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П Е РЕ Д М О В А .

Сим томом наукове товариство імени Шевченка розпочинає нову 
серию публикации, присьвячену специально материалам до пізнання 
українсько-руського народу з погляду етнографічного, в ширшім значінню 
того слова.

Богатство словесного материалу, що живе досі в устах українсько- 
руського народу, є факт загально відомий. Меньше уваги звертано 
на духове життє народу по за утворами народньої поезиї, але й ті не 
багаті спостереження, які були зроблені, вказували на велику цікавість, 
яку має цілий уклад житя українсько-руських народних мас не тільки 
для самих земляків, але для науки взагалі, а тим заохочували до все- 
стороннього студиования їх.

Річ утрудняєть ся одначе тим доволі' сумним становищем, в якому 
знаходила ся і знаходить ся етноґрафічна наука українсько-руська. Ви
ключивши так короткий на жаль час істновання київського ґеоірафічного 
товариства, що подавало такі гарні надїї для тієї науки, вона не мала 
й не мав досі анї специяльнпх інституций, анї видавництв. Видані досі 
колєкциї материялів за своє істноваииє мають дякувать звичайно енергії 
одиниць, що вміли той материал скупити і що було головнїйше —  
знайти спосіб для його нубликациї; тим то хоч як гарні та монументальні 
не були вони часом, сама справа не виходила з стану припадкового 
істновання, припадкових придбань, по яких знову наставали часи, коли 
етнографічні материяли не знаходили собі притулку, гинули цілковито 
або фраіментами виходили на сьвіт божий в видавництвах чужих. Та
кого стану річей не міг поправити й новозасиований українсько-руський 
„вістник літератури, істориї й ф о л ь к л о р у 1' — „Жите і Слово11 дра 
Ів. Франка, бо при всій охотї свого редактора міг лнше невелику ча
стину для публикациї материялів етноірафічних, і то найважнїйших, уд і
лити, хоч і то, звісно, було чималою прислугою українсько-руській ет
нографії.



Наукове товариство імени Шевченка, бажаючи в міру своїх мате
риальных засобів, поки що — так небагатих, помогти українсько-руській 
етнографічній науці в їі сумнім становищу, що, як сказано, й досі трівае 
— ухвалило на початку сього року засновати окреме видавництво для 
материялів до українсько-руської етноґрафії (розправи з тієї сфери, а та
кож статі критично-біблїоґрафічні мають уміщатись в „Записках" Това
риства). Аби ту справу скорше до життя привести і в курс пустити, 
тимчасову редакцию прийняв на себе низше підписаний, в надїї, що 
за якийсь час Товариство сформує для того осібну коміеию етнографічну, 
а з тим прийде можливість передати редакцию чоловіковії, що міг би тим 
специально запятись. Для титулу видавництва узято притертий вже тер
мин е т н о ґ р а ф і ч н о г о  збірника, хоч з проґрами його не виключають 
ся ті сторони науки про нарід, які обіймає собою новий термин ф о л ь к 
л о р у .  Материяли мають уміщуватись з цілої териториї, залюдненої 
українсько-руським народом. Збірник має виходити реґулярно принаймні 
раз на рік — доки засоби товариства не позволять число томів по
множити.

В сьому тому більшу половину займає колєкция казок з повіту 
Брідського, що має йти далі в дальших томах. Збірничок українських 
анекдотів був видрукований для „Записок11, як значить ся на його сиґ- 
натурі, та після згаданої ухвали Товариства відложений для „Етноґра
фічного збірника11. Народні звичаї й обряди заступлені материалами з Ку- 
баньщннн. Нарешті проґрама, уложена спільними силами членів Това
риства, має чисто практичне значіннє — зазначити головнїйші точки 
народнього життя для збирання материалу, до чого, будемо сподіватись, 
васнованиє специального українсько-руського етнографічного видавництва 
надасть пашим землякам нової охоти й енерТії.

М. Груїисвський.
У Львові, 1 (13 ) жовтня 1895 р.



К о з а к  Ч о р н о м о р е ц ь  в о и н ї  у р я д н и к а .





подав М . Крамаренко.

З а  т и ж д е н ь  д о  с ь в я  т о  к люди скрізь ііо станиці колють свиней, 
що „закидають" у сажі ще за три тижні до того, ріжуть гусей, качок, 
курей, индиків, щоб бую  чим розговітись та щоб вистарчило всього на 
всі сьвяга.

Свиней колють гострим ножем у саме серце, і потім смалять їх, 
запалюючи розложену зверху і навколо солому, і перевертаючи свиню 
з одного боку на другий. З великих свиней перед обсмалюванєм обску
бують щетину. Для того роблять такі палички, намотують на них щетину 
і скубуть. Осмаливши кабана, обливають його водою і потім зскребують 
з його ножем смалятину. Після того накривають кабана соломою, всі на 
його сідають, щоб одстало сало од мняса, і тоді вже знавець діла (та
ких людей в станиці чоловіка зо три та, може дві, або три бабі) береть 
ся за ковбасу та шматків за три сала розпотрошити ту свиню чи ка
бана і поначинювати ковбаси, а сало порізати та посолити. Сей чоловік 
(чи баба) скрізь порядкує, за всім приглядає і на всіх покрикує, і всі 
його слухають і вволюють його волю. Сало складають в мішки чи в тор
бинки і  вішають на горище до бантини. Коли після того діти просять 
сала, їм одповідають: „Воно полізло на д у б а !“.

Гусей „закидають" загодувати днів 8а десять до Різдва або „кому 
а к завгодно", годують їх просом, ячменем, дертю (молотим ячменем). Р І
ЖУТЬ гусей як вони „жиром запливуть", а зарізавши, поспішають їх за
раз же обпатрати, поки не простигли, бо инакше трудно буде їх скубти. 
Попереду обскубуть пірря, тоді пух і на-сам-кінець колодочки. Після 
того смалять гусей : кладуть кождого з них на рогач і держать над за
паленим у пічі верчиком соломи, щоб висмалити иеповисмиковаиі пушинки ;

Записка Наук. Тов. ім. Ш евченка т, VI. 1
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а де-хто обсмалює гусей у сїнях або на дворі над запаленим папером. 
Обсмаливши гусей, натерають їх висівками, щоб жовті були.

Частину гусей зараз же варять або печуть, а частину солять і бе
режуть надалі', з де-яких знімають сало і  теж солять його або топлять 
на смалець. Вишкварки з витопленого сала або дають дїтям, або вики
дають геть. З смалцем після того печуть мясо, смажать кашу, „варе
нички", орішки і т. д. Приготоване гусяче мясо та сало виносять в хо
лодне м ісц е: в сїни, в погріб то-що. Малі дїти забірають собі гусячі 
горлянки, вкладають один край горлянки в другий і таким чином ро
блять собі на взірець бублика торохтілки, насипавши в них зерна або 
гороху і засушивши їх, щоб не розходились. Такіж торохтілки роблять 
собі і жінки —  намотувати па них пряжу з иівмитків у клубки. З великого 
гусячого та курячого пірря жінки роблять помазки — мазати лоєм, смалцем 
та маслом сковороди, як печуть блинцї, щоб вони до сковороди не при
ставали. Гусячі крила обрізують, не обскубуючи: ними змітають муку, 
а також пил зо стола, зі стїн то-що. Словом усякий дрібязок заберегаєть 
ся і утілїзуєть ся.

Курей мало хто „закида" годовувати, та і то не більш пяти: більш 
їх ріжуть „так, як ходить", без загодовуваня.

П е р в а  к у т я  або Б а г а т а  к у т я ,  24 грудня. Так зветь ся 
остатній день різдвяного посту, „пилипівки". П еред тим днем пороблять 
затого все, що треба: і птиці понарізують, і хліба понапікають, і всього 
иныиого понаготують, а також гній з двору повивозять, в хаті повима
зують та поприбірають скрізь, як слід, одним словом приготують ся га
разд до сьвяток. Коло всього порають ся і все готують яро сьвята більш 
одні баби, а чоловіки мало їм помагають. Як печуть хліб ковбаси, або 
мажуть хату, той овсї виганяють з хати не тільки чоловіків, але й д і
тей і всіх, щоб ніхто їм не мішав.

В той день вже нічого не роблять, тільки порають ся коло печи: 
варять капусту (густий борщ з одної капусти, заправлений пшоном), ква
солю, кутю та узварь, напечуть усяких пиріжків з квасолею, чечевицею, 
пряженою капустою, „сарачинським пшоном" (рижем), з картоплею то-що 
та н на завтра понапікають, чого треба. Кутю варять з „сарачпнського 
пшона", з товченої пшениці або з товченого ячменю. На те вибірають 
ячмінь або пшеницю по одній зернині, щоб не було сьміття. (Так саме 
вибірають і квасолю). Для узварю беруть сушені яблока, груші, вишні, 
терен, озюм то-що і варять у водї так, щоб вони були з юшкою, „з ква
ском".

Як тільки зварять ся кутя та узварь, у  хату вносять сїно і роз
трушують його на покуті так, щоб зробити кубельце. В те саме кубельце 
й становлять кутю з узварем встромивши в них по хрестикові з сїна,



з комишу або з дерева. Старі люди завіряють, що в тім с'інї не одміпно 
будуть волосинки, що віщують добро в господарстві'). Та воно й не 
диво, бо ній становити кутю з узварем, на покутю садовлять хлопця 
або дівчину і скубуть їх за чуба, „щоб чубаті кури були“.

Увечері, як почне смеркатись, як зійде вечерова звізда, сідають 
вечеряти. За першою чаркою згадують родичів, що далеко живуть або 
перебувають у дорозі або-щ о: „Згадай ся легенько нашим!“ або „Нехай 
легенько згадаеть ся нашому .Йванові! Де-то Господь приведе йому роз- 
говіть ся ? “ Кутю з узварем залишають на заїдку. Кутю хто їсть з си
тою з меду, хто з сахарем, а хто з узварем’).

Після вечері виходять на двір і стріляють з рушниць та з револь
верів. Одні з старих людей виясняють, що сей стріл є ознакою стрічі 
с ь в я т и х  в е ч е р і  в, що починають ся з первої куті і кіньчагь ся на 
Йвана Хрестителя; а иньші —  що се є ознакою проганяння куті.

Малі діти носять до своїх хрещених батьків та матїрок вечерю : 
трошки куті з узварем у мисці та штук зо три пиріжків. Хрещеники, 
прийшовши з вечерою, промовляють: „Здрастуйте! Прислав вам батько 
та мати вечерю!" — „Спасибі!" одмавляють тому хреіценикови. Він „бє 
чолом" батькови чи матері (се-б-то, підійшовши до них, цілує їм руку), 
а вони частують його горілкою, внпом або вареною, дають йому гостин
ців чи скільки там гроший; потім заберуть з миски вечерю, а натомість 
кладуть туди свою узварю та куті. Тоді вже хрещеник іде до дому. 
Деякі батьки відсилають вечерю і „матусьцї" (попаді), а вона віддячує 
кожному з дітей „семигривенним" (20 копійками)3).

Під Різдво лягають спати раніш, щоб бабам був час гаразд вино- 
чити, бо завтра їм треба буде завчасу упоратись коло печи, щоб встигти 
до церкви. Як хто так варить всі страви і пече птицю з вечера, а ранком 
тільки розогріває все.

х) До иньших місцевостях України кажуть, що повинна бути волосинка на 
пасцї, як виймуть ї ї  з печи: тоді якої масти буде волосинка, такої масти і ско
тину води.

2) Взагалї-ж узвар е звичайними і розповсюдженими ласощами по всій Україні,
і не тільки на Багату і на Голодну кутю, але і при кожнім надзвичайнім разі, на
приклад, на хрестинах, па похоронах то-що, навіть і в скоромні дні На хрестинах 
узвар має особливу наяву: о п е н ь к и ,  якими шанує гостей пупорізна баба, садов
лячи їх  у р а й , се-бто, на покутю.

3) 3  ч. 1-го „Кубанск. Области. Вѣдом“. за  1895 р. знати, що один урядник
з станиці Нижнє-бакацської залізницею („чавункою", або „машиною") виражав своїх 
дітей: хлопців 14, 12 і 10, а  також дівчину 8 годїв „з паляницею" навіть до баби 
в станицю Верхнебаканську.



Р і з д в о ,  25 грудня. На Різдво жінки, мовляв, устають рано, щоб 
свого часу „упоратись1', а чоловіки — як почнуть дзвонити до церкви, 
куди йдуть усї, кидаючи дома тільки старих та малих. Баби з ’одягають 
ся більше в кожухи, свитки, пальта, а служилі козаки в свої парадні 
кармазинові чекменї та нові мундіри зверху і повиставляють усї свої „за
слуги" (медалі та хрести), срібні „газирі" (набої) і срібну зброю (ніж 
та шаблюку); через лїве плече висить срібна перевісь (тїсьма) з китицею 
на спинї; на голові в кожного козака смушева шапка з червоним вер
хом („папаха") „наїаґошена" на потилицю, і тільки одні урядники на 
яку хвилину насовують шапку на лоб, щоб люди бачили на вереї уряд
ницький хрест з срібного галуна1).

В такім убрані' Чорноморець виступає і поводить ся з пихою, і  ко
жного „иногородця" (некозака) лічить якоюсь нижчою істотою2).

Разом з церковним дзвоном малі хлопці починають ходити по ха
тах та „Христа славити" (сьпівати церковний тропарь: „Рождество Твое, 
Христе Боже наш"). Колись хлопці проказували вірші, вивчені од бать
ків та д ід ів ; тільки тепер щось уже не чути, щоб де вірші казано, —  
мабуть позабували. Поздоровляють хлопці' з празником хазяїв, як і в е ї: 
„Вудте здорові з празником, з Рождеством Христовим!" їм дають пря
ники та копійки. Христославники звичайно ходять табунцями, чоловіка 
по два і по п’ять. Як що тих гуртів буває багато, нагородять тільки 
перших хлопців та других, а далі вже замикають двері, і нікого більш 
ие пускають.

Прийшовши з церкви, один одного поздоровляють з празником: 
„Здрастуйте! з празником, з Рождеством Христовим!" і поцілують ся. 
Нїм обідати, кадять у хаті ладаном, як і в кожен пньший празник 
і в иньшу неділю. Для сего у кожній хаті є такий глиняний глечичок 
з дірочками і держачком („каділницї), а коло божниці мішечок з лада
ном. Кадить в сімействі хазяїн чи хазяйна, а більше, як еїм’я велика, 
так баба стара.

х) Гляди малюнок. Черкеси в такій позі, як на фотографії, і по вулицях ходять.
2) Правду не де дїнепі, воєнна дисциплина дуже деморалізує чорноморця: вій 

показує хоч зверхнє поважаннє тільки до сотника, хорунжого, військового старшини 
або иньшого официра, але не звик поважати чоловіка взагалі, бо і в нім самім офи. 
церство (а особливо „з домашньою осьвітою", а  їх  таки рясію, е такі й генерали), зо
всім не хоче бачити чоловіка, але тільки козака, приказного та урядника, словом 
„нижчого чина", „гарматне мясо". Між козаками і „иногородними" часто-густо бува
ють колотнечі, при котрих часом бувають і забиті на смерть. В загалі „иногородцї" 
на кожнім ступні, а  особливо в станичних судах, почувають на собі всіми прийнятий 
принцип: ,Н аш а хата, наша й правда". Иногородцї дражнять козаків к у р к у л я м и  
а  т ї иногородцїв — г а м з е д а м и .



Сідають розговляти ся зараз, як прийдуть з церкви, і обіда в куп'ї 
не тільки вся своя сім’я, але разом „роботник та роботниця" (наймит 
з наймичкою), які звичайно обідають може й нарізно. Перед сіданням 
за стіл хто небудь читає молитву: „Отче наш" (хоч і не скрізь се ро
блять), а після молитви промовля: „Господи благослови розговить с я !“ 
Тоді вже починають пити горілку, згадуючи своїх неприсутиих родичів 
і їсти, що наготовлено. Попереду їдять те, що лишилось від учорашньої 
вечері: пиріжки, кутю то -щ о , а потім уже починають їсти скоромні 
страви: борщ і локшину, а далі солонину, печене порося, печену гуску 
або качку, ковбаси, свинячий кеньдюх або ковбик1), викіньчуючи обід 
молошною кашею і неодмінною заїДкою — узварем. Де-хто зоставляє на 
кінець обіду й кутю.

За обідом, як трапить ся куряча або гусяча „дужка" (кісточка на 
кшталт дужки), Діти, а инодї й старі ворожать, хто довше переживе на 
сьвітї. Для сього беруть „дужку" за „ніжки" мезинцями і розламують її 
на-двоє: кому припаде „головка дужки", той і довше жити ме на сьвітї. 
Часом куряча „дужка" не розламуєгь ся, а малі дїти укупі з „кобилкою" 
(грудною кісткою) беруть її собі на іграшки. „Дужка" становить ся на 
„кобилку", що тягають по столу або по пічі, причинивши до „голобень" 
(тоненьких відростків кобилки) нитку. З круглих мозкових гусячих кісток 
роблять п и щ и к и  та г у р к а л а .  Щоб зробити гуркало, треба провер
нути у кістці дїрку, і в неї протягнути тонку поворозку або нитку з су- 
ченої вовни. Коли се зроблено, поворозкою починають махати від себе, 
щоб вона накручувалась од середини до країв, і як досить накрутить 
сяД починають митусь витягувати її та знов попускати, і вона підчас 
витягуваиня „гурчить", видає особливий звук.

’ Після-обід старі лягають спати, а молоді йдуть куди-небудь гуляти. 
Гуляють більше на річцї, на льоду. Сюди збірають ся хлопці з дівча
тами, великі і маленькі, а як коли-то сюди надходять і молодиці з чо
ловіками або й старі баби, як иовисинляють ся після-обід. Тут гуляють 
у те, що кому до вподоби.

Одні гуляють у свинки, ганяють її по льоду, иньші в цурки, треті 
так ганяють крижинки по льоду —  один одному не дає, один одному 
перешкоджає.

Дівчата більш сковзають с я 2). Для того „висковзають" ногами 
„слизьку-слизьку" та довгу сковзалку, сажнів у три або чотирі, та тоді, 
розігнавшись, і сковзають ся. Де які дівчата під час сковзання нрисїда-

х) Свинячий кеньдюх чи бельбух начишоеть ся так саме, як і ковбаси: мясом 
та салом, а як де, то й пшоняною кашею.

2) У Павлївцї балакаю ть: „скобзатьця", „сковзалка".



ють, а хлопці кричать на них: „Гляди, Параско (чи Явдохо), роздересь 
с я !“ За таким жартом слідує спільний регіт. Як коли то й хлопці при
стають до дївчать і сковзають зя з ними; а більше буває так, що сьмі- 
ють ся тільки над дівчатами, підставляють їм ноги або кидають на сков- 
зальку комишинки, щоб яка-небудь дівчина, посковзнувшись, „гепнула* 
(упала) об лід.

Катають ся *) на маленьких саночках по льоду: один сяде, а двоє 
або троє везуть, а тоді перемінюють ся по черзі: той, що віз, сідає, 
а що сидів, береть ся везти.

Як сніг є на льоду, то бють ся „сніжками*, нодїлившись на два 
супротилежних таборів.

Єсть так, що хлопці борять ся поміж собою, а як коли то й з дів
чатами. Раз таким робом, як почали хлопці бороти ся з дівчатами, ви
шукалась така дівчина, що який парубок надійде до неї, то вона його 
„так і брякне об лід*. Та на силу вже знайшов ся такий, що як ударив 
ї ї через голову об лід, то вона зовсім зомліла -  • водою одливали її. 
Але, мимо того всього, сю „бідову дївку* всі хвалили „за хвабрость* 
(за хоробрість), завдаючи сорому тим парубкам, що вона об лїд била.

Катають ся по льоду на кониках2), в кого вони є, більш на одному, 
а то й на двох. Коники роблять хлопцї більше сами: повистругують з де
рева колодочки, а під низом прироблять дротинки з товстого дроту, 
а тоді й катають с я ; тільки на таких саморобних кониках дуже негарно 
катати ся, бо часто надають на них. Замість дроту часом „підкидають 
спинки* од кіс а частїйш роблять „канькн* з дужки, що од відра. Єсть 
хлопцї — збірають ся з грішми і просять ковалів робити залізні коники: 
на таких кониках дуже гарно кататись, і як хто добре вміє, то на них 
ніколи не надають.

Инодї хлонята катають ся на дьодниках; поставить одну ногу на 
льодпику, а другою посовуєть ся.

Вигадують хлопці ще таке катання. Візьме з дому залізну ключку, 
що нею сіно смичуть (а вона на кінці гостра), оббере на льоду вели
ченьку крижичку і, постеливши на ній яку-небудь одежину, сїда на неї та 
гостряком ключки цюкає об лїд ззадї, а крижинка й їде. Єсть такі що 
дуже гарно катають ся на сих крижинках і так швидко, що п кіньми не 
доженеш.

Як коли то зберуть ся до купи двоє або троє хлопців, обберуть 
крижинку побільше, посідають усі на неї та, цюкаючи гуртом ключками, 
і їдуть на ній. Часом розігнана крижинка біжить так швидко, що, нахо

•) їздять. -) Лижвах. Ред.



пившись на яку небудь перепону, розломить ся на двоє або на троє, 
а хлопцї роз’їдуть ся в ріжні сторони, або-ж попадають, сьміючись з та
кої пригоди.

Молодцї, чоловіки та старі баби сидять де-небудь на крижипках, 
дивлять ся, як молодіж гуляє, та лускають насіння.

На сьвятки попереду робили качелї, тільки на них мало хто качав 
ея, бо більше йдуть на лід. Через те тепер качель покинули робити, бо 
мало з них користи. Качелї роблять ся на два кшталти: р е л ї  і к р у -  
т ї л к а.

Щоб зробити релї укопують у землю рядом по три товстих і дов
гих коляк і в горі, стуливши їх до-купи треножниками, звязують. На сї 
треножники кладеть ся сволок („князьок") на його надїваєть ся посере
дині', недалеко одна од одної, дві „каблучки" або два колесних обіді, до 
яких привязуєть ся в двоє зложена бичова, а на ній примощуєть ся 
невелика дощечка, така завдовшка, щоб на ній можна було сісти ири- 
наймяїй в двох поруч. По під сволоком від одного треножника до дру
гого іде ще одна бичова, котрою держать ся „каблучки", щоб до купи 
не зсовувались і до треножників не розсовувались.

Коли сядуть на релї дві дівчини або парубок з дівчиною і візьмуть 
ся за бичову („за вервечки"), щоб не впасти (гл. малюнок нр. 1), два 
чоловіки, ставши по боках, розвихують їх попереду руками, а далі бичо- 
вою, підкидуючи разом з переду назад. Иідкидальщики старають ся не 
вихоплюватись один наперед другого і не зоставатись позаду, бо инакше 
„вервечки" перекрутять ся і можуть стиснути сидячих або й зовсім ски
нути їх до долу. Коли на релї сідають дві дівчині, то вже не обійдеть 
ся дїло без жартів з боку підкидальщиків-хлопців.

Приладновують ще дошку па иньший манїр, упоперек (гл. малюн.
2), і тоді вже двоє вихають ся н а в с т о я ч к и  без підкидальщиків, роз- 
вихуючи мнтусь дошку з „вервечками" згинаннєм і випростуваннєм колін. 
Часом між тими, що стоять па краях дошки, сідають у середину ще дв оє; 
але се можна робити тільки тоді, коли зроблено гаразд релї, бо инакше 
вони можуть розвалитись, або „вервечки" порвуть ся.

Роблять релї на майдані, більш для заробітку, люди заможні, ро
блять їх і дома для себе, чіпляючи „вервечки" в якій небудь будівлі 
до „переводини" або в садку до вишень, до вербової гілки і т. и.

Круглі качелї або к р у т ї л к у  роблять тільки на майдані. Се са
мородна карусель простїйшого устрою. Для крутїлки становить ся стовп, 
що ходить кругом, а укупі з ним крутять ся і колиски, почеплені до 
перехрестних жерток, вроблених у стовп. Щоб не обвисали колиски, 
жертки підперають ся бантинами, вдовбаними в стовп; а щоб не хилив 
ся ні на який бік стовп, його піддержують угорі, повише жерток, залїз«



ним обручем, до якого навхрест прироблюють ся другі трохи довші 
жертки, що лежать непорушно на чотирьох стовпах, укопаних усторонь. 
Середній стовп укупі з колисками крутять два чоловіки, беручись за 
бантини, якими підперають ся знизу жертки.

Три дні сьвяток нічого не роблять, тільки баби з-ранку готують, 
що їсти, та чоловіки порають ся коло скотини, „позаносять" скотині сіна 
та понапувають її. Та й скотині дають їсти вже після того, як од цер
кви поприходять, „щоб і скотина знала, що тепер празник, і їсти гріх".

Сьвятками ходять по гостях один до одпого („зазивають ся"), пе- 
ревагом до родичів, сватів та кумів; понаїдають ся, понапивають ся п’яні 
та й порозіходять по домах.

Молодїж вигадує „всякі штуки", щоб повеселити людей та й собі 
погуляти. Колись, кажуть, робили козу і  ведмедя і водили їх по станиці 
за-для сьміху. Повивертають було кожухи і повдягають по два кожухи 
(на руки і на ноги рукавами) —  на того, хто хоче бути козою, з білих 
смушків, а на того, що хоче бути ведмедем, —  з чорних, пообшивають 
убраних таким робом і все пороблять, як слід, і тодї вже водять козу 
з ведмедем по дворах. Коза скакала, а хазяї за се давали гроші.

Один з павлівських інтелігентів так оповідав мпнї про козу. „ГІа- 
мятаю, мене, ще малого хлопця (тепер йому 22-й год), дуже перелякала 
коза, що водили по станиці. Приходять до нас хлопці з тою козою, ди
влюсь, а вона такою страшною здалась минї: очі здорові та червоні; 
вона зараз до мене та наставля роги, наче заколоти мене хоче. Я дуже 
перелякав ся і лепеснув од неї в другу кімнату. Козу складали два 
хл оп ц і: один надівав собі па лице мішечок повстяний, з соломи йому 
прироблені були ріжки і борода почеплена з смушевого клаптя; другий 
же менший хлопець був позаду первого. Обидва вони, мабуть, держали 
дошку, котра була чимсь покрита, а може й ще що. Замісто очей повп- 
краювано кружалкп з кармазину, а по середині кружалок припято по 
іуздикові. Я гаразд не розглядів її, то й не ножу вам настояще оповісти 
про неї *).“

г) У станиці Старощербішівцї бйськогож оддїлу ще й тепер водять козу ве
чером на Різдво. Збіраєть ся хлопців чоловіка з 10— 15, один з них робить ся дідом, 
другий козою, а  третій циганом. Циган бігав по - під вікнами і питаєть ся у хазяїв : 
„Благословіть козу (в )вести !“ Як що хазяїн поблагословить, вводять козу в хату 
і починають сьпівати:

Нпдавно з Москви 
З  довгими кісьми.

Ми не сами йдем,
Ми козу видем, 
Ми рогатою (1), 
Бородатою (!),

Пуць — коза впала, 
Ноги задрала!
Ой устань, коза, 
Хоть проходи ся ; 
Н а сього пана 
Хоть подиви с я !

Добрий вечир!
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В станиці Переяславській Кавказькогоо ддїлу, замість кози, водять 
кобилу. Роблять її так. Знайдуть де-небудь череп з дохлої кобили, при
роблять соломяну гриву до його і настромлять на палицю. Тодї два 
хлоццї, ставши один за одним, положать собі на плечі два дрючки і при
криють їх рядниною. Спереду держить ся палка з настромленою коня
чою головою, а позаду приладновуеть ся соломяиний хвіст. Поперед 
кобили йде хлопець, убраний циганом, а по боках купцї. Між циганом 
і купцями починаєм, ся розмова, на взірець ось такої:

— Продай, брате, кобилу!
—  Купи, п ан е!
—  Щож тобі за неї дати?
— Очі з л о б а !
— Е, н ї: се дуже дорого.

—  Та вона-ж у мене дорогого й стоє. Тут була-б тобі кобила, була-б 
кобила: ни сутула, ни сапата, ни горбата, животом ни підорвата; біга 
все ристю та вскач, а як запряжеш, то хоч плач! Та ви хоч у зуби по- 
подивить ся їй, то й там побачите, що я ни бришу!

— Та вона дуже висока: не достанеш до зу б ів !
— А ви ослін підставте....
Инодї циган сїдає на кобилу верхи, і вся юрма простує по вулиці.
Кобилу роблять не за-для того, щоб ходити по дворах та збирати 

гроші, але більше за-для того, щоб полякати кого. В цїм намірі засі
дають де - иебудь у потайному місці за рогом, або-що, а як хто йде, 
зривають ся з міста і лякають прохожого з-за рогу. Вид кобили і ие- 
сподїваниість жарту справді чинять надзвичайний переполох навіть і тим, 
хто попереду бачив кобилу. Ї ї пяні хлопці роблять не тільки сьвятками, 
але Й у лїтку. Більш полохають дівчат у степу, де переживають станич
ники в жнива (в „гарман"). За-для сего заздалегід вкидають в дьоготь 
ганчірку і залишають її там не менш доби, щоб побільше втягла в себе 
дьогтю ; після того ганчірку ту добре сушать на сонці і ніччю, привя
завши до дрючка, запалюють її та встромлюють в копицю сіна. Дівчата, 
без котрих звичайно „ніде й вода не осьвятить с я “, збігають ся „ви
трішки ловить*, погавити на таке диво. Поки там ідуть поміж дівчатами 
ріжні перенити та дивування, хлопці шпиком забігають наперед дівчатам, 
а вони вростіч та „куди очі бачать".

Раз таким же чином пяні хлопці в липні вскокли з кобилою 
в попівський двір, де вечеряв хазяїн з гостями. Побачивши кобилу, всі' 
поперелякувались, повтікали в „горниці", покинувши вечерю на дворі.

Етнографічний збірник, т. І. І 4’



Взатгадї-ж водженнє кобили дуже розповсюджене но Чорношорїї *).
Тепер Павлївцї, замість кози з ведмедем, вигадують що небуть 

иньше. Сего року хлопці вигали „машкарад". Поробили офицерські та 
єнеральскі „палєти" (les epau lettes) і все иньше офицерське убраннє та 
й иовбірали ся. Все пороблено було дуже гарно і штучно: здавалось, 
наче справжні єнерали та офицерп ходять по вулицях. За офицером 
йшли салдати, а за ними персиянські попи у білій довгій одїжи, у білих 
шапках із білими бородами2). За попами йшов „окрест" (оркестр). Він 
складав ся з трьох бубнів, трьох „скрибок" (скрипок), пять сопілок, 
одного салдатського барабану, кількох діркуватих залізних відер, штук 
семи залізних коробок та чавунних заслінок од печи і ще де-чого. Стру- 
менти сі висіли на стрічках, почеплених через плече. „Окрест" грав 
бучно й гучно, а збоку йшло чоловіка с пять парубків, висвистуючи на 
весь рот. Спідники „машкараду" йшли з великою пихою, а за ними су 
нуло народу „видимо й невидимо".

По первий день, увечері, починають носити „зьвізду" і носять її  
три вечери піспіль. Її роблять з бумаги (паперу) на шість і на вісім кутів; 
з обох боків „зьвізди" вставлено малюнки про різдво Христово і для 
прозорпости повимазувано їх  лоєм, а в порожну середину постановлено 
сьвічку, що осьвічує малюнки. „Зьвізду", прироблену до палки, носе при
відця спілки, а за ним слідкують чоловіка з десять меньших хлопців. 
З „зьвіздою" заходять у кожну хату, всі хлопці сьиівають „молитви", 
а той, що держить „зьвізду", раз-у-раз круте її, щоб усім видко було 
малюнки. Сьпівакам дають копійок по десять, по двадцять, а в заможних 
людей навіть по „цїлковому" (карбованцю), бо з „зьвіздою" все ходять 
такі люди, що вміють добре сьпівати. Сьпівають попереду „Рождество твоє, 
Христе Боже наш", далї „Дїва днесь пресущественного раждаєть" і „Слава 
в вишніх Богу", а на сам-кінець „Многая літа". Хазяїв поздоровляють 
з сьвятом, а хазяї піднесуть усїм по чарці горілки і припросять заку
сити тим, що стоїть на столі, „чим Бог послав". Для таких випадків 
у де-яких хазяїв на рідвяні сьвятки стоїть убраний стіл днів зо три, 
починаючи з ранку первого дня. Закусивши, хлопці переходять в инь- 
т у  хату.

Як тільки почнуть хлопці носити „зьвізду" по дворах, разом з сим 
виходять колядувати по-під віконню й дівчата. Колядують тільки на

Ч Докладні відомосте і бібліографію до сего питанії подає відомий чеський 
вчений др. Ченек Зіберт в своїй праці: Chozeni s klibnou (s konem ) v dobe ѵапоепі 
a m asopustni. Otisk z Oeskeho I.idu II, 3.

2) Вони-б раді були зодягтись і на взірець наших попів, та боялись, щоб за  се 
увесь „машкарад" не загнали у станичне правлене та не засудили у „холодну".



первий день різдвяних сьвяток, і ходять по дві, по три й по пять ді
вок. Підійшовши до вікна, одна з дівчат вигукує: „Благословіть коля
дувать!11 Як скажуть: „Колядуйте!11 то вони й починають. Одні сьпівають 
церковні „молитви11 : „Рождество твоє11, „Діва днесь" тільки не на цер
ковні голоси, але на свої власні'), а иньші сьпівають ось яку колядку

1. Що в пана Йвана,
Та на його дворі

Ой, дай, Бож е!3)

2. Там стояв явір 8. Та й пустим братця
Тонкий та високий, В кінець Дунаю

3. Тонкий та високий, 9. Доброму пану —
Листом широкий. Пану Івану:

4. Під тим явором зібрались (!) 10. Дасть нам пан
Рада молодців, Голубий ж упан,

5. Та радять раду 11. По коню вороному
М олодецькую: І жупану голубому (!),

6. — Та й скуймо братця, 12. По стрільцї-більцї
Нове суденце, Й по красній дівці,

7. Нове суденце 13. І ІІШИНИШНИЙ млинець —
Й срібне весольцё, І колядці кінець.

Після колядування одна з дівчат кричить: „Добри — внчір!“ їм 
дають гроші, паляниці, сало то-що.

6 й те, що хлонцї малі бігають по-під-віконпю, але вони не сьпі
вають настояще та путяще, а вигукують під вікном за-для сьміху чудні 
колядки:

1.
Колядин-колядин,
Я у батька один;
Як звать, ни питайте,
А ковбасу дайте!

J) Очевидки, молодїж, забувши значите колодувапня, теиор глядить на його 
яко на спосіб розважитись та зібрати гроші чи іцо иньшо на складку, іцо бував 
після колядування. Тим саме виясияеть ся вживанне, разом з колядками, церковних 
„молитов®.

,J) Присьпів „Ой, дай, Боже!“ повторивть ся за кожними двома віршами.



2.
Коляд-коляд, колядниця!
Добра з маком паляниця,

А пісня ни така —
Дай, дядьку, пятака!
‘ А [ 2 Як]1) ни даси пятака,
Візьму вола за рога,
[Та поведу на моріг,
Та ізломлю йому р іг ;]
А кобилу за чуприну,
Та поведу на могилу,
А з могили 1 та в [2 у] кабак.
Та 1 продам [2 пропю] за пятак.

3.
Коляд-коляд, колядниця!
Дайте, дядьку, паляницю;
А як дасте ковбасу,
Так до-дому понису;
А як дасте кишку —
Ізьзім у затишку.

4 .

 *)
Мати казала,
Щоб дали сала;
Батько сварив ся,
Щоб не барив ся.

Але трапляеть ся так, що „дядько" (хазяїн) „не вдаря" (не 
вважа) на материн та на батьків накази, і нічого не дає колядникам. 
Тодї вони починають глузувати з дядька-скнари:

А в дядька —  дядька 
Дядина гладка,

[Лежить на санях 
В червоних штанях,]

х) В ломанпх скобках замкнуті варіанти.
-) Початку колядки не виписано. (Порівняйте: П. П. Чубинського „М атеріали 

и изслѣдованія“. III , 428 и 476, також далі хлопячу щедрівку нр. 1).



Не хоче встати.
Ковбаси дати.

[А в дядька —  дядька 
Під вікном вишня —
Напала дядину 
Тоненька др . . ля;
А в дядька, в дядька 
П ід вікном миска:
Дядько напив ся —
В ямку ввалив ся !J 

Сидить дядько на стільці,
Вбуваїть ся в постольцї,
А дядина мордуїть ця,
Що в чоботи ни вбуїть ця.

Хлопцям дають: пиріжки, вареники, пряники, „виригунцї", грудочки 
сахарю або копійки.

М и л а н к а  або Щ е д р и й  в е ч і р ,  31 грудня. П ід новий год, на 
сьвяту Миланю, дівчата ходять щедрувати, по-під вікнами. Звичайно, 
підходячи під вікно, питають ся : „Благословіть щедрувать!" Як з хати 
скажуть: „Щ едруйте!" то вони починають сьпівати щ е д р і в к и ,  осо
бливі пісні;

1.
А в Єрусалимі рано задзвонили.

Щедрій вечір!
Добрий веч ір !
Добрим людям 
На здоровя!1)

Діва Марія сина спородила:
Туди ізібрались усїї сьвятії,
Думали — гадали, яке імня дати,
Дали йому імня сьвятого Ільля:
Діва Маря імня ни злюбила —
Імня ни злюбила, ни благословила.

А в Єрусалимі рано задзвонили :
Діва Мария сина спородила.
Туди ізібрались усїї сьвятиї,

*) Присьпів: „Щедрий вечір" і т. д. у  кожній дівчачій щедрівці додавть ся до 
кожного віршу.



Думали — гадали, яке імня дати.
Дали йому імня Йвана Христителя: 
Діва Марія імня ни злюбила —
Імня ни злюбила, ни благословила.

А в Єрусалимі рано задзвонили: 
Діва Марія сина спородила.
Туди ізібрались усїї святії,
Думали — гадали, яке імня дати.
Дали йому імня сьвятого Василя (!)
1 Діва Марія імня полюбила —
Імня полюбила, поблагословила:
[ 2 Дїва Марія імня ни злюбила —  
Імня ни злюбила, пи благословила.

А в Єрусалимі рано задзвонили: 
Діва Марія сина спородила.
Туди ізібрались усїї сьвятії,
Думали —  гадали, яке імня дати.
Дали йому імня присьвятого Cyca: 
Діва Марія імня полюбила —
Імня полюбила, поблагословила.]

Що на морі, та па сівері,
Там лижали кладки тертовії;
А по тих кладках та Нричиста йшла, 
Та Причиста йшла, ризу нисла.
А хто в ті ризи та й нарядить ся?  
Нарядить ся Сам Сус Христос.

3.

Що в сїй хатї, та на покутьті (!),
Сів Сус Христос та вичеряти,
Пришла к Йому Божа М ати:
— Оддай, Синку, ключі райські 
Одімкнути рай і пекло,
Душі грішні випускати.
ІІерва душа согрешила —
Отьця й матір прогнівила;
Друга душа согрешила —
Царський вінець розлучила:



Третя душа согрешила —
Младепьчика ізгубила1).

Щедрувальницям дають гроші, сало, пшоно, паляниці, ковбаси то-що. 
Ходять щедрувати й хлопці, викрикуючи по-під віконьню:

1.

Батько сварив ся 
Щоб ни барив ся.
Коротка свитка —
І змерзла литка.
Мати казала,
Щоб дати сала.
Дайте кишку —
Зьзім у затишку!

2.

Щидрівочка щидрувала,
До віконьця припадала :
- -  Чи ти, тітко, напикла?
Ниси швидче до вікна!

3.

Миланка ходила,
Василька просила:
—  Васильку, мій татку,
Пусти мене в хатку!
Я жита ни жала,
Чесних ( !  =  ч е с н и  й) хрест дпржала,
Золоту кадїльппцю Р)
Кадїти ся, люди —
До вас Христос буде.

*) У станнцї Петровській Теирюцького оддїлу, з варіанту с'івї ж саме щедрівки, 
пайгрішнїйшою душею е та, що „отца й неньку та й налаяла; та  й не налаяла, 
а тілько цодумала“. До речи скажу, що конечність шанувати батьків і не ображати 
їх  виявлявть ся ще в такий характерній чорноморській сентенциї : „Bora бій ся та 
родителя — два предмета".

*) Прокинуто один в ір ш : „Срібпу хрестїлницю11: так, принаймні, маеть ся 
в моїм рукопису З  Ш ІЬ Ш О І міецевости.

Щедрик —  ведрик! 
Дайте вареник. 
Грудочку кашки 
Кільце ковбаски ;
А ще того мало — 
Дайте сала;
А ще донису —  
Дайте ковбасу.



4.

Я маленький хлопок,
Родивсь у вівторок;
А  з середу рано 
Мене в школу ’ддан о:
Я в школу йду, плачу,
Стежечки ни бачу,
Очиці протираю —
Вас (с) празппком поздоровляю!

Коли хазяїн нічого не дає хлопцям, вони його дражнять:

Щедрик — ведрик!
У . . . .  ся П етрик:
Одчиніть вікно —
Викинте г . . . о !

Дівчата під новий год ворожать всякими звісними їм способами.
Лічать стовпи па огорожі і, налічивши їх „три— девять" (3 X 9 ,  

се-б-то 27), угадують, який буде останній стовп, такий буде і жених ; 
як що стовп буде у корі, або з сучком, або товстий, то жених буде ба
гатий, а як що навпаки —  бідний.

Уносять у хату півня і з його поведения угадують, який буде „су- 
жений-ряжений". Задля сего на долівці ставляють дзеркало, воду і си
плять зерно та глядять, що робити ме иівінь : як що півень багато води 
пє — жених буде пяниця; як часто в дзеркало зазирає —  жених буде 
хвастовитий, волоцюга; як забєть ся в куток і гам стоїть — жених 
буде нелюдимий, похмурий, сердитий або злодіяка; як сяде де-небудь 
і  спати ме —  жених буде лінивий; як багато ходить по хаті, маха кри
лами та кричить —  жених буде розбишака, очайдушний; а як лівінь 
потрошку їсть і пє та все робе гаразд —  жених буде чоловік гарний, 
трудовитий, розумний і хазяїн.

А иньші дівчата ворожать з півнем ще ось - як. Понасипають на 
долівці стільки купок пшениці, скільки дівчат у х а т і; кожна дівчина но- 
ложе на свою купку нерстінь, і тоді васе пускають півня : чию купку 
стане иівінь клювати, тій дівчині сего року і заміж іти.

Кидають на, вулицю чобіт, червик або що иньше : на який бік упаде 
кинуте передком, туди й заміж іти.

Ходять дівчата підслухувати під вікнами та під дверима: що почу
ють у хаті, з того і вгадують свою долю : як що почує слова: п і д и ,



у с т а н ь ,  в и й д и ,  г е т ь, и о р а, н u х а й, д о б р е  і т. д., то се е озна
кою того, іцо дївка вийде зам іж ; а як почує такі слова; як о с ь : н ї, 
н и т р е  ба , с я д ь ,  с и д и ,  п і д о ж д и  і т. д., то ие вийде заміж.

А де-які дівчата так виходять о півпочи слухати, де і як собаки 
гавкають: у якій стороні загавкає, туди й заміж іт и ; як собака гавкає 
весело, то й життє в замужестві буде веселе, — а як гавкає невесело 
або ще завиє, то й життя буде пополовині з горем та з злиднями. В такім 
разі дівчина гукне: „Бодай ти йому здохла [маленькою]!" або: „Завий 
на свою голову!" а сама мерщій сховаєть ся в хату. Угадують ще, як 
товсто, хрипко або глухо гавкає собака, то і чоловік буде старий, сер
дитий або пяииця, а як тонко, голосно, з виляском, то і чоловік буде 
молодий та гарний.

Виходять дівчата „до дощок" (до огорожі), і як іде який мущипа 
питають у його; „Як звать жениха?" Яке імя пазве прохожий мущина,
так зватиметь ся і молодий, що буде сватати сю дівчину1).

Лягаючи спати, теж ріжпо ворожать. Одні роблять із паличок ко- 
лодїзь : кажуть, у сні прийде молодий воду брати с колодїзя; а иньші
роблять ворота: приспить ся, що в ворота йде той молодий2).

А то ще становлять на ніч містки, і хто переведе у сні через 
місток дівчину, той і буде „сужений" 3j.

А то ще матері запірають своїх дочок у яку-небудь хату на ніч 
окремо, а ключ ховають собі під голову: так у ночі снить ся, що при
ходе якийсь чоловік і просе ключа. До того чоловіка треба гаразд при
глядати ся та примічати, який він є на виду, бо то саме й єсть молодий, 
що сватати ме дочку.

А ще дівчата, діждавшись півночи, ворожать перед дзеркалом. Для 
сего ставляють на стіл дзеркало, а з двох боків його по запаленій 
сьвічцї і глядять у дзеркало. В иньших місцевостях України проти по
становленого на стіл дзеркала панянки ставляють ще друге, а з боків

1) У Старощербинівцї дівчата гадають і на новий рік. ІІісля-обід беруть недо
їдки і виходять на двір глядіти, хто відкіль іти ме або їхати  ме, бо з тиї сторони 
будуть свати до дівчини, або парубок туди посилати ме сватів.

2) В станинд Петровеькіи сіють на ніч льон під відром і примовляють: „Сію
льон під відром: с ким я буду льон вибирати, с тим я буду вік вікувати!" „Суже
ний" у сні прийде вибірати льои.

*) В Катерииодарі так ще ворожать. У кого х ата  соломою крита, висмикують
колосок із стріхи, і  як у  йому буде парне число зернин, то дівчина одруяшть ся
в сій мясницї, як зоставеть ся зернина на до пари, то ще не пора заміж.

В Станиці ІІетровській кладуть ще на стіл картку білого паперу, посипають 
попілом, ставляють на його шклянку с чистою водою і кидають у  воду перстїнь, а по
тім глядять у стакан, доки пе побачать „суженого".
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їх  лаштунки с книг або с чого иньшого: тоді сьвітдо і лаштунки кожного 
дзеркала, одбиваючись навзаїм одно в однім, складають чудовий нескінь- 
чаний коридорь. Кажуть, що в дзеркалі, яке стоїть перед дівчиною, 
можна побачити молодого, що буде сватати. Тепер уже в Павлівцї д ів
чата так не ворожать — боять ся. В загалі треба признати, що сей спо
сіб ворожіння більше вживаєть ся міщанками та панянками.

Оповідають, що колись давно таким же робом дівчина — дивить ся 
та й дивить ся у дзеркало, вже почало щось у дзеркалі гарне ввижа
тись, коли сусїль з-за  дзеркала, з обох боків, витикають ся дві здоро
венні косматі лани та — хіп за сьвічки, вони і згасли. Так та дівчина, 
кажуть, с переляку і вмерла. С того саме дівчата павлівські боять ся 
ворожити на дзеркалі.

Оповідав один старий павдівець з духовних, як він колись, ще 
бувши молодим, ворожив на дзеркалі. „Постановив я, каже, у комін дзер
кало та й сподіваюсь, що воно прибуде с того. Коли хрьоп —  витикаеть 
ся з-за дзеркала чорна рука: в мене й душа в пяти вскочила, і я с пе
реляку мерщій розбив те дзеркало. Хай йому злидинь. тому ворожінню!"

Розуміеть ся, що ся казка мандрує по всій Україні: затого в ко
жнім украі'ньскім селі оповідаєть ся наведена казка, і в кожнім селі за
віряти муть вас, що оповідане у казці трапило ся саме в сім селі.

Таких казок, в безлічі одмін, чимало мандрує по Україні, а може 
й по західній Европі. Подам тут найбільш улюблену з сих казок. Одна 
дівчина, зібравши на стіл вечерю, сподівалась півиочи, колп повинен був 
прийти і вечеряти кликаний „сужений-ряжений". А колп так дівчина 
зробе, то чортови так і рупе піти до неї. Тоді він украде чию-небудь 
одіж і йде до дівчини, перекинувшись у хазяїна украденої одїжн. Так 
стало ся і с сею дівчиною. Приходе до неї „сужений-ряжений" і почи
нає вечеряти. Тим часом дівчина нишком урізала ножницами ріжок одіжі 
і заховала собі. Після того дівчина справді вийшла заміж за такого саме 
хлопця, який приходив до неї вечеряти. Через який час після вінчання 
вона знайшла у свого чоловіка і той сурдут, у якому був урізаний рі
жок поли. Чоловік здивував ся, коли жінка спитала, хто урізав сей рі
жок, бо він тільки в перве се бачив. Коли ж його жінка розповіла про 
своє ворожіннє і показала для доводу вабережепий ріжок одіжі, чоловік 
застрелив її, промовивши: „Коли ти через лукавого здобула мене, то 
й не хочу жити с тобою!"

Для такого ворожіння з вечерею, звичайно обіраєть ся пустка.

Ворожать під новий год і старі. Беруть чорпу хустку, розстелюють 
її на столі, кладуть у хустку на чотирі кути печину, сіль, хліб і гроші,



і тоді закривають: хто загадує, той іде у другу хату, а як закриють 
кут, так вертаєть ся і відкриває один кут. Як трапить ся хліб, сіль 
або грош, то гарно переживе год, а як пѳчина, то год буде чим иебудь 
негарний, а може і вмре чоловік сего году. Угадують до трьох разів.

Угадують ще, який буде урожай і чого багато вроде. Посипають 
на долівці купки пшениці, гороху, проса, чечевиці, квасолі то-що, а тоді 
приносять півня с куркою : що вони більше клювати муть, на те й уро
жай буде.

Єсть — угадують під новий год погоду па всі дванадцять місяців. 
Для сего беруть дванадцять шкарлупин с цибулі і кладуть у кожну по 
грудочці соли, тоді ставляють на комін, а на другий день глядять у ті 
шкарлупинки, яка в них сіль. Трапляєть ся так, що в одній сіль ростаие, 
у другій трошки вохкувата, у третій дуже суха, і т. д. — такі будуть 
і місяці, відповідаючі кожній шкарлупивї: або через лад дощові, або 
через лад сухі, або гарні.

А то ще старі люди примічають погоду через перші дванадцять 
днів с їч оя : які будуть дні, такі й відповідні їм з порядку м іся ц і; на
приклад, коли перший день січня теплий, то й увесь січень буде теплий; 
коли на третій день сухо, то й березозі.т буде сухий і т. д.

Під повий год у иочі в садку роблять т а к : один бере сокиру і на
міряючись на яке иебудь дерево, каже : „Треба це дерево зрубати, бо 
однаково з його мало пуття!" А другий тоді каже: Е , иї, ни рубай, 
брате: лучче я його соломкою пиривяжу - -  воно биспримінно у цюму (!) 
годі уродить". Та й перевяже соломяним иеревесличком. Так роблять 
з усїми деревами, і тоді, кажуть, такий буває після сего урожай, що „аж 
гілля ламаєть ся“. Але сего не можна робити іцо-року, а тільки через три 
годи раз, бо як що-года робити о так, то скоро сад зовсім завяне і загине.

Під новий год, устромивши в паляницю дрібок соли, їдуть з нею 
у баз (загін) постерегати, на який бік лежить головою тільна корова: як 
що вона лежить на схід соиця — отелить ся в день, як що, як на захід  
сонця — у-вечері, а як на північ — у -н о ч і: „се саме вірна приміта". 
Тоді вже у таку саме пору треба стерегти корову та доглядати, щоб ие 
заморозити маленького телятка.

Щоб від’учити норовисту коняку від норову, треба під новий год 
о-півночі запрягти її та об’їхати тричі коло кладовища: після сего, ка
жуть, коняка буде „така гарна, що луччої й шукать ни треба".

Щоб гарно рушниця стріляла і не давала помилки, треба, кажуть, 
під новий год вирубати ополонку на річці, нривязати дуло рушниці би- 
човками за два кінці і спустити у воду на ніч. Опускаючи, треба пере
читати: „Отче наш" „на виворот" — од кіньця до початку. Сею рушни
цею, кажуть, можна і чорта вбити.



0-І1ІВНОЧІ стрівають новпй год стрільпею з рушниць і ппстолїв ’).
Н о в и й  г о д  або В а с и л ї я ,  1-го січня. В-ранпї всі старають ся 

бути в церкві, щоб через цілий год бути богомільними і не забувати 
Бога, бо тоді, кажуть, і Бог таких людей не забуде.

В самого ранку, затого з пізночи, ходять хлопці „посівати" по ха
тах. ІІонабірають усякого зерна, прийдуть до хати і стукають ся, як 
що замкнуто, а як що одімкнуто, старають ся перейти в хату нишком. 
У хаті стають „проти богів" і кидаючи в них зерно, проказують: „На 
щастя, на здоровя, роди, Боже, жито, пшиницю і всяку пашницю! 
С празииком будте здорові, з новим годом, з Василїєм". їм дають гроші, 
медяники або ще які гостинці.

З райку торгові люди на одну годину одмикають свої „лавки" 
(крамниці), щоб що-небудь продати ; тоді, кажуть, через цілий рік буде 
добра торговля.

Як поприходять од церкви, здоровкають ся одно з одним: „Здра
стуйте вам! С празником будте здорові! З новим годом, з новим щастям, 
з новим здоровям! “ Тоді поцілують ся. Зараз же хто-небудь замете 
зерно, що насипали скрізь посївалиики; зберуть його в купку і розди- 
вляють ся: якого зерпа більше, на те в сім році й урожай буде, його 
й сіяти треба більш е; а чого нема, те овсї не родитиме. Старі люди так 
і робили: чого більше зберуть па долівці, того більше було й сіють сього 
рок у; а тепер кажуть, що се бридня.

Після того зерно, змішавши з своїм, сиплють птиці, щоб лучче 
плодилась через сей рік.

Т оді висе сідають обідати. За обідом не годить ся, кажуть, з ва
реної або печеної птиці розламувати чи розкушувати головок і виймати 
мозку, бо с того будуть вилуплювати ся курчата, качата і всяка нньша 
птиця з розвернутими головками, і мозок буде зверху. У сей день птичі 
головки кладуть на комін сушити, а вже на другий день можна з пих 
виїдати мозок.

Через увесь сей день люди не об’їдають ся, пе навивають ся пяні, 
сьміють ся небатато, балакають усе про що небудь поважне або „бо
жественне", „бо як первин день нового году переведеш, такий і цілий 
год б у д е : як у цей день нанєсь ся пяний, так будеш цілий год пян- 
ствувать; як багато будиш сьміять ся, так цілий год даром нрогайдакаїш 
бис пользи." Великі пяницї — і ті, кзжуть, на первин день не напинають 
ся няні, все хочуть, щоб і їм гарно пережити сен рік без п іяцтва2).

г) В Катершюдарі під новий год, саме о-півпочі, стріляють з гармат.
2) Ми звикли обвиновачувати простий народ в неуцтві та дикости з поводу 

його звичаїв та забобонів; але коли ми гаразд роздивимо ся по собі, то і в себе



— Заходились в нашій сім’ї, пише мій кореспондепт-етноїраф, на 
новий год „воші іюськать11, а батько й каже: „О! Що се ви! Хіба-ж  
сьогодні можна? Сим бабам усе, коли ни мички микать, так у голові 
тикать! Он один чоловік у с е ; копиль-копиль, поки сам настромивсь на 
копил! Отак і вам буде: візьме грпбінка та й устромить ся в голову!" 
Так і заборонив воші ськати.

Після нового году знову роблять люди, кому що треба, вечерами-ж, 
як зайде сонце, нічого не роблять, бо „сьвятий вечір".

На сих днях у парубків з дівчатами теж бувають складки. Обера- 
ють яку небудь хату і сходять ся туди о восьмій годині вечора. Хлопці 
купують горілки та вина, наймають музиків з скрипками та бубнами, 
а дівчата готують: холодець, смажені орішки, картоплю, солодкі пиріжки, 
„виригунцї" то-щ о1). Дївчата, злаштовавши вечерю, просять хлопців ве
черяти. Хлопці сідають і починають випивати та закушувати. Коли по
встають хлопці, сідають вечеряти дівчата. Після вечері музики граюгь, 
а хлопці з дівчатами скачуть, і таким робом гульня продовжуєть ся до 
самої півночи. Тоді вже розіходять ся, хто куди захоче: иньші йдуть 
по домах, а иньші з дівчатами спати. Розіходять ся по домах і музики.

Складають ся й молодиці с чоловіками, щоб погуляти гарненько. 
А то й так бувають зазови: сьогодні в одних погуляють, завтра зійдуть 
ся в другу хату, в третю, в четверту, після-завтра — в пяту, в шосту 
і т. д. до самої голодної кутї.

Г о л о д н а  к у т я ,  або б і д н а  к у т я ,  або п і д  Х р е щ е н н я ,  5  
січня. У сей день їдять тільки пісне, і не вживають їжи з самого райку 
і „до води", себ-то поки води не посьвятять. До церкви дзвонять „на 
воду" або „ік-водї", як уже „сонце зверне з одбідьньої пори на вечір".

Сьвятять воду у колодїзї, що коло церкви, у оградї. До води йде 
хто небудь один з сім’ї с пляшкою, відром, барильцем, тиквою, барандїй- 
кою2), або якою иныпою посудою. Як тільки пін посьвяте воду, народ зараз 
же хапаєть ся до колодїзя (криниці), щоб швидче набрати її у посудину та

знайдемо відповідні забобони, хоч і в иньшій формі. Затого все те, що народ тупе 
до нового году, осьвічепе міщанство відсовує до перед дня нового году. Часто-густо 
трапляєть ся чути від осьвічсних міщ ан: „Як зустрінеш новий год опівночі, так пе
реведеш і цілий рік. Отож в сїй ці ли міщане, коли не дома, то вже по клубах ска
чуть, веселять ся, починаючи рік з чарками шампанського в руках, щоб через цілий 
рік було весело. Але обрядність так і буде обрядністю, чи ми будемо стрівати новий 
рік в убогій пустці перед дзеркалом, чи в многолюднім фешенебельнім клубі з шам
панським у руках.

2) В и р и г у н ц ї  (від слова в е р г й т и ,  по-росийськи: х в о р о с т )  — пряжене 
в маслї здобне тїсто, розкачане на тонкий корж і порізане на паси, клинці, кру- 
жалки то-що.

2) Барандїйкою зветь ся посудина, зроблена з білої бляхи, на взір сулії.



йти до-дому. А де-хто каже, що як раніш од усіх набереш води, так 
вона має більше сили від усякої хвороби чи там в яких иньших разах.

Поки задзвонять до церкви, баби понаготують ріжпої пісної їж і: 
пиріжків, пампушок, коржиків з медом, шуликів з маком, борщу наварять, 
квасолі, чечевиці, куті, узварю то-що.

Як задзвонять до церкви, кутю з узварем садовлять иа покутю 
с таким-ж „приютами", як і під Різдво, і ждуть, поки од церкви при
несуть сьвяченої води.

Як тільки принесуть води, усї молять ся Богу, кожен одпиває по
трошку води, покроплять водою кутю, узвар і всю страву, що на стол і; 
після того кроплять хату, вікна, двері, одежу і все, що єсть у хаті. 
Далі наливають сьвяченої води в тарілку або в чашку, і хто-небудь один 
ходе по двору і кропить скотину, птицю, будову, колодїзь і иньше, 
а другий ходе за ним з грудочкою крейди та с пирогами в мисці і пише 
скрізь хрестики. Щ о-разу, написавши хрест, писарь одкушує пиріжка 
і промовляє: „Раз писну, раз кусну!" Покропивши все, звертають ся 
в хату і сідають вечеряти.

Сідаючи за стіл, хто-небудь із старих у сім’ї  кличе мороза до 
вечері: „Морозе-морозе, іди до нас вечерять, та ии морозь нам телять, 
ягнят, гусят, качят; ни динь, ви кавунів, пи жита, ии пшениці" — і так 
далі. Як хто за вечерею чхне, тому що пебудь дарують : або теличку, 
або бичка, або вівпдо, я як коли, то й корову, або пару молодих воли
ків, або ще яку „скотиняку", або що з птиці.

Після вечері проганяють мороза за кутю ; у кого є, стріляють
з рушниць, з пистолїв, з „лїворіїв" (з револьверів), а в кого сього нема,
той просто візьме дрючок та й ударе об „дошки" так, щоб було подібне 
до стрільнї з рушниці.

Х р е щ е н н я ,  6-сїчня. Після обідні ходять до річки, иа „Йордань". 
Вій робить ся таким чином. Під Хрещення, з-вечора, приходять на лід 
два або три чоловіки, з наказу станичного правлення, чи духовенства, 
та вирубують на льоду жолобчастий хрест і в голові хреста пробивають 
невелику дірочку. Щоб у сю дірочку вода не натікала з вечора і не 
замерзла в жолобові та не вирівняла його, дірочку затикають деревяним 
чопом, який виймаєть ся з льоду тоді, як почнуть сьвятити воду, і тоді 
вже вода набігає в той вирубаний хрест. В його наливають трохи буря
кового квасу: після того, кажуть, вода зовсім ие замерзне.

Ідуть до річки, „на Йордан", з „охристами" (хрестами, корогвами, 
хвонарями і де-якими образами), що беруть у церкві; за „охристами" 
іде „батюшка" (панотець) і несе напрестольиий хрест на голові; за иим 
ідуть дякои з кадилом, дячки з сьпіваками („півчими"), а позаду пані, 
папянки, крамарі і иньший „чистий" люд, що пнеть ся в пани (так звані



„с чуськйх"), а тодї вже останнє християнство і ззаду, і збоку, і спереду 
„охрисьтів", і „скрізь-скрізь"1).

А єсть такі (більше молоді: парубки, дівчата, мала дітвора), що 
зовсім не ходять до церкви, а як почують, що задзвонили „ни-дост0Ґіно“ 2), 
так мерщій з ’одягають ся і йдуть на річку, на „йордіїнь11, і ждуть, поки 
поприходять з церкви з „охристашн".

Коло Иавлівської станиці переживає дуже багато хуторян; так сі 
хуторяне приїздять просто до річки своїми нетичанками та повозками 3). 
Кожен з хуторян стараєть ся стати доблизче до річки, щоб, як посьвятять 
воду, мерщій набрати та й податись до-дому. С'их хутірських иовозок 
понастановлять по всій вулиці, від церкви до самої річки.

Як почне „батюшка" купати у воді хрест, та сьпіваки засьпіва- 
ють: „Бо Іорданї", сотня козаків, що стоїть ноодалї з’одягнута в парадне 
убрання, стріля з рушниць. Стріляють і поміж народом також з рушниць 
або з ішстолїв та „лїворіїв".

Де-хто з панів та з „иногородцїв" иуська з рукавів принесених 
з собою голубів; щож до иавлівцїв-козаків, то) воии не мають сього 
звичаю, найбільш уживаиого в Катерішодарі і особливе в Ставрополі4).

Поки „батюшка" сьвятпть воду, той чоловік, що вирубав хрест, 
продає крамарям свій деревяншї чіп, котрий стремів у хресті і ие пус
кав води. Кажуть люди, як хто з крамарів купе той чіп, так цілий год 
буде лучче од усіх торгувати і наторгує багато грошей: усі люди, що 
були на „Йордані", неодмінно приходнмуть до його „в лавки" (в крам

Спочатку в мене, замість слів: б а т ю ш к а  і дячки,  було написано: „сьвя- 
щеник" і „ д я к и " .  На се мииї завважено, іцо слово с ь в я щ е н н к  в Павлівцї н е в ж и 
ване: замість його кажуть: б а т ю ш к а  — коли хотять виразити поважанне до пан
отця, і п і п  — коли кажуть з серцем або зо зневагою. Також слова д я к 8 рнразом 
не ношановашш, словом д я ч о к  вживаеть ся в загальнім розумі. Про слова: п а н і ,  
п а н я н к и  сказано, що й воии не вживані в ІІавлівцї: їх  заступають: б А р и п  я, 
б а р и ш н я ,  а  поруч з ними: пан,  па нич .  В ираз: з ч у с ь к и х  в скороченим жар
том: „Він не з простих свиней, а  з чуських", себ-то з довговухих, з клапоухих,
і тулить ся більше до простих міщан, що напуськають на себе цанство. Порівняйте 
роснйску приказку: „Он барін пріродпай, благароднай: настухоф син, на бірскам 
дварв стйримі качирншкімі васьпітувалсі", або французьку : C’est la reine d 'Antioche 
qui m ange plus de pain  que de brioehe.

2) Як починають сьнівати у церкв і: „Достойно і праведно есть".
3) На санях припадав мало їздити зїмого, а иньший рік і зовсім ие був сан

ної їзди: трапляать ея більше так, що сніг випаде разів зо три — з пять за зїму 
та на другий або на третій день і ростане. ІІо-заторік тільки підскочила така зїиа, 
що санна їзда була без перерви через три місяці; але такі зїми бувають 
„в ряди-годи".

4) Там для відзнаки голубам, що літають над „Йорданем" густою хмароїр і ча
сом лаштують ся сідати на голову еаископови, чіпляють червона стрічки.



ницю) що небудь купувати. Чіп сей купують навзаводи: один дає, на
приклад, десять карбованців, другий — пятнаднять, третій — двадцять 
і т. д. Кажуть, як коли то ціна тому чопові підскакує до пятидесяти 
карбованців. Розумієть ся, чіп візьме той, хто дасть більш од усіх гро
шей. Ииодї за той чіп і побють ся. Один купець придбає чіп та тільки 
що візьме його від хазяїна, колп сусіль хто-небуть як штовхне його під 
лікоть, він і винусте чіп той до-долу, а там і „шукай вітра в нолї“ ; 
той ногою вдаре той чіп, той ціпком, а як хто так ще підніме та далі 
кине. Нещасний купець лаєть ся, кричить, благає, щоб йому знайшли та 
звернули чіп, тільки він уже не впаде до рук купця: його хто-небудь 
підхопе та знову продасть ще кому небудь з крамарів. Тоді нещасний 
купець прискіпаєть ся до того, що стояв коло його ззаду, і вони, коли 
не побють ся, то вже неодмінно добре полають ся.

Ионаберавши води на „Йордані", люди порозіходять ся з нею до 
дому. Тию водою однаково, як і па голодну кутю, кроплять у хаті і на 
дворі скотину і все иньше, пять воду сами, і тоді' вже сідають обідати.

Учорашню і сьогоднішню воду зливають в чисті кріпкі пляшечки, 
ватикають і заберегають через увесь рік по чуланах, (коморах), будках ’) 
погрібах то-що для вживання від хвороб, для бджіл і для иньших потреб.’ 
Як хто захорує, його збрискують сию водою і дають напити с я : коли так 
зроблять тричі, то хворий, кажуть, неодмінно одужає.

І в а н  Х р е с т и т е л ь ,  7 січня. Сей день иразнпкують, і нічого ие 
роблять. С им саме днем кінчать ся різдвяні сьвятки і „сьвяті вечори"; 
а єсть такі, що вже дуже розгуляють ся та розпіячать ся, що й на 
другий день, 8 січня, не роблять, а лразникують: кажуть: „У сей день 
Різдво було, так гріх робить!"

Подавані тут відомости вистачив мені цавлівський козак О. ГІі-нь, 
25-лїт, а додатки до сих відомостей Павлівцї-ж: В ч, Са-ло і Ча-ів.

Чорноморін, 3 квітня 1895.

Ч Будкою зветь ся зроблена з „комишу" та обшиарована глиною і покрита 
„комишем" же (очеретом) або соломою невеличка комора (так звана „турлучна") на 
чотирі кутки, з одним вікном (діркою) а більше без вікна. Тепер будки вже виводять ся: 
замість них становлять тепер „вимбарі*. А в тім „турлучпі" та „саманні" (глиняні) 
хати та иньшу будівлю можна постерегати в досить великім числі не тільки по ста
ницях, але й у  Катеринодарі.



Г а л и ц ь к і  народні  казки.
В  Б ерл и ні пов. Б родськ ого із  уст народа списав  

ОСИП РОЗДОЛЬСЬКИЙ.

( В п о р я д к у в а в  і п о р і в н а н я  д о д а в  др. І В А Н  Ф Р А Н К О . )

Отеє, що тут друкуєть ся, се тілько частина богатої збірки уст- 
ної лю дової словесности, яку в остатніх роках згромадив молодий 
і вельми пильний та старанний збирач, д. Осип Роздольський. Дещо 
з тої збірки було вж е напечатано в „Ж птю і Слові" і тут подаємо  
вибір казок, з гори зазначуючи, що навіть се ї категориї творів ми 
не вичерпали із сеї збірки, а зовеїм  лишили на боц ї новелли та 
гумористичні анекдоти, легенди, оповідана про особи і п одії істо
ричні і т. и. Н адіємось, що матимемо змогу в недовгім часі' оп убл і
кувати й реш ту сеї збірки і хоч таким способом виявити признана 
для праці шановного збирача.

Н ехай нам буде вільно сказати тут кілька слів про резони  
нашого поділу устн ої прозової словесности лю дової. Лишаючи на 
боцї всякі ф і л о с о ф і ч н і  иодїли -сеї словесности після зм істу (найшир- 
ший поділ того рода, улож ений М. Драгомановим, гл. в передмові 
до его збірки „М алорусскія народныя преданія и разсказы , К іевъ, 
18 7 6 “) ми держ имось далеко скромнїйш ого та заразом  простїйш ого  
поділу по Ф о р м а м  л і т е р а т у р н и м .  Головними з таких Форм ми 
в в аж аєм о:

1) К а з к у ,  т. є. оповідане, в якім дійсність переміш ана  
з чудесним елем ентом, так що цїлість являєть ся свобідним випло
дом Фантазиї, без ніякої побічної, церковно-м оралїзую чої цїли. Опо- 
віданя сего рода, невірно названі деким „оповіданями мітичними", 
м айж е всі завандрували до нас із далек ої чуж ини, з А зн ї та Єгипту

Етнографічний збірник, т. І. 1



і являють ся, як про се легко переконати ся з порівняного д о 
сл іду, калейдоскоповим пересипуванем та комбінованем досить не
численних мотивів.

2) Л е г е н д у ,  т. е. оповідане, в якім дійсність також  п ере
міш ана з чудесним, але взятим з обсягу виображінь і вірувань цер
ковно-релігійних. Ц ілість має звичайно глубш у основу етичну, м о
рал ізую ч у або] філософічно-релігійну. І с ї оповіданя, в сі без виемка, 
виплоди не нашого национального грунту, а  переняті нашим людом  
із літератури христіянської, біблійної, легендової та єретнцько-ано- 
кріїФІчної, хоча досить часто являють ся в переробках, доконаних  
на нашім нациоиальнім грунті під ріж нородним и впливами культурно- 
історичними.

