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Ж і 
(7 лід зарядом К. Беджарського. | 

(З друкариї Наукового Товариства імени Шевченк 
с 
Ач 

З знала 

жкладом Товариства. 
з жом пи юн 

РУСЬКІ НАРОДНІ ЛЕГЕНДИ. | - 

У ЛЬВОВІ, ог 

ЕТНОГРАФІЧНА КОМІСИЯ 

пошу 
9. ме 
по 

ПИ 

о чі Б 
ВО СЕ о с 

Ко) 

ДН 

ГАЛИЦЬКО 



ЗЕ вНитАРНИ нкукового ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА 
я у Львові (ул. Чарнецького ч. 26, у власнім домі) 

рн рабу. ось які видатя, що доторкають ся етнографії : 

я 

В еріратський Іван, "Знадоби дали пізнаня угро-руських говорів, т. 1--2 по 9:00 щ, б "Гнатюк. Володимир, Словацький опришок Яношік в чародній поезиї «100308 

пом З Русини Пряшівської епархії ії їх говори є «зтоодія 

б Бу з НипвагоВийепіса  . - - ; : ; . 090 7 

С Хітарські дєтенди А . и . . . 095.7 
Ро 7 Одоваки чи Русини . - ; ; ; и 2980 

еВ Втнографічнай Збірник, т. І. Містить: 
з М. Крамаренко, Різдвяві сьвятки на Чорноморії. 

0. Роздольський, Галицькі народні казки в Берлині пов. Бродського, 

0. Шимченпко, Українські людські вигадки. 

- Програма до збираня відомостей про українсько-руський край і парід, 

ЕР . (7  -удожена членами Нзук. Тов. ім. Шевченка  . В ЗО 

- втнобрафічнкй Збірник, т. П. Містить: 
ве Гнатюк; Лірники, дірницькі пісні, молитви, словаі т. и. з пов. Бучацького, 

Ю. Жаткович, Замітки етнотрафічні з Угорської Руси. : 
- ( Митрофан Дпкарів, Чорноморські народні казки й анекдоти 300 к 

чо етнографічний Збірник, т. ШІ і ЇХ. Містить: 
Б я Бо В. Гпатюк, Етнограф. материяди з Угорської Руси (Лєгенди, Новелі, 

-  - Казки, Байки, Оповіданя про історачні особи, Апекдоти) том по 3100 , 
; Етнографічний Збірник, т У. Містить: і 
3. М.Дикарів, Народнягутірка з поводу коронациї. -- М. бидик, Із народньої 

/ -- памяти про панщину. Гуцульські примівки (ріжпих записувачів). - ФКолесса, 
«Людові вірованя па Підгірю в с. Ходовичах, Стрийського пов. -- І. Франко, 
Людові віруваня на Підгірю Хдоповпенє до попередньої таті); -- Р. Кайндль, 

5 Фолькльорпі материяли 1 ильщші дрібнійші статі , Х а : 400, 
- вткоерафічний Збі ірник, т. УТ Містить: 

, В Гпатюк. Галидько-руські анекдоти і а 00 б 
Етнографічний Збірник, т. УП. Містить: 0. Розд о. льськи й, Галицькі і 

- народні казки 2 КФО0жкя 
Етнографічний Збірник, т. У ш. МУР о. буда Галицькі ва- 

З родиї новелі, 2:00 , 
Етнографічний Збірник, т. ЇХ. Містить: В. зрівна о о Етнографічні ма- 

отерияди з Угорської Руси. Т. ПІ. -(1. Материнай записані в ком. о 
--  Вемпдин, Шарош, Спіш. Ш. Шісиї записані в Бачції) Я . 18:00, 

М ра зний: Збірник, т. Х Містить: Галицько- -руські народні припо- й 
- відки, Зібрав. упорядкував і пояснив др.Їв Франко. Вип. 1. (А--Відати) е900 я 

| Етнольогічні . материяли, (з ілюстрациями). т, І; Містить: , 
Хв. Вовк, Передісторичні знахідки па Киридівській удиці в Киіві сн в 

Українське рибальство в Добружі. -- М. Могильченпко, Гончарство 
ешиі у Чернигівщині. -- В. Глатюк, Кушнірство у Галичииї. -- М 
льченко, Будівля на! Чернигівщині. -- В. Гнатюк, Народпя пож 
сіб її приправи у. Галичині, -- 0. Гриша, Весілля у Редицькомії 
Полтавщині, -- М.О Максимовия, Сороміцькі весільші пісний. 77 

і на Галяцькій Воливі.-- Хв. Вов к, Палеолітичні зпа 
Й улици авт. і і програми ю ор 

к.. 
Бл Містить: це зн 5 є 

"уцульщица, ч, І. (з ідюст ациями ям шо 
ШІ Містит : зб тра дням є п 

г  Веремак і Огретівкою я ко : 3 ' 
східній Галичині, -- А, Вере- 

б м узуОрицнянио. 



ВИДАЄ 

ЕТНОГРАФІЧНА КОМІСИЯ 

НКУКОВОГО ТОВАРИСТВА ПИЕНИ ШЕВЧЕННІ, | 

| п. жа. 

ТАЛИЦЬКО -РУСЬКІ ухРОДНі дакн 
по 

ЗІБРАВ ------ 

Володимир Рнатюк. 

З друкариї Наукового пні знай 
і спід зарикомі Кк Бекнарського, 





кА ау М НН 

Передне слово СО ЛС РН 

І. Біблійні легенди старого завіта. 

1. Цочаток сьвіта А. .. . (45 З М-понсони зе ни: 

2. Початок сьвіта 1 перші люди Б о рр З 

3. Початок сьвіта, перший гріх і -відвуалено ВІ А я 

4. Бог і Сатана А. 8 . 3530 3 ЗО ЗНОНОМНЕВО 

5. Бог і Біда: Б. 2 1 3 36 Зо 0 ЗО ОВ 
56. Бог.і Чорт В. м поло Є 
Т. Бунт Ангелів (.380,. Сб ЗАРАНО о Ой 
8. Прокляті ангели. | . ( 17 ОНР нова 
9. Грін -- то війна ніж Богом і дідьком | . .  . . 

10. Як повстали гори 1. 3 сом ОВ З НЕ 

11. Як Бог садив рай 3 33 330050 303 СО 
12. Адак і Бвв.  (. 33 3003800 НИ В Р ОАНТО 
13. Адежові діти (010 АВ о ЕВ 
14. Перший грія 3130 З У В ВИ 
15. Чону на цальцях'німії . 1. . . . 
16. Звідки пішло , Помагайбіт: . . . . 1. 
17. Як Адам запродав чортови людий ази 

ВноІ8: Запропащене і відкуплене людий , їх 

19. Хлопське і бабське волося . | . 
), Чому" у жінок довге воло - 
Як Бог сотворив шал ту 



Сотворенє вовка Б. . 

95. Чому вільха червена В. 

96. Звідки взяли ся кози 

97. Звідки взяв ся бузько 
98. Капя . б 5 й 

29. Волове очко -- королик 

80. Чому пчола гине, коли ужалить 

31. Звідки взяли ся вощі і блохи 

39. Божий сьвіт | .  . 
ІЗЗ:вНроНоя .  . 
34. Мойсей і сліпий Жид. 

35. Чому шожна красти . 

86. Як Мойсей дістав роги 

37: Через що Жиди паршиві 

88. Звідки взяли ся цигани 

39. Про Самсона А. 
.40. Жолобчук-Самсон Б. 
д1. Сила Самсона .  . 

. 49,.Всякоє диханіє . 
. 43. Про царя Давида і: його "смерть 

44.-Соломонові проби А. 

. 

- 

45. Соломон і його родичі Б. 
46. Соломонові шудрощі В. 
47. Соломон у сьвіті Г.. 
8. Мк Соломон важив бабський розум 

39 

Сторона 

25 

25--96 

27 

27--98 

28 

28--99 

29 

29 

29--30 

30--39 

33 

33 

33 

33--34 

34--35 

35--36 

37 

.317 

37--38 

38--40 

41--49 

.1349--44 

44 
45 



64. 
65. Про втеку Матери Божої А.  : динекоОо о (безЧОО - 

66. Втека до бішту Б.  . .. . 8.183303. ОМРМНИНННИОЄ | 

67. Свиня -- жидівська тітка А. Я 5 о ; - 66 

68. Чону Жиди пе їдять свинини Б. .  .  . | - | -  -  ббо-бт 

69. Як Христос бавив ся пташка  .  .  .  . 4 - . 67 

70. Чому в' горах пе родить ся так, як на долах . Є - "нА6І| 

71. Звідки взяв ся млин, вів, кінь, скрипки і медвідь - .  68--69 

79. Звідки взяли ся гриби. - є - 5 за .  69--70 

73. Звідки взяли ся пчоли, : 1.2 0 - 3он но то 

74. Жидівський помийник .  . - - доб А АТ ОСИ 

75. Як згорів ,Ка" А.. - п - ззудрієння й «ТАЗИИ 

76. Від чого названа горівка Б.. : з 5 о 5 .  Т71--12 

71. Звідки взяла ся табака і люльки А. . . : о уз 12 

18. Тютюн і табакаБ..  .: ..- «моно ОниРнНи: ТЯМ 

79. Звідки взяв ся огоць у креленії .  . . | - | - 9ка 

80. Чому діти не ходять до року  .  - . за 5 т80-цм 

81. Чому люди не внають часу смерти А. . | - «зер 2 ЗТ ДМА б; 

89. Чому люди не внають, коли піпруть Б. . | . ( . | - -Т4--т5 | | - 

83. Чи знали люди час схерти? В: |  . .  . . 4 . 75 

84. Чому кіць такий ненаситний гола о В БТ 
85. Звідки взяла ся собака пр зад сни зом 6 

86. Звідки ввяла ся мала . | . . . . . ця 6. 
87. Черепахи А. . . . 3».  . 3 З/П 
88. Заклята рибаБ, . . й ; з зар - 

89. Чому рак має в ваді очи . . . . "3... 

зОЛЕ 

"95: 

68. Три"царі - 2 3 35, 2399 ЗЛОМ ВИНОС й 

.Божийуковаль Б. ко з ог Й 
Батько конем А. . зано 

-о 

П. Біблійні легенди нового завіта. 

Втека до Єгипту. -- Христос і розбійники ка кресті | . | б4--65 | 

. Чому тепер колос налий А. .  . . .  . 00. ТТ-18. і 
Який був колись колос Б. . | .  . 
»Для пса і кота В. .  .. 
Чому камінє пе росте . | . . 
Чону ксоєндвам не вільно женити ся . | . | .  .  . : 
Чому попам усе мало . . . . 2. 3. 
Ненаситний пішої 1501 ВИЙ Зб 

. Богач не лише бідного, але й Бога не хоче: знати -е 
Христос, Петро і підкова . . к 
Як сьв. Петро був БогонА.. зе З 



МІ 

В. яТом Сторона 

М 108, Як Христос вробив коня з чоловіка Б. В о 85 

у 103. Сьв. Петро у клопоті А... 4 | 86 

ПОЯЗЖскИсвв Цетра бли Б 1. - 3 33 81 86--87 

Й ВЛО БИ ідаНваліяканні В 009-130 87 -88 

У 106. Чому чоловіки старші від жінок  .  - порах ; 88--89 

107. Христос і дві дівки . . 5 . й й є , 89--90 

Ен 108. Лінивий парубок і дівка . ; . - , ; 90--91 

ас 109. Як Ісус Христос ночував у ознощі ВДОВИ 91--93 

і 110. Лакома баба ПН 93--94 

ПИВ ТОвинИедітини ооо а и и 94--95 

112. Церква і коршшца - 2 5 ; , ; ; , 95 

| ПИЗ'НЯкегиина вкрала глину  .  . . 6 804 95--96 

м 114. Сьв. Петро на ярмарку .  . р ПР . 96 

й 115. Христос із Петром при перевові А. 7 й й . 96--97 

2 116. Христос ів Петром при перевозі Б. З о 97--98 

417. Цяниця гірш собаки . 5 : 5 М ; В - 98 

ПЗУМуканчереватроші зон зн 300 98--99 

. 119. Що більший гріх РРО 99 

" 190. Христос і арендар  . | . пон, 99--100 
191. Сьв. Петро і Павло -- молотники . | . | . | . | . 100-101 
129. Ісус Христос і сьв. Павло -- лікарі. чо 2 3101--103 
123. Христос і Циган Б. .  . ; 5 з ; .  103--105 

Мо Христос Жид В. ., . . . 3.3... 3. 1 105--106 
йо З 125. Перший Циган Г.  .  . .  .  107--109 

126. Про Жида, що роздав свій маєток біжи Д ; .  109--111 

ПОТ Звідки ввяв! ся?вітер Е. . -  .  .  : 3 -3 .- 111--113 
| 128. Як Христос відгадував загадки Й 5 АС ; 113 

- 199. Як Христос шукав правди | 4.00 чоб.бї. 2118-5114 
130. Чому Русини гайдамаки .  . ЗРО ЗО о шо 1 14--115 
131. Чому Цигани не мають п оРиЙ а 1 115 
Пе рожк рисхонивму ки. 01.01.01 115 

"КОвідкизвянлий ся пержиі зних чо чо 111 ро о 2 ДА6 
ЯМИ ото СИНЯ ПИВА ен а б ча. 1. 116 
Ворона р ке БІЛ 
"Христове івосвресене, | 1.1. 1. 513, сн ато 5 

СУЛА АР 118 
ОДУ Од о 1 сн 18 

МР п о 22 1Р8--119; 
БАЛ вра рАРанч екодіто ко ДЛ 9 КБ 

отак рано відправа В. | .. .. |. | 119--190 | 



ми 

Сторона 

149. Про Юду Іскаріота А. По о о 0 13) 0 ТС 

143. Юда Іскаріот Б. М : ; з на , . -191--194 

144. Пилат . ; й и Я - зо у 194 

145. Андрей і Петро - збо ; й по й , 124 

146. Як апостол Павло навернув ся. 4 4 (4 (4. - 194--195 

147. Підступи сьвятого Павла А.  . , . зр З0-чТЯбИ 

148. Чоловік, що вірував тільки у сьв. стра Б.. . .  126--127 почни 

149. Чуда сьв. Петра. | .  .  . 4 0 -  3з з 3 197--19931888мцмМ 

150. Вовк апостол (., 2 3 (хни 129 

151. Про Лазаря і його брата . : ЕК СРО .  129--130 

159. Чоловіче мясо  . - 5 Е , - . » .  130--131 

153. Христос і пупорізка . и пос ; , : .  181--133. 

154. Дідова і бабина дівка. | . | | - ВІЗ ЗА 

155. Бідак, Христос і апостоли. | . | . . ; . . .184--135 

ПІ. Легенди про сьвятих. Я 

(Греко-латинські і польсько руські). : 

156. Васильок А. . 27 дорожні М 139 | лю 

157. Як вишукали хрест оо КрИСт Б. 2 6 ба за 1899--14078808880М 

158. Константин і Олена А. | .  . . 2 2140--1497 538880 

159. Про царівну, що з нею батько хотів женити ся Б. -  149--152 

180. Царівна Оліяна В. . 1 3 о ВА НН ЗА 

161. Про сьв. Остафія 8 . 3.3. 20 з зссббог З ЛО ЛЬВан лини 
169. Як три брати спали пятьсот літ |. |. 7, 3161-3169 
163. Чону на теплого Николая не можна заз 07.5. 169--1633 810018 
164. Сьв. Николай карає жінку, що не манувала неділі Б... 163 

165. Сьвятий Никозай і три студенти «ауд р 5 163-1164 2 

7166: Сьв; Николай і вовк.  . : . ..3 20 3035 3 164-З165ннИ 
167. Сьв. Николай опікун вьвірів А. | . | .  . | .  . 165--166 
168. Як вовк поніс хлопа Б.  . . .  .' 3... 1- 6624167 900нИ 
169. Сьв. Николай і злодії уча САН М роала ме У 167. Ст 
170. Сьв. Николай і циган  - . - п я оаВі 167--169 а 

171. Сьв. Николай і чудесна Кк о пу зно, зЛеМи у ЗУ АВААСОИ 

179. Сьв. Николай кумом, 3 - «МКАХО7169-51761М 

173. Чошу не годить ся в гуцульські сьвята оби ЛИН 

174. Оьввятий; Вахенфнйсь к 3 300 Зв она ТЛІ 

115. Про Кеновефу са Мо З ОО о НТ я 
У176. Свв. Цятниця, З 353 р ВН 
171. Про сьв. Варвару .  . . | . У 
178, Християнство на Русп А 



179. Коли московський цар став християнином 

180. Про київську лавру б 5 

181. Про сьвятих козаків 

189. Костел у Підканіню 

183. Хрести: перемінені ша пибенииї 

184. Чудотворний образ 

185. Чудотворна фігура 

186. Мплятинський Христос 

187. Чудо сьв. Івана 
188. Звідки взяла ся чайка . 

| 189. Звідки взяло ся волове очко 

"змі 190. Звідки взяла ся тополя 

191, Звідки взяв ся барвішок , 

192. Пйотровіна, Щепановский і кероти Бохвохав 

193. Сьвятий Щепановский . 5 , В з й з 

ГУ. Легенди про недовірків і чарівників. 

. 194. Про вічного Жида А. 
195. Вічний Жид Б. 

196. Невиирущий Жид В. 22 ; , . 
197. Цар Олександер, що вимазав сьвяте слово з церковних 

і книг 
198. Про Твардовокого. 

; 199. Дяк-мувика . - Зоо б 
НИ . 800. Записав чортови пушуц і не пішов до пекла. 

801. Про шевця, що записав ся злому духови 
- - 8092. Як піяк висвободив грішні душі 

| 03. Як стрілець убив чорта А 
04. Про грішника стрільця Б. 

205. бийник власного батька В. . , 

( 

-. , і 

чо карасі іній 

С на варнаснк вана заварним ОГОНЬ ВЕИЗМЕВЙ СО нн оре о 

189--190 

190--191 
"9 

191 
191--199 

199 
199--191 | 

191 

901 
201--902 

209 

208--903 
203--904 
904-905. 
205--06 
206--910 

910 
911 

911--918. 
913 

213- 814 
914 
915 
915 



Передне слово. 

Випускаючи в сьвіт отсю позу, збірку, мушу сказати кілька слів" 

від. себе. ЗОВ Па 

Фолькльорна література вростає у всїх народів із року на рік. т. 

коли у иньших народів тримають ся редактори і видавці при публіко- 

ваню фолькльорних материялів із малими виїнкани ще давнійшого ще- 

тоду і випускають в одній збірці ріжні матеріяли разом (казки, байки, 

цісні і т.п.), етнографічна коміспя Наукового Товариства іш. Шевченка 

постановила видавати свої матеріяли систематичними збірками, трупуючи 
однородний матеріял в окремих книжках та івтятаючи до цього й да- 

виїйші передруки, щоби -- на скільки се можливе -- дати амогу сп 
ціялістам -- нати перед собою, так сказати, «согри5 однородного | 

ріялу і улекшити тим. чином досліди над ник. Жака систематика в 

специялістови мати найріжнороднійші виданя, "по яких пороасицуван 
фолькльорії матеріяли; пе жегка річ вібрати | також відповідну ібліо 
теку тим б що багато. видать н-поробило. я мокра рід Во 
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Передне слово. 

Випускаючи в сьвіт отсю пову збірку, нушу сказати кілька. слів 

від. себе. Я 5 й 

Фолькльорна література зростає у всїх народів із проку на рік. Та. 

коли у иньщих народів тримають ся редактори і видавці при публіко- | 

ваню фолькльорних натерцалів ів нолини виінками ще данноощої же- 

постановила видавати свої матеріяли систематичними і трупуюч 

однородний ренаднне В окремих книжках та овтягаючи дом цього й: 

ного марно: на: мерешукуватю. ріжних,. часом. навіть | 
каций. В тім. напрямі й мусать посувати я стемер. 

і ництва; боді інакше Зрудеонтва вказано ; 
б шувазкао ся. же) 3 



Маючи те па оці, етнографічна комісня Наукового това ім. 

. Піевченка розпочала вже й виповняти свій пляц. Вона видала дос 

- окремими збірками анекдоти, казки, повелі, 8 кіпцем шшшулого року ви- 

| пустила перший том пришовідок, а з Отсим томом прийшла черга Й на 
- слегендп. При малих матеріяльшіх засобах вона пе може повести діла 

так, як би бажала, не може розтягати свойого вп, цівшицтва на цілу те- 

| ріторію, васелену україшських народом, і на разі обмежаєть ся тільки 

- сна Галичину, але з часом може розширить свою працю, що очевидно 

- незвичайно пожадане. 

| Що до пиьших збірок лєгенд зазначу, що крім певеличкої збірки 

рросийських лєгенд Афанасєва, яка тепер належить до бібліографічних 

| (рідкостий, як заборонена рос. дух. цензурою, суцільних збірок лєгейд 
- доси не було в славянському фолькльорі, хоч по ріжших виданях на- 

 друковано їх це щало. Наслідком того й моя робота була утруднена, 

головно при подаканю паралєль, яких можна у ицьшіх разі було би зі- 

брати більше. 

- Що ло самого впданя зібраних мною легеня, то воно буде обіймати два 

- тони. В другія томі буде так само чотпри розділи, як у сьому, Розділ У-ий 
ЗИ буде обійнати: Лєгоиди про монстри і дивогляди; УЇ-пй: Легенди про 
- конець сьвіта; УП-пй: Моралізацийці і фільософічні легенди; УПІП-ий: 
| Жартливі лєгенди і сатпри на сьвяті тези Крім того буде при другіи 

томі окремий додаток, до якого увійдуть ті лєгенди, що наспіли в часі 
одруку збірки і не могли вже бути поміщені в відповідиих розділах. 

| До обох. томів разом. буде доданий показчик мотивів, додаткові паралелі 
та нако: 

- Характер отсеї збірки рони сорокатий. В ній приходять не 

їг би редактор уодностайнити правопись, але тоді "мусів би брати на 
ебе| відвічальність за всякі. можливі педокладности або шераз і невір- 

ности, особливо при: передачі ріжних звуків у ріжнох говорах. Я не 
х тів. брати її на себе, тому й полишив усе так, як було в орігіналах. 

о до віршости заисів, то можу ручити тільки за свої власні (при 

а псувані,, також тексти д. 0. Ровдольського - -- про вньші не можу Го- 
бо для того треба. б переводити контролю Ба місці, що оче- 

ай зрештою Й  нокопечне. 

их ве клав я свого імени, тільки імя оповідача); дуже докладно по- 

тільки -ріжні говори, але й ріжні роди правописп. Та так мусить бути 

о мукерів, як видно, досить по- 
одного йевеличкого, тома. На цих зложили. ся отеї за-. 



ХІ 

ошисувачі: 0 Роздольський -- 23 тексти; 0. Деревяцка -- 99; А. Ве- 

ретельник -- 14; В. Левинський -- 9; 0. Галевич -- 7; неввісні -- 

др. Ів; Франко -- 4; М. Дерлиця -- 3; Ю. Якимюк, Л. Гнатишак, 

А. Крушельшищький -- кождий по 9; І. Кревецький, Маркевич, М. Ба- 

кан М. Зубрицький, др. В. Щурат, Назарук, М. і Л. Ляторовські, . 

І. Ляторовський -- кождий по 1; записаних мною текстів 71, а пере-. 

друкованих із ріжних давнійших видань 35. Усім тим особам, що від-, 

ступили мені свої матеріяли Для опублікованя, складаю на сім мібци- 

свою подяку. 

Крій того вважаю також своїм обовязком зложити щиру подяку 

дру Ів. Франкови не тільки ва користованє його бібліотекою, але й за. 

цінні вказівки та ради, яких він часто уділяв нені. 

у Львові, 25 грудня 1901 р. 

Володимир Гнатюк. 





І. 

Біблійні лєгенди старого запіта. 





Р Р УРАНУ Р 

1. Початок сьвіта. 

А. С почитку, т. є. дуже давно, не було нічо на сьвіті, лиш самі 

води. Але єк Господь Бог возносив се понад водами, то на воді був 
дуже великий шум, а з того шуму шос кричало: Хто даст мені руки 
і ноги, тот буде мені за побратима! -- А Бог каже: Розпобратимна. 
"Тогди Бог сказав: Най стане се тому, шо у шумі кричиє, руки і ноги! 

Так і стало се. Тогди чорт прийшов ід Богови, каже: Побрати!! -- А 
Бог каже: Розпобрати"! - Ходили вони то ходили водов, нарешті Бог 
сказав, шо треба сотворити землю. А чорт каже: Треба сотворити. -- 

Тогди Бог сказав чортови: Іди на тридевєту землю і принеси землі. 

А єк будеш брати вешлі, то абес так казав: -- Земле божя! Беру тебе 
"в імє боже! -- А він єк брав тої вемлі, то так казав: -- Земле моя, 
беру тебе во імє моє! -- То доки вийшов на воду, то ніц не приніє 
землі, бо то усе вода сполокала. Бог каже: Де земля? -- А чорт каже: 
Вода сполокала. -- Біжє знов і кажи: Земле божя, беру тебе во іме: 
боже! -- А чорт пішов тай каже: Зенле моя, беру тебе во іме моє! -- 
Чорт доки вийшов на воду, то вода усе сполокала. А Бог каже: Біжє 
і кажи: Земле божя, беру тебе во імє боже! Чорт пішов тай каже: Земле. 
божя і моя, беру тебе во імя боже і моє! -- Тогди чорт виніс тілько 
за ніхтя, єк біб. Тогди Бог узєв від чорта глину чи землю і зробив так 
кочіло, малу паланицу, поблагословив, та бк подивили се у оден бік, то 

 - так моцно, шо Й самий би не вилів із тої хати. 
З лишов ів Богом: тай свв. Михаїлою,. по. зонди, 
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ризи. А Бог каже до Михаїла, шоби Михаїл узєв тоті ризи, єк будут 

купати се. А Михаїл сьв. каже Чортови: Ходім купати св! -- Чорт 

каже: Ідін. -- Чорт звер ривп тай каже: Ашу, ходім! -- А Михаїд 

каже : Іди ти на перідь, ти май знаєш. -- А чорт лиш штрик у воду, 

г а Михаїл ухопив ризи тай утік. А Бог 100 метрів лід поклав, вер чорта 

так, шо аби чорт не їв бірше хліб. А Михаїл уже був дуже делеко. А чорт 

прийшов до леду тай не міг вийти. А він єк пишов ца тридевєту вемлю, 

а відти єк розігнав се, то єще 100 метрів виштрик, тай каже: Чи хло- 

пец, але і я хлопец! -- А єк се подивив, шо ризий нема, а віп ва 

Михаїлом єк полетів, тай хотів Михаїла інпти. А Михаїл крикнув: Боже! 

Уже мене чорт лови. -- А Бог каже: Маєш мечь, бороши се! -- А Ми- 

хаїл єк махнув.мечєм, а то від чорта одні крила упали, та до Михаїла 

приросли. А чорт знов дуже летит. А Михаїл каже: Боже! Чорт лови! 
"-- А Бог каже: Маєш мечь, борони се. -- Михаїл єк махнув мечем, ато 
і другі крила упали, та до Михаїла приросли, тай Михаїл утік, бо мав 

- б-ро крилий, а чорт лиш одні. 

Тогди чорт каже Богови: Ходім, побрати!, ід мої хаті! -- А Бог 
хі каже: Ідін розпобрати'! -- Прийшли они ід тій хаті, а чорт: Ану іди, 

- добрати! у хату. -- А Бог каже: Іди ти, розпобрати!! -- А чорт увій- 
шов у хату, (Бог поблагословив, а то двері лиш вашцерли се. Тогли чорт 

; єк потрєс се і заревів, то стали гори і долини. -- І чорт каже: Коли 
є я, Господи, відси вайду? -- А Бог каже: Коли діти не будут на бо- 

ханпі ходити і єк смерека не "буде звленіти, тогди ти війдеш відси. 
А витак Бог скинув ангелів до пекла, котрі звут сє діяволами. 

Они ураз ід тому чортови приходили та радили се, єк то би було, 
аби смерече усхло. А він їм сказав, шо аби били цвики у сшеречє, то 
смеречє буде схнути. Але хоч чорти били у смеречєе цвики, то однаково 
нічо не помогало. Тому таке у смеречю сучє тверде, єк желізо. 

Відтак коли Господь Бог ходив по землі тай каже: Треба сотво- 
рити чоловіка. -- Тай Бог сотворив чоловіка Адама, а відтак і жену 
Єву. Але они були зразу у раю, а потому вигнав їх на зенлю, Адам 
і бва шусіли працувати. А чорт прийшов ід Адамови тай каже: Пода- 

, руй мені тото, шо найнильнійше, а ти єго:не знаєш. -- А Адан каже: Бери. 
Тай Адам підписав се і а нізинного пальця кровйов вапечатав, а чорт 

- дішов.та у Чорне оре лід білий камін ісховав. Тай відтак чорт 
г йвробив плуг, запрег коні тай дав Адакови, аби Адам орав. "Та правда 
що Адам дуже орав, коли він підписав се на свої шокодіня, шо має собі 
оре. "брати... о я 

М 

зму 1899 р. , рко кино, в аа оного цов, 

ТА зі ; г Ук 



2. Початою сьвіта і перші люди. 

Б. То шче Христа не біло, тьілько бьіла сина звода і більш камінь. 
1 утиць предвічньй па тьім камени собі спочивау. Али раз гріло сбице 
і тьінь ббжа бріла У водьі. А утиць предвічньй мбвит до тьіни свойойі: 

Сатайанйне, ввійди відньі! І він ввійшо) і стау кбло вітцьа небесного, | | 

бо віп сотворбньй ша йангила від Ббга. І зайраз Бог шле йиго У воду, 

ї глубину, бо хбче сьвіт васнувйти, бьт ввіньіс звильї. Мбвит: Іди і бу- | 

дбш мбвити: Беру збмльу У імньа Госпбдне! Він пішбу -- а він уже 

від разу на зле важиу -- і мбвит: Биру збильу У інньда свбйи. -- Ни 
ввіньіс шич. -- Чошус так не мбвиу, йак йа тобі накава) : Биру збмльу 

ї інньб Госпбдне? -- Йа повну. що Непрауда. Ану йди шче раз. -х 
Він пішду і сймо так не вкіньіс. -- Іди третий раз і будеш мовити: 

Беру збмльу У інмньд Госпддне. -- Він пішбу і з0 злбсти не мбви): 
Беру вдильу У інньо Госпбдне, ай мовит: Беру вбильу У інмньда йиго. 
І вбіцьіс тьілько за пазурами глінь (опов. показує) і тото Бог ввішкреп- 
тау шпилькоу, мбже тбго бвіло теїлько гі біб. І Цап Біх тотб поблаго- 
слові) і зробило сьа кусник земльї. І повідат Бог до Сатайанйна: Льі- 
гай трбхь, та спи, кой йи де. -- А жобвіс ньа дайдк ни звіу! він мовит 
Ббгу. -- Не бі сьа. -- А Сатайанин мобвит: Льігай ть Уперед. Бог 
льїх, тай не спит. А він йинф льіх, тай заспау. "А Бог збильу побла- 
гословиу і почала рости У усьї ббкь. А він сьа схбпау: Огб, ужес ньа 
звіу! Та поча) вавальувати збильу, душа), жи залбмит У воду, тай сьа 
цазйл запале. І де па), то ннесь там долинка йи на земли, а де під- ай 
шихау так, жи до горі злбмит, то днесь гора. Йак сьа йуж зробила | 
земльдй і Пацу Біг вачинат садити сад. І десь там бьіло пйатеро збрньал | 
і післіу йпго Бог: Тди, принесії, будемо садити вбвачі. Він зприньіс 
четверо, а пйате схова) під йаввік собі. А Бог сьа пкітат: А- де шче 
підте? -- Там не бьгло. -- Йак то не бвіло, коли майпш оньй під йа-- 
авіком. -- А віш ввіньа), мбвит: На, ньай ти буде на роспіїдлійн. -- А Бог 
убвит: Нкай тобі буде на прогнаційн. І зараз го закльйу. Т днесь, йак 2 
сьа ідерекоти; він ужійне за поро, А він сьа потБІ с арести не нн 
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бину, ци гльбдко де йш? - Віш пішду і бавшу під водбу і баншу сброк 

дньі). Али Бог йак заморозиу вблу, на сто локбт льіт ста). Али й 
він сьа здогала), жи лиш) на землії колесиіцьу і ни дьійшо), де дис. 

ВОдЬ йш, дли зача) вертати до гормі за колесніще), бо жаль му, м 

сьвятьій Михайіл ни відобрії. А Михайіл Уже й Увьау. Дуркиуу голо- 
воду, йак віттам йшо), у льід -- льід більше як па сто сьажень до гор й 

полетьі). І він вкійшо) на збильу, повідат Богу: Теперь сьа будендб войу- 

віти! -- А Бог мбвит Михайілови: Поруш оружійом свойши -- бо йуж 
майш у руках тотб, шчо гренпт, І Махайіл йак загренії, йак зайшбу бити | 
і Усьі побу тотві, шчо він зроби) з воді, хьба він сам скбчиу Пдну 
Ббгу піт плече: Ей, даруй жийгьа! І Бог дарува) му, йигб не Убиу. 

4 І теперь йш ї нас до днесь така поведьїнка, жи він з водві зроблу альх, 
йак стрьйсувау, і днесь хто зиййш тотб, то йи гріхби, йак Умвійш жінка 

| лишккі, абкі так (опов. показує) стріасла, або йак сьа чоловік мьійн і руками 
так міхне. 

"Али, Бог Узьа) і сотворпу Адама з глйцьі і десь там до чбгось | 
припер. Али він, пек му, прибіг, увидьіу і подьуга) пальцьом. І днесь | 
черес тотб па чоловіцьі віспа йи. І двіхнув Бог духом ца Адама і ожи- | 
вйу сьа. Льїх спати, а Бог оввіцьа) ізь ньбдго ребрб і зробила сьа жоша 

| Ййва. Він йак сьа пробудну, гі аш сьа напудцу, бо він сам льігау. А 
.- йднгил Михайіл кличе: Адаме! То жона твойд, Ййва. То по вас цьільй | 

| сьвіт буде. -- І нич ни трбба бьіло робити там, да) Пап Біг рай Ада- | 
мови і Йиві, навіть тьіто такб біло, Йак тепдрь нбхоть, то Усьо таке 
біло; пе треба ся біло ньі убирати, ньі нич, І днесь шихтб не змерзне 

У нбхоть. -- Али тот зльй научиу сьа до Йнви ходити. А Пан Біг 

Уа Узьаї і упсарчйиу огньби рай, абві він там не ходи), Віп прибирайи 

опбсобу, йак бві дьістати сьа до Ййви, бо пи міг вьітримати без неї. 
І уроби) си руру жельїзну, постави) кбров вогбнь, зроби) сьа так 
ті вуж і корос тотб пересувау сьа У рай. А Шаш Біг тогдьі увьа) го 

зі закльду : Бодас сьа сувау, пок сьвіта, ца череві. І Уни й до дивбсь сьа 
сувайут; тотбі галь, вони й днесь сут; то з нього. 

І він увійшду У рай, і Уже тоткї вбвачі, шчо Пап Біг сади), Урб- 
о двли. А на тьім, шчо він сховау бу під йазвік, то найкрасші йдшка. 
А він сьа пктат Адама: Чому пи йіш нон ййика? -- Ги, Пан Біг 
МИ закавау відні йісти з нбго дерева. -- Б, він собі жалуйи. Нуш, то 

; ропочкій, йа йду вБірвати, Пішду, ввірва) і дау Адйхови йидиф і Ййві 
 йидно. Ййва укусила і прольшла, а Адам Уку гойу, апгил закликау : А дім, 
Ужес согрішиї! -- А він сра йнну ту ва Йапко і ту 5 ший) зостало, 
(і до днесь такій Йи у клопа: баба прожерла, тому не майи йдшка. 

оТьїльки Аддй согрішну, уже нема такбго тьіла гі пбхоть, же Адм 
Зопідая са тілом. .1 да) Пан Біг "Йиві кудельу прійоти, а Адінови 



восьльінча і роскаль: На, ть прйади, а ть доукбла сббе сьідьачи копли, 

бис жиу. ГІ Адам кдпле, а уно Уже жито ци шчось стигне йиднбд, а друге 

схбдит, а трете шче сьійл. А зльй вітквісь надбіг: Шічо робиш? -- 

Видиш, мбвит, шчос ми наробйу, жи Уже мушу копати. -- Та чому так 

кдилеш сьідьачи? -- Бо так ми Бог вельі). -- Ге-ге! Йа тьа ни так 

пораджу. Устань си, та си аш пбньі скопли, та більше будеш мати. А Уна, 

гі баба, -- віткьісь: "Та ункі прауду повідійут. Устань. -- Він Уста), 

а йднги) кличе: Аддаме! Роби пбкьі чола і Усе голоден будеш. А тет, 

сневісто, дьіти бев ббльізни ни ввігодуйшш. Йуш прокльду. І днесь так 

йи у пас, жи чоловік вбре і сьїйи, ци пан, ци хто, хто жийи і такого нема, 

жеби мбвиу: Йа Уже світьій, не хдчу більше; хьба усе кобві більше. 

А баба і днесь такойі мукві з дьітьмй претерпит, жи гірше нигде не 

може біти. 
І йак зайшбу той альй там кбло Ййвьі збвівйти час і аробиу йі 

таку дьітйцу, жи мала двайцьіть штвіри голду. І йак варичало під схб- 
дом сбньцьа, то чути бвіло аж на запад, де заходило. І Адам сьа устра- 

шив тбго, не знайп, шчо робити. А зльшй мовит: Не бі сьа, запиши ми, | 
шчо будб по т6бі, йа вльічу, жи ни буде хвібад, йидна. А Адам ни зна), 
жи по ньім цьільй сьвіт піде. Тай записав тото, шчо по ньім буде 

і від вльічйу, хьба йидна, зьістала. І затого сьа почау нарід плодити. 
І тотб сьа вело дбуго. Почали льуди Уже шербти і усьо йде до злого, 
а Богу нема нич, бо він закупиу. Али Пан Біг да) на сьвітьі льудьом 
нивь усьйкі: Жито, пшенйцьу, йичмінь, дли ни знайу, шчо кому обіцьду. 
А зльій мовит: А миньь дашчо! -- Та дам ти вовес. -- І вльій йде 

дорбго), тай сп бесьідуйш: Вовбс, вовбс! А баба надійшла, тай пьтат 

сьа: ПШІчо ви, панцунейку, бесьідуйпте? -- Тот ни хобче повісти по 
мцьу, ай мовит: Пічось ни цоубіцьау Бог і ужем вабьіу черес тебе. 
А Бог бьу там пе да), він бму тьамиу, ай жалува) віуса йиму, бо нбвит, 
будут тьісньі льуди, та будут вовес йістп. І днесь Ййідьдт льуди вовес 
котрі тьісньішші, хвіба панство та жидьі)ньйа йідьдт ж жита паленицьі; 
у нас то меле У шлиньі, а шче ввішше під гбрани -- ни шпас, ньіт, 
бігме -- то У ступцьі стовчб вовбс, місит палецьд і йіст. -- Али він пові- 
далт.бабі: Ану, чей ми пригідаш, шчо ми Бог да)? -- Може жито? 
-- Ай де. -- Та пшенйицьу. -- Ай де. -- Та йичнінь. -- Ай де. -- 
Може біб? -- Ай де. -- Дось йака сьіуба йи, щчо льуди сьійут, та му. 
перейшла і ни Угадала шчо. Може верно? -- А зерно МБ наввівано | 
вовбс. -- Ай де. -- Та може восбт? -- Восбт, восбт. -- І днесь через. 
нього родит бьа У вбрцьі восбт, трета часьть, а дадб й половійна. Бог 
знайи, ци чбрез тотб, ци ньіт. 

Хли йидного різу Уже Бог йде дорбгої, тай гі суннній. да він. 
злибау йшго: "Тм чо такій. «сумній? Вони собі це  вБІкали. Ж А йако 
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би, мдвит, не бьіу сумній, диви, льуди сьа рбдьат і умирайут і до 

тббе Усьо, а до шбне нич. -- Ге! Йа си закупи). -- А Бог сьа прітат: 
А де тотьі письма сут? -- 0 го-го! то далеко! У водьїі, у оскальї, 

у вертбпі. -- А ци йи таккій, жебкі тотьі письма віттам добьіу. -- Го- 

го-го! Нема. Хьба йак бьі сва Уробди) і Умер і оскребс, аш тогдьі добьу 

бм. І тотб Бог да), далеко йшло, жи аш сьа Урбдила Пресьвата Дьіва 

Марійа і двіхнув Бог духом на Пресьвату Дьїву і роди) сьа з матери 

Сус Христбс. І жидь йиго потбму мучили. Прийшло робити хрест, 

роспинати йигб, і с тбго дерева, шчо зльйй ма) зерпьа під йаввіком, криж 

вробили Ісусу Христу. А чому? Бо він шче тогдві, Йак сховау під 

йазкік, то верг і мбвиу: На, ньай ти буде на роспййтійп. Він не вна), 

жи так сьа стане І тогдь, йак Суса Христа ровціали, умер на хрестьї 

і оскрес, пйсьма тоткі ввіплили і згоріли на водьі. А душі до цариства йшли 

с пбкла три добю. Усьї сьвятвій Петр с пекла вьшпустиу, хвіба Соло- 

ибна лиши), бо й Соломби Уже бьту там. Мовит Петр: Господи, Соло- 

о нбн звіста). -- Ни бі сьа, мбвит, він ввійде свбйіми зудрошчами. -- 

І він йагурат поча) айраз за)йдзувати, церької ставити, робити хресткі, 

а вони узванні ввіверли Соломбна. 

Зап. в марті, 1899 р. у Мшанци, Сон денкого пов. від Гриця Одіщака 
Терлецького. 

. Паралелі: Про те, як Бог дружив із чортом, див. Ястребовь, Мате- 
- ріаль,. Ст. 119--191. -- Кіевская Старина, 1887, т. ХУПІ, ст. 196 - 197. 

- Про те, як чорт перемінив овес на осет, пор. Драгонанов, Малор. пре- 
оданія. От. 14--15, -- Чубинський, Трудь, І, ст. 79 і81. -- Грінченко, 
з баногр. зна 1, ШІ, (059, ак 8. що Макснновичг, Сочипенія. т. 
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»Идий до псподньій, до гуубинь морокой, ввінес піску! -- Й ввіньус, 

пішої и ввіцьус. Й дау тот пісок Ббгу. Бог тот пісок шмари) на вблу 

по стауо сьа кус збильі, што сббі спочвіли. Коли сббі спочвіли, и вйраз 

сдбі мітслит шдтан: же кебьі Бог фену), та же пхне го с тої вбмльі 

до вбдь, жебьі сьа фтбпиу. Але Бог йако Бог йист вічньй и беско- 

нечцьй, бес початку п бес кіньцьа. Зна) фшкітку мьісель и подуманьа 

шатдна и спусти) на ньбго гууббкьій сон. Й засну) шатана. Тбудкі Бог 

утверди) збильу на вбдах и рйук: ,Ньай сьа дьві части піднесе воді 

до обвакі), а трбетьа част ньай зостане г мбрйах!З -- Й тбудьі сотво- 

риу сбльце, абь осушкіло збмльу, напбуниу вбду реібами, вбздух пта- 

хйми п створи) фсьі зьвірі дубраїнь на збмли, йдкі тьілко сут. Але 

йак піздріу па тбйи Бог, што сотвдорву, то фшкітко дббре бкегуод. 

И тбудь збуди) шатана. Й зачулува) сьа шатан п тбудьі повідат: , Та 

тлу бьі треба газдьі (Господаріа) и шафаріїа, жебьі твім зарйаджау.,, 
-- Але повідат: ,Засадйти бьі и: бвоц, жебьі мау на пбкари"... -- Але 
гварит Бог до шатапа: ,Йдий до гуубінь мобрской, там сут піт скауо) . 
йдлра, там йи йадер сьім. Й ввінбсеш тбть йадра, то йіх посаджує. 

-- Й шішо) шатана и ввіньус п да) Богу йадер шьіст. -- ,ДА семе -- 
зьвідуйи сьа Бог шатана -- сене дб йист?4 -- ,Не бюуо, пане, -- 
Бог му отповідат: То йуж повідаш непраудує. -- Й Бог повідат шата- 
ніви: ,Дай тобто йддро!« -- Йак посади) тьїх шьіст, а шітан отпові- 

дат: ,Йа нб мам, бом пе нашо). -- Він отповідат: ,Майншш, дай го!« 
-- ПАтан отповідат п по третьі раз, же нема. Бог до ньбго отповідат: 
»Реігний п пльун!« -- Й ввіпльувау го, бо він го схбвау підт йазввіком. 
И тбпер повідат так Богу: ,Ньай ти буде на распйдлійніє -- А Бог 
му отповідат: ,А тббі буде на прогнанійш!« -- Тбудь піздріу Бог на 
тбйн: -- , Треба тбму їйздьї и шафарйає. -- Узьаї Бог солінь жбутоїї 
постворпу з ний чуовбка и духнуї до ньбго духа свойдго божого п даї 
йбшу душу песмертельну. Назва) йбго чуовеком, пибном Адам. Й повідат 
му так: ,Орббльу тьа газдом тбму фшвіткому сотворіньу, кобтре-м ствб- 
ри), дам ти цьіукй рай п фшщиткві зввірі п фшвіткві скОть, буде ти 
з нших вільно мньдсо йісти, але йіх ховати п не мучвіти, буде ти в них 
вільно скбрьг на потребу ужквати, але йіх пе мучнти", - - Й так бддау. 
Бог Адамбви рай! А тотьі дербва ШПанбіг засади) фсьі У райу; тобто 
дербво, котре шдтан не хбтьіу дати, то бьтуо серед самбго райу поса- 
джбне, дербво йабуонбве, ко)о райской студньі. То йак Бог оддава) 
раї Алдандви, то му пбвіу так: ,Ото, Адаме, маш цьіувій рай, йшст твій | 
п ЙивБдьно му таздом п шафарйом п йист твойи. Вільно ти фшкітко | 
ї цьім йісти и важвівати, тілько с того йпдидго дербва тббі ваказуйу | 
йісти, бо ф твім дербві Йпст снерт і гріх". -- Й так Бог там лищиу 5 
Адіма. Йидного різу прихбдит Бог до дана по гварит. ну; так - 

ЗТНОГРАФІЧІТИЙ ЗБІРНИК т. ХП. є «а З 9 
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»Аламе, добрі тобі йшст ту У райу ? »Добрі йшст, пане, тілько же 

сьа мі цне, бо ййяьдьии сйи". -- Й спустпу Панбіг па ньбго твордьй 

сон и Адам засну). Й віінья) му Пдибіг в льівого боку ребро и зрббиу 

Я ниуо п роскішньі. И прохаджали сьа коуб той стулньі райскої, с котрой 

г випливали шткірі рієм: Ордап, Тйгрис, Уфрат и Нпу. 

Ор завйдно бк)о тбго шчьйсьтьй, котре льістау Адам од Бога и Йіва, 

то завйдно бкі)о шатану п гльйда) пітетупства, штобьі йіх оскусіти, 

Пришої ййден раз шатан до раму, зрбби сьа гідом М вВіТЯГ Са на 

йабвін на тбту заказану. Й приздріуа сьа на нього Йива, фстрашпуа 

сьа, -- а він дб ний гварит: ,Не бій сьа, паньі! Мобйи жауо тьа не 

"вубго, што добрбгоє. - Й бна што раз призерауа сьа барже на йдбвін, 

а йдпка што рав йі крашше сьа у бчах робили. На йпдеп раз сьа одва- 
жвуа й йапко вірвауа, п тбго йдпка фкуспуа и Адамбви скоптувати 

дбуа. Й Адам йдпка фкуспу, скоштува) п айрав позна), же йуж йист 
гбувій. Й сам сббе сьа зафствіда) (загальбиї), п так сьа видьіли обойп 
тбум и ййдно другого сьа ганьбиуо. Й поховали сьа пова дерева, поза корі- 

ньа. Й прихбдит Бог --: ,Адаше, дб йнс?є -- ,Схбва) йиш сьа, пане." 
"А. йак-сьа поховали, то поукривали сьа Уопушом, гоуоту свойу.. - 

. Гварит Бог до Адама: ,Чош йшсь сьа схбва) 25 -- ,Бо-м, пане, гбувій", 
- -- А йак ть знаш, же-с гбувій ? Мобяге-с йіу йдпко заказане?4 -- ,Таї 
 йнст, пане". -- ,А нашто-с йу?4 -- ,Бо мі Ййва дауа. Ййва мньа 
 -звбуа п Ййва мі дауа"?. -- А гварит Бог до Ййвь: ,Нашто-с тобто 

- йдпко вірвауа? -- ,Бо мйа гад авйуу". -- Гварит Бог до гада: , Тв 
| будесь сьа на чербві свбйїн воуочкіти и пісок будеш йістиє -- а дО 
жень тварит: з Тв будеш г ббли твбйі дьіти родитич -- а до Аліма 

- тварит: ,Тебе ввіжену в райу и с твбйом жбном Ййвом п дам тобі йньшу 
| абильу. Але їльа тебе буде непуїдна, мусиш робити х шбтьі чбуа твого, 

о. дут ти сьа родйти терньа и бодаквіч. -- А до Ййвьі гварит: А тк! 

ву шо прійсти, жебн-с приодькуа грішне тьї)о твбіїнч. -- Й так вбсуа 

Бог ангеуа Серафіка и так вкігнау Адіжа з райу. Й так вістаї рай 
їла. Адама зашкивній. 

5 праведнь йак и неправедньї. Й ибтьім, йак вастопау 0 
т бесьідуйут душьі медже сббох У охтвйни: у Пові) 

е не на вікі нас отшидрит от сббе. А треба піти про- 
овІЙвиу." -- А кто піде? Фвіткх так 

"ну жену, підбочницу йбго, гльа роспорйадженьа райу п їльа розвесе- | 

льіньа Алана. Да) йі пивно Ййва. Й так жкіли У райі овоцами весбуо, 

Ци на дбвго зостали У райшо Адам и Ипва? Не па дбуго, бо. 

фкусит! Але скбштуй йапка тбго заказанбго, та будеш знати, што йн. 

то так штБірі тисьйчьі льіт. Й потбчу йшли фсьі душе! - 

Бог сотвбри), Адам з Ббгом бесрі- - 
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дува), Адам Ббга видьі), Ачам согрішьу, -- Адам ньай йде Бога про- 
спти 14 -- Коли сьа Адам ввібрау до Ббга бтца просити, м пришо) на 
дві дорбгь, ййдна бруа дорбга шьірбка, сьішана каміньом, а друга дорбга 
беі/а уска, терийста. Й Адам сьа оберну) за дорбго) піроко). При- 
шо) перед ворбта райскьі. Задуркау ло вбріт райсквіх, -- ворота райокьі 44 

ввіШЛИ, поінали го, перевернули, збили, скервавили, обдерли до нагуа  - 
и вьшмарйли. Оберпуу сьа з веліквім пвачом п ж жальом и пришої на | 
дорбгу уску, терийсту и зай том дорбгоу пришоу перед ворбта неббснь. 

| Задурка) до вбріт неббсньх, -- обавіват сьа йнгеу божкій: ,Кто там 
| дуркат?« -- ,Йа Адам, першій зубвекі -- зБо йа ту стойу шткгрі 

тисьдйчьІ рбкі), а йшче нійкто не дурка), аш ть! поршні" . я Зараз на 
тбто йнге) ббжкій побіг перед Бдбга бтца и повідат му: , Пане, пришо) 

| першьй чубвек до твбе, пибном Адам, и прбсит тьа 5 удску йльбо 
о мпуосбрдьа, жебрі-с го оттамталь, с той невбльі ввіпровадну. -- Але 
Бог повідат до ангбеуа: ,Ид го припрбвад ту!" -- Й припровадну анге) 
божьій Адама перед Бога бтца: го)бго, нагудго и сквірваулендго. ИЙ по- 
відат Бог до Адама: ,Пошто с пришоу и што хочеш? -- ,Ото, пане, 
прошу тьа, жебм-с миьа оттамталь вьпровадиу 4 -- А Бог отповідат 
до шьбго: ,Хобтьіу йшс бьіти ріуньій пану твбму, а тбпер йнс найгіршкій- 
и найгрішньш(шшьй от фшкітквіх зьвіріу и скотьіу З -- Тбудьі Адам 
гварит до Бога бтца: , Пане, ньай буде шпуосердьа твойи на мі!« -- 
А Бог отповідат до Адама: ,Што, грішнику, ниїосбрдьа мбйи йпст?! 
Идий од мепе, не маш У мене уаскнмз. -- Й так Адам пішоу од Бога 

7 бтца бев надьій. Але Бог йако Бог пісуа) ангбуа до райу, штобк му 
Уротийци райсквьі оддали шийть (приодьіву), жебві не приньус великого: 
снутку до охтвани. Та не приньус ни смугку, ни надьійі (потьіхьг). 
Потьім гварйат сьватоблівві мужбве медже обо) с фшкіткм» душк: і 
»Виберне шедже сббоу сьватобливьіх шужий: прорбка Йиаекйу,. пророка 
Йирбиійу, правбдного Йбва, Нафтанаїуа, ціріа Давіда -- и так ньай 

4 йдут просити Бога бтца, жебві нас Панбіг бтталь вибівиу, о той охто «Я 
вани". -- И коли так сьа ввібрали сьватобливві мужове, п так йшли, до 
"Бога блю аль шепрестанно йшли п хвалили Бога за дордго), непре- 
станцо возопійушче и гуагольушче: ,Сьват! сьват! сьват Госдод Бог 

. самабфт (-- сам Бог; поясв. оповідача.) ! Йспольнь небо, нспольнь 
позбильа судвкі твойййа 5 -- Коли пришли на дві дорбги, не обернули | 
ба ва дорбго) швірбкоу, лем ва дорбгої Уско), тернисто). Йак прищан 
перед ворбта пеббсик,; сьпівайучи и просьачи Бога, и стбіат т 
воротіни пебесиіна, нйкто 16 ські) дуревувцо во ратай но 

а оці ка акрів льнів вань вої по А но У 

во урдта неон 20 -- Они отповіли: 
» Бб- зме. трішньх, -- Твірит чагеї- ббжиії до По 

А 
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урата!" - Й задурка) Йої до урат небвеньх. Отедри) ашге) божий 

ворбта неббеньт п лишпу йіх так стопати. И сам побіг перед. Ббга бтца 
и повідат до Ббга бтца: ,Отче, пришли суугьі твопа (с) узи бій) 

и прбсьат ниуосбрдьа твого". -- На тот час отстушіуа ол цьбго пра да, 

од Бдга бтца, а прйшуо мпуосбрдьа, сбстра праудь, ш приступиуо до 

Ббга бтца, а прауда пішуа робити свбіїї уставь. Й повбртат сьа праїда | 

п гварит так до Ббга бтца: ,Йак йуж стбйу штьірі тисьдчь рокі) 

и рббльу праулу, а йшче-м тьа не видьіуа так весеубго м радоснбго, 

| 
| йак йшс тнбс5.. -- ,А то прибмуа сестра твойа мпуосерльа до їбпе, 

котра бра штвірі тисьдчьі рокі) зашкибна, п так весдльу п радуйу свьа 

ньої". -- Й мбвит тбудь Господ Бог до мужий сьватобліївьіх п до 

суугії свбйіх: ,Вьберте медже сббом чоуовіка, котрій бьі не мау гріху є 

-- Отпбвіу Йої: ,Не йш медже нами чоуовіка без гріху, бо У гріху зне 

спуоджень, Ї гріху зме породжень п грішньі ййздне". -- Й отибві) 

Бог до Йдва: ,Йдве, дббре-с пбвіу. Йтте до охтвави и сьітте и ждийте, 

а йа вам пришльу! свіна мойого йпдинорбдного, котрьій вас оттамтиль 

ввпровадитє. -- Йак йшли сьватобливьі муждбує весбуо од Бога п фтьішно 

и радбено, же достали обітнйцу, -- йак пришли до охтвани, так сьпівали 

х Ббга хвалили, аж ) охтвани сьа робшуа йасніст. Шатапу бьтуо завидно 
и заздрбено. Повідат: , Не так скбро то сьа мбже стати, бо тобьі сьа наро- 
дити, пбтьім гмерти, на кресьтьі роспіатому бьіти, и так ту прийти. А хоц 
(бі то аж и так аробиу, жебь то аж п так бьіуо, то ба постаульу ту стоп 
великий, жельізньй, тьдшкьй серед охтвани, то йак бьї ту пришоу, дам до 

.- о тбго стбпа приковдти тьдшкьі Гайдань, -- то йак би ту пришо), то 
Р и, Його ту замкну, то й він ту мусит сьідитиє, 
М Коли Йсус Христос сва народну и роспйдтьій бьу и душа йдго 

фступйуа до охтвани, и повідат шатана до Христа: ,Йуж йист ту? 
То хотьі) бьс мбже фсьі душь Узьйти? А видиш, йакьій йа ту ша тебе 

пльац мам? Йа ту мам на тебе стоп постаїленьій и кайдань: прикованн, 

шо ту тьа здикну, то и ть ту будеш". -- А Йсус Христос повідат так: 
- ТО айнкнеш, тілько мі фкаж, Йак мам стати«. -- Шадтано ста) кобу0 

стбпа и фкдза) ну: ,Так будеш стбйаї ф'ткіх гайданах". -- А гайдань 
-трісли и замкли сьа на шатаньі. Й так збстау пдтан стойдти. Христос 
оберну) сьа до Йудь, кбтрьій го прода) вза тритцет срибренпйкі) 
Садукейім, Фарнсбйїм, старшкіцьі ждьі)скі, п зьвідуйи сьа го ХРії- 

вОтос:: "Йудо, што більше, ци шого миуосбрдьа, ци твбйіх гріхі) ? 
зу Отпбвіу йбжу Йуда, же більше його гріхіу, йак Христового миу0- 

- бердьа?. -- То отпбвіу му Христос: ,Зостінеш ту аж до суду" Х А йшче му Христос це отпбві), жо на вікі, лек до суду. Й так вібазну 

рота рн 8 охтвани п припровйадиу до нбба. Но, и кбнец. 
Я здоб від Дмитра Сениці. в Котбни, 6, сершшя 1900 р. 0. Роздодьський. 
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узьаї пльувати, то тьілько сьа нашножило, шчо й сам ни ма) де стати. 

охбдит сьватий Михайіл і кажи: 

Паралелі: Ріжні мотиви про сотворенє сьіта, диви: Драгомановь, 
Малор. преданія. Ст. 91--99. Ташже, ст. 429 - 434. -- Терещенко, Бить 
рус. народа, У, ст. 44-45. -- Чубниський, Трудь, І. ст. 142 - 144. 
що Етнографічний Збірник. Т. ШІ. Ст. 1-4. Ч. 1--2. -- Буславвь, 
Историч.  Очерки. Т. І. Ст. 437 - 438. -- Караджич, Сриске народ. припов. 79 
Ст. 93--95 Кгреп, Уург. Баїв а роу. паг. Ст. 1-5. -- Руданський | 
Твори. Т. П. Ст. 93 -196. Ст. 239 - 240. -- Молуозіеїзкі, ад цКгаїпякі. 
Т. П. Ст. 2-3. -- мя Т. ІУ. Ст. 387--389: Сткегу родапіа 
о 5іоглепій ліепі. Добровольскій, (мол. отп. оборникт. АТМ 
994--226 і 299-- 931 Ч. 8-9. -- Романовь, БіЕлорусскій сборникь. 
Т. ТУ. Ст. 1--101і 153 - 155. -- Сборник» за народ. ушотв. Т. УПІ-ХХІ., 
3. Ст. 98. -- Сборник матер. д. опис. Кавказа. Т. ХУПІ. 3. Ст. 64. 
-- Среїспомзкі, Роміебсі і ороміадапіа Їцд. 2 оКоїїс Рггазпузга. Т. 
ТІ.. Ст. 189--141, -- І Франко, Ашокріфи старовавітні. Т. І. С. 7- 18 
і 325--330.- недецозанії Гад ріаїогизкі. Т. І. Ч. 780--731. Коїреге, 
КтаКомякіе, ШІ, 1--16. Чтенія Общ. Йст. и рев. Москва, 1880; 
ІМ: Бареовь, народ. пред. Ст. 1--7. 

4. Бог і Сатана. 

А. С пирвовіку ни було зимльї, кілько води. І ходпу Шан Біг 

пбвирх воді і адибау ) йидньім місци піни на водьі багато, шувії такойі. 

І скавау до піни: Устань, Сатано, й ходи. А Сатана устау і пішду. -- 
Пап Біг ходи) с кумпаньістими, з ангблани. А Сатана кричи) на ші) 
сьвіта: Вас хбдит цб два, по три, та сьа ни наукйнит вам, а йа кілько 
сам, то минь! скушно. -- Кава) Бог: 1 вас би було два, йакбис минб 
пуслухаїу. -- А чушу, Ббжи, пуслухайу. -- Йди на хбри, там стойіт 
) шідници вода. Пльунь і вас буде два! -- Сатана йак пішду, йак 

у 

Йак прийшбоу Пан Біг, то в йиднбії половини поробиу хбрти і потручну 
ца збильу. Так Сатана за дьітьнії жилувау, шчо другий раз рика) на 
ці) сьвіта. -- А другу половину лашшу Бог дльа него на! услугу. А 

Сатана просп) Бога, аби шу да) насьіньк, аби ьійзу дльа овбйнх дьі- о 
тий, аби ша) чим гудувати, А Бог йшму да) віуса: Іди, Сатанб, ісьій, 
абіс ши забуу, йак сьа навиваійн, абис казду, овес, овес, овес. -- Приз. 

 Йакіто ті му нні до о 
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вйносити на двір по йидиону кблисьі Ни міх Сатана вийти з Бдтом 

на лад, на конец. Пішоу до коваль!), казйУ, абії поробили ланцухії 

б. - В Усільдкиви зашчіпками і приньїс до Ббга і каза): Убирії сьо У той 

' ланцуїх, будем прубувати, хто буде сильньїшчий, хто йигб урвб, а, ци 

- ти. -- Убирй сьа сам, Сатанд, бо йа ни знай Пак, а йак їа буду 

б відьітл, йак па тобі стойіт, то йа сьа убпру. -- А йак сьи Сатані 

З Убраї, казаї Бог: Скій, Саташо, упивниі,, дбки сьвіта і сбньцьш! -- 4 

С віп застівиу двох свбійїх чортьакії, абії той лавцух перерізали пидбу, 
| аби йиго спустили. І спі стали і Узьйли різати. Йак місьнць старій, 

то так ланцух пирирізуйут, жи СБи тьілько трбха трижайи, А йак місьцць 

новій, то й ланцух новій і ни мбжут го шприрівйти ньіколи. Ріжут го 

цььлій рік, такого пприріжут ва цьілий рік, жи сьи мало й тримай, 
а йак настани новій рік, то й ланцух шче групший ак бу). Аж буд 

спушчений при кінцй сьвіта; буде ходу і збираї нарід; буде носити 

(ї конбуцьі смолу і круглий камінь, шчо буде поверха подьїбний до 
хльіба. А Йак настани виликий гблод. а він кбго здибли, то буде намо)- 

йпу до себи: Пітпишй ми сьи, то ти дам хльїба і води. А хоць сьи 
пітлиши, то він ни дасьць, бо й сам не буде ма). 

Зап. 1897 р. в Пужниках, Бучацького пов. від Тимка Грипишиного. 

"Шаралелі: Чубинський, Грудь, І, ст. 191--199. -- Ташже, Ш, ст. 
359--360. 

5. Бог і Біда. 

Б. То як іщє не було ні неба, ні звллі, то Пашбіг ходив собі сан 
по воді. Аж ту Біда вилівла відкись тай каже: 

-- Почекай, Господи, і я з тобов піду. 
-з- Та ходи, -- каже Панбіг. 
Їдут. Панбіг, знаєте, у черевичятах, а Біда в личачищьох. Панбіг 

іде по воді як по доші, а Біда що ступит, то все в воду аж по вукай 
ня ся, продрогла, а далі кричит: 

о ся Мой, Господи, т та сядьмо де трохи, сронитЯ, 
се - Добре, -- каже Панбіг. 

ї- - Узяв він дрібочку того чорного, що за ніхтем, видовбав, духнув, 
р на тото, аз того зробив ся кусень землі, от такий може, як верета. Про- 
стерло ся тото на воді тай плаває. Посідали вони на тото оба, Біда 
аж язик вивісила, так. нідовтуя. А Панбіг сидів-сидів а далі вдрікав Сі, 
яг, тай. едовуво Зі ої Р Ка і кр 

« 
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-- Чекай, -- гадає собі Біда, -- я тепер зпаю щьо зробити! ! 

Тай підсунула ся тихонько до Пана Бога, взяла єго спячого на 

руки, тай несе аж на край тої верети, щоби вкинути в воду. Ба песе, 

ба песе, ба несе, а тота верета все ширша тай ширша робит ся. І всо 

біді здає ся, що вже от-от до берега близько, вже зачяла бігчи, а беріг 

усе перед пею тікає. Вже біда так змучила ся, що ледво дихає, а далі 

шепнула тихо: 328 

-- Господи поможи до берега дійти! -- "Тогди земля перестала 

рости. Біда доскочила до берега, розжахнула Богойком тай ішо хотіла 

єго шпурцути в воду, аж ту зехля з під єї ніг висунула ся, Богойко 

лишив ся на верха, а Біда бовт у озеро, лиш за пев заклекотіло, 

Зап. у Лолипі, Лолипського пов. др. Їв. Фрапко 

Паралелі: Драгоманов, Малор. тредаціяй Ст. 89--91, -- Шейнт, 
Матеріальш. Т. П. Ст. 349--343. 

