рокахаї, 
Шсту7 гепсе? поху, ргесг Тигкот рогіапцаї, 
і^аїзіагзгу) Тигук гасіоі и 1\уаг& }едо, 
Тегад ту Йогпаїі сийа Апіопїедо. 

Мазвіагдгу Тигук тт\де: сіеказту ой піедо! 
ЗІидІ ]едо іншую; япа^ рап Апіопіедо. 

З вві йоЬгу, зтсуепіу Апіопі \у еийо\Упіт оЬгагі: 

Каїїу паз Апіопї \у пазгут еяугїзкіт (сі^ікіт) гаиі! - 
Каїи] паз Апіопі йорокі Йу]ету, 

3\ш, ро ітугсі чу)есгпу, }ак 2 Водіет яазпіету. 
СМо зіе Апіопіетсу згсяугйу искуатзу, 

2 уу]е1діедо пузгсяегійсіа ип до \уугаііуу. 
СЬіо зіе Апіопїе\уу згсгугйу ротоіі, 
То падтейс^уз С2Їипук зегсіи пу гаЬоІу. 
№есЬ£у іо Ьсіійхіс па егеїїйР і па сіілуаіу, 
Йидепіу Апіопі, рзгесгеп зіе 2а пащу. 
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Ку \\'іризкаі паз Апіопі т з^епіу] оріекі, 
Вешігіето сі сЬхуііііс зіаіесгпу па \^екі. 
Йидепіу Апіопі, ргозіто ту сіеЬ]е, 
2уЬу гтагїу Йизгу кгиіошаіу лу міеі^о. 

Ііор. КоІЬех^, Рокисіе II, 270. І. <А 

21. Про с в, М н х а ї л а. 

Йак суд видінні, нииьі зборові 
Виждом на роспйатьу божиїїа сили; 
С нрнівічного, с ирндимпого дьіла 
День еввитого чуда Михайіла. 
Образ кнрваулеішіг, дитьом зйаулемнй, 

Рік ни того рада стало ева дьідо, 
Узьиу Бог на себн явуцкойп тьіяо, 
Тирпіу муки, тііриіу рани, 

Нарештві сперти оскаржень!!; 

Трицьать три лвігл, ни н сего еввіта. 

У тисьача сьім еот пйадпсвать пйать донь, 
Кнрвавийа рани Ісус роспйатйй — 
Простер руди, усьільако приймана: 
Кіло с кровноу Бог йійі витайи. 
Прикланьаймо глави, Міх ай ід ласкавий; 

Ласкавий Бог днееь, ласкавий і * у вошчи 
Дайп хромам нова* темним очи; 

У свій нам дайнш усьільаку потребу, 
Готуйиш правадяїім коруну у небі. 
Вожп ласкавий! пак небо, зпмльа — 
Нп ззивай на мені блудного сина. 

Од бід, од о чагу темна оборона, 
Чловека на зезші. 
Од гріха, од злости, ради божоіі мнлости; 
Божи пудовнцй, тут на црнстольі, 
IIїї дай нам плакати болше на долві. 
Од повітря, трусаііа, града 
Оборони збореная града: 

Од вогньа, од воііпп, усьіх нас Нижи сохрнни* 
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22. Чудо св, М нх аїл а. 

Де Бог вел махом Михайіла зупел іїисіі 
Сплати го струтел йпеи; 
Бо хотьіу прокльатпб з Богом еьа зрс$ стати, 
Про тойи му треба отустати ста з неба 
До стекла ста ліки. 

- Михайід преелаутій і в о чуда і у оцьіу 
Над сьватнх ста зекли, аигнлаяи небо усьім. 
Де божойн чудо, чудийа і усьуда ; 

Прослаунойи чудо про мпогпйа льіта, 
Жпвот у стік», жпвот днесь. 

Архангпла імньї — і хто стиг о ззивай и, 
Тому Луцшіиру і ви нирискаржади, 

Острий меч бойпнуду страхал йиго усьуда 
Свонимст ногами, з вірними слугами, 
Побрнл йиго на віки. 
А 1[птро апостол но тшшицгіі і звол нпс, 

Ступня йис іе прасннцьу по йти і нові лея йїіс ; 
Рове її Михайілн, храньай наші кіла, 

Жи уіирайу у поли, Бог лрибудстт скоро, 
Ільчушчого накорми т. 

Рече д нему Басил: стойти йиму ізрашчп. 
Пойти со віріїшии, пойтп і ин хотьашчи; 

Давидові мошчі додайут сьмілбстп. 
Рад бп олтар збити, рад би го спій мити, 
Власнп йиго стак минем, 

Михайіла сьвата хрш твой і яодноуйашчшї 
Од иввірних йиго йако зори сходшичи 
А скоро присьпілп, апаші новильіди 
Волу спростували, на храм божий стали 
І путь водьі подали, 

Оіток ісидотпл пис і превозносьаш’ш у рай 
Од отца Дипапа иачальинцьу (пшеницьу, стр, дїрті;} колоть», 
Риче бис числа у ний храм твой парождешшй — 
І^о йти благо дати усьім вам царствувати 
Усг ім нам і иегїристоГшнл. 
Михайіла шїиьі от смертная годиньі; 
Путь покажи прауду, пойти з вірним славу : 
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З вірнаи чоловіком, понти од вік віком, 
Тройца> Бог, Алилуйа. 

Про сю пісню сказав лірник: „то йакаеь крута* 
о на гак зі псу та, що зрозуміти її годї. 

--- і в самій річп 

і 

23* Г1 р о Правду та К р н в д у — Як с п н м а т ї р в д о ні у 
в н г а н я в. 

Зле у сьвітьі, зле чувати, 

Тапер Прауда нп видати; 
Ти пер Прауду бдут, карайут, 
А Ншграуду виличайут. 
Тапер ІІрауду биут, кату ну т, 
А Нипрауду гоноруйут. 

Тапер Прауда хльіба нросит, 
А Нилрауда сьребло носйт, 
Тапер Прауда край морога, 
А Нипрауда конец стола; 
І піїи Прауда гир ке ниво, 
А На прауда зелен вшш; 
Ти пер Прауда на у болоті>і; 
А Ншірауда ходнт у злотьі. 

У нидьільу пораненьку 
Загньівау еьи син на неньку : 

Йди си, не ни, преч від мени 
1 т бувай ньіїдн у меші; 

Нудут заутра гоеьтьі у меші — 
Вудут гоеьтьі іфішатиьійа\> 
1 сусьіди ббгатьійа; 

Будут у ієни місти, пити 
І зо шюйу говорити* 

І будут лшьн сьи цитати : 
Котра твоііа рідна мати ? 

багаті; пр, лїршігси* 
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ІІа свн буду устидати, 
Тибе мавшу називати; 

Мойі госьтьі будут у каряазиньї, 
А ти, мамо, у ішдертьі питачиньі. 

Продай, енну, иитачпну. 
Та сирау миньі кармазину. 

Треба мамо докладати, 

Кармазину тобі купо вати, 

А іьіишн, мамо, йди си та кой е хати,, 
Мати стала, задумала, 

І тьашко, реуни заплакала: 

Дьїти мойі прнаатньіиа! 
Ото йа вас годувала, 

Иа вас дьіти згодувала 
І кроу йпш свойу проливала 
1 н вічку м темнум єн усшійала, 
Сь вічка йасна ии згасала, 
Зрастум твому догаджала, 

ІІокшш сьи сиодьівала; 

А ти йшойу проганьайиш, 
Так сьи мноііу устида&нш. 

Чикай, сину, трошки згодні, 
Будеш мати три иригодьі. 

Иака мати, нригодочка? 

Вигини ти худобо чка. 

Иака буде друга нригодочка? 
Вигини тя худобо 40. 

Иака буде трета нригодочка? 

Буде на твойу саму головочку» 
Чорна хмара наступали, 

Дробен дошчик накраильайі. 

Дробен дощик накрашіьаГш, 

Мама з дому виступами. 

Пішла мати гореньками, 
Умнвайи сьи евлвозоиьками. 
Пішла мати чириз жьози, 
Обливайут дріб вві евлвози — 
І горойоУ, долинойоу — 
Здибуйи сви із донвкойоу: 
Де йдеш неви? Йду до тебп, 



ЛІРНИКи 49 

Відогнау шіьа син віт себн. 
Ни набудиш, ненн, у менп, 
Но лиха іін дольа у менп. 

Будем, сипу, зарабйатп, 
Лихі доли догаджатл. 

Лихі доли ііи догодиш. 
Віка вшньі укоротиш 
І ДЬІТИ М0ІЇІ посиротиш. 
Чо тн, мати, так змарпьіла? 

Так йак аидльас почорньіла? 
Но дине син ярогапьайи, 

Так сі>и мнойу устидаіш. 
Мати з дочкоу розмоуйайн, 
А син маму здогаяьаіїи: 

Шчо там, сину, шчо чувати? 

Шчось мйа мусьіу здогайьатц? 

Ой зле, мати, зле чувати, 
Но ударну грім, та на мій дьім : 
Забиу жінку, тай дитину,; 

Тай майитку половшу. 
Забиу госьтьа у кармааиньі 
І майитку у полови ііьі, 

Нн грім на тьи, енну, ударну, 
Сьльозн моііі на тьи упали; — 
Моиі сьльозн кирвавийі, 
Й слова згоні ласкав»Зі; 

Бо па тибе згодувала 
І кроуііим свойу проливала; 

Кроуйим евойу проливала, 

Ньічкул темпум ни уеипйала ; 
Ньічкум темну м ни у спинала, 

Сьвічка йасва ни згасала; 

Сьвічка їіаена ни згасала. 

Зрастум твоя ум догадка да; 
А ти мнойу проганьайиш, 
Так сьи мнойу устндайиш ! 

Ходиж, мати, уже до мени, 
Буде тобі добрії у мені! : 
Йа тьн буду шановати 
І у слабоети догдьадати; 
При смертн тра твоїїі бути 

Втпо Графіт* ЗШіівцк т, И. 7 
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І но смертц спомйанути; — 
ї буду тьп тайитатн, 

• Жнеь ті була рідна лати. 

І ви льудп дисьатийа, 
Найти сьи ви, двацьатийа — 
Отца ц латку шановатн 
І у слабості догльадата 
І при сіерти йійі бути, 

ЇЇІче й по сжерти сновшанути ; 
і по сиерта паміїатати, 
Жи то була рідна лати. 

Від лірника Ішаца з Впчілок, Бучацького пов, зап, в Нужниках, 

Пор. М* Д р атол а н о в, Політичні пісні українського народу 
XVIII-XIX віку. Часть І, кн. 2, етор, 211-225 ; Записки Юго-Зап. отд. 

И. Р, Геогр. Обідеетва, т. 1. Матерьялн етор. 22—23. Друга половина 
пісні є основою думи про вдову і синів, надрукованої в Записках Юго- 

Заїт» отд, И* Р. Геогр. Обіц. Матерьялн стор, 11 — 14; варіант гл. Житє 
і Олово IV ст. 25-“27; сербську параделну пісню гл. Бук, Піесіте І 
і укр, переклад Ж. і Ол. III ст, 8—9. /. Ф. 

24, Про Лазаря, 

вадилий чолове к богатяй бувау, 

Кого рий а у рос кошах уйідау і уннвау, 
А у дорогих шатах заужді уходжувау, 

Прод мнлости Пану Богу ньіколи нц дау, 
По найдальших отігустах він ни уходжувау, 

Дирквн, коеьцьоли, він ни надьільау, 

Служби божі, аарастасн вія нп знаймувау, 

Одьіу духоуних у свой дойі пн првйіау, 
Нишчих, убогих він ни яадьільау, 

Брата Лааора за брата ни шау. 

Буужи собі Лазор, чдовек убогий, 

Нн так жи він буу убогий, мак не нд з ний, хори її ■ 
Лижау сьватяй Лазор у смердьашчія гяойу, 
ІІнрид брата, богачн, ворітька йдго. 
Бийшоу сильний богач преч за ворота, 

^ За ним, за ншч чельадь, йиго нршшшна рота. 

Иак сьи сьватнй Лазор а з братом зоздрау, 
Зараз він свопім гласом до пего заводну: 
Вратиж мой, брати, чо на тьи шчири попрошу ? 
Дай мнньі, брати, хяьїба тай соли, 
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А третой, брати, водії дльа охолоди, 
Запяатит ти, брати. Господь з впсокой неба, 
А де твовгу души и тьіяу буде погреба. 

Нн требаж мппьі впсокой заплати, 

Нп бону сьп пана Боні, жадноії клопоти; 

А ни трабаж жиньі з неба заплати, 
Бо мацу па стошки, тай оборотнії. 
Чирвоиьійа, зодотьіва, дробньі пиньоншки. 

Ти лижжш у гнойу йако гнилий пес, 
ІІІче віияьі сьа родним братом пазиваинш. 
А ншньі сьа у монім домі хоць їїака тривога стани, 
Йа тривоги ньщ нн бону сьа, бо па от тривоги чеяьодьоу одобйу сьа; 

А нн одобйу сьа, то у двор замкну сьа, 
А пак у двор нн замкну сьа, то воткупйу сьа, 
А усе папа Бога надвислого ньід нн бону сьа, 
Уеьім сьватим йнго ученикам ни покломьу сьа, 
До царства пибеекого сам доберу сьа, 
А до пекла горичого ни догяочу сьа. 
її лі. у ну у сильний богач, а сам ні шоу преч, 
Казну же він за собойу брами замкнути, 
Гнилим володілім позабивати, 

Аби Лааорового гласу у двор ии чувати. 
Прииишна йпго чельадь тойп учинила, 

ІІприт сьватиа Лазером брами замкнула, 
Гнилим колодним позабивала, 

Аби Лазорового гласу у двор нп чувала* 

Ни булош то у богачи набожной душі, 
А иабожной душі, богобойнойі, 

НІчобн сьа над Лазаром озиилувала, 

Аби Лазорови хльіба й соли у гпой подала, 

Булож бо у богачи два льутийа пси, 

Шчо которі вовн піт стол ходили, 

Найдрібньїшчнйа кришки зазбирували, 
НЕчо силйому богачевп з рота падали : 
Тим жи воші Лазорову душу у гнойу кормили, 
Ганн йнго болезньііїа зализували, 
Шчо у смирдьашчім гнойу попрогнивали, 
ізьау сьа сильний богач преч довідувати. 
Казну жи він чельади пси вивішати* 
При пишна йнго чельадь тойд учинила, 
Нпрнд сьватим Лазорож пси внвішнла. 
Узьау сьи сьватий Лазор Богу молити, 



52 ВОЛОДИМИР ГНАТЮК 

Сьватьі молитви до Бога творити : 
Вислухай, Божа, молитви мойі, 
Прийми душу її кіло до хвали свойі і 
Вислухау Господь молитви йиго, 
Зьіслау два ангели по душу йиго. 
Оступили ангели на гной стихенька, 

Узвали Лаеорову душу борзо з легенька. 
Посадили сьватого Лазорп на правоїї лоньі 
У Господь Бога у песть і у хвальі. 
Узьазг еьа сильний богач у далеку дорогу вибирати: 
Надибала богачи нагла хороба. 
Челядь йиго повідай и, то йпст тривога ; 

Сильний богач иовідаид: бачу від Бога» 

Узьау сьа сильний богач Богу молити, 
Сьватьі молитви до Бога творити! 
Господи Божи! слась інлосьть твойа, 

Прийми душу й кіло, де Лазорова» 
Вислухау Господь молитви йиго, 
Зьіслау два шатанн с пекла по душу йиго. — 
Шче два шатанн двора яе дошили, 
А уже стоиші, оборотнії, порозвпртали, 

Зильіеьньіца брами порозбивали, 

Нрипишнуйу чельадь яорозганьали, 
Сребло таи злото порозбирали, 

А двори, палаци, прахом, вогнем стали: 
Аш тогди богачи у руки достали. 

Тїак вони го достали льівпм боком с зедьізним гаком, 

Узвали бопічи строґо високо, 
Кинули богачи у пекло гльибоко. 

О ти пер, богачу, хоць отбивай сілі, 
А ни отбивай сьи, то у двор замкни сьи, 

А йак ни замкни сьи, то нот купи сьв, 
Пану Богу найдисчому ни помоли сьи, 
Усьім сьватим йиго учепикам ни поклони сьи, 
До царства нибееного сам добири сьи, 
А до пекла горячого ни догдоти сьи. 

* Плавай, плавай, богдчу, маниш там широко, 
Иогльидаи на небо, йак Бог високо. 
Погльануу сьа сильний богач преч на ннбеса, 
Там вія зо бачну брата Лазора. 
Братнж мой, брати, ця ни міг бя ти тойи учинити, 
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ОноВ мизнльней налип; у мори умочити, 
Смагньі мойІ уста закропити, 

Йазяк мой ііа згорений похолодити ? 

Ии мова то, брати, вольн, то самого Бога, 

Проси собі, брати, сам пана Бога; 
Аби йа, брати, еьа у мори спустиу, 

Ни міг би йат брати, твої! пивильни3 вогоиь пригасити, 

А йазик твой йа згорений, охолодити, 

Смагньі твойї уста закропити. 
Вмдпш, брати Лаз ори. Видна нас мати родила, 
Під ііидним нас сер цим обох носила, 

І ішдну лад нами, брати, кроу проливала: 
Ии ііцднаки нам, брати, Бог шчзеьтьн судну; 

Тобі, брати, Бог судну нендвни обійетво, 

А миньі Бог судну снльвн богацтво. 
Твонн брати, неп данії обійство у царстві сшпіайн, 
А мови сцлни богацтво у пекльі палайн, 

Братяж мой, брати, проси там Бога за мени, 
Аби мине шче Бог проетиу на тамтоіі сьвІт: 
Иажби то таж, брати, нророкувау, 

Земскнх льудий простих Вабим научау, 
Служби божі, парастасн, Бабим внаймувау, 

Оцьіу духоупнх у свої! дом бим ііриймау, 
Брата Лазора за брата бим мау. 

Сьватий Аурама повідайн з нибес: 
Ни треба ту пророкіу, йист ту пророченство 
Сьватойп письмо — до сьватого письма ііп вотцьі духоуиьі, 
Шчо йиго читану г, нісьньі сьпівают, 

Зеяских льудей простих научайут. 
Ти собі йди, Лазорв, де тобі Бог дау, 

Тнт сильний богачу, шчос си уготувау. 

Тош тобі, богачу, за твойі гордьі слова, 
ІІГчое отновідау на нротьіу Бога, 

Амінь, амінь, так нам, Божи, дай; — 
Запровадь нас, Божи, у пршдосьвітлпй рай, 
Де усьі сьватьї, иравидньі у небі царству йут. 
Де на мри столі л нісьньі сьпівайут, 
Бога у Троїіцн усе ішхвпльайут. 

Пор. Голова їдкій — Народньїи иіїсен Гал, п Уг. Руса Ш, 1 стор. 
263 — 271 (два варіанти); Без еонові, Кадики нерехожіе І, 43^97 
(9 варіантів); КоІЬег^, Рокисіе II, 280—283, /. Ф. 
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25, Про сирітку. 

ОЙ йшли сирітка дорогоу, дорогоу, 

Здибала сьи ома з Господом Богом. 

Иак пішла сирітка мануньцьі шукати, 
Здибау йійі Господу узьиу йі сьи питати. 
Здибау йШі Господь і узьиу сьи питати; 

Деш ти йдеш сирітко? Мамуаьцьі шукати. 

Бирни сьи сирітко, бо далеко зайдеш, 

А своиі маагуньцьі кьіґде уже пи знайдеш; 

Бо твойа маиуньдьи на високі горі, 
На високі горі, йа у судьашчім гробі. 
Припала сирітка тай па гробі стала, 

Тай на гробі стала, реупи заплакала. 

Йак уаьила сирітка тай реуни плакати, 

Уаьпла сьи мамуньцьи з гробу вшивати, 
Хтош так реуни пгачи тай иа моиім гробі? 

Ой паш то, мамуньцьу, возьміт лине собі. 
Нииаш ту шчо, довьцьу, ньі йіетн, пьі ішш. 
Лише Бог приказау у сирі звили гнити. 
Нп хочуж на мамцьу, ньіц йісти, пьі пити, 

Лише хочу з вами у сдрі зеїлн гнити. 
Ой йднш ти сирітко до дому, до дому, 
Най тобі мачуха еорочичку ушийи, 

Сорочичку ушнйп, головочку змини, 

Та най твойя тьіло на тьи приокряйи. 

БІчеж мииьі мачуха голоукп ни злила, 

Зза каждого волосочка кроуцьи виступила, 

Шчеж ми пьі мачуха сорочки ии ушила, 
Ужеж мине мачуха па віки прокльила. 

Сорочичку крани, тьашко ироклянайи: 

Бодай ш-с, сирітко, ньіґди нп сходила, 
Во то твойа мама на ньу ни робила. 

Ой яьіслау жи Господь два ангели з неба, 
Йа узьнли сирітку, понесли до неба. 

Ой зьіслау жи Господь дийаволп с пекта, 
Та узьпли мачоху, понесли до пекла. 
Ма у зьнли мачоху ой та льівим боком, 
Ой та льівим боком, а аильізиии гаком, 
Кинули мачоху, йа у пекло гльнбоко : 
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Пливай ту, иачохо, гльибоко — широко, 
Погльндай їіа небо, йак небо високо. 

Ой тобі, сирітко, у небі зі еьвйатими, 
А тобі, мачухо, у некльі с нроклватпшь 
Ой дай жн не, Божи, е того пекла вийти, 
Уже ж би а шинувала сироти — дьіти* 

Ужеж бим шинувала, ужсж бнм годувала, 

Та йіх бідли тьіло тай нриокрнвада, 

[Від матери Басилшш, в Нужниках, пов. Бучацького.] 

Иор, Г о л б вадкій Нар* пісна Гал* и Угор, Руси ПІ, 1, стор, 
27В (два варіанти); Зоря 1882, етор* 17, А Ф. 

26* Родичі і д ї т и, 

Куда горн, гори, йак на еьвітьі жити, 
В рун в Божа хоробн, будет Бог судити. — 

Йак чоловек здороу, каждиіі го кохаіїи* 
У великім кисчасьтьу рід го еьа цурайа. 
Иак чоловік йдороу, дьубит го чужина, 
У виликі хоробі віїсту ішт дитина* 
Бідеана мати плакала, умльівала: 

Сину ж той, сину, кроу ішм проливала, горко-м годувала, 
Иа е тебн, йоІЇ сину, іюкіхи ни мала* 

Бо йак горко, тваніко каміньа гдодати, 

Ішче гориш, тьащчи, дьіти згоду вати* 

Алнж бо то дьіти на тони ни дбайут, 

Оца тай мати ньі за шчо ни майут* 

Кого Бог льубит, того надьільайи, 

За оца, за матку, син божий карайя. 

КоториіІ чоловік ода й маїку зниважайн, 

Той чоловік грішний, він щчасьтьа ни майн. 
Він робит, ирадуйя, марин пронадаіж, 
За оца, за матку, сии божий карний. 

Которий чоловік оца. іі матку по шану йи, 

Той шчасьтьом, здороуйии, до смерти павуйн, 
А йвіу Бог у небі царстві йи готуй и* 

Котора дочка матку знаважайи, 
То плачи, ридайи, у пеклві потанайи, 
За нншчасну матку син божий караіїн; 
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Бо иишчасна мати горко годувала, 
А у лихі годинні у вишчасьтьу аоетала. 
Бо заказау Господь в неба ангеловп, 
Шчоби не сфїдьґувау гріха грішникові!. 
Суси Христп, Суси крижований! 
Змнлосерди сьа, цару, Христи, паші! 

Суси Хрнсти, Суси Навараньский, 

Докіш, помилуй весь мир христійааський, 

Тогди би ми ради рахунок вотдати, 
їїак нас буде Господь злим пеклом карати. 

Тогди би ми ради намивать сотворити, 

їїак нас буде Господь за гріхи судити. 

Од наглойі емерти, Божії, бороии пас, 

Од вогньа, од всипи, Боже, сохрани нас, 
А уже час ириходит, граба умирати, 

Хоць па ке богацтво, траба покидати, 

Сребда тай злош, там того ші треба, 
^Тілько штири дошки, спасені па з неба: 

Сласенійа в неба — то душам потреба, 
Задзвоиьи дзвони у смертельной ГОДИНЬІ; 

ІІоклоиьім сьа сьвіту, уеьі своііі родиньі. 
Задзвоньи дзвони барзо голосьньійа, 

Заплачу! реуни дьіти дрібне аькіиа 
На віки віком і на віки віком : 

Хто сьа гріхоу скайи, буде чоловіком. 

Нор, Записки ІОго-Зан, отд. И. Р. Геогр. общ, І. Матерьяльт, 
стор. 23—24 І. Ф, 

27. II р о дочасни й сей с ь в і т. 

Дочасний сей еьвіт п живот чоловіка. 

Мак прийди час, ской чані іш віка, 
Душа с тьілом сьа розлучвт, 
Богацтвок сьа иц ноткупит 
Ньіхто уже. 

І Бо кіло паде у земльу гнити 
Чоловік ппрнстаин жити, 
Усьаки дьіло прид ним стани, 
А він уже ни вуетапи 
От емер ти. 
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Бо й йіи тнж Адамові чада, 

Нам на земля робити потреба; 

Ми аеіндьац а земльі нснйим, 

Зелілейоу еьа цривоврнйим 
А у гробі. 
На шчош ти, чловечп, дуфаниш? 

Йак ти умреш, усі,о івдостауЙайищ ; 

Зостанут сьа гроші, еклаткн, 
А уеьїдьакі но достатки 
По тобі. 
А сди схоч, на путь навиду тьп? 

А у той час покорни прошу тьи; 
Послу хайжи ради тоні, 
У сьомі то буди души твоіїі 
Пожиток. 

Болиш ту прийти на вутрату, 

Бог прийме придвічвий заплату: 

Жити будеш устояечне, 
Укішиш сьа на би спечне 
А у небі. 
Бо сей еьвіт велика (па) зрада ] 
По усему сьвіту постала шшрауда; 

Отец сина иизльубоу, 
Спи вотда йа зрадиу 
Про свойу злосьть. 

Дочка матку барзо зниважани, 

Мати дочку, шчасьтьом прокдннани; 
Брат на брата войуііи, 

На здороуйн чатуіїн, 
Чей би го зрадиу. 

Сусьід с су спід ом доори с собоу жиііп, 
Гїиден другому ви^дрийаеьть готуйи: 
Рад би йиго та уловити, 
А у нисдаву упровадити, 
У нишчасьтьи. 
Уганьайиш но марности сьвіга ; 

Чом їіп уважайимі на многийа льіта? 
На ви дома Бог прийде, 
Усьо вот теби иотбнре, 
Иинчому дасьть. 

Етиоґр&фічийії Збірник т. 11. 8 
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На шчош, ти, чловечи, дуфайиш? 
Йак ти умреш, уеьо позостауйайиш : 
Йак тьа возьмут на мари, 
Де твой милий, коханий 
Прніїатиль твой? 

Бо уже нам сперти ик Откупнти сьа, 
Йак буди душа за гріх мучити еьа. 
Ии воткушт ньі степ;, аиьі магп? 

Озони дитьа . . .. 
Аиьі роднші брат. 

Де у той час, де Йівап проречи: 
Чош ти блудиш грішний чолоиечи ? 
Було Бога вихваїьатп, 
Отца її матку шанувати 
С приказаньом. 

Булош то Бога с при казан ьом штати, 
Огца тай матку було на гньівитн 
ї ближного шанувати *,. 

Хтьіу'йис царство оглвидати 
А у небі, 
Матпр Божу впхвальаіі сердечно, 
Будеш жити у иебі на баспечпо. 
Ба ній і молитвами 
Будеш чжовечи коханий 
У самого Хрнста, 

Де у Кийові цуда сьи зїїауйайут. 
Там Нвколайа заужди вихвальтіут, 
Мольімо сьа у день і у нош чи ; 

Будь нам сьватий до помочи 
Николайу. 

Пор, Заїшски Югозагі* отд. І, Матерьялш стор- 27—28, І. Ф. 

28* Про е у з т у. 

Мізерний чл овечії, 
Тос уист порожденний! 
Ни уважай на уроду, 
Бо підеш до гробу, 
Аиьі иа богацтво, 
Бо то усьо хробацтво. 
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Аньї у еребло, авьі у злото, 
Бо то т^сьо болото ; 
Ньі у дорогі шати — 

С собоЗ? пи забрати; — 
Ньі у вербу (?) булаву, 
С сего сьвіта славу, 
Пловечи марини, 
Деш твоп живот слаунші? 

Суиерньі йазики, 

Заграйут во віки — 
Де йангели сьпівайут, 
Бога во тройци усе вихвальаиут; 

І ми засьпівайяо, 

Бога у тройци вихвальаймо. 

29. Т р і в о г а. 

Страшна йа у еьвітьі тривога! 
Ударанмо ми сьа грішньі до Бога; 

Поки йп віче а душа у кільі, 
Кажден чоловік у свойияу дьільі* 
Шче й пирид Богом сопраудайит сьа. 

Страх, гори, пячали! 

Чож ми сьа грішньі у той час дознали! 

Смерт най грозит, а кіло заднє судина нам буди. 
Розлука усьім нам та шіиилайа. 

Хтож би то з пас того сіїодьівау сьи, 

Шчоби отед сипа цурау еьи? 
Дочка матки дурайиг сьа, 
Муж свойі жони льакайит сьа... 
Нишчасдива у еьвітьі година: 
Обльагла пас біда окола, 

Когда сьа погльанем, а усе невесела, 
Чуйут вуха, бачут вочн, 
НІча уінрайи народ йак у день, так у ночи 
Чнрис кивірних а урагіу. 

Зостала сьа жона од мужа, сирота у еьвітьі, сака йидива; 
Горко плани, ньі с кил жити, 
Бо нл нагін креуннх, померли й дьіти, 
Сама у еьвітьі облукайит сьа. 
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Сам жи йа знану, шчо треба умерти: 
Сохрани нас Божн, од наглой сперти 
І бкс сповіде, тай бис покути 
Каждии чоловік усе збдуднт с пути 
Ґльа снаееаиііа усегда вічного. 

Тпсьата сьім сот пйатьдпеьать літать день, 
Цьпсньішчуйу Хирувлм засьпівайнїо : 
Спадь на бидло, здороуйи на льуди, 
Тай на Уродзай; а шчо дали буди, 
Тілько, ти Божи, йиддний знайиш* 
Марійо, матко йиднна! 

Ублагай нам молитвами свойїїго сина, 
Аби нам рачну живот дарувати. 
По усему сьвіту спокойии мишкати 
Дарам і крульам і кманам 
І усьіл нам иравослауилм Хрнетійанам. 

ЯО. Плач душе! 

ІІлач душа грішна і радац горко І 
Шю ти таке учинила? 

Шчо вокрутнпми свойіми гріхами 
Пана Бога образила! 

Паїеьатай душо і озоцнн сьа! 
На инкшгьньІ[м] мори — 

Там будеш горіти у пекльі нипристойии; 
Нкшчаслнва будеш доли! 

Биймо сьн у перса, уладьіо Хрясту до пози, 

Помольім сьа сльозами: Створительу божий, 
Отпуекай нам гріха, вмішуй сьа над нами. 

Дййавіл зо злим чоловіком оба собі у товаристві: 

Ніік до побоиу, так до прокдон, он додай нт ииму мисли. 
От церкви, від набоженьства він йпго відводит, 

А до піїаньства і до чужолоства він йиго нрнводпт. 
Пітчас сьвйата, урочиетой иедельі, 
ДпйавІл йиго нриснпйайп і у ухо шепчи: 

І Спи грішний чожшечк! 

Набоженьетво вітходжай! * 
А по смерти бйут, катуют, 
Скрутни кордуйуї, 
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До иекльі волоча, 
Вогонь піджарайут, 

О чи внпальайут, 

Аш кпрваві сльози точа. 
Тппер жіі ви, наш» товариство, 

їїробуваі'іти ви з нами, 
Пийти вп сьірку па піу зо смолойу, 

Готува листи сьи сама. 

Рад жи нам Хрнстос той гріх дарувати, 
А ио смерти лице у иебі огльадати, 
Во Троици тьа лрослауііати. 

ІІор. КоІЬег#, РоЬасіе II, 284—285. І, Ф. 

ЗІ. Завив до грішників. 

Не йди грішнику дорогоу блучи1) 

Нршіімнн собі Христійан бууиш, 

Дринімни собі, віт кого майаііі 
Десьать нрпказаиь, которе зиаііиш. 

У иедьільу рано пршіімии собі, 
Шчо Бог придвічниії прнказау тобі: 

Ііи конай зьільа, серцьу остростп, 

На чарованьв гріхоу тай злости. 
У ионидьілок рано у День до роботи! 

Добрим, побожним, набувай цпоти, 
Нн будит тибе снрагаяа злайа, 

Дрпбудпт тибе шчасьтьа, здороуйн. 

У віуторок рано сьвито віддано, 

Красно, весело, усьім льудеа науио. 

Шчош тииер буди грішиаку у сьвітьі ? 
Ідут твоні льіта марип зо сьвіта; 

Час упливайн, грішнику, кай сьа, 

Бог справедливий, до него удай сьа. 
Бог справедливий уеьі дьіла знайи, 

Нак си хто тут ааслужит, так заплату дайи. 
Ирийдет сирпда до віка твого, 

л) Мабуть: блукаючи. 
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Иак смерть загльанп до жнтьа твого. 
Наступит година йасна, 
Іїак смерть загльанн, каждому страшно. 
Прийде члтвер, покутуй типер, 

Прийде пйитиицьп, суд на столиця \ 

Божп придвічиші, той день субота 
Суда божого, справедливого. 
Грішник МИСЛЇІТ СЬВІТ нирижнти : 

Йак прийди той час, іди У земльу гнити. 
Прикрий грішнику Христові рани. 
Бо він за нас грішних, па хрест відданий. 

32* Пересторо г а* 

Смотрай человечи і на обрав сьватии, 
Будеш, человечи, шче й сам таковпй: 
Но ти емертц усе ни спомннайпш, 

Уеегда у росвошах ти пйиш тай гульайиш 
На сену сьвіту* 

Смотрай человечи і оздрагаіі еьа, 
Каждойі години стерти снодьівай сьад 
Бо ходит Бог тайнам, огльадайи 
А у дьілах твоіііх уеегда осмотрайи, 
Йак ти у еьвітьі жийиш* 

Смотрай человечи і иа дальші дари, 

А йак озьмут гріш попи кіло по ложу т на мари, 

А мпнут тьа мисли, якнут тьа роекоши, 

Маниш тимности і ншогійа гроші; 
Шчо ти у сьвітьі збирау, 

Уское марин утирау* 

А йисли зоставиш у евойіх дьілах,. 
У той час будут осмоіратн а у твоїїїх льітах. 
Скажут ступати гай іти до гробу 
Иак убогому, так богатоіу — 
На таїтой сьвіт скоро.' 

Ь 
Сьвітп мой прекрасний \ отожис миа звіу: 
Обіцьауйис ми вгногіиа льіта, смерть Йис ми иривіу* 
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На шче сперти йа ни сиодьівау сьи, 
На тамтой сьніт йишче її ц прибрау сьн**. 
Гори ж ни гріш нону, 

Непокайанному! 

Проеьтьіт ви мньа, братва, мнльійа друзи ! 

А де ходьа воду брати, тевшьпіа лузи : 

Бо ужеж нйвьі в вами, в вами нц бувати, 

Бо нрийшоу час, шчо треба умирати, 
І прошу проеьтьіт, 

Богу еьа мольіт, 

Аби мньа Бог просту, 

Шчо йа у сьвітьі грішну, 

Шчобпм ео сьватими у царстві веселку 
Од Йаурама і о троньі со сьватими 
От Сиона 
Над на віки віком 
О сим чоловіком. 

33, Про марний сей с ь в і т, 

А йдут льіта марки сьвіта —* ти Божн йадиннй, 

А льітайут а скрідьбамд льіта тай години, 

А минуло иіїать тисьач льіт віт початку сьвіта.,, 

Йак у иоли цьвіт зацвиу, так вгас, так сьа мпнут льіта* 

Шчош тобі, чоловечи. по тих пнать тисьач льіт? 

Апьі угльанеш, ньі устережеш, йак сьа мине твій вік. 
Шчош тим льудем а у роскошах? ПІчо за корнсьть майут? 

Шче сьа у сьвітьі не нажили.*, льіта сьа мииайут, 

Тннер у сьвітьі льуднй маого, тілько праудн мало : 

Дарі, крульі тай фортуни, усьо сьа поминало. 
Типер у сьвітьі прауди мало... Звашти тони льуди ! 

Забрала смерть мною льуда, тай нам тою буди, 
Йак тон порох, вітнр звійп, по сьвітьі льітайи : 

Забрала смерть много льуда, нас тото чикайп. 
Були слауяьі, були науньі, при великі свльі : 

Там бідиьі, там богатьі, усе у йпдньі могильі, 
Божи наш слравидлівин! житьом кориґуйиш, 

Біт йидного вітбираиишу другому даруптш* 
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Вожи наш еправидливиіі, усьакі дьіла зпайнш: 
Йак си хто ааелужит, гак заплату дайнш. 
Иак си хто ааелужит, нп тра пан шпати: 
На Сафатові долішьі траба сьа з витати. 

Ни дуфай, чоловечи, у валику худобу, 

Бо йак умреш, тап ни займеш с собойу до гробу. ■ 
Ни дуфай, чоловечи, ^ дорогаіїи шати. 

Бо йак умреш, тай ии скажут с собойу забрати. 
Ни дуфай, чоловечи, красно сьи ховати: 

Нросьім Бога иайвшичого биз гріха умирати. 
Иак ти будеш, чоловечи, ви по праудьі жити, 

Піде душа пишчаслива ураговп служити. 

Йак ти будеш, чоловечи, нриказаиьи зиатп, 
Буде тобі сам Сус Хрпстос царство готувати. 
Божії ваш иіілосериіш ! Ііричистайа Мати! 
Даруй жи нам иилосерни биз гріха умирати. 

Жну чоловік (сто) сьімдисьат льіт здороу, ин журну сьи 
У самуш тогу зеїльу нішоу, с котори почну сьи, 
Божії наш сирашцливий, ямилуп сьи над нами : 

Даруй льіта з миром жити на вік віком амінь. 

34, Г а д к п про смерть. 

Пршгомиави чоловечи собі. 
Жп доконечнії треба бути у гробі. 
Написано так дауно, 
Йист то ирауда усьім йауна. 
Од малого, та йде до вилпка, 

Шчо умпрайя цар, каьазь і уладпка. 
Ниодмівно али ти умреш — 
Скоро скажут, у гроб підеш ; 

Бо ураг злосливий і він ші опит зауши, 

Тілько чатуйи на жцтіиа паши. 
Рад би ішго і звести 
І до гріха привести. 
Майиш ти розум, ви йист ти дитина: 

Новціьиркуц собі, шчо ирауда ипзмилна; 
Бо дочасний али сей сьвіт — 
Згинеш нарви йако цьвіт. 
Майцш ти розум, ни Йиздись статечний, 
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Жніїшіі у сьвітьі весело, безпечно: 
Ни радбис умирати — 

Судина божого призвати* 
III чож то за роскоши, шчо в а корнсьть маішш, 
Шчо свопику кілу шчо день догаджайшп ? 
Усьош то піди у роштоки — 

Зьаьідьать кіло хробаки* 
Радон йа покуту учинити 
За своііі гріхи Богу еьа молити, 

Абп мине Бог у пекло ші кпнуу, 

Шчобн йа марин ни згинуу. 

35* ІІро смерть.1) 

Пішли наші льіта 
По марности еего сьвіта; 

Кілько уво сьііьі лрисднло сьп, 
Шчо на сьвітьі прожило сьп. 