3) Н о в е л л у ,  т. е. оповідане без примішки чудесного елементу, 
основане на т л і  побутовім, часто переняте тенденцией) с о ц и а л ь н о ю , 

рідш е национально-иолїтичною або церковно-конФ ессійною. І ті опо
віданя в переваж ній  части — м іж народне добро, що разом з пев
ними культурними течіями переходить від народа до народа і буває 
більш або менш е докладно приноровлене до обичаїв, обставин і по
глядів даного народа.

4 ) Ф а ц е ц и ю  (анекдот), т. є. коротеньке, звичайно гум ори
стичне оповідане, якого суть становить звичайно якесь одно спо
стереж ен е, часто гра слів, незвичайний оборот мови, прозвище і т. и. 
По свойому характеру і тенденциям с ї твори близько підходять до 
новел, і хоча й м іж  ними багато елем енту між народнього, вандрів- 
ного, то все таки локальний колорит в них далеко сильнейший, н іж  
у  новеллах і певно м іж  ними найде ся далеко більш е виплодів н а
шого рідного поля, н іж  м іж  новеллами.

5) О п о в і д а н я  м і т н ч н і ,  в яких говорить ся про явища 
і постаті Фантастичні, та такі, що становили або й досі становлять 
предмет живого віруваня лю ду (чари і чарівники, злі духи  і т. я.). 
Звісно, називаючи ті оповіданя мітичщіми, ми мусимо з гори звер
нути увагу на те, що для питомої, прасловянської чи нраруської, 
дохристіянської м ітології в них найде ся д у ж е  не багато мате
риалу ; м ож е бути, що якесь зерно такої мітології в них і е, та не 
треба забувати, що воно виросло на буйній ниві м іж народиьої с е 
редньовічної, варварсько-христіянсько-сектярської мітології, і вилу
щити наш е нитомо-национальне зерно з тих чуж их ш каралющ  дуж е  
часто буває м айж е зовсім  неможливо.

6) О п о в і д а н я  п р о  о с о б и ,  п о д і ї  т а  м і с ц е в о с т і !  і с т о -  
р и ч н і, німецьким терміном звані заїам и (S agen ). їх  вартість істо
рична звичайно невелика або й зовсім ніяка. Н атомість часто до



звісних історичних осіб або подій причіпляють ся мотиви казкові, 
лєгендові, новелістичні та Фацеций ні (що до остатнього пригадаю  
популярні у  нас оиовіданя про пана К а х о в сь к о го ). Т а інколи в тих 
оповідаиях кристалізують ся в беллетристичній Формі погляди і осуди  
лю ду про певні історичні особи і явища і в такім разі' ті оиовіданя  
мають дійсну вартість як причинки до характеристики впливу д а 
них подій і осіб на народ (гляди нир. оиовіданя про цісаря Иосифа
II. або про копець Люблинської Унії у  Львові, в Ж итю  і Слові III, 
228, 235.)

7) Б а й к и  з в і р я ч і ,  п р и т ч і  і а п о л о г и ,  т. є. короткі 
оиовіданя, звичайно морального або загалом дідактичного зм істу, 
в яких героями являють ся звірі або иньші неодуш евлені річи. Се 
твори також  переваж но чуж ого, книжного ноходж еня.

Коли до сего додамо ще такі твори, як приповідки та образові 
обороти мови і такі твори, що стоять на границі м іж  иоезиєю  і про
зою, як р іж н і апокрифічні молитви, примови та Формули, то будемо  
мати вичерпаний увесь скарб устн о ї прозової словесности людової.

Д р . Іван Франка.

1. Подоріэк до сонця.
Буу йіден вандроуниіі. „Хочу йти у сьвіт, прахтикуваги, йак сонце 

хороше сходи і йак спочивайп". Али йде — здибайи мелника, стойіт на 
мосьтьі. „Де йдеш?" — „Йду до соньцьа, нрахтикувати, йак воно файно 
сходит". — „Скажіть там за меии: мнньі дужи біда. Три каминьі йде, 
а йа жаден хльіба". — Кае: „Йа скажу". — Али йде, йде, йде — ви
ходи дьіука, сьльіпа. — „Де ви йдете?" Кае: „Йа йду до соньцьа". —  
„Скажіть там за мене, жи йа така сьльіпа". — Кае: „Йа скажу". —  
Али йде, йде, йде - -  бййгь сьа гора з ropóuy. І не може перейти. —  
„Де ти, — кат — чоловічії, йдеш?" —  „Йа йду до соньцьа, йак у оно 
хороше сходит і йак спочивайи". — „Скажіть там за мене: доки ми бу
дим сьа бити?" —  „А, йа скажу". — Акурат він приходит — хатинка 
стойіт. І він приходит до тёйі хатинки - нила ньікоуо, но-тілько мати 
сонцева. — „Слава Боу!" — „Слава на віки!" —  „Ш6 ви скажити, 
що-сьти прийшлії?" — „А йа хочу знати, йак то сонце сходит файно". —  
„Али йак воно прийде, йа вас ни майу де іюдьіти. Де б йа вас сховала? 
Али вльісьти під ийиц". — Ийиц так иьіби високо стойіт, ньіби па тих



льііарах (на штимнальах) —  і він сибі там вльіз, піт ту пййц. І акурат 
приходит сонце. — „Е, де-сь ту уже шо-сь смердйг тут-yó, душа йака-сь 
смердйт!" —  А мати каже: „Ет, ти , сину, напахау сьа-сь цылий день 
по сьвітьі, то тибі смердйт". — Дала йіму повечеряти, він повечерау 
і льагайи спати (хто ? питаюся. — Ньіби Сонце). От він сибі заснуу, 
і мати льагла — і прокидаііить сьа мати і кае: „Ти, сйну, спиш?“ — 
„Ньі, йа — кае — ни спльу“. — „А миньі такйй сон, нибои, приснйу 
сьа: вййшоу мелник і кае: три камины меле — а він хльіба жаден". —  
А вій каже: „А він такй буде жаден. Бо він майи три ней, — а він 
йнму хльіба ньіїдп ни дасьть жадному зьісти. То він такй буди жаден". —  
І вонй постйшили сьа і зноу спльать. І вона зноу йиго ирибуджуйи: —  
„Снйш ти, сйну?" — Кае: „ньі“. — „А мииьі такйй сон приснйу сьа: 
вййшла ды'ука, сьльіпа, і казала: шчо уона сьльіпа?" —  А він кае: 
„Вона й і буде сьльіпа. Вона у недыльу до ехода соньцьа, йак йа мау 
сходити, то вона мйла сьа, у суботу вона ни мала часу умити сьа, 
у будний день. Вона убмивала сьа, йак йа ио-тілько мау сходити, і вона 
миньі зальльала вочи, вйльала миньі ті помййі в вочи.". —  Али вонй 
постйшили сьа — і мати прибуджуйи зноу — „спиш, сйну?" — Кае:
,,ньі“. —  „Гора з горойу — мииьі приснило сьа, такйй сон: — гора
з горойу бйить сьа" .'—  Він до нёйі каже: „І буде сьа бїгги, аш поки
вона кого ии забий". —  Али уже, він уже на-зад йде, до своуо крайу.
Йде на-зад і й акурат прийшоу до тёйі гори. Бйуть сьа —  переверта- 
йуть с ь а ! Він перейти ии можи, бо дороа йи — а вонй бйуть сьа на 
дорозьі. — „Був-ісь там, у соньцьа? доки будим сьа бити?" — Кае: 
„буу". — „Ну, скажи-ж мииьі!" — „Йа скажу, али переиусьтьіть мине 
на тамтой бік". —  Вони перестали сьа бйіи, і віа нерейшоу на тамтой 
бік. —  „Ну, кажи, йак буде?" — Каи: „Будити сьа бити, аш поки 
кого ни забийте". — „Ко-б йа була знала, то-б йа і тибе була забйла! 
Чикай дупіру, йак хто буде йти зноу....“ — Приходит -  стойіт та 
дьіука сьльіпа. — „Споминали-сьти там за мене?" — „Споминау. Бу
дись сьльіпа, поки нн умреш. На шо-сь у недьільу мйла сьа і до схода 
соньцьа вйльала-сь той купель?" —  Але він ніде —  стойіт той мелник 
на мосьтьі. — „Ви уже повертайити на-зад?" — „Повертану". — А спо
минали-сьти там за мени, шо йа вас просйу?" —  „Споминауім. Али 
к азау: майити три пси — йак будити хльіб иечгі, шо на самий перед 
усаджайить сьа у ийиц, і той хльіб добути і роскрошти йиго на тройи 
і тим псам дати, по порцийі. То хльіба буети мати, шо це будети мати 
де подьіти".

( З а п и с а н о  в і д  госп.  Г а н д р у х а  К р а в і ц к о і о  1894 р.)



Основа сеї казки війішга в казку про Марка Б  гатого, записану Ігиатіеи з Ни- 
клович ( И г н а т і й  з ъ  Н и к л о в и ч ь ,  Казки. Львовъ 1861, стор. 89—44, передруковано 
у М. Д р а г о м а н о в а ,  Малор. нар. преданія и разсказы, стор. 329—332). Обширму л і
тературу, що вяже ся з сею казкою і ріжними еї паростями, звів до купи і розібрав 
но майстерськи М. Драгоманов у  своїй статі „Славянскитѣ сказання за рождението на 
Константина Великий (Сборникъ за  народни умотворения, наука и книжнина, к і і . 

II, 132—184; III, 206—246). І .  Фу.

2. Чоловік бев страху і упир.
Буу сибі такий йідён хлоп на сьвітьі, жи він ви знау, шчо то йист 

біда і страх. І говори сам до себи : „Піду йа —  каже — у сьвіт, а буду 
шукати, чи йи межи льудьми біда ні страх". — Взьау сибі торбу на 
плечі, палку у руки, і йде село віт села і иитайи страху. Прийде до 
села, питайить сьа: „Чи нема шчо тут де нового?" —  Так він іде
дальі. Приходи до друо сила, зайшоу до коршми, кае: „Дзьинь до
брий!" —  Ті вітказали: „Добре здорбульа!" там, йак то у жидіу. Але 
жиди питайут йиго, звітки він (жид зара на сам перед иитайи); шчо ви 
тут робите і за чим шукайите ? — так жидй кажут до него. А він каже: 
„Йа ходжу по сьвітьі і шукайу, шчо йист біда і страх". — І жиди йіму 
росказуйут, йакий тут йи у сильі страх". „В нас ф силы ходи шчо-сь по 
ночах і дуси льуди і висисайн з них кроу. Тейі ночі перейшлойі у нас Гос
подар мау йідного ейна і шо-но буде тому три иедьільі, йак йиго вженйу, 
і вони лежали вбойи у коморі і померли". — Він кае : „Добре, пока
жіть мииьі, де ті Господарі ситьать“. — Зара йиго запровадили до тейі 
хати, показали йиму тих двойи молодьат, жи померли, він подивйу сьа 
на них і каже до тих старйх: „Ви йіх ни ховайти, йа ваутра рано 
прийду до вас, і уви будут живі". —  А сам niiuóy дальі. Приходи на 
цвинтар у ночі, сьіу сибі на гробі і силйт і думайи: „Кажут льуди, жи 
на цвинтарі йист страх, а йа ии майу жадноо страху". — Але так 
в ночі коло десьатойі годйви слухайи — хто-сь іде до него. Але вій ни 
майи страху с того. Так дйвить сьа — пішоу гет до села. А він стау 
та й іде дальі на цвинтар. Пішоу межи гробй і дйвить с ь а : йідна йама 
ростворана йи. Вльіваііи до тёйі йами, ростворайи трумиу, ульізайи до 
середини і лежйт. А усе страху ни мани. Так приходи так коло одинай- 
цьатойі той зі сила, жи вйльіз з йами і нішоу на село душйти, стау коло 
йами і иитайи: „Хто там йист у йамі?" — А тамтой в йамі відзивайить 
сьа до него: „Шчо тибі до тоо, хто тут ййст! Скажй миньі, де-сь ходйу, 
то на тибі скажу, хто тут йист, і путчу тебе сьудй. Ну, йак ии хоц  
сказати, то не пушчу !“ — „Пусти!" —  „Ни иушчу, аш поки не ска



жеш, де-сь ходйу!" — А йіму уже час приходи, дванайцьата година, 
тре ховати сьа, півень «асьпівайи. — „Пусти, тепер скажу!" —  „Перше 
скажи, т у ціру пушчу". —  Йа ходйу на село, тамтейі ночи д в о й и  моло- 
дьат задушйу, а тейі ночи ходйу — з них кроу смоктау". —  „Добри, ньі-сь 
сказау, тепер не пушчу. Йак миньі скажеш, шчо йім зробити, жи-б вони 
устали на-зад живі, то йа тибе пушчу". —  „Ньі, не скажу!" -  „Йак 
не хоц сказати, то не пушчу". — Так той скрутйу сьа моцно, жи уже 
час приходи ниго — припадайи до тѳйі йами, ни може йак увійти! — 
„Скажу тибі тепер усьу прауду, пусти, то йа тибі скажу!" — „Ну, 
перши мины скажи!" — Так він йіму росказуйи: „Підеш, йа буду йти 
до йами, до тебе, а ти злапайиш мине за чуприну і вирвеш девіть воло- 
скіу з мені голови і підеш до них, до тих двойи молодьат, пітпалйш йіх 
під носом йім, і вони поустайут". —  „Добре, жи-сь миньі сказау, йа ти- 
пер тибе ии пушчу! Поки миньі ни скажиш, шчо тибі зробити, жи-би ти 
ии ходйу по почах, не робйу льудьам страху і льудйй не дусйу і криві 
не висисау. Пак ни скажиш, ни пушчу". — „Пусти мине, то йа тибі 
роскажу!" —  „Росказуй!" —  Так зачинайи він росказуватп йіму —  
„Заутра у нолудинь, одинайцьаті годйньі, підеш до ксьондза і скажеш 
ксьондзови, жи-би йшоу с тобойу на цвинтар і мій гріб запечатувау —  
то йа ни буду вййнци ходиу і льудйй дусйу. А ти возьмиш девйіть ко- 
ліу уосйкових і девйіть раз по девйіть зерен маку і ’псйниш*) мене доу- 
кола маком і забййш тих девйіть коліу коло мого гробу уосйкових". —  
Так той хлоп вильізайи с трумла і каже до того: „Ходи сьуда!"  
Так той скок до йами і хтьіу сьа сховати хутко у трумлу — той зла- 
нау йиго за чуприну і вйрвау поуну жмепьу волссьа (с того опйра). 
І заберайить сьа і йде до села. Приходи під вікно і пук-ійн, клйчи. Так 
виходи слуга і питайить сьа йиго: „Чоо ви хочите?" — Він каже елу- 
з ь і: „Йист йіґомосьць у дома?" —  А слуга каже: „ІТист, але спльать". 
„Так йа хочу, жн-би ітй до середини". —  Так слуга каже: „Йа зара 
збуджу, то йіґомосьць вйіідут на двір". — Іірийшоу хлоп такй до по- 
койу і каже: „Слава Ісусу!" — Ксьондз вітказали: „Слава на віки !" —  
і нитайить сьа: „Чого ви хочите?" —  „Й а прийшоу до йіґомосьцьа, 
майу мати уваутра погріб ховати — похованим йиго, а не будем брати 
за нео гроші (ни буди платно)". — Али ксьондз каж е: „Шчо за погріб,

Ь U І» , ^
жи-би ни було грош і? Йа ни піду ховати!" — „Иак ни підете ховати, 
так на другу ніч будети мати у силы такйй страх, і витрафльайи ко- 
льійа саме до вашоо дому". - -  Так ксьондз пигайут: „А у котрі го
дйньі нідим?" — А він каже: „Перед полуднем, одинайцьаті. А йа йду 
тинер дальі від вас". —  Приходи до того ґосподара, де тнх двойи мо-

*) Обсиплеш.



лодьат лежит, і зачинали робити з ними той ґишефт. Запальуйи тих де- 
віть волоскіу волосьа на чирепку і упкрутйу до-кола три рази пальцем 
своййм, поставну коло шіх, около головй, і дмухайи, жи-би йшоу той дим 
йім під ніс. І дйвить сьа на них, чи уоий будут уставати. Али дйвить 
с ь а : рухайи рукойу, рухайи ногойу, зачинайи дйхати, підводи голову 
і — устайут. І йідно до друго говорит, хае: „То топіру-сьмо спали 
моцно, же аньі разу не прикйиули сьа! Влйсько дивйата годйиа, а гай 
спимо!" —  А той чоловік росказуйи цім (жи ни знайи, шо то страх): 
„О, епали-сьте, али на віки !“ — Так ті старі оббйи утьішили сьа і прий- 
майуть йиго за своо батька. І  питайуть сьа йиго, шчо-б вій хтьіу за то, 
жи йіх дьіти вітхоронйу. А вій йім кажи: „Ньіц не хочу від вас, тілько 
два злітники (йак то булй перши гроші), бо йду дальі в дорогу, робйтп 
кінёц". —  І приходи до ксьондза, каже : „Ходьім, підемо поховати того 
умерлого, другій раз будем йиго ховати. Вй ховали йнго раз, али ни по 
праудьі, а мй типер будем убйдва, похованим йиго по праудьі, жи-бй ни 
ходйу". — Ііішлй до церкви, зьатй кроийло, сьвачену воду, і йдут на 
цвинтар ховати той погріб. Так він іде уперед, а ксьондз за ним. ГІри- 
ходьать на цвинтар, до того гробу — і той гріб йист ростворанин, рос- 
кйданий. Так бере ксьондз сьвачену воду, кропить і кйдайн штйри рази 
земльі, а він льізе до йами, бйп девііать восйкових коліу, і сйпле надов
кола маком. Йак він по зачау ’исипати маком, так вачау тамтой до нео 
говорйти : „Так ти миньі робиш!" -  „Так малу тибі зробйти, жи-би-сь 
по ночах ии ходйу і льудйй ни дусйу — тинер будиш тут лижати 
і твойі кос ги будут робакй смоктати!" —  І вильізайи з йами і закидайи 
йиго. Закйдау і йдут с ксьондзом до дому. Так ксьондз питайут йиго : 
„ЇЇІо то йист за штука, жи ужи девйігь льіг, йак йа йиго поховау, а він 
до тебе нйиьі говорйу?" —  Так той розповідали ксьоидзови туйу 
сторийу. —  Так ксьондз заклйкау йіго на сьньіданьа — йак посьньідали, 
так ксьондз питайут: „Шо ви хочити за ту услугу?" — А він каже: 
„Ньіц не хочу, но-тілько два злітннки". —  Зьау два злітннки та й пі- 
шоу дальі у дороу, шукати страху. Іде дорогойу і здибайн —  три му
зики с цимбалами идут нисут цимбали. Так він питайить сьа й і х : „Де 
ви идите?" — А уоий йіму кажут : „Ми йдем нидалёко до сусьідноо 
сила (йак уот село при сильі, йак уот Верлии Йазліучик -  то уже 
сусьідни) — на висьільа". —  А ті музїіки иитаііуть сьа йіго : „Де вй 
йдете?" — А він каже: „Йа йду у сьвіт, шукати страху". — А уонй 
Каут: „Ет, шо то страху найтй! От, нас йіде штйри (ууже з ним раху- 
йут) — то мона дістати страху уот йак горіх роскусйти". — І идут 
дальі гостйнцем і бесьідуйут. Гостйнец буу вйсаджаний деревйнойу —  
і йідеи музйка каже до него, до того иодорозьнього: „Йа хочу йти на 
сторону, а вй иотрймайте мойі цимбали". Бзьау подорозьньій цимбали



в руку і йідѳ по-над деревйнойу. Деревйна мала галузьа дуже нйсько —  
торкнули галузьа цимбали по струнах, струни затрумкали моцно, — по- 
дорозьньій зьльакау сьа і умер. I так закінчиу свойй житьа зі страхом.

З а п и с а н о  в і д  г о с п о д а р я  Ю р к а  С о к о л о в с к о г о  в Б е р л и н і ,  в 1893 р.

Подібний мотів гл. G r i m m ,  Kinder- und H ausm archen I, N. 4. Не дуже чи
сленні варіанти сеї казки з європейських та  азіатських збірок звів у  купу і порі- 
внав Коскен (Б. C o s ą u i n ,  Contes populaires de L orraine II, 253 —263). І .  Ф.

3. Чудесна мошенка.
То буу сибі такйй хлопець бідний, він у пана стау овець пасти, 

на службу. Дау йіму пан той погобідати, хльіба кавалок і казау найми- 
тови другому вйпровадити йго де, жи-б він знау, де віуцьі пасти, на 
лан. 1 вія ті віуцьі пасе сибі на польі, але дйвить сьа так, далеко: хо- 
дьать другі віуцьі, череда, і дуже далеко поросходйли сьа йідно від 
другого. Али приходит до него дьід, до тоуо хлопцьа, і кажи: „Жжинй 
мины доукола ті віуцьі до купи, бо йа —  кае — старий, ни можу йіх 
доукола обійтй11. Але той хлопець з батогом йак обійшоу доукола них, 
збиу йіх до куии. Кае: „Шо-б йа тибі, сйну, подарувау за ту штуку?" —  
А він к ае: „А иа знайу шо? шо дасьге, то те буде". — „Иа ти дам таку 
мошёночку — а дайу тибі порозьньу — а йак схочеш гроші, нёйу ііо- 
трасёш, та й гроші зара будут*. -  Та й той хлопець зрадувау сьа, пі- 
шоу до своіїїх овець, нозавертау, і нробуйи ту мошеику, чи будут гроші. 
ІІотрас нейу — майи поуно; висипайи у шайку — самі червіиьцьі. 
Але він не майи шо робити : буду траети кілько... пбуну шапку шо-б 
натрас. — Трасе зноу натрас иоуну шапку і не майи де иодьіти. 
Найшбу кіньску голову, насйпау тудй тих гроші і закоиау під межеиу. —  
Йак коли прийду, то йа йіх возьму. — Аж він ті віуцьі ваньау і ири- 
гиау до пана, повечерау і льіг сибі спати. Али спит і думаііи, кае : „Іїа 
уже заутра ни жену уовёц, іїа уже буду повертати до своуо батька на
зад, до дому11. — Забрау сьа'раио і вйбрау сьа, шо паи ни зиау навіть, 
фтьік. Иішоу там на те поле, де він сховау ті гроші -  не майи де но- 
дьіти йіх; по кишеньах пороскидау, за пазуху, забрау усьі гроші. При
ходит до батька — батько бідний, хатинка така, йак та-yó Мазеиова‘|:). 
Але йіму уже устид робить сьа, шо він майи дужи уобдёрту хатину. 
Кае батько: „Ни майу хльіба11. — Вій вйкииуу гроші: „Ідьіть, купіть, а бй

*) Мііката Рицар, з прозвищем Мазепа, господар у Берлині. О. Р.



буу хльіб. Уже хльіб малій, ше на приварок муки пшенйшнойі — внкинуу 
гроші шче на муку. Те й вів так сибі вйниіоу на двір те й так думайи, 
і вйньау ту мошенку і каж е: БІо-би мииьі такий палац стау ма
льований, аш шо-б усьі здивували! — А палац стау на тих мйа- 
стах такий, шо квіти різьніл, на три пльонтра (то уже Господь Бог 
у ті мошеньцьі буу, бо то сьватйй отец Миколаи дау йіму), віква доу- 
кола стали чисто зальізні! А  він зноу трасе мошанкойу, трасе з н о у : 
Ш о-б мииьі такі стали коньі, коиьі с каритойу ! — Так він уже хоче 
йіхати на зальоти — уже майи мур, гроші майи, уже звичайно ІІан-біг 
ниму уже дау — під гіншого цара, до крульа, за воду. Але він запраг 
ті коньі сибі і йіде. То він йіхау до води, а водойу йак пойіде ? Вйньау 
мошенку, затрае тейу мошенкойу: А-бп мины залы'зний міст стау ! — І за- 
льізний міст стау на-дух. Али він нрийіхау до тоуо пана, до тоуо крульа. 
Али той круль вййшоу на двір, діівить сьа по коиьах: поубйрані файио —  
занрошуйи йіго до покойу. От він там дайй йіму пйти там, йісти і іш- 
тайить сьі йиго : Вітки пан йп ? — Али він ниму сказау, вітки він —
але він каже: Иаі-же пан сьудгі міг зайіхатп, коли тут дороги нима до
мени? —  Но він кае: Йаґ-же нима дороги? А йак йа нрийіхау? ’бо 
йа віз дороги йіхау ? — Али він до него к ае: Но, йа уже знану, шо 
то йака-сь штука йп. Звіцп с того боку можи до мени зайіхати, хто хоче, 
але звіци, звітки пав, то пи може на жаден спосіб. — Но, та й вовн 
там то роснитали сьі там, чо він хоче, він йіму сказау. — От, каже —
ни, йи, йа майу доньку. Ану тут йіиі закличте, нехай пап иодгівить сьа,
чи сподобайи, чи ньі. — Приходит. Убрана файно — варт нодивитн сьа. 
Но, йа дам свойу дочку за тебе, али так, йак до мени йи ті мори, шо- 
би-сь вйсадиу садовину тйм боком і тйм боком, від мени аж до себи; 
і зарас шо-би-сь вйсадиу і вара шо-б зацвйла (багацько вимагайи) і зара 
шо-б зродпло, шо-би йа йіхау, зара йаблока були! — Али він уже с тим 
словом віт пана віт тоуо пойіхау. Пршпхау до дому і треба уже то... 
бере ту мошенку. трасе: Аби мины садовина тим і тйм боком була на- 
дух, і зара зацвйла і зара зродила! - -  Але дивить сьа -  уже й и ! са
довина йи і уже цвите і уже зродйла ! Запрагайи ті коиьі уже зноу до 
карйти і нрийіхау а-ж до того цара. —  Прауда, йи! йак-ім казау, і так 
стало сьа ! — Но, уже тепер дам, уже йа ни можу ломити слово, коли 
тй иоставиу сьа с тйм! Иа-би-м сам ни постарау сьа так зробити! —  
І зара на-дух муэйки, роспнсау листи по містах, по панах, там де він 
знау, по свойіх (по фамільійі — додала стара Гананьіниха), та й вже 
висьільа робльать.

От но висыльі він бере ту панну на пбйазд на свій і йіде до 
своуо убійсьтьа. Та панна так дйвить сьа па ту садовину, йаблока 
різьньі пахнут, такі шо а ! Нрийіхау си до дому — палаци сподобали

Етнографічний збірник, т, І. 1*



сьі йійі, ніе мудрійші, йак у батька у й ій і! От она з ним була так можи 
два, три дыіьі, штйри, і вона йиго випйтуйи: Вітки ти жиЗйш ? йаку ти 
майиіи профёсийу ? — Він кае: Мины так 1Іан-бі дау, йа ии знайу 
ньіц. — Али скажи шиньі так прауду, й ак ! Пан-біг так ни дасьть, но 
треба де-сь шо-сь робити. — І він признау сьа перед неЗу. Али вонй 
нольагали спати у ночі і уона від него ту мошенку фкрала (ото, будь 
здороу, с празником! —  сказала стара Гананьіаиха). Йак хутко украла, 
і ше хутши фтьікла, до свого батька. Али він прикидайить сьа : та нема 
й ій і! — і мацайить сьа до мошёнки —  і мошёнки ни м а! і палаціу ни
ла уже т и х ! (бери батіжок, йди уовец пасти зноу ! — сказав молодий 
Микола Кравіцкий, а стара Гананьіниха докинула: То так! Иак колй-сь 
Пан-біг дасьть йаке добре, то ни на доуго!). -— Али усгайй рано — йиго 
батько питайить сьа: А де твойі ті палаци іюдьіли сьа? — Иан-бі ми
ны дау, Iiau-біг взьау! (Лёхко прийшло —  лехко пішло! —  додав на
рубок Антошко Мороз) Ну, ви т а т у ... йа вандруйу зноу, уо-также, йак 
вандрувау. -  Забрау сьі, пішоу. Але пішоу аж на те місце, де ті віуцьі 
він пас. Али дйвить с ь а : ходьать віуцьі, йідна череда і друга. Але він 
ті віуцьі пізнау, жи він йіх нас, али він пішоу сибі до тамтйх уовець, 
шо він завертау йіх. Приходит: сидйт дьід той самйй. — А шо-ш ти, 
сйнку ? Гарас тибі з мошёнкойу з мёйу ? — Та гараз, али ни на-доуго. 
А на-шо ти такйй дурнйй! на-шо ти жіньцьі прауду сказау! Ну, уже, 
ииббжи, пропало, уже трудно, шо-би-сь тейі мошенки від нейі вйдер... 
Али ману надьійу, шо ти йиі відбереш на-зад. Тут піди до лыса, до 
тоуо льіска возьди-во, там над дорогойу стойіг йаблоньа, і то невелйчка 
йаблоньа, низенька. Там на ні,і йи йаблока, такі, шо ньіґде ніша —  і ти 
тих йаблок сибі нарвй, кілько можиш донести. — Али він uiuióy. При
ходит до тоуо льіска — запахли йіму. Али-ж дйвить сьа: йи. Він тих 
йаблок зачау рвати — оджи такі йаблока йак грушкй добрі ! Та н він 
йіх вйрвау вісьім і ни мі донести А пахнут ше далеко, йак ідеш. Али 
той дьід німу казау : Йди ти там до тоуо міста, де уона раз-уу-раз йи. 
Али нереберй сьа так на-бідно дужи, латун так чорний і с тим підиш, 
с тйми йаблоками. — Та и він нрийшоу там до міста, сьіу сибі під му
ром, ті йаблока поставиу, стойать коло него. Али казау: три дукати за 
йідио йаблоко! — Али приходит вона сама — він йійі пізнау, шо то 
йіго жінка, али вона не пізнала йиго. — Шо ти, чоловічи, хочпш за ті 
йаблока? —  Три дукати. — А моє буди меяьши? —  То йідна цьіна, 
три дукати йідно. — Та й вона вйньала ту мошенку, виньала три та 
й дала йіму. Алп вона виймала, а він за мошенку, вйдер від нейі, хап- 
нуу, тих йаблок відрік сьа, йак пішоу межи мури, — нропау. Она упала 
посерид міста та й кричйт: Тваут! —  Він з мошенкойу нрийшоу аж до 
дому —  одже ше не вірит сам сибі, шо він йі хаіінуу... А можи дурно ?



Можи вона пішла до йнших рук, та й вже мое ни були?... І він вйньау 
сибі ту мошенку, вййшоу на двір, стау еибі у такім куточку і буде пробу
вати, чи уона буди давати гроші. Али потрас нейу — йи! поуна! вй- 
кииуу ті самі гроші, шо з разу трас. От, хвалйти Бога, шо йа діетау. 
Уже на-зад до нені ни нойіду і ни буду ньіц казау навіть. Та на-шо 
миньі такі палай и ! — йа сибі.... хата проста шо-б була добра, хльівй 
добрі, товару поуно шо-б було (то уже но ґосподарски, по паньски уже 
ньі — замітив Микола Кравіцкий), четверо копий, возів два, і йа сибі 
уоженьу сьа.... — L він сибі пішоу до ґосподара,, посватау і взьау сибі 
жінку. Мужик добрий.... і сибі жили до смерти, та й вже по цьілі справі. 
Та й помер — та й мошенка пропала! (Паньі до часу була, а біда то 
до віку ! — докинула стара Гананьіниха).

В і д г о с п. Г а а д р у х  а К р а в і ц к о г о з а п. к м а  р т ї 1894.

Паралелі гл. А ѳ а н а е ь е в ъ ,  Народнын русскія сказки II, 118—138; IV, 
236—248; H a l i n ,  Griecbische und albanesische Miircben I ,  109— 114; В a s  i l e ,  
Pentatnerone, iibers. von L iebrecht, II, 3—12;  Шиддп-Куръ, гл. XIII (перекл. в Этно- 
графическомъ сборішкѣ, т. VI.) 1. Ф.

4. Чудесні конї.
May батько три синії; два мудрих, а йіден дурний (та йак тоіі 

Франко Цегблиикіу). Під морем мау поле, —  там на тім иольі посыпали 
іішешщьу, і у день та шиепйньа дуже була файна, а у ночі шо-сь прийди 
і скуси ту пшенйцьу (ньіби зьісьть) чисто. Та й кажи батько до тоуо 
найстаршоуо сина, до тоуо мудроуо, кае: Пішоу-би-сь, сйну, пішбу-би-сь 
на-ніч, мои бі-сь шо злапзу. —  Нішоу той син, троха там посйдьіу, 
иос-йдьіу, сон йиго змориу, засн уу; та й заснуу, та іі ишенйцьу зьіло 
шо-сь, прийшло, га й вій ни знау шчо. На другу ніч пішоу другій син, 
той мудрий ше. Тае засн)7 , та й тае ии знау, шо зьіло ту ишенйцьу. 
А на третьу ніч кае той дурнйіі: Тату, йа — кае —  піду. Каже: Йа 
мушу злапати, шо то зьідайи ту шиепйцьу. — А батько кае : та де, ти 
такий дурний, де ти там.... шо ти будиш вйдьіти! — Пішоу той дурнйй, 
пішоу там до тоуо польа, там стойала така йаблінка коло тоуо польа. 
Він взьау, вйльіз на ту йаблоньу, і ии сизу, так сидьіу, аш прийшбу 
кінь з місьацем. Прийшоу піт ту йаблоньу і стау чухати сьі. Він по
маленьку так зачау зльіаати, і всьіу на ’іоуо коньа і прнйіхау аж до 
дому, с тим конём. І ирийіхау до дом у,.— і мау коиьа у дома такоуо 
сухоуо і він зьау тоуо коньа, вигнау так на вулицьу, а того нустйу до 
станьі файного. На другу ніч пішоу і зноу так само вйльіз на те дерево. 
І приходи ше кінь зі сонцем, —  приходи зноу там до тоуо самоуо де-



рева і за чау зноу чухати сьі. І він фсьіу зноу ио - маленьку на него 
і уже майи два. На третьу ніч зноу пішоу на те місце і прнйшоу кінь 
зноу з зоройу. І він зпоу по-маленьку так на неуо, зноу ухопиу сьі 
і прийіхау до дому, уже майи три коньі, такі йак..,. —  Али йідён цар 
росдисау листи но усьіх сёлах, по усьіх містах, і кажи: Можи-б такий 
йакйй знайшоу сьі, жй-би на третьи іільонтро с конём вйскок. Подарупи 
йиму своуо половйну добра і свойу дочку дайй за жінку. Али ті братй 
мудрі мали такі коники свойі, а той дурнйй таґ-жи мау. І батько каже : 
Йідьте вй убйдва, може вй котрйй вйскочите. —  А той дурнйй каже: 
Тату, йа пойіду. —  А батько каж е: Де ти, такйй дурнйй, сйну, кудй 
ти там вдйідиш! —  А він кажи: Тату, ви ни дивіть сьі, жи йа дурнйй, 
а йа — кае —  вайхутше вйскочу йак хто. -  Али ті мудрі кажут: Ти 
навіть — ка — ни йідь, бо ти нам устйду наробиш, йак вййідиш та- 
кёйу хабётойу, йак ти маниш, сухойу. — Али ті братй поніхали, а він 
сибі пішоу до станьі, вйвіу йідиоуо коньа, зі сонцем, і подивйу сьі йіму 
у вухо. Вйньау з вуха усьо на сёби убрапьа паньске, у вусьі сидьіло, 
і убрау сьі і фсьіу на пего, на тоуо коньа, і пойіхау: А йак прийіхау 
там, и но-тілько тудй пригпау, і зара там вйскок с тим конем і хусточку 
передер, взьау кавалок сибі, а кавалок йійі дау, панньі, і на-зад поііі- 
хау. Прийіхау до дому, нустйу коньа до станьі, скйнуу той мундур папь- 
ский і фсадйу коневі у вухо, і убрау сьа те шматьа свойй, те бідне, 
і прийшоу до хати, сьіу і сидйт. Прийіхали ті братй йиго, мудрі ті, 
і батько иитайи: А шо там, синії? Заручйли-сьти котрйй — кае —  чи 
ньі? — О — кае —  тату, дё там! Пан —  ка — прийіхау йакййі-сь 
такйй, коньа — кае — майи с сонцем, — кае — ’к там но пригнау, 
так вйскок і хусточку передер і вже. - -  А той дурніш кае: То —  кае — 
на сам буу. — А онй каут: Ідй ти, дурнйй, ти с тёйу хабётойу кудй 
там вйскок-ісь (вйліз-ісь)! — А — кае — а-ну, йідьіть-но, братй, по
давіть сьі, і вй. тату, йакі йа коньі майу! А вй мене — кае — дурнйм 
робите! — Али той цар росписау, до него нанисау: Жи майи такйх 
три уособі, жи чи він йіх побйй, йіден з двома головами, а другій с трома 
головами, а третьій зі штирма головами. Каже: Йак ти йіх побййш, то 
мойу дочку за жінку возьмеш. — Так вій дуже зажурйу сьі с того, 
каже: Де-ж па можу нобйти такйх, жи він майи три голові і штйри! —  
Але пішоу він, вльіз під міст, під деревйаний. Шде той йідён з двома 
головами бес той міст, і но-тілько вйіхау на той міст, і фпау кінь і здох 
йіму (і згйнуу иа тім місци). Так він каже: коньу мій, коньу! чи тй — 
кае — нйньки ии йіу чи ни пиу, чи бес того Попельуха майиш иоги- 
бати? (А він нисау сьі Поиельух, той). Та й кае: Вильізай-но, Ііопе- 
льуху, будемо сьі троха бйти —  кае. —  Той вйльіс с-під того моста, 
зачалй сьа бйти, і забйу йиго. той Поиельух, того з двома головами.



І взьау, вльіс під другій міст, під залызний. Аж надйіхау зиоу той 
с трома головами, і так само, йак вйіхау, і уиау кінь йиму, і зиоу.... 
і зробйу сьі неживий. Та й він зиоу каже: Коньу мій, коньу! чи ти 
нйньки ни йіу чи ии пиу, чи бис того ІІопельуха майиш тут погибати ? — 
Каже : Вильізай-ио ти, Попельуху, будем войну точйти. — Той вйльіз, 
зачали бйти сьі, і той Понельух такй забйу і тоуо. Вльіз зиоу піт ка
мінний міст, кае: Коби ше миньі того йідного! — Вльіз зиоу піт той
міст і прийіхау зиоу той зі штирма головами, и но кінь стау на мосьтьі, 
та й зноу уиау. Та й кае: Коньу мій, коньу! Чи ти нйньі ни йіу чи 
ии пиу, чи бее того ІІопельуха майиш погибати возьде дурно-пусто ! —  
Вильізай, Попельуху, будем войпу точйти! — Йак той вйльіз, йак за
чали сьа бйти, і той забйу зі штирма головами уже того, уже іш міг
ратунку дати....

З а п и с а н о  в і д  г о с п о д а р я  Ми к о л и  К р а в і ц к о г о  в 1893 р.

П аралелі: И г н .  з Н и к л о в и ч ь ,  Казки, 4В—52; М. Д р а г о  м а и о в ъ ,  
Малор. пар. преданія 262—207; St. C i s z e w s k i ,  Krakowiacy, m onografia e tn o g ra 
ficzna I. 186—188. І .  Ф.

5. Вдячні звірі.
Мала удовйцьа сйна йідного і дала йіму два рйньских, й каж е: 

Йди шо купи до міста, жнби сьмо мали шо йісти. Він іде, йде, йшоу 
до міста, дивить с ь і: бйи чоловік пса. А  він до нео к ае: За  
шчо ти йиго бйиш ? йак майиш йиго бйти на смерть, продай миньі йиго.
Ну, то купй сибі у меіін, шо дасйш? от, дай мпиьі там кілька шусток 
та й бирй сибі. — Той взьау, дау йіму пйать шусток за тоуо пса. 
Взьау, заилатйу і нисе йиго до дому. Здибайи зноу друуоуо чоловіка: 
бйи кота. —  Йак майиш йиго бйти, продай миньі того кота. — І д а д  
ін за кої а таґжп пйадесьат ґрейцаріу. І взьау таґжи сибі до дому, нисе. 
Здибайи зноу.... уже майи тоуо котика і песика, — здибайи зноу тре
тього чоловіка на дорозьі, йак уже йде до дому : бйи вужа чоловік. За  
шчо ти, — каже — чоловіче, бйиш тоуо вужа? продай мпиьі йиго. —  
Йа йго за те бйу, бо він може кого укусйти. —  Йак майиш йиго бйги, 
то льіпши продай миньі йиго Кажи чоловік: Купй сибі. — От, шче майу 
йидиоуо рйньского, уже-м куийу пса і кота, шче й куильу вужа, буди 
мойи цьіли господарство. — Дау він за вужа таґ-жи шіадесьат ґрейцаріу, 
пйадесьат шче йіму зістало сьі — то йиго йідзеиьа. ІІриньіс ній то до 
дом у: пса, кота і вужа. Стала сьі з ним мати сварити: На тебе, сйну, 
иіслала купйти шо йісти, а тй миньі, сйну, накуийу такйх дзьвірат йакйх,



жи страшно у хатьі сидыти. Такого можна здибати де-будь. Типёр аньі 
йиго продасйш, ньі шо зробиш з ним, і сам йісти ни майиш шо. —  Вія 
то зіставиу у дома і піпюу шчѳ раз вериуу сьі до міста; купйу він псови 
і котови хльіба і взьау, а іьльа вужа купйу ірису. Купйу ірису і усйпау 
у ді ішку той ірис і тоуо вужа укйнуу у ту дьішку, межи той ірис. І той 
вуж сиді.іу так чи биз у>ік і той ірис йіу, і так йиго спас, такий сьі 
зробйу глаткий і вилйкий.... І той вуж сьі проси й до неуо заговорйу: 
Бери мене і несй.... А той вуж то буу найстарший віт усьіх вужіу, він 
буу так йак крулем межи тйми вужами. —  За тойи, жи ти мине вйкупиу 
віт смерти, діставши типер вилйку надгороду. Берй-ж мене і несй, там 
такі і такі гори йист в льісьі, йа вже тибі буду показувати, і мене тамті 
мусьать викупити вужі, бо йа ійздим найстаршій. Будут тобі давати 
грбши, то тй іти бери : будут тибі давати срібло і злото мішками, кажй: 
пьіц йа ни хочу, іно мины дайти той перстинь, жи той вуж майи на 
сибі (с тоуо вужа той перстинь), то вопи ни схтьать тибі дати. Али тй 
вертай сьі зо ганопу на-зад до-дом у: йа йіго віткупйу віт смерти, йа йіго 
гудувау, сьі мньі той перстинь сподобау, — то уонй тибі мусьать дати. 
Бо йак возьмиш гроші мішок дадут тибі, то то будут самі гадь і; то 
уонй тибе —  будиш ітй до дому, то на дорозьі тибе зьідьать. (Так до 
него казау той вуж, шчо він йиго вйгудувау). Той перстинь йак з мени 
возьмиш, то будеш шчаслйвим: насадиш йиго на палии, йак ним повер- 
нпга, шо сибі звмйслиш, то то усьо будиш мау (так до него вуж говорйу). 
Тй-сь миньі зробйу добре, —  так каже вуж до него —  а йа тибі зро
бйу шчо льіпши. — От, хтьіли вже йіму дати той перстинь з него. Йак 
тон перстинь дали йиму, йак він насадйу на палиц, і спогадау сибі: 
Жи-б йа, йак йа прййду до дому, -  ййздим такйй бідний, і мойа мама, 
то йак прийду до дому, жй-би-м мау йиявеньа і питьа. — ГІрийшоу ін 
до дому: Так йак номйслиу, і то майу. — Типер ше повернуу перстинь: 
Хочу, жи-б миньі стау файний палац, такйй, йак то панй майут, гра- 
бйове. —  І стау жи йиму таґжи такйй палац, йак помйслиу. Зробйу сьі 
цалком вилгікій пан, бо усьо майи. Мати сьі дйвуйі: Сину, шо то ййст 
такёйі ? — А вйдити, мамо, вй-сьти мине сварйли, миньі так Бог дау. — 
І дивуйуть сьі навіть йіму і у тім сильі льуди, шчо перши буу такйй 
бідний, а типер такйм паном сьі зробйу.

Та й він уже сибі так буу можи з рік, шче ходйу кавальиром. —  
А типер уже сьі, сйну. уожепй, чого ш так будиш ходити кавальиром — 
ййзлісь такйм паном богатнм, чого-ж будиш кавальиром ходйтн? —  Та 
шчо-ж, мамо, та йа простойі хлопки ни возьму. — Взьау той перстинь, 
обернуу, і чуйи вій, жи там у видного крульа йист дочка. І спогадау 
сибі так, вамйслиу, шчо иа йійі хочу взьати за жінку. І йак той церстинь 
обернуу, і ф ті хвйльі стау він там, у тоуо крульа. Так той круль сьі



шчудовау, по йаколу він так до него зайіхау — бо то було за мбрал. —  
Йак ти — питайить сьі круль тоуо —  йак ти сьуда дойіхавись до 
леви? —  И і де схочу, то йа можу і ги і йіхати. — Кажи, так до него той 
круль: 'Го с теби йист йакйй-сь великий фильозоф. Ну, йак ти йи такий 
фильозоф, а хочиш мойу дочку взьатп, то на дам за теби. Али зроби-ж 
миньі так: вимуруй-жи мииьі такий мармуровий палац за двайцьігь штйри 
годи вві, то йа дам за теби свойу дочку. — Він той перстинь обернуу 
і так сибі залйслиу, і у  ті хвйльі стау палац мармуровий. Минуло двай- 
цьіть штйри годйньі, вій пішов і яамельдувау толу крулеві: Вже йист 
готоу. — Той сьі круль аш шчудовау: Шо то йист за кошёдийа. шло 
йа ййздем круль, майу свойй войско, то мииьі треба такий палац муро- 
ваги без десьігь льіт, йак вій поставну за двайцьігь штйри годйньі ? Н у, 
TÓ-сь зробйу, шо-м сибі казау — так кажи круль до тоуо своуо зьатьа —
типер йа шле хочу, жйби шле миньі було.... до тоуо палацу злотий бурок,
то допіру дам за теби свойу дочку. —  Той персти і і ь  взьау, обернуу, 
і сибі так замйслву: Жи-б миньі у ті хвйльі стало (злотий бурок). — 
І вже мусьіу за неуо дати свойу дочку. — Мушу за иеуо дати, бо він 
йист мудрійший пак йа — так той круль казау. І зробйли вони вже ве- 
сьільа, і йіму сьі ни сподобало там бути. Взьаш  шльуб, і він сибі так 
иомйслиу: Типер — (обернуу той перстинь) — типер йа хочу бути 
с свейу жонойу иа-серид моріу, жй би миньі сгау палац нд-серид моріу, 
такий, жи шче жадин цар ви майи - -  так сибі замислиу. І так стало, 
йак він залйслиу : палац на-серид моріу, і він стау ж жінкойу. Убер- 
нуу він зііоу перстинь і сибі иомйслиу: Жй-бн миньі стаю  кілька реіі- 
ментіу войска коло менн. — Стало коло него і войско, кілько він хтьіу. 
Тинер вже йа сьі ни бойу ньікого. Стау він льпіший, більший круль, 
йак йиго тесьть.... Він сибі заусьігди ж жінкойу ночувау сибі у нокойу. 
Али жінка йиго стала питати сьі: Шо то йист такейі, ти ййздісь мій 
муж, типер скажи миньі прауду, ня майись сьі мине чого бойати, бо ти 
мій муж, а йа твойа жона. — Йак стала йиго просити, і вій зьау, сказау 
прауду. Кажи : Йа майу такйй персгииь, шчо йак йа ним поверну, шчо 
сибі замйсьльу, то те майу. — І заусьігди він тримау той перстинь на 
руцьі, иа палци. І той песик і котик таґ-жи, шчо він купйу, то таґ-жи 
були з ним, де він ішоу. Иольагали воші у но лі спати, і вій заснуу 
твердо; узьала з него жона і той иерстииь здерла йіму с пальцьа. І так 
сибі —  уже уона насадила на иалец иа свій і так сибі спогадала: ІПчо-би 
на була у своуо отцьа на-зад — так сибі помислила. Та й він зістау сьі 
но с песиком і с котиком, іірибудиу сьі в ін : нима ньіц, аньі войска,
аньі жінки, по-тілько зістау сьі с песиком і с котиком. ІІодивиу сьі він
на руку : уже перстиньа нима ! — 0 ,  типер йа зістау уже дуиіру б ід
ний ! — Кажи до него песик і котик: Hu бій сьі, наш пани, ти-сь нас



відратувау віт смерти, а ми тебе відратуйимо шче. — Кажи песик до 
котика: Усьадь.... йа буду плисти, а ти усьадь на мени і йа тибё буду 
вести чприз мори, аш туди, де вона йист, до йійі отца, то ми ше той 
перстинь дістанемо у нейі. — Прийіхалй вони чериз мори, пес і кіт, 
і кажи пес, вже йак прийіх.аЛи туди, кажи пес до котика: Звайиш ти 
шчо, злапай-но ти миш. — Пішоу котик, злапау миш. — І іди ти, сьадг,
під порогом з лишену і тримай у губі (А то було у ночі.). Уна, та паньі,
майи перстінь f  губі — , і слухай, сиди піт порогом —  так казау пес до 
котика — йак-но будиш слухати, йак хто двирмй рипни, буди йшоу на 
двір, то ти йак нанхутіии іди до покойу іс тёйу мйшойу, — уна той пер- 
стинь мани у губі, та паньі — ти по тиху нрийдй до лішка, і тёйу мй
шойу йі так потерин по губі, і вона сьі збрйди, скаи: тфу, т ф у ! цо то 
такйґо! —  і той перстинь упаде йі з губи на земльу, а ти пак пай- 
хутши хапай за той нерстивь і тисий сьі під двери. Йак она шіьунула, 
той котик ухошіу за той перстинь. Она сьі зі сну дужи зльакала сьі, 
стала у покойу кричати, аш ті слуги почули, прийшли хутко під двери: 
шчо то такейі за крйк? — А котик йак иайлутши с перстпнем утьік на 
двір. А песик чикау на дворі. Кажи : Майіш ? — Кажи котик: Майу. —  
Н у, сьідай типер на мени — так кажи пес до кота — і нідьмо на-зад
до своуо пана. — Сьіу котик на пса іс тим перстнием; али вййіхали
вонй насерид мора, — питайить сьі песик котика; Машин перстинь ? -  - 
Кажи: Майу. — Йхдут, йідут зноу кавалок, кажи: Майіш ? — Котик 
хтьіу сказати: майу —  та й той перстинь упау у воду. Ну, та й кажи 
котик до п са : Та й вже фпау миньі у воду. — Ідй-ж мииьі типер ла
пай рибу і шукай мииьі тоуо перстиньа, бо то рйба ухопила. — Йак 
стау котик шукати за тим перетином, питати сьі риби іти глубоко 
у воду — кажи риба: Йа майу. — Иди з нами на-верха, зо мнойу — 
так кажи котик до рйби — той перстинь віддасйш, дістаниш видику над- 
городу, —  Взьали пес і кіт... та рйба підійшла до горй, нёсик іс ко
том взьали ту рйбу роздерли й той перстинь добули, і так іп'дут до 
своуо пана дальі. ІІрийіхали воїш до своуо пана. ІІитайи сьі пан : А шо, 
манити? — Кажи котик: Манимо. І пан сьі дужи утьішиу, жц вонй 
йіму на-зад дістали йіго нёрстень. Насадйу ін на палиц і так сибі по- 
мйелиу: Шчо мойа жона так мине побідйла, нех вона до мени тепер

/ .. . , _ / \j ,
пришди! Убернуу перстинь й так сибі номислиу. Иіхала вона до него, 
і вій той перстинь оборнуу: Шчо она миньі була ворогом, шчо тинёр 
нех вона у морах пропаде, нех сьі вона фтони! —  Уже кінёц. Утопйла 
сьі за ту штуку.

З а п и с а н о  в і д  к р а в ц я  10 с ь к  а З а х а р ч у к а  в м а р т  і 1894-.
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6. Молодильна вода.
То буу снбі ніден круль. May три синй. Так він сибі казау спро- 

сйти паніу, лгісти пороспйсувау, шчо-б зьіхали сьа до нео. Али він зро- 
бйу тон баль сибі, панй позйіжджали сьа, і каже до них: „Шо-б то ро- 
бйти, шо йа старий, а йа хочу бути віолодий ? Угадуйти, йак то робйти?11 
Али жадного ни ма такого і ньіхто то му ни зробит. ГІорузйіжджали сьа 
панй уже, і той найстаршій сйн каже: „Татуньу, а-ж за морами йи така 
етудньа і там йй така в о д а ; тейі водй дістати і уумйти сьа, то буди 
молодий. Али, татуньу, дайти мины войска і гроші, то йа пойіду, то йа 
вам дістану11.

Али взьау він, дау нішу войска і дау йіму гроші, і пойіхау. При- 
йіжджайи він на мори — йи три дорозьі на тім мори. Али міркуии, иа 
котру дороу брати сьа йіму. Али він узьау сьа на льіву дороуу. І йак 
він пойіхау, вййіхау по-серид мора, вода стала драгльами, и він стау 
і стойіт. Шо робйти — треба те войско цивільпи вйтонити, а та стар
шина то дістанеть сьа з ним, бо не ма сконд годувати тілько. Він сто- 
йау на тих морах рік і два місьацьі і ни міг вййіхати а-ньі сьудй ньі 
тудй, стау та и уже. Але той батько вйчекау уже... вййшоу рік і два 
місьацьі, і роспйсуйи зноу лйстн по свойіх панах, шо-б зьіхали сьа, и він 
снбі зноу баль буде сііравльау. Позьіжджа.тн сьа панй, там сибі пйут, 
йідьать, і він каже: „Може з вас такїш йи, шчо хто може знайи, шчо-б 
чоловік молодйй стау?11 „Жаден — каже —  ни знайимо11. —  Уже ті панй 
зноу порозйіздйлн сьа, уже по тім бальу, а той син кае до нео, той се- 
редушчін, кае: „Татуньу, йа иойіду, то йа вам уже привезу. Дайти ми- 
ньі войска, гроші, —  йа н іду11.

Батько йіму дау войска, дау гроші, і він забрау сьа й пойіхау. 
ІІрийіжджайи иа море —  йй три дорозьі. Але міркуйи: „На котру то 
мины йіхати с тих, на тих три дорозьі?11.. Але пойіхау у середньу до
рогу. Йак вій пойіхау, заш'хау но-серед мора тій застаиовйу сьа. Вода 
стала драгльами і йіхати ни можна. Стонать. Шо будем робити? треба 
троха войска вйтонити, а ті старші дістайуть сьа. Шо робйти —  уже 
сгойать рік і два місьацьі. Батько вигяьадайи, уже рік, два місьацьі уже —  
ни ма ! Роспйсуйи зноу лйсти по тих панах; зноу баль хоче справити 
(за куждим сйном мусит справити, бо ужй нима). „Може хто межи вами
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йи, шо можите знати, шо-би молодий стау, вісьімнайцьіть льіт стау мо
лодий?" (А вже мое мау шісьдесьат —  а він хтьіу молодий бути!) —  
Вітказуйи до нео, шо ньі, ньіхто не поможе. Йак Пан-біг ни поможе, то 
уже ньіхто. їїорозьіжджали сьа пани, та й той наймолотшій син кае : 
„Татувьу, йа пойіду, йа вам уже привезу. Алн миньі дайти войска шмат 
й гроші шмат".

І він дау йіму войска, дау гроші, ін пойіхау. Иак він пойіхау, при- 
йіжджайи на мори — йи три дорозьі. Але й вій сибі міркуйи: „На ко
тру то мииьі йіхати?.. Але пойіду на праву". —  Пойіхау на праву до- 
póy. Так він пойіхау, пойіхау, і зайіхау посеред мора, і йіде дальі — вже 
минуу по-серед мора. Але так йіде, поки до кінцьа ни дойіде, на там- 
той бік. Приніхау ін на тамтой бік мора, уже воду перейіхау. Дйвить 
сьа, стойіт кузьньа на березьі під морами, і шо-сь там дзеяькайи у ті 
кузьньі. Али він сам зьльіз, войско покйнуу на тім, шо йіхали, а сам 
пішоу до кузьньі до тейі. „Слава Боуу !“ — „Слава на віки! “ —  Иитайить 
сьа тон коваль: „А вітки ви тут зайіхали?11 —  „Йа зайіхау а-ж с там- 
тоуо крайу, за води" —  „А за чйм-жи ви тут прийіхали?" —  „Иа при
йіхау, йа хочу дістати води". —  „Йакойі водй? — „Йа хочу такойі 
водй дістати, старий чоловік жй-би зробйу сьа молодйй, вісьімнайцьать 
льіт". — „Ни такі булй мудрі, а тейі водй ни дістали, і ви ни діста
ний! “. — „Йа — кае — мушу дістати водй". — Коваль к а е : „Но, 
йак ти такйй завзьйнтий, а-бі-сь там доступну. Там не мона доступити 
на жаден спосіб. Там стойіт варта, там у брами видмідь привйазаний 
стойіт, то ви там ии доступити. Али на тпбі чоуник і молоточок і йідь, 
иа гору йідь, тая гора йи така"... Взьау він чоуник той і молоток і йіди 
під гору. Али вій йіди та й йіди та й йіди, а тим молотком фурт у чоу
ник цокайи і дальі йіди. Вййіхау на гору, зьльіс с тоо чоуника, дйвить 
с ь а : йакйй-ісь фільварок стойіт. Вій зибрау сьа, пішоу до тоо філь
варку.

Прийшоу під браму, —  видмідь спит, привйазаний на залызнім лан- 
цуху. Жомньіри опльать, варта. Так він — коньі стойать, іс сьідлами, —  
він прийшоу на той двір і пішоу до студньі і водй набрау у фльашку 
і пішоу під вікно: сьвітить с ь а ! Ііішоу дивйти сьа під вікпо, хто 
там йи. Нима ньікого, льампа сьвітить сьа на столы, кава стойіт 
ву скльаиьцьі і роґальок лежит. Але вій піс кватйру вльіз, каву 
вїшиу, роґальком закусйу, дйвить сьа —  ианна молода уу носте- 
льі спит. І вій пішоу до тейі ианни і йі там зґваутувау на ио- 
стельі і вона ии чула. І він сибі забрау сьа, на-зад с кватпри 
вйльіз, сьіу на стольі, взьау напір, иаписау карточку і на постёльі кй- 
нуу ту карточку, (майиш признаку!) і сам віз вікно і пішоу. Вййшоу 
у браму — варта снит; ін по-тихеньку і перейшоу. 1 прийшоу до сво-



йіх жомньір: „Вже —  кае — йа д іст а у ! Типер йідьмо у свій край 
на-вад!“

Али вони йідут і йакурат иосерид мора прийіжджайут. Али дй
вить сьа, пізнайй: йбо брат стойіт на мори. ІІришжджайи блйшши до 
них: уоий уобйдва стойать. Али зачалй уохоту снравльати сибі, шо уже 
рік і два місьацьі, а йіх не вйдьіу. І  уоий до нео: „Чем ти ни юдиш 
До дому?" — „Йа топіру пойіхау і на-зад вертайу сьа, а ви уже поні- 
хали рік і два місьацьі, і  на-зад ии моити йіхати". —  „Коли ми зайіхали 
У таку рошчину і ии моим вййіхати. Али поможіть нам йак, шо-б ми вй- 
йіхали". — Али воші мали йакі-сь там ланцухй, учепйли, і те войско 
зачало тьагнути і йіх притьагнуло до себи. Вййіхали иа чйсту воду, 
взьалй, забальували —  тепер сибі будемо троха бальувати. Оий сибі там 
пйли, йіли, і той наймолотшій уииу сьа. І уоий у него ту воду відікрали 
від него, йиго фльашку взьалй, у свойу вйльльали, а у йиго фльашку 
взьалй набрали води у морах і усадили йиму у кишеньу. „Но, йідьмо!" 
Пойіхали.

Прийіхали уоий до батька фсьі три на-раз. Ти й батько контит: 
„Де ви усьі три поздибали сьа ? Наймолотшій пойіхау па уостатку, а усьіх 
привіу. Ну, котрйй сип дістау тейі водй?" — Наймолотшій кае: „Йа 
дістау". Дау батькови ту с фльашкойу воду, ию-би молодйй буу, буди 
умивати сьа. А  ті синй кажут: „ Тату, ии умивайте сьа тейу водбиу. 
Возьміть пса і умййти тейу водойу". — Заклйкау пай пса, уубмйу йиго, 
те й той пес потріскау цалком. Та й тійі синй кажут до батька: „Вй’ити, 
татуньу, ии була-б вам смерть зара?!" —  „Дай вам Боже здороульа, 
шчо ви мине відратували! Так-би йа буу зробйу, потріскау!" — А той 
другій: „Нате но вам мені води, умййте сьа!" (ту воду, шо він відікрау 
віт того). Взьау батько, умйу сьа: буу старйй, зробйу сьа молодйй! —

May стрильцьа батько своуо, — він сибі ходйу по льісьі, пташину 
биу. Дайй йиму батько тоо наймолотшого. „На тибі йиго до лы'са і забйй 
йиго! З  неуо шо-би-сь прнньіс сёрци і мізйнний палец, иа знак миньі 
шо-би-сь прииьіс". — Но, али слуга, йак пап кае, мусит слухати. Взьау 
йиго, завіу у льіс. May собачку зі собойу той стрілець, і вій тоуо со
бачку взьау, забйу у льісьі. Вйньау ножа, росиороу тоуо собачку, ви- 
ньау з нёуо сёрци, завинуу у иаиір і сховау- до торби. — „Ну, а ти 
мі давай палець вітнути, бо шо йа мау тибі смерть зробйти, то йа псовії 
зробйу, а миньі тебе шкода". — ІІрйвіу йиго до пинька, той поло- 
жйу палець на пенькови, той сокйройу віттьау йиму палець мізер
ний; взьау хльіба і шмати, йиму той палець завйазау. „Ну, те
пер сибі йди, кудй хочиш, а йа вертайу сьа до батька до твого 
і скажу, шчо йа тпбе забйу, бо уже знак майу“. — И він забрау сьа від 
иео, пішоу, а той пішоу до йиго батька. Приходит до батька той стри-



ледь. „Но, уже-сь забйу?" — „Вже“ — „Но, а майиш тейи, шчо йа 
казау?" —  „Йи“. —  Виймали с торби серди і палиць: батько подивйу 
сьа — „Но, добре, шо уже йиго не ма“.

Тоніру тамта панна за морами вродйла сьа вже. Так йійі батько 
випйтуйи: „Де, йак, по-йакому ?“ — Вона ни знали. Такйй фстид! 
I уона вродйла, вже той хлопець йійі росте та’ йак з водй. І той хло
пець топіру йак научйу сьа лызати, він сибі полы'с по піт лішкамп, 
сьудй, тудй, і здйбау той папір. Вильізайи на-серит покойу с тим папе
ром, она кае: „Дай-но сьудй, дай-но сьудй!" —  Она перечитала, зди
вувала с ь а : с тамтоуо крайу, за моріу прииіхау, і варта стойала, і  вид- 
мідь у брамі закований буу, і ньі-хто нп чуу, і прийіхау і пітписау, йак 
вій зветь сьа і йак йиуо батько !... Так вона... росшісала по цьілім сьві- 
тьі, шо-би де йиго здибати. Але вона взьала, сьіла сибі на море з вой
ском і ніде до йиго батька. Але вона допитала сьа до батька; прийі- 
хала до батька — царйцьа прийіхала, ііанови уутьіха! Хоть він ни 
знайи, але вйдит, шо яорадиа. Отам приймали, зачалй росказувати ту 
штуку... — „Де ваші сиий ?“ — „Два —  кае — йи, а третього нима". 
„Покажіть-но тих два". —  Заклйкау йідиоуо пан; каже вона: „Ти буу 
на морах?" — „Буу-ім". — „Ш о-сь ти там де вйдьіу? — „Ньіц не 
вйдьіу-ім, но зайіхау-ім по-серид мора і етау і стойав-ім“. —  Закликали 
другоуо. —  „Ти буу на морах?" — „Буу". —  „Ш о-сь ти там вйдьіу?" 
„Ни вйдьіу-ім ньіц; застраг та й стойау-ім“. — „Давай третьоуо". —  
„А коли —  кае —  третьоуо ни ма“. Тупіру треба шукати — ни знати 
де. Але росписуйут листи по усьіх кранах: чи не ма де такоуо ? на-дух 
шо-б йиго знайти і на-дух шо-б буу! — Але пайшлй йиго и він до 
батька прийшоу. Али батько сидьіу на дворі на стільцьі; але дйвить 
сьа, по ходы пізнау своуо сйна, іде. Батько вййшоу на-протьіу неуо 
і кльакнуу на колы'нах і кольіньмй до нео дальі йде. Али він приходит 
блйшше до батька, кажи: „Шо ви робити? на-протьіу мени ви кольі- 
нами льізайити? Йа тоуо ни варт, шоб ви льізали до менп кольінами".—  
Батька підвіу, прийшоу до покойу. Та царйцьа сидйт, чикайи на нео. 
Кае: „Ти буу там на морах?" — Кае: „Йа буу". — „Шо-сь ти там 
вйдьіу ? — „Вйдьіу-ім усьі мори, і за морами кузьньу вйдьіу, і на гору 
вйльіс чоуником ; і прийшоу-ім під браму, і видмідь буу ввйазаний, снау 
і варта спала. І пішоу-ім до студньі і водй набрау, і пішоу-ім до но- 
койу, дивйти сьа, хто йи. І нн було н ік оуо: скльанка стойала на стольі іс 
кавойу ; йа випну, роґальком закусйу, і сьіу-ім си б і: прийшоу до своо войска 
і пойіхау-ім до батька". — „Ну, тепер збирай сьа зо мнойу, пойідемо 
до мени!" — І вій вібрау сьа і пойіхау. Привезла йиго тудй до батька 
до своуо; і дупіру листи росписау, паньствр зьіхдло сьа на внсьільа,



і вони сибі поживши сьа і уже кінець (і горілки збанец — додав гос
подар Соколовський).

В ід  г о с п о д а р я  Г а  н д р у х  а  К р а в і ц к о г о  з а  п. в м а р т ї  1894 р.

Паралелі до сеї казки гл. H a h n ,  Grieebisehe und albanesische Marchen I, 
ст. 248—286; II, N. 72 ст. 64 67; G r i m m ,  Kinder- und H ausm archen II, N. 97, 
стор. 55—61; J. W. W o l f ,  Deutsche H ausm iircben, ст. 54—64; А е а н а с ь е в ъ ,  
Народныя русскія сказки, т. II. ст. 23—65 (8 варіантів) і т. IV  ст. (196—202), де з і
брано богаті вказівки до порівнуючиї студії про сю казку. 1. ф.

7. Три царівни на скляних горах і їх брат.
Вуу йідён цар, мав три доньки і йідноо сипка. Але йак вій уме- 

рау, то росписау усы добра своіп на ды'ти. Иідну половнцьу дау на три 
доньки, а друу половину свому сйнови [син таки цьілу половину ! —  Ми
кола Кравіцкий]. Але ті дьіти ше були малольітпі, ни міг він шче дати 
йім у руки самим; так вій дау йім упікуна, жи-би той упікуи утрймовау 
йім те до зросту. Так по батькові голові дьіти були дужи загризьаиі. 
і сумовали, і с тейі гризи ходили сибі на оґруд па спацер шчо вечера. 
Але вони спацеруйут сибі пізно по оґродьі, фсьі четверо; али найстарша 
систра відійшла від них на йншу стёшку. І вони зачали йійі кликати, 
гукати — і нема йийі. Так воніі зачали плакати і пішли до нокоііу 
і польагалп спати. На другій день рано устайут і йідут шукати — ни 
можут найти йійі. А злий-духи прийшли у ночі і украли ту сестру 
від цих.

Так на другій день у вечир зноу воші пішли на спацир на оґруд. 
Ходьать вони по оґродьі, спацируйут; убгльадайуть сьа -  уже нпма 
другойі сестри. Так йіх страх великій зібрау і пішли убойи зноу до 
покойу. Так сидьать вони йідён день і другій деиь і третьій день, уже 
бойать сьа йти на оґруд. Так четвёртоо дьньа вийшли воніі убойи на 
спацир, спацируйут по оґродьі — так та иаймолотша сестра зістала сьа 
йиго з заду, а той панич пішоу до корча і зачау рвати порички. Огльа- 
дайить сьа —  вже пима сестри. Так він кличе йійі, ходи по оґродьі 
і ломи руки. —  „Шчо-ж йа буду типёр робити сам ! Навіть ни майу 
кому, жи б миньі зготувати вичеру!...“ Так прийшоу до но кону с плачем, 
льіг па лушко і заснуу. На другій день рано іде до своо упікуна і жа- 
луйить сьа перед ним, шчо він буде робити, же пима йиго жадиойі си- 
стрй. Так ’пікуи пішоу, позашічатувау усьі доми йиго, ґрупта уу посе- 
сійу, а йіго взьау до себи. Так то уже тримало кільканайцьіт л ь іт ; 
підріс він вже великій, дібрау сьа розуму, покупну сибі книжки і зачау



на них читати. Али сьіу він йідноуо вёчира, читайи ті книжки, пізно, сам 
йідён, і пиривирнуу сьа на лауку і заснуу, вже зниміх сьа. Так йіму у 
сьньі приснйло с ь а : „ Ставай, сьідльай коньа і йідь свойі сестри відби
рати. Перша сестра твойа йист на перші горі скльанні, друга сестра на 
другі горі скльанні, а трётьа сестра на трётьі горі скльанні, і і і т  самим 
чорним морем11.