6. Бог і чорт. 
жо 

В. Йак Бог сотвбриї сьвіт, п сотвбриї рай, а нйкто не знаї, Тльа 
кбго, а лем Бог знаї. Та пбтім Бог до того райу пісуау шатана садити 
овбць, да) му фсьо, што треба (што потрібно там бьщуо): грушкь, йабка, 
чербсьньі, слйиукв, шквірві. Але він не посади) фсьо --: схбва) під 
ййзьік Ййдно йддро йабуоньбве. -- ,Ільачбго-с, шатане, не посадпу 28 
-- »Та йа фсьо посадиу». -- Бог му повідат, же ньіт. -- ,ідне, по- | 
садпу йние. -- Бог му повідат: ,Та ци пе внайу, што маш під йаввіком. 
Маш йддро йабуоньбве (йапково)". -- Й пріївнау сьо и Бог му повідат: 
»Го пд пбсад, то буде 16615, -- ИЙ він посуухау п пішої п посадиу. 
И Бог сотворпу чоїовіка п даї йдму рай п казау му по тім райі ходити я 
и зо усьїх овбці) йісти, ас тбйї йабудни, с той, што посади) -шітан, 

што ма) під йазвіком, то с тбго Бог закдваї йісти дербва. анБО 
согрішиш ІЗ -- Й пбкиль сам бму, та не йі) с тбго дербва. Аж Ййак му 
дау «Бог жолу, лонічніцу, Йяву, бна тоудь с того дерезаї зві), й 
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» Пане, ть вайпш йуж чоуовіка и ангблі), а йа не мамо шич, прийатблиа, 
жадного з - - А Бог му повідат: , Возмпії с кальіона Ййден пілец воду, 

и шнар за сббе, п будеш ма) прийатбльа, товарйша". -- И зва) с кідц 

на ййден пдлец шиарну) --! стбіїт зай шим прийатьіль його. Йак віча | 

с каль воду метати, так фшитку вбду вьіивта). То ма) велику тму ац- 

гблії тих чорньіх, што й перевріти пе міг. Й тбїдь повідат Папуббгу: 

г Будбне мати, пане, війну" -- бо мау дуже вбйска, йуж нау дже 

тьіх прийатбли. Доввблиу му Бог --: То май війну 14 -- То сьа на 

прутко з ним стауо. Тбульи йак бувісне раз, -- шатан скричау : » Ціне, 
страх!є -- ,То мбйн. войско йде" -- так Бог. Йак вагьтриит страшнві, 
-- шатан сьа ббйіт; йак бУвісне другірав; йак загвіршит зйтьшм, -- най. 

перше старкій шатан скбчаї п повідат: ,Пдне, де стану, та тьа нитда 
не спомідну!З -- Й летьі) заййдно, анип нйгда пе ста), -- літьі) 

и лбтьії, а тбтьі ай ним падали, за чеітьірдесьат дпий п нобчий, летьіли 
йак дойч, - так йіх дуже бвіїо. А старій йак нб міг йуж нигде місьцьа 

мати, так скричаї: ,Шане, устаної имйа!" -- Й тдбудьи ним бухуо 
и виблуо ним пекуо, и пбкуо тбто йи дльа дзьаблі). - 7 

- Зап. від Петра Боришодвича в Бортнім, в серпни, І900 р. О. Роздольський, 

Паралелі: Про те, як чорт робпв собі товаришів, диви; Драгома- 
нов. малор. преданія. Ст. 41, ч. 1. -- Чубинський, Трудьг. І. ст. 191. 
-- Шейнт, Матеріаль, Т. П. Ст. 341--349. 

1. Бунт Ангелів. 

"Йак Панбіг аотвбри) сьвіт и фшкітко зотвбриї, што на сьвітьі 

йист, и прйшої г ййдцьі скауі п там У ті скадуі чуйн, же штобси драпле. 
Й до тбго сьа овіват: ,Щто там йи ф тьі ска)і, же. йа о фшкіткіж 
знан, а 0 тьім'не знан 25 -- И повідат так: ,Ввіход геу!« -- повідот 
-- што Йист там за ййден?4 -- ДА тот повідат так: »Йа там -- пові- 
дат -- не піду, бо йа такій брюітквій -- гварит, -- смаркатьй, рога» 

. ТБІЙ, та Йа -- повідат -- не сьмійу сьа там Указати..." -- Але Бог.ЛО 
ньбго повідат: ,Ввійд ге), йа тьа окрйшує, -- Но, и ввішо) и. Бог, 
окрасиу. Йак го Бог окрасиї, тбудьі го даї до неба. И віп бму пер» 
шьи ангоуом. Й бю) У небі и сам балу и повіда), же сьа му барв ЦИ": 
И тбуль Бог му повідау, же - : Идий -- повідат -- там до студаві 
и бмоч шиабльньій палец й шиар за сббе и зрббит ти сьа кймрат". 7 

о Но, аденін йак пішоу, Йак зйча) мачіти пальцьі, йак абчаї метіти, 7 
р так сьа Йіх тьіуко наробйуо Г,Намбта) тма тиої« - господар Сепіщьд); 
і ні Вік бмУо дванатцетерьі хбрь. Ну, йуж Йак йіх там біо там дуже, 



так йуж почали сой крільувати; цотьім сьа збунтувіла, же Ййуж: будут 
робити з Ббгом війну. Повідат: »Зробие сой ту -- повідат -- пристоу 
и шь -- повідат -- Ббга йуж ввженбме бтталь, мьі будбме сой єдмкі 
йуж ту, це бойіме сьа нич1« -- Дле- Бог сьа на то погньіва) и зотвбриу 
на то перуна (што гьгрмат), Так Бог йак раз блиснуї и загкірні), а атот 

найстаршьй шатан (дьабо)) повідат: ,А што то він -- гварит -- МБІ- 
слит? Што то йи! Він сьа з нами буде биу! -- гварит. Йак загьір- 

ніуо другі раз и трісуо, а він повідат: »Што то йи?4 :-- ,Мойи вій- 

ско сьа рьхтуйне -- так Бог повідат. Йак загьірвіло треть! рав и трісуо, 
йак зачали з нбба летьіти, то летьіли за чотвірдесьат дньі) и за чотьір- | ||| 
дбсьат пбчь, йак дойдж. Шатан йак хпау, то ввібиу сббоу пекуо. й 
Й окрутньі заричау велйкьім гоубсом. Й потбну, котрьй хпа), на нбгн, 
то сьа там фшьткь ї ньому сходили, А котрвій хпа) на гоубву, то сьа 
рбабрье, -- то озеро там йп. -- То там звБікльі беівайут озера, -- 
йльбо де сьа такьі місьцьа на збмли трафльайут, то н6 йист трав, так 
йак бьг вьіпалбно бвіуо. -- Та йуж. 

Зап. від Антона Тиханича в Котани, в серпни 1900 р. 0. Роздольський. 

Паралелі: Жптє ії Слово, 1895, І, ст. 137--139. Там вказано лі- 
тературу преднета. -- Шейнь, Матеріаль. Т. П. Ст. 340--341. -- Па- 
мятки укр. мови, т. І. Ст. 11--14 і 325--330. з 

8. Прокляті ангели. 

-. |Як Пдибіх вйгнав аньблів з неба, то вонії литіли сброк день і со- | 
рок нбчів. Потбму, як Панбіх сказав: Амінь! -- то де який був, 
там вістав. ев ки 

Зап. від батька в Будванові, Херебонельсирого пов. 0. Деревянка, , 

Паралваї : уонкоани, труді, І, ст. 16-17. -- Памятки укр. 
нови, т. ТАСтУм о У ; СУСІД 

из 

Бей то вам ва тото гріхи. відпустят ся. Вали 
до судні -- А Пап Біг каже: Я 8 раок 



віка забю і єму гріхи відпущу. -- Я ся сховаю в дерево. -- АД я де, 

- рево ровколю, а тебе такій забю. 

ОХ .  Рав дві кобіти сиділи під копою. Диват ся -- миш вибігла, з під 
лм копи. Аж тут грім бух! у тоту миш. 8 миши зробила ся мазь, а ті ко... 

«біти обі грім забив. Тота миш, то був дідько. 

Разв пасли ми худобу. Грім вабив одного хлопця, геть Його роз- 

тріскав, а другого оглушив. То той, що його оглушило, три дни лежав 

-наряджений; вже третого дня мали його ховати, а він встав. Питали ся 

(Його, як на тамтім сьвіті. Він каже: Міні нічого не вільпо вам казати, 

"Сей сьвіт -- то лишень гостина, повичений, а тамтой вічний. Найгірший. 

гріх за іглу і за сіль. Як котра жінка крала сіль, то злодійці на там- 

(тім сьвіті буде сипати ся сіль з очей. А через вушко ігли кождий му- 

сит перелавити. ' 

Житє і Слово, 1894, П, ст. 180. 

Паралелі: Жаитє і Слово, 1895, І, ст. 218-219 і 379. -- Драго- 
-рманов, Малор. предавія. Ст. 42 і 43-- 44, ч. З і 6. -- Етиогр. Збірник, 
Ли ТУ. Ст. 147. Т. У. Ст. 77, ч. 6. -- Романовь, ББлор. Сборникт, 
Т. У. Ст. 155--156. -- Садовниковт, Скавки и пред. Самарскаго края. 
Ст. 289. -- Кедегохузкі, Глід ріаїогазкі. Т. І. Ст. 159--153. 

10. Як повстали гори. | 

Гбопоть Бох вробиу тбго першого аньбла. Не знйю с чого, тілько 
 шчо він найстарший У пеклі. Сла) го раз Госпоть по глину: берй глину 
У іня моб; Гбспоть каже-- на імя госпбдне. Він бере, каже: беру на моб 

 оіня. Але глйна ся не узяла. Так два рази. А трбтий раз уже пе вишо- 
ви) на іня ббже, не беру на імя ббже, но беру глину на імя йогб. За 
третин разом виніс. Ї не хоті) усьо дали, лиш) си У писку за зубами. 
Гдепоть зроб), аби він усну). Тай васнувау сьвіт. А іму у пйоку ваг 
чала | земля рости. Він ся схбпи), бо ну писок розвередило. Госпоть ве- 
но ся му орати. до  зйлад сбиця і кавйу му виплювати. І виросли 

нанов, | Малор. преданія. Ст. 15 пото  Чубии: 
240. -- Жите і Олово. Т. П. Ст. 195. -- Бог 
Т.І. От, 506-507. -- Етнограф. Збірник. 

ровожесету, колам рого; оборинкт; я 



11. Як Бог садив рай. 

Йак Падибіх садив рай, то дав Анцихристови зерньита, жиби йиму 

подавав. А Анцихрист сховав йидиф збрньи і йак Пдшбіх сьи відвирнув, б 

а віц то зерньи посадив. Шахбіх тогдії відвирнув сьи тай кажи: Віт ти- Да 

пер ти будбш прокльйтий і твойи дериво! С того самбго дбрива зака- | ||| 

зів Памбіх йісти йдпка нашим прарбдичам. З 

Зап. від батька в Будзанові, Теребовельського пов. 0. Деревника. РАК У 

Паралелі: Памятки укр. мови. "Т. І. Ст. 15 - 16. 

12. Адам і Ква. 

Пан Біг зліпив Адама і бву з глини тай каже: Ходіт собі по раю, 

але абисте не згрішили. А вони обоє були голі і ціле тіло мали рогове, 

як наші ніхті, А бва підходила Адама тай скусила єго, бо кобіта то | | | 8/8 

вміє гірше чоловіка скусити. Адам ся розпалив тай пішов з нею спати і 

і так згрішив. То Пан Біг не ябко заказав йому їсти, то тілько дітьом 

так ся каже. Шаш Біг казав їм внчого гріха не робити. -- Адам як || 
згрішив, сховав ся поза дерево, бо ся встидав, а Пан Біг каже: Ходи р 

сюда, ходи, не встидай ся! Видиш, сповнив єсь гріх! -- І з Адама | | 8/8 
зшикла та шкіра рогова, лише ся лишила на ніхтях на памятку. Адам 
вирвав лопух і повакривав грішне тіло. Каже йому Пан Біг: 

Наж ти, Адаме, рискаль і мотику, 
Іди робити на хліба партику! 

А бву Пап Біг узяв тай витрутив із раю і з неї зробило ся де- 
рево -- єва. Видите, яка вона міцна! Ану лажай 6ї кілько хоч, то не 

зломиш, бо жива. 1 - - 

Пішов Адам, робит, ко -- нема нічого ні за ним, ні перед ним. | 
Аж десь у полудне приніс єму ангел сторож поживу. Каже до него | 
Адам: Що то таке, що я роблю, роблю, а нічого нема ні за мною, ні: 
передо мною? -- Каже єму ангел: Ти скажи, як зачинаєш робити: Гос- 
поди допомагай міні! -- На другий раз Адам як став до роботи, | ска ; 
вав: Господи, допомагай міні! І від того часу так шу все йшло, що йо 

овлічити не мож було того, що Адам окопав. -- Але Адамови: було луже 
смутно. Прийшов до нього Пан Біг тай каже: Сжутно тобі, Адано? Жаль 
тобі за жінкою? А видиш, і казав я хобх пе поцоцаціу гріха! - -о 

а него зробила у ся жона, Він я ппробуджав а вже жі нку гає. 
чоловіки 8 тлини, а МИ жінки -- то вже 8 ващогої 

| з З о 
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собі, працювали на хліб і мали сім сивів |і вісім доньок. Отжеж то не 

гріх, коли брат із сестров жиє, бо коли на початку сьвіта ше був гріх, 

то й тепер не є. А єдна донька не мала пари 1 була межи братьшу 

і.мала діти. То від неї походят оті сьвітові дівчата, що пари це нают, 

Жите і Слово, 1894, П, 179--180. 

Оповідачка поплутала тут трохи оповіданє, подаючи вперед факт 

вигнаня з раю, і аж опісля сотворенє Еви. 

Паралелі: Чубинський, Трудм, І. 145--147. -- Добровольскій, 
Сноленскій зти. сборникь. Т. І. Ст. 235. Ч. 14. 

13. Адамові діти. 

Був Адам і бва, нали дванайцять сишів і трипайцять дівок. Сини 
повінчали ся з сестрани так, що кождний з них брав трету дівку з ряду. 

Я. - На памятку того днесь можна в третім коліші женити ся. Єдна лишила 
|, | -ся і почала плакати, же не має пари. А Адам мовит до нейі: , Місти 

У ся межи ними, я ти нич не пораджу!" З відти пішли завитки і копилиці. 

Житє і Слово кн. ТУ, 1895, ст. 96--97. 

р. | Паралелї: Житє і Слово, П, 179--180, ч. 3 (кінцевий уступ). -- 
Романовь, Бблор. Сборникь. Т. ГУ. Ст. 157. Ч. 4. - Кедегомзкі, 
Імла ріаїогиякі. Т. І. Ч. 861. 

14. Перший гріх. 

- . То йиднбго разу завіджа) шдтан Аданфви и Ййві шчьйсьтьза и так 
(ба постара, же арббиу таке пітступство, што зрбби) з Ййвої чуджо- 
р ябетво, Й потбну вйшуа груба ш мйуа хубицьа. Йак сьа тот хубпей 
урбда), ма) сьім гоуої. Й бна нат тьм нарікауа, и він повідат: » Цит, 

сне луач, йа. го украшу, што не буде ма) лем ййдну гоубвує.-- Й потьіи 
НУ свіст гбуоу зньаї, тьілько му лйшьу) ййдну. За то сьа Панбіг по- 
р ТиБівау и ввігнау Адана з райу и. Ййву. ИЙ пбтьім Ййва покутува)? У ріцьі Ни), же сьа вмпокутуйн ва тот гріх, а Адам покутуваї У іще 
- брдан. Але шатан фсе йіх навбди) до гріху. Прішо) до Йивь ни пові" 
лат: зВкійд в вбдв, бо йуж йно чмста!" -- Й до Адйма по сймо При" 
хбдв), не йуж сова спокутувау. Й так од гріху сьа не освободили: 



КАЧАН ОМ У УМХ А РОЛИ 
«1 о «толує че 

Зап. від Антона Тиханича в Котани, в серпни 1900 р. 0. Роздольський. | 

Паралелі: Чубинський, Труди, І., ст. 146. -- Роханов'ь, Білорус. 
Сбориикь. Т. У. Ст. 378--381 (4 духовні вірші). -- Добровольскій, 
Смол зтиогр. сборникь. Т. І. Ст. 235 236, 239--240. 

15. Чому на пальцях нігті? 

Чому чоловік ша пальцях має ,нігті?4 Тото мало хто знає. А бу- 

вало мої небіщик дідуньо кажуть, що то давно дуже перший чоловік нім | | 

согрішив, був на цілім тілі таким рогом, як ми на нігтях маємо, покри- 

тий. Не потребував він анї одежини, ані чобіт, як от ши тепер. А як ЗОЗ 

согрішив, то зараз тот ріг вдів з него і лиш на панятку, що він був | 

ним колись вкритий, лишило ся по трошки того рогу на кінцях пальців 

на руках і на ногах і то називає ся ,нігтями". 

Зап. в Перевізци, Калуського пов. 1875 р. (незвісний збигач). 

Паралвлї: Кедегом5кі, Іл Ріаїогизкі, Т. І, Ч. 789. -- добро 
вольскій, Сиод. отногр. сборникь. Т. І. Ст. 236. Ч. 16. | |/(- 

б 

16. Звідки пішло »Помагайбіг". 

Як Адам і бва согрішили, Бог вигнав їх з раю, та дав їн оз - 
тику, лопату, сапу, серп, сокиру і шичі орудинки, аби мали чим робити. Е 
Адам ваяв лопату тай став копати. Копає, копає, тай все на єднім місци. 
За три дви вкопав тілько, що лише мав де ногами стати. Адам зачав 
плакати, а Богови жаль ся єго зробило тай каже: з Все, як овачинаєш | 
що робити, то кажи ,Помагайбіг«, то я тобі поможу і- борше буде: йт 
робота І« Ї від тогди Адам і вої люде до нині, ци то як сами от 3 
до роботи, ци другпи, кажуть: з Понагайбіге.. Я З кулона ко 

! 
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тику, горбдник, каза) --: На, йди, робота, обробльйй збильу Іє р 

Даї йиму насьіньа, аби він посьійаї і збильу убробльйу і жи), І йак 

йиму старшій син народу сьа, то Він нау сьім годб) гадьачих. Тогді 

прийшоу до него злий дух і казаї до шего чо » Адіме, ші ти миці 

приобіцьбйшш за тбіш дати, то йа тибі твбо сйна обчишчу 25 -- , А шо-ж 

ти жадійпш од мене?5 -- ,Пітпиші миньі свойу душу, то йа тибі твбо! 

сйна обчйшчує. -- Т він йиму пітписаї свойу душу, віп йпго обчистид, 

Потбму через штири тисьачі льіт дійаволи тими душами обладовали. 

Йак народі) сьа Ісус Христбс, а прийшбуши до хрешченійа, хтьі) тбії 

зийзати і кавй) сибі до Йівана, жи-б йшго ухристйу, і вййшої туди, де 
той діййвол маї той запис од Гадана, і він тен зшішчиу, спали) сьір- 

кбвим вогнем. І потому дійдволи не нали права що чоловічойі душі, -- 

а перве Бог обладоваї за житьй, а по смертьі вій, бес ті Усьі штири 
тисьачі льіт. То вже Ісус Христбс ввьаї тійі души на сббе. 

Зап. в Лешневі, Брідського пов. від Демчука 1890 р. 0. Роздольський. 

Паралелі: Етнографічний Збірник, Т. ШІ. 35--36. Т..У. Ст. 
111--119. -- Др. Ів. Франко, Памятки укр. руської мови і літератури. 
Т. П., 177--179, 187--188, 190.-- Пор. Сборникь за народни умотво- : 
реншя, наука п книжника, т. УІ і Гудіа ЗсПізсбтапоїї, І орепдез геїі- 
сіеп5е5 Вцісаге5з, Рагіз 1896, стор. 48-51. -- Добровольскій, Смолен. 
зтногр. сборникь. Т. І. Ст. 940-941. Ч. 90-99. 

718. Запропащенє і відюуплене людий. 

я пон, воукі, коні, ружа зьвірі були ї їдий голова дітйньська. Надійшо) 
| |  ДЯВОЛ, Каже: запиши мені тотй люди, шчо с потбиства вийдут. І Упа 

: р му заппейла. Не видла, ШЧО підб з нбї на цілий сьвіт наріт. А 6дпак 
виновила" си, шчо два рази будб сі рбдити, два рази Умпрати, то той то 
скасує. Госпоть Бох сі розгиїва, і вапечітау зд на штири тисячі літ 

 - 1 царство: Аж хіба мій син отвбрит. Були люди там у пеклі по 4000 
о Яйт, просйли тбго царя, Люцйцер сї називдє, би пусти) їх на осьвіт. Він 
рдавну,: я не пушчу, ви мбї! Єдбн ся вйпросиї. Гбопоть Бох вробйли 

р Дваціт штири ацьбли. І як ніч так день тоті аньбли сьпівйли, плакали 
р алі 4000 літ. Єден с тбго йду сі вйпросйу. І прийшдбу піт парство. 
Три доби плакаї молйу ся, тай го не хтіли пустйти. Аш Госпоть Бої 
отворну двері і Упустйу до царства. Питів ся: Отче неббоший, колі пи 

МЗНЕЛоно гостої вувідодтогої ду? -- Почкій; ний ся подівю, ци Уже вій 
5 . 

мех 

То ни ибжу знати, шчо за кобіта була пбуно Єва. Я ся не пита). 
' " о, -от ' м ру . таких, шчо знают, ги учених. Урбдила дітину, жи мала 19 голоду: зьвірі,. 



ся син народи). Уже, каже, за трицять літ вийдете с тої мукі, віт того 

Люціпра. Як син ббжий доріс до 30 літ, то пішб) отворяти тоту браму, 

крйкцу) раз: Люціпре, бтвврай! Раз там кілько нарбду було, кожди 

з ножби, сокброї, сік, різаї, би браму пе отворити. Браха ся трбха піт- 

хилйла, як перший раз син ббжий крикиуу. Як крикше другий раз, брама 

ся більше отворйла. Крикцуу третий раз. Так, як капелюх з голові, так 

сі брама отворйла. Цалий наріт війшої на сьвіт. Син ббжий го викупну. 

Зап. в Лікти, Дрогобицького пов, від Ів. Кулипича по прізв. Гаврильців, 

у серппі 1901, Волод Левписький. 

19. Хлопське і бабське волося. 

Як то був Ядам і Єва в раю, тей вона їго ніц а ніц ни бояла сі 

і ши хтіла їго ніц слухати. От, шо він робит, йде до Бога тей кажи: 

» Божецьку, вроби так, шоб бва мене бояла єї хоть трохи, а то вона 

мене шіц а піц ни боїціє. А Бог кажи: ,Йдп, Ядаме, он там до теї 

річки, обмий сї в пі, то тибі впросте борода і вуса, а то тебе зарас 
бва буде бояти сіє, Пішов Ядам до теї річки, обмив сі, тей зарас ви- 

росла їму борода і вуса. Али він був голий тей ни мав де руки попти- 
рати, бо була мокра, і взяв тей ширнув нею мижи ноги, тей там іму 
также волосє виросло. От приходи він до Єви, тей кажи: , Аж типер ти 

мене будеш бояти сі! Диви сі, який я страшний". Єва подивила сї тей 

питає: ,А тож по якому ти такий страшний став, Ядамцю соколику 24 
»Аво, я. пішов до теї он річки, обмпв сі і так зарас обрісє. Ну, як . 
Ядах ліг спати в полудне, пішла бвка і сипбі хутко до теї річки теїї 
думає: ,бЗачикай, Яданцю, будиш ти і мине бояти сі". Тей прилетіла 
хутко до річки і шо по вмочила руку в воду, аж тут пчола жусь її мижи 
цогамц. А вона в ноги. Злапала сії там за те місце тею мокрою рукою 
і зарас їй там впросло волосє на тім грішнім тілі. І вона більше до 
річки вже ци йшла, бо бояла сі, шоб знов шо ни вкуспло. 

Веретельпик. 

20. Чому У зіною довге волоса 9 

Як Бог сотворив сьвіт, постановив "довершити своє творене чимось | 
шляхотиійшим і сотворив чоловіка Адана. Жив собі Адах в'раю та хоть 

Зап. у Стоянові, Каменецького пов. звід Івана Зарубія, 1900 р. Андрей 

мав усего подостатком, то все за чимось банував. Пізнав Пан Бі чого Р 
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Адам банує -- за жінкою, бачите ! -- замислив 6му сотворити жішку 

і зробити а неї Адамови несподіванку. Коли раз Адам заснув, підоупув 

са до него Пан Бог на пальцях, отворив єму груди, виймив з них одно 

ребро, положив ва себе, а сам почав дірку в грудьох залатувати, Тих. 

часом надбіг пес (вапюхав осхабину !) і нім Шан Біг спостеріг ся, вхо- 

пив ребро тай втьоки з шим. Бог пустив ся собаку доганяти, але собака 
розумний : до плота, тай гоп! черев него. Ледви вспів Пан Біг влапати 
го за фіст, але якось так потяг нещасливо, що фіст лишив ся єму в ру- 

ках, а пес з ребром уйшов. Що мав Пан Біг робити? Адже не мав ще 

друге ребро Адамови виймати! Чому взяв і з фоста собачого сотворив 
Єву. Тому то у жінок таке волосє довге, як собачий фіст. 

Жаите і Слово, 1895, І. ст. 373, ч. 33. 

. 31. Як Бог сотворив шляхту. 

Коли Бог зачав творити всякі народи, то наліпив шляхти з тіста, 
а Русина вліпив із глини. Наліпив тай поставив ца сопце, аби сохли, 

|. Якось забіг туди пес, то Русина не рушав, бо був глиняний, а шляхту 
8 тіста всю поїв. Тоді Бог казав ангелови ввяти пса за вуха і бити 
о дерева. Вдарив ангел псом о вербу -- в пса вискочив шляхтич Вер- 
біцкий; вдарив о березу -- вискочив Березовский; вдарив о бук - 
вискочив Буковокий; вдарив о явора -- вискочив Яворский і т. д. 

7 Етногр. Збірник. Т. У. Ст. 113, Ч. ЦІ. 

| Паралелі: Драгоманів, Малор. Преданія. Ст. 194. Ч. 35. -- Грін: 
ченко, дтногр. Матеріяльш Т. 1. Ст. 199. 

г , 

22. Супірка Бога з чортом. 

Як Пан Біг сьвіт творив, то біда все за ним ходила і все Йому 
она гперекір робила. Пан Біг сотворив вівцю чоловікови па пожиток», 
а біда кову; Пан Біг пса, щоби чоловікови служив, а біда вовка, щоби йону шкодив; Пан Біг поставив церкву, а біда зарав коло неї коршку; Пан Біг аробив млин, а біда фірас (тартак), 

ча. 
47 ; . бле бак у 

Жятє ї Олово, 1894, П, ст. 186, ч. 15, 

-номиовдлноояо 



23. Чорт у вовка мізю очима. 

А. Сус Христос йак ходйу с Петрби по земли, і вробиу си Хри- 

стдс кота і пса. А зльй зробиу вбука. Али лежйт воук, Устати не 

мбже. Надийшбу Сус Христбс с Петрби, а вія тровит: Гуджа Христа! 

А він ни Устайн. -- Христбс мбвит: Гуджа Сатайанйна ! -- Во)к сьа охб- 

пиу, та д ньому, а віп зо страху скбчи) меджи вбчи вбукови. Ї днесь 

такій йи вбукови чорт меджи вочима і тому леда йаквій стрілець вбука 

не хбче бити, йак нич не зидйи. А йа такбій мулрьій, жи йак б5 наді 

баї вбїка, то бьі хбвиї: Цьікай, дьітку, бо вбука бйу! 

Зап. в лютім, 1899 р. у Мшапци, Старосамбірського пов. від Гриця Оліщака 

Терлецького. 

24. Сотворенє вовка. 

Б. Зроби дийавол з болота вбука. А йак надьійшоу Бог, то він 
його тровиу, кричиу: Гудавь-го, гудзь-го! Але болото болбтом йак сто- КУ 
йдло, так стойдло. А йак пан Біг сказаї гудзь го, йак сье воук з бо- ЗУ 
лота схбппу, і зачйу бічи за дийдволом, а він утьікау на вільшину 
а воук йак ухопої зубами, тай віткуспу йому пісту. А Бох упха) 
пісту У абильу, та виросла з ней цибульо) а с пйети йак пішла крої, 
то Й до ниньішного дльо вільшина червона, йак здойнії з нейі кору. 

Зап. в цьвітни 1897 від Тимка Гринпишаного в Пужниках, Бучацького пов. 

Паралелі: Зоря, 1883, ст. 250: Звідки взяв ся вовк. 

25. Чому вільха червена? 

В. Поневирали сьа барв сирбтьі и мерли з гоудбду, бо йіх не хб- 
тьі) нікто ховати, бо худоба ходиуа сйма, бо знауа бесьідувати и йак 
ну Ідзда роскіза), так го суухауо и пішуо само на пбув ш тан сьа 
само пасуо. Але то Пану Ббгу жаль бьуо, же дьіти мрут по сьвіту, | 
и Бог сам рожжалиу сьа, же так дьіти мрут з тоублу, бо йіж нйкто 
хльіба не подаст, бо никбму не треба бкіїо пастуха, кої худоба сіна | 
сьа пасе и сфма прихбдит домі), што го не треба ввіганьдти ви прига 
льбти, Й Бог вакйзаї худобі бесьідувати, жебьі бюуо. шьіне, жебкі нйкто 
б вна) його бесьіду. Й чорт прищо). до пана бо му. кізау. ко 

( ІТНОГРАФІЧНИЙ ЗРК т. хи. 
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»Чбго мйа, пане, потрісу нів -- »Жебьі-с мі арббиї вбука, жебн 
дрібну худббу йіша) п й)". »Пане, а йак го арббльу 24 -- ,Візний 
дерева и вьгрубай п вьітеш о зьвірйа йак пес". -- Але чорт пе фев 

посуушньй бьу Панубогу, але мусьії. А віп осьа за то сердиї, же го 

Панбіг з неба шмарпу. -- ,дАле кої, "пане, фсе тьа мам посуУухали, бо 

ні. тілько до росказу нема никто, тілько ййден Бог..." -- Й посуухдти 

мусьії. Й арббиї вбука, кой барв велйкьій бу, таквій йак пец. Панбір. 

му гварит: -» Чого-с таке велич арббих ? Обрубай го!5 -- И він. -Увьаї 

и 9птбсаї докбуа п лем такбго зробиу, йак велікьій пес, -- посуухаї 
Бога. Але п так за великвій бі. Але с твкх трісок, йак рубаї, так 

летіли орбуьі и ворбнк, тбть птахьїю веліїкьі, што йїх не потрібно йісти, 
што мі йіх не ужкеіваме, бо паскудньі: бо то од вбука похобдьат. -- 

(Но, тепер воїк стбійт, але нежківьій, бо йи дерехіаньй. Шінбіг му по- 

відат: ,Скрич -на. вбука: вбуче, зьідж чорта!" -- Але чорт повідат: 
г Вбуче, зьідж Ббга!« -- Але воук стбйіт, не хоче. Шанбіг му повідат; 
з Чорте, не буд зуфауьій 14 -- Але віп фсе зуфаїьшй, бо пе хбче повісти, 
жебкі зьі) його, лем кричит до тріїох раз: .Воуче, зьідж Бога!я -- 
Панбіг му зас гварит: ,Бо не Устіане, йак му так не пбвіш, йак йа ти 
кажу".-- Й стаї сой вільа ййдной вільхьі и скричит на вбука: ,Вбуче, 
зьідж чбрта 1є -- А сам горі вільхої фтьіче. А воук скбчих п вьімаї 
чорта за нбгу и рбадер шу нбгу. А чорт фтьук на вільху, а доуо вільхої 
вільзуа крої з нього. Й ай то вільха червбна. -- И воук жкгівьій. Але 
чорт од ньбго пішо). Твпер ШПанбіг каже му робити на хльіб, воукбви, 
Каже му орати п абрно сійдти. Воук сьа зьвідуйи: ,А йуж йісти 24 -- 
» 0 ньіт, аз забрно вкірбсне". -- ,А йак збрно вьгрбсце, йуж йісти 24 -- 
» 0 нвіт, бо треба коситиє. -- ,А йак косити, то йуж йісти 28 -- 
50 ньіт, треба возити". - ,ДА йак возйти, йуж йісти 24 -- ,О ніт, 
тра моуотитиє. зЙуж сти?» о з Нв. моубтиє. -- ,А йак моубти, 
бух йісти 24 -- а тра хльіб печиє, » А йак пбчи, йуж йісти?" 

зНьай ввістьіне", » Пане, вбльу сьім гір льітати, мам за тепуви 
хльібон ждати є -- и так во)к полбтьі), нб ждаї хльіба. Й облбтьі) 
сБім гір и н6 зьіу, лем йидного птаха. Й так пішої по сьвіту 
и так хобдит. 

1 

7 - -8ап.від Петра Воркшовача. в Бортнім, в серпни 1900 р. 0. Ровдольський. 

З Паралелі: Жите і вон 1894, П, ст. 181--182. -- літ хуіай. 
т. ЗУ, 8, ст. 9491--999. -- Редогомузкі, Іл Біаїогизкі. Т. І. ї 
Стабостат, -- еваю, Матеріаль. Т. П. Ст. 344. Ч. 190. 

г 

й , 1 поз и 
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26. Звідни взяли ся кози? 

Ніх ще Шан Біг сотворив людей, то сам вівчарив. Вівці слухали 
Шана Бога: куди віп лиш свисне, туди вони йдут. А ків не було ще 
тогди па сьвіті. Але приходит до Шана Бога ери тай каже: Дай! міні, 

Богоїку, троха овець! У тебе тілька череда, а у мене і єдної овечки 
пема. -- Тогди відділив Пан Біг чортови они овець: 3 Прийшло. ся || 

чортови шереганяти свої вівці з стинища на стинище. Вівці пуджали ся | 

єго і розбігали ся перед шим на всі боки. Не міг собі бідний чорт дати 

ради з ними і розлютив ся на них дуже; зачав їх їмати за хвости 
і стягати до купи, а що вівці дуже ся рвали, то пообривав і позадирав 

їм хвости. Ї так з овець стали ся кози і тому у них такі курті та по- 
задираші хвости. Кози -- то чортові вівці. Тай уся подоба у них як 
у чорта: і роги і борода така, як у чорта. А пуджативай і уперта 1 кова 

від того часу, як ся чорта спудпла. 

Житє ї Слово, 1894, П, ст. 185, ч. 13. 

Паралелі: 7рібг міад. Т. ХП, 3, ст. 109, ч. 6--7. -- Яєстребов, 
Матеріаль. Ст. 13. -- пубижськиї, Трудну І, ст. 49, Романов», 
Білор. Сборникь. Т. Ст. 168, ч. 29. -- Свдовниково, Оавки, 5 
и пред. Самар. края. п 951. Ч. 88. 

ч 

Ів б взяв ся бувької з о 

тьілько на сьвітьі йи: мухи, рев жиби, ійши -- шчо тьілько йи на з З 
сьвітьі, вьібрау чоловікови до торби і казау йшму: Іди топити, стьілько 
абись сьи ни дивпу, шчо там йп У спридіїньі ! -- Ни міх чоловік ств 
шіти, шчобії «кішуу за) вану торбу У воду, али розуйнайу і цодивну) є 



це а ч 

З 28 

Паралелі: Правда, 1868, ст. 48. - Дріт хміайдотоєсі о ап», 
Кга,. т: У, 3; ст. 109. Пе Х, 3, ст. 97. Т. ХІ. 3, од 218. т. ХУ, 3, 
ст. 65, ч. 7. -- Зоря, 1895, ст. 13: Земля в людовій вірі, Д. Лепкого, 

-- Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 8, ч. 26.-- Ястребовь, Матеріали, 

Ст. З з бинськиї, Труди, І, ст. 69- 63 -- Мтпогр. Збірник, Т. 
У. Ст. 19-80. Ч. 2. -- Руданський, Твори. Т. П. Ст. 199--194, 

Сунцовь, Культурн. переживанія. Ст. 100. -- Ат Огацеїї. Т. ПІ. Со 
18. - Романовь, Бблор. Сборникь. Т. ГУ. Ст. 23. Ч. 18. - Коїрего, 

ув Рокцсіе. Т. ІУ. Ст. 149. Ч. 8. -- КедегомузКі, Глід Ріаїогизкі. Т, Г 
що 583 і 679. -- Щейнь, Матеріаль, Т. П. Ст. 350 - 359. | 

28. Каня. 

Каня -- се проклята Богом птиця. Колись по сотвореню сьвіта не 

було рік оттак, як нині, але вода стояла то там, то сям по величезних 
калабанях та баюрах. Тому то Бог розказав, щоби птиці повикопували 

"корита рік. Всі птиці взяли ся до роботи, одна лише каня не хотіла 
цослухати божого розказу, вона сказала: Я пані, я собі заваляю чере- 

. вички! -- тай не копала. Тому заказав їй Бог пити воду з ріки, лише 
з деякої баюри та балки. В літі отже серед спеки та горяча, коли вої 

баюри повпсихають, каня не має звідки напити ся води і тому літає ви- 
соко аж під небеса та просить у Бога дощу. 

Зоря, 1885, ст. 130: Людові вірованн про птахи, Д. Лепкого. 

се Паралелі: Зоря, 1883, ст. 250: Чому каня просить в погоду дощу. 
зо Житє ії Слово, 1894, П, ст. 186, ч. 16. -- 7рідг міад. Т. У, 3, ст. 
134. Т. УП, 3, ст. 113-114, ч. 21--99. Т. ХІ, 3, ст. 43. Т. ХІУ, 3, 
ст. 202. Т. ХУ, 3, ст. 266, ч. 10. -- Зоря, 1895, ст. 33: Земля в лю- 

одовій вірі, Д. Лепкого. -- Аванасьевь, Народ. рус. легендь. Ст. ХІЇ. 
-2о Терещенко, Бьіть рус. народа, У, ст. 47, -- Етногр. Збірник. Т. У. 
Ст. 81. У. 11. -- Романовь, Бблор. Сборникь. Т. ТУ. Ст. 166. Ч. 18. 

у З 

1 
- 29. Волове очко -- королин. 

азав раз Бог ід птицям, бо хотів ним кріля дати: Хто ів вас 

обла там єдна така масіцька птичка, же вже 
та шолегоніькві орлови сіла на фіст, а тот 1 Ме 

вабив ся вісоко над вої птиці, же го вЖжО 

ів фоста єму і ще ввіще цпідлетіло. 

роблю крільом. Птиці ся вабили так вьІсокО, 



АХ Господь Бог, як тоє увидів, засьміяв ся, та сказав: На фосту ко- 

роля прилетів королик. - 

Ігнатий з Никлович, Казки. Ст, 96. Ч. 95. й м 

Паралелі: Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 386. 

30. Чому пчола гине, коли узкалить кого? 

Як Господь Бог сотворив пчолу, питав сі, чого вона собі просит. 

Дай мені, Боже, так, каже пчола, що кого я вжалю, щоб він вмер! 

-- Ні, каже Господь Бог, най буле так, що як вжалиш, щоб ти УЗ 

вмерла сама. 3 

Зап. в Заставю, Тернопідьського пов. М. Дерлиця. Ск 

Паралелі: Драгоманов, Малор. преданія. Ст.: 19, ч. 33. -- Рома- и 
повь, Б'блор. Сборникь. Т. ГУ. Ст. 169. Ч. 26 -- Добровольскій, Сно- /ОЗННУ 
лен. зтногр. сборникь. Т. І. Ст. 217. Ч. 54.-- В'внокь Рус. на обжинки. | 
П. Ст. 394. з З 

З1. Звідки взяли ся воші і блохи? 

То ще перед потопом було. Людий було мало, земля родила до- 
бре, пе потребували так тяжко робити як тепер. Ще чоловіки то на | 
польованє йдут, то на риби, а жінки сідєт дома. Нудно їм було. То 
єдна зачела Бога просити: Господи, коби чоловік хоць яку шіпавочку 
мав, щоби му сі так не кучпло! Ну, то Пан Біг тото влслухав -- 
певне сі в таку годпну помолила, досить що як на ню впали вуши, 
блихи і всілякий гид, то такої ї па місця ровточили, А від неї розаївли 
сї по всіх вюдяха - і я 

ЗКитє і Слово, 1894, П, ст. 185, ч. 14. 

Паралелі : дріб міад. Т. У, 3, ст. 180. -- протя, отого 
Матеріаль. Т. П. Ст. 9--10. -- Шеїшь, Матеріаль. т. Ш. Ст. 
мажурі, Окааки, Ст. 144. ори а перен 



ці на зишли, тей скажиш минії« Тей ангил пішов, подивив сі, тей кажи 

до Бога: ,А шо, кажи, на зпили, як було так і є". А Бог кажи: ,Бе, 

нибожи, а шо там люди поробляют?" ,А шо, кажи, пишадцці лі » Ну, 

ну," кажи Бог, ,іди до свеї роботи". Шосдсь за рік знов посплайи Бог 

їдного авгила, тей кажи: ,А йди-но подиви сі, шо люди поробляют 

на зимли". 

ішов ангил, тей приходи. ,А шо тан?" -- питай Бог. ,дД шо 

кажи, люди жиют тей дякуют тибі за твою ласку". А Бог питайи: ,Ну 

й тіша-ці с того, шо мают?4 , Тіша-ці -- кажи ашгил. 

Знов минуло шось з десіть зіт, тей Бог прикликав до себи най- 

старшішого ангила Михаїла, тей кажи: ,дА бігай-но подиви сії ца землю, 

шо там люди пороблят і як жиют?" -- Цішов ангил Михаїл, поди- 

вив сі, тей приходи назад. ,А шо там? питає Бог. -- ,А шо, кажи, 

ни знаю як перши було, али тепер дуже шмат людий вже на зимлі -- 
- намножило сі дужи і біда".--,Ну шо-ж люди поробляют?" -- питайи 
Бог. -- , Люди, кажи ангил, зле тепер поробляют. Бю-ці, забиваю-ці, 
кривдят їдно другого, лайдачи-ці, воюю-ці. А найгірш там бідпим хло- 

| пам, їх всї кривдят і збиткую-ці над ними. І вони плачут і нарікают... || 

з Ну, а тамті шо роблят?4 -- , А шо тамті, тіша-ці і висиля-ці і по- 
чинают вже й забувати о Тобі...З 

з Так воно там теперє -- кажи Бог. "з Ну, ну, як я посилав два 
рази на землю, то всі тішили сі, а типер на зпмли є радісць і плач, 
і типер зимля аж назпвайн-ці ,Божим мойнм сьвітом«, А Михаїл кажи: 

|» ото, Божи, майи так бути, шоб їдні веселили сі, а другі шо-б пла- 
| окали на твоїм сьвіті?5 -- ,А так, так, нибожиз, кажи Бог-- ,так майш. 
обути, типер нихай їдні висилят-ці, а другі плачут. А колись ті, шо ти- 
пер плачут, будут веселити сі, а ті, шо тіша-ці, будут плакати. Так майи 

| то бути на божім сьвітіє, тей ангил Михаїл усьміхнув сі тей кажи. 
Як. так, то ше й бідні будут колись веселити сі, дякую тибі Господи... 

5 МЕР у Стоянові, Каменецького пов. 1900 р. від Івана Зарубія, р Ве- 
; а 7 

88. о ноя. 

о потбп і отавну У льісьі сьім льіт коуча. Али 
 8ндла, де він хбдит, тій сьа Усе йшго пьтала. 

зльй о йак йно | це біло дна, Ноя, 



Йафбта, пашіі, в Сбма жидьі, а с Хана хлбпьі, 

дит! А зльй такьій не зпа), де Ной хбдит. -- Прийшбу Ной У вечер до 

дбму і йак то жінка кбло ньбго: А де тьі хбдиш кількі часьі? Та Уже 
ши повідж! -- Ги, йа ти повім, стауйу коуча, бо буде потбпа. Тай | 
пішду рано. -- Али альй прийшоу, пктат сьа: Шкіталас сьа 2 -- Ць- 

тала. Десь коїча ставит Її льісьі. -- І зльй пішбу, йак тото Учу). -- 

Ной прийшбу у вечер домі), альй пішбу і росквідау коуча: сьім миль 

йиден квінак мета. Ной ввійшо) другьій день, зложйу рукьі, нема нигде 
цяч, А ту гпеть потбпа буде. І стаї, залумаї сьа і остоййт. А йангіу 

клйче: Нойу, зйрас квімачьа їсьо кбло тебе стане, йино ста) ббрше! -- | 

І па час Бог да) їсьо кбло нього: Котреб дбуге, бий у чоло, бьі сьа 

скоротйло; котре курте, затий топір і натьагай, вошб сьа натьагне. - І за 

сьім дньії зложиХ гет, шчо сьім льіт ставпу. Прийшоу доміу, Увьау 

дьіти і жопу і Усьдкойі птицьі по парі і шавіть тотьі дбугі, то Узьаї 

пару, двойи, гадьфй; і усьб го послухало, хьгба бьу птах йиден йпдно- - 

ріх, жи маї таквій ріг йак жертку дбугьій. Тот не хоть) йти, мови): р 
Йа сьа вьіплаїйу. -- Йак запер Ной коуча, йак уже там ХУсьо біло, 

а зльій сьа зробиу мвішої і пройії дьіру, мвіслиу, жи затбпит, а Ної 
віттьйї палець і забіиу дьіру. А Пан Біг верг рукавйцьу свбйу і аро- 

біла сьа кітка і мьш зьіла. Отже мьш йи ш чорта, пек ву, а кітка, | | 
то йи з божої рукавичкь. -- І сброк ньньії і еброк пбчей дошч ішбу 
горіїйчьій і вода квмпіла так, йак У горції кьіпит. І затьінула Хсьі верхкі, 3й 
а птйцьа доукбла коучійли вішала сьа і йак ста коїча пронурийло, тай 
сьа Усьо затопило. А тот штах йиднибріг плавау, плаваї і йак му сьа 
птаху на ріг павіщшали і Утопиї сьа й він і нема го до днесь. І за сб- 
рок дббії Бог даї, вода Упала. ІТ шче Ной с коуча не вьходит -- 
а крук меджи птахами і днесь пайрозушньішивій йи, али він мау шбву | 
-- і післаї го Ной: Йли, ци принесбпі ми, жибкі даштб уже вкросло | 
па земли! -- А крук полетьі), надьібаї десь коньй і уже го даьдбат, ни 

дбайш за нйтчо, Ї Пан Біг го закльаї: Ідп, бодас коньа гльйдаї, пок | 
сьвіта. Ї днесь жебьг денебудь кінь здох, йуш там крук летит. Али 
післау Ной гблупцьа. Голубець полетьії шче через вблу і приньіс виз | 
пограду галуску; тому і днесь гблубець мбре перелетит, бо не майн 
жоїчі; а більше жбден птах це передетит. І Ной с тбго си винограду 
зроби) вина і Упиуї сьо. І мах три сьіньі. Почаї сьпівати, падати, зверх. 
с сббе шидтьа, гбльій скаче і йшден св повідат: Див, шчо наш 
утиць робит! Гет Удурії. Бкіло го ївьаті. - А лругвій мбвит: На 
бьу пе пиу тьілько. -- А третьй Увьаї, закрі си простиралом 
аби сьо це дивйу, пішої, завиу вітцьй плахтої і ї Увьау. одоцер, с тб 
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Зап. в марті, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського лов. від Гриця, Одіщ, 

Терлецького. 

Паралелі: Драгоманов, Малор. 

Аванасьевь, Нарол. рус. легенд Ст. 48-5 

Русескій Вістникт. 1826, ч. 13, ст. 21--23. 

рат. исторій старпанвіхь повістей и сказокр. 
-- Пьшіь, Очеркть лите- 

Ст. 204--205. -- Егіеп, 
Ууфбг. Ба). а роу. паг. Ст. б. 1 уп. 
140 і 943--954. -- І. Франко, Апокріфи старозавітні, Т. І. Ст. 55-- | 
73. -- Добровольскій, Сол. зтногр. сборникт. Т. І. Ст. 237--239. --. 
Уасіахек, Уаїазкб робадку а роу. Т. І. Ст. 139. -- Етнографічний 
Збірник. Т. П. 9. Ст. 36. Т. ПІ. Ст. 5--7. - Як Ной упив ся, пор, 
Хомуобіеізкі, Гл шКгаїйзкі. Т. Ш. Ст. 11. 

До мотпва про кота й миш пор. Чубинський, Трудм, І, ст. 54. 

34. Мойсей і сліпий ЗНбид. 

Дивит сьи Мойжиш, шо йи сьльіпі жиди. Тей приходит до папа 

Бога, тей кажи: ,На шо ти йиго, Божи, сьльіпим врбдив?5 Памбіх кажи: 

»Знайпш ти, на шо йа йпго зробив сьльішом? Возьми багато гроші 
і возьми собі йакого жида за сьвітка і жиби тої сьвідок видьїв, Шо ти 

йиму гроші тійі дайпш. І кажи йпиму так: На нцо тобі гроші і сховай 

тійі гроші, бо йа майу напасьць, мине хочут до криміналу взьити, бо, 
кажи, йа тійі гроші фкрав. Йак мине возьмут до криміналу, то тій! 
гроші твойі, а йак мине ни возьмут, то абис минь) віддав, бо миньі 

орУхорПИАНВИМІМ З 

г 
4 і 

предація. Ст. 94--96, ч. 6 і 7, - В 

3, 150--151 і 181--189, | 

-- Руданський, Твори. Т. П. Ст. 197-.| 

траба буде. -- І Мойжиш так зробив і дав йиму гроші. Приходит до | 
пана Бога. ,А що, давис тому сьльіпому гроші?» -- Кажи: , Давии" -- 
»Ідиш типер від него відбири". -- Пішов Мойжиш відбирати гроші. 
Кажи: , Віддай миньі гроші«. -- Той кажи: ,Йакі гроші?є -- , Та йа 
тобі дав гроші. -- Сьльіций кажи: »Вітчіпи сьи від мени -- йа нії 
видьів жадньі твойі гроші". -- Мойжиш кажи: , Віддай, бо йа тобі дав 
гроші". -- Сьльіций тогди не видит бучка, шукайш за бучком -- ма- 
цайш: » Чикаї, коб йа бучок намацав, йа зарас тобі віддам грошіє. -- 
Мойжиш тогди настрашив сьи, тей йде до пана Бога тей кажи: , НИ 
хочи той сьльіций віддати гроші«, -- Тей кажи Пакбіх: УА видиш -- 
кажи -- на шо Йа Йито сьльіпим зробив. Він сьльіший, а йакий вій НИ» 
добрий, а йак би він був видьів, шоп то 8 него було. Кілько би то було 
від него льудий тирпіло! А йа йиго зробив сьльіпим. Майи від него 

"багато льудий тирціти, най віп сам "йнден тирпит, А возьми собі того 
сьвітка і ти вже тійі гроші Йакось вітбирбш, 

- Зап. в Будванові, Теребовельського пов, 1901 від Г. Шкрибайло О. Деревяшка» 



35. Чому мозюна красти? 

Жиди росповідайут, жи то семи приказаньи, то ши йи гріх, то мо- 
жпа красти, бо Мойжиш йак прикаваньи ньіс, йак приньіс до школи -- 

йак ішов бис поріх, тай фпав, тай то. сьи семи приказаньи розломало. 

Тай жиди повідайут, шо то можна красти, бо йак Мойжиш розломав, то 

воно сьи перши розломало тай типер воно сьи все ломит. 
. 

Зап. в Будзанові, Теребовельського пов. 1901 від Г. Шкрибайла 0. Деровянка. 

36. Як Мойсей дістав роги. 

ч у - . . . -. ; 

Йак Мойжиш пас вівцьі і вобачив корч, шо горів, али фчув, жи 

до него водорихі » Мойсейу, скинь уовутьп свойн, а фступи на сьвите - 

місци мойи". -- Али Мойсей кажи: ,Ах, Божи, Бо йакий ти чудний" 

-- йак то жит ни вмів вимовити йинакши, бо чудний то значит цудний 
-- брудпий. -- А Памбіх кажи: , Ти ше чудньіший, помацай но -- кажи 

-- сьи за голову". Мацайн, а він майш роги. Так сьи дивив Мойсей -- 
хтьів пана Бога вобачити і ни видьів пана Бога, али видьів троха карк, 
йак вже Цамбіх ішов від него. 

Зап. в Будванові, Теребовельського пов. 1901 р. від матери, О. Деревянка. 

Паралелі: Романовь, БВлор. Сборник. Т. ГУ. Ст. 159. Ч. 9.. 

37. Через що ЗЮиди паршиві. |: У 

Як жиди ходили в Мойсбйом по пушчи, то Бох їм посил) мачну 
та перепелиці. Але жиди дуже взахланні! Налапали тілько перепилиць, | 2 
шчо сі їм позаснерджували. І так вонй Їли езожорлжоні першими за 
а с тбго подіставали цаірхи, | зх руни 

у У - 

Зап. в Лікти, Дрогоб. пов. від Ів, Кудинича 1901, Водод. Левинськиїї. 4 

зу 

- 88. Звідни взяли ся цигани, зооданни 
Бо цигани і дпесь жійут і так. шче си и буйат: то жрільова 

цапа то перша наша мбтицьо вкла. що А ку на - Но, 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ званих т. хи, 



ййк сьа царь Утопиї, а Ука не Утопіла сьа і мк Усьі ПО Прі ПохОдимо, | 
А вонф здайй сьа так бкіло, жп йак бьіли льуде У Фарайона -- а Фа. 
район так значиу йак днесь цигане, Зрапльтьани, 1 пак Мойсвії ВІ | 

бавиі і йак йшли віттам, Удари) Мойсей палицеу по мори і утворило 

«сьц. І почалі льуде йти за Мойсейбм так, йак дорогої у водьі. А Фа- 

райбнови жаль бкіло, бо він ними роби, тай поча бічи з вбськом і тот 
вміходй Мойсбї з мобріа, а Фарайбн Увійшої, Йипб Увійшбу У воду 

ціїком, море ствінуло сьа і затопіло сьа усьо. Али бла крива 

дьіїчишче, та тота не могла йти борзо. Прийшла д мбрйу, а альій віт- 
квісь Увидьіу. Та Уна нагнала сьа скакати У воду, а чорт мбвит: Не, 
не скачи, будемо сьа женийти, та цигане по нас будут хоць. Тай віттак 
поженили сьа тай ннесь цигане по них: чбрньі -- тому, бо дьїтко чор- 

ній биї; і натуру таку майут дурнувату до днесь йак альт, бо й аль 

несь йак сбице грійп і теплб, йак завертит дагдб па дорбаьі порохами,, 
-то чоловік мбвит: Во мньа Отца і Свіна, шчезніи від мене, бідо! Али 

ни знайу, повідайут, жи цйгана пп кстьат так йак ййнчого чоловіка, 
хьба по пбйас; і він йп так гі христийанин з горб, а з долу так йак 
шчба-бьі дьітко; бо йак бьі го не кстії трбхь, тббь: У скалу Утьік зй- 

м. раз йїак дьітко. Біда Хсе ї скальї сьідит. 

Зап. в марті, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Оліщ. 
Терлецького. 

Паралелі: Драгоханов, Малор. преданія. Ст. 96. Ч. 8. -- Пвмпиш», 
Памят. стар. рус. словеспости. Т. ПІ. Ст. 49-50: (казанів о пере- 
ходів черинагд моря.-- Добровольскій, Смолен. зтногр. сборникт, Т. І. 
Ст. 147. -- Тихонравовь, Памятиики отречениой рус. литературкі. Т. Ї. | 

- 7 Ст. 233--9563: Йсходь Монсвевь. -- Кедегохузкі, Глід Ріаїогизкі. Т. 1. 
. Ст. 109. Ч. 336. Ст. 931. Ч. 1096--1098.-- І. Франко, Апокріфи ста- 

розавітні. Ст. 725--163. -- Етногр. Збірник, Т. ШІ. Ст. 16-18. 

нео 039: Про Самсона. 
ін | б 5 | : - з -ю - 3 й ; - 

б А. Той Самсон був дужи моцний чоловік, Такий моципй, шо іго цї- 
0 33 чи ни було можна забити, навіт сокора го не чіпала ся, І їдного разу 

ЯК Пішов він на войну, то сам всіх побив і ни вмучив сї. І тоди видят 
р свороги, шо зле з ними, остали радити ої, як то їго ві сьвіта агладити"? 

- Взяли вони, вибрали. найфайлійшу. , дівку, шоб вона їго зрадила. Бо 
-  Божда дівка є зрадлива. Зобачив він. ту файну дівку і аж іму серцо 
щ Твохнуло така, файна! Тей віш дужи закохав єї з пою і полюбив . 

проззретьоюогосьсо 

сь 



35 

Е і -! 

І воца їго раз питає: ,Скажи шині, милий, чим твою силу можна 

подужати 24 А він каже: ,Як би хто з'язав мині дужи моцно руки і ноги 

воловими жилами, тоб я тоді стратив свою силу". 
От впоїла вопа їго, тей в'язала моцво жилами воловими і тоді 

крикнула: А; 
з Самсони! Шилишинці твої вороги ідут!Є -- А він як почув та як 

зірвав сі та кинув сі, то зарас жили потріскали і він став втікати від | . 
пеї. Втікає віш полем, аж далеко під лісом здибає череду с пастухами, 

тей кажи до пастухів: ,Я биру спбі того виликого барана, і привяжу 

їго оп там під тею вербою. А як хто буди гнати за мною, то скажіт, шо 

я тут був і нех бє того барана і як їго забє, то можи далі гнати за 

шною", Тей він пішов, аш тут жинут Пилипинці. Пастухи їм зарас ска- 

зали, як було і вони давай до того барана стріляти. І стріляли й стрі- | "| 

ляли і посікли їго ца капусту, а він таки стояв і дивив сі на них. Тей 
видят вони, шо ніц ни вроблят, тей взяли і назад вирпули сі, а за 

шими зарас-вирнув сі і Самсоп. Ї вони знов пшіслали до него ту файну - 
дівку, і вопа як зачала їго лесточками підходити і він ї сказав: ,4 маю 

па голові три ангельскі волоски злоті і я від них такий моцниі. А як би 
хто вирвав миші ті волоски, тоб я ни мав теї сили". Вона аж сі вті- зо 
шила, як те почула і зарас їго впоїла дужи ноцним випом тей взяла 
і вирізала, як він заснув, ті ангельскі волоски. А тоді стала вона кри- 
чати: ,Втікай, Самсоне, бо Шилипинці ідут!« Він хутко зірвав сі 
з лішка і зараз впав па землю, бо пи мав жадної сили, Тей зараз прий- 
шли Шилипинці, викололи їму вочі і засадили до гарешту, В гарешті 
за три роки знов виросли їму назад ті три ангельскі волоски і він знов: 
дістав вилику силу. А той гарешт був в Русалимі під зимлею. Їдного 
разу віп попросив сі, щоб їго пустили трохи на спацир. І позамикали 
сїши тей пустили їго на сіни спацпрувати, А тоди в тім Русалимі був 
якийсь баль і в тім Русалимі на горі було тоді дужи шмат людий. От - 
спацирує він по сінех, аж нанацав грубелезного «стовпа мурованого, З 
шо він підпирав всі мури. "Тей обійняв того стовпа і скавав: ,Аг! 
побий сі душе грішна і правидна!« Ї шарпнув за стовії, тей завалив 
цілий Русалим, позабивав всїх і сам вабив сі. ; уд 

Зап, в Теребіни, Каменецького пов. від М. Шиуля, 1900 р. Андрій Ве 
ретельник, А з пон 

40. езезнау но ОЧВЗЕІ о 

Б. Бьв вдий розбійшик, Жолобчук. ся називав, дуже: великий бьві дуже 
Д ужій бив, віц цо ровбивав А хіба жиди і великі, стано а він нав ур 



Я ангольокі волось в голові. Відтак десь якими штуками ГО заходят, куля 

го ся не імат. В єдном шісци, як розбив пана, ішов, а за ним громаді, 
люде, лісничі і стрільці, всяке на сьвіті, оби го інпти. Дуже бів ве- 

ликий ліс, і там бвіли стаї (вівчарі вівці пасли), і віц прийшов па стаї 
(тантудьт ішов як за ним гнали) ак прийшов на тоть стаї, і повідат 

д вівчарян: Нати!. , 

Дав їм много грошей і вьібрав штири барань із стада, ї привязав 

до дуба, і'наказав тим вівчарям: 
-- Як будут за шнов іти в погоню, повіжте ним, же я ту бив, 

і няй они в тоть: бараньг стріляют, як забют, няй ТОГДЬЙ за шнов ідут 

в тот чяс. 
--  Они прийшли та стріляли так, же вовна гет облетіла, а барашьі ся 
лише метали, і так ся відтам вернув весь мір. 

С А обибрав си бив у селі Жолобчук хату, що сидів си у шій, як 
коли війшов із ліса. І відтак наяли паньство єдпу жону: 

Миь тобі дамо гроші, які схочеш зання) лише ти підійди єго, 

чимбь го в сьвіта мож згладити. 
Окна повідат: 

2 -- Та чин бі тебе з світа спас? 
-- Га, повідат, дурна, як би баволів нарівав, а жил тих намьікав 

і тім мене увязав, і мене бкі тогдь імили. 
Ше. Они дали ї трунку, ніт вісти якого, жебьі го запоєла і звязала. 
ро Я Другий день, як прийшов до неї, дала му ся трунку напити, взяла 
3 | і так го повявала, і крикнула на нього: Ставай, Жолобчук, бо по тя 

с прийшли, 
Він як став, всьо пірвав гет. Пак як му ся дала трушку папити 

великого і она зновель ся ввішьтує. А він єї повідат: 
-- Дурна, дурна, у мене суть три волось! нИтелисаї якбБІ тоть! 

р три волось ввітяг, то вже по мні, як вастудинило. || 
І відтак він склонив голову на коліна, і она взяла і ввішкла три 

авгельокі волосіні і зараз дала знати до міста. 
обо прийшли, і нн; і всадили на рік до темниці, і очи му 

о вНнЯЛи. ми 
о СОВА рік. му ангельскі волось зновель вьгросли, і відтак ся посхо- 

- дили на ,згубу то судити ; і як ся пани й і як ся вапер днов 
У руков. в єдну стіну і другу і мовит: | . 

оз Гинь, душе, ів невірниканми !, || і й 
І як  дотелепав. і всьо завалив. 

х 

. Мтнатій з Нивлович, Кавки. Ст. 1-3, 

1 
и 

з 

пі Пара: Дралозанов, Махор. продано Ст. З 309-401. 



41. Сила Самсона. 

Сдисок був жидьівским крільом, а такий був сильний, жи кавав: 

Йак би ми Памбіх поввблив, то владав бим цьілов земльдм, йак йапком. 
Йакий був сильшій, а казав, йак би ми ІПамбіх позвблив. 

Зап. від батька в Будзанові, О. Деревянка. 

Паралелі: І. Фрашко, Апокріфи старозавітпі. Ст. 2т70--971. -- 
Нтиографічний Збірник. Т. ПІ. Ст. 19--91. 

42. Вснкоє диханіє.. ЗИ 

| Йак то длаїньшшче шче бюло ХУ церквах, льуди ши знали так гі 
диесь таких обрьйткії дббрьх, тай собі вкіпоминали У вангелийу усьаке, 
шчо жійи на сьвітьі, а жабу забріли, А жаба Усе погризб то йиден па- 

о шір, то два у вашгелийу і так сьвяшченник не може сьа докондти, шчо 

сьа таке робит. Али бріла така ворбшка і Уна поворожила, жи жабу ни 

сповинати нич і вона льізе і гризб так. Ї віт тогдбі так увидли старші и 
сьвяшченникь, ць там біскуп, жи мовити так: Усьбкойи деханійн да 
хвалит Господа. Віт тогдБі не грівло нич У вантблийу жадин пашір до 
днесь, Біх так да). і Зла 

Зап. в лютім, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського | пов. від Прица ож 
щака Терлецького. аа 5 

Паралелі: Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 9 96-98. чо 
ський, Трудь. І. Ст. 65. -- Руданський, Твори. Т. П. Ст. 140- -149 
і 245--947. -- І. "Франко, Апокріфи старовавітні. Ст. 92794--974. -- 
полин за нар. умот. Т. Ї, 3. Ст. 108. -- сно чнй сію пк. 

. Ш. Ст. 21-29. | 

в Я руках, АТ як явив чаї їму тої апге , 
а Давиде, прислав мине Бог до тебе о 
213 маєш. оди Як, во 8 ї | 



боже, добре тей ший, з котреї руки хочеш". А Давид подумав подумав». 

твії кажи: ,Вилю з лівої руки" -- і взяв тей вишив і за три ди вмер, 

А як би він був випив з правої руки, то був би жив вічно, і люди. 

также булиб жили вічно, а то вій вишив, тей вмер, і люди від тоді 

: а дужи вмирают. 

Зап. в Сільци Бедзькім, 1900 р. від Михалка Шмудя, Андрій Верстедіпик. 

44. Соломонові проби. 

І. 