Аш то смерть над о мнопу 
Страшлива сама еобойу *.. 

Кілько гньіву папоунеїт 
Иако вотца роздражнено. 
Льутнй дзьвір п.тачи, ридайн, 
Когда путь погубйайи; 

ІІьі прибрано, ніЛ готово. 

Вольно ступай с сьвіта сього* 

Шчош то мнньї за дорога 
С сего сьвіта аж до Бога? 

ПІче йа у сьвітьі ни нажну сьп, 
Ньі чим Богу прнелужиу сьп: 
Иакжи йа там пойауну сьп ? 

Чим йа Богу прислужу сьп? 
Ньі сьвітила, ньі кадила 
Чнм сьп Богу прислужила? 
Страшно ми ньі у тьі доровьі 
Когда йти душе шібозьі: 
Уеьудп стопа, усьуди стрижа 
За альі паші дьіла гльадьа. 

*) То Йи с дервогй уавіта тоті пісьві ІІр. лїрннка. 

т. II. 9 
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Сам жи добрії зпаю, 
Жи йа у сьвітьі добра нп начитану; 
Кілько само шшпсаио тойи, 

Шчо йа у сьвітьі грішпу злойи. 
1'орко плани чоловік, 

Шчо йде йиго аарии вік; 
Горко плачн, шчо й ридайп, $ 
Шчо з гріхами умирайи, 
ІІрошу сьвйатьі ангели, 
Возьміт гріхи од мемп: 

Най кіло сіючивайн, 

Душа у небі радосьть маіін. 

Ідут ангели од Бога — 

Шчаслива йім дорога; 

НІчаслпва шче й широка 
Но грішного чоловіка. 

Бирут душу до неба, 

Бо там душі потреба: 

Бис еьвітила, бис кадила — 

Так си душа заслужила. 

Удала на пас тривога: 
Ввійшли ангели од Бога, 
Кажут нам сьн вибирати 
С сего сьвіта виступати: 

Шчо ми тут согрішили, 
Мусимо там відбувати. 
А мине смерть обманула — 

Йа косойоу ізьітнула: 
III чем старости не дождау сьи, 
На тамтой сьвіт ни іірибрау сьи. 
Стерти мойа кохаиайа! 

Тос віт Бога прислаиаба; 

Чомус мапе ни звістила, 
Йак до меппс приходила ? 

Ой йа тибе а звішчала, 
Йак йпм до тьи првходжала; 
Ой ти смертн сподьівау сьи, 
^іОм ва той сьвіт ии нрибрау сьи? 
Зажди, сиертй, хоць годину 
Най си иішльу но родину, 
Най сьи з родом попрошчайу, 
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Най в гріхами ни увшрзйу. 
Йакас, емерти, пк тпрплива! 

Зіїшша сьи усьа родина, 
Ой ги миньі ни чикала, 
Йа сьи в родом пії ирошчаяа. 

То муж на ти кк чикал а, 
НІчоби ти сьи нопролтчала: 

Йак прийде час умирати, 

Ни воткуїшт отец, мати; 
Мала ти час прибувати, 

Було за смерть спаїйатати. 
Ти у роскошах ішиш, гульайиш; 

Ньіґди за смерть дп згадайиш. 
Нош тут на смерть нарікаіїут, 
На смерть вину складайут: 

Там смерти ии бувало, 
Де еьа у сьвітьї проживало. 
Молодий вік пануйн, 
Старісьть добра уже ии чуйи: 

Йак прийди час умирати, 
Добра у земльу ни забрати* 
Бога у Тройцп сьвйатайа! 

Даруй льіта з миром у сьвітьі жити, 

Бога у Тройщї прославити. 

ІІор. Богогласишп, 1790 ч. 227 (вид. 1852 р. стор. 540-550); 

Головацкій Народиш пісии Галицкой а Уг, Руси т. III, 1. стор. 
285 — 286. І. <І>. 

36. Про Г а в р и ї я а. *) 

Когда би йа. свои конец віку зиау, 
Йаби душам царства готувау: 
Першими божими службами, 
Другими нарастасами, 
Третини панахидами. 
Шче й постами і молитвами. 

*) то вийшло з Рооийі; пр. лірника. 
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Вийдем ми на високу гору, 
Подиви» еьа вочима у долину ; 
Там аобачу свой росточний1) гроб, ^ 
Своя и ряд вічний дом. 

Тичут ріки вогневиік, шче й ггальашчїїйа: 
Тогда ішоу Гаурийія архистрат, 
У праві руцьі золотий хрест нисе, 
За еобойоу праведних душ виде, 

Чож ви грішим так оніанили сьи, 
ІПчо до царства ни поспішиш сьи; 
Гаурийіли, тай тп очи наш, 

Закидиш та і до царстві її а пас, 
Чож ви грішньі так остання» сьи ? 
Шчо до царства ни восшшили оьн? 
Бо уже царство так натворило сьи, 

Грішне пекло так ростворило сьи, 
На грішних душ так ваувьило сьи. 
Амінь, амінь, так глагольу вам, 
Шчо уже бути на віки у некльі вам. 
Бони рікли: амінь, так Божи дай, 

Запровадь пас, Божи, у прнвосьвітлий рай, 
Де усьі сьвитьі, ігравидньі у небі царству ну т. 

Де на пристолах иісьньі сьпівайут, 
Бога во Тронця усе вихвалкайут* 

Лор, Без еонові, Каліжи персхожіе Іі, іти, З, 167—108, /. <Ік 

37. Про стратний суд. 
\ 

А йдут льіта марин еьвіта 
Прибдижпт сьи конец віка. 

Олень, олень2), страшний той день 
Когда вийди с кіла дух моВ. 
Иак задрижнт кіло моііц, 
Трати т душа добро своВи. 
Кілож мойе оздрцгнет сьи, 
Душа с кілок розлучат сьа. 

л) розкішний. 
") 3 церковною : оле ! оіе ! 
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Піду, упаду преблагими 
Бога Творца усе сльозами: 

Божиж мои, Творчшк мой ! 

А змішуй сьа вадо лшоііу ! 

О змилуй еьи на до пшону — 

Створпу гріха ітрит тобойу.,* 

Ни заау отец гріха того: 

Йііст то у сьвітьі блуду мною ! 

А будут так среблольу(б)ци, 
С сего сьвіта крпудосутцьі; 

Будут там усьі грішниць і, 

С сего сьвіта роекошницьі. 
Будут там бай судити, 

Когда на прах розлучити: 

ПраведньІйа на правяцьу, 

А грішшійа на льіввцьу, 

ІІраведньійа у радость прийму?, 

А грішніша у пронасьть нідут* 

ІІраведньійа урадуйут сьа* 

А грі вш піп а усмутунут сьа* 

ГІи буди там впратунку! 

Плачут душі а у фрасунку: 

ПІЧОЖ ми таке ОЧИНИЛИ? 

Панам Бога образили ! 

Панам Бога образили, 

Отца й матку розгньівштп! 

У той час кршснут усьі сьватійі: 

ІдьІт од нас прокльатьіна! 

Пор. Записки Юго-Зан. отд* И. Р, Геогр, Общ. І, Матерьяльї, 
ст, 32. і* фщ 

38, Про страшний суд* 

А конец приходні, страшний суд иаступит: 

Хто доори учиннт, царстві йа достуннт ; 

А хто зле помислах, альбо учинят кому, 

У той час до емер ти скажу т у очи йиму : 

Кап сьа, грішнику, удай сьа до покути, 

Пнриетань грішити, кожній у небі бути, 
А ііак сли нн амождш покути дождати, 
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Згиннш на віки, тай будеш прокльатий* 
Ударіїа посухи та барво сухіна, 

А висохнут води хоць ііакі бнстрійа; 

А сребло таіі зжото будет сьа б лиш чати, 
, А ещ ііидна душа буде омльтати. 

А ввійде Анднхрнет на сей сьвіт с смояойу: 
У той час на буди жадного иапойу. 

Він буде ходити і смолу давати, 

Хто му сьа літ пиши, даеьть му сьа напити. 
Бо ставу т ангели с правого краііу: 

Нп найти смоли, підеш до рану 5 

Ни ипйти ви смоли, ви слуханти йїїго; 
Бо на він то Господь, ни йиго сьвіт, небо! 
Звійут сьа вітрова, будут буцати, 

Циркви, коеьцьолп, хоць ііакі мури, ни будут стойатн, 
Звійут сьа вітрова так барао буГшьіпа, 

Згикут гори з долинами, усьі будут рімиьіца, 

Займет сьа зимльа і буде горіти ; 
Живі і мертві, уеьо будеш ВИД БІТИ* 

ІІогорат гори, усуну? сьа екала, 

ПІчо ни буди листа, ньі яа внюн трави. 

Страшнайа тривога на сей сьвіт настаїш, 

Валпкии страх буди, звашти Христійанж! 

Затруби? ангил у ангельеку трубу: 

Устаньти живі-мертві до страшного суду! 

Там будут судити і добрим платити, 
А грішника будут у некльі голосити. 

Иа Сафатові долицьі, 
Там ярийательство витати сьа буди: 

Отец іс сином, мати з доцькойоу, 

А муж іс жовойоу а брат іс сиетройу, 

ІІравидяьі иідут до райу сьштлого, 
А грішиьіиа иідут до пекла вічного 
На віки віком і на віки віком,». 

Хто сьа гріхоу екайя, буде чоловіком. 

^9, Про страшний суд. 
% 

А уже час приходпт, траба умпрати, 
Хоць йаке богацтво, траба покидати. 
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Час, година уплпвайи. 
Суд сьа божий приблвжали: 

Готуймо сьа усьі. 

Небо хрест покажи праведним іїасно; 
Грішникам страх буди і пред вочи страшно, 

Вочи будут закривати, 
Бо горнінії страх будут шати 
Йнк зьінде Христос. 

У тон сьа час мертвнйа у гробах (сьи) возбудьа 
Йак на штирн части ангели затрубйа: 
Усьі шртвийа уставаіітп, 
Поклон Богу усе отдайтн, 
Свойиму Пану, 

* 

Ншнчаелиу чоловік шчо буде гадати 
Когда па дьівицьу будут розлучати? 
У той час крикнут усьі сьватийа: 

Ідьіт вод нас спрокльагьїйа, 

А у пропасьгь гльпбоку, 

Вогневпйа ріки будут кликотатн, 

Когда скверну аелльу будут вочшіічат 
Поднисет сьа лід нибиса, 
Погни спади, усунит сьа, 

Уремпьа Госводни,1) 

Хтош тнбе буде у тон час рахувати ? 

Нн воткуппт тнбе ньі еотец ньі мати 
Вольіубнм сьа ші уродити 
НьІш у пекльі сьа смажити 
А у вогпп вічнон, 

І ми Христийанп тих сьа гріхоу каймо, 

Прет Сотворитиліш крижем упадаймо, 

1) Задля браку р глино і букви йуа подане всюди у#; котре з них властивців 
Еіа певнім місди, легко пізнати з ритму ; при чи таїно вволять ласкаві читачі лати 
се на увазі. 
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Аби пас рачиу жиеот даровати, 
Лице у небі огльадатп 
На віки вічньІіїі. 

Пер, Богогласникч» 1790 р. ч. 239, Від, 1852 р, сюр. 572—574. 
Записки Юго-Зап. отд. И. І\ Г. Обід. І, Матерьяльї ет. 31- 32. І. Ф. 

40. Про страшний суд. 

Да тсав рпшу, \уу зїисіїадсіе о вігазаішут зоМгіе, 
Дак Ран Дегиз гіеш і йоЬгуш гагуш рїасіс ЬеМгіе, 

Шіепсгаз рзгу йкогісгепі з^даїа \УІеІ£а иГгіозс Ьейсігїе, 
Дак о^пізіу] с1є8ііс2 \г піеЬа па саіуд злудаї ріцйгіе, 
А рдегипу Ґіепегаз г піеЬа Ьепсіот Ьагйко Ьїіі, 
Мдазіесзка і кіавяіагйу Ьепсіот віє раііІі; 

Мдазіесйа і кіавгіогйу Ьепсіот віє раШі, 
А іе ітеаггїу і оЬІакі Ьепсіот віє іорїік 
ХУіепсгав #пга іг вигашу Ьепсіот віє гЬідаїу, 

А Йоііпа г йоііпату Ьешіогп віє гишіаіу, 
Дак шІго п Ьу І з ^ і е п Іу ] М І с її аї в іг ощ Ь у £І ази в \у е^о : 

ЦзІатсадсіе скіз/.у гтагІу зрзгу зепсШа в\\годе£о, 
\\'вяуеікіе сіивау ро\УЗІа\уаН і \уосі §гоЬи і сі їй; 
Тепсгаз Зизга зтсоде сіаіо Йіісяпу \уу£а6 Ьеііскіе: 

ЛУНад&у тподе сіаіо, кішу % ^гоЬи тсзіаїо, 
Бо Іув тупе сіо гІусЬ \УС2упкиі' га\узху рзгусіопдаїо. 

ВїМуліш іат \удєі£Іє ріасяу, гетЬату віуіапіе, 
То па о^їса, 1о па таїку Ьепгїгіе пасі&укаїі (місто; пагхекапіе): 

КувхсгейЗІша то] а таіка, со тпіе рогосігіїа, 
5\уІсп£а гістіа піезгегуіїзІПуа, кіпга тпіе яповіїа, 

Кузгсгей&іші тоді луіуікї, со 3а дісЬ иіуууат. 
Веііскіеі да па \\тдек лудеету ду р^екіе оіросгу^аі, 

ЗІотрШ тпіе згаїапу дак (ту) о£го|си ^гадо* 
Вдего сіизку па зоп(й) рагізкі, \у о^Іей \удесгпу <1а]о 
Деги тид рзгупадзїоїйгу, рокогпіе сіє ргозгу; 
Осгу втсоду уйу Іяашу сіо сіеЬде росішшу. 
Му Еіузгпі, ту ^увгпіку Іс%о віє 1еіїка]ту? # 
Дегтооту СЬгузіивоууу гапу зрошу пад ту. 
Дак ту Ьегі(І2іе вфотупаїі 4епшо\уу гапу, 

Кат Рап Деріїв оеЬдагиду \у піеЬде кгиіотапіе. 
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Му га іда рзгусгупу рай’піу па коїапа, 

ВІадаіопса ЙЬа^есіеІа і Сіігуяіиза Рана, 
2уЬу ту то^іі іус і із СЬгузіизут Рапут, 

А ро зтіегсі г пут ксиїтуае па \у]ек \у]екпГ атуп, 

Пор. КоІЬегд, Рокисіе II, і?85—280 ; Мі о сі п з 2 е \уз к і, 8ріе\у- 
пік козсіеіпу зіг. 057. І, Ф. 

Подані отут піспї становлять репертуар лїрника Златарського. Де¬ 
яких авістних із частих друків, як : „О хто, хто Ннколая люби?", „Пре¬ 

чистая Діво Мати*1, „Пасли пастирі овци на горі", „ІІамятайте христи¬ 
яни, що ся з вами потій стане" І кількох нньших подібних я ие запи¬ 

сав тому, що оіш нічим не були характеристичні; Златарськай цитував 
їх так, якби з Іїоговласника читав, не робячи навіть змін фонетичних. 
Пісні (але не молитви) записані від нивших осіб, а втягнені між нате- 
рнялн записані від Златарського, входять також в єго репертуар, лиш 
я записав їх скорше, чим мав нагоду бути в Жижномкри, а коли Зла- 
тарськии проказав вені їх майже так само, тілько з дуже незначними 
змінами, то я постановив полишити перші пісні без змін, а Златарського 
вже не подавати. Вкінци зазначу тут, що кожда з наведених пісень має 
свою осібну мельодию; мельодмї ті. однакож видали ся мені дуже мо¬ 
нотонні. 

-ївфсї- 
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За-для анальоґічноети додаємо кілька молитов, записаних і пере¬ 
даних редакциї проф, Володимиром Шухевичоя у Львові: 

Микола Мисїе з Медині 40, сліпий від 1863 р. {від гостця), ходив 
до Кальваріі на науки, „до тої гіркої*. Учит ся при н'ш хлодец 20 р. 

Максим Маїпталїр з Бабина, на погу спарив ся окропом, як мав два роки. 

Господи Боже! молим ея Тобі за всіх душ поиершнх, за огцїв 
возлюбленннх, за матки порожденпі, за дїдуиї і за бабки, за сестри і брате, 
рідненькі діти маленькі, стрпяшки, вуяшки, дївері (сестрин чоловік) 
і зовицї (моя сестра моїй жіицї) і стрибни і вуйни і всю фамілію, тети 
і діди, опуки і правнуки, браті і камбратї, ангели иорож денні, чисто- 

шгодні і возлюблениі, без Хрпста субирані, котрі в войвах иогибали, на 
водах дотавали, па огнях погараяи, мечами глави стипалп, кулї побивали, 
люта звір пожирала, гадь кров просисала, древо нревертало, земля ири- 

сииляла, громи забивали, кулї побивали, по шиитальох до умирали, по 
морозах доги бали, наглою смертю повмирали і без снові ди і без сакра¬ 
менту повмирали. Господи! прийми і помяни всіх і все душ прпоставших 
і знаюшдх, незнаюіцнх, пааятающпх і непамятающих, за которимл памятку 
творите, свои руни простираєте, вєрної часточку уділяєте. Боже! прийми, 
помяіш, которі в иисаню і в чятаню і в десятім поколїию судію оио- 

чившим і в книгах ангедскпх. Боже [прийми всї сородники, Хриетобратію 
близькі і далекі. Боже! прийми до царства небесного, до раю преосвіт- 

лого, до покою вічного до місця блаженного, де всї святі а праведні 
опочивають, ангели пісні херовумсков співають, Бога в тройци вихваля¬ 

ють, до яености Божої запроваджають, аби там усї душі запроваджені 
були і уповивали, у раю з Богом прибували, де ж овп не мають нї де- 

жноетн (держави), ні болістн ні печалп і воздпханія, но жить свята 
безконечная. Боже! їх нриймп і помни за далекими м о настирами, за голос¬ 
ними дзвонами, за пшеничними проекурами (панахида), за солодкими ме¬ 

дами, за пахнющими ладанами, за духовенскимн словами, за нашими 
щирими і приємними молитвами. Соже! прийми і помяна при діськнх (ніст- 

них) офірах, при далеких монастирях, Боже! прийми до предка А дама, до 
царя Давида, до городу Єрусалима, ео святими упокой, Хрдсте, души 
усолиш, рабов своїх, спаси і упокой, сотвори їм, Господи, вічную намить, 

ближеную і успешіую, і дробпуш ридаиою Херувимека пісні'. Алилуя! 
Слава Тобі, Боже! Бсякоє дихаиіє да хвалкт Господа! 

Прошу вас панове хрнетіане, отче возлюблеижп ілья ожини (аль- 
мужни) святої за ламати душ номер ших, за здорове ваше миле,, за житіє 
щасливе, за гріхов отпущеиіє, аби св. о. Николай сохраїшв мир тай вас 
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боронив і у варував від сяабостп і від белести, від нещістб і від напасти, 

від шкоди і від пригоди, від припадку, від повітра морового, від болю 
тяжкого, від хороби великої, від неволі проклетої, від постелі смутної, 
від наглої стерти, від иобіда землі (всяка біда), від гладу і від огня 
і від усякого зла, поздравєй, Хрпсте Боже, ваших руд роботельних, 

ніг иоходельних, очні! право сьвятл єн них, голови чесної на віки на здо¬ 

рове, оваруи Христе Боже, спасай і остерігай худоби цю лшдску тай 
нашу у день під сонцем, у ночн від місяцем, під звїздамп і під ясними 
аорами на пізнім леганю, на ранній уставанню, па півнях заходах, на 
раніпшах росах, на иолуденїшиих годинах, де роси спасають, де води 
спивають, сохранп Христе Боже від звіра лютого, від язпка клеветущого, 
і від гаду гадовитого і від чоловіка лукавого І від усілякого зла, аби 
прибувало на худібцї, на дорібку з роси і з води, з прекрасного цвіту. 

ІІросибог за часточку вашу, ва альмужпу святу, спаси Христос за 
офіру божественну і за вашоє рукодапое, над городи Господи, і пайовий 
часточку вишу віком ї іцастєм і здоровєм і миогими літами. 

Мояящих ся Господева за отца незлюбленії ого за Яневов (Ивапо- 
вов) душеньков, преоставшого сородппка, днесь номипапіе творите. Руци 
простираєте, вірної частки одїляєте, помншлеиіє маєте, которі во гробах 
лежанні і по іменах назвищі. Отче наш, іже єси... 

Як до хати ся увійде: 

О звіщай, Христе Боже, спаснтелю мій овишний, слава твоа препо- 
добна, спаси і ионплуй нас грішних, прийми, Господи, душі до царства 
небесного, до мастату сина Божого і до сьвітлостн сьвятої, дежи сьвітят 
облаженна на вєки тан небезкопечная, слава Іеусу Хрнсту! Милостиві 
і чесні особи благословенні, опрощаєм, каліка, ради нинїшного дпя Хри¬ 
стового альмужни святої, аа палати душ пожерших, которі же иї звідки 
ратунку ие мають, ві в неба Бога ііомочн жєдают, о чищовпх муках зо- 
етають, визволь їх, Пане п збавите лю, в в мук чищовпх до просьвітлого 
царетвін, до двору праведного, до покою облаженного і даїїже їм, Боже 
життє ангелекоє на втором причастію від духа еьвятого, жеби ваша ми¬ 
лостива ту альжужна божественная ва офіру оеїала і приємная була, яко 
сонце ту є місяць : слово (сонце) і звіздн сьвіт хромепцкнн на престолі' 
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ітред лицем Бога Вовишпого, пред усіма святими і перед вашими роди- 
теляяи померши ми, которі під рода вашого поумираяи, сотвори їм, Христе, 
царство наслідувати, сотвори їм, Хриете, но кой облаженнвй, маєстат 
у Бога той не скінчений і сьеітлость святую, дежн сьвїтііт облаженно на 
віки тай небезконечная. Спаси, Господи, уповающнх, на те (тебе) Мати 
ие заходи аюего слонца, Богородице ІІреч., умоли молитвами, преблагая 
о нокоє те Іжп були па сліди пка показати о дворі праведнім, о паматп 
вічній І непорочную, со святими опокой Хр. душу усопших рабов своїх, 
сдаеи і упокой. 

Будьте здорові! Отче иаш і ?, д. 



ЗАМІТКИ ЕТНОГРАФІЧНІ З УГОРСЬКОЇ РУСИ. 
Написав Юрий Жатко вин. 

Подїл угорських Русинів. 
Русинів угорських можна ділити по тому, де живуть, яким говором 

говорять і які ріжнмцї в звичаях мають* Відерная ділячи їх по місця 
вамешканя, розріжняє дві полоси* Той поділ одяакож но зовсім точний, 

бо обі полоси тягнуть ся не лиш через Марамарошську, Берегську і Унї- 

варську вармедь1), але також через Зезшлниеьку, Шаришську і Сиішську 
Ріжниця ніж жителями гір і рівнин на перший погляд впаде в очй. 

Одяакож хто добре пряглявесь житю Русинів, добачить, що між тими 
двома полосами є ще й третя, що сполучує в собі ріжннщї двох перших; 

опа займає середну часть руської землі і е о много менша так від 
північної, як полудневої. Найчастіші її типи виступають в округах 
Салявськім І Береаницькім. 

Ті Русини, що живуть па рівняні, звуть північнях своїх братів 
Верховинцями. Ті, що живуть в середній поюеї, сердять ся коли їх 
звати Верховинцями, а то тому, що самі Верховинці прозивають їх Бля¬ 

хами або Дичками. Бляхами прозивають їх тому, що курять з таких шпа); 

котрі до половини обвиті бляхою; Дичками знов тому, що они часто 
голодують ї часто лиш дикими грушками жнвють ся. Жителі північної 
і середаої полоси не дуже симпатизують з собою, бо уважають себе 
з осібна за дуже мудрих, а сусідів за дуже дурних* 

Жителів полудневої полоси звуть Долішня камн, частій теж Намуля~ 

нами, тому що вода з гір па їх рівнину наносить багато гною і чорнозему. 

Найліпше дасть ся розріжинти сей поділ па полоси по тім, що де 
родить ся; в полуд, пол. родить ся озиме жито і пшениця; в серед* 

пол* родить ся лиш яре жиго і пшениця — головний продукт жителів 
сеї полоси становить тенґернця (кукуруза); в північній же полосі дуже рідко 
можна здибатись з ярим житом і пашницею, з телґернцию зовсім иї, 
а головний продукт становить там овес. 

1) Ся. мад: округ, ктііт&т; люлька* 

Ктнс^зафічиїїіі ЗбірШїк т. II. 
і 
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Що до говору то ділять Русинів на Лемків і Лишаків* Лишакп жи¬ 
вуть лиш в Мараіороши і в тих селах Берегеької і Уґочанської карне ди, 

п^о сусідують в Мараморошом. Решта Русинів належать до Лемків, котрих 
проте багато більше* Лишаки уважають себе за ліпших від Лемків 
і поглядають на них згорда. Що до говору можна ще й поділите 

Русинів по тому, як виговорюють корінну букву „оЙ, Верховинці виго¬ 

ворюють її як і нр* кінь, піп, міст; жителі полудневої полоси Марамо- 

рошської і Уиїварської вармеди, дальше жителі Уґочанської вармедн ви¬ 
говорюють ту букву як „уй, пр* купь, пуп, муст; жителі дальшої части 
полудневої полоси і середпої Берегеької вармеди виговорюють її як 
німецьке „їі4, пр. пііп, кинь, мйст; вкінци ті Русини, що живуть коло 
Словаків, виговорюють ту букву зовсім чисто, отже: конь, пон, мост* 

Слово „щой виговорюють також не однаково ; в Мараморошн і майже 
в цілій північній полосі кажуть „щой ; в Уґочанськіи вармедн і Берег- 

ській середпої і полудневої полоси кажуть „інго“; в пиьшнх місцях ка¬ 
жуть то „шоІС, то „сон, 

Русипи підлягають впливови ріжиих сусїднпх народів і приймають 
від них не лиш дещо з мови, ноші, але і з звичаїв. Вилив мадярський 
найбільше видний в полудневій полосі Уґочанеької, Берегеької, Унґвар- 

ської і Земшіииської вармеди* Вплив волоський найліпше видний н всхід- 

дій части Марамороша і Уґочанської вармедп. Вплив словацький най¬ 
більше видний в ІЦардшській і Спіш ській вар меди* 

Звідки угорські Русини діставали церковні книги? 

По церквах угорських Русинів ще пппї можна бачити багато писа¬ 
них книг* Звідкиж оии брали ся? Писали їх вакдрівиі писарі, про ко¬ 

трих ще нині задержала ся паашть між народом* Писарів тих прозивано 
чорнокнижниками, а то від чорної книги, яку завеїгди такі писарі в со¬ 

бою носили; з тої книги робили оии відписи, ідо по селах зіставили. 

Були о ви або перцями, що ноу ткали в монастирів, або сьвітеькнми людь¬ 
ми, що пабрались більшої науки в монастирях* 

Коли такий чорнокнижник зайшов у село, відшукував наперед кура¬ 
тора (старшого брата) або бпрова (війта), бо знав, що їх громада слу¬ 

хає і що лиш при їх помочи може щось осягнути* Коли церкві треба 
було якої книги, тоді на просьбу чорнокнижника скликував бнрів або 
куратор громаду, розповідав, про що Її скликав ї звідав чорнокнижника, 
щоби хотів за свою роботу, Чорнокнижник просив вперед, щоби оселю 
мав у бирова або куратора і щоби там по очереди приносили їсти з 
села* За тим просив трохи готових грошин, а надто теиґерицї, круиплїв1), 

*) Картофдї, бараболі. 
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вівса, ягняти, цапятп, причіп міркував аавсїгди, що громада найлеше 
моглабп дати. Коли по довгії! спірці полагодили ся і аа кватирю і за 
платню, пили могорич і другого двя забирав ся чорнокнижник до ро¬ 

боти. ІЦо такті чорнокнижник був все осьвіченим чоловіком, а надто 
сьвітовпком, то все умів легковір вість людий для свого хісиа викори¬ 

стати. Вій розказував, що може з книжок виявити, що було і що буде, 
а селянин вірив і попавши в який клопіт зараз удавав ся до чорнокниж¬ 

ника на пораду, котрої уділяв чорно нишк пик, річ прпродиа, не за дармо. 

Приміром сього послужить така казка1). 
Раз єдеи чорнокнижник прийшов понад вечір до села і пішов до 

бпрова, аби у нього на ніч припросив ся. Вирова не було дома, пішов 
на вошар* *), а молода бпрівка3) не хотіла чорнокнижника пріяти і лиш на 
велику просьбу полївила4), аби уклав ся на оборіг спати. Но голодного 
чорпокиижиика ни імав сон, бо як кажуть, і цпгапин, докі.іь голоден бив,5) 

сім раз молив ся, а ие годен бив усиутп; якже наїв ся, серек першої 
молитви усну в. Та за то добре було му впдїти, што ся дїє у хижі. А би- 

рівка дуже добре діло строїла, бо іспекла курицю, принесла із коршми 
палепку6) і білий колач і вшитко8) розклала на застелеппй стіл. Чорно¬ 

книжник побожне би бив ся, ож8) бирівка газду собі чекать із сими ля¬ 

шками і ледви чекав, оби бирів прийшов домів і обн так і він повече¬ 

ряв із бировом. Не довго било му чекати, бо у малий час учув, ож кось 
у карбач8) лускать і увидїв, ож віз повертать у двір. ІІуд сил часом чор¬ 

нокнижник глипнув раз ід хижі, бо чудовав ся, ож бпрівка ви біжить 
онеред Газди собі. Но што увидїв? Бирівка пильно запрятала1*) вечерю, 

вигасила сьвітло і легла па постіль. Як бирів прпвязав воли у стайпи, 

хотів іти до хпжі, але та була замкнева. Аж на великое дурканя11) ігой- 

каия утворила бпрівка двері, а сердитого Газду тям утихомирила, ож опа 
цілий день наробила ся і так па перший соп твердо уснула. Чорпокпиж- 

нпк онь1*) тепер упозиав, ож яка бпрівка челядина і за ото ізлїз із обо¬ 

рога, зайшов до хижі і як ся чеспо поклопив, просив бирова, оби го 
прияв на ніч. Бирів сердечно прияв чорнокнижника і оби указав честь 
гістю, а разом і сам иогодовав ся, просив вечерю ут жони. Но жопа 
ото сказала, ож іще не дпесь не чекала го із далекого вароша13) і окрім 
хлїба аич му цп годпа дати на вечерю. На се бирів із смутним лицем 
ото звідав ся ут чорнокнижника, ож штоби тепер чинити? Чорнокнижник 
увяв1') із пуд плеча книжку і каже Газді: Но утворіть книгу, ота ачей 
повість пам дашто. Бирів узяв у руки іглу, зажмурив очи і задїв іглу 
у книжку. Чорнокнижипк утворив кипжку і ото учитав із пеї, ож на 
постели пуд заголовком15) паленка має бити. Так і било, бо бирів уняв Із 

') II їодаиій шізше казці заховано мову записи; *} торг, ярмарок; 8) а Штиха; 
*) дозволити; 5) був; °) горшку; 7) всьо; й) що; °) батіг; 111] сховала; и) гриміт ; 
іа) доиерва; 13) міста; 14) нийашв ; **) подушкою. 



4 Ю Р И Й ІАТЕОВИН 

пуд заголовка паленву. Но, каже, чорнокнижник, тричі треба утворити 
книжку ^ та задїйте іще раз іглу* На сім другім місті ото учитав чорно¬ 
книжник, ож на полиці колач має бити, І правда, бирів ізпяв білніі ко- 

лач із нолищ* На третяя раз ото говорила книжка, ож на яечп є пуд 
цівков1) курвця печена; і так било. Бирів хотяп чудовав ся, ож яку 
правду му учитав чордокнижннк, одиакож уиознав фіз'лї жінки і за ото 
єще перед вечерьов читавой) набив бярівку. 

Про всякі фіїлї чорнокнижників прозивають Русини і няні чорно¬ 
книжником такого чоловіка, що грамотний, але разом І скрутний є* 

Народний календар. 

Русини угорські числять час не по календарю, иринятім інтеліген¬ 
цією, а яо більшим сьвятам, які припадають в році. Вихідною точкою 
єсть Новий Рік. 

На первин день року припадає Обрізапіє Господа і яамять св. 
Ваеилія Вед. Русин „Васильок* зове сесь день і так його лиш і уяо- 

внає. Ґазди кажуть, що коли на Василя у иочя ясно і звізьдяно, багато 
буде гороху і яго дів* Коли на Василя твердий мбров упаде, дуже 
уродить ся садовина. 

У шість днів є БогоявленЦ зваие Бо дощі, коли по чнпу східної 
церкви буває велике водосьвятіє або у церкві, або де мож, па ріці, по¬ 
тоці, Сперед Водбщі є Бабин вечір, коли цілий день нич не слобідно 
їетя, лиш у вечір лісну страву* Коли водосьвятіє на ріці або потоці 
скінчить ся, то майже всі миють ся у сьвячеяій воді, а місцями і купа¬ 
ють ся, ЩОбИ через рік сьвіжі і здорові були* На водосьвятіє із кождої 
хижі несуть воду у склянці, котру потому дома „твердо сокотятьн і в 
нуждї уживають. На Водощі і яа другий та третпй день сьвящешшк 
ходить по селу І СЬВЙТИТЬ хижі, при чім вірники3), котрі се дуже люблять, 
дарують зерно, гриби, оріхи, яйця, прядиво або гроші сьвящеВнику за 
його труд. 

Ніч яа Водощі є одна із тих почни, коли Русини найбільше воро¬ 

жать, пр. щоби худоба плодила сл? щоби корови богато молока давали 
і ип. Як яа Водощі велика студінь, тогдн добрий рік буде. 

21 січня є день преподобної Ксеаї. Народ говорить, що: яка Кееня, 
така ярь. 

Народ вірує, що зима тричп стрічає ся із літом, т. є, 2 лютого, 
на Стрітеяє, 9 марта, иа Сорок еьвитих і 25 марта иа Благовіщене, 
коди літо зовсім переможе зиму. 

9 Комином, бовдурои* *) порядно ; а) нарохідіш. 
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За Стріте не кажуть, що коли па Стріте не когут ке пє воду із во¬ 
лового слїду, віл не буде пастись на Юра. Коли на Стрітеїш сніг рано 
їіддЄї рапе сїяня буде добре ; коли із полудня паде, пізнїйше сїяня 
удасть ся, а коли лиш із вечеру паде, пізнє сїяня буде добре* 

1 карта день бвдокіі, „Дотїи, Як на Дотго дощ паде, мокрий буде 
рік, а як сніг паде, багато буде садовшш* 

На Сорок сьвягих треба росаду еїяти, хоть би і сніг треба було 
мести із землі. 

17 марта Теплого Олекси. Хто на Сорок сьвятих не посіяв росаду, 

топ тепер має сїятп, На Теплого Олекси пускають у нерви й раз ггчоли. 

25 марта — Благовіщене — його Русин за найбільше сьвято 
держить. Із сього де я дуже багато віщують, яка буде година1) через рік 
1 як ся хліб уродить. Містами лиш па Благовіщене пускають пчоли. 

Яка година на Благовіщене, така буде па Великдень, Як Благовіщене 
на пісний день припадає, тісний®) рік буде. На Благовіщене починає ку¬ 
кати зозуля і лізе гадина із землі. За кілько днів сьпівають жабп сие- 

ред Елаговіщепя, за тілько будуть мовчати по Благовіщевю, ееб то за 
тілько днів буде мороз. 

За Благовіщеньом по рядовп приходить Великдень* Мож сьиіло ка¬ 
зати, що Великдень у Русина є нразннк празнпкІв: Великдеиь для Ру- 

сипа середина року, до Великодня ладить ся довго, Великодня че- 

кає нетерпеливо. Ще здалека говорять про те, у кілько тижнів буде 
Великдень, Боли зайде говіле, перша і найбільша жура у кяждого ґазди, 
як йому стягнути ся на паску, У північній, а по части і в середній по¬ 
лосі ще і тепер печуть паску із ярої пшениці або жита; на полудневій 
полосі уже би ганьба була, коли би муки на паску не куплено в бовті'3). 

Коли Великдень іірпближ) є ся, всі змагають ся сповнити 4 
заповідь церковну. В полудневій і серед пін полосі ледвн найде ся 
2 з челяди } селі, що зістали б на велпкдекь без словідп, але 
у північній полосі, особливо же у Мараморошщ ледви сповідає ся 1/8 
часть села еперед Великодня, Уперед сповідає ся мол одіж, потому жони, 
а па кінци мужчини* Біла челядь найліпше любить сповідати ся па 
цьвітну неділю, а мужчини на жив вий четвер і на вели код ну суботу, 
а то тому, ідобп біла челядь цьвіла у здоровш через рік, а мужчини 
щоби з чистим серцем могли їсти паску. 

Жпвний четвер за такий день держать, коли ворожка і забобони 
дають найбільшу силу. На жившій четзер вникли телята і поросята ко¬ 
ротати, бо вірують, що на сесь день різана рана скоро і легко гоїть ся. 

Коли у еднін хижі більше Газдинь 'живе, то одна із них уже на 
живини четвер пече паску собі, бо в іштницю, яко в сьвято, ие можна. 

*) Поіода; 2) підлий, лихий ; *) склепі. 
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Доперва вечерон в пятницю розчиняє друга. Б північній полосі ще 
і тепер кладуть простий квас у паску, в середній же і полудневій 
дріжджі. Мож казати, що паску печи — б данважнїйше діло у роді для 
ґаздині, бо з того, як вона вдасть ся, робить собі висновки ґаздиня про 
долю додатної челядп. Тому можемо подумати, із яким страхом місять 
у суботу на зорях ґаздиня паску, валяє і пече її. Паску так валяють, 
що ціле тісто, котре важить 20—25 кільо, виберуть у деревляну, ігосп- 
папу мукою, тяльку ї доті тяльку трясуть, до кіль тісто пе возьме па 
себе її форму. Коли тісто викисне, мастять його по верху жовтком і кла¬ 

дуть на нього, также з тїета, вінок, ідо має но середині хрест. У тїсто 
окрім води і соли кладуть лиш мало бібків і ґіюзднків. Для того, щоби 
ласку виваляти і у піч веречи, двоє дужих челядин треба так, що се на 
многпх містах сам ґазда чинить із жоною. Кожда ґаздиня хотіла би, щоби 
її паска була найбільша у селі; тому дуже часто розвалюють челюстп 
у печи, щоби паска умістила ся, і тому дуже рідко спече ся добре па¬ 
ска, Коли її виймуть із печі, кладуть па стіл і прикривають білям 
обрусом, щоби кождяїї видів, як до раня спекла ґаздиня паску. Із того 
тіста, що зістапе від паски у кориті, пекуть малі перепічки жебракам, 
Угля і попіл із під паски окреме виберають і висипають на грядки із 
росадою. 

На угорській Руси Воекресенє у самій лівночи або мало пізнїйше 
буває і до сеї відправи хіба лиш дрібні діти укладуть ся спати. Біла 
челядь дома ладить те, що „пуд паскуд прийде, ееб то як найбільше яєць 
парених, солонини, масла, сира від коров, овець або кіз, пікшіць (ков¬ 
бас), шовдарів (шинок) вужених, курей печених і др. Але тілько вся¬ 
чини лиш добрі ґазди кладуть під паску, а нньші вдоволять ся, коли 
які яйця, мало солопили і сира годні собі дістати. Окреме має паску 
пе лиш кожда фамілія, але її кожде таке челядьня, що не має своєї 
фамілії пр, жидівські слуги і служниці, жебраки, старі леґінї1) і дівки. 