Так він фстайіі с того сну і ни каже ньіц ньікому, сьідлайи свого 
коньа, запичатуйі свойі доми і йіде шукати сёстріу. Так він ніде десь 
цьілий день, і захапуйи йиго ньіч у дорозьі. Але йіди і думайи с и б і: 
„Ко-б миньі де зайіхати хоць до села, жй-би-м міг пириночувати, бо 
дороги ии знайу11. — Йіди він, дйвить сьа з далека: блишчйть сьвітло. 
і йіде він просто на те сьвітло. Прийіздйть до тоуо сьвітла і дйвить 
сьа: такий велйкий фільварок стойіт. І каже сам до себе: „Зайіду йа 
до тоуо фільварку і пириночуйу". Прийіздйть він до брами, брама за- 
льізна; вийшла слуга, вічинйла і упускайи тоо панича иа фільварок. 
Взьалй від нео коньа, поставили на стайньі, а йиго взьалй до покойу. 
Прийшоу він до покойу, привптау сьа с тёйу паннойу і пнтайн йийі, чи 
вона йиго пиреночуйи. А уона каже до н ег о : „Йа-би-м вас переночувала, 
але йа майу такоуо чоловіка —  йак він нриженёть сьа, то він вас пірве 
на дрібні кавалки11. — Так він зачинайи йі питати: „ІІІчо-ж ваш чоло
вік йист?11 — А гона каже : „Мій чоловік йист злий д ух11. — „А звітки-ж 
ви походити?" — питайить сьа тёйі паньі. — „Йа мала-м дьві систрі 
і йідноо брата. Хо.ійлисьмо на спадир на оГруд, і першоуо вечпра украу 
мине злий дух". — І вій зачинайи йі росказувати: „Та-ж йа йист ваш 
брат, йа йіду і своййх сёстріу шукайу." —  Так она приньала йиго 
і каже до него: „Де-а; па тебе сховайу, йак мій чоловік врилетит?" —  
А він каже до н ей і: „Сховайпш мене під лушко і накрийиш недьками". —  
Так она уже слухайи, жи йійі той чоловік, злий дух, литпт, — садила 
брата під лушко і накрила недьками. Пригони він до хати, той злий 
дух, і фукайи по хатьі, уже литйт. Та й каже: „Де-сь тут прісна душа 
смердйт!" —  А она каже до нео: „Та де! смердит! ти по сьвітьі льітау, 
наиахау сьа, та й тибі здаййть сьа так". Так вона йиго питайить сьа, 
CBÓo чоловіка того, злоо духа: „Шчо-п ти робйу, йак би тут мій брат 
прийшоу, а твій шваґир?" — „Та шчо-б робйу" —  він так уже каже 
[віи-би йиго затахтариу д е ! втрутив Микола Кравіцкий] — приньау-би-м 
йиго файно, наїїойіу-би йиго, нобалакау-би з ним, і йак-бп хтьіу, то буу-бн 
у мёни, а йак ньі, то ітоіііхау-би дальі сибі". — Так вона иідльівайи 
під лушко, підіймайи нецьки і:  „Брате, вильізай!" Він схопйу сьа 
с крісла на ноги, зьау швайра за руку, нрпвитау сьа з ним і каже до 
свёйі жінки, жй-би дала йісти. Казау иітй наточйти горілки і будут пйти 
убйдва (Уже перейде ца йиго віру, дод. парубок Антошко Мороз). Так



той панич не хоче горілки н й г и .  А він каж е: „Іїїчо-ж йа тибі дам ? 
'наш ого пи майу до нитьа!" ■— Каже: „Скажу тибі наточити м еду“. — 
Наточила мёду, папйу сьа, пуіюйіли, і ваберайить сьа зноу, йіде дальі. 
І питайить сьа свейі сестри: „Чи-б йа утрафиу до другойі сестри?" — 
Так вій почуу той злий дух і каже до него: „Йідеш до свейі сестри? —  
йа майу таку хустину, йа роздеру йі на двойи і дам тибі половйиу, а сибі 
половину. Йак тубі буде добре у дорозьі, то мойа хустйна буде чиста 
і румньана, а йак буде тибі кепско у дорозьі, то мойа хустина стимньійи, 
то йа тибі прилечу на поміч". —  Али він піди бес цьілий день, і звоу 
захотіла йиго ніч. Так дйвить с ь а : блишчйть сьвітло иа горі. Так він 
йіде просто на те сьвітло. Прийіздйт на те сьвітло, там ше мудрійшій 
фільварок, йак той буу. Так зноу він вйіздйт до фільварку до того 
і просит сьана-віч. Відібрали від него коньа, ті слуги, пустили до стайньі, 
дали віуса, сьіна, води коневи, а сам пішоу до покойу просити тейі паньі, 
жи-би йиго приньала на-ніч. Так она гльанула на него і каже: „Чого 
ти, чоловічи, сьудй зайіхау? Иак мій чоловік приженёть сьа, то порох 
с тёби буди!" — А він кажи: „Нех уже шчо хоче буди зо мнойу, уже 
ни піду ньіґде". —  Так вона каже: „Ну, йак пе жалуйиш свого житьа, 
то иочуй". —  І зачинайи він росказуватп свойу біду. „Йа мау-ім три 
сестрі, і усьі три сестри пікрали злий-духи". —  Так вона убіньаіа йиго 
з радости і ноцьуловала і зачала плакати: жи вона йист йиго систра. —  
А він каже до нёйі: „Йа уже найшоу йідну сестру свойу, а тебе другу 
найшоу; і шче хочу, ко-би йак зайіхати до третойі!" — А у она каже 
до него: „Зайідеш до третойі сестри, али дужи далеко, піт самим чор
ним морем; але тамта моц бідуйи, бо ни добрій той злий-дух (найстаршій, 
а наймолочшу майи)". І каже до него: „Де-ж йа тибё сховану? “ — „Де 
хоч, сховай мине". — ІІідьньала вона лушко, перини, накрила йиго
модно, жп-би той дух навіть не виходиу, йак він прилетит, жй-би хутко 
ни учуу. Так пригони вій з впликим фуком, вічиньайи двері, пересту- 
паііи без порі, і каже: „Де-сь ту прісна душа смердйт!" — А вона 
каже до н ёо : Тнбі так иридаґшть сьа, тп пу сьвітьі говгіу (ннпосидьаш- 
чій), напахау сьі-сь різних душіу — так тибі шче у иосьі сидьать !“ —  
А вій каже до нейі: „Може й бути то нрауда". Сидйт він а вона йиго 
питайить сь а : „Шчо-б ти робйу, йак-би мій брат прийшоу?" — „Шчо-би 
мау, тим-би приньау; і йак-би хтьіу добрій шваґир бути у мени,' то 
буу-би , а йак ньі, то нех йіде сибі дальі!" — Так она підньаліі ие- 
рйну, випустила йиго на пльад, своо брата. Він скочиу з лішка з ра
дости, хопйу шваґра за руку і прпвитау сьа 8 ним. Так каже жінцьі,
жй-би поставила йім до пнтьа. Так вона пішла, набрала вина [то бога-
тьійші, — дод. Мик. Крав.], братови принесла модьнійшого, а свому чо- 
ловіковн слабшого. Так вони вішили те вино; так він кажи йти по



друти. Напили сьа вони бйдва, поставила вечёрати, повечерали і льа- 
гайут спати. Каже той злий-дух, шваГир йиго: „Ми льагаймо убйдва 
у купі і будем сибі де-гачо бёсьідувати, бо йа шче не знау навіть, жи 
йа маііу шваґра". —  А уона каже до него: „Та де ви будети убйдва 
спати! Брат йи здорожанин, змучаний, ни здужайи, він би лы'г і спочйу 
сибі, а тибі сьа хоче балакати!" —  Так він кае: „Ну, то добре, то 
стелй йіму окроме". Так рано устайй і берѳть сьа йіхати дальі у  дорогу 
до сестрй до свейі. Виіішоу він за ним, вйвіу йіму коньа зі станьі і каж е: 
„Ну, йды'ть сибі шчаслйво у дорогу! Але йа майу такий ножик, дам 
йа тибі йиго половицьу, а половйцьу зіставльайу сибі. Йак тибі буде 
біда у дорозьі, то мойа половйцьа ножика зробить сьа дуже заржаульана, 
а йак буде тибі добре, то мій ножик зробить сьа йасний". — І йіде 
дальі. Вййіхау за браму, систра виноси йіму скльанку такойі води моп,- 
нойі. „На тибі, сховай йі у  кишёньу і йак пришдиш до свейі сестрй, то 
йак прийди йійі чоловік зі сьвіта, то вій буди зачинати з тобойу бороти 
сьа, бо він йи моц нидобрій. І йак він буди казати, жй-би іти з ним 
бороти сьа, то ти вйймиш ту скльанку з водойу і кажй до него: „Вп
ишімо пёрши могорйч, потім будим бороти сьа!"

Так йіхау він до свейі сестрй наймолотшоні три добі. Прийіздйт 
на ту гору, вйіжджайи на той фільварок, —  на тім фільварку такйх 
слугіу, жп ни мона зльічити (самі злій-духй ! )  Так вонй йпго опстунйлн 
до-кола, так кажут до него, жи мй тибе тут пірвемо! Так він просити 
сьа —  нима жадного ратунку !... Але тамтому шваірови, жи він відйіз- 
дйу від него, зробйу сьа ножик дуже заржаульаппн. Так він зараз иа- 
тпх-мйаст нрильітани па той фільварок. Прилетьіу на фільварок, пороз- 
гонйу усьі ті слуги, нустйу коньа до станьі, дау конёви йісти, а йиго 
заировадиу до покойу. А сам нолетьів да іь і.

Так він пршішоу до покойу: так та сестра йиго зльакала сьа 
і каже до нео: „Шкода тебе, чоловічи, жи-сь сьуда нрийшоу. Иак він 
прилетйт, то він тибё свойим духом лпінё!" (ГІодуфалии! найстарший, 
той, жи кльучі носи віт пекла). А він каже до н ёй і: „Раз мене мати 
родила, раз буду гинути! Ни-ма моййх сёстріу, забрали злі духи, то уже 
йі зо меойу шчо схтьать, то зробльать". — Так она подивйла сьа на 
него, жаль йі велйкій ’бгорнуу і заплакала. „Иа знану добре, жп вій 
йак прилетйт, то він тебе забйй, — али йа тибі дам троха ратунку". — 
А він йі розказуйи: „Иа ночувау уже у двох сестрах, і вонй попрй іьі- 
тали, приньалй мене файно і коньа мого пагодували і вислали мене дальі 
у дорогу, а твій такйй неспокбйиий...." А уона каже: „Він не мани жад- 
нойі віри, з йиго рук шче ньіхто не утьік. Але йа тибі дам такойі 
водй —  йак він нрилелйт, так він зара буде брати сьа до тебе бороти. 
Але ти ни бій сьа, но гостро до нёо говорй; вйймеш воду і кажй: „на- 
пйймо сьа могоричу перши".



Так пригони той зі сьвіта, приходи до хати і просто 
летит до него і каже: „Типер йа тибе зь ш !“ — А він каже: 
«Ни штука звісти, може на тебе!" Так він хвильку постойау, вй- 
ньау скльанку с кишёпьі і данії німу піїти; вйньау друу скльанку 
с кишеньі і напну сьа сам. Так вій зробйу сьа віт тейі водй, шо напйу сьа, 
такйй сильний.... а той зробйу сьа моц слабйй. Так каже той браТ й ій і: 
„Ну, ходьім бороти сь а !“ —  А він каже: „Ньі, не піду, нех ио йа 
напйу сьа свёйі водй!“ — Так посилайи йі по ту воду і каже; „При
неси миньі дьві фльашки водй: йідну сильну, а друу слабу11. —  Так 
вона пішла, принесла дьві фльашки водй; ту сильну дала братови, а ту 
слабу йиму. Так вій напйу сьа тейі водй і- не зміркувау, жи то слаба. 
„Ну, ходи, підем на ііойидинок!11 —  Йак брат злапаііи злий-духа за 
чуприну, йак тарахне йиго у земльу, —  те йно тілько смола потекла.... 
А сам бере сестру і йіде до мора. ІІрийіжджайи до мора і дйвить с ь а : 
пасеть сьа кобйла з лошам. Так те лоша скочило у воду, а кобйла за 
ним. І виходи дальі на бёриг. Прийіжджайи він до того лошати —- на 
нему йист золотьі вуздечкй, і воно говорит до него: „Чоловіче, пусти 
своуо коньа пасти сьа, сьідай на меин і садовії свойу сестру і пойі- 
демо, будем забирати решти твойі сестри11. — Так він нускайи своо 
коньа під море пасти сьа, сьідайп на те лоша і йіде дальі. Так воно 
каже до и ео : „Тй, мін прийательу! пусти мене шче раз до мейі мами, 
нех йа попіссу шче раз сибі цицьки11. —  Але він бойау сьа йиго пу
стити, бо бойау сьа, жи-б уоно ии утьікло. Воно кае до нео: „Ни бій
сьа, за пйать мінут йа буду на-зад коло теби11. — А вій каже: „Де-ж 
за пйать міаут иовернесь сьа, коли до того мора сто миль!" — Так він 
йго нускайи і youó побігло. Але він зачинайи с сестройу розмоульати, — 
а уоно прибігайи до него [стало сьа на слові, дод. парубок Антошко 
Мороз]. Дйвить сьа — було мальйиьки лошатко, а тепер велйки! —
І каже: „Сьідай ти типёр на мени, а будим йіхати дальі11. — ІІрийіж-
джайут вони до тейі сестри другойі, жи буу пёрши, бере сестру на 
себи і йіде дальі. Али відйіздйт кавалок, а лоша каже до него : „При
йательу м ій! пусти мене шче раз до цйцьки, а на за дёсьать мінут буду 
тут11. — Так він доуго не сперечау сьа і иускайи йиго. Та за дёсьать 
мінут прибігайи на-зад — пёрши буу лошачок, а типер зробйу сьа к інь! 
Фіст йиго злотий, грйва злота, копіїта злоті, а пітковн дійаментові. 
І каже: „Сьідайте на мене, а будем йіхати до трётьойі сестри11. —  Так 
прийіжджайут вопії до трётьойі сестри; вйкликау систру с хати і к аж е: 
„Сьідайтп на менн, а будетп йіхати на свойу батькіушчину". — Так 
сьідайуть фсьі три сестри і той брат і йідут. Там чим рас той кіиь 
ступайи льіпши, льіпши, так роспустйу ноги і так біжить, жи навіть 
зимльі не дотиркайпть сьа. Привіз вія йіх до йіх дом у; онй арадовалн
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сьа і дайут йиму Мети, за то, -жи йіх привіз. А він каже до них: „Ньіц  
ии жадайу від вас йидзёньа, но йду до свейі мами і попіссу шче раз 
цицьки. А ви сибі тут Господарти і типйрка ии бійти сьа ньічого злого, 
бо до вас ни майи права. Мине ГІан-бі післау, жи-б йа вас завіз на 
місци". — І покйнуу йиму таку ксьоншку молитвову, і каже: „Ньіц, ио 
Богу моли сьа, а будиш мати, шчо сибі загадайиш".

Так той брат ужениу сьа, спровадиу сибі велику мз'зику і зачи- 
найи висьільа. І йа буу ти-ж на тім висьільі, давали миньі йісти і пити, 
і у кишйньу дали й за пазуху, і у хустину навйазали і у торбу на
клали.... Але йа буу пйаний — і лежало у кутку у коморі клоча —  
і йа льіг у нему йі заснуу. Але там дуже стрільали з гарматіу, і брали 
се клоча і набивали до гарматіу. Там йіден сват молоденькій нрийшоу, 
загорпуу те клоча зо мнойу і забйу уу гармату. Йак вистрілили с тейі 
гармати, і йак вистрілили, та й йа литьіу та й литьіу та й литьіу, та 
й прилетьіу ту до вас, до хати, і на лавцьі сьіу і вам оповіу. І ті 
байцьі кінёц, і горівки збанец, і хльіба дробйаска, і кобас вйаска, 
і цабёр кісьільу, і усьі госьтьі подьільу. — Те вічо миньі там дали то 
йа те ньіс.

( З а п и с а н о  в і д  го сп . Ю р к а  С о к о ж ов  с ь к  о г  о з п р о з в и е к о м  „Го- 
р о б е ц “ в м а р т ї  1894.

Паралелі гл. Н а h n , Griechische und albanesische M archen I, N. 25, стр. 180 — 
185; G. B a s i l e ,  P en tam erone II, N. 3B.

8. Дурень і царівна на скляній горі.
May батько три сивй, і було два розумних, а йіден дурний. Ну, 

так той дурний фцьонш сидьіу за пйицом, а ті розумні мані коньі, 
фурманили. І буу старий батько і мати шче. Али ті братй ириіііхалп 
с фурманки й росказуйут свому батькови сторийу. К аж е; „Ми булй-сьмо 
у містьі і ми чули таку сторийу, же наш цар майи йідну доньку і ка- 
зау виведи йі на скльаиу гору, і йак хто вййіди па ту гору скльану 
і поцьулуйи ту панну, то буди царевим зьатим. І так прийшло у картах, 
карти наиисау по сьвітьі, иа цьілий край: чи то буди пан, чи жид, чи 
хлоп, нех навіть і дурнйй буди, аби вййшоу на ту гору с конем і по- 
цьулувау ціні, то буди царевим зьатим".

Так найстаршій браг говорит те, а дурнйй за нййцом слухайи. 
Пішоу на йармарок, куийу коньа за три-сто рйнских, окувау йиго ста- 
льовймн иіткозами, купйу субі мундур добрий, убрау сьа і пойіхау. 
А мати кажи до него; „ЇЇІо-ж ти поцідиш, сйну, на ту гору, і тебе цар



уозьме за свого зьатьа -  кому-ш ти покинеш свойу жінку?" — А він 
каже: „Та йак-би йа дістау сьа царём, то-б йа присилау гроші до жінки, 
і жінка жила-би“. —  Али йак вій відйіздйу, то казау матері, шчо-би 
тоуо дурноуо иьіідё ни пустити с хати. Али дурпйй сидйт і міркуйи: 
„Йак-би йа вийшоу с хати ?“ К аж е: „Мамо, йа хочу иа двір, на сто
рону". — А мати каже: „Йа тибё ни пушчу, аш поки брат ни при-
іііди". — Али він скрутну сьа моцио і каже: „Нп хочите мине на двір
пустиш ? “ —  Спускани з себи штани і сьілайи па-серид хати. Мати 
дйвить сьа, жи ни жарт, бире кавалок патика і вигони с хати. Виншоу 
він с хати на двір, пішоу до хльіва, вйпровадиу цапа, сьіу на цана 
і пойіхау в льіс. ГІривіу цана до льіса, пустйу пасти сьа йиго, а сам 
збирапи позьумки. Али збирайи він позьумки (йагоди), слухаґш, шчо-сь 
шумйт за ним. Він угльадаиить сьа — іде кубіта. Али то ни була ко-
біта, по тілько була чарноглова (чаріунйцьа, відьма). Питаиить сьа йиго :
„Шчо ти, сйну, робиш?" — А він кажи до н ёй і: „Наш цар вйпровадиу 
доньку на скльану гору; хто до нейі зайіди і поцьудуйи йійі і здійми 
з йійі пальцьа срібний пёрстинь, то буди йиго зьатим". Вона каже до 
н ео : „Твій брат там пойіхау; али йіхау на гору і підніхау тілько чверть 
метра (йак то йи кільомётер на мйіьу, то но чверть), — і кінь зісунуу  
сьа з ним на-зад на долину. А войско стойіт у  два раткй: ньім він 
утьік на-зад, то так йиго списали наганами, йак сьнату зём.іьу. І йіде 
на-зад до дому. А ти сьідай на цапа і йідь до дому [льізь у  за-піч, 
сидй, дод. ґосподар Микола Кравіцкий]; а прийідиш аж на третьій 
день сьудй - -  йа тибі дам свого коиьа, то ти поиідиш до нёйі і поцьу- 
луйиш йійі". —  Так він сьідайя на цапа і йіди до дому. Прийіздйть до 
дому, пускайи цапа до хльіва, сам іде до хати і льізе просто у запіч. 
ГІрийіздйт тамтой брат йіго. Приходи до хати — питайнть сьа йиго 
мати: „А шчо ас, сину? вийіхав-ісь, чи ньі?" —  А він каже: „Там пи 
такі коньі майут, йак йа —  жаден не вййіхау, а йа уоушим ньі". — 
А ни росказуйи, жи там йиго били.

На другій день стайй рано середушчііі брат, сьідлайи коньа свого 
і каже: „Йак йа своййм конём не вййіду уже, то-б уже було зле". —  
А той дурний за нййцом сидйт та й каже: „Йідь, йідь, то так набереш, 
йак мій брат набрау". — А той старшій к ае: „Ти йак вйдьів-ісь, жи 
на брзу?" —  А він каже: „Йа вйдьіу — йа вйльіз на свойу топольу, 
па самій верх, і дивйу сьі, йак тибе наганами кропили". Каже : „Може 
не прауда?" — Скидайи той сорочку, а йиго тьіло так йак саджа чорне 
від нагайок. Али той середушчііі кае: „Ет, йиго кінь льадашчій буу". —  
Каже: „Йа пойіду, то йа уже пёуньі виїду* (уже чуйі своуо коньа). —  
Так він йіде і каже матері : „А ви пусьтіть дурного иа двір". — Али 
він пойіхау, дурнйй каже: „Мамо, йа йду на двір". — Так йиго ни



хоче пустити. Кае: „Ни хочити пустити?“ — Скідайи штанп, лы'зи на 
стіл і сьідайи. Мати за пачку, дуриоо по плечах і  вигнала с хати. Дурний 
пішоу до хльіва, вигнау цапа, сьідайи на цапа і йіди зноу до льіса. 
ІІрийіхау до льіса, пустив цапа пасти сьа, а сам зноу збнрайи позьумки. 
Али приходи зноу до нео та чарноглава і каже до нео: „ІІрпйдеш зау
тра до мёни, а йа тибі дам коньа і пойідеш на скльану гору і поцьу- 
луйиш ту панну і здіймеш з нёйі срібний перстень. Бо твій брат сири- 
душчій то гірши збитий, йак учёра старшій". —  Так він сьідайи на 
цапа і йіде на-зад до дому. Прийіздйт до дому, загоїш цапа до хльіва, 
сам іде до хати і лыіе у запіч на своїй  місци. ІГрийіздйт йіго брат 
і  росказуйи свойу -біду. —  „О -— каже — тамка ни йідно паиьство
йіде (і нагайіу бере, —  дод. Микола Кравіцкий) і не може вййіхати,
а йа оушім ни вййіхау". —  А дурний каже: „Али-сь набрау досить!" —  
А той каже: „Ти йак за цййца вйдьіу?" — Він каже: „Йа буу на 
дворі, вйльіз на хату, та й дивпу сьа". Ну, так на трётьій день іде 
дурний на двір, уже ни успиньайут йиго, і к аж е: „Мамо, йа веду цапа 
пасти". — А мати к а е : „Веди". —  Вйвіу вій цапа, сьіу на нео і по- 
йіхау у льіс. ІІрийіхау до льіса, пустйу цапа пасти сьа, а сам пішоу 
малйньіу рвати. Але приходит до нео та чарноглава і каже: „Іди тепер 
зо мнойу". —  Приходи він за нёйу і лызе у печеру (така дзьура, пе
чера) і показуйи йиму коиьі. — „Котроо-би ти коньа хтьіу, жи-би-сь 
вййіхау на гору?" — А він каже: „Котроо миньі иаиьі дадут". — Так
вона виводи йіму коньа шчо найкрашчого, насьодлача йиму і  убрала
йиго у свій мупдур, дала йіму чако, чипнла йиму палаш, дала німу чо
боти злоті і вйвела коньа йіму, фіст буу позлочаний і грйва нозлочана 
і копита були позлочаиі, а иіткбви були діпамептові (то дійамент чипльа- 
йиіь сьа, ни пустит; маґнес, маґяесові) — і каже до него: „Йідь на ту 
гору, али х^тко, і  йак прийідиш на гору, то приженеш до тейі папьі 
і поцьулуйиш йійі с коньа і здіймеш з нейі срібний перстинь, і виймеш 
свойу хусточку, переломиш перстинь на двойи і хусточку передереш на 
двойи, половйну хусточки і перстиньа дасй йійі, а половйцьу сховайис 
сибі, і йак найхутші будиш утьікати з горй, жи-би тибе нп поранили." — 
А цар наказау, йак вййіде котрій на гору і поцьулуйи йійі і йак буди 
утьікати на-зад, то жи б від нео взьати знак. А.чи вона йак вгльанула, 
жи він утьікайи на-зад, махнула палашом і вітьала йіму йідев налец, 
на знак; взьала той палец, завинула у хустину і сховала до кишеньі. 
А він йак потисне коньа з горй , то кінь аж рови повибивау ф ті скльані 
горі. Так войско ни могло йиго злапати.

Так цьісар росписау по цвілім свонім крайу і каже: „Де-сь тут 
такий йи, пан чи хлоп чн жид, жи він мойу дочку поцьулувау і знак 
покйнуу, а йиго ньіхто ни міг зловйти".



Так він прийіздйт на-зад до тёйі вечері, віддайй тоо коньа ті чар- 
поглові, скидайи усьой мундур, роздьагайить сьа з него, а свій на-вад 
бнре, ті лахманй. Виходи па льіс, лапайи цапа, сьідаґш і йіде до дому. 
ІІривіу цапа до дому, пустйу до хльіва, сам пішоу за пййц зноу до 
хати. І каже до матери: „Типер нех ваш цап здохне! йа рвау траву 
і годувау йиго, а він злапау мине за палец і віткусйу. Уже типер йа 
ни поведу йіго, но буду сидьіти за пййцом“.

Али за пару час післау цьісар но крайу войско, шчоби шукати 
такого мижи народом, чи то по жидах, чи по панах, чи по хлопах, кілок 
віт кілка, хата віт хати, такйх льудйй, котрі не майи велйкото пальцьа, 
того першого, жй-би навіть буу і жибрак, йак не майи пальцьа, так йиго 
брати сьудй. Так ходи візита хата віт хати і каждого віветеруйуть, шчо 
по іїи у хатьі хлопіу. Али приходьать туди до тейі хати, де той дурний, 
і визетируйут, чи майи котрій знак. А л и 'ни майи жадин. Али ті шаіі- 
дарі кажут: „Може шле маните йакого тут у хатьі?11 —  А стара каже: 
„Ми майимо шле йідного, у запічу уцьонш сичйт, дурнйй, вій навіть ни 
хочп на двір вййти, бойіть сьа11. — „А показьіть по нам й іг б !“ — Вййшоу 
він 8-запіча; дйувльать сьа на него — а він такий наглий (голий), за- 
смарований — вильізайп з за-піча. Али воші ни дйульать сьа, жи він 
такйй засмарований, берут йиго за руку і дйвльать сьа, чи майи усьі 
иальцьі. Так узьалй йіго іс собойу, садйли на кольійу і везут до цьі- 
сара. [Моє трохи оухібрали йиго, убрали? — замітив Микола Кравіц- 
кий]. Так привозьать йиго до цьісара — цьісар зара казау винести шчо 
найкрашчій мундур з магазину, зробйгп пожондиій купіль, і жи-б він 
добри вйкупау сьа, дати дорогих масьцьіу, жи-би вій насмаровау сьа, 
жи-би пахло (жи-би нодобау иа шчось, дод. Мик. Крав.). Дали йіму білу 
більізиу і мундур шчо найкрашчій, і увели йиго до цьісарского трону, 
і питайить сьа йиго, чи то він сам буу, чи ньі? А він каже: „Иа сам, 
буу“ (шче ни довірайут). — „А йак ти ии сам, то ми тибе стратим, бо ти 
ломиш віру11. -  Він каже: „Йа навіть майу знаки". — Так кажут до него : 
„П окажи".—  А він каже: Йа ньікому не покажу, но тілько самому ца- 
рёви і йиго доньцьі". (Він мйслиу: ті ухопльать і скаже: то йа мау). —  
Так вййшоу цар і царева дочка на трон і питайуть сьа йиго: „Покажй 
значки". — Так приходи він до цара, кланьаііить сьа низенько, цьілуйи 
йиго ноги і каж е: „Проти наййасьншшого монархи, нех царина вгійме 
свойі значки11. — Так она вйпьала половйцьу пёрстиньа і іюловйцьу ху
стини і палец. А він виймайи зноу половйцьу нерстииьа і хустину і по
казу йи свойу руку, свій кйхоть [жи віттьате, то кйхоть, — пояснив Ми
кола Крав.). Так цар узьау те в руки, прирімньуйи до купи — прий- 
щоу перстинь до пёрстиньа, хусточка до хусточки, а налец до рукй. 
Так він кавау взьати йиго до свого покойу, згутувати йіму цьісарскій



ми на ж, поставити йіму вина, жи-б він сибі попойіу і напну сьа, зробити 
йиму пожоидне лушко, і жи-б вій сибі льіг спочйу [бо у запічку боки 
подавйу — заміт. Мик. Крав.) і доукола поставити варту, жи-б ньіхто 
туди ни заходйу з муньістріу, жи-би часом йиго ви стратиу хто (бо йи 
такі муньістри, підбивайуть сьа). Так на другій день россилаіш цьісар 
лйсти по своййх крульах, цьісарах, жи-би нозйіздйли сьа, бо він буде 
свойу доньку видавати за-муж і буде зьатьа коронувати. Так позйіздйли 
сьа крульі, царй, паиьство, войскова музика, і зачинайут виеьільа. Так 
уонй зьалй сьльуб, садовльать йиго на троньі на цьісарскім і віддайй 
цьісар йиму свойу коруну і запйсуйи йіму свій край, і каже до н ёо : 
„Усьо твойй, шчо воком загльанеш ; бо на уже старий, так того ни зможу 
робити". — Али тривало то бес пару льіт. Іде три крульі на него 
войну точити. Але приходи цар старий до него і каже: „Сину, будиш 
зачинати першій вогонь". — Так він каже: „Добре, йа піду — али ви 
за мнойу ти-ж мусити йтй". —  Так старий йде —- вйдау росказ муньі- 
страм, муиьістри видали до корпусу, корпус вйдау до штабу (до пльац- 
коменди), жи-б уусьо на гальарму збираю сьа і йшло до вогньу, жи-б 
усьо позйіздйло сьа, бо піди молодий цар до вогньу. Но так позбирали 
сьа, і йдё войско йак вода плине. Али він сибі кдзау дати шчо найгір
шій мундур і шчо найпідльійшій кінь і иойіди до вогньу. Али йіди він 
вже дорогойу, в-раз зі старйм; прийіздит до йідноо багна, до гозера, 
і каже до старбо цара: „Ви, татуньу, йігьти на войну, йа вістайу сьа 
коло тоо багна і буду би і и жаби". —  Так цар ни сперечау сьа з ним : 
„Войувау йа пёрши, йак буу сам, і тепер мушу". — Так забрау сьа і по- 
йіхау. Али перейіхало усьо войско уже, поминуло йиго, — сьідайи він 
на коньа і жинё до тѳйі печёрі, де чорноглова. Пригони до чорноглови 
і иитайи йійі: „Йа хочу войска на поміч". — Так дайй вона йиму цьілий 
курпус войска (цьілий курпуе, то буди кільканайцьіть реГімёнтіу) і уби- 
райи йиго у зальізний мундур і свойй войско ти-ж у зальізний мундур, 
і виеилайи йиго до войни. Так він йіде с тим войском своййм, банда 
грайи, і стрічайут сьа с свойіш батьком. Так йиго батько загальтувау 
свойй войско, нальакау сьа і мііслиу, жи то гйнший йиго зайшоу. Так 
старйй цар сюйіт, -  він прийіздйт до староуо цара, привитау сьа 
з ним, дау йідён другому сёрвус, і каж е: „Кудй наййасьньійший монарха 
йіде?" —  А він каже: „На войну. А кудй ви йідити?" -— до тоуо моло
дое каже, до своо зьатьа — ви пізпау. А він каже: „Йа йіду до най- 
йасьнійшого монархи на поміч". Так той цар ути'шиу сьа, каже: „Такії 
знайшоу сьа такйй, жи ідё до мени на поміч". — Так ирийіздйт блйсько 
тоо пльацу, де майи бути вогонь — так молодий цар убертайить сьа до 
старого і каже: „Йа бн-м просйу вас, жи-б ви с своййм войском зістали сьа 
тут, а йа с свойім йіду до чола, на самій перед" (голоульана кулька до



йео ии пристане, -  заміт. Мик. Крав.) — Так він й іди ; нрийіхау під гра- 
нйцьу —  так він... тамтбй зачинайи до него вогонь. Так він пустиу раз 
с своййм войском йілну сальву — так йідноуо крульа від разу положиу 
усьб войско [добре шморгнуу -  приміт. Мик Крав.). Так тамтбй вий- 
майи фану, показуйи, жи спокій, жи пардон будн. Завертайи свойй вой
ско на-зад і ніде до старбуо цара. ІІрийіздйт до цара — а йиго усьб 
войско лижйт у жьбіру. І каже завернути на-зад вбйско, а-ж узаутра 
підут зноу войувати, дрз'гоо. Так він росхбдить сьа йіден від друубго 
зноу. Так цар занрашанн йигб на кольаційу, а він каже до нео: „Апі по 
тім усьім снокбйу11. І йіде на-зад до тейі печері. Нрийіхау до печері, відау 
вбйско чариоглаві, сам сьідайи на свого коньа і йіде на-зад до того багна. 
ІІрийіздйт до багна і бйи жаби патичком. Але цар Йіде с с в о й й м  войском. 
„Прауда, татуньу, вйбили-сьте войска трбха?" — А ін каже: „Ет, шо ми- 
ньі с тбо, жи йа вйбиу, — али ти иьі!“ — „Али подивіть сьа, йаку йа 
купу жабіу набйу ! То ви таку купу войска вйбили11. -  • Так на другій 
день йідут зноу на войну. Так зноу він сьідайи на тбо коньа і зноу 
дістаййть сьа коло тбо багна, бити жабіу. І каже : „Йдьіть ви на войну, —  
кілько йа вйбйу жабіу, тілько ви войска положите". — А старші каже : 
„Добре м и ііь і  учера Пан-біг дау йакбго-сь гйншого цара з боку та й за 
мене войувау — хто-ж мины' нйиьі ирййде на поміч ? “ Так він знбу 
сьідайи на коньа і йіде до тейі печері. ІІрийіздйт до не іёрі, просит тейі 
чорноглауойі, шчо-би йіму нйньі зноу позичала войска, бо нииьі на меїш 
йист більша сйла. — Так вона дайй вййнце войска і сильньійше; ’бе- 
райи йигб зноу зальізний мундур і свойй вбйско, і висилайи на войну. 
Так він йіди дорогому і зноу стрічайить сьа с своййм батьком. Так цар 
питайи йигб : „А кудій так панове йідут ?“ — А він каже : „Иа йіду до 
вас на номіч". — Так вонй віддалй йіден другому сервус, і каже моло
діш цар до старого : „Иа ниньі йіду сам на войну, а йак мнньі буди за 
тьашко, то йа иішльу йідноуо вбйака свого, жй-би-сьти мипьі ніддалй 
силу, поміч. —  Так він зачинайи вогонь до тамтбго. Ііустйу й і дну сальву, 
пало нолоийну вбйска, нустйу другу сальву — упало усьб. Так тілько 
йіден круль дістау сьа шче. Так тамтбй вистаульайи фану і дайй спо
кій на двайцьіт штйри години, на цьілу добу. А йигб войско усьо д і
стало сьа, а-ньі йіднбму иы'ц ни шкоди. Зачинайи банда грати — нри- 
йіздит до старбуо цара, віддайй сервус, і відйіздйт с своййм вбйском 
на-зад до печері. Але прнйіхау до печері, віддау вбйско, сьідайи на ко
ньа на свого, йіде до тбо багна і зачинайи бйти жаби. Але йіде старий 
цар та й каже : „Дббри тибі, сгіну, тут бйти, але мины біда на старі 
льіта!" — А він каже : „Али-сьте побйли! — Йа нйньі два рази тілько ви- 
биу жабіу, йак учера, а шче дістаййть сьа дьві части у воды. А ви ма- 
іште шле бйти дьві части войска". (ИІо но трстьу вйбиу за два дьньі). —



Так вони прийіжджайут до дому, а иа другій день йідут зноу до вогньу 
с своййм батьком. Прийіздйт до тоо багва, сьідайи коло багна і бий 
жаби. Каже старий: „Так, так, сйну! ГІриньау-ім зьатьа, та й сам мушу 
войувати"... —  Так пойіхау цар засмучаний дуже, каже: „Мау-ім два 
дьньі поміч до себе, — а нйньі, Господь то знайи, чи буди"... Так той 
сьідайи на тоо кривоо коиьа і йіде до тёйі печері зноу. І каже: „Паньі 
ласкава! приходжу уже третьій раз до вас і прошу вас шче раз помочі, 
жй-би миньі далй вййнци войска йак фчёра, бо нйньі вййнкшій вогонь 
буди, йак тих два дьньі, гострійшій“... —  Так вона виводи йіму войско, 
усьо убране, позлочане, і коньі усы позлочані, ближчать йак сонце, 
і дала йім мундур головйааий (з голова вже ни приступи ньіц, иьі 
кулька, иьі ньіц) і випровадила йиго на войну, до вогньу. Так він йіди 
дорогойу, догони цара, свого батька, блйсько уже тоо вогньу, привитау 
сьа з ним, віддау сервус і каже до нео : „Типер ви с своййм войском 
поступайте на-зад, у тил, а йа с своййм рокуйу до чола; буди вилйкій 
вогонь". — Так він приходи уже до чола, зачинайи вогонь; тамті зачалй 
пускати вогонь. Пустйу раз — мало шчо уиало, нустйу другій раз —  
упало половйцьа, пустйу третьій раз — і шче войско иітходи, бйи; так 
зійшлй сьа усьі у  купу уже, иідно до друго. Так зачалй воай палашами 
рубати, сьічй; али йіден, найстаршій межн тамтого войска, нригнау сьа 
до него і утьау йіму руку, перетьау, знак зробйу. Так він вйньау ху
сточку свейі жінки і  завйазау руку. Так убернуу сьа він до войска, 
крйкнуу гостро до них — так нустйли йідну сальву і побили усьо вой
ско. Так завертайи вій на-зад свойй войско; зачинайи грати банда, за- 
чипайут сьиівати, —  уже закінчили вогонь. Прийіздйт до староуо цара 
і роеказуйи, жи уже спокій з воіїаойу. Так старйй цар свому войскови 
дау рут, вистаульайи свойу байду і зачинайут грати марш. А сам йіде 
на ту саму дороу, де він узьау войско. Али той цар старий проси йиго 
у гостину до себи, а вій не хоче йіхати. „Ми колй-сь гйнше будемо ча- 
стовати сьа. Моий войско змордоване, йа мушу йиго запровадити до дому, 
дати ііиму рут — а за пару день то йа нрииіду у гостину". — Запрова- 
дцу войско до печері, віддау чарноглаві, иодьакувау йийі — сам сьі
дайп на кривоо киньа і йіде до багна. Бере патичок і бйи жабп. Алн 
йіде цар старйй та й каже: „Добри тибі, сйну, бити жабн, але гірко ми
ньі було ва війньі". — „Але йа вйбиу усьі жабп, уже нема жаднойі у во
ды — а ви вйбили усьо войско, усьі три крульі". -  І прийшли до дому 
і льагайут спати с тейі ментроги. Алн у ночі він спит, тон молодий ц ар ; 
уже розвидньайить сьа, уже блйсько буде полудень — такй й він спйт. 
Але царйцьа, йиго жена, приходи до покойу, шчо-б подивити сьа, шчо 
він роби, жи він так доуто спйт, чи він шче йи живий —  можи умер... 
Але пісьльа войнн він буу моцно змучаний і льіг, так спау, йак ниживий.



Віткинуу руки віт себи — она гльанула на него, і дйвить сьа на йиго 
руку, жи йиго рука завйазана йийі хустйнойу. Приходи до батька і каже: 
„Ви казали, жи він ни буу на войньі — а чого-ж він такйй пораньаний?!“ 
І питайить сьа йиго, а він каже : „Вй-сьте йіхали три рази иа войну, 
а иа діставау сьа коло багна. Ньіи ви убйіхали, то йа с свойим войском 
нагнау вас і точйу войну. А третьоо дьньа буу велйкій меньі скрут 
і утьалй меньі руку. А йа руку завйазау і льіг-им спати, спокойно 
спау." — Цар ноцьулувау йиго у голову, і спровадиу йиму банду велйку, 
но тім спокойу, і відау йіму усьо царство свойй. І йа буу на тім бальу; 
і там йіли і пили. Але йа нашу сьа і напйу сьа, і льіг спати меже по
рохом. Той порох лопатойу брали і канони насипали, і котрйй-ісь мене 
загорнуу і у канон торнуу (к й н уу); і йак вйстрілили (с тоуо каибна), 
то йа литьіу, литьіу —- сьіу возьди коло стола і вам оповіу...

З а п и с а н о  в і д  г о с п о д а р я  Ю р к а  С о к о л о в ы . к о г о  з п р о з в и щ е м  Го- 
р о б е ц , в м а р т і  1894.

П аралелі: J a n  Ś w i ę t e k ,  Lud Nadrabski. Kraków 1894, N. 26, стор. 354 до 
357; C i s z e w s k i ,  Krakowiacy I, 194—195; в основі другоі половини ое'і казки ле
жить оповідане про покуту і воєнні діла Роберта Діявола, гл. A d . Ke l l e r ,  АШЇап- 
zflsiśche Sagen. І. Фр.

Невдячний брат і живущ а вода.
May батько два синй і вонй у дома ни хтьать бути. Каж е: „Па йіду 

уу сьвіт ваидрувати". —  Сьідлайут сибі коньі і с тйми кіньми сибі йідут. 
І  взьалй сибі песика зі собойу. І уоий сибі йідут. Вййіхали в льіс, йи 
дві дорозьі. І каже один: „Йа йіду йіднойу дорогойу", а другий: „А йа 
йіду друтойу. Али даймо сибі такйй знак..." —  Стойала деревина, клей 
файний, і той старший вйньау сибі ножик і у ту деревйну застромйу—  
вйльіз і застромйу. І стали сибі, радьать сьа: — „Зиайиш шо, йак на 
буду жиу... йа нойіду тёйу дорбуойу, а ти йідеш тейу дороуойу; йак, 
борони Бое, йак би йа умер, то ти иришдиш до тейі деревйии і подй- 
вись сьа на той ножик, —• йак на тім ножику буде кроу, то уже меие 
піша. Но, бувай вдороу !“ — Далй сибі руку, йіден друуому, і той ио- 
йіхау тудй, а той пойіхау сьудй.

Али йіде льісом і далеко вйіхау в льіс, — стоиіт палац, І він прп- 
йіхау с тим песиком ; а там була така чарівнйцьа, жи уона йиму вро
била, і він стау каменем і собачка та’-же і кінь. Но, та й вже йиго 
нема.

Етно/рафішіий збірник, т. І. З



А тамтой пойіхау. ІІрийіхау до йідноуо міста, пішоу си на шииьк, 
вйпйу си горілки, взьау си закуску, і каже жйдовн: „Дай мпиьі вівса 
коневи". —  Дау жид вівса, уін коневи дау...

— Де ви так йідите? —  питайить сьа жид.
От, йіду сибі у сьвіт.

Али він сибі пойіхау і пойіхау сибі... Вййіхау знов за місто, і йіди 
сибі і йіде. От він прийіхау зноу до села, зноу сибі до коршмй фступйу 
і зноу сибі вйпиу, взьау сибі закуску, і зноу він сибі закусйу, коневі 
вівса зноу казау дати, попас коньа, сьідайи на него і йіде. Але вййіхау 
до йідноуо міста, здибайи йиго дьві паньньі, йідна стара, друга молода. 
Але вій склонйу сьа і номинуу. Але уонй йиго... та паньі та молода до 
матери до свёйі каже : „То йакйй-сь пойіхау, але він миньі снодобау сьа“. 
А та стара мати йійі каже: „Або же ни ма файньійшого ньіТде, но 
той, шо пойіхау?"

—  Ньі, не вйдьіла-м файньійшого, йак той уо.
Мати к а е : — Н у, то заверньім йиго.
Але крикнули, і він завернуу сьа с конём. — Ну, шо паньі 

скажут ?
— Ат, ми шо-сь будемо уогорйти. Вітки пан так йідут ?
— От —  каже — йіду, йак по сьвітьі шо робить сьа.
— Може пан часом голоден?
—  Та шо, йак йа голоден, —  хто-сь миньі дасьть? — Але добу

вали фльашчйну, та паньі стара: „Напййте сьа сибі “. Добу валін закуску; 
так той чудуйить сьа: за шчо воші мньі дайут?!

— Перекусьім, нойідемо до свбго дому.
А він каж е: — Ай, до мого дому далёко, але де там!
Та стара паньі к ае: — Ньі, до моуо дому пойідемо.
Так вони сибі, тійі йдут, він сибі зльіс с коньа і з ними йде. А

уогорать сибі, уогорать: „HIó-би то пан знау, шо мойа панна вас сподо
бала, і мусите йіхати до дому". —  А вій кае: „Ну, йак треба, так йа
й ід у “. — Прийіхали вий до дому, а пап вййшоу на двір: „Цо то там
за ййден с К0НЫШ ?“ — А та паньі стара каж е: „То — кае — вандров- 
ний, от сибі йіхау і сподобала сибі". —  А пан кае: „Ну, то добре." —  
Закликайи йиго до нокойу, питайить сьа й и г о , вітки він; він йиму рос- 
казуйи вітки він. Дайут йиму йісти, а та панна до вітцьа: „Татуньу, 
таки то мій буде чоловік". Пан листи роснйсуйи, і шо-б наші вьйіж- 
джали сьа, буде весьільа. Пузьйіжджали сьа пани уже, ни банда, то, 
грайут... От воші уже сибі взьали вот шьльуб, от уонй уже сибі так 
уо по весьільі, уже порозйіжджали сьа, і  уонй сибі так добре жийут 
обойи, і він кажи: „Йа мушу йіхати ду своуо брата". — Вона кае: „Ну, 
та йідь". — Уузьау сибі коньа, убрау сьа, взьау сибі палаш, рушнйцьу



і йіди иа-зат тейу дороуойу, шо вій йіхау. Али прийіхау він а-й до тейі 
дороги, шо уоий розлучали сьа, йакурат дивить сьа на ту деревйау, иа 
той ножик, — на тім ножику уже кров йи! — „Ну, уже моуо братане  
ма, уже йиго смерть де-сь спіткала..." — Йакурат ирийіжджайи до тейі 
зноу, де ті стали каміньам, дйвить сь а : йиго брат йи, али каменем стойіг, 
і кінь стойіг і пес та-же. Але вія приходит до тейі каменицьі, сидйт та 
чаріуийцьа. — „Шо ти тут — кажи — нрішшоу сьудй?" — „Ану миньі 
відробльай иа-дух, що-би мій брат устау, бо зара тибі голову зітну!" —  
і стау над непу с палашом. Она кае: —  „Вара йа зробльу, а не рубай!"
— Стала і пішла сибі до друуоуо покойу і взьала, сибі фльашчйну 
і вийшла на двір і взьала йиго, покропила тейу водоііу чи там чим, і вій 
сибі встау, вже ожйу, і кіиь і песик. Тупіру йак вій вже вжиу, і вій ту 
чарівнйцьу зарубау. І уонй сибі убйдва вже йідут, той йіде, той йіде. 
І к а е : „Ну, брате, прауда, шо-б смерти буу-би-сь уже пожйу, шо-б ни 
йа ? !“ — Ну, та й вонй йідут, приїхали воші сибі а-ш тудй на місци, 
де він оженйу сьа. І онй сибі уже там контентуйуть сьа, уже сибі ба- 
льуйут. І росказуйи, шо йа своуо брата віт смерти віткупйу. А йго 
жінка каже: „А то добре". — І вій каже: „Пойідемо на польованьи уоби- 
два". —  Вонй взьалй і ношхали. Али воніі пойіхали далеко в льіс, за
біли сибі там пару кізліу і пару спльухіу, забили сибі, і уонй... кае: 
„Иак би то ми йіх донесли?... Треба до дому давати знати, фіри." —  
Иіден дістау сьа коло тоо, а той пойіхау до дому. Запраглі сибі коньі, 
йідут сибі убидва, носьадалп і йідут. Али вонй убйдва йіднакові булй, 
так йідно лице йак тоуо, так тоуо. І він взьау тоуо, шо той ны'би оже- 
шіу сьа там, — він поганьау коньі, а той заду сибі йіхау, —  вйньау 
шабльу і зітьау йіму голову; скіїнуу з воза йиго, і сам пойіхау. При- 
йіжджайп туди, приводит ті кізли, спльухй; вийшла та ианна і пан. —  
„От, добре-сьти спольували!“ — Але вона не моє пізнати, чи то іійі чоло
вік чи не йійі? Питайить сьа: „А де тамтой другій?" — „От де-сь —  
каже — пішоу і де-сь заблудну. Йа кричау, кричау, тукау —  ни м а!“
— „Ай, то шкода. Мои би-сь пойіхау і йіго де вітпитау." —  Кае: „Треба 
ш'хатп, моє де вітнитайу йго." — А-ну, ііоіііхау він, взьау іс  собойу зноу 
брунь; ирийіжджайи він ай-іш тудй, до він йиго забйу, — лижйт цьілий, 
али вже виживші, — та шо уже з нёуо буди?... Так вій сибі думайи: 
„Шо йа зробйу!..." ІІритульуйи ту голову до него, али на дереві крук 
сидйт. Каже: „Шо ти дурно притульушіш, йак вона пи притулить сьа! 
Ти мине попроси, то йа тибі вго зробльу живого". -  Але він, той брат, 
каже: „Но, зроби миньі, шо-п фстау!" — Ііулитьіу крук. Приноси води 
у дзьобові і взьау, йиму напустйу тейі водй, і він фстайй. Він устау, 
кае: „Добре-м —  кае —  вйспау сьа!“ —  А той брат кае: „А, добре-сь  
вйспау сьа, бо ти вже неживий буу“. —  Алл вонй сибі вже убидва ідут.



Прийшли сибі аи-ш туди до жінки те й там сибі поуобідали. Йіго жінка 
питайить сьа: „Де ти — кае — буу?" —  „Па — кае — троха спау там. 
А то — кае — мій брат то зробйу. К ае: взьау миньі, зітьау голову, 
і nó-тім зноу иошкодувау мене і прийіхау, мене зноу відратувау." —  
„Кипскоуо брата майиш!" — Кае: „Треба йиму та-же так зробити, йак 
він тибі зробйу." —  Али каже... радьать сьа староуо пана: „Шо то 
йиму зробити?..." — „Та шо йиму —  каже — зробити, — такому иема 
шо робити. Вивести уоґнра і привйазати до фоста і пустити у поле". — 
Вивели воґира, привйазали йиго, йак пустили йак пішоу, на-зат приходит 
і костомахи ньіґде на-зад ни ириньіс. І вонй уже сибі обойи жйли, а-ш 
иірвали сьа жйли... Уже кінець. —

З а п и с а н о  в і д  А н д р у х а  К р а в і ц к о г о  л і т о м  1894 р.

Параллелї гл. G r i m m ,  Kinder- und H ausm archen І, N. 60, ст. 278—299 
(початок скоиплікований іншими мотівами і копець троха відмінний); H a l i n ,  Grie- 
chische und albanesische Milrchen I, 166—173, N. 22; І. V. Z i n g e r l e ,  Kinder- und 
H ausm archen aus Tirol. Gera 1870, N. 35, ст. 178—183; C i s z e w s k i ,  Krakowiacy 
I, 47—51, N. 51. І .  Ф.

10. Мерцеві дари.
Буу собі такий чоловік йіден, мау три синй. Йак умирау, то казау : 

„Ти, сйиу, шо ти хочеш?" —  Йіден каже: „Тату, дайте вола." — Дру
гий кае: „Тату, дайте коньа." — А третьій кае, той найдурньііш ій: 
„Тату, дайте мииьі хльіба." —  Той, шо дау йіму коньа, иойіхау у сьвіт; 
а той, шо дістау вола, — тілько йиго віна.

Та й той батько помер та й казау наймолотшому сйиови, жи-б на 
гріб прийшоу до него. І той прийшоу на гріб. Вітчиньайить сьа гріб 
йиму і каже: „Йи ти, найстаршій сину?" — Той каж е: „Ньі." — , „Най- 
середушчій?" —  „Ньі." — „Наймолотшій?" — „Наймолотшій." — Вий- 
майи с себе сивий волосынь з голови та и дайй йиму й каже: „На, 
отам круль одну дочку видайй. Ти потериеш — будеш мати сивого ко- 
пьа. Тим сивим копем просто на скльану гору вййідеш, бо хто там вй- 
йіде, то той буде зьать того крульа й крульйуство йиго." — На другу 
ніч казау, жй-би сиридушчій прийшоу до батька. Але той наймолотшій 
син прийшоу, зачау стогнати. ІІитайуть сьа братьа йиго, старшій і сере- 
душчій: „Чого, брате, ти стогнеш?" — Каже: „Йа прийшоу там на 
варту, иа гріб до тата — гробй повітчиньали сьа та й мерцьі зачалй 
каміньами на мене кйдати, а йа лёдви утьік. І казали, жо-б найсере- 
дущцій прийшоу, ца другу ніч туди нц варту." —  А того наймолотшого



зробили дурним. Та й той допіру каже так до тих мудрих, к аж е: „Йа 
лёдви свойи відбуу. Але казали тату, жи-би-сь ти, брате найсередушчій, 
прийшоу иа гріб." — Так найсередушчій каже до него: „Брате йідй 
ти за мене, йа тобі заплачу." — Той пішоу — вітчиньайить сьа гріб, 
питайить сь і: „Котрой син? Найстарший?" —  „ІІьи." — „Найсере
душчій?" — „Ньи.“ — „Наймолотший?" —  „Наймолотший." — Бере 
с свёйі головй чорний волосьінь й каже так тепер: „Будеш йіхати, по- 
тернеш той волосьінь, то буде чорний ківь, убйор чорний. Йак прийідеш 
до того крульа, то просто вййідеш тим конем, то ти будеш раховаги сьа 
крулем." — Так він прийшоу, знов засмутйу сьа; і питайи йиго най
старший: „Чого ти такйй смутний, брате?" А вія каже: „Мене дуже 
мерцьі бйли каміиьами і казали, ж и - i i  ти прийшоу на третьу ніч." —  А  
той допіру каже: „Брате, йди ти за мене, йа тобі заплачу, шчо схочеш." 
—  А той каже: „Ну, то йа піду." — Приходи вій на гріб —  витво- 
рьайить сьа гріб і каже батько з гробу: „Найстарший син йи, чи сере- 
душчій?" — Той каже: „Ньі." — „Котрой? Наймолотший?" —  Каже: 
„Наймолотший." - Той допіру виймайи рііже волосьіице с свейі голови 
і каже: „На, потериеш — будеш мати рижого коньа. І тоды буде росказ 
на цалком край, жи-би хто хоче, жй-би йіхау і йшоу і дивйу сьі, нехай 
найбідпьійші йдут —  хто на туйу гору вййіде, то за того свойу цурку 
дам і йиму крульиуотво цалком запишу."

Але враз і враз, усьуди ио містах витрубили, шо-п тугдьі і тугдьі 
йіхати на той баль до крульа. Так тих два йиго браги згохмали сьі собі 
(набрали уохоти) і мати стара собі, а йиго иа Господарстві зіставили. 
І кажут: „Ти будь у дома й догльань гуси, худобу, усьо маниш догльа- 
иути, покй вонй прийідут." — Але вій запёуне прппустйу йіх так чверть 
мйльі і сам узьау, замкнуу хату на колотну і худобі иодавау йісти куж- 
дому і зачинйу хату, замкнуу і сам вййшоу, вйньау сиве волосьіньци 
і потернуу те волосьіньци ■—  нриганьайить сьі кінь сивий і убйор си
вий иа него, спінети (перстеньі) злоті, шабльа злота, нагайка срібна. 
І усьіу на того коньа і йіде. Моц народу йде тудй і на кольінах укльа- 
кнули куждий, йак той пан йіхау. Бій дігнау свойіх братіу рідних і мать, 
вони кльакнули і кажут: „Проти пана, де ви йідете?" — А він вий- 
манп канчук срібний і давай йіх по плечах бити і матьір. Там нрийіж- 
джайи уже блйсько — моц войска йи і варта велика. Кінь вньісь сьа 
у гору йак той птах і вйскок на ту скльану гору, а зара круль вййшоу, 
узьау йиго за руку і иривіу йиго до покойу та й каже: „Знайиш ти, 
мій зьатьу, шо —  шо ти йи тепер мій, а мойа дочка то тобі жона." —  
Вона узьала сеґнет з руки і дала йиму той сеінет на йиго руку й іііт- 
пис. Він забавльау сьі но тілько три годйньі там і за три годйньі він 
звітам вийіздиу. Потисвуу коньа, кінь зньісь сьа у гору зараз, ньіхто



йиго не вйдьіу, не бачиу, і прийіхау він до дому і узьау те волосьіньце, 
потернуу — кінь иолетьіу, а волосьіньце зістало сьі у вето. Поким 
братй йиго попрнйіжджали, і мати показуйи тому сйнові иаймолотшому: 
„Сйну мій, йакйй-сь пай йіхау і ми ноукльакали перед ним і иитайимо 
сьі: куди пай йідут? —  а віп йак вйньау канчук, йак зачау бйти, ни 
питау, чи голова чи нн голова, но биу на смерть! Мене покйнуу бйти, 
зачау твоііі братьа бйти.“ — А той каж е: „То то йа, — каже — мамо, 
буУ-“ —  „Е — каже — ти дурний, де-б ти, жи-бп ти такйм паном 
б у у ! “ —

Поьйм позагбйувало сьі, зачалй зноу витрубльувати, жи-би зноу 
прийіздйу, пьіби той кавальір. Допіру зноу гохоту підібрали тих два 
братьа, згохмали сьі і кажут: „Йідьмо зноу!" І тайа стара каже: „Иа 
піду з вами, дьітоньки." А той допіру каже: „Йа піду з вами." —■ „Е, 
ти — каже — дурнйй, ти чого підеш? там тебе — каже —  иотребуйут!“... 
—  А він каже: „Оува, йа хутше буду йак ви." — Та й ті забрали сьі, 
пішлй усы тройи, мати і с синами, а той дістау сьі у  дома. Так він 
запевне погоньу за пйми. Виймайи чорне волосьіньце, потернуу —  чор
ний кінь до него прильітайи, убйур чорний йиму несе той кінь. Той 
убрау сьі, усьіу на коньа і доганьайи свою' братьа. І ті каж ут: „То но 
той пан, шчо йако-сь йіхау — питаймо сьі ми того п ан а: кудй пан 
йідут?" — А він виймайи канчук, давай бйти другий раз. 1 прийіхау 
тудй піт ту скльану гору — сны'сь сьа кінь до горй і вплетьіу на ту 
гору. Так йиго та принцйзна ухоийла за пітпахви і до покойіку з ним, 
злбавліалн сьі. Нрийшоу круль тодй до иих, до свойіх дьітйн, узьау за 
руку і привитау сьі з ним йак звйклі у наньстві: ноцьілувау сьі. Так 
вони там забавльаіи сьі шьість годин, а но-тім він уже мау вийіздйти. 
Так круль крйкнуу на войско, жй-би віютрільалп віват девіть раз. Йак 
вйстрілили віват девіть раз, так усьа муньістерійа хтьі їй йиго стратити, 
але кінь зяьісь сьа у гору і пішоу під гоблоки. Так снустйу сьа він 
на-зад до земльі і нрийіхау а-ж до дому і дау худобі йісти, нопорау 
собі йак він знау. Брнйіжджайут йиго братй і мати приходи. — „А
шчо-ж ви там чули?" — питайи сьі. — А мати каже: „Йакйй-сь пай
такий йіхау чорним конем і — каже — бну, твойіх братіу набпу, і мене 
набйу." — А той допіру каже: „Жй-би-сь, мамо, знала-сь, шо то йа,w , f f / f r ,
Иакуб." — Кажут: „Е, ти дурний, де-б ти — каже — жи-би ти таким 
паном буу!" — А той каже: „Оува, а йа ше крулем буду!"

Так він дау тому крулеві руки і свойі наречені, шчо йа тодьі
і тодьі буду. Але той час минуу, а він там ни б у у ; чикайут, а той
круль уписау по цьілі Туберньійі: шо то такого, шчо йиго не ма! може 
йпго хто забйу! Описау усьуда, жи буде баль сиравльати, жй-би при-



йіздйли на той баль і найбідньійші, нех буде сьльіпі, нех буде криві. 
Але то разом ударило, жи дё но йакйй, жй би йакйй, жй-би буу кіл віт 
кола —  виганьайут, жиби йшлй. ] той Йакуб — прийшли до И акуба: 
„Збирай сьі, Йакубе !“ — віт кае. Так йиго братва повивальували вочи: 
„ИІо то такбйи, ідьімо ми!“ — Але він запевне узьау на себе панчу 
і прийшоу туди на той баль. Він там горівки льубйу вйпити — випну 
горівки і так во голова йиму закрутйла сьа — де безрогії зробили йаму, 
йак звйкльи, і він у ті ваші льіг. Але там ішлй і кажут: „Йакйй-сь 
чоловік лежй“ — і зара кажут: „Шо то такбйи ?“ —  Прийшла патроль 
войскбва. Питайуть сьі йиго: „Звітки ти йи?“ -  А вій каже: „С того 
і того села йист.“ — Допіро дали знати до крульа, може то йакйй-сь 
розббйипк йи? Давай йиго візитероватн, по кишеньах, чи ии майи йакбйі 
збрбньі при собі. Зачалй йиго гльадьіти — мау червоненьку хустинку 
і іудзбк завйазаний. Зачалй того ґуцка розвйазувати — то перстень 
крульівни злотий і пітяис. Так запевне далй до крульа знати. Казау-жи 
круль йиго привести. Бирут від него той сеґнет і дйвльать сьі, шчо то 
тейі крульівиьі той перстьуиек (бо то високо йде, то трошки дильікат- 
ны'йше треба удати). Так узьалй йгб на аґзамент: „Шб-ш ти йп такого, 
шчо ти такйй перши буу, а тепер такйй ййстесь?“ —  А він каже: 
„Йак хочете так йа булу.“ Усьі заштрофували сьі, а він каже: „Пусьтьіть 
мене на двір —  йакйй йа перши буу, і тепер такий буду." — Вйньау 
вій рйже волбсьіньце, потернуу — рижий кінь прилитыу до него, убнор 
йиму приньіс, ‘ ше красший йак муньістерійі. І стау він, затупотьіу —  
він на коньі сидйг, той шо буу — уже ни м а! І каже: „Ну то ш б-ж ! 
—  хоть йа перши у гнойівцьі буу, а тепер дивігь сьі, шо з мене йи.“ 
Так той круль уты'шиу сьі і уже йигб пн хбче пустити до дому. 
Велйкий баль зачау сиравльати, і він там уженпу еьі. І йа, Онуфрій Стб- 
льар там буу -  йак зачалй там стрільати с кінбнів на віват, але іп , 
Вонуфрій Стбльар, вина напйу сьі багацько й меду, і йа собі льіг тро
шечки у канбньі. Йак на віват зачалй стрільати, Йак с того канона вн- 
стрілиу, йак йа зачау литьіги — а-ж до Берлина упау. Иа уженйу сьа, 
і тутенька ту практику усьу сказау, шо йа видьіу.

З а п и с а н о  п і д  г о с п о д а р я  О н у ф р і я  С т о л я р а  з п р о з в и щ е м  
ГІ л е ц а л о.
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11. Дівчина-каліка.
Буу йіден цар, молодйй шче, кавальір. Али ии міх сибі дібрати 

такойі дьіучини, жй-би була така па здобу, йак вій сам. ІТисау лйсти по 
крайу по цьілім свойім, може де найдеть сьа така на ублйча, йак вій 
сам. Вйбиу фотиірафійу свойу і иіслау у край — можи буди йака хлопка, 
або с ианьского ложа, або можи йака кухарка, жи служит по панах, 
по жидах, де у хлопа, шчо-би придала сьа до тейі фотиґрафійі, — так 
Нґх зара до мени ирисилайут, то йа присьльу своо муньістра і привезут 
йійі до мёни. — Так ходй.то то по крайу бес пару льіт, иьім то знай- 
шлй. Приходит та фотиГрафійа до йідноуо містечка, зачало ианьство ди- 
вйти сьа на ту фотиірафійу — али йіден льісийчій мау йідну доньку, 
і та придала сьа до тейі фотиїрафійі. Так він иаписау до цара, ж ьи : 
„Па майу йідну доньку йидинйцьу, і та придала сьа до наййасьньійшого 
монархи." -  Так той цар носилайи муньістра, запрагайи четверо коиий, 
шчо-би йіхати по ньу і привести йійі до самоуо цара. Прийіхау муньістер 
до тоуо містечка і питайить сьа: „Де тут сидит той льіснйчиіі, шчо вій 
майи йідну доньку ?“ — Показали йіму, запровадили йиго иа подвіра 
до того льісничого — віійшоу льіснйчій, привитау сьа з ним і запрова- 
диу його до своуо покойу і показуйи йиму свойу доньку. Али жаль ви- 
лйкій йиму буу, шчо-би він йідну йідиойу доньку мау і ту віт сёби віддау. 
Так він бойау сьа йійі пустити саму. Мау кльучницьу свойу і казау ийі, 
жи-б вона з йиго донькойу йіхала до монархи. Али вййіхали в дорогу, 
кільканайцьіть миль — так вона ни знала йідна у другі, йаку котра 
майи мпсьльу. Муньістир сидьйу у передьі, погонну коньі, а уонй убйдьві 
сидьіли з заду у бутьцьі, тйхо; а кльучиицьа усе сибі міркувала: „Шчо-б 
йа зробйла йійі, жи-би йа ййі вйкинула с того повоза, а сама прийіхала 
до цара 1 Иа йист слуга, льіпше-б миньі було бути царйцейу йак йійі. 
Она майи батька і матьір і йист богаті, уна могла-б бути при свому 
батькови і матері, — а йа бідна слуга, хтьіла-би-м, жй-би-м була ца
рйцейу, шчо-би миньі льуди кланьали сьі." —  І йідут дальі у дорогу. 
Так прийіхали у льіс великій — так та панна заснула; она добувайи 
ножа, повиймала йійі вочі, повідрізувала руки, відрізала ноги [матко 
Б ож а! скрикнула стара Гаианьіниха], казала фурманови стати, бо уна 
хоче зльісти в льісьі на сторону. Фурмаи стау і не дйвить сьа, чи воші 
будут убйдьві зьльізати, чи ньи. Ніч була темна, нивйдпа — вона взьала 
йійі на-перит себи, туйу калы'ку, занесла йійі в ломаки, накрйла, і сьіла 
на повіз і йіде дальі. ІІрийіжджайи до цара, зльізайи і йіде просто до 
царевого дзьидзьіньцу. Виймайи цар фотиґрафійу свойу, дйвить сьа на 
туйу панну і каже до доо фурмана: „То не йист та сама, жи йа тнбе



післау по ньу.“ — А вона каже, говорит до него: „Йа віз-им дьві йіх, 
али йідна у лысы умерла, і тайа йійі викинула." — Так казау цар 
замкнути туйу до темнйцьі, а посилати лист до того льіснйчого, жи-би 
він прийіхау сам сьудй, чи то йист йиго донька, чи ньи. Та за пару 
день прийіздйт льіснйчій, — вииускайи цар туйу с темшіцьі, кльучни- 
цьу, і показуни тому панови. Али льіснйчій подивну сьа на пьу і каже 
Цареви: „ІІроши сьвітльійшоуо цара, то не йист мойа донька, то йист 
мойа слуга. Йа післау свойу слугу з донькойу, бо мойі доньцьі було 
смутно йіхати." — їа к  той цар розгньівау сьа моцно на того льіснйчого 
і казау йиго замкнути до темнйцьі.