А. Соломон, як ще був в матершій утробі, то вже говорив. 

| Цар і царева на спацир йшли. Вона вчула в собі якусь мову, жи 
Я г говорит в ній: Мама к..а. Як прийшли до дому, не казала мужови 

о тім, тілько си помпдлила, як сі та дитина вродит, 6ї стратити. 

Як тілько вродила сі, зараз казала вробити скриньку, щоби вода 
до ньої не затекла і пустила дитину на воду. Десь далеко прали 
(дівки шматє. Скришька до них приплила, а вони цікаві видіти, що 

тан є. Вітворпли і увиділи, жи там була дитина мала і жила. Наля- 
кані прибігли до дому і показали родичам, що знайшли. Дали литину 
в няньки, бо була цікава. Як тілько підріс, це хтів сі тримати і втік 
ізнавіть ни подєкував за своє вихованє. 

Пішов гет далеко в поле, а там пастухи | пасли череду. Він прий- 
. шов до них і кажи: 

о - Буду з вами череду пас.-- Перебув кілька днів і зачєв оповідати 
о ріжні річи. Пастухи обрадили сі, його за круля між собов обібрати. 
«Виставили палату з прутиків і що дня стояли два, на варті. Х 

3 "Довідали. сі сторонні люди і приходили в всяких припадках 
до него, а він кождому раду давав. 

2. - 

Бідний хлоп іо до ліса по. дрова, Цо дорові 'здибав гадину 
р забиту, але ще трохи живу. Хлоп змилував сї, взяв гадипу за пазуху 
-і єю огрів. Гадина ожила і обвинула сї єму коло шиї; Ходив хлоп | по 

р вокериуі зба сі, а нічо не р поматало, : 



Вигріта гадина пе пускалась. Пійшов хлоп до пана. Пан покли- | С 

кав Соломона, Соломон казав си дати коруну, то віджене гадину, у МеВ 

Пап цар бояв сії дати коруну, бо бояв сі, що той вістане стар- 

шим над ним. Але Соломоп сказав, що тілько на той час, до години. 

Пан дав коруну. хм б. 

Соломон заложив си на голову і сказав: , Він тебе огрів, а ти єго 

сії вчіпила. Відступи від него вигріта гадпно!" 

Гадина сі уступила. 

Ч. 9, 7--8 зап. від Миханька Падляка. - РФ» ЛЬ з 

3. 

бдиого разу зайшов він до міста і зробив собі таке люстро, 
а люстра ще піхто на сьвіті не видів. Спацирувала тамтуди цісарева 
(єго мати). Сподобала собі, що свою особу увипділа в люстрі і питала 
хлопця, щоби віп жадав, аби єї міг спродати тоє люстро. Він її відка- 

зав так: Скоро пані цісарева піде зі мнов спати одну ніч, то то лю- 

стро пані подарую.-- Шристала на тоє і запросила єго до свої палати, 
як мужа в дома ни було. Правда. Ляг з нею спати, али положив межи 

собою мич острий. Налякала ся була царівна. Думала, жи 6ї хочи тим 
мичом в ночи зарізати. Він відповів ї: Не бій сі, ніц ти ни буди -- ен 
і спокійно заснув. Рано ї сказав так: Мамо! Впдиш, ти мине втопила, 5 
а за тії вчинки, жи ти хтіла зі мною грішити. | За 

4. 

В тім самім дню довідав сі цар, жи то був рідний син. Цісарева казала з 
слугам своїм, жиби го замкнули, доки цар ни верни. Як його замкнули ; 
до вйшаниці, не було куди втічи, тілько шпара маленька, от жиби руку 
встромити. Він-насмаровав єї милом і витиснув сі тими шпарани і вт 
до тих пастухів. Ж 

5. " - о "рот 
1 . 

Десь там зробили. плуг і ходили. по сьвіті таксувати, що плуг 
варт. рожонох в той час бідував ще, пас череду. ' 



асо 

м В а т: -- его з ов - 
1 б б , . ; . 

2 

4 
й 
1 

1 

Прийшли до него і питают сі, що тої плуг варт. А він кажи: 

А що варт! Як би сім літ дощ не йшов, то пе варт за ту шкірку. 

хліба. (Соломон їв шкірку). 

Зап. від баби Прицерковпої зі Стратяна. 

6. 

Якийсь пан справляв баль і лижки попривязував до ліктів (лавна 

«міра) і дав гостям, а ті ни годні були їсти. 

Надійшов Соломон тай кличе: Чому ши їсьте? Ти дай мині 

а я тобі. 

Надійшов пан і бачит, нема в мисках тай: Ту був Соломон. 

Зап. як висше. 

7. 

Той сам пан насипав гроший на землю і казав людям позбирати 

си ті гроші; але кождому привязав з заду друк, щоби сі ни зігнув. 

| Соломон порадив їм, щоби на другий раз смолом намастили пі- 
дошви у чобіт. Ті так аробили і гроші забрали. 

8. 

Соломон будував дім з прутиків, а такий, як був у пана. Буде й. 

варта, як коло двора пана. Збудував палац, як у попа -- царя. 

а. 

ки Й Цар його не влапав.  Соломоп хтів спробувати, як високо 
небо від денлі. Задунав змірити. Сїв на голуба і полетів з цим в гору. 

гАли Бог видів, жи вже туй туй може змірити і кажи до Михаїла: 
Обітни вну крила - (тову голубови), бо той Соломон вмудрував тата 

. і ману і ще й мине хочи вмудрувати. Сьв. Михаїл обітев крила голу- 
бови і помало голуб сі олусхив з ним на долипу і таки ни змірив. 

| Ч.1, 3--ф і 9 зап, від Василя Юркового, Вої числа зап, в Подусильпій, 
Перемишлянського пов. 1900 р. ТГ; Деранця, 



45. Соломон і його родичі. 

Б. То йидпбго разу, йак йшче крільува) царь Давид, то мау двох 
свшіу: Сауамбца и Апсаїбна. Саудмон бьшу старшьй, Апсйуом моубт- 

шьй. Йидидго разу, то йшче не беіуо такой докуйдпой вагь, йак тбпер 

сут, -- аль Са)ймоп, хоц бм) малбнькьій хубпец, він сббі розмеіслиу 

вагу зробити. Й йак арбби) вагу, Узьау псьи гіуно и кобрільн: гіуно 

и так важп). А мати сьо йдго зьвідуйн: ,Што, свіну, рббиш?8 -- 
»Віжу бабскьій рбзум ш кобкільп гіуно. Але йшче сьім Ууті) кобвільн 

гіуно тьдшше, йак бабсквій рбзумє., -- Й мати сьа на то погньівауа. 

А то бро ф піатийцу. Йак йшуа ф суботу до божницьїі, до сьватиньі, 

-то й Сауймоп хбтьі) з ньо) піти, - дна сьа на нього погньівауа, ввБіІ- 

биуа го и зйукуа ф покбйу. Він таш пвакау, -- но, и пришоу так йакбкі 

папдшко (бо п бли, жБідві, майут такого, йак го обрізуйут осжого дньа) 

по вьшусти) го на ввігльад. Й тот хубпец, Сауамон, Узьаї сьа и пішоу 

до сьвіта. Прихбдит кріль Давид п зьвідуйп сьа, де йпст його хубпец 
Саймон, але пйкто пб зна), де сьа пбдьі), -- бо він йуж дуже зауу- 
віджау, же то йпцст хубпец мудрьй. ФРоссвілау по ружніих сторбнах пі- 
судицьі), жебь го гльадали; але сьа повертали, нігде го не нашли. 
Казаї зробити зубтьій пууг и воуочйти так (по крайі п жебьі, кого де | 
стрітьат, жебьі сьа вьвідували каждобго, жебві го отаксува), што вартат. 
Але не нашли ниїде такбго, жебві розумі) тому, што вартат. Аш пришли 
на йидного хубпцьа, што пас свиньі, хльіб йіу п с... п гачи пока). 
И бип сьа го зьвідуйут, тбть, што тот пууг Улекли: , Што робиш 28 -- 
Повідат: ,Старе нбввім ввібивам, а бриду од нандзві огартам" -- (сббе 
пізваї бридої). Зьгвідуйут сьа го тбть, што може тот пууг вартати. 
А віп пові) так: ,Гуупьій тот бьу, што такьій пууг'каваї вробити, бо | 
зуотьіши пуугами не орали п пе будут. Бо він вартат піньдзьі, але 
в шищьй спбсіб". -- Й забрали сьа п пішли, Й пріщли до царіа Да- | 
вида и повідают, же йім никто не пбвіу нич, лем ййден хубпец --: же 
тот гуупьй, кто такій каза) пууг зробити, же зУотеїна пуугами не 
орали п не будут, же віц бьі вартау грбшк, але в нншБІЙ спосіб. Давид 
повідат: ,дБерте кбцьі п сьідайте на ньі и йтте там йак найскоре, бо 
то тот хубпец буде мі сн". -- Посьідали тоть -шісуаньцьі на кбньі - 
и йшли там йак найскбрше, ИЙ прихобдьат там, де сьа тбть гевіньі 

. пасли, ант свицьі, йак сьа пасли передок, то и зась сБа: там доли, 

але йуж при них бму йльшьй пастух, тбго хубпцьа йуж там не бюо. | 
Твпер тот хубцец не пришої до Йпрусаліму, аж йуж бку гідньй 

хуоп, дорбоумії. "Тбудві не бвіїо йшче до тбго часу "дебркау,, аж вм. ХЕ 

ебЦОГРАФІЧНИЙ зрірних т. хи, 

, 
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нислиу Сауамон. И прицьус тбтьі дзеркауа до Йпрусаліму п продівай | 

зежсжтіатавьнсвя з Й 

тоть дзеркауа на решку. То беуо льудом дуже чудне п уакбме. Й при- | 

шуа там и йбго нати, -- што пайкрашше дзеркаїо на), найдорбкше, 

то сої ввбраїа йбго мати, жена ціріа Давида. Й зьвідуйш сьа го, што 

то буде коштувауо. А він йі отповії: , Ті то це купиш, бо то дороге", -- 

А дна сьа засьнійдуа: -- ,Та йак йа не купльу, та хто купит?є 

Бо йньшьи жбнам то продіва) дверкауа бара туцьо. Але бна па цьім 
конечньі допбрат, што за тбто дзеркаїо, -- а віп внаї, што йдго вітцьа, 

оцарйа Давида, тоудві не бьшуо дома. Й повідат Йі так потіхьі: ,дА то 

знаш, паньі, то йнст бара дордге, а нарбштьі, же ти непотрібно пуУатити, 

То переспий сьа вб упом ййдну цьіч, то йа ти го так дам, зі то", -- 

И бна на то пристаїа, бо то бьту дуже красньй хуоп. Й повідат му 
так: , Го придеш пан до пауацу о деуйатьі годицьі. -- Й він Йі тото 

дзеркаїо да) зараз. Й потбму прихддит девіїйта година, -- вій прихбдит 
до бурку п фхбдит до пауацу, до стапцийі. Й бпа му повілат: , Сьідай 
пан! -- Він сої сьі) зввікльі йак подорбженьій, -- бна арьхтуваїа 
йуж добру гостину гльа нього п так му даїп вечерйу, йак сьа наложит. 
Пошьчьіль бьіха гльа ньбго готбва вьістелбеша и казауа сб му по вечери 
льачи. ШПосуухау йий, льуг сой зараз. Она на другу пбшьчьіль сой 
легуа коїо ньдбго, -- за хвильку повідат до нього: , То роб, пан, за 

-тбто дзеркауо, што маш робити!" -- Але він удайш так, же спит. Цо- 
тому за хвильку повідат и другі раз, бо мауа на пе дуже дьаку (на 
нього, фшитко йидно), -- а він отпбвіх: ,Йакбсе сьа-мі спдти хбче, бо 
йизьдьім подорожьньій, то йпи змученьй" -- и зас дальше удайи, же 

спит. За хвильку -- бна нийак спаньа не маїа -- повідат му третьі 
раз: ,То йак, пан, за тбто дзеркауо маш то робити, то роб!З -- А він 
йі отпбвіу: ,ВВидиш, мати, йа ти йшче повіла), йак йим бю маїьій, же 
йшче сьім Уутьі) коббільн гіуно тьдшше, йак бабоквій рбгум! Бо ть вза 
кавалец ска, за кавалец шкібрі, то бвм-с зробйуа чужо)бство, гріх 
смертельньій, с свбйїм гудсньім свіном! А нб апаш ть, же йа ййзьдьім 
сь твій, а тьі мати мбйа?ч -- Й так! зостадуа бара заганьблбпа од 
пауакона -- Скбро пришоу цар Давид домі), то Саїйнон му зараз | 
докуадньі ушитко оповіу. -- То йуж кобнец. 

Зап. від Дмитра Сениції в Котани, в серпни 1900 р, 0. Роздольський. 

46. Соломонові мудрощі. 

В. Соломдва кортьіла усьі мудрошчі вийти зва мододріх льіт і ца сті- 
- рісьть, усе, І оробну собі він алотьі чердвикь, Покдрому до свой матери -- 

/. 



а перебраї сьа, бкі го це спізийла -- і мбвит: Йдк бі така паньі ла- 

скава, бьі 20 мпої спала ньіч, тай бум йі да) тотьі чербвикь. -- А Йійі 

скортьіло, тай мбвит: буду. Тай він си льіг з не), тай іншу з дблу 

і мдвит: От, тота брама, шчо йа не) йшоу. Імйу за черево, мбвит: От 

тота загдта, шчо йа У ньі лежау. Ішиу за циацькьі: От тотві дудь, шчо 

йа У ших гра)! -- Али воша собі пи доміркувала, шчо він ббсьідуйн. 

Перепочували до раша і даї йі чербвикь. А сам си Узьа) вагу і важит 

пбсьн гінб і материн розум. Али хтось го сьа цьтат: Шчо тві робиш, 

Соломдие 2 -- От нич. Важу гінб песьи з розумом материньім і тіно 

тьйшше шче два луть, йак материн рбзум. -- А то чону? -- Ййк то 

чо»у 2 Татже мати во миоу за черевиккі спала. -- Али дочуу сьа Давид, 

утець му, і хотьїУ го стратити. Али він Утьік гет. Гадат собі Давид: 

Поди, Йа буду робити баль, він лусит прийти. І поробиу такі лишкеБі 
з дбугьіши держаками царь і повельі) за кіньцьі си інати і йісти. НУ, 

і йдкже мож екрвівити, ва конець імити лішку і нести У рот, коли 

лйишка не сьвітчит до рбта аж за плечі. Али Соломон вітквісь Убіг: 
Чо пе йістб 2? -- А вон таквій сьідьдт. -- Йічте. -- Та бо не мож. Царь 

вельіу -- беісмо за кіньцьі імали, не мбш скрьівити д роту. -- Та кор- 

міт йиднь другьх! І Утьік. -- Царь Увійшду: Хто вас так нарадпу? -- 
Ту бму) йаквісь чоловік. -- То Соломбн. -- Ба гльадай, нема го. Али 
рдбит він зась комадшцьу. І нич ни варйли, хвібай шньдсо та регбьі. Со- 
ломдн прийшоу: Тфу! Шчо с такбйі комашнь)! Мньасо трава, а рьба 
вода -- а хльіб голова, та го нема! Тай Утьік. -- Али царь вьільльа) 

з злбота плуг. Да) нести: Хто такій сьа найде, бь угадау, шчо він 
варт. Али несб йаквісь там чоловік го і накавау йпму, абві указувау, 
де когб падвібат. Тот несе, дивит сьа, чоловік сере. А він сьа пьтат: 
Шечд ть робиш? -- А шчожбьм робпу? Новвім кліньцьом старбій ВБІ- 
бивайу! Тай Уста, піттьйх сш шорткві. А тот петат го сьа: Шчо тот. 
плуг варт? -- Альб тбго гінад. Мовит: Він сьа найшоу йидбн, жи вль- 
льаї такд, а більше такбго нема. У мене тото плух, шчо сьа вдре, сьійи 
сьа збрно, та льуде жийут зва тбго плуга. -- Прийшоу тот с плугом до 
іцарйй: Но, йакже там гадали? -- 0, Усьйко, хто йак хоть. Али 
йшдидгом находну, жи с.У, та мови), жи того гіна варт! -- Та то 
Соломди. -- Ану ідьіт шче, може такого найдете, шчо буде шче У сьвітьі | 
робити дашчо, дайаку штуку, таку гі льуде не робіал. -- ШПішлі, ди- 
Уйат ся: Чоловік лупит кобеілу і йіст цаленьй і вош бін на паленьйти. 
Вопи більше такб це находили нігде тай прийшай до царіїа зно). ну, 
шчдсте дагдб ввідьіли? -- Нич, хвібісно війдьіли, жи длупйв чоловік 
кобьклу, і Щі) палецьй і бпу вош на тім цаленьйли, -- Та то З Сопононаі 
ббло го імити, -- Ба колії шві пе знали, 

' 



б Зап. в марті, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Оліщака 

| "Терлецького. 

Паралелі: До воїх тих оповідаць пор. Драгоманов, Малор. преда- 

ція. Ст. 90--103. Тамже, ст. 105--108. -- А. Веселовскій, Слав. ока- 
занія о Соломон5 и Китоврасб. -- Жаитє і Слово. Т. ЇМ. Ст. 346-- | 

353. -- Руданськай, Твори. Т. П. Ст. 149--189, 247--256, 259-- | 

260. -- Етнографічний Збірник, Т. ШІ. Ст. 22-37. Ч. 10--11. --н 
"Добровольскій, Смолен. отногр. сборникь. Т. І. Ст. 245--266. -- Грін- 

ченко, Отногр. Матеріаль. Т. П. Ст. 262-269. 

. . 47. Соломон у сьвіті. 

Г. Йак примудрий Саламон пішбу віт свого тата Давіда У сьвіт 

-прахтикувати і пішо) по скарбах, буу У йиднбго пана за комісари і за- 
стаї ни повиплачуваньі льудп, да)ньішчі доуги. А йак йиму пап вида) | 
трбші за рахунком, він повпплачувау Усьім, тому ни стало, жи мусьі) 
і свбйїх доложити. А йак пішбу до другого, то буу фірманом. Йак кбньі 
оеполбшили сьн, віс пиривирнули, то пан казау, жи фірмаш вини; а йак 

 опанови самбму сьи сполбшили, то пан казау жи кобньі вйнни. А Йак 
прийшбу до третого, то пан мау стадо такб свиний, шчо котрий пастух 

-  зайнйу, то ньігди Усьі до дбму ни пригнау. А він йак займиу пасти, то 
- бив день Усьі сьи поровбігали, а він У вечир йак зловиу пацьй, йак 
о Узьну душити, то Усьі свйньі сьй вбігли, а він Утьік аж на диривішу, 

- 66 би го були вьзьіли. І у вбчир усьі гна) до дому. Пригада) собі цар 
Давид: ни знати, ци шче мій син жийй де У сьвітьі | Ї кава) вйльльити 
золотий плуг і нести йиго ) сьвіт і питати, кбгб вдйбльн кілько, абії 
отаксувау, шчо той плуг варта. Льуди і цанй то таксувйли о вартости 

о вябта. Йидньі кавйли, шчо варт кілька сот; другі казали, шчо варт 
- о вЇлька тисьнч, а трбтьі санй ни вийли, йаку таксу вложйти на кілько 

багато влота. А Йак вдибали тбго пастуха і йиго вашитали, шчо той плуг 
варта, а він йім вітпові), шчо йак ни буди ббризьньи воришньн, а майа. 

чу, то ни варт тбго, шчо піт плбтом омирдит. Шчо золотий плуг 
Мак шин оУродаййу па пбли? -- Л вонй йак тот. учули мудри 

до дбму і росповіли, казйу Давід, жи: шче жийй мій. 
двора свіцьі, а вітходіу зо двора, то нашисй) 

гати два рази так свипардви йак окбманови, 
коокоййнити. | |. 



48. Як Соломон важив бабсьний розум. 

Цар Давид мав дужи мудрого сина і він раз взяв свої матерп 

чіпец, а ше був малий, мав допіро шість років, і жменю клаків тей став 

па воротах і важи їх на вазі, тей клаки чіпей переважили. Аж тут над- 

ходит мати тей питає їго: ,А ти шо робиш сипу?" ,А шо кажи, важу 

бабекий розум. ,Ну, і зваживісь" 2 питає мати. -- А він кажи: , Певно, 

шо зважив і аж тепер зцаю, шо розум жіночий, не варт і жмені клоча". 

І мати як те почула, дужи сі нагнівала на него, тей за ту кару післала 

їго ві збацям по воду до криниці. Али як він пішов по ту воду, то ни 

прийшов аж як мав вісімнаціть літ. "Тей він тоді ніс воду в збанку, 

а мати сиділа на перелазі, тей як він її підносив збанок до гори, тей 

збашок випав їму з рук і побив сі. Тей віп сказав до матери: ,От так 

то, мамо, хапає чорт хутку роботу". 

сік о ВБР ПОЇ 

- » ін і! 
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МР! Зап. від Мариї Шепівної, в Каміпці Струміловій, 1900 р. Андрій Веретельник, 
о 

пхфа. яма Паралелі: Чубишський, Трудь, І, ст. 106--107. 
З 

49. Тілько баб справедливих, як ворон білих. з 

Премудрьй Саламоп перезбиваї сьа з0 свбойої шматьїрйоу: Вк 
»Тілько йи баб на сьвітьі справедліввіх, йак ворон біувіх". -- Она му 
повіуа ша то, же не може праїда бвітп, же бна йшст справедлива. -- 
»О шдтко, цьіт" -- дона то сьа не могли погодити. Ш він забраї сьа 
п пішої преч У далеко сторбну. Й би) за три роккі. Й запустиу бо- 
рбду, што не мбгуа го поавнати, йак повернуу доміу. Й йак пришої до 
свого міста, так си пришоу. до ййдної трактийирньі м там сої казау 
дати пити п бара сої грати красньі на кльарнетьі, так што аж сьа ди- 
Хували ца нього. ЙИ пришуа його матбре дьїука, суужебна, п дивиуа 
сьо па цьдго, аль го позийти це позидуа го. Він си вубжи) два кльар- 
цетьі па сті), а на трбтьім сої грау. Й бца пришла домі, дьіука, п по- 
відат: ,Шаньі мойа, там пан йш ф трактийирни, так сої'грайй на кльар- 
пбтьі, што сьо не можут переду увіти на, ньбго, бткаль таквій пап 
пришоу, што так красцьїі грайи, што такого ішче не чулих. -- Она шбтім | 
повідат, мати: , Што ти ва йиден?24 -- Оца повідат, што: »Не знам 

отоє. -- Прошу тьа, пд мі по нього, а діно му добру. гостину, кб до 
нас пришої. Бо Йа бьі сой хотьіуа купити кльйрпет, бо й йа оди кр нь), 

- гратиє, -- Й вмправила тоту дьіуку зас пб не. Д 



46 

льдго Й рауаннот сьо му: -- » Прбшу паца, абві до мбйой пацьі хр 

шлиє »Не піду, - така паньі дордга до мбне, йдка п мі до пацьіє, 

те дна куйньат сьа му: -- ,О, пане, поттв!" -- И забрау сьо и пішої 

з дьіукоу. Й прішоу до свбго дбдну гуасибго и поубжиу си кльарибть 
на стіу, три, п паньі трібуйн грати. Й прбсшт пана о ййдеп кльдриет, -- 

» Паньі достане од мене кльарпет, оо ньай сьа зб Уноу поч преспите, -- 
И дна на то возволиуа, же буде спауа з шим. ІП дали му добру вечеріу 

и постелйуа паньі пісуан п каже пдцьі: ,Йд, спий 14 -- іп цішо) 

и льуг си на пісуап. Льуг сой там го)бвої, де дна (пацьі) йогамп, 
И дна сп легла такжи п так му повідат: ,Коханку, так льуде ці 

спльат". -- Віп повідат: ,Сьн так з маткоу спит". -- Й бна ф тоть 

чась скочила с постельі и зострашила сьа, што нового, Віп йі отпо- 

відат, же так скін з мілко) спит, йак сьа роди). Тбудьц бпа му пові)а, 
што йий трібуйш. Він йі отпбві) : , Матко, тілько баб справедливмх, йак 
вброн бі)нміх". 

Зап. від Петра Боришодвича в Бортнім, 1900 р. 0. Роздольськиїй. 

50. Звідни взяла ся скрипка. 

Саламон, яко наймудрішший чоловік, доказува) матери, шчо кобіта, 
жбиа на прімір, не є стала, вірпа. Уна кйже, жи непраїда, жп сут 
вірньі такі сталі, як далі не йде. Ну і він зачяв доводіти войкими 
способами, а Уна все каже, жи непрауда. Він дові) так до тбго, шчо 
раз положиу ся а неї спати і там шче шчо роби). Як уже по Усім, то 
каже: Мамо, мймо, то я твій син, чим не доказа), га? Шчо ти гадаш 
тепер робити? І Уна Увйділа, жи він йі досконале підійшбу, тай тогдії 
зачала клясти: Бодай жес, синоцьку, тогди промбви), коли тотб ліжко 
промбвит. Ну тай ся забрали. Як Упа ся забрала, то він Ушімів, так му 
заклЯла. Тогди уже не говбрит і берб ся на спбсіб: берб ліжко, рубає! 
і рббит с тбго скріпку, а як аробіу то палади) на пю струпи в по- 
рядку тай зачду грали. Він зачі) повбли грати, тай повдли сьлівйти 
й говорити, Ї так му ся язик розвязау. 

Зап. в Кропивнику Новому, Дрогобицького 1 пов. . від Олекси  Свища, У лишії 
. 1901 р. Водод. Левинський, 
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51. Соломон і його мати"). 

Буу Соломби, Дуже людей сії ради), шчо буде на посьлідних ти- 

сяча літ робити. А його жінка віткись їхала на шкапі, на кобилі. 

А кобила, за позволбньом, пернула. А Упа була У тяжи, с сйном. А спи, 

с черева мбвит: Яка к.а везб, така друга на ній сидит. Мати го за- 

кляла: Бис сйшу тогди промбвиу, коли моя У хаті лава промобвит. І ся 

урбдиї німий. Як ся Уродйу нішйй, третого дня ваяу сокЄру, пішбу ла- 

вицю рубати. І зробіу скрипку. І зачиндла скрішка говорйти, відмау- 

ляти. І він зачау говорити. ШПішбу межи хлбпці на забаву пятого дня. 

Мати повідає: Де ти ся, гицлю, так забавпу ? - Буу-єм, мамо, на суді, 

па суд ся диви). Там важили песє гіунб жінським розумом. -- Та боя 

жопа! -- Тай ви такий маєте! ШПесє гіунб жінський рбзуш перева- 

жило. Мати го закляла: доки пе збіжит шебо висбко, мдбре глубоко 

і сьвіт ширбко, бис тодий прийшбу. Вийшоу У поле. Ліг спати. Го- 

споть Бох до ньдго говбрит: Шчо жадаєш сину Соломбніу ? -- Жидаю, 

міти мпя закляла, бим міряї, як небо висбко мбре глубоко і сьвіт 

ширбко. 

-- Шчо шче жадаєш від мене? 

-- Жаддаю великої мудрости, шчо ти Господи знаєш, би я то знау. 

Питає ся Гбепоть Бох: На шчо тобі великої мудрости? -- Мій тато 
ца цалий сьвіт царьбми, я по тату буду царювати, бим Упровади) 

Єднісьть Її краю. -- То, каже, не будеш жити, лише трицєть літ на 
сьвіті. Шчо помислиш, то ся арббит па посьлідну тисячу чуда. 

Тотб усьо У Англії булі запечатано: теліграфи, філіцони, машини, 
усьо тото Соломбиові штукп. Він там умирау. Ключ на дверьбх висі 
у тій канцеляриї. Хто посбгнуу за ключ, каменьом стау. Може два 
тисяча літ стояла тота канцелярія, мбже більше, не знаю кілько. Аш 
У кінци отворила ся канцелярія. Ї учили ся люди в точас машини ро- 
бити, теліграфи, меблі і Усі річи. То було У Англії, 

Зап. в Лікти, Дрогобицького пов. від Ів. Кулинича по прізв. Гаврильців, 
у серпні 1901 р. Волод. Левинськиїї. - - 

Паралелі: ШБтнографічний Збірншик, Т. П. Ст. 79--80. Ч. 32-33. 

х) Під Содомонпом треба тут розуміти Давида, а під його сином -- Содохона. 



52. Як Соломон міряв море. 

; А. Премудрий Саламон хотів змірити море і зробив собі такий чо- ; 

вен і казав чотпрож ковалям робити чотири роки ланц. Зробили вип М 

єму той ланц, а віц учепив єго до того човна і привязав го до берега 

- моря і пустив ся їхати морем. Аж тут надпливає рак; як уймив своїми 

щипцями за той ланц, як потис, тай перекусив. А Саламоп па човиі . 

плине тай плине що раз далі. Аж тут надпливає риба тай проковтпула || 

той човен разож з Саланоном. ДА то було в ночи, як Саламоп спав 

у човні. Будит він ся вже в рибі, обзпрає ся тай гадає собі: Що за 

диво! На мори все ся видно, чи в день Чи в почи, а тут пе видно ся,, 

хоть око вийни. Виймив він ножик і почав різати. Як почало тую рибу 

дуже боліти, то вона в болю вискочила аж на беріг і там загибла. Цо- 

бачили люде тоту рибу на березі, прийшли та зачали її різати. Як роз- 

пороли, дивят ся, а з риби вплізає чоловік. Вни го ся сиштали: А ти 

(де ся тут узяв? -- А він каже, що плив по мори тай го риба з чов- 
ном прожерла. Прийнили єго ті люде до себе. Жипі, кажут, меже наши. 

Добре. Жиє він у тім селі. 
А тимчасом старий цісар, єго отець, не знає, що ся з шим стало, 

розпитує всюди, нема ніякої відомости. "Тогди він казав зробити золо- 
тий плуг, дав єго двом своїм слугам і післав їх у сьвіт, щоби ходили 

- від села до села і щоби питали, кілько той плуг варт. Раз воши прий- 
шли до того самого села, де жив Саламон, тай питают у людей, але 
ніхто не знає, щоби той плуг міг бути варт. А Салахоп як то почув, 
то перебіг їм дорогу, тай сів с.ти перед ними. От вопи приходят про- 
сто до него тай питают єго: (Слухайте, господару, що той плуг може 
бути варт? -- А він їм каже: Як би вересня до него яремце, а мая 
дощ, то би щось був варт, а так то віп нічого не варт. 

Тогди вони догадали ся, що то мусит бути Саламоп і взяли вго 
з собою, але цісар не міг єго пізнати. То віп скликав велику силу лю- 

о дей на гостину, посадив їх за стіл, казав поставити страву, але лижки 
р подав дуже довгі, ще й казав кождому привязати до руки, То впи си- 
ДЯт з ТИМИ лижкани тай не ідят. Аж ту приходит Саламон тай каже: 
А ви для Чого не їсте? -- А вни кажут: Бо пе можемо, ади, які лижки 

довгі. -- А він їн каже: От то дуриї | «Оден другого годуйте! -- Аж 
отогди цісар. пізнав, що то 8го син, 

" 3 
| Зап. в Нагірянах, Заліщицького пов, В, РРО пе 
Паралелі Житє і Слово, 1894, ки, 6, ст. 352--853, ч. 93. -- рен ПЕ УЛ 8 88--89, оо п ХІ, 8, 13, з 94, -- Ко)- 
-Спеітякіс ТІ, ст. 3-85. -- Щра я. б 

Коїрего, Жеакочнк Т, ТУ, б б мано продаця 



53. Як Соломон міряв глубину і висоту. 

Б. Йак Сауйнон бю) йуж крільом, и так йист 6 ньім написано, 
же ани до тбго не бьщо такого мудрбго, ани пбтьім нб йист. Прауда, 
же він бьіу и мудрьй п мудрувау, але докіньчніти, то тьіж не докінь- 
чьуУ фшкітко. Пусти) сьа мірйдти сьвіт, але не зиірйау до жаднбго: 
крайу, жебві нашоу край сьвітбви. Потому давау робити сбмом ковадьім 
за сьіш рбкі)у Уанц так грубьій, йак хубпска нбга піт кольіном, и каза) 
ввіЛЬОти жельівну баньу, и йак тот Уанц йуж бьу зробленьій и баньа 
ввільЄдта, п гвошоу до той баньі, Узьа) с сббом пса, кбта й когута и ка- 
за) сьа заперти и казаї сьа пушчати до мбрйа. Йак го пустйли до 
нбрйа, и прйшої рак и пербтьа) тот уанц. Йак з ним тота баньа вза- 
чіїа летьіти и летьіти г мбре, и пізнау, же йуж з ним йи недобрі. 
Тоудь Увьау, пусти) когутбви квірви з греббньа, псу з йазвіка, котбви 
с хвбста и сббі з льівой рукьі в низельного пальце. Й так змішау тоту 
крої разом и пустпу до мбрйа, п скверни) мбре. Море сьа розиграуо 
и ввишмариуо го (в мбріїа на край). ШПобтьім по третьі раз пушчаї сьа | 
до неба. Й сьії сббі на ваврбуа (альбо на орбуа) великого, Увьау собі 
чверт мньйса на рбжно воуовбго (в вбуа), сам свідну на орбльі, а тобто | 
ньус наперед, орбуа, а бреу ай гнім йшоу У гбру, же достане. Й вві- "|| 
ньус го так вьсбко, же йуж чуу, йак ангеїві У небі сьпівали. Й чу) 
гбуос ангельскьій: ,Сауамуне, вірний сьа, бо ге) од йасндсти ореїбви 
кріуа опальат сьа, п хпадеш и здабішш сьа!« -- А він піздрі) на 
збильу, -- сьвіт сьа му такій здава) йак мурйаньча купа. Й отповідат 
так до ангбуа: ,дДе п пбошто сьа верну, кої збмльі йуж не йшст?" -- 
А днгеу му отпбві): ,На тбто пкск роздбйний, што видиш!« -- Й обер- 

ну) рожно У долину и залбтьі) на орбві ф сбму крайіну. Йак йшої на- 
зад до свбго крайу, потому йшої по вебмли и пробуваї по сьвіту, ци 
сут льуде мудре. Прішоу до йпдного дому, п там прибігуо дьіуча ма- 
леньки. Він сьа го взьвідуйи: ,Того- 7 дьівусь, пришуа?ч -- А бна му З 
повідат: ,На бгене, -- ,А до чбго вбвнеш 25 -- бо не мдуа нич. Він 
сьа вдуша), до чбго вбаше, а на простеруа запаску, цоуожкуа попеуу 
и до попбуу бгньа, п так пішуа. Подумау сої Сауймун, же моуддк дос 
йуж мудрь сут. Дале пішої, -- в іньшім місци пришої до йидного 
їдздь на-цьіч п прбспу, жебь го там гдазда переночува). Бюмуо на сьвіті 
дуже красно, п коза) сой перед дверми постеліти піт стріхої. А їавд: 
ну повідат, же му не буде на ,Двдрі стбли), же сна в вим бара льгуо0. 



| шінбчн:, -- Йак пришуа коуо шунбчн (бурі, йак зачауо Тмриіти, | 

о льйти, -- так го піт стріхо) внача)о цьіуком. Він потьін дуркат до 

двери и крічит на гавду, жебьі го пустпу до-хж, И вьвідуїи сьа тдздь, 

бткаль він ніг вийти ш Йак так докладної, же буде У нбчьі льдуо, 

А їйзда му одразу не хбтьіу повісти, а пак, му повідат: "М міме та- 

кбго буйака, што йуж му шьіснацет рокі). А ма Уу собі тот буйак таке 

моріско (пуанбту): -- йак ма бкіти фльора, то хоц бьї йак красьньі 

бьуо, то він фтьіче до стайньі, а хощ бьі йака ,суста (Чак великьй 

дойдж, йак бара йуж так дбуго сьа субтно, та тбудьі йуж бесьідуйут 

зфльбрає) бьгуа, а йак ме бвіти хвйльа, то сьа го ше уйаже шикбли, то 

вихбдит во стайньі сам на реінок п льігат сббі медже дерева. Аджек 

йа знам по тьім, бо фчера х поуудне бьіуо красьцьі, буйак лежаї нодже 

деревами, -- абрвау сьа п полетьіу фучачьі до стайньі барз. То йа 

| | | йуж вна), же буде пбуно У ндчм льйфуо". -- Й Саудймун єббі цбві) 

- отбудь так, же: -- ,Кой йуж буйак мудрішшьй йак йа, та йа нб мам 
-щто пробувати", 

Зап. від Дмитра Сенпці в Котани, 6. серпня 1900 р. О. Роздольський. 

54. Саламон в коваля. 

Прийшду Саламбн до кузьньі, де коваль робиу. Зробиу коваль 
Йедну половйну нбжиць і кйну) на збмльу, аби стигло. А Саламдби по 
зна), до чого то Ухобдит і казау: Чекай кіньцьй, будеш мудрий (до 
сббе). Йак аробйу другу половйну, зби) до купи, була річ готбва. Каже: 
А кавйуйсм, чекай кіньцьй, будеш мудрий. 

Зап. в січни 1898 р. від Тимка Гринишиного в Пужниках, Бучацького пов. 

. ББ. Соломон кухарем. 

.- Било мнфго сьвяткіх і узийли собі, жи шчо чоловік загадат і ни 
рардбит, то йи гріхби. Али Саломби мбджи нйми бі) і варйу йісти, бо 
бе) за кухаріа. Зварй) страву і мьіслиї соліти, а не посолйу. Дльа- 

СтОГо хоть, ції воно прауда йи, жи тот може біти гріхби. -- Та бо 
6 Сол 6 1 сьватьй кажут. -- А, Йа мвісли) соліти, йлим пе посол) 1 -- 

шо швіслиу, біло посоліти. -- Ба, кой йа прібувау, бо віл мбвилі, 
 Йак помІСлй ТО гріх Уже, а йа моли) солити і не посолиуйлк. 

х, Йак пожБіслит сьа, а не арббит сьа? -- Прадда; 
и гріхби. -- І той гріх окасувйли. || 



Зап. в лютім, 1899 р. у Мшанци, Старосамбір. пов. від Гриця Одіщака | 
Терлецького. й 

56. Соломон і жених. 

Бьу йпдбп чоловік і хоть/У сьа женйти. Не мду сьа його пора- 
дити, йде до царйа Давида. Прийшду: Чо? -- Жениу бім сьа. -- Іди, | 
повідат, тан ти хлбпець мій повіст, -- Він вьійшоу, а той йіде си на га- 
лузьі, Узьа) межи нбгьі, йдк то дьітвак. 1 пвітат сьа тот хлбпедць, С0- 
ломби: Ч6 хоч? -- Женйти сьа. -- Ну та шчо? ПІчос посвата) ? -- 
Удбву. - Йак вонй схбче. -- І дьі)ку. -- Йак тк схоч. - - Ї вавйтку. - 
Цьікай, ботьа мій кінь забйш! -- Тай побіг Соломон. Тот сьа верну) на- 
зад до царйа до Давида. Ну шчож там, прітат сьа тот? -- Та нич, та 
шчо він знайп? -- А Ййак тп повідау ? -- Він повіу, так і так, йак му 
повідду. -- А,тот повідат: Він ть добре повіда) усьб, бо У удбвм 
два розумнь, та не схбче тьа слухати; буде мбвити: Мій небішчик | 
тамтбт ль/пший бму. А дьіука розуму не най, йшн йидеьн шче. Йак . 
повелиш, так слухати буде. А завитка, йак бі мала дббрьш розум, тобеі 
сьа бріла не завила. 

Зап. в лютім, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірськото пов. від Гриця опіщка 

Терлецького. 

57. Як Соломон обдурив чортів. 

Соломдн біжницьу стави) так: Заїйавй), йли сам ни міг достіл- 
чити каміньй і дерпва, йакбго потрібно. Али чорт надьйшоу д ньбму, 

пртат сьл: Шчо ть ту ставищ? -- Коршму. Ту буде усьака музика, 
таньцьі, пийакьі, і т0бі віттьі будб шчбсь приходити. -- А тог убертат. 
сьа: Ги! Кобіі йа знау, мо бьт ти помоглії, ть бі на час тото доста. 
ви, жи дашчб с того буди. -- Та чому ни буде? Знайпш дббре, ж 
будут пити, бити сьа, шчо когб зйбіут, то Усе тобі. -- І вонії на. 
каміцьй маймурбвого наносйли, жи шчось за рік постави), Йак дост 
гот краснб, тай убернуу на церкої. Зльй надвійшоу, подиві) сь 

локу; а тот уже сьвятьІх цонарівувау і наладії і навіть - 

йак днесь у пас Йш христь: і сьвата Пречиста перед двери 
Увидьі), так утьік, а вона до днесь ровойіт. | КОРОК о 

Зап. в марті, 1899 р ру оц 

буснОнроуаного 
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58. Соломон і його обінка. 

А. Йак уже виріс Солошбн, йак сьа жену, і післау До йидного 

Б; крільа за дьіукої, ва принцівно). А вона йпму вітпиейла : Ти мецьі НИ 

ом варт спіт неревика ввіскрептати. -- Али він ма) влбтьцї перстьінь і ай- 
| ушницьі влотьі і таку сьвинточку злоту, шчо сьа на грудь окладуйн 

і вробкіу сьа шеуцьби і прийшбу до того крільа, де свата) жону і зго- 

б ди) сьа робити чбботь, так йак швець. Ї пішбу си так на спацьір 

ах у горбд і зложйиу си персьтьінь злотьій на руку. Вмйшла тота прин- 

цівна на спацьір такжи на горбд і йійі скортьіло, жи він таквій пер- 

"сьтвінь красньій майн. Мовит: Кобьі ть тотб да) минь? -- Ги, йй би 

Мк да), кобьі мп принціїзна указали по кольїна нбгь. -- А, та йа укажу, 

Р І укавала. -- Али ввійшоу так другьій рав і припіду си злотьі вйущ- 

ницьі до ух. А вона увйдьіла і йійі тотб скортьіло: Чуйиш тк! -- 

Шчо ? -- Кобьі тю да) меньї тоть: здушницьі. -- Йабкю да), жибкі ми 
їкавйли тьіло по пбіас. -- Тотй си гадат: Ей, шчо тото ? Укажу, та 
буду мати. І указала. -- Али ввійшоу трбтьій день У город і вопа вьій- 
шла. І зложйиу си сьвинтдчку злбту на грудкі і вона увидьіла і мбвит: 
Кобьі ть тотб даї миньі. -- Ги, йд бьі да), кобкі принцивна зо мної 

йидну ньіч спала. І Уна мбвит: Буду. -- Переспали си йидпу ньіч, тай 
 Йі зачало рости черево до горьі. Тай царь тот, кріль, увидьіу і поча) 
йі сьа пьтати, йак то, шчо сьа вробило, с квім то, тай вона повіла. 
Типерь йак то у паньі), то нездало і йуж трудпо за когб віддавати, 
бо Уна груба. Али уний сьа двбйн їзьаліи тай поженйли ньїбь с тьми 
шеуцьби. Ї вія трбхк перебьі), йину сьа там зунувйло і мбвит: Чуйшш 
ть! Пойідено мі даде віттьі гет. Царь бі й рад, бо йиму Устьідно ва 
р бивгбньір, жи сватали такі претцьйи крільські сіні, а віп да) за 
шеуцьй. -- Прийіхали до йиго крайу і вин пішбу десь на місто, трохь 
сьа напну, ідб ії уже обьідраній, бо пропиу с сббе ньібьі мундур тот, 
шчо мау, тай Уже йде так гі гбльй. І радит сьа з неу: Шачо мм ту 

- будемб робити? Немд шчо йісти. Йа возьшу собі пиуку і кросбльцьд, 
і тай піду дрива різали, може дашчо зарббйу; а ти йди си стань кбло 

оГОЗлОнузнта будут панві Йти на каву, на обід, поутираш котрбму че- 
. ревнен, шчось ти даст. Йнну свбйш у голові. Гі. Соломфби. І він увьа), 
лішбу, кросеньцьа десь тотьі верг, перебраї сьа красно, йак принц. 

- Надкійшбу пан, а Уна стоййт. Він підньау нбгу, вона поутирдла, даЇ 
й дуката. Побіх, перебраї сьа у ййнчий мундур, іде шчб рав. Шідцьйї 
НОГУ, вона вноу поутирйла йнну спліт чербвикі і віц да) йі другого 
увага: І третьй раз айсь так перебирау сьа. І пішбу, тотб повмітува) 

6, ІД їд ць обвідраньій, такій гі уперед: Но, ци варобила 
5. 

се ДЯ 
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дашчо ? -- Три дукйть йакісь три паньі дали ми. -- Вій, добре. -- То 

іже буденб йакбсь жити. Ходи, йд ти купйу горцей. Пішбу, купйу йі 

гбрцеї. Наж, на, мбвит, та (Продавай, може шчо зарббиш. -- А собі 

Узьау корбиесло і коноуккі: Йа Йду та ввінесу йаквій раз водьі жидам, 

та такжи дашчо зарббйу, та бильше буде. Пішду, коноуць десь верг, 

перебраї сьа і -- йак то й і днесь шче, жи Й твар фарбуйут льуде, 

йакбсь йиначе мусит вигльадіти -- і Узьа), ідб, ньібкі сьа ватачуйи, 

прийшоу д ньі: А шчо ть, сьака така з горцьми ту засьіла ? -- Буком 

узьаї потер гбрцьі гет до жука. Тота плаче, а він пішбу, зноу 

сьа перебра) йак бьшу, прихбдит: А шчо тобі таке? -- Бій Ййакьісь пи- 

йак прийшду та потер гбрцьі. -- Ей, то байка, не бі сьа. Ходи з0 

мної, йакбсь мк шче будемо жити. Куппу й гориець теньтьій, йак то 

у горції сут крьсь, глиньаньім, і імиу нотускби доукіла крье горнець 

і мбвит: На, приуйажи си меджи ндгь, ту йи весьільд, та меньї не 
ладно нбидь йти, будут ньа шче дьугати хлбпцьі, а ть йди, та там 

дішчо, то водьі ввінесеш, то шчо, тай меджи бабани -- то кусник 
мньйса, то йакойі й шкь, тай тотб їсе у горнець зливай, назліваш 

пбвен, та буде шчо й на два дни йісти. -- А сам пішбу, перебрау сьа 

зно) йшначе, прийшо) на вісьільй, пішбу гульйти: І с куждоу бабоу 

мушу гульйти, ци стара, ци молода, йака йи, бодай пораз обернути сьа! 

Перепусти) він тотб ббрзо; прийшло на ньу, вона не хоче, устьдат сьа, 

ту горибць.. Він не пьтат, берб. Завпнуї доукола, горнець сьа сказу, 

тотб сьа ввільльало, росьі), усьо посерет хьшжі, ту сьа сьмійут, вона 

сьа Уствідат. Пусти) йі і пішбу. ШПеребраї сьа вної йак бу, вона 
ввійшла на дьвір піт стоп десь, він надбіх віткьісь: Ци йи дашчо? -- 

Ай де, йаквісь ту пан прийшоду, гульау, та Узьау і мене, горнець ска- 
зйу сьа і Усьо вкільльало сьа. -- Ну, то байка; ході гет! Увьау, при- 
вії йі аж до свого бурку. І Убра) сьа так йак принц, надьійшду д ньі, 
а вона стоййт. І прітат сьа: Знайшш, шчб йа йш? Йа йн тот сам, шчом 
тьа світау, а ть повіла, жим ни варт ти і спіт черевика ввіскрептати, 

За тотб ті шень! ввіскрептала три разм. -- Тота ж жальу аж Ушльіла, 
Віп Узьау, проби) йі дьіру У праві руцьїі, бо вна), жи вона його ляшит. 
Йак вона сьа Учутьшма, він йі Убра), так йак сьа належит, йли вона си 
гідат: Кой тьі в мбне собі так сьміх чинйу, буду йа і с тебе, бо йа: 
тебв лишу. І лишила і Утекла аж до свого вітцьй у йШичБій край, Али | 
віп йде за неу, Узьау собі вбська і кінницьї, вулань!у і прийіхау до 
того ййнчого крайу, їзьаї собі на санкві глінкі с свого край), свейі, | 
ідб до тбго крільа, до біла му жона і гліну тьйгне ва соббу У плахо- 
вицьі так, Ті жебрак. А тота жопа ввінесла ху йакусь вельшужну і дайй 
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хопи) ва руку: Та ть: мбйа жона! -- Вона побігла, повіла вітцьу си, 

а тот скбчи) і стау собі на санкві, на глину на овопу. І вьшішої тот 

кріль і пмтат сьа: ЧО ть прийшбу у мойу збильу? -- Ба, йа прий- 

шоу за жонбу. Али йа ни стбйу на твойі земли, йли на свой. Ї Узра) 

йиго тот кріль на фіру і вевб йшго т шибеници вішати. І тота жінка 

сьіла. І йідут, а вона мбвит: Не пьтайте, хьіба відотньіт му гблову, 

бо він таккій мудрьй, жи і У вашім край вас вьшшудруйи. Йіде дальі, 

а-вбсько ввхддит сйне. А кріль сьа шьітат: А ноно шчо? Він такб 

вбсько не відьі, бо Соломбн приві) свбіїш. -- Соломби мовит: Йдн- 

гель йдут цо нбйу душу. Виходит друге, чорне, а кріль сьа прітат: 

Анонф шчо? -- А нонб дийдволь йдут потвбйу душу. -- Він сьа діват, 

ввхддит червбне: А нонб шчо? -- А нонб йднгель хранительі по мойу 

душу. "Тай тим часом вбсько оббігло доукбла тоту фіру, альду лап 

крільа тбго -- і завісили. ДА жоньї -- вбіньау пдалаш рубати голову, 

а йангії кльюіче: Соломбне! Сьвата не будеш мати! -- Абем го й нигде 
ни маг. І віттьду гблову. І днесь тому Саломби сьвата це майш. 

Зап. в марті, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Оліщака 

| Терлецького. 

Паралелі: Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 103--105. -- ти. 
Збірник, Т. ПІ. Ст. 186--189. -- Агспії Ї. і. Рі. ХІХ. Ст. 243. 

й 59. Соломон і його звінка. 

-Б. Йак він зоста) цьісаром і ввідаї йому другий цьісарь воїну. 
Натуральне він мусьії позостауйдти цале свбйс панство і йіхати на 
оборбну крайу. Буу там через кілька льіт, може три, штири, то сьа 
вбло дбугий час -- і прихбдит до свбійх пальаці), слуги познаходну, 
але йогб паньі нема, бо прийшб) турецький цьісарь кратком і украї 

- йото жінку. І йак уже йі пе найшду дома, тогдьі зробиу му сьа вели- 
кий жаль. І кдже до свойіх слуг: Йа мушу йійі дьістати! (І роскавау 
на три батальійдни войска зробити тройдкого гербу мупдури: йодби 
валений: цалнон, другай червоний, а третий палком чдринй. І У божий 
час перерстиу сьа. ї пішої до турбцького крайу. І Узьа) зо собої тоту 

р пишчауку 1 приходит там на той пльац, де булі вйста/лена шибеницьа 
і опсадиу коло тойі шибеницьї ла три стброни свойім тим войском. 

І пакавйу пав Йак йа заграйу раз у пишчудуку, ажебі сьа покдзувало 
опоналу червоне войско ; йак заграйу другий раз, ажебьт сьо покавувало 
велене войско, а йак заграйу третий раз, ажббії сьа Укйвувало чорне 
войско! І Утьім часьі ажббві робйли гурра, бо може акуратид так прийде, 

| о шчо йа буду погибали! --"А па тьім пльацу буу на окбла льіс і сам 
' 
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узьа) йонного міньістра зі собоу і пойіхау до турецькойі столиць. 

І прийшоу там так йак йакий пан, йакий будь. А тимчасом тої цьісарь 

ма) йодопийцьать жінок, турецький, а йійі привіу дванацьату. Ї так 

сьо твердо вакохали, шчо Ушиткі йоденнацьать мусьіли йі бьшти за вБі- 

служальцьі, а она ними комендировіла, йак Гавдіїньа. Йак той прийшоу 

Соломон тан, не да) сьа спізнати, шчо він йо Йійі Газда, тілько просп 

у тих пбоцьї) (варти), же він хоче бути с тим наййасьньійших паном їз 

на йодньім слові. -- І йакуратне пан той прийау його за гбстьа ладно й 

па той час. І тогдьі дау сьа спізнати, жо він йе також царь. І просат, 

каже: Прошу пана  наййасньійшого о йедну стбрійу поради. Йак то 

може бити? У мойім соймі буу йеден такий бідолака, же він не мав 

тілько йодну віуцьу, а другий ма) йеденнацьать, а ішче му було шало | || 

4 Украї У тбго йенну і тоту. -- А той царь тогдьі каже: Та о шчо | | | 8484 

прбсити? -- Ажебьісте ми далії йдку пораду, шчо с тим дьійати бінним ло 

і с тим богатим! -- А той каже цьісарь: Ге, каже, такого треба від зм 

раву стратити, завісити. -- А той тогдь, Соломон, каже тому: Прбшу, | | 
абьісте сьа не гиьівали, бо то самі ви йбсьте. Йа не ма) лиш йенну 

жінку, та ви і тоту У мене украли, а ви мали йеденнацьать і шче вай 

було мало! -- Зараз У тьім разьі розгньівау сьа Турок дуже на того 

Соломона і росказа), же за штири години майе бути завішаний -- айто, 

же прийшоду до йегб столицьі і назва) його злодьійом (бо він бу) ве- 
ликий пан і рахува) собі, шчо йому Соломон нич не зробит і обеспечиу 

сьа на тоїс). Ало, ішче ваклика) і йійі до осібнойі станцийі і каже Йі: 
Ну ту йо твій муж; шчо з ним теперка будемо робити? -- А она каже: 
Шчо хоч, тото, мій найкоханьший мужу, роби, ажебьі він більше не 

жпу! -- У тьім часьі шче гірше сьа турецький цьісарь розгивівау 
і зараз закликаїо ката і закликав Ушиткі свой слуги іс свойоу най- 
коханьшоу, його жішко) і запрійагайут кбньі до фійакру і йідут від разу 
на той пльац, де шибеницьа. І берут Соломона і його міньістра на | 
рпогибели житьа його. Ї сьідайо в ним сам на йоден пойавд і йдго ні- 
ньістра бере, обидвох попри себе і його уласну жону. Ідут недалеко 
тойі шубенпць!, прбспт тог о три річи: Ци позвблит йому заграти собі і 
три рави, йак йуж так доходильт до тойі щибеницьі, У овойу пишчауку? 
Чому, можеш, каже Турок, -- Ї ваграу- він рас так жальісно, же аш 
плач зпослу. А у тьім Часьі присувайо червбне войско шчо раз блишще 
до ших, А опа кйже йому: Коханнії ненжу! Уважаї, бо він йо пудри 
і премудрий, аждбьш тьа но ради) ! о -У тьін часьі та ва 
Соломдне ! 1 
СКК Найдовльійшой бе 
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войско. -- Она йому зноу каже: Найкохачьший мужу ! Уважаї, бо він 

йо мудрий і прошудрий, він тебе йакбсь ізрадшт! А віш каже йій: Ти 
шчо ни арббит! Та йа ту майу силу і уласьць, же Ма шого сьа пи ббйу І 

Аш прихбдьот цалком близь до тбго стбупа, тогдьі каже він: Но, та 
мн йа собі шче рав ваграйу У свойу пишчауку, остатиий рав сви Заграй, 

б каже Турок, турецький цьісарь. Аж йак росчау грати третий раз, У тьім 

ке часьі росчало сьпішйти чбрне войско (а они були, на твари чорнкі, 

а тамтьі червоньі і зеленьі, так офарбйли були собі твар). "Тогдь пи- 

тайе сьа цьісарь, Турок: 0, Соломоне, шчо там за чорше витко, шчо 

сьа зближайе до нас? -- І коньі йшли помалу і скочи) с тбго повбзу 

Соломон і його міньістер і загбйка) голосом: А то йдут шатани за 

З  твбйо) душбу! -- І зробйли крик: гурра! і злапіли "Турка тоти три 
батальони войска і його слуг і його, Соломона, жінку, і Йому вБідлу- 

бали бчи і так го пустили на прохід і тих слуг натурально Убіли, 

а йійі Узьали с тбго повбау. І роскавау Соломон запрійачі штири кбньі 

- на штири сторони, приуйазали за обі руки, за обі ноги і так йі парав 

"розірвали. І конець. 

Зап. в Хітари, Стрийського пов, 1895 р. від Олекси Прохвата. 

б Ст. 262--269.-- Добровольскій, Смол. зтногр. сборник». Т. І. Ст. 245-- 
й. 257. -- А. Веселовскій, Слав. скаванія о Соломоніф и Китоврасб. Ст. 

 820--244. -- Буслаевь, Христоматія. Ст. 718--791. -- Караджич, 
Српске народ. приповпістке. Ч. 41. -- Аванасьевь, Народньмя русскія 
скавки. Т. ШІ. Ст. 159--159. Т. ГУ, Ст. 459--469. -- Етнографічний 
Збірник. Т. ШІ. Ст. 37--46. Ч. 19-13. 

60. Давидові ради для Соломона. 

Раз буу той Соломби с свбйїм татом. Колі отбць Уже почу) свої) 
ркерв; закликау Його на осьїбно і кава) му пару слі), три річи: Па- 
ніатай, йа унпрайу, ній сьіну, найсш мій рбокас слухати! Перша різ, 
обиісь панови гроший нйїде не вйчи). Друга річ, обісь жішьцьі свбії 
Уласьньі нигде прауду не сказау! А трбте, обісь нигде осйроту 0 Піт 
плота не бра). -- Алб той Соломби бу) велйкий пап також і ма) свої 

 слугм богато. І заході сьа таж в йодими грабйом добро -- а тої 
- трабйа да) буу сьіна свіго до шкбль) до науки -- і йакуратньі так 

сьа страфило, шчо ввійшли У нього на той час грбші і попросйу Соло- 
» 8 жебві му пару сотбк пожічи). А Соломби У тьім чбсьі цалкої 

шчо йсну Його отбць пакйзова) па сифртпьім лькшку і ПО" 
У 

Паралелі: Грінченко, Зтногр. Матеріаль. Т. І. Ст. 75--76. Т. П. 

ко В ан нанькивиі іонінніцівьніїсі 
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зйчну йому гроші. По другін равьі пішбу до свбйїх слуг'ї зам) йед- 
нбго барана і забиу його, ци варіза) і У туйу кро) нанастйу свбйу со- 
рбчку і такой тудь  пішоу до тьх шкі), де грабйого буу той син і за | 
Уласьньі свойі грбші вйкупи) його с тьхх шкіу і дау його до вьіошойі 
шкбли, десь дальше трбшка. Повертайе віттам до дбму, акуратни йе сй- 
рота піт плбтом, бідне і обдерте, просит го кавалик хльіба. Али він 
зроби) таке здроульіньа ) серци свбйім, і Узьау тото зі собоу, дьітвака, 
хлдпиць бу), до дбму, а туйу кошульу, шчо ма) на собі, то навіть не 
ньіс на сббі, тілько піт плечбм десь, а іншу собі Узьа), шчо сьа У ньу 

Удьі). І прихддит до дбму -- У тьім часьі жінка Його авідуйе сьа: Де 

ти буу, мій прийательу ? -- Він каже: А, дай ми споки, бо ми сьа 

ружпо трафило. -- Ну, шчож такого? звідуйе сьа она його. -- Трафило 

ми сьа на дорозьі, же йшбу тбго грабіа сьін до дому на ваканц, та йа 

його заблу, лиш обвісь никбму нич не сказала, мойа наймильїйша при- 

йателько! -- А, каже, нйгда У сьвітьі, не повім; ажебьі до такого 

прийшло, обвісь мйа хотьіу таки забити, то йа нигда нич ни скажу. --- 

Не мнбго тому сьа повелб, перебуло може тиждень йеден, тай він там 
шчось зайшбу помдлейки зі свбойоу жінкоу і раз йійі ударну. А она 
розчіла у гїва)т, У зуск кричати, шчо заби) паньцького сьіна тай мене оз 
хоче забити! -- Але він бу) пан також так йак йакий царь (Соломон) | | || 
і вараз вдивувіли сьа там місто і Учу) тойе той самьі грабйа. Аку- 5 
ратне пішбу там до тбйі школь, де буу йог свін, нема йогб сьіна! 
0, У тьіх часьі берут зарав Соломбна і без жадного права і зараз бе- 
рут його на шльус і на шибеницьу. Але Соломон добре знау грати на 
пишча)ку і йак йуж до такого прийшло, шчо його вели на шибеницьу 
і куждий з міста жаловау за ши», за тим паном, кобьт шче він прожи), 
у тьім часьі він собі вьпросву, жебьі хоть внау, хто його, наперед будб 
вішати. -А ньіхто сьа не оббирау. Натуральне й ката не було на той | 
час. А тоті сйрота кажи: Йа йогб повішу ! -з Він тогдьі йак тойе 
Учу)у, прбепт собі о три нни фраї ішче жить. І призвблили йому три 
нии жити, У тьім часьі ввіпросиї сьа під ашкбрто), жебві му позвблили 

піти там і там у такб місто, де буу той паньцький свін у шкблах, того 
грабйа. І приввблили йому до того міста пойіхати. І спросйу, жебкі 
більший шче сойм війшо) сьа на його смерть дивити сьа. Сам просп). 

тьім часьі прийшло три нни, акуратно конче його трбба тратити. 
І тайа сирота вцоу кажо: йа його повіщу! -- Аш тогдьі ростворйу | 
цілий свій жаль і каже: "Тьаміт, каже, шчо меньі мій тато кава), шчо 
то пйньі пра)да йо. Прошу пдицтва, за шчо мене хочете вішати? І ці- 
що) і Уві) тбго опа і показйу перет цьілім сойном вружоусьниній іт - 

даровіли му і повостбу. більшим пбном, зааноя щосарою, | 
штцогрАФІЧНИЙ зБіРиик т. хі, 



Р 

Зап. в амери; евижйського нов. 1895 р. від Олексп Прохвата. 

Паралелі: Чубинський, лі П, ст. 530--537. Ч. 95--98. -- 

| Шевіїнь, залі, оби І. Ст 941--949.-- Коїбеге, КтаКоумузкіе, "Р. ТП, 

Ст. 219--214. 

А 3 61. Соломон і Христос. 

Був оден король, а у него жінка уродпла хлопця, котрому було 

їянє Соломон. Тот Соломон не слухав тої крульової, а она єго нагнала, 

аби він собі ішов за очеєма. Він пішов. А єго тато як прийшов з войни 

тай каже: Де мій Соломон? -- А крульова каже: Я не знаю, він 

утік. -- Але по якімсь часі Соломом наробив дзеркала тай прийшов до 

мати тай каже: Купіт, цані, дзеркало. Паня купила і він пішов. А єго 

тато як подивив се на дзеркало тай каже: б мій Соломон. 

Але круль каже: Я єго зараз іму. Зробив круль бай, але лижки 

такі були великі, шо із сего боку стола аж до другого боку стола, то 

не було як гостям їсти. Але межи ними був Соломон тай сказав по тиху: 

Годуйте одні других. -- І они зачєли гудувати одні других, то значет: 

з одного боку давали тим, шо з другого сіділи. Тогди король сказав, шо 
є єго Соломон, і таким способом найшли Соломопа,. 

Той Соломон однако не хотів сидіти коло тата. Він собі набрав 
воловодів, тай пішов. Але незабаром уродив ся Ісус Христос. -- Коли 
Ісус хрестив се, то шо було у воді, то усе ізгоріло, лиш тілько камінє 

не згоріло, а того чорта, шо єму підписав се Адам, також ізгоріло. 
Потому найшов се Ісус Христос того Соломона. А Соломон питає 

се: -- Куди ідете, Спасителю Ісусе Христе? Ісус каже: Іду виберати 

7 тих людий, шо у пеклі. -- А Соломон каже: Р я їду з вами! - Тай 
г пішли оба. Коли прийшли до декла, а чорти кажут: Чого ви суда зай- 

шли? -- Ісус каже: Ми сула зайшли виберати народи, котрі єст 
5 у пеклі.-- А чорт каже: Я не дам, бо я маю письмо. -- Ісус каже: То 

біжи принеси. -- Чорт побіг, а то письма нема. Чорт тогди дуже смут- 
ний ішов, а коли прийшов, Ісус каже: Де твоє цисно?-- А чорт каже: 
Ідіт собі виберайти людий. 

Тогди Ісус із Соломоном вибрали людий та Ісус пишов, а Солоноп 
не хотів іти, але каже: Мепї і тут добре. 
Є Та вк Ісус пишов, а (Соломон зачев собі робити . иїби церкву. 
АХ кривий чорт прийшов тай каже: По хочеш робити? Він каже: Тут 
захрестів, тут престіл для служби правити, а тут комора, аби. з річами 
стобла. А ту шо таке велике ? питає чорг ? -- А Соломон каже: Там має 

| народ СЛОЕТИ, аіБРявай побіг тай каже старшому, я старший каже: Ідіть 
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дайте єму, шо він хоче, бо я гину, єк він там церкву роби. -- "Тогди 

кривий прибіг тай каже: Шо хочеш, то тобі даю.-- Соломон каже: Ви- 

шкрепчи з кітлів пригарі тоті, шо люде ісгоріли, але так вишкрепчи, 

шо аби такі кітли були чисті, як шкло, -- Чорт вишкрептав так єк 

шкло тай у тобівку зібрав тай поніс чорт кривий Соломона та аж перед 

Ісуса Христа поклав, а самий пішов кривундей. -- Ісус єк подогонив 

Соломона тай каже: Премудрий Соломоне! Ти єще ліпше від мене вро- | улр і 
бив, бо ти З тисячи народу бірше від мене хаєш.. А потому Ісус ска- 

: Виспи сі пригарі на землю. -- Соломон єк висипав, а Ісус побла- 
гословив, то 3000 народу бірше мав Соломон як Ісус. Тогди Соложон 

подарував ті народи Ісусови. А Ісус єму так сказав: Маєш жити, кілько 

схочеш. -- Тогди Соломон пишов собі від Ісуса. 