Поки біла челядь дома ладить' речі під паску, кінчить свої звичайні, 
суботні діла, як: купає діти, ладить убране, варить їсти на неділю — 

дотїль хлоицї і леґінї кладуть коло церкви огонь, провадять добожпі 
бесіди, а письменні в церкві сперед плащаниці з дяком і старшими ґаз¬ 

дами Дїянія читають. 

Як у першій раз ударять у дзвін, біла челядь у празничнім убраню 
пилу є до церкви. Коли вийдуть із церкви, полягають, по дуже мало 
сплять, бо уже па зорях всі із церкви ідуть із пасками, А що сьвя- 
щеишік добре знає, що й мала дїтіша не їсть дотіль нич, докі гь ие 
укусить сьвяченої насип, тому змагає ея чим скорше відслужити службу 
і яосьвятити паски. Право нести паску із церкви, приходить ґазді, а як 

у) Парубки. 
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такого нема, найстаршому мущннї у фамілії, і той несе її в чистім, 
білім обрусї на плечах: нньші речі, „пуд ласку41, несе ґаздиня або її 
дівка, зви чанно у тяльцї. Коло церкви стають у два ряди з пасками, 
а на кожду паску кладуть воскову сьвічку, запалену. Поки служба 
стоїть, куратор збирає для сьвящеиика за иосьвнщеиє містами яйця, 

містами перепічки, містами кілька крей царів. Підчас служби ро дають 
жебракам перепічки, яйця і другі речі. Тому, що сееь день такий, 
колії кожда душа, котра лиш кинути ся годна, іде до церкви, і то навіть 
така, що про якусь причину цілий рік не була у церкві — мо¬ 

жемо знати, що не лиш сама церков, а і двір церкви битком набитий 
людьми. Ледвії дав сьвящеїшк благословень, коло церкви поветапе та¬ 
кий гомот, ніби люді від якої погкбелп хотіли утікати, а то тому, бо 
Русий вірує, в;о чим скорше прийде домів із паскою, тим ліпше буде 
йому вести ся цілий рік, і тому кожний випередити хоче другого* 
Коли прийдуть домів, ґазда начне паску і кожному виріже із неї чита¬ 
вші дараб*), до котрого кожде дістане свою чаеть і із других сьвячених 
речиіі. Коли уже попоїли еьвяченого, з котрого крнгітя2) сиплють иа 
грядки у город ЦІЇ, тогдц ішуть ся до вареної страви, особдивож до со¬ 

лодкого, пареного молока. Потім старша челядь ляже мало відночагп, 
а молодїж ізбере ся коло церкви, де забавляють ся до вечірні. Меньшї 
діти бавлять ся писанками, що у великодну пятпицю фарбпли; дівки 
імають „котика" і „блншку"; яеґіпї і молодші ґазди „желїзншдов пра¬ 
влять. Хлопці иа Великдень люблять иа дзвіници сидіти, бо всякий 
раз у всі дзвони треба дзвонити; містами від рана до вечера неиере- 
етанно дзвонять. Як красний час служить на Великдень, то через всі 
три дня не лиш молодїж, а і старша челядь збуває час коло церкви. 

Хотяй мясиа страва дуже потрібує води, однако миогі па первин 
день Великодня зовсім ие лють води, бо вірують, що хто па сесь день 
не гіє воду, той у літі иа роботі ие буде мати жажди. Миогі вірують — 
хотяй того не чинять — що хто на Великдень до повечірнї нич ве їсть, 
той увиднть у церкві, котра жона босурканя3), бо на голові буде мати 
свої речі. 

Русини всюди поливають ся, але з тою ріжаицею, що містома яе 
па Великдень то чинять, а иа Юра. Мало де держать той закон, що 
мужчинам лиш вільно иа другий день білу челядь поливати, а на тре¬ 

тин день має біла челядь поливати мужчин. Бднз коло Мадярів і Товтів, 
мож казати, що по панськії поливають ся; на тих містах ідуть леґінї 
ровтами*) там, де є дівка, і як ся жало помочили, дістають гостину. По 
мавших містах мужчини так ціляють дівку або жопу, де її допадуть, що 
потім не д>же їх просять ДО ГОСТИНИ. 

4) Кусень, шмат; а) кришки, дробинки; 3) чарівниця; 4) гронадашт. 
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Ь паскою так обладуготь під сьвяткамн, щоби із неї і на Томину 
неділю обстало раз їсти. Війок і хрест ізрізують із паски і ховають* 
а як худобина поболїє ся, дають із них тало їсгн або курять її шши. 

На Юра наймають челядь, чинять контракти і виплачуть гроші і 
Коли на Юра ворони годні сховати ся у жвтї, добрий рік буде* Коли 
на Юра дощ паде, не буде еїиа. Коли на Юра рано велика роса упаде* 

овес не уродить ся; коли мороз або слїг упаде, багато буде вівса, гречки 
ї проса. На Юра звикли череду гяати у пер вий раз па поле. 

На Марків день, 25 цьвітня, перестають морози бути; тому до 
сього дня нї вівці не стрижуть, пї крехкі речі не садять, пр, пасулю, 

дшп. огірки. Тому каже приповідка: А чей і на Марків день будеш 
у холошііях ходити! хотяй друга знов каже; До сьвятого Духа, де ли¬ 

шай ся кожуха. Як на Марка у день ясно, а у почн з ь віз дно, добрий 
рік буде. 

На Івана Богослова —- 8 мая — ото Русин каже *, Ко по Бого¬ 
слову сїє, тот не варт доброго слова. Однакож в полудневій полосі тото 
держать, ідо до Константна — 21 мая — добре гречку сіяти. 

Як 11 мая, на Марні, дощ паде, за 40 днів буде падати. — Сим 
часом припадає >,0зпес'шяа, до котрого дня змагають ся висповідати єн 
ті, що на Великдень пе могли того учинити. 

Хотяїі лятпнця русальна це є еьвято, однакож мало де робить 
у сесь день, а місто того на зарані, коли ще і потята1) не сьпівають, 

збирають па ворожки і на ліки всяке коріпє і зїля, бо вірують, ідо лш 
те коріпя і зїля має силу, котре па сесь день збираєте ся, 

У русальиу суботу пе лиш саму хижу, а і двір і стайні обві¬ 

шають зеленими галузями, ідо аж у тиждень вбирають і палять. На 
нногпх містах на сьшггу неділю звикли сьвятитн царину; ца нньшдх 
сьвятять тогди, коли посіють усю ярину. 

Вівторок русальний пе є еьвято, однакож по полю люди нич не 
шііють робити так, як на девятнй четвер но Великодня, коли шшіжі2) 

обходять Боже Тіло, бо тото держать, що хто на сї два дпн на полю 
робив бщ буря і град збили би йому царину. 

Як на Федора - 8 червня — гремить, не буде сухий час у кісьбі. 

На Кирила — і) червня — починає ся по правдї літо. 

До Аїрафинн — 20 червня — пе здорово купати ся. 
Б Іван день — 24 червня — звикли челядь наймати, контракти 

чинити, гроші виплачувати ті, що но учинили того на ГОря. До Іван 
дня не слббідно я блока їсти, а по Іван дню пе слобідно капусту конати, 
бо покидавіє, Як на Іван-день громить, не буде ліско вих оріхїв. 

*) ІІтйдї; 3) рпуо-латодики. 
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На Петра - 2\) червня — приповідка каже: ІІо Нетрі двір пустий, 
а поле густе. 

На 1ля — 20 лпппя — кінець літа; топу до Іля треба сїно зі¬ 
брати бо: До Іля сїно і пуд корчом ехне, а по Ілю і на корчи ие хоче 
схнути. Іля па чи нас жнива і кінчить літо. На Іля до полудня літо, 
а по полудню вже осі'пь. 

На Палія — 27 липня - не роблять із сіном, бо опо би худобі 
хибило. 

На Маковія — 1 серпня — буває мале або літне водооьвятє у цер¬ 
кві, коли із кождої хижі несуть корчажку обо товканку із водою, а па 
корчажцї або товкалї навязують косиці, ладо соли, головки маку і чо- 
сппку. Сі иосьвячені речі дають так худобі, як і челяди, коли нагло 
похворіє. 

На Велику Богородицю — 15 серпня — починає ся бабине літо. 
Яка година є да Велику Богородицю, така буде через цілу осінь. Лиш 
ті огірки будуть добрі, що по Великій Богородиці за кладу ють ся 
на зпау. 

На І лавосїки 23 сериия — не в о ж їсти такого, що голову має 
пр. капусту, салату, чоеник. 

8 вересня — Мала Богородиця. Як зима тричи стрічає ся з літом, 
так і літо тричи стрічає ся з осіню. Нерве стрігеиє буває на Тому _ 

як па горі лежить яке місто, або на Іля, або на Велику Богородицю; 
друге стрітепє є иа Малу Богородицю, а трете 11 вересня, па Федю, 
коли кажуть: Амінь уже лїтови. 

На „Здвцгд“ — 14 вересня - ховають ся гади у землю і почи¬ 
нають ся капустяні вечери, бо лиш та буде добра капуста, котру по 
сьому кладуть у гордій (бочку). 

На Микити — 15 верееия — є день гусни, бо від сього дня 
починають дикі гуси брати ся домів. На Микити стрижуть ярки. 

На Теклі — 24 вересня - починають ся „замолотки-1, себто по¬ 
чинає ся молотити овес, що в північній полосі лиш у сім часі до¬ 
жинають. 

На Калїстрата — 27 вересня — ховають на зиму пчоли. 
На Покрови — 1 жовтня — „перве зазимя,!, бо в півні чи Ій по¬ 

лосі тото держать, що як на Покрови не прикриє сніг землю, не при¬ 
криє і на Різдво. Коли журавлі до ПокрІв ідуть долів, скоро на- 
стане зшиа. 

Про Якова — 0 жовтая — кажуть, що агае принести сніг. 
Митро — 21 жовтня — є для осени такий день, як ІОрий на яри, 

а Іваи-день для літа. „Кидь Митро голий (не иае снігу) — і Велик¬ 
день такий буде, 

Етиоірпфічніш Збірник т. II. 
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На Кузьми і Данія на — 1 падолиста — приповідка каже: Кпдь1) 
Кузьма і Данян, закує, Михайло розкує (роз. лїд.). 

На Михайла — 8 падолиста — також такий знаменитий день, як 
Митра або Юря* „Кидь на Михайла ясно, на другий рік нгиого сіна 
будея* „Кидь хмарно — літо студене і мокре буде". „ЕСпдь Михась 
закує Микола розкув"* 

На Онуфрия — 9 падолиста — стає зша на ноги, 

нКидь на Віктора — 11 падол. — дощ паде, за два тижні мягко 
буде"* 

На Матїя — 15 падол. — починає земля у-дну*) пріти* 

Який день на Романа — 18 падол, — така буде ціла зима. 

Як сперед 21 падолиста велика студінь бе, на Введене певно 
поиякне* 

На Якова мученика — 27 падол, — кажуть, що: „Кидь Яков за¬ 
кує, Ми куля розкув", 

Сперед ЗО падолиста, Андрія — у вечері багато дівки ворожать, 
щоби дізнались, чи віддадуть ся у пшениці. Май3) часто так ворожать, 
що у вечері коноплі сіють но двору, і ґатьмп волочать* при чім приго¬ 

ворюють : „Андрію, Андрію, коноплі ти сїю: Дай ми, Боже, знати, з ким 
їх буду брати". Ґатї па піч кладуть під голову і котрий приспить ся їм 
леїінь, за того ся віддадуть. 

На Варвари — 4 грудня — (так само па Сави, Аавроеія і Зосила) 
хотяй то не суть еьвята — не прядуть і шз тчуть. „Варвара день 
урвала, ніч приточила". 

Коли до Миколи — 6 грудня — не упав сніг, то „Микола по¬ 
трясе бородою". Яка є година па Миколи, така буде і на Різдво. 

На Ігната — 20 грудня — ріжуть свині, щоби черпаки ке верглц 
ся у солошшу. 

25 грудня — Різдво. До цього вже заздалегідь готовлять ся, особ¬ 

ливо мол одіж, ідо старавсь як найбільше виучитись колядок. Оьвятпй 
вечір за той час держать, коли ворожки мають найбільшу силу* На ве¬ 

черю тогди має бути 7 або 9 пограв, як: пасу.тя, леича, горох, пече¬ 

нії ці, гриби, біб, кружплї і паленята із олїйом. На сьвятий вечір пекуть 
„керечув4, т* є. великий, житшай або тепГеричнті хліб, на котрого верх 
сиплять мало жита, вівса, тетериці, пасулї і т* д* А се иаеїзя із ріжуть, 

сховають і пасом худобі дають щоби тучна була і плодила ся. Керечун 
так їдять, щоби до нового року держав. Тістом зпід керечуна правлять 
хрести иа дверях стайні, щоби нечистий дух не годен шкодити ху¬ 
добі* Сперед вечерп до Різдва нагодують худобу і дрібню добре, бо 
вірують, що тяжкий гріх має топ, кого худоба і дрібдя па сьвятий вечір 

^ Коли: *) а середині; дуїко. 
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голодна. Также снеред печера не лиш землю застелять у хижі сїиом 
або солоною, але і стіл, і лиш по сьому закриють па вечерю. Сіно 
або солоіча зістає у хижі до нового року, почім розвішують їх по де- 

ревлю, щоби садовина добре ся родила. На многпх містах той обичаи, 
що як вийдуть по півночі! їв церкви, їдять мало страви і лиш 
так лягають спань Колядники по вечери ігїчауть ходити. За коляду да¬ 
ють переважно тенґервчані перепічки, запрошують до хижі І гостять 
мало. Колядники зо три дня ходять і велика ганьба є, коли яку хижу 
обійдуть. Із Ветлегемом*) лиш близ коло Товтів ходять, а на чистих русь¬ 

ких містах лиш за саму чисту колядку дістають подарунки. 

„Квдь на Різдво ясно, добрий рік буде". „Кидь па Сьвятии вечір 
з віз дя но, буде ся худоба добро плодити і ми ого буде гороху". „Теплі 
сьвятка — молочні корови; сьвітлі сьвятка — несучі кури". 

Ввсїлє. 

Думки і гадки кождого народи найліпше можна пізнати при його 
родинних обходах, в котрих так відбивавсь дух, звичаї і погляди його. 

При женитьбі Русин проте думає, щоби ся побирали рівні моло¬ 

дята. Се видасть ся може декому сьмішніш, однакож оно так буває. Хто 
має сина, не дозволяє йому брати убогшу дівку від себе, дівці зііов вихо¬ 
дити за убогшого; такий же ґазда, що би рови в13) або куратори в3), глядить 
на те, щоби спи чи дівка ввійшли в подібну родину. По ряду лиш дів¬ 
чину часто звикли уток мити сперед евадьбою, но у Марамороиш є такий 
звичай, що кілька частий дає отець дівці, тілько має дати і еішовн. 
Молодята часто із любви побпрають ся, хоч старшина сьому лиш то іди 
не противна, коли за часть погодить ся. Коли в о двій родині є більше 
хлопців, а лиш одна дівка, тоді отець їх так обдадує, щоби хлопці 
поприставали, а дівці зятя прнняв. Коли діти мішані, тогди отець 
дївкн змагаєсь на бік пооддаватн, а хлопцям невістки пркияти, хотяй 
се часто не удасть ся і в одній хижі жиють і невістки і зяті. Кожани 
отець змагаєсь, щоби земля хлопцям обстала, а дівкам щоби виплатив 
часть грішми і худобою. Коли в кого є більше дівок, тоді не позирає 
вій па те, щоби старша віддалась скорше, але дає ту, котру сватають. 
Лині у Мараиороши не так буває, бо там доки старша дівка не віддасть 
ся, молодшій, хочбн мала й 20 літ — не свобідно там йти, де сходять 
ся легіт, щоби котрому не сподобала ся. Тому но других місцевостях 
Дівки віддають ся дуже скоро так, що 20-літну дівку вже за стару 
держать, а в Мараиороши дївкн рідко віддають ся до 20 лїт. Вірують 
деякі в те, що ті но можуть бути щасливі, що побпрають ся спор і д- 

Вергйікш; “) буй вШтом; 3) був старшим братоя. 
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непі. Виїмку ту становить сестра номершої :коіш, з котрою може шурин 
добиратись. Леґіиї знов чекають, щоби відбути бранку — як котрий 
відобраний, доки не вийде з війська — і той час женять ся. Однакож 
Мараморош і ту належить до вишки, бо там можна і годи бати багато ста¬ 

рих леґішв. Саму свадьбу Русини майже всюди однаково відправляють, 
лиш в дрібницях можна подибати ріж ниці в ріж них місцевостях. 

Коли отець і мати дон озирали, котру дівку мав би їх син брати, 
тогди висилають старшу свою родачку до її родичів, щоби назві дала, 

чи віддадуть дївку за їх сина. Коли родичка принесе прихильну відпо¬ 

відь, вибирає леґінь найблизшнй поранин1) день і удаєеь з двома або 
трьома сватами до дівки, до староста скаже вперед слово, а відтак зві¬ 

дує дівку явно, чи хоче йти за його жеґіня; коли дївка годить ся. по¬ 

дає лєґіиьоеш білий, вишиваний ручник. То „сватанки*, „спроснни11 
або „токма“. На сватавках дівка пряче ся звичайно в коморі і лиш иа 
велику просьбу старости підходить до столу. Молодятам не ял о ся до 
вінчапя в єдно говорити або сходитись* Сватайки кінчать ся тим, іцо 
до машини ґазда змагаєсь по силі погостити леґіля і його сватів, особ- 
ливож палеикою, 

ІІо сьому па другий і третин порзішй день родичі і кревні дівчини 
ідуть до леґіня на обзорн. Як молодята живуть в однім селї, то обзорн 
бувають лиш причиною до гостини, як в двох селах, тоді обзорн мають 
глубшу причину, бо там переконують ся, яке то багатство, що його „широ¬ 
кої гортай ки і великої бесідии староста на сватав ках захвалював. Щоби 
хвальба старости хочь через час мала віру, вів робить нераз так, що 
па веде чужої худоби до стайдї леґіня, попривяаує і так показує гостям. 

Коли обзорн, а особливо гостина на обзорах полюбила ся старшині дівки, 
то на другий депь їдуть молодята із старостами, із двома, трояа роди¬ 
чами або родичками до попа, пін звідує чого прийшли, складає їх руки 
праві і благословить, а молодята*дають одно другому киетемен (тиранку). 

Місцями бувають „шінянви* із перстенями, котрі піп благословить і за¬ 
ставляє молодят, щоби поцілувалась* При міняиках правлять також 
контракти на те, що котре відскочить, мусить заплатити другій стороні, 
або на церков 5 — 10 зл* Кола сякого контракти немає, а одно із моло¬ 
дят відскочить, тоді пін із урядниками вислухає сторони і виповість 
суд, на котрий кожде мусить пристати. 

Бід МІНЯН0К до вінчанок ходять мололята до попа або дяка па на¬ 

уку* У неділю сдеред вінчанок звикли молодята снові датись і причаща¬ 
тись, та буває і так, що сперед самих вінчанок на службі то чинять. 
Остатнього держать ся там, де піп забороняє снеред вінчанок папи вати 

) Скоромина, 
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ся. Коли молодиця мала яку злу хворобу, то по сяовіди каже понови 
„било і гадає, що більше не прийде на пю та хвпроба. 

По міяянках вибере собі молодиця із межи своїх товаришок дві 
дружки, а мол однії із своїх товаришів дружбу. Свашку вибирає собі 
молодиця із межи старших родичок. Дружба має із молодим ходити гостин 
кликати. Двома або трьома днями сперед евадьби варять і иекуть в обох 
хижах. Дньом сперед віпчанок иекуть „верчені колачі" із житньої муки. 
У молодого пекуть „верченакпц ті, котрі на вінчанкн несуть їх па біїа- 

рях1) на плечах (свати). У молодої иекуть лиш сім малих верченнків: 
оден молодиця несе під плечем на він чинки, по два, повивані нантлп- 

камн2), несуть дружки, а по одному під вінчанкани держать дружби і друж¬ 
ки з запаленими сьвічкамп за плечами молодят. 

У вечері сперед віпчанок бувають „гуски". На гуски лиш жони кли¬ 
чуть, а дівки і леґінї самі, пеігрошеиі, радо їдуть, щоби ся до воії на- 

іграти3), Коли хотять починати іграти, жоїш стають у кружок серед хижі 
і сьпівають: 

Починає ся гостина, 
Ут Тиси до Внекцда. 
Ко її починає. 
Най му Бог помагає 
І ти Божа мати 
Віночки починати; 
І ти божий Крижу 
Не обійди нашу хижу. 

На свадьбі не сьпівають, а латкаготь. Латканя у тім розходить ся 
від простого сьшвііня, ііхо латкапь сьпівають тп\пм і смутним тоном. 

Тому коли віїсте наведені слова зашивають, кажуть люди, що свашки 
ва лат кують; тоді мол одіж починає і грати (гуляти) і іграє аж до бі¬ 
лого дня. 

Другого дня рано вийдуть свашки на двір і там сьпівають: 

Тихо бояри і діти, 

Обистн явора уломили; 
Як го яе уломити, 
Нї с чого вінки вити. 

Іевер ідуть у який близький городець, назбирають зелений бар¬ 
вінок, а коли до хижі вертають, так сьпівають: 

Дякуємо, городояьку, 
За твою уродоньку; 

*) Палицях; й) стяжками; иата&цювати, нагуляти. 
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Што-сь нам уродив вїлє, 
Всїм ЛЮДЯМ II її весїлє* 

По сьому покладуть барвінок на верчеішкл, що стоять на столі, 
покроплять сьвяченою водою і еьпівають: 

И рясту ті, мамко, б лиже, 

Як ся віночок жпже; 

Ісклади, мамко склатку, 

Май на пя добру гатку. 

Тепер вють вінки і еьпівають: 

Ід горі, сонїчко, ід горі, 
Вий ся, віночку, скорі*** і т* д* 

Вють три вінки: одея молодиці, а два дружкам* Коли вінки готові, 
скинуть їх з одним верченлкойг на ширинку. Одна свашка, котра на 
гуни і на з аго ловцї і грає, і з діє ширші ку на руку ; другі стоять о коло 
неї; одно держіть у руці' склянку із иаленкою, друге із водою* Доки 
свашки іграють, мужчини просять від них наженку; та оіш все їм лиш 
воду подають* Коли доігралн танок, свашки випють иаленку, покладуть 
вінки на голови молодиці і дружкам І сідають за стіл гостити ся* 

По гостині ставить староста молоду із дружками еперед стола, 

старшину молодої за стіл, сам стає проти і починає „вінки лриказовати“ 

себто говорити про сунружество Якова, молодого То вії і нивших старо- 

завітшіх, а по части і новозавітних біблійних людий* Коли договорить 
своє, дає цїлуватп молодиці вінок. За тим цілує молодиця батьків, се¬ 

стри, братів, родину і приймає благословеиьство батьків па колінах* По 
сьому робить староста падишш хрест иа дверях і за ширинку виводять 
з хижі молодицю, і та межи дружками іде до церкви 5 за нею йдуть 
свати, свашкп і цигани з му дикою* 

У молодого де вють вінків, па місти того правлять курогов* Беруть 
довгу, красно вирізану палицю, привязують на ню одну червону, а другу 
чориу ширішку, а на кінця примоцовують між коенцями дзвіночок* Коли 
ідуть вінчати ся, дружба несе курогов, а від ньою іде молодий* Коли 
свіідьба молодого хоче до церкви йти, посилає наперед старшого чоловіка 
до молодиці, щоби дав знати, що час іти вінчатись* Молодий має очіку¬ 

вати молодицю коло церкви* Коли молодицю із двора виводять* еьпівають: 

З Богом, Маріко, з Богом, 
З божими ангелами, 
З твоїми сусідками* 
Проси, мамко, Бога, 
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Обп щаслива дорога. 
Манка тілько молить, 
Най і Бог благословить. 

Як ідуть улицию, сьпівають: 

Горі се лож ідемо, 

Красу з еобов ведене* 
Красу покрашену, 
Барвінком позолочену* 

ІІольом, Маріко, польож, 
Василь за тобов коньом. 

Куда Марїка іде, 
Шовкова трава росте. 

Куди Василько їде 
Ще ліпше,** 

Як приходять близко церкву так латкають; 

Не є попоїть ка дона, 
ІГушов до Ільвова 
Ключики купо вати, 

Церковцю у дми кати, 
Двоє дїтят повінчати, 

Двоє дїтяток, двоє, 
Як єдио, так обоє. 

На церкві голуб гуче, 

До церкви попа кличе. 

Коли прийдуть до церкви молодята із дружками, дружбою, свашкою, 
старостою, входять до церкви, а друга челядь іде із гудакамн1) до кор- 

ши або на фару1) і таж їграє. При віичанках змагавсь яолодпця присту¬ 

пити ногу молодого, а до віичанках перед ніш вийти з церкви, щоби 
потому мати верх у хижі* І церкві кладе свашка молодятам під ногп 
білий рушник або горсхь прядива* Покривати звик сам сьвяіцешшк моло¬ 
дицю, зараз но вінчаню, білим покривалом, яке свашка має принести 
з собою. Як вийдуть із церкви, завязують покривалом голову молодиці, 
а верх покривала надівають вінок* Міщани вкладають молодиці па го¬ 

лову мужеський клебань3) і опа так іде до дому* При повороті до дожу 
ведуть ся молодята за ширші ку а дружба держить курогов вже над 
обо'шп* Ідучи до церкви і з церкви не лиш латкають, але і вискакують, 
гоіікають, а місцями й стріляють* 

1) Музикантами; попівство; &) капелюх. 
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Як вийдуть із церкви і зберуть ся на улици, починають латкатн: 

Дякував шшонькови, 
Тай вишньому ІЗогонькови, 
Літо нас не забавив 
І скоро нас утиранив. 

Коли приходять до хижі молодої, так сьпівають: 

Уйди, майко, на двір, 
Пусти зятя у свій дім, 

ІЗісти ся коло двора, 
Як хмільник коло кола. 

На се мати молодої возьме на ся гуню на руби, клебань із гичкою 
на голову, склянку із палевкою у руки, вийде на двір і сьпівае: 

Што ми там за зять іде, 
Літо там за дари несе ? 
Ци чоботи черлені, 
Ци колачі верчені? 

Свашки відповідають: 

Не колачі варені, 
Лиш чоботи черлені. 

По сьому держать два свати посеред двора у гору верчеиик, а ста¬ 

роста за шириику проводить молодята попід верченик; за ними йде вся 
свадьба. Тим часом мече тато молодої па молодята тенїернцю, барвінок 

і хміль і сьпівае: 

Так бпсьте богаті, 
Як вам гуіґі косматі. 
Позирай, Маріко, крізь колач, 

Який твій Василько богач. 

По сїм мати молодої не до молодого паленку; за нею пе моло¬ 

дий до молодої; за молодою ііють дружки, дружба, свашка, староста, 
а відтак ииьша челядь — і сьпівае: 

Наказала мати 
Иівшщь це упивати; 
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У півшіцю — даво — 
Сім ся жін іздоїло. 

Тепер ідуть до хижі жони із мужчинами і по звичаю сідають до 
столу, а молодята із дружбою і дружками лїзуть через стіл на свої 
місця. Молодятам не дають нічого їсти, лиш варені яйця і солодке мо¬ 

локо. Молода має яйця облупити, порізати і посолити. На сїи гостині 
мають бути по звичаю отсї страви (крім хліба і палеики): крумплї із 
шкварками, капуста із мясом, дзяма, иасуля колочена. Як погостять ся, 
танцюють мало, а потім ідуть до молодого. Із першу ідуть іг молодими 
дружка, дружба, староста і 3—4 жони; друга челядь іще на якийсь 
час там обстає. 

До молодого ідуть в такім самім порядку як до молодої і так само 
сьпівають; лиш як входять в двір сьнівають: 

Утвори, мамко, ліску, 

Веде ти син невістку. 

Тепер чинять всьо то, що у молодої. Невдовзі' приходить старшина 
і свадьба молодої, як зайдуть на двір молодого, латкають: 

З її ііди, місяцю, вийди, 

У йди, Маріко, воя у йди 
З нової комороньки, 
З чужої сторононьки. 

Із сїний відповідають: 

На столі фляша ваша, 
Маріка уже не ваша. 

Беріть собі фляшу вашу, 
Верпїть нам Маріку пашу. 

Бо ваша Маріка 
За семеріма дверьома, 
За восьмирима ключина. 

Суть у нас чаканята, 
Порубають двері ваші. 

Не є Маріка дома, 
Маріка иішла на воду 

.Ід зеленому броду. 
* *, її. 2 

На дворі 

У сїиях: 

На дворі: 

У сїиях: 

шерифі чііціі Збірнії: 
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На дворі: Наша Маріка новітніша, 

Не знає, де кернидя; 

Треба її указати, 

Де має воду брати. 

По сьому входять гості до хижі, сідають за стіл і гостять ся. По 

гостині* іграють (танцюють), а старшина молодої відходить домів. 

Другого дня рано ідуть дружки, дружба, староста, свашка до мо¬ 

лодого, а з молодятами в єдно ідуть до потоку або колодязу мити 

ся. Коли виходять із двора латкають: 

їдь, Маріко, на воду 

Ід зеленому броду. 

Як прийдуть до води, сьнівають: 

Черчи, Маріко, воду 

Межи челядь молоду. 

Староста веде за ширипку молодята до води. Тут благословить воду, 

молодята уливають ся і одно другому втирає ся в сорочку. Свашки 

тимчасом сьнівають: 

Мили ся діти, мили, 

Чей би білі били; 

У подушки ся утирали, 

Оби ся честовалн. 

Як вертають від води, сьпівають: 

Бабці у потоці, бабці, 

Будуть у нашої Маріки хлопці*. 

Найдуть ся там і вербівки — 

Будуть у неї дівки. 

Як вернуть ся до хижі, молода обдаровує родину молодого: свекрі 

і другим родичкам молодого дарує по іиирпнцї, свекровії і родичам мо¬ 

лодого по сорочці, а далеким родичам лиш по одному рукавови від со¬ 

рочки. Молодий лише своїй свекрі дарує чоботи, як вийдуть з церкви. 

По сьому бере староста у руки прикрашений шприикою таріль 
і просить гостин, щоби молодятам дещо дарували. Перший — батько 
молодого — дарує о ієн золотий; за ним дарує мати молодого, а потім 
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друга челядь. Даровані гроші передав староста враз з шцрипкою моло¬ 

дій, а та сї гроші за нізащо не змарнувала би; за них купує на змаганя 
теля або порося. По сьому гостять ся і грають до ночи. 

* Третого або пятого дня кінчить ся весїлє, коли у молодої є гос¬ 

тина, або „ошінки". На сю гостину ідуть лиш молодята, старшина мо¬ 

лодого, дружки, дружба, староста і свашка. Доки „ошіики" не відбудуть 
ся, молодій не свобідно іти до своєї старшини. 

Говорили сьмо вже, що весїлє однаково всюди обходять, а лиш 
в подробицях буває розлука (ріжниця). У Марамороши мінянки бувають 

вечером перед весїлєм і то так: як молодий із старостою прийдуть до 

молодої, де вже тоті іграють, сідають за стіл і староста каже: Дай, 

Боже, добрий вечір. Як ся маєте, пане ґаздо, і ви, панї ґаздине. На се 

отець молодої звідуєсь: Кажіть, што сте прийшли, ачей сте заблудили, 

я вам укажу путь. Староста на се каже: 0 нїт, ми не заблудили, бо ми 
слїднме єдну зьвірку і слїда онь до сеї хижі привела нас, за ото і про- 

симе вас, обисте її нам честно удали, бо кидь нїт, так сами будете її 

глядати. Ану дружбо, поглядай лиш нашу зьвірку. На се дружба іде за 

молодою, що ховає ся межи дівками, приводить її до столу і садо¬ 

вить побіч молодого. — Треба знати, що у Марамороши молода мусить 

ходити цілу свадьбу у великій, білій гуни, хочби і як було го- 

рячо. — По сьому кладуть на непочатий хліб нерстенї, а староста 

словами: „Госиоди Ісусе Христе Боже наш, благослови обрученіє сіє“ 

кропить їх сьвяченою водою, надіває на пальці вперед молодому, но тому 
молодій і каже: „Обручаєт ся раб божий Василь (раба божа Марія) 

рабі божой Марії (рабу божому Василю) во імя Отца і Сина і сьвятого 

Духа, амінь. 

На многих місцях, особливож у Марамороши, переносять із моло¬ 

дою і її часть до молодого. Часть та склалаєсь звичайно із скрині на- 

ладованої убранєм, веріт і заголовків (подушок). Часто буває, що визича¬ 

ють у сусідів заголовки і убраяя, щоб при переноснпах більше його ви¬ 

давало ся, а на другий день віддають. 

Декуди на весїля несуть хліб, паленку, муку, курку і нн. 

У Марамороши коли молода хоче ступати через поріг молодого, 

дружба [давно шаблею] сокирою чинить хрест на одвірках. Коли у хижі 

молодого бувала переже часто смерть, молода іде до хижі не через двері, 

але через возір (вікно). Коли молода боїть ся, що для неї буде зла 

свекра, кладе у пазуху яйце і як переступає через поріг, змагавсь, щоби 
яйце опустити. Коли яйце впаде і ізказить ся (стовчесь), свекра у малий 

час умре. 

Коли молода роздає дари, староста „приказує дарнм. Коли моло¬ 

диця дає свекрова сорочку, староста так говорить: Солодкий мій няньку! 
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Прийшла я сюда із мо'щ товарншом — як його вінчана жона — і мйогом 
розгадовала, ож што би вам даровати: купила бн билам вам красні коні 
і кочію, но коні би ся сполошили І ви могли би іздомити руку або ногу* 
Привела бим била вам краєві воли або корову но оті із рогами могли 
би били вам очі ^конати; за ото догадалааі собі, ож май ліпше буде 
клатя, бо без плати не мож ходити. Возьміть же осю сорочку і носіть 
ї здорові на многі роки* 

Коли молода роздає колачі дітям, староста сяк приказує: Пронесла 
би билам ти красні воли, но зиау, ож ти боїлн ся іти у хащу на дріва, 

бо дріво могло би тя убити. Принесла би билам ти красні чоботи, но 
знау, ож ти не знаєш у чоботях ходити і міг биеь легко увихиути ногу* 

Принесла би билам ти 20 коблів пшениці, но Із пгаенвдьов іще би у млин 
іти — та за ото принесла м тп є ден печений колач, із котрим ним не 
треба робити, но і перед дївков лежачи, лож го поїсти; та бери колач 
і будь здоров. 

Коло Товтів весїлє починавсь у суботу і тріває до середи; 

в чистих руских околицях починає ся весїля в понеділок або в середу 
вечером, щоб вінчанки відбули ся в вівторок або в четвер. Вдівці хоть 
котрого дня вінчають ся. Вінчати ся звикли перед полуднем, щоби мо¬ 

лодятам так ішло діло у гору, як сонце іде у гору до полудня. 
Коло Товтів мусить молода бути на иесїлю в кожусі, як у Мара- 

морошн я гунї* А що гуню кожда дівка має, кожух же лиш жони носять, 
то часто буває, що худобні дівки у зиченім кожусі евадьбують. 

В чистих руекнх околицях молодий не купує молодій нічого; коло 
Товтів мусить купувати чепець. 

Уродиш. 

Наколи жона почує, що тяжка, дає знати товаришкам і родичкам, 

бо вірить, що дїтпна буде німа,.коли затаїть, що вже тяжка. Чужі люди 
легко пізнають, котра жона тяжка; тяжкі жони при обході не ідуть із 
другою челядю коло церкви і на оировидї не обходять деревище. Коло 
церкви тому не ходять, щоби дїтпна не заходила ся; коло деревища-ж 
тому, щоби дїтпна не була бліда* 

Як скоро дає знати жона, що тяжка, так дуже таїть, коли її прий¬ 

дуть „часи", бо вірить, що чим більше люднй знає, що жона на з лотах, 
тим тяжше буде її родити* Тому й коли пічне у день боліти, терпить 
кілька годин і не посилає за бабою, щоб лиш люди не виділи, 

як баба буде Йти до хижі і не дізнали ся, що є. Аж но рядовп каже 
ґазді або матерії іти по бабу, а ті ідуть не лиш у потемки, але й крадь¬ 
кома. До хижі у баби не заходять, лиш через возір кличуть, а самі 
здалека чекають, щоби челядь де пізнала їх і не дізнала ся, кому треба 
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баби. Коли у хи.кї є ми ого уверотної челядн, жона Іде із бабою у комору 
або до етапні ї вже аж а дитиною вертає до хижі* Коди жона не годна 
легко і скоро уродити, тоді баба починає ворожити* Наперед змагавсь 
із церкви пояс дістати, а як дістане, опаліе ним жону* Коли ее не по¬ 
магає, кладе на землю ґатї ґавам, а жона має тричі нересту нити черев 
ні. Як і се не помагає, починає її баба водити по хижі: жона має тоді 
тричі ударити ногою в кожді двері і кождші возір. Коли й но сьому не 
може уродити, тоді а є воду із рота свого ґазди. Як тепер не уродить* 
посилають но другу бабу, або яку чнахорку. 

Коли дитина уродить ся, напувають жову сильно паленкою, щоб скоро 
вчистила ся і щоб не чула болю. Хто первин зайде до хижі, де лежить 
Ишеетинедїлька“, возьмуть з нього клебань і аж тогдд віддадуть, як ви¬ 
купить його за літру, або півлітру наленки. Тому кажуть коло такої 
хижі: Не йди там, бо здоймуть ти кдебзль. Постіль шестинедїльки за- 
стелюють паоколо веретами, щоби її чуже челядьня не увидїло* 

Дїтїшу дають хрестити у першій порений день; у пісний день хре¬ 
стять лиш дуже слабу, коли боять ся, щоб не вмерла, Причина того 
така, що вірять, що охрещена діти на в пісний день, ніколи не буде 
богата. 

Декуди кличуть лиш пару кумів, декуди знов по дні, три парі; 
.останнє дїєсь особливо там, де куми приносять шести недільці їсти, 
У первпй першій день но хрестинах вбирає кума те, що через ніч на¬ 

варила і несе у поряднім убраню до шестнпедїльки, де у є дно гостять ся. 
У гідний час приносить пів літра паленки, білил колач, варену курицю, 

рішкашу у молодї і рототу; у говівя окрім паленки і колача несе гриби 
смажені у олію і иаденята з олійом. Отець дативи нераз по хрестинах 
гостить кумів паленкою і хлібом, але ве у себе дома, але у коршмі або 
якого кума. За кумів кличуть по ряду товаришів батька і товаришки 
матерії. У Мараморошп кличуть нерві її дїтииї за батечка (лавашка) ста» 
росту, тому зовуть ного „вінчальний куи\ При хрестинах куми не да¬ 

ють дїтішї кри;;;мн, лиш ширпнку або дараб біленого полотна. До нерва 
як дїтина має 11/а року, несуть куми „пуд крижиу11 себто одну сорочку, 
за котру їх мало погостять. Коли дитина дійде до 7 лїт, тоді несуть 
вже крижму, т. є. чоботи і дївцї — сукман, плат, ширинку, хлопдеип 
— сорочку і клебавь; і знову погостять ся. Батько І мати мають кумам 
навернути криж му, по їх же назві мають „колачі вертатий. Вертають 
їх тим способом, що несуть кумам за крижму гроші або зерно і читано 
погостять ся. Коли дїтица умре, а крижин ще не дістала, то куми мають 
її прибрати. 