Так сидьіу той льіснйчій без десьать льіт у темнйцьі. Але йідноуо 
разу вййшоу бідний хлоп до лыса за ломаками. Зберайи він ломаки, 
кладе на вйаску, але к аж е: „То миньі йист шче мало, піду йа до тейі 
купки, а наберу вййнци." — Приходи блйсько тейі купи ломак, слухай и 
— шчо-сь там пишчйт! Так він нальакау сьа і зачау задом поступати 
сьа. Але вона, бідна калька, лижала у тих ломаках, уже пару день, 
і поч)ла голос того чоловіка і просп ііиго: „Татуньцьу, возьміть мине 
до свейі хати!" — Так той хлоп вмиловау сьа над біднойу кальікойу, 
віткидайи ті ломаки і бере йийі до дому. Приноси йійі до дому, посадиу 
на лауцьі, а жінка зачпнайи з ним сварйти сьа. Каже до него: „Йа 
тебе післала по дрова, а ти приньіс біду до хати. Иа сама ни ману шчо 
йісти, а ти приньіс таку кальку — чим йийі будеш годувати ?“ — А 
він каже до жінки до свёйі: „От, чикай, жінко, йако-сь ІІан-бі дасьть! 
Вона ййст бідна калька, темна, без рук і без ніг, ми будем йійі шано- 
вати, а нам ІІан-бі дасьть за то богацтво." — Так сидйт вона бідна 
иа лауцьі, — той чоловік приноси йійі кусок хльіба сухого, мачаііи 
в воду і дайй йі ніткропнтн сьа. Так вона ’бзивайить сьа до тбго ста
р о го : „Татуньу, возьміть мойі ті сьльози, жи йа майу у фартушку, йі- 
дьіть до міста, а за них накупити, чого схопити." — Так пішоу він до 
міста, приходи до йідноуо склену, впіімаіш ті сьльози так йак горох, 
самі злотьі. Али жид питайи йиго: „Але, Йіване, де ти взьау того?" —  
А він каже: „Бог миньі дау!" — „Шо-ш ти хоч за то?" — А він кажо 
до него: „Дай миньі двайцьіть фунтіу мукй, шо найкрашча, і дай миньі 
пару фунтіу мньаса!" —  Набрау мішок хльіба, накуниу булок, мёду, 
вина дльа тёйі кальки; приноси до дому, поставну на столы — жінка 
врадувала сьа, жи ужё йист шо йісти. Дайй ті бідні поживйти сьа троха; 
уона пожпвйла сьа, і він роби йійі лушко, кладе на лушку на мньахкім, 
шчо би йійі ті рани ни больіли. А дістало сьа йіму шче сорок рйнских 
с тих сьльіз, і  ті віддайй йійі, ті кальіцьі. А вона до него каже: „Та
туньу, купіть сибі корову за ті гроші, будете мати чим свойі дьіти жи- 
вйти." — Так вона перебула у него без рік і зробила йиго велйким
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мужиком. Али у рік кажи вона тому старому : „Ідьіть, татуньу, до міста, 
а купіть миньі таке йапко і прииесьігь мииьі йиго." — Пішоу старий 
до міста, купйу папко, нриньіс йиго і ноложйу на постельі. У на взьала 
те йапко, убернула три рази, і вййшоу с того йапка такий шаток (ху
сточка), жи шче на сьвітьі ни було такого. Каже вона тому мужиковії 
зібрати сьа, наньаш сибі зальізницьу (кольійу), взьати ту хусточку і йі- 
хати до самого цара. „Йак прийідити до цара, так нросыть цара, 
шчо-би він вас пустйу до темнйцьі — там сидйт кльучницьа мойа; 
дайте йійі в руки, а йійі просыть, шчо-би она мииьі дала дьві воцьі."
—  Так він прийіхау до цара і проси йиго, шо-би вій йиго пустйу до 
темиицьі, до тейі кльучницьі. Так цар казау кльучникови вітсунути тем- 
нйцьу і пустити того хлопа до тейі кльучницьі. Приходит до тейі кльу- 
чницьі, виймайи хусто іку і даіій ті кльучницьі в руки, а йійі проси 
у дьві воцьі. Так та кльучницьа вйньала дьві воцьі с кишепьі, завйньані 
у папері і дайй тому хлонови. Взьау хлоп вочі у кишеиьу, завинуу 
у хусточку свойу, сьідайи па кольійу і йіде до дому. ІІрийіздит до дому, 
виймайи вочі с кишепьі і дайй ті темні кальіцьі. Та кальіка взьала ті 
вочі, приложйла йіх до чола, і уонй так йійі приросли, йак перши були. 
І зувйдьіла вже сьвіт і каже: „Дьакуйу вам, татуньу, жй-сьти принесли 
миньі вочі, нех йа вйджу сьвіт. Типер буду просити в ас: ідьіть до міста, 
іірииесьіть миньі друге йапко, шчо-би йа за него шче дістала свойі руки."
— Пішоу старий до міста, приньіс йапко, ноложйу коло нейі, ’на убер
нула три рази, і віібиу сьа з него шаток, шче крашчпй, йак нерши буу. 
І посилани вона зноу йиго до свёйі кльучницьі: „Йідьте, татуньу, 
з н о у  до TÓ o цара, опадьіть перед инм на кольіна і иросьіть йиго, шчо- 
би вас пустйу до темницы, до кльучницьі; а йак увійдеш  до темнйцьі, 
вийміть шаток, дасьтё ййі до рук, і иросьіть йійі, шчо-би вам дала руки. 
А йак буде питати сьа вас, на шчо вам, та кажіть, ж и : миньі такий сон 
приснйу сьа — йа до теби прийіхау, жй-би-сь миньі дала." —  Так ді-
стау вій ті руки, завинуу у напір, удожіїу до торби і прийіздйт до
дому. Так прийіхау до дому, прийшоу до хати, - -  так вона дуже зра- 
довала сьа, жи вже буде мати руки. 1 зачала говориш до него: „Та
туньу мі найдорожчі! діетали-сьте руки, — можу робйти нили; а шче 
хочу просити вас, жй-би-сьти дістали миньі ноги." — Посилани до міста 
старого, шчо-би нриньіс зноу третьи йапко. Так приньіс вій те йапко,
—  убирнула три рази на-доуколп, і відбиу сьа від него шаток три
рази крашчій, йак перши буу. —  „Тепер ідьіть зноу до тейі наиьі,
до кльучницьі, дасьтё йійі той шаток і иросьіть у ноги." — Так він 
пойіхау зноу до цара, нонросйу цара, жи-би нустйу до темнйцьі, вий
маній той шаток, і дайй йійі до рук і ироеи йіііі у ноги. Так вона 
пішла до куферка, вйньала ноги і дала тому хлонови. Хлоп завенуу



У папір ті ноги, кгінуу до торби (то но по кольіна відрізала), і сьі- 
дайи на кольййі, відйіздйт до дому. Сьіу па кольійу і зрадовау сьа 
дуже весело і говори: „Господу Богу дьаковати, жи-м йа дістау вже 
свойі кальіцьі ноги. Може миньі ІІан-біг надгородит за ту кальіку"... — 
Прийізлйг до дому, виймали ноги і дайгі йійі до рук. Так вона взьала, 
притулйла до себи, і ноги прирослй так, йак перши булй. Так вона дужи 
уты'шила сьа. упала на кольіна, уклоийла сьа низенько, поцьуловала 
старого в руки, в ноги, і дьакуйи йиму за йиго услугу. І виймали тор- 
бйнку сьльіз, тих злотих, і дайй йіму до рук і каже: „Ідьіть сибі до 
міста, а за то накупити, жи будите мати иа цьіле житьа ільа себи і ільа 
свойіх дьітйй, —  бо йа вже буду від вас відйіздйти а-ж до иаййась- 
ньійшого монархи." —  Так той старий вачау плакати, зачау йійі нро- 
сйти : „Де-ж ви пойідети ф таку дорогу! то йист сйльио далеко, а вас 
на дорозьі шче збавльать зноу — так миньі буде жаль за вами!" — 
Так вопа дужи зачала плакати і жалувати за свойім рідньім батьком. 
„Йа мушу ітй до цара і просйти йиго, шчо-би вйиустиу мого батька 
с темнйцьі, бо він уже силйт десі.іть льіт у темийцьі, і шчорньіу йак 
чорна немльа! А йак йа ни піду тулй, так за два місьацьі буде мій 
батько страчений чприз-ниві'інви!“ — Так выдали вона иа кольійу і йіде 
до того міста, де сидит сам цар. Прийіздйт блйсько тоуо міста і наймали 
мульарі, шчо-би вимурувати такі доми коло самоуо цьісарскоо бурку 
і вибити злоті льітери на нему: „Хто буде йти тим бурком і буде сту
пати до тёйі камйанпцьі, буде йісти і пйти, а не буде платити!" —  Так 
йідноо разу йде цар с свойім войском на марш; дйвить сьа — стойіт
камйаницьа. І говори сам до себи: „Шчо то йист за диво, жи йа уже
кілько тут йіжджу тим бурком, не вйдьіу камйанпцьі тутка, а типер 
стойіт!" — Так підіймали вочі до гори, гльануу на камйаниньу — але
вибиті злоті льітери! Перичитау він йіх і закомендерувау свойй войско
фсьо до камйаницьі. Війшлй до камйаницьі і зачали там йісти і пити, 
і зачали платйти — али ньіхто не хочи приймати гроші. А цар пішоу 
дальі у середину. Приходи у середину і дйвить сьа: сидйт молоденька 
панна і вишивали хусточку золотими льітерами. Але він фее на ньу ди
вить сі а, говорит до нейі, а вона ньі її. не вітказуйи на тойи і ни під- 
носит свойих вочйй до горй. Так він стау і лумани: „ПІо-сь то йист 
такоуо штучного"... — Так він зачинайи до нёйі говорити дальі: „Прошу 
вас, вильможна паньі, звітки вн йист родом ? і з йакойі ви фамільійі по
ходити?" ■— Так вона зачала йиму росповілаги, нідньала вочі до гори 
і росказійи fi йму свойу білу: „Мін отеп. рілньій йист льісішчим і сидйт 
у наййасьньійшоуо монархи у тимнйцьі, а мойа слуга, кльучницьа, при- 
йіхала до цара і хтьіла бути ца] йцейу, али тн-а сидит у тимнйцьі. 
Так-би-м просила наййасьньійшого монархи, жй-би монарха буу такий



ласкавий і преставиу йіх миньі до вочйй.“ — Так наййасьньійшій мо
нарха вйбрау десьіть мужа і післау, шчо-би випустити тих двох с тем
ницы і привести сьуда. Так пішлй тих десьіть мужа і привелй йійі батька 
і йійі кльучницьу до тейі камйанки. Так вона вувйдьіла свого батька, 
пала иа кольіиа і зачала кланьати сьа і цьіловати в руки і в ноги, жи 
вона вернула сьа с тамтого сьвіта. І росказуйи ту фсьу прахтику свому 
цареви: „Мій батько родзовий післау мене до пара, а йа йіхала в до- 
розьі, а мойа кльучницьа, та сама, жи передо мнойу стойіт, йіхала в до
розьі, добула меньі вочі, відрізала руки і  відрізала ноги, занесла мене 
в льіс і накрйла ломаками. Але йа була в йідного хлопа, йа йіго поси
лала і він фсьо миньі ноприносйу віт тёйі кльучницьі. А мій тато буу 
замкньаний ф темнйцьі за те, жи то... за мени, бо цар казали, жи то ни 
йист усьо прауда." — Так цар вйньау с кишёньі фотиірафіиу, і дйвить 
сьа на ту фотиірафіиу, чи то йист прауда. Так гльануу на ньу і на 
фотиГрафійу — акурат йідно до друго приходит. Так вйбрау вій трйй- 
цьіть мужа і казау туйу кльучницьу взьати і замкнути зноу до темнйцьі. 
А свойім муньістрам казау запраштй гоемеро коний, і взьати йійі і йійі 
батька на повіз і завести йіх до йиго палацу. Так вони прийіжджайут 
до йиго дому -  так цар дужи розвиселйу сьа, жи йиго згуба повернула 
сьа назад до него, шчо він собі жадау. Так по-тому пйше листи і поси
лати по усьіх кранах і снрошуйи свойіх камратіу, крульіу, царіу, на 
свойи висьільа, бо він дістау вже ту панну, шчо він йійі жадау. І зро- 
бйу висьільа, звінчали сьа обойи, і він йійі батька, тоуо льіснйчого, зі- 
ставиу у сёби за найстаїїшого муньістра. Так по тім бальу зібрали сьа 
онй убойи на спацир, і вййшли они на ноле —  але та кльучницьа си- 
дьіла у тимнйцьі, була засуджана на смерть. Так намовила муньістріу, 
шчо-би муньістри пітеадйли піт той міст каноніу, де вона буди йти, 
і нарихтувати пуптум на той час, йак вона ввійде на міст, жи-би ті 
канони вйбили і розбйли міст, і жи-би ййі забйло, а уона буди царйцийу 
і буде усьо муньістрам догоджати. Так піткуильані муньістри злакомили 
сьа на велйку суму, иітсадйли два канони під міст, і шчо-би йійі пірвати 
на кавалки. Али у нолудньі — ішли зі спацйру до дому і но уходйти на 
той міст, так ті канони розбили той міст, і ту шшну оглушило. Так цар 
дужи нальакау сьа і зачау дужи нарікати на свойі муньістри, шчо уонїі 
таку молоду царицьу, три місьацьі з нёйу прожну, і убили йийі. Так 
він казау вймуровати кльаштор. Бимуровали кльаштор і казали йійі по
ховати у тім кльашторі, жи-б вона там лижала. Казау змуровані такий 
катофальок високій і на тім катофальку положити і той кльаштор запе
чатувати, а сам пішоу до покойу і засмутиу сьа. Так с тёйі грпзїі цар 
затрись сьа і не йшоу ньіТде ньі на спацир, но ’цьонш сндьіу у дома 
і грись сьа. Але та кльучницьа нигідна просила муньістріу, жи-б йійі



випустити троха на спацир, на той оґруд, де стойіт кльаштор. Так вона 
вийшла на снацер, скочила хутко номежи деревйнойу, пішла до чого 
кльаштора і вйньала серце с тейі царйцьі (то дупіру йака-сь відміна! 
дод. стара Ганан.). Так віт тоо часу ни була она уже замкньана до 
темнйцьі, но ходила вже скрізь. Так минуло вже піутора року, так ца- 
реви зробйло сьа дуже велйкій жаль, і пішоу на той оґруд на сиацир. 
Так війшоу він на оґруд — зробйло сьа йиму дужи файла дорога до 
того кльаштора: ріжньі квіти позацьвітали, жи він ни вйдьіу такйх кві- 
тіу, йак жийй. Так приходи він до кльаштора, під двері, і загльадайи 
биз дзьурку, де сьа кльуч страмльайи, шчо сьа робнт з йиго царйцейу. 
Так придивльайить сьа він добре, але надовкола того катофальку 
бігайи маленька дитйнка. Так він моцно загрйсь сьа і кашельнуу на тім 
ґанку. Так почула та дитина той голос у кльашторі, прибігайи до две- 
рйй і проси: „Татуньцьу, вітчиныть!" — Так цар вітчинйу двері —  
так та дитина скочила до него, ноцьуловала йиго в руки, в ноги, і проси 
йиго, жи-би пустйти до кльучницьі. Так наййасьньійшій монарха взьау 
ту дитйну на руки, зачау цьулувати ту дитинку, тьішити сьа нейу, 
і привіу йійі до покойу. Так цар в ночі заснуу, але та Дитйнка фстала 
і пішла до покойу до того, де та кльучнйцьа спит, і вйхонила йі за 
пазухи свейі матерп серце. Та кльучнйцьа учула і зачала бйти ту ди- 
тйну і видирати те серце. Але дитйна злапала моцно в руки і зачало 
дужи плакати і кричати, же а-ж цар ирибудйу сьа. Йак цар прубудйу 
сьа, прибігайи до покойу і зачау кричати на кльучницьу : „За шчо бййш 
дитйну?" — Так та дитина скочила хутко царе ви на руки, притулила 
сьа до него і проси йиго, шчо-би завести до кльаштора. Так приходи 
воно до кльаштора, цар засунуу двері і дйвить сьа, шчо воно буде ро
бйти. Але приходи та дитина до свейі матери (она мала йиго ф кльаш
торі), виймайи серце за пазухи і усаджуйи до свёйі матери. Так з ара 
вона... йигб мати стайй с того катофальку і виходи на кльаштор, така 
ладна, йак найкрашча рожа. Так цар вітсувайи двері і питайить сьа ні, 
шчо то було. Так вона йиму росказуйи, ж и : „Твойа кльучнйцьа, та ви
гідна, вйиьала з мёнп серци і йа не могла устати; а йа за тутора року 
привела сйна у кльашторі і той син вйдобуу мойй серци, і віддау миньі 
йиго до грудйй..." — Так цар взьау йійі до свого покойу, а кльучницьу 
казау вйвести у чйсте поле, і вйировадиу реґймент войска, і зьи-б до 
нейі стрільати, на дрібні куски пірвати там. А сам спровадиу велику 
банду, велику музику — і тамки музики грали, таньцьували, йілй, пйли 
(і на так-же йіу. пиу), с каноніу стрільали.,. Али ни мали чим каноніу 
набивати (порох буу, но ни мали чим заткати). йа лежау у лйсьтьі, 
і вонй мене взьаїй з лйсьтьам до канони і н,н п:п мнойу; і йак вони



вистрілили с тоо канона, то йа литьіу, литьіу, л н т ь іу , і сьіу возьде на 
лауцьі, коло стола, йі вам оповіу.

З а п и с а н о  в і д Ю р к а  С о к о л  о вс ь к о г о  в м а р т ї  1894 р.

П араллелї: G. B a s i l e ,  Pentam erone І. 1—18 ; І, 238-24-5 ; G r i m m ,  Kinder- 
und H ausm archen II, N. 89, ст. 1 3 - 1 9 ;  H a l in ,  Griechische und albanesische Mar- 
chen I, 193—201 (N. 28); S c h o t t ,  W alaehische Marchen, N. 2". І. Ф.

12. Дівчина записана злому.
То йак буу йідѳн бідний чоловік, а він ни мау дьітйй, і такий буу 

бідний, жи вот жили сибі — пішоу він сибі на йармарок до міста, куио- 
вати чобіт. Али йде сибі, куниу дві парі чобіт, іде до дому — здибане 
йего панич та й каже до него: „Ти такий бідний — каже — занидій 
миньі то, шо ти в иьім ви знайеш, будеш велйким богачем.11 Так той 
чоловік записау йіму те, шчо він в ньім не зиайе. Прийшло за пару льіт, 
зайшла жінка в цьйнжи, так привела йіму дитину, дьівчину. Той вже 
сьі ньіби зробйу богачем, вже йіму той злий давау, шо він хтьіу, гроші 
мау, худобу, дуже собі гойні хрестини справну. Та дьівчина росла черес 
шісьть років, посилане до школи йі. д)ж е красно вчить сьі, дуже була 
розумна; жйла та дьівчина іпіснаГіцьіть льіт -  приходит злий дух по 
ньуйу. Прийшоу під вікно, застуїау та й каж е: „Ну, Піна не —  каже —  
йди, ти знайеш, шо ти миньі загин ау-ись, чому ти миньі того ни дайеш ?“ 
— А та дьівчина дужи була мудра і вона ни дала сьі злому духу взьати, 
бо колй зін прийшоу, то вона мала сьвачеву воду і вийшла в покропила, 
та й той полетьіу, зьльакау сьа води. Так злий дух — тон косиу траву, 
а він прийшоу до него та й кажи: „Йак ти миньі ййі ни дасйш, то йа 
тибе возьму." — Так той старий зальакау сьі дужії, пошкодувау свойі 
душі, тай каже: „Прийди на другій день на ту діброву, шо йа буду 
косиу, а йа йі виведу сьіно громадити, йа тибі ні дам." І каже: „Йак- 
же-ж ти миньі дасйш, коли вона ви дайеть сьі приступити?"... —  А ста
рий батько каже до того злого: „Йа, йі возьму руки ’бітну, тогдй йі 
возьмеш." — Так казау ті дьівчиньі забивати припін (жи сьі коньі нри- 
пинайе. колик з дерева' і руки воитьау сокнройу йійі. Йак унтьау йі 
руки, й та дьівчина пішла в льіс такй злий дух пи взьау йійі, бо Вог 
ви допустну злому. Так йак та дьівчина пішла в льіс, ходгіла вона 
но льісьі і йі так ІІан-біг давау кріпосьть, жи вона живила сьі тими 
коріньчиками ио льісьі: шо зігнула сьі там сибі, то пригорнула корінь- 
чик там де кйхтьами тими і так живила сьі. Прийшла до йіднойі хатини



в тім льісьі, а там сидьіла така баба, чарівнйцьа, і воиа йійі дала та-
койі водй, шчо йійі рукп містили так йак мали бути. І вона йі взьала, за 
свойу. Али йіден иан — впа луже була ладна, письменна, дуже мудра 
була — али йіден грабйа сидьіу ф тім льісьі і він мау сина і той син 
йіздиу на нольуваньа сибі. Але вона ходила сибі там ио сувйцьі, по 
де-шчо, там за губами по тім льісьі, і вона зблудила в тім льісьі, прий
шла аж до того палацу. Прийшла вона аж до того палацу і той дуже 
йійі сподобау сибі, грабйого син, і клйче йі до себи ; али воиа, хоць 
ладна дуже, файна, але йе бідна і вона встидайеть сьі йти до него. 
Али вій кажи: „Не встпдай сьі — каже —  доньу, ходй до мени сьуда
—  кажи — йа тибе дужи сподобав." — Отой сий взьав йійі, той гра
бйого, до себи і вона була рік за покойівку; він шчо дістау у свого 
батька, то вій все йі давау. Але-ж батько йак дізнау сьі, шчо вона вже 
з ним зізнайеть сьі, шчо вопи так добре вже сьі кохайут — а то бать
ковії дуже зівстйдно було, жи с такойу йего син перестайе, ньі-би с слу- 
гойу —  і казау йі вітправвти. Каже син до батька: Йак ви ііі випра
вите, то й йа ні іу від вас." Так сьі закохав з неііу дуже. І йак він 
йі вітнравив, батько, казав слугам випровадити йійі, і він казав батькови 
так: „Йак ви йі випровадите, то йа піду в сьвіт, а при вас ви буду"
— той син —  „бо йа йі дуже в серцьі майу." — І батькови сьі жаль 
зробйу, жи сина шкода, жи-б він йего иокинуу, і казау сьі йім поже
нити вбидвом. Оже йак вони сьі побрали, то там було гойне весьільа. 
Вже рахувати по тім висьільу і він пойіхав з нейу в сьвіт; казав нало
жити сибі коиьі, набрав футрашу і пойіхав у сьвіт. Иіхав вій чирис 
кільканайцьіть миль і прийіхав до того села самого, вайіхав на-ніч до 
того самого батька, шо та була дьівчина. Т ’піру той батько, вона йего 
ньі-би зізнала, батька, жи то він, а він йі ии пізнав, шо вона йе за йідиа. 
’Иіру йак вона йіму росказала, шчо вона йест і йак йі було, той батько 
диніру впау йійі до ніг і став дуже плакати с того жальу і в ночі взьау 
і повісиу сьа. І кінец. ІІІо мау душу дати дитйньачу, то свойу дау уже 
шатанови, с того жальу, шо вона такойу ианьійу зостала. І вони відйі- 
хали до свого дому, с свойім чоловіком, і нануйут до сего часу.

В ід  госп.  С о ф р о н а  В о з ь н о г о  з В о р а т и н а ,  нов .  б р о д с ь к о г о ,  з а п и 
с а н о  в а в г. 1894.

Паралель: G r i m m .  Kinder- und Hausm iirchen І, 149 -1 5 6  (N. 31). І .  Ф.

13. Дівчина міяе сиройідами.
Була сибі дьіука і служила у пана за кухарку. Али-ш у тоуо пана 

буу сад файииіі, шо були дужи красні йаблока, шчо ньіґде такйх не



було. І з нейу так пай сварйу сьі — хто-сь ті йаблока рвау: — „Ти 
новіша йіх нилнуватн!" — І пішла уона, на ту йаблоньу вйльізла і си- 
дьіла на ті йаблоньі. Але ф тім силы цигани стойали, так... йіхали вітки-сь. 
Та дьіука називала сьі Марусьа, шо иа ті йаблоньі сидьіла. І прийшлії 
ті цигани до н еи і: „Продай пам йаблок!" —  „Ни можу вам дати, бо 
пан миие сварит." —  І та Марусьа дужи була фаина. Каже цйган до 
н ей і: „ІІригнй миньі гильаку, нех йа сибі йаблок вйрву." — Уна взьала, 
вйрвала кілька йаблок, кинула йиму на ве'мльу. — „Йа так не хочу, 
пригни миньі ногойу гильаку, йа сибі сам вйрву, і піду і вйинци тут ни 
прийду до теби." — Та пригнула Марусьа гильаку і той циган зланау 
йі за ногу. І прибігло, прийшло вйинци циганіу — а ті цигани були 
йакі-сь сиройіди, шчо йідно друуого йіло. І взьалй йі с собойу, і с тоуо 
сила вонй вййіхали в ночі, с тейу Марусейу. Зайіхали воші ф свій край 
і зачинили йійі до пиунйцьі і давали Пі горіхи йісти і вино шіти — так 
вонй йійі пасли, а-бй уона була тлуста, то уонй сибі годували на такйй 
празник. Бис кілька час уона так сидьіла, аж до тоуо нразнику, йакгій 
уонй спраульалн. Вйбрали сьі уонй усьі до церквн, до такойі божнйцьі 
свейі, покйиули но тілько стару цйганку за ґосподйньу у свойім дому. 
„Ми йдемо усьі до божнйцьі (а та стара цйганка називала сьі Гануеька, 
то казали ті до тейі Гануськи, до тейі ґоеподйньі:) „напали добре 
у пййцу, шчо би було добре гарачо, і вйпусти йі с тейі пиунйцьі і кажй 
до иейі: сьідай Марусьу на лопату, нойідемо за хату." —  А уна хтьіла 
йійі спечй уу тім пййцу, тим циганам на баль. Каже Марусьа до тейі 
Гануськи: „Ньі, ви перши сьідайти, піднесу па вас, чи ви дуже тьашкі."
—  Сьіла та стара цйганка на лопату, а та шур у нйиц йійі, спекла 
стару цйганку. І  хутко взьала, спекла й и й і , потальувала на тальіркй 
поки ті поприходили з божнйцьі, она уже наготовила йім те йідзеньа. 
Каже та Марусьа сама до с е б е : „Бач, ти мене мала сиечй, то йа тибе."
— І сама взьала, вййшла на двір і вйльізла на дуба. А ті сибі пови
ходили на двір і стали те йидзёньа йісти, ті цигани. — „Смачне мньасо 
іс тёйі Марусьі, но тілько тверде дуже. Бис кілька льіт йийі-сьмо году
вали, а така худа!" — Убзивайить сьі та Марусьа на дубов і: „Тверде, 
тверде, бо то нн з Марусьі, по тілько з Ганусьі, старойі цйганки." — 
ГІішлй уонй до тейі пиунйцьі, иодивйлн сьі: ни-ма аньі Марусьі, аньі 
Ганусьі. Чули голос, а нн знали, де. ІІрнгльадапуть сьі — а вона на 
дубові сидйт! Шчо мали робйти —  стали тоуо дуба грйсти зубами. 
Гргізли, і иоломйли зуби, і ни моглй тоуо дуба звалити, шчо-би уона 
упала с тим дубом. ГІішлй ду ковальа сталити зуби —  „шчо ми мусим 
тоуо дуба типёр нідгріїстн!" —  бо жадного способу нн знали. Уже той 
дуб так грйзли, мау упасти. Литыли гуси такі дйкі. —  „Гусоньки —  
кажи уона — либедоньки! возьміть мине на крйлоиька, занесьіть мене



на крилонька, запесьіть мене до батенька, бо тут мене смерть чикайи. 
Дам вам корец пшеницы і цебёр води за тоні вигоди!"...

З а п и с а н о  в і д  А п д р у х а  К р а в і ц к о г о  в м а р т і  1894 р.

Паралелі: П. К у л і ш ъ ,  Записки о Южной Руси II, 17; М. Д р а г о м а  по въ , 
Малор. нар. предаиія 353—355; Р у д ч е н к о ,  Жалорусскія сказки II, N. 15; А ѳ а н а -  
с ь е в ъ ,  Русскія нар. сказки І, N. 62 і IV, ст. 62—67; H a l t r i c h ,  Deutsche Volks- 
m archen aus dem  Sachsenlande in S iebenburgen ст. 156— 162. I .  1>.

14. Дівчина і розбійники.
May йіден батько дванайцьіть синіу і усьі були злодьші. А зноу 

йідён чоловік мау дочку но йідну йідним. І уонй дужи на ньу уважили, 
хты'лн йу сьвіта згубити. Али пойіхау батько тейі дьіуки із матьірйу, 
пошхали на весьільа, і вона вийшла с хати, і тих дванайцьіть злодьійіу 
чатували на ньу і улызли до йі хати. І вона пішла на двір, а вонй
узьалй, поховали сьі по-під лішками, по-під шафами, досить, жи усьі сьі
змістили, так, жи вона йіх нп вйдьіла. Ну, й вона ни знала, шо вонй 
йист у хатьі, і уона сибі пішла до другойі дьіучини, хты'ла заклйкати 
до сёби на вичёру, бо йі самі було смутно вечёрати. І вона йак прийшла, 
та дыучина ни хтьіла прийти; та й вона взьала сама собі сьіла вечёрати 
за столом і кажи: „Ни хты'ла домени жадна сусьіда прийти на вичёру" 
—  і вона сказала: „усьі сьваті йдьіть до мёни вичёрати, і йа сама буду 
зі сьватими" —  так скаэала. Та й вонй разом вйльізли, —  йіх дваиай- 
цьіть вйльізло с-під лішкіу й с-ніт шафіу і сьіли разом з нейу вече
рати. Та дьіучина сама йідна, — а йіх вйльізло дванайцьіть. Вона сьі 
шоцно пирильакала, та й йак вонй з нёйу посьідали і  казали: „Давай 
тииер, шо хочиш, йісти!“ та й вона взьала, усьо поставльувала пити 
і йісти. Та й вона бачит, шо так на ньу важать, хтьать йійі смерть вро
бити, та й вона взьала, утьікла до комори, кажи: „НІчо-сь вам файиого 
вйнису шче с комори." Та й вона пак замкнула сьі у коморі та й ни 
дала сьі чути. Та й вони кажут до нёйі —  а вона звала сьі М арусьа: 
„А ну, Марусьу, виходь уже, виходь!" — А уона сьа до них ии убзи- 
вала, та й вонй сьі стали до нёйі добувати до комори. Та й вона на
рихтувала косу, ту, жи косить сьа, — а двері булй усьі зильізні і зи- 
льізиі замки — то вій жадин ни міг сьа так добути. Стали до непі 
льісти по-піт підвалинойу. Та й по йідному льізли, а вона, шо ко
трий ульіз, так вона каждому віттьала гблову косойу. Віттьала оди- 
найцьатом, а дваиайцьатий дістау сьі. А той дванайцьатий шчудувау

Етнографічний збірник, т. І. 4



сьа, жи йіх ни ма усьіх і ни ма чутки. I той дванайцьатий узьау, вй-
льіз на гору і вона нагльанула йіго такй — а вій хтьіу подивйти сьа,
шо то за кумёдійа, жи йіх ни ма уже. I вона ше й того нагльанула 
і хтьіла ше й тому голову відрізати, та й махнула йиго но трошки по 
шййі та й він утьік від нейі уже. Так вона уже так сидьіла у тім домі, 
аш поки тато й мама ни прииіхали. Та й йак прийіхау тато й мама, то 
уона сьі так модно перельакала, жи навіть ни хтьіла вітчинйти йім. 
Вонй стали йі кликати, і Бона ни відізвала сьа, аж мусьіли двері від
лущувати. Відлупали — і вона така перестрашена, жи сьі самй польа- 
калп, така стала перестрашена...

Так він до нейі за піу року —  той самйй — нрийіхау на зальоти. І вона 
йиго ии пізнала, шо то він той самйй, і пішла за него, бо вій дужи ви- 
лйким напом зробйу сьі й вона йіго ни могла пізнати. І вона пішла за 
него і він йійі взьау, було весьільа; і вона йак уже була у него, і він 
йійі хтьіу такії смерть зробйти. І  він уставну горшчик укропу до пнйца 
(так-жи гунцвот буу), хтьіу йі упарити. Али була йі свекруха дужи
добра і кажи: „Збирай сьі, дитинонько, та й утыкай, поки можиш"...
Ай, ньі, помилйла-м сьа... Та й він кажи: „Марусьу, иіськай-но мене 
трошки!" —  Та й вона йіго стала ськати та й здибала йіму той шрам 
на шййі, шо уона йіго зачіпйла косойу. Та й вона каи: „Ти, шо тибі 
такойи на шййі?" —  Та й він каи до нейі: „А ти не зиайиш, йак ти
мине косойу зачипйла у коморі?" — Та й вона, йнк той йійі сказау,
зьльакала сьі, зімльіла. Та й вій кажи до нейі: „Ти зиайиш, йак ти
згубйла мойіх одинайцьіть братіу, а мене-сь дванайцьатого хтьіла згу-
бйти? Йа тибі тим укропом уочи вйнару!" —  Та й вона пішла до ріки 
і убрала сьа у шматьа, та й вина узьаіа, убрала стовп коло ріки у свойй 
шматьа, а сама дістала сьа но у йідньі сородьцьі. І уона стала уіьікати 
до своййго батька. А йі батько так далеко від нейі буу, двапайцьіть 
миль... Та й вона утьікала, а він за нейу; сподьівау сьі, шо уона ни 
утече. Ніч йійі захопила, і вона вйльізла на дерево н на тім дереві но
чувала. Та й вій йак гнау за нейу, і вона сидьіла иа чім дереві, а він 
ни знау, шо вона йи на чім дереві. Та й вона дужи плакала цьілу віч 
і так тихо була, а сьльози йі капали с тоуо дерева на зёмльу, так 
плакала, така ниристрашена була. Та й він йак ті сьльози капали на 
него на діл —  а вона сьі ии дала чути, шо уона на горі сидйт — і він 
— стало сьі роввидньати, — та й мау піку таку, хтьіу йійі прибйіп, 
він мйслиу, жи то пташкй цьвірінькайут, та й йак махнуу пікойу, йак 
йійі кольнуу у бік, т’ а-ж йійі прибйу. Та й вона те усе вйтериіла. 
Стало розвидиьати сьі, прийіхау Йіден чоловік зі сыном, та й вона до 
того ґосиодара каже: „Возьміть мине, Господаре, завезьіть мине до мо- 
пйго тата, — шо ви схочите, то вам заплатьать." — І вій узьау, завіз



йійі аж до йійі батька, і вона стала ту усьу свойу біду росказувати 
батькові н матери, то усьо. ї ї  вони йійі сховали, а той йійі кавальір то
ни зпау, шо вона уже йист у батька; вона сьі сховала, а він прийшоу
До йійі дому. Н у, прийшоу, а вони йіго иитайут: „А шо-ш там наша 
Mapjicba робит?“ — А він каже: „О, ваша дочка майи шо робити 
у мёни... таке богаство! таке усьо!"... А він затайіу сьа, шо йійі такі 
муки робйу. — Та й вони йійі узьаліі та й ввели до него с комори, 
і вона стала те усьо росказувати перед йіго очима, — та й він дужи 
сьі модно знау на тім усьім... гльануу, жи правда, та й вони звели усьу  
громаду, кажи: „Шо то сти к  робити тепёричка? “ — „А — каи та гро
мада —  иьіц йіму ии зробити — кажи, — коли він тілько йі муки ро
бйу різьньойі,“ — та і  казали Йіго вивести у чисте йоле і рострілити.
— Ну, і зробили йіму смерть, а вона сьі зіетала. І  вона по-тому пішла 
у-за-муж за другого чоловіка; і по тому дужи вилйкойу богачкойу д і
стала сьа і Господйнейу, добри йі було по тім усьім.

З а п и с а н о  в і д  с л у ж н и ц і  М а ї д и в Б е р л и н і  в г р у д н і  1893!

Ся казка зложена з двох мотівів. П ерш ий: жінка в льоху підступом убивав 
богато ворогів, пор. Ж ите і Слово Ш , 228; другий: розбійник жениться з дівчиною, 
котра втекою ратуе ся з его рук і опісля видав его на кару. П аралел і: И г н. з ъ  
Ы и к л о в и ч ъ , Казни ст. 7— 13 ; М. Д р а  г о м а н о в ъ , Милор. нар. преданія и разсказы 
ст. 307—311; Świętek, Lud nadrabski 395—398; А ѳ а н а с ь е в ъ ,  Русскін нар. сказки 
III, 227—234', N. 199 і 200; ІУ, 481—486; Р у д ч е н к о ,  Малорусскія сказки І, N. 77; 
S c h l e i c h e r ,  Littauische M archen, стр. 9—10, 22—27; G r i m m ,  Kinder- und 
H ausm archen 1, 190 — 194, N. 40. 7. Ф.

15. Дівчина і кобиляча голова.
Нуу то дьід і баба, мали вони дьві дьіуки, дьід мау свойу, баба 

свойу; ходили вони ’бидьві на досьвітки. Ходили на досьвітки, та й та 
бабина була льадашча дуже, а дьідова робітна; і дьідова понапрадала 
шмат починків, а бабйна ньіц не иапраде, бо льадашча була. Та й ка 
(бабина каже) — бес перелаз нерельізайут: „Дай миньі почйнки, йа 
потрймайу, тибі зле перельізати"... — Та й та закйм перельізе, а та 
возьмё та й втьіче до дому с тйми ііочйиками; та й прибіжйт до дому 
та й каже: „То, мамо, тамта льадашча! ни хоче прасти — а йа праду
— каже — йа понапрадала шмат почйнків, а вона ньіц“... —  Та й баба 
з дьідом сварйть сьа, каж е: „Возьмй сибі йі де на службу вйжень —  
каже — на шчо будем годувати, льадашчу таку"... — Ти й дьід каж е: 
„Ходй, доиьу, підеш зо мпойу, йа тебе заведу." — Та й доньа взьала



сибі пшона, круп і муки с собойу і узьала сучку і півничка тай ідут 
льісом, ідут обидвойе та й найшли в льісьі хатинку маленьку. Та й вони 
пішли до тейі хатини те й там'шосьідали сибі те й дьід каж е: „Ти будь, 
доньу, тут уже, у  ті хатиньі, а йа йду, буду дрова рубати." —  Та й 
дьід причепив дошку до бука, а сам нішоу до дому. Та й вітер дошкойу 
тейу лопав те й вона думала, жи то дрова батько рубайе. І вона зва
рила вже вечерати, бо вже буу вечер, та й вийшла на двір та й кличе 
—  каже: „Ходьіт, тату!" —  Кликала, кликала, а батька ни було; та 
й вона вже сама взьала, повечерала собі та й вже собі льагла спати, 
сучка у хатьі та й півничок у хатьі коло нейі. Та й вона вже спит, 
а тут шо-сь стукайе та й талапайе в двёрі. Она виходит —  а то кобй- 
льача голова. Та й каже: „Дьівко, дьівко, вітчивй!" Та й дьівка віт- 
чинила. Вна каже: „Дьівко, дьівко, нересадй!" —  Дьівка пересадйла. 
„Дьівко, дьівко, змий мене!" — Дьівка змила. „Дьівко, дьівко, за- 
плетй мене!" — Дьівка заплела. „Дьівко, дьівко, ходй таньцьувати!“ —  
Дьівка каже: „Иа не ману в чім таньцьувати, йа не майу вбраньа." —  
Та й каже: „Дьівко, дьівко, подивй сьа мины вправе вухо!" — Дьівка 
дйвить сьа в те вухо, а там ’браньа розмайітого йе... Вона повитьагала 
те вбраньа, всьо: спідницьі, кожухи, спенцерп, пасованьцьі (такі спен- 
церики в нас робльать), каральі, дукачі, хусткй і на востатку бричка 
й коньі •—  вопа і те витьагнула. Та й тим часом каже голова: „Ходії 
вже таньцьувати, дьівко!" — али півничок закукурікав та й та голова 
розільльала сьа коломазейу. Та й вже сьа розвйдньіло, та дьівка вбрала 
сьа красно та й сьіла на бричку, запрагла сибі коньі та й прийіхала 
вже до дому. Та й баба дуже сьа счудовала та й питайе йі, де вона 
того набрала? Та й та зачала росказувати, жи йійі голова понадавала 
всього. Тай баба каже: „Старий, заведй мойу!" — Та й дьід уже взьав, 
повів ту й ій і; вона так-же взьала сибі круп, пшоиа, мукй і сучку і пів
ничка знов узьала сибі. Те й вона — дьід знов йі покинуу у ті хатьі 
самі — те й вона сибі запалила в пйецу, зварйла вечерати сибі, пове
черала сибі та й льагла спати. Аж тут знов стукайе та й каж е: „Дьівко, 
дьівко, вітчинй!" Дьівка ни виходит, ’но каже: „Сучко, йди там вітчинй!" 
Вна була льадашча. Сучка вітчинйла. „Дьівко, дьівко, нересадй!" —  
„Сучко, пересадй там!" Сучка пересадйла. „Дьівко, дьівко, змий! “ —  „Сучко, 
змий там!" Сучка змила. „Дьівко, дьівко, заплетй!" — „Сучко, заплетй 
там!" Сучка заплела. —  „Дьівко, дьівко, ходй таньцьувати!" —  А  
дьівка е постельки к и цу! к и ц у! таньцьувати. Зачала таньцьувати, та 
й з нейі кісточкй порозносйла голова вже. Те й баба прийшла на 
другій день те й ’но кісточкй позберала... те й за шустку жйдови 
продала.
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16. У чорта в наймах.
Мау батько три сини: два було розумних, а йіден дурний. Той 

дурний каже так: „Чо йа буду вас тримати сьа! Дайте миньі — ка —  
сплат, йа йіду у сьвіт.“ Дау йіму батько сплат та й вій іде у  сьвіт 
сибі. Йде у сьвіт і іиукайи сибі служби. Али йде і дивить сьа: такий 
йи великій фільварок. Приходи на той фільварок і каже: „Може-б йа 
у вас служйу, за наймита буу?" — Каже той до него: „Но —  кае —  
добре! тп будеш уу мени за наймита, али йа тибі ни дам ньіц йісти, 
но йіден біб зальізний." —  Бо то булй енцйири. І  взьау йиго, замкнуу 
до такойі комірки на-ніч, жи-б уже ни утьік (булй і'рати, жи-б він ни 
утьік). На другій день рано устани той пан і каже до него : „Івасьу, 
йа тибі дам роботу. Йак ту роботу зробиш, то возьмиш мойу дочку за 
жену. На тибі — кае —  зальізний дручок і сокйру і лопатку, іди —  
каже —  на ту високу гору, там така висока гора йи, там йи льіс --  
жй-би-сь той льіс за день вйкорчувау чйсто і у сажні порізау і ломаки 
спалйу і колоди вйрізау і материал потесау і фсьо до купи позвозпу 
і жй-би чйстий нльац дістау сьа.“ — Ну, та й він каже допіру: „Ну, 
йа піду, але котру миньі паи дочку дадут?" —  Вій мау три. А він 
каже до него: „Йа хочу ту молотшу, наймолотшу" — та була найкрашча. 
Він кае до нео : „Ну, добре, йа тибі дам наймолотшу дочку, али зроби 
мииьі те, шчо йа тибі кажу. Йак ни зробиш, то ми тебе розірвем." —  
Так він узьау сокйру і лопатку і зальізпий дручок і йде на гору. Али 
йде, йде на гору вже, вже сонце піт полудень, а він ше не вйльіз навіт 
трётойі части. Так він модно зміх сьа, і стойау лозовий корч, і він піт 
тим корчем льіг і заснуу. Али вже дванайдьата годйиа доходит, —• так 
каже той пан, той енцйпер до найстаршойі дочкй: „Несй йіму йісти." 
А уна каже: „Йа ни понесу йіму йісти. Він молотшу польубйу, то нех 
йіму нисе йісти!" —  Молотша узьала у баньак той йіден зальізний біб 
і понесла йіму йісти. Али приходи до него — а вій спит піт корчем 
лозоуим. Ті й клйче йиго: „Йівасьу! уставай!" — Він стау, зачау пла
кати. Она каже: „Чо ти плачеш?" — А вій кае до н ей і: „Бо йа плачу 
тоуо, жи йа шче ии зробйу того, шчо миньі пан казау." —  А уна кае: 
„Ни журй сьа, Йівасьу! за дьві годйньі будеш мати усьо готове." —  
Принесла йіму бохоньа хльіба, принесла йіму фунт мньаса, принесла йіму



баньку пйва, принесла йіму пачку тьітьуну і сьірникіу, і кае до н его : 
„Иідж і пий і не смути сьа, а за дьві годйньі будеш мати усьо готове. 
На тибі мову палку залы'зну і удариш три рази у скалу — так будиш 
мау робітники тисьачами." —  Він вйльіз на гору, підньау палку і уда
рну три рази у скалу — назбігало сьа робітникіу, жи ви міг зльічйти 
йіх, і шчйстили льіс за дьві годйньі. Так він по полудьиьі, читвёрті 
годйиьі, зльізайи сибі з гори, роби сибі лутку з верби і  зачинани грати 
йі сьпівати. Так приходи він на той фільварок до своуо пана і віддайй 
усьу роботу свойу, шчо він зробйу. Той пан уузьау від него роботу, 
причитау і каже до старойі: „Дай йіму вечератп, нех іде спати." —  
А самі пішлй уобойи старі радити сьа, шчо-б з ним зробити, жи-б за 
него дочкй не дати свейі, жи-б йиго стратити. Так стара каже до йего, 
до старого: „Шчи у заутра йиго випровадим на роботу. Йак він піди 
на ту гору зноу і ту гору погоре і засьійи, і усьі ломачкй позбирайи, 
і вижне і у  стйрти поскладайи за вісьім годйн (так визначили), і при
несе усьо на папері списано, то дамо свойу дочку за него, а йак ни 
зрббит того, ми йиго стратим." — Али старі говорат те усьо, йідно 
друуого радит сьа, а наймолотша дочка усьо слухайи. І приходит до 
него у ночі і питайить сьа йиго: „Йівасьу, спиш?" —  А вія каже до 
нёйі: „Не спльу, мойа панно, но думку думайу, йак у сьвітьі жйти 
ману." —  Вона кае до него: „Ни жури сьа, Йівасьу, будем жйти у купі. 
Мі тато говорйу з мамойу, жи унй тибі дадут роботу на заутра. Ти ці
диш на ту роботу, то зайдиш зноу під лозовий корч і льажиш сибі спати, 
а йа у полудень принесу йісти, то йа тибі скажу, шчо майпш робйти." 
— І акурат приходит двапайцьата годйна і каже той старйй пан до 
середушчойі дочкй: „Нисй йіму йісти." — А уона каже: „Носйла вона 
учёра, нех і нйньі несе. Він йійі нольубйу, а вона йиго." — Так она 
взьала зальізний біб і понесла йіму йісти. Али вййгала на дороуу, вйки- 
нула біб зальізний і зьала йиму того самого шчо учёра. Приходи до 
него, а він спит. Кае: „Уставай, Йівасьу! будиш уобідати." — Вій 
устау і плачи. Ова питайить сьа йиго: „Чо ти плачиш?" — Ін кажи 
до нёйі: „Йа плачу, бо-м ви зробйу того, шчо миньі пай казау." —  
„Ни журй сьа, Йівасьу, за дьві годйньі будиш мати усьо. Іди иа гору, 
на тибі палку вальізну, моцньішу йак фчера, і вдар три рази ф скалу, 
а будиш мати всьо, шо тибі потрібно." —  Вйльіз на гору і ударну три 
рази у екал^, і назбігало сьа робітникіу, шчо ии міг зльічйти. Йідні го- 
рут, другі сьійут, треті ломаки збирайут, четверті за ними жнут, нйаті 
сиопй зносьать, шесті у  стйрти складайут, — а Ивась сидйт на крісьльі 
і вйше на папері, кілько майи робітникіу і йаку майи йім дати плату, 
кілько збожа майи, кілько стйртіу і кілько йиго коштуйи усьа робота. 
У четверті годйньі по полудиьі зробйу сибі зноу верббву дутку і зльі-



вайи з гори і грайи на дутку і таньцьуйи. Приходи до пана і віддайй 
свойу роботу. Взьау пай від нео роботу, перичитау і каже до старойі: 
„Давай йіму вечерати!" — І зноу замкнуу йиго до тёйі самойі комірки. 
Так у ночі зачали сьа обойи старі радити: „Йаку-б ми роботу йиму 
дали, жй-би він ии потрафиу зробити йійі, шчо-би иашойі дочкй ии взьау 
за жену, жи-б ми йиго стратили?" — А дочка наймолотша усьо слухала, 
шо старі говорйли. Каже: „Взаутра вйслем йиго на ту гору, шчо-би він 
нам усього нригнау по сто пар, шчо но йи у сьвітьі: дичини, зьвіринй, 
гадини, усього, усьойі тейі худоби, шчо вот йи у нас, так вот товар, 
свйиьі, вівцьі, усьо, усьо“... —  Так у ночі вона приходи до него і пи
тайить сьа йиго: „Йівасьу, ти спиш?" — А ін каже: „Ньи, ни спльу, 
по думку думайу: зайшоу в вилйкій сьвіт і наишоу сибі службу смер
тну." — А уона кае до нёо: „Ни жури сьа, Йівасьу ! усьо будеш мати, 
шчо тобі кажут, бо йа усьо слухану і знайу с тим шчо зробити." — На 
другій день рано висиланут йиго до тейі роботи, а уна каже до н его: 
„Ідй, Йівасьу, піт той самйй корч лозовий і льажи спати, а иа у полу
день принесу тобі йісти, то роскажу тибі, шчо майиш робити." Али вже 
доходи дванайцьата година — приходи той пан до свёйі дочкй, до най- 
молотшойі і каже до непі: „Носйла-сь без два дьньі йісти за сестри, 
нйньі несй за себи." —  1 взьала уна зальізний біб і понесла йиму йісти. 
Али вййшла на дорогу, вйкинула той біб, а купйла йіму тоуо самоуо, 
шчо бес тамтьі дьньі. Приходит до нео і буди йиго: „Ставай, Йівасьу! 
будиш йісти." -  Ін стау і зачау плакати. — „Чого плачеш, Івасьу ?“
—  А він каж е: „Иа плачу, бо-м не зробйу того, шчо меньі пан казау."
— „За дьві годїшьі будеш мати усьо перет собойу і приженеш свому 
пііновн на фільварок. На тибі трубочку, і внльізь на гору, затрубиш на 
три части доукола себи, так будиш мати усьо коло себи." — Вййшоу 
на гору Івась, затрубйу у трупку — позбігало сьа усьо до нео, нозльі- 
тало сьа, і він снбі зраховау, снисау на папері, шчо майи усього но сто 
пар, і шче десьігь нар на -звйш. 1 сходи вій з горй на долйну, взьау 
трубочку і зачинайи собі грати, і ніде просто до свого пана до філь
варку, усьо за ним рокуйи. Так вййшоу пан с свого иокойу і каже до 
свёйі сгаройі: „Tó-сьмо прнньалй сибі б ід у ! Він йи мудрійшій йак ми, 
шо но мн сказали, так він усьо зробйу!" Приноси до пана папір, ноло- 
жйу на стольі і каже до нео: „ІІроши вильможного нана, нех йіде сибі 
пан порахуйи, чи йист так, йак мау-ім припйсано." Вййшоу пан на до
рогу і зачау ітй межи то.... раховати, межи ту дичину. Али ввійшоу 
блйсько, зачалй вужі шипіти, гадьі до тоо пана, зьвірина до него ли- 
тьіти, итйцьі, хтьіли того пана розірвати. Так той пап нальакау сьа 
і каже до н его: „Возьмй сибі те усьо і нороссилай там, де-сь йиго на- 
брау." Так Йівась обернуу сьа, затрубйу на трубочку, і те усьо пішло



у своиу дорогу. ІІтйцьі подитыли, гадьі, вужі ііішлй у краки, а зьвірина 
у льіс. І заклйкау пан Йівасьа до покойу, казау йіму дати добре иове- 
черати і  замкнуу зноу до тейі самойі комірки. І у  ночі зачалй сьа ра
дити уобойи старі: „Йак-би ми могли йиго стратити?" Стара каже до 
него: „Майимо три дочкй —  постаумо йіх на стайньі і зробім йіх ко
билами модними, а рано йиго збудим і скажем, жи-б він провадиу йіх 
на пашу. А йак вій сьаде на котру, так вона пеуньі йиго кости рознесе." 
—  А та дочка наймолотша усьо слухала, шчо ті старі уогорйли. При
ходи до нео і питайить сьа: „Чи ти спиш, Йівасьу?" —  А він каже: 
„Ни спльу." — „Та узаутра рано буде тебе пан будйти, зьйби-сь віу 
лошидьі на пашу. Йак прийдеш до стайньі, то будеш мати за двермй 
зальізний дручок, а ми усьі три будим стойати лошицьами. Так старша 
буде стойати на льівім бодьі, середушча у серединьі, а йа, наймолотша, 
иа правім бодьі (кряльі). Йак прийдеш до стайньі, так наробиш крйку, 
возьмиш дручок в руки і будиш рахувати з льіво’ крила до правоуо. 
Будеш казати: йідна, дьві, три, —  так иа мене будеш сьідати. Йак 
усьадеш на мене, то пітдасайиш свойі ноги по під животом по-під шоййм. 
Вййідеш на подвіра, то ми с тобойу будем литьіти у гору. Але памньа- 
тай, шчо-би-сь добре тримау сьа, і усе тим дручком зальізним тих дьві 
кобйльі будеш биу." — Так він вййшоу на подвіра, вййіхау, так зачало 
тих дьві кобйльі дужи крутити сьа, зачалй дуба ставати иа него, фйр- 
ґати, кусати, а він усе но тілько зальізний дручок иідносйу і по голові 
биу. Так йиго високо носили, піт самі облоки, а уна йиго тримала. Так 
вій припровадиу на-зад до фільварку ті лошидьі, заировадиу до стайньі 
і зачау дуже лайати на них, і шче иоправльау у станьі тим дручком 
зальізним. Приходи до пана і мильдуйи, жи він привіу лошидьі с паші. 
Так той пан казау дати йіму йісти і замкнути зноу до тейі самойі ко
мірки. А сам дішоу до стайньі подивйти сьа на свойі лошидьі. Прийшоу, 
забрау йіх до свейі хати і питайить сьа: „А шчо там було з ним?" —  
А уонй говорить: „Та шчо, біда! Йак ухоийу сьа на нас, йак зачау 
гнати нами, йак зачау кулаком по-межи вуха бйти (вонй ни знали, шо 
палка, по кулак казали), позабивау нам иамороки, шчо ми ни памньатали, 
де ми йист." —  І завіу йіх до покойу і поклау на лушках слабйми. 
І увй лежать усьі три у лушку, йак смертні. А молотша міркуйи си б і: 
„Вас дьві слабйх, али йа ньі! Но тілько мушу сьа зробйти слабойу, 
шчо-би тато ии стратиу Йівасьа." —  Пішоу пан до покойу і радит сьа 
с старойу. —  „Шчо ми будим робйти з ним, шчо-би йиго стратити?" 
(Таки усьо жадайут стратити). Каже стара: „Йа піду на стайиьу, зро- 
бльу сьа кобйлойу, а ти йиго рано збудиш і скажиш, жи-б вій мине віу 
на пашу. То йа мушу в неуо кости повитрасати!" А та наймолотша 
дочка усьо слухала, щчо старі говорили. Пішла до Йівасьа і каже до



него: „Йівасьу! заутра рано поведеш кобилу на нашу, і та кобила —  
то буде мойа мама. Будеш мати за дверми зальізний дручок, йак фсьадеш 
на ньу, то так будиш бити, жй-би аш кости трішчали." —  Так на дру
гій день рано приходи старйй пан і буди йиго: „Йдй, Й івасьу! веди 
кобйлу пасти!“ — Так він устау, пішоу до стайньі, взьау дручок і за
чау бйти у стаиьі шче. Вйбиу у стаиьі, сьіу иа ньу і йіде. Але вййіхау 
він на подвіра — та й вона йак зачала гнати ним, в гору, по-над води, 
неревертайить сьа з ним, жй-би йиго забити. А вій усе підносит дручок 
і iió-за вухами (бйи по-за вуха). Так ие змогла тілько стерпіти і сиу- 
стйла на-зад йиго па долйну. Привіу до стайньі, і пішоу до пана, за- 
мельдувау, жи він привіу кобйлу с паші. Так пан дау йіму повечерати 
і замкнуу зноу у ту саму комірку. І приходи до стайньі і питайить сьа 
свейі старойі: „А шчо там було з ним, жи ти привезла йиго живого?" 
А уона каже до него: „Дай миньі спокій! йа ледво жива. Вій йак 
фсьіу на мени, йак зачау мене бйти кулаком, то йа не памньатала, де 
йа йист. Прииьау-ісь сибі біду, він побйу мойі дочки і мене побйу, а ти 
типер шчо хоч то роби з ним!" — Так прийшоу до покойу, модно ро- 
злостиу сьа і каж е: „Чикай, заутра, то йа з йиго костіу зробльу мозок! “
— Приходит до него і каж е: „Й івасьу! заутра раненько устаниш —  
йа майу на стайньі гоґира, він уже стойіт кілька льіт, уже аж ноги 
йіму позростали сьа, —  жй-би-сь йго вйвіу троха на снадер!" —  А 
дочка фсе слухала, шчо він говорйу. Приходи до него, каже : „Й івасьу! 
цамньатай, рано поведеш гоґира на пашу. Вудеш мати палку за двермй 
зальізну, три рази моцныйшу, йак бес тамті разй, жи-б тибі сьа ии зло- 
мала, бо пропадеш на віки." —- Так він виходи рано, вітчиньайи стай- 
ньу —  стойіт гоґир на стаиьі. Приступайи до него, йак він зачииайи 
фирґаги, кусати, квічати — вій. злапау за ту зальізну палку, роззлостиу 
сьа і зачау бйти. Так иьіґде не биу, но но ногах. Йак він модно йиго 
вже вйбиу, виводи на двір, фсьідайи на него і нровадн йиго на пашу. 
Йак він фсьіу, та зачау той гоґир дуже гнати, зачау перевертати сьа 
і хотьіу йиго стратити. Али він усе тёйу зальізнойу палкойу биу йиго 
no-за  вухами. ІІривіу йиго до стайньі, пуставиу і uiuióy сам до нокоіїу. 
Сьіу у покойу на крісьльі, пітиер сьа рукойу і думайи сибі: „Уже м 
нобйу уусьіх, можи уже буду типер тут паном." — Али сидйт він на 
крісьльі —  іде старий пан до покойу, шо-но шо-но ступ, так помалепько
— і питайить сьа йиго: „Водйу-ісь гоґира на пашу... иа сиацер?" — 
А він каже: „Водйу, ироши пана, али дужи ниспокойшш. Т'амті були 
спокійньійші." (Він знау добре, али вже нн мау страху). „Може пан 
буде сварйти на мени, бо йа йіму усйиау кілька льісок." —  „Ньіц то 
йиму льіска ни шкоди" — кажи той старйй — „він доуго стойау на 
стайньі те й здичавіу, а ти троха йиго приучйу, то може буди троха
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спокійньшшін. Бери сибі повечёрай, бо йа не здужайу. І йди до комірки, 
льагай спати." —  Ііішоу до комірки і льіх сибі й думайи: „Ш о-сь то 
буде с t ó o ! “ Али чикайи йіден день, чикайи другій і трётьій і читвёр- 
тиіі, уже й тиждень І ДІ.ВІ нидыльі — і тихо з ним. За дьві нидьільі 
вйздоровіли ті трохи і закладайут сибі раду, — (уонй так такй напо- 
важили на него, жи-б йиго стратити). „Шчо-б ми зробили з ним, жи-б 
ми йиго стратили, жй-би він пашойі дочкй ни взьау за ж ену?"... Зам- 
кньім йиго до теяі комори, а у ночі підемо на стрих і стріпнемо стрйхом, 
і суфіт упаде й забий йиго." —  Так дочка слухала усьо, наймолотша, 
пішла до комірки, вйиьала ґрати, вйпустила Йівасьа іс тёйі комірки і за
провадила йиго далеко на поле, до такойі бутки. Кае: „Сидй тугка, а йа 
взаутра прийду до теби, бо мі тато хоче тебе забйти." —  Так у ночі, 
дванайцьата годйна, првходи, будит дочки, бере стару і йде на стрих, 
вальати суфіт. Так оий стріпнули тим суфітом і усьо каміньа упало до 
тейі комірки. Приходи до покойу і каже: „Типер ми збулй сьа Йівасьа, 
уже-сьмо там йиго забили." — На другій день рано стайй наймолотша 
дочка, ідё на поле до тёйі шопи. „Типер, Йівасьу, будим утьікати." —  
Али фтьікайут вонй убойи і каже уона до Йівасьа: „Тьікаймо добре, 
бо за нами женё сестра." Так вона убгльанула сьа — ужи сестра 
блйсько них, —  а старий наказау свойі доцьцьі, ті найстарші: „Шчо 
здйбаииш иа дорозьі, то бери — то уона буди з ним." — Так уона уже 
мала йіх догонйти —  так зробйла сьа уона телйцейу, а йиго зробила 
стареньким пастухом. Прильіталш уоиа до него і питайить сьа йиго 
„Старушко, ни видьіу ти тут двойи молодьат, чи ни йшли тут дорогойу?" 
—  А він кажи до н ёй і: „Йа видьів-ім двойи молодьат, йак ішли тёйу 
дорогойу, али йа шче буу маленьким хлопцем, а та корова була тельатко, 
йак вонй йшлй, а на уже зістариу сьа, уже сйвій йак голуб а та тели- 
цьа то уже зробила сьа етаройу коровойу, уже зуба жадноуо не майи. 
Так вже йіх не доженете!" —  Так она вернула сьа на-зад до дому. 
Приходи на-зад до дому і каже, же ньіґде не дігнала-м. —  Так він 
каже ті середушчі зноу догонйти. Каже: „Женй, а доженеш йіх, — шчо 
буде стойати на дорозьі або лежати, так берй, то уонй будут." —  Так 
вона зачала гнати, али уже блйсько них — так вона стала каплйцейу, 
а він у ті каплйци сьватйм. Пригони до тёйі каплйцьі і стала. Хоче 
взьати каплйцьу зі собойу, і не може приступйти блйсько до нёйі. Так 
вергайить сьа на-зад до дому. Приходи до дому і каже батькови, жи 
пьіц ни здибала на дорозьі, но йідну каплйцьу і сьватйй буу у ньі. 
А він кае: „Чому-ш ти нп брала?" — Она каже: „До нёо ни мона було 
приступйти." Так старйй каже: „Тепер йа сам полечу, то йа йио мушу 
злапати з нейу." —  Так уона каже: „Типер утьікаймо добре, Йівасьу, 
бо за нами жене батько, то він нас злаиайи. Але тьікаймо йак найхутші



до водй." —  Так біжать онй, диульать сьа: біжйт річка. Так коло тейі 
річки старйй догони йіх. Али ни вйдьіу йіх, жи вонй утьікали — так 
вона зробйла сьа млином, а йиго зробйла старйм мелником. Приходи він 
до млйна, .приганьайи, і дйвить сьа — стойіт млии. Взьау-би той млии 
—  шчо-ж буди з ним робйти : такйй поломаний, без іонтіу, і но тілько 
йідио колесо йи, так шо-но шо-uó уобертайить сьа. А той старйй мелник 
бігайи, усе напраульайи. Він пптайить сьа йиго, каже: „Паньи майстер! 
не вйдьіли ви тут двойи молодьат, чи ни йшлй тейу дорогойу Р“ А вій 
каже: „Йа вйдьів ем, йшло двойи молодьат, али вже дауно — йак шче 
топ млин зачау сьа ставити, а мій дьід мелником буу тутка, а та річка 
то така була велйка, жи пи мона було зогльанути йійі. А типерка уже 
млин поломйу сьа, річка вйсхла, й йа буу маленькій хлопец — тепер 
старенькій, сивенькій, зубіу ни майу... То ви йіх не доженете, вертайте 
сьа до дому." — Так він верн_уу сьа на-зад. Пригони до дому і роска- 
зуйи старі. Стара питайить сьа йиго: „А шо-сь здибау н адор 08ь і?“ — 
А він каже : „Ньіц-им ви здибау, но поломаний млин і староуо мелника." 
А уона кае до н ео: „Чому-сь не б р а у ! то то уона сама з ним була, 
уна була млином, а він мелником!" —  Так уона кае: „Типер на сама 
побіжу за ними, йа йіх злапайу." —  Так уонй зачали обойи фтьікати, 
а стара йіх догоните. Так они дйвльать сьа, жи уже ни утьічут, жи уже 
стара влапайи йіх, так уонй утьікали йак найхутші до водй. Так при
гони уона до водй блйсько і каж е: „Тьікаймо, Йівасьу, йак найхутчі, 
бо уже лаиайи мати нас." — Вона но до водй з ним, а мати за плй- 
чима. Каже: „Чёрес тебе, шельмо, він нас нобідйу, нокарау так, ти ніо 
науучала на усьо! Тнперка ни' утьічеш!" — Так она зара зробйла сьа 
качкойу, а йго зробйла качором, і пішли на воду. Так стара пригони, 
дйвить сьі — ни ма ньічого, но двойн качок. Так стара пригони до тих 
качок і хоче брати. ПІо стара до качки зігнеть сьа, то вонй уиірнут, 
у воду нурка дадут. Стара дйвить сьа, де уонй вйплииут — то уонй 
вйилинут, то стара зноу за нйми. А на-рёштьі ни мала шчо з ними зро
бити, вйньала три йапки с кишеньі і кйнула на воду. Каже: „На тобі 
віно твойй. Уже-с типерка утьікла, зловйти сьа нп дасй, а йа знайу, 
жи ми пропали на віки чёрес тёби." —  Так вона зачала з ним машеру- 
вати до йиго батька. Приходи до йоуо батька — батько зрадовау сьа, 
жи йде йиго иронаушій син. І справну йиму весьільа, уженйу йиго з нейу 
і дуже батько панувау при нему, вій батька-матер шаиувау і уна зро- 
бйла йиго льікарём.

І йак му чіки грали і сьпівали, гульали, і там з мозьдзьіріу етрі- 
льали —  на те висьільа — а йа лежау у iiaiiófd завйньаний, а йак уонй 
брали ті папери те й усадйли мине у мозьдзьір -  те йак вйстрілили, 
то йа литьіу, литьіу, сьіу возьди па лауцьі і вам ту каску уоновіу.
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17. Як чорт у бідного служив.
Буу сибі тепер зноу такйй бідний чоловік і пойіхау до лыса по 

дрова. Прийіхау ін до лыса, взьау, розьдьагнуу сьі, — і спекла йіму 
жінка паланйчку маленьку там уот на нолудинь. Ту паланйчку положйу 
на піньку, а сам пішоу шукати за дровами якйми. Іірийшоу злий дух, 
взьау ту паланйцьу, украу у нео, і взьау, і зьіу. І приходи вій там до 
тих своййх компаньістих і каж е: „ їїа  — каже — у йідноо хлопа украу
— каже — паланйцьу, і взьау —  каже -  і-м зьіу." — А вонй каут 
до него: „Той хлоп бідний, він йісти — каже — сам хтьіу — на шо 
ти йіму — кае зачіп ау! Типер —  каже — мусиш ітй до него, за ту
— ка — паланйцьу цьілий рік дурно служити; і шчо він тибі — ка
— скаже зробйти, так — кае — ти мусиш німу то усьо споунити." —  
Приходи він до тоо хлопа і каже: „ІІриймй мине —  кае —  ґосподаре 
на службу." —  А віп кае до него: „Чим же йа —  кае —  ни майу чим 
заплатити тибі, бо йа — каже — бідний." — Каже: „Йа у тебе плати 
жаднойі не хочу, но — кае — йак вибуду рік, то но тибі дам йідноо 
шчиГла в ніс, і йа сибі піду." — Так той Господар — шо то бідний, 
шо то то. „Дасйш миньі йідноо шчйґла в ніс, то иа вйтримайу." Взьау 
він до жінки... ж жінкойу сьа радити: „Буде — кае — робйти нам цьі
лий рік, і  шчо йа скажу, так він муси миньі зробйти... плати жаднойі 
від нас ни жадайи“... Каже: „То може ми шо сьа доробимо. А тоуо 
йідноуо шчйГла, жи віп мииьі дасьть у иіс, то йа зауше вйтримайу тейи."
—  Але пішоу ін —  так буу пан блйсько,' такий урадник — пішоу він 
до того урадника порадити сьа, шо він такоо наймита дістау, шчо плати 
жаднойі ии хоче і рік буде дурно. Каже тон пан до него: „Скажй йиму, 
нехай він прййде до мене, і скажй йіму, шо йа вйнен тобі йідну стйрту 
сьіна. А йа майу такого бугайа, -  йак він те сыно буде нести, йак йа 
вйпушчу того бугайа, то віа йиго забий.“ Прийшоу він, той Господар 
до того наймита, каж е: „Той пай миньі вйнен стйрту сына, піди, нехай 
миньі відасьть, і принеси миньі сьудй." —  ІІішоу він до того пана, пан 
йіму показау, котру взьати, він увзьау, ’крутйу перевесло с того сьіна, 
упишутау ту стйрту доукола і завдау на плечі і несе. Взьау той пан, 
вйпустиу того бугайа, той бугай прийшоу та й там йиму шипортайи коли



тоо сына, буцьік йиго хоче бйти, той бугай. Він каж е: „Пане, возьми 
сибі бугайа, бо уозьму йиго задушу." — Паи ни слухау, хтьіу, жи- би 
йиго забйу той бугай. А той слуга злапау за ріг, закивуу на плечі і несе 
сьіно і бугайа. Приньіс до ґосподара. Каже: „Майиш — кае — сьіно 
і мньасо." — Пішоу він зноу до пана на пораду, каже: „Иака-сь біда!"
— Каже: „Пане, шчо йа буду -  каже — робити з ним? Ко’ він — 
каже — приньіс стирту сына на раз і такоуо бугайа великого, — то 
йак він миньі дасьть шчйґла в ніс, то йа ие витриману!" — Каже пан 
до него: „Возьми — каже -  йиму дай пйать мішкіу полови і нех тибі 
пойіде до млина і майи привести тибі муку таку йак сонце йасне. А у 
тім млиньі, там йист багацько злих духіу, і — каже — він йак там... 
він не буде дивйти сьі, шо він повезе." —  Він прийшоу віт пана і каже 
до него, до того наймита: „Майиш там пйать корціу пшеницы, іди, уложи 
і пойідь до млива, там і там; а муку жй-би-сь миньі привіз так йак 
сонце йаспа жи-б була." —  Взьау він, вложйу тих пйать мішкіу полови 
і пойіхав до млина. Прийіхау він там до млина, скйиуу... Каже йиму 
мелник: „Зара нн буиш молоти, бо коші засипані, а взаутра в-рапо на- 
сйпиш. А возьмй, скинь і зложй сибі на купу." — А вій кае до тоо 
мелника: „Иа тибі скидайу і у твойі руки дайу — жи-б йа ту хйби жа- 
днойі не мау иа нему! Майиш пйать корціу пшенйцьі — йа льзгайу 
спати, а ти миньі майиш змолоти, жи-б миньі була мука йак сонце." 
Мелник нодивйу сьі, хтьіу усйиати иа кіш, — так то полова, згонили! 
і не майи шо молоти! Приходи, буди йиго, каже: „ЇЇІо-ш ти привіз-ісь 
до млина! полову молоти?!" — А він к аж е: „Йа тибі привіз пшенйцьу, 
йа полови не віз! Шчо миньі до того — миньі мука муси готова бути!"
— Дйвить сьі, стойіт пйать мішкіу мукй, ишенйшнойі, файнойі. Взьау 
тих пйать мішкіу нарас так загорнуу на-протьіу себе і несе на фіру. 
Мелник фчипйу сьі мішка, ни пускайи —  він і мелника иисе. Вложйу 
на фіру та й пойіхау до дому. Прийіхау він до дому, до ґосиодара до 
того, нитаііить сьі — каже: — „А де-ш ту муку скйиути вам?" — А 
ґосподар каже: „От, скинь там піт илотом!" Кае до жінки: „То полова
— кае —  ни мука, с полови де мука буде!" — Взьау, скйиуу піт пло
том; прийшла бизрога, мішок роздерла, та й йісьть муку. Ґосподар вйй- 
шоу та й каже: „Жінко, та-ш — кае —  мука, така файна!... Сіюуниу
—  каже — то, шо йа йіму казау!" — Взьау муку до комори, а сам 
пішоу до пана зноу сьа радити. „Взьау-ім — каже — дау йіму полови,
— привіз муку!" — Каже той пан до него, до того ґосподара: „Кажй 
йиму, нехай йіде до лыса по дрова. А там у тім льісьі йист багацько 
медвідьіу, то вонй - каже — йіму вже... йиго там конечне зьідьать." 
Прийшоу ґосподар, кае: „Запрагай воли, привезй миньі самих штахет 
до горотьби, соснових гпльак." — Нрийіхав ін до льіса і поставну волй,



і вйльіз на сосну і спусканії гильаки на штахети. Приходи мндвідь 
і в ьау, задушйу вола і тьагне до йами. А він кае: „Ни руш, мидведьу, 
вола, бо буиш — кае — сам тьагнути дрова!" — Али мндвідь тоо ни 
слухау, такй задушйу вола. ІІришоу другій, задушйу друуого вола. А 
він кае: „Нн руш, мидведьу, вола, бо буиш сам тьагнуу дрова!" — Али 
він нн слухау, такй зноу задушйу. Али він на то нн питайи, жи вольіу 
ни ма, но тілько рубайи ті штахети, кладе на фіру. Наклау досить, 
убвйазау фіру, і пішоу до йами по тоо медвидьа. Вйтьагнуу медвидьа 
за вуха, запраг в йармо, пішоу по другоуо, зланау зноу за вуха, запраг 
зноу до йарма, і вже майи два. Каже-ж до, н и х: „Ге!" — ни хтьать слу
хати! Вирвау дупчака молодого, каже: „А йа тибі казау: нн руш вола, 
бо мусиш сам тьагнути дрова!" — І йак зачау тим дупчаком йіх спару
вати, і мусьіли тьагнути. Прийіхау до дому і ка той ґосподар: „Жінко
— кае — взьау возй, а привіу йаке-сь чудовиско на двір!" —  Взьау 
нін, вйпрах ті медвидьі і пустйу на уубору; ті медвідьі взьалй, поду- 
шйли фсьу' худобу, шо була на уборі. Прийшоу ґосподар в-рано до ху
доби — так ни ма жаднойі худоби, но тілько тих два медвідьі! І прий
шоу до пана, к а : „Привіз дрова і -  кае — йакйх-ісь два медвідьі 
привіу миньі. Фсьу худобу подушйли, і шчо йа буду робити?! Н е ї пай 
мине порадьать! Вже —  кае —  блйсько... блйсько рік уже уо — йак 
дасьть шчйґла у ніс, то хто знайи, чи буду жйти навіть"... — І кажи 
той пан: „Скажй йіму, нехай йіди до нашоуо цьісара і скажй, нех там 
скаже, шо вйнен штйри бочки гроші, а пйату майи дати ‘за привізийу." 
Ка: „Цьісар майи войска досйть, то йиго там забий"... — Пойіхау він 
до цьісара... запраг два медвідьі, пойіхау по гроші. Прийіхау він там,
— стойіт варта, питайить сьа йиго: „Де ти йідиш?" —  А він кае: 
„Иа піду до самоуо цьісара, йа тибё ни знайу! Цьісар мбму ґоспода- 
реви вйнен штйри бочки грбші, а пйату майи дати за привізийу, жи 
тілько чикау." —  Так йиго пустили і він пойіхау дальі. Прийіхау до 
другойі варти, ті йиго спиньайут і ни пусканут, каут: „Тибі до цьісара 
ни вольно приступити!" —  Він кажи: „Пусьтьіть мине! жй-би вас шче
тілько раз було войска, так йа вас ни бойу сьа. А шо цьісар миньі ви
нен, то відати муси!" — І пустйли йиго. Прийіхау він піт третьу варту 
і спинила йиго і питайи йиго: „Де ти йідиш?" —  Він кажи: „Йіду до 
самоуо цьісара; мому ґосподаревн вйнен штйри бочки гроші а нйату за 
привізийу." — Ті йиго питайут: „Шо-ш то йи за ґосподар, жи наш 
цьісар міг іти до него, гроші позичати?! — Каже: „Стій! і нех... ми 
напйшемо лист, і цьісар впили на трон, і удалекй -  кае —  буиш ка
зати." -  Вййшоу цьісар, стау там на троньі, а він бес тих фсьіх пе
рескок, бес ту усьу варту, і приступну до цьісара. І каже: „Цьісар 
вйиен штйри бочки гроші, пйату за привізийу, — і прошу зараз від-



дати." Каже цьісар до нео: „А шо-ш ти —  каже — за йіден?" —  
„А йа —  кажи — ййстим наймит." — Кажи цы'сар: „Йа ни винен
гроші. Вітки йа - -  каже —  приходну гроші — кае — позичати! Ми
ньі йак хибуии, то йа сибі — ка — кажу зробити — а позичати йа 
ви йду на сило." — „Ах — кажи — проїли доуго зо мвойу сьа ии 
дражнити! Вжи меньі — кае — рік блйсько, далеко ше майу йіхати ; 
рік миньі уже блйсько, тре мииьі йіхати — давайти!" — Цы'сар вйди, 
жи ни жарт, жи сьі ии можи збути уже — і казау йіму дьві бочки 
тілько дати. А він вічинйу сьі той маїазин там, с тйми грішми — так 
він прийшоу до того маґазйну, і взьау три бочки під йідну пахву, а дьві 
під другу, і ту жомвьіри йиго рвут, ни дайут, польагали на тих бочках 
— він не питайи, гроші ниеё і ті жомньіри несе за собойу і иа фіру. 
Вложиу на фіру і йіде до дому. Прийіхау він до дому і скйиуу ті гроші, 
дау ґосподарові та й каже: „Паньі ґосподару! шо-сьти — каи — сибі
загадали, то йа вам споуиііу. Типёр жи-ж уже миньі рік нішьки виходи,
і шо ви загадали-сьте —  нех йа вам споуньу таї-же шче, шчо йа вам 
майу при кіиьцьі року та’-же шче дати." Та й взьау, дау йіднбо шчйґла 
в ніс, та й Господар перевернуу сьі, а вій забр.'у сьі та й пішоу. Та 
й жінка поховала за ті гроші.