Ходив Соломон по земли 300 років, а витак наймив людий, аби 

єму копали вну. Люде викопают, а то гей замала; знов викопают, а то 
гей за велика; а єк викопали лишень добру, тогди Соломон наймив ро- 
бити деревище з глини. ЛДюде зробили деревище, та доки привезли, а то 
полупало се. А Соломон зпов наймив робити. Они зпов зробили, та доки 

- зробили, а доки привезли, то зцов полупало се. Тогди Соломон наймив 
робити ца місці. Там зробили, Тогди Соломон лєг У дереваще, а потому 

у єму і тогди Соломон закінчив своє житє самохітно. 

Зап. 1899 р. Юрко Якимюк в Рожнові, Косівського пов. 

Паралелі: Про те, як Соломон видістав ся з пекла, диви: Авана- 
сьевть, Народ. рус. легендь. Ст. 53, ч. 15. -- Етнографічний Збірник. 
т. ПІ. Ст. 35--37, Т. У. Ст. 113. -- І. Франко, Апокріфи старозавітні. 
Ст. 994. -- Грінчешко, Зтиогр. Матеріаль. Т. І. От. 75--76. -- Про 
Соломона є дуже багато старинших оповідань, пор. Шьшинв, Очеркь 
литер, нсторіш старинньхь повістей ш сказокь русскихв (т. 109-- 
123. -- Веселовокії, Слав. сказ. о Соломонбф п Китоврасф. 

62. Св. Ілля на весілю. 

То прийшов сьвіатий Ельійаш ца висьільн на жидівоки, Г прийшов | 
врічком дьіт. Ади жиди богачі. Дьіт прийшов та шо він просив йіх, | 
жиби йцму дали що зьісти; і хтьів собі десь сьісти мижи ними, а вони 
йиму пьічо ни дали, іно взьнли йшго, В виштуркали, вигнали і він собі 
ліщов. А потому приходит сьвйатий Бльійаш вже вбраний в йпдвабньім | 
жупаньі, файинії капильух, файньі чоботи, або можи -чиривики, так вбрі 
-ний йако зби ни знати йакий богач, завноне знов. на то сани. в ісьіль У 
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витайут, так Йиго бирут мижи себи, так з ним дужи розмавіийут, дайут | 

йиму пити, а він бире, тай льнйи на жупан. Дали йшму Йісти, а він 

бире -- такий знов льийн на жупан. А вони стали тей сьи дивйпт ца, 
-него., Нисьмійут йиму ньічо казати, али вже мусьит. Тай кажут до него 

Шо ти р -о--о--биш?« -- Ельійаш сьи цитайни: ,Йаке шчо робйу оє 

Ми тобі дайим пити -- ти льшійпш на жупан, ми тобі дайем Йісти, - ти 
льнйнш на жупан". 

-- Бо ви миньі ни дали йісти -- аньі пити -- алисти дали мому 
жупанови. Йак йа був прийшов бідний, йа просив вас йісти, а ви минкі! 
ни дали -- ности мине виштуркали і вигнали, а йак йа типер прийшов 
вбраний в йидвабньім жупаньі, то ви миньі типер дайити Ййісти і пити 
і ине мижи себи бпрети сьідати. Циш ни правда то Йи, йак прийде 
бідний, йак ним сьи поругайут, а йак прийди богач... -- йак він ськ 
файно вбирб, йак йиго шануйут 2 

Зап. від Кривого Казя, в Будванові, Теребовельського пов. 0. Деревннка, 

Паралелі: Клоустон, Народні казки та вигадки, пер. А. Крим- 
ського. Ст. 27--28 і вказана там література. 







63. Три царі. 

Йак сьа Йсус Христос народи) в Назарбтскі шоці пильа дорбгьі, 

засьвітйла зьвівда москиУскбму царйбви, засьвітила зьвізда чарногурскбму 

царйбви, засьвітіла зьвізда перскбму царіови. Каждьій царь, што видьі) 

зьвізду, позна) зараз, аже Спасйтель сьа народп), каждьй нонарха брау 

с сббо) подарунок повонарожденибму дитьйту, а такій, йакого треба, 

до набоженьства. Москаль Узьа) кільіх п патину, Зариобурониій кадаль- 

ницу и што потрібно до кадженьа, а пероскбій царь Узьаї моштранцийу 

с санмбго золота. Й так каждкй йшоу за євбйої зьвівдоу, а ййден 
о другім пе-знау. Зьвізди йіх провадили до Йпрусаліму. Прийшли до 
тдго бурку трійи царйбве, де турвцквій царь мешка).. Йак тотьі цар- 
йбве до царьского рьтнку гвбшли, зачали сьа витати, -- а зьвіздьі усьі 
три з'шли сьа на ййдну -- а йако царійбве пішли до того турепкого 
царіїа на ніч. Царь сьа йіх зьвідуйн: ,Де вві йідбте?4 -- , Досталисне 
внак, же сьа пебесцьй царь нарбдпу, - идеме му сьа поклонити и Йбму 
дарьо оддати«. -- Турок дб-пих бесьідуйи: , Йдте, же, -- довідайте сьа 
акуратньі, повернийте сьа до мене, та мі повісте, де са нарбди), тай 
и йа му сьа піду поклонйти«, -- Але Турок так сббі заньіолиу 2. Жебьі 
йа сьа довіда), де сьа нарди), та бмм пішоу и сьтьа) бвім дитьйту го- 
лову. -- Трйом царім з парамь: обіїдвну ангіу, жебьг сьа ло "Турка не 
вертали, жебі кажльцй пішої У свойу дорбгу. Ріно ввішли трийи цар- 
йбве с турецкбго бурку, -- зьвівда стбйітох повітріу и йде понад до- 
рогу. ИЙ бии, тріийц царйбве, за зьвіздоу. ШПриходьат недалеко Нава- 
рету, -- видьат дуже народу коло шоп: при дорбвьі. Зьвівда стала 
нат шбпо); и прихбдьат царйове до шбпь, -- вйдват мале дйтьа х пе- 
лшках, бьстре ш, ровулне, «Вьшшоу москпускьій щарь' до шопрі меджи | 
тбтьі льуде, што бьіли коло шоць, сьпівали, скакали, таньцували. ! Мом 
окаль вблат до народу : 5 » Прийдьіте, поклоньім сьа цареви нашему 
Богу !Є --.бо ййшче ніхто нб-внау, што то за ййдно "дить, 2 Москйускьій 
царь пізна), жи то йпот Йсус Христос. Москйускнії царь бдда) му 



 окйльїх и патину, а дитьа одобрало йак слушна осбба. Другі-раз Мдекаль 

вищої на двір, вблат до народу: ,Прийдьіте, поклоньім. сьа Хрісту 
| царови, Богу нашему!8 -- бдда) чарногу реквій кадальніцу, лИван 

и свирну. Третьій раз носкиускьій царь вьішо) меджи нарід до шбпь: -- 
аПридьіте, поклоньім сьа п припадем к самому Господу Богу, с су 

Христу, цареви и Богу нашому ІЗ -- Й так потому нонархбве йшу ро- 

пбйсккі узндли москлускбго царіа, за опікуна христійдньской  вірві на 

цьільй сьвіт поза ньайстаршого монарху на цьільй сьвіт. Дльатого він 

хоскйускьій царь, де христійані) мордуйут, забивайут, Москаль йде бо- 

ронйти фсьбйди христійдні) от поганьства, бо мусит, бо дану ма влац 
сцьілого сьвіта от фсьіх монархії. 

Зап. від 74 аїтнього старушка Илї Федака в Полянах, Короснянського пов. 

1900 р. 0. Роздольський. 

64. Втека до Єгипту.-- Христос і розбійники 
на хресті. 

Бюли х. пустатьіни збійцбве п мали дім збіййцкьй. Малка бобска 

перед Ирбдох утьікала з Исуєом Христом и з Осифом, -- прийшли на- 
ніч до тбго збуйицкбго дбму. Збійцбве пішли на розбій, а збійцьіуска 

приймеме, кой ту збуйнцеій дім. Та прийдут доніу мбйі сьінбве, та тьа 

- овйбйут вв дьітйної и з мужон"«, зЙуж лем ньа востауте, бо йак бьіж 

о шла дале, и так бьм сьа з бий мбгла звійти тай бі ньа забили на 

одорбаьіз. -- Тай востала нй-ньіч Матка ббска. Збійцбуска мати зробила 
купіль на кальіку и купат. Матка ббска прбсит: ,Жеббі вві мі дали 

| ствплой вбдь, и йа бьім свбйи дитьа скупала, бо бара споневірійане... " з 
2 рботдаіока идти порозуніла соЙ: Ньай уложит свойу дьітину г нашому, 

ста ньай сьа Йййі вакдазит дьітйина од нашого... -- Матка ббска свбйи 
о дитьа вложила к тамтому, што біла страшна кальїка, -- зйраз кальіка 

5 поздоровіла и бавит Йсуса Христа ф купбльї. У пбчи пришли вбійцове, 
р васьвітили и зьвідуйут.сьа абійцбве: , Йдкні і ночуйут 28 -- Бабки сьа 
р твішат, радбсно бесьідуйут до збійцьі), же: "Такьи спосббом наше 

дйтьа коглоровГторя З йак  бна свой посадила ї нашому, ар влорбве 

спбнну Марійу я Осйфа и приййжно гостили. 
б тот збійцьа, што бму кальїка, тот бьіу з Йсусом хрівтім 
рбсьт. , ей би) вожодий, спі) рбка р етаршний., йак Йсус Храстос. 

мати бьшла дома из невістоу. Й мали дьітину зепивуву кальїку. Панна. 
- Марийа промовила: ,Прийнийте ту мене на-ніч". з» А йак-же тьа 

вно панни внаюнанува юань орина ивнуим цен оооннивууннннннаниваванинорниууьком рана пуронуннннни 



РАБЛЕ ок 

- то здибала в поли, як хлоп сіяв жито. Тей вона сказала"до того хлопа: збу 

- росло і достигло, що можиа вже жати. 

Йак бмли двайн абійцове ша крестох, Иозої Хрієгос недже йна, приз | ЕД 
битьій на крбсьтьі, а абійцбве біли приуйазаць ременьйни поза ліктьі Хо 
за рук. Молддьй вбіцьа позбрат на Йсуса Христа, же йи гбльій, 
а стрішио збийтьй, нигде тьіла не вйдит здоровбго, де рама, д де чбрне, 
де сйньи, от ступ до голбвь, -- и пробесьідува) до старбго вбійцьї 
з другой сторбньі Йісуса Христа: ,Та мм, кидоме повішбнь, тасне ва- 
служили, а ши збиу нас нйхто, - а тот так збнтаіх скатувіньй, а нихто | 
на-не пе довбди), жебьи што зле арбби)..." -- Старвій: сьа: обізва) : 
»Жебьі пе васлужи), та бьг ту не бюмує. -- Молбдвій бесьідуйш до ста- 
рого: ,лебьі сра бу Бог не родиї и меджи нами не бьу роспійтьій, 

сбиьце бь йаспіст ше затабіло и збмльа бві-так страшно не тріїйсла 
сьа, -- але тепер Усьо терпит..« -- ОбернуУ сьа молбдьй и жалуйн | 
Исуса Христа, же такой біткьг б п так го тьдшко ростьігіли на | 
крест п блатпарйдмп прибивали. "будь Йсус Христос пустиу йасніст 
з0 сббе, п збійцьа пбапаї,, же то Бог буде. Тбудь промбви): ,Ббже, 
мплостиввій будп миьі грішпому, Ббже, очйсгий гріхьі мбйї, бо без рач 
хунку взогрішшуйим, -- змилуй сра наддуно) !" -- Исус Христос про- 
бесьідуваї до розбойнйка: ,Ть гнес-а6-Уної будеш 5 райу", а Адже 
тот бу ровббйник, што сьа з Исусом Хойстом купа) п пішоу ло райу, 
бо тбудь го Йсус Христос ишче очиста) Тай йуш кбнец.. | 

Зап. від лі Фодака, тезлітивого старушка, в подано кос оц пов. 
1900 р. 0. Роздольський, 

- 

65. Про вчену Матевих, Бозкої, ар 

А. То як сьвата б втікала з маленьким Сусиком від рода А 

зПанпятай, чоловіче, як ту буде хто гнати і спитає тебе, чись не видів | 

мепе, як я втікала, то ти. скажи, шось відів, якісь сіяв те жито". "Теїї 
Мати Божа впов стала втікати далі і шо по була за жорчами, - як її ни 
видно; вже зо аж тут ла іздит на кони ТГірод м. питає-ці а 

Х хлоп кажи: Видів, втікала", А кн дамно 24 питає Гіродо | и 
як я те жито сіяві, Аж тут оглядає-ці хлоп на жито, а воно вже ц- 

жито тей кажи: збе, ге, кол то вже було. 
а воно, тепер жо вправи ло вона хто зв де вже втікла, і 



"дл то Бог так дав, шоб те жито так хутко виросло, шоб Гірод далі З 

р ни гнав, бо був би дігнав і Сусика забив. 
ж 

Зап. від М. Шмудя в Теребіню, Каменецького пов. 1900 р. А. Веретельник. 

66. Втека до Єгипту. СЛцО 

Б: Тогди і йак к Герот хтьів Суса Христа забити, то А АЕа Боска 

офтьікала до Йнгину. І по дорозьі адибала хлбпа, Йак сьійав пшиницьу 

і кажи: Свій, сьій, взавтра булиш жити! -- Тай сала пішла. На другий 

день вийшов хлоп ф поли, тай жпе. Надіївдьит жомньири 4 питайут сьи : 

7" Ци ти ни видьів ту йакойі Жидівки з дитинов? -- Віш кажи: Видьів. -- 
А давно? -- питайут сьи. -- 0, ще йаких сьійав пшиницьу. -- Ого, 

сто мп Йі вже ни здогоним. Вопа вже десь далеко! -- Тай вернули сьп. 

са в Будзанові, пообоовальського пов. від батька О. Деревяпка, 

: терратті Зоря, 1882, ст. 78.-- Головацький, Народ. пісні. Т. П. 
Ст. 10. Ч. 13. -- Зоря; 1895, ст. 33. -- Чубанський, (Труд, Глнот 

 152--153.-- Добровольскій, Снолен. Зтногр. Сборник». Т. І. Ст.943-- 
244. -- Ргзгуіасіе! Іліди. Т. П. Т,езапо, 1885. Ч. 22. -- Коїреге, Ро- 

редАнькоє. Т. ХІ. Ст. 160-161. 

67. Свиня -- жидівська тітка. 

з А. Йидного разу взьили Жиди Жидівку з дитинов і завйнаали 
в вішок. Потому закликали Матку Ббску і кажут: Йак ти Матка Боска, 

ото згадай, шо тутка ф-тін мішку йи. -- Матка Боска кажи: Свиньа 
70 лацьнтани. У А Жиди сьи зачили сьмійати і кажут: "Ти так добри 
ізнайнш? І розвішзали мішок, а з нішка свиньа : рох, рох, рох! «Чирнс 

я 

Кри бі по 8 і іа у йидби час до жила, 
|і Жид прикрйли корйтом, Почкій, буденб нь ві 
Ци ти і й пола ту літ дораокі Кої 



Оті зиййи, а, зиййи ! а вопб Жидьїїка з дьітйийоу. -- Тай підньали ко- 
рито, а свицьй вуха Упустйла шо збильу і рібхкат, а пацьй за пе). 

І с тдго похбдьат свіїцьі і шнесь Жидві тому це йідьйт солонину, б0-. 

свишуд тьітка йіх. б 

- Зап. в лютім, 1399 р у Мшацци, Старосанбірського пов. від Гриця Опіщик | 

Терлецького. , 

Паралелі: Кигє і Слово, 1894, П, ст. 189. -- 7біог міад. Т. ХІ, | 

3, ст. -8о: до У 8унот: 167. Т. ХУ, 3, ст. 65, ч. 5. Т. ХІМ, 33, ст. 5 
208. Т. УП, 3, ст. 108-- 109, ч. 5. -- Драгоманов, Малор. преданіяу 2 
ст. й чо -Аванасьевь, Нарол. рус. легендві. Ст. Х--ХІ. Чу- | 
бинський, Труд, І, ст. 49--50. -- Романовь, ББлор. Сборнике. т. БУЛ 
Ст. 159. Ч. 10. - " Редегомузкі, Глід Біаїогизкі. Т. І. Ч. 748. -- Мізіа. 
Т. ШІ. Ст. 103. -- Добровольскіїі, Снолен. Огногр. Сборникь. Т. І. 
Ст. 943. 

69. Як Христос бавив ся пташка. 

Як Христос був малецьким хлопцем, то бавив сб з вичини хлоп- 

цєми пташка; зробют хлопці пташка, поставют в ямку, вдарут, пташок 

підскочит, тай спадає, а вони ловют і далі бавют сє. Зробит Христос 

пташка, підібє, а він полетит гет в гору тай не верне сє, зробит се, 

птахом. Тай вже тогди хлопці впали, що: він таки Бог. за 

Зап..в Григорові, Бучацького пов. 1890 р. . гЗОКо 

Паралелі: Лібг міад, Т. Ш, 3, ст. 41. ау орнц 

що ому в горах не родить ся паю! яю 
на долах? кро 



«ЧІ. звідки взнв ся млин, віз, кінь, , оюрипки 
і медвідь. 

Ісус Христбе ходи) со сьватьтм Петром шо земле і цау ча). льудий 

дбугі часьі. І прийшду раз У село, а зльгії- постави) мЛльш і пи злалії 

його шич, таку паличку, абкі зерно падало с коша. А Сус Христове цо- 

відійш: Пічб ть: ту рббиш? -- Та, диві, владиу йши мльш гег ці) ком, 
і не хбче пдгати збрио. -- Йа тотб зладжу, йли заворипдуй шиньі, о. 

Мовит: Йа ти завориндуйу, айбо ни звайу пок. -- Шок з Лубровь 

опийде лйсстьа. -- А тот собі зльій гада): До вбсепи, тай У вбсени 
упаде" чну Сує Христбс запа) паличку, тотб. почало калатали і по- 

чалі падати зерно У камінь. А він ста), тай мбвит: "Тай йа цьілий 

мльи постави) і йа ни міх шче тотб зладйти! | жать му. Али хбдит 

він кбло добровь, не оппадуйп лисьтьа; а вонб уперед, то падала ча: 

тіша гі днеська є кидринь. Али пан Біх так да), жебьі тотб не оппа- 

дало ибкьі сьвіта. Али віп дівит сьа раз, другий, не оппадуйи тотб, 
Увьа), шішбу, верти льіс, бий клиньцьі, бий цьвіїакьі хельїзньі, Він 

ньіслиї, же посушит весь льіс. Тотб сьа порозвивало, типбрка так га- 
лузьй віт самої земльі аж до верха. А Уно глаткб бьшо, хьба трохи 
ла вершку бвіла чатіна. І їзьау і У... сьа дольі слербкої зльй і диесь 
снола-тому па смеріцьцьі. Г мльн до днешпого дна це відобра, а цьібь 

притбяньість до млина майи і пиесь віп У млелньі сьілит, пек му. 
- Али Узьа) аробиу віз у хйтьі і зложи) гет красно, а ввітьагнути 

йак через двері? А Ісус Христбс с Петром Хвійшбоу: А шчб тьк аро- 
бпу ? -- Віз, дли ни мбжу с хать ввітьагнути. -- Шродай минь). -- 

о Узьаї і прода). -- Петрб мбвит: На шчо ти, Гбсподи, того? -- 0, треба, 
| буде льудьім, та будут йіхати! І Узьа) він, розьібраї по кблесу, вБінБіс 
она двір і зложи). Мовит дьітко: Та ци не міг йа сам си так розьібратії 
та зладити? --' Ісус Христбе мбвит: І ть бьі си колись сьі), йакбьс 

опе міг іти, І днесь, коли вісь квичить, тогди він на віз сьйде. 

Ро тбго коцьдй, та він піде. Таї ть колись си сьйдеш на цьбго. 

М 

Али Узьау. вробяу коньй, А Бох дау так, бьг не стойду кіць сах. 

І він Увьа), звйаза) па таку жилу меджи ногами, коцьй, дали кіць Сьй 

оУживи), іти не буде, бо зуйдзацьй. Ісус Христбе надьійшої с Шетрож, 

новит: Шчо тії зробйу ? -- Коньй, та не хоче йти. -- Ну, прода нень 
-- І десь 

нерйс Такій час прийле, жи йак сьйде ша копьй він, ТО Кішь утьіче 

У безвісти, же го нйхто не може Упердбти, диватого же віш ТО зробії): 

Мбит Петро: Гдеподи, та на шчо тобі кбиий ? -- Їй, Петро, то буді 
стьЇснрію льудьом. робити. Ростьйу тоту жй)ку і кінь пішбу. І ниебб Ко 

і СЛЬОВИ йш стушкії неджи ногами йак і вьі сьвідбмі. 



воші ше мали жадшого гблосу. А Сус рені мбвит: Продай мецьї тотьі 

скрипкь! Він продаї. Ісус Христе прорізау тоть окбньцьа і уже гблос. 

нйли. І шнесь черес тотб, де йниб йакд вугика Йи, там йи вохбта і мнбго 

сьа такіїх часьїї трафит, жи дакогб й айбйут при муайцьї, а то чбрес. 

тотб, жи віп йіх зробиу, тому Усе майи до них право. | 

Али трафиу сьа Ісус Христбо У млиньі іс Петрбя так гі жебрак. Я 

А ибльник Увидьіу: О йакісь дьідьі ту йдут. Чекадї, йа Ййіх чапуджу !| 

Вонії Увійшлі, а він зза дверий: Гу! І Пан Біг'повідат: Ідії ї льіс, і 

будбш медьведьом, тай будеш гурчати, пбкьІ сьвіта. 

Зап. в лютім, 1595 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Олек З 

Терлецького. - 

Паралелі: До млишагспор.: Драгоманов, Малор. преданія. Ст. іт, 
ч. 45. -- Чубипський, Трудм, І, ст. 104. ---До воза: Чубанський, 
Трудь, І, ст. 104--106. - До коня: Лріог хай. Т. У, 3, ст. 135. - . 
До медведя: Правда, 1868, ст. 48: Медвідь. -- Житє і "Слово, 1894, 
П, ст. 189, ч. 10: Відки взьали ся медвідь і базуля, -Дбідг міад. 
Т, У, 3, ст. 149--150. Т. УП, 3, ст. 107--108, ч. 9 Пт Х, 3, ст. 102, 
чи З10 ТУТ З Ст бі 1-9. 7. худ кот» 65, ч. 4. Драго- 
манов, Малор. предашія. Ст. 10--11. -- Ястребов, Матеріальш по отногр. 
поворос: края. Ст. 10. -- Аванасьевь, Народ. рус. легвеиль. Ст. ХІ. -- 
Чубписький, Трудь, І, ст. 50-51. -- Романовь, ІУБлорус. Сборник. 
1. ТУ. Ст.99. Ч. 17. (т. 168. Ч. 23. щ- Коїрего, РоКисіе. Т. ШІ. Ст. | 
141. ч. 3. -- Кедегомзкі, Плід Біаїогизкі, Т. І. Ч. 749--743. -- Шейнь, , 
Матеріаль. Т.П. Ст. 343--344. -- Добровольскій, «Сжолеп. отногр. 
сборшикь. Т. І. Ст. 288. Ч. 56. : 5 оо кн 

спі, обі скорше простили. ну апостоли за а ; 
переді йде, та сповирають на сьвіжі, що теплі паланаиці, 
слицку, бо веї страх які голодні, аж, аж з Не сацкержанн Пет 
одну, вкусив та зачав жиїкати, - 

-- Потре, каль що ти жиікаєщ ? - -- шитає нон З 

гкусшік цаланиці ца землю. У 
-- Най буде губа! - каже р о 

ока 



ті відки взяв ся млин, віз, вінь, срицам 

тої ОО медвідь. 

Ісус Христбе ходи) со сьватьтм Петром цо землі і маучй) льудий 

дбугі часні, І прийшбу раз ї село, а злькї- постави) мльш і пи зладиу 

його пич, таку патичку, абві зерно падало с коша. А Сус Христе по- 

відайц: Пічб ть ту робиш? -- Та, диві, влади) йих мльш гег ца) ком, 
і не хбче палати зерно. що Йа тотб зладжу, али заворицдуй мицьі. -- 

а Мбвит: Ша ти завориндуйу, айбо ни звайу цбкь. -- ШПокь з лубрбвь 

опаде зшоьтьз. -- А тот собі зльй гада): До вбсепи, тай У вбсени 

о Упаде. -- А Сус Христбе запа) паличку, тотб почало калатати і по- 

- чалб падати збрно У камінь. А він стаї, тай мбвит: "Гаї йа цьїльй 

МЛБІО постави) і йа ци міх шче тотб зладити! Ї жать лу. Али хбдиг 

він кбло добрбвь, не ошіадуйн лисьтьа; а вонб Уперед. то падала ча- 

-тіна гі днеська с кидриньі. Али пан Біх так да), жебіі тото не оппа- 
дало шдкь сьвіта. Али він дивит сьа раз, другий, пе опнадуйи тотб, 

-Узьаї, пішбу. вертй льіс, бий клйньцьі, бий цьвіакь жельїзшьі. Він 
ошріслиї, же посушит весь льіс. Тотб сьа порозвивато, типорка такб га- 

- лувьй віт самойі земльї аж до верха. А Уно глатке бьмло, хьщба тробхв 
па верше) бьла чатіна. І їзьау і У...) сьа дольі смербкої зльй і днесь 
оснола-тому па смеріцьцьі. І мльшн до днешного дица пе відобраї, а цьїбьі 
притбяньість до нлина майи і ниесь віп ) млььі сьілит. пек му. ля 

Али Узьа) зробиу віз у хатьі і зложиу гет красиб, а вБітьОгНу ти 
йак через двері ? А Ісус Христе с Петром Увійшої: А шчб ть аро- 
оби у? -- Віз, йли ни мбжу с хатьі вьітьагиути. -- Продай мицьїі. -- 
Узьаї і прода). -- Петрб мовит: На шчо ти, Господи, того? -- 0, треба, 

буде льудьім, та булут йіхати! І Узьа) він, розьібрау по кблесу, ввіньіс 

на двір і зложи). Мовит дьітко: Та ци не міг йа сам си так розьібрати 
, зладйти ? -- Ісус Христбе мбвит: Г ть бьі сп колись сьіу, йакбьс 
е міг іти, І днесь, коли вісь квичить, тогдії він на віз сьйде. 

Али Їзьау зробяу коцьд. А Бох дау так, бьі це стойау кіць сам. 

він. Їзвау, зйазаї на таку жилу меджи ногами, коцьй, йли кіць сьй 
живи), іти не (буде, бо зуйдзацьй. Ісус Христбо надьійшої с Шетром, 

не Шчо ть пров? - Кона, та не хбче реа і з НУ; продій мецьї 

грйс. такий час прі ло, жи йак сьйде па копьй віп, то кішь утьіче 
вісти, же го нйхто не може Упербги, дльатого же віц го зроби). 

у: Гбеподи, та на шчо тобі кбиий ? -- Їй, Потро, то буді 
обити, Ростьйу тоту жй)ку і кіць пішдУ. І шидсь ко- 

1 вбджи ногами йак і вм відомі 



скрипкь! Він продаї. є Хрноці ароріва) тотьі окіньцьв і. уже го 
мали. І шпесь черес тотб, де Йшиб йака музика Й, там йн вохбта і нні 
сьа такріх часьїУ трафит, жи дакого й вабйхт при кувйць, а то чбрес 

тотб, жи віп Йіх зробиу, тому Усв майн до них право. 

Али трафиу сьа Ісус Христбо у млиньі іс Пер так гі і жебрак 
А мельник Увійдьі: 0 Йакісь дьідві ту йдут. Чекай, йа йіх чапуджу 
Воші увійшлі, а він зза дверий: Гу! І Пан Біг 'повідат: Ід 2) ліс, 
будеш медьведьом, тай будеш гурчати, пбккі сьвіта. 

.«7 

Терлецького, 

Паралелі: До млицасцор.: подтовннов Малор, прехаціяй Си. 17, 
ч. 45. -- Чубипський, Трудм, І, ст. 104. - -- До воза: "Чубанський, а 
Труль, І, ст. 104--106. - До коня: 75ідг хай. Т. У, 3, ст. 135. -- | 
До хедведя: Правда, 1868, ст. 48: Медвідь. -- Жоте і "Олово, 1894, 
ї, ст 182, ч. 10: Відки взьали ся медвіль і зазуля. -- 7Бібг хчіад. | 
М. 3, ст. 149--150. Т. УП, 3, ст. 107--108, ч. 9. Т. ох, 3, ст. 109. 
ей Т. хіх мСт85 я реа 9. Т. ХУ, 3, ст. 65, ч. 4. -- Драго 
б Малор. предація. Ст. 10--11. 1 Ястребов, Матеріал п тпозтногр. 
поворос: края. Ст. 10. -- Аванасьевь, Народ. рус. легеидь. Ст. ХІ.-- | 
Чубипськой, Труд, І, ст. 50-51. -- Романов, Б'Блорус. Сборникв 
1. 1М. Ст.99. Ч. 17. Ст. 168. Ч. 23. -- Коїреге, РоКкисіе. Т. ЦІ. С: 
141. ч. 3.-- Гедегомзкі, Імд оцю Т. І. Ч. 742--743. -- 
Матеріаль. Т. П. Ст. 343--344.  Добровольокій, | Сколе 
сборшикь. Т. І. Ст. 988. Ч. 56. 

спі, о скорше простили, Тдут апостоли а нт а. Христос. 
переді йде, та сповирають на сьвіжі, що теплі паланиці, р цодикають 
слицку, бо веї страх які голодні; аж, аж а но свидоржав; ї тро; в 
одну, вкусив та зачав жиїкати, | З 5 

-- Потре, тро що; ти жиікаєш ? -о шитає ром Да 

кусшік палашіції на землю. 
-- Най буде куба м р каже хро | 



А Петро дивит ся на землю, пе вірить своїм очам: поред шим із 

жкусника хліба виросло несчислено багато ріжших губ та грибів. . 

-- Збирайте -- каже Христос до апостолів -- буде добра вечора, 

Зоря, 1895, ст. 03: Земли в ліодовій вірі, Д. Лепкого. 

Паралваї : Удіог міад. Т. УІ. Ст. 956. 2 а Ь 3, ст. Т6, ч. 165.-- 
. Бтиографічний Збірник. Т. ШІ Ст. 69--70, -- В. Мбтсоуа, МА. 

год. Басіогку а роубзб. Т. Ш. Ст. 997-- б -- М/ізіа. Т. ЇХ. Ст, 
102- 103. Ч. ХІ. -- Роіасхек, МУіе5 Видама. Ст. 91. -- Ім. Т. П. 
Ст. 19--90. - 

- 43. Звідни взяли ся пчоми. 

То як Ісус Христос ходив шо світі з апостолами, то зразу апо- 

столи це могли привикнути. Шрості люде були. То сьвятий Петро все 
каже: Господи, я голодний! А Ісус Христос сам пе їв нічого, то все 

тілько сі всьніхає. А далі як Цетро заснув, Ісус Христос узяв тай 
виймив їв цього телеса тай повісив, ца грушку. Шетро (пробудив ся, 
встав тай дивує ся, що анї разу не чує голоду. Аж по якімось часі 
ідут вони знов попри тоту грушку, а на тій грушці великий рій пчіл, 

--Шетро питає: Господи, а то що таке? -- А Ісус Христос каже: Петра, 
та не пізнаєш ? Таже то твої телеса. Ти без них маєш вигоду, а пчоли 

з них будут Богу на славу і людям на пожиток. 

ЗКитє і Слово, 1894, І, ст. 181. 

і Й 

2. 

14. р адувсвний помийник. 

с і до тьх поній додавйти Як торальни; йакбсв тотб спалиу, і на- 
віз го буку. малбикоу. Т днесь У горах назьівайут Йі палбико). І такій 

28 збу льудьом. коштовати, піти ї пьуди почали пити. п йидоп таквій 



назьівйут трунок загоріу ка" , бо в цьій сьа оціаці п од 

Зап. в лютім, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Оліщака | ||| 

Терлецького. 
; а 

ДЕ як згорів ,На". 

А. Горівка, то чортьівський напиток! Не люде йі завели! ся 

Був собі чорт ,Ка",а вій варив той трунок. Раз якось захотвіло | 

сьі сьвєтим апостолам, покровенькам Шетрови і Шавлови йійі закошту- 

вати.. Прийшли воши до некла. А там той трунок так варит сьі та-ки- 

пит!,, Попросили апостоли якогось антипка по кватирцьі того трупку. 

Аптипко дав йім. Але як вчув сам люципер той ,Ка" про то, як пе 

скочив у той котел з тим трунком тай там згорів. А антиики зараз 

в плач тай желували: згорів-ка, згорів-ка... тай відти пішла назва 

горівка. 

Зап. в грудпи, 1893 р. від П. Петрова в Дрогобичи Волод. Левинський). 

Паралелі: Драгомацов, Малор. преланія. Ст. 17--18. -- Чубин- 
ський, "Грудь, «І, ст. 43--44 і 109. -- СПіл5кі, Вараго роїзкі. Т. ШІ. 
Ст. 211--915. -- Байки небьілиці. Коломьія, 1880. Ст. 25--27. 

76. Від чого названа горівна? 

Б. Ишо) сьватий о пз Йсусом Христом, атам льйбли у ййдньі 
фабрицьі варили трупок. Сьватьй Петро повідат: , Пане, йа там піду, 
што там йист», -- А Христос му повідат: ,Не ход, Петре!З -- А він ч- 
му повідат: , Піду лаку, пане, буду йа видві), што там йнст". -- Гвб- 3 
шо) там, дали му порційу того трунку. М вити), пославувауо. зуп на- 
пи) сьа. Потьім кава) сббі дати другу порційу. Йак вБши) другу, каз 

зау сой дати ш третьу. Шотдну хбче піти, бо Христос сьа му не кава) 

бавити, А тбтьи дьйбли зорвали з ньдбго капольух: -- шЗапуат, што-с. | 

кіза) ! Штбеме ти йдну ту дали, то дармо, а дві то залуаті!". -- Петро 

б нау найакьх грбший, -- то сьо тпм забдульа), обо: ні нау чем за- З 
пуатити. (Й гльа тбго тбпер Жкідь, йак нб ма чн: запуаліти,. то зараз 
Жид зиймат капдльух). Але фхбдит там цо Петра Христос, -- а най- 
старшому чортови бо шибно ,Кає, што бкуа його фабрика.  Щ йак 
отвбрюу Христос двері, йак го льбздрії Ка, п фетрішму ср. Фпау до 
кітла до тбго трушку, де сьа варпу, п там згоріу Ка. Й їльато г 

зб цим там йойчали й тьі фабраци сне же: 
і 



Паралелі: Ютногр. Збірник. НГ. Ст. 63. -- Романов, Білорус. 

«Сборник». Т. ТУ. Ст. 11. Ч. 4.-- Добровольскій, Смолен. отногр, сбор- 
никв. Т. І, Ст. 283--984. Ч. 48--49. -- Коїрего, Кгакомзкіс, Т, ПІ. 

Ст.. 169--171. 

Ве 11. Звідки взяла ся табака і люльни? 

о 

А. Чортова мама Умерла, Посходіли. сьи льуди до нейі, йак авйкло 
до умерцьй (то було на вимлі), тай сидьйт тихо, пший ньічб. А чорт 

сан прихбдит, кажи: Чикайти, йа вам злагоджу, аби ви дурно ни си- 

дьіми! -- Тай узьну, )тер табаки, да) кбжлому поньухати, тай кажи: 
Плачти за нойо) мавоу! -- Йак кождий поць(ха), тай зачину плакати 

за чдртової мазої. А Христос прихбдит на то10, тай дівит сь, жи 
онй плачут; кажи: Чикайти, йа вам дам по таке! Узьпу, поробиу льуль- 

типер хлопи йак курут, тай пльуйут. 

Зап. в вересни, 1892 р. в Пужпиках, Бучацького пов. від тата Михайла, 

Паралелі: Житє і Слово, Т. ПІ. Ст. 374: Табака і тютюп. -- 
Зоря, 1987, ст. 44, Чорт, Д. Лепкого. -- КЕтногр. Збірник. Т. У. Ст. 
169--170, ч. 25. -- 7(акд Ргаба, 1891, ч. 44. Ст. 529. -- Гріпченко, 

7 бОтногр. Матеріаль. Т. І. Ст. 10. Ч. 17. -- Манжура, Сказки, Ст, 144-- 
145. -- Харьковскій Сборпикв, УПІ, ст. 310. -- Кіев. Стариша, 1890, 
ки. 7, ст. 326--329; 1893, кп.-3, ст. 547--548; 1888, кп. 4, ст. 20. 

78. Тютюн і табана. 

- Б. Унерла чортьйкови міма, а льудо сьи посходпли, тай аньі кажії, 
-. , 9 -- , ' , ФР " 7 у 3 г: АХ ньіхто не хбЧе за йего хдажоу плакати. А він натер табаки і давду 
7 ; , . ее , , - , , Й є дьудем ньухати, аби йім поставали сьльбзи У вочех, аби плакали за 

. курили тай при тьім і харкали; то сьи тйчило, же па його маму. 

. (Зап, в цьвітни 1897, від Тимка Грипишяного в Пужпикох, Бучадького пов. 

Паралелі: Драгонанов, Малор. парод. пред. и разок. Ск. 8: 
Черти п табачники. -- Добровольскій, Сколен. отпогр. сборпикт. Ст. 
282. Ч. 47: Атчаво ета слиза котитца из глаза, якт табакт шоханит ? 

(Ст, 23. Ч. 19: 
72 

ки, тай дау йім закурити, тай кажи: Пльуйти на чбртову маму. "Тому 

-- - Його вдмоу. А надьійшоу пан Біг і подава) льудем льулькі. А льуди 

- Па чортавьій матки плачимь. -- Ромаповь, Біблорус. Сборпикт. Т. ІМ. 

| 
і 
і 



о у о 

79. Звідки взяв ся огонь у юремені? 

З почиткі сьвіта то ни було вогньу. Аж йак согрішили ангбли 

і пішли до пекла, то вйдумали йиго там, аби було У чім пражити гріш- 

цьі душі, А йак стйли ходиги цо сьвітьі Христос с Питрбм тай видьі- 

ли, жи льудьом зле биз вогньу, Али йдут они раз, диуйи сь, а чорт 

лаклаї собі вогонь коло дорбги, тай грійп сьи. Посьідали си они коло 

него, балакайут. ЗА. Патрб ма) с соббу палицьу, тай постави) йі на | 

вогонь. Йак зачила горіти, а він зьірвау сьи тай зачиу Утьікати, жиби | 

занбсти трбхи вогиьу льудьом. Али чорт такі ни дурний, зачиу лапати 

Питра тай кричити: Віддай вогонь, на шчос Украї? -- Йак Уже нау 
Питра зловити, а Христбс крикнуї: Удар палициї У камінь! -- Питрб 
Удари і хоць чорт відобра) у него палицьу, то вогбнь У камини ли- | 

ши) сьи, А той камінь -- то кремінь. Тогдй Христбс показа) льудьом, 
йак сьи креіши с креміньи вогопь і віт тогдії майут уже льуди вогньу, 
кілько хотьй. 

Зап. від брата Гілярка, 1897 р. в Пужниках, Бучацького пов. 

Паралелі: Чубинський, Трудь. Ст. 43, 45 і 46. 

80. Чому діти не одна до рому 

Йак Христбе ходи) по сьвітьі, тай прийшої до жінки, шчо жа | 
налу дитйну тай окавду йй, но датіну перекинула бос а я он 

порокйнула і тому і З "уні і бли І так до кбждоїі. 
| ходи) і кбжда го послухала і кбжло, лиш Зобдит ог, одно 

Царалелі: п о зд п І, ст п 
боног о бори А що ст. 118. М, 31. 



81. Чому люди не знають часу омерти? 

А. Сус Христбо даї, жи льуде знали, пбкві жити будут. Тай 

.йидного разу йде ісь сьватвім  Петрбим, а чоловік горбдит і затьїсуйн 

кільа на оба бокві. А Петрі сьа пьітат: На шчо тьі так, чоловіче, на 

оба бок ватьісуйни ? -- Ба на шчо? Буду умирати гпеть, а дьітішча, 

наль вьістанут і хтб ним пак загорбдат? Навіть це годпо буді кії | 
затесдти. А йа теперь позатьісуйу і йак пльіт підогиййш, а вон си 

ооббрнут другим ббком. Ну, лишили тбго, йлут даль. Надвібали дру- 

гого, горбдит сахо: То Йаку галуву переплетб, то корч йакбій вкітше 

йальіуцьбвкій і бодача шече, так нійак плете. Швітат сьа Сус Христос 

тбго: А чому ть так нийак горбдиш? -- 0! до мейі смбрти будб. На 

чуджі льіти не хбче мп сьа робити льіпше, а то струпо того, жи сьа 

Ужениу до Удбвьі, та дьіти ни йшгб. То так внау, жи Умпрати ни за- 

дбугьій час і: Меньі буде пбти! -- А Ісус Христбе повідат Петрови: 
Петре! Так зле. Так бь робити, абві ни зна) нпйхто, пок буде жити, 
Бо ни йпден Ужевйу бьт сьа на чуджі дьітп і заста) бьі майшйток і міг- 
бі збьіти гет, йадк бьізнау, жи умре гет, а нім бьі сьа шич не лишіло! 

- 1 віт того часу, коли Бог смерть пришле, тогдві чоловік Уумпрат. 

Зап. в марті, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов: від Гриця Оліщака 

"Терлецького. є 

82. Чому люди не знають, коли пімруть? 

а п, Б. Колись люди знали, коли хто буди вмирати, і булиб до нипіка 

знали, шоб ни Йден хлоп дурний. 

Їде сибі раз Пан-Біг, а хлоп стави хату з либоди, -- ,А шо ти 
-- робиш2є -- питає Пан-Біг. -- ,Хату ставлює -- кажи хлоп. -- Та 

8 либоди 25 -- питає Пан-Біг. ,А шо, кажи хлоп, ца шо мині ліпша? 
Таж воша навіть року ни постойи -- кажи Пан-Біг. -- А хлоп кажи: 
»Мині ни треба хати на цілий рік, бо я вза пів року маю вмерти, па- 

 шозж шині ліпшої хати", ,А так, мудрогелю, кажи Бог, почкай, типер 
сни будити знати, коли хто вире, бо на сьвіті ніп ни буди, анї хати, айї 
с спла, ані дот і вої будут яунюдаиі Тей від тоді вже ніхто ШИ зпайи, 

коли рве З 
72 



Паралелі: 7ріог хуад. Т. ХУ, 3. Ст. 268. Ч: 2. -- Романовь, 
Б'лор. Сборникь. Т. ТУ. Ст. 178. ч, 36. -- Кедегохузкі, Ід. фіа/о- 
гозкі., Т. 1. Ч. 790. -- Шейнь, Матеріалк. Т. П. Ст. 399. 

83. Чи знали люди час смерти? З 

В. Кождому чоловікови наперед призначено, якою смертю має 

"внерти, Як йому призначено втонути, то аби весь вік на нечи сидів, а 

таки прийде така година, що він утоне. 

Давно люде наперед знали, коли хто вире. То вже такий ні за 

що не дбав. Іде раз Пан Біг по під ліс, а там хата, а з хати вийшов ХУДІ 

чоловік, запалив ліс тай поставив до того огню горнець з водою, щоб Ху 

загріла ся. САМ 
-- А ти що робиш? -- питає Пан Біг. е і З 
-- Та от воду грію. і | о зн 

-- Та це можеш урубати дерева, а зараз мусиш весь ліс палити 2 

-- Й, та міці байдуже, я й так завтра маю вмерти, -- мовить 

чоловік. і 

-- Б, коли так, то не виреш, -- мовив Пан-Біг -- і не будеш на 

перед знати своєї смерти. По якімсь часі іде Пан-Біг знов тою доро- 

гою і бачить того самого чоловіка, а він в'орав те місце, де був ліс 
івгорів і сіє жолуди. й 

-- А що ти, чоловіче, робиш? 

-- Та жолудь сію. 
.  -- Та на що)? 

-- Ло буде. 

-- Алеж ти вже старші, ти його й не побачиш, не то що. 

-- А хто знає. А пе побачу я, то побачуть мої діти і внуки. 

| -- А видиш, -- мовить Цан Біг, -- як то добре, що? ти овобі 
. смерти паперед не знаєш, 

Етногр. Збірник. Т. У..Ст, 139--190. 

84. Чому кінь таний ненаситний ? 

Як Христіс ходив по оьвіті, прийшов рав над ріку. Воді біла, З 
тогдії зібрала, тому він ще міг через ню перейти, Вже хотів вертіти с об 
аж дівит сб, а ту пасб св кіць. -- поради мені на другий бік! я 
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каже Христбс до него. -- Я ще голбдний -- каже кішь. -- Христів 

розиївав сє тай заклєв: Абис їв до кінцє віку і абис не паїв сє піко- 
ли! -- Тому тепер кінь все їсть і їсть і ніколи не наситит сє, 

Зап. в Григорові, Бучацького пов. 1890 р. 

Паралелі: 2рібг міад. Т. П, 3. Ст. 38. Ч. 1. -- Тамже, УП, 3. 
Ст. 108. Ч. 3. -- Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 109. Ч. 16. Тут 
кінь ненаситний тому, що його прокляла Богородиця за те, що він ви- 
тягав сіно з під Христа, коли віц лежав у яслах.-- Чубинськой, Тру- 
дь, І. Ст. 49. -- Аванасьевь, Народ. рус. легендь. Ст. Х. 

85. Звідки взяла ся собака? 

Йак Христбс ходи) по зимлий с Питрби, то йшли вонй раз бис 
сило, а дьіти бавали сьи на улици зайайцьш. А той, шчо буу хбртом, 
зачиу бічи за Христом тай гаукати. Христбе розалбстоу сьи тай про- 
кльну тбго хлбпцьн: Жибис гаука) доки сьвіга! -- І є тбго хлоццьи 
зробиу сьи пес. 

Зап. 1897 р в Пужниках, Бучацького пов. від брата Філька. 

- Шаралєлі: Чубинський, Трудь, І. Ст. 59--53.-- Романовь, Біло). 
Сборникь. Т. ТУ. Ст. 168. Ч. 24. 

86. Звідки взяла ся малпа? 

Йак Христбо ходи по сьвітьі, то йиден чоловік вильіз на дуба 
і хотьі) йигб звітти настрашити. Али Христбс йиго зобачиу тай сказ): 
Будеш жи так лазити по деревах, дбки сьвіта тай сбнцьи! І с тбто чо- 
ловіка зробила сьи мдлпа і лазит Усе віт тбгди по деревах. 

Зап. 1897 у. в Пужниках, Бучацького пов. від Тимка Гринишиного. 

Паралелі: Чубинський, Трудь, І. Ст. 50. 

87. Черепахи. 

СА. Рас ішла Матка Богка с Сусом Христом чирис ріку та Йі риби 
овусали. А Матка Боска прокльнла ті риби і з цих сьи зробили чи- 

« 
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Зап. в Будзанові, Теребовельського пов. від Кучиравої Гануєсї 0. Деревянка. 

Паралелі: Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 10, ч. 31. Тут чере- 
паха повстала з печеної курки, яку скупа донька укрила була перед 
малірю, що прийшла до неї в гостину. -- "Тамже, ст. 386--387: Тут 
черепаха повстала з вареників, укритих скупарем перед старцем. -- 
Ястребовь, Матеріаль. Ст. 20: Тут перемінена в черепаху жінка, що 
сховала ся перед Христом. -- Чубинський, Труль, І. Ст. 66. 

88. Заюлянта риба. 

Б. Матка-Боска с Сусом Христом шла бис воду. Розмавійли си, 

жи дужи рибу роздоптуйут. Вона кажи: ,Божи, Божи, випиши той ри- 

биє, І тогди кажи Сус Христос: Вже нима половини тойі риби, вже в 

купках -- вопа вже закльита. С того йи чирипахи. 

Зап. від сестри Одьиськи в Будзапові, 0. Деревянка. 

89. Чому рак має в заді очи 

Раз брив Христос черев воду, став на рака і притиснув єго. А 
тогди ще рак мав з переду очи. Розгиїваний, крикнув до Христа: Як 
ти йдеш? Де маєш очи, що стаєш на мене, чи не в гузпци?-- А Хри- 
стос каже: За тото, що так до мене говориш, будеш мати від нині очи 

в гузици, а не в голові! -- І так ся стало і тому тепер так рак ви- 
глядає. 

Зап. в Григорові, Бучацького пов. 1990 р. 

Паралелі: /ріог хуіад. 7. УП, 3. Ст. 115. Ч. 29--30. -- Драго- 
мацов, Малор. преданія. Ст. 13. Ч. 36. -- Ястребовв, Матеріальк. Ст, 
20. -- Ромашовь, ББлор. Сборнпикь. Т. ТУ. Ст. 168. Ч. 91. -- Кеде- 
гом/Зкі, Дай ріаїогазкі, 1. І. (Ст. 175. Ч. 5179. - ( с сонннни 

м 

/90. Чому тепер колос малий ? | | 
- Р п Ь усай 

А. Коли Їсус Христос по сьвіті ходив, зайшов | ав до бо 
тота з під дитпу збіжєм збирала і на гній виносила 

" 
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У) що богачка сьвіжого хлібці це шіцує, засумував сі, тай каже: ,Не буде 

від тепер на стеблі зерна, лиш голе стебло!" А Матішка Божа взяла 

в руки тай стала Спина свого просити: »Сину мій дорогий, сину мій лю. | 

бий, най хоть тілько лишить сі зерна, кілько я в кулак взяла і пай то 

буде для пса і кота! А Ісус Христос каже: ,Ну то най уже й так 

будеє. А по при пса і кота люде до нині годують сі. 

Зап. в Перевізци, Калуського пов. 1570 р. 

Паралелі: Шейнь, Матеріаль. Т. П. Ст. 355 - 360. -- Доброводь- 
скій, Смолен. зтногр. сборникь. Т. І. Ст. 289--290. Ч. 58--59, -- 
Хоууозіеїзкі, Бад шКгаїлякі. Т. П. Ст. 14--15. 

91. Нкий був юолись колос? 

Б. Йак Христбе ходії по сьвітьі, то жйго і пшинйцьй ни роділо 
сьн таке, йак типерички, дали кблос буї віт вимльі аж до вирха, Хри- 
стбс хтьіу нарід покарати, тай зачиу ссувати кблос. Али сьвитий Пи- 
тро злапаїу Христа за руку, тай кажи: Господи, лиші хоть дльа пса 

Р і кота. -- Христбс виплосердпу сьп тай лишпу. Тому колосбк типер 
такій за дбугий, йак рука, а ми йішо тотб, шчо шебви і котбви, 

б ; . Зап. в січни, 1895 р. в Пужниках, Бучацького пов. від тата Михайла. 

Рх 4 Паралелі: Драгомановь, Малорусскія народнья преданія и равска- 
зв. Ст. 14. Хлібивій колос». 

92. ,Для пса і кота. 

В. Ходиу Ісус Христос сь сьватьім Петром по землі і зайшли до 
йидного чоловіка. Дьітйна піс..а сьа, а вона Узьала, тота жінка, па- 

-  линйцьу, звігнула У двбйи, -- жйтну -- і Їзьала тотб г.б і ввіцесла 
на дьвір. А Сус Христос тотб увйдьії і думат собі: Б, треба бь 

(в вами йиначе робити, коли вьі пе шануйите. Бо вонб бкіло тогдьі во- 
 ЛОть ії кблос от сймойі звиль, І Пап Біх вийшо) с Петрбм меджи 
сьіУубу і почаї вивікдти від земльї гот, абіл не бро хльіба жодного, кой 
льуди не шануйут. А Петро хбпну жибнгу: Гбоподи, лишй хоць на КО». 
ста та на пса, бо тотб нич не зндйи! І нь дивськова с того )сьі 
жийнио. || | 
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Зап. в марті, 1899 р. у Мпанци, Старосамбірського пов. від Гриця Олію. 

Терлецького. 

Паралелі : 7ібг улад. Т. ПІ, 3. Ст. 93. -т МІ, 3. Ст. 391. -- 
. ХІ, 3. бт.163, чо .пікстао20; ту ХШ, 3. Ст. 191.-- Т. ЗОН 
я. 973, ч. 9. -- Зоря, 1887. Ст. 95 --- Зоря, 1895. Ст. 53. 
по Народ. рус. легенди. Ст. УПІ. -- Терещенко, Бить русі 
парода. У. Ст. 48. -- Стітт, Кіпдег- под Напяпійгсреп. Т.Щ. Ст. 368. 
Ч. 194: Ріе Когайбге. -- Чубинський, Трудь, І. Ст. 156. -- Етвогр. 

Збірник. Т. У. Ст. 89. Ч. 17. -- Рошановь. ББлор. Сборникь. Т. Ш. 
Ст. 169--170. -- Кедегомзкі, Глід Біаїогцзкі. Т. 1. Ст. 170. Ч. 545-- | 

548. -- Коїреге, Кгакомузків, Т. ШІ. Ст. 7. -- М/азіїемузкі, Уасодпе. 
Ст. 98. -- УМізіа. Т. І. Ст. 143. 

93. Чому каміне не росте? 

Каміньп то перши рослб так йак гриби, абб шчо. Тай було би 

росло й до тепер, йак би ни Христбс. Він йак ходу по сьвітьі тай 

йшої рав дорбгої тай Ударву ,сьи Її палиц, йли так, жи гет розбиу на | 

прах, аш пізур зльів. Чуйп він, а то такої дужи болят. Тай тогалії за- 

яльйу каміньшп: Жиби ви більши ни росло! І Уже віт тбго чису каміньш 

ни росте. 

Зап. 1897 р. в Пужниках, Бучацького пов. від сестри Анни. 

Паралелі: Романовь, Білор. Сборникь. Т. ІМ. Ст. 170. Ч. па - 
Кедегохузкі, Іл РіаїогизКі. Т. І. Ст. 165, Ч. 511. - Рай 

. 

94. Чому ксєндвам не вільно зженити ся? 

То Сус Христбс повідду, жибкі прийшлії порадити сва, йак брати. 5 
у сьльубу. Йіде ксьшиде наш і польцькій, фли надибаї сьа хлоп. Де в 
йідите ? -- До Цана Бога спетати сьа, йак сьльубу брати, І а її 
з вами, хлоп, -- Надібау сьа жд: І йа йду 8 вамц. Али принца 
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знати, пкітат сьа: А йак бі тота унерла, ци хбжбь другу Увьалі 9 

Та мож! -- А він ввійшої ва поріг і гадат сп: Йакбь Умерли і дві, ци 

нОжбБІ трету їзьати? -- Но, шчо хоч? -- Йакбьї Умерли дві, Гбоподи, 
ци мбжбь Увьати трету? -- Мож і трету і четверту. -- Ввійшли на 
двір Усьі, а жпд мовит: Ну, ньіурбку, пьтали ВБІ Сьа за мбне? - 
"Шктали. Вільно тобі дебудь і на сьмітьу. Ниесь тому жидьі берут 1 на 

сьніть) сьльуб, дебудь. Тишерь хлопу вільно і штирп рази сьа жену- 
ти, а ксьпндзу раз. Шбльцькому не мбжна й йпдиойї брати, хьіба, ко- 
ханку. 

Зап. в лютім, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Оді. 

щака Терлецького. 

95. Чому попам усе мало? 

Йак ходи) Бог по зпилі і навіджау льудий -- і ходи) сьвитий 
Питрб і Пауло. А захорувала йидна Удовицьи. І післау Бох трох сьвит- 
цьіу до тбйі Удовицьі, шчоби йі приготовили на смерть. На свойім місци 
то Бох післа) ксьбндза, а сам сьп лиши) У дома. І да) йім Усьі три 
по торбі гроший і росказаду йім, шчоби каждий свбйу торбу віддау удо- 
вици. А сьвитий Питрб і Паулб свойі подавали гроші, а ксьонц свої 
ни да). Затрима) У сбби і казйу ло двох сьвитцьіу, шчо сьи на дорб- 
зьі подьілимо. Йак виртали вітти і зачну йіх дьілити, й вонй ни хтьіли 
брати. А йак повирнулп до дбму, зачиу йіх Бох куждого з восббна пи- 

стати: Ти, сьвитий Петри, дау свбйі гроші? А, ти Паули, да) свої 
грбші? Пауло й Питро вітзивайут сьп: Да)! -- А ти, ксьбидви, да) 
свойі грбші? -- А ксьонц сьи ви вітанвайи, -- А Бог до ксьбидза: 
А видиш, раби, ни мбжиш сьи найісти, покриуди) йис Удовіщьу! Буде 
на вас нарід робота) пбки сьвіта і соцьцьи! "Гак на вас буде йти, йак 

мить") будб мести і ньігди сьи пи найіствб пдки сьвіта і сбньцьй! -- 
Тай типер ксьондай усе кричут, шчо йім мало тай мало. 

Зап. в цьвітли 1897 ор. від Тимка Гринишипого в Пужниках, Бучацького 
повіта. 

-1) Заверуха, 



95. Ненаситний піп. 

Раз ішов Господь Бог з сьвєтими Петром і Павлом в день вели- 

кодних сьвєт, дивлєт сп, а піп оре. -- Питає си єго Господь Бог: Ти 
чо в такий сьвєтий день та до того ше і духовний та вореш? -- Піп З 

єму на се каже: Господи, даруй шені, я так тогід аробив, шо в вели- | 

кодні сьвєта орав, та мені тілько богато хліба сп вродило, шо я віддав Зб 

моїх 80 доньок -- та ше лишило мені си 30 хлопців -- та хотів би їх | |/ 

поженити в осени. -- Ю! братчеку мій, каже Бог до попа -- я тобі тогід У 

вібачєв і вродив тілько хліба, шо ти міг не лише тих 30 доньок відати, 

але і тих 30 синів вженити, але ти, братчеку, як виджу, то ти як кож- 

дий піп ненаїджений, і не дбаєш, шо гріх і в таки вилпки сьвєтО во- жи 

реш -- абись знав, шо сего року нічо тобі не вроджу і з голоду зд 

виреш. -- І так Бог зробив. 

Зап, 1901 р. в Довгополи, Косівського пов., від Анни Тоневич 0. Галевич. 

97. Богач не лише бідного, але й Бога не 
хоче знати. 

Було трох братів, два були богачі, а оден був дуже бідний. Але 
як ходив ше, сьвєтив би си, Бог по сьвіті, поступив рав зі сьвєтим Пе- | 
тром до більшого (старшого) брата і просив си на ніч, а тот брат то- | 4/4 
годи клав хату, - тай Господь Бог каже до него: , Боже помагай 5 -- і 

А він на се Богови відповів. Мені що з Твого помаганя ? І ще почев 

лихословити Богови. Бог тоді каже до сьвєтого Петра: Ходім дальше 

Петре! І прийшли до меньшого (середущого) брата тай також просили 
си в него на ніч. -- "Та він их прийшив на ніч, але в ночі стала си 
в сій хаті прєчка (пригода), а то курка знесла єйце і вбила. "Тоді тот 
богач зачєв ляхкати на Бога і сьвєтого Петра, що то через них єйце 
вбило сп, бо вк би вони були не ночювали, то єйще було би си не вбило -- 
і вігнав такє їх в ночі в хати. Йдут вони до найменьшого (найнолод- 
шого) бідного брата. -- Приходєт, а він кладе бухню (бухня то 

є дуже з дешевого матеріялу і мала зв не докіньчанни дахом хата 
і Поклошили си єму, поздоровили єго -- а він їх файно прийнив, поха 
| чьовав, ва шо Господь Бог, сьвєтив бі си, поблагословив. бідного ха 
| і він від сего чесу зачєв богаліти - - а" богачів братів. Бог. 

маєтке. : - 
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98. Христос, Петро і підкова. 

Йшо) Христбе с Питрбм дорбгої тай Увидьів кіцьоку піткову, 
Підойнй Пбтри! -- кажи до него. -- А зиньі на їакбго чорта піт- 

кбви? -- вітповії Питрб тай цішбу даль). -- Христбе підвьїіс піткову, 
а йак йшоу пбпри кузьньу тай прода) ковалеви і купу за тотьі гріші 
чиришень. Йдут вонії даль, вийшли за сило, сбици так праипікайп, Пи- 
трови так хбчи сьи водії, а ту ньігде цьі крапльі. -- Йой, йак йа би 

па)! -- кажи Патрд. -- Христос ни вітпові) пьічо, лише зачиу кидати 
по йидньі черешна на збмльу. Цитро йшої за шим тай абирау. Як уже 
викидау Усьі чирбшньі -- Христбо -- тай кажи до Шитра: Видиш, 
Петри, ни хтьії йшс раз вьігнути сь за піткової, то мусьії Йше зги- 
нати сьп тьйлько разьії за чпрешньшни! -- Шитро пізнау, що Бог за- 
жиртува) си так з него, йли лише пошкробаї сьп тай пішбу, бо ши маї 

шчо казати. 

Зап. в маю, 1897 р. в Пужниках, Бучацького пов., від брата Гілярка. 

Паралелі: Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 194, ч. 22. -- Штно- 
Граф. Збірник. Т. ПІ. Ст. 69, ч. 99, 3. -- УМізіа. Т. ІХ. Ст. 116-- 
117: Гесіепда о 5. Ріоїгое і родКоміе. -- Макесгуаїу апіг. агер. 
пеКОРеПРУ ТО ст.151: 

99. Як сьв. Петро був Богом. 

А. Коли Христос жив іще на сім сьвіті і ходив із своїми апосто- 

лами проповідати слово боже, сказав раз до нього сьв. Петро: Як то 
багато біди на сім сьвіті. Як би я був Богом, то було би далеко ліпше! -- 

- Коли хочеш того, то я позваляю тобі бути один день Богом -- відповів 
Христос. -- Сьв. Петро утішив ся тим дуже, але його радість не була 
довга. Коли йшов із Христом, почув, як мати виправяла свого малого 
синка на друге село і прощаючись із ним, сказала: Най тебе Бог про- 
вадять, сину | -- Тогди сказав Христос до Петра: Ну, Петре, ти топер 
Бог, веди його! -- І Петро мусів відвести хлопця па друге село. Ледвиї 
вернув, а тут кличут уже Його до суду, де хтось грисягав і прикликав 
Бога па сьвідка. Петро побіг до суду, аби бути сьвідком. Лише вийшов 
їз суду, дивить ся, веде баба кову на пасовиско. ШВивола, пустила, тай 
каже: Най тебе Бог стереже і приведе щасливо до дому! -- Петро 

, мусів їти пасти кову, та се ще було пів біди, але коли прийшло гиати 

її до жому, то вже не'міг дати собі ради. ШНадер ся добро по корчах 



та скалах, заки пригпав її. Змучеший, облитий потом, упав Христови до 

ціг і просив, аби скипув із цього ярмо, шаложепе рано; він уже пабі- 

див ся до волі і не хоче бути більше Богом. Христос посварив його 

трохи, а потому сказав: Памятай, Петре, не треба пробувати Бога 

ії жадати від нього того, до чого чоловік неспосібний і не має спл. -- 

Петро вислухав слів Христа і вже більше не хотів пробувати Бога. 

Зап, пезвісно де і ким. Друковано в ,Галичанині". 

Паралелі: Аванасьевь, Народ. рус. легендь. Ст. ХХ Х--ХХХІ. -- 
МУепліє,  УУезізіамізспег Магспепісіаї. Ст. 89-90. -- Романов», 
Б'лор. Сборникь. Т. ГУ. Ст. 184-- 186. 

100. Божий коваль. і А 

Б. В однім селі жив собі такий коваль, що від нікого за жадну С 

роботу платиї це брав. Бувало зробить що кому, а той питає: ,Що вам 

за роботу палежить ся 2Є ,НічогоЄ, каже коваль, ,Бог мині заплатить". 