Хоч но закову церковному жона аж по 40 диїн має уводити ся, 
то однакож часто б}ває, що нужди присилує її вже в 10—14 днів Іти 
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на уводніги, По у води я ах кладе мати дитину на поріг церкви, або перед 
царські двері, щоб она не була плаксива, але тиха як поріг* Місцини 
ааіагає ся жона сама замикати церков по зводинах, рївпож щоб дїтина 
була тлха, або щоб у неї більше дїтвй не було. ІІе уведеній жоні не 
снобі дно по двору ходити, бо град внбє царину. Коди нерви й зуб випаде 
дівці, мати верже його до церкви і каже: так би за тобов сватачі хо¬ 
дили, як люди до церкви, 

Хороби, 

Коли мала дїтина має злу хворобу, покладуть її на землю, прикри¬ 

ють коритом, батько стане на однім боці на колїнкн, а мати на другім 
і побожать ся, що дїтина їх є* Чинять се тому, бо гадають, що нечистий 
дух мучить дїтину і хоче її від них взяти. 

Коли дїтина має кольку, мастять медом лист з дугану (тютюну) 

і прикладають. Коли хлопець иоболїє ея і не годні йому дати ради, тоді 
прирікають собі, що як внздоровш і підросте, мусить сироту за жову 
взяти. Таких хлопців зазивають проданими і майже в кождім селі можна 
їх найти. Слабовиті діти купають у иураклиню. 

Уверстну челядь гоять домашвими ліками, коли поболїє, Па 
хертаку — дають пнтн із пса масть або їсти із пса мясо, На ф ран ця — 

парять хорочь у „сучій" купели, повітаній з пкурячою". На кольку — 

кладуть на ребро товстий, чорний папір, на одарований медом, а коли то 
не помагає, хрін і піявяці. На жовтачку — їдять коровая че масо, нють 
воду Із воскового пугара і просять сьвященника, щоби їм позволив тричі 
яошшрати у чаїну. Кого очи болять, просить сьвящеаника, щоби йому 
пустив трошки мира у очи. Раки гоять старим свинським салом або 
заячим; декуди гоять їх медвежою або борсуковою мастю. ІІухлсшшу 
із таким каменем сукають, через котрий гадина проїла ся. Найбільший 
же домашннй лїк — є тіленка: бо ледви є така хвороба, на котру не 
давали би її пнтн або нею, мастити. 

Коли хто у квас (купіль) хоче іти, дає у перед знахаркам собі 
квас зміряти. Іїого міряють двояко: а) Із кожної керішцї, в котрий хво¬ 

рий хотївби купати ся, беруть повне горнятко води і кладуть на ніч 
у возір, У котрім горняти прибуде води, та керниця поможе хворому, 

б) Наливають у блюдо чистої води, а на красу блюда кладуть тілько 
куснів хліба, Із кілько керниць хотять знати воду. Відтак беруть іглу 
на ннтцї, держать над серединою блюда блнзко води і до котрого кус¬ 
ника ігла похилить ся, та керни ця поможе хворому. 

Коли хто хворий, а не знати, що йому хибить, тоді думають, що 
його „цудоляли"* Другого так підлипають: хворий бере мало сьпячеиої 
Ііроскзрн, еьшіченої пшениці, мало нотная від дзвонів і коріня, то зварять 
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йому у новім горшку і він вильле той плин на себе так, щоби вода з тими 
річами збігла назад у горня. Те горня вивержуть на путь, а хто перший 
ступить на нього, того ідшть ся хворота* 

Як кому підойма руку або йогу, думають, ідо він вступив у іїьв Із до¬ 

на дь, бо хто у вю ступить, тому мусить щось віднятії* 
Коли пе вміють в дома помочи, тоді ідуть до ворожіш, яких у Ру¬ 

синів доста є. Еорожиля ізмиває хворого, але шшк як дома. Каже йому 
еїдати серед хижі так, обн лицьом звернений був до дверні, що ма¬ 

ють бути відчинені, а сама розтопить у долові віск і виливав у нове 
гори я із водою. Чинить се сім разів, а само горня притулює до голови, 

до плечей, до рук і до ніг хворого. Потому хворий плюне у горця 
і іде з ворожи лию на ріку або на потьчину* Там стає зовсім голий у воду, 

а ворожила із словами: пВо імя Огца і Сипа і сьвятого Духа — амінь* 

Господи Боже удоймя недуг ут раба твоє то Іванан виливає воду із вос¬ 

ком на голову хворого, а горня верже долі водою. Особливо тих і зми¬ 

вати звикли, що мають злу хвороту (франця). Ізмиватя можна хворого 
лиш вечером, коли всьо утихло. 

Як хто нагло поболів ся, тодї місцями, особливо у Мараморошн, 

„дзвони ізяивауть”, місцями знов „на гроби ідуть". Дзвони так Ізмива- 

шть: Один мужчина, що розуміє діло, бере у нове горня води, іде 
до дзвонів і так їх миє, щоби вода назад у горня зливала ся, Возьме 
потім із лід порога церкви мало глини, верже її у воду і тою водою 
уминає хворого, а мало дає навіть нити. На гроби ідуть так: Одна жона, 
що розуміє діло, іде у тин і бере із девяти гробів глини, котру дома 
у новім горняти розшиває, а ночм умиває хворого, а мало дає нити* 

Щоби був хосен, треба так іамивати дзвони і іти на гроби, щоби і одна 
душа не впдїла; тому чинять ег звичайно в почи 

Коли хворому нїчо пе годні помочи, тоді ідуть за доктором і за 
попом; сей служить службу за хворого, сьвятить воду, а місцями 

і цілу хижу* 

Похорони. 

Простий народ не боїть ся так смерти, як лани; тому як лиш хто 
заслабне, кличе попа і сповідавсь. 6лєн лиш тому кажуть сьвятдтя, про 
котрого думають, що більше не встане* Коли піп сьвятить єлей і євангеліє 
кладе на голову хворому, позирають, чи є в нїм много черленого ішеьма; 

як його мало є, або зовсім нема, то хворий певно умре. 
Як хворий почне конати, дають йому сьвячену сьвічку у руки. 

Коли не годен скоро умерти, кладуть його серед хижі, щоб скорше 
спочив. Дитину і білу челядину шиють і убирають жони; мужчин же муж- 
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чішп. Умерця убирають у парадне платя, а на ноги натягають капці 
із білого полотна або із чорного перкалю. Дівкам кладуть на голову вінок 
з барвінку* Дитину кладуть на стіл, других мерців при стїнї па лавицю, 
на котру насталюють соломи або е'ша і прикривають темною плахтою. 
Тіло накривають білим полотном; на полотні вишивають чорні хрестики. 

Коло варошів купують уже осібні докривала на умерцїв. Той, у кого 
смерть є, ходить все без клебанл, Коло умерця читає в мочи дяк 
псалтирю, часто й еьпівае; в чисто руських околицях так твердо дер¬ 
жать той звичай, що і малій дїтинї кажуть псалтирю читати. Коло 
умерця також „лопатки бють“. На лопатки іде радо не лиш молодїж, 

але і уверстна челядь? бо тоді дуже забавні ігри бувають* Деякі із тих 
ігор наводжу понизиш. 

Баба і дїдо. На дворі убирають одного мужчину за діда, другого 
за бабу. Щоб дїдо був горбатий, приказують йому на плечі соломи, 
убирають в гуню ви вернену і широкі Гатї, що набивають в долині со¬ 
ломою і яри кістках завязують. Мастять чадом (саджаю) клоча і чинять 
йому в нього вуста (вуса) і бороду; в иоясї підперізують його соломи- 
ним мотузом, Бабі дають в руки куделю, В ладвору змагають ся старі 
ввійти до хижі — ате на порозі повно челядн, Дїдо не дивнть ся на те, 
лиш бє по ногах бїїарьом, кого захопить, і гопкає: Чибе, марш зон. Як 
зайдуть до хижі, дїдо іде ід столови і каже: Люди чесні, прийміть пас 
на ніч. Тоді зьвідають ся його: Уткідь ти, дїду? — У Чорнім Потоці 
родив єм ся у Небрешфальвьм бпвав, а тепер іду до Бакигази, — Дц 
маєш уллоігае? Мау, там є у баби; бере від баби паперець і каже: 
Лане дяче, прочитайте ми уллонае. Дяк указує на мужчину, що лю¬ 
бить і знає дворнти і каже: Адде ми писарь, най ти прочитать. Вказа¬ 
ний мужчина бере від діда паперець І читає всякі забавні річи яр* 
Сесе письмо — граматика, читав ю пін і владика, і ото сгоїть у нїм, ож 
ти, дїду, стара псина, і т, д. Коли дочитають письмо, просять бабу і діда, 
щоби іграли; они іграють. Далі кажуть дїдо ви: Но, дїду, пой иа піч 
гріти єн, Дїдо змагаєсь вилізти на піч, але хлопці зтягають його долі. 
Коли на копець вилізе на піч, виберуть до нього одного мужчину і двох 
хлопців і дадуть йому в руки череп з чадом і копач. Вибраний мужчина 
повару є собі згадці хлопців І мужчин з дівками І жонами так, щоби 
з них виходили сьмішні пари ир, Красне з паскудним, старе з молодим, 

Циганку з Русином І т. д. Далі бере у руки біґар, бє ним у повалу 
і каже: Дїду, гримить, кети ся. Дїдо відказує дотепом. Мужчина читає: 
Літо так пече ся дїду? — Русак* — Чого ся не пече? — Бо масть 
із нього не тече, — Коли буде ся печи? — Коли Іван Марїку поцілує. 
Як пара не хоче поцілуватись, дїдо гопкає: Не сердіть діда! А хлопці 
ідуть і приводять вибрану пару до діда. Коли жона або дівка не хоче 
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свою пару поцілувати, дїдо маже її лице чадом; коли поцілує, дїдо кін¬ 

чу є їм так: так ся любіть, о басите ся побили ; так би вам благо, обисьте 
ся горі стінами драли; такий би вам гаразд, обисьте собі очи драли; 

і т. д. Доки дїдо складав такі бажана, хлопці викрадають від нього 
бабу, а він як віднайде бабу, каже: Ти тепер на старі дня уж не лю¬ 
биш мене, а за молодими ходиш! Коли скшчуть ся дотепи, уперед баба 
утїкне на двір, а за нею вибігає і дїдо, 

О провід. Посеред хижі лягає на довгий столе ць одеп леґінь; його 
прикривають плахтою, якби мерця. Другий леґінь вбиравсь за його жону, 

стає коло нього і починає заводити гумористично, на пр.: та нич 
так не жалу у, як ото; ож поїв ми віко паеулї; не іди коло города, бо 
у ній лиш злоба: кпдь ся схопить, кіл ухопить, то всіх вас помолотить; 

і шь п. Потім радять ся, що треба б іти за лоном, щоби прийшов по¬ 

ховати, Тил часом приберуть одного фіґлярного чоловіка за попа; іш- 

мість риз попрпвязують йому до юіечий і до грудин пташки, аамість 
кадильниці дають в руки горня у петельках, в котрім тліє клоча. Він 
входить до хижі і починає гумористичним способом відправляти похорон, 

Намїеть євангелія читає пр.: Коли я ішов у гору, найшов я реверенду; 

взяв я на себе реверенду, лозарау горі собов, долї собов і гадау собі: 

бив-би із мене попите, як би я взяв на себе ревсрендище*и По сьому 
починає наказоватн (проповідь говорити) над мерцем, пр,: Все лиш ходив, 
довга мало побивав, церков не у пражця в; коли до церкви било іти, овін 
на жону кричить, оби му їсти варила; запалив піну, пішов до коршни, 

а ояь із коршни до церкви. У церкві слова божого не чує, бо пяинй — 
дримле. Теперь ангели плачуть коло нього, бо нечисті духи є гну душу 
християнську хотять урвати ут них, Дораз прийдуть нечисті духи, по¬ 

несуть му душу, попровадять у пекло. У пеклі иепреетанно каміня буде 
возити, но так, ож коли віз буде іти у гору, всі чотири колеса за ну тау ть, 
а коли із гори буде іти, розпутуть. Коли буде каміне возити, чорти із 
желїзпимн вилами будуть го б.ити“ і т# д. По сьому два мужчини беруть 
столе ць, якби хотіли мерця випести, а коли той не скочить скоро 
дояї, внвержуть його на землю. 

При мерци тілько буває тих забав, що з них можна цілу книгу 
списати. 

»Деревище* правлять мерцевп з простих дощок, а гріб того дня 
кой лють, котрого має бути о про від, щоби яма не стояла через піч по¬ 
рожні*. Декуди читає пін коло старшого мерця в день євангеліє. Русин 
любить довгий і нарад най сирові д, тому у Мараяороши навіть за дити¬ 
ною говорить піп „прощі*. 

Коди тіло несуть із хижі, ударяють деревищем тричі об поріг, 
щоби мертнии не ходив домів. 

лоґрафЬшиМ Збірник г. ХГ. .У& 
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ІГа дворі молять ся родичі (кревні) на колінах, доки стоїть о про¬ 
від. ІІа „досліднеє цїлованіби обходять деревище; у Иарамороніи бдизші 
родичі обходять деревище тричі, дальші двічі, а найдальші рал. 

Як ґазда умре і нже кінчить ся опровід, стають дні жони но двох 
боках деревища і передає одна другій но лід деревище тричі узлнк, 

в котрім є занизане зерно і сіль. Сіль ту дають худобі, щоби не пішла 
за ґаздою, а зерно висипають до пасїня, щоби ся не переводило. Б де¬ 

котрих місцевостях Маранороши в часі о проводу дарують убогим вдови¬ 
цям і сиротам теля, ягня, порося і т, ин. 

Деревище стоїть не вкрите; лиш у Ма'рамороши подекуди прикри¬ 

вають його витканим, вовняним покрівцем, що но о проводі бере пін. 

В деяких околицях дівки не Йдуть на опровід, бо вірять, що та 
дївка ніколи не віддасть ся. котра на опровід піде* Декуди як спрова¬ 

джують мерця до гробу, кладуть у пазуху із гроба грудку землі', щоби 
за вмерлого скоро забути* 

Декуди привязують так до того хреста, іцо пін держить, як до 
того, що несуть перед тілом, по ручнику, що рівиож ПОПОВИ і дякови 
приходить. 

Часто дівку несуть до гробу леґіні, а леґіня дівки. 

По опроводї справляють „комашню*. На сю кличуть місцями лиш 
тих, що деревище правили, яму брали і тіло несли; иіоцямя-ж кличуть 
всіх, хто був на опроводї, а в першій лїнїї попа, дяка і церківнпка (па¬ 

ламаря) ; коли останні не являть ся на комашні, то часто ґазда дуже 
жалує. 

За душу помершого “наймають звичайно службу і то часто ще перед 
опрояодом. Заможні люди наймають 3-го, 7-го ї 40-го дяя службу разом 
з парастасом. Часто парастас відправлявсь у хижі; тоді уряджують 
також гостину, в котрій і пій мусить участь брати* 

Коли піп ідучи з у мерцем із" двора оберне ся назад до двора — 

то иевабавки знов там у мер ледь буде* Щоби челядь не мерла у сеяї, 
треба нового попа вводити в село до полудня* Коли новий ні її позирає 
довго у яму, буде знов у селі умерлець* 

О д ї ж. 

Звичайні складові части ноші Русина такі: ґатц сорочка, кле- 
бай, гуни, постоли (бочкори), руеок, йодол о к, плат, чоботи, ишринка 
на шию і на голову. ІЦо більше від сього носять Русини, то вже від 
сусід ного иарода перебрали. Сї части не лиш з ріжної матерні роблять, 
але ще надають їм ріжний вигляд. 
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Іатї, сорочку і подолок шиють із домашнього полотна, котре ткуть 
із конопель або льну. Бливко варошів звикли вже шити сорочки з купова¬ 
ного перкалю, 

В північній полосі' носять довгі а узкі ґатї без ранів і без сірни¬ 
ків; в середній полосі носять ґатї довгі і широкі із рамами і із стряп- 

ками; в полудневій полосі, особливо блпз Мадярів, посять дуже широкі 
ґатї з рамами і етряпкамя, але так короткі, ідо видно їм коліна, за що їх 
прозивають „чорпоколів виками“. 

В полудневій полосі рамлять ґатї лиш на одну пядь, в середній 
аж до землі. Іатї і подолок має ранити у хижі або найстарша дівка, або 
наймолодша жона, 

В північній полосі носять мужчини довгу сорочку, що часто аж до 
колін досягає; вирізана она на плечах (має на плечах пазуху), 
а нічим не вишита. У середній і полудневій полосі сорочка мужчини 
ледви сягає до пояса, на передї вирізана, у дрібні рами зібрана і ви¬ 
шита, Рукави до такої сорочка в півн, полосі широкі, в обох других 
узкі. Дуже довгий подолок посять у середній полосі, дуже короткий у по¬ 
лудневій. 

Жіночі сорочки звичайно довгі на пядь низше пояса, вишивані 
на грудьох і на рукавах. Рукави все защіпають ся. 

Біле убране в Мара мор оші на ішд дуже відріжняєсь від пньших. Муж¬ 
чини носять довгі, широкі ґатї без рамів, без стрянок і сорочку таку, що лиш 
на пядь прикриває плечі і груди, а вирізана ла плечах, Біла челядь не 
носить подолок, але „довганю% т. є. довгу, на плечох вирізану, сорочку, 
котру підперізують синим або чорниш вовняним поясом. Рукави і груди 
(передки) довгапї вишивають так богато черленимп або сиипш нитками, 

що олен рукав треба 4—5 тижнів шити, Жонд вирізують довганю і па 
грудях з двох боків, щоби могли плекати, 

У північній полосі посять постоли так мужчини, як жопи; у сере¬ 
дній мужчини постоли, жони чоботи; в полудневій і мужчини і жони чо¬ 

боти, Однакож в неділю і сьвята і в північній полосі убирають жони 
чоботи, натомість в полудневій убирають мужчини постоли в літі при 
роботі. 

В полудневій нолосї носять мужчини в літі і зимі мадярський кле- 
бань з малими крисами; лиш старі люди посять зимою баранячі шапки. 
В середній полосі носять низькі клебанн в широкими крисами, хоч по¬ 
чинають вже уживати й мадярські. В північній полосі косять тонсті, 
широкі клебанн, що намащені важать нераз 3—4 кіля, та за те й по- 
служити можуть 40 — 50 років. У Мараморошн носять так шалі клебанн, 
ш,о ледіш на головах держаїь ся. Соло ми я і клебанн уверстяі, особлявож 
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статочиі мужчини, це посяп, бо вірять, що їх лиш дітям і леґіпям яло 
ся иосвти. 

У білої челяди мають найбільше значіня ширпнкп; по них спізна¬ 

ють навіть богатство жінок і дівок. Найлїгтше люблять носити ширінки чер- 

леиі, сипі, жовті і зелені; сїрі і чорні носять лиш старі баби. Шнринки 
ті бувають з ріжної матерні, В північній полосі рідко подибують ся вов¬ 

няні і шовкові ширинки; однакож в середній, а головно в полудневій 
дуже худобин та челядина, що не йде в вовняній або шовковій ширпнцї 
до церкви. Вовняні ширинкн бувають звичайно черлені, жовті і. чорні, 
шовковіж чорні із красними косицями і вінками на кратних. Ширінки, 
що вбирають на голову, ие однакової величини; у Мараиорощп, де 
їх завізують не під бородою, але на заді шиї, онн такі великі, що 
кіицї досягають аж до пят, Ширинкн так малепькІ, що ледви їх кінці 
можна на шиї звязатщ називають ся сегедет. 

Плат має подібну форму, що й ширинка, але не має косиць і ця¬ 

ток, У Мараморолш носять плати з великими косицями. Коло Волохів 
носять два плати: о дат з переду, другий з заду, 

Гуня належить до найважнїишої части одїжи; без неї ие можна 
навіть представити собі угорського Русина; він з нею ие розлучуєсь нї 
в зимі, нї в літі* Молодїж, особлнвож дївкі, носять гулю лиш в ЗИМІ, 

щоби показати, що не боять ся студент Гуня із чистої вовни товста 
і тяжка, тому ж при роботі і на що день уживають петека, котрий також 
єсть гуяию, але тонкою, куртою і легкою. Гунї бувають звичайно білі, 
хоть не всюди. В північній і середній полосі мочать їх в відварі з вільхи, 
щоби не плодились в них вуши і блохи* 

Окрім сих головних частий одїжи, суть ще иньші, котрих уживають 
лиш в певних околицях. В лівій і серед, полосі носять зимою х о лоти ні; 

в тюлудпевій а но части в ееердній носять ногавиці і реклики з сукна. 

Лайбпки носять б лиско коло Мадярів, В полудневій полосі носять на шиї 
па 4 — 5 пальців широкий, а на 1 метр довгий кисте зі єн із зеленими 
або черленими стряяками. Влиз варошів і коло Німців носять зимою на 
шиї шалі* 

Дуже ріжпороднкй вигляд має черес. В полуди* ітолосї буває він 
широкий лині на 2-3 пальцї. В Мараморошн, по части в цілій сер, 

полосі ьін так широкий, що від пояса закриває цілу верхню масть черева 
і більшу часть грудий. В нівн, полосі носять завсїгди скіряну торбу, 

танстру, а перед її, як і череса, вибивають блискучими ґузпками і пряж¬ 
ками* В чересї і тайстрі носять гроші, піпи, ножі, огнвво і другі дрібні 
річи, тому вдой мають їх з себе лиш при великій роботі і на ніч. В шви, 
цолосї носять зимою скіряні камізельки. 
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В сер* і полуд, полосі убирає до церкви біла челядь сукман і ре- 
клнк, білий, енний, чорний або черяений; декуди буває він навіть шов¬ 
ковин, Коло варошів вбирають його навіть в будшш день. Б полуд, пол. 
убирають дівки до церкви на шию ішміеть ширинки білі, крої мале ні 
фодри. Найеилшїіїше держать ся народної ноші в Мараморошя; там 
і коло варошів не носять сукман, а малість реклика носять гарно ви¬ 
шитий кожух. 

Русини носять довге волосе* що сягає ззаду до пдечий, а переду 
до брів. Молоді вже стрижуть ся. Вуста (вуса) пригинають коротко; 
бороди носять лиш промітніїкп (знахарі). Довгі вуста носять лиш ті, що 
служили при вііїеку, особливо нрн гусарах. 

Дівки зачісують волося в зад і заплітають в косу з черленпм* 

енним або чорним иантдиком* Місцями робять лиш о ден нридїл вздовж 
чашки; місцями знов два; тоді' другий йде кід уха до уха. Б піни. Ма- 

рамороши вилітають в волося дві зелені китиці. В лолуд* Мараюрошн 
носять дорослі д вкн в неділю і сьвята на 1‘олові вінки і затикають 
шпильки з блискучими головками. 

Жовн підвивають декуди волося клочом, щоби більше видавало ся, 
У Мараінорошн носять жони на голові під ширші кою малин* черлевин 
чинень, в иівн, пол, ж великий і білий. В полуд, полосі носять жони 
під шнринкою великий, кривші, бля цілиннії гребінь. 

Ковтки носять лиш долом Марзюроша; де інде носять лиш ті, що 
їх болять очи або уха. 

Коло варошів уживають вже зашш^го мила і „ружової" масти. 

11 о ж її в а. 

Русин живе дуже скромно* так що всі лньші народи Угорщини 
живлять ся далеко роскішнїйіпе від нього. Причиною того велика 
бідність* Якби Мадяреві! ігри йшлось їсти те що Русинові], він все бувби 
голодний. 

Звичайний х.іїб у Русинів печуть з тенїерицї. Навіть там, де родить 
ся жито і ншевнця їдять ж іншій або пшеничний хліб лиш тогди, коли 
не стане тенґерицї. В півн. пол., де не родить ся тенґерпця, їдять вів¬ 

сяний о щіпок, але нераа йдуть і два або три дни, щоби лиш роздобути 
тевїеричного хліба. 

Між стравами перше місце у Русина мають крумплї і насуля і то 
так, що ачей нема в році такого дия, в котрім не варили би їх. Дуже 
часто варять також чяр із тенґернчної муки. У говіию варять рідкий чир 
і самий сербають; як варять густий чяр, то їдять його із варом з пече- 
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ниць. У гід кий день варять вже чкр гіркий а молоком; густий варять 
на воді, а їдять з ліолоком, У Марамороши І взагалі там, де держать 
вівці, варять дуже часто токай. Його так ладять, що заварюють густий 
чкр, кладуть у дабош і посипають сиром; на сир знов кладуть чкр 
і знов сир, доки не буде новини лабош. Відтак кладуть на грань, щоби 
сир розтопив ся, В серед, а особливо в полуд, полосі звикли варити 
голомбец. Його так ладять, що з густого чиру вибирають мокрою лож¬ 

кою на блюдо грудки і в говіню їдять їх в хлібом, а в гідний день 
а мастиш. Коли зварять на ішли у кваснім молоці густий чир, то зовуть 
його мачинка. Зимою їдять капусту, і хо або сиру з крумилями, або 
варену з пасудию. Капуста в паеулию становлять в говіню головну їду; 

її ладять так, що нирять осібно иасулю і капусту, відтак змішують їх 
і ще раз заварюють, іі північній йол осі любять їсти кваки (ріпу), 

і варять не лиш па солодко в молоці, але і квасять на зиму, як капусту. 
З капусти і кваків їдять дуже часто росіл і то не лиш самий, але ії квас¬ 

на ть иіш майже всі стравд. Заправляють також страви варом з огірків, 

з дині, зеленими сливками і яблокамн. У літі їдать ще лопатки, парену 
салату, огірки квашені і сирі і диню на солодко ї на квасно, 

У гідний день приправляють страву молоком, сметаною і сиром: 

свішї мало хто ріже, а як ріже, то солонішу їсть сиру або печену, до 
страви-ж її не уживає, Рівнож не уживають масла коренячого до страв; 

дим лиш голови собі омарують, 
Мяео їдять Русини лиш у гостині, па комашин і коли хорі, бо лиш 

для хорих відкажуть ся зарізати курпцю або куря. Найліпше живуть 
Руснпи в полуд, полосї; там майже кождпїі ріже свиню, та и на мяео 
де шкодує грошей. У ПЇВІІ. полосї мають молоко і сир, а деколи ріжуть 
ягнята або даллята. У серед, же полосі як не їдять з молоком, то майже 
все постять, бо самі де мають що різати, а як декотрі мають свиию, 

курку* козу або вівцю, що шкодують для себе різати і волять про¬ 

давати. 
Крім соли ие дають до страви нічого, хіба деколи перцю. Цукор 

дають лиш хворим наміеть ліків, 3 солю мають вигоду Русини в Ма- 

рамороши, бо там дістають Її за дар в формі рони. 
До ласощів належать у Русинів: ратота (явшниця), варена на 

сметані або на солонині', парене солодке молоко, солоніша, пікиицї (ков¬ 

баси), студенець, паденята із солониною, каша на молоці, начиняла кур¬ 

ка, дзяма, а у говіня оселедці', пискорі, гриби і риби. Такі страви по¬ 
дають на гостинах; для Русина однакож доста як має дві або три з наз¬ 
ваних страв. Голубці робить з теиґеричішх круп і свару ють соло* 
ниною усмаженою в цнбулию. їїачішяну курку так ладять: як виймуть 
з неї печінки, серце, ну хно і кишки, начиняють її тенґерпчиою мукою 
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на молоці, затинають, варять, а потім що печуть. Оселедця любять 
їсти печеного па олію. 

За ті лакомоии так сьміють ся а Верховинців; Угпровадив Верхо¬ 

винець сина у катуни и варош, а коли ся вернув домі коло вечера, сїв 
-гай зажурив ся: Ой ко буде уж теперь дакітки їсти, ошчипок, круапдю, 

паеулю і пити роеіж ? 

Русини їдять вперед густу страву, а відтак рідку, тому то на гос¬ 

тині тілько иаленки випивають* В протягу року їдять дуже це рівно: 

нів року їдять тричі, а знов пІ в року лиш двічі у день. Коли скінчать 
ся осінні роботи, батько каже: Но діти, понесли журавлі полуденок себто 
від тепер будемо лиш двічі у день їсгн, Коли Прийде ярь, батько знов, 
особливо на велику радість дїтші, говорить: По діти, принесли ластівки 
назад полуденок, себ то уже тепер тричі будемо у день їсти (обід, полу¬ 

денок, вечерю)* 

Русини дуже пополи їдять, бо кажуть, що як чоловік скоро з’їсть, 

то і скоро виголодніє* Тому ж і яе кажуть: обідав єм, але: учинив 
єм обід. 

Управа рШ, годівле худобщ садівництво* 

Головним занятєм Русина б управа рілї; управу ту веде вія ще 
ио старомодному : ґаздує, як батько ґаздував* Тому н земля не при но¬ 

сить йому такого хісна, який повинна би принести* 

ІІозаяк у Русина тенґеричний хяїб є перший, тож він кожний піало 
ліпший фалаток землі засіває теиґерицею* Про сю причину родить ся 
слабо тепґеріщя, а земля і навить добрд, пустіє, особливо де царина все 
на однім мїсіш І де ґазди не годні землі добре гноїти. Другим головним 
насїиєм суть крумялї* Оип лиш там родять ся. — крім полудневої по¬ 

лоси — де під них добре гноять землю. Трете головне наеїнє, цасулю, 

садять лиш поміж тенґеріщю, 

У всіх трьох полосах ииакше ґаздують* В полудневій, де земля 
місцями дуже масна [у Мараиоронш коло Тису, у берегській в&рмеди 
коло Муякача, в унґвареькій коло Требішова] управляють крім тенде¬ 
рній, пасулї і круміглїв, ще много пшениці, жита, ярцю і вівса* В ко¬ 

рів наню з тенґеряцню вівса сіють меньше. 

В середній полосі управляють кромі тепґерпцї, пасулї ї крумпяїв 
ще овес і мило ярого жита і ярої пшениці. 

В північ цій полосі тетериця вже ке родить ся ; за те и ній сіють 
дуже багато вівса, хочай задля студена і пісної землі часто іі пасїнє не 
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вертає ся, Круиплї удають ся частіше; окрім них сіють ще багато ріпи 
і гречки. Яре жито і яра пшениця лиш декуди удають ся. 

Капусту і коиоплї управляють у всіх трьох полосах; лей еїють 
в північній і полудневій полосі. Коноплі і лей еїють не лиш задля 
пряжі, що в янх ладять, але й задля ііаеїня, в котрого бють миого олїю, 

Зеленили (городовики) у Русинів не богато; для них досить, коли 
мають яку грядку цибулі, чосяику, салати і огірків; хіспувати в них, 

особливо коло варошїв, не вміють» 
Русин любить землю обраблятн, але ще більше любить коло худоби 

ходити. Найбільше держать худоби в північній полосї, бо там найбільше 
наші. В двох других полосах ховають її менше* а овець пе тримають 
зовсім. В середній ігодосї держать слабі ґазди по 2-3 кози на молоко, 
намить корови. Худоби держать Русини много, та за те она не гарна; 
новітніші часами, в наслідок розпоряджень нінїстерт, поправляють її 
расовими бугайками. Декуди можна побачити у ґаздів і великі білі воли 
мадярські, з довгими рогами: та їх не ховають Русини, лині закуповують 
у Мадярів. 

Русини двояко кохають худобу: ту, що для себе держать, ке пес¬ 
тять і слабо кормять; ту-ж, що на продаж держать, дуже доглядають 
і не лиш сіном, але і зерном кормять. Русини не дюбять тримати конї; 

в середній полосі можна найти не одно таке село, що в ньому нема анї 
одного коня, Наїчаетиіше тримають конї в північній полосі а то тому, 
що по тамошшіх дебрях не можна возом їздити, лиш хіба конем; але 
й там рідко який ґазда держить більше ніж одного коня. Зимою можна 
пераз видїти, як рота, зложена з 80 — 100 санок однокінних жепе долів 
за зерном. Русини кажуть, що де в селі в ного кояиЙ, там живуть люди 
убого, бо конї купують ЛИШ ТІ, що не годиї волів купити. 

Повисше згадував я, що Русини дуже рідко кличуть лікаря до 
хворого, бо кажуть: Як Біг дасть, так буде; або: Што му су же но, отого 
не обійде. Коли однакож худоба поболїє ся, тоді не каже так, а часто 
йде иа трете або иа четверте село, як лиш знає, що таї живе такий 
чоловік, що знає помагати худобі. Таких люднії, що лічать худобу, можна 
подибати в не однім селї і оин лічать ліпше як ветеринарі, до котрих 
Русини на мають довіря і тому ніколи їх не кличуть. Звичайно пускають 
худобині наперед кров з уха, шиї або хвоста; відтак заливають салом, 

стопленії у спіриту сї, або -оливою. Міхір на язиці роздушують і вити¬ 
рають ропою. Як покаже ся який наріст худобині, випалюють його сір¬ 
чаною кислотою. Як робить ся більмо, залітають око бїґовом. Як свиня 
має аадавку, пробивають шилом >хо і вкладають в дірочку фалаток су¬ 
хого пшінцю ; иухлешша розпіде ся тоді і свиня ииздоровіб, але фаяаток 
уха відпаде. 
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Русина вірують, що босоркапя може зайти в ваді аса, колеса і т. 
нц. до стайні' і відобрати від корови молоко. Коли лиш корова не дає 
молока, іде Газдиня до стайні, і як корова мочить, бере у жменю мочі, 
виливає її корові межи о чи, а відтак бере сокиру, тне нею тричі у по¬ 

міст і каже: Не тебе, рубау, солодка, но тоту, што тя ісказила. Но 
сьому на тій, що відобрала молоко, будуть знаки. Коли молоко іде ів 
дійок повітане з кровію, доять корову па розпечене желїзо. Як корові 
спухне вімя, варять у новім горнцї дору, чоеник і т. пише й впивають 
тою водою вімя так, щоби вода з вішн назад зливала ся в гория. Потім 
перевернуть решето і половину тої води виливають на решето, а поло¬ 

вину там, де жоші перуть біля. При тому кажуть: Най тобі буде ото, 
штось мані хотіла. Думають, що по тих словах почне іти кров з тої жони, 

що корову ісказила. 

Гуси, качки тримають лиш в полудневій, а по части в середній 
полосі. Курни не тримають більше, як но 3—4 штуки, бо кажуть, що 
куриця з’їсть тричі тілько через рік, як сама коштує. 

Садівництво розвиває ся дуже слабо у Русинів, а то тому, що 
Русини шкодують землі на сади. Не одно село можна найти таке, в ко¬ 

трім не буде* і 10 штук овочевого дерева. Давнішнє було інакше, а не 
иа однім місця сіють нині тенГеряцю там, де перед 20— 25 літами були 
прекрасні сади. Причина того така, що перед ксмаеациєю Грунтів мали 
Русини більше землі, ТОЖ і на сади не жалували, по комасацш зпов, 

де вигинули старі сади, не розплоджували нових, але в’оралн землю 
і засіяли тенГерпцию. Зрештою Русини хоть декуди мають сади, то по 
дивлять ся на їх якість, але на скількість. Задля того мають з них мало 
хісва, бо з простору, з котрого учений чоловік мігби мати доходу 400 

золотих, Русин заледво здобуде 20 - ЗО золотих. Найбільше буває у Ру¬ 

синів оріхів і сливок, за котрими купці, особливо з Галичини, иа місце 
приходять. Найліпші яблока мають Русини в околицях Іягова і Кишкова 

у Марамйрошн. 
Винниць у Руснвів дуже мало; найбільше мають їх коло Мункача, 

Уііївара і Середнього. Винниць не хотять тому управляти, бо кажуть, 

що коло них вшого роботи, а маю хісна. їі ш.0 мають у себе виноград 
ішкн, звичайно продають вино з них, а собі або піно, або Д)#е шал0 

лишають, бо кажуть, що вино, то панський наниток, иаиже йою ванн пють. 

Русини наймають ся на роботу радо, а.ю лиш тоді, коли окрім 
грошей дістають на роботі поживу. Без ножний робяіь звичайно 
в варошах, бо там її легко купити. Заробіток денний Русинів дужо 
малий. Иозьніно околніш села Спадали, берегської вармеди, в котрій 

°/и> 
МЯІ належить «о Роч 1800 ш««о . ш 

ЕтііОІр*фЬжМНІІ: Збірипіс т, II. 
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лицн серед літа мужчині ЗО кр. або 24 кр* і їсти, жоиї 20 кр, або 16 кр. 
І їсти. Придбати з того не можна багато* 

Коли леґіньови або Дів гід треба іти служити, то дивять ся на се, 
щоби або в своїм, або в близькім селі дістати службу* Далеко від свого 
села не хотять іти навіть за більшу ееібрелю (платню). За самі гроші 
не любить служити, але звичайно дома гають сн платя. Оембреля мужчини 
виносить річно в грошех 30—40 золотих; білої челяди 20-25 золотих* 
Найбільший заробок мають Русини із жнив і в кісьбн, особливою ті, що 
живуть в північ він і середній полосі* Верховинці, наколи лиш посадили 
крумплї і посіяли овес, що звичай по буває а другій иоловицї тая, їдуть 
великими ровтамн долів, на Мадяра, на заробітки. Там лробувають зви- 

чанно аж до другої половини серпня; тодї вертають домів і забира¬ 
ють ся до свого вівса, В середи ої І полудневої полоси йдуть на жниво 
аж тодї, коли обсипали тенїернцю, т, є. около Петра; вертають домів 
коло Ілі* Добрий робітник, чи мужчина, чи жона, може заробити на жниві 
за 2—3 тижиї 3—4 віка пшениці* Коли розважимо, ідо такий ВЕжеиник 
ще їі добре через час жнив живить ся — у дома хіба на Великдень так 
пожнвив би ся — то вийде, що жниво для Русина виходить такси в ко¬ 
рвети. Не даром же їх таке число вибирає ся долів. 

Чужеродцї між Русинами* 

Рушиш сусідують з Мадярами, Ховтинаки, Словаками, Волохами 
і Поляками. Із сих народів за май нитяних держать Мадярів;'на дру¬ 
гому місці! ставать себе, по собі Волохів, відтак ТобтипІб, а на останку 
Поляків. Коли хотять кого похвалити, кажуть: такий як Мадярь, Коли 
котять кого шісьмінти, кажуть: Ти Поляку! або: Ти Товтине. 

Із християнських вір кладуть Русини на першому місця свою, від¬ 

так папіську (рнмо-католипьку), дальше кальвінську, а на кіици люте¬ 

ранську. Чому так робить, не відомо; но правді повинна би лютеранська 
віра стояти перед кальвінською, бо більше є зближена до наиіської; 

надто, Русини не знають лютеранської віри, бо на цілій Угорскш Русії 
є лише одна лютеранська церква в Кленїацях, берегської иармеди; може 
чинять так тому власне, що її не знають. 

Які погляди мають Русини на сусідні віри, вказує отся приповідка; 

Руські мости, 
Па пшькї пости, 
Кальвіиськоє кабоженство : 
Ото вшитко блеаенство. 
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Дуже цікаві відносини Русинів до Нін дів. Се загально знана 
річ, що та часті, Угорщини, в котрій живуть Русини, є правдивий гніз¬ 

дом угорських Жидів, Там не лиш варошї, але і прості села суть такі, 
що в них живе більше Жидів ніж християн* Тому ж, що Жиди живуть 
з гаидлю, тримають коршми, бовти (склепи), позичають гроші на про¬ 
центи , тож все мають діло з народом. 