В ід  Ю р к а  Со к о л о в е ь к о г о з а п .  в а в г. 1894 р.

В сій казці сплетено до купи два м о тіва : про чорта, що за кару мусів відбу
вати службу у мужика і про сильного та простакуватого наймита. Перший з тих 
мотівів оброблений гр. Толстим в однім із его иародніх оповідань, а  також (в звазку 
з винапденем горілки) у нас Львом Трещаківським в оповідаию „Село Липовиці" 
(Зоря Галицка 1851 і осібно >. Другий мотів осібно від першого гл. L. B e c h s t e i n ,  Neues 
•ieutsclies Miirchenbuch „Der starkę G ottfried"; H a l t r i c h ,  Deutsche Volksm archen 
aas dem  Sachsenlande 61—04; А ѳ а н а с ь е в ъ ,  Народныя русскія сказки І, 410—414 
і IV, 147—156; W e n z i g ,  W estslavischer M archenschatz стор. 124 — 127. І .  Ф.

18. Дурень і Біда.
Було сибі три брати, два розумних, а йіден дурнйй. Али ті розумні 

покупйли сибі коньі і фурманили, али не велй сьа йім коньі добр е; 
шчо купит коньа, то він йіму згйие. Так дуже вонй зробйли сьа бідні, 
сьтьагнули сьа. Так каже йіден до друо: „Льіпше ті льуди жийут, жи 
руками робльать, йак ми кіньми. Йоуо нидьільа вільна і ніч йиго вільна, 
він у день напрацьуйить сьа, вечир нрийшоу, спокойии, льіх спати 
і ньіхто йио ни зачипайи. А йа цы'лий день тоучу сьа с кіньми, вёчир 
прийілу, мушу сьічку різати, йак йи ш чого, а ііак ни ма ш чого, гак 
мушу де-сь ітїі шукати, в льітьі по цьі іих ночах иа нічлі’ водігги к о н ь і ,



і ныТди ни ма спокойу! Так тоучу сьа йак чорний віл, і уже тепер 
так-ім збідньіу, жи й сорочки ни майу на сибі! Закину йа ті коньі, а 
буду ходити з руками. [І з руками так само, — додау госп. Микола Кра- 
віцкий]. Знайу трошки грати па скрипку [о, то але буди і'осподар! дод. 
стара Гананьіниха; буди музика! дод. Микола Кравіцкий], буду ходити 
по висьільах грати, буду мати заужди сьвіжий ґрейцар і нирижиульу сьа. 
По-тому купльу сибі жорна, будут льуди йти до мени молоти і дадут 
миньі мірку і с тоуо буду жйти.“ [Пак буде мати усйпаньцьі, то буде 
жйти! дод. Мик. Крав.| А другій каже: „А йа сибі купльу бас і буду 
с тобою ходйти ти-ж по висьільах. По тому купльу ступу, будут льуди 
йти до мени тоучй проса і будут давати мииьі мірку. То йа жйти буду  
тй-з с t ó o . “ А дурнйй каже: „А йа піду до льіса, буду дерти з лйпп 
лйка і буду плести мотузьа, с тоуо буду жйти. Льіпшій мій талант буди 
йак ваш." —  „О, не вйдау хто твойіх мотускіу!" — І заберайуть сьа 
тих два братй і йдут на висьільа. А той дурнйй удьагайить сьа у свойі 
лахманй і йде до льіса, дерй лйка і плете мотузьа. Али вій сибі сидйт 
на иеньку, приходи до нео дійавол і питайить сьа йиго: „Шчо ти ро
биш?" А він кае: „А тибі шчо до тоо, шчо йа робльу!" Каже: „Тибі 
не рехт? — Зробй сибі рехт !“ — А той злий дух каже до нео: „Али 
заужди запитаньа може бути." —  А дурнйй кажи: „Та шчо робльу —  
плету мотузьа, і шчо но вас йи у сьвітьі, так усьіх вйвішайу!“ — Злий 
дух зльакау сьа і каже,до нео: „Ет, ти дай спокій с тим, того нп робй!"
— „Та шчо майу давати спокій! Може майу страх с тебе! Черпз вас 
то біда у сьвітьі, бо ви чоловіка підводити на усьо кепски, до бійки, 
до крадьіжий, до пійаньства, йіден друоо вішайи, ідей друо забий, ідей 
друо’ заріжи, ідей друоо утони, лайкй провадьать, прокльони, а ви усьб 
намоульайите на то. Па уже дау по на тебе чикау, жй-би тебе злапати 
і повісити!" — Так той злий-дух кажи до иео: „Ти, дай спокій, ни 
вішай, ми тибі дамо гроші, кілько схоч, а-би-сь нас ни вішау." —  Він 
здіймайи с себи капильух чорний: „Дасьте миньі той капильух повен 
гроші, то йа вас ни буду зачінау." —  „Ну, то ми тибі дамо. Йа йду 
до тамтйх старших і скажу йім, жн-б зиосйли до теби гроші." Вій пішоу 
до тамтйх; дурийй вйкопау йаму глубоку й шербку, з верха наклау шчі- 
тиіій, накрйу зимлёйу, і но тілько таку зробйу дзьуру, жи капильух 
в.іьізе. Зьау ножика, вйрізау канельусьі дзьуру на дьиьі і поставну на 
ті йамі. Так злий-духй носьать гроші, сйпльать і не можут капильуха 
насішати. Де йакі мали гроші, то нозносйли, і ви можут наснтйтн каие- 
льуха дурноо! Дйвит сьа дурнйй, жи уже йист гроші досить у Йамі,
— заткау капельухові дзьуру, і иасйиали повен капельух уже. І каже 
дурнйй: „Вже досить з мени тих гроші, йа уже майу повен капельух."

„Ну, так типер пітпишй сьа нам, жи нн будиш нас вішати." —  А



Дурний каже: „Йа пітпишу сьа тибі, жи нн буду вішати, али ти пітпишй 
сьа, жи ни будиш ньікому зле робити." Дурний пітписау, жи уже ни 
буди йіх вішати, а вони дурному, і  заберайуть сьа і йдут від нео. Д ур
ний кйдайи мотузьа иа линьку, скидайи с себе штани, завйазуйи моту
зочками і сипле поуно гроші. Затьагнуу з верха гучкуром, поставну иа 
пиньку, бере на карк і  несе до дому, так йак козелец (жи звивайут 
У мітки баби, або терлицьа йак йи па двох ногах, жи тьупайут конопльі). 
Приноси до дому — брати мислили, жи він нисе чоловіка без голови, —  
от дурний, ни мау розуму! Кажут брати: „Напхау штани моху та й нисе, 
мисли, жи нас з дури, скажи, жи то гроші." Він штани с карку: тарах! 
иа зёмльу, штани трісли, гроші росйпали сьа! А ті брати кажут: „То 
пёуньі дурнйй де-сь коуо-сь вабйу, гроші забрау та й утьік —  шче за 
ті гроші то буди біда"... А дурнйй каже: „Мииьі ни буди жаднойі бідй, 
али тибі а-ж на карк сьади! Беріть но ви мішкй а йдьіть за мнойу, 
то йа шче й і  вам дам." — „О, дурнйй би-м буу ти й йиюу за тобойу!“ 
—- „Ни хоч іти, йа найму сусы'ду. Йа дам йіму штанй гроші, та й він 
поможи миньі поносйти." — „Хто-сь би то хтьіу на себи біду брати !“
— Забрау сьа дурнйй та й пішоу Приходи до сусьіди: „Дьатьку 1 ідьіть
зо мнойу до лыса, а положити миньі шишок носйти!" —  „Шчо-ж йа
буду робйти га шишками?" —  „Будеш мати хльіб за них, булку будеш 
йісти, мньасо, кобаеи, підеш до коргамй, горілки напийсь сьа"... „Дурна 
жидіука дати горілки за шишкй!“ — „Будиш вйдьіти, жи дасьть!" —  
„Ту льіпшп було взьати своййх братіу." —  „Б, де такгій льадашчий 
піде! Віп волйт спати, йак йісти!" —  Сусьід помірковау і пішоу з дур- 
нйм до лыса. Приходи до лыса, скидайи с себи штанй, льізе дурнйй до 
йами і сипле йиму у штанй шишкй. „Казау-ісь: шишки —  а то гроші!"
—  „Иа тибі казау, жи буиш нити горілку." — Насйпау йіму поуні 
штанй і сибі, заудау та й йдут до дому. Сусьід пішоу до себи до дому 
з грішми, а дурнйй до себи. Приходи сусьід до евені хати і кричит до 
жінки: „Вічиньай двері!" —  А уона каже: „На шчо миньі до хати пи- 
сѳш ті шишкй? Кинь у сьіньах там у куток!" — „ Йа тибі каж у: вічний 
двері!" —  Вічинйла жінка двері, той йде до хати, а-ш стогне. —  „Ві
чиньай скрйньу!" каже до жінки. — „Чи ти сказйу сьа, чоловіче, чи 
тибі шчо приплило до головй! Буди сьмітьа сипати у скрйньу! Йак зла- 
пайу за ті штанй, то вйкину а-ж за ворота!" —  „О, йака мииьі модна! 
Жи вйкине а-ж за ворота! Ти но вітчинй скрйньу — йак йа вйсиильу 
шишки, йак зачйниш скрйньу, йак сьадеш на ньу, то не схочеш усту- 
пйти сьа!" — І віччивила жінка скрйньу, розрівау гучкур, висииау 
гроші у скрйньу — жінка а-нї у  долоньі сплеснула. — „Де-ж ти 
увьау ? !“ — „Шчо ти питаниш? Де узьау, то узьау, а-бй булй! “ —  
Бере штанй на плечі і зноу йдё до лыса. Приходи до лыса — дурнйй

Етнографічний збірник, т. І. б



уже бере гроші. От помагали сусьід йиму носити. Заньіс йиму два рази, 
а шче там у йамі дістало сьа трохи по кутках. Каже дурний до н ео : 
„Іди сибі там заберіі решти ті гроші, бо йа уже... миньі сьа іґи хбчи 
уже йти по них." —  Сусьід прибіг д о д о м у : „Іди, жінко, зо мнойу, шчо 
йа малу так тьашко нести, поможеш трохи." — ІІрнйшоу ін до йами, 
насйпау гроші штанй і вйбрау решти бабі у запаску і йдут до дому. 
От, в вечир бере сусьід жмеиьу гроші у кишеньу, навіть ни рахуйи, шчо 
тям йи, і йде сибі до коршмй. Приходи до коршмй і каже: „Ханко, дай 
горілки кварту !“ — Жидіука кажи : „Іди, йдй до дому, ти ни майнш 
гроші!" — Садйу руку у кишеньу, взьау гроші без рахуби: тарах на 
столик. Жидіука бере, даіш горілки. Закликали він до себе свойіх су- 
сьідіу пару і пйут ту горілку. Али йіден до друоо каже: „За шчо-сь 
то вій пйи так горілку!" Каже: „Пеуньі кавалок нбльа продау!" —  
Вйпиу ту горілку, підноси він льітру — та.рах у стіл! —  „Ну, чо 
хоч?" — „Давай горілки!" -  Жидіука дайй, ни пптайи за гроші... От 
вйпиу він три, питайить сьа: „А уже платно?" — А жидьіука каже: 
„Вже, шче трбха дістаяьо сьа; али йдй до дому, то уже заутра вйпйиш." 
— Приходи він до дому, дала жінка вечерати, він сибі файно поношу 
і льіх спати. На другий день рано каже жіицьі: „Біжи — каже —  до 
горендара, там від учера дістало сьа пару ґрейцаріу, вбзьмеш горілки, 
посьньідайим, пойідем на йармарок." — Пішла жінка до коршмй, при
носи кварту горілки, два фунти мньаса, ставила мньасо до вогньу, жи-б 
зготоваіо сьа, а горілку берут і пйут. Вйпили кілька кйльішкіу горілки, 
пообідали і йідут па йармарок. Так він бере торбйну гроші і йідут. 
Ирийіздйг на йармарок і йде може товар. Купйу дьві корові тильачих, 
купйу два водй до роботи, поставну жінку з боку коло йармарку, сам 
пішоу межи свйньі, купйу веприка гудбваного, клуетого, нрнвіу до жінки, 
поставну, а сам пішоу до склепу, взьау кило мукй, кйло пшона, наймайи 
фіру, кладе веприка на фіру і ту муку, те пшоно, дау дьві корові жінцьі 
у руки, сам взьау два волй, і йіде до дому. ІІрийіздйт до дому, бере 
гроші у кишеньу, іде до кувальа, купуйи віз, плуг, тельішкй і борони, 
усьб ремесло, шчо тре до Господарства. І зачинайн нове ґосподарство. 
Роби у пбльі, до коршмй ни йде пйти, статкуйи і зробйу сьа велйким 
богачем.

Но тепер вирішім сьа до дурнбо на-зад. Йак дурнйй поносйу ті 
гроші, попратау йіх і зачинайи сибі ти-ж ґосподарство. А тих два братй 
моцно роспили сьа, свойу часьть продалй, пумарнйли і беруть сьа до 
крадьіжи. Але найстаршій з них пішоу до йіднбйі уудовйцьі у садбк 
і хтьіу убірвати зьі шчепи йанка. Али вйльіз він на ту шчепу, патрас 
йаблок, зьльізати, а йаблінька ни пускаііп. Така йіму біда на ті йаблінь- 
цьі, жи нп можи зльісти з нёйі. Так виходи с тейі хати та удовйцьа,



загльадайи на шчепу, а він сидйт. А уопа каже до нео: „А вйлиш, йа 
тибе злапала!“ —  Так він йі проси, жи-б она нго сеадйла. Так вона 
йиго попустила троха, жи-би вій зьльіз нйече, жй-б она могла йиго зла- 
І[йти. Та він снустйу сьа нйсько, уна ухопила йиго за ноги і к аж е: 
«Типер йа тпбё зловйла!" Так він просить сьа, жи-б йіго пустйти, али 
иона ньіц ии питайи иа тони, прувади ній до хати. Привела до хати 
і привйазала йиго до постельі. А сама сьіла піт нййцом. Він льіг на 
зимльі і будьім снит. (А то Біда була). А вона сперла сьа льіктем на 
прйиічок і задрімнула сибі. Він вйньау ніж с кишеньі, відрізау по-тйхо 
мотузок [дайй сибі ратунок, зам. стара Гананы'ниха], стау по-тихенько 
і йде до дверйй. І мисли сибі: „Ко-б по мииьі двері вічинйти а вййти 
на двір — то йа утьічу!“ — Али вій вічиньайи двері, кльамцнула 
кльамка вона нрибудйла сьа та й за ним. А він в ноги. Она дальі за 
ним. Він утьікайи до лыса, — вона за ним до лы'са. Али він біжйг 
льісом і угльадайить сьа, чи вона далеко. Али вона —• туй туй йиго 
злапати. Він дйвить сьа на сосну, а у сосьиьі стремйг сокирка золотим 
тоиорйском. Він мйслн си б і: „Йак йа злапайу за ту сокйру, то йа йі 
не дам сьа уже злапати; хоць-би она мене злапала, то йа руки иовіт-
їинайу йійі і утьічу.“ Али він ухопйу за ту сокйру, та й рука ирикіиіла
йім у! Бере він, сьіиайи, гризе зубами, і ие може відірвати сьа, а уона 
з далека йдё та н сьмійить сьа. Та й каже : „Вйдиш, ти казау, жи утьі- 
чош, а йа тибе злапайу!" —• Приходи до него, злапала йиго і провади 
до дому. Каже: „Тииер йа тибе зьім!" — Привела йиго до дому, нрп- 
вйазала йиго ланцухом, забила скобиль (такйй знак) у поріг, приноси 
до хати два уберемки дроу, кйдайи у пйиц і палйт. Але нагоріло уже 
добре у пййцу — вноси вона лопату, відвйазуйи йиго від лаицуха, са- 
довйт па лопату і буде саджати у нйин. Али вій нідньау вочі до горй, 
дйвить сьа, жи у коминьі дзьура велйка, схопить сьа з лопати, йак
шурне у комин, скочиу на сьіии і утьікайи. Так баба вирвала сьа за
ним і жене [Баба мудра! дод. стара Гананьіииха; То Біда! дод. госп. 
Соколовськнй]. Так вона живе за ним та й жине, уганьайи йго до льіса. 
Тьікайи він льісом і дйвить с ь а : стремйт сокйрка зн о у ! Скочиу вій до 
тейі сокйрки, хтьіу йійі ухопйти і му рука прикипіла! Рве він ту руку 

ни можи відірвати! [уже судить сьа смерть такй, дод. стара Гаиан.]
кусайи зубами - - ви можи відгрйсти! Баба йде з заду та й сьміййть
сьа. Та й каже: „Типер йа тибе уже злапала, типер уже ни утьічбш!“ 
—  Дйвить сьа він, жи буди біда, жи він ии утьіче з йійі рук, вйньау
ніж с кишеньі, відрізау руку і утьікайи. А вона за ним. Так він утьі-
кау та й утьікау, заплутау сьа у тернйньа, зміх сьа та й унау. Біда 
прискокла до него, сьіла на карк те й визе. Ну, так уже йіму біда 
цілком. Так він приходи на-зад до свонйх братіу с теііу бідону. При-



ходи до дому биз руки, голій, босій, подрапаній, і росказуйи, йака йіму 
біда. Середушчій каж е: „Ет, біда — шо то біда ! Ти дурний, жи дау 
сьа-сь Б ідьі! Ти потисни Біду, жиби сьа а-ж усьцьала!" — А він каже: 
„Йа не так тиснуу, те й йі ньіц ни стало сьа, ни то ти зробиш!" — 
А той середушчій каже: „А ну но йа піду до льіса шукати Біди." [Ни 
йди за Бідону —  Біда сама йде за тобойу ! таки то прауда дьійсиайа, 
дод. стара Ганан]. —  А той каи до нео: „Дурнйй, Біда ии ходи по 
льісьі, но по льудьах." І каже йіму: „Ти, біжи мииьі —  кае — там 
у льісьі йи садок — каже —  там йі файньі йаблока, а принесеш миньі 
зо штйри." Приходи він до льіса, льізе у садок, вильізайи иа шчепу 
[то буде йіму така чорна біда, дод. стара Ганан.] і трасе йаблока. На- 
трас уже досить, зьльізати з йабліики — йаблінка ни пускайи! Так він 
рветь сьа —  на жадній спосіб ии можи зьльісти! Виходи та баба с хати, 
загльадайи на йабльіньку — „А, уже ти там сидйш!" — А вій йійі 
проси: „Бабуиьу, здійміть мине з йабліики!" — „Ну, ну, зльізай!" —  
Він зльізайи на долйну, уна злапала йиго за руку і провади до хати. 
Привела до хати, привйазала йиго ланцухом до порога, пітпальуйп 
у пййцу і каже до нео: „Йа тебе спечу, буду мати на сьньіданьа." — 
Напалила добре у пййцу, вигорнула жар па прйпічок, віччіильуйи йиго 
з ланцуха і садовйт йиго на лопату, буде саджати у пйиц... Воиа по- 
садйла йиго иа лоиатьі, він убернуу сьа, уона каже: „Так сьадь!" — 
А він кае: „Иаґ-же сьісти?" —  „Так сьадь, йак йа тибі показуйу." —  
„Йа ни знайу, йак сьісти. Йдьіть покажіть миньі, то Йа буду знати." —  
Зльізайи він з лопати, баба сьідайи на лопату і показуйи, йак то си- 
дьіти. А він: шур! бабу у пйиц, крушком затулйу, каминим иітпер, на- 
клау дроу на припічку, а сам утьікаии. Біда вйрвала сьа с пййца, на 
здогін за ним та й жене за ним. Так він утьікайи. Уже моцно зміх сьа 
—  дйвить сьа, жи ии утьіче від Бідй, витьагнуу гучкур зі штаніу, чінйу 
до бзинй і повісиу сьа, а-бй йиго ии пекла!

І йа там буу і вйдьів им ту Біду і тих вйдьіу, жи утыкали, —  
али мине страх вилйкій здіиьау і йа бойау сьа, жи-б мние Біда ви учи- 
пйла сьа, і йа утьікау та й утьікау і нп міг потрафити до себи до дому, 
нрибіг-им сьудй до хати і тут сьіу, за ту Біду уоповіу...

З а п и с а н о  в і д  А н д р у х а  К р а в і ц к о г о  в с е н т . 1894,

Казка зложена з двох мотівів : і )  дурень обдурюй чорта при ваСипуваНю гро
шей у капелюх, паралелі гл. G r i m m ,  Kinder- und H ausm arćhen II, 371—372; 
W o lf ,  Zeitscbrift fur deutsclie Mythologie, Bd. II, 147-—148; И. Б о р и ч  e в с к і й , 
Повѣсти и преданія народовъ славянскаго племени, стор. 66—72; А ѳ а н а с ь е в ъ ,  
Нар. русскія сказки І, 410—417; IV, 1 4 7 -  156; 2) другий мотів, як чоловік тікає від 
Біди і завеїгди попадавсь їй в руки, схожий з численними оповіданими про Бабу-Ягу, 
гл. А ѳ а н а с ь е в ъ ,  Нар. р. сказки, Р у д ч е н к о ,  Южно-русскія сказки Ч у б и н -



с к і й ,  Труды II, 85—86. Ся казка лежить також в основі великоруської нар. пісні 
про „Горе-Злочастіе" гл. Р ы б н и к о в ъ ,  Русскія нар. пѣсни І, 184— 185; II. К о с т о -  
м а р о в ъ ,  Памятники древней русской литературы, изд. кн. Кушелевымъ-Безбородко 
СПб. 1862, т. I, 1—4, і его статя про сю пісию „О мифическомъ значеній Горн- 
Злочастія", Совремешшкъ 1856, т. LIX, 113—124. I .  Ф.

19. Як брат брату за дві чвертки жита, 
очи вибрав.

Буу собі такий бідний чоловік і мау брата богатого. І він ни мау 
аа чим жити і прийшоу: „Брате, дай миньі чвертку шісьньі йакойі, бо 
йа ви майу за чнм.“ — Али брат кажи: „Знайиш, йа ти дам, али йа 
тибі добуду уоко ЙІДН0.“ —  Иі дау йіму і добуу уоко за чвертку жйта. 
Прийшоу він до дому, приньіс ту чвертку жйта, дьіти зьіли ж жінкойу, 
—  уока нн ма і ни ма уже вййнци шо йісти! Али прийшоу він на-зад  
до тоуо своуо брата. „Брате, дай мі чвертку ж йта!“ А він кажи: „Йа 
ти дам чвертку жйта, али ше й друга уоко добуду." —: „Ну, і дасьтё 
ми?" —  „Дам, али добуду друге." — Він йіму узьау і друге добуу 
і дау. Йі так він ту чвертку жйта йіму дау другу й він зноу добуу 
йіму. Но, та н він допіру до дьітйй кажи: „Ну, йа уже.уочий ни майу 
уобох, жііто-сьти зьіли, гйныііого то вам нн дам, — типер мине биріть 
і вйвезьіть мине де під фіГуру, і йа буду Богу молйу сьа, може де-хто 
буде йіхатн і йтй і мяньі хльіба кавальчик дасьть або ґрейцар." — Али 
fiiró жінка взьала, вивила йго піт фіґуру, і він сибі там уже стау, йіго 
покинула й сама пішла до дому. Али він сидйт до дванайцьатойі го- 
дйни, нн ма ньікого. Прильітайи три птахи на ту фіґуру і радьать сьа 
сибі усьі три. Кажи: „Хто йи сьльіпйй, вій ии знайи, шо робити. Али 
типер по піуночі роса на траві ии, різьньі зьільа, роса, —  він шо-бй 
рукойу потьагяуу по ті росы', так вій би зара сьвіт вйдьіу." Али той 
зрадувау сьа, та іі рукойу нотьагнуу і замітайи теньґоу долонейу по 
усьі росьі, шо може дістати, і по твару, но уочах то мацькайи. Али вій 
тропіка, каліку уже вйдит. Али а-по він иотьагнуу другій раз, уже льішне 
вйдит. Али потьагнуу третій раз, і уже уочи майи цьілі. Али ти птахи на 
горі зноу таке уогорать. Кажи: „У такім у такім місьтьі йи паньі дужи слаба, 
ті паньі ньіхто ни знайи, шо йі за брак йи. Али шо-бй буу такйй а най- 
шоу сьа, то нн вилйка річ то зробйти, по тілько увьати, підлогу вирвати 
під йійі лішком, там йи така шкараба (ньі-би так така, шо у нас нази- 
вайить сьа жаба, така внлгіка, шкодит: йак уона надйхайн, то уже бувай 
зророу); уона там сидйт і дйхайи, і йійі то шкодит." — Кажи другій: 
„Там а там йи місто, а у тьім місьтьі нима водії і ньіхто ви знане, де йі 
узьати. Билйкі гроші дайут і ньіхто ни знайе дати ради. А то нн ви- 
лика річ. Треба но серед ринку вйкопати йаму і вйважити плиту шо там



йи, то вода буде. Той чоловік, шо він уже вувйдьіу на уочи, нех віи 
іде до тоуо міста, і він уже буди за дохтора." — Али прийшоу він до 
піднойі коршми і — „ Дай-но миньі ніу кватирок горілки і булку !“ — Али той 
жид дау йіму піукватйрок горілки і булку, і він сибі йісти то, вйниу, йість 
і закусйу і сидйт. Али питайить сьа йиго жид: „А вітки ви ?“ — „Иа 
ййстем вандроуний." — „А шо-ж, ви шо можи знайити, йак ви вандроуний?11
— „Иа знайу, йак хто слабий моцно, і на йиго знайу відратуватп." —  
„А добрп ! альй ту у нас йи така паньі, алыі богата, — йак-бн йі хто 
відратувау, половйна майонтку уоиа-б свого дала." — „Альбо-ж у вас 
ни ма дохторіу?" — „Алй булй дохторі навіть з Відньа, с Кракоуа, — 
і йі ни помогай!“ — „Но, жйде, дай же ми піукватйрок ше горілки і дай 
булку! Типер жи дай знати, - -  пішки ни піду, но майи зяйіхати нойазд 
но мёни; то йа сьаду і пойіду." —  Йаґ-жи той жид на дух патинки на 
ноги і сурдут на себи і пішоу. Йак жи він пішоу і акурат ирийіжджайи. 
Ирийіжджайи, — він сидйт. —  „Ну, йа вам уже привіу пойазд." — 
„Ну, та йа, жйде, так ии иойіду на-тшчи!" (Він най просит Бога, жи 
сьвіт повйдьіу! замітив Господар Микола Кравіцкий). Дау жид йіму піу- 
кватйрок горілки зноуу і дау булку, і вій сибі уже-то зьіу, —  а той 
льокай чикайп над ним: ,.Но, ідьіть жи сьадайти, поіпдим!" — От-жи 
той уже сьадайн на тон нойазд і йіди. ІІрийіхау, йиго привіз а ж до 
тейі паньі. Но, вийшоу пай і — „Шо ви йи, дохтор, чи шо?“ — „Нроши 
иаиа, дохтор." —  „Можи ви м и т і так порадити, йак ті дохтори усьі,
—  йа йіх мау уже можи сорок -  ийатдееьат (а каждий дисьатку узьау, 
додав Микола Кравіцкий), гроші заб| али, і паньі рімио слаба лижйт!“... 
„Нроши пана, йак йа пораджу, мииьі пан занлатьать, а йак ии пораджу, 
то миньі пан ни занлатьать." — „Ну, та ходьім до тейі паньі." — Пан 
йде на-перед, а дохтор за ним. „Ну, майити звітси уступити сьа! ио йа 
дістану сьа сам с ііанбйу." — Али най на-зад до покойу вийшоу сибі 
і двери зачиийу і кльучем казау замкнути, той к.іьуч дати покойові, 
і йак буди кін0ц, то допіру йа скажу вітчиийти. От-жн-ж він зара ту 
паньу зрухау, лішко відиьіс иа бік с тоуо місьцьа і зірвау дві підлоги, 
і жаба сидйт там піт тейу иідлогойу. Йак він йійі узьау і зара запукау 
у двері: „Вітчпнй!“ — Али иокойова почула, вітчинйла. „На-ш тибі те 
уо і заиисй далеко гет від місьцьа!" — Вона занесла і кйнула, — зара 
наньі уже устала; така була слаба, шо ни могла лижати навіть, а йак 
вій уже йійі вйкинуу, так паньі уже здорова стала! І ходит, снацеруйи 
сибі по тім покойу і кажи: „Пан-біу вас надньіс! ІІІо було тілько дох
торіу і шо суми узьалй, ньіхто не потраішу, йак ви !“ —  „Али йа від 
Бога присланий! ви думайити, шо дохторі... али уонй так по уо шо .. 
уонй ви від Бога“... „Йак ви від Бога присланий, ходьім-но до вилйкоо 
покойу.11 — Уже паньі ходит, уже уогорит, пан кутентин, шо йіго жінка
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уже устала. „Но, давай йакоуо трупку, будим ше сибі забаульати !“ —  
Арбати, йісти, питьа — йп на столы усе. Той дохтор забаульайить сьа,
пйи й йісьть, і уоии усы', пап і паньі і усы'. Йак уонй сибі уже уо
понашівалп сьі, нонайідали сьі, зачали сибі у карти грати; грайут ті 
карти і зноу пйут. От йіх уже захапльуйн день. „Но, проше носьньі- 
дати!“ Уношуйи (там кухарка, покойоуа) сьныдати, носьньідали.. „Но, 
і шо вам будить сьа... шо ви будити жадати за то усьо?" — „Ну, 
а-бо-ж пан ни знайут, шо миньі належить сьа? Йак ви мали тілько дох- 
торіу, а ньіхто пи порадиу, — а йа порадиу!" — „Ну, али прошу ска
зати, шо належить сьа.“ — „Шо паньска ласка шо мньі дадут, то йа 
те прийму." — „Щтука, шо ти прйймиш шо-ни-будь, —  йа вам дам шо- 
нибудь, а ви по-тім можи шо зробити, ше буде гіршії. Йак ви далеко 
сидите?" — „Ой — каи — буди с пйатдесьат миль до дому до моуо."
— „Шо йа вам дам, то ви то ни заииситё; йа вам скажу занрахчй
трони копий і тілько гроші вам дам, що троїш копий завизё. Но, за-
нрагай коньі, фурман, і зайідь до маґазйну, йа там зара йду с кльу- 
чами." Прийшоу пан, вітчинйу маґазйн: „Вййнии фурмани сьуда, биріть 
тими бочками... тих три дьішки (бочки) гроші і кладьіть на віз [три 
бочки! ни спасувау з ним !] Но, коньам обрік на пйадесьат миль дати, 
футраш, гроші фурманови, шо-б мау за чим йіхати! Льокай, коиьі четверо 
занрагати, йіго відвести (пара коний то мусит вести гроші, а льокай 
мусит йіго самого вести). „Ну, йа вам уже дау гроші три бочки !“ —  
„Добри, жи ви дали три бочки гроші, — а йа знайу, йакі то йи? можи 
мідьакй?1 — [Най будут і мідьакй, то уже й и ; йак би буу сьльіпйй, 
то би буу пи вйдьіу иьіц! дод. Микола Крав.|. — „Проши пана, чи ви 
зиайити письмо?" —  „Ньі, ни знайу." —  „То майити: йіна бочка срібло, 
друга злого, ирийали, там на тих бочках йи ііітпис." — „Ну, добри, 
нех буди так, дзьииькуйп панові! To-уж йа на-серед дороги бочки ни 
буду розбивау! Нех миньі пан дадут иа уопхід, у кишёньі!" — Насй- 
пау йіх поуну кишепьу. „Ше буди мало тих, ше хустку треба." ІІГе 
наейпау йіму nóyuy хустку. „Но, фурмане, ті гроши забирай на пойазд 1“
— Прийшоу, забрау, так вій йіхау а-ж до своуо дому. Гроши привіз, 
жінка а-ш шчудовала сьі, де то він сьльіпйй і узьау і вйдит зиоу! —  
Али там він уже привіз ті гроші, скйнули йіму, і льокай уже па-зад 
йіди до дому. Уже льокай пойіхау до дому, йиго жіика питайи: „Де ти, 
чоловічи, буу?" —  „Шо ти зиайиш, де йа буу, а-бй було! Паи-біг 
миньі дау і йа майу. Ule у йідно місце майу йіхати, до йідного міста."
— Йіде він, йіде, уже напьау сибі фіру, уже фіройу йіди, уже майи за 
шчо. Сило від сила, коршма віт коршмй, —  так вій піди, кажи дати 
сибі і фурманови. Прпйіжджайи до йіїнойі коршмй: „Дай-но горілки, 
піукватйрок миньі і фзфманові, по бульцьі!" —  „Альй, вітки ви?" - -



„А, йа з далёка." — „За чим ви щ'здити?" — „Йа дохтор." — „Али 
тут у йіднім місьтьі, тут недалеко, альи вун так у тім місьтьі дужи 
вода дорога, ни ма де води дістати... Можи б ви пойіхали, йак ви зиа- 
йити, —  ай, суму-би-сти дістали!" „Знайу від уусього." „А йак-би так 
там дати знати"... „Ну, або ш ти ни знадиш, йак? йак так дужи мине 
потрібно, дай знати, майи по мёни тут ирийіхати." —  „Та-ж ви майити 
свойу фіру, можити йіхати." — „На шо миньі! Мойі коньі нихай ту 
стонать, спочивайуть і йідьать !“ „От-жи ви ту зачикайити, а йа піду, 
дам знати." —  Ни ма жида, ни ма жида, —  йіде пойазд зноу, зайіж- 
джайи перед коршму: „Но, будим йіхати." —  „Ну, та шо будим йіхати 
так! Та треба шо-сь випити, зьісги, — хто знайи, йак далеко там." —
„Ну, иу, шо хочити, у мёни йи у се: мед, вино, тёйи." „Ет, то ни хочу,
вина; мед-вино пйут виликі паий, а йа мужик, дохтор звичайний, уже
йа собі горілку ийу." —  Дау жид піукватйрок горілки йіму. — „Дай
фурманові мому! по бульцьі! Но, йа уже йіду, орендару, звітси, али 
коньі шо-б мойі стойали тут, шо-б... иім тут треба дати, фурманові шо- 
би-сь дау, кілько він схочи, шо йісти, піїти, шо-би сь йіму дау; а на-зад 
йак буду повертати, то тибі буди платно у се“... Сьадайи на пойазд, 
йіде. Прийіжджайи до тоуо міста, де вода дорога. Привіз йіго там до 
того старшого там, шо нат цы'ле місто, запровадиу йіго до покойу. Али 
пёрши йиго иитайи: „Чи ви знайити, шо-би-сьти нам зробили, шо-би 
була вода у місьтьі ? Н а цьіле місто, таке місто велики, водії ни ма на 
льікарство"... —  „Знайу вид уусього." — „Можи пан голодин? шо-сь 
треба перекусити"... (Хлон-мужйк, — а уже на нею  уже казки „пай"). 
„Та, проши пана, та пан знайут, шо йа вандроуний. Та за мнойу кухньа 
ни йде, по йісти йа хочу!" — „А дайти по шо перекусити, дайти-по 
сьудй!... А шо ви, йакйй трунок ийите?" — „Горілку просту." — „Та
йа майу льіпше від горілки." —  „Йа смаку незнану уу тім!" — Уньіс
йіму фльашку горілки, хльіб, внниу сибі пару кйльішкіу і —  „Дайти 
шо зьісти!" — Нисё нокойоуа уо мньасо, капуста смажена [сьміх; на 
те оповідач: „Но, ио, йак пани йідьатЬ, ну шо-ж, н у !“J, — отжи вій 
сибі пононіу файно і си по-тім по обідьі — „Ше можи-би пан випили 
скльанку шіва?" — „А, та добри, ниво но обідьі. Ну, тіш часом, шо-м 
зьіу, випну, —  али Ііан-біг знайи, чи буди за шчо... Йак йа те спбуньу, 
то тодьі будемо льіпше нити. Ну, ходьім на те місто!" — Місто велйки,
—  веде йиго паи (майстрат, так йак уу нас у місьтьі, завідуйи містом).
ІТерейшоу піс те місто здоуж, по-перёк, розгльануу на усьі ббкп. —  
„Но, тепер миньі дайти тут пару хлопіу!" — „Кілько хлопіу?" —  
„Дванайцьать... Тут миньі давати шаканй!" [ДзиГанй, ті, шо каміньа 
бйут, дручкй аальізні, —  пояснив Микола Крав.]. А, зачалй ті хлопи... „Тут 
миньі кльуй на-серед міста!" — Бйут, бйут...: „Бий!" — Бйут... „Дру-



ками заважуй! заважуй!" Зачали друками заважувати. Йак ту плйтоу 
відвальали, так вода на цьіли місто затопйла! Так —  ратунку ни мона 
Дати, так бухтйт до горй! — „Ну, типер йішти і пййтп! Али майити, 
прауда? ІІерши-сьти булй жадні водй, типер можити купати сьа, ше й плй- 
вати по в одь і!“ -— Так той пан бере йиго до дому зноу. Пішлй до 
Дому, наньі питали: „А до там?" ■— „Ай добри, добри! сам ІІан-біг... 
кілько було... водй ни було... ньіхто ни зпау, йак дістати, кудй путьа,
— типер на тілько йи водй, шо мбжут купати сьа по місьтьі усьуда. 
Ну, типёр треба за ту штуку... уже хочемо йісти. Ну, давай-но нам шо 
тут йісти!" —  „Ну, йак йісти! йа йісти... али перши треба пйти, йак 
йісти “ — Поставну пан фльашку горілки зноу. Вйпиу пару кйльішкіу: 
„Ну, пропій паиьі шо дати перекусйти." Принесла паньі йісти на стіл: 
пйут, йідьать. „То вас Пан-біг спровадиу сьудй! Чи ви йіхали мйсни, чи 
т о ...? “ — „Йа — кал — так йіду сибі по сьвітьі, али ми той жид... 
мине тут врайіу; ну, йа шо мійу, те зробльу." —  „Ми ту воду то ми 
возйли еьісьть миль до тоуо міста; котрйй бідний, то піз водй гйнуу"...
—  „Но, тепер вітпроважайте мине йак!" —  „Штука вітпровадити, ну, 
али скажіть-по, шо треба вам за ту штук) дати?" —  „Но, та уже нан 
знайут, шо за таку штуку треба шо-сь дати"... — „Но, али треба... 
свойі гроші йа так ии можу дати ; йа-би-м міг дати сам, али у сьі мїійут 
ужйток. Топіру миньі треба післати иальіцайіу, віт кужного дому, від 
нумера, вибирати... Но, а заклич-но мииьі тих яальіцайіу сьудй І" —  
Пішоу, — йідут. — „Ш о-би-сь миньі пі шоу нумер від нумера, тре вй- 
брати дльа тоуо чоловіка гроші!" — „А кілько-ж йа можу від номера 
сказати?" —  „Так по сто рйньских." (У місьтьі, йак йи мури такі, жидй, 
панй, то то муси дати...) — „А Йак-жн котрйй бідний, а він тілько ни 
можи стьагнути сьа?" — „Кутрйй найпильиьіиший, пнадесьат, а котрйй 
богатий, по сто." - -  Так жи пішоу пальіцай на місто, шо йіх пішло дза- 
три, і : „Зара на тих мйастах, ио прййдиш, скажиш, зара шо-п тобі дау, 
а йак-жи він ни схочи дати, то він нихай ни уважали, шо вода місто 
затопйла, йа йіму скажу заішнйти на-зад." — Пішоу, —  дайут, а й ше кажи: 
„То ше йи мало" — з вохотойу дайй. „То треба тоуо чоловіка вітпровадити."
—  Йак уонй зачалй ходйти, то уонй ходйли три дьньі! Йак вонй зачалй 
ті гроші зносйти, то кужен майи принести до пана, кужен нумер, і він 
йіму ваписау, шо він дау йіму. Та йак вонй назноойли йіму тих гроші, 
цьілі нокойі заложйли грішми, йак він йіх ужо усьіх вібрау чйсто. Но, 
уже усьі нумёри зібрау, так той пан кажи до н его: „Йак ви занесите 
йіх?" — „А то —  каи —  мусит бути фіра." — Йак зачалй ті гроші 
пакувати у мішкй, та й напакували йіх пйатнайцьать мішкіу. Но, та й ти
пер треба фіри; треба так-жи затрубйти по місьтьі, uió-би фіри далй. 
Йак вйтрубили, — фіра йи. Фіра коштуйн багато гроші, но буди платно;
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шо ти хочиш, йісти, пити фурманові, — му опт бути. Узвали ті мішки, 
піклали на фіру, пойіхау. А той дохтор кажи: „Ну, то фіра пойіхала 
з грішми, а йа на гроші сьадати ии б у д у ; ше-б уііау де с фірн." Мусит 
бути иойазд під него, так, йак най [фійакир — дод. Микола Крав.], 
айа! Крйкнуу: „Ану, по фір)г, заказати!" — Йи фіра. Сьіу на фіру 
й йіди. —  „Ну, та йа ніду від вас, уже манити усе добро у себи; а ше 
мусити дати на дорогу, за чим зайіхати, окрім тих гроші, шо у мішках."
—  „Но, уже то меньши с тим, шо ми уже коштуйи вййнціі, нихай менша! 
Тииер йа дану свойі, по-тім то йа роскйну зноу." — Дау йіму пан 
гроші свойі, і набрау, вйдьакувау сьа файно, дау йіден другому руку, 
с пана-Богол до себ и ! — Прийіжджайи він уо до тейі коршмй, де 
іііго коньі сиочивайут. „А шо ти тут, фурмани, робиш?" — „Ай, шо 
робльу! Можи і коньі навіть ии ваші будут тут"... — „А дльа ч оуо?“
— „Бо-м найіу-напйу ту досить." ■— „А йдй-но, уорендару, будимо ра
хувати сьа. А  шо тибі тут будить сьа належати, орендару?" —  „Ну, 
те коньі... давау-ім йісти, а фурманові так-жи давау йісти, окрім горілки. 
Али йа тут майу списано усе, що йа ви дау." — „Но, дай-но той квиток 
(ту карточку) сьудй! будим сьа дивйти, шо набрау, тре за п л а т и ."  —  
„А йа й так хочу." — „Показау карточку, дйвить сьа п а н : ой, два 
мильйони! „Давай-но, ше коньам футраш і фурманові!" —  Дау піуква- 
тйрок горілки фурманові, булок, коньам чвертку віуса ісь сь'чкойу. Вй- 
плагиу чйсто жйдові, чйсто вйкидау гроші йіму. —  „Но, жйде, уже 
спокойни-йісь? “ — „Уже, проши пана." —  „О, ше дай но мииьі ше на 
дорогу, бо уже буду відйіжджати." —  Вйпиу пай, булку... закусйу —  
„Мои то буди тринкёль, шо йа тілько суми висипау?" — „Ан, проши 
пана, иьі, мппе коштуйи"... —  „О, йак йа уже тілько дау, то уже й то 
дам тобі." — Натходи тамта фіра уже з грішми. — „Но, будимо уже 
вибирати сьа, паньі уорендару, бо уже йіди фіра." —  Ну, вйдьакували 
сьа чйсто уже, сьіу, —  ириїїіхау він а-ж до дому до своуо. — „Ай, 
йак, чоловічи, майись сьа ? де ти буу так дбуго ?“ —  „Но, де-м буу, то 
буу, али д ’ дому такй прийіхау-им"... Надніжджайн фіра тамта з грішми 
уже. —  „А де ті гроші скидати?" — „А до хати." — Скидайут; по
скидали, дау йім на дорог)', нальізно —  „Бувайти ви здорові!" — Ио- 
йіхали фірн й той иойазд пойіхау, а він уже дістау сьа у дома. — 
„Ну, жінко, майимо уже гроші досить." — „Богу дьаковати, йи. Де ти, 
чоловічії, тілько набрау?" — „Пан-біг миньі дау! Вйдиш, буу-им сьльі- 
пйй, і типер уочи майу і гроши майу... Підй но ти миньі (ньі-би синка 
мау) до брата, позйч чвертки; а йак буди питати сьа тибе дьатько, 
на шо чвертка, то скажиш йіму: „Тато купй.іи жита с корец, чи буди 
с-поуна, чи добра міра." — Несе чвертку. —  „Но, будемо мірати ті 
гроші." — Відбиванії ті бочки, вйбиу дно, висипау на хату й бпре па



чвертку міри... Но, уже перемірили ті у бочках гроші, ше с тих мішкіу... 
Ну, перемірили уже ті гроші чисто —  „Занеси на-зад ту чвертку! і но- 
Дьакуй дьатькові за чвертку." —  „На-тн вам, дьатьку, чвертку." — 
„Шо ти мірну чверткойу ?“ — „Жито." — ,. А де батько купйу?" —  
„На йармарку." —  „Де твій батько гроші узьау?"... А тёйи... чверткову 
бресь! — кйнуу до підлоги, і два прийали (імперійали) вйтрасли сьа 
за обручіу — де-сь застрйали і він так заііьіс. — „Добри твій батько 
стойіт, йак він гроші міриу!" — „Будьти здорові!" — „Йди здороу!"
—  „Ти, жінко, — сказйу сьа, дивй сьа, і сьльіпйй буу!... Та-ж йа 
йіму вочи добувау, — но йакому вій види?! А-ну-но, йа до йего йду 
сам." — Али треба иітй до коршмй взьати фльашку горілки, треба кварту 
горілки узьати. Узьау ту фльашку горілки, йде до брата. — „Слава 
Боуу, брате!" — „Слау’ на віки! госьцьі до н а с !“ — „Госьцьі дзьинь- 
куйи!... Брати, де ти узьау уочйй?" — „А-бо-сь такі усьі, йак ти? 
Ти за чвертку и йта мииьі йідно уоко добуу, а за другу друге-сь д обуу ! 
А миньі так Нан-біг дау — й уочи майу і здороу-им"... —  „Дайти-но 
кйльішка!" —  Випили по кйльішку горілки —  „Здороу, брати!" — 
„Дай Божп здороульа!" — „Впдиш, брати, ни гиьівай сьі, йак йа тьі 
так зробйу, — йа уже потім кайау сьа. Мои Пан-біг мине ни буди ка
рати... Али дурнйй розум так зробйу... От, здорові були!" — ше раз. 
От йак вонй ту кварту горілки випили, і уоий уже мали собі у голові 
троха — „ІІокажй-ж миньі ту пасьньу, жи ти міриу." —  „Та йа —  
каже — купйу сибі корець жита, та йа — каи — уот переміриу, чи 
добра міра." — „Ни прауда. брати, шо ти міриу жйто, — ти міриу 
гроши!" — „А йак-жп ти знаііиш?" — „Бо йак йа кйнуу чвертку, то 
два прийали з-за ’бруча вшштьіли миньі иа хату." —  „Ну, можи-ш то 
уже так буди"... —  „Ну, скажй-но миньі, брате, будь такйй добрий, —  
йак йа тибі вйньау уочи, вййми й і мииьі так." -г- „Йа до тоуо ни до- 
пускайу сьа, брате, тибі робйти!... Ти миньі зробйу, —  а йа тибі ни 
буду." — „Ну, скажй-ж миньі, йак ни хочиш, йак тубі, шо-б миньі так 
було"... — „Ну, вйдиш, брати, майу гроші досить, прауда? Йак хочиш, 
то йа тибі таґ-жи скажу... Йа тибі уочи завйажу хусткойу і запроваджу 
тибе піт ту фіґуру, шо йа сидзьіу." —  Завйазау йіму уочи хусткойу 
і завіу йіго до тейі фіГури: „Сидй-ж ту, поки тибі шо-сь ии скажи шчо."
—  Забрау сьа, пішоу від него, йиго покйнуу. Прильітайи три птахи 
иосьадали на фіґури на ті, сидьать. Кажи до него, йіден до другого: 
„Тут піт тейу фіґуройу сидйт той самйй, шо братові уочі подобувау."
— А той другий кажи: „А чоуо він тут прийшоу сидьіти?" — „Во він 
хочи то дістати, шо його брат дістау. Ми йиго братові талан далй на 
цвіли ііго житьа і на йго дьіти, а богач досить майи, й вій ше вйй ііци



хочи ! А-ну, йіму тут зара смерть треба робити!" — Йак разом спали, 
так розірвали, — і уже кінець.

В ід  Ю р к а  С о к о  л ов с ь к о  г о з а п и с а н о  в с епт .  1894.

П аралелі: Ś w i ę t e k ,  Lud nadrabski 340—341; C i s z e w s k i ,  Krakowiacy I, 
131— 136; L. B e c h s t e i n ,  Neues deutsches M arehenbuch „Der Blinde und die wis- 
senden T biere." І .  Ф.

20. Берево-вабій, мудрий кінь і волоте перо.
Буу сибі чоловік і жінка, дуже великі богачіцне мали вонй межи 

собойу жаднойі дитйни. Але пойіхау він до лыса по дрова й акурат 
рубайи дрова, слухайи: дитьачій голос в лысы, малёнькойі дитйни. Йак 
він зачау ітй на той голос, приходи а-ж до тёйі дитйни: йак він прпн- 
шоу і гльануу на ту дитйну, дужи йиго хиньць вилйка взьала, жи то 
свойіх ии майи, Пан-біг уіму дау, в льісьі знайшоу. Лежашче та дитйна 
в льісьі під березойу. Так він уже відрік сьа дроу рубати, дуже сьа 
зрадувау, йак найхутші, о, ковьі до дому, жи-би уохрестйти. Прийіхау до 
сьвашчённика хрестйти тейі дитйни і сьвашчённик оповіданут, йак йиго 
назвати? „От, оповідайи він, йак йиго назвати? Нехай буди „Березо- 
вабій" — йак знайшоу під березойу, то так треба назвати." От, вій 
йіму росте, дуже такий красний хлопець і скоро так росте йіму ; мау він 
шісьть льіт, зачинайи йиго посилати до школи. Але так сьа він уучйу
ф школьі, жи ті уже по три роки, то ше так ви уміли читати-писати,
йак він за йідну зиму, так сьа пйлно учйу. Але ходйу він до дееьіть 
льіт до школи і екіньчйу свойі школи. Йа’ екіньчйу вій свойі школи,
— от, хлопцы усё йиго зачіпайут, йиму допікайут: „Ти такйй, ти знайда, 
ти шо“... Йіму сьа то ни уподобало: ну, на-iuo Йиго називати, коли він 
йист досить на усьім мудрий і знайи добре письмо... Приходи вій до 
дому і повідайи до своо тоо отца: „Йа від вас піду у сьвіт." —  Отец 
йіму повідайи: „Сину, шо вйдиш, шо йи, майонток мій, то усьо йи твойй.“
— Він к а е: „Ни холу ньіц від вас, жадно майонтку, іпо дайти миньі 
йідноо коньа." — „Ідй сибі до станьі, вйбери, котрой тибі подобайить 
сьа." —  Взьау він сибі йідного коньа, найстаршшого. Йіде він тнм ко
нем дорогоу, здибайи таке золоте нйуро. І повідайи до него той кінь: 
„Берёзовабш, нн руш пйура, бо буде біда." — Він зноу до тоо пйура,
схильайить сьа брати, то кінь зноу до нео: „Березо-вабін, ни руш пйура,
бо буде біда." — Той за трётьім разом зиоу. „Березо-вабій, ни руш 
нйура, бо буде біда." — Але той таки за третьім разом нн слухау, 
взьау, то сьа йіму дужи сподобало і взьау зі собойу. Але він йіде, йіде,



прийіжджайи до йідноо цара. От, повідайи йім у: „Може-б йа у вас буу 
за найгіршого слугу"... — От дау він йіму пару копий, бо то ше буу 
невеликій хлопчина. Ті йдут сибі до коний чистити там, з вечира то 
у-до-сьвіта, берут сьвічкй, льіхтарньі, жи-б то видно йак випуцовати 
коньа, а він іде сибі так, ньіц не бере. Але ті коньі, жи то до них 
берут сьвічкй, льіхтарньі, то там такі нозахмуроваиі, те, а тоо коньі аж 
льалькй стойать. Ну, то було пару час так, але булй то мудрі уже 
фурмани до тоо, жи то кільканайцьіть льіт служйли, то вонй ни можут 
так вдати ґльанцу на худобі, йак він... ТКру зачалй йіго підгльадати, 
шо то такойи, жи він ии бере иьі льіхтарньі, иьі сьвічкй, тупіру уете- 
реглй йіго. Далй До пара знати, цар йиго покликайи до сёби. — „ІІо- 
кажй миньі то, шчо ти машин"... —  Но, иоказау він то, цар дуже тим 
увралувау сьа, повідайи до иёго так: „Скоро ти то дістау, то мусиш 
миньі дістати, шчо на морах ходьать такі оґьйри “ — ’ІІіру вій при
ходи до своо коньа до станьі і вачинайи плакати. А той кінь отповідайи 
до него: „А вйдиш, — кае — Березо-вабін, йа тибі казау, жи ии руш 
пйура, бо буде біда"... — Але кае: „Знайиш ти шо? Кажй царові, нех 
дасьть чвертку червіньцьіу." — Приходи він до цара, кае: „Ну, йак 
дасьтё чвертку червіньцьіу, то моє йа дістану." — Цар зрадувау сьа 
тим — „Шо то — кае —  чвертка червіньцьіу." — Наміриу таки, дау 
йіму. — „Берй си ту чвертку червіньцьіу і феьідай на мени, іюшдим 
до велйкоо міста." — Пойіхау до міста, казау кінь: „Накунй досіть 
прадива!" Накуішу він прадива і казау сибё уобвипути чйсто фсьо’, 
ноги і вуха, і копита, фсьо, шче накупйти досіть смолй, жн-би ту смолу 
в велйкім коцьолку ростоппти, так йак на воду, і вбільльати йиго раз 
від разу по тім прадиві. -  „І феьідай па мёни, йідьмо до мора. Пак
йа — каже — прийілу до мора, ти сховай сьа; найіржу раз — ни йди
до мёни, зайіржу другій раз, таї-жи ни йди до менн“... Йак зайіржау 
трётьій )іаз, той оГьир з мора вискакуйи, хтьіу йиго фкуснти, йак злаиау 
за те пра.іиво зубами, застраг та й вже стойіт коли него. Ну, так той 
йак найхутчи фпау сьі на копьа і тоо оґьпра взьау, приводи а-ж до 
цара. Цар дуже зрадувау сьі —  де то такйй хлопчина жи-би таку річ 
міг зробити!... „Ну, добре -  каже — коли ти миньі то дістау, тоо 
оГьира — так цар повідана до него — мусиш мииьі дістати такого птаха, 
шо ио морах льітайи." ТаГ-же йіму різьньу кару давау !... — Приходи
він до того коньа і дужи зачинайи сирдечнп плакати, а кінь йіму то
усьо вітиовідайй: „Йа тибі казау, Березо-вабій, ни руш пйура, бо буди 
біда!... Ну — каже кінь до него — знайиш ти шо, цить, йа шче тибе 
с тоо вйрат)йу.“ — Приходи до мора, він зьльіз, сховау с ь а ; ио-тілько 
ті птахи повиходили, повипливали на море, йак кінь скочит — дістау  
від разу. — „Но, феьідай йак найхутчі, гоиьім!“ — Прийіжджайи до



цара, но, сам уобрадованип і цар уобрадованип. „Добре!" — каже. Дау 
йіму вітночйти три дньі. Оповідайи до него пар : „Ну, йак ти меньі ше 
ту ніднуйу річ ізробиш, то будиш із мейу дочкойу на мойім царстві ца
рем. Дістань миньі ше ту панну, жи йак море грабе, то воші по морах 
сьпівайут." — Приходит той до коньа, зпоу зланау коньа за шййу, за- 
чинайн сердечни плакати. А кінь йіму уотповідайи уу третьім разы: 
„Вйдиш, Верезо-вабій, -  йа тибі казау, жи ни руш пйура, бо буди біда... 
Іди ти до цара і кажи, жи цех даоьть піукорца червіньцьіу !“ — При
ходит до цара і повідайи, ж и : тілько і тілько мииьі грошій. Цар сьа
зрадувау і з велйкойі охоти дау йіму. — „Но, фсьідай ти — каже кінь 
—  на мени —  пойідем до мора. Але — ка — перши йідьмо до міста
до велйкоо." — Прийіхали до міста, ну, русказуйи йиму кіиь, шо майи
купйти: „Купи сибі таку шафку"... Купйу він шафку. —  „І накуий вина, 
різьньіх бутельок — були червоні й чорні й білі; кувй різьньіх сукинок 
і різьньіх панчохіу (то уже с тим то він дуже мау затрудньйвьа), різь- 
ньі штибільйта жи-б були і жи-би булй різьньі чйпки, такі, жи то на 
голову панни, — вінки, капельушпки, то фсьо там"... Прийіхау він до 
мбра, поставну ту шафку і йак поставну, самі взьалй, поховали сьа. Оно- 
відайи кінь до него: „Йак йа заіржу раз, жи-би сь ни рухау, йак заіржу 
другій раз, таґ-же жи-би-сь не рухау, йак заіржу третьіи раз, жи-би-сь 
йак найхутші хапау сьа." — Але стойать вони коли мора, вйивц йак 
мори зачинайе грати, море переграло, то вонй, ті нашій, зачинайут еьпі- 
вати. Но, йак зачалй сьпіватп, але поприходйли вони так під беріг, та 
й угльанула йідна, жи стойіт така дужи золота, хороша шафка. Йак 
вона вгльанула, жи у ті шафцьі різьньі браиьа йи, штібільйта, сукинкй, 
на самій перед ухоийла сьі до тепі шафки і до фльашки, до вина. По
кушала з йіднойі фльашки вина, з другойі, с третьойі, йак вже ііаий.іа 
сьа вина, сьіла сибі і зачала взувати панчохи і черевйки на ноги. За
чала сьа вбирати — траск та шафка, і зачинила сьа. Иак зачинй іасьа , 
заіржау кінь раз — ии приходи, заіржау другій раз, заіржау третьій 
раз — той прибігайи, фхопй.іи то на себе, ну, вже йи, вже йідут, тьагір 
такий майут на сибі... Прийіхали до цара, дужи цар з велйкойу радо- 
стийу відібрау від вего, зноу дау йіму три дньі спочити. За три дньі 
уиовідайи йіму цар, ж и : „Ману... будиш мойім наступником, таким самйм 
йак йа, жи майу дочку... Али майу сорок пііать кобиліу — йак ті сорок 
пйать кобильіу подойіш, у коцьолок молоко... буди моцно кипіти, моц 
киильаче, жи-би-сь у ньіму скупау сьа." (То уже перед сьльубом, буде 
мати сьльуб брати). Приходи вій до коньа і зачинайи илакати сердечни, 
жи вже тепер то буди йіму смерть... А він фурт йіму вітказуйи: „Вйдиш, 
Берёзо-вабій, йа тибі казау: ии руш пйура, бо буди біда"... Каже до 
него: „Ну, але зиайиш шо, іди ти до льіса, вйрубай ти доброо дуба,
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так шо здужайиш в руках \ тримати, і кажну кобилу тим дубом в лоб, 
жи-бі-сь сказау: А до дойу!..." Йак вдариу кажну кобилу в лоб: „А-но 
до дой у!“ — кажна кобила пішла сама і вйдойіла сьа сама ф той ко- 
цьолок, сорок пйать кобиліу. - „Тепер —  калсе кінь — ходй зо мнойу 
і берй мене. Йак йа прийду до тоо коцьолка, заіржу раз, жи-би-сь 
скидау сподньі, заіржу другій раз, жи-би-сь русьсьцьібувау сьа шматьа 
с себи, йак заіржу третьій раз, жи-бі-сь скакау у той коцьолок." А той 
цар фсьіх даріу посклнкау і дйвить сьа на тбйи. Йак той скочиу у той коцьо- 
лок, то вйплиу у самім злогьі на-вёрха с тоо молока [та то ньі-хіо, по ІІан-біг 
дау, моє то колись і прауда була, додав одпи з присутних]. Тупіру вонй 
сьа, ті фсьі царі, дуже йіму сьа задивували, жи він вйплиу у самім зло- 
тьі, іие мудрійшій стау, йак ті фсьі дарі. Вже взьалй сьльуб за-раз і по- 
відайи той д а р : „Но, тепер йа здайу на тебе — за-раз по сьльубі — 
фсьо свойй царство, шо йа мау на сибі.“ — Тепер казау цар сибі зноу 
слугам уфсьі свойі кобилй иодойіти. Йак подоіТли ті кобилй фсьі, зачало 
мод молоко кипіти, розібрау сьа дар, йак скочиу —  іно білі костомашки 
сплйли. Ну, тепер вже йиго коронували, того молодого цара, (а фурт 
с тим конем... вже такйй старйй буу, лей ’но склад буу иа ньіму..). 
1 вйдали йіму три царі войну. В лее нйшут ті дарі до пего, жи-б ставати 
до вогньу, до войнп. Приходи він до коньа, ше до свого, і зноу зачи
найи плакати. Але повідани ййму той кінь: „Ни бій сьа — каже — ньіц, 
фсьо-сьмо — калсе — дістали і лехко тибі тёйи піди." —- ІІовідайи до ućo 
той кінь: —  „Нех вони станут на-перёд, ті царі, шо майут войуватн, 
готуйуть сьа." —  Поуставали вони там вже, наготували сьа чйсто до 
войии, иовідайи до нео кінь: „Йак будим гнати, над дорогойу стоййт 
криж, фіґура — жи-би-сь злапау сьа за ту фіґуру, уона сі>а лехко вийме"...
— Злапау сьа за ту фіґуру, вйньау і пре биз ньічоо, шо може кінь ви
скочити, без войска, без ньічоо. Йак ті угльанули, жи той пре с крнжом 
с таким велйким, конем, і так йак вітер жине на тому коневі, пригони
блйсько них, ті угльанули, поук.іьакали і чакн фсьі поздіймали, зачали
сьа Богу молиш і новідайут ті дарі, лей: „То йист сам 1’бсподь Бог"... 
І забрали сьа так на-зад, кнрт-айх, так ньіц, ни було войнп (вйдьіли 
силу...). Йак вже по тім усьім вирнуу сьа иа-зад, отновідайи до него 
кінь, жи: „Знайиш шо, жи типёр уже миньі приходи смерть... Йак йа
-  каже — згйну, возьмй мене спали і тоо іюпілу возьми сибі ф ху-
стйнку : шо ти сибі загаданій», то так тибі буди"... — І вже кінец —
нех вонй ше жийуг до котрого часу.

В ід  А н д р у х а  К р а в і ц к о г о  з а п и с а н о  в с е н т н б р і  І894 р.

П а р а л е л і :  А ѳ а н а с ь е в ъ ,  Народныя русскія сказки IV, 207—208; S. 
G r u n d t y i g ,  Diinische M archen II, 2—28. І .  Ф.



21. Дуб-береза і его подорож до сонця.
Буу Господар, ни мау дьітйй та й нрішьау сибі наймита. Та й той 

наймит пойіхау до льіса ио дрова та й знайшоу хлопцьа; та й прийіха^ 
до дому, сказау Господареві, а Господар казау, жи-б пішоу привіу. Та 
й пішоу, нриньіс (бо то маленькій буу) та й охрестили йиго „Дуб-береза", 
бо буу межи дубами Й межи березойу. Те й він ходїіу до школи те й йиго 
називали „Дуб-береза". А він казау: „Иа — кае — ни буду ходйу до 
школи, бо миньі ’мпьа далй-сьте паскудне." Те й к ае: „Йа йду снбі у сьвіт." 
Те й пішоу у сьвіт та й знайшоу коньа те й сьіу на коньа те й йіхау. 
Те й й ід е : гора з горойу бйить сьа дужи. Та й перейіхау за ті горн 
та й каже: „А, йак сьа майиш, Дуб-берёза, а де ти йідеш?" —  Каже: 
„До соньцьа переконати сьа." — Каже: „Спомйанй за мене:, доки 
ми будем сьа так уже бйти?" —  Та й йіхау дальі, без море, та й рйба 
везла кіпец на сибі земльі, та й вона каже: „А, йак сьа майиш, Дуб- 
берёза! Де ти йідеш?" —  Те й каже: „До соньцьа переконати сьа." —  

/Та й каж е: „Спомйанй за мене : доки йа уже буду ту зёмльу на сибі 
возйти?" — Та й йіде дальі, зноу мелник вибігайи. Та й каже: „Иак 
сьа майиш, Д уб-берёза? Де ти йідеш? —  А вій каже: „До соньцьа пе
реконати сьа." — Він каже: „Спомйанй уже зноу за мене: йа на штйри 
каміньцьі мельу, а не майу часу кавалка хльіба зьісти." —  Та й він 
йіхау, прийіхау гет до соньцьа того переконати сьа. Те й там спдьіла 
■гака стара баба у залічу (то йиго мати, того соньцьа) та й та мати 
каж е: „А чого ти прийшоу-ісь ? Бо йак мій син прийде, то тибе йіднйм 
волоском спалйт." — Те й він нрийшоу, той син, та й вона каж е: „Та- 
кйй миньі йіден сон енну сьа, жо гора з горойу бйить сьа." Та й каже 
по-тому: „Миньі такйй другій соп снйу сьа, жи риба на собі кіпёц зем- 
льі по моровп вози." — „Доти не перестанете сьа гора з горойу бйти 
сьа, аш поки межи собо'ну кого ни забіій"... Те й він зноу: „Рйба — каже 
—  доти тейі земльі ие скйпе, доки кого на собі не перевезе без море."
■— По-тому каже: „Миньі сьа такйй сон енну сьа, жо мелник мёле на 
штйри каміиьцы', ни мани часу хльіба зьісти." — Та й вій каже: „Він 
майи дванайцьіть псіу, оже йак дасьть тим дванаііцьіть псам пёрши йісти, 
допіру буде мау час сам зьісти." — Те Й той йіде на-зад, дйвить сьа 
*— мелник вибігайи. Каже: „Иак сьа майиш, Дуб-берёза?" —  Каже: 
„А шо-ж там, спомньануу-ись за мёни?" —  А він каже: „Сномйануу. 
Він каже, жи ви майпти дванайцьіть псіу, ни хочити йім дати йісти. 
То йак дасте, то й самй будети мати час зьісти." — Те й він прийіхау 
до мора, та й рйба каже: „Йак сьа майиш, Дуб-берёза?" Та й каже:



„Спомньануу-ись за мене?" —  А він каже: „Спомньануу." Та й каже: 
„А шо-ж казау?" -  Він каже: „Качау, йак перевезеш кого без море, 
довіро скинеш." —  Те й вона кае: „Сьідай, йа тебе перевезу." —  Те 
й перевезла те й скинула зара ту земльу с себе. Ну, та й йіде дальі, 
та й гора з горою бйить сьа так — ни ма йак перейіхати. Та й пере- 
скочву без них те й стау на тамтім боцьі; та й вонй каут: „Йак сьа
майиш, Дуб-берёза ? “ — Та й каже зноу: „Йак кого меже собойу за-
бйите, то допіру перестанете сьа бити." — Вовй каут: „Жи-б ми були 
знали, то мй-би-сьмо були тибе забили"... — І прийіхау до цысара і кае 
ц ьісар: „Йак ти такйй, переконау сьа-сь до соньцьа, так — кае —  
будеш брау мойу дочку." —  Та й каже: „Ну, йа буду брау“... „Але 
перше скупались сьа у молоцьі ше." —  Та й дуже закипіло молоко та
й він думау, жи уже йіму буде смерть. Те й той кае: „Чекайте, йа ше
піду на свого коньа подйвльу сьа“... — Та й іде до коньа та й плаче. 
Та й каже: „Дуб-берёза, чого плачеш?" — Те І  той каже: „Йа майу 
сьа у молоцьі купати нйнька." — Та й каже: „Поведи мене до водй." 
— Той повіу до водй те й той шмат водй набрау у себе, те й привіу 
до тоо молока, зачау ньухати. Ну, та й підливау фсе воду, жи-би було 
зимньійше йиму, жи-би мау сьа купати. Та й фсе шчо скупайить сьа, 
то ше крашчій. Те й той скупау сьі, тей каже: „Ну, тепер нех вона 
купайить сьі." — Те й те молоко закипіло те й вона вльізла те йио 
шкварка з нёйі зробйла сьі. — Вже фсьа.