І всї люди вже його знали і за яку роботу, то казали йому: ,Хай вам Зм 

Бог заплатить", і прозвали його ,божим ковалем". 5 зн 

Жив він так досить довго, аж нарешті прийшла смерть і він ужер. са 

Приходи він до неба, аж там сьвятий Шетро до него: ,дА тиж чого 

тут?: -- А він каже: ,Таж я вмер, то де піду?" покажіть мині. Аж 
коли він диви-ця, а там напротив него сидить Бог на (зодотім троні 
і киває до цього пальцем; себто, ходи до мене. Підійшов коваль, упав 

до землі і лежить, а Бог каже: , Вставай, не бій ся і приступай до 
мецеч. Встав віш, приступив, а Бог його питає: ,Ну, ковалю, скажи 

мипі, що ти хочеш за те, що ти ціле своє житє за роботу нічого не 
брав, лиш казав: ,мині Бог заплатить". Скажи, якої запцлати за се ба- 

жаєш від мепе, а вов тобі дам, щоб навіть не знать що було". о 

Зрадів коваль, як почув се і став думати, щоб тут жадати ? Якої 
заплати ? Подумав, подумав, а Далі й каже: , Нічого, Господи, не хочу, 
тілько хоть оденп день посидіти на Твоїм троні". ,Добре", каже Бог, З 
зсідай, тілько щобцсь вспдів, а як не вспдиш, біда тобі буде". Ви 

4 щов Бог в трону тай пішов собі у раї на опацер, а коваль чим скорш | 
з утіхою па трон. Ледво тілько сів на цім, аж тут цілий сьвіт 
шим роскрив ся як на долоні, все наче перед самим носом, Все 
зараз зобачив, що дів-щя ща цілім сьвіті: на венлі, у землі, у морі, в зенді 
і скрізь, бачив усе кожну людину, кожне  найменче сотворін 
роздивляти ся, дивить ся: там ден другого дода йодок 

, 



«Я КРБ. ЯР 
ПОМЕР 

ва 

І вже не міг далі всидіти, лиш хтів крикнути, як рідший син пробив 

ножем батька, але Бог сказав йому: ,Не сьмієш й пари зв рота пустити, 

сиди тихо та диви ся. Дивить ся він, аж приходи до бідної вдови ста- 

| рий дід жебрущий, і проси милостині, а та виймає остатнього сухара, 
о котрого навіть перед дітьми голодними була сховала і дала йому. опа 

б пішла на роботу, а лід вернув ся і підпалив її хату, і в хаті вої діту 
згоріли і все. Ї вже довше коваль ше міг всидіти: Крикцув з жалю 

і впав на срібну підлогу з трону. Бог його зараз підпяв і каже йому: 
з Видиш, чоловіче, який я терпеливий, що мушу вічно си, їти па сім 

троні і на все дивити ся і все бачити, навіть ще гірше, як ти бачив, 

Отже бачиш, яку я терпеливість маю, тож знай, що я теж дуже терплю. 
Праведна душа кожна терпить. А ти тепер йди назад па землю і роби 
так само, як і перше і будь такими самим праведним чоловіком, якісь 
був". І коваль вернув назад на наш сьвіт і до шшиї десь працює ва 

- біг заплать. 

Чув від свого небіжчика батька Ілька, А. Веретельник. 

101. Батько конем. 

А. Оден газда ма) два сини і тим синам не дава) цьі йісти, цьі 

нич, лиш они ходили ї льіс, збивали сучки крб) і носили на місто 
і брали від однойі уУйазанки три сорокіуцьї. Ходили оши так з0 дві 
недьільї. Приходьат два сьвйатьі і кажут: Де ваш бтець? -- Наш бтець 
зроби) сьа коньом тай Узьали- го Жиди! -- Тоти сьвійатьі мали коньа 

з віском ї казали, шчо би купили собі тоти брати, А брати сьа звідали, 
шчоби они хотьіли. А они хотіли три сорокіуцьі, І купили. Сьвійатьі 
пішли і сказали, шчоби они ньіколи не лишили коньа неприкритого. 
А на тіж коньі була золота уздьанйцьа. І прийіхали оши па місто, на- 
пили сь і забули того коньа укрити, І прийшли тоти сьвійатьі і кажут: 
-Видите, йакі ви справедливі! Він вас з налоїї дьітині вигодувау і до 
старости вас тодува), а ви го забули укрити! -- Бо то бу) бтець. -- 
є загнйу сьвіїйатий другого сьвйатого, аби ізньйу золоту уздьаницьу. 

пішо) сьвйатий, івньау золоту уздьаницьу і Увійшо) тогди ло той! 

-коршим, де они сьа попили і стаї перед ними отець йіх. Йак би були 
г даракио то буї би шче коньби. 

» й 
я б " 

хіть ті зийського пов., 1в95 р. від дан Хомінци. 



ПРИПРЬ ЧРО ЧИМ 

102. Ях Христос зробив коня з чоловіка. 

Б. Під деревум сідіу Бог, Петро і Паїло. Булб то на самий сьві- 

тий вбчир. Бог післау Паїла ду одибгу богача, а шчбби да) мірку 

ишишиці. Пауло пруси) бугача, йле той сказду: ,Ти перобу, не хцеш 

рубіти на хліб, а йісти бпс йу!« Т сказаду: ,Їді від мене, бу ти дам 

сукбрую в гблову". Пауло пішбу ду Господа і сказа), ,шчо євшче -- 

шчо сказау ду мене, іди, бу ти дам сукерую в гблувує. Потім пішбу плн 

Петро. Зачау він прусити о зірочку пшиниці, а бугач каже: зЙди, бу, (За 

ти дам лупатую в гблувує. "Третий раз післау Бог Шаула. Зача) він 

пруєйти, а той кажи: ,Я це маю пшинйці для вас, нербби!З І вакйнуу 

шбтуз, шчо да) Памбіг і пішо) ду Бога. Бог ся питайі: ,А даї 25 

А Петро відпувідай): ,Ні, не да)! Аж ту сі вубгирайі назад, а там 

стуйіт кінь. Тугдй взяли тбгу куня, пувбли ду бідногу чулувіка і хтіли, 
а шчбби йіх переначуваї. Гуспддар той кажи: Таж я не маю клаптик 

сулбми, шчож вам пустблю!« А Падмбіг сказаї: ,Та йдіт ду студбли, 
пубаічити, шчу там єст сулбмає. А гусподар сказау: ,Якбижи спосббум 
би ся взяла, кули нїхтб там не пулужпує. І пішбу ду студоли, пуба- 
чи), шчу там пбуно суломи. Взяї туди пустилиу на земли і вої пуля- 33 
гали спдіти. ФРаненьку пууставали, а Паибіг сказаї : ,За таку вашу ка 
вдЯчність даю вам кушя, кутрбгу майіму зі субох. Але ци знайіти, шчо 
я єст? А гуспбдар скавау: ,Ні, не знаю! Бог сказау: ,Я єст Бог 
з Шетрбм і Паулом ІЗ І пішли веї -- Бог -- далеку в дурогу. Гусподар 
туди пішоу ду кумбри і пубачпу, шчу там повну збіжа і всьбгу цу пу- 
живи. Аж ша другой рік прийшли три люда, але він йіх не півнаї 
з разу. А потім сказау: ,Чи вип не прийшлії пу тбгу куня? А Памбіг 
сказау : , Ми такий прийшлиє, Тугдії взяли тогу куня, прийшли ду тбгу 
гуспударі бугатугу, привели куня під шуріг і зрубшу ся з ньдгу чулу- 
вік. Сиші тудії пувихудили, й зачали ся витйти і сказали му, шчо вуни 
давйли ца службу божу за шьогу без цілий вік. А Шамбіг, Петро: 
і Пауло пішлії в сьвіт, 

Зац, 1897, від школяра Василя пахв наци в Угерцях Нез. Городзцккого пов. є 
Л. Гнатишак, 

Паралелї : Лід хуіад. до кН Кга). Т. 18, 2, ст. 959 о пк 
Р. Вок іеспаї Коппо па сиЇоміеки, -- Хвашасьевь, "Народ. рус. леген- 
хм. Ст. 87--99. -- Чубинський, Трудь, П, ст. 336. -- Романовь, Бі- 
лор. Сборпикь. 1. ТУ. Ст. 18--19. -- Садовишковз, Оказки п - преданія 
нонарокацо края. "От. 269--910, 1 добровонокці, Снолен, 0 
шко, Т, 3. Ст. 873-374. | оби 



103. Сьв. Петро у кюлопоті. 

А. Йак Христос ходиу по сьвітьі с сьвитиИм Шитром ії Пауло, за- 

хдпила йіх раз цьіч так, шчо ни мали де піт на-ньіч. Шшлії до кбршии. 
(А там пійакії запивали сьи). ШПольшгали сийти; фли Шитрб бойа) сьи 
льшгати с крайу, аби го ши били, тай льшг віт сьтьіші. Аш ту пійаки 

Р йак попили сьи, тай кажут йилен до другого: Куми, а то шчо за воло- 
щьуги? Ходьім, будем бити. Вітьпгли Шитра віт сьтьіші, потлужили, тай 

У зно) пішли пити, Али Питро кажи: Господи, пусті мине У спридіну, 

| 
і 
І 

Що бо йак тотьі вернут сьи, то шче будут бити. Льиг У сирплицьі, А пійакиї 
й кажут: Ужесмо йпдному дали, ходьім, дано шче другому, тбму шчо У си- 

В ридпньі. Впитьигли Питра, набили і пішлії дальши пити. А Шштрб кажи: 

- -- Гбеподи, пусти мпнб на край, бо Уже мипб дна рази вбили; йак шче 
Не третий схотьй, то ни знайу, чи витримайу. Пішбу па край. Шійакй на- 

пили сь і кажут: Куми, а ходьім шче до третого. Вийтьигли зно) Пи- 
тра, вибили і пішли. А Христа й Паула ни били ньі разу, бо опи ши 

о нали страху. 

Зап. в січни, 1832 р. в Пужниках, Бучацького пов. від тата Михаїла. 

і «Паралелі: Драгожановь, Малор. народ. преданія и разсказь. Ст. 
128, 2; 129, 27. -- О. Коїреге, Рггептузкіе. Ст. 901: СПгузід5 хуе- 

дхців 7 Арозіоїаті (лишень конець). -- ДРіобг міад. Т. ХІ, 3, ст. 63, 
і 3. Т. Ш, 2, сг. 151 -159.-- Аванасьевь, Народ. рус. легенди. Ст 
16--117. 

104. Як сьв. Петра били. 

Б. Йак бус, Христбс ходйу по земли, то покйзувау Усьйкі чуда 
но. Али йшоу з шим сьватьй Петро і Пауло. Петро бьу чоловік 
вьій, усьб то кортьіло, Ісус Христбе повідат: Бьілисмо дагде йшли 

з; бо Уже вечерійн! -- Петро мбвит: А до кбршмк підемо. -- 
ристбо бвит: Петре, кої то У кобри сьа шілисьть праФилона 

бі ан виоше о а Пауло 

кві трбхі | поналивіли: 0, йакісь 



зем 

87 

і попадали. Петро шчось мдвит -- а вон Узвали тай побили, Али Сус 

Христбс Усьо зиййи, шчо сьа рббит. А Петрб уУвьа), тай сьа Упха) 

У середицу. (Тотві походили шче трбхьк: В, тбгосмо трохьі протьйгли 

крайного, Узьати другого є середишь ! Лап, Петра, бий! Вкібили добре, 

Петро страх майи, льїх си з горь, аш пбвиш Паула. "Тотьі трбхві по- 

ходили: Ага, тотьі два битьі, а нон третьій ньіт! Лап Петра Усе, ввіз: 

били. Переспали до другьій день йакбсь, повідат Сус Христбо: Но, ви- 

диш Петре, ци бит йис бьму? -- Господи, бо йакесь на мене наверньі- 

цьй. І ховауйии сьа, і усе менб били. -- Та Бог повідау, жи йак си 

це будеш заходіти, та тьа не будут биги. -- А. теперь, Господи, віру. 

Тотб пийакьі напасьть цьілі. Слбвом ним не мбвпу, а Уни не питайут, чів 

йшиб бйут за дурно. 2 

Зап. в марті, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Оліщака ям 

Терлецького. 

105. Біда з піяками. 

В. Господь Бог ішов з сьвітих Петром і Павлом коло коршни -- 
і тєгне сьвітий Цетро до коршип, а Господь кае: ,Не йдім до коршмии 
межи піяки Із 

А сьвітий Петро: , Що піяки мают до пас рацію; лєжем собі тай 
будем спати", 

А Господь Бог каже: , Ходім". 

Іно прийшли тай собі в куточку полєгали всі три: Господь Бог З 
в середшиї, сьвітий Павло від сціни, а сьвітий Петро з краю. бай 

Піяки шют що пют і обертают сі до Жида: ,Що-ж тото за | 
старці, що за одні спютб. А Жид каже: , Або я знаю, полегали та най. со 

спюте. 5 

Берут Петра, бют піяки тай обернули сі тай пішли знов пити. | 
А сьвітий Петро каже до Ісуса: , бій пусти мене, Господи, в сере- 

дипу, бо будут меце знов бити піяки, як сї оберпут". б 
Ісус пустив Петра в середпну. радо МАЙ 

Пют що пют піяки, обертают сії: » Не ті я жем о ом 
бийно другого! Гаї знов бют Цетра. М 

Петро видит, же це жерт тай каже Павлови : 

Пустив Шавло Шетра від опи, 
аж ту ліяки цют що шют -- обзрдаюви сі: | 



Зап, 1898, в Станіславові від бабуні А. Ю. Крушельницький. 

г Паралелі: Чубинський, Трудь, І, ст. 153--154. Тамже, П, ст. 
б 399--330. -- КЕтногр. Збірник. Т. П. 3. Ст. 10. Т. ПІ. Ст. 65168. 
З ч. 281 19, 1. Т.ІХ. Ст. 3-4. Ч. 2 Ст. 93. Ч. 50.-- М. Кедегомузкі, 
і Іл Біаїогазкі. 7. І. Ст. 10-11. Ч. 90. -- Шейшь, Матеріаль для 
Я пзуч. сБв. зап. края. Т. П. Ст. 370--371. -- Регсег, Ррецієспе РНап- 
З а 72епзасе. Ст. 117. -- Агсбіу (І. 5і. Рі. ХХІ. Ст. 993. -- Магод. 
М Урогпік. ПІ. Ст. 109--110. -- КоїРреге, Рг7етузкіс. Ст. 901--909. 
є ІлреїзКкіе. Т. П. Ст. 205--906. Ч. 17--18. -- Байкп небьшлиці. Коло- 
Ре мпя, 18588. Ст. 8--9. 

106. Чому чоловіни старші від жінок? 

Рас сьвіїатній Метро ходиу з Ісусом Христом по земли і прихо- 
дьат до йедного села, а там газда той йакпйсь за шчось свбйу жіпку 
росча) бити. Она сьа У ньбго прбеплт: Бій сьа Ббга, даруй ми житьа! -- 

А сьв. Петро бу) дуже милосерний і росчау просити Господа Бога 
Ісуса Христа, каже: Господи! Кобьі рас так поустало на, сьвітьі, аб 
жінки були старші від гГаздьіу! -- Добре, каже, цьай буде. -- І при- 
ходьат до того господаріа блисше і кажут йому: Госпбдарйу, за шчо 
вві так вашу прийательку забивайете? -- Прошу, панови, кажо, а шчо 

вас тойе опхбдит? Кедь бьісте були так дббрі, Уступіт трошка до мене 
до хатьі! -- Ісус йако Бог, не бу) такий гонбрнай, уступи) до того 
тавдіі. Йакуратне Її ть! хдатьі не було порйатку, так йак то майс бути 
У тавдиньї. Він зарас простер йім на лаву простирало біле і каже: 
Прошу, сьідайте і дешчо ми приповічте! -- Тим часом пішої до свойі 

комори і уньіс Йім найльіпший, йакий нау, покарм і хотьіу йіх почесто- 
вати. Йак они там трошки спожитковйли, тогдьі забрали сьа і пішлії 
у евойу дорогу, лиш Йому сказали: Ньай буде межи вами рас спокій! 

І пішли дальі. -- Приходьат до йедибго гавдь, він сам Удома, дьітий 
не майо жадних, а Гавдіїньі його пома Удбма, бо пішла до кбршмьтг пити, 

бо Уже она старша там від газдьі була. І прбсьат сьа там,на ньіч. 

А той газда каже: Мильі прийательі! Прийаубьм вас. але Йа сьа бойу, 

бо у мене гавдиньа страшенно погана, та йак прийде, та вас 0 піуночи 

вижене с хати! -- А Сус Христос каже йому: Йа прбшу, чей нас по- 

реночуйсте, бо мвг бідньі з далбкойі дорбги йдемб У сьвіт. -- А шавіть 
- сни сьмі) сам собі Узьати йакогось покйрму, поднужніцькоя то хібабьісте 

льагли собі під лавойу! -- У тьім часьі Госпоть кажо: "Та ми собі 

же е на лйвицьу 1 - -- Шро шбно, льагайто, але йак шчо дьістаното, 

Пп буді нич вйнен! -- 1 сам кого собі па Морозе а жо 



сьо зморкат, і засьвітюї льанпу і стдгне і бойіт сьа і слухат, ци уже 
опа йде до дбиу. Але тут чуйо, Уже йде, і найо давінфк У руках. Івін 

зарав отвирайо двері йедньі, другі, так йак йакому ксьондаови. І она 

ївійшла с такої великої льіскоу і раз його бухнула. І каже йому: 
м 

А ци ти ни міг вийти на поред мене на дорбгу чекати, ай У хатьі чо- 
кайсш? -- А то Уже було пізно 5 пбчи. І кажо: А тотьї шчо за два 

злодьійі ту маут сьа находиги? -- А Бог йіх, каже, знайо, бо они про- 

сйли сьа нй-ньіч. -- А она Ударила його другий раз пб-голові тим бі- 
тарйом тай кажо йому: Та ть будеш таких збуйіу приймати та госпо- | 

дірство шішчити ? -- Він бішний іскулиу сьа тай но каже Уже ничого, | 

а свй тогдкі без причиши бере сьа до тих двох. Сьв. Петрб буу на | / 

край), а Ісус віт сьтьінй -- тай біо, росчинайе бити тічо аж рука 

хльане, сьвйатбго Петра, і каже: Забирай сьа з мбйі хати ! Тай доть | 44 
била, шчо аш сьа змучила і пішла чогбсь ло комбрь, а Ісус Христос Я 
кажи сьв Петрбви: Іди т сьтьінь, бо йак Увійде, то ішче тьа буде | з 

бити! І уже Ухбдит і узьала па другу рату той бігарь і кажи: Ужем | 

йеннбого попобила, але кобрім Йошче другого тбго злодьійа, шчо кбло 

стьінві. Йак росчата бити на другу рату Петра на другий бік, шчо аш 

прихбдит до смерти Шетрбви, бо жона біо і не уважат, лише кудкі будь 
і пб-голові і кудьі сьа цаманб. Сьвйатвій Петро стбгне і аш плаче, а не 
сьмійо пич сказйти, бо сьа бойіт. І ХУ тьім часьі Ударпла і газду шче 
третий раз і каже: Та ть шче монь? льішко не постели)у? Тк пе вй- | 
диш, йак йа сьа змордовйла? -- У тьім часьі Петро росчау прости 
Христа і каже: Гбоподи, бодай того часу нигде не було, абві жона над 
їйздої старшиновйла. Віт тбго часу жона нігде від гдздьі старшої по | 

- була и но буде, бо но майо мбця. А Ісус йому сказа): Абідсь, Петре, З 
зпаї, жо куждьй чоловік біс і уважат, а жона не уважат! - На такі 
гостйцьі бу) Петрб с Христбж ї йедного господаріа. і 

- Зап. 1895 р. в Хітари, Стрийського пов. від Олекси Прохвата. 

- 

Паралелі: Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 199. Ч. 27. -- 
Ястребовь, Матеріаль. Ст. 194--126. -- Добровольскій, (мол, зтногр. 
сбориикт. Т. І. Ст. 291--999: По какому поводу даная бьла когдато 
власть жешщинамнь п отнята у нихт. -- Бтногр. Збірник. Т. п, Ок 
8-9. -- Кедегомзкі, їла Біаїогазкі. РТ, І. Ст. 10--11. 

107. Христос і дві дівки 0 50 4 
раз сус Христос мшов собі з св. Петром та ще другини р апосто: 

лами черов соло до міста та не впав лоросцо, А ту. нік ме донних, 

ктПогРАЗІЧНИЙ ЗБІРНИК Т, ХП, 



цех, нема кого ся зашитати. Дивять ся, жие дівчина шшеницю, таку | 
буйну аж місцяни повилягала, а ще спорий кусень мала жати, 

зКула дорога до міста 2 питає Йсус її. 
- зОнтудаЄ махнула руков тай жне дальше. 
наван лівчово, нас справила та підвела трохи Іє каже Йсус | 

О Жристос.. 

- з Вт, не маю часу когось водити, я маю свою роботу, у ної 
сжниноїє 

А Исус Христос питає її тогди: ,А ци діжнеш ти того. куспяє. 
г А чомуж бим не дожала!Є -- відповіла. 

-  Йсус Христос кивнув головою сумно тай пде дальше. А св. Петро 
догалав ся чогось тай питає: ,Учителю, ци діжне вна?" 

з Ні, не діжне! 

Йдуть дальше. Дивлять ся: жие друга дівчина, а вже дожинає, 

ще на кілька спопів перед нев збіжя, а пшеничка така мізерна, по- 
-- клякла, 

зКуда дорога до міста, дівчицо 7" -- питає знов її Йсус Христос. 

Я -»Я вас зараз підведу, ви певно з далека" -- сказала сеся 

- дівчина, заткнула серп у оніп, а сака кипула ся дорогу показати и під- 

вести. 
А ци діжнеш ти, дівчинко, того куспичка 24 
-- ,Як Бог дасть! 

зЧону, як Бог дасть, таже вже лише з кілька сношиків до кінця". 

і »Га, якби Бог схотів, то й єдної жмеці пе вжала бим!" відпо- 

о віла дівчина. й 

Исує Христос , повеселів, р оберпув ся до св. Петра тай каже: 

з Сеся діжне и щаслива буде". 

Зап. в переви, Калуського пов. 1876 р. 

Паралелі: Чубииський, Трудь. І. ст. 159--153. -- Ташже, ТІ. 
ж. 341. -- Харьков. Сборникь. Т. УШІ. Ст. 269, 271 - 279. -- Грін- 
вико, Зтногр.. Матеріяль. Т. І. Ст. 291- 2ЯРу -- Романовт, Білорус. 
орникь. Т. ГУ. Ст. 10--11 і 160, ч. 19. -- Шейпь, Матеріаль. Т. 
Ст. 399--400. - ко 

і прийшов до баби, що була бідша вдовиці і мала тров 
а а божий старчо 



журу сі, що дітьом ша завтрі зварити вечері". -- Тбус. каже баб 

що маєш, може хоч одробипку якої муки маєш?" -- Вона боїт сі -- 

три люда в хаті, вона вдовиці -- бере, витрісла вою муку в горшка | 

і колотит їм, чи стиранку, чи що. -- У куті заплакала, гобтерла сі, бог 

вже знає, шо нема до чого рано встати, бо нені в горшку чіїчо. | 

2 Як вона рано встала -- тай до горшка -- а таж набитий горнець. З 

муки. Господь Бог каже: »Годуй діти, абис ми їх не морила, а будеш. 

-овсе мала. 
І забрали сі далі і пішли сьвітами. 
І здибают парубка під грушкою -- віш лежит, аби ну грушка 

в писок впала. ; ; 

Шптає го сі: Куда нам дорога? Він показує ногов: ,От туда, от | 

туда !з а 
Тай пішли. 

Трафили на дівку, що прала шиатє. Шитают сі: ,Куда пам пе- 

рейти добре без воду?" -- Вона каже: ,От сюда, божий старцю, от. 

сюда. -- Тай сама паперед, аби пе потопили сі і показала їм дорогу. 

Здибают дівку, же жне. Вона хапає так то відти, то відти, так до 
купки борзецько. Питають дороги: ,Куда нам, сину, дорога? Вопа ви- | 

бігла ша дорогу і показує: ,Оттуда, божий старцю, оттуда не зблуди- | 
те", | показала дорогу. А сьвєтий Петро тай Павло каже: ,А то яко- 
гось буде добра доля гідпа!« -- Господь Бог каже: ,Того буде доля; 

що під грушкою лежитє, -- ,Ей Господи Боже, шкода такої челядини | 
для такого лінивого нездалогоє. -- Господь Бог каже: ,Іначе не ноже | 
бути, бо як би обоє були гнилі, тоби зігнили, а так мусит одно одного 

ратувати, од 

В Стапісдавові 1875 р: від бабусі записав А. Ю. Крушельнацькій, у хедаз 

Паралелі: Грінченко, ЗОтногр. Матеріали. т. П..Ст. 145. зе 
-  Сборшикь Харьк. Йстор. Фил. Общества. Т. ТУ. Ст. 71. -- 9тногр. 

| Обоаріиів. 1891, ки. 2: Ивашовь, Ивь области малорусокихь народивх" 
легендь. -- Добровольскій, Оноленскій зтногр. сборникь. Т. І. Ст, 
319--3391. Коїреге, Ргиегпузкіе. Ст. Зо З08: «Ківівсків. она 
Ст, 927-1998. З і Зоело 

. яр р ан 

, но М лам здовиці 
109. не Ісус. Христос ночував у бі 

ке 

був Христбе. як ходів. по сьвіїі о 



була Тосподинї дуже богата, йле тоту альшужну давала їм не зі щирим 
. серцем. Богата була такій дуже, же мала по штири корбві. Дала кава- 
с лок хаїба їм, Тії подьпкували ї за той сьвятий хліб і відхбдьит від шбї, 

Йнсує Христбе каже до сьвятого Іетра: Петре, проси тбї кобіти, жеби 
вона ним дала якої страви лйжку. Бо Йисує Христбс пе потрібував 
тбго, тілько ученикам тик своїм сказав. Такій приклад давав їн. А вонд 
каже: Хліба нема вже. Заїли псп! А Йпсус Христбс Тогдй повідає: 
Просіг, жебії вона вам дала сирватки шіпйга єї (бо вона тогдії виду- 
шувала спр). А воий їм тілько сказала: Йди, діду, з:бираї сі. Далам 
ти вже альзужцу. Я маю пси до сирватки. -- Пішлиж вопі далі, зай- 
шлихк аж до бідної хати. Шрихобдьит там, а там вдова сама. Двбє дітий 
мала, два хлбпчики. І просйли сі там вонії на піч. І допіро прбсіт сї 
в тбї кобіти на нічліг, а тота кобіта мала два хлбичики, оден мав дб- 
сіть літ, а другой мав двапаціть. Мала лиш одну корбву. І вона тов 
корбвов карийга ті діти. Пішла вона прати до єдифі господіші полотиб, 
І тота господині дала ї миску муки. І припеста тую муку, вйсипала до 
"нецок. Тих двбє дітий потрібували дуже їсти, плакати. А воша при- 
ріклай до літий: Чекайте, діти, зараз лит тіста кину і будете їли. 
Отжеж потбму не мала чим запалити і кавйла хлбиція взбирати ліциї 
(живопліт). Але Ісує Христбе оповідає: Перепочуйте пас. А вона каже: 
8 дуже великої радости вас прийму, тілько ше маю вам чим постелити, 
Ас Ісус Хр.: Ми тілько йшо хбчехо при обійстю. Не хдчемо нічого. -- 

- А сьвятий Петро і Шавлб кажуть: Боже, мбже би ми в богатійші хаті 
ночували, бо то є бідпа хата для нас. - А Ісус Христбе каже: Ньн; 
ту будемо. ночувати. Я так росказую. Так має бути. -- А тії діти були 

такі голддні, і на тую хвилю, як І. Хр. прирік, стали дуже ситинни. 
І тота мама тих дітий, як пішла корбву доїги, то було молока, багато 

| було, а вона шій тілько до Ббга вадихдла і вішла до хати і понаціджу- 

вала єго всюди і в гладущики і в скіпци було і всюди було повно мо- 

дока, І  берб тую муку здойнає. Колиж пе мбже адоймити, бо дуже сі 

| багато мук зробило. І всюди тої мукп пасіло. Воюди. Г. Бог наповшів 

- мукбв: і нецкп і сйто і ришито ії па сголі і всюди. І місит тісто. Але 

; оДИвит сї і всюди запбвнено тістом, і ту є, і ту є, і ту в. А тота, іїц 

не  рббит, тілько до Ббга вдихає. Колії вже до торшка кідає тото тісто, 

І берб тоді, і дав свбін дітея Їсти Ї тим старця. Вої їли, тілько Ісус 

Хр. не їв. Сатиї сї вони дуже стали в "тб ббекої, вблі, жи сі вістала 

о ще на пругий день. -- Так вона пе оийла"Йно єдиї подушки, соломи пе 

мйла, і тії подушки дала їм постелити. І луже їх приймида, жи ті булії 

контбиті о тбго.. Бо рповставали і подану вами, Т сьвітий ето опові- 



ропочувала 2 А Сус Христбо так: Має вдпу корбву ілую ї вовк ззість. 

І прихбдит вовк і потрібує поживлішьй, Господь каже до вовка: Іди до 

череди. Там в череді. йш червбна корбва ліса, ти ї маєш згісти. Сьви- | 

тий Петрб побіг і лйсину замастив. (Люди паші, кажут, жи.вовк не йде 5 

за ббжов вблев Їсти корбви, тілько за свбіов. Ньи, він йде Бога сі 

допомиийти І). Вертає сі вовк. і каже: Боже, не має корбвц червоної п 

лисої, ішб є сама, червбіа. Господь їму прорік: Йди і їдж тую сану 

червону. Той прихбдит знов ло С. Хр. і каже: Боже! вже є червона. 

лиса, а самбї нема червбної. А Ісус Христбе повідає: Йдиж тепер їдж 

червбпу лісу, не питай па тбє, їдж. А сьвітий Шетрб побіг ії знов ли- 

сину завастів. Тогді вертає сї вовк і каже: Боже, знов лиш сама чер- | 

вона. -- А С. Хр, повідає: Йдиж заїдж саму червбну, а ти Петре, з0 

мпов це жартуй, бо я знаю, що кому вділйти. Бо як тота кобіта мала 
тих два хлбиці і тую корбву. Отже вона заробила миску муки, а має 

корбву, бтже вона має половйну хліба з молокби. Вона би тих два 
улбиці трихйла, Ббг зидє дбкі і вонй би росли тії хлбиці. Єден би був 

злодій, а другий розбійник. Так вона ше буде їх мати при чіх тримати, 
то буде плакала, буде варікйла. Огже над'їде шаш, буде видів, жи вопа 

дуже лементує, плаче, бтже возме єдного за євбго і зістане в шкблах | 
і буде пашом великим. А другий также буде стояв.с свбйов мамов на | 
вулици і буде плакав, буде заводів за нолокби. І пад'їде ксвонда 
і возив го за євбго. І вивчит го і зістане ксьбидзом. А тота мама тих В 

дітйй будб щаслива у Бога і буде мала свбю гблову при чім положити". 
-- А сьвятій Петро повідає: Доббре тотб сі скінчило слово! А що ті 
кобіїї дати, жи вона має щлири корбві, а нас пе прийнйла 9 -- А Йн- | 
сус Христе так прорік до сьвітого Петрі: » Нетре, вона має штири. 
корбві. Я ї ще дах штири. Вона на сім сьвіті буде мала досіть всьбго, 
але па тім сьвіті душа єї будеб пе спасенна, 

; Зап. від Івана Кучми з Будзанова, Теребовельського пов. Мик. Бажалук. 

. ПО. млано ма б 

до Са дуже бідної п де а прийняла, їх У хату, але 
їх погостити, Ісус Христос казав їй що подати з'їсти, 
зала, що нічого це має. -- Пошукай цо добре, а щ 
о здибала ще там десь В кутку нашо. укі 



осо Не наєш тай дечого -- сказав Спаситель -- трохи  помаститу 9 
-- Вдова здибала в фляшці прошки оливи, але не хтіла Дати, бо, казали, 

що то вже хвус (гуща). Але Спаситель сказав вилляти. Не було по 
окілька крапель. А коли  розмішали, порозлдроблювали ся ті краплї па 
дуже-налецькі і було їх дуже богато. Кілько було тих очок, тілько дав 
Спаситель «вдові дукатів. З'їли гості і пішіш дальше. | 

ек Вдова, що була така бідна, тепер дуже збогатіла. Сі сусїда, бо- 

- з гачка, була дуже цікава, чого то вдова стала така богата Вопа буда 

дуже заздрісною. Раз здибали ся воши і богачка зараз запитала тамту 

за причиною. Вдова всьо оповіла. Не довго потіх зайшов Ісус Христос 
до того самого села. Богачка довідавши ся про се зараз запросила єго 
до себе. Зварила також затирки, розуміє ся, з пайладиїйшої муки і ду- 
же купа шалляла воливи -- звичайно богачка. Вона мислила, що як 

ліпше помастити, то Спаситель більше заплатить. Але Спаситель спізпав 

єї хитрість і лакожство і казав порахувати очка па затирці. Але що 

богачка" дуже богато налляла, зробило ся тілько одно велике око па! 
цілу миску. Спаситель дав їй за то тілько одного длуката. 

ЗКатє ї Слово, 1892, І., ст. 21, ч. 26. 

Паралелі : 2рібг міад. Т. УП, 3. 4І, в. -- Пор. з першим моти- 
вом: Драгоманов, Малор. предашія. Ст. 110--111. -- "Тамже, ст. 115-- 
190. -- Авапасьевь, Народ. рус. легендь. Ст. ХХ--ХХИІ і 118. -- 
МУепліз, МУезізіамізсбег Магсйспасіаі». (т. 90--99. -- Шейнь, Ма- 

отеріаль. Т. П. Ст. 398. -- Коїрего, Рдетузків, Ст. 901--902. 

ПІ. Вдовині діти. 

| Бьмли йпдий Удбва і- мала мнбго дьітей. Али Ісус Христбо сь 
о сьватьім Петром прийшли там на цьіч і па дужи красно йіх приймала, 

| навіть цбгьі ним помкіла. "Шереночували, Устали рало, ідут і Петро по- 

овідат: шчббьї тьі "ідбві дати за тотб, жи вона нас так файно шапувала 
У ТБ дьітьом ? -- Б, шчо бь давйти. Альд нійут корбиу йидиу і тоту 

. воук зьіст. -- Ай, Господи, табо чкбда дьітей тьх. А дальі сьа убер- 

тат пон А ййк же войк будб знйти корбву, котра йіх? -- 1, Він 
оспівнат, бо ліса. -- Али десь Сус Христос там сьі/, щи спочиги, ції | 

 шчось; а Шетро пішої, узьау глйньі і зальішйат корбні, б вок по 

Дно Али воук про тотб рприйшду тай зьі) корбву. А Петрі Жора 



Петре, підут пдмелже льудей і будут служйти, льуди научат йі 
а воші бьш сьідьіли коло корбви на купі, падьійали бьі сьа ша коробпу 

і пйч бк пи зидйли, а так корбвьт не буде і мусьат іти меджи льудей. 

Зап. в лютім, 2899 р..у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Оліщака 5 

Терлецького. - й Го 

Паралелі: Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 111--1192. -- Ава 
насьевт, Нерощ рус. легендь, Ст. 2--15. -- Етиограф. Збірник. 7. Ш 
Ст. 76--80. Шейшь. Матеріаль: для пзученія бита п явБіка рус. 
пасел. св. запад. края. Т. П. Ст. 360--369.. СЯ 

П2. Церква і коршма. | ||| | 

церкої, попбред церкої йшли, а Бог нив зньаї капбльух перед церкі), | 
тіїко камдльом шийри). А пак дале йшли и прийшли перед корчну. 
Й зньау Бог капбльух. Сьвітьій Шегро сьа на то зачудуваї м повідат: 
ЇЙ дйше, што такого 25 -- же перед корчної зньаї, а перед церкії ньіт. 

»А то -- гварит -- так. 34 то-м не зцьаї перед церкіу, бо там 
ййдпа баба сьа гнес сповідауа, то -- повідат -- што маїа найбільшьх 
гріх, то не а -- Аджек їльа то нб зньаї, бо бна барже там 
рана йшче. -- сої 

НН зд пої бо тбта баба се ана -- Та йуж нб о веце, | 

то лем таке. ко 

Зап. від Аптопа Тиханича в Котани, в серпип 1900 р. 0. Роздольський, - 

Ж - Паралелі: 2ібг міад. Т. УП, З 40--41, а. | - 

т оо ор 
со НМ 

я М щ го З кое МУ я го у и Ж 
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УРНИ СОРБЕИ 



м, 

- Тьілько чоловік старшьй, бо Бог лаї дух сьватьій 5 чоловіка, а У гор- 

о нець пе дайи: а глина їсьо йидно. 

Зап. в марті, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Олі. 

"Терлецького. || 

п. Св. Петро на ярмарку. 

Сьватьй Петро гбнпу буйдйка на йармак и ганиХ го, же то брид: 
же боде п зас...ій, же..." -- ну, та го никто ше хбтьіу купити, бо йдк- 
же купит, кої го гашиї, тот што йдго бьу ? А він лем так повіда), йа- 
кмй йпст, по граудьі, бо сьа бойаї, же зігрішьт перед Богом. Але 

(Ббгу сьа то не терпіїо, бо йуж гбнау кі)ка раз, а фсе не прода. Йй- 
ден раз пришої г ньому Бог и зьвілуйш сьа го, ци продау буйака. Він 
повідат, же ньіт. -- ,Але Ібтре, бо ть так пе продаш, бо ть хваль! 
Йак ввіжбнеш на йармак, то хваль!« -- Но, и ввігнаї ша йарзак и хва- 
леву и прода. Ну, п от тбго чісу то йшст по йарийкох зй то, же каж- 
дьй хвалит свойу худобу, йак продайн, -- бо тот, што купуй, то бань- 
"чуйп, хоп п добре. 

/ - . 1 

Зап. від Антона Тихапича в Котіни, в серппи 1900 р. 0. Ровдольський 

Паралелі: Мапжура, Сказки. Ст. 146. 

18. Христос із Петром при перевозі. 

Ішбї Ісус Христос сь сьватьім Петров, Йак ходиу по землі, а чо- 
- ловік ідеб пйанвій, верешчит, сьпіват і Упа). Петро мбвит: Гбсподи, чей 

біло то підцьати. -- А Христбе мбвит: Та па шчо? Віп устано. Шче 
п -лас буде. віп сам йти. -- Б, е, Петрб мбвит, та де годен. -- 

Али. віш Устау, лай йде, а Судові махат шче ,з далека, ца них. Гбоподь 

о -йак шаленьй пес! 
і  Йдут даль!, прийшли д водьі, а чоловік йіде штирі бьікбми, Ко- 

(бі ть нас, чоловіче, перевів через вбду! -- Б, адеж бічишча гбдим 
жебраки через увблу! - Тай пойіхау! А за ним Йіде чоловік 

ма я Ул у Й пи шнбуйат нич, а він клйче: Ходьїт, та 



ревізв? -- 0, Петре, шчббьт му давати? Абкі му тоть: бвічата позди- 

хйли. -- Петрбзи жаль, -- А тбму жи нас ни хотьіу Узьати на вів, жи 

мійи штири вбльі? -- А тбну, жибьі другі такі штири ша). - А Петрб 

лбвит: Чому так, Господи? -- Ньйй сьа натьішит на тьім сьвітьі, а тот 
цьай ла тьім сьвітьі бідуйн, та на тамтьім сьа буде тьішити. 

Зап. в марті, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Оліщака, | 

Терлецького, і Я СЯ 

Паралелі: Житє і Слово, 1894, ки. УЇ, ст. 353, ч. 94: Кого Бог 
любить, того павіджає. -- Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 115--120. 

116. Христос із Петром при перевозі. 

Йпдибго разу, йак ходи) Йсус Хрйстос ис Петром по збили, так 
уббгьі (худббив) йак жебракьі, п пришли Г ййдньі вбдьі. Й йшої бога- 
тій штьтрна віуни ш просйли го, жебьі йіх перевйув без воду. А він 
отпбві, же він пе буде двьаді) вбапу. Й не Узьаї йіх. Потьім йшо)- 
бідньй маувіма бьщками п просйли го, жебь йіх перевйув без воду. 
И перевйузв йіх, Йак йіх перебвйув на другу сторбну, посходіли п зьві- 
дуйп сьа сьватьй Петро Христа: ,Што му за то даме, пане 28 -- 
А Цсус Христос повідат: ,Й тоть му поздьшутя. -- ,А тамтому што 
зробиме, пане?5 -- ,Ишчи другьі штьгрі му ламеє. -- 0, пане, йаквій-с 
дйуньй! Та таштот нам зьльі зрббиу, та йшче му хбчеш надгородити, 
а тот нам добрі арббау, та жебьі му п тобтьі поздвіхали 5 -- А Йсус 
Христос му отповідат: ,А ть дивньйшшьой, бо на тобі рогьі виросли, -- 
Пошацаї сьа, п маї на гоубві два рбгьі. Й зьвідуйн сьа Христа: , Пане, 
та па што так 25 -- А Христос му повідат: ,Жебьі пбанау добрі, што ||| 
йш Бог, -- Й вгьибли шу рогм, - ,Бо тот буде наш, што нас перб- 
Вйуз, а таімтот жебьі сьа на тьіх сьвітьі майштком фтьішві, бо на там- 
тьім пе буде наш. 4 

«КРОВИ СвЕ 
р й 

Се 
Зап. від Диптра Сениці в Котани, в серини 1900 р. 0. Роздольськнії. 

(Ту саму летвиду знав господар Антоньо Тиханич, тільки що в него | 
кіпець ось який: ЛПовідаї до Петра Бог: ,Що так буде. Тот, -- по- 
відат -- што штвірма віуни йщо), то він -- гварит -- гире, а тот, щто 
пас пербвіїув, то ну гире жена. Й тот, што нас пербвіуз, оженит сьа 
о тбго жоноу, што ма) тбтьї штвірі вбук. Й так до тбго припут т 
мтррі вбум, што щас поревлув бо він сБа ожецит. сі тбто жбно, 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК Т. хи. 
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ма) тбтьї шткрі вбуьі, п так сьа пербіїде на цьбго фшьігок маййток 
йдгоч. -- То фшкітко женино бьуо). 

і Паралелі: Етнограф. Збірник. Т. П. 3, Ст. 7-8. Т. ПІ. Ст. 62-- 

63.-- Агесбіх 8. зі, РБії, Т. ХХІ. Ст. 293. -- Магодорієпу 5ЗРогпік. 
ПОВ Ожан109. 4. 15. 

117. Пяниця гірші собаки. 

Йшої Христбс с Питром дорбго), диуйпт сь, лижит на спріт до- 

рбги виличезний псйшчи з вишкіриними зубами, куллатий... Шатро пастра- 

ши) сьи тай кажи: Утьікаймо, бо Укуспт! -- Цить, Петри, він пам ни 
зрббит ньічо. -- Перейшли пдпри пса, він гаркну), йли лижиу собі 
дільі, навіть ни рушау сь. -- Йдут дільі, диуйшт сьп, а ту йде е кбр- 

шки пйаньуга, затбчуйн сьи, віукайш, пашталакайп. Питрб цьічо, йде 
собі дальі, а Христбс кажи: ШПетри! Сбму Уступії сьа з дорбги, бо 
він пійдний, а підвий гірший йак пес! -- Лише Христос сказа) сисв, 
а пйаний уже зобачи) йіх, підньіс патик У руцьі тай хотьї) за німи 
бічи, аби вибити, али заточиу сьи тай Упаї У рі), а Христос с Питробм 
їтьікли. - А видиш, кажи Христбс, ни кава) йа тобі, що шйдний гір- 
ший віт пса? 

Зап. в маю, 1899 р. в Пужниках, Бучацького пов. від брата Фідька. 

Паралелі: Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 194--195. -- Рома- 
новь, Бблорус. Оборникь. Т. ГУ, Ст. 13--14. 

118. Мука через гроші. 

Ішов Бог з Петром тай Бог каже Петрови : Иди ти ув один бік, 
ая ду у лругій бік. -- Пішов Петро тай находит коло кирниці пана. 

ой пан їв, цив, курив, сїв на коня тай пішов, тай забув мішок в гріший. 
аліка йшов тай найшов тот міх з грішни; ваєв тай поволи пішов. 

А тот троші були пусті, він сам їх робив. -- Другий йшов каліка тай 
їв коло кирниці. Шан нагадав си-на гропі, тай вернув си копем, тай 
ваходит того ка їку коло кирниці тай каже: Подай гроші, злодію! -- 

Ії НЯ! не брав. -- Шан витегає кліщі, твгне за ніс каліку 
оші! -- Каліка каже: Я пе брав гроші. -- Пап боре, 

ви кладе ватру, пече підкову у ватрі, а вітак 
ий і пече підковов. та каже: Подаї гроші | 77 



Той сарака просит си, каже: Я пе брав гроші. -- Пан ніт! А каліка с 
далі умер, а пан сів на конє тай пішов. ШПетро пішов д Богови тай 

розказує, а Бог на се каже: Той, що ваєв гроші, то той лежєв 40 років. 
Він пе міг нічого зробити, а я єму дав шчистє. Той другий каліка, то 
той був лавно збуєм, та пе одного він так пік, мучів, та страшив! 
А я єго за се тепер покарав. і 

Зап. в Довгополи, Косівського пов. 1901 р. від Федора Куриндаша 0. Галевич. 

Паралелі: Дг. Вузігой, Нізіогуе ггупазкіе. Ч. ХУПЦІ. Ст. 135-- . Сай 
137. -- Осзіегісу, (ез(а Вотапогиш. Ч. 197. Ст. 478--480 і 733.-- ож 
Исторів роз. зь Рьшскихь. Ст. 373--376. Ч. 18. ср 

119. Що більший гріх? 

Разу одного переходив Бог з сьвєтим Петром туди, де цигани 
(кождого ремісника, котрий виробляє щось з желіза, Гуцули навпвають 

»Циган"), пістолєтя робили і не сказав пм ,Помагай Біг". Завважав се 

сьватий Петро тай каже: Сьвєтив би сп! - - до Бога: , Там таки файни ци- 

о гани робили, а Ти, Боже, не вповівес их Помагай Біг". А Бог, сьвєтив би 3 

си, на се каже: -- ,Я длятого не вповів им Помагай Біг, бо они робили | ||| 
пусте, не хвалу мені, але дітькови, бо єк з пістолєтє оден другого за- | 

стрілить, то буде дітькови хвала, а не мені. : 
Вітак йдут дальше і вадріло, єк чоловік з жінков під садовиною «ій 

спав. (3 жінкою спати у Гуцулів значить ,жіньці діти робити" ). зв 

На се Бог, сьвєтив би си, до сьвєтого Петра сказав: ,Видиш євс 

робить на хвалу мою, бо він чінить діти", -- Чожу тот діти чінить 
на хвалу Божу, а цигани робєть пістолєтя на хвалу дітькови? спитав 
Петро Бога. Господь Бог, сьвєтив би си, на се відповів: Дитина єк си 
вчінить, претит си на хвалу Божу, вире на хвалу Божу, -- а росте та- 

кож ца хвалу Божу, а пістолє що? ЮОден другого застрілит, та з того 
лише дітько має втіху, а я ні. 

Зап. від Федора Куршидаща. Марковича з позик У Довгопоки, Косівського З 
пов. 0. Галевич, 

120. о і арендар. | за 1 

, Та Сус дона зодіу ісь оБваткі ері по зе лі 

кат ЗСУ 
о а 

нен 



доукбла, а Сус Христос мобвит: Йа запальу кбршиу, пьай тотб поубга- 

рат, та бу ле харньішше трбхь! -- Заклікау Жида -- бо Сус Христбе 

так хоть) йакб чудо зробити -- тай узьа) свіршічку тай У стріху, 

а тотб торт доукбла. Побгаріло, а Жит сьа двит па тото. Тай Сус 

га Христос мдвит: Гас! Тай загасло. -- Тай так у педьільу вБійШЛи 

зі льуди до кбршим, дбемть сьа зробило: Ходьіт сьуда, ньірбку, йа вам 

Укіжу сштуку! ще Ану, йаку, паньі Мдшку! -- Він Увьау, Упіау сьір- 

нічку У стріху, воно горит. А він мдвит: Гас! А вонб шче гірше, Віц 

другьій раз: Гас! Вонб шче гірше. Льуди гей! Мбуте Усьі гас! Не по- 

магат нич і кбршма згоріла. 

Зап. в марті, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Одіщ, 

Терлецького. Я 

121. Св. Петро і Павло -- молотнини. 

Бу) сибі ксьондз. Він так бідно ма) сьа, жійта мау добсить, і ши 
маї молбтникі) за то наньйти, жи-б змолотили йіму. Спекла йімосьць 
паланицьу -- Узьа) ксьондз і Украї ту паланйцьу і зьіу. А прийшлб. 

зи двох вандрбуних і прбсьать йшго, жи-б спомохчи йіх чим. А він каже, 
; жи ни майи чим. Каут: Хоць хльіба кавадлок! Каже: Нивіть і хльіба 
 - ним, нима кому намолотити. А то бу) сьватий Пауло йі Потро. Кадут 

они: Ну, то ми тибі намолотим. -- Шішли вони молотити до стодбли, 
стали, засьвітйли сьвічку, Петрб тринайн сьвічку, а Пауло подайй снопі 
і кйдайи на те сьвітло, і жйто сьуді летйт, а полбва тудії вно). Іри- 
ходи ксьондз та й так беш шпару дивить сьа, жи так йіму файно мо- 

ябтьать; і прийшбу до йімбсьцьі та й каже: То -- каже -- тих двох 
- так файно жолбтьать! Ї цьіпдми ни бйут, ньі на млипбк не сйпльать, 

і чйсте збіжа!.. Але уднійї си намолотили там троха йізу та й забрали 
- сьа та Й пішли дальїі. А ксьонда ка! до Йімбсьцьі: Тепбр йа ши потре- 

Р буйу нолбтникі), буден -- каже -- уоббйн молотити. ШВбаьмем сьвічку 

сибі-с церкви велику і так будем молотити йак тамті. - Ввьалії сьвічку, 
прийшли до студбли, засьвітили сьвічку, йімосьць тримайн сьвічку, 
4 ксьонда вильіз на запільа, снопи подайй. Засьвітйили сьвічку, ваБаУ 

 ксьовда на ту сьвічку сніп кйнуу -- сціп зайцьа) сьі та Й студбла 5 

торйт. (Коьонде кричит: Іваїт! (Ліжент, крик, льуде позбігани сьі тай 
- стрбха угасйли ту студблу. Каже коропдя: Мушу йа тамтих ДВОХ ді- 
І нати. Вонй... так глатко йім шолотйло сьа -- йа Йіх дожену і поспи- 

тійу сьі, Йак то омолотити так? Пігиду ксьопд за пинп, так лотьі); 
о дітнау Я тих Двох, і каже: Йд-бим -- ка! --- хтьі) МО- 

5? 5 оці 1 З 
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видавця 

РОН КУ Комо 

Пауло, Петро ї Шан-Біг. зАриіш сибі до йідибо шіста і стан шитайнть 

191. 

лотйти, так йак ви молотили-сьти, і студбла миньі згоріла. А Уни каут: 

Га, ти хтьів-ісь бути такий мудрий йак ми -- хоць-ісь -- кажи -- 

сьвашченик, але ти то -- ка? -- ни спбуниш, шо ми ан ЗНАРоо 
каже -- Йа сибупьу та! йак і ви! (так той ксьондз). ,Ну -- каже -- 

коли-ж ти споуниш так йак ми, ходи з наши. -- Али пн вони, йдут, 
прийшли так до йідноо сила, Стойіт хатинка, так бідна та хатинка. -- 

Прийшли усній до тбйї хатишки, нема там, 'но сама Удовицьа Йідна, 

а дьітий Йшст багато. Прийшли Уоши і питайуть сьа: Де твій чоловік ? 

Кае: Чоловіка мбо нима, бо уже умер. -- Може-б ти нас переночувдла? -- 
Каже: ,-Га.. хоць нима де, хата мала і дьіти йп, дле ночуйти!9 -- 
Кае сьватий Паулб: ,А мби-б ти нам дала шо йісти 25 кажи. А вона 

ка: » Ну, та шо -- кде -- сама буду йісти, то йі вам -- каз -- Дам 

тбоє. Усйпала там шось У мйску, поставила там на стіл"); Пауло 
йі Петрб, вони не йідьдть, бо вонй сьваті, а ксьондз телбпайи, бо 

ксьопда голбден. ШПерепочували вони, в-рано поуставали, тай та удо- 
вицьа зноу там де шб готуйи, Та й там зварйла гобідати, укидала тьісто 

там на Уобіл, дістало сьі йі тьіста тбо ше і спекла паланйцьу йідну 
дльа дьітий; тай ввьала, поставила там під вікном на лауцьї. Али 

ксьондз взьау тай ту палаціцьу Украу. Та й каже сьватий Пауло до 
пего, до ксьбидза до тдо: ШВийдпш, йа тибі казау, жи тип тб0 ни спої- 
ниш, шчо ми споуньайшмо! Вона тілько Усьбо дльа дьітий спекла, а ти 
й ту ввьав-ісь.. Тепдр же ти сибі йди у свойу дорбгу, а мп 5 свойу. -- 
І уже -- і розійшли сьі. 

Житє і Слово, 1895, І, ст. 52--03. 

Паралелі: Штногр. Збірник, І. Ст. 13--16; ПІ, ст. 58--59. -- 
Імуеі, Іесепде5 сПгейеппеє де Іа Ваз5е Вгекасте, Рагіз, 1881, І, 
19--91. -- Аванасьевь, Народ. рус. легенд. Ст. 3--5. -- Леінвсргіїї, 
Ї. доці. МущЩоіосіе п. Зіцепколаг, І, вип. 1. Ст. 41-49. Танже, 
вип, 4, ст. 471-472. Т. Ш. вип. 1, ст. 13--16. Т. ГУ, ві 1 ст.502 
54. -- Чубинський, Трудь, І, ст. 156-161. Шейнь, Мат. сбв.зап. 
края, С. П. Ст. 370--371. Ч. 916. -- Доброводьскій, Сол. отнограф, | 
сборникь. Т. І. Ст. 307. -- Дохго)па-ЗуЇмевігоміся. Т. П. Ст. 288. 

Х 

122. Ісус Христос і сьв. Павло -- лікарі. 

А. Йішоу Шдн-Біг -- було йіх трох і ходіли сибі по сьвітьі г 

т) Ріда: б душа до райу, та гріхи не пускайут -- дапі-б нт 
біда, шо номі шчо. сата старої Гананіпихи). | Беж 



сьа: ,Вітки ви?5 -- От, ми сь цьілого сьвіта, ходимо сибі. ,Може ви 

йакі дохторі?є ,Блт, ми -- кйе -- ни жадні дохторі ." Але вийшли па 

місто, пішлі на шиньк сибі, чуйут, шо У йідибо паша пйцьі дуже слаба, 
»Може-б ми -- кае -- порадили шо йійі.." Оже той Жид побіг до тбо 

піна, кйде: ,У мбне йш такі йакісь вандрбупі, може-б опії -- кйе -- 
й порадили шо де -- Пішду Жид назад до них, каже: »Йа вас заведу", 

Пан-Біг каже: ,/бо менб треба вести ? Йа зпайу сам, де воца, йи4, Тей 

взьали сьа тай пішли. Прийшли до тб0 папа, кде: ,дАй, ложе шо по- 

радити -- де но на сьвітві йакі дохторі, і їже-м йі возйу і Уже жад- 
ноо такдго нима дохтора, шо-б йійі поміг5, Али пішоу Пан-Біг до най, 

5 она спбі Укрбмі там у хатицьі лижала, У ванькірику. ШПан-Біг на ньу 
б діхнуУ і она заунерла, І дупіру йійі взьау, роспорбу, і з нбіїї все гет 

й вйкинуї, фсьу утробу, У нецьки і ваьаї, периполокй) зймнойу водойу 
і на-зйд уложи). І ввьаї вложиу, помастиї, дихну) на ньу і вона фстала, 

| Тай вже хбдпт, вже й йісьть. Дайут йім йісти, пити... ,Шо вам за те 

Е-. дати 24 Пан-Біг каже: ,Ньіц, йа пе беру". -- Ну, а воні прбсьать: 
З »Але йак то, дурно?З ,Йа -- кде -- дурноз. -- Забрали сьа і пішли 

спбі. От вони пішли зноу до друо міста, там зно) бу) пан слабий -- 
от вони прийшлі до тб0 пана, та паньі просит: , Шо хочити, то йа вам 
заплачу, а ко-б він здорбу бу)". От, вони зно) до тбо папа, Пан-Біг 

-на"нбо дихнуу і він зноу заумер і зно) випустили з нб0, водойу пере- 
пполокау і зно на-вад усадпу, помастйу, дихну), -- пан вже фстау, вже 
по покбйу спбі хбдит, вже сьмійшть сьа. Зпо) та паньі йім кбитент дайй, 
они там от буцьім йідьдть, а Уонй пи йідьйть, но дурат там Уот лош- 
ками. Так той пан кдае: ,Шо вам заплатити 29 , Ми -- кав -- ни хб- 
чемо ньіще. ,А йа -- кдае -- за дурно ни хбчу зно), жи-б миньі хто 
, робну-.. Ми -- каже -- такй не беремб нвіцє. Забрли сьа сибі 
8 йдут. Але йдут дорбгойу і Павло зачау сьа сварити з Богом. Кав: 

"Йа уже кйдайу, Йа сибі йду сам! А Пап-Біг кйв: » Ну, то йди сибі!" 

Та й Пдн-Біг но тілько с Петрбм пішфу. Але той Паулб йде сам, ідб, 
 прийшбу до йіднбо міста -- тд/-же йідбн пан слабий. Але він пішбуї 

до тбо пана, вза) Йиго, роспорбу, вибрау в пбо в нецьки, водбйу пе- 
реполокау і назад Усадиу і там-Уб, чим він вже зна) мастити, помастй), 
хухайи на ибго -- пан не стайй... І вної берб хухайи і пан не стайй. 

- Так він вже й нальакду сьа. Пай у покбйу стоййть У другім, а вій 
-  -казау, йак йшоу до нб60: ,дЗа годину буде пан ходити. Година вже 
о минййн і кде: ,Но, вже йи пан живий ?4 Кіо: Ше пої, ше ни готбвий. 
Так вій вже ни знайи, шо робити, тей ті панй вітчинйили допо: » Но, 

ота шб-сь наробиу! То ти такий дбхтор! Пап бу) живий, ти Йиго ваму- 

бо очи) -- та-ж тибб чикайн кримінал ! Зйра Йіден скбчи) до польіцийі, 

й яйця, ваБали здо усапала: йнито У ї гарешт -- Уже Пауло сидіт ву 



гарбсьтьі. А Пан-Біг каже до Петра: ,Шб наш наробиу Пауло! Він 
хтьі) бути мудрий, але він піз мене тбо пи зрббит.. Пана взьа), по- 

кальїчиу і йіго живого ни зробиї і до гарешту пішої. "Та ходьін, ви- 

ручім йиго з гарешту. Кдае Петро: ,Нех спдит!є ,Б -- кав -- він 

буди сидьіу і ни вийти дбки. За такбо пана він мби сидьіти і пару 

льіт ІЗ Але прийшоу Пан-Біг до тбо пана тей каже: ,йЙа поможу, він 
Устйнеч. ,дА -- кйе -- вже тут буу такий! Живий буу, замучиу -- 
вжб-сьмо йигб далії до гарешту. Може й вп ше так арббите?4 ,Та йа 

так пи зробльу, бо він вже ниживий -- а йа зробльу так, шо буди жи- 

вий:. ,дА ко-б Пан-Біг так да), шо-б віп буу живий!"  Шан-Біг аноу 
назад йиго по свбйшму роспорбу і потому вйшустиї, водбйу переполо- 
ка), назад фсадйу, шомасти), хухнуї три рази -- пан вже фстау! Ті 
папй стойдть: ,Но -- каже -- то допіру дбхтор називайшть сьа! Шо 
цеживий буу, і порадили і живій зноу назад! Ну, шо вам заплатити 

за твбіш?4 ,Не береш жаднойі плати, но назад тамтбо випустити з га- 

решту, шо там сидйтє. Зара йшгб випустили і він прийшду до тб0о пана, 

привели. ,Ну, і шб-ж ти зробпу? "Ти видьіли) сьа"!) від мени, а ти 

дума), шо ти так будпш робити, йак йа -- а чем-же так не зробив-ісь 25 
»Та йа -- кае -- так робиу, йак ви,.З -- ,Шо с тбо, шо ти так ро- 
биу, йак йа, дле коли так ни зробиш! І забрали сьа і пішли. І вже 
кінець. 

Зап. в Берлині від господаря Гандруха Кравіцкого в серпни 1894 р. 

Паралелі: Ютногр. Збірник, ПІ, 59--62; там вказана також літе- 
ратура, а крім того пор. стор. 62 і ІМ, 199 до ч. 94; надто Роіаслек, 
МЛіе5 Видама, 94. 

128. Христос і Циган. сооаьв 

Б. Просив ся Ісус Христос в цигана за челядника. Циган каже: 
Що будеш робив. коли я сам роботи не маю? -- Ходім до двора там 
є сто коней не підкованих, тра підкувати, бо они тому слабі. -- Пішли | 
до двора, Циган перше до пана, а Ісус Христос до стайні, всїм коньом 
повідтинав по 6дні нозі. Шриходить циган, як возьке падкувати. -- - 
Щож пан меці скаже? що ти мені наробив? -- Чекай но, чекаії, якось З 
то буде. -- Поскладав Ісус Христос назад коньом ноги, підкував, -- 

Циган хотів іти до пана, щоби ваплатив, Ісус Христос копьі здорові. 



зробив. ее Ідут далі. Приходят до якогось села, Є весіле, єї погріб, 

Питає ся Ісус Христос цигача: -- Де підеш? -- Я піду ма весїле. -- 
Пішов на весілє, а Ісус Христос пішов до вмерця. Такий таж плач, 

такий завід, одна однісїнька доня, вже гарца, вже до людий -- тай 

вмерла. Ісус Христос звитав ся, приступив до тої дівчини, покраяв, 

а так назад поскладав, водов покропив, дівчина ожила. Такий цуд, така 

радість, не знають як дякувати, чим би ся віддячити Ісусу Христу, 

А народ збіг ся, вікого на весілю, всьо ту. 

Ідуть Далі, ідуть, циган вже зголоднів. Каже: -- Так бим що зіїів! 

-- Іди до тої низенької хати, там ца скриши є три булки, принеси, 

Пішов приносить дві. -- Чому не три? питає Ісус. 

-- Не було, но дві. 

-- Ей три, привнай сь. 

-- Бігме, но дві. 
і, . з» Дві, то дві, - каже Ісус Христос і пішли далі. Тра було йти 
У черев воду. Христос перейшов, а циган зачьив ся топити. Кричит: -- 

Хто в Бога вірує, най ратує. Ісус Христос каже: -- А було три булки? 
Признай ся, впратую. 

-- Бігне но дві! 
Вже ся такій топит, голови не видно. 

б -- А що, було три? -- Витягає циган з води два пальці, що по 
і хо дві. -- Но то топи ся, колись такий злодій, -- каже Ісус. Зачув циган 
за тай виймпв три пальці. 

-- Колись признав ся, то ти ще дарую, но пе бриши більше. Ідут 
далі. Приходят до якогось села, є весіжо; є вмерлец. -- Де підеш, ци- 

гане? -- питає Ісус Христос. 
-- Я до вмерця. 

-- Но, іди до вмерця, а я піду де єноді. -- Пішов циган, Ісус 
ва ним тихцем, став під вікно, дивит ся, що цигай буде робити. Прий- 
шов циган до хати, а там маленька дитипа вмерла. Заводят тато тай 
нама, -- ОТ авичінь. 

-- Цитти люди, я так зробю, що встане. -- Добре, роби, коли 
| овнаєш. -- Взяв циган ножа, покраяв дитину, так шепчи, складає, пабрав 
води, -- кропит, -- що, коли не помагає. "Тогди люди до цигана, як 
озачнут бити! Ісус Христос дивит ся, що такой забют, входит в хату, 
о спамятав розйілих. Ваєв цигаша, виходят з хати, 

- зо Будем ся розходити, -- каже Ісус Христос до цигана, -- бо 
яв тобою не витримаю довше. Іжи си без мене в сьвіт. 

з Та де то ти зі шцов не годен витримати, -- кажо цигап, г 
обов це годен, ти мені  воюди дет 



Житє і Слово, ст. 95--96 Книжка ТУ. 1895. 

Паралелі: Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 195--128. Ч. 86, 
1--9. -- Вагас», Ваукі. Ст. 136 - 137. -- Аванасьевь, Народ. рус. ле- 
гендь. Ст. 15 - 93, ч. 4-5, і ст. 118--129. -- Мепліє, МУ езі8іамі- 
зспет Магспепзсрай7. Ст. 88 - 89. - бгіома, Кіпдег- апа Напзтагсреп.Т. І. 
Ст. 353 --363.Ч.81. Т. Ш. Ст. 195--196. - - Чубинськкії, Труль. І. Ст, 154-- 
159. -- Также, П. Ст. 333 - 335. -- В. Хбпсоуа, Хагодпі распоркує 
т. П. Ст. 994-295. -- І. Роїйука, Саз. безк. Миз. 1899. Ст. 484. 
Етногр. Збірник. Т. І, 3. Ст. узРеІ 6 ати апп, УМ. уоп Боно 
Вйсеп. Т. І. Ст. 956. -- Веу. дез гад. рор. Т. ІМ. Ст. 290. - М. 
Кедегом'зкі, Ілій Рріаїогизкі. Т. 1. Ст. 11. Ч. 91. -- Романовь, ББло- 
рус. еборникь. Т. ТУ. Ст. 60-65. Ч. 49-43. В ч. 44 приходять теж 
подібиі мотиви. -- Шейнь, Матеріаль для изученія бета п язьіка рус. 
паселенія сбв. запад. края. Т. П. Ст. 144 - 145. -- АЇндемівспег 
Зермапк п. ЗсПегх. Ст. 54-57: Уоп еіпеш Зспуарбеп, дег дає Те- 
регіеіп  сеїгеззеп. -- Садовишковь, Скавзки п пред. Самарскаго края. 
Ст. 266--968. -- Коїбегє, Гиреїзкіе, Т. ШП. Ст. 204--905. Рогпайзкіе. 
Т. ХІ. Ст. 167--170. Паралелі до мотиву про те, як Христос відтинав 
коням ноги, диви : Ютногр. Збірник. Т. ГУ, Ст. 64-- 65. 