Русин ненавидить Жида з цілої душі, мерзпть ся ним, а через то 
не хоче вірити, що Жида сотворив так само Бог і що він має також 
безсмертну душу. Тому як Жид умре, Русин де каже, що „Жид умер", 

але „Жид із дох " або ґречнїйше „Жид ізгиб". Свою погорду до Жида 
тим ще показує Русин, що коли про нього говорить перед інтелі¬ 

гентним чоловіком, каже: перепрошую сеоь (або: той) Жид. Задля такої 
погорди не каже Русин Жндови ніколи „вии лиш все „ти", чого Жиди 
очевидно не любить, як се видно з слідуючого: 

„Одсн богатий Жид розказав домашнїв собі челядн, аби його* осо¬ 
бливо перед панами, „великоможним паном" звала* Раз одеи великий пан 
зайшов па ніч до сього жида Жид, аби указав гостьовії. о;к який овій 
пан, кличе до хиж стчрого собі вічаря і звідать ся ут нього: ТІІто чи¬ 

нять віці, Федоре? Лежать, пай великоможний* У який час новіш гість 
прийшов до Жида і овій знов кличе зічаря до хиж' і звідать ся, о ж што 
чйнять віці* Но сердитий вічарь тепер ото утповїв: Казав єм ти уже, 
■ги дурний*.., ож лежать. 

Коли Русин говорить про якого знайомого Жида, не називає його 
но імеїш, але каже: тот ІОда, тот Фарайон і т. др* 

Аіпмо погорди і вевависти* якою Русин дише до Жида, пе годен 
вія жити без нього і у каждім ділі іде до нього не лиш за грішми, але 
і за порадою* 3 тої причини понадає цілковито у жидівські руки, бо 
Лшд знііє, як простодушного і легковірного Русина обманути. Жид, коли 
зичить гроші, не робить таких річнії, як банки, але за те забезпечить 
свої гроші далеко ліпше, як який банк. Тому в кождім селі люди поза- 

довіку на ні і ледво 2-3 найде ся таких, що Жндови не винні нічого* 

Однакож Жиди не живуть з самих позичок, якби можна думати, особли- 
нож тепер, коли повиходили дуже осірі закони про лихву і коли жид 
боїть ся зичити, щоб ве лиш проценту, але й цілковитої суми пе утратити* 

Іоловні їх занятя — то дві річк: малі бовти і гандель спільною 
худобою. Коли Жид створить малий бовт, любить, щоби у нього не за 
гроші, але за зерно і за яйця куповали, бо се приносить йому найбіль¬ 
ший дохід* Коли нр* продасть пачку тютюну за 4 крейцарп, то не бо- 
гато на тім знскає; колнж ту саму пачку продасть за 4 яйця, то зиск 
величезний, бо за них заплатить йому купець нераз 12 крейцерів. Най- 
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ліпше одпакож виплачує ся Жидовп гандель спільною худобою. Русин 
не годен купити собі корови або волів, але йому купує їх Жид. Він дає 
нр. 150 золотих запару волів. Русин випасає їх, а коли ціла волів піде 
в гору, Жид продає їх. Як продасть, відчислює собі вложевих 150 в;г, 
а рештою ділить ся з Русином, Але рідко коли є й чим ділити ся, бо 
Русин набере у Жида на цорцйю, на хліб, на паленку і коли порахують 
сл, часто мусить ще Жидовп доплачувати. Тепер коли Жид купить на 
ново воли на спілку, то вже до їх ціни вчисляє її нопередішй довг. Так 
веде єй діло кілька літ, а коли довг значно виросте, Жид не купує 
дальше худоби Русиновп, але правотить його і часто забирає йому таким 
чином цілий ґрунт. Через те н не ощ^Жид. що в молодосте ряндє зби¬ 

рав, на старість тисячками обертає. 

Коли Жид позичає гроші, то завсїщи на процент складанні! Зичить 
пр* Русин І золотий з застереженим, що має від нього тижнево платити 
2 кр. проценту. Коли проценту не виплатить, по році мусить його пла¬ 

тити від 2'04 золотого і т. д, Снм способом но десяти роках Жид 
числить свій ґешефт на сотки, но двайцятп дітях на тисячки. Скаже 
хтось: алеж Острі закони не иозволяють на лихварство. То правда, але 
Русинова з законів тих нема ніякого хісна, а то з тої простої причини, 

що крім Жида йому ніхто не поможе в нуждї, Томуж якби він обвннив 
Жида перед судом о лихву, Жид програв би, але він більше не дістав би 
і крейцаря від жадного Жида, через що мусів би в прикрім часі або 
3 голоду або з студенц згинути. Таке положене Русина буде знов доти, 
доки в кождім селі не буде заведена позичкова каса А деки Русин не 
буде могти і зимою мати заробок; без зарібку — мусить іти до Жида, 

коли йому хліб вийде? а ні за що другого купити. 

Де гцо з устої літератури Русинів. 

Між Русинами є дуже якого сьиіванок, казок, приповідок і т. ші. 
Сьніванки були вже печатапі по кілька разів; казки ж ї приповідки 
лиш в дуже маленькім числі, Я наводжу ту одну казку і кілька при¬ 

повідок. 
а) Уже не миого било робити Ноііовп, аби ковчег готів бив: но 

чорт непереетапно нагваряв Попову жону, обн ся незвідана от Ноя, ож 
де ходять. Жона звідувала ся, но Нон не хотів повісти. Раз чорт ври¬ 
то с у шкалу би щ із яйця падеикп і сказав жоні Нойонів: Як Нон прийде 
домів, дай му сю паленку упити, но так, обн не знав, ож што не, а тогди 
повість, куда ходить. Коли Нон прийшов із роботи, жона учинила так, 
як чорт казав і Ноіі духом у новів, ож ковчег ходить правіші. На се 
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чорти тик рознесли ковчег, ож і дві тріски не обсотали у єдно. Коли 
]Той ішов назад на роботу ї увддїв, ож вшитко рознесенеє, почав дуже 
плакати. Но на се духом еден ангел прилетів ід ньому і каже: Іди ід 
тому пньови, із котрогось першу дошку урубав і бий го еяченим бі- 

ґарьон, е на се чорти вшитко так ізкладуть, як перезве било. І па коли 
се Ной учинив, чорти веї позбігали ся і вшитко так іаклали, як пер¬ 

ше било. 
б) Біг високо, царь далеко. Ів честьов підем через сьвіт, а без 

чести анї до сусід. Старість не радість. Із чужого коня лїзь серек бо¬ 
лота. Русин Сопітий і пес кудлатий, ото собі брати. Ситий голодному ие 
вірить. ПІ то очима видать, руками ие лишить. Пусти иса пуд стіл, а овіл 
улізе на стіл. Не мож разом на двох коньох сидіти. Вшитко єдио: хоть 
каиіньом у голову, хоть головов у камінь. Кидь єсь поїв сметану, поїж 
і дзер. На злодїу шапка горить. Не плюван у миску, із котрої їли. При¬ 
бери ніш, лей му імя. і буде чоловік. Докіть сонце ізниде, роса очи 
уїсть. Може рости і шовкова трава, як мого коня ие буде. 6 коли красно 
ходити, лиш коби у чім, Одиначок — шибенячок. Любіше ся по братеькн, 
а рахунме ся ио жидівськії. Не все тот їсть калач, кому ся пече. Де 
хліб, та вода, там не б гол ода. Близь держ пса, кидь у вовка обідуєш. 
Про ото махать лізе хвостом, бо хвіст не годен махати псом. Што дур¬ 
ному ио розумі. Не сьмій ся на погребі, тай не плач на свадьбі. Благеє 
теля дві корови уссе, а норовоє і едну не годно. Тяжка тайстра (турба) 
повна, порожня тяжиш. Коби здоровая, гріхи будуть. І видра мудра, 

одвакож ї деруть. Який єеь ми розумний, а босий ходиш. Злодій ми не 
брат, курва ми не сестра. Не дай Боже із Івана дана. Не мала баба 
роботи, найшла собі клопоти. Баба з воза, сипаям лекше. Научить біда 
допити, коли нічого ся ходити. Голий єсь ся уродив, а дурний умреш. 
Людці! доста, лиш чоловіка мало. У крутоє дерево кривий клин бють. 

Горе току дворовії, де корова розказує волови. Добрий та дурний — 
ото собі брати. На голого дригота. Убогий і із гори ие годен біг ти^ 

а багатий і у гору легко біжить. Дурного не ради, розумного ле учи. 
На толові би другому кіля тесав. Не й села без болота, Мпого би го¬ 
ворити, а іїішто слухати. Жода три угли пудпирать, а .ґазда еден. 

Ішла би душа у царство, по гріхи де мущауть. Жінка краса, чортів 
ирестіл. 

в) Приказка; Іде Іван і Гершко у варош. Раз лиш на пули Іван 
найшов золоту годинку. Гершко духом прискочив і каже: Ди так, Іване* 

ми оба найшли годинку? Ну, та най буде, ож єсме у єдно найшли — 
каже му Іван, Коли ся д і знали, ож над із сусід його села спрятав го¬ 
динку, пішли до нього і утдали му її, Гершко навперед новів, ож хоть 
што дістануть у піша, чесно ся поділять і все лиш ото говорив Іванови, 

З Етио^афгчкіїїі Збірник т* Л. 
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оби кап розум. Но, Івапе, каже пай, што хочеш ут мене за твою честь? 
Та, прошу ласки, 50 палиць; а гцо ми із Гершкон у едно найшли го¬ 
динку, та І ділити ся наєяе тим, што дістанемо. Най будуть ласкаві 
уперед удати 1’ершкови його половину. Гершко мусів жїгатп і дістає 25 

палиць. Но, каже пан, теперь бери ти Іване свою честь. Я не мау нї 
жоик, нї дїтий, а Гершко має і жону і 7дїтии; за ото най будуть лас¬ 
каві і кою часть йому дати. 'Гак і стало ся. 



ЕШІ І АНЕКДОТІ 
зібрав 

МнтроФан Динарів. 

Подаю тут тільки малу частину зібраного мною казочного ма- 

терияду. Далеко більше зібрано його мною з р* 1892 по 1896 в Во- 

ропїжчішї, і змістом той материял далеко цїкавійщий від чорномор¬ 

ського, Ріжннця тут залежить переважно від характеру і стану ту- 
тешнїх кореспондентів: більше писарів областного правлення. 

Маючи на меті видавати воронїжські материяли окремо, я їх 
і не даю тут; та й з чорноморського материнлу я вилучив усї ле- 

їенди, котрі належать до ев. Миколи, бо їх я маю видати в систе¬ 

матичній оброицї, разом з шшпшшї однороднимн легендами. Вилу¬ 
чив я також чотири небилнцї, заслані мною Б, Д. Гріиченкови до 
другого випуску його йУтнограФичсскпхт> матеріалові141. 

Від видавця етїюґраФІчних матернялів, звичайно, впмагаеть ся, 

щоб вій спстематизовав їх і порівняв з надрукованими ранїйш. 

З поводу сього я скажу, що провинциялови виповшіти такі вимоги 
вельми затру дно, бо він часто-густо не може не тільки знайти на 
місці аоо придоати, а навіть і знати про істнованнв потрібної літе¬ 

ратури, особливо нової. До того ще багато видань стало біблШра- 

фічнийш раритетами, і цридбаїше їх провинциялови може бути лиш 
недосяжною мрією. 

З другого боку сиетематизация і зі ста алей не видаваного мате- 
риялу в річего цїлком умовною, залежною від тбго, якої теориї дер¬ 
жить ся видавець: чи мітолоґічноц чи історичної, „чи теорій пози¬ 
чання , і г. д., і через тс воші по можуть цілком задовольняти на¬ 
віть вимог певного часу. 
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ІДо до народу, він подїлює казки на дві категорій*: перша — 
„побрехенькии і друга— „колись була правда1*. Саме слово казка 
народом розуміють ся, яко супротилежність слів: бувальщина, 

правд а. Здавало ся б? що па такії підставі легко чинити нодїд 
казок; але така думка була б помилкою. Під впливом християнь- 

ства поганська мітолоґія, що колись вважала ся правдою, тепер по¬ 

вертають ся в казку, в вбрехнюя. З сеї „брехнї“ одна частина стаю 
дитячим майнові, друг а-ж неретворгоєть ся в „правду^ відповідно 
новому сьвітоглядови. Задля сієї мети до ногайських мотивів иоволї 
примішують ся християнські, поганські Імена також заступають ся 
християнськими і т. д. В сім напрямі одні з казок, можна сказати, 
дійшли до краю, а ипьші спинили ся на пі в дорозі. 

Але сс перетворюванню ногайської казка чинить ся не в одній 
місцевоетії: частїйш певна етноґраФІчна Груші позичав від сусідів 
уже готові християнські мотиви і продовжу в дальше в тім же на¬ 

прямі, або-ж звертають ся до поганського первотвору, відповідно за¬ 

хованим забуткам поганської старовини. 
Брак друкованого матернялу для більшості! поодиноких місце¬ 

востей не дозволяє вистежити, які стадні перейшла та чи нньша 
казка в даній місцевості*, і скільки в неї яложено самостійної твор¬ 

чості*. А як кожна казка може й на-далі перероблювати ся і до 
того не скрізь однаково, то вона новіш на бути зазначена в кожній 
даній місцевості!, хоч би вона нічого нового не давала в етногра¬ 
фічній літературі [кажу: пїчого зглядно, бо абсолютної тотожно¬ 

сті! тут не може бути]. В такім разї вона буде цінним матеріалом 
для дальшої істориї народного сьвітогляду і народної творчості* 

в даній місцепости. 

Катеринодар 
Р, 1896, лютого 20, 
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1. Чий Бог старший: чи наш, чи жидівський* 

Служив один ваш хлопець у жііда у вайлах. Раз воілі позмагались 
з жидом: той каже, що паш Бог старший, а топ каже — паш. Ото жид 
і каже: „Коли хбчиш прнзьвїрять, так давай лп тебе заякнимо у нашу 
церкву: ти тоді побачиш, що наш Бог старший**, — А щож, замикайте. 

Ну, і замкнули його па ніч у церкву. Чи довго він там сидів, чи ко¬ 
ротко, колі: се захотілось йолу про себе: він, іш довго думавши, взяв 
і нападлючив там. Одмикають уранці жиді церкву, — Ну, ідо бачив? 
— Та що бачив: виходе ваш Бог, а згодом і паш, — Давай біщь ця! 
— Давай! — От ваш Бог як тьопне нашого — так наш і п , , , , * в; 
а далі паш Бог як розверниць ця та як смальне вашого — так ваш аж 
ус ■ . ■ ся. Ось хоч подиві ць ця, колн ни вірите. Колі туди, аж там с-ет 
(= от-яка) кучугура навернута! Тоді жиди як давай собі тим добром 
голови мастить, як давай мастіть,*.. Тим то вони, бісові жиді, такі 
Д руді. 

(Катери но дар 7 травня 1805 р. Записано мною с переказу козака 
станиці Павлівеької Омського оддїлу Олександра Юхимовича Півня, 25 
літ, з ось вітою духовного училища), 

1а. Наш Бог і московський Бог. 

і мер у Москалів піп, воші й міркують собі, кого б їм настановити 
попом. 1 нарадили ся вони настановити такого Москаля, що був на Дів- 

щині: він хоч і читати не тяме, так за те-ж добре там навчив ся грати 
на карти. Той не став оддавати ся, і став попом. Починає він учити 
півчих, що їм еь ні вати у церкві, і тоді вже кличе усіх до церкви. Зібра¬ 
лись Москалі, — /Ід нема тут часом Хахла ?“ ннтає пін, — „Ні (ка¬ 
жуть), незліИ — я Ну, глядіть же, щоб ке було ни Хахла. ни нів-Хахла, 
нп чверть-Хахла!н Тоді виносе він із вівтаря одну книгу і питає ішра- 
фіян : „Чи можете ви читати сю книгу?” — „Ні (кажуть), не можемо!1* 
— А коли не можете, ми однесемо її назад!1* Виносе другу: „А сю 
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книгу мбжете вії читати?® — „Ні, батюшка, і сеї ие можемо 1“ — „А не 
можете, мп І сю однесемо назад!{‘ Вппбсе пін тоді карти: „А сю книгу 
можете читати ?® — „Та сю трохи можемо читати !® — „Ну, от-се й добре, 

їдо можете! Так давайте-ж чптатп її. От-се шостака, а от-се сьошіка. 

Шостаку бє сьомака, а сьомаку — восьмака..,® Тоді обернув ся до півчих 
ї іштає їх: „А що ви робити, як ие було нн неба, ни землі?® — „А ті 
сьпіваютв: „Ми городплн плетпі!® А Хахол визирає в якогось кутка та 
й пптає: „А куди-ж ни коліки вбивали?® Пін, почувши се, розлютовав 
ся і затупотів ногами: „Казан я вам, щоб ке було у церкві ни Хахла, 

іщ пів-Хахла, нк чверть-Хахла !® Впіймали вони бідного Хахла і посадо¬ 

вили його в кут^зку, чи куди там. Там вони хотіли щ,о-сь вивірити. 

А йому захотіло ся про себе: він візьми та й напаскудь там. На другий 
день нптають його: „Ну, кажи най, що ти бачив?® — „Та бачив я, що 
ваш Бог прийшов та й каже нашому: Давай бити ся! — Давай! — Так 
наш Бог як звйзне вашого — так ваш н впорав ся®. А ті тоді: „Наш 
Бог, наше й г...б !“ Та давай собі тімя мазать. Так тим ото воші ви¬ 

стригають собі па тімї гум виде, Я ке знаю, в якій се губерні Москалі 
так вистригають. 

(Катерпподар. 17, II, і) б. Подав гімназист Сл-йон). 

2< Наш Ваг і німецький. Ваг. 

Раз зійшлись Німець з пашо чоловіком саме тоді, як гроза була. 

От Німець і питає нашого чоловіка: „А енаїш ти, чого то воно грюко¬ 

тить?® - „А чого?® — „Та то наш Бог сів верхп на вашого таніде: 

отб-ж воно тіш і грюкотіть 1® А паш чоловік і каже: „Та тик Йому 
Й треба: нпхаії з д . . . ем ни з’язуїць ця. 

(Катери нодар. Р. І811С лютого 4. Записано мною від 0. 10. Півня). 

3. Хлисту}іськиіі Ваг і хлистунська Богородиця. 

Xлистунй такі-же люди, як і ми, по тікн раз лиця в тік, шо Хли¬ 
сту іш ин їдять сала, мняса, ни шоть пбдкп, і часто собцрают ця в який 
ішбудь один дом і мбля(ць) ця Богу. Тілько вони ни нашому Богу мб- 

ля(ць) ця, — своєму, когорого вибирають із числа себе. Также і Бого¬ 

родиця у них ни Матер Оуса Христа, яку ми почитаєм за Богородицю, 
а вони називають Богородицей жінку того хлисту в а, якого ізибралн Бо¬ 
гом, от-так як у етапній Старо щербин і вці хлистуньеким Богом щптають 
міщанина гбр(ода) 6йс(ь)кого Романа Лихачбва і Богородицей його 
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жгішсу (!), І вот коли вони схбдят ця в якйй-нибудь дбсн молн(ць) ця 
Ббгу> то по еиридйпі хати становлять шаплик і накривають рогбжкую, 

а Богородицю свого сажають на покуті. IIотої ходять кругом шаплика, 

і через пес кілько Бремені Бог вилазить із шаплика і роздайть їм каждому 
по проскурці Вони коли приносять до‘Дожу проскурки, то кладуть за- 

еушовать: потом па другий день подйви(ць) ця; аж там лишить кінс(ь)ке 
г . . , б. І вот вони мб.тя(ць) ця Богу довго, так шо довше, чим до 
півноче, Потом до-дому уже іти пізно, то вони всі тут лягають спать, 

мужчини І жешцшш в місті; якому мужчині із якою ж єн ще пою прййдит ця 
спать, рідко коли з свойю, а то побільше с чужою, І потому у тих Хли¬ 
сту НІН, котбрі часто ходять молп(ць) ця Богу в якші-пибудь дпи, то 
у їх гш буваєть дітей, потому шо вовн, чоловіка, пн яучують постоянио 
з своїми жінками. 

Одному Хлистунбві случнлось так, Одйп раз він захотів узнать, 
з якою він будеть яучувать. І коли лягають спать, то вони тушать 
сьвітло, і потом кожен чпловїк береть собі, яку попав. Коди він ліг, і шоб 
узнать, з якою купував, то вій одірвав у неї кусок попередниці, і по¬ 

том, як утром повставали всі, від іюдигшв ся, у кого така попередниця 
як топ яаскут, і побачив, що така попередниця у його матпрі. Тоді він 
до гадав ся, шо, можеть, він пе-раз з мати рею иочовав, і з той норд 
броспв ходить у Хлнступи. 

Як кончают ця (!) молп(ць) ця Богу, то, по їхньому обряду, на¬ 

чиняють цплувать (!) Богородицю. І вот одйп хлпетун накурив ся ма- 
хбрки і тбже став циловать (І). Богороднца (!) почула, шо от його та¬ 
кий емард (!), і ігри казала його вигнать із числа своїх окружаюших, 
А вія ходив у Хл петунії більше двацятп літ, і узнав всі їх обряди, 

росказав другим, як вони ви поли я гот ь закони, і в яком поряд кі (!) на¬ 

ходять) ця обряди. І всі його розказн напеч&таяи (!) в книгах. 

(Катеринодар, лютий 1894. Записав кошк станиці Старощербинівки 
Сиського оддїлу Михайло Артемовпч Стеціша, 19 літ). 

4. Ісус Христос і Магомет. 

— Би здаїте, чого Турки ии їдять свинини? — А чого? — От¬ 

чого. Як ходив Сус Христос з Магоіетом но анмлї, то вони засибрили, 
хто більше чудо зрббе. — „Сус каже: Я зараз ударю об камінь пал¬ 
кою, і з його вода шде!к — А Магоіет і каже: „Та це ви диво: це 
ц я можу зробить4. Ото й звелів Магомет в двох чи там в трьох міс¬ 
цях позаривать у землю бурдюгй в водою ї наиедпугь каміньцям. Думка, 
бач, така була, що він свого часу ударе по намінені залізним дрючком 
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(він завсігда ходив з ним), то камінь притисне бурдшг, а вида ц пото- 
чнцтр ця відтіль. Іак і зробили, як він казан, позаривали ті бурдюгл 
Коли-це ші де взялась свиня, і повиривала ті бурдюгй з яимлІ, Маго- 

розсердив ся, ідо нн прийшлоеь йому чуда показать, упіймав ту свиню 
за хвіст, і почав крутить її коло пальця та приказувать; „Вудь же ти 
проклята, бісова тварина!и „А Сус каже: Ні, впхай буде прокляте 
тільки те місто, за яке ти диржнш свиню І<£ Тим-то у свині завсігда за- 
кручиний хвіст* 

(Катеринодар 4. II, і)б. Записано мною від О. 10. Півня). 

4а. Православний сьвященик і мулла. 

Я чув сю казку трохи простіше. Ви знайте полковника М. 0. По* 
нова ? Так се він мені оповідав. Ходили разом православний сьвященик 
і турецький мулла. Спека була страшенна, і їм дуже захотілось нити. 
Як сьвященик був чоловіком сьветіім, то вдарив палицею об камінь, 
і з його поточилась вода. Нап'ялись вони. Тоді мулла велить своїм зарі¬ 
зати кілька там биків, шле з бичачих шкур бурдюг, наливає в його води 
і закопує у полі. На другий день пошли еьвящеппк з муллою на-поле* 
І мулла починає плутати по-полю, щоб потрапити на те місце, де був 
заритий бурдюг, саме в спеку. Коли туди, аж ного свині розрили і зро¬ 

били собі барліг. У сі *ж свині порозбігались, а одну мулла ухопив за 
ніжку, одкинув Її на-бік і промовив: „Вудь же ти проклята!и Так Турки 
пе додивйлц ся, за яку саме ніжку піп ухопив свиню. Як би знали, то 
воші-б сю ніжку одрізали і одкинули, а останню евпшш їін-б, а то не 
знають, 

(Катеринодар, Р, 1896, лютого 15* Подав бувший учитель, лшей- 

внй козак Петро Якович Нштіїн з станиці Грпгорнполіської Лабипського 
оддїіу). 

5. Два брати: Каги ї Аваль. 

Жили собі колись два брати: Каїн і Аваль, Привезли воші раз 
сіна із степу та й скидають на стіг. Вийшов до їх сьміїшС батько с хати 
та й питає: „Чи ви скидали сіно на стіг ?“ — вСкидали, каже Каїн 
(хотів, бач, батька обманить). — А молодший сни Аваль каже: „Ні, 
тату, ще п п скидали. Тоді А дам і каже Каїнові: в1І16*ж ти мене обма- 
шоїш та ще сьлінбго? Вудь же ти проклятийIм Каїн тоді розсердив ся 
на А ви ля і настромив його на вила. Побачив це Бог, розгнівав ся на 
Каїна, І носила ангпла. „Постанови ти їх на видному мїсьті, щоб усі 
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люди бачили та каялись44. — „Та де-ж її постановить: я іш знаю41. — 

„Та постанови їх на місяці44, — Анпіл постановив їх на місяці: ото-ж 
їх і видно там. і там вони будуть до самого страшного суду, шоб люди 
дишілись на їх та каялись. 

А хто каже, іно то Кавиль Кавиля або Ковель Вевеля убіїв та 
й диржить — раз но кажуть. 

(Катер нн о дар. Р. 1895 записано мною від О. 10. Півня), 

6. Про Ісуса Христа та апостола Петра. 

У станиці Павлівні єсть старий дід, так оцей дід розказував, що 
колись давно ходили Сус і апостоли но впллі і приходила чириз балку, 
що зветь цн Водяна. Розказував він так. 

Ви знаїте, каже, де Водяна ? Та вже-ж зиаїте! Так от років 30-ть; 

чи й більше, як ходив Сус Хрпстбс по зимлі з святим ІІктроя, апосто¬ 

лом, так пириходали чириз ту балку на цей бік. Ось-нк воно було. Ідуть 
вони з святим Пптрбм та й ідуть, ідуть та її ідуть, та її іірішшіп до 
нашої Водяної. Типер уже ця балка ни така, як тоді була: тииер тільке 
бсінью, у дощі, буває там вода та що внснбю, як сніг піно; а в ті ври¬ 

вший вона була як річка, і водії було дуже багато. Щоб можно було 
чириз неї їздить, так люде навозііли гною, і зробили нішшгчку гре¬ 
бельку ; тільки ця гребилька була така гривна та мокра, що низька було 
вбвсі по неї пройти пішки, а тільки проїхать. Типер-он і місток уже дп- 

рпвлянцй постановили і все, а тоді цього нічого нн було. От підійшли 
вони до самої Водяної, стали коло гребилькн та й нн знають, як на той 
бік пирвйтп. Стоять собі, горюють, коли зіірк, аж на горі, з кряжа, спу- 

скаїць ця до Водяної чумак па возі. А віз у його на залізному ходу 
{= з залізними в і с я м п) та гарний-гарний : люшнї бнрнстбві нові, 
колеса шиновані (бушбвані', а у волів роги золочіші. Воли самі здо¬ 

рові-здорові та гладкі. Ярмо — й те нове та з срібними занозами. [Ну, 
звісно чоловік багатий!) їде він порожняком. Як став чумак під’їжджать 
до їх, а святий Ннтрб і каже Сусові: „Господи! давай попросим цього 
чоловіка, щоб ішрнвіз на той бік". А Сус і каже: „Ні, Петре, цей чо¬ 

ловік ни ппривнзе нас!44 А Пнтро таки ин послухав та підійшов до того 
чумака та й каже: „Здоров бувай, добрий чоловіче!44 — Здрастуйте, 
одвітуе той. — „Гідривцай нас, добрий чоловіче, на той бік!14 А чумак 
і каже: „Хиба я пнривізчик, чи що? Аже-ж єсть гребля, то й ідіть собі 
иаздорбв’я куди пан треба, а в мене воли і тик номбрнпі!44 Сказав так 
та й поїхав чириз греблю, на тої бік. Постояли вони, постояли, коли-бсь 
іще щось їде. Роздивилась, коли й це чумак, тільки уже тому чумакові 
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іш до пари. Віз у його маленький та старий; бнчкй молоді, маленькі, 
а на возі жінка та діти. Вірші чириз силу впзуть той віз, бо багато 
в йому чогось навантажено. От Сус і каже святому Пнтру: „Попроси 
цього чоловіка, то ией пас і ннрпвизе". - Як-жи він ішривизе, каже 
Пнтрб, коли в його й так поклажа багато? — „Дарма, каже Сус, пири- 

впве!" От святий Пнтрб підійшов до того чоловіка та й питає: „А. що, 
дббрнй чоловіче, чи нн пиривезеш нас на той бік?1* — На той бік? 

Чбм-жп ни пнривизтй: хіба це далеко? Сідайти, добрі льоди, пиривизу! — 

От і сіли Сус з святіш Питрбм, і чумак сів. Сус Христбс зробив так, 

ідо ті маленькі волики легко-легко на той бік цариїхали, наче н ни визлй 
нічого. Подякували вони тому чоловікові та й пішли далі. Ідуть та 
й ідуть. Коли це святому Питрбві забажалось водії нанйть ця. От він 
і каже Сусові: „І, Сусе-Сусе, як міші водії нанйть ця хбчить ця! Пнду 
я он до тієї кринички: там мабуть вода є“. А Сус каже : „Ідй!“ Бо зпа, 
що Ііитрбві хоч кажіі, хоч ні, то все одпб нн неслуха. Підійшов св. Пнтрб 
до тієї крннйці та тільки що хотів водії навить ця, коли загляне — аж 
там пбвко-повнісіиько гадюк, зміїв та разносних гадів. І ни привиди 
Господи, які сквериі, гидкі та страшні ті гади і Злякав ся Пнтрб та 
й побіг до Суса. „І, Сусе-Сусе, каже, у тій криниці гйдко-гидко та 
повнісінько усяких гадів!" А Сус і каже: „Отак буде на тім світі тому 
багатому чумакові, що нн ппрнвіз нас". А Питрбві усе-таки пить хбчить 
ця. От Сус і показав йому другу криницю під внрббю. Пішов Пнтрб до 
тій' криниці, а там гарно-гарно! Криниця травою та разами цвітом 
обросла; на вербах птпчкй співають, а вода у криниці світла та гарна 
і блнстйть, як скло. Напйзсь Пнтрб води, сидить та любкїєть ця, а до 
Суса ц пн йде. Ждав-ждав Сус ІІитра, та ші дождав ся і зачав гукать 
його. ІЕнтро прийшов. — Чого ти там так довго? питає Сус. — Та 
хіба ж я довго? каже ІІнтрб, тільки усього дві минуточки постояв. — 

Добре дві мпнуточкіг, каже Сус, ти простояв там цілих сто літ! Ото, 

щоб ти знав, так буде на тім світі тому бідному чумакові, що перевіз нас! 

(Катерииодар. 1805. Записав О. Ю. Півіпь зо слів свого земляка 
Володиміра Юрєвича Часовішкова), 

7. Колись жінка була старша від чоловіка. 

Це було дуже давно, тоді ще, як Сус Христбс ходив по зимлі з свя¬ 

тим Питрбм. Раз святий Иатрб пристав та Й пристав до Ббга-Суса: 
„Зробй, Господи, щоб на світі жінка була старше чоловіка". — На що ? 
питає Сус. — „Та, може, ноно, Господи, лучче буде, ніж тепер". — 
Ну що ж, чи так, то п так, каже Бог, — От і зробилось на світі так, 
що жінка стала старше чоловіки. 
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Ходять раз Суе Христос з святим Цитрон но виялі та й ходять, 
та й зайшлії у один двір просить ця пириночувать. Вийшов до їх чо¬ 

ловік (бо жінки ви було дома: вона-ж старше — то н пішла, куди схо¬ 
тіла) та й питає: „А. чого вам треба, добрі люди?“ — Та ми просимо 
вашої ласки: чи низьзя буде нам у вас пириночувать? — „І, каже чо¬ 

ловік, я б і иустйв вас у хату та боюсь свой' жінки, вона в мене дуже 
спрдйта, І ще як мине ноб’б, то нічого, а то ще як би й вам ли доста¬ 
лось !“ — „Та нічого, каже Сус Хриотбс, чи ноб’б, то й ііоб’б“. Ну, от 
і пустив той чоловік їх до себе в хату. Ввійшли св. ІІитрб в Су сом в хату 
та й дйвлять ця; а в хаті скрізь чисто-чисто та гарно прибрано: усе 
на своєму місті та все до-діла положило. 1 страви всякої наварйно та 
иапечпно, тільки, значить, жде той чоловік свой жінки до-дбму. 

Посадив той чоловік їх за стіл нпчерять, дай їм усякої їди, а сам 
усе погляда у вікно, чи ни йде його жінка. Та ви за себе вій бояв ся, 
а бояв ся за гостей. Новичеряли Сус Христос з святим Иитрбм, і по¬ 

ложив їх той чоловік нід лаву спать, та так, що Сус ліг у кутку, а свя¬ 

тий ІІитрб з краю. 

От чи риз скільки времня приходе до-дбму його жінка. Іще іде па 
дворі, а уже кричить та лає; а як увійшла у хату, так такий підняла 
крик, що нашим странипкам і евіт став ицмнлий, ни раді булл, що 
и зайшли. Дижать воші собі під лавкою, трусять ця. От кричала-кричала 
жінка на чоловіка та як зачала бить його та волочить, так тільки куря 
піднялась по хаті. Пила-била, брбсняа. 

Коли гляне під лаву, аж відтіль виглядає святий ІІитрб. Витягла 
вона його з-під лави та зачала і його бить. Так уже-ж так била, так 
бяла, що він з-рбду ще так ви чув і ви бачив. Била-бнла святого ІІигра 
та и брбсила його лід лаву, а сама, мабуть, уморилась, та сіла одііо- 

чйть. Досталось сирдешному Цитру на оріхи! 

От він сховавсь під лаву, та й каже Сусові: „Господи, пусти мене 
в куток, а сам ляж с краю, бо вона іде й у друге мене бити ме Iа От 
і сховавсь ІІитрб у куток. Тільки що вій там добре умостивсь, коли 
жшка упять до лави та и загляда; „А, каже, так там ще й другий є! 

Иостбй же, я й тобі дам клбчки!“ Та й тягне за пбги святого ІІитрб 
з кутка. — Та ни тягий мине, каже, я вже битий! — Брешиш, сякїій- 

такйй, ти ще ни битий! — Та й заходилась уц’ять коло святого Цитра. 

Нц витерпів бідолаха такого знущевьня та як крикне до Суса: „Господи, 
зроби, щоб чоловіки були старші! Будь вони прокляті, оці жінки 1“ 

(Р. 1895 записав О. Ю. Півень). 

Етішґрафічгшіі Збірник т, II. 

1* 
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5. Кара сьвятому Петрови. 

Ходили ло зпмлі Сус Хриетое, апостол Іїптрб та (забув) ще хтось 
третій: чи апостол Іоаа, чи Павло (похбже на те, що Павло), Прихо¬ 
дять вони ввечирі до сила і радять ця: „Де нам переночувати ?“ І на¬ 

радились воші іїнрнночувати у корчмі. Полягали воші на долівці : ті од 
краю, а ІІитро у спредипі (думка така була: народ п’яний ходити ме, 
так його в еиредині ии турбоватіше). Коли увіхбде в шинок табун 
людей, і захотілось їм здерти с подорожніх могарича, От один і кричить: 

„Це що за бродяги тут виляють ця? Шшиорг єсть у вае?“ — Нипає, 
кажуть. — Як ухопили вопи Питра, бйлй-бяли його, скільки влізло, та 
її пустили, Питро баче, що ни пирелівки; прбсе Бога помінйтиеь місь- 

цими. Бог биз суперечки ліг у середину (народ зібрав ея все зговбр- 

чивий), а Питро од краю. Коли приходе другий табун — вдруге вибили 
Штра* приходе третій табун — і все його навалювали. Так це, бач, за 
те бито Питра тричі, що вій тричі о дрік ся од Бога. 

(Катеринодар. Р. 181)5, вересня 7, записана мною від волинського 
інтелігента Свгена Ігп&тєвича Дорожинського), 

,9. Відкіля взямі ся козаки й солдати. 

Ходив- ходив апостол Пнтрб ио зим лі, і баче, що проповідувать 
йому нікому, бо людей було іде тіло. От він і узяв ся людей творити: 
козаків з глини, а салдатів з крупгічатої муки. Козаків і салдатів тим 
вій заходивсь ліпити, щоб було кому віру христіяньську од бусурменів 
і недовірків рятувати. Козаків Питро постановив у ширенгу, щоб суши¬ 

лись, а салдатів теж у шнр&нгу, насупроти їх. Як уже посохли, Питро 
почав до кожного козака підходить, і на якого дуне, той і етане живий. 

Поки він з козаками порав ся, а собака почула, що щось од салдат(ів) 

гарним пахне, й почала усіх їх, саждат(ів), під-ряд глитати, (Звісно, які 
ці собаки ішажерливі), ІІитро гульк до салдатів, коли дишіть ся, аж 
біда І,., — ІІостой же ти, бісова віра! Я-ж тобі задам! Та потехеиьку- 

потехеньку зваді підходе-підходе до собаки. (А в його була гарна за¬ 
лізна палиця). Як ухо не вій т}'ю собаку за хвіст, як почав її тию па¬ 

лицею чпеатщ як почав чесати, а собака як почала сад датами ср . , и, 

та замісто кожного одного, якого в’їла, вії . . • ла їх, може, десять або 
сто. Отїш-то салдатів) так багато, шо, може, у сто разів більше, ніж 
козаків. Чи ин-помаяу-ж-то вона, бісова душа, й ср , , , а вики і А за 
яким ще сц . , не хоч трохи, то з-отого вже вибиз арові нпо ох видер 
вийде. От відкіля, коли хочите знать, повили ся козаки й салдати! 
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(Р. 1893, в Катериподарі, від урядника станиці Березапської Кав¬ 

казького од,ділу Івана Івановича Коваленка, над ЗО лїт, письменного, 

записав давшЙшіш катерна ода рськиіі псаломщик Григор Афиногеновлч 
Ма.шиовськнй). 

10. Як т ту казку 0 9) солдат па Чорноморця розлютувавсь. 

Почав чоловік росказувати салдатові байку, відкіля повелись ко¬ 

заки і салдати. Доказав до того, як Пптро творив козаків з глини, 

а салдатів з крунйчатої муки: салдат радіє. — Звісно, пас Пьотр творід 
с круиічатой мукі, ето тблько вас, куркулій, в глінн! — А як лошлб 
вже до того, як москалів собака вис . . ла, то вій як затупотить, як 
закричить на того чоловіка: „Як ти, собачий сину, сміїш таке ниві про 
наше військо говорить ? Ти аиаїш, чи білому Цареві служимо ? Ходім до 
лехреіїтора (= єфрейтора): віп тобі задасть прочухану, — він тибе 
у Сібіряку загоне! — Чоловік той д;уже инрилякав ся, бо ви знав, яке- 

то внлгіке дзеркало лехрейторь. Почав він того салдата благати: „Й 
дядьку, й братіку!и як тільки він його ви називав, иі, бісова віра, иц 
піддасть ця, усе тягне до лехреитора. — Дядьку! обізвав ся тоді той 
чоловік: ІІослухайти, що я вам скажу. — Кажи, бісіва душа, кажи! — 

Ходім тії до мене у гості. У мене гуска е, звилю жінці її вжарить, при- 

ннеу півквартйни, то ми добре в вами иосмакуїмо. Це буде краще, ніж 
сварити ся. — Салдат згодив ся йти до мужика у гості. Увійшли до 
його у двір. Чоловік виде його у город та й каже: „Бачиш он прив’я¬ 

зана гуска? Йди бнріг її, а я піду з жіикою побалакаю, щоб часом з дур¬ 

ного ума ще нп сварила ся на вас. Пішов той чоловік у хату, д салдат 
пішов за гускою. А гуска була прив’язана над виличезною ямою, котра 
була, вверху золбжеиа трохи хворостом і притрушіша соломкою. Яма та 
була вовча, куди вовків лбвіють, Салдатові дуже забажалось гусятини, 

аж слина котить ся, як у скаженої собаки. Тільки він за гуску та як 
обцрбенпть ся у ялу та як закричить благим матом. А чоловік той си¬ 

дить під вікончиком та дйвить ся, що там робить ся та н каже жінці: 

„Жінко, а жінко! Ходімо до йми: там щось е. Чи ни вовк, буває, нш- 

леснув туди", — Оце-таки! Чи ти-ж, чоловіче, й нп дурний? Я уранці 
дивилась — нічого ни було, а то, бач, у день йому вовк упіймаїть ся! 