З а п и с а н о  в і д  Ю с ь к а  З а х а р ч у к а  в м а р т ї  1894.

Слабо розказаний і спутаний варіант казки про Марка Богатого і вандрівку 
до сонця, гл. N. І  отсеї збірки. Початок нагадує трохи оповідаия про Знайду-Крово- 
еумішиика (нор. М. Д р а г о м а н о в ъ ,  Славянски-тѣ прѣправки на Едиповата 
исторія, Сборішкъ на нар. умотворенія, т. II), а копець похожий на копець поперед
ньої казки. І .  Ф.

22. Вірний брат, що брата і братову вратував 
і черев те каменем став.

То було сибі два братй, йідён буу трохи мудрий, а другій трохи 
буу дурніш. Вйинц умер нім батько — мати, дістали сьі вонй самй. Йак 
дістали сьа самй —  ну : „ПІо ми —  кае — тепер будем робйти самй 
на Господарстві ?... Возьмім —  кае —  то пустьім у посёсийу"... І ну- 
стйли тёйи у посёсийу. — „Ходьім у сьвіт вандрувати, може ми знайдем 
шчасьтьа сибі, бо ми иа свойі батькіушчиньі ии можем сьа рожжйти",.

Етнографічний збірник, т. І. Ь



От ідут вони, йдут, ідут, вже захапуйи йіх ніч. Захаітуни йіх ніч, йаку- 
рат здибайут таку маленьку хатинку. „Будем ночувати там“... От нрихо- 
дьать — ни ма у ті хатйиьцьі і-но тілько йідна йідшім дьіучина. Пові- 
дайут до н ей і: „Добрй-вечір т и б і!“ — Она вітказала: „Дай Божи здо- 
роульа!" —  „Може-б ти нас переночувала? Ми йи ігодорозьньі льуди"... 
Уна каже: „Йа би вас переночувала, але — каже — йа така убога ии, 
жи ии майу ньі шкорйнки хльіба, вас погодувати." — „Чекай —  каже 
—  йа майу пару ґрейцаріу, підй ти, мо’ ти зиайиш тут де куийти хутчі 
шо“... Пішла вона так на господу — на гостйньцьі господа була —  
взьала сибі три парі булок — вже йіх тройи буди — і взьала три се- 
лётцьі, то уже буди спраульати на вечеру йім. Ну, переночували вони, 
вже повечерали, переночували, пофставали рано, поумивали сьа і иові- 
дайут до ней і: „Ти йист така бідна сирота, йак і ми, може-б ми сьа 
с тобойу которий вжеийти?" — Она каже: „Йа така дуже йист убога, 
а ви прибрані — так йак уот панич, так йак уо шльахтичі, —  то миньі 
ни вальорно з вами"... Повідайи той старшій до лолотшого, кае: „Зиа
йиш ти шо, — йа йи трошки хитрійшій, а ти майиш меншу голову від 
мени, то жени сьа ти — старшій до молотшого каже —  то жени сьа 
ти із нейу, а йа — кае — буду штудеровати і буду гльадьіти, а-бй ми 
мали з-вітки жйти." — А той молотшій каже, хоть дурнйй буу, але мо- 
відайи: „Брате, ии йде так — каже — жи-би ти, старшій, ходиу за 
миоиу, молотшим, а меие-сь оженйу. Тілько — каже —  так іде, но Хри
сту сьватому: йак ти старшій йи, заужди тибі подобайи пёрши жинйти 
сьі, а йа буду при тибі так йако слуга, твій брат"... Ну, перебули вонй 
вже бес пару час і там от уусьо йім так Бог дайй, шо вони сибі за- 
мйшьльать, у ті хатйиьцьі. Ну, вже вони сибі раду майут: „От ідьім до 
ксьондзіу, чи то нам узвольать вже женйти с ь і“... — ГІрийшлй й аку- 
ратньі зарадили сьі сьвашченникіу, вже то так трафили, добре йім: пішло, 
жи віт першого разу сьвашчённики лад зробйли так йак майи бути. 
Взьалй вопи шьльуб сибі, от Бог дау ніч і нольагали спати. Польагали 
спати, повідайи той старшій брат: „Брате, льагай — кае — ти з Літ
ного боку коло мёйі жінки, а йа з друоо боку." -  Отновідайи той мо
лотшій бр ат: „Ни приказуйи так Бог, шо-б ми так льагали, бо присьа-
гау ти йійі і Богові. Ти льагай спати, а йа засьвіч^ сьвічку і буду сьа
Богу молйти"... Він засьвітйу сьвічку, молить сьа Богу, —  прильітайи 
птах і кае: „Цару-царйце, ти спиш, ньіц не чуйиш: за тобойу дуже
велгіка кара іде. Але хто те учуйи і свому камратові скаже, ио кольіна
каменем стане." — А той брат сибі сидйт і читайи тёйи і то усьо чуйи, 
жи так той птах говбри. Прибудйу сьа той брат і повідайи до н его: 
„Брате мій коханий, дльа чого ти уже ии льагайиш спати?" — „Йа 
ішчё сьа вйспльу." Иоложйу сьа він спати, переспали, иоуставали раио,



вварйли еьньідатн сибі, посьиьідали. —  „Ото — повідайут — будим сьа 
ми вибирати вже з-віци дальі ф сьвіт, бо й тре нам заробйти на шко- 
рйнку хльіба." — Але йдут вонй, ідут вонй, йдут — захопльуйи йіх 
уже полудепь то, обід. От, йак то в дорозьі чоловік, то там вонй сибі 
мали таку машйнку, раз-два звинула сьа вона і зготувала уобід. Ну, 
йак вони поуобідали — „Забираймо сьа зноу, ідьім дальі вже, поки ше 
часу стайй нам." Вандруйут вони, вандруйут, вже й захапльуйи йіх зноу 
ніч. ІІриходьать, зиоу така маленька само дуже уубога хатинка, ни ма 
ньіц у ті хатйньцьі, стойала пустйяьа. Ну. той старшій к а : „Будем тут 
ночувати." — Там зноу йако йіго жииа розложйла вогонь, звинула сьа 
сьудй-тудй та й вечеру зготувала, повечеряли те й зноу той старшій 
брат повідайи до молотшого: „Льагаймо фсьі три на йіднім лішку." — 
Повідайи той молотшій брат: „Ни йист то так ладно нам —  каже —  
ни буди Господь давати нам ньічо. Льагай ти сибі зі свейу жонойу 
в лішку." —  Ну, польагали вонй, порозберали сьі, нольагали в лішку, 
той молотшій брат засьвітйу сибі сьвічку і взьау кнпшку, зачау сьі дуже 
Богу молйти. Прильітайи птах, сьідайи на укреньтьі (плотьі) і повідайи: 
„Цару-царице, ти сниш, ньічого ни чуйиш. За тобойу дуже велика война 
йде. Але хто те учуйп, а свому панові скаже, по нсійас каменем стане."
•— Дуже братові великій жаль зробйу сьа і зачау плакати. І іірибудйу 
сьа брат iiuió той, жи спау в лішку ж жонойу, і повідайи й ім у: „Брате 
мій коханий, шчо ти так тужиш'? Може ти того тужиш, жи йа сильу зі 
жонойу ? Іди, йа —  каже —  уступльу сьа, а ти льагай із мейу жонойу 
на льішко." —  Він каже: „Брате мій коханий, ни нриказуйи Господь так, 
шчо-би йа с твейу жонойу спау, і ти Богу нрпеьагау і йійі, бо то йист 
жона твойа сьльубна, жн-п тибі на нерешкодьі бути"... Ну, льіг він 
спати, заснуу. Дау ІІан-біг день, поуставали рано, зготовала сьньіданьа 
йім, посьньідали. — „Ну, забераимо сьа дальі, в дорогу йдьім!"... От 
ідут вони, йдут, йдут, нахонльуйить сьа вже час, обід, дваиайцьата — 
розложйли воші на дорозьі сибі вогонь і зготовили раз-два сибі обід. 
Поубідали, заберайуть сьа, ідут уже дальі. Ідут, ідут, захапуйи вже й ніч 
йіх. Приходьать вони зноу до льіса і йакурат зноу так трафили таку 
хатинку маленьку, йак бес ті ночи ночували. Повідайи той старшій брат: 
„Тут будем ночувати." Ну, взьала вона, запалила ф пййцу, зварйла ве- 
чёрати, повечерали, та й проси йиго брат: „Брате мій — ка — коха
ний, шо ти ? Чи ти — ка — йи на вартьі коли нас, шо ти уже третьу 
ніч ни хочпш спати?"... — „Ти сибі льагай, а йа засьвічу сьвічку і по- 
мольу сьа Богу." — От, сидйт він, Богу сьа моли — прильітайи птах, 
сьідайи иа окрёньтьі і повідайи: „Цару-царйце, ти спиш, ньічого ни 
чуйиш. На TÓóii дужп вилйки нпшчасьтьи спадати майи. Але хто те



фчуйи, а свому панові скаже, то цалком каменем стане.“ — Прикида- 
йить сьа брат та й уповідайи до него: „Брате мій коханий, шчо ти нас 
так жалуйиш ? Ии уже третьа ніч, ти нас вартуйиш... Положи сьа сибі 
уже і спочивай!11 — А він отповідайи: „Йа ішче сьа вйсіїльу.11 —  От 
кури заділи, йакурат дванайцьата, він загасну, положйу сьа. Ну, дау 
Бог день, вій кае: „Фставай, жоно, бо вже майим день." —  Фетала 
вона, зготовала сьньіданьа. „Вже забераймо сьа, дальі вандруймо!“... 
Вже три ночи в дорозьі... От ідут вони, йдут сибі, акурат дйвльать сьа, 
—  вже сонце так, доходит дванайцьата — розложили сибі уогонь, там 
жина звинула сьа сьудй-тудй, зготовала уобід, поуобідали. — „Забераймо 
сьа дальі!" Вандруйут і вже то вони змагайут так хутчі. — „Мо’ то 
ми дійдем до такоо, де місто йи альбо шо-сь 11 Бо то чоловік, знайите, 
в дорозьі загибайи... О, приходьать на-ніч аж до йідноо цара. „Може-б 
ви нас приньали на ніч?" - -  „Н у —  ка цар — добре, йа йіднако дьі- 
тйй ии майу, то йа вас прийму так йак за свойі дьіти11... Али дали йім 
окрім такйй покойпк, а ф тім покойу була зміна. Була змійа і йак вонй 
польагали, і та змійа хтьіла йіх зьісти. Польагали, а той брат просит, 
к а е : „Брате мій коханий, льагай — кае — ти з йідноо боку, а йа 
з друо боку"... —  ’Ніру ті польагали, а він взьау, льіг сибі під лішком, 
той дурний брат. Польагали, той на лішку, а той під лішком льіг, але 
у тім покойу другім буу такйй сторож. І та змійа ио прийшла до них 
і йак хтьіла так йіх разом обох укоукнути, а той с-під лішка йак мау 
меч, йак фтьау, так фсьі сьім голови разом зітьау, від йідноо разу. Йак 
зітьау голови, ну, ’піру сам у свойі голові радить сьа, де то подьіти йі... 
Взьау, зірвау помостйну і фсадйу ту змійу під помостйну, а с тих го- 
лоу вйрізау сьім йазйкіу. ’Ніру дйвить сьа, на пітлозьі дужи побрйскана 
кроу. Засьвітйу сьвічку, то чисто підлогу стирайи, жи-би вони поуста- 
вали, ни польакали сьа. Але дйвить сьа: на йиго братовій так йак вій 
зітьау —  біла сорочка, і побрйскана кроу була. І вій взьау, схилйу сьа 
сибі так — вона лежала віт сьтьінй —  він схилйу сьа і взьау йазйком 
ту кроу зачау злизувати. Той сторож черес той кльуч. де то дзьурка 
йи у дверах, і дивйу сьа на тойи. Н у, вже то він поробйу то, чисто по- 
пратау, загасйу сьвітлу і сам положйу сьа спати під лігако. Поуставали 
рано і той сторож пішоу до цара, жи такйй, жи з ним буу, чирес него 
брау сьа до його жінки. Ну, рано поуставали, викладайут, цар, жи-би 
буу баль... справити баль. По тім бальі будут йиго тратити, йиго брата. 
А той брат уу іім ни знау ньіц, жи спит. О, росписали по різьньіх ца- 
рах, жи-б сьа позйіздйли на той баль. Позйіжджали сьа, сильно пань- 
ства, царіу і спраульайут сибі той баль, — то йіх так йак вінчати буде 
уже той цар. Йак онй там позасьідали за столом, зачинайут сибі там 
різьньі ради робити. Вже йіх поблагословйу той цар. Йак йіх поблаго-



словйу ті й кае: „Ну, тепер ви так йист, йак мойі рідні ды'ти, дайу 
вам свойй царство, в вік віка.“ — Приходи той локай, вже по фсьім, 
і повідайи йім: „Йа вас, панове госьтьі, пирипрошайу, буду йідну вам 
каску казати: шчо вій брау сьа у ночі чирез него до йиго жонй.“ А 
той повідайи, брат йиго: „Ни може так бути — каже. — Вій мене віт 
фсьакопі біди ратуйи, — шчо-би він брау сьа до мейі жінки!"... Ну, та 
й допіру вже там судьать й іг о : такі смерть тре вробити йіму, тому мо- 
лотшому братови... А той брат оповідайіі (шо йіму майи бути смерть): 
„Шчо йа із цим почував-ім по льісах"... Але каже так: „Вже мииьі 
фсьо ййдио, чи мене будити вішати чи різати, фсьо йіднакоуо 1“ Зачау 
він казати, йак першу ніч ночувау, .жи дуже велике нишчасьтьа на него 
чикайи, на брата і на жону братову. Йак він то росказау — но колына 
каменем стау. ’Піру зачинайи росказувати другу ніч йім, — а ті усьі 
сидьать і слухайут, ті царі і ті госьцьі, — шо на него дуже велйка 
война майи бути, на йиго брата. Вже стау по пойас каменем. За трётьу 
ніч, йак прийшло вже на третьу ніч, то йіму казау, шчо йиго змійа 
і йиго жону майи зьісти... Але допіру ка так: „Йа вам то усьо покажу, 
то тепер мппьі смерть ізробите"... Винмайи тих сьім йазйкіу із білоні 
хустинки і кладе иа стольі; положйу на стольі і шче пішоу, вйньау тих 
сьім голоу с-під підлоги. Йак вйньау тих сьім голоу с-під постельі, і до
піру отповідайп йім, шчо то йіх мала бути смерть — і стау сам цалком 
каменем. Йак стау вій каменем, та й вже він... вже ни майут йіму жа- 
днойі смерти ше робйтп. Дупіру ті фсьі радьать, жи йиго тре поховати. 
Але йиго брат повідайи: „Н ьи!“ — каже. Йак він так стау каменем, 
то він стойау сьім льіт, у тім кутку у покойу — ии хтьіу йиго ньіґде 
ховати. Але за сьім льіт ішла йиго жопа, братова, і зачипйла сьа за 
него, йиго звалйла. Йак йиго звалила, він фстайй і каже: „Ай ай-ай! 
але ш то на сиау д оуго ! Чо на тілько сп ау?“... Тупіру вонй сибі цар
ствовали вже а-ж до смерти.

В ід  М и к о л и  К р а в і ц к о г о  з а п и с а н о  в с е н т н б р і  1894 р.

Паралелі гл. G r i m m ,  Kinder- und Hausm ilr Ішп І, З і— 42 (з іншим початком); 
B a s i l e ,  Der Pentam erone II, 116—134; H a l i n ,  G riechische und albanesische Miir- 
chen I, 201—208. І. Ф.

23. Заздрісна мати і еї дочка цариця.
Була удовйцьа і мала дочку так-же уже г.п.у, шо уже було час 

давати за-муж. Али-ж йакі прийшлй кавалы'ри до старойі, то йак поди



вили сьі на дочку, то — бо та йі дочка була дужи файна — і кажи 
так, котрий прийшоу, т о : „Дайти — кажи — свойу дочку за мени, бо 
сьі мньі лы'пши —  кажи — дочка сподобала, йак стара павьі, ньі-би 
йак мати йійі." — І допіру та мати була на свойу дочку лиха за тойи, 
жи мати хтьіла йти за-муж, а чириз дочку ни могла. Вона заужди, та 
дочка, йіхала на спацер сибі. Од-жи-ж казала та мати йійі до льокайа, 
каж и: „Ти йак иідиш з нейу на снацнр, завези йі так у льіс далеко, 
шо-би йа йійі не видьіла вййнци. Йійі забйй там у льісьі, і привези 
мены праву руку з нейі, відріж, і добудь сёрци... привези миньі такйй 
знак Бо йа шче сама молода — так каже мати —  бо йа шче сама піду 
за-муж, а через иьу не можу." — Так казала до льокайа та йійі мати. 
А покойова почула тойи, шчо до льокайа мати казала, шчо-би вій йійі 
стратиу, і душ'ру сказала ті паньньі. Вййіхау той льокай з нейу ва спа
цер, далеко в льіс. Йідут та й йідут, та ианна с тим льокайом. Каже 
панна до льокайа: „Шчо то такёйі, жи ми ньіґди так ии йіхали далеко 
на снацир у льіс, а-ж нйньки?“ — „Шче — кажп льокай —  шче пойі- 
демо кавальчик, то сьі паньньі так здайй." — Взьау льокай завернуу 
уже бричку, далеко у льісьі, і дупіру кажи до панни : „Знайити ви шчо, 
йа вам майу зробити смерть тутай." ■— Стала вона дужи плакати і йіго 
просйти: „Иа йи шче така молода, йа шче хочу жити у сьвітьі!“ - -  
Шкода тому льокайові сьі зробило за тейу паннойу. — „Йііґ-жи буди 
—  так кажи льокай —  шчо йа майу привести із вас знак, праву руку 
майу відрізати і серце добути іс панни." — Стала панна ішчё дужши 
плакати і йіго просйти. На той час литьіли пси лысом. Він взьау стрільбу 
і застрілиу йідного пса і того пса роснорбу і добуу з неуо серце, іс 
пса. „А — каже — а ви, панно, мусите дати руку відрізати, на знак 
мушу привести. Сёрце буди с пса, значйт собаче, а руку відріжу і скажу, 
шчо йа панну забйу, йак прийіду до дому." — А йійі руку йак відрі- 
зау, і вна сибі пішла, а він пойіхау до дому. Т у руку йійі завйазау 
кальіку, прийіхау він то... і привіз той знак уже до дому і ноказау йійі 
матері руку і серце. А та йійі мати бали, жи йійі рука, і серце то не 
могла пізнати, чи то йист з нейі, чи то йист йакё. І дала льокайові віру, 
шчо він так йійі забйу вже. І поньухала мати те серце: „ГІсьа креф — 
каже — она псем смГіирдзьала!“ —  І уна сибі так йшла, йшла лысом, 
так зайшла а-ж у другий край, а-ш під йіден оґруд такйй, йідного кру- 
льа, де буу дуже велйкій сад. І знайшла сибі таку лііпу дуплаву піт 
тим оґродом і там сибі сидьіла у ті лйпі, та панна. А там, ф тім оґро- 
дьі дужи було досить йаблок, і уона, ни мала шчо йісти і ходйла сибі 
до оґроду но ті йапка, зробйла сибі таку... піткопала сьі ніт той паркан, 
тейу двьуройу ходйла до тоуо оґроду і зберала паблока. Але там буу



оґродньік, жи то догльадау тоуо оґроду — і він шчо прийди рано до 
тоуо оґроду, піт каждойу йаблонейу значит лежать йаблока, а тоуо 
блйсько паркану, піт тими йаблоньами ни ма йаблок, шо вже хто-сь зби
рали, так оґродньік пізнау. І взьау, засьіу у ночі, хто то такий зби- 
райи йаблока? І злапау ту панну, шчо без руки. Але вона була дужи 
файна, подобна така... — А той оґродньік служйу у крульа, і той круль 
мау сина і' той син, той панич, тоуо оґродньіка... обидва льубйли сьі 
сибі. І той оґродньік йі тримау, ту паииу, бес кілька день і взьау, ска
зау тому паничеві. Каже: „Йа... шо йа скажу!" —  так оґродньік. „Йа 
злапау дужи файну панну у оґродьі." — Кажи той крульіу син: „Ііо- 
кажй сьуда йійі!" —  Йак йіму оґродньік показау, дужи сьі тому спо
добала тана панна. Він взьау ту панну і з оґроду с собойу до покойу 
і так йі тримау у тім покойу свойім, де сам мешкау, шчо навіть йиго 
родичи ни знали, шчо вія ту панну мапи. Шчо він значйт пиу йідну 
каву сибі порцийу, уже nó-тим казау покойові нести дьві, і так сьньіда- 
ньа і обід, шчо пёрши йіу йідну, то уже по-тім дьві сибі казау прино- 
сйти. І  та сьі покойова чудовала, але родичам не споминала, жи вона 
дайй дьві порцийі, а він йійі тримау у шафі, у свойім покойу. Понесла 
уона раз обід і шдгльанула йійі, шчо уона йист у шафі, а-сь сьі сама 
фтьішила, шчо йист така подобна нанна. Але просиу покойовойі, шчо-би 
уона ни казала йиго родичам. То так тримало биз рік, шчо він йі три
мау, а родичі ни знали. Вже йиму сьі було чає і жѳнйти. Кажут йиго 
родичі: „Женй сьі вже сйну, де-сь тре тобі шукати панни." —  Каже 
він до свойіх родичів : „Шчо йа вам скажу ? Иа вже майу ванну собі 
у свойім покойу, уже-м... шукати ньіґде не буду другойі." —  Каже до 
него, родичі: „Покажй-ж но йійі." —  Він йійі тримау без рік, і та
рука йійі зйросла друга. І йак ті сьі родичі иодивйли на ту панну,
і так-жн сьі йім сподобала, родичам. — „Де ти йійі взьау, тёйі панни?"
— „В о'ґродьі-сьмо йійі злапали, але вона сьі меиьі дуже сподобала."
—  Кажут родичи: „Ну, йак сподобала сьі тибі, то бери з нёйу шьльуб."
— Зробили уонй висьільа й взьалй шьльуб с тёйу наннойу. І стала 
война у другім крайі і він пішоу там на поміч, а йійі зіставиу при 
свойіх родичах. 1 уна заступила у цьйнжі, вже від него, і nó-тим, йак 
він ше там буу на войньі, мала уона два хлопцьі, були близьньуки. Ті 
йіго родичи були на ньу лихі чого-сь і написали уонй до него, ш чо: 
„Майи пса і кота твойа жінка." — А то ни була нрауда, но тілько два 
хлопцьі, а написали, жи пса і кота майи. ІІіслали той лист а-ж до него 
на войну, шчо с тим робйти, чи то потратили йійі, бо нам стид, чи шчо 
с тим робйти? А він вітниеау: „Нех буди, шчо хочи, то то йист мойй, 
мойі дьіти. А -ж  йак йа до дому прииіду, нех йа то иобачу." —  І по-
дау лист післанцеви і той післанеп ньіс уже від него а-ж до йиго pó-



дичіу і захопила йиго ніч, того післаньцьа, шо він пішоу с тим листом, 
і треба йіму ночувати так у силы. Акурагньі трафиу той післанец на 
йійі магер, шчо йійі казала стратити. І питайить сьа йиго тайа наньі: 
„Де ви так ходили?" — „Іду з листом піт пана, крульа" — так каже
післапец той. Взьау він, той післанец, заснуу, бо сьі змучиу, і взьала
той лист пиричитала і вже догадала сьі, шчо то йи йійі донька, і взьала 
написала той лист, пириписала йінакше: „Стратьте йийі і тійі дьітир бо 
навіть ни хочу то слухати." — Той післанец приньіс той лист до йиго 
родичіу; йак ті родичи пиричитали, шчо: „Пйше наш син вітам, шчо-би 
йійі стратити і ті дьіти." А  то не була прауда, вій написау добре, але 
тайа наньі переписала кйпско. Та й родичи —  кажут: „Ну, то треба 
йійі стратити. Йак наш сии пйши, то ми йі так зробимо." —  Але та 
покойова дуже йійі льубйла і то слухала, шчо йійі родичи кажут стра
тити, і сказала ті паньі молоді: „Паньі мойа, шчо йа вам скажу! Шчо
написау ваш пан, жй-би вас стратити і ваші дьіти. Али йа паньі то
кажу, бо миньі дужи шкода паньі." — У ночі, усьі позасинльалн, та 
наньі молода взьала ті дьіти, ті близьньукй, і фтьікла: „Йак миньі майи 
бути смерть і мойім дьітьам, то треба тьікати." — Пішла уона сибі да
леко в льіс с тими дьітьмй. А вій йак йшоу йійі чоловік на войну, то 
мау два, перстёиьі і таку хустйнку злотими лытерами і зіставиу йі дома 
йіден перстень, і ту хустйну передер на двойи, дау йійі половйну, а сибі 
взьау половйну тейі хустйии: покйнуу йійі такйй знак, бо він йійі дужи 
льубйу. Він новертайить сьі на-зад з войни — уже ни ма дьітйй, а-ньі 
йиго жони. Питайить сьі він там свойіх родичіу: „Де ви йійі подьіли 
і мойі дьіти?" —  „А на шо-ж ти писау до пас, жй-би йійі стратити 
і дьіти ?“ —  „То не прауда — так каже той — йа писау до вас : нех 
буди, шчо хоче, то ие робіть йійі ньіц." —  „Ми-ж йійі не робйли ньіц 
—  так кажут родичи до него —  а уона забрала дьіти і фтьікла від 
нас." —  „Мусьіла вона тьікати, йак ви йі хтьіли стратити ! Не ма мейі 
жонй і мойіх дьітйй, то йа іду від вас у сьвіт на-зад і буду ййі шу
кати." — Взьау він сибі с еобойу льокайа, набрау сибі йідзеньа і так 
фсього, а-бй він мау на рік за чим у сьвіт йіхати. І вййіхау иьіби сибі 
у дорогу, свейі жінки шукати. Йіздиу він без доугий час по селах і по 
містах, і не міг йийі де знайтй. Шче стау йіхати льісами. Йіхау він 
льісом так-жи доугій час. Йіде він так дорогойу, льісом, али бу така 
ланьа, така... ньіби дзьвір такйй, али уона сьі дот л а  так йак корова, 
і пасла сьі на’ дорогойу, тайа ланьа. І він йійі хтьіу застрілити, ту ла- 
ньу. Вона узьала, стала утьікати, шче так кавалок у льіс від дороги; 
віп за нейу стау ітй, де уона сьі подьісьть. Аш прийшла уона і сховала 
сьі у таку нуру, була така гора, у  ті горі така там йама б^ла, і та 
ланьа т^дй увійшла. Він сибі мисли: „Піду йа туди, до тейі йами, по-



ДИульу сьі.“ І вона там була, та йиго жона і с тими дьітьмй. Так сьі 
уона с тѳйу лавину присвойіла, шчо вона йі дойіла так йак корову, 
і тим молоком жила і йійі дьіти. Але йак та ланьа туди увійшла, і він 
пішоу за нёйу, і воиа йиго пізнала, та йиго жінка, шчо там сидьіла, 
де та ланьа. Але фстидала сьі до него вийти, бо уже була така нагла, 
шчо з нейі одёжа ублетьіла, шчо на себі мала, Каже до него : „Мужу-ж 
мій, шчо ти тутай робиш?" —  так до него вітповіла, у  ті норі. Він 
вітповіу до нейі: „Хто-ш там йи? ходи сьудй, бо йа не можу тебе иі- 
знати, хто такйй?" — А уона до него відповіла: „Та-ш ти мій муж, 
а йа твопа жона!" —  Сказау він так шче раз: „Та ходй сьудй, бо йа 
тебе не можу пізнати!" —  Подала уона той перстинь йиму, шчо він 
йі иокйнуу у дома, і тейі половйну хустини: — „Йак не віриш, то иа 
знак!" — так уотяовіла уона. — „Та ходй-ш сьудй до меии!" — Дужи 
сьі він фтьішиу с того, шчо йійі вдйбау. —  „Ни вййду до тёби, бо 
ййздім дужи нагла, одежа з мёни ублитьіла, бо йа уже доугий час тутай 
мешкайу, в ті порі." —  Зьау він с сёби одёжу скйиуу свойу і нодау 
йійі: „На, уберй сьа!" — Убрала сьі она у йиго одёжу і допіру вона 
вййшла до него. І дуже сьі вія фтьішиу с того, шчо вже свойу жону 
здйбау і свойіми дьітьмй. Узьау він йійі иа брйчку на свойу і тих два 
хлолцьі, шчо булй з нёйу і дужи з велйкойу хьйньцьійу йіхау до дому, 
до свойіх родичіу иа-зад. Прийіхали уже оий до дому, до своуо палацу. 
„Снраумо тепер баль такйй велйкий, роспишім по цалім крайу такі ґазети, 
шчо можи на тім бальу будут с твёйі фамільійі і з мені." — Справили 
уоий той баль, багацько народу було па тім балы с цалого крайу. Стала 
уона казати межи тими усьіма госьтьами: „Шчо робйги такій матері, шчо мати 
казала дочку стратити, бо хтьіла йти сама за-муж, а дочку сгратила?" —  
Обзивайить сьі та маги йійі, шчо йі казала стратити тому льбкайові, завести у 
льіс... шчо той льокай приньіс знак... Та мати пи сподьівала сьі, жи то йист 
йійі дочка, бо та йійі рука уже вйросла друга, шчо ййі казала відрізати, 
а то акуратньі була йійі дочка. 1 кажи так дочка: „Шчо такій матері 
робйти за тейі?" —  Кажи так мати: „Пайове госьцьі! нереирашайу вас, 
шчо буду казати — взьати таку матьір, привйазати оґирові до фоста 
і пустйти у чйсте поле!" — Так сама сибі мати засудйла; але воиа сьі 
не сподьівала, жи то йист ййі дочка жива. Трафила акуратньі на свойу 
дочку, і сама сибі засудйла таку тьашку смерть! Уже кіиец йійі.

З а п и с а н о  в і д  А н д р у х а  К р а в і ц к о г о  в ю л і  1894

В сїй казці спутані два мотіви: мати заздрісна на красу дочки каже в'і стра
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Lud III, 129; XIV, 69—72; G r i m m ,  K in d er-u n d  H ausm archen I, 237—246; А о а н а -  
с ь е в ъ ,  Нар. русскія сказки И, 240—2-М; X у д я к о в ъ , Русскія сказки I, N. 16; 111. N. 90;
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N o w o s i e l s k i ,  Lud ukraiński І, 245; G l i ń s k i ,  Bajarz polski I, 165; H a l i n ,  Grie- 
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24. Як швець чортовя записав ся а до неба
дістав ся.

Буу то Йідёи швец дуже бідний, вій не мау вітгш жйти; аде взьау, 
записау сьі злому духови. Та й йак він записау сьі, на двайцьіть і штйри 
роки, от прийшло, досить, жи він майи вже на тілько [оповідач показує 
рукою на горлі] фсього: і йісти майи т о  і пити майи, нодостатком фсього. 
Так йіму льуди завйдуйут, тому шеуцеви. От, пережив ін гойно сибі че- 
рес тих двайцьіть штйри лы'та, так уже скінчить сьа йіму ті льіта. Али 
іншу сьватйй Петро і ІІауло і Сус Христос, ішлй уонй усьі три і ніч 
йіх захопила, та й кажут до него: „Може-б ми у вас переночували?"... 
—  Але швец злому нітиисау сьі, то уже ни стойау у йіх ласку. Али 
жінка була дуже милосердна і доброй вольі) та й каже: „Та переночуймо 
ті льуде" —  до него. От, та й він каж е: „Ну, то переночуймо"... А.іе-ж  
Сус Христос зиау, жн він уже пітпйсаний злому, бо він усьі мйели знау 
йиго. І кажи: „То льагайти — каже — спати у іш'ші, у сгодольі"... 
Але жінка каже: „Треба тим льудьам дати вечерати"... —  От спражила 
уона молока і дала йім по скльаньцьі молока і хльіба по кавальчику. 
Вопй то повечерали і нодьаковали; на другій день поуставалп рано, то 
кажут: „Ш б-би вам. паньі ґоснодару, дарувати за тойи, за ті нічльігй?" 
Але вій каже: „Шчо ваша ласка"... —  А вони каут до него: „Ну, та 
шчо-ж би ви сибі жадали?" — А швец каже: „Йа-б сибі то жадау, 
жи-би хто сьіу на мойім стільчику, то жй-би ии устау, поки йа йиму ии 
скажу: устань. Друге: хто-би прийшоу у мій сад, а потрас мёйу слйу- 
койу, то жи-би ни поступну сьі, поки йа ни скажу. А третьи зиоу, жп-би 
хто прийшоу під коїш вікно, йак прййде, то жй-би сьі ии поступну, поки 
йа ни скажу". І ті далй йіму тойи і забрали сьі і пішлй. Ну, і иунтом 
вийшло тому двайньіть штйри роки, те й вже приходит злий по шеуцьа. 
Приходит та й каже: „Ну, ти уже знайти, жи ті льіта вййшли, жи ти 
буу запйсаний"... —  Але швец каже: „Ну, то прошу сьісти сибі на 
стільцьі трошки, аакйм йа повечерайу". —  Так злий той дух йак сьіу



иа стільцы, так той сидйт, швед повечерау, — той сидйт, крутит с ь і; та 
бо той злий каже: „Ну —  каже —  ходьхм!“ — Ш вед каже: „Ну, то 
ходьім, збираймо сь і“... — Та бо злий ии може устати. Та й він от си-
дйт, та й вже прубуйи, прубуйить сьі раз — ни може устати. Та бо
вже й дйвить сьі й прубуйить сьі другій раз та й каже до ш еуцьа: 
„Пустй мене!" -  А той каже, швед: „Йак ти ше миньі придоужйш на 
тім сьвітьі штйри роки, то... то тьі иушчу“... —  Каже злий до и его: „То 
придоужу тибі, ии буду тьі зачіпау штйри роки, али пустй-ж мене!" — 
Той пустйу.

ІІунтом жиу швед зноу штйри роки, гойно жиу сибі; але скіпчйло 
сьа йіму штйри роки, приходит зноу до него той шатан — але уже ни 
iiuióy до хати, тілько стау сибі під вікном. Та й каже: „Ну, шёуче, 
збирай сьі!" —  Каже: „Добре, добре, йа уже знайу сам, почекай" —
каже. Каже: „Нех йа новечерайу, та й — каже — будемо йти." — От,
за-кйм то швед новечерау зноу, той стойіт, стошт такй під вікном. Та 
й каже швед до него: „Ну, то ходьім уже!" — Вййшоу на двір, а чор- 
тйско ии може поступити сьі від вікна. Той клйче йіго, а той ии може 
ноступйти сьі. Та й просить сьі в него, каже: „Та-ж пусти мене живого !“
—  Каже: „Йак подаруйиш ше миньі шгйри роки тутай жити, то тибе 
путчу." —  Так він каже, чорт, до него: „Ше будеш жиу штйри роки, 
пустй мене!"

Ну, перейшло тих штйри льіта, ириходит зноу треть і й до него, уже 
той старшйй сам пришибу до него, кривіш той, жп на йідні нозьі. То й 
каже: „Ш еуче, ну, чому ти сьі ни збирайиш уже?" Каже: „Кілько-сь 
крутйу, то крутйу, а тепер збирати сьі мусиш ітй вже." —  А той швед 
каже до п его : „Натрасьім ми собі сливок иа дорогу!" — Кае: „Йа буду 
збирау сьі, а ти підй натраси, будим мали шо йісти." —  Йак стау чорт 
трастй слйукойу, трасе та й трасе та й трасе та й трасе та й бео тіе- 
рестаньа уже трасе. І  просить сьі шеуцьа: „Вже пусти мене, уже досить 
буде!" — Він каже: „Йак ти миньі усьо подаруйиш, то йа тибе пушчу."
—  А він каже до него: „Всьо тибі иодаруйу, иустй мене живого!" —- 
Та й швед каже: „Ну, то йдй собі!" — Та й злий той пішбу. — Али 
минуло тому ше рік чи два швец прожйу, два роки ше прожйу ио-тім 
те й номер. Йак помер, так він, швец, просто йде до неба. Але сьватйй 
Петро йио — вій йде у браму —  сьватйй Петро йиго за плечі та й 
не пускайи, кае: „Та ти злому духу пітписау сьі, де ти тут можеш 
вльісти до нёба?" — Али швец таки напёр сьі, такії форт, йак жид. 
Але пішоу сьватйй Петро до Ісуса Христа та й каже: „Господи Боже,, 
шо ми будем робйти с тим шеуцем?" Каже : — „Вій пітдисау сьі — 
каже — шатанови, а вій тепер хоче до неба — кае — доступйти"... —  
А Ісус Христос каже до сьватбго Петра, каже: „Та ти добре знайиш,



йак він нас пириночувау. ІІустй там йиго за браму, нех чоботи роби11... 
— (То колй-сь було прауда...). — I такйн способом швец прийшоу до 
царства небесного.

В ід  М и к о л и  К р а в і ц к о г о  з а п и с а н о  в м а р т ' і  1894 р.

П аралелі: C i s z e w s k i ,  Krakowiacy І. N. 116, 116, 118, 121; А ѳ а н а с ь е в ъ ,  
Нар. русскія сказки IV, 249; М. Д р а г  о м а н  о в ъ ,  Ма лор. nap. преданія и разеказы 
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25. Христова похрестщя.
Було двойи такйх стареньких, ни мали доуго дьітйй, nó-тім уже 

мали у старйх льітах дыучинку. І він такйй дуже бідний буу, жи ньіхто 
навіть ни хтьіу йтй за кумй. Та й він вже взьау, баба йі він, та й ідут 
обойи до ксьондза, вже ньіхто ни хтьіу йтй. Та й идут та й здйбали на 
дорозьі дыда старенького, та й він того дьіда просит, ньі-би за кума. 
Той дьід ни відмагау сьа та й вже идут фсьі трони, ідут, вже та баба 
і той батько і той дьід, фсьі тройи йдут. Али йдут та й здйбали паньі 
таку дуже файну; та й той дьід к аж е: „Просй тейі паньі, то уона піде 
за куму.11 А він сьа стидайи, кае: „Та де уона до мене піде, до такоо 
бідного!11 Той дьід каже: „ТНде, піде, но просй, то уона піде.11 — І він 
попросйу і вона пішла А то той дьід буу Сус Христос, а та паньі то 
пресьвата Дьіва була. Та й вже ухрестйли те дитиньатко те й вже йдут 
до дому; те н він йіх не кличе, тих куміу, до себи, бо ни майи до чого. 
Те й той кум кае: „Ну, то ми, куме, підем з вами11... Каже: „Чого-ж 
па вас буду клйкау с собойу — каже —  колії йа ни майу навіть шкі
рочки хльіба у дома11... — Н у він каже: „Не гризй сьа, ми так підем, 
а-бй-сьмо свойу куму відвідали і твій дім відвідали.11 — Те й вони по
приходили те й носьідали, той кум сьіу і та кума, коло стола посьідали, 
те u він каже, той кум, до тоо своо кума: „Біжй-но до комори, може 
там де-шчо майиш, то нас приймеш —  каже —  трохи.11 — Він каже: 
„Куме мій вірний, чого на піду до комори, коли у мойі коморі ни ма 
ньіц, хоць розвалй йі, то ни ма ньіц, ньі крйшки, ньічого11... —  А він 
такй йго учевйу сьа, каже: „Біжй-но, біжй, там шо-сь йи11... — Та й пі
шоу кум до комори, а там усьо йи, шчо душа забагне, у коморі, на усы  
боки: і хльіб бохонцьами і коубаси і мньасо і усьо, шо душа забагне, 
шо потреба, то усьо сьа у коморі‘напоунйло, ііоуиа комора... Те й він 
сьа з-разу трохи зльакау, трохи зрадувау, жи то так перше ньіц не було; 
а nó-тім взьау уже, нарізау тоо мньаса, кобас, те й приймау сибі тіш 
кумй. Ті й вонй... вже він йіх приймау, вже сьі найіли досить, та й той



кум каже: „Ну, тепер-би-сьмо випили або вина, або пива піеьльа того 
йидзеньа"... — А він сьа зноу скрйвиу, жи пи майи ґрейцара, жи ии 
майи за шчо принести [колй-сь добре було: Сус Христос ходйу по землы', 
за кума буу!...] Каже: „Біжй-но до комори, там де-шчо надйблеш випити" 
— той кум сказау до него. Та й тон кум пішоу, але дйвить сь а : стойіт 
піубочок пйва і вино у бутельках, усьо, шчо душа забагне, у коморі. 
І вонй уже сибі ианйли сьа і куму свойу покармйли, і вже по-тім поси- 
дьіли сибі, подьаковали, і па вітходьі каже той кум, Сус Христос: „Иа 
тибі уже, куме, йакйй-сь подаруночок дам, ті свойх похресницьі"... —  
І ньіц він ни дау, но березовий прутик, і каже: „Вона... вона буде тибі 
дуже спокійна, ньіґди ии буди плакати — але будеш йі бйти тим прути
ком, ньіґде, ио по чйколотках"... Каже: „Ти ии будеш мати шчасьтьа 
за нёйу, но до дванайцьіть льіт, а по дванайцьатох льітах ти йі про- 
дасй."

От воно так собі росло і дуже спокійне було, та дитина, ньіґди ии 
заплакало, таке спокойни було, жи ньіґди ни заплакало. От так вже бес 
пару льіт воно росло, росло і пьіґди ни заплакало, таке добре було. 
І вонй сибі за пару льіт нагадали за той прутик, жи то той кум дау, 
вонй йіго положйли де-сь були, те й вона кажи: „Ти, чоловічи, гльадй-но 
того прутика, шо той кум нам д ау“... Те й він найшоу той прутик де-сь  
на полйцьі, де-сь буу заложйу на полйцьі, і ватьау ту дитйнку по чйко
лотках і воно зачало плакати грішми. Дуже сьа зрадувау тим і шо раз 
уже по трошки ту дитйнку биу і уоно ycó йіму плакало грішми; і він 
до такого майонтку дійшоу, жи йіму а-ж льуди завйдували. Вже йак дій- 
шоу дуже до майонтку, зачау сибі такі палаци муровати, такі мури роз- 
майіті, палаци, такі домй, —  а уже ті дьіучиньі ньі-би кінчйу сьа два- 
найцьатий рік, уже йшоу йі дванайцьатиії рік. По-тім йак зачалй йіму 
льуди... на него зьіпати, на него нарікати, далй йиго до цьісара, жи він 
сам гроші робит. Дуиіру цьісар зйіхау до него зі свойіми міньістрами 
і хтьіу йиго гарештуватп, ньі-би фсьі говорйли, жи він сам гроші робит, 
жи він такйм дуже майучим стау, ньі-хто не знау, шо то сьі стало. Та 
й вій взьау ту дитйнку, — вже дьіучпна була, уже дванайцьіть льіт йі 
стало, уже дьівошка була, — він йак ту дьіучину поставну на-серед 
хати, йак затьау ні тим прутиком, йак вона зачала плакати тйми грішми, 
то сьа так сплакала по боки тими грішми, таку купу наплакала тйми 
грішми. Той цьісар йак на то подивйу сьа, та й каже: „Дай миньі йійі 
за невістку, йа йійі озьму за невістку"... Те й вонй за-раз сибі нагадали, 
жи то той кум йім казау, жи т о : „До дванайцьіть льіт будете мати 
шчасьтьа" — та й вонй вже ии збороньали йійі за певістку до цьісара. 
Те й він сказау там, котрого дньа там: ии прийіде сам по ньу, но пришле 
свойу вірницьу і пришле йі сукньі розмаштійі і вона йі вбере і возьме



йі, та вірницьа, вьі-би до цы'сара. То вона но ньу прийіхала, та вір
ницьа, привезла йі шматьа, сукньі розмайіті, убрала йійі, і хтьіу йі батько 
дати на дорогу йаке-сь йидзеньа, ньі-би то йій рідньій батько, а вона 
иьіц ни хты'ла, та віриицьа, каж е: „Йа майу свойй фсьо, йидзеньа і пи- 
тьа, на дорогу"... Каже: „За-досить усього майу, ни треба вам ньіц да
вати"... Та й вийіхали вже та й йідут та й йідут, вже в далеку ropóry 
йідут; та й вона уже дуже зголодны'ла, бідна та дьіучинка, а вона ні 
ни дайй, та віриицьа. Та й вона каже: „Йа йісти хбчу" — та дьіучина, 
Те й вона каже: „Дай жи руку відрізати, то йа тибі дам йісти!" — 
каже та вірницьа. Та й вона йі взьала трошки зьісти, ни дала йі шмат, 
по трошки перехопйти йі дала (то то вже по ті руды , шо відрізана була). 
Те й зноу йідут та йідут, зноу у далеку дорогу, те й вона зноу зго- 
лодньіла (жи-б була терпіла, бідна, уже...). Вона зноу сказала: „Иа 
хочу йісти!" —  А вірницьа кае: „Дай-же другу руку відрізати!" Те 
й вона дала другу. Ну, та й дала йі зноу трошки йісти, ии дала йі 
шмат, жи-б сьа дуже надала... Н у, та й зноу йідут та й йідут та й уона 
зноу зголодньіла те й зноу просит: „Дайте миньі зноу ше трошки й і с т и ! "

—  Те й вона каже: „Дай-же воко вйньати!" — Те н вона дала воко 
вйньати, бо дуже йісти хтьіла; те й вона йі дала трошки зьісти, али ни 
багацько. Та й зноу йідут та й ииіут, уже там пару миль уйіхали зноу, 
та й уона зноу каже: „Йа хочу йісти"... Тій вона каже: „Дай-же друге 
воко вйньати!' Те й вона дала друге воко вйиьати те й вона йі наго
дувала трошки —  бо вона уже ни вйдьіла і ни мала рук, то вона йі 
нагодувала. А вона, та вірницьа, мала таку дочку, йак вона, така зоусьім 
до нейі була подобна. Те й уже блйсько цьісара те й та дочка йі вй- 
бігла, тейі вірницьі, вибігла в льіс, та дочка; та й та вірницьа взьала 
с тейі шматьа те уобдерла, ті сукньі, те й йі взьала те й в льісьі скй- 
нула, ту бідну, ту без рук, без ніг, ту темну. Вона взьала свойу дочку 
вбрала те й привезла до цьісара; те й цм'сар там не прубувау, чи уона 
плаче грішми, чи иьі, бо йіму ви тре гроші, він майи. Та й взьау, поже- 
нйли сьа, тон цьісаріу син з нейу; а та собі лежала уже бідна в льісьі 
без рук без ніг, от бідна лежала. Те й вона лежит, але прийшло шчо-сь 
ворохайи нёйу; те й вона сьа зьльакала бідна, бо вона темна. І питайи
— каже: „Шчо то таке меиерухайи?" — Він каже: — а то пустёлник 
прийшоу до нёйі, такйй, жи він сибі сидьіу в льісьі на такі хатьі, на 
пуеьтьі — та й каже: „То йа йи пустелник, ни бій с ь а !*... Уна каже: 
„Возьмй-ж мене с собойу." А той взьау йі та й приньіс до тейі свейі 
пустки. Те й вона каже: „Дай миньі шчо йісти, бо йа йісти хочу" — 
до того иустелника. А він каже : „ПІчо-ж йа тибі дам, коли йа ньіц нн 
майу, йа но тими корінчиками жийу, шо в льісьі"... Она каже: „Біжи де 
йаку птаху забйй те й зварйш та й будемо йісти". А він кае: „Чйм-же
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йа забйу, коли йа пи майу иьі иіштольйта, иьі рушнйцьі, иьі пьіц“...
Уиа каже: „Ш о-сь підо мшшу лежит, давит мене возьде". А він поди- 
вйу сьа,. а то рушпйцьа під иёйу лежйт! (Так Бог дау, вона така була 
мучаницьа, так йійі мучили). Те й він взьау ту рушнйцьу, пішоу та й 
забйу пару птахіу, та й вже зварну те й вже сибі нокармйли сьа убойи, 
йійі нагодувау і сам зьіу, вона ни мала йак, бідна. Те й зноу лежйт 
вона, лежйт те й каже: „Возьде шо-сь підо мнойу зноу йи, ідй-но возь
мет". Він дйвить сьа, а то нід нёйу руки лежать. Те й він а-ж зльакау 
сьа те й каже: „То йакі-сь руки, де-ж йа йіх иодьійу?“ Она каже:
„Возьмй йіх і підй, там на долйньі йи криийчка, і возьмй ті руки роз
мочи" (воий дуже засушані булй, ті руки). І він так зробйу, послухау 
йійі; ириньіс ті руки і каже: „Де-ж йа йіх подьшу?" А вона кажи: 
„Прцтулй мииьі до тих кйктьіу!“ Та й вій попритульувау та й вже вона 
майи руки. Та й вона зиоу каж е: „Шо-сь возьдё зноу підо миойу ле
жйт." Вже руки майи, вже беспечна. Те й він дйвить сьа, вйньау с-під  
нейі —■ а то у папері вочі. Воиа каже: „Возьмй ж підй і ті вочі там
розмочй." Та й вій пішоу, розмочйу ті вочі у ті кринйцьі і прииьіс. Она
каже: „Возьмй-ж миньі іюиритульуй" — (до тих йамок, шо то булй по
вирізувані). Та й вій взьау, попритульувау та й вона уже майи вочі. Та 
u i i ó - т і м  вже вона каже, може за два дьньі уже, за три дн ь і: „ Возьмй-но 
ти йакого прутика, будеш мене биу по чйколотках." А вій каже: „На 
шчо-ж йа тебе буду биу, ти така-сь бідна була, кальіка, таку-сь муку 
терпіла — за шчо йа тебе буду би у?“... А вона каж е: „Ни питай ньіц, 
но послухай мене, то фсьо добре буде." Йак він йі зачау тим прутиком 
бйги, затьау йі так по-маленько по чйколотках, она зачала плакати грі
шми; то так наплакала тих грошій жи уже досить. Та й вій пойіхау до 
міста, во так до Бродіу, йак то там де до міста може, та й накупйу 
йидзеньа розмайітого... досить, жи усього накупйу, шо треба до Госпо
дарства. IIó-тім... та й вона фсе казала сьа бйти, часто, тим прутиком; 
от він йійі фсе вже биу биу і вже дуже сибі... вже гроші шмат вже 
мали, те й вона казала такі палаци, йак у йійі батька у ріднього, такі 
казала вйставити. Йак він такі новпставльау, фсьо таке саме, йак в йійі 
батька було, у того ріднього, такі брами зальізні, —  та й цьісар ноііі- 
хау иа польуваньа та й пойіхау та й зблудйу з дороги, запізнйу сьа, —  чи 
вблудйу чи запізнйу сьа, те й прнйіхау з льоканом с тим свойім піт ті 
брами та й каже: „Застукай-но, може-б ми тут переночували, шо ту ии 
за йаке тут наяьство йи“... ї е  й він застукау, той льокай, а той вйпшоу, 
Господар, та й каже: „Може-б випас переночували?" —  Каже: „Добре, 
добре, прошу, прошу на ніч"... Та й вонй прийіхали те й вже там він 
йіх нриньау файно, чим мау, то приньау; на другій день цьісар відйіздйу 
і просйу йіх дуже убидвойи до себе на баль, те й на котрой-сь там уже,



96 о с и п  р о з д  одаь  с ь к; и й

він уже сказау на котрой час, йа там не знайу; те й вони пойіхали на 
той баль до цьісара. Те й там уже у от позасьідали доукола у цьісара 
за столом, шмат гостий було, та й вже сьа там бальували та й- дё-йакі 
сторійі казали, так усы у кольійу, йак то на бальу. Те й прийшла уже 
до нейі кольійа, казати ту сторійу, до тейі, шо то уона була, биз рук, 
биз ніг. Те й вона каже: „Иа буду казати сторійу, але прошу позами
кати усьі д в ер і! “ Там була та невістка, та уже вірницьа iió-тім дога
дала сьі. Те й вона допіру зачала росказувати сторійу те й зачала рос
казувати, жи: „Там в йіднім силы йа чула, шчо йідна дьіучина плакала 
грішми." Та й каже: „Йійі цьісар взьау за свойу невістку; али цьісар 
не йіхау сам по ньу, но вйировадиу свойу вірницьу. (А та вірницьа а-ж  
мінить сьа, знайи, жи буде йі цемброхиа, — а то таки ни байка була, но 
прауда колй-сь). Те й вірницьа ии дала йі йісти, вона дужи зіхтьіла 
йісти, казала йійі дати руки повідрізувати. Опа йі дала трошки йісти 
те й йідут те й вона зноу зголодньіла дужи, те й вона каже : „Йа хочу 
йісти" —  она каже: „Дай-же вочі вибрати." Та й вона вибрала вочі, 
дала йі трошки йісти; ну, та й вже прийіхали блисько цьісара, тй й ви
бігла йійі дочка, тейі віриицьі, те й воші взьала з нейі ті сукньі уоб- 
дёрла, убрала свойу дочку, те й взьала йі, ту, скинула під деревину 
в льісьі, те й вона так лежала, а-ж прийшоу пустелник та й йі взьау. 
О-же так Пан-біг дау, жо вона iió-тім мала вочі і руки мала." Те й ка
ж е: „Ош-то йа вам тепер, милі госьцьі, кажу, шо то йа йи сама. Типер- 
же прошу бйти ту нивістку ио чйколотках, чим она буди плакати." За- 
чалй йі бйти —  уона плаче такй сьльозами, та нивістка цьісара (йак 
добре скронйли). „Ну, теяер-же прошу бити мене по чйколотках." Ту- 
піру затьалй йі но чйколотках — вона взьала плакати грішми, напла
кала дуже шмат грошій. Оже ті госьцьі дуже сьа усьі здивували с тоуо. 
Тупіру цьісар вже увіриу, жи то йиго то уже нивістка мала бути. Ту- 
піру цьісар казау кинути... запалйти купу терну, кйнути ту вірницьу 
свойу на спід, а ту йійі дочку, а свойу невістку на верха, у  той вогонь. 
Тупіру уоженйу сьі той сии с тейу такй, шо плакала грішми, взьау 
шьльуб... І так капарайут і досьі.

В ід  Ю р к а  С о к о л о в с ь к о г о  з а п и с а н о  в авг .  1894 р.
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Баба ненавидить свою пасербицю, велить дідовії відвести єї в ліс, 
а коли ця вертає з лїса з богатим віном, велить дїдовн за
вести там і свою ледачу дочку, котра там гине . . . 51— 52

„ збирає кістки своєї дочки і продає їх  жидови за шістку . 52
Батько лізе на колінах напротив сина, котрого вперед був

с к р и в д и в ........................................................................................... 20
„ вмираючи велить синам, щоб кождий за чергою прийшов

у ночи вартувати на єго г р іб ........................................................... ЗО
„ встає в ночи з гробу і дає вартуючому синови волосок із

своєї голови, що уможливлює синови добути королівство . ЗО 
„ покидає дочку в лісі таким способом, що завішує дошку на 

дереві, вітер лопає дошкою, а дочка думає, що батько
дрова р у б а є ........................................................................  52

Березо-вабій —  хлопець найдений у лісі під березою, гнїваєсь 
за те, що єго називають знайдою, покидає прибраного
батька і їде в с в і т ........................................................................... 70

„ помимо триразової остороги коня підннмає найдепе но до
розі золоте перо . • .......................................................  70

„ стає у царя на службу за конюха, цар завдає ему три
тяжкі роботи, котрі він сповнює при помочи свого коня . 77 — 78 

„ ловить морського оі'ера, морського птаха і морську нанну
і за те дістає царську дочку за ж ін к у ..................... 7 7 — 78
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ся робить ся ще кращим, як був уперед . . . . 7 8 - 7 9
Етнографічний вбірник, т. І. /



Березо-вабій воює з трьома царями без війська і змушує їх до 
відвороту хрестом вирваним з землї при дорозі' .

Березовий прутик, дар Христа, має таку силу, що коли вдарити 
ним дівчину (Христову похресннцю) по чиколотках, то вона
плаче г р і ш м и ................................................   93, 94,

Біда-вдовиця ловить кождого, хто вилізе на єї яблінку
„ гонить за втікачем, а зловивши хоче єго спекти і з ’їсти .
„ всаджена в піч вискакує з неї, здоганяє втікача, вскакує

ему на шию і каже ся в е з т и .................................................
Біди не шукай, вона сама йде за тобою ; вона не по лїсах хо

дить, а по людях .................................................................
Бідний чоловік записує злому те, о чім сам не знає .

„ за пару лїт має дочку . .................................
„ згоджуєсь дати єї злому і обтинає йій сокирою руки, щоби

злий міг єї в з я т и ................................................................
„ вішає ся дізнавши ся, що єго дочка, отак скалічена, зі- 

стала уздоровлена і зробила ся великою панею .
„ за чвертку жита для жінки і дітей дає собі око добути, 

за другу чвертку друге, опісля каже себе сліпого вивести
під фіГуру як ж е б р а к а .........................................................

„ коли ему вродила ся дівчина, пе може найти кумів 
„ здибає Христа в виді старого дїда і Богородицю в виді

пані і просить їх за к у м і в ................................................
„ не просить їх  до себе на гостину, бо не має чим їх гостити,

та вони самі запрошують ся до н е г о ................................
,, иа жаданє кума-Христа йде до комори і находить там бо

гато всячини до їди і литя ................................................
„ від кума-Христа одержує в дарі березовий прутик, котрим 

має свою дочку бити по чиколотках, від чого воиа плаче
грішми і він робить ся б о г а ч е м ........................................

„ віддає ту дочку цїсареви за жінку для єго сина .
„ обмовлений завпсними сусідами, що робить фальшиві гроші 

Бог пе допускає злому духови взяти душі вевинної, скаліченої
д ї в ч и и и ................................................................................

„ дає кріиость скаліченій дївчинї ........................................
Богач вибирає брату бідному очи за дві чвертки жита

„ переконавши ся, що той бідний не тілько провидів, але й 
великі гроші роздобув, просить єго, щоб і ему очи вибрав 

„ з завязанимн очима сидить під тою самою фіГурою, де си
дів єго слїпий брат, і гине розірваний птахами . . . 75 —

79
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Богородиця в видї гарної панї пострічає ся бідному чоловікови
і на его запросини йде до него за куму . . . .

Брат невдячний стинає в лїсї підступом брату голову, щоб жити 
з братовою жінкою, але опісля жалує сего і бажає віджи
вити вбитого брата ................................................................

„ чинить се при помочи крука ................................................
„ гине привязаний оґерови до хвоста . . . .
„ старший повинен уперед женити ся, ніж молодший 
„ молодший уважає себе слугою старшого . . . .
„ старший предлагав молодшому лягати коло своєї жінки

з одного боку, а він буде з д р у г о г о ........................... 82,
,, старший хоче молодшого пустити спати з его жінкою, а сай

єму вступить ся ................................................................
„ молодший пильнує 3 ночи сплячого брата і братову, і до-

відує ся, що їм грозить небезпека................................... 83,
„ не може їх остерегти, бо єму загрожено, що стане каменем, 

для того вартує далї лежачи під ліжком і вбиває змию 
з семи головами, що хотіла пожерти сплячих 

„ заховує вбиту змию, а з сімох голов відрізує язики і ховає 
собі на знак, опісля стирає кров з підлоги і злизує язи
ком з сорочки сплячої б р а т о в о ї ........................................

„ оскаржений перед царем за чужолозтво і засуджений на 
смерть оповідає все, показує язики і стає каменем . . 84,

„ по сімох літах потручении братовою опять оживає, немов
зі сну прокидає с я ................................................................

Вандрівний, що хоче бачити, як сонце сходить і як спочиває . 
Вбитий, оживлений живущою водою, встає і каже, іцо спав 
Військо на царський розказ стріляє девять разів на віват па 

честь будуїцого царського зятя . . . . .
Вікно, під котрим хто стане, не може відійти без дозволу вла

стивця д о м у ............................................................................ (jo,
Вірниця царська за страву відрізує дївчинї, що має бути цар

ською невісткою, в дорозі руки, ноги і виймає очи, по чім 
викидає каліку в лїсї, а в єї одіж убирає свою дочку і від
дає єї за царського с и н а ........................................................

„ здемасковаиа на царськім балю гине разом з дочкою спа
лена на терновім о г н ї ........................................................

Вода така, що вмивши ся нею 60-лїтний дїд може стати ся
18-лїтнім п а р у б к о м ................................................................... 17—

„ вона є в студнї, що на горі за дригляним морем 
„ єї стереже варта і ведмідь привязаиий до брами .
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Вода, доїхати можна до неї тілько штукою, щоб човном виплисти
на гору а молотком веслувати................................................  18

,, слаба, така, що хто єї випе, робить ся слабшим, иїж був
у п е р е д ................................................................................................... 25

„ моцна, що додає сили тому, хто єї випє . . . . 24, 25
„ живуща, що злїчує розрубане тіло і оживлює вбитого . . 35

Волосок з  голови мерця, потертий перемінює ся в чудесного КО ЛЯ,

такого колїру, як той волосок ................................................ 36 — 37
Вуж, найстарший між вужами, викуплений дурним від смерти 

і вигодуваний через цілий рік Ірисом, дає ему за себе від
куп — чудесний перстінь ........................................ 13— 14

Ґазети (листи) розписує цар по цілім краю, запрошуючи всіх иа
свій б а л ь ........................................................................................... 89

Гори, що бють ся з собою, гл. С і м н л е г а д и .
Горіхами і вином годують людоїди дівчину призначену иа заріз,

щоб була п у х к а ................................................................................... 48
Гості на цісарськім балю оповідають за чергою всякі історії . 96
Громада засуджує розбійника на смерть і єго розстрілюють . 51
Гуси заносять дівчину від людоїдів до батька . . . .  49
Дитина вроджена з неживої матери, у котрої вкрадено серце, 

виростає чудесно, пізнає свого батька, відбирає у зрадниці 
материне серце, віддає матери і відживлює єї тим способом 45

Дївка слїпа від того, що в неділю до схід сонця мила ся і тими
номиямн залляла сонцю о ч п ................................................  4

Дівчина записана батьком злому духови, боронить ся від него
свяченою в о д о ю ........................................................................... 46

„ коли батько обтяв їй руки, блукає по лісі і жиє корін
цями .........................................................................................  46

„ стрічає в хатині чарівницю, котра уздоровлює єї руки . 47
„ заблудивши в лісі заходить до графського палацу, де сип

графа єї вподобав і взяв за слугу, а потім з нею оженив ся 47
„ їдучи через рідне село ночує в свого батька і даєсь ему

п і з н а т и ........................................................................................... 47
„ кухарка пильнує панської яблонї ........................................  47 48
„ вкрадена цпганами-людоїдами і годована на заріз всаджує

замісць себе в піч стару циганку, а сама вилізає на дуба 48
,, дає ся чутн цпганам і ратує ся від них на крилах перелі

таючих гусей ............................................................... 4 8 — 49
„ удає, що не знає як сидіти па лопаті і заставляє стару ци

ганку, щоб ній се показала, при чім всаджує єї саму 
в п і ч ................................................................................................... 48



Дівчина запирає ся в коморі і косою вбиває II  розбійників, що 
лїзли за нею по одному і ранить дванацятого, котрий уті
кає ........................................................................................ 4 9 — 50

„ (чортова дочка) перемінена в качку, а нарубок в качура,
так що чортиха не може їх зловити . . . .  . . 59

„ перемінена в млин а парубок в мельника („ті а ті йшли
туди, коли я був молодий а сей млин новий") . . . 59

„ Христова похресннця, вдарена по чиколотках березовим
прутиком, даром Христа, плаче грішми, збогачує свого
батька і стає невісткою ц а р я .........................................03

„ їде до царя в товаристві царської вірниці, а зголоднівши 
віддає тійже за троха страви свої очи, руки і ноги, но чім
вірниця скидає єї в л і с і ................................................. 94

„ принята пустельником відзискує чудесно свої очи, руки й
ноги а наплакавши богато грошей будує в лісі палац, у 
котрім гостить заблукаиого на лови цісаря . . . .  95, 9U 

„ запрошена на цісарський баль оповідає там свою історию,
каже для проби вдарити себе прутиком по чиколотках і плаче 
грішми, чого фальшива цїсарева невістка пе може зробити 91І

„ стає невісткою цісаря по страченю фальшивої певїстки і єї
м атери  U б

Дід (св. Николай) пасе вівці і надгороджує наймита, що поза
вертав ему ті в і в ц і .....................................................  8

„ (Христос) іде за кума до бідного чоловіка, наповнює
єго комору і дає охрещеній дитині чудесний дар . . 92, 93

Дочка лісничого, похожа на лице на царській фотографії, має 
зістати жінкою царя, по дорозі покалічена ключницею в по
возі і викинена в лісі без рук, без ніг і без очей . . 40

„ лежить там кілька день, поїш єї хлоп не найшов і не взяв
ДО д о м у .......................................................................... 41

„ плаче золотими с л і з ь м и ................................................. 41
„ відзискує свої очи, прикладає їх до голови і стає опять ви

дюща .........................................................................................  42
„ іде до царя, щоб випросити свого батька з темниці . . 43
„ велить коло царського палацу вимурувати новий палац і по

класти на нїм напис: тут усякому дають їсти й нити, а не
кажуть платити............................................ ............  43

„ сидить в тім палацу і вишиває хусточку золотими літерами 43
„ оповідає цареви свої иригоди і просить о увільпепє батька 4 3 -  44
„ стає царевою ж і н к о ю ................................................. 44
„ переходячи через міст оглушена вистрілом з двох гармат,



. лежить як нежива, покладена в кляшторі на високім ката- 
фальку, в такім стані, ще й позбавлена серця, родить сииа, 
котрий дістає єї серце, а оживлена стає гарна як най- 
красша рожа і оповідає цареви все що було .

Дочка бабина ледача набріхує на дідову, котру мачуха велить
відвести на с л у ж б у ................................................................

„ котру мати веліла вбити за єї красоту, дає собі відрізати 
руку, ховає ся в дуплаву липу край царського саду і ла
зить нічю в сад, збирає яблока і тим жиє .

„ зловлена огородником і віддана царському синови зістає єго
ж і н к о ю .................................................................................

„ в неприсутносте мужа родить двох хлопців, та родичі єї
мужа пишуть до йего, що має пса і кота .

Дуб-береза, хлопень найдений у лісі між дубом і березою, сер
дитий за те, що єго так називають, іде в світ, знаходить
коня і їде ним до сонця переконати ся .

„ стрічає дві гори, що бють ся з собою, мельника, що меле 
иа чотири камені і терпить голод, і рибу морську, що во
зить на собі копець землі, і обіцюєсь запитати сонця, як
би їм помогти ........................................................................

„ застає сонцеву маму, котра за йего розпитує свого сииа, як
би тим трьом порадити ................ .........................................

„ подає сонцеві ради мелышкови, рибі і горам, а за те цар 
дає за него свою дочку під умовою, щоби скупав ся в кіпу-
чім м о л о ц і................................................................................

„ доковує сего при помочи свого коня, котрий набравши в себе
богато води студить нею к іп я т о к ........................................

„ виходить з купелі ще красший як був, по чім велить цар
ській доиьцї скупатись в тім молоці і вона гине .

Дурень за гроші дані ему на закуй хліба, викупує від смерти
пса, кота і в у ж а .................................................................

„ при помочи чудесного перстеня сповнює дві тяжкі роботи, 
які ему загадав король і за те бере єго дочку за жінку .