124. Христос і Зид. 

В. Йак Ісус Христос ходиї по вемли, тай надкібаїу жида. Али він 
не привнаваду сьа жидови, жи йи Сус Христбс. Али йшли, і мали трохкі 

хльїба Й свіра. Тай жид голоден бму, тай Украї тотб, жибкеі Сус Хри- 

стбе пе видьі), тай зьі) тотб. Али Сус Христбс сьа пктат: Йаккісь 
йим голоден і бкїло трбхь хльіба й скіра, ци ть тото зьі)? -- Йа 

ньіт, йа не видьі)у. -- Али йди, йди -- прийшли до йндного села, хбра 
принцівна ) йиднбго крільа. Сус Христос там сьа трафну і повідат: 
Йй бь да) радь, йли ввіступіт є хатьі Усьі, йшно ньдії сьа лишит утець 
і мати принцівць і жид. І топіт і грійте окрбикі, Вонй так зробили, 
наметали каміньа вваріїдлного (воляного) і Увьа) Христе принцівну, 
положиу У бочку, нальльду окропу, наметі) каміньа, звари), ввіньау на 

сьтьі) тотві кісткь і поскладува) і хукнуу і сьцьілило сьа тото. Хукну) 
другьій рав і Устала принцівна і мбвит: Дайте ми йісти! УАли жит тот 
виді). А Сус Христос шлатньу це хотьі) брати: жидови жаль: Прбши | 
пана, тото мож бло брати грбші. -- Же бвту йни зна), хто вьіу трохьі 
ульїіба і овіра, та бу йшм бра) гроші! -- Йа пе знайу, Йа не зії. -- 
Так пішли дільі, І жід видьі), йак Сус Христбс там роблу, лишиу Су 
Христі, пішбу напбред. Ї там вахорі) у йидного рин пренц; йши: 
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йпдбн бьу, плачут за ним -- умпрат. Али жит тото учуу: Йй ба да) 

ньіурбку рідь! Поубіцьбли жйдови великі гробі. Дось йиднвім словом 
так зроби), гі Христбс з льіучино), Звариї -- хукай, хукаїй -- рідм 

о 

не мож дати. Йакнім правом ? Узьали жиіда, тай до арвбшту. Али Сус 

Христбс знайи Усьо, шчо сьа зробило. Прийшбу там: А чо тії, жиде, 

є ту скідиш? -- Ну, йа ни знайу сам за шчо. Кобьг ВЬі ньа Ввітть йак Я 
ввівволили! -- Йак повіш, хто зьіу трохьі хльіба і трохьі сьіра, то 

мбже тьа вкушчу, -- Хоцьбьш до омерти свідьЇ) -- То йа пе зьі), 
Али Пан Біг го вкпустпу, Сус Христбо, прийшли там, де тот пренц, 

де жид вари) Ісус Христбс ввари) наново, поскладувау, хукну), сьцьі- 

ліу сьа; хукну)у другий раз -- ожпво) сьа. І сймо повельї), бьш му 
дати йісти. І мбвит Христос: Бь ть, жиде, другьій раз не браї сьа во- 

; рожити, кой не знайшш. -- Ба, мене кортьіло, жи возьму грбші, а йа 
ни міг нич зробити! -- Ідут гет, ввійшли за місто : Но, теперь, жде, 

сту копли йдму. - Жит прокопау трбхьт: Буде Уже. -- Бій шчо то? 
; Жиде, коплі більшу. -- Жит шче трохь прокопау: Йуж буде. -- Та 

йди наносі каміньа пбуну, піску. -- Жит пішбу, наноспу, а ни дужи 

у ство. -- Но, Сус Христбс мбвит, зажмурі си, жиде, вочи! -- Жит сп 
Р. зажнурну вбчи і бус Христдс даї, жи с тбго сьа зробили грбші. Но, 

по теперь, жиде, див сьа сьуда! -- Жит сьа подивиу, гроший ласка божа 
йи. І йуш сьа утьшішиу, Али Сус Христос передьіли) на три купкь 
і мбвит жидови: Диви, жибьи бьі) Йпс ввібрау більшу ййму, то біло 
бкіло більше гропий! -- Ги! же би) йа зна на шчо! Йа же бьі) зна), 

же на такій шнтерес, то бьуйни по саму шийу брау! Али байка. Ни 
Ж знайу, на шчос три купкві дьілиу! Уже жебкі Йидна біла тобі, а лруга 

меньїі, а комуш трбту дамб, кой никого ту нема. А Сус Христбо мобвит: 
Е, трета тбму, хто зьі) трбхьі хльіб і сьгр. -- Йуж ньай сьа рббит, 

шчо хбче. | Прауду повідайу, жи йа зьі). -- Ісус Христбс мовит: 
Возьнйш си теперь Усьі, тай йди, йли вірьг николи не будбш мати твер- 
дбйі! -- І до диесь жидьі ие майут вірьі дббройі, а за грбші У вблу 
свозну бБ зараз. 

« 

Я ака ово 
/. 

; сети 7Бібт. хуїад. Т. ХП, 3. Ст. Торо рин Драгоманов, 
зпелавия, Я а 406. 

но пбуну, 60 сьа льінуйш, і не велику шче йдму браї, а Усе через льішшу- 

З в марті, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від прак Охі- 



125. Перший циган. 

Г. Вибрав ся Пап Біг із сьвятим Петром і Павлом в дорогу аж 

за море. Прийшли вони до великого краю за горами, за морями, до са- 

мого Ягипту. В тім краю панував цар дуже острий і лютий. А мав він 

доньку, а та донька від віспи, чи від якого допусту божого була така 

погана, що ніхто не хотів на ню й дивити ся. Мала вже 40 літ, а ні- 
хто не хотів з нею женити ся, хоч цар обіцював женихови великі вкар- 

би і половину царства. Але ніхто на те не лакомив ся і через те ко- 

роль був дуже лютий ша своїх підданих, тис їх і мучив усілякими спо- 

собамп. Довідав ся о тім Господь і постановив собі, звичайно як Господь, 

зробити конець тому лихови. Стало ся так, що цар вислав по цілій 

ягипській земли, щоби шукали чорнокнижника, котрий би міг царівну || 

зробити ладною і молодою. Шішли післанці по цілім ягипськім краю, || 
але хоч які великі ласки і надгороди царські обіцювали, таки не най- 

шли нікого, хто би ся бізував відмолодити царівну, 60, як то кажут, 
старій, поганій бабі і чорт красоти не дасть. Вертают ті післанці на- 
зад до дову з великим страхом, боят ся царської кари. Аж прийшли до 
того зела, де Господь зі сьвятим Петром і Павлом відпочивали. Господь, 

як ввичайно Господь, не їв нічого, але сьвятий Петро і Цавло заїдали 

омачцо редьков і цибулю. А. 

-- Слава Ісусу Христу! -- сказав цісланець. 

-- Во віки віков -- відповів Цан Біг і питає: А відки ви, люде 

добрі ? 

-- Ой у нас біда -- каже шісланець. -- Цар нас. вислав, що- 
бномо шукали такого чоловіка, щоби нащії пшанні царівні вернув моло- 
дість і красу. Ось ми обійшли всю земаю ягипську і нікого такого не 

найшли, 

-- А кілько літ має ваша панна? 

-- Сорок ще Й з чубком. 

Скривив ся сьв. Петро, а сьв. Шавло трохи. не подавив ся 
лею, почувши, що пацна така стара. 5 У 

-- А щож вам тепер буде -- шитає Господь -о як в 

. до дому вернете ? аа 

- Ой буде має цар карали, а хто зна чи о 

У 

ї 

г зт Не бійте ся, люде ро 

царя, я ващій шанші дам раду 
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-Врадували ся цісланці. Господь зараз устав готовий до дороги, 
«зале сьв. Петро і Павло воркотіли, бо їм то не сподобало ся іти в таку 
| спеку та ще в таку далеку дорогу. Але Пацу Богу ше сьміли ся су- 

противити, спакували свої тлумочки і всї разом пішли до Ягишту. 

Ягипськой цар жив у великих палацах бев даху, бо там така сто- 
рона, що ніколи дощ не йде. Мав він довкола себе богато війська і ко- 

заків так, що не легко було до него дотиснути ся. Шочали ті післанці 

пропихати ся до царя, котрий сидів аж у трицятім покою ца золотім 
престолі. Господь, звичайшо як Господь, ішов собі вагідцо, але сьвятому 

Р Петрови і Шавлови дуже боки пообтовкали так, що вони готові б були 
| плакати, як би ся людей не встидали. Ї за кождим разом, як сьв. Це- 

о тро дістав штурканця в бік, то Господь гладив свою довгу бороду. 

Прийшли післанці перед короля, повпадали на коліна тай зачали 

говорити: Зійшлисмо, кажут, усю землю від заходу до сходу сонця і це 
найшлисно такого чарівника, котрий би хотів твою доньку відмолодити. 
Аж отсей сивий старець, котрого ми здибали вже вертаючи до дону, 

ке хоче твоїй царівні вернути молодість і вроду. 

Подивив ся цар на старенького тай каже: А відки то ви, татусю, 
маєте таку сиву, довгу бороду? 

-- От жило ся довгі літа -- каже Господь -- тай ся таку ви- 
ховало. 

-- А знаєте ви, що вас чекає, якбисте шою доньку не уздо- 
ровили 2 

-- Знаю, -- каже Господь -- як бим не знав, то бим ту не 
приходив. 

-- Ускажу вас в горячім олію, як бисте моїй доньці що злого 
зробили -- каже цар. 

По Павлі аж мурашки перебігли, а Цетро аж ва явик укусив ся, 

коли се почули. - 

-- Ну, ну, - каже Господь -- будемо старали ся, щобисте ше 
потребували дармо тратити огню і олію. 

--Ото повели Пана Бога до царівни, котра сиділа"в своїй кімпаті 
У дуже плакала. Сьв. Петро скоро єї побачив таку стару та погану, ТО 
| отак ся скривив, що аж сьв. Павло, на него дивлячись, васьміяв ся. 

| Шан Біг приступив до царівни, дав їй на спане, а коли парівпа васпула, 
азав принести котел, покраяв царівну, казав під кітлом розпалити ве- 

огонь, зварив єї добре, а відтак повиймав ті кусники, поскладав 
) купи і дувув на них. В тій хвили царівна встала така молода та 
но, що диво і ВИН | ся до ніг Папу Богу та дякує вму, що їй 

аа й красу. зер, ДУ 
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Дали о тім зпати цареви. Той навіть вірити тому не хотів, а 

скоро прибіг і побачив, насипав Господови таку купу золота і грошей, 
що Господь сам не знав, що з тим зробити. Ось він і каже: Я золота 

пе потребую, але дай моїм слугам із него тілько, кілько би один чоло- | 

вік міг донести, а решту роздай бідним. 

А була межи царськими слугами одна бестія захланна на гроші. 

То сей коли побачив, що цар стілько грошей дає Господу Богу за 

уздоровленє дочки, прибіг до Господа тай каже: ШПозволь, я тобі буду 

нести ті гроші. 

Господь, звичайно як Господь, знав, чого єму хоче ся, але бажа- 

ючи єго укарати, сказав: Добре, неси, але вважай, щобись мене не обі- 

крав, бо я на тім пізнаю ся. 

Сонце пражило міцно, бо Господь в тім краю повісив єго нисше 

як у нас. Потомпли ся сьв. Петро і Павло, а з лворака піт аж річками 

лляв ся. Прийшли до ліса, що стояв перед ними. Тут Господь казав 

викопати три ямки: одну для сьв Петра, другу для сьв. Павла, а тре- 
тю для дворака. Потому вони поділили ті гроші на рівні части і вако- 
пали їх кождий у свою ямку. На другий день пішли далі, але дворак 
швидко відлучив ся від них і забрав усі гроші і переховав у інше 

місце, а сам пішов і собі чуда робити. Довідавши ся, що у одного царя 
є хора донька, пішов до него і обіцяв ся єї вилічитп, Взяв єї, покраяв, 

зварив, зложив кісточки, дує, дує, а царівна не ожпває. Тогдії цар ров- 

лютив ся і казав єго укарати смертю. Вже го вели вішати, коли тут 
прийшов Господь, уздоровив царівну, а єго випросив від смерти, але 

зробив єго Циганом. 

ЗЖКитє і Слово, 1391. І, ст. 182--134. 

126. Про кр що роздав свій маєтою 

бідним. 

Д. бак одйн жид все захоюив до церкви і чув, як коБонц. гово- 

процент шіби ца тамтім сьвіті. А жид си гадав, же як ровдісьть троші, 
то буде мати від трейщара. десеть родні Мав ори ооткихй щов 0 



осьвіті будеш мати десєть процент. А жид каже: Та пай ми віддадут 

-олюди хоць гроші, бо я не мав с чого жити, Ксьонц вигнав жида тай 

каже: Йди сп та шукай! Тогдий забрав сьі жид тай пішов. Пішов до 

дому тай каже до жінки: Я йду гет у сьвіт. Тай пішов. 
Йде, йде такий засумований тай здибує Ісуса Христа і сьвігого 

Петра. А Ісус каже до жида: Де ти йдеш, жиде? -- Та йду у сьвіт! 

Росповів тогдий жид, шчо роздав бідних гроші, тишер не має с чого 

жити. А Ісус Хр. каже: Не йди, жиде, у сьвіт, підеш з нами. Ї жид пі- 

шов з Ісусом і Петром. Приходіт до їдного міста і учули, шчо цісар дав 
половину маєтку, хто вплічит єго доньку. Тогдпй Іс. Хр. і сьвітий ШПев- 
тро і жид пішли і кажут, шчо вилічут доньку. Цісар каже: Як вилічите, 
то дістанете половину маєтку, а як ші, то всім тром голови постинаю, 
Ісус Христос приймив сі. Пішов там до того покою, де вна лежит 

і сказав І. Хр. наносити водп: їдну бочку зимної, а другу теплої, І ка- 

- зав до цісарє аж за двайціт штири годин приходити до того покою. То- 

й: " дий Ісус Хр. крає мечом доньку і все випває в теплій воді, аби кров 
е. не йшла. І складає до купи, коли вже цілу покраяв й поскладав, пішов 

С до порога, а від порога йде, перехристив сі тай каже: Стань, дівици, 
б в іня боске моє! І хухнув її до писка і тогдий тіло єї зачіло зрастати. 
Би Тогдий пішов другий раз до порога, перехрестив ся, тай знов так ка- 
Е е: Встань, дівици, в імя боске моє! і хухнув знов до писка і вна вже 

вжила. І пішов знов до порога третий раз: Встань, дів. і т. д. і хухнув 
знов до писка і встала вже здорова. Тогдий за 94 годин приходит цісар 

до покою -- і донька здорова пішла вже до вітця. Тогдий цісар хотів 
давати половину маєтку, а Їс. Хр. каже: Ми не будем брати половину 

/ маєтку, іно казав дати оден пиріг печений. | дав цісар шпріх і пі- 
7 шли в дорогу. Ідут, ідут і собі посідали. Шан Біг такий голод зіслав 
- на жида -- а Ісус і Петро уснули. Тогдий жид з'їв той пиріг. Ісус 

-1 Шетро пробудили сі тай питают сі: Де є пиріг? -- Дахібук! я пиріг 
не іло! Зібрали сї і йдут далі,а Йсус Христос вапровйдив жида у воду 

- опо коліна тай сі питає: Та ци їв- іс, жиде, пиріх ? А жид каже: Далі- 
| бук, я не їдо пиріх! Іс. Хр. запровадив жида'у воду аж по груди. 
 Тогдий: Жиде, ци їв-іс пиріг? -- Далібук, я не їло пиріг. Тогди Їс. 
Хр. запровадив жида аж по карк у воду тай сі питає: Та ци їв-іс, жи- 
де, пиріг? -- Далібук, я не їло пиріх. Іс. Хр. запровадив знов жида 
до води, аж-бнь вже сі борода замочила, тай сї цитає: Та ци їв-іо, жи- 

р де, пиріг? -- Далібук, я не іло ширіх. Тогди Іс. запровадив жида знов 
до води ії жид сі вже топити зацєв, но язик вже вивалив. Чогди Іс. пи- 
стає: Та ди їв-іс, жиде, пиріг? -- Ні, не іло-м пиріг! Тогдий Ісус Хри- 
стос каже: Од, жиде! 
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Ідут, ідут, умучили сі, тай полігали спати. Їс. і Петро заснули, 

а жид украв у Ісуса письма, (таки Ісус Христос мав письна), украв тай 

утік. Утік тай зайшов до їдного міста і учув, шчо у цісарі заслабла | 

донька. А люде вцовіли, хто вилічат доньку, той дістане половину ма- 

єтку. Жид борво шобіг до цісарє і каже, шчо вилічит доньку. Казав на- б 

цосити води їдну бочку зимної, а другу теплої. Казав до цісарє: Прихо- "| 

діт аж за 94 годин. Узєв жид тай порізав доньку і зацєв краяти на, зам 

кусники, шчо кусник відкроїт, то випває водов. А кров все тече, ледвб СЯ 

жид запинив кров. Тогдий покраяв гет, поскладав на стів тай пішов до й 

порога, перехрестив сі й каже: Встань, дівици, в іня моє! Хухнув ї в лм 
писок, дивит сі, а тіло не зрастає сі. (Шчоби він був казав: встань, ді- | | | 

вици, в імя боске твоє! то була би встала; а він ,в моє!) Жид сії на- з 

страшив, тай сховав сі за комин. А Ісус і сьвітий Петро знали, де жид | 

пішов, І тогдий пішли до цісарє і казали, аби їх пустив там, де єст 

той жид, а цісар каже: Він не казав приходити аж за 24 годин. А Ісус 

Хр. каже: Та то наш співник, шчо з нами ходив. Тогдий пішов цісар, 

дав ключі Ісусу і отворив двері. Входит до середини, а жид так сі на- 

страшив, бо він мислив, шчо то цісар йде йому гблов стинати. Ісус ди- 

вит ої, а жид сидит за комином. Тогди жид ізліз, а Іс. Хр. пішов до по- 

рога тай каже: Встань, дівици, в імя боске моє! Так три рази. І донька 

встала здорова. Тогдий цісар дав їм половину маєтку і они пішли. На 
дорозі не мают як поділити сії тими грішми. А жид каже: Я маю май- 

мурку і будем мнєріти. Поділили сі грішип, зоставило сі пів грейцарє. 

Не вцати кому дати пів грейцарє, а Ісус каже: Жаиде, призна сі, як 
іс з'їв пиріг, то дістанеш пів грейцарє. А жид каже: Я з'їв пиріг, бо 
був голбден. Так то ниніка жид повісив би ся за ців грейцаря. Тогди 

І. Хр. дав жпдови всї гроші і казав му гет йти. 

Зап, у Дрогобичі, в маю, 1899, від Ів. Багріна Волод. Девинський. 

127. Звідки взяв ся вітер? 

Е. То ше було тоді, як Сус Христос ни мав ше всіх зпостолів, 
тільки мав Петра й ШЦавла і ше там якось, знать Гандруха. Тей як 
йшли черев їдно місто, то по дорові пристав до них якийсь волоцюга 
твії кажи: , Прийми мине, Суси, до себи, я буду за постолає, -- А Сус. 
Христос виав, що то волоцюга і виликий грішник, али дан Теї б . м 



за бідними людьми і за простими хлопами. Ходім, поратуїмо їго, пех 
він видужає". Приходять вони до того палацу, де був тої король, тай 
Сус кажи, шоб пустили їго до него то він вплічи їго. Аж тут кажут, 
шо він шо но вже вмер. -- ,Ну то ніц, пустіть мене, а він ше будп 
жити". -- ей королиха пустила Суса до того покою, шо був вмирлий 
король. І Сус зарас казав принести повні нецки води сьвіжої і вили- 
кого гострого ножа, тевії сам замкнув сі в тім покою, а постоли чикали 
в сїнех. Али вони були дужи помучані і зарас в сіпех на сидячи за- 

снули, а но той волоцюга ни хтів спати, тілько ставі заглядати чириз 

шпару в двпрех, шо роби Сус Христос. А Сус Христос взяв вмирлого 
короля, порізав на штипри кавалки, виполоскав в нецках в воді, потім 

знов тіло так поскладав, помолив сі, пирихристив три рази те тіло і по- 

тім дмухнув на него і зарас все зросло сі і король ожив назад і зарас 

встав з лішка і дужп дякував Сусови, Тей потім він, той король, спра- 
вив виликий баль і запросив па него Суса і постолів. Тей по тім бали 
дав король Сусови пять питльованих пирогів з самим спром, а пять 
з спром і з бульбою. То як вони повиходили від короля, то Сус ті пи- 

роги з бульбою дав 'постолам, а сибі взяв ті з самим сиром. Тей по- 
тім як прийшли вони до ліса тей стали там начувати, тей як вже мали 
йти спати, повечерали тими пирогами. "Постоли їли разові, каждин мав 
по їдному, а ше сі їден був зістав, і Шетро дав їго тому волоцюзі. 

А Сує Христос своїх ни їв, бо ни був голодиній. Як повечерали, то пі- 
шли спати, і всі вже спали, тілько той волоцюга ни спав. Він як сі по- 

дивив, шо всі сплять, встав і взяв тей поїв всі пиріжки Сусови Хри- 

стови, тей ліг сибі спати. На другий день рано як веї шовставали, то 

той волоцюга кажи: ,зЗнаїти шо, теї ночі було аж два вовки коло пас 

і всї питльовані пироги поїли, я ледви їх відігнав". А Сух Христос за- 
рас знав, шо він бреши, тей кажи до него: ,ДА тими вовками то був ти 
і твоя нинаситність. Було би ше добре, шобись був сказав правду, але 
як ти збрихав і ше зложив на вовків, то забирай сії від нас, ти в нами 

більше ни можиш бути", І він пішов від них. 
От пішов сибі той волоцюга, йде тей йде, аж приходи до їдного 

виликого міста, аж чує, шо в тім місьці цісарова дочка шо шо вмерла, 

тей він сказав, шоб він ї назад до житя привирнув. І зарас як довідав 
о сї цісар, закликав їго до себе тей кажи їму: ,Ну, нибожи, памнятай 

сибі! Як привернеш ї до житя, то я ї видам за тебе замуж і будиш ці- 
сарон, а як нї, то буди смерть твоя!" От взяв віп, казав пришести сибі 

води з нецкаши ДО того покою, де лижала вмирла, взяв виликого го- 
строго ножа, замкнув сі і взяв порізав ї на штири кавалки тей випо- 

 лоскав шнясо в воді, потім поскладав і сгав ша те тіло дмухати, а пи- 
орихристити забув, бо сам був жидом тей ни вмів христити сі. Ну дмухав 

й 
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він, дмухає, аж іму вже голова закрутила сі, а тут цісарівна ані руш 

ни встає, тай він дужи зажурив сї. Аж тут.лупс! вічинили сі двері, 

івходи Сус Христос, тей кажи: ,А видиш, пташку, злапавсісь, був-бись 

згинув, як би мине тут ни було. І ти ше хвалив сі перед цісаром, шо 

в тім і тім місті ти короля привирнув вмирлого до житя. Шесь затаїв, 

шибинику, божий праведний чин, а сам повиличав сясь. А ти знай, шо 

того нігди ни зробив бись, шось задумав, бо ти поганин. А за ту кару 

я тобі потім скажу, шо будиш робитиє, Ісус взяв сі сам до царівни 

і вона ожила, а потім до того волоцюги так сказав: ,Ідиж ти, нибоже, 

па спридину сьвіта, там стань, і будеш дмухати до суду віка". Ї він 

зарас пішов і став на сиридині сьвіта і став дмухати, і зарас пішов по: ой 

земли вітир. І він до нині там стоїт і як дмухне в котрий бік, тозарас. "|| 

с того боку і маємо вітир. І він буди так вічно стояти і дмухати. ЛИ 

фап. від С. Бідика в Теребіню, Каменецького пов. 1896 р. А. Веретельник. 

128. Як Христос відгадував загадки. 

То позвічпу чоловік у злого грошей і мали доміуку до тбго часу 
і до тбго віддати, а ньі то відгадати три річи, бо йак не відгадаш, так 
тьа беру с соббу. Али Ісус Христбс ходу по сьвітьі тай Увійшоу там ЗМ 
до хйть, старьій чоловік, і прбсит сьа на ніч. А гдзда мбвит: Бій, чо- 
ловічейку! Йа й сам не знайу, ци доночуйу.-- А то чому ? -- Но, по- || 
зічПуйим грбшей до днесь; або мене возьме, або три річи йакісь від- 
гадати, не знайу йакі і готово, же не переночуйу. -- А тот чоловік мбвит: 
Не бій сьо. А де ти вельї) льігати ? -- Кбнець стола. -- Льйсь би на | 
приплічок, а йа саш кбнець стола льджу! -- І льіх си. Ту У пі)ночи 

| ідб. Шчо йпден? -- Ги ни йпден! отповідат. -- А два? -- Гп йиден. -- 
| А три? -- А три добре. Два бьи молотили, а йпдебн бьі трйас солому. -- 

Ах, шбвит, працейко мбїа, кількас пропала дарбино. І пішбу. І деж він 
бьу годен сам відгадати навумісьть, кої не знаї йак? 

Зап. в лютім, 1899 р. у Мшанци, Старосамбір. пов. від рнде Охіщак ку і 
і Терлецького, 
і; С 

129. Як Христос шукав правди? | 

- Йак Ісус Христбо переході сьвіт пожижи увео вірі 
цьйідб У цьідьім сьвітьі пра)ди здібати; аш при кінції сьвіта було 

- обрітьі, Йпдон сви пививду Йосиф, а друці -бадагу Йбощіова. була 

копограогчції ЗБІРНИК Т, ХП. 



а Сафатова долина. Йодепф бу) жонатий, мау жінку і дьіти, а Сафат 

2 шче ни бу) жонатий. Мали при купі обісьтьй, а на обісьть) поскладали 

| збіжи, а спридйно) бу) горожвбний пльіт і Йдсиф Сафатови бис пльіт 

пирикида) жита. Бо казау Йдспф, шчо йа Уже жонатий, то йа уже ви- 

джу, шчо миньі траба, а Сафат шче ни йи жонатий, то він ни зпайи, 
кілько йиму траба, ци мало, ци багато. А Сафат свому братови пирп- 

кину) зно) жита, шчобий він нп знау, бо казау Сафат, шчо миць щшче 
кілько ни траба, шчо мому братови жонітому. ДА йак надьійшоу Бог 
і кава), шчом цьілій сьвіт пирийшоу, а ньігдем прауди ни знайшбу, 
тьілько ту мйжи тими двома братьими. Йак сьп затримала прауда типер 

5 мижи двома братьнип, то так сьи ватримайи при кінці сьвіта: ца Са- 
фатові долиньі, а на Йоспфові горі буде страшний суд. 

Зап. в цьвітни 1897 р. в Пужниках, Бучацького пов. від Тимка Грапишиппого, 

130. Чому Русини гайдамани? 

Як Ісуса Христа засудили Жиди на смерть, тоді до Єрусалиму 
наїхало було дуже багато ріжних народів, що були цікаві ввидіти його 

хоч раз. Коли-ж Христа вели вже на Голгофту розпинати, вони поу- 

ставляли ся всі громадами побіч дороги і чекали, доки не буде попри 
них переходити. На переді стояли Нішці, далі Вірмени, Поляки, Русини 

М і пньші народи. Як Христос приблизив ся до Німців, їм стало жаль 
- - Христа; тому вони крикнули: Випишім його! -- А Христос глянув на 
, них і сказав: Будете писати до кінця сьвіта та сонця! І тепер де не 

подивиш ся, в кождій канцелярії сидить якийсь Німчик тай пише. 

Йде Христос попри Віршенів і їм стало його жаль; тому пошушу- 
кали щось поміж собою, а потому крикнули: Викупім його! -- А Хри- 
стос глянув на них і сказав: Будете купувати доки сьвіта тай сонця! 
І тепер де не подивиш ся і де не здиблеш Вірменина, то він усе куп- 

чить, більше не займаєть ся нічим. 

Йде далі Христос, приходить до Поляків, і їм стало дого жаль, 
- тому поговорили з собою тай крикнули: Викрадім його! -- А Христос 

поглянув на них і сказав: Будете красти поки сьвіта тай сонця! -- 
І тому то тепер де лише який банк, де лише яка каса, то їх мусять 

Поляки обікрасти. - 
2 Йде далі Христос, приходить коло Русинів. А їм такий жаль ЙОГО, 

що страх. Лище глипнули на себе тай крикнули: Відбиймо його! -- 
А Христос поглянув ца них і сказав: Будете бити ся поки сьвіта тай 

сонця ! ще мдожу, то Буонлн все били ся; були козаки -- били ся; були 
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опришки -- били ся; а й тепер Русинів називають гайдамаками за те, 
що пе дають собі у кашу плювати, а як треба, то й бють ся. І Русини 
будуть гайдамаки до кішця сьвіта, бо так їш призначив Христос. 

Зап. в Григорові, Бучацького пов. 1890 р. 

131. Чому Цигани не мають пристановища? 

Йак Жиди засудили Суса Христа на смерть, тай казали Циганови | 
зробити три цьвики. А Циган зробив штири, тай приносит. Жиди ка- 39 
жут: На шчо нам штири? Ми казали тілько два. -- А Циган зуби щі 

шчирит і кажи: Возьміт, возьміт, можи сьш шче де здасьць. -- Тогди 
Сус Христос вобирнув сьи до Цигана тай кажи: Видиш, йак той цьвик | | 484 

ци майп пцьіїдб пристанбвишча, так само і ти ни будиш мати аш до і 
скіцьчиньи сьвіта! -- Чирис тойи Цигани так триндайут сьи від міста 
до міста. и 

Зап, від Сирватки, в Будзанові, Теребовельського пов. 0. Деревянка. 

132. Про Христові муки. : ; 

Як Жили Христа мучили, то його то нічого не боліло, бо він Бог 
був. Жиди хотіли Христа ровіпяти не так, як тепер малюют розпяте, 
а так, щоби й ноги розіпятип. То вони казали ковалеви штири цьвоки зро- 
бити, Але як го вели розпинати, то ангел зайшов тай єден цьвок украв, 
то впи вже тогди мусіли обі ноги єдним цьвоком прибити. 

Як Христос висів на хресті, то був зовсім голий, І ніхто не сьмів | 
до хреста приступити. "Тілько сьвятий Іван підійшов близько, але як 

уводів Христа такого скатованого і голого, то зомлів тай упав під 
хрестом. А там десь у шцарці сидів павук. То він вибіг зі своєї шпарки 
тай борзецько вибіг на хрест і заснував Ісусови павутину -- то що 
тепер малюют ніби пояс. А то павук таке зробив, щоби Сн Божий не 
вцсїв на жидівське посьміховиеко. А потім той павук ізлів і: пуввусни с 
сьвятого Івана так, що той знов прийшов до тебе. 

Жите і оназе 1894, ПП, ст. 181. ; Сп 

карелену, Про смерть і похорон Христа пор. шої: Зтіри 
26--98, ч. 2--8. -- 9 першою половиною пор. ще: Грінчен 
Матеріал, т. І. Ст. 74--75. -- Сборникв Харьк. цот. фил. 



133. Звідни взяли ся перли? 

Йак Кристі шучили Жаиді, а Богорбдицьи дивила сьп ца тоту йиго 

виліку муку тай дужи плакала. І йак лише Упдла йійі сьльові, на абмлю, 
то зйраз робйла сьп з нейі перла. А льуди збирали тай продавали тай 
до ниньі продайут, али жи сьльіз ни було таке багало, тону пра)дивих 
пербл тепер мало тай тому вони такі дорогі. 

Зап. 1897 р. в Пужниках, Бучацького пов. від сестри Анни. 

ки Паралелі: Манжура, Сказки. Ст. 146 (тут із сліз повстав перець), 

134. Христос і Збиди. 

Сут такі Жиди, що будут до скбица сьвіта ходити. То тоті Жиді, 
що Сусу Христбви николи спокою не давали. Як новий місяць, то віп 
молодий, а як пбвня, то старий. Як його запитати: ,Колис прийшов 24 -- 
повідат: ,вчера?, -- ,коли підеш 24 -- ,завтра". 

Як Жиди прибили Суса Христа, сьміх си чинили; а як поховали, 
зійшли ся на вечерю, старшина жидівська, що вни тому всьому билії 
голова, прийшла Пречиста Діва і плакала. Якийсь Жид повів до неї: 
, Не плач! твій син воскресне! А другі повідали: ,Ага! воскресне як 
тоти кістки з когутає. А вни їли когута і перед нйми кістки лежали. 
Аж ту кісткй зійшли ся до купи, когут абив крилами, Ісус воскрес, 
а вни стали стовпом. 

- Як зробили Жиди криж, веліли нести Сусу Христу, а .бдибиу, не 
 тЯмлю, ЖЕ називав ся, на Кальвариї його мож видіти, веліли тиснути 
до землі, ще й камінь до крижа привязали, а віп пе тис, а ще підніс 
до гори і за тотб став сьвятим. 

Майштер, як робив криж, повеличав, що лишидо ся конйць рук 
на! пять і в долину з на лікоть, а Жидй міцнійше налтягнули руки 
ги, і теперь ва кару майштер пйколи не дорббит ся. 

Коваль мав рикав зробити штири цьвЯки, а він вдби украв, схо- 

8 
й 

б ий талі, а же не дав  розкні б так, як руки. 



135. Ворона. 

Ворона дуже лакома на людське тіло та на стерво. Як Жиди роз-, 

пяли Христа, вої птиці жалували мук Христових, одні лише воробці 

прилітали до хреста, сідали на поперечній перебоїні та сьміючись кри- 

чали: Жив--жив! Вороне знов хотіла пити кров, що з Христових ран | 8/4 9 

капала на землю, тому має закровавлений підбородок так, що на кождій 

вороні його до сего часу знати. За те також Бог прокляв ту птицю. 

Зоря, 18856, ст. 130: Людові віруваня про птахи, Д. Лепкого. 

Паралелі: Ястребовь, Матеріаль. Ст. 17. -- Аванасьевь, Народ. 
рус. легендь. Ст. ХІПІ. -- Чубинський, Трудьт, І, ст. 59--60. -- Шейнь, 
Матеріаль. Т. П. Ст. 359. 

136. Христове восюресенє. 

Йак Ісус Христбс умер на Хресьтьі, прийшоу Осиф і Никодін | |4|4 

з Аримафтбій| і увьали теперькова тьіло Ісуса Христа У плашчаницьу з 

і положили У гріб ввісьіченьй, новьій і приложили каміньом і далії пе- 

чітку. Али Жадьі чули Уперет, жи Ісус Христбо оскрбсне і радьат са: 

Кобві пи прийшли учиники, кобві ни украли і гірше наше буде посьльід- 
нойи, йак бмло первойп. Іти до Палата, ньай даст варту. Він ним дау, 
положіли варту на грббі, сьіли і вичерьйайут дужи пізно, жи Уже може | 
бвіло по піуночи друга або трета година. І тому днесь сут сли)кві"), | | 
бо перше не бвіло, аш Пресьвата Дьїва наслйучила. Принесла до Жи- 
дьі) йіх, йак дарунок, бо сьа бойдли Усьі Жидьіу і учиникі навіть. | 
Тай сьіла сп, тай сьідйт піт полицеу і плаче. А Жидві собі сьміх чи- | 

цьат: Чо плачеш? Він оскресне, -- А ШПресьвата Дьіва мовит: Бодай так 

Жидві панували, ги він оскресне! -- Ба, а Христбс оскрес і днесь 
"слабо дб сьа трафит, жебьі Жид де бідува), бо Сус Христбс не касу- 
вау слово Пресьватоїїї Дьівм Марійі. Али льуди йдут до церьквьі, бо 
уже сьвато, тай учули, жи Христос оскрбе, а ни знайут, Йаю вітпові 
діти, тьілько моуйат: Христе оскрес, та Христбо оскрбс. Али жи- 
дьіська кухарка вьщесла сьмітьй і тото гчуйн, йак сльуди бесвідуй 
Ї Увійшдй до хать зась, --а Пресьвата, Дьїіва тамой йн--і вит: Х 

стос оокрео 1 - -А Цой Дьіва шОвит: 9, Пнознаду жи восЕрбі 



дайут: тогдві він оскрбсне, йак тот когут запційн, шчбсмо зьіли. А ко- 

тут, кісткьі до кістбдк зьібрали сьа, хіба пес йидиу ибгу зьі), ввілетьіу 

на гріаду і запійау. І дльатого днесь когута мальуйут десь на костельї 
- такім, абб на йакі каплици, жи такі льуди ньібьі У Бога віріїат, а Хри- 

ста не хотьйт. Таку паміатку рббіат, жи хоць когута мальуйут. 

Зап. в аютім, 1899 р. у Мшанцю, Старосамбірського пов. від Гриця Оліщака 
Терлецького. 

137. Когут. 

А. Йак Христбс воскрбс, тогді йі) йидебн Жид пичбного когута, 
Йпгб донька Увидьіла Христа і прибігла до старбго, жиби йшму тотб 

й сказати. Али старий Жидийско ни хтьіу вірпти і скавау: Він тогдії во- 

б ; скресни, Йак сей когут закокурікайн! -- Лише спсб сказаї, дивит сьмй, 

і а когут зьїрва) сьп з мйски, злупотьї) крильми, тай йак запійш три 
рази: Кукуріку! -- Жид пізна), шчо Бог хотьі) показвіти чудо, тай па- 
вирнуу сь і вихристи) сь. 

Зап. 1897 р. в Пужниках, Бучацького пов. від тата Михайла. 

Паралелі: Аванасьевь, Народ. рус. легендь. Ст. ХІУ--ХУ. 
Костомаров, Обь пстор. значеніш рус.-народ. поовін. Ст. 85. -- Голо- 
вацький, Народні пісні. Т. П. Ст. 6. Ч. 8. 

1188. Яю когут воскрес. 

Б. Як Суса Христа замучили, поховали, товди собі зробили ви- 
черу і зарізали когута і зварили і того когута зіли, і тійі всьі кістки 
поскладали в миску. Товди сидьнт си за столом, тей зачили сьи сьмійати : 
(Він казав, жи він встане? Товди він встане, йак той когут вапійи, А той 
когут стріпав сьи с тих кісток, тей зачив пійати: Кукуріку. Товди Жиди 
кинули сьи, прибігли до гробу, дивйнт сьи -- в гробі вже Суса Хри- 
ста нима. 

Зап. в Будзанові, Теребовельського пов, від мами 0. Деревинка. 

| 189. Христос у пеюлі. аа 

ЗА Як бус Христос по смерти прийшов до пекла, жиби вибавити 
, То вьльі духи. ди, сьи тим важурилях. щі зувидекрног хотів Суса 



Христа тамки закувати. А був на сиридині пекла такий великий зильів- 

ний слуп з лацьцухом. І анцихрист кажи до Суса Христа: Ану заложи 

ца сбби той ланьцух". А Сус Христбс знав напирбт, чого він хочи 

і кажи: ,ДАпу ти возьми і пирет на сбби заложи, а йа буду видіти, як ; 

тобі буди пасувати", Анційхрист так зробив. Тогди Сус Христос кажи: 

Амінь. Най сьи так стани. І анцихриста припньйв. Він так буди при- б 
пцьитий аж до кіньцьй сьвіта. 

Зап. в Будзанові, Теребовельського пов. від Сирватки 0. Деревяпка. - з 

140. Христос і Люципер. зай Зб 

Б. Коли Ісус Христос прийшов до пекла, приступив до него Льу- 

ципер тай кажи: Сьить собі, Христе, на тьім крісьльі та вітпічни. А те Я 

крісло пририхтував Льуципер так, шчо коли Ісус мав сьісти, то жав за 
сьі в ланцухи алапати. Али Ісус Христос сказав: Сьить ти напирет! А 
-А йак Льуціпер сьів, то сам злапав сі в ланцухи. Віт того часу шчо 
року пилуйут зльі духи, шчоби йшго увільнити. Али на сам Виликдень о 
ца резурекційі заливайн сьі то, шчо зльі духи випилували. А йак вони Е. 
пиришлуйут ті ланцухи, фтоди майп сьі народити жидівский Месіяш. З | 

Зап. в Буську, пов. Камінка Струм. О. Деревянка. ||| 3 

Паралелі: Чубинський, Труди, І, ст. 195--196. -- Кедегохузкі, 
Імад ріаїогазкі. Т. І. Ст. 14--15.-- Молгогівізкі, Гай аКкгаїйякі. Т. п. 
Ст. 9. -- Наюп, бтіесі. ш. аїрапезієсре Магсреп. ТА СтУвІ 4 ох 

141. Чому на Великдень таю рано відправа? 

В. Сус Христос шче ходи) по землі, а зльій уковау ланц. А Сус 
Хрістос сьа пьтат: А тобі того на шчо ? -- Прикуйу тьа. -- Ану йак, 
укажіи. -- А тот поча) Укбвувати, Увьа) сп ) рот і так доукбло го- 
ловьі опкрутну і прикувау сам себе, (бо так Бог да). І буде на нім, 



пок и 

Зап. в марті, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Одіщ, 
"Терлецького. 

142. Про Юду Іскаріота. 

А. Маєте знати, що Юду Іскаріота носпла мати цілий рік, як 

кобила, А коли ій прийшло ся родити, на єї двір упала з неба огпена 
брила, а йій самій приснив ся дивний сон. Ото приснило ся йій, що єї 

синок буде рудий, що він забє королевича, забє свого тата, оженить ся 
з мамою, а в додатку спродасть за трицять і три срібних учителя-про- 
рока і повісить ся. Налякала ся небога такого сну, та щоб ту, думає, 
почати. Як не мітигувала, як не заходила в голову, а таки не вигадає. 
Далі і зважала ся. Взяла плетений кошичок, обмазала його смолою, вло- 
жила туди новорожденника свого і гайда на ріку. Тілько його й бачила. 
А перед тим ще встромила йому під шкіру на голові шпильочку, щоб як 
трафить ся що, познака була. А там ні в гадці йій Юда... 

А Юда плив-плив, плив-плив, доки не принесло його до одного 
панства. Саме в той час вийшла королева над ріку купати ся. Дивить 

.ся, щось пливе в кошику. Кличе слуг, витягають, а там хлопець --. 
тілько очи витріщив і знай ручки простягає. Взяла королева, того хлоп- 

п ця, віддала на мамки, а коли йому було пять чи шість років, забрала 

Ю: його до себе, до королівської палати. Тут він і впрастав далі разом 
а з молодим королевичом і королівною. ШЩо він знайда -- того не при- 

пускав він навіть; не вірив, коли вчув часом від служби докірливе 
: слово -- знайда. "Та раз якось вибрав ся з королевичом в поле, над 

ріку. Коли прийшли в те саме місце, де знайдено Юду, посідали на 
Бо березі та звичайно хлопці -- пусті; нічого робити, от вони грудками 

в воду почали жбурляти. А Юда, як не вхопить грудомаху, як пе 
бухне -- вода так і обризькала цілого королевича. Він озлив ся і да- 
вай лаятись: , Ти сякий, ти такий" каже ,пашов, відки прийшов, пашові1З 
аж задихав ся. ,А я відки прийшов ?5 "питає ся Юда. 

»Відки? відки? Наче-б він і не знав. А його на ріці найшли". 

Тай став сміяти ся. Юда не стерпів. Як мав в руці каменюку так і ва- 
цідив нею королевича по-ва уши, а сам втік. 

Ци довго він тиняв ся по сьвіту тікаючи перед сіпаками (як впай- 
шли трупа королевича, за Юдою рогіслали погоню), не скажу. Доста 

отого, що дістав ся вкінци до одного можного пана за локая. А той пай 

ої не знав, кріш вандрівки, і де лиш сам вибирав ся, брав ві собою 
і Юду. Ото Йідуть вони якось селом, аж бачать сад, а в саду такі 
-яблока, такі доловь, що щух які файні. Не втримає пап так йому тих тив 
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аблок захотіло ся. Юда вже й пліт перескочив, вже й на яблінці і 
питає, що з хати випав (дід і трохи не вірве ся, так кричить. Надер 
злазить, та ба -- дід не пустить. Він його стусонув у груди, 2 сан н 
втеки. Та ще не встиг через остріх, як з хати вилетіла жінка, діти, на- 
робили крику, збігли ся люде і Юду спіймали, та відвели в суд. Тоді 

було таке право, що як хто вбив батька сїмі, то його або смертю ка- 
рали, а ні то мусів приставати до вдови і годувати сиріт. Юда і оже- 
нив ся з удовою -- живуть тихо, спокійно. Та раз на святках пообіда- й 

ли, як Бог приказав і спочивають, балакають. А Юда говорить-гово-. 

рить, а там Давай чіхати ся, говорить, говорить, тай знов. - 

-- Чи в тебе нема часом чого в голові? -- питає жінка. -- Ая 

Ода каже: | 

-- Та не знаю, може й є що. А ну но, поськай стара. -- ЕВ на- | 
ставив їй голову. Срна вопа, ськає, аж нараз -- трохи не обіжліла. | 
Подибала, бачите, тую шпильку, що то єї хлопцеви в голову встромила. 
Та аж об поли вдарила ся, та до Юди, тай все Йому розповіла. ---. 
Для тебе шема вже ратунку, крін одної покути. А є ще ту в нас тепер 
один славний пророк, що то знає лік на всякий недуг і на всяку біду 

-- може віц і тобі що порадпть. -- А Юда їй крізь нлач: Та я, 

мамо, не то що до него піду, але і весь вік ів ниж ходитиму, щоб лиш 
спасеня доступити. -- Тай пішов до Христа ї так довго з ним хажав, 
док його не спродав за трицять три срібла -- Господа нашого Суса 

Христа. А там і сам повісив ся, випустивши в себе уперед тельбухи. 

Зап. в Кобиловолоках, Теребовельського пов. від Марини Баран В. Щурат. же 

143. вода Тожартомі 

Б. Йак сьа йди парбда?, так прашо) давад на ніч. Ки зу по: 
відайут, дввадови : за дзьадку, с хвіжи на нови час, бо т баба. 

зраджу, ани жебн ть бне пе врадиі є - що АНА іти коней 
пе льуде: бму ангії вуБій лббрьій. са сьа зна 
хло (дитьа) и йнгі) божкії повідат у: 

КА змії. ку повідат, зсуви ЙУ 

ктноседевй омених т, ж й 



ше прбти са, бо-ш тьа це зрациї. Бо то буде мій перше, а потім до- 
стане сьа тобі. Бо то буде таккій, што вітцьа забій - тот, што са 

о Уурбдиї -- и в матьірйої сьа ожбнитє, -- Й тот леьйдок там сьіди) 

и тбто вмсуухаї. Й закликали тбго дзьідка дб хьж, а тотБі двайш ці- 

ошли, Й тьм дзьддком сьа тьішат. Тоудь му дайут шити и тьішат сьа 

тої дьітиної бара, бо не мали лем Йидно, тото перше, А давадка тобто 

неспокоїіло бара, же бни сьа ним так тьішат, а пе майут чім, бо віц 
ввісуухаї ангельской бесьідьт, же то такій буде, што зайбіш вітцьа, а в 

- матьірйої сьа оженит. Й тот двьйлок йім повідат: пвудконо, йа бьім 
- сван дішто пбвії, кобві сте сьа бара це епротивйли..." -- ,Ой ньіт, 

дзьддку, лем нам повіджтеє. -- Але не хбче дзьйдок повісти, бо сьа 

. ббйіт. -- ,Не бійте сьа, двьадку, лем нам повіджте". -- Й тот даьддок 
-повідат: ,ВмсХухаї йши двох ангеліу, -- бьу айнгії там ййден зївій, 
другьій дббрьй -- же тот йак вьмірбсне, то вігцьа зйбіш и з матьірйо). 
сьа оженит п Христа Ббга продаст на смерт, а сам сьа обіспт и так 
піде до пекуає, -- Й бни настрашень зостали (бьшмли), бтец, и мати, 

си -- што с тоу дьітиноу робити? Й вробили скриньку и дали му інйа 
Йуда п написали му твітуу ,Скарийдтокьйч п дали му три дукйть до 

--  скрйнькь п там го вуожили до скрінькь и шмарйли на воду. Й віш пі- 
щої доїо вбдої. Й прачкьи х пана прали, далеко, п поїхали скриньку 

- на вбдьі й -- што там йи ф ті скріньцьо ? Принесли до паньі -- пань! 
также уродйга свіна -- бни открьіли скриньку п пашли г ньі хубпцьа 
и пйсмо п три дукать, Тепер паньі утьішбена бьі/а, же ма два хубпцьі 
-- а пана не бріуо дбма. Й наказала суужебньш, жебьі оповіли, же бна 

маха блисьцьі (два хубпцьі). Й па то прийїха, пан. Й оповіли перед 
- опйном, же паньі породйуа два худпцьі, же блисьцьі, же разом уроджені. 

Й тбту скриньку сховали, жебьі пан б ньі нйгда не'зна): запечатували 

оскриньку, писмо и дукатьі и сховали, Й тотью худбпцьі дали вікстити: 
дали йидибяу Йуда, што ну Йуда бю), а другому Кароль. Й тбть 
хубпцьі росли и підросли, то ходили до чкбуві и фчеіли сьа ф чкольї. 

- Але Йуда сьа льшішше фчь), а тот не хбтьії сьа так фчкіти, Кароль. 

ев йуж дуже и ганьба буд р же сьа Кароль підуо 

б ароль, же тот на и фо сьа бба и повідат му, ла біли 

рийа, В рони б нЙула ва зажурну ші то: од йа 

уатиа Чу кб. мудрмій бьу. Мати му отповідат: 
дона саНЬ т то: ло СЯ бтталь » Ол мас), оддчіте 
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мі мой 1" -- Й оповіли шану тбудьй, йак сьо стало, же пайденкій 
говбдьі, Ш Пан дрон му шіти преч. Й тбудь вивсли його скриньку 
и віп сой перечвітау пісно, што йист за ййден. Й пан на то подума), 
што сьа стало; а він сьа укубпиу пану барз покірньі, же мусит йти, 
йак од рідного вітцьа, и подьакувау пану и пішоу преч. Й пришо) до 
тбго сбла, де сьа Урбдпу, и пришої до пана, до пнш)го и зьіднаї сва 

оганьйти сйдьі (бгрід). Й там свужиу ва сьім льіт. Й пришої йбго! бтец, 
там на грушкь, й видьії го пару разі) там на грушцьі и гварит му: 

»Тльачого, чоуовіче, так ходиш п робиш мі веленційу (непокбйі, чкбду)?є 
-- Але бтец го на то не суухаї, лем хбдау, ш ровзубстиу го, што аж 
го застрілиї. Й тбудьі го взьйли ф суд, йак вітцьа взастрілиу : , Тбпер 
сьа мусиш оженйти с тої бабоу ІЗ -- А він не знаї, же то йш мати 
йбго. -- То йак сьа це ожбиит, то йину таку смерт арббльат, смерт за 
смерт, -- шо ожебни) сьа. Йак сьа оженпу, там сой Узьа) скриньку п при- 
цьує там дбмії. Й мати сьа призріла на скриньку и на писмо м на три 
дукать и ца імйа, -- позніла, бо му Йуда пмешо буд. Й потім він сьа 

зйбрау од матери, йак му оповіуа, же бна мата йдго гудсна. Так він 
забраї сьа п пішоу ша покуту, на пустьньу. Ш покутува) чотьгрдесьат 
дший, -- то нб йіх ншичого вареного, лем сухь коріньць; п дбста) сьа 
к Папуббгу за найблисшдбго апостбуа. Й пбтім продаї Христа Ббга на 
схерт. Й пішо) и повісиї сьа, йак му бьо проповіджено през ангеуа. 
-- Но, то йуж закіньчиї жкітьа, -- Йак сьа Йуда повісиу, то стрілу 

пбруп и йбго части тьіла рбаньус по цьілім освітьї. Й віт того часу ва- 
чали сьа льуде вішати, а дотльа не бьіуо того. 

Зап, від Петра Боришдвича в Бортнім, в серини 1900 р. 0. Роздольський. 

. | Паралелі: Подібні мотиви приходять у дуже богатьох оповіданях. 
Пор. М. Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 130--133. Ч. 29--30.-- 
Костомаровь, Мопографіп. І. Ст. 397. -- Костомаровь, Памятки стар. 
рус. литературь. ШП. Ст. 415--449. -- Антонович і Драгоманов, Йото- 
рическія пбсни малор народа. І. Ст. 280. -- Кулишь, Записки о ЇЮжноїй 
Руси. І. Ст. 309--311. -- Вагас», Ва)кі, ігазакі і т. д. Ст. 71 --72: 
Стисвдга. -- М/дісіскі. Кіесіду зіагодубпе. П. Ст. 61 і 141. -- Моз 
ховісівкі, Плід пКкгаїйзкі. П. Ст. 149. -- Етнографічний Збірник, Р. Ш. | 

Ст. 70--73. -- Шорфирьевь, Апокр. сказанія о новозав. лищахв. Ст. 

931-935: (казанів обв Іудф предателі. -- Добровольскій, мол. 

зтногр. сборникь, 1. І. Ст. 269--876. Ч. 34: Абь Андрец Критоквнь, || 
Ч. 35: Йбь Андрей Привавванньимь, Ч. 36: О купчихб, пустявшей по | 
обвщацію смна свовго на воду. -- Грінченко, 9гногр. Матеріаль, 1. І. 
От. 68--66, -- Чубииський, Трудк. 1. У. Ч.407, 458, 485.-- Головаць- | 
кий, Нар. пфеши Гал, п Угор. Руси, 1. І, 45, 76; т. Ш, 577. -- Йрібго | 
хіадошт. Т. У ШІ. Ст. 115--126. -- Коїреге, РоКисіс. Т. П. 99, 35; 

В - 
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ІХ, ч. 45. Іабеїзків, Т. П. Ст. 197--198. -- /ібг міаЧ. ТТ. УП. Ст, 
9-10. Т. ХШ, 3. Ст. 104--106: Шесепда о 58. Сіг/евогац. -- 
Обширна зітература про кровосумішунка. зібрана у Драгоманова : Слав. 
прЕправки на бдпповата легенда; також: МУізіа, т. УЇ, ст. 54--79 

7 і 279--999. 

За 144. Пилат. 

За Шилата кажут, що його по смерти земльш ше приймила. Доки 

жив, то від нього втікали всі люде. А як умер, то го закопали в землю, 
але на другий день земльи вивергла тіло на верх. Хотіли го спалити, 
але огень не ймав сі тіла. Вергли го в воду -- не тонуло. Завізали 
в ніх і навіїнзали каміньн -- то міх з каміньом лишив сі в воді, а тіло 
виплило і гет запаскудило ріку, так що всі риби виздихали, Тогди вер- 
гли тіло в море, тай там воно плаває й до тепер, не гипє і не тоне. 

В Нагуєвичах, Дрогобицького пов. від матери Марії зси. Ів. Франко. 

145. Андрей і Петро -- рибани. 

Андрей і Петро, то си братя були. Цалу шіч рибу "ловили мрб- 
жоХ!). Над раном надхбдят старушкі: Син божий і Пауло. -- А шчо 
їнаєте рибачкі, рибу? -- Га, цалу ніч лбвимо, та шчесмо єдьбі це! 
з'їнали! -- Ану, завітуйте мрбжі, ложе з'їнаємо яку рибу. Як заверли 
жрежі, імили двіста штири риб. Петро мобвит: Певуне учитіль є той ста- 
рушок, син божий, Уже ми цалу ніч ловили і нич не зловили. Поли- 
шили свої мабткі, тай за ним У сьлід пішли. 

Зап. в Лікти, Дрогобицького шов, від Ів. Кулинича Гаврильцева, у сершиї 

1901, Волох. Левинський. 

146. Ню апостол Павло навернув ся. 

2. Петро ії Паулб ходили по краю, Але він бу) Фівель, а як прий- 
З шбу на віру християнську, то сї зва) Павел. Летіу за сином божим 

огблоу стяти, Летіу коньби той Фавель. Такий бу) дуже вірний Жид. 
7 Сни ббжий каже: За ким ти ся женбш, Фдвель? -- А ва тоббу, тобі 
бло) стяти.! А єму обі бчи вйшалих. Віц лежит на бблоті: Учителю, 

- 7) нрежа -- сак, 

Ме 
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вірую, шчо ти сип ббжий! -- Поверий ся У правий бік, там є болото, 
тай си помасти тим болотом очи! Втбчас обі бчи назат стали. Він дужи 
буу Сусу Христу великій вірник. Госпоть Бох післау тбго Паула і Пе- 
тра і Штефана У єден край, аб там людей хрестили. Так Фавель та- 
кій буї міцний, жи пять людей брау у йідну руку. Як ізженут Усі пять 
сот жидії па ріку Йордань, тбтчас усіх охрестили. Син божий післа)у їх 

па прібу, шчо будут робити. і 

Зап. в Лікти, Дрогобицького пов. у серпні 1901, від Ів, Гаврильцева, Волод. 

Левинський. ; 

147. Підступи сьвятого Павла. 

А. Буу такий бідний хлоп. Шан ма) на него вза-зле і казаї йину 
дььшкої пшинийцьі засьшйати цьілу різу, 60 йак ни засьійп, то дьістани 
сто букі). Вийіхау хлоп на пбли, зачи) плакати. А нарештьі укльнк на 

кольіна і зачиї сьп молити, Надьійшої дьідбк і зачиу го сьи питати, 
чого він плачи, А віш йшиу зачії казати, шчо да) йиму пан дьішку 
пшивицьі, аби засьійаї цьілу різу. А той дьідбк йших казау сьїйати; 
кажи : Сьїй тоту пшивицьу, шче ти сьа половина лишит.-- | той йак рось- 
сьійаї, Укльшк і зачи) сьи мохити до сьвятого Па)ла. Надьійшої дру- 
гий дьіддк і зачиу го сьш питати, до кбго він сь моблит. А той йпму 
кажи: Мобльу ськ до сьвитого ШПаула вза тбійш, шчо ми так поблагосло- 
ви), шчо йа піу дьішко) засьійаї цьілу різу. А той дьідок кажи: А до 

сьвитдго Шитра ни мблиш сьи? -- А то перший дьідбк бу) сьвитий 

Пауло, а типер прийшої сьвитий Питрб. -- А вій кажи: Ні, шче сьи 

до такбго Петріска булу молиу?-- І той льідбк пішої с тим. І зачйу 

«просити Господа Бога, аби Пан Біг зіслау йаку кару на него. А Го- 

сподь Бог кажи: Чикай, кобі она підросла (пшениця), йа спушчу град. 
Али шчо сьвитдму Паулдви буї жиль за тим чоловіком, пішбу до него 
ії кавйї, аби прода) шшинйцьу панови, бо йі майш град вибити. Тілько 
продаї хлоп пщиніщьу, зараз їла) град і вибпу пшиницьу панову. І за- 
чи) ськ жилувати сьвитий Дитрб шірид Богом, шчо той хлоп продаї 

шішови і град вибиї піньску шшиницьу. А Гбеподь Бог кажи: Колії 
так, то він загубит гроші. Пішоу сьвитій Шаїло до хлбпа і казйу від- 

діти шашови грбші, б0 майи йіх загубити, Тілько віддаї хлоп грощі, за- 
рав пан вагубиу, Зачих сви жилувати сьвитий Шитрб шрид Господом 
Щдгом, шчо то ци хлоп вагубиу, йли пак. Чимчисом пшиницьи зпоу ось, 
відповіла, Сказаї Гбеподь Бог, шчо ни буди він більши с фіри мали, 

тілько дьішку пйиніцьі. Йак зьібрау хлоп пшинйцьу, чис було возити 
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до дому, пішої сьвитий Пабло до хлбпа і казй) йиму багато віскі) на- 
робити маленьких, шчобії тілько йиден сьньіш Ульїс сь па той віздк. 
І таким способом хлоп с каждого снопа цьілу дьішку намолотиу. 

Зап. від брата Гілярка, в вересни 1892 р. в Пужниках, Бучацького пок, 

Паралелі: Аоанасьевь, Народ. рус. легенду. Ст. 39--42. Цодібні 
СЮ мотиви диви ще: КЕтногр. Збірник. Т. ІХ. Ст. 26--27 і 40-41. -- 

з Грінчепко, 9тногр. Матеріаль. Т. П. Ст. 146--149, -- Зтиогр. Обо- 
зрініе, 1890, кн. 4: Пвановь, Йзь области малорус. шар. легендт. -- 
Романове, Білорус. Оборникь. Т. ТУ. Ст. 19--99 і 163-166. -- Са- 
довнаковь, Сказки п преданія панароваго края. Ст. 270--989. -- 
Шейнь, Матеріали, Т. П. Ст. 365--370. Добровольскій, Споленскій 
зтногр. сборникь. Т. І. Ст. 998--306. -- Коїреге, КтаКом'якіс, "Ї, 
Ш. Ст. 92--93. 

реч НУТ УПА ПУ Рец У 

148. Чоловік, що вірував тільки у сьв. 

Петра. 

Б. Був оден чоловік, вірно служив в одиого пана і цілу зишу мо- 

"лотив за три мірці ячменю. Шрийшов сьвєтий Шетро тай каже чолові- 
і жкови: Аби ти нічо не брав у того пана, лиш аби ти дав па три мірці 

лану свого. -- Він так пана попросив, а пац каже: Я тобі куплю грунт 
на боці. -- Сьвєтий Петро прийшов тай каже: Йваше, як би тобі пан - 
давав на боці, аби ти не брав, най він на своїм лапу даст. -- Дайте, 
пане, на своїм лану.-- Бай буде, пан сказав. Дав три плуги лан ора- 
ти. Орет пан своїм плугом і цілий день орав трома плугами, а Швай 
сіїєв цілий день і не висієв одну мірку єчненю. А пан уздрів, шо се 

6 за віра. Другої днини дав шє три плуги, і двох днів орало шість 

плугів, а Иван сієв далі и лишень вісієв одиу мірку єчиеню. -- Шан 

о гадає, шо то є за віра і питає: Ти, Иване, маєш ше дві мірці єчиеню ? 

--- А Иван видповідає: Так є. -- ПІ почислив і питає: Кілько тобі 

плугів ше дати? -- Йван каже: Шане, порахуйте, я лишень одну мірку 

о вісієв. -- То шє тобі, Йване, дати 19 плугів? -- Так є, пане. І пай 

дав. Як зачєв тими дванацітьна плугами орати і віорав цілий лан. 
А Йван сіє далі і засієв цілий лан також. -- Пан каже; Йване, шо це 

ва диво? -- А Иван каже: Це мені Петро сьветий казав, аби я так 

робив. -- А правда, Йване, я заплатив тобі добре? -- Добре я робив 

вам, 2 ви міні добре заплатили, а то з тої причини, шо я у вас не 
ан гроші і жінї Господь Бог допошіг, -- На цисе пан скавав: НІ, 
і Бог поміг тай нива зродила файно, -- А віл каже: Але се міні 



сьветий Шетро поміг, шо пива так красно зродила. -- Господи! кажи | 

сьветий Николай до Бога, той чоловік лиш пізнаєт Петра. -- На се 

Бог каже: Іди, відознай того чоловіка. -- І прийшов Николай і питає 

того чоловіка: "Ти пе знаєш більше сьвєтих лиш Шетра? -- Той чоло- 

вік відповідає: Ні! -- А Николая не пизнаєш? -- Той чоловік відпо- 

відає: -- Ні, лиш Цетра. -- Николай відійшов, тай прийшов до Бога 

тай каже: Тот чоловік не пизнає нікого лиш Петра, -- Коли він не 4 

пизшає пікого, то шай єму лан фортуна зібє. -- Петро то вчув, тай 

прийшов ід Иванови і каже: Иване, продай той лан панови. -- Тай 
Ивая продав. Прийшов Петро до Бога тай каже: Господи! Дай аби той 

лап поправив си. -- І Бог сказав, най поправит си, -- Йван каже: 

Пане, віддай той лан. Однак все на нім збите. -- А пан каже: Най 

буде. -- Прийшов Петро до Бога і Ноколай, просєт Бога, аби лиш Те- 

летку одну із одної фіри єчменю було. -- іГрийшов Шетро ід Шванови 

і каже: Чоловіче! Роби таку маленьку фіру, абес лиш оден сніп віз. 

А як прийшов Николай та каже: Ти шо робиш, чоловіче? -- А він 

відповідає: .Фіру. -- Николай каже: Та жи великов фіров вови. -- 

А він відповідає: Ні, я малов маю возити. -- Николай каже: А хто ли 

тобі се казав? -- Йваш відповідаєт: Петро. -- І пройшов Николай іт Й 

Петрови і каже: Ви не добре робите, Петре. -- Шерерікли си сьветі, З 

а Шетро Николаєви каже: Зробімо так добре, аби він пизнавав ІЇетра, 

Николая і весї сьвєті і Господа Бога. Як би ше Бог, тоби то не було. 

-- А Бог вну поблогословив і подав єму у руки, а він за тото подє- й 

кував Богу і всім сьвєтим і віт тогди пізнав вже веї сьвєті і Бога. Ю 

Зап. в Довгополи, Косібського пов. 1901 р., від Дмитра "Тимофійчука Матві- 

йового 0. Галевич. З Я 

149. Чуда сьв. Петра. 