Коли це було ? — Брикалась-брикалась жінка, але пішла таки с чоло¬ 
віком до ями. Подивились, аж там салдат сидить. Почав той салдат чо¬ 

ловіка благати : „Вийдуй ся, каже, брагіку ! Змй.іуй ся : по-вік рідним 
батьком будиш! Нині вже па учень пя пора йти! Що ми ні од лихрейтора 
буде, як нп вистигну ?“ ■ Жаль стало чоловікові салдата: подав віп 
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йому вірьовку, і поміг вилізти з ям її і Тілько він валіз а яки, як ухбпе 
удіять того чоловіка за гр^ди, як залаїть ся поматприо.Почав 
у п'ять тягтії кого до свого пана лехрейтера. Але чоловік ублагав таки 
того салдата: випили в дим швквартпнп горілки, з’їли гуску й поми¬ 
рились. 

(Тодї*ж від І. І. Коваленка записав Г. А, Малшювський). 

11. Григорий (!) — Побідоносець. 

Задумали два охбтипки піттй на охбту. Вийшли за сило, виволокли 
дохлу кобилу в ліс, і ждуть вовків коло дерива, Кола дйвлять ця, аж 
на горі сидіть на коні Григорій-Побідонбсиць, і коло його зібрались 
вовки* Він їм приказує: „Ти йди в таку-то станицю, а ти в таку- тн 
з’їж Микиту, ти Йвана, ти Стипана. Оставсь один кривий вовк. Він йому 
и каже : „А ти* вовче, з’іж отого охбтника, шо стоїть за дубом,м Наші 
охбтнпки пирялякались, та зараз ходу на дуб, І сидять, А той вовк 
підбіг до дуба і почав його гризти* Гризе та й гризе. Ті сидять ігопіь 
рнлякувалісь, і встрелить його пе можуть: руки нп підіймають ця, їдуть 
гнімо їх сусіди: так воші вже давай кричать на сусід шоб прогнали того 
вовка. Сусіди прогнали її привітали їх до-дбму. А той охбтннк с пере¬ 
ляку захворав і нп став виходить із хати, А той вовк і собі прийшов 
до їх на двір: тиняїць ця та й тиняїць ця по-двору, і собаки його ни 
бируть, і нуля нп бпре. Раз охотдик підійшов до вікна подивпць ця, де 
той вовк, а вій вибив шибку, ускбк у хату та й ізьзів охбтпика. Так той 
козак, шо ро сказу вав міпі про це, виводив таке нравоученіе (!), що Гри¬ 
горій Нобідоносиць завідує вовк&ти. 

(Записано мною від Володимира Юревича Часовийкова, 21 году, 

з середньою осьвітою, із станиці Пав дівки Єйського од ділу. Катери по дар* 
2 листопаду ] 894)* 

/2. Про святого Георгія. 

Жни собі один чоловік. Він занімав ся охотою, стріляв усякого 
звіря і з того жив. Бій умів дуже гарно охбтнпчать, — так гарно, що 
коли іш піде, що пи побаче, бмвпрпмінно вб’є! І собака у його була 
така, що нічого нп боїть ця; чи на вовка, чи па видмедя — нічого ни 
злякаїць ця 1 Ніколи не слудалось з ним так, щоб пішов на охоту і ні¬ 
чого нп приніс — бпаирішшно наб’6 цілу кучу усякого звіря. Люди про 
його казали, що вій такі молитви знає, що па його усякий звір біжить 
і птиця литнть. 
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Раз пішов цей чоловік на охоту; ходйв-ходив цілий день, а ни 
бачив ніякого звіря і ніякої птиці. — ІЦо, дума вія, за оказія! Зроду 
ніколи цього ші було. Де, мабуть, хто-небудь на влб заворожив, — І за¬ 

чав той чоловік молптвії читать,*) які знав, Тільке прочитав, дйвить ця 
ігарид себе: нидалечко гора, а в тій горі є щеля, що росколола її па 
двоє, як ворота, — Давай, думає охотник, під^ — подивлюсь в оцю щелю, 

і як ідо й тут нічого йшла, так піду мабуть дО'Дбм]г. Підійшов той чо¬ 

ловік до щелі та як загляне, аж там — Боже ти мін! — спільне того 
звіря ( І вовкн; і видмедї, і лисиці, і зайці, і всякий-всякий звірь, тілько 
вовків, здавалось йому, було там найбільше, а по сири дині сидить на бі¬ 

лому копі святий Георгій, Глянув чоловік той, злякавсь дуже, та хотів 
тікать відтіль, коли святий Георгій і каже: „Е, пі, постбй, чоловіче, ни 
тікай, а йди-лиш сюдйР Нічого робить тому чоловікові — пішов до 
Його. От святий Георгій і каже: „Дивись, чоловіче, скільки ти мипі звіря 
пирпвів уже, тільке половина зосталась І А все виновата ота твоя собака! 
Убий її зараз 1“ А чоловік і каже: „Ні, нп хочу я вбивать свобї собаки, 

бо вона усю мою сім'ю корме*. — „Коли ни хочііш, каже Георгій, так 
я скажу своїм двом найбільшим вовкам, нихап вони її розірвутьн, —* 

„Так щб-ж, каже чоловік, коли подужають, так нпхаи і розірвуть Iм 

От вискочив один сіркш-сіриВ вовк та й кинувсь до собаки; тільке 
та ци довго з ним вовтузилась: зараз його за в’язи та об-землю, — то 
вовк ї здох! Вискочив другий білий вовк, — вона й того так, як пер¬ 

лого задушила. Розсердивсь св, Георгій, тая кричить: „Зараз, чоловіче, 
убий твою собаку з ружжа; а як ни вб?£ш, так ни вийди їм відсіль: тнбе 
тут звірі розірвуть !“ Нічого робить чоловікові — узяв він тая убив 
собаку* А Георгій тоді і! каже : „Злімн-ж тииер шкуру на шдї з собаки 
і з вовків: щось побачиш!* Зідрав чоловік з собаки коло шиї шкуру,— 

аж у неї кругом шиї дві гадюки обмотані, так і сичать; а як зідрав 
шкуру з вовків, так там тільки по дві жгїд я (То, кажуть люди, вовки 
дуже сильні, як по дві жаби в їх, коло шиї:, цих вовків ніяка собака 
іш бпре. Тільке н візьме їх така собака, у котрої коло шиї намотані дві 
гадюки* Гака собака аветь ця ярчук). От тоді св. Георгій і каже: 
чНу, добре ти зробив, чоловіче, що мене послухав: тииер ти у’шіть бу¬ 
диш добре охотникувать, і нп’ять на тебе звірь иїдеи. 

(Катеринодар. 1895, Записав 0. Ю. Півень). 

*} В ЧораоїгорпІ молитвй = згшовлшішм. 
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13. І Іопіта-царнця, Івап Іванович, руський царевич і прикраси а 
Анастасия. 

Жив у одному поміеті пій е попадьою, і була в їх одна дочка така 
вже (к)расйва, що нп нирок окисать, ип в качці сказать. І от їй уже 
стало носімна(ць)цять годів. Батько її піп і начав підлазить до неї, 

і хотів її соблазшіть. А вона сказала об тік свої' матирі-попаді. Мате — 

шб-ж робить? Більш ничого, як отпровадпть куди дочку із дому. Так 
як вопа знала добре попа, свого чоловіка, що вій як узвав, що вона 
похвалила ся матері, так і голову їй одірве: то і посоиітувала дочці 
свої брбсить їх і пи(т)тй (!) в друге помісця, до її родичів. І дочка па 
совіт матері согласйлась. Взяла собі па дорогу кусок хліба, і отправи- 

лась в дорогу, а мати її поблагословила. 

Іде вона цілий день по стшіу, і вже от сонце заходе, а ішла нпде 
нікого, і по дорозі нпхто ип ветрічавсь і ви обганяв її. Вже сбпце 
зайшло. Де-ж нучувать? У стипі; на дорозі ии стоїть, так як там місто 
опасне: часто по ті дорозі розбойниц(к)кІ шайки ходять. Так вона і рі¬ 
шилась і зви р путь із дороги і пн рішу чувать в стипі. 

Ізвпрнула із дороги, Іде іде, коли стогй сіна стоять. Так вона ви¬ 

лізла на одйп стіжок, вирила кубельце ва самому впрху, помо.'ійяась Богу 
і заснула. 

Прокинулась утром, аж туман наліг скрізь по всі зимлі, так що за 
два сажні ничого нп видно. Кудй-ж іти? Дороги пп знаїть, і ии примі¬ 

тала віткіль вона зкириула із дороги: так вона сіла та й сидить. 

А в те саме время їздив па охоту Іван Рус(ь)кий царевич. Дйви(ць) 
ця: на стозі щось за птиця сидить. Він приціливсь із ружья, коли дй- 
вн(ць) ця: женс(ь)кпп образ вйдно. Він сказав своїм конвойним охбтни- 

кам, і ті навплй руж’я, і тим показуї(ць) ця женс(ь)кий образ. От вонй 
і порищйли обхватить цепом (усім розїха(ць) ця і кругом) усі стіжки. 

І як буде злітать, то стрілять, а як ни буде злітать, то під’їз(д)жать до 
стіжків. Так як порішили, так і зробйли. Із’їхалиеь усі до стіжків, і дй- 

вля(ць) ця: коли на стіжку сидить дівка. 

Іван царевич під’їхав иоблйжче і сказав: „Злізай із стіжка!" 
А вона йому в отвіт: „Я б ізлізла, та боюсь твоїх собак*. — „Нічого: 
я тебе до землі пе допустіо*, сказав царевич. Вона тоді взяла і злізла 
трохи із стіжка. Царевич під’їхав коиел і нідхватйв, посадив па коші, 
і став питать: „Відкіля ти?* Вопа йому каже: „Ни знаю*. „Як тебе 
звать?* — „Ни зиаю“. Ну біл(ь)ш (иїчого?) було робить. Так і по¬ 
думав царевич, що вона, мабуть, як зайшла з маліїх літ, так і блукає, 

ни знаючи свого родства. 
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їїривизлй ЇЇ до-дбму. Ну, так і поршшіли, як на охоті найшли, так 
і посадить її в авірйпиць. Взяли І посадили, і тоді ходять любуваць 
ця такпи дорогим звірком. Просиділа вона там із год. От царевич за¬ 

думав жинй(ць) ця. Із’їзднв багато государств, ну ни найшов красчої за 
свого звірка, що сидйтг. в звірниці і порішив так, як уже він і до жи- 
яйтьби трохи влюбивсь, то взяв на ій і жпнйвсь. 

І от прошло після жншітьбн його год. Вона заберемініла і родила 
сйиа, і назвали Іваном. Тоді сказала відкіля вона, і сказала, хто в неї 
батько і мате, і де живуть. Царевич, надовго думавше, послав за яопбм 
свій екилаж, щоб привизтп иа християн батька і матір свойї жінки. А иіи, 
як був сирдйтий на свою дочку, так сам поїхав, а попаді ни пустив, 
і сказав тая, шо вона боліїть. 

І от одгулялп хрнстйнп, і пішли всі гулять. А піп тим времян із 
гульні вирвувсь, і, як дочка його спала, а повивальна бабка де-то пішла, 
так він узяв та того новорожденного хлопця усього порізав на куски 
і ножик тон, що різав, вкинув в карная свої дочці, і отправивсь туди, 
де прогулюю(ць) ця. 

А бабка, як прийшла то й наробила крику. І на крик ізбіглась уся 
царская двбрия, і із гульні усі иовпртались і зробили струс. І началі 
трусить усіх, у кого, може, найдуть або-ж ножик той, що різало, або-ж 
другі які признаки. А під сидів-спдів та тоді і каже: „Та ви, господа, 
потрусіть жатірь иострадавшого, бо і на неї надії мало, бо вопа така, 

що, може, і сама це зробила". Тоді взяли і потрусили уже саму царицю, 
по указаиію попа. Коли так: у неї найшли і ножак у крові в карміні. 

І начали годі судйть. Зобрав ся царекій синод. І осудили прику¬ 

вать порізапного хлопця, так як він іще грудний, то їй до грудей, і за- 

визтн в дрімучі ліса, де ворон і кости чояовічискої ііп занесе, і там 
скувать їй руки назад, зав’язать очі, і оставить одну. Так усе і зробили, 
як суд осудив. 

От ходить вона одна год і другий. Уже і повязка у неї па очах 
ізгнила, і вона, все і бачить, а дороги, куди вийти ни аайдить. А дитина 
прикована на груді у неї так так, як сьогодні зарізане. А божий ангел 
каждий день прилітав і все кормів й. 

І ноке вона ходила, нбке найшла дорогу. Дйви(ць) ця, аж шб-то 
нидавно проїхало, і гадючин*, як кблисол лириїхало, гак воно і лижіть 
задавлене. Вона тоді стала і дйви(ць) ця та й каже: „Тож, мабуть, 
і гадюці так жалко своєї дитини, як міні". А в те время прилізла 
і стара гадюка, і приннсла в роті якии-то листик та взяла та и поводила 
тим лнетнком но гадючіїияті, і воно ожило, стрюхнулось та іі полізло 
вслід аа гадюкую. 
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Тоді папа взяла і начала доставать той листик, брбшиний гадюкую, 
і поке лазила, нбке-таке той листик піймала міз пальці, ї як-тіке піймала 
той листи в між пальці, так у неї окови із рук опали. Вона тоді взяла 
поводила тим листиком ио своєму приковануму до грудей, і с його окови 
опали, і всі рани зажили. Вона ще потерла, так воно і ожило, струх- 

дулось та й каже: „Ху, як я довго спав!и А мате тим времеиен роска- 

зала? як він спав, 1 нове вила той страшний роеказ, поке начало смер¬ 
кать, А воекресший за ті три часи росказу виріс в два аршини і сказав: 

иНу, нічого, мамо, тепер ші пропадем, а щоб ни опасно іти, взяв та 
й вирвав нятилітшо дубину, 

І пішли тоді вони гібю дорогою, по котбрі вона іще із ним мертвим 
ішла. Коли дйвлять ся: огоньбк блищить, — „Ну, ходім, мамо, туда!<( 

Підійшли ближче, вій і каже: „ну постій, мамо, тут, а я піду, узнаю, 
хто воно тут живе. Може, це нидобрі люди, І пішов. 

Підходить до вікні, коли днви(ць) ця в вікно, аж там за столом 
сидить п’ять зміїв, і ідять иа столі чоловіка, нпдавпо задавлиного та ще 
і балакають: „Ну оце вже одну деревню виїли, і оце послідпього до- 

їдаїм, а завтра де-ж ми вбзьмнм на сніданьня ?“ А Іван як почув, що 
ще і на снідапьпя пужно, розгорілось серце багатирске, та так і влнтів 
в хату. А вони як побачили живого чоловіка, так усі і засміялись: „А ми, 

каже, тілько що балакали, де вбзьмпм на сніданя, а він сам прійшов (!) 
Розсердив ся Іван дужче ііце. Як замахне ті£ю, шб вирвав, дубиною, так 
усіх і положив. Тоді забрав їх, нпдалеко от хати позаривав в пісок, тоді 
пішов, привів матір. „Ну, мамо, сказав, отут будим жить, поке я найду 
дорогу для ви ходу із ції пустині*, А про зміїв нічого їй ви сказав, 

А як пиринучували, так вій иа другий деиь і пішов ошукувать дороги, 

шоб вйбра(дь) ця із ції пустині, 

І от іде і їде. Вийшов на поляну, дйви(ць) ця: старик-дід виде 
коня, і каже: „Здрастуй, славний богатйрь Іван, русскій (1) царевичIа 
А він йому і каже: „Иочьому ви мене зваїте, шо по імені називайте ?* 

— яЦього (каже) пи питай; а па тобі оцього коня і їдь ти прямо оцібю 
дорогою; там тибе ожидае свята Пятшщн. І молись Боту і святому Ми¬ 

колаєвіЕі, Аж тоді він узнав, почому він його по імені називав: бо то 
був сам святий Миколай. 

І як сів він па коня, так за одїш мпг у латів тисячі верет. Коли 
дйви(ць) ця, па дорозі ветрічае його свята ІІятинця; поблагословила 
і сказала: „На тобі, синку, оцю стрілу І лук і їдь, стоїш у нечистого 
свою наричєну жінку ирикраену Анаетасію. Вона вже три місяці як на- 
хбди(ць) ця (в) Нечистого на столітнії дубі, у гнізді. І як вііїдиш за 
оцю гору, так його буде і видно; і як ставиш ти приглядань) ця, так 
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там буде сидіть женщвна, піджавше коліна — так то вона буде сидіть, 
а він буде слать головою иа її колінах. Так ти іщ доїз(д)жай в 100 

еяжедей, і лускай стрілу в її коліна, і як єсть попадеш його в голову.*4 

Так віл і вробив, як йому свята ІІятішця сказала, і як пустив 
Стрілу* із дуба иолитіло таке чудовище, ідо аж шпші затряслась. Вій 
тоді під 'їхав до того самого міста, де находивсь дуб, нечистого на огні 
спалив, а ирикрасну Анастасію взяв с собою, І заїхав, взяв свою матір 
і поїхав в свой царство, і е Днастасіею повінчав ся, і задав такни пир, 

що па свадьбі гуляв весь мир* А царскій (і) синод уже його нй при- 

впав за сина, потому що ішякйх прав у його на то ми було. Ну, гово¬ 

рять паші діди і прадіди, що як умер царь, а він як вояка був добрий, 
а після царя роду ииякого ин осталось, то його вибрали в царі, так 
шо Бог-таке ші оставив його би з награди і ибмощї евобї за иирншісеш 
їм муки. 

(Катерпиодар. 1834. Записав козак станлцї Азовської Темрюцького 
од ділу, Іван Симоновпч Нестоцький, 25 літ). 

14. Солдат і мертвяки. 

У нас, у Шмівеькій станиці, салдат є, роеказуе, як він ходе при¬ 

стосувать ця в миртвяками. „Набіїру, каже, багато писанок у кишеню, 

та як ото дочитають ця до Христа, я й піду на кладовище, і поро- 

складаю ті крашанки но могилках. Тоді говорю: Хрпстос носкрес! Коли 
впсрве скажу — вони мовчать, і вдруге скажу — мовчать, а як в-третє 
скажу: Хрпстос воскрееі так наче вітерець подує мимо тебе; Но істину 
воскрес І Тоді вій знов піде до вутрині. Як посвятять паски, він оддай 
паску жінці, щоб додому одписла, а сам знов іде на кладовище: так, 
каже, вже вима тих крашанок. 

Нін іще роеказуе, як исалтцр читав над мертвяком. Ішов вій 
с служби, прийшов у одну хатину, попросив ся почувать, а там миртвяк 
лпжйгь. Жіака попрохала його почитать псалтир. Стан він читать, 

а жінка вийшла е хати, пішла на хутір (нидалеко був од ціп хатиЧ 
Читав він, читав, коли зирк у гору, аж там коло сволока стплйна зір¬ 

вана. Він зараз догадав ся, що це калдун (чи як їх там називають). 
Би* до двнрей, хотів утіктїг, коли двері з-надвбру підперті. Що тут ро¬ 

бить? нікуди вилізти! Вія подумав-був кочяргбю одбцшіть ця од шір- 
твяка, як устане; так од ного кочиргою пц одббєсь ся. ВІп тоді сів 
коло порога, закурив люльку, аж світу божого пи видно, а в руках псал¬ 
тир держить. Коли дії вить ця: встаб той миртвяк та до ного та як 
ухвате його за полу — так і одшматував усю полу. А той салдат як 

Етноірафічлніі Збірник т, II. £2 
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оігпріїце миртвяка но голові псалтирем, тон мпртвяк зараз і простиг ея, 
і більш уже пи вставав. 

(Катерииодар. 1894. Записано мною від 0. Ю. Півня). 

15. Про змія та цигана. 

В однім селі жило багато людей, а от того спла недалеко нахо¬ 
дилась скота змія. Він понадив ся часто в сило літать та людей пожи¬ 

рать. 1 так часть поїв людей, а другі, котбри (!) остались там, стали 
думать, шо і їм не менет (!) ця, і бросалп свої доміі, уходили в другі 
міста, шоб спасти ся от змія. І село те осталось пусте, тілько о дії в 
бідніш мужик остав ся, І от черев нееколько временп заходить у це 
сило циган, і копав у ту хату, де находив ся один тілько мужик. Він 
поздорбвкав ся з ним і начав питать мужика: „Чого ти сам тут сидиш?й 
Він цигану сказав, шо „сюди понадив ся звій, і иоїв всіх жйтцлів, тіки 
я один остав ся, та, пожалуй, і нам с тобою не менет цяЦиган каже: 
„Хіба-таки нас він обох поїсть?“ А мужик каже: „А ти думаїш, ні?“ 

— „А ви удавп(т) цн він?" Тілько воли перебалакали, туг прилітаєте) 

змій, і каже: „Ага! єсть добила: бросав одного, а тепер стало два: 

будеть чим закусить11. А цйгап каже: „А може подавнс(ь) ея?“ Змін 
потбм каже: „Хіба ти здоровіше мене?11 — „А ти думаєш, ні?“ сказав 
ц(йгаи). „А пу, давай, попробуєм, хто кого здоровішей (!)!“ І вот береть 
змій той камінь, що муку мелють, і як придаве ного так, що він на часті 
роесйпав ся, а циган каже : „Так оце ти такий сильніш ? Ти так придави, 

шоб з його потпкла вода11. І береть циган е полиці кусок сиру, і начав 
його давйть так, шо з його потпкла сироватка. Змій каже тоді: „А ну, 

давай свистіть, хто кого дужче сшісне ?“ Цйгап каже: „Давай!“ І вот 
змій як свисни, так з дііревьїв посипали ся листя. Потом циган каже 
змію: „А я дужче тебе свисну: ось завьяжй очі, а то, пожалуй, як 
свисну, то колії б воші тобі ии повилазили11. Змій завьязав очі, а циган 
узяв х луди ну, і як удари змія по голові, той так і заріз. Потом начав 
вмій просить цигана більше не свистіть, і дав обіїцаніє з ніім побратат 
ця. І вот вони побратались, і пішли и свою хату. Змій сказав цйгапу: 

„Давай поснідаєм!11 А циган каже: „Так нічого!11 Тоді змій сказав ци¬ 
гану: „Нойдй па степ, і приписи вола". Цйгап пішов, найшов гурт волів, 
і начав їх ловить і хвіст до хвоста с’язувать (!), Змій ждав, ве дождав 
ся, потом пішов сам, сказав йому: „Чого ти так довгої11 — „Я хочу, 
шоб штук сто за-разбм нритащйть: тоді в нас хватить на цілий місяць11. 

Змій ро(с)серднв ся ухватіїв вола за хвіст, стяг з його шкуру, ввалив 
соб! па плече і поніс до-дбму. І сказав цигану: „Ну, тепер нужно іще 
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води: бирй волову шкуру та приписи водії11. Циган взяв шкуру, пішов 

до колбдізя, положив шкуру, і начав володінь обковувать. Змій приходи 
та її питає: „Шб робиш?*4 — „Та хбяу, шоб прямо совсім а кододізем 
У носій в хату. Змій у хватив шкуру, набрав повну води, і поніс, а циган 
ііішьбв за ним слідком. Потом змій каже циганові: „Нема у нас іще 
дров : пі дії в ліс, вирви один дуб і приписи Цйгаи пішьбв в ліс? начав 
дуби обдирать та бичовки плисти. Змій удьять приходи і начинаєт лаять 
цигана: „Тебе куди не посилай, так ти як раз справпс(ь) ся. Для чого 
ти бичбвку илитеш ?й — „Я хочу, шоб за-разбш десять дубів вирвать, 

і повноти, шоб на більше хватило**. Змій вирвав дуб, ї поніс до-дому. 
Заходив ся вмій варить сніданя, наварив, і просить цигана їсти. Циган 
каже: „Не хбчуі**. І сидить, ніс нахнюпив, Змій прин(ь)няв ся їсти 
і зьїв всього вола, потом іінтаєт(ь): „Чого ти, брат, серди(сь) ся?“ 

А циган каже: „Того, ідо як тобі не роби, а все не по-твоємуя. — 
„Ну, нічого!** сказав змій: „помирим ся**. І вот циган перистав сер¬ 

дить) ця, і иросіпь змія до себе в гості. Він соглас(йв ся), достав 
тройку кбішії, і поїхали до цигана в гості. Стали доїжд(ж)ять до шатра 
цигана. Діти побачили, то їли їх батько, біжать йому на-встріч і кри¬ 

чать: „Батько їди і змія везе!** Змій встає (!) ■ „1116 воно таке?** — 
„То мої діти**. — „А чого воші кричать?** — „їсти хотять**, сказав 
циган. — „Чим же їх гудувать?** — „Нуншо чим-вибудь та гудовать (1); 

а коли не стани хліба, то, пожалуй, ї тобі ие менет(ь) ця\ Змій баче, 

ні о діло и в клеєнь) ся, тоді с повбзки, та — хода, А цигану осталась 
ішвбзка і троє кбиий, 

(Каторинодар. Лютий 1894 р. Записав козак станиці Старощерби- 
півки Єйського оддїлу Михайло Артемович Стецниа, 19 годів; скінчив 
початкову станичну школу), 

16. Мужик, вовк і лисиця. 

Ішьбв мужик иолим із мішком через плечі, із ціпом під рукою. Під¬ 

ходе близ лісу, чує, щьо собаки у лісу гавкають і дуже здорово. Кояи-цб 
— вискакує вовк І біжить прямо па мужика. Мужик зразу отетерів, 

а далі і каже: „Та вже-ж не (аь)зість проклятий ів-разу!'* І витяг ціп 
с-під руки тая стоїть, Вовк під біта, і так наставив свої очі і с ласкою 
дпви(ць) ця на мужика. Мужик трохи зрадів, Вовк і каже: „Спаси мене 
од лютої стерти: я тебе за це ШІ забуду“. Мужик нидовго думавше, 
скїїнVб мїшьбк е плечей, і вкинув його в іїшьбк, та й пішьбв своїм пу¬ 
том, і поніс його на в личак, І так проніс його пошти верст зо-дві. 
А потім вовк і каже: „А ну-лишепь пускай: буду тобі дяковать за те, 
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іцьо те мене ніеи. Мужик зваляй мішьок на землю, роз’язує та й дума: 

„Чим він мене буде дякувать?а Вовк виліз із кішка та й каже: „Тепер 
я тебе (зь)зім !“ Мужик і каже: „0-іак! таскав скільки, аж плечі бу¬ 
дять (!), та й п^е недовбл(нніі), їдко я тебе спас от собаки. Вовк і каже: 

},Щьо знай кажи, а я тибе із(ь)ш\ Мужик і каже: „Шг по-твоєму, ни 
по-моєму, а по-божому! Давай іти в місті до трьох стріч: де кого стрі¬ 

пни, і б^дим просить, щьоб розібрав наше діло!н Вовк соглаенв ся* Ідуть 
вони лісом, коли-де — пасе(ць) іг,я кобила* Вони підходять до неї. Му¬ 

жик і каже: „Здоров5 була, кобила!** А кобила ледві підняла голову та 
її каже: „Здраствуйте 1“ Мужик і каже: „Ти, мбже, пожила багацько 
в світі: розбпрн наше діло: як нам буть, кому правим оста(ць) ця, 

а кому внноватіш буть? Я оцього вовка спас от розбойликів, і проніс 
дві верстви на плинах; а він тепер хоче мене (зь)зісти“. Кобила і каже: 
„Е, чоловіче, тепер стара хліб-сіль не пбмни(ць) ця: я як була молода 
та робила д^же здорово, так мене всі любили, а як стара стала, так 
мене хазяїн узяв та вивів у лїс та й брбеив\ Мужик каже: „Ходім 
дальшії!“ Ідуть вони дальній, колп-се — біжить собака. (В)онн поздо¬ 

ровкались. Мужик і каже: „Барбос, розбпрн наше діло: я оцього вовка 
спас от собак, а вій тепер хоче (зь)зіетии. Собака і каже: „Стара хліб- 
сіль ни пбмші(ць) ця: я поки був молодим, так мене хазяїн любив, а як 
старій став, так він мене і з двору прогнав, Ідіть собі с (?) Богом !й 
Ідуть поки дальшії, коли це — сидить лисиця. Мужик і каже: „Розбпрн 
наше діло: я оцього вовка стіс от собак і проніс у цьому мішку верст 
дві!* Лисиця осміхнулась та її каже: „Як раз і можна цьому ота(ць) 

ця, щьоб такий вовк уліз у цей мішьок Iа А вовк із-дура: „Ні, влізу Iа 
Лисиця: „Та хоч хвіст видно буде!1* Вовк: „НІ, я ного підкорчу!" 

Мужик наставив мішьок, вовк уліз і хвіст нідкбрчив. Мужик зав’язав 
його і положив на землю. Лисиця і каже: „А ну, як у вас молотять ?и 
Мужик начав ціпом молотить по мішку. Лисиця: „Як у вас на одльбт 
колосся одбнвають?* Мужик як розмахнув ціпом і ударив вовка, дід як 
отекбчив і вбив лисицю, а сам иішьбв дальш її, 

(Р. 1894, березолю 9. Записав козак станиці Шкуринської Сиського 
оддїлу Хведір Григорович Півень, 17 літ). 

17. Сьвятий Тилипепь чудо творив. 

В якйй-то прізник одна женщпна задумала піти до церкви, і нп 
попала до церкви, та попала до млина, когорни находив ся над однби 
річкоя, І цей млин був водявий, І нот коли вона віцщдй в ного, то на¬ 
чала христЙт ця, і почула, шо-то там колеса шльопають, то вона тоді 
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іще нржнялась усердній за молитви* 1 матом здорово їй стало страшко, 
то вона стала уходить, І нот приходить попа до-дому, і иачипаєть роска- 

зувать, де вона була, і ідо бачила, „Прийшла я в церкву". — „І шб-ж 
там ?и — „Чула я там шльопот, і здорово ізлякалась, і принялась мо¬ 

литви читать, а воло все ишбпаять (Iі. Я тоді віттйль уходить, а воно 
ііце дужче иачииало шльопать, му не знаю, шо таке. Більше всього 
я думаю, шо це, должнб бить, святий Тплипень таке чудо творив". 

(Катери йод ар, 1894, Закисав М, А, Стени иа). 

18, Німець у руській церкві. 

Женив ся німець, і взяв собі дівку с православних, і ввали її Ти- 

тиша, І от опн ходять кажднй в свою церкву Богу моліі(аь) ця. От раз 
Тнтяпа каже: „Ходім у вашу церкву*. А Семен і каже: „Со-з я-з ті 

з на ю, сі ю т а і рб б л я т ь и, ГГ т я на і к аже: „ Т а д п в п с я і щь о л ю д и буду ть 
робить, то и ти роби*, Сим єн соглаейв ся. Пішли до церкви. Семен став 
серед церкви, і диви ця, щьо люди роблять, те ії собі робить. Коли-це 
один мужик став христи(ць) ня і нечаївно товкнув його (з) зад у рукою: 

він подумав, щьо так треба (а слнриді його стояла бариня) — він тбже 
її товкнув (і)з заду. Вона обвирпулаеь та його долонею по щьот(ц)і: він 
тоді плюну в в кулак, і ударив мужика, стоявшого (з)заді його, і ударив 
так, щьо бідний мужик на йол (= поміст) повалив ся, аж по всій 
церкві гул иіїньбв. Тут Семена схватвлн за чесну гриву і вивели с церкви. 
1 тим кбнчнлоеь. 

(Сг. Шкурипська, 9. III. 94* Записав Хв. Гр. Півень). 

19. Обрав і тайик. 

— Здоров, куме! — Здоров! — Де ти був? — На ярмарку! — 

Що-ж ти купив? — ббраз! “ А ну покажи! — Та хай йому . . , , 
пи хочу розгортать: руки померзли! — Ну, так вийми табак: давай 
покурим! — Давай 1 

(Катерииодар, 1895. Записав 0. 10. Півень). 

20. Іттря „Отчечіашзабула. 

До одній жінки ходив полюбовник, як ни було чоловіка дома. От 
раз змовились вони побачить ця у її хаті в-вечері, коли тут прийшов 
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чоловік. Повечеряли. Чоловік ліг уже спать, а жінка порають ця по хаті, 
коли тут і полюбовник іде. От жінка та і молить ця та так, щоб чуть 
було в сіиіі; „Отче наш, Іван дома, оже-єсй, прийди завтра, тоді буде 
вбля твоя...* А чоловік слухав-слухав, лежачи, та й каже: „Тю, дурна 
Катрн, тн вже іі „Отче* забула!* А полюбовник дослухав ся у сінях до 
таких річей, та й шморгнув до дому. 

(Катерннодар. 1895* Записав 0. Ю> Півень), 

21. Циган — монах. 

Прийшло ся раз циганові так скрутно, що нічого їсти і взять ніде. 
Міркував він собі, міркував, і надумав ся заступить у маааетйр, бо там 
і кормлять добре, і роботи няма ніякої. Припало йому' заступить туди 
саме на маслі ну, і йому здалось дуже гарно там жить: і сьогодні блннці 
і завтра блинці, і після-завтра теж, і так чотпрі дні. Прийшов ніег, 

тягнуть уже цигана дрова рубать* Рубає він день з-ранку до вечора, 
руба і другий і третій, а їсти мащіхн як дають ані крішечки, і салн 
нічого ни їдять. На третій день, у обідь ну нору, сів циган на дрйіштень 
і жуй соломину. А тут мимо його проходе и гум ми і питає: „ІЦб ти тут 
робиш, раб божий?* — „Та соломину жую, щоб ни забуть, як добрі 
люди їдять!* — „ Поти рий, раб божий, завтра вже будимо їстпя. Після 
того настановили цигана в обхбд по ші пастирю чи-що. То він приходе 
у-вечирі до нгумена і каже: „Уже в нас у манастярі, один браччпк 
в голоду опалубивсь!* А той йому: „Ни кажи так, кажи: „Вблию божою 
один з вашої братії умре*. Циган на другий день приходе і докладуйе 
игуминові: „Вблніо божою один з нашої братії умре!* — „Хто такийVй 
питає пгумин. - „Собака чепийй (на лаицюху)!* Игунин росердяв ся, 
і вигнав цигана з машстиря. Іде наш циган, коли-де на-зустріч йому 
чоловік виде собаку на обрнвочку. — „Здоров, добрий чоловіче!* — 
„Здоров!* — „Куди ти собаку тягнеш?* — „Та до лісу: хочу завісить 
його!* — „Ни види його до лісу (каже циган), види його в м&яастирь: 

він там сам здохне, І тижня ни пирпжпве!* 

(Катеринодар, 4, II. 90. Записано мною від О* Ю. Півня), 

22. Батько і сип у полюбовниці 

У одній станиці було так, що до однії удови ходили почувать 
батько й його син. От ирйходе раз батько і приносе мішок пишнії ці. 
Поставив її у кутку, в сінях, а сам пішов у хату до удови спать. Двері 
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в тни булл одчинені. Чирив яку годину приходе туди її син з мішком 
тп, думаючи, ідо нона сама в хаті, і каже: „Чуєш, Параско, де-ж міні 
тут пшинйцю поставить?" А батько почув сивів голос та Вкаже: „Ста¬ 
вовії, сипку, там де й я поставив — у кутку1"* 

(Катери но дар. 1895. Записав 0. Ю. Півень). 

23, Невередливий салдат* 

Один салдат став иа кватіірю та й умовляють ця з хазяйкою: „Ти 
мєня, тьотуціка, ве гані: я челавйк добрийIй — „Та зваго я, знаю! Усі 
ви, москалі, добрі! Аж нікуди!“ — „Нєт, тьотушка, не гаві* Я вє такси, 
как вот другіє прбчіє, ілі как твой муж. Он как прійдєт, так і начньбт 
крІчать да командивать: і „Давай борщ, давай кашу, давай то, да давай 
сьб". А я не люблю ентово! Мни куріца к обйду, да куріца к ужіну — 

вот і всьо, Ілі, как станете ложйть са слать, твой муж наказнвает: 
„Стелі має солому да стелі миє солому!" „А я — гдє хозяйка, там і я!" 

[2 „Давай хрьшще, рьідіще, капустище!" А я, бабка, не вередлі- 
вшл: мне одну куріцу сваріш, другую іжжаріш, да бптіх штук несколько 
сьиекьош, что иа сковорбдкє подпекают са, да каслічком подлівают са 
да в-четьвєро ізгортаадт са; да бнтіх штук сорок, что...* (показує, як 
підкидають вареники в мисці, коли мастять їх) ілі трідцять дйвятв да 
побо.іьше",] 

(Катердиодар. 1895. Записав 0. Ю, Півень). 

24* Господи милостивий, а ми люди твої' чії-ж то Москалі ? 

Я трохи ви так чув оцю брцхецьку, тільки ни зумію вам до-ладу 
І стулить її. Це діло було в старішу, коли ще на селі ніколи ни бачили 
салдатів. От раз і пригнали їх иа село. Сяляне, побачивши в нерве таке 
ДИВО, аметушйлись: всі повискакували с хат дивиць ця на Москалів. 

Ходять Москалі по вулиці, а жінки стоять за ворітьми табунами та ви¬ 
трішки ловлять: ніяк іш надавлять ця на Москалів. А одна шпвчйха та 
коло печі поралась, так їй не можна було вийти е хати: то вона одно 
біга од печі до вікна; цодйвиць ця на тих Москалів та й каже: „Го¬ 
споди милостивий, а вш люди твої, чії ж то Москалі?" А чоловік їй : „Об¬ 
гони 1" Шраїць ця вона, пбраїць ця коло печи та ум’ять до вікна: „Го¬ 
споди милостивий, а ми люди твої, чиї-ж-то москалі?" А швець знов; 
„Богові!!" Довго вона так бігала до вікна та все питалась: „Чії-ж-то 
Москалі?" А чоловік усе одмовляв: „Богови!" і що-разу все більше 
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еердиіі ся. Напоелщ він так розлютував ся, що зірвав ся з міста, і ну 
товкмачити жінку в потилицю, а сам одно прнмовля; „ Ііогови! Богови ! 
Богови І бісова дочка Ік 

(Катеринодар. Р. 1895* червня 9* Записано мною від бувшого учи¬ 
телем бйського оддїлу Івана Митровича Бровчевка*), 

25. Племінник ^перехитрував дядьш-злодїя. 