„ живе з жінкою в палацу серед м о р я ................................
„ відкриває жінці свою тайну, вона в сиї викрадає ему иер-

стінь і тікає з ним до свого б а т ь к а ................................
„ діставши опять ііерстінь, при єго помочи затоплює в морі 

свою невірну жінку
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Дурень все сидить за п є ц о н ........................................................  2G
я на цапі їде до лїса, де його здибає відьма, котра подає

ему спосіб здобути руку ц а р ів ш і ........................................ 27 , 28
„ не признаєсь перед матірю, що поцілував царівну на скля

ній горі і що вона відтяла ему палець, але каже, що цап
відкусив ему п а л ец ь ........................................................................... 29

я приведений перед царя показує знаки: пів перстеня і пів
ху стк и .......................................................................   29

„ вибравши ся на війну лишає ся коло багна і бє жаби, а по
тайно дістає від чарноглави військо і тричі побиває ворогів ЗО— 32 

,, за третім разом ранений, завязує раиу хусткою своєї жінки, 
котра й пізнає опісля, що він був тим невідомим лицарем,
що побив неприятелїв . ' ........................................................... 33

„ дере в лїсї лика і плете мотузя, щоби чортів вішати . . 04
„ вичитує чортови мораль .........................................................  04
я жадає капелюх грошей за те, щоби чортів не вішав . . 04
„ підписує ся чортам, що не буде їх вішати а патомісць

каже їм підписати ся, що не будуть нікому зла робити . 04— 65
„ носить у штанах гроші до д о м у .................................................... 65
„ дає сусїдї штани грошей, щоб єму поміг решту поносити до

д о м у ................................................................................................... 65
Душа людська смердить, так що сонце зачуває єї запах . . 4

я прісна (людська) смердить для злого духа . . . . 22, 23
Енципер (антихрист, чорт) в виді пана приймає чоловіка на

службу і згоджуєсь віддати за него свою дочку, коли той
сповнить его у м о в и .......................................................................... 53

„ годує наймита зелїзннм б о б о м ........................................................... 53
я загадує єму одного дня зрубати з цілої гори лїс, другого

викорчувати і зорати ту гору, третього засіяти і вижати . 53, 54  
„ каже єму назганяти по парі всяких звірів, гонити па нашу 

чортівські коні, в кінцї думає привалити єго завалюючи су-
фіт єго с п а л ь н і........................................................................ 55, 58

„ гоиить за втікаючими, та здибавши свою дочку змінену на
млин а слугу на старого мельника, вертає . . . .  58, 59

Жінка хлопова сварить ся з чоловіком, що змилував ся над ка
лікою найденою в л ї с ї ................................................................... 46

„ ськаючи мужа находить на єго шиї шрам від рани, по ко
трому пізнає, що він р о з б і й н и к ................................................... 50

я вдягає свою одіж на стовп над річкою, а сама в одній со
рочці тїкає від мужа розбійника . . . . . .  50



Жінка тікаючи від мужа розбійника почує на дереві і плаче, а єї 
сльози капають на єї мужа, що біжучи за нею ночує під
тим деревом . ■........................................................................... 50

„ видає свого мужа р о зб ій н и к а .......................................................... 51
„ царевича, що пробував на війні, тікає з дому з маленькими

дітьми, боячись щоб єї в наслідок сфальшованого листу єї 
мужа не страчено; не бере з собою нічого, лиш перстіиь
і хустку дану їй м у ж е м ...................................................... 88

„ ховає ся з дітьми в лісі, в печері, де ланя своїм молоком
годує єї д і т е й ...................................................................... 89

„ обдерта встидаєсь показати ся свому мужеви, аж той дає
їй із себе п л а щ .............................................................. 89

„ подає свойому мужеви перстіиь і хустку, щоби дати себе
п і з н а т и .............................................................................. 89

„ зібраним на балю гостям завдає питане, що робпти такій
матери, котра всякими способами настає на- житє своєї
д о ч к и ...................................................................................... 89

я шевцева, милосерпа, приймає і гостить Ісуса Христа і апо
столів .........................................................................................  90

Жінці не слід правди к а з а т и ...................................................... 10
Звірі скликані чортовим наймитом при помочи чудесної трубки,

хочуть чорта розірвати . . . . . . . .  55
„ розходять ся на голос тої самої трубки . . . .  55 — 50

Зелїзна палка, котрою вдаривши три рази о скалу, чортів най
мит скликає велику силу р о б і т н и к і в ................................ 54

Зелїзний біб — одинока страва чортового наймита . . . 53
Зелїзний міст через море стає в одній хвили за потрясенєм чу

десної мош онки.................................................................  9
Злий дух пориває царівну і живе з нею як з жінкою . . 2 1  — 2 2

„ живе в фільварку (на скляній г о р і ? ) .............................. 22
„ прилітаючи до дому зачуває запах прісної (т. є. людської)

д у ш і ............................................................................................ 22, 23
„ дає царевичеви, свойому швагрови, половину своєї хустини,

котра в разі небезпеки робить ся темною і дає знати про
се злому д у х о в и ...................................................  23

,, пє горілку, а царевичеви дає м е д у .............................. 22 — 23
„ пє вино і вечеряє з царевичем . . . . . .  24
„ дає швагрови царевичеви половину ножпка, котрий в разі

небезпеки робить ся дуже заржавленнй і прикликає єго на
п о м іч ...........................................................................  24

„ не має жадної в і р и ....................................................  24



Злий дух хапає ся боротп ся з гостем-чоловіком . . . .  24
„ хоче зїсти чоловіка  ........................................................  25
„ не слабу воду яамісць сильної і гине в боротьбі з чоловіком 25
„ краде бідному чоловікови в лїсї паляиичку і зїдає . . GO
„ в виді панича, видурює від бідното чоловіка запис на те,

о чім він не знає (ненароджену дитину) . . . .  40
„ боїть ся свяченої в о д и ........................................................ 40
„ це може взяти дївчиии скаліченої батьком . . . .  4:>
„ носаджепий шевцем на стільчику не може з пего встати і

мусить шевцеви дати ще 4 роки ж и т и ................................  91
„ станувши під вікпом у шевця не може відступити і мусить

дати ему ще 4 роки ж и т и ........................................................... 91
„ вилізши на сливку не може з неї злїзти і мусить зовсім

увільнити записаного ему ш е в ц я ................................................... 91
Злі духи, слуги найстаршого чорта, хочуть розірвати царевича,

та інший злий дух розгоиює ї х ........................................  24
„ дорікають свойому товаришевії за те, що вкрав у бідного

чоловіка паляницю і кажуть ему у того чоловіка рік слу
жити ........................................................................................  00

Злодії —  12 — засідають ся па дівчину в єї хаті, вечеряють
з нею, а потім хочуть єї в б и т и ................................................... 49

Змія з семи головами в ночи хоче проковтнути сплячих царя й
царицю, але молодший брат царя відтинає їй від разу всі
еїл г о л о в ................................................................................  84

Ісус Христос, вандруючи по сьвітї з св. Петром і Павлом, ночує
у шевця, що запродав ся злому духови і в відплату за 
нічліг дає ему три дари, при помочи котрих швець увіль- 
нює ся від злого духа . . . . . . . .  90

„ велить св. Петрови пустити того шевця до иеба, та поса
дити при брамі, вехаіі шиє чоботи................................................... 92

„ в виді старого діда, запрошений бідиим чоловіком за кума
велить ему ще просити за куму паню — Богородицю . . 92

„ впрошує ся до кума в гостину і чудесно наповнює єго ко
мору всім що треба до г о с т и н и ........................................ 92, 93

„ на відході дає свойому кумови березовий прутик і каже
бити ним ту дитину по чиколотках і пророкує, що батько 
в 12-тім році єї продасть . . . . . .  93

Каменем стає вірний брат, що виратував брата з братовою від 
смерти, а опісля оповів се перед царем, та по сімох літах 
потручений братовою опять о ж и в а є ...........................................85
Етнографічний збірник, т. І. 7 $



Капелюх яко міра для грош ей.........................................................
Кара смерти через привязанє огерови до хвосга і розволочеш

по п о л ю .................................................................................36,
„ через розстріляне . ........ .................................................
„ через спалене на терновім о г н и ........................................

Кінь паде і здихає на мосгї, під котрим сидить противник, що
має вбити его п а н а ................................................................... 12—

„ морський, чудесний, має на собі золоті вуадечки, сам при
ходить до царевича і каже ему сідати на себе .

„ тричі перед небезпечними пригодами просить ся у свого пана, 
щоб пустив его троха поссати матери і за кождим разом
робить ся с и л ь н їй ш и й ........................................................

„ вивозить на собі царевича і его трьох сестер
„ біжить не доторкаючи з е м л і ................................................
„ посланий Богом для ратунку від злих духів . . . .
„ лишає царевичеви книжку м о л и т в о в у ................................
„ з золотою гривою, золотим хвостом і золотими копитами а 

дїяментовими чи магнесовими підковами вибігає на скляиу
г о р у .........................................................................................

„ відущий остерігає свого їздця, щоб не брав найденого на
шляху золотого п е р а ................................................................

„ помагає ему сповнити всякі важкі роботи . . . 7 7 — 79,
„ каже себе по смерти спалити і свій попіл заховати яко

чудесне средство . ........ ................................................
„ говорить до свого пана людським голосом . 76, 77, 78, 79,
„ морський, виходить з моря на беріг і ловить ся таким спо

собом, що звичайного коня обмотують прядивом і обливають 
смолою; морський кінь починає его кусати і зачіплює ся 
зубами в смолу так, що не може втекти . . . .

„ остуджує кінуче молоко, доливаючи в иего води, котрої
вперед сам иапив ся богато ................................................

Кіньська голова повна грошей, закопана під межею .
Ключниця йідучи з панною до царя хоче сама стати царицею, 

виймає тій панні очи, відрізує руки й поги і саму єї вики
дає в лісі з повоза і прикриває ломачєм . . . .

„ приїхавши до царя у в я з н е н а ................................................
„ віддає мужикови за одну гарну хусточку очи, за другу

руки, за третю ноги тої п а н н и ........................................
„ всаджена знов до темниці, коли та панна стала царицею,

підкунлює міністрів на єї загпбіль . . . . .
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Ключниця з оглушеної цариці, що лежить на катафальку в кляш-
торі, виймає с е р п е ........................................................ • .

„ бє царську дитину, що в ночи відбирає у неї те серце .
„ за кару розстріляна на шматки військом . . . .  

Кобила морська з лоша тем, пасе ся на березі, ховає ся в морі 
Кобили царські, всіх 45 , доять ся самі в котелок тоді, коли

кожду вдарено в лоб дубовим п о л ін о м ................................
Кобиляча голова — властителька хатки в лїсї . . . .

„ з єї вух виймає услужна дівчина всяке добро 
„ танцюючи з дївчинсго розбиває єї иа дрібні шматочки
„ щезає від ііівиикового г о л о с у ................................................

Коваль за морем вараює королевичеви, як доїхати до молодиль-
ної в о д и ................................................................................

Конець і горілки збаиець — приговірка при кінцї казки . .
„ і хлїба дробязка і кобас вязка і цебер кісїлю і всї гості

І І О Д Ї Л Ю .......................................................................................................

Коиї чудесні, виходять з м ор я ........................................................
„ один з місяцем, другий з сонцем, третій з зорею . . . 1 1
„ у кождого в вусі пишне в б р а н е ........................................
„ вони вискакують з їздцем до палацу иа третій поверх 

Королевич найстарший з трьох оповідає батьковії про молодильпу 
волу, вибирає ся з військом єї добувати, запливає на тако 
море, де вода густа як дриглї, там стоїть і вигублює по
ловину війська ................................................................

„ середушчий попадає в те саме м о р е ................................
„ наймолодший їдучи на право перепливає на другий бік 
„ наймолодший їде на гору в човнї і молотком поганяє, уси

пляє медведя і варту па брамі, набирає молодил ьиої води,
насилує сплячу царівну в палацу, лишає їй записку об сїм
иа ліжку і в і д х о д и т ь ........................................................

„ здибає своїх братів вастрягших серед моря, витягає їх лаи- 
цюхами з дриглїв і вертають до дому . . . .

„ відпоєний старшими братами везе батьковії замісць моло- 
дильної води труючу, котрою вмитий иес тріскає і здихає 

„ відданий стрільцеви, щоб его в лїсї забив, дає собі відтяти 
мізинний палець батькови на знак, і їде в світ .

Королевичі, два старші брати, підпоюють наймолодшого, відби
рають від него молодильну воду, а єму наливають трую- 
чої морської води у ф л я ш к у ................................................
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Королевичі остерігають батька перед тою водою і обмовляють 
наймолодшого, що хотів батькової смерти . . . .

„ дають батькови правдиву молодильну воду, котру вЦ і-
кралп від наймолодшого б р а т а ........................................

Король старий хоче відмолодити ея і питає паиів про спосіб, та
ніхто не вміє ему п о р а д и т и ................................................

„ одержує від наймолодшого сина воду, та слухаючи остороги 
старших синів каже вмити нею пса, котрий від неї зараз
здихає .................................................................................

„ велить стрільцеви вбити наймолодшого сина і принести на
знак серце і м і з и н н и й  п ал ец ь ................................................

„ довідавши ся правди велить відшукати наймолодшого сина 
і коли той надходить, батько ему на стрічу лізе на ко
лінах .................................................................................

Крук на просьбу чоловіка приносить в дзьобі живущої води, 
котра оживлює вбитого і згоює его рани . . . .  

Лаженє на колінах — зиак жалю за иоповнепу несправедливість 
Ланя живе в печері в лісі і своїм молоком годує дітей вигнаної

цариці ........................................................................................
„ здибана в лісі царевичем, мужем тої цариці, втікає до пе

чери і провадить єго за с о б о ю ........................................
Лікарі не знаючи нічого про жабу під ліжком під підлогою, не

можуть нічого порадити хорій п а н і ................................
Ліпше руками робити, як ф ір м а ц и т и ..................................... . 6 3
ЛІСНИЧИЙ має дочку похожу на той малюнок, який цар розіслав 

но всіх краях, пише до царя про се, а відтак висилає дочку 
до царя під доглядом зрадливої ключниці . . . .

„ коли дочка єго не прибула до царя, увязнений сидить 10 літ
в темници ........................................................................

„ сидячи в темници почорнів як чорна земля . . . .
„ увільнений по ц р о с ь б і  дочки стає у царя найстаршим міні

стром .........................................................................................
Льокай, котрому мати поручила вбити єї дочку, жалує єї, відтинає

їй руку, а  серце видобуває з убитого пса і віддає матери
Мати і єї два старші сипи клякають перед наймолодшим пере

браним за п а н а  37 —
„ не вірить томуж синови, коли він опісля признає ся, що

то він був тим паном . . .  . . . .
Мати вдовиця каже слузі стратити свою дочку за те, що та 

дочка гарнїйша від н е ї ........................................................
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Мати-вдовиця каже принести собі з дочки на знак серце і праву
Р З 'к у ........................................ ...............................................

„ пізнає руку дочки, нюхає серце і пізнає запах пса 
„ переймає у ніслання лист царевича і фальшує єго пишучи, 

пі.об єго жінку а єї дочку враз з дітьми зараз \ бити .
„ на царськім бзлю, не пізнавши цариці своєї дочки, на єї

питане сама видає иа себе засуд смерти, котрий иа ній і ви
конують  

Медведї, що побили в лїсї волів, запряжені сильним наймитом 
(злим духом) у віз мусять тягти дрова, опісля пущені иа 
обору мордують за ніч усю господареву худобу .

Мельник, що на трьох каменях меле, а жаден хлїба .
„ на чотирьох каменях меле, а часу не має їсти .
„ не дає нсам їсти, то й сам терпить голод . . . .  4,

Мінїстер везучн до царя дівчину, лісничого дочку, сидить на
передї і поганяє коні .........................................................

Міністри хочуть стратити нарубка, що вискочив па скляну гору
і має взяти царську дочку за жінку ................................

„ на розказ царя запрягають осьмеро коней, щоби царську
наречену везти до царського двора ................................

„ відкуплені зрадливою ключницею підсаджують дві гармати 
від міст, котрим іде молода цариця і оглушують єї .

Молоко кобиляче, кіиуче, -  коли в яьому купає ся хлопець при 
впливі віщого коня, вискакує з купелі весь у золоті .

„ цар купаючись без такого впливу, гине, лиш білі кістки
випливають на в е р х ................................  . . .

„ кіпуче, остуджене водою, скупавши ęn в нїм чоловік вихо
дить ще красшнй як був ........................................................

Море, на котрім є три д о р о ги ........................................................
„ котрого вода стає дреглямн, так що судно не може плисти

ні в зад ні в п е р е д ................................................................
„ грає, по чім морські панни с п і в а ю т ь ................................

Мошонка чудесна, котрою потрясти, то випадають гроші .
„ потрясти нею, то на жадане стає на тім місці палац .
„ стають коні з каритою ........ .................................................
„ стає зелїзний міст через м о р е ................................................
„ стає садовина по обох єго боках і зараз цвите і зараз

родить ................................................................................
„ коли єї вкрадено, то все те щ е за є ........................................
„ при смерти властителя щ е з л а ................................................
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Мрець чудесно привернений до житя, прокидає ся зі словами

Наймолодший син сам одни іде вартувати на гріб помершого

„ одержує від мерця кождої ночи один волосок з голови,
з котрого в разї потреби робить ся чудесний кінь . . 3 6 — 37

„ їдучи на скляну гору, перебраний за пана, бив нагайкою
своїх старших братів і ш а т їр ................................................... 37 — 38

„ вискакує з конем на скляну гору і одержує від царівни
сиґнет і п ід п и с ......................................................................... 37

„ бавить ся там три години і їде так, що ніхто не бачить,
куди щ е з ................................................................................... 3 7 — 38

„ дає цареви слово, що буде в тім а тім часї, щоби взяти
слюб з царівиою — і не являє ся на означений час . . 38

„ впив ся на царськім балю і ліг спати в ямі виритій
с в и н ь м и ........................................................................................... 39

„ коли при иїм найшли перстінь і підпис царівни, він викли
кає чудесного коня і переміняє ся в блискучого лицаря . 39

Ніж застромлений в дерево на розпутї, а коли на иїм покаже ся
кров, то злак, що один із братів- погиб . . . . 3 3 ,  35

Ноги дівчини-каліки, відрізані злою ключницею, по довгих роках
ириложені на своє місце приростають опять . . 43 , 94, 95

Ножик розломаиий на дві части, котрі в разї небезпеки обі на
раз ржавіють даючи знак властивцеви одної части, щоб ішов
на поміч властивцеви другої ч а с т и ........................................... 24

Огородник царський бачить у саду під одною яблоиею що рана 
яблока визбирані, засідає ся і ловить гарну иаину без руки,
котру опісля віддає ц а р е в и ч е в і ! ...................................................87

Оповідач був на весїлю героя казки, набитий з клочєм до гар
мати і вистрілений прилітає иа те місце, де оповів казку . 26

„ був на царськім балю, напив ся, ліг спати між порохом, єго 
враз з порохом набито в гармату і вистрілено, так що він 
прилетів аж на те місце, де оповідає казку . . . .  33

„ зажинений в папір, набитий в моздір і вистрілений прилітає
на те місце, де оповідає к а з к у ................................................... 59

„ з царського балю від іарматнього вистрілу летить аж до
села, де тепер ж и в е ........................................................................... 39

„ після царського балю лежав у листю, єго взяли з листєм, 
набили до гармати і вистрілили і він залетів аж на місце, 
де оповідає к а з к у ................................................................ 4 5 — 16

А то я міцпо сп ав !“ 7

батька . 36



Оповідач зо страху перед Бідою забіг аж на те місце, де роз
казує к а з к у .................................................................................. 08

Очи вибрані дівчині, носить єї зрадниця в кішені завинені в па
пері і за гарну хусточку віддає їх по кількох літах мужи-
к о в и ...........................................................................  42

„ їх первісна властителька діставши їх прикладає їх собі на
місце і воии приростають зараз і опять видять . . .  42

„ вибрані дівчині вірницею царською, чудом являють ся
опісля у неї і розмочені в воді та приложені знов вроста
ють на м і с ц е ............................................................... „ . 94, 95

Павло святий, товариш Ісуса. Христа в єго вандрівцї по земли, 
ночує з ним разом у шевця, що запродав ся злому ду-
х о в и ...........................................................................  90

Панна вподобала собі проїжджаючого парубка і бере єго собі
за мужа .   34

„ морська співає тоді, коли море г р а є ............................. 78
„ зваблена золотою шафкою з жіночими строями, понадає ся

в с а м о т р і с о к ...........................................................  78
Парубок перемінений в старого діда а дівчина в стару корову 

(„ті а ті йшли туди, коли я ще був малим хлопцем, а ся
корова т е л и ч к о ю " ) ............................................................. 53

„ перемінений в статую святого, а дівчина в каплицю — чорт
не може до них д о с т у п и т и ................................................ ............

Парубок і дівчина (чортова дочка) тікаючи від чортів тричі чу
десними способами змилюють погоню і ратують ся від неї 58 — 59 

Перстінь чудесний, дар вужів, насадивши єго на палець що за
думаєш те й м а є ш ...................................................  14

„ укравши єго від мужа невірна царівна в ночи держить
єго в устах і випльовує, коли кіт приложив їй миш до уст 10

„ кіг упускає єго в море, де єго ковтає риба, та кіт вива-
блює єї на верх, роздирає і добуває нерстінь . . .  Ю

„ переломаний на двоє і хусточка передерта на двоє, з ко
трих одна половина у папин а друга у парубка, — зпак
заручин ........................................................................

Пес і кіт, котрих дурень вирятував від смерти, перепливають 
море, щоб від єго невірної жінки відікрасти чудесний пер
стінь ........................................................................................

„ заставляють царівну виплюнути той нерстінь із уст .
„ пливучи через море з нерстенем упускають єго в воду, та

опять видобувають з нутра рибн і приносять свойому пану 16

28, 29

16
16



6 9 — 70

87

Петро святий —  товариш Ісуса Христа в єго ваидрівках по
з е м л и ......................................................... • 90

,, придверник небесний, не хоче пустити до неба шевця, що
записав ся злому духови .........................................................  91

„ питає Ісуса Христа, що робити в сьому дїлї . . . 91
Післанець висланий з листом царевича, ночує у матери царевп- 

чевої жінки, котра в ночи перемінює лист і піддає ему та
кий лист, щоби єї дочку і єї дітей стратити . . .  88

Плита закопана серед риику в місті, криє під собою воду з усего 
міста; виваливши ту плиту вода попливе . . . .  

Покойова підстерігає царевича, що у него в покою в шафі є 
схована гарна панна; на просьбу царевпча не говорить
0 тім р о д и ч а м .........................................................................

„ остерігає царицю, що родичі єї мужа хочуть їй зробити
см ерть...........................................................................  88

Попелюх (третій, дурний брат) стереже в ночи батькової пше
ниці і щоб не заснути, вилізає на ябліпку . . . .  11

„ вискакує на чудеснім кони на третій поверх до царівни . 12
„ схований під мостом дожидає ворога ■— потвора з двома, 

потім з трьома а в кінці з чотирма головами, вбиває двох
перших, а від третього сам г и н е ........................................ 12— 13

Попіл з віщого коня сповнює все, що собі загадає єго власти
вець .........................................................................................  79

Потвори з двома, трьома і чотирма головами . . . .  12— 13 
Птах морський (з золотим пірем?) випливає на море, там єго

ловить віщий к і и ь .........................................................77
„ віщуй прилітає в ночи, заповідає сплячим цареви й цариці

велике нещастє, а заразом грозить тому, хто се чує і їм
скаже, що сам стане каменем................................................ 83, 84

Пустельник находить у лісі дівчину без рук, без ніг і без очей, 
заносить єї до своєї хати, находить під нею рушппцю, бє 
птахи і годує ту дівчину, опісля находить так само єї 
руки, ноги і очи, розмочує їх і прикладає до відтятого
1 все приростає па своє м і с ц е ........................................ 94, 95

„ на розказ дівчини бє єї по чиколотках, воиа плаче грішми
а за ті гроші він будує в лісі п а л а ц и .........................95

Риба морська проковтнувши чудесний перстінь, признає ся в тім 
перед котом і випливає на верх, де єї пес і кіт розрива
ють, щоб видобути з неї н ер ст іп ь ...........................  16



Риба возить на собі копець землі і не ложе єго з себе скинути,
коки кого иебудь на собі пе перевезе через море . . 8 0 - 8 1

Розбійник перебраний за пана женить ся з дівчиною, що вбила 
єго братів а єго ранила, женить ся в тій цїли, щоби на
ній пімстити с я ......................................................................... 50

„ полошить сиісою на потемки пташки з дерева і  ранить свою
жінку, що там перед ним сховала с я ........................................... 50

Роса чудесна, котрою помазавши лице сліпий відзискує очи
і видить  ................................................................................... 69

Рука дівчини, відтята на розказ злої матери, відростає з часом
на н о в о .................................................................................... 87 , 88

Руки дівчини каліки, відрізані злою ключницею і переховувані 
довгі літа, опісля діставши ся до первісної властительки 
і приставлені на своє місце, приростають опять . . 42, 94, 95

Серце і мізинний палець —  знак, що того, кого велено вбити,
справді в б и т о ................................................................................... 19

„ і права рука дочки, принесені матери на знак, що єї дочку
в б и т о ................................................................................................... 86

Сильний наймит (злий дух) бере від разу стирту сіна, ще й бу
гая, що хотів єго в б и т и ........................................................... 6 0 — 61

„ замісць пяти мішків полови привозить зо млина пять мішків
гарної м у к и .........................................................................  61

„ привозить дрова медведями замісць волів, котрих ті мед-
ведї п о їл и ................................................................................ 61 — 62

„ вимушує від цісаря для свого господаря чотири бочки
г р о ш е й ................................................................................... 62— 63

„ убиває господаря, давши ему одного,штовшка в ніс . . 63
Син дістає по батькови половину спадку, а дві дочки другу по

ловину  21
Сини два розумні а один д у р е н ь  53, 63
Сімплегади — дві гори, що бють ся одна з другою . . . З, 89

„ перестають бити ся, коли кого забють між собою . 4, 89
Скаменілого брата не ховають, але старший брат держить єго

у себе в куті покою сім л і т ............................................................ 85
Скляні гори —  місце пробуваня злих д у х і в ............................................. 22
Скобель вбитий в поріг не пускає зловленого чоловіка втекти

крізь двері з х а т и ................................................................  67
Сливка, на котру хто вилізе, не може злізти без дозволу вла

стивця   90 , 91
Етноірафічкий збірник, т. І. Ь



Сльози дївчини невинно покаліченої — чисте золото . . .  41
Сокирка з золотим топориском, застромлена в с о сн ї: хто єї че- 

ітить рукою, то так і припиніть до неї, і не може далї ру
шити с я .......................................................................... 6 7 — 68

Сонце зачуває людську душу в своїй х а т ї ........................  4
„ вечеряє і лягає спати ......................................................... 4
„ осліплює дівку, що мила ся в неділю рано і тими помиями

залляла єму о ч и .................................................................  4
„ має матір і живе з нею в домі, до котрого приходить

на н і ч ........................................................................................ З, 4, 80
„ може одним своїм волоском спалити чоловіка . . .  80

Сонцева тати —  прихильна до чоловіка, ховає его під піч . З, 80
„ розпитує свого сина о те, чого треба сему чоловікови . 4, 80

Старшому брату випадає вперед женити ся, а не молодшому . 82
Стільчик, на котрім хто сяде, той не може встати, поки власти

вець єго не пустить.........................................................  90
Сторож бачучи в ночи крізь дірку від ключа, як молодший брат

царя злизує кров па сорочцї жінки старшого брата (царя),
оскаржує того молодшого брата о чужолоство . . . 84, 85

Страху можна дістати, як горіх р о з к у с и т и ........................  7
Стрілець королівський, котрому велено вбити королевича, вбиває 

пса і виймає з него серце, королевичеви відтинає палець,
а самого пускає в с ь в і т ................................................. 19

Сучка й півничок — товариші дівчини, що йде в ліс . . .  52
„ услугує кобилячій го л о в і...................................................... 52

Терновий огонь, на котрім палять матір зрадницю і єї дочку . 96
Три царівни покрадені злими духами підчас проходу в садку . 21

„ живуть з ними, як жінки з м у ж а м и .............................22
„ ховають брата перед мужами і показають єго аж запевнив

ши ся, що муж прийме єго л а с к а в о ..........................2 2 - 2 3
Три важкі роботи яко ціна за віддане дочки за жінку 53, 77— 79, 80 (?)
Три дочки чортові, перемінені в три лошиці, мають убити най

мита, котрий за порадою наймолодшої дочки побиває їх  а
сам лишає ся ж ивий........................................................  56

Три птахи па фіґурі о-півиочи розмовляють людським голосом 
і  дають бідному сліпому, що с и д и т ь  п і д  фіі'урою, три добрі 
ради, як відзискати очи і прийти до маєтку . . .  69

„ розривають богача, що сидить під тою фіґурою . . . 7 5  — 76



Трубочка, котрою затрубивши па три сторони, чортів наймит
скликає до себе до парі всякого з в ір я ............................................ 55

Упир ходить по ночах, дусить людей і висисає з них кров . 5, U
„ в иочп виходить з гробу і йде в село, лишаючи яму отво-

рену . . .........................................................................  5
„ ок. 11. години вертає з села і застає живого чоловіка

в своїй трунї, а той не хоче єго пустити . . . .  5
„ о 12-тій годині мусить ховати ся, поки півень заспіває . (і
„ щоб оживити подушених ним, треба вирвати з єго чуприни

девять волосків і ними підкурити мерця . . . .  (і
„ щоби не встав більше, треба з попом ще раз гріб запеча

тати, а надто вбнти в гріб 9 осикових колів і обсипати гріб
9 X 9  зернами м а к у    . 6

„ коли єго „не по правдї поховати", то буде ходити . . 7
• „ промовляє з гробу в 9 лїт но с м е р т и ...................................  7

Цар каже вивести свою дочку на скляну гору і оголосити, що 
хто до неї вискочить на копї і поцілує єї, той візьме єї за
ж ін к у .........................................................................................  26

„ велить шукати по всім краю парубка, що виїхав на скляну
гору, поцілував єго дочку і має відтятий палець . . 29

„ оголошує, що хто вискочить з конем на скляну гору, д і
стане єго дочку і п а р с т в о ................................................ 36 — 37

„ каже пильнувати свого будущого зятя, щоби міністри єго
не стратили  ........................................................................... ЗО

„ справляє баль, на котрий завзнвають усіх парубків з ц і
лого ц а р с т в а ........................................................................  39

„ молодий хоче мати жінку лицем подібну до него і розсилає
свою фотографію по всіх краях з наказом, щоби дівчину 
похожу на те обличє прислати до него . . . .  40

„ одержавши ключницю замісць напни, замикає єї, а також
батька наннп до в я зн и ц ї........................................................ 40 — 41

,, переходячи з військом бачить новин палац з написом, що
тут дають всякому безплатно їсти й пити, входить там 
з усім військом і знаходить уздоровлену каліку, котра опо
відає ему свої пригоди і просить за своїм батьком . . 43

„ переконавши ся о правді єї слів увільпює єї батька, женить
ся з нею, а ключницю замикає до темниці . . . .  4-4

„ по трьох місяцях жіпка єго оглушеиа вистрілом з двох гар
мат паде мов пежива, він складає єї в кляшторі на висо
кім катафальку і  запечатує той кляштор . . . .  44



Цар з жалю за жінкою півтора року не виходить з покою, а 
вийшовши бачить дорогу до того кляштору обсаджену пре
красними цвітами, заглядає до середини через дірку від
ключа і бачить, як довкола катафалька бігає мала ди
тина .........................................................................................

„ дає Д уб-березї свою дочку за жінку за те, що той відбув 
подорож до сонця, але вперед каже єму скупати ся в кі-
пучім м о л о ц і ........................................................................

„ бездітний приймає двох вандруючих братів за своїх синів
і віддає старшому своє ц а р с т в о ........................................

„ засуджує ва смерть молодшого, котрого оскаржив слуга
0 грішні зносини з жінкою с т а р ш о г о ................................

Царевич, котрого трьох сестер покрали злі духи, чує в сні го
лос, котрий каже єму їхати їх шукати на трьох скляних 
г о р а х .........................................................................................

„ заїжджає на ніч до фільфарку, котрого хозяйка —  его
с е с т р а ........................................................................................

„ женить ся з дівчиною калікою, та коли вона має родити,
він мусить їхати на в і й н у ................................................

„ там одержує лист від родичів, що вона має пса і кота, але 
велить берегти жінку і тих дітей аж до свого приїзду 

„ вертаючи з війни до дому не застає жінки з дітьми, поки
дає родичів і їде в світ шукати їх, вандрує цілий рік се
лами, потім їде лісом, здибає лавю і за єї слідом доходить 
до печери, в котрій жиє єго жінка з дітьми . . . . 8 8 ,

Царівна ставши жінкою властителя чудесної мошонки, випитує
у него тайну, краде мошонку і в т ік а є ................................

„ вкравши чудесний перстінь від свого чоловіка і покинувши 
єго, спить держачи той перстінь в устах . . . .

„ за морем має дитину, а не знає від кого . . . .
„ найшовши записку їде шукати королевича . . . .
„ розпитує двох старших єго братів і виявляє, що з них

жаден не був 8 н е ю ................................................................
„ відшукує наймолодшого, котрий оповідає їй усе, як було,

1 женить ся з н е ю ................................................................
„ відтинає на знак палець парубкови, що вибіг до неї на

кони на скляну гору і поцілував є ї ................................
„ бачить рани на тїлї сплячого мужа і відкриває, що він був 

у війні, до чого сам він не хотів признати ся .
„ купає ся в кіпучім молоці і г и н е ........................................
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Цигани-сироїди забирають дівчину з села, завозять до свого 
краю і годують горіхами і вииом, щоби єї зарізати на
празник .  48

„ ідуть до божниці, а старій циганці велять ту дівчину
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Українські людські вигадки.
Зібрані О пан а с о м  Ш и м ч е н к о м .

П Е Р Е Д М О В А .

Записані нами в и г а д к и  мож на розділити на шість ч аст іш :
а) про р у с ь к и х , 1) Ь) про ж идів, с) про циганів, d) про панів, 
е) про м оскалів,2) f) про птахів і зьвірів.

Всі вони разом политі веселим сьміхом, і скрізь тут чимало 
сатири. Однак в сатирі пе м ож ем о знайти ніякої злоби. Се не злий 
сьміх, а  весела усьм іш ка, що з ’являєть ся у  матері або старш их  
дїтий, як перед ними нешкодливо пустує мала дитина.

П ід сим ніби веселим сьміхом ховаеть ся причіпка, чому старе 
й мале не від тих гроший, щоб послухати і а ж  берегь ся за живіт 
та регочеть ся, як почне проказувати сї вигадки якш'і-небудь Грицько 
або Омелько.

Скінчив оповідач. Д ітвора пореготала ся і знов весело собі 
граеть ся. Але подпвіть ся на старих. В есела усьміш ка де й діла ся, 
і замість неї насупились брови. Чого воно так? Того, мабуть, що й 
під сим сьміхом заховані, як казав Гоголь, невідомі, незримі ми
ровії сльози.

Н евесело чОловікови: Випи він чарку, „вдарить бб зем лю  ли- 
х о м -ж у р б о ю ', веселить ся. Вийшов хміль, і зробило ся чоловіковії 
на серці ще гірше, ще сумнїйш е. Т е -ж  саме мож на вислїдкувати
й тут. Поки оповідач приказував, поти слухачі були ніби пяиі а від

')  Автор думав про Москалів. Р  е д.
3) Автор думає про еалдатів. Р ед .

Записки Наукового Тов. ім. Ш евченка т. Y, 1



того й веселі. Замовк він, пропав і хміль, пропали ii реготи, про
пала весела Форма оповідання... Зостав ся тілько його сумний зміст. 
А  зміст сумний через те, що в малю нку лю дського життя в в и 
г а д к а х  п ереваж ує темний цьвіт. Н арод український заглядів, що 
тепер оден одному рнє ям у, що ж ін к а знущ аєть ся над ирндурко- 
ватнм чоловіком, що мале хлопя й те м ож е обдурити навіть пана, 
а про унтера-ОФІцера вж е нічого її балакати, бо він м ож е все до 
останку пограбувати: і хату  спалити, і гроші вкраде, і  худобу ви
дурить, і насеред болота покине !...

З ш ести розділів записаних нами в и г а д о к  найбільш у вагу ми 
даємо оповіданим про р у с ь к и х ,  бо в них мож на знайти відповідь 
на цікаве питане: з якого боку український народ дпвпть ся на своїх  
росийських братів, котрих зве р у с ь к и м и . 1)

Н айуперід на се питане треба сказати, що Українці', як бачимо 
з їх  вигадок, вважають р у с ь к и х  за  народ окремий, котрий при
ходить на В країну тілько на заробітки або й т а к .. „блукати і ти
няти ся “, а потім вертаеть ся в с в о ю  Р у с е ю  і оповідує про ук р а
їнські дива.

Приводом, з якого український народ вваж ає р у с ь к и х  за 
окрему нацию, єсть їх  мова, їх  звичаї, зовсім не схож і з ук р а їн 
ськими, їх  окремий побут.

Ж ивуть і „блукають" вони гуртом, котрим заправляє І в а н ь к а  
н а й  с т а р ш о й  або д я д я  с е м ь о н .  Т ак е ж нтє з погляду нашого 
народу тим несимпатичне, що воно н ї за що пригнічує поодинокого 
чоловіка. Поодинокий чоловік в таких обставинах сам нічого не вдїє, 
навіть не погадає. Все буде так, як скаж е Іванька найстарішій.

Іскру самостійної гадки народ помічає в такому пригнобле
ному чоловіковії, але сей чоловік м ож е сказати тілько „мабуть", 
а потім зараз д о д а ст ь : „а найкращ е нонесьом до дядї, до Семьона, 
той скаж е!" І ріш енець буде від сього премудрого д я д ї ,  котрий 
наперед обізве всю громаду дурнями, а потім ск аж е таке, що й иа 
голову не налїзе, і помилка н а й с т а р ш о г о окошить ся на всій 
ватазі і як-коли окошить ся не яби-як,

З другого боку не менч осьміяною в українських вигадках 
виявляєте ся недотепність роеннського селянина до хліборобства.

Ті лю ди, котрі м ож уть вистроїти „ходолу з неба та а ж  до — 
долу" не знають навіть, що воно таке за внла, і молотники з них 
н їк ч ем н і; „молотило їх  сім  чоловіка і за  день намолотнлн копу без

•) Слово к а ц а п  в Полтавщині можна почути хіба поміж інтелїґенциею, а про
стий народ зве москалів р у с ь к и м и ,  а ї х  краї Р у с е є ю .



сорока снопів11. Не тямлять вони й того, коли добрі люди молотять 
гречку і оповідають своїм землякам, що вони „поєднали ся моло
тити гречиху ІІетровняго дн я 11.

Правдивість вимагає додати, що такі наріканя українського  
лю ду на росийських селян, яко нїкчемних хліборобів, взяли ся, м а
буть, з того, що народ наш не бачить перед собою справжнього 
російського „п ахаря11, котрий так само тяж ко працює, як і наш  
хлїбороб і котрого чесна праця зробила ся сю ж етом  чудових поезий 
Кольцова і Н екрасова. Р у с ь к і  знакомцї У країнця все ремесники, 
найбільш малярі й майстрі. Н арод сей, звістио, хлїборобства багато  
не тямить. А ле як тепер на В країн і у  л їтк у платять косарям по 
півтора а то й два карб, на день, то деякі з майстрів кидають 
і своє ремесло і йдуть туди, де м ож на, як їм  здаєть ся, більш н а
гарбати грошин.

Роблять вони аби день до вечера, поки „хазяю ш ка наварить 
борщ у у  таком горш ку, що як стане Іванька найстарш ий, чотнрі 
аршини з четвертю, так і бородуш ки не видать '.

Ч ерез се, видиме дїло, трапдяєть ся часто-густо так, що хазяїн  
після вечері просить р у с ь к и х ,  щоб вони не тільки „на другой  
год 11, а  й на другий день не прибували.

Т одї вж е для них виходить діло п огане; треба „блукати і ти
няти с я “, а  тут ще не вміють собі й їсти наварити.

Т реба йти до Ш утя, щоб навчив, як куліш  варять. А той дн- 
вуеть ся, не йме віри, щоб такі вдалі лю ди, котрі збудую ть яку хоч 
церкву, не вміли наварити собі кулїш у. Д у м а є : ж артую ть, мабуть, 
та її годї! А чом ж е  й мені з ними не пож артувати?... А, м ож е, 
справді" не вміють? Т реба запитати, нехай скаж уть ділом. — „Х іба  
ви й сього не зн а єт е? 11 питає Ш уть. —  „Єсли-б знали, не спраш у- 
вали-б11, була відповідь. Е, гадає собі Ш уть, так с е -ж  бо вж е така 
кумедия, що і всьому селові на неї не гр іх  подивитись.

Звернула на себе увагу  і р ел їїій н а сторона р у с ь к и х .  Ї ї  до
тикають ся оповіданя: „З подриГанієм11 і „Небольшая в ін а11. З пер
шого погляду здаєть ся, що обидві с ї вигадки не правдоподібні. 
Яким побитом народ наш м ож е знати росийських попів? Т а й де ж  
такі попи, щоб у  личаках правили сл у ж б у  та ще й приказували  
якусь нісенітницю ? Д е вони ті р у с ь к і ,  котрі не тямлять, що воно 
т ак е: „Євангелия, чаша, кадилниця" ?

М оже се зовсім  не лю дська вигадка, а  народ переняв ї ї  у  „ха- 
хломанов і досуж и х панічей", як величають деякі роснйські пнсь- 
меники інтелїґентніїх Українців за те... що вони хотять бути людьми, 
а не московськими попихачами і мавпами.



В ід недостачі материялів ми не м ож ем о напевно вислїдкувати, 
де й коли з ’явилн ся с і вигадки. М ожна тілько догадуватись, що 
вони гіонаставалн не д у ж е  давно, бо до такої думки приводить нас 
цїлком реальний зміст вигадок і мова їх , в котрій не знайдеш  н і
яких архаїзм ів.

Щ о до м ісця, відкіль рознесли ся вигадки но Вкраїні, то й тут 
м ож на тілько більш менч правдоподібно вказувати. Ми найдуж че  
хилимось до того, що зайш ли вони до нас з Чернигівіцини де наш  
народ ж иве в перем іш ку з московським, де пом іж  Москалями роз
повсю дж ене сеістярство, і що нін в личаках „з р у с ь к и х ,  котрий 
сам нічого не знає", се не справж ній  пін, а  постановлений сектою  
замість нона м уж ик, котрий, звістно, міг правити „абєдню" в лича
ках і приказувати нісенітницю.

В наші краї такі оповідана, мабуть занесли черипгівські коро
бейники.

ГІамятаєм і м іі  одного з  них, котрий років з  двадцять носив 
коробку но полтавському повіті, знав найменя й прізвища всіх  т у 
теш ніх хазяїн ів, навчив ся по українськом у говорити і потішав 
селян оновіданямп про ж нтє москалів, про „Афонь-гору" і т. п.

Оглядаючись на недавній час з ’явшца вигадок про р у с ь к и х ,  
не м ож ем о умовчати й того, що н едавні-ж  обставини полтавської 
епархиї не тільки не спромогли ся знищити, а ще більш закріпили  
людський погляд иа попів „з руських".

Після архиєреїв  - У країнців, котрі були у  нас до 186.3 р о к у ,1) 
пішли архи єреї з Московщини.

в  латинська приказка „De m ortuis aut nil, aut bene". М оже 
воно й справді треба так робити в щ оденному житі', але в письмен
стві, здаєть ся, сю приказку треба трохи перевернути, хоч би на сей  
б ік : De m ortuis aut nil, aut ѵега. І от за покійного владику м ож ем о  
сказати но правді, що він, роблячи добро для полтавської епархиї, 
(по його почину вибудована полтавська сем інария, бурса і духовна  
ж іноча школа, для котрої він був найдобрійш им і найдорожш им бать
ком, а за се йому прилюдна подяка) він однак наробив чимало 
й зла, бо часто ставив „пластирями" церкви людип без всякої иро- 
сьвіти: своїх келейииків, баньщиків і д. ии.

Н а останку, скаж ем о трохи про те, який вивід з українських  
вигадок м ож на зробити про морально-духове обличє мосхсалїв взагалі’. 
Перш усього бачимо, що се народ, котрий має смекалку, (дуб, лн-

’) Посяїдпїй був Олексавдер. Він ні до кою внакше не промовляв, як по укра
їнському.



чаї:и пятами наперед і т. и.) але ся смекалка далеко не простяга
ють ся і через инчі якостп харак теру — гарячність, роззявлянє рота 
там, де не треба —  результати з н е ї аби-які.

Транляю ть ся пом іж  ними люди й трохи письменні, тільки 
д у ж е  вж е вони величають ся своїм письменством. Коробейник щиро 
повірив, що через письменство його навіть царем  м ож уть наставити  
і к аж е ТІІутеви: „Б ери -ж  мою коробку, бо як царем буду, то не 
стоїть з нею носити с я “.

Д алї. Се люди, котрі, як роблять що погане, доводять дїло до 
самого краю. КішуЛн вони ІІГутя в полонку, так того їм  ще мало, 
а — „Нойдьом тепер до Ш утевої ж інки, спроспмо, де твій м у ж ...“ 
А як вона їм  сказала, що вмер, то Іванька, самий найстарш бй, 
і к а ж е : „Як я самий найстарішій м еж  вами, так я над його гробом  
найуперід буду  згнущ атн с я “. Моральне лю дське гіочутя не м ож е  
зносити сеї наруги і придумує в оповідані, як би найкрасш е мож на  
за його помстити.

Сорому нем а в них навіть там, де треба-б „в сірка очий пози
чати. Тілько що знущ али ся вони над Ш утевим гробом, а  як лісник  
сказав їм, що він набрав в ополонці ситцїв і хусток, то й їм заба
ж ало ся від ІИ утя того-ж  добра.

Се все однаково, як траиляеть ся пом іж  дїтьми. Грають ся 
брат і сестра. Брат нізащ о дав сестрицї ш товхана. Бона трохи по- 
скімлїла, а потім згадала, що в неї в кишені є медяник. З абул а й 
про своє горе, сьмієть ся, достає медяник і хоче почванитн ся. 
„А в мене є медяник!" — „Е, дай ж е  й м енї, к аж е брат". Т е-ж  
саме бачимо й тут, тілько, звістно, під штовхани до полонки д у ж е  
далеко.

Про чванливість і язикатість москалів добре сказано в II. і IY . 
оповідані.

Б IX . оповідані досить яскраво виявляєть ся, що м оскалї лю 
блять порядкувати у  нас на Вкраїні, як у  себе дома. П осеред дня 
руський привів свого товариша в чуж ий город, та й к а ж е: „Ну, вот 
і рві, сколько хочеш".

До повности людського погляду на р у с ь к и х  бракую ть в на
шім збірнику вигадки, хоч і відомі нам, але такі, котрих, з приводу 
їх  іюрноїрафічного характеру, не м ож ем о вділити нашим читачам.

Ми зовсім не хилимось до то го , щ об  в гидкій порноі'раФІЇ ба
чити правдивий м а л ю н о к  м о р а л ь н о г о  с т а н о в и щ а , бо т у т  авторська 
Ф а н т а з и я  д у ж е вж е п е р е б о р щ у є . А все ж  не мож на відректись від 
то го , щ о  й порноїраФІя єсть дзеркало людського життя, хоч і криве,



та дзеркало. І от як ми порівняємо гидощі, які ходять в народі про 
своїх і про р у с ь к и х ,  то бачимо, що народ приміром, страмні 
відносини пом іж  своїм братом обм еж ує гряницямн чоловічностн, 
а т і-ж  відносини пом іж  р у с ь к и м и  часто малює товарячими. Хто 
його зна, чого воно так... М оже, й тут наш ому народови замакітрило  
сьвіт сектярство, тілько д у ж е  гидко балакає він про росийських 
дівчат, їх  братів і батьків.

О. Ш.

Про „руських".

І. Як лісник морочив дванадцятеро руських.

У ікономії робило багацько руських. Тілько двапайцятеро з них 
відорвало ся і пішли скрізь блукати. Теняють ся вони день і —  другий, 
їсти хочеть ся. Приходять вопи до лісу; а в тому лїсї жив лісник 
Шуть —  таке имя йому було, — поздоровкали ся тай кажуть: „Напро
хали ми по селі і пшона, і соли, так не вміємо зварити каш і; навчи 
нас, Шуть, як варити куліш. А ІІІуть: „хіба ви пе зпаєте й сього ?“ 
А воші: „єслп-б впали, це спрашували б “. — Ну, ходім же па толоку, 
каже Шуть, то я вас павчу.

Пішли на толоку. От Шуть вивів руських на таке, що всьому 
селові видко, та й каже: „поставте-ж казан, насипте пшона, налийте 
водою, заберіть ся за руки, двапайцятеро вас, та й крутіть ся кругом 
його, то він і закипить.

Забрали ся вони за руки і зачали крутити с я ; ноти крутили ся, 
поки їм стало в очіх здавати ся, що вже закипів куліш : давай тоді 
його їсти.

Сталп їсти, а в і н  сирий, так б о н п  й кажуть: „ето н о н  нас одурил: 
куліш верно пє так варять. Ходім до Шутя вбємо його!"

Прийшли до ІІІутя. — „Вот ми тебе, Шуть, вб’ємо!“ —  За що? — 
Та верно не так куліш варят, як ти казав, бо ми крутили ся, крутили
ся, а вои і не вкипів! Как положиш так иа сю иоч спать, щоб нїодиого
з краю не було, щоб волка не бояли ся, — а то ми вовка боємо ся —  
то не вбємо, а т о  вбємо, как не положиш!“ Шуть сказав: „положу!" —

Прийшов вечір. Шуть новів руських до комашнища та й каже ї
„лягайте!" І обложив їх коло комашнища, кажного головою в комашншце, 
так що нема нїодного з краю, усі в середині, і приказав: , тілько-ж



цитьто, як швенькі вовчки будуть кусати, а то як хто кричати ме, то 
іі великі прийдуть.

Пішов БІуть до дому. А їх як от се якого комашвя утне, то він 
тілько— с— с — с ! А другий; „да молчі, а то й болші прийдуть"! Дивлять 
ся, що вже розсьвітаєт ся. О ден каже: „он, мабуть, у мурашку поло
жив!" А другий: „та наверно!" Почали вставати. Повставали. Пойдьом 
же вражого сина вбело !“ Прийшли. — Ми тебе, Шуть, убем, вот ти 
в мурашку положив спать нас!" А Шуть каже: „на другу ніч уже по
ложу так, що не бояти метесь!" А вони: „ну, смотри, штоб положив!"

Прийшла друга ніч. А в тім лїсї, що жив Шуть, дуб стояв роз- 
хилистий, так гілля на йому багато, що всї дванадцятеро руських по
містять ся. Приніс Шуть драбину до дуба і к аж е: „Злазьте !" Воші 
позлазили -  усі дваиайцятеро — і сказали ІПутіо: „смотри-ж, как 
сонце сойдеть, то ми будемо кричати — ІИуть, неси драбину — штоб 
прщіїе!" А Шуть каже: „добре!"

Переночували вони ніч. Сонце вже під снідання. Нема ІПутя. 
Кричали руські, кричали: „Шуть, неси драбину!", не несе Шуть.

От оден, Івапька, і калсе їм: ,,я придумав, как злезть з дуба!" 
А другий: „а как же?" А Йванька: „как я самій найстаршої! меле вами, 
так я візьму ся за гілляку рукави, а оден за мої ноги, а другої! за того 
ноги, та так і спустимо ся аж на низ !“

Забрало ся їх такечки одинадцятеро, а дванайцятий тільки що став 
брати ся, а той що за гілляку держить ся: „вот погоді, братец, руки 
поплюю, а то так не вдержу !“ Тільки що пустив ся він руки плювати, 
коли се як телехнуть ся усі дяанайцятеро додолу, так того, що але на 
снодї був, гам і роздавили.

Ну, ходїм асе до ІПутя, кажуть руські, тепер вже йому не 
животіти! Прийшли до ІІІутя.' -  „От се тебе влее", кажуть, „вбемо 
або утопимо в полоикє!" Шутеві вже нічого й казати, бо віінеп.

От руські завязали його у торбу і несуть до річки кидати в по
лонку. Донесли до річки, але нема полонки; так вони замість того, щоб 
оден пішов иа село сокири добути, усі одинадцятеро пішли, а Шутя 
покинули в горбі па дорозі. А коробейник іде, побачив ту торбу та 
ногою штовх-штовх єї, а вона ворушеть ся, а він і питає: „хто се таке?"
А Шуть і каж е: „се я!" А коробейник: „Чого-ж ти тут у торбі?"
А Шуть каже: „хотять царем наставити, та не вмію ні писати, ні чи
тати". А коробейник „так вилазь, я влезу, я могу!"

Уліз коробейник. Шуть зашморгнув його, а коробейник каж е: 
„бери-ж мою коробку, бо як царем буду, то не стоїть з нею носити ся!"



Шуть пішов з коробкою до дому, викопав яму, лїг туди сам у яму, 
і дїрку пропустив, щоб дихати-ж було куди, а жінці звелів ситця ті та 
хустки з коробки порозвішувати. І

Тим часом руські прорубали полонку, взяли коробейника замість 
Шутя і несуть його кидати у полонку; а він р а д іє : от-от царем на
ставлять !

Доиерли руські коробейника до полонки, вкинули його та й кажуть: 
„а пойдьом тепер до ІІІутевої жінки, сиросимо, де твій муж?"

Прийшли, питають, а вона говори, що вмер. Самий найстарший, 
Іванька, каже: „як я самий иайстаршой меж вами, так я над його гро
бом найуперід буду згнущати с я !“

От і почав Іваиька халясувати на ІИутевому гробі, а далі сів та п 
улучив над саміееньку дірку. Шуть як штрикне ножем, а Иванька тим 
і  не хвалить ся, тільки піл плигнув та й каже: „вот так, братци, каждий 
присядь да і падскочь!" Та й кажен же так. А одипайцятому як шпи
гонув Шуть ножем у черево, так той і не підскочив, там і пропав! 
А ті й кажуть: „вон живой ! Давай його відкопаємо ?“

Відкопали. —  Ми-ж тебе в проруб бросали, а ти живой ?!
„Е, каже, бачте, в полонці набрав я скілько ситцїв та хусток!" — „Так 
веді-ж і нас у проруб!" Повів Шуть і їх.

Довів до полонки. — „Так как же, Шуть, ти кидати меш, чи са
мим плигать?" Шуть каже: „треба кидати!" А Йванька й каже: „как 
я самій иайстаршой, так меня найуперід кидай!"

Узяв Шуть Іваиьку за чуба і кинув у полонку, так що аж бульби 
встали". От руські й питають: „Отчего то бульби встають?" А Шуть 
каже: „то він де кращий ситець вибирає!" Так вони одеи иомеж дру
гим — той: „меня скорій кидай", а той: „меня!" А Шуть каже: „ні, 
треба черги ждати, якому коли черга підійде!" Тілько нічого він не 
зробив з кацапами: якого вкине, а який і сам плигне. Черги не схо
тіли ж дати!

II. Руські язикаті люди.
Молотили у багатого козака три чоловіки руських. Намолотили 

зерна. Хазяїн і каже: „впшкребайте-ж гаразд тік, бо може буде або 
сніг, або дощ". А руські: „Да не будеть!"

Покидали вони зерно й солому па току, а сами вклали ся спати. 
Коли се як рушить ся завірюха, та вколїно снігу і впало. Вони що 
робити? Давай мусувати, щоб не вислідив хазяїн, куди вточуть ; взяли 
та й обули Йваньку в личаки иятами наперед, а пальцями назад. Добре 
й придумали, так дурні-ж таки внять, що послади Іваиьку вперед, 
а сами його слідом ідуть та й затоптують.



Зайшли вони до другого хазяїна в клувю. А там, у клуні був 
ячмінь. От оден руський на бантину злїз та сїв, а другий на ячмені, 
а третій аж за ячмінь иолїз.

А той козак встав, аж їх немає. Давай він слідити, куди воші 
пішли і дослідив ся до другого козака в клуню уже в день.

Відчинив ворітцю в клунї, а він сидить оден на бантині. От козак 
той і мосуєть ся — як би тебе втягти відтіля, та й нримосував: 
„з верьовки", каже, „петлю зроблю, та зачеплю нетлею, та й стягну, 
а вже ти, сякий-такий сину, там не сидіти шеш. А ті руські (що па 
ячмені сидять та за ячменем) слухають. Та оден, той що на ячмені, 
та й каже: „Крути, Банька, головою, щоб не закинув иетльою!" А козак: 
„е, так се й ти бо тут ?! Я думав, що о цеп, аж ви тутечки обидва, то 
то й добр е; третього хоч і нема, то лиха вже його година бери, я його 
не буду й шукати. А той що за ячменем: „Дурак ти, що обізвал ся, 
сндєд би, как я сиж у!“ А той „бач тобі — ви всі тут ?! “

III. В и л а .

У руських, кажуть, вил немає. От раз і забили ся хахол з русь
ким. Так руський хахла дрючком ударив, а хахол руського вилами так 
оперіщив, що аж рубіжі понабігали на спині.

Він прийшов у свою Русєю і показує руським : „Вот как хахли
хитро бюгь ся: раз ударив, а два рубіжа пабігдо!“ І кацапня, сказано 
тобі, дивуєть ся та не йме віри. (А він його, значить, вилами опоров!)

IV. Хвастуни.

У полі ночували руські, три чоловіки, двоє здорових, а третій
хворий.

Одеи здоровий і каж е: „ех, как би мені от се триста чоловіка, 
я-б їх ахнув! (побив). А другий: „а миє как би двісті, так я-б їх 
ахнув! А хворий: „а мене хоч би сто!"

От два наших чоловіки ішло з молотіння, підслухали, та оден
підбіг та ціпом об вогонь (коло руських був вогонь наклажений), а дру
гий лопатою як кине жару в гору, так ті, котрі здорові, зараз гаки
й повтікали, а хворий зостав ся. — „Чом же ти не ахкаєш?", питають
молотники. — „Та не займайте меня, добрі люде, я больной!" Вони 
й нішлн собі.

Тоді прибігли до хворого ті два руських. Оден каже: „сколько їх 
тут було? Мабуть 300 чоловік!" А другий: „та й так! нєт, мабуть



чоловік з двісті'!11 А хворий: „кой чорт! їх два било! — „Та й чом 
же ти, Іванька, не ахн ув?11 — „Я-б його чи ахнув, а він ціпом мене-б 
як бабахнув, тоді, родімий і канчпсь!11

V. Ш е й !

Виміняв руський у нашого чоловіка за кобилу воли, так не вміє
запрягати, — чув тілько, що кажуть: „шей11.

Сів на віз і радіє, що воли виміняв за кобилу: „гей, волікі, Го
сподь же вас нараділ, на лобі рожки посаділ!...“

А се де візьметь ся дрік, як укусить того та того вола, а вони як
задрочили ся, поламали занози її випрягли ся.

От руський піймав воли, завів до війн, підняв війя аж коло коліс 
і кричить: „шіно в дерево!" А вони таки не слухають. Тоді руський 
розлютовав ся тая кричить на всю вулицю: „шию хоч ти, хоч ти, а хоч 
оба разом, черти ви рогаті!11

VI. З „подриґанієм11.

Задумали руські церкву строїти і рихтують ся, який би престол 
поставити. Одеи каже: „построено П речіету!“, А другий каже: „нєт, 
ІІречіста любіть, штоб чісто ! Построен святую Міколушку11. ІІостроїли 
воин церкву, поставили й иопа з руських, такого що нічого не зна він. 
І звелів той піп, щоб хахла ніколи не було в церкві. Вони пообіцяли. 
Тілько хахол якось убрав ся помеж руськими. Стали вони служити. 
Нін і каже: „як вистроїлп ходолу з небес та аж до долу!" А хахол: 
„а кілля-ж куди били?11 Піп тик-мнк та: „я-ж казав, щоб хахла не 
б и л о „ ! “ Руські взяли випхали хахла, а пін своїм предком приказує, 
ходе по церкві і каде, —  а жарина з каділницї за личак і впала. Він 
тоді лїг та ногу підняв, та її давай витрусювати. А руські думали, що 
так і треба тай собі полягали, попіднімали ноги та й дриґають ногами. 
Прийщли до дому. Питають дома: „що, гарний пін?11 — „Да харош, 
харашо правіть, хараша абєдня була, з п о д р и ґ а н і є м ! 11

VII. Нє большая віна.

Руський викрав церкву. Його й піймали. А він украв кадилницю 
та евангелию, та чашу. Осудили його вішати і повісили. Руські позхо- 
днли ся. —  „Ну, што, як твого дядї с у д ? 11 —  „Да как же ? !  ІІовєсілі! 
А другий: „За што новєсілі?11 — „Да за шию!" —  „Да я злаю, што 
за шию, так за какую в іну?“ — „Віна то не большая: украл пома- 
хальню, да кліпотальню, да тот котел, што поп хахлов годує, та її повесили!11



VIII. Дядя Семьон.

Ідуть руські і знайшли їжака. Оден каже: „што ето такое ?“ А 
другий к аж е: „да Бог ero зиаєть, понесьом до дяді Семьона, той по до
рогах пробивал, гак він знає!" Понесли. Він і каже: „ека дураки какіє! 
Се як що не ведиедюшка молодой, гак голуб дикой!" Пішли далї. Зна
ходять чобіт. „Што оно такое?"1) Приеобили, що й на ноги надїваєть ся. 
так не знають, як пошитий він? І кажуть сами собі: „как воно шило? 
Ведь там же, в саиогові не видать, а воно шило!" А другий каже: 
„може воно свічу ліпило тай шило? А найкраще ионесьом -до дяді до 
Сеньона, той скажете!" Принесли. —- „Ну, как воно його шило? Воно 
верно там свічу ліпило?!" —  „Ху, дураки какіє! Воно мальчика в се- 
рьодку посилало, так ои там і зшив!" Ідуть знову. Знайшли рака. „Што 
оио такое?" — Понесьом до дяді до Сеяьоиа, топ скажеть! Принесли. 
Той і каже: „Ху, дураки какіє! Се як що но швець, так портной, бо 
в його ножиці є й щетинка!"...

IX. К а в у н и .

Там би то, в Росеї, кавунів нема. Так руські побачили, що козаки 
їдять кавуни. От оден і каже руський: „што вони ото їдять?" А дру
гий: „ху, дурак! Гарбузи! Як хочеш, иойдьом накрадімо; я в одного 
чоловєка знаю!" А в того чоловіка та кабаків багато вродило. Пішли 
руські до тих кабаків красти днем. —  „Ну, вот і рві, скілько хочеш!" 
Понаривали кабаків, понаїдались добре та всо прихвалювали: „вот ха- 
рошую штуку хахлн їдять!" Пішли і в друге до того-ж чоловіка красти. 
А він молотив та й побачив, що руські рвуть кабаки та з цїиом за ними, 
а вони тікати, усі повтікали, а одного таки догнав та н увірвав цїиом 
но спинї. От його й питають руські: „з чим ето мужик гнав ся?" А  
другий заміст його й каже: „з цепом!" А третій: „кой чорт — цеп! 
воно таке як молотїло!" А той, що вдарив по спині: „Да почом ти знаєш, 
што молотіло, може-ж і сєп, бо як сєпнув, так і досі в спині сеиав! Вот 
хахли што повидумували: причепив цурку до палки та повтори дерева 
та й прьоть ся (женеть ся)!"

X. М о л о т н и к и .

Поєднали ся руські до козака молотити, сім чоловіка. А потім як 
пішли у свою Русєю та й брешуть:

’) У них же чобіт нема!



„Mu там у семерых человека П е т р о в и  я г о  д н я  поєднали ся 
г р е ч и х у  молотити. За деиь копу без сорока сиопів змолотили, а двад
цятеро восмеро хлїба ззїлн. А Иваиька, самий найстаршої), чотирі ар
шини з четвертю иа адбоє стояв, да как зажарить, да зажарить! Да как 
наваріла хазяюшка баріцу абєдать у таком гаршку, що як стане Івапька, 
самий найстаршої!, чотирі аршиии з четвертю, так і бародушки не відать! 
T u i ;  ми молотіли, молотіли, та за харчі заплатили тай ушли. Да хазяїва 
так нас полюбили, що за сім верст випровадили, да просили, просили, 
щоб па другий год не приходили!11

П р о  Ж И Д І В .

I. Я й ц я .

Жид одному чоловікові розказував про своє життє: „Я колись було 
багате, превелике було свиия-куиець, та як накупило сїм-сіт яєць, та як 
обияла мене в лісі н іч ! Дивлюсь я, а воно щось стоїть, а я й спигало ся, 
та гавкало так, як одеи цюцько, гавкало так як і два — ні, не боїть ся. 
От я й згадало: в меие-ж є я й ц я ! А ну, кину яєцко, чп ие їстиме воио ? 
Кинув, а воно хлан! Ага, спасибі Богу, їсть ! Так я до сі.віта еїмоіт 
яєць викидало й на дуба злізло, щоб мене не ззїло. А як Бог дав мені 
день, дивлюсь, а воно стоїть горілий пень, а я його яйцями ухлапав, 
ухлапав ! В ід тоді я вже знизчав!“

II. К а р  а.

Ходив чоловік до пенька Богу молити ся і казав: „Дай мені, Го
споди, сто рублів! Не візьму иї більш, ні менч!“ А жид і підслухав 
тай дума собі: а ну-ж положу 130, чи не візьме? Взяв і положив. При
ходить чоловік на другий донь, аж є! Так узяв іроші та й пішов. А жид : 
„а підуж я, чи верпе 3 0 ?  Приходе. „Чоловіче, верни-ж мені ЗО? —  
Які ЗО? - Ти-ж просило 100, а я половило 130, ти-ж казало — ие 
візьму, а взяло, ну, й верни меиї ЗО! — Та я й знати ие знаю! — 
Ну, я-ж тебе буду позивати ! —  П озивай! Б мене иї в чому й до миро
вого піти! — Так я тобі дам свою субу, цоботи і рукавиці! —  Хіба  
д аси ! Жид і дав. Пішли до мирового. Ввійшли у камеру. Мировий пита: 
„За чим?11 Жид і каже: „от сей цоловік молило Бога до иенька, щоб 
Бог дав йому 100 р.. казало, що не візьме иї білш, ні меиче; я поло
жило 130. а воно і взяло, а тепер ие верта ЗО-ти!“ А той зараз: „го
сподин суддя, він. може, скаже, що іі одежа от се иа мені його?11 А 
жид: „а вже-ж моя!11 Мировий прогнав жида. Він приходе знову до



того-ж чоловіка й каже: „шознай ся колп хоч і верни гроші, бо Їй-Богу 
настелю иодусок і иосазу тебе на са іш !“ Мужик пїби ие хоче та про
сить ся: „ие сажай б о !“ А жид: „нї, иосазу, ще й на гору вивезу!"
— „Ну, бо не вези!" Жид взяв і повіз на гору, тоді й каже: „шознай 
ся, а то й під гору спустю!" Чоловік знову просить ся. Став жид спу
скати, а сани його стали набігати. От він і каже: „цоловіце, цоловіце, 
що ти волам робес, щоб не набігав віз?" А чоловік каже: „по пиці 
бю! — „Так устань же й мене разів хоц два вдар!" Чоловік устав 
і почав йото по ниці гатити, побив пику чисто. А жидівка побачила та 
й пита: „чого то в тебе кров з морди йде?" — А жид: „скази спасибі 
сьому чоловікові, що воно меие по 1ІИЦЇ било, так я й сани спустило; 
а якби воно мене по пиці ие било, то моие-б сани задавило!"

III. Ґринджоли.1)

їхав жид з ґринджолами. Ввірвала ся верьовочка, загубили ся 
ґринджоли, а він таки їде. Оглянув ся, аж нема саночок. Вернув ся, а 
позад ного мужик їде. — Здоров тобі, чоловіче! — Здоров ! —  Не на
ходило ти того, що я загубило? — А лиха тебе година зна, що ти за
губило ! Жид такий був, що мало знав по нашому говорити і давай йому 
плести по своєму: „загубило я ґринджало, иа ґринджа.ії ричка, в ричцї 
ричпня і сім корсаків і месір і польовий витороиень". Чоловік нічого 
ие зрозумів та й каже: „нї, я того не знаходив, а знайшов саночки, на 
саночках торба, в торбі торбинка і сїм коржів жидівської маци, і ніж, 
і заїць". Жид знову не зрозумів та свого доброго відцурав ся, каже : 
„то не моє, Бог з тобою!"

Про ц и г а н і в .

І. Поденщини.

Се було дуже давно, як ще Бог ходив по землі. У цигана одного 
багато було дїтий, а він зовсїм бідний був. Іде він за заробітки, іде
навстріч Його Бог. Циган не знав, що він Бог. Бог і каже: „здоров
тобі, цигане!" А циган каже: „здоров!" А Бог каже: „куди ти йдеш ? “
— Н а заробітки, а ти куди, чоловіче? —  Я так само, на заробітки!
— Так ходім у двох ! Пішли. (Бог оглянув ся що він бідний чоловік та
через те і взяв його з собою). Прийшли до поміщика, поєднались моло
тити за 500 рублів скирт десять. Циган каж е: „Фи-ги, чоловіче, коли-ж

')  Саночки.



ми їх кончино?" А Бог каже: „як Бог поможе, кончимо!" І каже Бог: 
„ти розмітай тік, а я ляжу спочину, і лїзь на скирту, зкидай снопи". 
Циган нолїз, з копу скинув та й питаєть ся: „що вже буде?" —  Та 
скидай, скидай! — Так ми сьогодні не помолотимо! На що-ж його на
кидати багато? — Скидай усю! Скидав циган усю скнрту. „П іди-ж“ 
каже Бог, „соломки візьми трохе!"

Циган пішов, соломки взяв, підоткнув під сніп, а Бог став черкати 
сірник і палити. А циган: „що се ти, чоловіче, робега? се тюрму, ти 
собі заробеш". А Бог калсе: „нічого!" Бог як підпалив, так воно й 
перемолотило увесь хліб, перемолотило й перевіяло. Тоді Бог каж е: 
„що, заробив?"

Почали ділити ся грішми. Так циган усе собі білше хоче грошин,
ие рад тому, що хоч стільки заробив, а каже: „я он і скирти скидав,
а ти спав, і тік змітав, а ти спав... що-ж ти зробив ? Тільки підпалив 
та й шабаш! Я й сам можу те зробити". А Бог каже: „так роби!" 
І розійшли ся вош і: циган пішов, і Бог теж пішов.