Бу) йиден поганйн, нидовірок. Винин бу) сйлу гроший. Али пі- 
шої до йидного йаптикари, кажи: Дай миньї мбцного тріла, шчобим ськ | 
Хгройі) ! -- Тої му даї мбцного стріла, той си пригадаї за сна 66- 3 
жого, за Сусу Христа, цирихристи) тото тріло, спіннуї ойна божого, 
цьїцо му сьи пи стало. Пішбу другий раз, кажи: Шчо ти ниньі да ? 
Дай ми мбцного тріла! о з каад тобі цьічб п шкода -- зада, 

острішчого. Тоїї сбмош так ; пирихріоти? сь, згадаї бейна ббжого, пі - 

му ськ иц сліло, Али зпдцак сьвитого м звилули йо оц 
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чого тріла. Али сьвитий Шитро знаї туту гатку, шчо віп робит, зачуг, 
Пак вони сьш лиречи ХУ йаптицьшю тьі і проси) У тих, шчо го вили, 
шчоби стали коло тойі йаптики, -- Йиму позвблили стали. І питійн ськ 

хбго чоловіка: Чб ти таке кричиш? -- Ой, каже, Уже два рази Увьиі 
йни тріла і цьїчо ми сьи ни стало і мише дурьи, жп то тьпшке тріло, 
-- Він кажи: Можи згадаї йшо за Суса Христа, сина божого, йак йпе 
пи), можис де пприхристих ? -- А він кажи: Айа. Ну, шчош тобі сьи 
стало, шчо ти хочиш жаитьй собі відбирати таке висбле, сьвіт! -- Ой 

бом багато винин гроший сйлно! -- Ну, кажи, чикай, ходи зо мцоу, -- 
І просит тих свойіх, аби му позвблили показіти цудо, шчо йиго видут, 
Зьійшої троха з дорбги с тим чоловіком, там була дужи вилика хобпта 
рузьна, казау нарвати вилку дужи )уййску; нарвау тот хопти і заудау 
му на плечі. Поньїс во двацьіть крбкіу, сьвитий Шитрб помолу сьи 
Богу і кажи йнму: Туту хбиту кидай на збмльу! -- Кишуї на збмльу. 
Кажип він тбму, шчо сьи тройіх палити туту хбиту. Тоти йшгб прило- 
ждбньі, шчо го видут, сьмій/т сьи з нбго, шчо віп кажи палити, Сьви- 
тій Шитрб сказаї такі: Палі. -- Він запали), с тбійї хбити йак запа: 
лиу, с тбго пбпилу, стало срібло, злбто. Ї кажи сьвитий Питро: Збирії 
собі срібло, злбто і кумус шчо вйнин, віддай, житьи собі пи відбирай, 
а ньігди за Господа Бога, Суса Христа, спна ббжого, ни забувай. І той 

- пішої собі. У той час йшли хлбицьі по полудньу до школи. І того ба- 

омбго сутцьи йшої син до шкбли с хлбпцьими, шчо вили пирід ндго Пи- 

тра судито, прилиших сьи з заду, змійа надлетьіла, є тдго хлбпцьи Ухо- 
пила гблову і полетьіла. Сьвитий ШПитро Уадріх туту роботу і скаваї 
свдйім стражником: Затріимайти сьи, тра пічос с тим зробити. Тоти стали, 

вія крикнуї на змій: Вирнй сьи, вирний тут гблову! -- Знійд сьи вир- 
нула, віддала сьвитбму Шитрови голову тдго хлбпцьи; постави), він 
стаї живий, йак бу: Іди, синку божий, до шкобли. А змійа пукла на 
тьім місци, дальі сьн ни ,посунула. -- Привили до того сутцьи при- 
стаулиньі стражники, зачили оповідати той суд, шчо йиден хобтьі) сьи 

стройіти, пиХ два рази трілб, заким той пирихристиу го, пльіц му сьи 

ни стало. Третий рас прийшої сварити сьи з йаптикаром, аби му да) 

ннайноцньішчого тріла, а йаптикар з ним; сьвитий Питро закаваї йиго 

сварити сьи з йаплйкарех і кава) му назбирати буріну багато, спалити, 

і с тбго ибпилу стало сьі алото і срібло: кава) грбші віддіти, а житьй 

собі ни відбирати, ньіїди ньіколи за Ббга ни забували. Йіх хлопиц, пани, 

 Йшо) до шкбли, вмій Ухбпила гблову, віп сьи змійі казйу вирнути і ка: 

айу змій тблову віддати, постави) на тбго хлбпцьи, пйни, кажи: Йди, 
, до шкдбли, рожа, ідажняоі А ми, арао більши вини ми зва 
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Зап. в цьвітни 1897 р. в Коропци, Бучацького пов. від Олекси Сеньчука. 

Паралелі: В. Гнатюк, арохристияномоі летенди (Вид. Просьвіти 
1901). Ст. 19--90. -- Народов'вщанів. (1866). Ст. 29--30. - й 

ІБО. Вовк апостол. 

Йшої рас сьвитий Питрб дорбгоу, тай здибау вбука. Ти ще йдеш ? 
питайи воук Цитра. ай 

-- Йа апбстол, йду проповідати слбво біжи. ЗХ 
-- Йа хотьі) би також бути апбстолом; возьми мине с соббу. св 
-- Добри, кажи Питро, али памньитай, шчо мньйса ни вільно тобі 

йісти. 

Йдут дальі разом, а свиньй біжит тай: хру-хру до вбука. Воїк 
буу голбдин, тай лише ШПитро відьійшоу трбхи наперид, а він цап! 
і зловйу, роздер тай йість. Питрб огльйну) сьн, а воук сидит на сви- | 

пі: А, то ти такий апбстол? о 
-- А вона чого на мени хрунькайн? 
-- Чи хруцькайи, чи ни хрунькайн, али йа с тобоу більши ни хб- 

джу! -- Тай нагнду вбука. 

дв і 

ко фен 

Зап. 1897 р. в Пужниках, Бучацького пов. від батька. 

Паралелі: Чубинський, Трудк. І. Ст. 167. 

151. Про Лазаря і його брата. га 
М - - 

То був Лавар бідний і мав брата богача. Чимось той Лазар спро- 

тивив ся богачеви, то він Йіго запізвав, Лазара небощика. Прийшли до 

сендзьі -- то пан такий був ци круль там, як то давно будо, а-тої 

пан йиму загадку вагадав: ,Шо йнст найбистрійше в сьвітьі ТА бо- 
гач каже: Ж мене 6 такий пок щої пока ночь наот в сьвітьі, 

ща цьілий сьвіт", хо 

Допіро той цан каже: ,Га, небоже, твій. брат КІ 

як ти. Оьвата вемльа найтлусьтвійша від усього, 

ще на цілції сьвіт, жи нина систрійного: 

Ї пдв змРник т 



ти свого брата дармо понпжайеш, а він ньіц не винен! Бо ти казав, 
шо нима бистрійшого в сьвітьі як твій лошак, і нема тлусьтьійшого як 
твій веприк, -- тай ти не майеш у мени правди, сах пе зпайеш, шчо 
с твого писка летпт. Вибпрай сьі до дому! А свого брата не майнш 
шчо напастувати. 

Тай так він йім россудив. 

ЗЖлтє і Слово кн. ГУ, 1895, ст. 100--101. 

Паралелі: Про терпливість Лазаря див. пісеї: Гнатюк, Лірийка 
Ст. 50-53. -- Головацький, Народнья пфсни Гал. п Угор. Руси, Щі 
ПІ, 1. Ст. 263--971. -- коїреге, РоКкисіеб. Т. П. Ст. 280-- 283. 
Бевсоновт, Калики перехожіве. Т. І. Ст. 43--97. 

Бо | 152. Чоловіче мясо.) 

Раз вдибав вовк Йсуса Христа Й зачив його просьти й кажке: 
Йа вжье кушив мньесо свиньече, барана, конье, а шим хотьів би поку- 
шити мньеса чоловіка. Ей -- вогорит Йсус Христос -- мньесо чоловіче 
гиркье -- недобри! Най вжье буди, кобьш йно покушив -- всьо йдпо! 
"Тодм кажьБи Йсус Христос: Добри! йа тобі позвольу покушити мньесо 
чоловіка, али чоловіка ні старого, нь малойі дитьіни, а молодого па- 
рубка. Добри! подьекував вовк Йсусови Христови, пишов під льіс, сів 
на стешку і чикайе. Чикайе, чикайе -- дивит сьі -- Йде стешков чоло- 
вік; вовк вжье такий втьішний -- вострьт зуби.. Чоловік йде, такий 

вжьБе старий -- ледво льізе. А шо ть: за йден? -- питай-сьі вовк. Та 

видиш, шом старий вжье си парубок! То йдь собі з Богом -- кажьги 

- вовк -- Ййа ту на кого Ййенчого чикайу. Надходит низадовго малий хло- 
шиц. А шо тьі за йден? питай-сьі вовк. Та видиш, шом хлопиц, нь! ста- 

грий! допьіру за два льіта буду парубок» Йди собі з Богом! кажьки вовк, 

йа лу. на Йенчого чикаю. 

(Аж видит вовк -- Йде з далика парубок -- поли від вітру так 

3 айнайут на ббки. Вовк такий втьішний -- вострьт зуби. Зрівпав сьі 

парубок з вовком, а тодьї вовк його питайн: А шо ть ва Йдей, чоло- 

і А р видиш, шом парубок нь дали, (А то чикай -- кажки вовк -- 



йа маю позволецье від Йсуса Христа тебе зьісти, Став парубок тай пб- | | | 
| тім кажьй: Ну, йак тобі казав Йсус Христос мене зьісти -- то добри! 
| али шозволь миньі перши піти в ті корчі приготовити сьі на смерть. || 
| Вовк гардьй кажьки -- добри! і 

Пішов паш парубок в корчі -- ньіби приготовльети сьі на смерть, | 
а сам вилумав доброго дубчака, сховав під кожух і так йде до вовка. 
Прийшов, а вовк іму кажьеи: льігай! Позволь ше -- кажьи парубок -- 
най ть ше хоць на останок поцьілуйу під фіст.. Добри! -- кажьеи 
гардо вовк і вбернув сьі до нього фостом. Парубок схилив сьі до фо- 
ста, обмотав фіст собі на руку, виймив спіт кожуха палицьу і Ййак ста- 
пи смарувати нев вовка куди досьегне, (а вовка йак ваьети за фіст, то | | 84 
вже рушити сьі нь годпн) -- і так збив, шо вовка ледви живого ли- | 
шив на стешцьї. За дві години встав вовчиско і п кн по- 
телепав сьі в льіс. о. 

За йакісь чис здибав Йсус Христос того вовка і питайе сьі його, 
ййак смакувало йому людаке мньесо? Ай, пане, вжи ньіколи, хоць бим || 
мав з голоду гинути, не кушив бим більши людекого шньеса. Цаки зни 
правда -- воно дужки гиркье! со 

Зап. від Н. Ляховича, Розділ, пов. 2Кидачів, Ів. Кревецький. 
ч 

153. Христос і пупорізна. 
М 

Сус Христбе і сьватий Пауло і Петрб пришлії до богачки про-. 

сйти сьі на шіч, А она вамітала подвіра. Каже: ,Господини, прийніт 

нас на ніч!« -- Сус Христе каже. А усна каже: ,Чб ви ту миньі | 

сьнітите, коли Йа си взамітійу, жиби миньї булб чисто? дм -- Ісус Хри- с 

стбо йде до ййнчойі. Пішлії до біднойі, каже: з Прийніт наз, молодіце, Зх 

(до сббе па ніч! -- "Йа вас прійшу, коли не майу вам ані постелити 

аньі чим приймити вас..." -- Сус Христбо каже: ,Нам цьіці ни трбба, 

що майнте, тим сьа уобійдоне .-- Мала усна пійть НБир полотий, - 

постеліїла йім; і так йак вийшла на двір, фсьо разом стало в неї, Б 

йї фсьо да), май фсьо. Онй сьі фтьішила, зачьйла печії й. варти, г 

дала, жи будут йіли, -- вонй ньіц ни хтбіли, Каже: »Будбте мали три | 

. Тїбсьтьі тойі нбчиє -- так Сус Христбо кіже до тойі кобіти, Ну, по: 

льнгали вопи опти, -- приходит під вікно йіден, запа, З ще 
кА 

томи та 

У Слова злельом-цо-Лельом" о говорять дуже п води іп 
лим голосом. || о пойннесо хо Дні об у 
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кобіта була кушерка, Пішла там, дау йі Бог туйу дитишку, відібрала 
тий каже: ,Наїй вас ту Бог ратуйн, бо йа йду, бо йа майу дбма гб- 
сьтіє, -- І прийшла. -- Сус Христос каже: ,Тепбр, йак будете йшли 
шче до Ййідного, дивіть сьі наперед в вікно, ньіж підете до хати«, -- 

Ондй дивит сьі в вікно, -- а там стаульшт шйбевицьу ф хатьі. Упа 
прийшла до хати, -- нима ньіц, но тота кобіта, шо майш вродити хлбп- 
цьп. Ї вродила тбго хлбпцьи і покидайп, вже зпоу йле,-- каже: ,Най 
вас ту Бог ратуйп, -- каже -- йа майу дома гобсьтьі". -- Пришла до 
дону, -- 'но сьіла, прихбдит третий, зноу по ньу. Каже Сус Христос: 
» ЗНОї сьі дивіт в вікно, ньіж підете до хати". -- Приходит під вікпцб, 
-- там плетут вінки, поза стіу, стойіт горі)ка і вінкоплетини (бо сьі 
майи родити дьіучина). Прийшла вона, питайп сьі Господь Бог: , Шо-ж 
ти там видьіла2Є -- ,Відьіла-м, шо вінки плели". -- ,А, то Уопа вже 
ни буде мала вінка (уже тогдії мала, йак сь родила) -- Господь Бог 
каже, -- а той хлбпец то вної уродпу сьі злбдьій (жи шибеницьу ста- 
вили). -- Дочекали дньн, -- каже КГосподь мплосерний: ,Ідьіт "но, 
кобіто, там кладут старцьі уогбнь, -- і набербти сп, принесети, поси- 
плети на свбіїм пльацу (на свбійїм подвіру) той вбгник". -- І вона пі- 
шла, принесла і посипала на свбйім подвіру і трбшка сьіла, -- Господь 
каже: ,Піди 'но подиві сьі, шо йи там с тбго вогньу". -- Вона вихб- 

дит: -- Купа гроший велика дуже! Господь каже: ,Піди "но до тоії 
богачки (жи ни хтьіла йіх приймити на ніч), най Уона ти позичпт по- 
лумацка, -- скажиш, жи будеш мньйрила грошіє, -- Прийшла вона до 
тбйі кобіти: -- ,бСлава Ісусу Христу! Позишти ми полумацка, бо йа 
буду мньйрила гроші". -- А тота богачка каже: ,Айда, вуши хиба бу- 
деш мньйрила! А де-ш ти майиш гроши?« -- Принесла вона тбго по- 
лумацка, -- Гбсподь каже: ,Не тра мньирити, шо майит, то будбш ма- 
ла, але йійі покажи, жи майиш".-- Повапцихала пова обручі грбші і ва- 

о нбсра назад йійі той полумацок. Вона-ш прихбдит назад, -- Сус Хри- 
стбс каже: , Шо казала? -- "Дуже сьі здиуувала, жи вона майи гроші, 
і питайі сьі: ,Куно, де ви того взьйли?4 -- Уна каже: , Миньі Гб- 
сподь милосерний да). Йа си принесла вогньу і с тбго вогньу вробили 
сьі грбші". -- А Уна каже: ,Покажіт миньїі, кумо, і йа піду вогиьу!" 
-- Прихбдит, і вона йі показала: -- Дивіт сьі -- каже, -- там Йи 

остарцьі, кладут вогонь". -- І вна прийшла до них, тота богачка. -- 
зБутьте ласкави, дійти миньі тбго вогньу ІЗ -- Каже: , Наберіт сп!є 
-- Набрала си, принбсла до дому, тілько багато, шо могла вашбсти. 

| Принбсла до дбну -- мдла студблу нову -- і усйпала до студбли тої 
-овбгник, на купу вйисипала с подблка ф стодбльі. І сама пішла до хати. 

Сьіла вона трбшка, -- Йак вбгник ровгньівау сьі, укбла запалили сьі 
( 
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фсьі будипки і вона идвіть ни утьїікла с хати. Бо она казйла Сусови 
Христбви, жи вона хоче, жиби було чисто. -- І Сус Христбс каже ті 
бідні шче: ,Підьіт "но ви на лінку і деішчо здиблете, фсьо беріт ф по- 
дблок!" -- Шо іно адибала, фсе ф подблок. Принбсла, висипала, пбуну 
зйпаску йі Бог дау тбго фсього. Майн корбви, майп воли і кбньі і поп, 
-- шчо Ййінб там погинуло, фсьо пришло до йійі вобісьцьй. -- Гобсподь 
туйу наситйи), жи вона сьі ни кидала бідним, а ті Сус Христбс зробиу 
чисто. Вже фсра. 

Зап. від 80-дїт. Таньки Лук в Плетеничох, Перемишлянського пов. в серпни 

1900 р. О. Роздольський. 

154. Дідова і бабина дівка. 

БьуУ дьідо і баба і мали по дьіуцьії. Али бабина дьіука дужа сьа 
розввівйла, а дьідова аввічайно бкіла проста. Шрийдут на вечіркьі, дьі- 
дова напрйаде веретбно теньте, а бабица бій сьа с хлбпцьами і на- 
прйадб мало. Ідут домі і Уна ввідре веретено У дьідовойі дьіуккі. 
Дьвіт, мам', шчо йа напрйдла, а пічо дьідова. -- Та ть напріїдла, а дьі- 

дова нич. Ї па тьім сьа сварйдйт усе дьіцо в бабоу. ШПовідат дьідо: 
Почкай, дьівойко, йа тобі постауйу хвішчину У льісьі і там будеш сі- 

дьіти. Дьідо хкішчину постави), баба йі науйазала вугльа: на, то сли- 

вві; і пдпелу: на то мука; і піску У хустину: на, то крупні. -- 
А дьідо не внайш нич, Али вківі) Йі там ї льіс і лишшу, приуйазаї | 

кббичку до йалічккі на мотувбк на паміатку, йак вітер дуйш і кобичка 

кбутат, а їна бвит: То ній татуньцьо древа рубайут. Далі йі кота 

за слугу. Али у вечер приходит Ісус «Христос ісь сьватьім Петрби. 
Йак дауно бкіло: Дай Боже. -- Дай Боже. -- Кобно нас, дьівоїко, 

переночувала. -- Та ночуйте. Добре, жи вас Бох приньіс. -- Та ті 

сьа мбже й боййш? -- Тат ббйу, але добре, жи вві прийшли, тай. -- 

Посьіддли си: Ци будбш, льівойко, топити? -- Та ци йа знайу? Буду. 

-- Ватопйла. Ци будбш шчо варити? -- Та шчо буду, кой нема шчо. 

Дали ми такб, жи нена шчо варити. -- Ану ід сьа дизй, та увйдиш. 

-- Тоті ввійшла, подивила сьа, йи, Сливк,, мука, крупьі -- шчо хочиш, 

й Усьо. Зварійла шчось, попойіли: Но, чейб тв нан, дьівойко, плечі 

уньіла ? -- Чому, унвійу. -- Нальльйла тбиле, помвіла ним ногь!, почи 
перепочувіли, устали рашо і повідійут тьі дьіуцьі : Другої ночи прийде 

папіч тьо овйтати, Обі ть до ньбго говорйла, ййк тьа сьа буде. ло 
тіли, ци віддавала бкіс обва: Булу. Али миньі треба, бо йа ни м 

нич до сьльубу. На осдикій шерих чепцьй, а нарештьі зівкнн о олії 



і вона собі вельіла носйти їсьо, шчо потрібпо, по йидиб і дось грбший, 
о на остітку кбньі і бричку. Йак він там прийіхау Уже, а когут: Куку- 

б ріку! А він утьік. Бо то бюму вльй, шчо йій! сватау. І упа собі за- 
брала тотбо ушийтко, шчо йі наносіу, ша бричку, кіт сьіу за фірмана 
і йідут до дому з льіса. Баба увидьіла: Ввіведи мойу дьіуку там! -- 

А дьідо не хоче. Айбо вона конечно велит. Набріла дьїуцьі муккі, 
слиу, круп -- ввівії йі дьідо У льіс і лишпу. Прийшли ) вечер сьва- 
тбій Петро с Сусом Христби: Ци приймеш ньа, дьівойко, ий пьіч? -- 

2 0, та ночуйте. -- Ци будеш топити? -- Чом бьх не топила? -- Ци 
ї будеш шчо варити ? -- Чом бьвім не варила. -- Тота пішла брати ва- 

ох рити, нема ньічо хьіба вугльа, пбці) і пісбк, так йак баба давала, дьі- 
а дові дьіуцьї. Кобьі ті нам, дьівойко, мбуйат, умвіла плечі! -- Коти, 
се варкоти, бійай-тко на вбду! Кіт пішбу, вьтьаг водь. Коти, варкоти, 

йди помвій плечі! Кіт пішбу, пообдрапувау плбчі, йак міх, тай вони 
йдут рано гет і повідайут: Ту тьа, дьівойко, прийде У вечер панич сва- 
тати. -- Та ньай йде. Може йа сьа бойу? -- Али ни наказали йі, бьї 

і по йидно носпу, а тьілько повіли: Бьес повіла, шчо ти треба. -- Тоті 
і ввіповіла, шчо йі потрібно, тот приньіс Усьо, вер серет хать, а йі хо- 

пиї -- пішбу і до днесь йі нбсит. Пропала. 

- - - Зап. в лютім, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Оліщака 

З Терлецького. 
й - 

155. Бідак, Христос і апостоли. 

Буу йшден бідний чоловік, наймит такий, шче кавальпр; де бу), 
см ни міх сьи ньічо доробити; дослугуйи рбку, і усьо облетьіло в пого. 
(3 Такий му Пан Біг да) льос уже. Шриходит вія до йидного Газди, ста- 

вати на рік до служби, дли Йде до Ййигб хати, дивит сьи, йи дужи ви- 
ликий камінь піт порбгом. Питайи сьи Газда: пу, шчо ти хоч на рік? 

-Ни хдчу ньічб, лише абисти ми той кйміць заплатили, шчо йи піт по- 
рогом, за цьілий.рік. Кажи: Чоловічи, ти більши варт, йа можу таких 
каминьі) сто постарати. Найшит кажи: Йа хобчу такі сбго, шчо виджу 
овбйіни очима. Най буди. Погодили сьи на тьім, да) му Газда вікт фаїї- 
ний, ни дужи го шарпау до роббти, Уже ма) на пбго повагу; шчо 

ос тбго каминьі буде, шчо він за нвбго служит. Дохобдит рік найматови, 

с астой сьи камінь росйпаї на пісбк. Кажи: Ну вйдити, гдздо, на сьім 

-окамини трібувйу йни чи буде той камінь цьілий; вйтко, жи сьи росйпау 

отой кймінь, то Пан Біх ми ни да) шчісьтьи, Подьйкувау газьдьі за рік, 

аздй йину, кава: Бутьти здорбві, кйздо, уже йду У сьвіт. Йде він го- 
орами, долинйми, хтб го сьи питайн, де йдош чоловічи, йду У сьвіт 
служби питати, Йде він дільі, там три лупайи каміньи, Оказйв віш Сла- 



й 

« 

ва Йсусу Христу, вітповіли йиму -- НА віки Богу слава. Де ти йдеш 
чоловічи? Йду служби шукати. Тих три льуди кажут: Ну будь з нами, 
де будищ сьи кигати? -- Він думайц собі, пу шчо, грейцари нима, Йісти 
Уже хбчи, згодйу сьи на день по 80 грейцаріу і вікт. Так він лупайш 
каміньи, так му Йде лехко робота до вбчира! Прийшли у вечир до па- 
ладу, тих три льуде, він читвертий -- дивани позастбльуваньї, фіранки 
па вікнах, йи ружни йидабньи, ружни пиченьи, напій усьільакий, думайн 
собі: Ту йа сьи у добрі руки Упау. Аш тут йа буду жити. А то сьви- 
тий Пауло, Цитрб і Пан Біг і він робили тот, так трафпу, каміньн 
лупау. Так Бог дау. Али У почи прильітайн йнгил тай кажи: Бобжи, 
тисьнчи померло, а тисьичи нарбдило сьи; чим йіх Ббжи благословиш ? 

А пан Біг каже: ПШчо ту майу типер, тим йіх кажи благослоуйу. Коби 
буу той наймит сказау: Божи, а чим мине благословиш? А він моучиу. 
Рано зпоу збирайут сьи до роботи і він йде з ними. Сьвитий Пауло, 

Питро й Пап Біг і він з ними робит до вечира, так му лехко; думайн 

собі: Аш ту йа файно собі буду жити. -- Приходит У вечир, Уже нима тих 

палітьі); уже лише хлопска хата, хлопокі йидавньи, думайш собі, є! 

Прильітайп у почи ангил, кажи: Божи! Тисьичи померла, а тйсьочи на- 

рбдплась, чим йіх, Божи, благословйш ? -- А Пан Біх кажи: Тото, шчо 

майу бади, У сьі хатьі, тим Йіх благослоуйу! -- Тьі Усьі дьіта поста- 

вали газдами. Ну, коби сьц бу) обіввау той наймит: Чим мине, Божи, 

благословиш ? -- то бу) бп й він газдбу. Трбтий день устали рано. 

йдут опи до роббти, рббіш до вечпра, так му лехко! Али думайн собі: 

Шчд сьи значит? Тогди була паньска, а типер хлбпсока хата? -- При- 

хбдьи У вбчир до дому, нима, хата дрантивенька, маленька, там суха- 

рик хльіба, там, по скльшнчиньі воді, більши нима ньічого. ЗьзБіли по 
сухарику, по скльйнцьі води випили -- ну, уже. Прийшло сьп, нрильі- 

тайи У ночі йпгил тай кажи: Божи! Тисьнчи льудий померло, а ти- 

сьичи народило сьп; чим йіх, Божи, благословищ? -- Кажи: ШІчо найу 
ї тьі хатйньі, тим йіх благослоуйу! -- А він сьи обізвау, тої наймит: 
Божи, а мицб чим благословиш? -- Кажи: Шчо майу У тьі хатьі, тим 
тьи благослоуйу. -- І усе буу бідний. 

Зап. в цьвітни, 1897 р. в Коропци, Бучацького пов. від Одекси Сеньчука. 

Паралелі: Про ровділюванє щастя, диви: Драгоманов, Малор. 
предапія, Ст. 193--194. -- Тамже, ст. 295--289. -- Рудченко, Народ: 
ІОжпорус. оказки. П. Ст. 1563. -- -- Ястребовь, Матеріаль. Ст. 199-- 
194. -- Чублиський, Трудь. П. Ст. 341--344. -- І. Рорзіп5ку, Рго- 
зїоп. зіоу. ромезії. Ки. Ш. Ст. 65--67. -- Етногр. Збірник. УТ. ШІ. 
Ст. 104--105. -- Караджич, Срцоке нар. приповпівтке. Ст. 73-81. -- 
Атебіу Г. зіах. Рійоіовіс, Т. У. Ст. 69. -- Грінченко, Зтногр, Мат. 
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156. вабитном 

А. Небощик дід вій бувало також розказують, чому тото на Вов- 

движениє васильок з хрестом воздвигає ся. Як цариця блена хреста 

шукала, на котрім Ісус Христос умер, то ходила, ходила, ходила тай 

не могла знайти. Аж в єднім місци дуже щось запахло, а то був ва- 

сильок, що ві всього зіля найкрасше пахне. Вна таж вачала шукати, 

стали там копати і викопали на тім місци хрест. Тому то тепер васи- | 

льок.в Хрестом воздвигає ся і тому люде потому на відправі розхапу- 

ют, бо то добре, як таке сьвячене зілє є в хаті. 3 

Зап. в Войнилові, Калуського пов. 1875 р. незвісний записувач. 

т 

157. Яю вишукали хрест Ісуса Христа. 

Б. То була сьвата Олена, і вона хтіла вдибати конче той хрест. 
на котрім ровпинали Жиди Суса Христа. От, поїхала вона на те жісци, 

шо був там взакопаний той хрест, і сказала, щоби викопували. Копали, 
копали і викопали три христи: на їдному жав бути прибитий Христос, | 

а на других збуї, шо вабили Христа. Ї як вдибали ті христи, стала | 
сьвата Олена міркувати і радити сі ксьовдвів, котрий то можи бути 
сами той хрест, на котрім був Сус прибитий ? Али ніхто ни шіг сказати, 
котрий то сами той хрест. "Тоді сьвата Олена кажи: , Принисіть сю; 
яко слабого чоловіка. -- Зарас принесли чоловіка дужи слабого, 
донесли до того місця, то він вмер, а сьвата Олена кажи: Н 
положіть їго тут на траві". 1 того випрлого положили на тра 
сьвата Олена кавала скласти на него зукрнотя, повним іде 



ї ангели ввяли до неба і того христа. А ца страшиїм суді будут колись 
отого христа показувати людям. 

158. Константин і Олена. 

Буу цар Константин У Константинопольу, де йи типер турбцка 
стояицьк. «Увьну собі ф Вблоха жінку патрийархи, Увьпу йиго систру, 
Він сьпоожини) з неу, жпу жи там чириз пару льіт добри. Зайшла 
крульбва У тьшготу, цара Константина, і написау до йійі брата патри- 
йархи до Волоха, йак дати мньп йак сьп нарбдит хлбпиц, а йак діти 
иньи, йак сьпо нарбдит дьіучина. Йак, кажи, буде хлбпиц, шчобис да) 
мньи Константин, Кость рахувати, а йак буде дьі)ка, аб сьп звала Ге- 

льйна. Народила сьп дьіука, казау цар дати -- Константин -- Гельшйна. 

Ітак шче собі жили до тринацьіти льіт добри, уцтиво. Аж нарбштьі мама 
Гельйни померла, а цар Константин дужи тужи) за свойбу крульбвої 

- 1 вайуши плака). -Али Гельйна, йако доч цара, принцівпа, потьішала 

Ж. свбго, тата, шчо Бог дау, то усьо добри. Онд пираз заплакала; була 
я она Ууродлйвої панноу, мудро ученоу, зауши тата потьішувала. Али тато 
У погада) йійі злу шисьть, шчоби йі Увьпу за жінку. За)ши-вона тата 
- віпрауйнла Її (дорбгу і жприала пбдлуї "вбльі божойі, шчоби вдорбу по- 
2, йіхау і здорбу повирну). Аж нарештьі повириу) тато з дорбги, кажи: 
ха -  Гельйно, йа хбчу тибе Узьйти за жінку. -- Онад кажи: Приказаньй ббжи ни 

я позвальййи, кишко, тату, грішиш. -- Тогди Узьпу і кажи: Колі нима кра- 

 Шшчойі нат теби, такбйі уродлівойі йак ти. -- Она сказала: Сбром, бтчи, 
- споминати то. -- Наконец У той час напали йій! вуйка ниприйдтильі і обій- 
З о снйли йнго край надокбла. Віц написа) до Гельйни тата, шчобі пришбу 
і Ша пбиіч, бо го ниприйдтьіль ообійшбу гнадокбла;; написау. Прийди до 

. -  нвни на поміч, шчо схоч, то ти Учіньу. -- Йак сьи цар, Костантии звібра) 
сб зам воськом, йак сьи кйну) на нбго, абиу го, тбго ниприйатвільа на цьіц, 

га решту полапау, забрау Усьо піт сбби, весь воськбвий статок, тай 
тогди дар. Антбнущ) кажи так до Гельшниного вуйка. патриййрха : Або 

рприйіха) до ябни, Жим ти край вібавиу. -- Він прийіхау до нбго., Кажи: 

Ну, знайни на шчос сьи пітписд), патриййрхо ? -- Він кажи: Знайу. При 
сьвітках го лапійн.. Шчо схоч, то Ййа тобі дам. -- Він кажи: Так. Ну 

окіжи, гйа хбчу свой) доньку Узьити за жіцку, абис мицьі пітинсду. 

8 їни ово | патрийарха, (Волох, оказа) : Шчо приказйньи бджи ши По- 

звальнйи, Цар -Антбнуш, ульути) сьи і кажи так: Йак ти мицьі ТО ШИ 
тпозвблиш, то так Тьи зьібйу, шчо лишб сьи дйшит каміць та воді. -- Він 

жу Оповідач поплутав тут імена називаючи зразу даря чайн 

дісва "Антовушою.». 

, 

Зап, 1900 р. від Насті Коваль в Страганці, Камінецького пов. А. Веретольнак 
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кажи: Цару, дай сь нарадати, пуслухай мбій просьба, оон ни упау 

) пикельну пашчу; сьвіт виликий, мдйнш жінбк подостатку на виликім 

сьвітьі, можиш си вібрати жону.У сьвітьі. -- Шукайи він фактбрами по 

сьвітьі, шчоби найшбу таку Уродливу йак Гильйна, жадна му сьи ни 
уподббала. А нарбштьі подукаї собі: Шічо то, йа цар! йа можу, шчо 

хотьіти і тотб зробити. Но, кажи, до Гильйни цар Антбнуш: йа піду до 

твого вуйка, шчоби позвблиї, аби вісьільй булб. -- Она ньіц с того си 
ни робила, тримйла Ббга у свбрци, пожигийла тата У дорбгу, шчоби 

шчісліво пойіхау до вуйка Й вирнуу сьп. Він ушіу дорбги вирнуу вн, 

паписа) свбйої рукбу лист, шчо вуйко патрийарха поавблиу з донькду С Я9МИ 
уже жинити сьп. -- Вопа но : Тату, нипрауда, ти сам то зроблу, ти миньі ви 

написау, а мине дуриш, шчоби йа Упала У пикильну пашчу! -- А він сви 
Усердиї: Ти крульіуна Гельйна, жибис заутра була готбва до сьльубу. 

Вона то Учула, пішла до сябйї станьцьійі, зачйла плакати, льаменту- 

вати, Узьйла мич с клинка, зачила мичби фихтувати і мала покойіуку 

Кльарису і кажи: Пробій мине мпчем або йа тибе. -- Кажи: Крульїуно 
Гельйно, шчо с тоббу йш? Йа тибе льубила нат Усе йак найльіпши 
і ти хоч У пикельну падшчу Упасти. Пічо тобі таке йп? -- Мій тато минб 
хочи Увьйти за жінку, йа ратши шчобим загинула, ньіж малабни У пи- що 

кильну паішчу пасти. -- Накопец Кльариса зачила її пиринаходжувати, к 
свої пану: Біг с тоббду йш, шп робй си ньічо злого, твойа річ вилика 

йп піт твбйіми руками подостатком грбший йш; йак ни хочиш грішити 
піди у ййнчий край і будеш там собі поббжни жити, йак ти міркуйнш. 
А парештьі опа так пуслухала, набрала подостатком срібла, влбта, по- 
йіхала с свбйоу покойбвоу Кльарйсої. Шрийшла до морского берига, 
прийіхаї шіфар, кажи: Паривизй минб на другий бік до ййнчого крайу. 
А він кажи: Панно мила пи нбжу того учинити, бо миньі пан круль, | 
твій тато, лайй утриміньн і йа мушу йпну служити. -- Онй му то сказіла | | 
Гильйна: Йа дам грбшой подостатку і будеш мати вігки жити. І по- | 
жигидла ськ с Кльарйсо) покойбвої свбйої і пойїхала на другий бік, 
ї другий край. Тах трафпла до кльащтора до мплосердних паньньї), 
Увдріли йі цшотліївость, Убібрали йі за найстаршу. Типер прийшло сьц 
рано, цар. устаї Антднуш і Узьоу, післаї свого мінвіотра, шчоби кру» 
льіуна Гильйша була готова до сьльубу. "Той погрімау У двері, кажи: 
Уже крульіука Гельйна готбва до сьльубу ? -- Ньіхто сьп ни обвиедйн, З 
Післау лругой раз, погурка) вної У двбрі, зної скавау, ци крультуна 
Гельйна готбва до сьльубу -- цьіхто сьи ни обвивайц. Третпії рас, Би 

охбипу сам цар Аптбнуш, Увьшу корбну на гблову, «римайц у В! 
о погрбзо), ци крульуна Гельйна готбва до гсьльубу, - АЖ чар 
розломи) а рою зачила орав зачида ріка сон 
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риси йійі покойовойї : Дай ту миньі Гельйну зараз, бо тьи страчу. -- Вона 

кажи: Цару, пани, поаволь мін віслухати. Крульіуна Гельйца учбра 
зачйла ничбн ) вбчир фихтувати і кавйла так: Абб ти мииб пробій, 
або йа тибб прібйу і сама сьп забйу. Йа йі відрадпла віт тбго, шчоби 
ни стратила си житьй. Панно крульіуно Гильйна, йа тибе льубйу нат 
усе, дай сьц нарадити, майиш подостатком срібла, злота, Утьічі у ййн- 

чий край віт свбго тата. Она пуслухала мине, набрала срібла-алота 

і пішла, ни знайу де. - Крулькавау У пичі напалити, ту покойбву казду 
спалити на вогні ) пичі, корбну кину) на збмльу і скавау: Допоти 
корбну ни вбану на кблову, допоки ни найду свой крульіуни Гильйни, 
Нарбштьі зьібраї сьи, пойіхаї шукати. Довідау сьш, шчо она за мбрами 

-ї кльаштфрі, написа) так: Йак ни вйдасте крульіуну Гильйну міньі, то 

вам завальу кльаштор, зьібйу вас, лиш сьи лишит камінь та вода. -- 
Пучула крульїіуна Гильйна, шчо то ни жерт, пожигнала сьи с паннами, 
пішла від вих. Надйіхали купцьі мбрами, шіфоу, зачила она просити, шчоби 

прибили до берига шіфу купцьїі, аби йі узьнли у ййнчий край. Ну друга 

шіфа надйїхала збуйі), лапали туту шіфу, шчо йіхала с купцьйми, куп- 
цьії побили й потопили, а Гильйну капітан від збуйіу Узьшу до себи, 
Вона уздріла, шчо ни жерт, казала: Позвбль миньі три годиньі помолити 
сьп, а віттак най сьи вбльи ббжи стани. -- Нарбштьі Йак вона сьи зачила 
три годиньі молити, кажи: Ну, Боже, віньіс йно мине с пикильнойі 
пашчі с свбго тата, віниси мине типер с свйі пикильнойі пашчі, шчом 
Упала мйжи льутьі абуйі так йак мижи льутьі льви, -- Йак зачила горачо 
молити сьи, нараз вітир Йак сьи звійа), йак бухну) туту шіфу, шіфа сьи 
пірвала, збуйі сьи потопили, Ййійі три доби била фильий, аж добила до 
антельского крайу на одньі дбсьцьі. Таж круль Гендрик молодий вій- 

шої на спацир ) свій бгруд, зобачиу, шчо вона там йи піумиртва на 
бсьтьі У лбвах, питайн сьи: Усьйки диханьійи хвалит Ббга. -- Вона кажи: 
Йа так хвальу, йакби ти. Звітки ти йи ? -- Ни питай сьи вітки йа й 
лиш ми дай кавйлочок хльіба, бом дужи знуждбина. -- Да) він йі хльіба, 
да) йі сьй води напійти, віві) йі на бериг ) свій бгруд крульшускиї, 
їзьи) йі на побвів, завіз йі до свбйіх палацьі. Видьі), шчо па ньі до- 

рогі шати, заходи) У Усьільйкі бесьіди, Увдріу, шчо йи цнотліва і по- 
ббжна, подббаї си йійї: С котрого ти крайу? - Онй йшму кажи: Йа ни 
знайу с котрого, лише Утьікла віт свого тата, шчо шйи хотьіу Узьйти 
за жінку.-- Він казй): Гильйно, ти йи нойй крульбва, йа си тибо упо- 
дбба), хбчу тьи узьйти за жону свойу. -- Вопй Укльйкла пирид шим, кажи : 
Питай собі крульі) махайтьі) за жону,; ни мииб бідну брати. - Він й 
підньй за руку 8 зимль" і кажи: Дивй ськ, поки видиш, пбти мойб, 
нас дві души майи вітки жити. І сказй), шчоби вйповіди голосйли йиму 
ксьондей з неї, крульи Гепдрика, Йак учула, жи він хбчи Йі узьйти ва 



жону стара крульбва, зараз зачила нарікати на ньу: Ци мій син здурі) 
ци мій син зварьува), шчоби сь цьілбго сьвіта шельму за жінку бра) ? 

Прийалб сьи, він кажи: Най буди шчо хбчи, кбли йа йі хочу Увьйти 
за жінку, йа йі си Уподббау. Ти мамо йак ни хоч, йа си постауйу 
ййнші палаци, ти собі сиди У тих, а йа собі буду сидьіти У свойіх. 
Жили вони собі піутора року файно У тих нових палацах, аж нарбштьі 

прийшбу лист від йиднбго крульш, шчоби круль Гендрик пішо) до того 

крульи на пбшіч с свбйім вбськом до вбйни. Круль Гендрик ма) міньі- 

стра Кльунхестра, а йшгб, того міньістра систра звала сьи Марьа 

Кльунхбстра, була ва покойфву кбло Гильйни. Ну, круль Гандрик уадрі), 

жи мама йиго рідна на Гильйну важит, на йшгб жінку, казау закликати 

тайно собі влотари, шчоби вібпу той злотар три пирстеньі тайно, шчоби 

йиго мама ни знала і аби ньікому ни сказау і аби пичитка йидна була 

на Усьі трох пирстеньох. Міньістрови сказа), шчо йак ти напишиш, і на 
сей сегтнет, шчобис пичитау лист до мени тим знаком. І Гильйна сд- 
мбош так -- да) йійі шерсьтьінь Гильйньі, кажи, такжи будеш пичи- 

тати до мени тим персьтьіньом, бо віт теби буде тота пичитка сана 
і у міньістра і У мени. А йа таїжи вітти буду вітшисувати, тим самим 
перстиним буду вам пичитати, то так будем знати, шчо ньіхто нас ни 

здурит, ни підміньййи фальшиво лист. -- Аж нарештьі мама зачила дохо- 

дити крульп Гендрика до Гильйни. Гильйна Уснула, она хитрим спо- 

сббом викрала у нейі той персьтьінь і Узьила до себи, найшла влотари 
ййншого, пітплатила му багато і казала, шчоби віробиу такий саний 
персьтьінь йак той, шчо вона мала Гильйнин, аби ньікому й нічо ни 
казау. Потаййино вно) прийшла до Гильйни, усунула персьтьінь назад, 
Гильйна аш коліс до кишеньі, персьтьінь на місци. Ни задбугий час 

крульбва Гильйна породила два прикрасних хлопцьі). Міньістир Кльун- 
хбстир написау до крульи Гендрика лист, шчо твоїй крулькїна Гильшна, 
породила два прикрасних хлопцьі); сегнетом запичитау і да) на пошту. 
Крульбва стара знала, шчо той післау лист -- дала варту вилику, 
шчоби того післаньцьи звабити до себи. Тої сь спира) йти, она ска- 
зйла шусит йти, бо то й мій син; йа шче та(жип йн стара крульова, 
шчоби пе знала, шчо він там робит, ци жийв шче на сьвіть. Ну, ду- 
майш собі післаниц, ньічо ни врббит, бо такой пичитки ни майн, а уре- 
штьі думайи собі, тажи йа буду видьіти, шчо йинча пичитка і шинб ни 
вдурит. Уступиу він до Йійі палацу, вйрав му дала горіїки ноцнойі, 
поріз другий третий і ййнших напойі) і так заснуу, шчо ньічого ни 
панйатау. Крульбва стара, Гендрика кіма, війнила той лист, ровпичитала, 
прочитала, шчо таж йи нашісано два прикрасних хлопцьі) породила 
крульі)на Гильйна, шчо міньістир описау, ци скажицш йіх зараз, крульу 
Гендрику, христити, ци скіжиш най сьпо лиши, доки ти ни прийідиш 

« 
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щ з'вбйни і вітииши ми навад крульу. Крульова фальшивим спбсобом на- 
б; писала такий лист протьі) того, пітшшсйла міньістра Кльунхистра і так: 

Твойа крудьївна Гильцна породйла два страшних псьі), ци скажиш йіх 
Е зарас побити, ци скажиш, най сьш лиши, аж доки ти ни прийідиш, мій 
ж крульу. -- І вапичитала такбу пичиткоу навід, шчо си віробила хитрим 

| спосббох, собі читверту пичитку таку. Тої післаниц уста), віспа) ськ, 
подивиу сьп на пичитку і пішоу. ШПозпрайш сьп У дорбвьі, сама такі 
пичітка. ШПрипьіс до крульш Гепдрика той лист, зачйу читати, застра- 

- шиу ськ, шчо два страшших псьіу породила йиго жінка, Али там бу). 

Гильйни вуйко на пбмочи тому краливи і Гильйний тато. Він зачиу сь 

скривати, а вови глішнули і кажи: Вітки ти майлш жінку Гильйну ? -- 
Йа ни знайу, кажи, с котрого крайу, лиш казала, шчо Утьікла віт свого 

Сл тата, шчо хотьії Узьйти йі за свойу жінку. -- А цар Антбнуш слухай, 
ха тай кажи: То мойа донька. -- А вуйко йі кажи: То моїй систрінницьй -- 
р ни цурау сьп тбго, шчо йи писано два страшцьі пси -- зарас пізнали -- 

2 се подббно до жіночого писаньи, то вйтко, жи йакйсь йи фальш на тьім, 
У Вітпиші вітци, крульу, зьйтьу мій, най будут ци пси, цип шчо ходчи, абії. 
с йа Йіх заста) живих. І написау лист, дау післанциви У руки, аби нцьіс 
о | до міньістра. Кльунхестра. Стара крульова дала шче льіцшу варту 
в віттп і лапала тбго післаньцьп: Кажи, типер ходи до мени; колис тогдії 

буу, типерки мусиш.--Завила го У свій покій, Упойіла го зно), так сами 
йак перши, шчо ни зна), шчо сьи з ним стало і розпичитала той лист, 
подерла, той шчо круль написау, уложила зноу йшнший лист, шчо тьі 
дьіти спалі на огни сей час с крульбво) Гильйноїу. -- Запичитала сбіне- 

том, шчо мала хитрий і пітписйла міньістру свого сйна руку: спалії 

У сей час. - Міньістир йак прочитау той лист, Гильйцьі цьічб ни кажи, 

і зачиу аш плакати, кажи до себи: Вольїу йши сьш ши родити, "ньіш 

сирбвий сут такий викбнувати нивицим, шчо то йи? -- Той писау шчось 
дванацьіть -дисьтьії міцьістир Кльунхвотир, вона піткупила післаньцьі. 

Усьі лйсти завиртала і писала: Спали два хлопцьі з Гильйноу. -- А кру- 

льбва стара приходила до Гильйни, там писала такий фальш У овойіш 
ршалідьі, а до Гильйни палацу приходила, покішувала : Ни бі сьи, йа тибб 

над св льубиу. -- Шчо зйздрість мбжи бути. Йак: присліла лист посьльід- 

ний стара крульова, заснутила Гильйну, жи Йа сисб ни виду. Гильйна 
р ачйла, плакати, засмутила сьи кажи: Йак віт чоловіка, зв Йигб причини 

. бев фальші, то приймайу, йли йак с фальшивого повбду, жаль ши ВИ 

 ЛИКИЙ; зпайу, шчо там души стратила сьи, мойа покойдбва, ту два хлблць 
о нбійх нивинних підут парна, то гріх буде виликий. А нарбшть) міць!» 

р отир. закликау йидного слугу 8 войбиного, аби утьйти йі руку, пустити 
ей У сьвіт, жиби йі віттадк пізнати, Али ту сьи жоупьири сфорсувіли: 

і дю Тильйну льубим лад Їсе, ши тбго ци арббим. Марьо покойова, Кльуп 



хбстра прбсит свого міньістир-Кльунхестру 1 Йа тибб прбшу, ни роби 
пьічдго Гильйцьі, мій брати, она ньіц ни винна, йа піду сама на сжерть 

за Гильйну, а два хлбицьі вівий с сукпа, а йа скбчу У огбнь той, шчо 

ти роспалиш і буду кричити: Дьіти мойі, ви нивйяни гйнити і Йа з вами, 

най Бог приймайи йак уже так! -- У ночи міньістир Утьпу руку Гильйньі 

льіву, обмастйу найдорбшшими мдсьтьнми, а руку да) У скриночку ма- 

лйнькому хлбпчикови на шийку є тим перстиним Гильйниним і написау 
У тьі скрипоцьцьі, шчо ни майи цьіхто туту скриночку рушити с тли 

перстицен, дбкип ни півнайут сьи свбму татови. І У ночи пішла до мбра, 
прибила шіфа до берпга, (упросйла сьп на шіфу, пойіхала на другий за 
бік мбра. Вікипули йі ца мбрский беріг на пісбк, зачійла там плакати Я 

Гильйпа, кажи: Там душі загибла, і ту души загибла, сих двбйи малих З 
дьітий погибнут, шчо йа така кальїка, шчо йа бідна буду робити. За- м 
чила плакати. Аж нарешть) твердо заснула с тойі тривоги. І там У льісьі 
буу Фельїкс пустельцик і видьіу Гильйну і тих двойп дьітий, йак вон 
були па мбрскім беризьі. Шрийшоу воук і леї, Увьшу леу хлбпцьи собі 
одндго, авоук Узьшу другого. Воїдк собі дре сьп, шчоби У льва відобра) 
і ма) два хлбпцьі, а ле) собі дре сьи, шчоби мау тих два хлопцьїі. 
Відбігли онії дальі, пустельник відбиу зараз, вбука того хлбпцьйп і ва- 
цьіс до свбіїї пустельницьі, а на льва чикау, дбки ни вийшоу на ло) х 
леї. Йак війшоУ на ло) далеко, пустельник сьи пустйу ї йшгб шичиру, В 
памацаї тбго хлопцьн ) пичирі -- обложиу го Усьільакоу шерстпу, 5 
мусит ле) гада), шчо йі будб йісти -- Узьпу того хлбпцьш другого 
і заньіс до свбйі пустебльницьї. Дунай собі, чим йіх типер живити ма- 
ленькі такі дьіти. Дівит сьи, ольіницьи пликайи ольіньйта: він підно- 
сит тих два хлопчики і молит сь Богу, пітпихайн під ольіницу і дай 

йім сцати ольіницьп, Плакала вона йіх чирис кілька льіт, аж нарештьі 
цаучиу йіх пацьеру, по христийдцьски йіх провадиу тотії хлопцьі, однбго 
назвай) Либцом, шчо відбу у льва, а тбго шчо ручку ма) мамину на 
шийі, назвду Ручка. Війшли опй пизабавом шіснацьіть льіт, зичйли сь 
бівити файпо, усе кажут пустельникови : тату наш. А він кажи: дьіти 
мойі, йа Йш ваш тато шчо вас йпи віховау, али родймий то йа ни йи, 
бо йа одибго у льва вас відобра), шчом назва) Либном, а другого 
у вбука, шчо майш руку на щийі і назва) йши Ручка. Ви йш виликойі 
фамільійі. -- То ви пи Йн наш тато, кіжут тотії хлбицьі? Пожигвйли сьно 
с цустельником, силікали, поцьулувіли шпустбльнцка, пустельник соб ч 
сплака) над ними, поблагословії Її йіх: Йдьіт У божий час, шчобйсти свого | 
тата й маму вітшукали, Надіїхала щіфа, вачили кричити, просйти тоті 
хлбицьі, пустдльник просі) тіки за тих хлопцьу тих купцьі), окйнули 
купцьі убрацьї на тих двох хлдпцьі), пристівили до другого: країу, рі 
фили оні до тбго кльаштору, де йіх міна. подано кбло хориху бов й йао 
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спала на тьій мбрекіш беризьі, зачила плдкати, шчо шима йійі дьітий, 

оширойіхала с купцьйни шіфоу до того кльаштору, шчо дьіти трафили до 
нії. Там той пан шчо отріимува) той кльйштор, найстарший, робіу баль 

виликий, та сподбба) сп тих хлбицьі) і Узьу йіх за локайі), шчобії 
ходили кбло гбетий, потрави запдшували. Йак відали першу потраву 

кухарі тим хлбпцьом, локайах, опи далі убогим і свбій мамі давали, Али 

сказйли кухарі панови, шчо твойі локайі першу потраву відали Уббгим, 

Пан скліка) йіх до сбби, тотії хлбпцьі: Йа, кажи, вас Увьиу за локації, 

на шчб ви першу потраву відали Уббгим ? Они скавйли: Пани, пбрши по- 
3 - - добайи сьи Богу служити, а потому нам самих. -- Він сказау : Ну, йдьіт 

собі, ви ни мої локайі -- Подьйкували тбму пашови ії пішли. Трафили на 

біскупа, подоба) си біскуп, казй) йім сьи охристити, б0 ви йп бриткі, 

шче ни хришченьі. Узьпу йіх за локайі, одибго назваї Марцьій, лру- 

гого назва) Брихцйуш. Типбрички йіди Шіх таго з вдйши -- тілько сьи 

вбйна кагла -- і йіх дьід і йіх мали вуйко, Зарас післаї круль Геп- 

дрик післаньцьи, шчобії війшла крульбва ШГильший протьіу пого, свого 

чоловіка Гендрика. Ни вихбдит ньіхто. Шіслау другий раз, пи віхдит 
ньіхто. Післа) третий раз, віходит міцьістир протьіу него. Зараз ваші- 
тау сьп Гендрик: Міньістри, жийп крульова Гильпна? - Жийй хвала Богу. 
А стара крульбва біхжит, тай кажи, ньи ни жийе, Когом льубила над 
Усе, а він йі стратиу. - А міньістир кажи: Цьїхо, бо жпйв. Ту зйрає пу- 
сти) сьи до него круль пс шаблиу, а йійі тато кажи: Дай сподки, будем 
доходити, шчос то йл.- Вилика Утьіха круливи Гепдрикови, жи вилика 
фамільша така, али виликий смуток, жа пима Гильйни, Йак хіцьдстяр 

кажи, шчо йш, шче надьййа крульш тримдйи, шчо шче йи, Увійший до 
«рульшского палацу крульи Гендрика, він показа) Усьі листи: Шчо йа 
омаї с тим зробити? І йа йі руку Утьшу і да) йни с тим перстьіним на 
знак, шчоби йі пізнати, А свуйу спстру спалиу намісьть Гальйни і віви) 
два хлопцьі с сукна, кипуї на вогонь; мойа систра кричила: Дьіти мой, 
ви нивйнни погибайшти -- на мньа Гильйни спалила сьи, али Гильйна 

-шче жийб У сьвітьї. Ширичитали усьі листи, скликали усьіх післацьцьї), 
р йак вони приходили, жадин ни візнаї с тих посьльідних, лиш той пер- 
(ший Ййидбн, шчо крульбва стара мине Узьйла до свого палацу і та 
сині Упойіла і йа сну), хіба би она хитрих способом мала  пичітку 
аку та підробіла йлнчий лист, то йа ни вна). Увьйли зараз усьіх до 
решту, стару крульбву, лиш тбго вішустили, шчо вьізпау, пірший раз 

- З Али Дар нити кажи Що свого зьйть : кла подонНі по. 
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Цар зоря. кажи: Стара крульіупа ондіїт 
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ї арештьїі, ни знайу прошчд, а йа сь хбчу с тоббу жинити, -- А она кажи: - 
«Добри, крульу Антбнушу, шчо ти типер прийшбу. Кобис, кажи, мине віку- 
пи) с єбго, а йа свого сина згладжу, будем мали подостатком сбго 
крайу мдго і ти майпш свій край і будем дужи файно жити.-- І дала му 
дарунок стара крульбва У арештьі і забула сьи і дала той свінет, шчо 
фальшивий віробила собі. Цар Антбнуш Увійшо) до палацу з арбшту, | 
тай кажи: Уже ми, зьйтьу, показйла сьш прауда. Аді, кажи, шчо вгла- 
дило твойу жішку, а мойу доньку Гильйну! Осей персьтьінь, шчо фаль- 
шивим спбсобом віроблений. Міньістир, йій! тато і вуйко абпрайут сьи 

шукати за Гильйнно); а Гильйна була чирис сьім льіт У свого вуйка 
Уббгої і віпросила сп стацьцьійу піт охбдахи і вуйко з не) рознауйну 
пираз, ши міг йі пізийти по бесьідьі, кида) знак йа ньу троха, дали ни 

пбупи, шчо була уббгоу. Йак вітти вібрала сьи і написйла лист, поста- 

вила піт сходи шіт камінбц і написйла так: Шчо йа У свбго вуйка пи- 
рибувала чирис тих сьім льіт, цара Аптбнуши донька, а анійльського 
крульп Гбпдрика жопа. ШЙак круль Гебндрик йіхау, йійі тато ї вуйко 
шукати, трафили на тбго салбго біскупа, шчо той біскуп тотії оба хлбп- 
ць Уаьоу до служби за локайіх. Йак йі запросйу до євбйі сальі біскуп, 
цари Антбпушу, крульп Гендрика з йпго міньістром і ййі вуйко патрі- . 
йарха тдїжи бу) з пихи. Тої біскуп тьішиу сьп, шчо мау виликі гбсьтьі, 
шчо му ньіколи ни прийшло й на гатку, шчоби уступили до йнго ца- 
лацу, прийма) йіх шчиро, кухарйм заказау готовити обід, зготбвили 
обід кухарі, локаїі, крульп Геплрика синії зготбваньї заносйти потрави 
до йидабльи. Аж парбштьі круль Гепдрик погльидайн з міньістром, по- 
добайи, шчо пбтрать Гильйнина; а дівит ськ, другий нобсит на плечих 
шчос там гей гульп відала ськ, Запитау йпгб, шчо майшш на плечих 2 
Він сказа) : Сбром, паши крульу, казіти. -- Кажії, най сп буди шчо хочи. 
Ми були У одибго пустельника, шчо нас найшої; одибго нас відбиу 
) вбука, а сбго другого мбго брата віких о пичирй львіускойі йдми, | 
шчо буу ле) заких собі; а ту йп рука с сбінетох Її скрійноцьцьі ; той 
пустельник Фбльіко так пам наказі, шчобі туту ни стратити руку, то 
ми сьи півиййни свому тітови й мдмі. Показйу руку, подивп) сьи круль 

Геидрик на руку, Гальйнино сбгнет і Укіши) сь со виліким жилех із 
орадостиу, шчо свої дьїти пайшбу. -- А шчо Упиріт тойі години ак 
вонй були хокайами, йак готбвили першу потраву кухарі, то они першу | 
цотраву, шчо мали дати порид гбсьтьи, а вонії убогим відали першу по 
траву і свойі мймі давіли йдко убогі, Мати ак учула, шчо йи йійі чо: 
ловік і тіто і Утьіклі дільі, бо си мійслила, шчо вон за не) шукайут, 
абй йійі стратити. На тої чис прийіха) зва мдбріу Фельїіко і црий у 

ськ оповідйти до біскупа; вачили там тручіти молоцьцьї тбго стар 
щустбльника, тотії хлбпць, локайі, Уедріли, зачіли бити туту моло 

м 

. 
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кдут: Най, то наш тато. -- Али кухарі ) той час заншпдували біскупови, 

шчо твоїй локайі піршу потраву відали убогии, шче й Фельїксови да- 
вали, пустбльникови. Заклика) йіх біскуп пирид кгобсьтьі своїй і кад: 

Локайі! Йа вас узьш)у до служби йако за локдїїї, уцтиві льуди, а ви 

відали першу потраву Уббгим. - Оппї сказдли оба параз одийм словом: 

до Пбрши подобайи Богу служити, ціни біскупи, а потблу нам самім, 

. -.. Біскуп сказа) йім на то слово так: Від ницька подобайи міньі Уже 

служити вам, ни ви міньі; а йак пізна) Уже тато шо тьі руцьїі, Укло- 

за ни) сьи біскуп і кажп: Ну, дьіти, йа вас мау за слуги, даруйти миньї. 

ще Привплиж шче на сьвідецтво на сйльу пирит тотії крульі і той досьвіт- 

з чі), йак він йіх найшду і йак він йіх ховау, йак віп піт ольішищу піт- 
За пихаї ; а йіх манп, кап, ни видьі), бо мала пойіхати за мори такі зйраз 
че а льуб йі подерли тоті звірі, шчо тих два хлбпцьі узьйли, леу і воук; 

Мо воук хотьії шати два хлбпцьі собі, леї хотьіу мати собі два хлбпцьі, 

ню Аж нараз дала ту знати йидна осбба, ладна кобіта, али Убога, подббна 

і на твар сих хлбпцьту, кілько шчо вбіджена і уже стара і сказйла, шчо 
йа вітци кікайу, бо бади йш мій тато і мій чоловік і хотьй мпив забити. 
І утьікла дальши. Ну, зарав Утьіха вилика круливи Гендрикови і царови 

Антбнушови, йли й жаль вилікий, шчо так марни свой льіта пприбіду- 

вйли, хлбпцьі й Гильйна. Йак круль Гебндрик уздрії свойі хлопцьі, тбго 
біскупа, даї йім свойй убраньй по свбйїм зпаку, оббх і припойаєйу йіх 
шабль. Али йидбн з них хотьі) міньістру порубати, йак Учуу по бесьідьі, 
шчо Йіх мамі вітьтьну руку. І скаваї: шчо мп мами шче пи зпайни до 
нинька, шчос так зробиу. Али росказа) йіх тато, тих хлопцьі) і йіх 
дьід, шчо ваши баба, а вашого тата, хлопцьі, мама хотьіла, шчоби йіх 
спалйу сей міньістир на огни, вас оббх і маму вашу : Писала фальшиві 
яйсти, лист ва лістом, шчо такі знишч Йіх і тим сьи хлбпцьі успоко- 
йіли крульн Гендрика сини, Йак сьпо довідали, шчо то бу) за фальш. 
(Ту айраз учули, шчо Гильйна. була, зачили за це) шукати і ши моглії 
йі найти.. Али Йідби слуга скавйу, крульй Гбндрика, шчо вийдьі, йак 

 йндна жінка нисла йидно) рукбу вбду до йидибйі хати, дли кажи шчож, 
звітси далеко, пиривбсти сьи нишй ту блиско. І сказйу : Ви йітьти до 

 дбну, крульбви, а Йа йійі найду Уже. -- Прійїхали вонй до дбму ца свойй 
о нісци до Анільійі, той собі кілька Узьш) жомньйр йигб слуга, крульн, 
і шішду шукати ва Гильйно). Йак віш трафи) па тот обісьтьй, де Ги- 

о льйна була, Гильйна сьи вастрашила, Уздріла свого чоловіка жошиьйри, 
кажи: Сховайти шинб до куфра, бо аш типор уже ва мпо) йдут і уже лутка Убйут, -- Прийшли оці аж до хати тбії санбії, кан: Зйрас ту 

м Бі, бо вас зйрас ту понйшчу, вдгибм спальу. Йак 
а тьі слові, ста) йі жаль вилйкий, видазьййн самі 

Усьо, мин уже Убийти, колисти сьи на 



149. 

мбни пасьіли, а вопй ньіц ни вйинни, Нараз вони сказали: Бох с тоббу, 
Гильйшо крульіуно, за тоббу чоловік шукайи і тато, кобй тьи хоть шче 
відьіли на бчи, твойі дьїги Уже найшли сьи, оба хлбпцьі, пустбльник 
Фільїко призий), йак він йіх найшд), Зачили йійі тотб Усьо указувати, 
вод зачила плакати, кап: Най Уже буде, шчо хбчи, колиш уже свойї 
дьйги вйльіла. Йде опа до свбго край) с свбйнни жомньйрами, страх йі 
збирайи, шчо йі такі убйут, падб па абильу і плаче: Даруйти миньі, 

йа цьіщ ни винна. "Тим висбльізьть Йп, дали і плачут со жидьу того, 
шчо так сьи вьійшлі, тато плачи з радости, собі піднимайн йійі, чоло- п 
вік з ралости піднимайи йійі, шчо йиму жиль, дьіти самош так і були 

М 
79 
Ум 

чирис цілий час там Укупі; йиден пішбу спн на дьідови місця до Кон- 
стантипбпольи, а другий сьа зостау на татовім місци. І так жили собі | 
чирис цалий час і конец"). 

Зап. в цьвітни 1897 р. в Коропци, Бучацького пов. від Олекси Сеньчука. ж 

Паралєлі: Про те, як батько хотів женити ся з донькою, диви 
ще: Б. Романовь, ББлорус. Сборникь. Т. ШІ. Ст. 304--307. Ч. 64. -- 
Нарп, бтіеср, п. аїрапезізспе Магсреп. Т. І. Ст. 191--193. 

159. Про царівну, що з нею батько хотів 
зженити ся. 

Б. Був собі цісар тай мав він жінку і одну доньку. От жінка йому 
вмерла, а він і каже до доньки: 

-- Буду з тобов женити ся, 
-- Як же то можна! Таж то гріх! -- каже донька. А він усе на. 

своїм стоїт: женати ся тай женити ся. і 
-- Ну, добре, -- каже донька. -- Але принесіт міні перше таку 

(сорочку як місяць, спідницю як сонце, а фартушок як зоря. Пішов єї 
тато шукати того всего, а вона казала собі вробити трумну таку, щоби | 

вода не протікала, положила ся там, кавала трушну вабити дошками 
і вкипути в море. Так усе і вробили, От пливе вона, пливе, аж заплила 
в чужий край, до ішшого цісаря. Коли виходить спи того цісаря на 

спацир, дивит ся: така сьлічна трунна пливе! Уподобав він єї собі, 
казав слугам принбсти до шалацу Її поставити в своїм цокою. 

ї - 

З зу Йа йійі чуу уже будб а двацьіть рокі) ; йш такій чис, ш 
-Ййа зачй) казіти, то варто би було послухати: то бувало поби 
йак вачнут плакати, а пан усе: ха, ха, хаї вдихайн (Мислосі ї 
Він сам опазнауу, при кінці. уко оповідача. | 



А тому царевичови та носили що вечер вечерю до 6го покою. 