Ішов плнмїннпк в дядьком у Кущівку**) на ярмарок заііїма{ць} ця 
крадіжкою. Ідуть вони, і кажднй про ссбн дума: дядько дума, шоб пли- 

мінника пирихи(трі)тц а племінник — дядька. От вопгі підходять під 
царину, близ пашні, дйвля(ць) ця: мужик стоїть, поласує волики, а на 
возі ляжало козиня (видно, що в ярмарок віз продавать). Ллиміїшик 
і каже: „Давай, дяд(ь)ку, украдин оце козиня!11 Дяд{ь)ко й каже: „Як 
же ми його украдин, як він біля воза сидить?11 Шгаїінник і каже: „Та 
ми його й на дорозі украдим* Ти, дяд(ь)ку; бирй один чобіт, та одіндиш 
на иів-вирствн та іі положиш на дорбзі, а я другий положу ближче “* 

Так і зробили: дядько пішов уперед і положив чобіт на дорозі, а сам 
сховавсь у пашню; а нлимішінк узяв свій чобіт, вимирав у грязь і во¬ 

ложив спереді мужйц(ь)кого воза, сажнів за п’яддисят, а сим тоже сховав 
ся* Мужик підпас волики, запріг, і іде собі з Богом. Бпї(ж)жа на до¬ 

рогу, гульк — лижйть чобіт* Він подрвав ся та и каже: „дихай йому 
біс! він увесь у грязюці: нн хочу я його брать!“ І поїхав собі* Підт- 

їж(ж)да дал(ь)ши, *— коли лижйть другий. Він і каже : „Це-ж тому пара !к 
Та скорій (одиріг) одного волика, І взяв скинув па віз чьббіт, та Й каже: 

„Побіжу, візьму і той!“ 1 побіг иазад* А шпшінник уже ного недобрав 
і сховавсь у нашию. Мужик добіг до того міста, гульк! — пила чьббота. 

Він і каже: „Щво це за біс?к і шірпуга ся назад до воза, А дядько 
уже взяв і тон чьббіт і козиня з воза, і сховав ся у пашню. Приходить 
мужик до воза, глядь — внма ні чобота, ні козеняти, та й каже: „Оце 
так продав Vі І запріг волика, і поїхав назад до дому. А дядько із или- 

1ІНЕИКОМ зійшлись у місти, і дійшли у ближній лісок, і там зарізали ко- 

^ Перед сил я йому подав такий уступ з листа мого кореспондента Павла 
Копстацтшювнча Тараеевєького а Вадуйсьйог_> пошту: „На щот Миколи тіко можу 
бт-піо сказать. Приказка: Боже >і й л ост п виІІ, а їїи л дод и т в ої чІ і - ж -т о Мо- 

екалі ц<5-6-то вослонице вигадана 6т із-за чого. Багато думають так, шо, ти (Ми- 

кода) завідує Москалями, в роді*б-то, як у вашого царіІ завідують князьзп сторо¬ 

нами ц&ретва, або як ешіралн завідують полкамии. 
Кущі яка — станиця бйеького оддїлу. 



ЧОРНОМОРСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ Й АНЕКДОТИ 2'о 

зпня> * варять. Дядько і дума: „Як би його вкрасти жариного козишіги 
собі на дорогу ; а шшмінник собі дума пиртитрить дядька. Потім стала 
козлятина совсім поспівать; дядько і каже племінникові: „Возьмй йодю 

трибуху7 однеси подальша, щьоб хто еш наскочив та нн піймав пас48. 

А сам і дума: „Як він піде, так я козлиняти заховаю собі в торбу, 

А шшміннпк змітав його думку, та скорій за трибуху і потяг у ліс, та 
й вирізав добрий дубець, та й давай по їй лупити, а сам кричить на все 
горло: „Аіц ви біінте мине! Це ии я вкрав, це дядько І44 А дядько під* 

чув, та як бросить казанок с козлятиною, а сом тікать биз оглядки. 

А шшаїнник нрнйшьбв, сіп гарно біля казанка, і поїв всю козлятину, 
і пішьов собі дальній. 

(Станиця Піку рипс ька. 9, III. 94. Записав Хв, Гр. Півень). 

26. Од гроший люди пропадають. 

Нас чабан вівці, і найшов мішок гроший та й давай його бить 
ґирлиґою. А по тій дорозі їхав пан з двома кучпряяп па-козлах і по¬ 

бачив та й каже: „А ну, син тій кониії та підіть одїш спитапти, що то 
пін б’єн. Кучпр пішов. Приходить д(о) чабана. Поздорбвкав сь, і пита: 

„Що ти тут б’єш?" Ч(абан): чТа що! гроші! бо од них люди пропа¬ 
дають8*. Ку(чир) пішов ї сказбв панові: „Каже, що вів б’є гроші!Й Пан 
і каже: „Піди, попроси: може, вій мині їх о(д)дастьм. Ку(чир) пішов 
і каже: „Барив просе, щоб ти йому оддав гроші41. Ча(бан): „Бирй, та 
тільки скажи І панові так, що за їх люди пропадають". Ку(чир) узяв 
мішок і поніс, положив на коляску, і поїхали дальній. їдуть кучпра і ба¬ 

лакають: „Давай уб’їмо пана, то буде паш мішок гроший8*. І так і зро¬ 

били. Звирнули у лісок, ) били пана і укинули у щель, а самі поїхали 
дальша. ІІідї(ж)жають дід город, і там під городом нп далеко ви прягли 
копі годувать. Одїш кучирь і каже: „Ти сідай иа коня та поганяй у го¬ 

род, купиш кой-що поїсти, а я тут постою, підожду тнбе“. Той сів па 
коня, і поїхав у город. Накупив кой-що їсти, І купив мішку паляїшцу (!) 

хліба. Та взяв та й купив пузирбк йду і обмазав хліб і дума: При низу 
в7 то вій паїс(ць) ця цього хліба, то й пропаде, то тоді буде мій мішок 
гроший*4. 1 сів на копя, поїхав. І1ідї(ж)жа близ коляски, а той і поду¬ 
мав: „Давай я його уб'їб: тоді буде мій мішок гроший*4. Той під'їхав 
блиаеп(ь)к{>, а цей узяв ружжб і убив його і одтяг геть подальша, а сам 
вириув ся, і сів обідать. І вкусив того хліба, і сам там пропав, і так 
остались гроші, ніхто лшш нп и<шользува(в)сь. 

(Стан. Шкурииська. 9. III. 94. Записав Хв. Гр. Півень). 

2* Етіїо^ряфі’ішіЬ Збірник т. II. 
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27. Кубань — золоте дно. 

Наслухались російські*) Москалі, що аа Кубані золоте дно: гроші — 
хоч лопатою гриби, іх, мов, там і кури на клюють. Заманулось їм роз 
богатїги. Пішли копії на Кубань, і тільки що нирнстушіиі гряішцю Ку¬ 
банської ббластц, коли-се — лижпть сторубльбва бомажка. Один Москаль 
зараз же хотів її пишіть, а другий до його кричить: „Незамаіі! Пусті, 
лежіт! Нє стбїт рук марать — із-за такіх иусьтякбв пагіватса: дальше 
пайдьбм — ббльше найдьбм!" Покинули вони ту бомажку, і пішли далі. 
Ідуть воші та йдуть, ідуть та йдуть. Ідуть вони день — ніша, нічого, 

ідуть другий — ніша, третій, чнтвертий — нила тобі іш гри ця! Харчів 
у їх ни було, принада зароблять гроші по людях. Поробились воиїї там 
скільки — нп солоно здалось їм. От той, що ші вплів брать сторубльовки 
і каже товаришеві: „Ні, мабуть, ходім, брате, візьмем оту бомажку!“ 
І пішли вони Коли до того міста — а бумажку вже кат спік. 

(Катериподар. В верееиї 1895 р. записано мною від мирового судді' 
Степана Харламповича Слабізьйона). 

28. Чого люди родить ся то біляві, то чорняві, то рижі. 

Два парубки зійшли ся до-купи та й розмовляють: „Ти ни зпаі'иі, 
Стицькб, чого люди родять ця то біляві, то чорняві ?“ — „Як ни 
знаю? •— Знаю!* — „А чого?" — „Тогб, що одні родять ця в день, 
і другі в ночі". — „І справді, мабуть, так! А рижі колії?“ — „Рйжі?" 

— «Еге!* - „Рижі теж у день, тільке тоді, як дуже жарко". 

(Катерииодар. 1895. Записав О. 10. Півень). 

2.9. Отак як бариня — свиня, а як барип — собака. 

Мужицька свиііії вийшла на улицу (!) і пішла кпімо барекого двора. 
Вареній (') собака углядів, і вискочив за двір, та й здогнав її і порвав 
дуже здорово. Мужик роенрдйв ся иа барииа і подав жалобу мировому 
суду. Мировий ішзива иа суд мужика і біірииа ЗО чи(сла) января. Діждав 
мужінс тридцятого числа, устав рано, поснідав гарно, і накинув на плечі 
яргачнну**) і нішьок. Зайіиьов до свідйтиля, і пішли собі помалу. А барин 

*) Чорно мор І а стаповддть Росою яко супротилежність Чорноморці. 
ш) У В. І Длля: „бргЛгь — тулусть пліт яалагь изт» жереби “їй хі*, льокгшо- 

вмхі,, козульях.ь, сурочміхт» и лшішх'ь короткошерстьіх'ь шкурі», ШСрСТЬІО шружу*. 



ЧОРНОМОРСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ п анекдоти 27 

устав у шість часбв утра, закусив гарно, пашів ся, і звилів кучирю за- 

пряпй каляску. І сіли с баринею в двох і поїхали до вирового. ІІри- 

їажають туди в дев(’ять) часів ут(ра), а мужик уже був там. Уходять 
у камору. Мировий суддя уже сидить за столои, а вужик стоїть посеред 
камори, і росказує, як собака порвав свлпго. Барин і бариня уходять 
і стають: барин став по праву сторону мужика, а бариня но ліву сто¬ 

рону). Мировий су леть (!), потім чита решеїііє: „Барип долана уплатить 
мужикові за свипю двадцять руб,“ Барин тут-же вийми, гроші і дай му¬ 

жикові. Потом і пита: „Ну, скажи, пожалуста, як він її порвав?* Мужїік 
і каже: „Та як же порвав!? Моя свиня ішла не далеко от вашого со¬ 

баки*. Потім зирк у стброиу та й каже: „О-так як раз, як оце ваша 
бариня — свиня, а ви — собака, і ваш собака кйиув ся, і порвав її. 

Барин із стида вискакує із камори, а бариня за ним, і сідають па ко¬ 

ляску і в’і,ж)жають доскорій. А мужик скинув шапку, і подякував ми¬ 

ровому судьї, і виходить іс камори і іде евоїм путей до-дому. І копець. 

(От. IIIкурииська. 9. III. 94. Записав Хв. Гр. Півень). 

ЗО. І юс ті папи плюють. 

Прийшов пьяшій козак до-дбму, сів на лаві против двирей та ії кри¬ 

чить: „Жінко! Стара!* — „Чого?* натає жїика. — „Одчини двері!* — 

„На що?* — „Та от чини, стерво, двері І “ Жінка одчинила, сама стала 
коло двирей, та й дйвить ця, що буде далі. — „ТьфуІГ плюнув козак 
з натугою, а слйня й повисла на бороді. — „Тю, дурний!" розсерди¬ 

лась жінка: „Скавйв ся чі-що на старість литі От діти поприходять, 

сліяти муть ця, що батько здурів!" — „Мовчи, стара! Що ти тямиш? 

Це я но-панському*. — „Дббре по-панському, гидкий! Глянь: усю бо¬ 

роду заплював!" — „Ннвже? Оце, бодай чорти його батька! І як ті 
паші плюють, що аж за двері?" 

(Катеранодар. 1895. Записав О. 10. Півень). 

31. Сліпець Обертає за жінкою багато де-чого взяв. 

Зійшлись два слідці та й балакають: „Здоров брат!“— „Здоров?" 

— Чи оживив ся там Обиртас?“ — „А. як же!" — „Чи він жо що 
й ііутвеаьке забрав?" — „НІ, нічого: товстенька, кругленька; тілько на 
одну йогу трохи наляга, а другої вбвеі ішла". — „Дарма. А чи йоиу-ж 
таки що-иебудь і подарували?* — „А як-жп! Подарували багато де¬ 
чого ! Зараз дали таку цаддцю, що як удариш одну собаку, так на два- 
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падцять вулиць собіікп виздихають. Та подарували кобилу таку, що як 
скажіш: по! так і їде, а як: тиру! так зараз і стане; та од села 
до села дорогу знає і до кожного двору та все й яовиртає; а як поло¬ 

жить па ловбзку дванадцять мішків порожніх, так ще з гори й бігти ме. 

Та дали ще торбу з дванадцяте пирогородкамн: на борошно і па ннбо- 

ротно, на пшоно, на вйишоно, на сало, на внсало, на хліб, па вихліб, 
на сіль, вйсіль. 

(Катерпиодар, 1805. Записав О. Ю. Півень), 

32. Розмова в глухим. 

— Здоров, ІсаюІ — Чайок шукаю! — Чи ще жив — здоровV — 
Та вже четвиро найшов! — А чи благополучна жінка ти дітки? — 

А чорт їх иііїма підлітків! — Тіо, дурний І Чи вас багато таких ду- 
раків? — Та чотйрі діжки мати ваекркбла! 

(Катерпиодар. 1895. Записав О. 10. Півень), 

33. Ще розмова з глухим. 

Іде раз козак волами по сіно. Його нагаші другий кіньми. Порів¬ 

нялись та іі завели таку балачку. — Здоров, куме? — Хто? Я? ■— 

Е (— еге)! — Здоров! — Де ти, куме, їдиш? — Хто? Я? — Е! — 

По сіно! — Де ти, кумі1, живеш? — Хто? Я? —Е! — Біля річки! — 

Прощай, куме! — Хто? Я? — Е! — .ПрощайІ 

(Катерпиодар, 1895. Записав 0. 10. Півень), 

34. Иврва жінка і друга. 

Як була у мене жінка покійниця Хівря (царство їй небесне!), то 
було як наїшче хліба, то я як їду косить та зайду до криниці, та вкину 
його в криницю, то він так на дно і сяде. То я до обїда покосюсь та 
прийду до криниці, вйгягяу його, так він саме розмокне: так сядам і по- 

обідаїи с сілью (! і добре. А як оцю стирвяку Хймку взяв (хан їй 
гнкне(ць) ця, як собака с тішу вірве(ць) ця!), гак вона як сішче, так 
таке: дивй.ціі) ця здорове, а вбаьмиш в жменю та здавиш, так на один 
ковток шша; а пустиш — воно у п’ять надве(ць) ця; а в криницю іші- 
няш, так воно возьме -— низабарбм і росплпве(ць) ця. 

(Катерннодар. 1894. Записав 1. С. Нестоцькнй). 
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Зо, Не вд я чі 11 (ьі чол о в гк. 

Дочка жалуєт(ь) ся матирі на свого чоловіка. „Сьогодні спнкла я, 

мамо, па сі н^х, як мйлнй дух; він же, сукна син, узяв його та як ударив 
мене міжі-нлнчІ, так усе-равно, як каміїлоку ю* 

(Катерино дар, 1894). 

36. Що козацькі немазані колеса вимовляють. 

Як у козака вії довго нимазанип, так він дуже скривить. Як при¬ 

служать ця, так нередиі колеса паче вимовляють: „Хазяїн, дьогтю куші ! 

Хазяїн дьогтю купи!н А задні: „Лучче провить, чим дьогтю купить! 

Лучче пропить, чим дьогтю купить Iе 

(Катерииодар. 1895. Записав О. 10, Півень), 

37. Так ніколи, що не знаєш, па яку ступить. 

Тут же як ніколи, як ніколи: і до церкви гонять, І ДО чиря ДІЇ 
дзвонять, і пере нічки латать, і штани пакт її, і хату сватать, і куму мазать, 

(Катерииодар. 1895. Записав О. Ю. Швінь). 

38. Сєм((фунтова чавунна ждаля. 

Як була с турками війна, у нашого царя не достало грошей. Він 
почав позичати ся по купцях. Всі-ж купці давали тисячі: хто одну, хто 
дві, хто п'ять тисяч, а один купець дав тільки п’ять карбованців. Коли 
скінчилась війна, царь поплатив усім купцям гроші і поприсилав їм 
медалн. Звернули п’ять карбованців і скупому купцеві, і разом прислали 
йому чавунну медалю иа сім фунтів е таким-же наказом, як і у вас па- 

писано, щоб він нікуди з дому не виходив без сеї медалі, а щоб нове іди 
чіпляв її на себе, 

(Катеринодар. 17, II, 90, Подав гимпазнет Сл-йоп), 

39. Копець! 

Ьвнміть, пожалуста, бо ніколи брикати : треба ще Й на той краб 
махати, і тая люди ни гуляють, сіль на и[6со міняють. Оце нам качка, 
а міні бубликів в’язка! 

(От, Піку [пінська 9, ПІ. 94, Записав Хв. Гр. Швінь). 
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ПАРАЛЄЛЇ Й УВАГИ. 

До N х 
Шмятаю, іцо сю казку я чув в Воропїжчинї в 60-их роках з тою 

лиш одніною, що там, замість жидівського, оповідалось про старовір¬ 

ського Бога. Тоді оповідано, що старовірський лід своїм парафія вам казав 
у церкві проповідь про ті часи, „калі нй била, ні неба, ні землі, а стаялі 
адьиі длетьнія* Наш чоловік, переховуючись тут-же, на се одмовив: 

„А на чому-ж, батюшко, стояли платні ?“ Збентежений піп не став далі 

казати лроповіди і звелів замкнути чоловіка на піч у церкву. Далі казка 
йде тако-ж, як і в поданії мною вариянтї, Порїви. Ктпоґр. Збїрн. ст. 10, 

VI: „З подриґанієї*. 

До N їй. 

В. І. Даль в своїм /Голковому Сдоларі* каже: „Гуменце в ста¬ 

ровину вистригало оя на пбстригах при дорослостн паробка взагалі; 

тенер-же селяпе, що схиляють ся до старовірства, особливе-ж Ниже- 

городцї, вистригають гумсіще*. 

До N З. 

Відповідний варнянт, доданий мені Павлом Коистаптшювнчем Тара- 

еївськил з Бориеівської волости Валуйського повіту, мас заголовок: „Ша- 

ладуцькяй Бог*. Сей Бог є не живою, як у Старо щербині в цї, але мБ 

тичкою істотою, і ідентифікуєть ся з дияволом. Опис його: „Чорний 
та у шнрс(ь)тІ, кудлатий*, Він виносить із шаплика усім, хто чого хоче 

і скільки хоче. Коли тон Бог раз виліз з шаплика, наш чоловік „як ма~ 

слонув* його макогоном, так він і „булькнув" у шаплик. Олріч того 
сей-же чоловік укинув у шаплик грудочку ладояу, після чого Бог не 
міг уже вилізти з шаплика, поки шалапути не порені нили воду на сь візку 

і не викинули геть ладояу. 
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Такий-же варнянт я чув і в Катерішодарі р* 1893 від коаака Пол¬ 
тавської ґубернїї Івана Дяченка, пад 50 годів, письменного, а тою лиш 
од міною в опису Бога, що вій є „на курячій ніжці"* 

З поводу будування Вавилонської башти 11 К, Тараоївський пише: 
„В мирі балакають більше, чим на півтори сбтвї язиків, і всі цї язики 
розділились на сімдесят сім вір. А ваш які послі Спас йти ля стали сво£ю 
вірою жить, у тих ирнстбла нима у Ярусадїші. Наиршіір ось: у старо¬ 
вірів, хлисту піп, шалапут, м а лякані в ї про чнх у Я русалії мі нристблів ними, 
потому шо воші Богу кн вірують, а шдчиияю(ць) ця воші бутто Сатані". 
Черев те І]. К. Тараоївський зве їх „сатанськима вірами"-1} 

Те-ж зі слів старого діда пише другий мій молодий кореспондент 
з станиці Динської Катер н иодар о ь кого відділу, Юрий Спзов: „Казали 
старі люди, шо на світі 77 вір, і прийде доба, коли абире(ць) ця 78, 

і з тібі віри вийде Анцйхрист. А сімдесят восьма віра вже давно є. От 
мої два сукнин сшш одцурались од Бога, церкви, батька: клаияю(ць) ця 
такому-ж чоловікові, як і самі (сиві бреміеви хлпстувй) \ 

Розуміють ся, присутність у Старощербияівцї і Дииській, яко Бога, 

„такого-ж чоловіка, як самі" хл петунії, не сприяє далекому одхилянию 
казки в сферу мітольоґіі 

До N 4. 

На теж питання: „Чом жиди не їдять свинини?" дає відповідь 
лєґенда Чубипського (І, 49—50). З тої лєґенди, жиди хотіли допевни¬ 

тись, чи справді' Ісус Христос є Богом, Задля сього вони сховали під 
ночви Жидівку и просили його відгадати, що там є? Вів відповів: „Під 
ночвами свиня", і відтіль справді вийшла свиня. 

*) Б прав * сатанг ькі вїрп“ нагадує отеє місце в жнтю св. ве¬ 
ликому ч єн пка Юри я : оі гї; то огуаХрл, /лі сф^о 
огаОі'с £ іфо: Гє&русо^ /л( ті у £ш;хЬу тйу еЗ&Хшу, [улі] тф ’АхсХ- 

ахе7‘ дії єі Оіоо /лі оє /рг{ ті^т\Ух\ тоис ау&ршїгоо;. /лі еой-іші; тЬ т?пй\ш 
ті таерарІясу то ауяХрл тоб 1 АтгоХХшуо^ \Ь(оV* ож £Ї|л: обМ 
ої р.іт’ £р,оу, ’аХХ’ єдт£7 /Хг,6туЬ^ £ 107 обр/УЗУ /ЛІ ТГ(7 /Лі 

£ тобтои (лі- Ь Хріото^, ои та тхаута і-топ^У, се а^єЛої абтоб суте; 
ітгоотітяї /лі БаірлУЕ; оуорлІГір.ЕОл. /лі тхХяуіїу™ еі г^аі; оІ ауїрмтге*. 
ГЕШрфо^ еітхеу' /лі є! ои/. істе л)ео(, ол ті тіХауаТЕ тебе ау-Оритхси;; ттйс оі 
тоЛ|/іт£ ихорі7£17 є[лоі Т(0 ообХ(і) той О-гоб істота ш£е; /лі ои/ тм Хс^й) тірау о^ 
Е^Е/ЕТО рІ7ЛС, /лі Е^О^ОЕУ ТО ЙаірІУІОУ ХфОУ* 07Уг! [Л0£, СУ//! |ЛОЬ Хл£ £7{>7О 77/7X2 
СУУЕТЕСОУ ТІ Ії£оХ/ УгІАу Є7ХІ ТГ(7 7^7 /ЛІ {777£Тр([}у]0/У, ТО О/Ї^ШОУ ТОУ ТірЛЗУ 
от/7ро7 тгоф/ута то7 афоу, (А Н. Весел оискій, Разнская в'ь області! русек, 
дух, стих*, її, 18(1—7;, 
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В ва риніт-ж Валуйського повіту, поданого мені 1К К# Тарасївськии, 

жидівку заховано у піч, закрито заслінкою і замазано* Ісуе сказав, гцо 
там поросна свпии, і ее була правда. 

Ґурнйцї загодовуяаниє свиней до Нового року (= дня ев. Василя 
Великого) вияснюють тим, що їх поблагословив уживати иа їжу сей 
еьвятий. Задля доводу наводить ся подана миою леґенда про Іеуса 
і Магомета в тою одміною, що Ісуса заступає св. Василь, а воду в бур- 

дюгах — вино. Через те жадеїт Ґуриєць не обходить ся па Новий рік 
без евиншш* 

У Вірмен!в Бакинської їуберпїї в лєїендї, замість св. Василя, стоїть 
також Ісус Хрнстое, а замість вина — молоко (Сбораик'ь матеріал овь 
для описані я м'Ьетност. и племені. Кавказа, XVII, отд, II, стр. 17). 

Про жерело води від удару св. Юрия ратищем по каменю опові¬ 

дають Осетини Ленджерської гроілди н Еечоисьіай наддані (А. Н, Весе¬ 
ло вскій, Разьіскапія вт. області! духовнаго стиха, П, 54). 

До речи скажу тут, що Чорноморді більш од Валуйчан лають ся 
йв віруи та „в душу“, і що „бусурмени*1 в сих лайках займають перше 
місце. Ось зразки чорноморської лайки, нечувапої мною на Валуйшдпї: 

„Бісова віра! — Бісова нивіра! — Бусурменська віра! — Хамська 
віра! — Бісової душі віра! — Бісової нивірк дочка! — Иродової віри 
дочка! — Бісової штірн падьлюкаї — Махамед, сукіш син! — Като- 

лнська душа! — Махаметояа душа! — Бо „в Турків та в рашої тварі 
иима душі: їх одна пара**. 

До N 5. 

В варіглитї слободи Попасної Богучарського повіту, поданого мені 
селянином-хліборобом Антоном Антоновичем Суботою, Каїн і Апель по- 

бились; Авель заховав ся у солому, а Каїн пішов волам давати і на- 
штрикнуп Авеля разом з соломою: тим-то „на місяці два чоловіки: один 
у-горі, а одїш у-нпву, у соломі**. Порівн Чуб, І, 7—9, 11. 

До N в. 

В подібних до подіваної білоруських казках (Е. Р. Романові», 

Білорус. Сборв, IV, 11 — 12, 160 — 102) бідний чоловік прислугуеть ся 
Богови і сьпятіш не перевозом через греблю, а пусканням иа ночлїг або 
сніданням, при чім Бог засилає вовка до сього бідного заїсти в однім 
разі підсвинка, а в другім кобилу. 
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• До N 7. 

Ся лєґенда, улюблена народом, має багато в ар па тік, в яких поиі- 
шаао кілька мотивів. 

1. Чуб. І, 153—154, 

2. Чуб, II, 329—333, В сей варпяпт входить згадавші угорі мотив 
про иочліг і вечерю (замість снідання), І в сім разі Бог засилає вовка 
по порося до бідної удови, що пустила ночувати Бога з сьвятим 
Петром. 

3. З Богом і сьвятимп ходить но сьвіту піп. Ночлїг у корчмі. Тричі 
вибитий тут пяиннн не сьвятий Петро, але піп. Чуб. І, 158—159. 

4. В моїм рукописнім варпяптї з слободи Тпшапки Валуйського по¬ 

віту сей мотив номішанай з иньшим, наведепим у Чубинського (II, 528— 

530) і обробленим у Василя Чанченка в віршовій формі, п. з. „Чия ро¬ 

бота важча" (В. Чайченко, Казки. Київ. 1891. — Книга казок (його-ж), 

Одеса, 1890, от. 45). 

5. В рукописнім же варияптї з слоб. Лушииківкн, Острогожського 
повіту, апостол Петро просив у Бога зробиш жівок старшими од чоло¬ 

віків через те, що вони, як чоловіків не було дома, не зважувались без 
їх дозволу пускати на ніч подорожник. Бог так і зробив. Коли після 
сього жінка вибила св. Петра, він зпов просить Бога настановити чоло¬ 

віків старшими. „Господь сказав: Ну, нихай вони у суботу старші. От 
типер і заміть: як субота, ти нічого іщ говоріі: вона тобі очі видпре". 
Бо їй у суботу „ніколи": то миє, то підмазує, то підводе жовтою глиною. 

Подібний сьому, але мспш докладний варияят я маю з Богучарського 
повіту. 

До N 8. 

З казки, записаної П. К. Тарасївськиш у слободі' Тпшапіц Валуй¬ 

ського нов., за те, що аи. Петро „отказав ся“ од Спасптеля, „ходив він 
на ціле літо у ліс прясте (!) вовну (спокутовае свої гріхи), і ото його 
там тяли комарі11. Через те його й малюють блідим. 

До N 9. 

Відповідна казка у Б. Д. Гріпченка (Отнографіческіе матеріали, 

собр. ви. Черииговск. ц сос'Ьдп. губ., І, 122) п. з.: „Відкіля взяли ся 

Литвини". 

До N 11. 

Варияят ееї казки маю від II. К. Тарасївського з Валуііщппи. 
ЇІгорій, в сім варияптї, в лїсї, коло багаття, призначає, якому вовкові: 

З Етнографічний. Збірник чс* И» 
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що з'їсти. На сам кінець каже кривому вовкови*) з'їсти чоловіка, що 
оддалеки підслухував. З ляку чоловік виліз па дуба. Дванадцять вовків, 
з црозьби кривого, ставиш один па одного, сил кують ся досягти до чо¬ 
ловіка. „Спідній, саме кривий, як уклякне із ніг, а ті веї і подитїли 
з його па землю41, і розїйшли ся. Оловом сказавши, тут повторяєть ся 
всім відоме її мотив про шевця (або кравця) і бідного вовка. Після того 
кривий вовк і з'їв призначеного йому чоловіка на луках, де він ночував, 
чумакуючи з своїми селянами, „Значить, яка йому смерть була пазпачина, 

такого І вмер", 

Одмінн сього мотиву наведені у II. С, Бфпмепка, в його статі: 

„О Ярилй, яшческомь божествгЬ русскихт, славянь", в „Зап. Имнерат. 
Гусок. Геогр, Общ., по отділен. атнограф,, І, 91—94, 

До N 12. 

Юриїї, як „вовчий Бог", в розповсюдженим руським мотивом. У слаб. 

Борисївцї Балуйськ. лов. день св. Юрия, 23 квітня, зветь ся „вовчий 
вразник", Я маю лєґенди про Юри я такого змісту. 

1, У „звощика41, котрий одбпв у вовка вівцю, коні пристали. Св, 

Юрий погрожае віддати коиий сього „звощика" своїм двом „білим со¬ 
бачкам" (вовкам), але по дровьбі милує, (Ол. Борисівна), 

Порівн, Чуб. І, 171—172, Ефим, Ь. с. 91—96, 

2. За те, що „охотиик охотив ся" но вразниках, коли ще люди не 
виходили з церкви, св, Юрий хотів зацькувати вовками охотникового 
собаку. Собака убив сірого вовка, а з білим довго „вожжав ся", не 
змігши нічого подїяти, Юрий спинив їх, заборонивши ходити по вовків 
по вразниках, а сам „хто-зна-де дїв ся", (Слоб. Борисівна Бал, ішв«), 

9, За бідним чоловіком по дорозі слідкував вовк, і тільки тоді трохи 
спиняв ся, коли чув па хуторі гавканнє одної собаки. Сю собаку, „худу 
та нагану", той чоловік вишукав на пошлшщї, признавши її з гавкання, 

купив у господаря і почав з нею ходити на вовків. Раз він стріває св. 

Юри я з дванадцяти вовками. Юрий спускає по-єдинцю всіх своїх вовків 
бити ся з собакою, а той усіх вовків давить. Юрий дарує мисливцевії 
усіх подавлених вовків, ї закидає: „Як я вовків пустю у ватагу, то вони 
воеьмуть по одній (віщї)} а не беруть усіх", а „ти ші знаєш чести: 

травиш одного і скільки патрайпць ця", (1893, Слоб. Россош Остре- 

ганського повіту. Подав сел, Лаитеж, Якович Череватенко, років 19). 

Про св. Юрпя вельми докладні відомости дають ще: І) Кпрпич- 

никова, Св, Георгій п Вгорі Й Хробрнй, Жури. Минист. Пар. ІІросв. 

*) Кривий вовк (або вовчиця) <з удюблевим к&зочвим мотивом. 
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1879, XII* 1880, І и II, і 2) А, 11. Веселовекіщ Рашскааія еіс. II, 
1—227. 

До N 13. 

І- ^ Чужинського (II, 308—322) казка про Наетасию Прекрасну 
помішана з пкьдшми мотивами. Проводирями тут, замість свв, Пяткжір 
і Миколи, три баби і св. ГОрни, а заміето Нечистого — Білий Полянин* 

Епітет Полянина: Білий нагадує маленького, сивенького, борода¬ 

того ДзЬЬьт/-ЛейеЬзьку білоруських замовлянь (Романові Білорус* Сборн. 

V, от* 104, NN 263-200; ст, 105, NN 208, 270, 271; ст. 173, N63; 

от* 174 NN 64, 05: ст. 145, NN 66, 68—70). Лебедина (?) — україн¬ 

ських (Чуб- І, 112), а такс-ж казенного Діда на ніготь (або: на кулак, 
маленького), бороді/ на лікоть (або: тга сяжевь (Чуб* II, ст* 83, 232— 

234, 238), що Уявляють ся переонїфікациєю морозу. 

2* В білоруськім замовлянню (Е. Р, Еамамвг} Білорус. Сборн., V, 

ст. 29, N 95) також згадуєть ся „слушная (!) панна, скорая ньішпва- 
ньица, Настя Іірикрастя", 

3, Про Анаетасию, як переодїфікацню св. Недїлї, див. А. Н. Весе- 

ловекіщ Рашскааія вгь області! русекаго духовпаго стиха" VI, 9 —12 

і його-ж Опьгги по иеторіп розвитій христіанской легевдн в Жури* Ми- 

ішет, Народи. ІІросвіщ, 1877, Февраль. 

4. Б моїм рукописнім варпяатї з Валуйського повіту, казка про 
Наетасию Прекрасну нагадує казки: Чубинського, II, ст. 24—35, NN 

0 і 7 і Оснпа Роздольського: „Христова нохресннця" в Етноґр. Збірн. 
І, 92—96. В варияптах Чубинського героїня вимінює у царицї або в єї 
матері-лиходійки вибрані свої очі за вишивані хустки, у Осіша-ж Роа- 

дольского сього мотиву зовсім нема. В моїм варнянтї Настаспя Прекрасна 
є царською „нохреснпцею" (хрещеницею). Вона вимінює свої очі у ца¬ 

рициної матері (а своєї мачохи) за дві скованих з єї прозьби ковалями 
тарілки „ловких-приловких", що „як сонце сяяли". Спадайнє з очей гнилої 
повязки в подаваній мною казці відповідає звертапіпо очей і прозрінню 
по наших варияитах. Порівнюючи гаптованиє Настаеиї Прекрасної з гап- 

тованнєм „Зорі-зоряниці" (Роматвг, І. е., V* ст. 66, NN 75, 76, ст. 78, 

N 149, ст. 84, N 175; Майнову Ведикоруескія заклинанія, NN 142, 
146, порівн. ЇЬ. NN 140, 144 ; Ефітенко //. О., Сбориикі» малорусскнхгь 
заклинаній N 74), і зіставляючи се гаптованеє з блискучими, як сонце, 
тарілками і иньшпми мотивами казки по всіх єї одиіпах, можна бачити, 
що Иастасия Прекрасна є одним з иереонїфікаций в соняшніц сфері. 

Гл. також А. Н. Веселовскіщ Разьіекаиія еіс. VI, 119 — 121. 
Б румунській балядї, коли Йован-Йоргован (= Іван-ІОрий) ви¬ 

зволив дівчину від змія, розрубавши його яа дрібні частки, визволена 
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дївчина заговорила. „Виведи мене (з лісу) до села, щоб знайти мені 
сестер, тоді я буду тобі жінкою (Веселовський, 1. с., II, 148). 

о. Подаваний мною вариянт про Настасию Прекрасну єсть єдиним, 

відомим мені варіїянтом, де заміето цариці або царициної матері-лихо- 

дійки, з’являєть ся батько-лиходій і до того ніп. Така завіна є цілком 
натуральною. Народні твори часто зображають лихих нітичиих осіб 
простоволосими; такими-ж зображають ся і відьми (Гл. II. Ивановг, 
Народньїя разсказм о відьмахі и уннрах'ь, Харкові, 1891, ет. 9, 22 

еі раззіпі). В слободі Борисівцї Валуйського повіту держить ея иовірка, 

що в хмарний день кожна жінка, як-що буде „світить вояосьсям“ на 
дворі, так само як і відьма, може розігнати хмари і заподіяти засуху. 

І піп є лихим чоловіком в пародних переказах через те, що він є про¬ 

стоволосим. Забобони про пещасяиві стрічі з попом виходять з сього 
саме жерела. Доказом сього може бути, між ниьшим, таке зіставлена*-: 

простоволосих або їх родичів в великоросийськім замовлянню: „Научите 
меия, раба Божія ЇМ, пастуха, оградьі и оборони ставить кругом евоего 
стада... оті... біеа и бісвхи... оті чериеца и чериицьг... оті попа н по- 

падки худого глазу, оті діякопа и діякоїщци, оті діячка и діячпхи, 

оті повомаря ц иономарихи, оті иросвирпи, оті ді вки-ир о сто во¬ 
лоски..." (Майковг, Закл., N 285). 

Зо слів А. Н. Веселовеького, „обростаинє тіла волоссєя є зверхніш 
виразом внутрішньої нечистоти, мряку, невіри". Сестри ов. Юрмя побу¬ 
сурманені, сичать по зміїному. 

Полоса на нихі какі ковпль-трава, 

А тіло на нихі какі скора яловая. 

(А. Н. Неселовскій, 1. с. II, 144—5). 

Ногайці сел. Маисуровського, Баталпаївннського оддїлу, Кубанської 
области вірують в істиованиє духів, званих сіпауш, що живуть на 
могилах, мають довго волосе і своїм поводженням нагадують укра¬ 

їнських злиднів (Сборк. матер. для он. міст, и плем. Кавказ» XVII, 

отд. II, ст. Ю). Білоруські злидні також „косматьія" (В. Р. Романові, 
Білорусекій Сборникі, IV, р. 49). 

Б небесній епістоли Евстахня, аббата Де Паіг, що прийшов з Нор¬ 

мандці до А цілії р. 1201, зазначено: Нос Дісо уоЬіз, Могіе тогіешіпі 
ргоріег Дієш Но ті пі сніп запсіит, еі аііаз Гезііуііаіез вапсіогиш Ме- 

оішп, ^иа5 поп сизІоДІІіз; тіїіат уоЬіз Ьезііаз ЬаЬепІез саріїа Іео- 

пит, саріїїоз тиііегит, саиДаз сЬатеІопті, еі ііа египі Гате- 
Іісае чиоД сатез уезігаз ДеуогаЬипІ; еі уоз ДізегаЬШз Ги^еге аД 
зерцісгиш (= зериІсЬга) тогіиогшп, сі аЬзсопДеге уоз ргоріег те- 
Іат Ьезііагит (А. ВеселовскШ, Оянти по псторін развитія христіян- 
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ской легенди в Жури. Мин. Нар, ІІросв., 1870, нарть, ст. 77 = СЬго- 

піса Мадівігі Кодегі йо Ноуєйєпє ей. Ьу ЗіиЬЬз, рр. 107—109). 

0. Св, ГІятніщя в поданій мною казці з’явлиєть ся иоказчнцею 
шляху. Такою-ж нона є, разом з св. Понеділком і св. Середою, і в казці 
Чу(пінського (II, 324—320). Мотив сен можна вияснити побічними відо¬ 

мостями. II. К, Тарасївеькиц ннше мені': „Настоящин сон аря не при- 

вирзець ця, а новеіда парнд я кою-ші будь причиною. І справи дляві сни 
можно тіко бачить пирид иириміною жисти і т. н. їх ни кожнії день 
можно бачить, бо кожна день верзець ця, шо попало, а настояіций сон 
бува під ноїшдїлок, під сериду і під пятнпцю. Тоді все побачиш, і можио 
розобрать, к чому воно". 

З відомоетли же мові матерії (03 годІв, неграмотної з рецидивизну), 
під иятницю тільки „ ви хороші сни збуваюць ця, як шо при верзець ця 
під нятницю нагане". 

Без сумніву первіетнпм е забобон, поданий матірю, а не Тарасїв- 
ськнм, бо згадані їм дні' вважають ся „чорними", „злими". 

У кожнім разі думка нро переміну життя, показану віщим сном під 
пятницю, натурально злучавть ся з думкою про подорож, викликану сею 
переміною. Таким чином могла повстати св. Нятнпця, яко помічниця 
подорожніх. 

7. Микола-угодник ученими трактуєть ся більше як помічник ван- 
дрівців на морі, а не на суходолу, а проте поміч Миколи подорож¬ 

ньому, загрузлому з возом у грязюці, засьвідчена улюбленою народом 
казкою {Лфанасшіг, Народшля русскія легенди, N11; Якушкинг, Лі¬ 

тописи русе кой лптератури, т. І, отд. З, ст. 116; Романові, Білорус. 