Поєднав ся циган у поміщика молотити сам уже, теж за 500  і так
же й зробив, як у того було поміщика: ліг, заснув трішки, тоді розмів
тік і поліз иа скирту скидати. Скирту всю скидав, в шаропки сноїш по
становив і підпалив; так воно ие то поміщик згорів, усе село вигоріло. 
Що се ти наробив, цигане ? ! Взяли його, ведуть вішати. А Бог знову 
сожал'ів ся, ізстріва їх , і  здоровкаєть ся. Здоров, ц и ган е! —  Здоров 
батьку мій рідний! —  Куди се те тебе ведуть? — На шибеницю, батьку 
мін рідний! —  За що? —  Спалив село. А Бог сожалїв ся над ним та 
й каже тим, що вели його : „таки спалив село ? “ А вони кажуть : „та 
спалив таки! не самого поміщика, а й село усе!"  Бог каже: „вериїт 
ся, пустїт його, то вам так показало ся!" А циган каже: „ні, їйбогу, 
Батьку мій рідний, згоріло чисто все село!" А Бог таки: „та йдїт-йдїт, 
то показало ся так ; не то що село ціле, а й перемолочене й те, що він 
і єднав ся, і гроші йому віддайте, і пустїт його! “ Пішли, аж так! Пере
молочене, і село ціле. Віддали циганові гроші. Він взяв гроші та 
біжить, якби догнати Бога. Догнав його. — „Давай, батьку мій рідний, 
у-двох товаришувати у пять, бо мені самому не щастить!" Пішли у-двох. 
Обявнли ся дохтарями. А в одного поміщика панич хворий лежав. Вони 
u поєднали ся за 500 лічити. Бог сказав: „Дайте-ж мені особшу ком
нату, а ти, цигане, грій літепло. Циган нагрів літепла.

Бог посадив того панича в зрізок1) і налив туди літепла. Тоді 
дмухнув на панича. Панич став неншвиії. Бог тоді узяв порізав його иа

*) Шаплик. Як бочку розпилити на дві нерівних половини, то білша буде — 
куфа, а менча — зрізок.



клаптики, поперемивав і склав. Тоді дмухнув знову. Нашій став живий 
і здоровий. Взяли гроші і пішли. Стали грішми ділити ся. Так циган 
і тепереньки собі білше горие гроший і каже: „я-ж батьку мій рідний 
і дїтелло грів, а ти що-ж там? посадив тілько в зрізок та дмухнув! 
І я так можу дмухнути!“ Бог каже: „іди, дмухай!" Посердили ся і ро- 
зійшлн ся. Циган поєднав ся сам дохтарем, теж за 500 р. і сказав: 
„дайте мені особшу комнату і літепла иагрійти!" Дали, нагріли. П оса
див вій панича в зрізок. Дмухнув раз. Він сидить. Другий раз дмухнув. 
Теж сидить. Чим би тебе дмухнути так, щоб ти л і г : А там макогін 
стояв недалеко. Вій як ухопе той макогіи та як дмухне, панич той 
і витяг ся в зрізку.

Він тоді взяв порізав його, поперемивав, став складати, коли 
дивись, який клапоть то довший, то коротчий. То він, який довший, то 
відріже та п кине у хату. Розкидав того панича по всій хаті. А хтось 
навернув ся. — Що се ти наробив, цигане ? Взяли його на Сибір. А Бог 
сожалїв ся та внять стріває тих, що вели, і цигана. — Здоров, цигане! —  
Здоров, батьку мій рідний! — Куди тебе се ведуть ? —  На Сибір. 
Розпитав Бог, за що. Кажуть: „панича порізав чисто". А Бог каже: 
„та то вам то вздріло ся : паиич живий і здоровий". А циган каже : 
„та де тобі, батьку мій рідний, як чисто розкидав!" — „Ідїт, ідїт, каже 
Бог, „то вам так вздріло ся! І гроший йому дайте!" Пішли, аж так — 
здоровіш панич. Віддали й гроші циганові. А Бог жде його, поки прийде 
знову. Прийшов циган. Давай, батьку мій рідний товаришувати!" Зато
варишували. Пішли внять у двох. Ідуть-ідуть; а вівчарі вівці пасуть. 
А Бог і каже: „давай, цигаие, собі вівцю купимо!" Купили, зарізали 
й обідрали. Бог і каж е: „ти цигане, вари та хоч і всю ззїж, а мені 
печійку зоставиш". — „Добре, добре, батьку мій рідний!" Бог ліг, 
а циган заходив ся ту вівцю варити і послухає, чи Бог заснув. Чує, 
вже хропе, заснув. —  А нуж, покуштую печінки; воно, мабуть, най- 
смашнїйше мясо! Покуштував, аж добре. Хитрий, бач, який: собі до 
добріше зоставля, а мені, де хуже. Бач, він лїг спати, а я варю, та мені 
ще хуже й їсти. Взяв і ззїв усю печінку. Бог встав та й каже: „пу, 
давай же їсти, ти усю їж вівцю, а мені печінку давай!" А циган каже: 
„е, нема печінки!" — А де-ж!" — їй-богу, батьку, вівця без печінки 
була. Довго його Бог питав, та вій усе божеть ся, що вівця без печінки 
була. Бог каже: „їж же ти, а я не хочу; меиї якби печінка! Циган 
усю і впер її. Бог каже: „ходім!" (Не кида таки його). Дійшли до 
моря. Бог поверх води йде і цигана пусте сажиїв иа три поверх води, 
а потім, як шурхне циган у воду, а Бог і питаєть ся, хто печінку ззїв. 
А  циган божеть с я : їйбогу, батьку мій рідний, я не їв. Поки й через 
море перейшли, він усе божнв ся. Перейшли через море. — „Ну, ти-ж,



каже Бог, „цигане постій, а я відійду від тебе далеко". Циган стоїть, 
Відійшов далеченько і насипав три купки грошин, тоді й вернув ся до 
цигана. Ідуть-ідуть, знайшли ті три купки грошпй. Бог і каже: „як же 
нам ділити ся? Се одна тобі, а одна мені, а одна тому, що печінку 
ззїв". Циган тоді божеть ся: їй Богу, я, батьку рідний, із з їв Ц 1)

II. Грім.
Цигане шатро напяли і кобилу привязали до шатра, а воно грім 

гремить: та як загремить, та і вбив кобилу. А циган як вихватить ся 
з під шатра та: „от так! кобилу вбив грім! Як би був знав, тоб під 
шатро сховав, хай би було хоч попотрахкало! Ну, лоша вже сховаю під 
шатро". А се знову, як загремить грім, та й лоша вбило і під шатром. 
А циган тоді: „Господня сила нове шатро розбила! !“

III. Т я г л о.

Умер батько у циганенка. От циганепко пішов до попа —  „схо
вайте ідїт батька!" Піп каже: „добре, я прийду!" А циган: „так ідїт  
же, недовго гайте ся, бо лежить як Спас, і бороду розтряс, і пахне 
сьвятимп духами". Пішов циганенко до дому. Ждав-ждав попа день 
і другий, аж нема. Пішов упять до попа і каже попові: „ідїть, будьте 
ласкаві, бо то лежав як Спас і бороду розтряс, і пах сьвятими духами, 
а тепер лежить, як головня, і очі витріщив, мов сатана, і як з падлюки 
воня!" Т одї вже треба йти попові. Пішов, сховав. Пін і каже: „щож 
ти мені, цигане, дасиш за те, що я твого батька сховав?" —  Я вам, 
батюшка, тягло дам! Піп і дума: се або-ж корову, або-ж кобилу дасть, 
бо він кіньми менжуе. Прийшли до цигана. Дає обідати циганенко. Піп 
і к аж е: „та я не хочу обідати, ти давай мені недохід, то я п піду 
собі". Циганепко тоді на ніч, дістав люльку, теліпає і каже: „нате, 
батюшка добре тягло ! Покійний батько тяг, поки Бог і душу з його витяг!“

IV. Ш к у р к а .

Був циган бідний, а дїтий — багато. Пішов вій на заробітки, де-б 
місто найти. Іде чоловік. —  Здоров батьку мій рідний! — Здоров. —  
Куди ти йдеш, батьку мій рідний ? —  Чув у одного пана ітоваря нема; 
піду, може, стану. — Е, так і я піду з тобою. Як ти не станеш, то

1) ІІорівн у  Чубинськ. оповід. про Бога й попа, і апостолів.
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ложе, я стану. Дійшли до пана, до воріт. Тон чоловік і каже: „ти-ж 
постій а я піду спитаюсь. Пішов. Пан питає: „за чим?" — Чи не треба 
вам поваря? — А вмієш ти добре готовити? А чом же, можу! —  А що 
з кабана найдобрійше! — Шкура, пане! Пан випяв рубля і дав, 
„а поварь", каже, „в мене є“. Він і пішов. Вийшов за ворота, а циган 
стоїть. Питаєть ся : „А що? що там?" — Та що! поварь, каже, є, 
а тілько спитав, ідо з кабана иайдобріше, так я сказав, що шкурка. 
Він виняв рубля та віддав за те „що знаю'1. А циган: „е, так піду-ж  
і я, може й менї хоч рубля дасть". Ввіходе циган і те-ж саме каже. —  
Ти-ж був за повари? — Був. А з вола що иайдобріше? — Шкурка, 
нане! Поведїт же, каже пан, його иа конюшню, та всипте різок. Повели 
иа конюшню, били, одні різки побили та пішли в ліс, вирубали другі 
та вп’ят били. Прийшов циган до чоловіка. Чоловік питаєть ся: „чого 
ти там так довго був?" —  Циган і каже: „тобі бо добре, що виняв 
рубля готового та й дав, а мені давав дрібними, та не хватило до рубля, 
так він ще ходив міняти! “

П р о  п а н і в .

І. Суворий пан').

Був пан такий суворий та сердитіш, що в його як хто найметь ся 
робити, то й дня не виробе. От той пан і вийшов наймати робочих на 
поденщину. А поденщики й кажуть: „е, се такий, що не виробиш і дия 
в його". А оден чоловік слухав, слухав їхиу балачку та й каже: „Ось 
я до його стану, коли він такни!" Приступив ся до иана. Питаєть ся: 
„ви поденно, чи иа рік наймаєте?" —  Як наймеш ся, то ставай і на 
рік. Скілько ти візьмеш ? — Та я не дорого візьму: за те рік буду, 
що раз по спииї вдарю — Добре! Пішли. Заставав його де-що робити. 
Він живо зробе, ввійде у хату — давайте роботи! — Хіба вже ти 
й зробив? —  Уже!

Пан примітив, що влетів у біду, що чоловік дуже здоровий, бо що 
ни заставе, то він зразу й зробе. Вій його давай посилати в таку ро
боту, що треба дуба в-обхват зламувати... Така думки, підірветь ся, 
або що. От він пішов та до обіду н позламував ті дуби. Приходе в обід. 
Питаєть ся пан: „а що вже позламував?" Каже: „вже!" А пан сам 
с о б і: думав, з його на рік буде тих дубів зламувати, а він до обіду 
позламував. Досадствує пан: коли ось які дуби до обіду позламував, 
а як раз же то по спинї вдаре! мені й на сьвітї тоді не жити! От він 
набрав полови в лантухи і послав до пустих водяних млинів молотн

1) ІІорівн. казку Пушк. про попа й наймита.

Записки Наукового Тов. їм. Ш евченка т. V.



і приказав: щоб ти-ж мені привіз борошно! Він поїхав. Виїхав, полапав, 
аж воно полова, та сам собі й каже : Ну вже-ж привезу!

Приїхав до тих млипів, пішов у млии пустий і піймав чорта. Як 
зачав його крутити, каже: „достань мені борошна у лантухи, так пустю“. 
Каже: „достану!" Позаберав лантухи, полову повисипав, а борошна десь 
набрав. А пан радїє: — От се-ж, як пе превезе борошна, то прожену!" 
Приїздить він, а пай до лантухів —  чи борошно? Аж борошно! Сам 
собі дума: се лиха година, мабуть я таки пропав; полови иаберав, а він 
борошно привіз...

А тут уже й год виходе. Пан нї живий, іії мертвий, не зна, що
вже його заставити й робити. Вийшов рік. Іде наймит до папа. „Да
вайте-ж“, каже, „раз по спиш вдарю!"

А пан дума: вже як ударе, то не жити мені тай каже: „бери 
з мене я у хоч подвірню, та не бий". От наймит його трохи помутив, 
помутив гай каже: „я не хочу брати, а тілько, як поденщиків наймати 
меш, то пе дуже нрисутяжуй до роботи та по божому розплату давай, 
то я тобі подарую, не битиму вже!"

Від того часу став пан лехший.

II. Глухий пан.

Був глухий пан, і була в його ікономія. Він наняв об'їздчика 
і  послав його об’їзджати степ і каже: „в мене степ великий, побачиш 
який!" Об’їздчик сїв верхи на коня і поїхав. Об’їхав. Приїздить до дому. 
А вже він дізнав ся, що пан недочува. От най ї питає: „а що, великий 
у мене степ ".

Об’їздчик каже: „великий, як собака ляже, то хвіст на чужому!" —
Що, щ о? —  Десятин сто! — Та я знаю, що в мене великий стеїг.
А пшениця густа ? — Колос від колоса не діходе чоловічого гол оса! —  
Що, що? — Колос на колос теребить ся ! —  А що, вже мої жонцї
і пожали ? —  Пожали. —  І густо снопів ? —  Г усто! Спій від снопа,
як чорт від п оп а! — Що, що ? — Сніп на сніп теребить с я !
І в скирти вже звезли? — Вже! — Тай великі скирти? — Як комарь 
крильцем загуде, то й скирта впаде! — Що, що ? — Як бугай роги 
встроме, то вязи зломе! — Вже молотили молотинчки? — Вже! —  
Тай багато зерна намолотили? —  Як згорнути, та змести, то нічого 
і в заполї нести! — Що, що ? — Четвертей с т о !...

III. Як хлопчик одурив пана.

їде  пан битим шляхом, а хлопчик сидить над шляхом. —  Здоров
тобі, хлопче! —  Зщ рові, каже. - -  Чого ти тут сидиш? — Ворони



бою оя! —  Щ о-ж ти за дурень, що й ворони боїш ся? В тебе и бать
ко є ? —- Ні, нема, був, та нроиав. — Якою-ж смертю він умер ? - -  
Поїхав до річки риби ловити, та забув корячка взяти, та без води й нро- 
и ав ! — Е, так у тебе, бачу, й батько дурний, такий, як і ти. І мати 
була?" — Була та вмерла; пішла жати, та цілий хліб узяла, а ножа за
була, та з голоду й пропала! —  Так у тебе іі мати бо була така дурна, 
як і ти. На-ж тобі ніж, та піди в ліс прут виріж, то я тобі спину наб’ю.

Він пішов та й зачав дуба в обхват різати, а пай диветь ся з по
возки та й каже: „давно сказано — „пошли дурного, а за ним дру
гого" —  Іди сюди, малий! Той малий прийшов. —  На коний подерж, я 
піду сам виріжу. Пішов пай, вирізав, став доходити до хлопця, вій коні 
поганя. А пай: „підожди малий, а то ворона вхвате!" Той озиваєть ся: 
„та я й чорта ие бою ся!" Пай тоді розставив руки, біжить за ним т а : 
„кра-кра!" Гнав ся, гнав ся і не догнав.1)

IV. Я й ц я.

Казав пай своєму хлопцеві: „звари мені троє яєць, і так звари, 
щоб доварив і не переварив". Почав він ті яйця варити, так не зна, 
чи вони вже доварились, чи воии вже й переварились. Взяв одно, розбив 
та й іззїв, а воно ще ие дуже вкипіло, сировате. Друге розбив. Те вже 
таке, як слід. А пан йому приказав, щоб поварив і почистив, і приніс 
готові. Він же ото двоє іззїв, а третє взяв оббив, обчистив і приніс до 
пана. — А ті-ж де, що ти одно тілько приніс? — Поїв! — Як же ти 
їх поїв? — Отак! Та взяв та й те в рот.

П р о  м о с к а л і в .

І. Придурковатий.

Одна жінка знала ся з  москалем, а чоловік у н еї був придурко
ватий. От москаль прийшов у ночі та й стукотить. Чоловік прокииув ся 
та сам до себе й каже: „що воно таке?" А жінка: „а піди, чоловіче!" 
Пішов вій аж у сіпи та зиову-ж таки питає: „що воно таке?" А жінка: 
„т й небоязкий ти, чоловіче!" А він: „е, я ще й на двір піду!" —  
„От се-ж таки, який ти небоязкий!".

Пішов він і -на двір, і за хату пішов та все питаєте ся, що воно 
таке. А москаль той тоді в хату, та хряп дверьми й засунув; а жінці 
того тілько й треба, щоб москаля впустити.

Поріви.: Мужик ворона, а  хитріший чорта.



Чоловік вернув ся зза хати та під вікно: „відчини!11 А  вона : „вбе- 
райсь к чортовому батьку, мій чоловік дома!11 І москаль обзиваєть ся: 
„я здесь !“

От чоловік тоді': „що воно? Хіба се я не під свою хату влучив?11 
І зачав лічити: „се кумина, а се Хомина, а се таки-ж моя!11 та ви’ят 
таки до вікна: „відчини!11 Вона вп’ять тієї, і москаль те-ж обзиваєть ся. 
А вій т о д і: треба до кума піти спитатись; хай мене відведе, бо може, 
я справді не під свою хату втрапив.

Пішов до кума; побудив кума —  Відведи, спасибі тобі, до хати, 
а то заблудив. Кум вийшов, аж той чоловік без штанів; ну, й питає 
його: „чого ти без штапів?11 А він каже: „щось у двері гуркало, так 
я вийшов на двір та й заблудив.11

—  Х у, ка-зиа-щ о! Взяв його на плечі й несе. Доніс до хати. — 
Кумо! Кумо! відчини, а то чоловік змерзне. — Який чоловік? Мій чо- 
човік дом а! — І москаль обзиваєть ся по нашому: „то ти, може, взяв 
Бог його зна й що, полапай, як голе, то то чортяка.11 Він лапнув, аж 
так, та тоді як кине з плечей, та до дому.

Жінка його питаєть ся: „а що, відніс кума?11 — „Та то я иосив>
не при хаті згадуючи... воно, бач, у глупу ніч саме!11

А той чоловік, що без штанів, де дїтнсь, та під бугая, та там 
спить, щоб не змерз.

Став рапок. Жінка виходить з хати, а москаля випровадила вже 
і плаче по-мертвому: мій чоловічку, мій хазяїне, де-ж  ти є ? А він по
чув та вилазе з-під бугая —  я ось дурна, не плач.

—  Та де-ж  ти спав? —  Під бугаєм. — Ох лихо-ж мені тяжке!
се-ж ти з тельом будеш, наробиш страму на все село. Щ о-ж мені в сьвітї
божому казати ?! Ну, я тобі напечу хліба, ти набери, та йди собі у степ ; 
там, може, де теля вилупиш, у степу, а то страмота буде, як вилупиш 
тутеньки.

Він набрав хл'іба й пішов. Іде, диветь ся, стоги стоять. Дійшов до 
тих стогів сам собі й каж е: ну, от се-ж тут і буду ; тут затишно. Ди
веть ся, лежать чоботи. Ній узяв ті чоботи, аж у тих чобогїх і ноги в ха
лявах, а чоловіка нема, тілько самі ноги. Він їх хотів повитягати, так
позамерзали, не повитяга. Ну, піду, каже, в село та виросюсь у хату, 
та на ніч, то вони розтануть, сі ноги, то я убую тоді сї чоботи (бо
в його були драні). Впрохав ся до чоловіка на ніч і каже: — я з тим
договором, що на иіч меие пустіть. — Та. ліз, чоловіче, й на ніч, у нас 
там нікого нема, просторо!

Поліз він на піч і постановив ті ноги з чобітьмп на черені, щоб 
відтали, а сам зараз же й захріп, бо иашкандибав ся. А в тих людий 
та найшло ся теля у ночі. Взяли те теля в хату, бо змерзло, трусеть ся.



От вони й кажуть, — „положім його туди до чоловіка, на піч, та иоио 
иагріеть с я ! “

Положили, а самі полягали спати і поснули. А той чоловік про
кинув ся, та ла-а-а-п! лай! (чобіт лапає з ногами) тай налапав теля, 
та сам собі й каже: — е, се-ж я його соннії і найшов!... — Покинув 
ті й чоботи, а сам убрав ся й пішов так, що ті п не чули. Вони повста
вали вранці. Жінка зараз на піч до теляти дивитись, чи воно вже на
гріло ся. Тілько що злізла, та в гал ас: — чоловіче! їй  же Богу, теля 
чоловіка ззїло, тілько ноги в халявах! — Е, так убиймо-ж його, бо воно 
й нас поїсть. Вбили теля.

А той чоловік прийшов до дому.
— А що, найшов теля ? питаєть ся жінка.
—  Та найшов, цур йому пек, у чоловіка иа печі.
—  Еге, чоловіче, я-ж тобі казала, що будеш з тельом.1)
— Та ще й найшов сопий: не чув, коди й найшлось воно. Тілько 

прокинувсь, полапав, аж теля вже є !
— Ліз же тепер иа піч спочивати.
Поліз він; лежить та й лежить*
А жінка: — Доки вже ти лежати меш на тій печі? Як кум уже 

навчив ся й літати, а ти лежиш.
— Як же він літа?
— Та так : иа хату злізе, а відтіля й злетить.
— А піду-ж і я, спробую!
Пішов, ізлїз на хату: та як плигне, та й ногу вибив.
А жінка: —  Бач, уже й навчив ся літати, тілько не дотепний ще 

сідати. А як би вдруге полів, то вже-б і сідати навчив ся.
—  Е, не хочу, бо пога Й так болить.
Пішов, ліг на піч, лежнть та й лежить. От жінка зиову пристає: 

От с е ! доки ти, чоловіче, лежати меш ? Як кум вже навчив ся й 
стреляти! А жеб пішов і ти, встрелив журавля та приніс, я б наварила, 
то й ти б паїв ся.

— Як же він етреля, той кум?
—  Та так : бере коло та вало, та й іде стреляти.
— Як же ним стреляти?
—  Як иобачеш, журавлі летіти муть, то ти підійми коло на валі,

та на голову й поставиш, то й убєш, може, журавля.
Бін пішов і побачив, що летять журавлі, — підняв коло па валі

та на голову, так колесо як поповзло по навієві, та як хекне його в го-

*) В полтавському повіті кажуть з т е л ь о м  і з т е л я м .  З  т е л я м  можна чути 
в селах, помеж&шх з Зінькійсышм повітом. Зш ьківцї кижуть з т е л н м, з л о ш а м  ід,  т.



лову, так він там і сїв. А жінка біжить, біжить, (десь взяла журавля
вбитого) і питаєте ся чоловіка. —  А що, вбив? —• Та лиха його го
дина зна, тут голову забив! — А ну-ж, у мішку чи нема? Полапала,
у мішок ото того журавля та упхнула та й каже. — Аджеж е у мішку
журавель! —  Та хто-ж його зна, може, сам і в я їз !

— Ну, ходїм же до дому.
Прийшли до дому. Вона стала журавля патрати, а йому сказала: 

„іди за людьми, де-небудь старця знайдеш, то займеш, за твоє здоровя 
хай поїдять!11 Він вийшов, аж іде старець. Він каже: „іди, спасибі тобі, 
на обід11. Привів того старця, посадив иа лаві, а жінка й каж е: „що-ж 
ти одного привів? Іди щ е!11 Вій пішов і за другим, пїгде не найде дру
гого, а той сидить та й диветь ся, що вона топе жир із журавля, та 
то б журавля мазати, а то макогін вона маже.

От він дививсь, дививсь, та й каже: „на що ви, тітко, макогін
мажете ? — „ Се, еякий-такии сину, як прийде мій чоловік, то тобі в горло
зажеиемо.11 Він тодї з хати та навтікача. А тут приходить чоловік, не
найшов нїде другого. Прийшов. — А  той д е ?  — Який ти, такого й го
стя привів, утїк! На от сей макогін та доженеш, та хоч раз нехай лизне. 
Чоловік узяв той макогін та женеть ся за тим старцем, а той побачив, 
що женеть ся з макогоном та дум а: от се ж заганяти муть та чим дуж 
біжить. Так той гнавсь, гнавсь з макогоном, та й не догнав.

II. Мудрий О ф іц е р .

їхав чоловік волами, а москаль іде.
— Перевези мене, мужичок, через болото!
—  Що-ж ти таке?
—  Та я унтер-офіцер.
— Як м у д р и й ,  то неревезу, сідай!
З ’їхали насеред болота, а воли не везуть, а чоловік вже й не рад,

що взяв москаля, таке, хоч посеред болота скидати. А воно вже так,
що Й до краю не дуже далеко.

— Як я тобі важкий, то я війом піду, та стану аж на край війя, 
та плигну, то я, може, переплигну через болото.

—  Та й іди-ж!
Він пішов, виняв притику, та тодї на ярмо сїв та того, та того 

вола вдарив; воли пішли та й перенесли того москаля через болото, а 
мужик зостав ся насеред болота з возом. Москаль покинув воли, а сам 
пішов, а мужик сидить та й каже: „казав, що мундрий, аж він і му
дрий!"



Устав мужик, перебрів через болото, взяв воли, нарвав на віз 
і поїхав-до дому. А москаль упрохав ся до його жінки ночувати. При
їздить вій у-вечері. Жінка вибігла й каже; „До мене москаль впрохав 
ся ночувати!" А він: „Може, то той самій мундрий?!" Увійшов у хату, 
ажетак! Жінка топила в печі, а чоловік узяв за чуба москаля та й ни- 
таеть ся: „ІЦо то таке в печі?" А москаль каже: „огонь!"

—  „Нї, то тобі не вогонь, а красота, красота!" Кішка ходить по 
хат ї; а мужик узяв за чуба москаля та й питає: „а се що таке?" —  
„Кошка!" — „Нї, се тобі не кішка, а чистота, чистота!" Повів у сїни. 
Стоїть драбина. —- „А. се що таке?" „Драбіиа!" —  „Нї, се тобі 
не драбина, а походи, походи!" На горі ще. —  „А то що таке?" —  
„Горєще!" —  То не горіще, а то тобі висота, висота!" та вият взяв 
за чуба. Ну, от-то вже й годї його. — Ввійшли у хату, повечеряли, 
полягали спати. А москаль бачив, що жінка бога (кендюх) спекла і по
ложила на полицю і бачив, що чоловік сто рублів гроший положив -за 
образи. Почув москаль, що вони поснули, узяв ті гроші і бога та в торбу 
свою, — а тоді взяв, нагромадив жару та в торбинку, та кішці до хво
ста й привязав, та тоді: „хазяін, хазяїн!"

—  „Чого?" ,— „Понесла твоя чистота красоту та па походи, та
на висоту!" — „Жартуй, жартуй!" —  „Я вже буду йти от се!" — „Та
хіба-ж мені що? Йди!" — „1Ірощавайте-ж, хазяїни, зоставайтесь з а в и 
тими, а я піду з Богом!“

Пішов. Коли се по якій годииї завяла ся хата. Мужик чуха голову 
та приказує: „казав сякий-такий, що мундрий? аж він мудрий!" Сів .на 
коня та гнати ся. А той москаль побачив, що нопереловки, намазав чер
воним папером пику, щоб не пізнав, та під березу. Мужик із ляку не 
пізнав. —  „Здоров, чоловіче!" „Здоров!" „Чи не бачив, тут унтер- 
офіцер не йшов?" — „Нї, каже, бачив, не давно йшов, тілько вже не 
доженете, бо ви ие знаєте, якою він тропою пішов, а я бачив, якою вій 
пішов тропою!" — „Так сідай на коня, то ти, може, доженеш, спасибі 
тобі?" — „Я-б і догнав —  менї не вещ догнати, — так ось пан звелів 
березу держати, а то як упаде, то вій мене вибє на всі боки!" — І я 
можу подержати! — Ну, так уставайте-ж, як подержете, то я, може, 
й наж ену!

Мужик встав з коня, а москаль сів. Мужик обіпер ся сипною 
і держить добре ту березу, а москаль сів на коня та й поїхав. Ждав, 
ждав мужик, аж немає. Тоді й каже: „се, мабуть, той самий мундрий!... 
Так нї но так!.,. На що-б він сю березу держав, як би той мундрий?!... 
Пустю березу, хай хоч пай побє його!" Відступив ся від берези, а вона 
стоїть. А він:  „що се ти не впадеш?" та зачав пхати. Пхав, пхав, аж 
не поихие, та тоді тілько плюнув, та й каже: „ну, казав сякий-такий,



що мундрий, аж він і мудрий: насеред болота покинув, хату спалив, 
сто рублів гроший узяв, і бога, й коня!“

П р о  п т а х і в  і з ь в і р і в .

І. Від чого горлиця турчить?

Заклала ся горлиця з соловейком, хто раніш встане щебетати. Со
ловейко встав у досьвіта, а горлиця снить тай снить. Сонце вже під 
енїданя иідбпло ся, а вона голоса ніякого не зняла; так чоловік приїхав 
еїятн та й каже на воли : тпру-тпру! А воиа як схватить ся, та й собі — 
тпру-тнру! Та навчилась від того й турчати.

II. Від чого півень от-то-тока?

Як ходила до Бога худоба питати, кому скотаря треба, Бог дав 
скотаря для товару і для овець і т. д. Пішов і півень. Питаєть ся: 
„і для мене-ж треба скотаря ?“ Бог і каже : „для тебе не треба, куди 
хоч, туди йди й греби ся !“ Півень і каже: „Ти-ж мені, Боже, дай роз
писку". —  „Та не треба, йди й без розписки!" Він пішов від Бога та 
на сїмня до чоловіка. Тілько що посіяв сїмня ; він пішов і гребеть с я ; 
а чоловік то й як побачить та з дрючком: „айгай! А півень: „от-то- 
то-то (без розписки)!

III. Чого комара без ружжа бють?

Пішли комарі до Бога питати —  чого, Господи, нас без ружжа 
бють ?

—  Що-ж ви таке? питає Бог.
— Ми музики! А Бог і каже: „Ну, як музики, то прпйдїт же до 

мене на Різдво, на добридень заграїте.
—  Еге, кажуть, ми як прийде Спас, то й то кат по нас (їх немає 

вже), а то щоб ми на Різдво прийшли.
—  А, може, ви ще можете якого ремоства? питаєть ся Бої1.
— Ми, кажуть, земелиі содержителї: ми як великий вітер, так ми 

землю держимо; як би не ми, то давно-б уже землю понесло!
— Е, коли ви такі дужі, що й землю здержете, то ви повині знати, 

хто в сьвітї найдужчий: чи товаряка, чи коняка, чи людина? А воин 
й кажуть: „товаряка не дужа обтом і коняка-ж так сам о; я як сяду на 
товарянї, то як ударе хвостом, то я тілько зповзу; а людина найдужча;



як сяду на людинї, то як ударе людина, то так зараз і вбе, а ще як 
і иотерне, то й кістки рознесе!11

— Е, каже Бог, коли ви такі музики, та такі знахури, так от-тож 
вас хай без ружжа й бють!

IV. Дурний вовцюга.

Як були дурні вовки; та оден з них пішов барана їсти, та і  каж е: 
„баране, я тебе ззїм!"

—  „Не їж “, каже, „бач, який я поганий". Підожди, я трохи піду 
обітру ся, а ти роззяв рота, то я тобі в рот так прямо і влетю. Пішов 
бараи обтерати ся, а вовк стоїть, рота роззявив. Баран як розженеть ся, 
як дасть йому в лоб, трохи не вбив.

Вичуняв після того вовк і пішов кобили їсти. „Кобило!" каже, 
„я тебе ззїм!" — Е, так зайди-ж з заду! Він зайшов, а кобила як дасть 
ногами, він аж перекинув ся; не схотів уже тії й кобили їсти.

Пішов вія до лисииї та й каже : „лиеицьо! я тебе ззїм". А лисиця 
каже: „ти ще несповідаиий!“ —  „Так висповідай, як-що знаєш!" Вона 
зробила петлю і прослала петлю ту та й каже тоді: „кажи, вовче: спо
відую Богу!" Він так і каже. Вона каже: „Стрім'яй у петлю ногу". 
Він устромив. Вона тоді зашморгнула, привязала його до дуба, а сама 
побігла. А косарі побачили, що вовк рветь ся коло дуба і привязаний; 
набігли і давай його бити. Вій відорвав ся і втїк.

Вичуняв ся і після того і пішов свині їсти. Ввійшов у саж і каже: 
„свине, я тебе ззїм!" А вона каже: „нї, тут не їж, у лїсї звісиш краще. 
Бери мене за вухо помаленьку, так щоб не прокусив тай веди селом, 
а я тобі буду пісеньки сьиіватн". Він так і зробив. Веде солом, а вона 
кричить: „курги-курги!" Тут люде почули, що веде вовк свиню, набігли 
з дрючками і вбили того вовка.

V. Вовк і кравець.

Іде кравець. Стріча його вовк і питає: „що ти таке за чоловік?" 
А він каже: „кравець". —  „Так ізмірь же мені, чи багато піде аршин 
на чзмарку?" Він попав за хвіст вовка і зачав мірити — почитає 
аршином і каже: „аршин уздовш, аршип ушир!" (А вовкові неможна 
обвернути ся, як візьмеш за хвіст). От вій рвав ся, поки хвіст відорвав, 
тоді й побіг товаришів збирати. Назбирав товаришів дванадцятеро штук 
і каже: „ходїмте, ззїмо кравця!" Пішли. Кравець оглянув ся, а вони 
вже недалеко женуть ся, так він що робити? та на дуба злїз. От вовки 
й думають, як би його дістати. А той і каже, що хвіст відірваний:
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„иут, я стану на землі', а другий на верх мене, а третій на верх того, 
та так, дванадцятеро нас, як станемо, то й достанемо!" Тілько що став 
дванадцятий ставати, а кравець і каж е: „перед смертю хоч табаки по
нюхати!" Понюхав табаки та зразу: ачхи! Атому вовкові, що на сиодї, 
учуло ся — аршіш. От вій як рвоне, а всі вовки й полетіли, роз’єре- 
иепшшсь на куцого вовка, розірвали його.

Від чого приказка: мужик-ворона, а хитріший чорта?

Посіяв чоловік просо. Пішов дивити ся через тиждень, аж нема 
нічого. Він і каже: „будь же ти чортове, коли не зійшло!" Пішов через 
місяць, а воно таке просо, що хто його зна й яке хороше. Він годі 
дивуєть с я : от се яке просо хороше стало! А чорт каже: „хороше, та 
не твоє! Як виїдеш жати таким, щоб я не пізнав, так твоє буде".

Чим він не виїзджав: і козою, і вівцею, і свинею, так все тілько 
до проса доїде, чорт і иізна. Та чоловік що придумав? Взяв жінку, 
зачесав косу наперед, так що волося закрило пику всю тай сів на жінку 
і каже: „їдь задом до проса!" Приїхали до проса, а чорт загляда 
і з того боку і з того, диветь ся, що челюсти як у печі, а хто його 
зна, що воно таке. Заглядав, заглядав чорт та й каже: „сього не пізнаю!" 
А мужик тоді: „вставай, жінко, проса жати!" А чорт: „иху! хахол- 
хитріший чорта!"

Додаємо до сеї збірки кілька переказів анальоґічних, записаних 
в Тернопільщині:

І.
Прийшли два москалі до одної Господині. В сїиьох завважили воші 

сало в комині, —  тож одии пішов до хати, другий лишив ся в еїньох, 
щоб сало вкрасти.

„Як в вас віншують?" —  питає москаль Господиню в хаті.
Ат а к :  „Віншую вас тими сьвятами, Рождеством Христовим, щобисьте 

щасливо спровадили, до нового року дочикали, від нового року до Бо- 
гоявленя, від Богоявленя до Воекресеня, від Воскресеня до сто літ, доки 
вам Памбі назначив житя й вік —  дай Боже здоровля."

„В нас так", — каже москаль:
„Христос народил ся, нагору нокотил ся, строп дере, сало бере, — 

—  бери, бери, ие бой с я ! “
Пішли москалі —  ґосподипя вийшла до сіней, лип очима в комін, 

а по салі і місце застило.



II.
Москаль до маляра:
„Що ти малюєш11?
„Бога11.
„Намалюй мого батька11.
„Чиж я твого батька бачив11 ?
„А Бога ти бачив11?

I I I .
Стояли москалі иостойом. Звари що їсти, каже москаль до бідної 

вдови. „Щож я вам звару, царска служба, коли я бідна?11 „Так маєш 
курку?11 питає москаль. „Не маю, царска служба11. „Маєш т е? 11 „Нема, 
царска служба11. „Сокиру маєш?11 „6, царска служба11. „Так давай со
киру11, каже москаль, „будемо варити сокиру11. От тобі на, ото дурний 
москаль, думає вдова. Розложив москаль вогонь, наляв в горнец води, 
кинув в воду сокиру —  варить. „Дай-но мені тропіка пшона11, казке мо
скаль. „Дай ще яку бараболю, дай ще сього, та того". Наварив москаль 
і став їсти. Вдова все дивить ся, як то москаль сокиру їсти буде. Нараз 
загудів тарабан — москаль сокиру в торбу, тай пішов.

IV.
Прийшов москаль до сповіди і каже : „Я, батюшка, маю великі гріхи, 

та бою ся сказати11. „Говори, не бій ся 11, каже пій, „я нікому не сказку, об 
колибим сказав, то зараз би мені язик врізали11. „Тяжко согрішивим, ба
тюшка, тяжко: йшовпм коло св. о. Миколая та здіймивим шапочку11. 
„Добре зробивісь", каже пін, „Бог буде благословити за се11. „Вигнаїшм 
з батюшкового гороху вепра11. „Ну, і щож дальше?11 питає ній. „Віді- 
гпавим вовків від батюшкового дому". „Добре зробивісь11, каже піп, 
і розгрішив москаля.

Повідправлявши все, пустив ся ній до дому йти. Йде він перед св.
о. Миколая, так шапки нема, хтось вкрав. Йде піп до дому, а кму на 
встрічу вибігає попадя з плачем, що хтось футра закрав, як ировітру- 
вали ся. В пекарнїзк, чує пін —  сварять ся наймички за солонину, що 
хтось витяг з горшка з горохом (варила ся).

„Так се той москаль-безбожник11, думає піп, і вибігає розлючений 
москаля ловити. „Цс! бо вріжуть язик“, — показав зачеплений москаль.1)

’) До сїх  переказів додає записуватель: Москаль в пошітю народа в Терно
пільщині не має доброї слави, навіть рівняє ся циганови. Москаль і дотепний, і дужий, 
і спритний, та все недобрий він чоловік.



У,
 „Що я роблю", казав піп до парафіян, — „ви то робіть : я

хрещу ся, ви так хрестіть ся, — я молю ся, ви за мнов моліть ся, я 
приклониш голову, ви кланяйте ся, а царство небесне"....

Вийшов пін з кадилом на церков, заметнув ся кадильницею, аж 
ту вилітає оден вуглик і просто за холяву. Запекло попа, так він не- 
надумуючись, стає дуба (до гори ногами) і вимахує ногами. Нарід згля- 
нув ся, тай зробив то, що піп робив.



ПРОҐРАМА ДО ЗБИРАННЯ ВІДОМОСТЕЙ
про українсько-руський край і нарід

уложена
членами наукового товариства ім. Шевченка.

І. Відомості! історичні.
1. Як зветь ся село, чи ие звалось давнішнє ииакше, чи ие було пе

реведене з иньшого місця на сучасне ?-
2. Подати всі топоґрафичиі назви єго й околиці (назви частий села, 

річки, лісів, криниць, місць і т. и.)
3. Чи нема в селі й околиці яких руїн, слідів давньої будови, городиш,

(валів, ровів)? подати докладний їх опис (положене, великість, 
форму), по можиости малюнок, хоч би без маштабу.

4. Чи нема могил —  горбів давніх? описати їх ;  чи не памятають, щоб
хто їх розкопував.

5. Чи не було яких находок стариии, грошей, зброї, начиння ; чи не 
знаходив хто скарбів; чи нема переказів про сховапі скарби; чи 
нема сліду давних могил, кладовищ?

О. Які є перекази про давнину сїльску, коли село повстало, що з їм 
було ? обяснення назвищ і поодиноких назв топографичних, оповідання 
про замки й могили.

7. Чи стара церква? як дуже стара, подати малюнок, що давав би
якесь виображепнє про її вигляд; чи нема образів давніх або орі- 
їінального письма, церковних убраиь і т. и. ?

8. Чи нема давцїх документів чи книжок, друкованих чи писаних, при
церкві і в приватних осіб?

Етнографічний збірник т. І. і



9. Чи нема між селянами таких, що виводили б себе від шляхти, по
кликались на якісь документи, привилеї і т. и. ?

10. Яка е память про давні часи взагалі' —  на пр. про Польщу, про 
находи татарські, про давні порядки — паныцину, суд домінїяль- 
ниіі, князів, крайників і т. и.

II. Шдозюстн етноґрафічні.

а) З а г а л ь н і  з в і с т к и .
1. Як називає сам нарід себе, свій край та своїх сусідів, а як сусїдп

називають єго?
2. Чи називають себе сусіди жартібливими або згірдливими іменами 

і якими? Чи є такі жартівливі пісні, приповідки або оповіданя?
3. Що знає иарод про свій початок і чи заховали ся між ним про се

які-небудь легенди?
4. Чи ділить ся людність на роди або клясп і як зовуть ся вони ?
5. Чи звісні родові або фамілїйні традидиї?
(І. Які родові прозвища уживають ся найчастїйше? Чи вони зміняють 

ся коли і чому?
7. Як відносить ся народ до других народів, на пр. до Нїмцїв, Поля

ків, Жидів, а як до різних кляс, па пр. до панів, духовенства, 
урядників, лікарів, купців і ремісників ? Які є про се в народі опо
віданя, пісні, приповідки ?

Ь) А н т р о п о л ь о ґ і ч и і  з в і с т к и .
1. Який є звичайний склад тіла людий; який зріст, та які трафляють

ся каліцтва? Який буває цьвіт волося і очиіі, який переважає 
й о скільки (добре б по можности в числах відносний ті предста
вити). Які прикмети ока, носа і вуха?

2. Як називає народ иоодинокі части і члени тїла? Чи є які про
звища утворені на основі поодиноких частий тіла або їх прикмет?

3. Яким голосом говорять люди і я к : скоро, помалу чи затинаючись ? 
Які з того виходять прозвища?

4. Як люди звичайно ходять і як сідають? Які з тієї причини бува
ють прозвища?

с) Х а т а  й о б і й с т є .
1. Подати докладний опис хати і поодиноких господарчих будинків. 

Як вони виглядають з иадвору, а як в середині? Як їх будують? 
Для докладности пожадані були-б плани й рисунки.



2. Які бувають прикраси будівель, та чим вирівнюють ся будівлі бо- 
богаті від бідних ?

3. Як радять собі люди, щоб в хатах не було вогкости, щоб устерегти
ся від різних слабостии і т. и.

4. Чим сьвітять по хатах, чим топлять в печи і які бувають при тім
повірки ?

5. Якої посуди люди уживають і з чого вона робить ся ?
6. Чи не роблять посуду без гончарського колеса ? яка орнаментика стрі

чає ся на посудї?
7. Якого знарядя люди уживають, хто єго споруджує і з чого?
8. Чи уживають люди оружія і якого ? Яке оружіє вважають за най

давн іш е і чи розповідають що про чудовні або геройскі оружія ? 
Чи оповідають що про уживаннє камінного знаряддя, чи нема на
тяків на те в прислівях?

d) О д е ж а .

1. З чого складає ся одежа і з яких матерій вона робить ся?
2. Хто споруджує одежу і яким способом ?
3. Чи різнить ся буденна одежа від святочної?
4. Які барви матерії найбільше уживають ся і які прикраси?
5. Хто вбирає ся гарнїйше, женщини чи мужчини?
6. Чим різнять ся одежі старших від одягів молодших люднії; як вби

рають ся дїти, а як парубки й дівчата?
7. Як убирають небіщиків?
8. Як називають ся різві форми одежі, єї частий і прикрас?
9. Якими способами, крім одежі, забезпечують себе люди перед спекою 

холодом і т. и. (мастями, иатиранєм і  т. и .)?
10. Чи є в звичаю чесати ся, голити ся, стричи волосе і як се від

буває ся?
11. Чи уживають люди чого, щоб волос ріс гарно, щоб зуби білі були 

і  т. и.?
12. На скілько звертають увагу иа моду, і в чім вона полягає?
13. ІЦо виливає на зміну костюмів, і які саме бувають ті зміни?
14. Як дивить ся народ на чужі моди і як до них відносить ся, з уно- 

добаиєм чи з иасьмішками?

е) С т р а в а  і и а п и т о к .
1. Які страви приготовлюють ся в будень, а які в свята, з чого вони 

складають ся і як їх готують?



2. Що впливає на вибір поодиноких страв ?
3. Хто приготовлює страву ?
4. Чи переховують ся які страви про запас і як вони консервують ся?
5. Кілко разів денно люди їдять і в яких порах? Що коли їсть ся?  
G. Як з огляду на пору дня називають ся поживи?
7. З кількох страв складає ся пожива і в якім порядку їдять їх ?
8. Чи знають ся люде иа тім, що мішати поодинокі страви шкодить? 

які є про се уваги?
9. Що вважає ся найліпшим присмаком і якими стравами приймає ся 

гостий ?
10., Чи жінки, мужчини й дїти їдять разом чи кожде окремо?
11. Чи бувають окремі страви для старших, а окремі для молодших?
12. Чи кожда особа має свою ложку, чн може на се не зважають?
13. Якої звірини найбільше споживають ?
14. Чи печуть єї чи варять?
15. Як називають ся части убитої звірини?
16. Які чвороногі, птахи й рослини вважають ся нечистими і для чого?
17. Яких частий звірят не їдять і для чого?
18. Яке збіже або ярина становить головну поживу людий?
19. Які ростини їдять люди в сирім стані, а які в варенім або в пишім 

(мороженім, сушенім, моченім) ?
20. Які мають назви поодинокі земні плоди, овощі і дерева?
21. Які бувають напитки і з чого вони роблять ся?
22. Чи уживають люди острих трунків, тютюну, табакп і т. н. ?
23. Чи уживають їх всї без ріжницї пола і віку, чи нї?
24. Які трунки уживають ся в будень, а які в свято ? Чи може піст на 

уживанє їх впливає так само як на уживане страв ?
25. Які молитви, заклинаня, примовки уживають ся нрп їд ї й питю, ку

реню і нюханю табаки?
20. Як припрошують себе люди до їди і як нримавляють, пючи?
27. Якими способами радять собі переївши ся або напившись?

f) Ж и т є  і з а н я т  я.

1. Чим найбільше люди займають ся: хліборобством, промислом, торго
влею, випасом худоби, риболовством, полюїіапєм, пасічництвом?

2. Чи полюють поодиноко чи громадою?
3. В якім стані є рибальство?
4. Чи вольно вбивати і ловити всяку звірину і рибу, чн є може така, 

яку щадять і для чого?



5. Яку худобу держать люди дома? як ходять коло неї?
0. Чим забезпечують товарину перед пошестю, хижим звіром і зло

діями ?
7. Які є до того молитви, заклинаня, чари?
8. Які є в людий товарячі лїки?
9. Як старають ся господині' про те, щоб корови доїли ся ліпше, щоб 

кури часто несли ся і т. и. ?
10. Які є специяльні уваги про полові функциї й родючість товарний ?
11. Чи плекають люди конї, в івцї?
12. Чи плекають пасіки і як?
13. Чи уживають люди возів, саией і т. и. ? Як вони зроблені, з чого

складають ся і як поодинокі части називають ся ?
14. Які збіжа сїють, і які бувають роботи в полі ? Які способи є иа те,

щоб в землі було менше хробів, щоб миші, сарана і т. и. це ни
щили збіжа, щоб менше було гнилого колося, щоб бараболя пе гнила?

15. Яким способом відбувають ся жнива?
16. Якого знарядя і якої товариші уживають до управи рілї?
17. В якім стані знаходить ся городництво й садівництво?
18. Яку деревину найчаетїйше плекають і які цьвіти по квітниках?
19. Яких дерев і кущів на погляд народа не годить ся саджати коло 

хати і для чого?
20. Як забезпечують садовину, ярину, пасіки і т. и. перед холодом і до

щем, перед птицями, звіриною і злодіями ?
21. Чи водять ся які промисли, які, в яких часах, та яке знаряде при 

них уживає ся ?
22. Чи є може специально жіночі промисли і які?
23. Чи мають люди які небудь власні міри і ваги? Описати їх.
24. Як ділить народ ч а с : рік, нори року, місяці, тижні, дні, години 

і т. и. Які назви є в него иа се?
25. Чи має народ які прилади до виміру часу, і чи є в него які-небудь 

астрономічні відомости, які можна використати в вимірі часу, в подо
рожах, астрольогії ?

26. Як означає народ пору дня?
27. Які свята й визначні події служать основою ігри означуванні часу?
28. Які є способи господарского календаря?
29. По яких ознаках віщують скору осінь, зиму, весну, а також їх ха

рактер ?
30. Яка є система обчислена: десятна, дводесятиа, чи яка ииьша?
31. Чи числять на пальцях, каміньчиках, прутиках, зерпах і т. и.?



32. Які бувають практичні способи числена устного, особливо ири біль
ших рахубах ?

33. Які рахункові завданя, шаради, ребуси і т. и. знані в описуваній 
місцевосте ?

g) Р о д и н н і  з в и ч а ї .

1. Як розвинене чувство любови мужчини до женщини і навпаки? Чи 
користуєсь женщина поважанєм і як з нею обходять ся?  Яке єї 
становиско взагалі ?

2. Які вона має обовязки відповідно до свого віку у різних кляс ?
3. Погляд на моральність женщин.
4. Обряди сватаня, заручин і весїля.

Описати як найдокладнїйше з всїми церемоніями й повірками. Подати 
тексти весільних пісень і по можносте музику.

5. Описати так само церемонії, повіря й уваги при родинах та хре
стинах, способи полекшеня родин, заходи коло новонародженого 
і т. и.

G. Які є повіря про відміну дітей.
7. Як поясняють дітям, відки взяв ся новонароджений ?
8. Вибір дитячих імен.
9. Як довго годує мати дитину грудьми і які з тим вяжуть ся повірки.

10. Як виглядає колиска і які повіря з нею вяжуть ся ?
11. Що і на яких основах віщують новонародженій дитині?
12. Які є дитячі забави?
13. Які є забави дорослих хлопців і дівчат?
14. Якими способами старають ся дівчата приподобатп ся хлопцям?
15. Як довго остають ся діти під опікою родичів?
16. Як розвинене в молодїжи поважане для старших?
17. Які панують відносини між членами сім’ї?
18. Сила материньских проклонів і молитв.
19. Степені посвояченя і їх значінє.
20. Формули здоровкаия, привітів та угоди.
21. Об’яви дружби і побратимства.
22. Способи вислову вічливости і дружби та вирази лайки і проклонів.
23. Іірийманя гостя і гостинні церемонії.
24 . Відносини до убогих. Чи є касти жебраків та прошаків і як вони 

зорганізовані; чи є жебрачі школи, жебрача мова?
25. Понятя чести й її образи; які занятя вважають ся за згірдливі?



26. Які є знані музичні інструменти ?
27. Які слабости бувають між людьми і як собі в них радять ? Подати 

докладний спис ліків і заговорів.
28. Хто лічить людий?
29. Які сьвяті вважають ся помічниками в певних слабостях?
30. Які повіря є про иошести?
31. Як поводять ся з людьми при конашо? Обряди похоронів. Плачі.
32. Віроваия про смерть і загробне жите. Иовірє про мерців.
33. Онирі. Як собі їх люди представляють?

h ) П о в і р  кн.

1. Погляди на Бога і святих. Легенди про них.
2. Як представляє собі народ св. Трійцю, як Бога, як Христа, а як 

Богородицю ?
3. ІЦо розповідає собі народ про ангелів і святих: Петра й Павла, 

Миколу, Івана Хрестителя, Юрія, Ілію, Варвару і ин.
4. Ангел-хранитель.
5. Як дивить ся народ на образи, які образи держить в себе, які най

більше любить. Сила образів підчас пожару. Хрести при дорогах і на 
перекрестях.

6. Леґенди про чудотворні образи.
7. Сила церковного дзвона. Підземні дзвони, міста, палати або села.
8. Чудесні води. Свячена вода і єї сила.
9. Листи з неба. Що в иих містить ся?

10. Оповіданя про давппх богів.
11. Нечиста сила. Відки вона взяла ся? Як єї називають? Як вона по

казує ся? Де вона є?
12. Відносини чортів до людий. Слродажа душі чортови. Як можна від 

него увільнити ся?
13. Духи домашні або домовики. Хованці; як можна дістати хованця?

Як з ним треба обходити ся? Чим він людям помагає?
14. Лісовики, мавки, русалки, блуд і лятавцї. Оновідаия про иих і но-

вірки.
15. Які инші духи знані народови?
16. Чи уособляє собі народ понятя долі і иедолї або біди, правди, не

правди і т. II.?
17. Змиї, смоки, баба-яі'а, бісова мана, бісів тато, бісеня.



18. Оновіданя про закляті скарби; як їх можна добути.
19. Погляди на початок чи сотворене сьвіта, розмножуване людий, осі

бне сотворене поодиноких станів; народів (хлопа, пана, жида)
20. Якою мовою говорили з Богом перші люди?
21 . Відносини перших людий до Бога.
22. Иовірє про небо, сонце, місяць і зорі. Звязок зір з людьми І їх

долею.
23. Назви сторін сьвіта.
24. Погляди на сили природи: грім, блискавиця, вітри, дощи, морози, 

град, сніг, роса. їх  персоніфікацій і повірки про них.
25. Поважане вогню і сьвятість его.
26. Повірки про ноходженє металів.
27. Прикмети поодиноких ростии і зїля. По ложности дати аїльник лі

карський.
28. Повіря про різні дерева.
29. Талїзмани, інклюзи, чудесні чоботи, шапки, рукавиці, столики, дудки 

і мошонки.
30. Повірки про різних чвороніг і птахів, про рибн і комахи. їх  звязок 

з людьми. Чисті і нечисті звірята.
31. Оповіданя про велитів і карлів, про песиголовців, двоголових, вов

кулаків, рахманів, людоїдів, героїв і розбійників.
32. В що може чоловік перекинути ся? в птицю, вовка і т. и. ?
33. Оповіданя про чарівників і чарівниці, про відьми і ворожки, про

зиахорів. Як перед чарівницями остерегти ся? З відки їх сила чу
десна береть ся ? Як їх молена пізнати ?

34. Лихі очи і вроки.
35. Оповіданя про церкви, цвинтарі, могили, млини, горальнї, фабрики, 

дупла дерев і печери.
36. Обряди при сїйбі й обжинки.
37. Толковане сиів.
38. Оповіданя про люнатиків (сновидів).
39. Феральні або тяжкі дні.
40. Чудесні цифри (3, 7, 9, 77 і и.).
41 . Пости. Як їх люди заховують? Коли? Якою метою?
42. Які дні вважають ся святими ? Тут добре булоб звернути увагу

на всі дн ї важнїйші чим иебудь для народа і зазначити їх в кож-
дім місяці. При кождім такім дня, чи то більшім якім святі можна 
подати всі повірки і обряди, які лиш з ним вяжуть ся. Між святами 
належить головно увзгляднити Різдво, Новий Рік, Йордань, Трех



святих, Воликдень, Зелені свята, Купала і ии., бо з ними най
більше звязано обрядів і обрядових забав, ігр, пісень.

і) Н а р о д u я л і т е р а т у р а .
Деякі роди творів народної літератури згадано вже віще при 

різних обичаях і обрядах, де їх найкраще булоб і списати (по можности 
пильно заховуючи місцеву вимову й означуючи акцептуацию). Колиб однак 
збирач хотів обмежити ся на записі одних текстів літературного харак
теру, то він може груноватн і списувати їх наприклад в таких категориях:

1. ІІіснї і оповіданя мітольоґічиі, космоґоничіїі, релїґійні.
2. Історичні ІІІСНЇ і думи.
3. Місцеві легенди, себ то оповіданя привязапі до певних місць.
4. Анекдоти Й пньші згадки про різних місцевих дїя'іів, хочби й ка- 

зочних.
5. Оповіданя про людий взагалі.
6. Оповіданя про звірів, птахів і комах, реальних і фантастичних.
7. Замовлена і заклиианя.
8. Молитви й побожні пісні.
9. Духовні стихи і пісиї морального змісту, співані старцями та лір

никами.
10. Ліричні пісиї (сьпіваики).
11. Святочні иіснї.
12. ІІіснї на хрестини і колискові.
13. Весільні пісиї.
14. Похоронні иіснї і плачі.
15. Пісиї при забавах дорослих і дїтий.
16. Коляди, щедрівки, гагілки, обжинкові пісні.
17. Рекрутські й вояцькі иіснї.
18. Коршемні Й ІІЯНИЦЬКІ пісиї.
19. Сатирично-гумористичні иіснї.
20. Жарти, кенкуваня і нїсенїтницї.
21. Загадки, приповідки і помовки.
22. Відки се все ширить ся? Хто сьніває або оповідає? Коли?
23. Чи є може сиецияльні оповідачі і співаки і як до них народ відно

сить ся?
24. Подати по змозі звістки про їх житє з показом їх репертуару і за

значити, відки та або друга пісня в них взяла ся ?
25. Подати по змозї історию ширеня народного твору: відколи він де 

знаний, хто єго куди занїс і відки; яким він змінам підпадав з ча
сом і т. и.



III. В ідомосте сусп ільно-економ ічні.

1. Як давна оселя? Положене єї, характер ґрунтів, вода. Став атмо
сферичний. Гігієнічні обставили житя.

2. Загальний вид осел ї: улицї й їх положене що до хат, церков; двір, 
коршма і т. и.

3. Вигляд хат: як будовані і з чого? чим криті? чим огорожені? куди 
фронт? кілько покоїв? які печі? які комини? чим топлять й осві
чують хати?

4. Статистика хат, душ і майна цїлої оселї й поодиноких родин чи 
самостійних ґаздівств: пожадані цифри мінімальні, максимальні й пе
ресічні з оглядом на ріжні сорти землі (ріля, сіножать, лїс, пасо- 
виско, неужиток і т. и.)

5. Форми посїданя: особиста, спілкова, держави і т. и .; які роди ґрунту 
посіданого підходять під кожду з тих форм, н. пр. спільні вигони, 
пасовиска і т. и.

6. Чи є громадське майно й яке? Як адмініструє ся?  Як розложена 
власність приватна. 6 ї подільність.

7. Статистика весіль, родин і похоронів. Статистика слабостей.
8. Статистика худоби й иньшого живого іявентара.
9. Знаряддя ґосподарскі й їх розділ поміж мешканцями.

10. Яке головне занятє мешканців а які побічні (ловля риб, майстер
ство і т. и .)?

11. Яка система полевого господарства? зміна сївбн й орки, гноєне, 
роди збіжа й їх видатність, також їх ціна й взаїмне процентове 
відношене.

12. Як високо платить ся держава (аренда) й як веде ся?
13. Сади й городи. Луки й ліси. їх  видатність і уживане.
14. Годівля худоби, єї мета й користи.
15. Ціни за працю на поли, й спосіб плати (в грошах чи натурою). 

Пастухи. Платня в фабриках й на ріжннх промислових закладах.
16. Вихід поселенців на роботу в чужу сторону й прихід чужинців 

до них.
17. Форми ассоцияциї в працї, як часто проявляють ся й які користи 

дають. Становище, права й обовязки спільників. Погляд народа иа 
спілку.



18. Готові капітали грошеві й спосіб їх уживана (аренда, предприємства 
промислові, купецтво, лихва і т. и.) — Громадскі каси і шпихлїри. 
Як виявлявсь конкуренция торговців і богатирів між собою?

19. Товари купчі: як і? звідки? за яку ц їну? Відносини мешканців до 
торгів мінскпх і ярмарків. Крамниці рускі.

20. Погляд людей на громаду: о скілько він схожий з понятєм адмі
ністративним, правним.

21. В чім і як проявляє ся сила правиа й прессия моральна громади 
що до одиниці ? суди громадскі; комісиї громадскі.

22. Які є спільні приватні збори в оселї крім офіцияльних громадских?
23. Як високо стоїть соцпяльне (громадске) образованє одиниць (поиятє 

потреби спільностп й помочи громадскої, пошановане чужого майна 
і т. и.)

IV. Відомости правничі.

а) 3  п р а в а  р о д и н н о г о  і р о д и н н о - м а є т к о в о г о .

1. Як розуміє нарід єднане супружя і заключепє тогож а особливо 
до чого привязує головну вагу, чи до слюбу церковного, чи до 
заключена договору між новоженцями, або їх родичами або опіку
нами, та яким способом наступає иорозуміиє між сторонами в ула- 
дженю взаємних відносин маєткових між супругами на будуче.

2. Чи при тій нагоді списують які грамоти („інтерцизи иередслюбиі11) 
і як відносять ся сторони до примусу опоряджувана договорів су- 
пружих перед нотарем.

3. Чи знані й уживані „заручини" між пародом, яку вагу прикладає 
ся до них, та яке значінє має зірване відиосии що-до паміреного 
супружя по засватаню.

4. Які перешкоди супружя знає нарід а то головно з причини спорід
нена або посвояченя.

5. Що розуміє нарід під понятєм „вивіноваия" взагалі, що під попи
тами „віна" („посагу") для доньки та „виправи" для сина або 
доньки.

0. Які подарунки одержують новоженці при нагоді „весїля" від себе 
навзаєм, від родини або від кого иишого.

7. Як уладжують ся відносини маєткові дотично ґрунту при одружедю 
сина і доньки.



8. Які права має отець, а які мати що до ввхованя дїтий і їх ма
єтку.

9. Які права господарскі набуває чоловік, що пристає на Грунт жінки 
або єї родичів, а які права жінка, що йде на Грунт чоловіка.

10. Як розуміє нарід права і обовязки опіки над сиротами, кому ю но-
вірює і як справують опіку що до особи і майна, та які є при
чини затрати маєтків сирітских.

11. Які бувають відносини між материю та сиівопікуном, та чи старшині' 
громадскій приписують які права в дїлї опіки над сиротами.

12. Як глядить нарід на розділ від стола і ложа та на розвід між су
пругами, як на пожитє „иа віру".

13. Які насліди маєтково-иравні привязує нарід до незгідного иожитя 
між супругами, розділу або розводу супружого.

14. Чи маєток прироблений в часі еупружя уважає ся спільним майном 
чоловіка і жінки, чи примінює ся окремішність маєтку між супругами.

15. Чи знані є давні „союзи родинні", де всї молодші члени родини 
жиють разом на Грунті під спільним головою родини і як ладнають 
свої взаємні відносини.

16. Які степені споріднена і посвоячена знає нарід та під якими на
звами.

17. Як глядить нарід на правесність і неправесність д и т и н и  і я к  ула- 
джує відносини маєтково-стапові д ї т и й  неправесвих.

18. Чи допускає парід ехсер ііо  plurium concubentium і в якім ре-
чннци.

19. Як взагалі уладжує ся карність домашиа.
20. Чи знані є наложниці u громаді, з яких причин і з якими наслїдами.
21. Яке становище родинно-суспільне займають в громаді: жонаті і не

жонаті, замужні й незамужні.
22. Чи громадскі уряди опікунчі були би вказані і які.

Ь) 3  п р а в а  м а є т к о в о г о  — з о б о в яз  a u ь і п р а в а
с п а д к о в о г о .

1. Чи знані народови понятя правпі: „держаия" і „посїдаия" річи, 
та що розуміє нарід під тими понятими.

2. Що розуміє нарід під понятєм правним власносте і які знає спо
соби набутя власности що до річий движимих а недвижимих (пе
редача з рук до рук, обхід межі, віддача ключів і т. и.).



3. Як відносить ся нарід до річий знайдених і викопаного скарбу, та
чи зиає заплату нахідного і в якій висоті.

4. Як розуміє риболовлю і ловлю диких звірів на своїм і на чужім 
Грунті.

5. Які роди служебностий (сервитутів) знані нашому народови і як
тоті викопують ся (мешканя, уживаия, ужиткована; переходу, пере
гону, переїзду, пашеия і т. и.).

6. Які зиаиі роди заставів: ручних і на Грунтах („застав па роки", 
„продаж полїтків"), та о скілько заставами виминає ся закон про- 
тив лихви.

7. Яких форм уживає нарід при заключуваню договорів і яким спо
собом сторони заявляють згідну волю („прибите руками", „запите 
могоричу" і  т. и.).

8. Як глядить нарід на недотримане договору стороною договірною 
а особливо, чи се надає право другому договірникови відступити 
від договору, чи лиш жадати доповнена умови.

9. Чи знане даване заруки на забезпечене додержаня умови і під 
якими услівями, та чи знана кара договірна.

10. Чи зиаиі народови приготовні договори і з яким успіхом.
11. Які знані поодинокі роди договорів (даровизна, заміна, кунио-продаж, 

позичка, порука, вигодииа, наем услуг, наем будинку (хати), аренда 
Грунту і и., як тоті виключають ся і під якими услівями.

12. Чи до даровизни вимагає ся передачі предмету дарованого особі 
обдареній.

13. Чи знані: купно-продаж на вимову, купно за пробою або мірою, 
купно-продаж з правом відкупу або нервокуииа.

14. Які речинцї виповіди найму і аренди, та чи є знане даване Грунту 
під управу за відступленєм части полїтків.

15. Яке зиачінє мають: малолїтність, блуд, підступ, непритомність або 
покривджене повисше половини звичайної вартості! при договорах.

1С>. Чи знані народови договори з гри або закладу і яко зиачінє ма
ють ті договори.

17. Чи зиаиі народови: засиджене і задавнене прав та під якими 
умовами.

18. Чи знані договори спілок; в яких цїлях тоті укладають ся і під 
якими умовами та як веде ся заряд спілки, як спільники ділять ся 
доходами і коли наступає розвязане спілки.



19. Чи при більшім числі договірними по одній стороні відповідає кож- 
дий лиш за свою часть, чи одеи за всіх а всі за одного.

20. Чи за припадкову шкоду потягавсь до відшкодована, чи лиш в ви
падках провинена та взагалі, що розуміє нарід під зворотом шкоди 
нанесеної, чи й lucrum  cessan s і коли.

22. Хто має відповідати як шкоду зробить: дитина, божевільний або 
товар.

23. Яким способом розпоряджує ся про случай смерти, устно чи пись
менно і з якими формальностями.

24. Чи знаний звичай записувана ґрунту па річ найстаршого сина 
з обовязком сплати всіх инших спадкоємців.

25. Як ділять ся спадкоємці одїдиченим маєтком.
26. Які права отримує полишений вдовець або вдова, отець або мати.
27. Як розпоряджують маєтком про случай смерти особи бездітні' або 

що не мають близшої родини.
28. Коли приступає ся до видїдиченя сииа або доньки.
29. Що вчисляє ся до части спадкової дітям вивінованим.
30. Як забезпечує ся про случай смерти приймаків, а як діти неправеспі.
31. Чи додержують спадкоємці договори уложені спадкодавцем і  яким 

способом.
32. Чи знані між народом понятя „батьківщини" і „материзни" та 

в якім значіню.

с) 3  п р а в а  к а р н о г о .

1. Які проступки уважає нарід тяжкими а то не силою обовязкового 
закону, але з свого сьвітогляду, вірувань і взагалі звичаю.

2. Які вислови уживають ся між народом на означене різних родів пере- 
ступів („злочин", „провина", „переступство") і в якім значіню.

3. Які причини злої волі у проступииків добачує нарід, та чи виправ
дує нарід і як: божевільних і дурноватих, проступииків з біди, 
припадку, конечної оборони або примусу (фізичного або психічного).

4. Чи і о скілько та в якім віці діти і малолітці мають підпадати карі 
на основі звичаю народного.

5. Як родичі карають свої діти і о скілько ті піддають ся їх караню.
6. Чи узнає нарід і о скілько узнає каригідним приготовлене або иа- 

маганє до доконана чину.
7. Як глядить нарід на проступииків иалогових і в чім добачує виро- 

джейе таких людий.



8. В чім добачуе нарід єство переступу: в нарушеию моралі, релігії, 
ладу суспільного або в нещастю покривджених.

9. Як розуміє нарід кару за доконане переступів; які знає кари ; як 
відносить ся до знесена кари тілесної а як до кари смерти.

10. Які доховали ся вісти про каране проступииків судами громадскими, 
духовними або иншпми особами.

11. Чи знане між народом каране звірят, та чим оио оправдує ся.
1 2 .  Які роди вини і с іі ів в и н и  знані нашому народови („злий намір",

„вина", „необережність", „підмова", „поміч" і т. и.).
13. Чи знає нарід переступи, яких ие осуджує право а які уважає

нарід каригідними з свого сьвітогляду, та чи уважає нарід деякі 
карні переступи иекаригідними.

14. Як глядить нарід на проступки політичні а як на поеяганє прав
приватних.

15. Як відносить ся нарід до проступків против безиечиостн жптя і здо- 
ровля, та чи допускає угодове полагоджене між шкодниками а
ушкодженим і в яких случаях.

1G. Які особливі родп крадїжи знані між народом, які обмани і спро- 
невіреня.

17. Як глядить нарід на паліїв і розбійників.
18. Чи зиає нарід різницю між убійством а забитєм, та чи добачуе ка-

ригідиість там, де забитий дав причину до бійки.
19. Як задивлюєсь иарід на убійство вітця, матери, супруга і на зіг

нане плоду.
20. Як розуміє нарід уведене і зведене під приреченєм заключена су- 

пружя.
21. Яв глядить иарід на знасилуванє а як на блуд против природи.
22. Як розуміє иарід і чи уваасає каригідною утечу з війска (дезерцню)

та які причини тої появи між народом.
23. Чи самоубийство або ушкоджене власного тіла уважає ся каригідішм 

і коли.
24. Чи добачуе нарід каригідність виступлена против уряду і особливо 

при безправнім урядованю.
25. Як задивлює ся нарід на обиди чести і як їх долагоджує.
26. Чи зпана народови різниця між проступками приватноправними 

і пубдичноправними.
27. Як глядить нарід на піяньсгво і на чародійство, та чи і о скілько 

уважає їх каригідними.



28. Як трактує нарід проступників, що допустили ся чину каригідного: 
перед відданєм їх в руки справедливости а по відбутю кари або по 
увільненю їх судом.

29. Чи кара відбута поправляє преступника.
30. Як розуміє нарід випадки невинно засуджених і як до них відно

сить ся.
31. Як взагалі задивлює ся нарід на вимір справедливости державними 

судами і судами присяглих.
32. Чи домагає ся нарід громадских судів мирових до суджена поменших 

справ карних.

Материялн етнографічні просить ся надсилати на адресу Наукового Товариства 
іиени Шевченка у  Львові.