Сборн., IV, 15; також Еидеп вскпеїі, Запеі Кісоїачз, йог Неї! іде Ві- 

ясЬоі ипй КіпйсгҐгсшій, Неї! І, з. 33 = Е. П. Лничтт, Микола угод¬ 

ника, н св. Николай в Заи. Нео-филолопічеек. Обіц., вьін. II, N 2, ст. 43; 
Трупові, Понятія крестьянь Орлове кой губ. о природі физической н ду¬ 

ховно» в Зап. Иипер. Русск, Геогр. Общ. по отд. Геогр., т, II. 33), 

з котрої повстала приказка: „Микола па морі; снасаеть, Микола мужику 
возч. подамаетг" (Даль, Пословнцгл русск. народа, 1879, І, І І). 

редактор „Кубан. Обл. В-Ьдом." В. В. Скидан росийських „вічних 
жидів , що за-того все своє жнтте перебувають у но дорожи, бачив 
а о б разками Микол и-угодника на грудях. 

Грнгорші Володимирович Лях, урядник кубанського областного прав- 
лення, оповідає, що його покійний брат-урядннк, відомий шукальщик 
„шкарбш , завиди виходив на розшуку ванне з образ ком Мпколи-угодннка 
Иіі грудях. * 
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^ мене, в рукопису, є лєґецда слободи Россоші Острогожеького 
повіту про іоскаля-злодїя, що, вийшовши на крадіжку коний також 
в обривком св, Ми коли па грудях, казав: „Вот как би кінь; Мікалаи 
пасобГл украсти, так я б на кан£, а оїі на міиб; я б їму тада бальшую 
сьвечку паставід (або: і аббм харашб було-б)Р 

Ллє треба признати, що мотив „Микола — поміїшшк иодорожнєму4 

в обох останніх разах помішаний з ииьпшми: „Микола сторож худоби1* 

і „Микола сторож шкарбів“, (Проти останнього мотиву я маю окрему 
лєґенду в Чориоморнї). 

З слів начальника межової части на Чорноморці Мнх. Бас. Орлова 
я знаю, що в чертежнін межової канцелярій у Москві стоїть обрав св. 

Миколи з написом ХУІЇЬго століття: „Сод'Ьланьї сій и Ризи ц Кивоть 
усердіемт* чи поїть чертежной межевои*', Там па кожен Миколин день 
(1)-го травня і 0-го грудня) правлять молебиї, Також роблять землеміри 
в Катеринодарі, Катеринославі і за-того по всіх росинських межових, бо 
їм часто припадає бути в подорожі з поводу межовання земель. 

0. Б. Аеїчков, згадуючи описаний бвґеном Ш не ллєм звичай німець¬ 

ких дітей становити на ніч черевики, щоб св* Микола положив туди 
дарунки,*) наводить вияенеииє сього звичаю шіьшпн вченим, Ігнацом фон- 

Ціаїерле, з водяного культу Миколи: „Я приймаю (каже Цінґерле) че¬ 

ревики за символ човна або корабля, бо корабель і черевик близькі 
образи(1. с, р* 20), 

Коли вже тут треба бачити символ, на мою думку, радніше можна 
прийняти черевик за символ шляху або по до рожу взагалі. Тут до речи 
буде згадати, що для нашого часу (але не для далекого часу наших 
прадідів) річка (наіїбільше-ж Дунай), море наших пісень, особливо-ж 
обрядових, стоять символами шляху взагалі, навіть вулиці (Чуб. V, 

201—‘202, поруч, Рудчен. 219, також Чуб. IV, 73, V, 554, Голов, IV, 
248, Ваїкіошп Де Соигіепау, II, 21 сі равзіш). На се зовсім не звернув 
уваги О* О. Потебня в своїх „Обьяснеяіях малоруеских и сродиих с иимн 
П4СЄИЬ“. 

8* Ростуче дерево, яко символ но мешкання людей, часто вживають 
ся в українських піснях. В такім значінню треба розуміти колядчаие 
дерево, що має „три користонькп* (= челядь господаря\ але се зна- 

чіннє дерева частїйш затьмило ся пізнїишпмн переробками колядок. Ви- 

разнїйше дерево и сім значінню можна бачити но великоросийських народнїх 
піснях. Наприклад у Б. Варенцова (Сборник'ь несень Самарекаго края, 

*) На Чорнокорії? малин дітям просто кажуть матері: „Митії хату: Ми конай 
н них лот її дасть 1“ і потій а-заду кидають дітям доп факти (цукор ви) через голову. 
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Спб., 1802, ст, 131—132) полеш капне Івану піки - солов’я і його жінки 
Анпушки — солов’юшкп (живих, а пе літичних осіб) е куп; калиновий, 
кущ сереберпковий (сереберпка = Коза сапіпа її.); у Василя Попова 
(Народньїя н'Ьсни, соб рани я вг Чердьшскомт» уЬзд'Ь, Пермекой губ., Моск. 

1880, ет. 202) ластів чи по гиЇ8до ва кипарисі’ наведене, яко символ ви¬ 
сокого терему красної дівиці на крутій горі (порівн. тамже ст. 214—215). 

Мешканнє Солов’я-Розбійпнка на семи або па трьох дубах також 
усїв добре відоме з великоруської билини про Іллю Муронця і в укра¬ 
їнської казки в „Зан. о Южв. Рос.* Кулїша (II, 50). 

Порівн. ще Г,. Гршченло, Покинута у лїсї дівчина. Казка. Одесса. 
1890. 

9. ї країцська пісня також, як і великоруська у Попова каже: 
Да поїдем, братці, у чистеє поле, 

У чистеє поле купу ловити, 

Куяу в дереві, дівку в теремі. 

(Чуб. III, р. 283; порівн. IV, р. 582). 
1і французькій лєґендї дочку імператора Фапуїла, внука Аврамо- 

вого, сп. Ганну, рицар, з батькового наказу, вивів у лїс для забиття, 
але лишив її живою у гнізді лебедів, де вона й була внховаиа. 

^ румунськії! казці у діда з бабою украв малу дівчинку ґраф 
і заніс у своє гніздо, котре було недалеко від криниці з дванадцяти 
толовим змієм. Від змія визволяє ґрафенят і дівчинку архангел. Взагалі 
французька лєїенда і румунська казка вельми нагадують казку про На- 
стасию Прекрасну .(А. Н. Веселовскій, 1. с. X, 418—423 ~ Кшпйпізсіїе 
Мїігсіїеп, йЬегз. уоп Мііе Кгепіпііг. N X'. 

. Щ° Д° сим волики дерева гл. ще А. Потебня, Малорусск. народи, 
пісня по списку XVI В'Ька, 44—47, 

До N 14. 

І. Іл. Чуб. І, 200—203. Така-ж кавка з заміною дяка на саідата 
подана мені з Калузького повіту, а тако-ж оброблена в відомій Того- 
лет її шшстп 

„ 5 "0ЇІ-Жв » ВиЯщши від мерця-яретника, що 

по, КолГГ" ГИ ”.'0И“ра уйк‘“ » «мг. Яки» біжить на 

Ю!’С™И’ —і ИР™« 

3. З другого варняцту відтіля-ж, дяк-чнтач о-півночп іввртаїть ся 

««Ч» >*>..?££ 
«ояГаіг.^ -! яо „;„Р8УГа“' ‘ ПОи,Л“"“° ““«*• “ «-ИХ 
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До N 15. 

Гл. Чуб. II, 120 — 122: „Про лева, І цигана" і 123-124: „Циган". 
Через усї варанти переходить одна провідна ідея: розум переважає 
фізичну силу. 

Ся частина з польської лєґендп про св. Юрия за-того припадав 
до відповідної частини в казцї про цигана і змія ; 

\У уейпет тіексіс ка^піа Ьуіа \ус зшесіе — роуатуіі зід зток 
луіе1§:ойпу, со сей іка] тазгуско гуайаі. Су (!) Ьусіїе (!), су (!) ргозіе (!), 
кау іпо со Ьуїо, гагіа (!) ЬезЬууа, і пікі ти піс піе тоді (рогайгіс): 
аг (!) сі уиг (!) Ьгакіо Ьуйіці, І йо Іийкі зі? сіітеусії. Лий (!) піеуейпедо 
сіека (!) сішусії ту дагйгіеі, Ііагкп^І, — сЬгирІо ти № 2?ЬасЬ, і ро 
хузаускіт. Ьийгіе Ісг (!) г тіазіа исієкаїі, і їуїко ризікі зіаіу ро 
Йшееіе. (А. Я. Веселовскігї, 1. с, II, 131 = КоІЬегд, Ьпй, зегуа VII, 

р. 29). 
Заміну змія подаваної мною казки левом у казках Чубпнського, па 

мою думку, може вияснити ішзшс наведене : 

З румунської бал ляди збірки Магієпезси, Йовап-Портовая пригор¬ 

нув і поцілував визволену їм від змія дівчину. Коли-ж він, розпитавшись, 
діанав, що дівчина-царівна єсть його сестрою, говоре: „Гріх мені, що 
я тебе ііоцїловав... Закляли нас батьки з ревними слізаии; бути тобі па 
сході блуклнвою оленицею, а мені тиняти ся яко зраненому левовп", 

„Б житєписи св. Ґерарда, одного з перших християнських просьві- 
тптелїв Угорщини, оповідаєть ся про гетмава св. Степана, СЬапай’а, 

що він неред битвою просив помочи св. Юрия великомученика, і сні 
аррагиіі еі іп зотрпіз Гогта Іеопіз віапз ай рейез е]из йісепз 
еі: о Ното дт йогтіз, зигде уєіосііог, сапе ІиЬа, едгейеге іп ргс- 
Ііит еі зпрегяЬіз Іиит іпітісит. Коли Канад нрокппув ся, почув, наче 
йому прибуло сили двох чоловіка“. (А. Я. Веселовскгй, і. с., II, 148—9). 

Можна без вагання припустити, що убитого Юрпєм-левом змія на¬ 

родна фаитазия самого перевернула в лева. 

Таким же чином чорти, котрих виїдають вовки (Чуб. І, вин. І, 145, 

52, 50), в середні віки мали назви; іпіегпиз Іириз, Іириз уогах і т. н. 
(,А, Я. Веселовскгйу І. с. VIII, 029). 

Така-ж мішанина, на думку А. Н. Веселовського, в велпкоросии- 
ськнх замовляннях, „імена еьвятпх покровительок проти змій перене¬ 

сені па їх самих, і в’являють ся : з м 1; я Марен; М а р ь я, Марина 
и Катерина..." (1. с., II, 102). 

Висловлене дає підставу вважати подаваний мною вариянт пер- 

вістнпм проти вариянтів Чубпнського. 
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До N 16. 

Гяр /Л Д ГрииченкО) Зтнографнчеекіе матеріяліл, с обраньте вч, 
Черпиговской а сос'Ьдинх'Ь губ,* І, 144-145: „Від мідь, дід та лисиця4*. 

До N 17. 

В моїх матервялах а Валуйщиви дївчвна-Московка, заміето церкву 
„пошелевкалась4 у грахтир, у котрому, на помості, челядь грала в карти. 
Прийшовше до дому, дівчина реметвовала: „Ох, матіночко, там безбожні 
духовиики: як хватять Божиньку аа ножиньку, та так і проволочуть!4 

Казку подану Шнмченком „З лодриґаніем4 (Етноґр. Збірп. І, 10) 

я також чув на Воровїжчинї па кілька одмін. 

До N 18. 

Кращай від подаваного під сим N вариянт я маю а Валуй лиши. 
Взагалі ся казка в багатьох одмінах часто оповідають ся на Україні'* 

До N 24. 

Про подія землі між сьвятнаш гл, А* 77* Вессяовскїй, Разьіеканія, 

II, 89—90. 

До N 25. 

ІІорївн. Чуб. II, П 70—071, N 134,; Гринч., 9т Мат. І, N 115. 

До N 27* 

Думка, що Кубань справді є „золотим дном4, твердо стоїть на 
Україні, В легенді, записаній мною р, 1893 в слободі Роеоші, Остро- 
гожського повіту, є таке місце: „Прийшов до церкви, діївнць ця, аж 
там хлопців повна церква. — Яких, діду, хлопців? — Звісно, яких — 
лукавих І Які там квітки кидають на людей, і ото на якому квітка оче- 

ниць ця, той і засне. Думки наганяють на людей: він і па Кубані не¬ 

бу ва і за Кубаньню, про хазяйство свой думає та думкою багатіви, 

(ІІорІвн. слова дієш: „Квіт калиноньку ломить: Сон голбвойки 
клонить4. Чуб. IV, 210), 

До N 28. 

Про вилив соняшного сьвітла па цьвіт людей в мене більш нема 
зібраних казок, але я маю відомостн про довільне вилдржуванне птиць 

З* Втноґ|шфі1іаЮі Збірник т, П. 
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яа бажаний взорець. Для сього, а відомостей II. К. Тарасевського, на 
Валувщпш мажуть птичі яйця оливою, фарбують і знов мажуть, а потім 
уже п і де п дають під птицю для бїїсп джу в аняя, Щоб виплодити зол отії сто¬ 

млених голубів, яДвулйшнихи, ЯК шовкова хустка, мажуть яйця щучою 
жовтею. 

Що-ж до людей, той-же автор в прекрасній статі п. з. „Жіноча 
рахоба(ї (відомості! в народного акушерства) пише тільки про довільне 
надавашш дітям полу: „Причина тому, шо хто все водить дївчат, а хто 
хлопців, бутто така. Хто по-иервах, при зачину плода* прилабувнюїць ця 
до бабн з правого боку, то та — зачне сина, а хто з лівого, то в тиї 
буде дочка*,. Иу, все таки ясно доказать нільзя про це, шо од чого 
рбдюць ця хлопці і од чого дівчата бо об цім кажуть разно: хто каже 
так, хто иначе, Багато кажуть, шо це за ви сить од Бога; кому шо Бог 
назначе, те й буде. Та тіко тут можна думать на-двоє: Богові-ж ни 
нагляді ць ця на всім, шо хто роде. Бо на світі' багато раз ного жи нот¬ 

ного і гаду; І кажному як назначать, кому шо родить, так і сили ни 
хвате*. 

На початку 70 х років учні Воронїжської духовної семнкариї се- 

ріовно говорили про вплив „ирилабузнюваиня11 до жінки з того чи а дру¬ 
гого боку. Казано також, що „иршіабузнюішше* на ранішній зорі має 
вплив яа красу дїтен. Справедливість сказаного при сім лідлералась 
авторитетним іменем тодішнього професора-математика, що іде до мене 
нерву лекцию з кожним новим курсом учнів починав розмовою про 
с о і і из, і учні за такі поради з поводу со І їй 8-а навіть в його при¬ 

сутність знали його н анашею, Говорю про се для того, щоб показати, 

в яких верствах громиди була віра в забобони^ подані II* К, Тарасев- 
ськии. 

До N 31. 

Меньш докладний нариянт уміщено н „Веселім Оповідачеві!11 (1893? 

ст. 23, N 52) п. з, „Тестеві дари1*, Иорішг. також Иот(с} Приказки еіс, 

ст. 172, N. 8977, ет. 175 N 0110. 

До NN 32 і 33. 

Порівн, Еомт 1. с,, ст. 164, NN 8560 — 8563. 

До N 34. 

Два вариянти записані мною ще н Валуйщіїнї, 

До N 35, 

Порівн. „Веселий оповідач", 1893, ст. 43, N 83 „Неоднакова міра*. 
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До N 37. 

Иорінн. мій „Воронежем. Втнографич. Сборншсь", ст. 147, N. 3037. 

До N 38. 

В мене є кивка, впотачеяа в Валуіпціїші II, К. Тарасе вським, де 
замість чавунної медалі волоокому старшині дано мідяного гусака на 
ЗО фун. з ланцюгом на 10 фун. Така кара призначена старшині ва те, 
що він, бувши на „карнациі" царя, обманив його — сказав, що в їх во¬ 

лості! добре жаветь ся людям. 
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Ішчин предметів і мотивів, ужитих е шш і анекдотах. 

Авиль 5; у. 5, 
Авраам у, 13. 

Адаи 5. 
Анаотаенл Прекрасна 13; у. 13 
Ангел 13; у, 14 
Аицнхріст у. З, 
Апостоли (З. 
Арханґел у* 13. 

Баба у; 13, 
Багатий 0. 

Бакинська ґубернїя у. 4* 
Барбос — суддя їй. 
Еарпи гл, пан. 

Баталііашішськиії відділ у. 13. 

Бечойська щелина у, 4. 

Бідні 6, 15; у. О, 7, 12. 
Бік правий у. 28. 

Бік лівий у. 28. 

Білий кінь 12. 
Біляві люде 28. 

Білий ІІаляипи у. ІЗ. 
Біс у. 13, 

Бісова віра 10; у. 4. 
Біснха у. ІЗ, 
Влипцї 21, 23. 
Бог 1, 1а, 2, 3, 5, ІЗ, 16, 24; 

у.: З, 4, 6, 7, 17, 28. 

Бог повчай у. 12. 

Бог жидівський І, 
Бог московський і а. 
Бог німецький 2- 

Бог старовірський у, 1. 

Бог шалапуцький у. 3. 
Бог хлнстунський З, 
Богородиця 3. 
Богородиця хлистукська 3. 
Борщ 23. 

Бубликів вявка ЗО. 
Бурдюг 4, 4а. 

Бусурмени 0; у. 4, 13. 

Вавилонська башта у. 3. 
Банд рівець у. 13. 
Варевики 23. 

Василь Великий св, у. 4. 

Венель 5. 

Велика сьвічка у. 13. 

Вибраний цар ІЗ. 
Вивід дитини у ліс для забиття 

У- із. 
Вид мідь 12; у, 10, 
Вино у. 4. 
Вкриваний дуба 13, 15. 
Вишиванеє гл. гаптованнє. 
Відьма у* 13. 

*) у оз ач ге ужиття в уьаіах і паралелях. 
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Вій у. 14. 
Віра у, 3, 4. 
Віри сатанські у. 3. 
Віра сімдесят-восьма 3. 

Вірмени у. 4. 
Вітерець 14. 
Вічні жиди у, 13. 

Внутрішня нечистота у, 13. 

Вовки 1В 16 ; у. 6, 12, 
Вовк білий 12; у. 12* 
Вовк душоїд (І ті риз уогах = 

чорт) у. 15. 

Вовк сірий 12; у* 12, 

Вовк кривій у* 11. 

Вовк пекельний (Нірив тГегпіій^ 
чорт) у. 15. 

Вовки-чортоїди у. 15* 
Вовча яма 10. 

Вовчий праваик у. 12. 

Вода 4, 4а, 15. 

Водяна (балка) 0. 
Волова шкура 4а, 15. 
Волом у. ІЗ. 

Ворон 13, 

Гавканне у. 12, 
Гадюки (>, 13. 

Гадюки коло собачої шиї 12. 

Ганна св* у. 15. 
Гаптований у. 13* 

Георгій ев. П, 12; у. 1.1, 12, 13. 
Глухий 32, 33. 
Гніздо ґрифа у, 13, 

Гиїздо ластів кине у. 13, 
Гніздо лебедине у. 13. 
Гніздо Нечистого на дубі 13. 
Гора 12, 13; у, ІЗ* 
Горілка 10. 
Грець 19, 27. 
Григорий-Побідоносець гд* 

Георгій. 

Гріх св, ІОрпя в сестрою у, 15. 
Гроза 2* 
Гроші 20, 27, 38. 
Гум єн це 1а; у* 1а. 

Ґерард св. у, 15. 

Ґрпф у. 13. 
Іурвйцї у, 4. 

День чорний (зли-день) у, 13. 

Дерево, ідо має три користеньки 
У* 13* 

Дерево, яко символ пометкання 
людей у. 13. 

Дівчина-царівна у* 13. 
ДінщЕша 1а. 
Диявол у. З, 
Диякон у, 13. 
Диякониха у. 13* 
Дрімучі ЛІОН її. 

Дуб 11; у* 13, 

Дуб столітній 13. 

Дубина нятплітня 13. 

Душа 9; у* 4. 
ДїгЬдька-Лебедька у, ІЗ. 

Дядько 25. 
Дяк у, 14. 

Дячиха у, 13. 

Дячок у, 13, 

Жерело води у, 4, 
Жінка св* Йоваяа - Йоргована 

у- 13, 
Жаби па вовчій шиї 12, 

Жиди 1; у. 4. 
Жінка 7, 10, 13, 20, 24, ЗО, ЗІ, 

34, 35; у, 7. 
Жіноча рахоба у. 28, 

Заворожене 12, 
Завданні очі 13, 15; у, 13, 
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Загодовуваний сшшей у, 4. 
Задїаиа палиця 4, 9, 
Занози срібні 6. 
Засуха у* ІЗ. 

Звір 12. 

Звірини ць !3. 

Земля затрусилась 13* 
Землеміри у. 13. 
Злидні у. 13. 

Зли*день гл. чорний день, 

Злодій 25; у. 13* 

Змії 6; у. 13* 

Змії-людоїди 13, 15. 
Змін (єшок) у. 15. 
Золоте дно 27; у. 27. 

Зоря-Зоряниця у* 13. 
Зоря ранішня у. 28. 
Зооморфізм у. 15- 

Иован - Иоргован (Іван-Юри її) св. 
У* із. 

Іван Іванович, руський царевич 13, 
Ілля Му ровець у. 13. 
Іоая апостол 8. 

Каїн (Кашіль, Ковель) 5; у. 5. 
Казанок з козлятиною, покинутий 

у лїсї 25. 
Калдун 14. 

Калина 13; у, 27. 

Камінь 4, 15, 35. 

Камінь млиновий 15- 

Канад (СЬапасі) гетьман у, 15. 

Капуста 23, 

Кара 8, 13 ; у. 8* 
Карти 1а; у. 7, 
Катерина змія у. 15* 
Каша 23. 
Квітки 6; у. 27. 
Кевель 5. 

Кипарис у. 13. 
Кінець казки 39. 
Кінь 13; у. ІЗ* 
Кладовище 14. 
Книга 1а. 

Кобила ЗІ. 
Кобпла-суддя 16- 
Ковиль-трава у. 13. 

Козаки 9, 10, ЗО, 33, 36. 
Колеса немазані ЗО* 
Колодїзь а 12-головіш змієм у, 13, 

Коляска 20, 29. 

Комар у. 8. 
Конфетн у. 13* 
Корабель у, 13* 

Корчма 8; у, 7- 
Кочерга 14. 
Кравець у, 11, 
Крашанка 14. 

Криниця 6. 
Кубань 27; у, 27, 
Куна в дереві у* 13* 

Курка 23, 
Куркуль 10, 
Куряча ніжка у. 3. 

Кучери 26* 
Кущінна станиця 25. 

Ладон З* 
Лайка 4, 9, 10, 24, 25, ЗО, 32, 

34, 35; у. 4. 

Лебедик у. 13. 

Лев у* 15. 
Ленджереька громада у. 4. 

Лехрейтор 10* 
Лисиця 12, 16; у. 16. 
Листочок цілющої трави 13* 
Литвини у. 9. 
Лихе око (худоії глав) у* 13* 
Лихі стітичні істоти у, 13, 
Лиходій батько (пін) ІЗ. 
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Лиходійка мати цариці у. ІЗ. 
Лиходійка-мачоха у. 13. 

Лиходійка-цариця у. 13. 
Ліс 13, 16, 21, 25; у. 8, 11. 
Лукаві у. 27. 

Магомет 4. 
Малакашг З, 
Мансуровське село у, 13. 
Мария (Марья, Марина) ям і я 

у. 15, 
Масляна 21, 

Махорка 3. 
Мачоха гл. лиходійка. 
Медаля 38, 
Медаля чавунна семифунтова 38. 
Межова канцелярії я у. 13. 
Мертвяки 14; у, 14, 

Мпколай св, ІЗ, 24;' у, 13, 
Міна (замість купований) 13, 39; 

У* 13, 

Місяць 5; у, 5. 
Млин 17. 
Могили у. 13. 

Молитви 17. 

Молитви {замовляння) 12. 

Молоко у. 4 
Мовах и 21. 
Море 13. 

Москалі 24, 27, 4П; у. 13, 17. 
Мужик 16, 29. 
Мулла 4а, 

Надавав не полу дітям у* 28, 
Настя, Настасия гл, Анастасия. 
Наші (божі) люде 1, 2, 3, 24; 

У* 1- 
Недовірки 9, 
Неділя ев. у. 13, 
Неоднакова міра у, 35. 
Неслухявість св, Петра 6. 

Нечистій 13; у. 13. 
Нещасливі стрїчи у, 13, 
Ніколи 37. 

Німець 2, 18. 

Новин рік у. 4. 

Ногайці у. 13. 
Ночлїг у. 6, 7, 

Образ 19; у. ІЗ, 
Обростав не волоссєм у, ІЗ. 
Окови (кайдани) 13, 
Олениця у. 15, 
Отче-наш 20, 

Охвицер 9, 

Охотник (мисливець) 11, 12, 13; 
у, 12, 

Очі ІЗ; у. 13, гл. Завивав І очі, 

Павлівна станиця 6, 14. 

Павло апостол 8, 
Палиця 4, 4а, 31. 

Наліпне нечистого на огні 13. 
Пампух 35. 

Пан 26, 29. 
Паня 29. 

Перенесене іменп переможця на 
переможеного у. 15. 

Нерсодїфікацня у. 13, 

Петро апостол 6, 7, 8, 9, 10; 

У* 7, 8. 
Півні у, 14 

Північ 14; у. 14, 
Піп 13; у. 7, 

Нін московський 1а, 
Пін старовірський у, 1. 
ПІч у. 4, 

Племінник 25. 

Плювапие в кулак 18, 
Плюванні] по-панському ЗО, 
По-божому 16. 
Побратимство 15, 
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Поділ землі між сьвятнмн у, 24* 
Подорож у* 13. 
Подрнґаніе у. 17. 

Покровительки проти амін у. 15* 
Покута у* 8* 
Покута 3. 

Поле листе (— рівне) у* 13* 

Полюбовник 20* 
Понеділок св. у. З* 
Пономар, -иха у* 13. 

Попівна-дарноя 13. 
Порізаний хлопець 13. 
Похрести н ця Христова у. 13. 

Иохрестннця царська у* 13* 
Православний сьвященпк 4а. 
Прав ник у* 12* 

ІІрибуванне сили у* 15* 

Прилабузнюваннє до жінок 28* 
Причина у. 13. 

Проба сили 15. 
Прокляте 4, 4а. 
Проскурка хлисту не ька 3. 
Проскурниця у. 13* 
Простоволосі у. 13. 
Псалтир 14. 
Пташині сьніви 0, 

Птиця 13 ; у. 28* 

Пустки но сьвітови у. 15. 

Пули (куля ЕШ бере) 11* 

ІІЯЕШЙ ЗО. 

ІІятніщя св* 13; у. 13* 

Ратище у. 4. 

Редька 23. 
Руді люде 28. 
Рицар у* 13* 

Річка у* 13* 
Роги золочені у волів 6* 
Родительськнй проклон у* 16. 
Розбійники ІЗ, Ні* 

Розганяннє хмар у, 13* 
Розрубу ванне змія на дрібяаок 

у. 13* 
Розум у. 15. 
Росия 27, 

Руки не підіймають ся 11, 

Салдати 9, 10, 14, 23, 24, 
Сатана у. 3. 

Свиня 4, 4а, 20; у* 4* 
Свист змія 15* 

Село дусте 15. 

Оереберика у. 13* 
Середа св. у. ІЗ. 

Сестри св. Юрия у, 13* 

Сила фізична у* 15. 

Символіка дерева у, 13, 
Синод царський 13* 

Сир 15. 

Спчаннє (сіигїшіе) но зміїному 
У* 13* 

Сибіряка 10. 

Сїпауш — дух у, 13, 
Оковані руки 13* 

Скота змієва 15* 
Сліпець ЗІ* 

Смерть у* 11. 

Собака 9, 10, 11, 12, 13, 16, 21, 

29, 31, 34; у* 12* 
Собаки не беруть вовка II, 12. 
Соловей-Іван у вік а у. ІЗ. 
Соловей-Розбійник у. 13, 
Соловюшка-Аинушка у* 13. 

Солома 23. 
Сон у* 27. 
Сод віщий у* 13, 15. 
Сон мертвий 13. 
Сод нехороший 13* 
Соняшие сьвітло 28, 
Старовіри у* 1* 
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Стелина яірваиа 14. 

Степан св. у* 15. 

Стіг 13, 
Сто літ, як дві хвилини 3. 
Сторубльова бумажка 27. 

Страшний суд 5. 

Стріла 13. 
Субота у, 7. 

. Суд 13, 16. 
Суддя 29. 
Сурма (іиЬа) у. 15. 
Сус Хрнстос 4, 6, 7, 8; у. З, 4. 

Суша у. 13. 

Схід соїщя у, 15. 
Сьвяті 4 а; у. 6. 

Табак 19; гл. ще махорка. 
Тарілки з соняшнизі сяйвом 

У- із. 
Терем у. 13. 
Терем красної дївиаї у. 13. 

Тестеіш дари у. 31. 
Те липень св. 17. 

Торба 31. 
Трахтир у. 17. 
Три стрІчи 16, 
Тройка коней 15. 

Турки 4, 4 а, 38. 

Убивство 26. 

Угорщина у. 15. 
Упирі у, 13. 
Утїкаинє людей в села (або мі¬ 

ста) від амін 15 ; у. 15. 

фануїл імператор у. 13. 

Хата в лїсї 13, 
Хахол 1 а. 

Хлпстуни 3; у. 3. 
Хліб 34. 
Хліб-сіль стара 16. 
Хлопці (лукаві) у. 27. 
Хмарний день у. 13. 

Християнська віра 9. 

Христосоваїше 14. 

Хрін 23, 
Хустки вишивані у 13. 

Цар 38. 
Цілований у. 15. 
Церква 17, 18; у. 17, 27, 
Церква жидівська 1. 
Церква старовірська у, 1. 

Циган 15, 21; у. 15. 

Цїп 16. 
Цьвіт людей 28. 

Чабан 26. 
Черевики у. 13. 

Червець, -іщя у. 13. 

Чесна грива 18. 
Чоловік 7, 10, 20, 35; V. 7. 

Чорномория 27, 

Чорняві люде 28. 

Чорт 32. 
Чорти у, 15. 

Чудо 4, 17. 
Чудовище 13. 

Чумаки 6. 

Шалапути З, 
Шаплик 3; у. 3. 
Шатро циганське 15. 

Швець 24; у, П. 

Шлях у, 13. 
Шукальщнк скарбів у. 13, 

Щуча жовть 28- 

Етіїа^шфічпиЙ Збірник т. II. 4 
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Юриіі гл. Георгій, 
Юрпй св. у. 15. 

Ялова кора у, 13. 

Ярусалимські престоли у. 3. 

Ярчук 12. 
ЯгорІй гл. Георгій. 
Яд (отрута) 20. 
Язики (мови) у. 3. 

Яретиик у. 14. 



з 
з 
4 
4 

5 
З 
5 
5 
6 
а 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
9 
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10 
10 
11 
12 
13 
13 
13 
14 
14 

14 
14 
15 

ПОПРАВКИ 
до „Чорноморських народних казок і анекдотів**. 

Надрук овап о: II о ви гшо б у ти: 

ряд- 9 зв. згодом згодом 
и 14 я бісові ЖИДИ бісовп жиди 
я 1 в книгу книгу 
я 8 зн. такі же люди такі-ж люди 
я 1 зв. ЯКЕЙ-Ешбудь дося якйй-нибудь дом 
я 11 я який-вибудь ДІШ який-вибудь дом 
» 12 я чоловіка чоловіки 
я 5 ЗН. „Суе каже: Я Оус каже: „Я 
її 6 3В. бісова т в арій і а бісова тварюка 
її 14 ан. СВШІПЮ свиню 
я 10 зв. приходили пирихбдили 
п 18 за. диривлянкй ДІфНВЬЯНИЙ 

п 4 я ідіть Ідіть 
п 3 я наздоров’я куди на здоров'я, куди 
я 17 ЗВ. повнісінько повнісінько 
я 6 я у хату та боюсь у хату, та боюсь 
п 11 я паваряно наварино 
я 14 в жінка жінка 
я 14 я Літра Нитра 
п 3 ЗН. ср.,.а ср,*а 
11 9, п під вікбнчиком під вікбнкчком 
її 4 и злякаїць ця злякаїць ця 
я 10 я ковтузоась вовтузилась 
я 12 я звірі звірі 
я я я тай та й 
У) 1 ЗВ, руський царевич руський царевич, 
я 15 я У стилі; на дорозі У стипї, на дорозі, нн 

ші стоїть стоїть 
я 18 я Іде іде їде-іде 
її 13 ЗП, і ті давили руж’я і ті навили руж'я 
я 18 за* я прийшла то як прийшла, то 



16 
16 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

21 
21 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
24 
26 
25 
2о 
25 
26 
27 
27 
28 
29 
ЗО 

ЗО 
31 
32 
34 
34 
35 

ряд. 16 т, нНу, поеті її „Ну, ПОСТІЙ 
її 10 зв. ввдббрі люди. ипдббрі людн“. 

її 16 в ішдавно задавлішого видавно задавлиного, 
и 3 в еяжеаен саженен 
її ю в ниякйх прав ниякпх прав 
в 15 8Н. воскрее 1 воскрее 
її 15 в сироватка сироватка 
її 10 в і як і як 
в 2 її ро(с)сердив ея ро(е)сердив ся, 
п 5 ЗВ, пиганові циганові 
її 7 в і яачипаєть і начинаєть 
п 14 в як тобі як тобі 
її 18 в питана цигана 
в 6 ЗН. тай та й 
п 6 ЗЕ. в місті віїсті 
в 18 311. с (?) Богом е ([) Богом 
в 3 Зї находив ея находив ея 
в 20 в їраф ґриф 
в 28 в ґрафенят ґрифенят 
в 7 в о-иівноча дяк, чичач о-півио’їи, дяк, читач 

псалтиря псалтиря, 
в 14 ЗВ. Вішлй Пішли 
в 16 я хриетй(ць) ня христй(ць) ця 
п 15 зн. в пас у ианастирі в нас, в манастарІ 
/І 2 в приходе приходе 
в 19 зв. трідцять трідцать 
її 6 ЗН. Господи Господи 
її 13 в до того міста до того міста 
в 8 в зійшлись у вісти зійшлись уаісти 
її 4 в шо, вік шо він 
її 3 ЗВ. ЙОЦЮ оцю 
її 12 за. НіДЇЖЖіІЮТЬ Під’їжжають 
в 6 в Підїжжа ЛІдЧжжа 
и 5 її підїхав під'їхав 
в 3 т іх... розбагатіти їх,., розбагатіти 
в 13 ЗВ. на старість лит! на старість літ? 

в 6 в Здоров ? Здоров! 

в 16 в Здоров, куме? Здоров, куие! 

в 10 в медалі! медалі 
в 10 ЗВ, ІІоріви. Етвоі'р. Збори. (Ся ув ага н аложить 

ст. 10, VI: „3 подри- не до N 1, але до 
і,аніємИ N 18) 

в 10 ЗН. Тарасївськиа, -нй Тарасевськии, -ии 

п 2 в Равнекая Разшсканія 

її 13 в їх одна пара у їх одна пара 
1) 19 в Ефу л. Ь. с. Ефиаг, 1. о. 
я 2 її Хробрм ц Храбрші 
в 14 ЗВ. Еомановт» Романові 
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Надруковано: Повинно бути: 

35 ряд. 19 вв. розвптія развптія 
35 я ю зн. по наших варпянтах по нпшпх вариянтах 
Зо „ 4 я одним з персонїфікаций одною з персоніфікації й 
38 „ 12 я Поруч. Рудчен. поруч Рудчен. 

39 „ з зв. Поза сапіпа її. Коза сапіпа Ь, 

41 > 14 т. 9ти. Мат. Зти, Мат. 

ПОПРАВКИ 
до статї: „Різдвяніх Сьвяток в Чорномориї“. 

(Етнографічний Збірник, т. І.) 

Надруковано: Повинно бути: 

Стор. 1 ряд. 7 зн. загодувати загодовувати 

її 2 и )8 зв. головувати загодовувати 

я 2 її 15 ви. той то й 

я 3 
ф 

п 7 я свою узварю свого узварю 

п 5 її 5 зв. розгонить ся розговіть ся 

У) 5 )ї 19 я голобеиь голобель 
5 її 9 зц. коли-то коли, то 

и 6 1) 3 зв. до дївчать і сковзають зя до дівчат і сковзають ея 

В 0 н 4 я сковзальку сковвалку 

її 0 я 7 зн. крижинку крижинку 

и 7 я 4 зв. Молодці Молодшії 
|Ч 7 15 п завдовшка завдовжки. 
і/ 
п 7 я б зн¬ самородна саморобна 

1) 9 її 1 ав. Кавказькогоо ддїду Кавказького оддїлу 
9 її 1б її по-ІЮДИвить ся ПОДИЕІТЬ ся 

в жнива (в „гарланЙ) в жнива та в молотьбу 
(в „гарман") 

10 її 3 я вигали вигадали 

її 10 в 6 я За офпцером За офицерами 

п 10 її 9 п ІІЯТЬ сопілок пати сопілок 
її 10 ц 16 я По первин На первин 

10 я 2 я з копєт в коті пі 

п 10 я 2 я V доЬс V сіоЬб 
я 10 її 1 8Я. засудили засадили 
в 11 Її 13 ЗВ. Під тим явором зібра¬ ІІІд тим явором (Та й 

лись під зеленим Та й [?]) 
зібрали ся 

в 11 я 17 я стріл ьцї-більїц стрільці-бильці 
п 12 я 4 її А пісня А пісна 
п 13 я 8 я миска ямка 
п 13 я 16 зи. пісні пісні: 
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Надруковано: 

о
 

на с ІЗ ряд* ІЗ ви* Щедрій 
» 13 я 5 її Маря 
я 13 я 2 я Марин 
її 14 я 9 ви. Василя (!) 
я 15 я 4 я но-нід віконьню 
я 15 я 9 я І змерзла 
п 15 я 4 ЗН. в такий 
я 15 я 4 зв. з середу 
и 17 її 2 я слова; 
я 17 я 7 я пополовині 
я 17 я 4 ЗН* сій пшениці 
я 17 я 4 п на до пари 
л 17 я І Я не побачать 
я 18 я 2 я чорну 
її 19 її 2 її кут 
я 10 я 20 я у-ночі, в садку роблять 

так: 

її 19 Я 20 я Е, ні 
я 19 Я 15 я о так 
і? 19 Я 12 я як що, як на захід 
я 21 я 4 ЗВ* усе; копиль 
я 21 я 1 ЗН. до колодїая (криниці) 
її 21 Я 2 ЗН. до перед дня 
я 21 я 4 ЗН. хворост 
я 22 я 7 зв. таким-ж 
Я 22 я 10 я телять 
и 22 я 18 ЗН* мороза за кутю 
я 23 я 1 я ирнходнмуть 
п 23 я 4 ЗВ. слова дяк 
л 23 я 5 я не ношановання, 

словом 
» 23 я 7 311. їздити*.** не був 
я 24 я 14 п нять воду 

Повинно бути: 

Щедрий 
Марія 
Марія 
Василь ля (!) 
по ІіІДВІКОНЬНЮ 
Ізмерзла 
в такій 
в середу 
слова, 
па половину 
сї мяедицї 
не до пари 
не побачать 
чорну 
кути 
у-ночі, в садку згрома¬ 
джують з землі і стру¬ 
шують з дерев усяке 
сміттє і запалюють його: 
тоді, кажуть, не буде 
гусениці через сей год* 
А щоб урожай був, у 
садку роблять так: 
ЙЕ, ні 
о-так 
як па захід 
усе: копиль 
ДО КОЛ0ДЇЗЯ 
до иереддня 
хворост 
такпми-ж 
телят 
морова та кутю 
приходити муть 
слово дяк 
не пошанованії її, 
слово-ж 
їздити-.* не буває 
п'ють воду 