- Дивит ся він рано, аж вечеру хтось зів. Він гадав, що то слуги. Питає 

ся дного, другого, але всі випирают ся. На другу піч так само хтось 

зів вечерю. На третю ніч він і каже: 

-- Ну, добре, буду я тепер сам пильшувати, хто То в почи йому 

вечерю їсть. 

Ляг він ніби спати, але не спит. Коли це дивит ся, вітворила ся 

трунна, а з неї впходит слічна панянка тай до вечері. 

б -- А, так! то ти! -- каже до неї царевич. Уподобав віп єї собі 

Ех дуже тай каже мамі, що буде з нею женити ся. 

Р -- Та бо ти єї не знаєш, відки вона і хто така, -- каже матп. 

Але він і слухати нічого не хоче. Мусіли старі згодити ся. Взяв він 

з нею шлюб. Живут рік і другий, -а далі й хлопчик зпайшов ся, такий 

красний -- не натішат ся на него. 

А тимчасом тої цар, отець єї, приїхав до дому, видит: допьки 

нема, і пішов єї шукати. ШПриходпт до млина, де шатапи душі мелют 

тай повідає, куди він іде і кого шукає. Дали єму шатани зелізпі чере- 

вики і зелізну палку і кажут: 

-- Доки тих черевиків не сходиш, доти й доньки євобі пе 

знайдеш. 
Ходив він, ходив, але приходит до того цісаря, де єго донька 

була. А вона власне спділа на ганку. Він зараз єї пізнав, а воша єго 

Ві. От він приходит, просит, щоби єму що дарузала. Воца дала єму 

- опару крейцарів і ще казала дати хліба. А він тоді і каже: 
; - Прошу ясневельможної пані дали міні ще сочевиці. | 

Вона сказала слугам дати єму сочевиці, а віп узяв ту сочевицю 
- тай розсипав, тай почав збирати. Жаль її ся зробило старого, що вій 
отак ту сочевицю вбирає, тай казала слугам ще влу випцести. Випесли 
вну ще, а він і другий раз висипав. Знов кинув ся збирати, а сам ди- 
вит. ся, аби ніч борше запала. же й смеркло ся, а він все збирає, 

| далі просит ся па ніч. Нема що робити, дали єму вечерю, постелили 
на танку. Всеї поснули, а вопа, єго доцька, спала аж у дванадцятім по- 
ю. Коли це в ночи старий устає ії тою зелівшою палкою вітворив усі 

12 покоїв і цшрийшов аж до того, де вона спала і хлопець коло неї. 
ще н пнхлрі здавала тій рвані цицьки. Шриходить віп до неї 

' 



ПРИРО Р Й 

Устают усі на другий день, дивят ся, а дитина зарізана. Питают 
ся єї, -- вона нічого не каже. "Тогди єї свекруха каже до спна, а Єї 
чоловіка : 

-- От видиш, яка то твоя жіака! Ми тобі казали: не бери єї! 

А тепер видиш, вона тобі дитину зарізала. Вижени єї геть! ї 
Ваяли єї, привязали їй зарізану дитину до рук тай вигнали єї геть. 

Їде вона сама, аж тут по дорозі доганяє єї отець. - УЗЯВ 
-- А видиш, небого, тепер і тобі конець прийшов! ТВА 
Бере він єї і веде до того млина, де шаташи душі мелют. Привів «РИ 

єї до колеса тай каже: і С 
-- Лізь під колесо! . зи 
А вопа каже: -- Я не вмію. Покажіт міші, як то ся лізе. - ОК 

Віш тілько нагнув ся, щоби її показати, куди лізти, а вона 6го 
трутила під колесо, тай там зараз єго шатани змололи. А вона забрала 

свого хлопчика тай пішла. Ішла вона, йшла, аж прийшла в ліс. Зирік 

став западати. Сіла вона під явором тай задрімала, а дитина все у неї 
па руках. Коли чує: прилетіли три голуби (а то були ангели) тай сіли | 
на яворі тай кажут 

-- Тут під деревом сидит нещаслива мати... Як би вона знала, 

що коли набере води з тої кірнички і помаже нею дитпнку, то головка 

зросте ся з тілом, а як візьме водиці з другої кірнички, то воно ожиє, 

а як з третьої, то воно стане говорити... 
Вона то чула і все так і зробила. Як тілько розвидніло ся, пішла, 

знайшла кіршички, зачерла водиці з єдної, помазала дитину -- зросла 
ся головка; за другою -- дитпна ожила, а за третьою -- стала го- 
ворити: до 

"-- Мамо, де це ми? 

Дуже вона зраділа, але щож, їсти хоче ся, а тут нема що їсти ні 
її, пі дитині. Журпт ся вона. Їде далі, іде лісом, а тут уже і ніч на- 

ступає. Дивит ся вона, хатка стоїт, огник сьвітит ся. Воступає вона 
до середини, дивит ся: пан слабий лежит. Втішив ся той пан, мовит: | 

-- Сам Пан Біг прислав тебе сюди, б в мене тут що їсти і шити, і 

а як я умру, поховаєщ мене, а собі візьмеш усе добро, о а єсть: 
поховапе. 2 

- Зістала воца там. Жий тай жа, уже сім іт жинуло, як єї вигнали 

| 
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до кон і й шровит ся о переночувати. Вопа го зараз. 
ці, От воца єму Дала, їсти, ліжко постелила. Ляг він соб 



вго, щоби він єї проспв байку говорити. Сіла вона і розповідає єму, 

як був цар і хотів в власною донькою оженити ся і як вопа втікла 

і далі все за порядком. Оповідає вона, а той ніби спит, а все чубі від 

і раву догадав ся, що то єго жінка, а сей хлопець -- 6го син. Тоді він 

з кинув ся до неї, почав єї обіймати та цілувати, забрав з собою і вершув 

з нею до свого царства. Там вони може ще й доси царюют. 

Жаптє і Слово, 1895, І, ст. 375--377. 

Шаралєлі: Се оповідане -- відгомоп вельми популярної романтичної 
поеми, звісної в середніх віках у Франції й Німеччині як оповіданє про 
Мая і Беафлору, а пізнійше переробленої на прозову людову книжку па. 
з Про териливу блену", По дунці видавця старошімецької поеми оспова 
сего оповіданя перейшла в часі хрестових походів із Греції через (талію 
до Франції, а відси до Німеччиви. (Ріспкапсеп де5 деціяєспеп Мійеі- 
аШеге, Цеіргіс 1848. Ва. УП. Маї пп ВеаПог, еіпе Ктсйпійпо аця 
деш ХІП. Лабгі. стор. У ШІ). "Текст пімецької людової кишги перепе- 
чатав Кагі 5ішгоскК, РДіе депізспеп Уоїк5бйспег, ВА. Х, ст.501 
541. Дальшу літературу гл. Сбггез, Ріе депізспеп Уоїквійспег; 
А. Еіхегі. Репієспез Миазешш 1784, т. 9, стор. 226-276; Насеп 
апд ВійзсПіпеє, Стипдгієз 201. і І. Ф. 

160. Царівна Оліяна. 

(В. Був оден цар. Жінка єму вмерла. Кає свої доньці: 
- зо Я тебе овну за жінку. 

- Вона каже: -- Таточку, де хто годен послухати, щоби тато 
доньку брав ? 

Пише він до паци: римського, аби папа римський повволив вму 
брати. доньку. Папа римський каже: -- Так Бог не позваляє і я не 

; гозваляю, оби тато брав доньку. і 
і Взяв він раз тай поїхав у дорогу тай написав собі сам лист, шо 
апа рижський уже позволив, аби він брав доньку. Тай каже Ї: 

сте і п шо папа ришський уже поаволив! 



Я не внаю. Зарав цар казав Мариньцю вкувати і добре, притиснути, т 
вона сказала. Каже : 

-- Вона набрала грошей тай втекла. 
-Але цар си питає Мариньці: 
-- А хто Її на це нарадив? : 
А вона каже: - Я. Вона -- каже -- казала: Зітни -з каже -- 

мені голову, а потому собі, тай обі гиньмо, ніж я маю йти за тата, | а я | 
її кавала грошей набрати тай втікати. РУ 

Цісар зараз казав Марйньцю на тернокіх огни оцинити, а сам пі- 
шов доньки шукати. б | Моз 

А донька так тікає... Шриходит до одної водд тай каже: соруцннй 

-- Перевізвики, перевовіт мене, бо мене тато ловит! Нате. вано 
усі ці гроші, лиш мене перевезіт! ях 

Перевезли ї перевізники тай тікают равом з нев. Приходит до дру- СМ 
гої води, каже перевізникам: -- Перевевіт мене! б 

Перевізпик каже: -- Плати! -- А вона не має чим. ДА перевів- 
цики собі так подумали: -- Ми тебе будем везти, а серед води, вбемо, 
коли ти пе маєш чим плалити, -- Привезли ї серед води, зарав порони : 
сперли. А вона каже: Се 3 

-- Бійте си Бога, не бийте: мене, най я зговорю оченаш пород 
смертев ! - 

Біг так дав, шо як вона прикльшкла, зараз си ввіяли буйні вітри 
і човен перевернули, перевіваики си потопили, а вона лишила си на 

церує ре раза спн. п рООКНні він до неї тай каже: 
- -- Я тебе овну за жінку. Я 

Вона каже: -- Будем це вітак говорити, лу с 

нені їсти, "бо я тра неділі. ніц не їла ані крішки. | З діа 

А він пішов до дому, взяв її їсти, ввяв її убране. зим 
й вона сп зараз убрала, наїла. си, тай уже їдут. обов хо до 
вздріла-тай каже: кН 

: -- Ади, вже веде якусь поки залКУЮна ЧА 

Ірийщов він до дому, дав на ваповіди, оженив си 
клав на боці від свові- мами, іаздував 8. нев шось рік. 

2 

. іде він па Ву з її лишає док рю, нако Вона п каже: 



збазваноіій 

Ровпитав він, тай зарав си найшло двоє таких тай прийшли в слу- 

жбу до него. ронер лишає він їх коло неї, а сам іде на війну тай 

каже: ; 

-- Диви си, абис мені відписала, шо си вродит, чи Дівчина, чи 

 хлопец. Е 
і Поїхав він, а за пару негіль вона злєгла, мала Два ХЛОПиЇ в во- 

лотини кголовани. Написала вона лист, закликала жовніра, дала му 

грошей на дорогу тай каже: 3 
БУ -- Іди там, в тім і в тім місті є цар, тай віддай йпму се 

письмо. | й і 
| "Той жомнер вібрав сп, йде, а царова нама вийшла тай кличе йиго, 

-Увішов він до покою, вона дала йиму горівки, віц си шапив, лєг спа- 

"ти, вона ваєла той лист і переписала шнший, шо вона породила два 

пси. Приходит жомнєр до царя, віддав лист. Цар той лист прочитав 

тай відшсує до неї: 
оо 3 сз- Вже все одно, чи то пси, чи діти, то всьо моя кров, абис їх 

 обходила й годувала. 

 Царова мама знов того жоннєра закликала, дала йиму горівки, він 

(г спати. Вона й той лист узєла і цереписала, шоби її разом з дітьми 

- о спалити на терновім огни. 
Приніс жомнєр той лист, вона вачела читати тай зачела плакати: 

-то Шо то таке, шо він мене хоче палити? -- І написала вона другий 

-лист. А царська мама знов опервписала, шо вона пуста жінка. А пар 

овідписав: -- Най буде яка є, маєте так ї обходити, як досп обходили. 
о 3 А нава знов перешисала, шо мают ї спалити зараз сеї ночи о 12 

5 ролакь а нама має си дивити. 
Перечитала вона той лист, вачела плакати, руки ломити, так шо 

зди собі дати не може. А тота Мариська, єї покоївка, каже: 
в Ой шані! Ви такі добрі, так міні вас жаль. Ліпше я за вас 

орю,. а діти зробино з катранів, то в почи та стара не буде видіти. 

овілівла на доверх тай си дивила. А та 8 хлопцями тікає. 
вл лід дуба тай так захотіла спати. Аж тут прийшов до 

з тай ведмідь: лев ухопив одного хлопця, а ведмідь другого, а | 
називала щісарська доньки) і С чула. Я 

СЮ А був тан; 

до себе. п оден пап до 
У зх і 
є бю 
чи 



него тай питає: 
пристав ша то: най ідут. Х ОЛЕНА 

Стали вони в того пана служити. Адо до того пана знаписали два 
цісарі : - Ти сп рихтуй, бо ми маємо бути в тебе на обіді. - З 

Але вериїн си до того цісаря, Оліяниного чоловіка. Як він вернув. Б 
з войши, то льокай оповів йшлу, шо йшго свстру спалили, а Оліяна пі- | 
шла в сьвіт. Тогди він пішов єї шукати. А цар, тато Оліяни, як учув, 
шо вна си віддала, також пішов ї шукати. Так вони си оба здибали. 

А до того пана приходит бідна жінка. То була мама тих хлопців, 

але вони того пе внали. Кажут вони до неї: 5 

-- Знаєте шо, жінко, будьте тут коло нас, а нам си буде зда- 
вати, шо то наші маза. Тут -- кажут -- завтра приходе до цего | 
Шаша два царі: одеп іде шукати жінки Оліяни, а другий доньки, та та- ; 
кож Оліяши. А тимчасом, доки вопи пообідают, то ми вас сховаємо до 085 

пивниці під сходи. : кн 

Вона взарав то пізнала, шо то єї тато і єї чоловік за нею шука- 
ют, то вже пе чекала па них, але пішла до одної вдовиці тай каже: хх 

-- Оховайте мене, бо тут мій тато і чоловік ідут нене шукати та 
хотє мене спечи, аби я згоріла. . б 

Приїхали ті два царі до того пана, сіли обідати, тай зачили си 
питати того пана, відки він має цих хлопців. Пан розповів усьо, як то 

було, як їх дістав від діда Черпака і як їх Черпак відобрав від вві- 
рів. Зараз той молодший цар догадав си, шо то йнго рощни. п хлоп 
кажут: 4 

-- Тут у пас є якас бабка в пивници під сходами, шо як по 
чула 0 вас, то просила, абисмо Ї сховали, Може то буде. наша ана? 

вона мусіла бути. ; - Аа: 
А тимчасом тата вдовиця впслала Оліяну по воду. АВ власно - 

цісарський фірман займив.коні до води тай єї видів. А вна наб 
води тай так утікає, шо може, аби Її той "фірнан не пізнав. Але: г 

підстеріг добре, до котрої хати вона пішла, | У і 

А Одіяна скоро припесла воду, така. перецуджена, та ана 
просини тої вдовиці, аби ї де сховала, А одовиця сховала біз дос і 

ПР 

Понтій вни, тої фірман зачав шукати, а цісарі 

Прийшов той фірман до окрині, каже -ровтворити скрии 
а воша таж у окриші, Каже фірмац: 

-- Геть, виліваїї із скрині! РОЧВИНЕ ру 
А вона зачала оп в фірмана просити, 1 каже Іо 



ПРрЕаЧНСУ СРО МОТО У 

- Бій си Бога! Шо тобі з того прийде, як мене вараз спалє 

на терновін огпи? А фірман каже: -- Цать, дурна! Вони тебе пе бу- 

 дут палити. Вони ради би тебе вже вадріти. 

Зараз крикнув на цісарів, цісарі прийшли до хати. Втітили си, 

привитали си, ваєли її відти. Пішли до того пана, ваєли хлопців, 

Приходє до дому, а молодий цар каже до Оліяниного тата: 

---Ану, тату, йдіт сватати мою маму, шо вона вам буде казати 2: 

Пішов тато сватати стару, а вона каже: 

-- Ади -- каже -- вже мій спи привів собі якус другу суку. 

Але я ще найду на ню спосіб, спалю її на терновім огни, так як пер- 

шу спалила. - х 

Старий си вернув тай каже:. 

-- Видиш, синку, вона каже, шо спалила Оліяну і ще спалит. 

Зараз той молодий цар казав закликати того жомнєра, зачєв си 
- питати: -- Як тобі жінка лист писала, куда ти повертав? 

- 3 | -з- Нікуди, лиш до вашої мами. Ваша мажа дала мені горівки і я 

ляг спати. 

- 3 Тоді цар казав спалити того жомнєра і свою рідну маму. А воши 
- собі обоє Гавдували файно. І тесть старий уже сп лишив- при них. 

Житє і Слово, 1895, І, ст. 377-331. 

за Паралелі: Св оповіданє, без сумніву в головному -- вариянт попере- 
дного, інтересне тим, що в деяких епізодах (діти похапані зьвірями і їх ура- 
«товане) являє ся відгохоном иньшої старофрашцузької поеми , Схційадте 
д' Апріеїеггеї, приписуваної знаменитому середньовіковому поетови Кре- 
ственови де Труа. Поему сю видав Кі. МісНіеїі, Сігопідцеє апгіо- 
погапдез, т. ПІ; ніжецький прозовий переклад гл. Адаїрегі уоп 
 Кеїїег, Аїгапібзізспе Зареп, Неїїргопп 1876, стор. 135--191. Про 
саму поему ї про авторство Кретьепа де "Груа гл. УУ. І, Ноїіапа, 
Сгезіїеп де Тгоїе5, еіпе ПНегабагеезсрісіісбе Юпіегвисіипе, Таріп- 
деп 1854, а також Вопіапіа, гесцеї)| (гігпбвігіє! сопзасгб й І бішЧе 

. дез Іапрпе5 еї дез ШНбганиге5 гопоапез, рибіїб раг Раці Меуег сі 
| базіоп, Рагів, ШІ, 507; УІ. 27; УШІ, 315; ХП, 449. І Ф. 

Ж 

го Да аа 161. Про сьв. Оставія"). 

"Остафій йак буу поганйном, звау сьи Плакйда і дужи сйлпо во- 
В , Віру христийдноску, дужи бу) той Шлакйда войшвд, сйлио 

тру христову. Аж одного разу ввібра) вбйіни, пішбу на польб- 

го оповіданя. 
уж зе 

такі як у м. 158--160. 

. 
. є роя 4 



СЕНСОМ М УДУ 

охристиййнам, шчо йшгб Бох так падітхцу), такого вилікого войнводу, 

вацьи У вилйкі льісй. Али Уадрі) вблицьи У льісьі, а бльінь пришбвиу 
до шего, кажи: Най, ни стрільйй, ни роби ньічбго злого. -- Дйвит сьи 
Плакійда, йиму пойавй) сьи нижи рбгами хрест. Сказ йиму той бльінь: 
Йда до тбіїї й до тбії церкви, де тобі призначено і абись сьш там ві- 
христо) і будеш тогдії зніги, ШЧО то Йи добрі на сьвітьі, -- Жіньцьї са- 
ми тбйі шбчи, йак він.ма) прийіхати с польбваньи, тбіш сь спило са- 
мош так. Али прийіхау Плакида до дону, жінка така утьішид; дивит 
сьш шо жішції, шче ни видьі) ньікбли такбйї жінки Утьішноїі. Вона хб- 
чи Ййиму сказдли, а віп хбчи Йійі скавйти, А вона лишб сьи розьзьівила 
казйти, шчо миньі сьй сийло, шчо сьи пойавйу бльінь і лйжи рогами 
хрест, аби сги У тьі й У тьі церкві віхристити, абись сьш зві Оста- 
фій, то будблі видти шчо добри. А він кажи: Говори собі, жінко. Тобі 
сьи сийло, а до мбни такі говорйло,; Йа, кажи, Уадрії бльіцьи У льїсьі, 
йшму сьш пойавиу хрест вижи рогами, а йа хоть) того бльішьи стрільй- | 
ти, а він тогдії скава): Дай поки, ни стрільйй, ни робії ньічбго'влбго, 
йди до.тдйі й до тбйї церкви, Плакидо, шчо тобі призначено й абись 
сьи там віхристпу ) тьі церкві і скажиш дата собі мньй Остафій. То, 
кіжи, такі до мбни, жішко, дббри говорило. | Жінка шче душчи си додала 
охбти, бо то сьш цуд ббжий пойавйу, і рука божа йіх хотьіла змйти 
с поганства і пойїхали до тбйі церкви, шчобй сьи там віхристити. Увій- 
шбу він до тбйі церкви, а там правит ксьонц руску службу ббжу -- бо 
він буу Русин. Зачили сьпівати христийани, так сьи йиму 5 Уподббало, 
серце йигб охбта вивсла по божі вбли, йшму сьи здавйло, шчо самі ан- 
гули співали так дужи красно, 1 шчо шче ни чуу такого глачу красного. 
Той ші си гадау, шчо віц Уже прийшбу йіх внишчити тих христиййньі) 
і тбго попа. Цьілих серцим Бдбга вихвальйлц і шчирия серцим туту 

службу божу вітараїльйли. Йак він сьш зажида) шо сільі божі христі- | 
ти, Усьі сьи нараз Утьїшили, йак він собі зажидау що фильі ббжі, інйй 
шчобіи йиху дали Остафій; дужи була -приййина тога висбльісьть 

шчо напа ду на віру христову. Кай) сьпой жіцьцьі охристити Остафії, 
кава) й свбіїї дьіти охристіти, нарбштьі жонньйрах каві У зайти У воду, 
одрлолидх сьи жоншиї ри, шчо рука божа.  вавиднудь, помоліїли ОБ в 

о і йшоб жішка з дьітьмії опходжували, ей 

здорбуйн. Йак вирта)! У віру христийанску -Остафій У тьім краб), 
тої з м погавйц; ни прийниу віру хриснбї тої. цар соканбу Д 



хриотбву і і діжа ни за дбугий час той цар умер. Той цар маї сина 

свого, лиши) на освойім місці. Тому сйнови ни споддбаї сьн Остафій, 

вісьть той цар молодий, шчо він Годин рідйти у крайу таїжи дббри, 

В; Остафійа вігна) і йиго Жінку й дьіти с свого крайу, аш пішбу У іййн- 

чий; сьі) на шіфу і йіди морим лальі, Остафій. Думайн У свойі толові: 

А, Ббжи, йа буу виликии паном У свого старого цари крайу, а нінька 

они найу подостатком гроший, шчоби йа маї йакйсь час пирожити, пи- 

орийіхати дбльї. -- Застановиу він сьш па ткіх і задунаї У свбіїї голові 

- і скавйу ї свбйі нйсли сах до себи: Га, Ббжи, ни одн Христіййи тьі- 

"каї від мени і утрати) свій грунт так йак йа краї, шчом буу міцьі- 

стром вірним, ни оден лишиу свойу хату і йа йшго зийшчиу, а шивійнни, 

-Можи Бог дау і миньі той знак, шчо то біда. Ірийіхау віп Уже до мбр- 

р ского берига другого, шіфар кричит: Вплазьйй на бериг! Кажи: плати 
гроші. -- А то й мйло йп чих платити. Остафій віньіс оба хлдицьі на б6- 

ориг мбрекий на гуру, шіфар цофнуї ї ват шіфу на мбри, а він стад, 

руки залома), тай кажи: Ну, уже нпий жінки. Ну, їзьпу шіфар жінку, 
оскаваї сам до сбби. Тай стаї, тай сплакаї. А вітак па тьім застанови) 

сови, кажи: Га, Божи! Ни одибму йа відобра) жінку. й дьіти, можи й 

шойі, мбста нихд, бристй гльнббко, вбсти сьпо пиха чим, ста) тай дума- 
й: : Бій зної біда. Дівпт він сьи, над беригом лижиг одна колода тень- 

са; він. своїх хлбиць!) посаді) у купі, дйвит сьи, вода тихо йде, ві- 
- о дова) ручок дбугиї, до тбйі колоди причіпиу другу колоду, зйиай) 
знУУ кпруйи. тим дручком до дна -- в йде водра: уза пиривіву 

й він сьо чинну на р сприд воді, па одиьіх боцьї ухбишу вок одиб- 

огди стад, аронії си, ан Га, Божи, пи найу жішки, та бо ур 
дьітій,. Заломі) руки, тай йде, тай плачи; а нарбштьї окавау: 
и дьійш. ббжа вбльа. Пап Біх. кару на мени дайй і такі да), 

; буу ак йак вбуко, шчом Узьну йиго -жіпку і дьіти повабивау. 

РА й ськ льа твоїй стани. Даруй гріхи мицьї, І йде даль. 

йакйс шбпа, на пбли, йи файний сат, хутьі) вій уко 
ийш: бу лче -блйшчи,  йн лорЕдний кавйлок засаджений 
г соб Га, Ві 

й 7 2: Є 

чо він навирта) на христійаноку віру, а парас хотьїу показвйти цьїкй- | 

пон аа В Й 

о ниньі Пан Біг даї той знак, абй йазнаї, шчо то бідад.-- Йде віп дальї 

"с тими хлбпцьими, обмиу сь слоздми, сплака), прийшоу до води мець- 

«а фам шче Йіди по тбго У даблии, шчо лиш ца, лругім ббиці. 



прийнйу і йигд, да) пообідати і отфійови 2 Оотіфій кажи до тбго | 

Гавди: Прийми мин, іїдадо, на службу, шчобим стау па рік, Газда му віт- | 

пові), кажи: ШіІчош, чоловічи, колиж йа наймйтьи майу; йак йа міркуйу 
"по свбіїї роббтьі, йак Бох позвблит туту роботу обрббльу. А тобі би 
багато, чоловічи, траба, цьіби то рахуйу пбдлуг мени траба ти заплатити, 
А віп кажи: Ньи, йа буду за лишку страви. -- Той газда кажи: Га, йак 
хоч, то будь, бо ни вимагайу на плату. -- Бу) віп там кбло худбби. і ло-, 
магаї йак то звйкли шче робити, йак то сьи господарка майп: Ну, шчо 
робити; ста) Уже трбха ни такий сумний йак буу. Али усе собі думайн: | 

Гай, Ббжи, йакйм йа буї вилйким пандя, тай минб слухали, шчо ни мож 
булб зльічити, а йа нйнька мушу слухати хабпа, шчо мпьи застауйийн. 
худббу вавиртати, кбло пбльи обробльйти. І сказйу нераз ло свби: Га, 
дьйкувати Богу, шчо Гбсподь-даї, то Усе дббри, тра Й дальі так прий- 
нати, шчо Бох дайш, бо йпнакши пи майп бути. -- Низадбугий час напали | 
па тої краї круль! ййшьші і абили йшго тбго царй, шчо він бу) кошин- 
датом войнишх, Остафії,, У нбго, шчо го вігна) с крайу, Йак го ейлио 5 
збили другі король), віп розьіслау свбії жоуньйри, по ййнчих крайах, 
шчоби йиго назад найшли і шчобії прийшбу ца свой місци до служби, 2 

шчобі той край вібавиу від ниприйдтильі. І так той круль да) знак, | 
йак го будбти шукати, то йиму йи знак на шийі в зайду, шчо бу У вбй- | 
цьі поранений від шабльі ; другий внак, шчо він буу поганскойі віри 
У мбши, шче У мого тата, то сьи зва) Плакійда і- так сви віхристиу у 
мбго тата і зве сьп Остідій. Йаїжиж го найдети, просвіт го шчиро, 
шчобії він прийшбу, дьістанити ввлику надгорбду від мени. -- Али дйвит 
сь Остафій одного вочпра, йде три жохнь!ри, йдут сами на пбли до" 
тойі шбпи, де він У газдії служит, Він -зйраз йїх шівнаї, | шчо віт того 
царі, шчо віп буу першим міньістром, чо віп вбйни усьуди вігравдйу.. 
І прийшли там до цего, сказали: Слава Йсусу Христу!-- А Остафій вітпо 
віу: На віки слава Ббгу ; ; тай скавау йім: дев, жомньпри, суда ходити ? 
Тй, А шчо ти знайиш, йшден жбжньир 8 них, Ти йак би зву за ким 

вну вігра); тишер паш молодій щар, сей шчо їщ - вітправи) го, 
шукаїно ва шим; Коба го мож майти, о багато грбший  обіцьні 



Тай кйут: Пани наш, пани! тату наш! Ми ва тоб) шукайнм, а ти сьи Ї 

нам ни признайти, Ході, пайш, бі сь Ббга. Уклопйли сьи йшму, да) 

він йім сьи пізнати дббри, Той гавда слухай, шчо він У пего служу, 

скажи: Пани виликийї, даруй миньі, шчо ти буу У мбни за паймита; йа | 

нидостдйний до теби відозвати сь, а ти мине слуха), Шчо йа сказау | 

. робити. Вітпускаї ниньі тотб, шчо йа тпбе заста) йшу і шчобись миви ци | 

звйшчо), виликий пани, абісь миьи ни побиу, з мошоу .родіцо). А він 

на то сказау: Подьшкуй Ббгу пасампирбд, здо, шчо жийбш па сьвітьі, 

шчо тьи Бог тримайн на сьвітьі, так шчо майиш кавалок овій хлібі 

і дьйкуйу тобі, шчос мишцьі да) кавйлок хльіба, бо бим бу) вагіб, йак 

бим бу ши трафиї на теби; ти си, газдо, гавлуй У божий чис, абпс сь 

| шче,наййтку доробиу, а йа собі йду ) ббжий чис, шчобим на сьвітьі 

р; жи). І сказау: Бутьте здорбви льуди, бо йа уже йду до свого. Ровьій- 

3 | шли бьн. Прийшбу він до царі, до тбго, котрий го бу) цагнаУ с свого 

- - крайу, да) му влбтий церстьінь, свбйі рукй на йпго, Убраї го У свойі 

ошата і сказаї: Вибирай си звяльу, абис ту газдувау Уже дббри, ньіц 

ти ни скажу, так будеш утричувати, йак У мбгос тата утрихува)у, 
тьілько йа булу пристблом вишчи віт тебо. І сказа): йди, бій сьп Бога, 

- - прбшу тьи, ратуй, йак ти хіркуйши свій край, по божі вбли і в божо у 
силої, шчобйс край і льуди віратуваї. - Йак віп пішо), Йак вбсько вьі- 
брау, йак сьи кпшуло на тбго ниприйатильн, йак зачиу біти го, дли бо 
дйвит сьп, оден й жомньпр на одцьім криль! такий, шчо кріпко дир- 
жит вбйну Ураз з ним, а на другіх криль! другий самош такий, а він 
третий У сиридиньі. Йак вачили бити, відбили край далеко аж вза одиб 
місто дороге, збили го на ньіц, вагорнуу ї него маййтки воййцьньі; 

- Увійшду він до того міста, ста він трбха па вітпочивок, зачила бала 

грати, Йшху тотб місто зробило такий прешнт, зібтий вінец, і дали му 
на пахньптку. Він той злотий вінец пириломау па двйн, собі лишиу) | 
половіну тбго віньцьй, а другу - "половину розтозау і дау одибму тбму. 
жбиньпроги, шчо на одньїім крильї дужи вбішу Ураз в них провідну і па 

-другін крильї. Типер тоти сьи зьійшлії оба жомльйри до купі, уже ма- 
йут виліку похвалу, жи дьістали по читвиртинь! віньцьй того, уже та- 

3 вйх шінуйи Й саржи і жонньйри. пшиллуйут і шінуйут, шчо йак добре 
є скруха. Али тотй оба жомньйри кажут одбн до другого: Но, Уже типер 
отбму рік, йак йа ййстиком войувйу на поли кбло плуга. А другий кажи: 

7 Тай йа так. Ну, чий ти йи син, каки, йакбйі фамільійі, Ййидби кажи. -- 
МА другий кажи: Дт, шчо ти впайиш, йа Ййи виликойі фанільїй. Мій тато 
буї вилки воййниим коннидінтом. Али віттак ши зпійу, котрий цар 

нагийу шбго тата і він йшо) з нфии У другий краї, йіхалисно, чириз 
ри -- а другий лишб слукайн -- шіфар. їкраї маму, віттак тато 

пайналиу, тай скажи: Прийшлйсюо до водії кдишоїі, малоії, хтьіли нас 



попиривджувати на колддьі на другий бік і пітй з нажи дальі: пири- 
вбвли однбго хлбпцьи на оден бік, а другого лишиу на другім боцьї, 
тай тато Йак йіхали по другого, Учинйли сьи сйрид водії, тай воукй 
Увьилії мине одндго, а на другім ббцьі другого хлбпцьи Узьну во)ук, 
тай шинб Газда відбиу, тай йа вйнька уже шабльоу вуйуйу. А йЙа, ка- 
жи, йак йно де коли чуу, Остафійа спн; а він йак буу поганин, то сьи 
зва) Плакида.-- А другий кажи: Брати, та то йа Остафійа син і минб 
газді відби) від вбука, дали У другім силь Брати, кажи, ужесно сьи 
пізиали. -- Слбаи йім У очах поставали, тай сьи пуцьульували, а мама йіх 
принесла -- маркитанкої була -- там мижп жомньйри хльіп, ци шчо, 
тай кажи: Дьіти мойі, та йа ваша мама. А вона чула Усьу туту стбрійу, 
йак вони балакали, сини. Тоті до нейі, жоуньйри йпнші, ни допускайут 
до йійі синьіу, бо гадайут сп, жи то така освойіт сьп лише, аби заро- 
бити. Вони скричили на жомньйри: Дайти пбки! Збалакали сьп: Ну то 
ви паша мама. Зараз У сей час дали Остафійови знати, Остафій прий- 
шоу йако пан тбйі вбйни, збалакаї сь з неї, шчо то прауда йистинна 
і зачиу Остафій плакати, вона собі, а дьіти собі. Кажи: Но, дьшкува- 
тиж Ббгу, шчо хоть пан Біг нас зьібрау до купи назад! -- Цьїісар 
учуу тбйш, сказау йім вробити виликий баль, банда йім грала, рузьньі 
напбйї були й йидвеньп, казау йім дали файну земльу, аби У добрім 
місци мешкати йім, і до сбго часу потбмство Йіх ни розьійшло сьи. 
І так: Хто ва Ббга ни забувайш, Бог чоловіка ньігди ньіколи ни опус- 
кайи від найбідньішчого до найбогатьійшого. 

Зап. в маю, 1897 р. в Коропци, Бучацького пов. від Одекси Сеньчука Сав- 
кового. 

Паралелі: Чубинський, Трудь. П. Ст. 539--540 і 561--563. -- 
РО. Вузігой, Нізіогуе глупізкіе. Ст. 190--201. Ч. 38.-- Исторіе розм. 
зь Рьшокихв. Ст. 460-476. Ч. 38. -- Оегіегіву, Сезіа Вошапогит. 
Ст. 444--451. Ч. 110 і ст. 730. -- Етноїр. Збірнак. Т. Ш. Ст. 82-- 
103. Ч. 33-36. Т. ІХ. Ст. 83-84. -- Р. Рорзіпзку, Ргозіопагодйпів | 
зіоуеп5ке роуезії. Ки. ГУ. Ст. 39--49. -- Задок Вагасх, Ва)Кі... па 
Ви5зі. Ст. 19-14. -- Кгацйз55, Засеп п. Магсбеп дег Задзіатеп, не 
Ч. 73.-- Романовь, Білорусскій сборн. Т. Ш. Ст. 330--334. Т.ТУ. Ст. 
45--46. -- Добровольскій, Ожол. зтногр. сборникь. ТР. І. Ст. 267--269. 5 
і 530--539. -- Щапкаревь, Сборникь за народ. умотв. Т. ІХ. Ст. 300. - 
Рудченко, Народ. южнор. скавки. Т. І. Ст. 161--166. -- ЩШейнь, Мат. 
для пвуч. св. вап. края. Т. Ц. Ст. 159--161.-- Агсфії Ї, зі. Ріііоіовіе. 
Т. ХІХ. Ст. 254. | б 

162. Яю три брати спали пятьсот літ. | 
То біло що вва царіа зва Трода, жи він пере ацодой М 
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М шибго мусьіло приставати на ййичу «віру, на його, і бошкаж сьо вщ- 

льльатьім молійли. Али бкіли такі три братьа, жи пйзашчо пи хотьіли 

кланьйти сва богам його, ай утьікіли гет з міста Усьі три. Вкібігли за 

місто і найшлії таку дьіру, шчо ввібила вода і там поулазили. А йидби 
ввішиса) на таблици, на каміни -- бо зна) читати - у котрбій час 

там поулавйли. І мали с соббу, йак льївли тамкова, сьвічку за грай- | 

царь і за шгири грайцарі хльібиньо. Мак польігали, йак позасшпійли, 
то спали дбуго, йли пи внали кілько: шим сьо здавало, жи раз успули, 

1 повбуджали сьа, по)ставали, сьвічка горит і шче пе згоріла, ва грай- 
царь. Ї йім сьа здайй: Ми ни дбуго спали, кой шче сьвічка ши вго- 

ріла. І мбуйат два до йидного: Іди на місто, мбже сьа утихомирило 

там, тай купиш шчо йісти. Вонії мали грбші с собоу. Шішбу тот па мі- 
сто, прихбдпт, здайй му сьа, жи знайи домбі і склепь, йли Увійшоу до 

. оклепу, бесьіда не тота шчо лиш). Ввіньау гроші за шчось там пла- 
тити, гроші нихто не хбче брати тотьі. А то шчо такб ? І мьі неддуно 
пішли, шче нема більше йак йакйх пйать годин, шісьть, а ту сьвіт 
пначе стоййт. Даль йуш ту йи христийдн більши, ни так йак тогдбі зза 
Ірода. Шочали сьа питати, йак то, шчо, мусьіли бьшти йакісь розумньішші 

(7 -ольуди, ученьі і пішлі до ксьйндза, ксьпида увьа) процесийі, хрест, 
вьійшо и, Узьали шче тьіх двох віттам і ксьшнц співпа) па камени, ко 
трьй рік і мбвит: То, небожата, ціїать сот льіт тому, Йак вві пішли! 
Принесли йіх до церквбі, ксьпндз вьісповідау йіх, вапричаєти) і хьіба 
сьа росьіпали на мак. 

Зап. в лютім, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця Оліщака 
Терлецького. 

я 
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163. Чому на теплого Николая не можна 
; робити? 

СА На теплого Николая (д. 9 мая), то нібній не врочисте свято, але, 
шив полі не годить ся робити. | | 

Одна жінка пішла була щось там копати. Робить, робить, аж так 
коло полудня ЗАКОДЕТЬ старий по, 

подивила А ся на него" тай лерелякала "ся, цівдала, що то 
НаБолай ; у зуфЕмІ Й : 



-- Чи волиш тут.на місці каменем стати, чи волиш двоє дітей 

кормити? | і м 

А тота вже ледво жива з0 страху, тай каже: о 

-- Та що, вже ліпше двоє дітей кормити, ніж каменем стати. 

-- Ну, Йди, Йди до дому, -- каже дідусь, тай щез. А тота жінка 
тілько що крок поступила, а у неї при грудях дві гадюки. Як зачали 
її ссати, то вопа до доби вмерла. з 

Етногр. Збірник. Т. У. Ст. 2017. 

164. Сьв. Николай карає жінку, що не 
піанувала неділі. 

Б. Була така жінка захланна, що не шьинувала ніякого сьвита і пі- 

шла раз у неділю колопні брати. Бере вна, бере, аж ту задавонили 

в церкві на ,Достойно". Вна сі дивит, а до неї йде старенький дід. | б; 

Прийшов, став тай дивит сі, нічо не каже, тай уна нічо. Далі він 

усьміхає сі тай каже: 
-- А що, жіночко, дуже ти пильно з роботов? 

А вна каже: -- Та що маю дармуватип? 

А віц каже: -- Ну, а щож сі тобі за тото належит? 
А вна шічого не каже. Тогди він до неї: 

-- Вибпрай собі, що волиш: Ци тут зарав каменьом стати, ци 

двоє дітий плекати ? 
А вна каже: -- Та вже волю двоє дітий плекати. 

-- Добре, най тобі й так буде! 
| Тай обернув сї тай пішов. А то був сьвіштий Николай. Ледво він 
сї оберпув, а тота жінка дивит сі, а їй сі дві гадини приченцили до ци- 
цьок, тай ссут, так тьогнут, а фостами так бют! Заки дійшла до дону, 
то гет їй із боків кров текла, такі рани фостани набили. І вже ї сї не 

повергли аж до смерти. - - ях 

В Нагуєвичах, Дрогобицького пов. від матери Марії зап. Ів. Франко. - 

- 7 : а 

То як ще сьвінтий Николаїї ходив по сьвіті, то зайшов! 
па піч до єдної кори а той шинкар то сор, такий увлодій 

пік для пиших гостий. То акурат перед тим ішли три сту) 
ли ізвін їх так цорізав. А як сьвійнтиії Николай за 
то віш знав, що ої там дів, тай каже до лиших 



-- Ану ходіт, подивимо сі до шинкарової комори! 

Пішли там, отварьшют, а там усюди кров, людські кости, а ще 

одна бочка повна людського шньиса. То сьвйптий Николай поблагосло- 

вив тото мньисо, а з нього зарав сї вробили навад ті три хлопці тай 

- оповискакували з тої бочки. 

і Зап. в Дрогобичі від кравця Івана Гутовича Ів. Фрапко. 

Паралелі: В. Гнатюк, Лірпики. Ст. 36--37. 

166. Сьв. Нинолай і вовк. 

Йде раз сьв. Миколай, а протів него вовк. Я тебе зїм! -- каже 
вовк. -- Та як будеш мене їсти? -- каже сьв. Миколай. От зідж вонди 

лисого коня. -- Хлоп, що пас коні, підслухав ту бесіду, взяв, тей за- 
мастив коневи лиспну болотом. Приходит вовк між коні, заглядає -- ні, 
нема лисого коня. Доганяє віп сьв. Миколая і каже: Я тебе таки зім, 
бо лисого коня нема! -- То зідж білокопитного! -- каже сьвятий Ми- 

колай. -- Хлоп знов підслухав ту бесіду, тай погнав коні в болото. 
Ходит вовк помеже коні, заглядає, котрий кінь білокопитий, таки не знай- 
шов. Доганяє він знов сьв. Миколая та каже, що білокопитого коня 
нема. То зідж самого хлопа -- відказує сьв. Микола. Приходит вовк 
до хлопа і каже: Я тебе зік. 

-- Якже ти будеш мене їсти, коли я ще ні вмпвав ся, пї молив 
ся, -- Каже хлоп. -- То вмивай ся та моли ся, бо я тебе таки зім, -- 
каже вовк. -- Підем хіба в ліс, то росов вмию ся, бачиш що води не- 

ма, відкавує хлоп.-- Прийшли вони в ліс, хлоп муркоче, ніби нолит ся, 
шелестит листєм, ніби росов вииває ся, а тимчасом вирізав доброго бучка. - - 
Н ; ВЖе вицвим ся, каже хлоп, ще би чим втерти ся. -- Втри ся мо- 
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забив. Тепер ходім в ліс по дрова, каже хлоп до медведя. Пішли вони 

в ліс і вадибали дуба, що єго кололи рубачі, та не розкололи. -- Пхай 
оту лаби, каже хлоп до медведя, а я буду клинці забивати, -- Запхав 
медвідь лаби в розколеного дуба, а хлоп длубає коло клина. Повиби- 
вав хлоп клинці, а медвідь ні рушит ся, так го дуб вхопив. От бачит 

хлоп, що добре справив ся, взяв тай забив добнею медведя. 

Зап. в Заставю, Тернопільського пов. М. Дерлиця. 

Паралелі: Аванасьевь, Народ. рус. легендь. Ст. 107--109. 

Про те, як вовк не мав ніде щастя, диви: Етногр. Збірник. Т. 
ТУ. Ст. 167--169. -- Шейнь, Матеріалк. Т. П. Ст. 344--348.-- Пор. 
теж ч. 152 сього тому. 

167. Сьв. Николай опікун зьвірів. 

А. Оден чоловік чув, що сьв.о. Николай часом позволяє, а часом 
не шозволяє вовкам людей їсти. Довідавши ся, що сьв. Николай ва 

Стрітенє має раду з звірами, пішов він у ліс на поляпку і сховав ся 

на дерево, На тій полянці мала ся відбути рада. О півночи надходит 
сьв. Николай в спвов бородов і як єсвиснув, то вої звірі ся злетіли. | 

Він собі сів на престолі і так каже до медведя: Ти маєш завтра в'їсти | 
Панькового вола; ти, лисе, маєш у Доцьки всі кури поїсти; ти, дику, 
маєш знищити хоборежанкову кукурудзу; і так дальше, кождому звіреви 
назначив, що має в'їсти. Вкінци ввернув ся до вовка і каже: А ти мна- 
єш нині досьвіта з'їсти Процевого лисого коня, він пасе ся на сіно- 

жати під лісом. -- Проць як то вчув на дереві, аж остовпів. Злів по- 

тихо в дерева, прибіг на пасовшско, тай що робити? Взяв і замастив 
коневи лисину болотом, а сам виліз на дерево, тай дивит ся, що далі | 
буде. Над ранком надходит вовк, придивляє ся конбм, але не бачучи 

лисого відходит гет. Проць цікавий, що сьв. Николай буде другого ве- 
чера говорити, спішит внов на вчеращне місце. Вилів на дерево іч 
каб. 0 півночи являє ся сьв. Николай і вої - вірі здают перед шим 

було". -- 
тебе едурив; він лиопну. коневи затер болотом і ти неї 
-- Як се наш Проць учув, аж ват) не злетів з дерев 
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Проць відмовити, щоби на весілю не бути, а тут боїт ся вовка, щоби 

го не з'їв. Надумавши ся старий сідає в скриню, сини заткали го в цій 

віком, посідали на фіру тай їдут. Їдут вони, їдут, аж тут біжит якась 

баба тай верещит: ,Ей, люде добрі, бійте ся Бога, сховайте мене, бо 
біжит вовк за мнов, хоче мя в'їстп!« Вопи борзенько відкрили віко від 

скрині, кинули бабу до сгарого, забили віко впов тай їдут -- а вовка 
нема. Приїхали на весілє, хочут батька свого вийжмити, підіймают віко, 

те а тут вовк скакіць зі скрині! Дивлят ся до скрині, а там із їх тата 

лише кости, гет вовк із'їв. Так то вовк перекипувши ся за бабу з'їв 

свого Проця, котрий був єму призначений. Перед призначенєм нігде не 

. сховаєш ся. 

ЗЖите і Слово 1894, кн. УЇ, ст. 366--357, ч. б 

Паралелі: 7ріог міад. Т. У, 3. Ст. 177. -- Зоря, 1887, ст. 
115--116. -- Етногр. Збірник. Т. 1Ї, 3. Ст. 19. -- В пньших опові- 
данях управляє вовками сьв. Юрий; пор. Грінченко, Й» усть народа. 
Ст. 8--10. Паралелі до ріжних мотивів тих оповідань зібрапі тажже, ст. 
492--424. -- Романовь, ББлор. Сборникь. Т. ГУ. Ст. 91--93. 

168. Як вовк поніс хлопа. 

Б. Ма) хлоп під лісум вувбс. І йіму так стувкали дужи. І не віг 
оси ради дати і він пішбу стеречи. І вилів на дерево, на такб висбке. 
Ї він слухайі: Тільку сі звірпий насхуділу ! -- з Ти майіш там Йти, ти 
майіш тах йти" -- воїм рузказувау сьвітий Пауло. А вдибму вбукуви 
оказау йти зісти єгб куне. "Рой бурабцьку злів і пішбу і тогу купб ка- 
зду загнати. Тай він виліз зно). Тай другу піч виду так. Казйу му 
зїсти тбму вбукуви -- - банбиу курбву. Той залів і вно) там казй) за- 

огидли. Прийшла на трету ніч: Каже -- ,Він найі барана", Той кава) 
вно) схувати. Тай потім прийшло, юж всьо хували, во)к такбй пуд 
ний -- тай повідайі: , Боже, Боже, я такей гулбдний, трбхи не вдбхпу", 
остак во)к. , Всьо хуяйют, зачикают, - гбді вісти 14 -- А сьвітий Падлб 
дув дайте, ,Вбиде той туспб, тар на дереві. Майіш Йіго вісти, кули не 
рда) тбгу", Той хлоп живбльку зліз і ду дому пішбу. І повідайі ду 
жінки: »Варії пироги зі самбгу, сира. А пу маслі жбби плавали цаукум 

ийсці Бу. мені. шййі воук дїсти. І запирайте фурт єїши і хату, бу 
овлбті Він субії сїУ на пецу,. -- Йість. -Прихбдит дід 

1 віп казау ду літий пустіти тбгу діда. 1 той 
і хлбиа ца тивні | -- їі шупіс,. Тай ю -- окіш- 
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в почи до церкви і пантрували єї там, бо она що ночи 

і з 

Зап. від дівчини Мариськи 1897 р. в Угерцях Нез. Городецького пов, 
Л. Гнатишак, . 

Паралелі: Етпограф. Збірник, П, 3, ст. 11. -- Чубинський, Трудь, 
І, ст. 51--69. 

' 

169. Сьв. Николай і злодії. 
- 

Бму йидеп льутер п почуу, жи Микбуай такій п великій патрон, 
по хау дуже грбший и вавіспу си його облича там, де ма) касу, п по- 
відат му: ,Ль патрон, жебь-с мі патриу на мбйі грбшк, жеббі мі ву0- ом 
дьійш не забрали. Бо йа піду в далеку сторбну, -- бо йак поверну, я 
а вуодьійш ші грбшк взаберут, то тьа забйує. -- Й віп обвішоу далеко, | 
лот пап, п зУодьййи прйшли и забрали грошь. Й не мау нич. Й по- ||| 
верпуУ сьа, піде, -- грбший не йи, забрали вуодьїійи. Тогдкі Узьа) кмьії ою 
и биу ббрав сьватбго Микоудйа, што аж го подер. Шотім йак зуодьійи З 
одвішли в далеку сторбиу (бро йіх трйох), йак Макдуай Йім сьа по- 
кава).  Повідат йім, йак почували на трактийадрни, ш сьватий Микдуай б 
пришоу г ним п повідат йін: ,Льуде, нашто сте забрали тбму льутера- ||| 

пбви грбшь ? Сибтте, йак мійа збву, што аж мі пбдер одьїньа на мі! 
Повершійте сьа до ньбго, а йа вам дам веце грбший два раз". -- зе 
И бии посуухали сьватдго Мико)дййа п повернули сьа до тбго, што му 
забрали грошь. Й пріишли до ньбго зо ввістьоу и повідайут му: ,Чого-с 
нам сьватбго Микоудйа так пббпу? На ти грошк!З -- Й оддали му 
Усьі грош, Йак шу оддали грбшь, тепер йім да) хпі) піньйвий. Тоїдьі 
пішли преч од цього. А він сббі пішоу ш купи) сої ббрав пньщеій, | 
сьватбго Микоїдййа, п дау си цосьватити п там го поубжпу, де ма) 
грбшь, зас. Й так шанува) облича сьватого Микоудйа каждьй ден 
и хбди) сьа молінги Г цьому. А ть, стрітиу на дорбаьі Йіх сьватвій || 
Микдуай, што го Усуухйли, та йіх да) грбший п: -- ,Итте, льуди, | 
домо) спокбйно, веце вуодьійдии нигда не будетеє. -- То йуж дос. 

Зап. від Петра Боришдвича в Бортнім, 1900 р. 0. Роздольський, 

ІТО. Сьв. Николай і циган. | 
Х Ж 

Була собі одна папі тай умерла. А она, здає ся, мала щі 

коло церкви, так і мусіли лишити. А жовніри сильні і 

Іа 
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але жаден не міг 6ї впантрувати, бо она всіх порогдерала. Аж одного 

дня приходит до цісара циган і каже, що він піде ночовати до церкви, 

А жовняри ввяли ся з него сьміяти тай кажут: Коли она тамтих 

сальних і розумних пороздерала, то щож тебе? с 

- (Але циган не противив ся, убрав ся по жовнярски 1 пішов до 

церкви. В церкві скинув убранє і убрав в пего слуп, а сам бігає по 

церкві і кричит до сьв. отца Николая: Я батечку, батечку, де я ся по- 

дію? -- А сьв. о. Николай каже: Їди і сховай ся за двері. 

Пішов циган, сховав ся за двері і сидпт, аж ту виходит з трумни 

пані -- іде просто до слупа пірвала, пірвала шматє, когут запіяв, а она 

до трумни. 
Потозу на другий день внов зібрав ся циган і пішов до церкви, 

убрав слуп по воянцки, а сам бігає по церкві і знов каже до сьв. отца 

Николая г Батечку, батечку, дея ся подію 2? -- А сьв. отеп Николай каже: 
Вилівь в баню!-- Вилів наш циган тай сидит, аж ту знов виходит пані 

пірвала, пірвала тото, що було на слупі тай шукає цигана. А мале цо- 

тирчатко бігає тай каже до тої пані: Ген, ген в банп. Зачала наша папі 
лізти в гору, аж ту кугут кукуріку, а пані до трумни пазад. Тогди ци- 
ган вліз тай пішов до дому. А там так дпвуют ся, що то таке, що єго 
пані не роздерла. 

В вечер зібрав ся внов циган і пішов до церкви, зпов убрав слуп,. 
а сам бігає по церкві і кричит: Батечку, батечку, де я ся подію? -- А сьв. 
отец Николай каже: Іди лязь коло трушпи, а вона як буде іти, то кине 
віком і ти під віком будеш лежати. І научив єго отец Николай, як має 
робити. 

ЛШішов циган, пані кинула віко від трумни і пішла до церкви, 
а циган вліз в трумно і чекає, аж пані вийде. А пані пірвала убранє 
зі слупа, пошукала цигана, когут запіяв, а опа до трушни приходит, а там 
циган; тай каже до цигана: Пусти мене. 

Циган каже: Або я тебе відси виганяв? 
Пусти, пусти мене. 
Перехристи ся то пущу. 

- Коли я не вмію. 
То я тебе научу. 

- Я не хочу, пусти мене, 
- Перехристи ся то пущу. 
Я не унію христити ся. 

Я тебе научу, роби так як я. Робит циган красх на собі і каже: 
іня Отда і Сина і сьвятого Духа амінь. || 

- Коли я так не ножу казати, каже пані. 
іо: То ророриі за. ною не циган і знов христит ся поволеньки. 
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Пані перехристила ся, циган виліз з трумни тай каже-до пані: 
Ну лізь! -- А вона вже: не годна лізти. Тогди пішли до церкви, помолили 
ся тай пішли до дому. На другий день пішли до церкви, взяли овиою С 
ії вже жили, аж доки не поумпрали. 

« 

Зап. в Сацогові в 1882 р. Меланії Ляторовська. У 

Паралелі: Рудченко, Народ. южнор. сказки. по тного 32 Ман 
Датаг5Ккі, Родапіа і рабпі Пади ху Малохуєги. Ст. 104--190. -- - Маїу, 
Васпогку а рохубзії паг. Т. П. Ропадка о гаКіейв рицуовацо, 

това 

171. Сьв. Николай і чудесна сюрипка. 

Ішов рав убогий чоловік через ліс на друге село, тай йде він, тай 
йде.. аж здибав ся з якимось дідом. Але той дід іде тай грає на скри- 

почку золоту і з рушнички золотої стріляє пташки. Але той дід, що був 

єго здибав убогий, каже до пего: На тобі сесю скрипочку ії рушницю! 
А то був сьв. Николай. "Той убогий як ся тим утішив та забіг з тої 

утіха аж до міста. Як зачав грати, Жиди як зачали гуляти та вприсюди 
по терню і бодляках, накололи собі ноги доволі. Як вже перестав грати, 
повели єго Жиди до суду, аж єго засудили на смерть. 

А ще передо смертев, .бо мали го вже вішати, просив, щоби по- | 

зволили єму заграти па скрипку. Тай єму позволили. Він як заграв, пани 
і всї вчали гуляти, аж патинки погубили. Як вже перестав грати, роз- -Ю 

повів да що єго мают вішати... Як вже они ся довідали, тогди Жидів 

вивішали, а він пішов до дому. ; ; і їй 

Зап. в Сапогові, 1993 р. Людміла Ляторовська. 2 

Паралелі: Драгоманов, Малор. преданія. Ст. 339--343. --- (тішити, 
Кіпдег- и. Напепійгспеп. Т. П. Ст. 106--111. Т. ШІ. Ст. 185--181.-- 
Пор. теж анальогічне оповіланє Наумовича в ,Науціє св 10-их років) 
п. н. Гриць Шпачок. 

172. Сьв. Николай кумом. 

Він такий цауком буї бідний на сельі, ма) хйту, а цбльш ни ма) 
ньіц, що сьі павивайи, тілько валедво шо зцаї до двора с сокаро), хо- 
дити ца роботу. Алеж не ма дьітій дбуго і тим ще гірше сьі. труди), 
йак би не видти Йака біда була йиму. Наріка) на. свойу жінку і на Бога. 

і кава): , Десь Панбі льудьом дайн, жи вон сьі цоженьнт і майут | 
дьіти, тійі дьіти виростут і лекщи тогди тітовц. Й мамі, -- а йа с то- 
бойоу Уже дбовіть льіт жийу (і дьітий нима..5 -- Алеж низадбу о 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК Т. ХІІ, 



Панбі да) межи них дитину. Тимчьйсом вій такпії буу мижи льудьмі,, 

жи йиго льуди ни льубили, Йак сьі дитина Уродила, то ньігде У овбйім 

сильї куна до тбйі дитини ни знайшдбу. Але тиичьйсом зачьну йти па 

друге селб, -- іде йакйсь дьід дорбго) і питайи йшгб, шчо такій сум- 

ний. А він кажи; ,Панбі ми да) гарйзд, у нашім силь на мбне усьі 
льудаи тньі)ні: -- тра ми двойш кунбві), а цьіхто ши послухаїн... «рен 

А той дьід кажи: , Йак бпсь такий добрий бу), то йа би У теби сам за 

кума буу...З -- А він сьі дивит на тбго дьіда тай радо йигб кліїче до 

свбйі хати. І ше кумп не майп. Але тимчьйсом віййшоу на двір з0 свбйі , 
хати, йде йакйсь баба, а він собі гадайн: ,Трбба туйу бабу Узьпти 

до хатп, то с тим дьідом будут мой кумбве.." -- А то пе баба, 

тілько рада смерть ходила по сьвітьі. І так поубіцьйла сьі йшму бути 
за куму. А тот дьід, то самож не буу дьід, "по він буу сьватій отец 

Николай. І вібра) йіх обойп і дау Ййім туйу дитійшку нбсти до хресту. 
Р -- г б 7 РТ , . " го 

б Йак же они принесли до ксьйндза, то звикльі ксьпида мало де виддйи, 
28 жиби такі льуди до хресту приходили. І питай сьі: ,зЗвітки ви, лю- 

5 дп 28 -- А той дьід повідайн: ,Ми сь цьілого сьвіта, прийшлисмо до 
ньбго У гбсьтьі. А йа сьватий отец Николай, а тота баба то йист рада 
смерть, жи ньікому не видьбма, 'но жи так Бог йі дау, жи уопа раз 

є мусит бути на цьіле житьй тому чоловікови і ті дітипьі разом зо нибіу 
- з-за послугу". -- І той ксьпнда казау церкву утворіїти, закліка) дьнка 
ен і Уухрестли то бідна дитьй і каже: ,Йдьіт собі У божу дорбг у назад 

до тбго бідного, погосьтьіт го тоу диптйнкоу. ШПіІчо він там майп, то 
Мк приймайте, бо Йа знайу йшгб нивбльу, жи він біднсії. Може йиго Бог 

колись тої дитйнкоу поратуйи..« -- Принесли му туйу дитішу, віддали 
му У руки: -- так сьі той чоловік укьшіши), йак би ци зидйти чим. По- 
гостиу він йіх дббри, да) йім йісти і пйти, алеж бо сьі дивит, шо тійі 
кунбве не хбчут сьі дбуго бавити У ньбго. Шовилавйли за стола і по-. 

о дьйкували Ббту сьвитбму, тбму бідному зарібникови-чоловікови і будут 
сьі росходйти. ДАлеж смерть забрала сьі, шішла ббрше, а той сьватий 

о отец Николай ше троха затринаї сьи, -- а той тогди бідний Уповідайи 
до сьватбго: ,От, видити -- кажи, -- кушульцьу, йак то добри усьін 

рльудьон, -а у нас -- кажи -- Йи чоловік, зайшоУ до нашого дворі 
А згоди) сь У нашого пана за тоспбдари. Тож -- каже -- йішу так 

- Панбіг да), жи У нашім силь! жадин госпбдар ни може льшшши стойдти 
від небго...4 -- А той кум відвивайн сьі, каже: , Просьіт Ббга, то Й вам: 
од ольйпшеє, --- Вабраї сьі той дьід і пішду собі. Упйать у дброгу. 
шбтін стаю пбже за арк уприхддит той дід лава і дйвит, сьі па туйу. 

лю там жо ста) ва понбадин дини той. 
хб ит. до кор хін що "Дай Ббжо зов 



вбчир!є -- ,Дай Ббже здорбуйн! Гбсьтьі, куме, до нас!Є -- ,А йак 
вам ту сьі повддит?« -- ,Бобгу дьйкувати, минь! тепер добре вже сьі 

повбдитє -- так той кум повідайи бідний -- ,но -- каже -- жінка ни 

пірша умерла, а йа сьі Ужепйу в другойбу, з Уотбйо) санбйоу, шчо У0- 
тут У хатьі йи, бо тота -- каже -- жінка, йийі чоловік буу тутка за 
гуменого, -- то той самій, шчо йа вам кава), жп йіму так було добре. 
Ож то видити, тепер ми сьі Уббйи -- каже -- поженйли і тотб сам і 
місце мипе пан поставву на тбго госпблари, шчо Уїн той чоловік пер- 
ший бу) шойї жінки, отбіїї, шчо йа тепер з не)". -- Тогди сьі розви- 
та) той сьвитий отец Николай і Уже сьі дау роспівнати, шчо він 
пе йи дьідом. І той кум дивит сьі на ньбго, каже жінцьї, різних при- 
сийкі) донбсти сьвитбму на вичеру. Алеж той сьвитий степ тож він | 8 
сймо так, буу ше живим на сьвітьі с тим тьілом і шче йі) і пи). -- 
»А той, тобі кажу, жінко, мій кум йист дуже добрий, -- а шче куми 
йа не виджу.." -- А той сьвитий отец Николай тогди Уповідайи тбну | 
кумови, каже: -- ,Тобії кумі ньігди ньіхтб не може видьіти, бо тота 
кума, то йпст ббжа робітницьі, у нейі тепер жнива: -- Нарід низгід- 
ливо жийй на сьвітьі, то Уона іх збирайш зо сьвіта.." -- І тимчьйсом 
идйут собі сьі росходити. Алеж той сьвитий угбдник, він видит добри, 
шчо ти чоловік лакоший, шче'с тебе буде мало, і притримуйи сві У хатьі, 
ци чого той кум бідний У ньбго ни буди жьХБидати. А той кум тогдії 
розговорйу сьі тай каже: ,Куми, ож то -- каже -- видити, миньї, 
"Богу дьйкувати, добре Уже тепер, алеж такой так ньікому нема добре 
йак тому нішому панови (він Уже хбче бути паном, той лайдіка біло || 
шій !...)4 -- А сьвитий Николай каже: ,Просьіт Бога, кумувьцьу, то || 
й вам буде льішше", -- Тай цішду. Але тишчьйсом той пан, -- він бу) з 
при. цьісару за муньістра -- і горко васлаб і помер, а тота паньі, шо 
тримала тої скарб, уже поудовіла і ж«Билуйп дужи гірко за ним і каже: 
»Деж минь? другого мужа такбго дістати на сьвітьи доброго, йак він 
"буу 94 -- Тимчьйсом незадбуго умшерла: тбну гунбному жінка. Поховау 
йійі, ідб до служби до свбіїі роботи і вечир, йак то ввикльї панцка 

мчельндина "Усьа, там гумений, Уконан, муспт іти на дискувицийу до 
«іньі, -- а пацьі росповіла туйу дискувйцийу і повідайн до льбгайа 
свого: ,Спинії того: гумбного, завернії го навад до канцельарійі, бо йа 
б щось майу уповісти зар. - - тпичьйсою п пані зго. 

ли. той гунбший на тбйш ньіц це ножи -кавіти, о іній 
він буу бідний, і йакбсь би то так добри. було, жиби він і п 
Ї ньіц, так с тим оловом війшої о тої к 

охйти, повечерії і цоложпу сьі у шко їз 



(а: було дббре. Прийшло на рано, -- кавбу сьнвіданьн сп зготувати, пішду 

до свойі роботи. Прийшло на вечир, -- цьілі Уохбта йнго піднбсит 
і шйслит, жиби так було, а друге собі гадайп, жи може она з шим жькир- 

туйн. Прийшбї вбчир, пішли впоу на туйу дускуайцийу, -- по лиску- 

зйцийі каже йпиу сьі зостівити ) свой) канцельйрійі. Шаньї тота зно) 

С йіму говбрит: ,Пацьі гумений, ци ви Уже собі нахньпркували, жибисте 

бо сьі женйли зо мибйу 24 -- А він каже: ,Та пай так буде". -- Йак.то 

- ї пані) гроші сут, тай ксьпидай борао робіпт, -- і стало сьі двисьільй. 

р А по сьльубі гумбний мислит: ,Шож -- кажи -- йа буду бідний ро- 

В бпу ? -- до свбйї шаньі -- тре Уобрахунки різьньі робити, а йа не 

5 унійу писйти,.5 -- А паньі йшму каже: ,Не журії сьїі, мій мужу доро- 

| тий, зва мой! гроші то йа научу й кота писати... -- Сут (борзо?) на 

третий день спровадила директори і учит свого мужа читати, писати 

і так лальі, - він уохбту майи, пильно і бораб Учит сьї. ШПаньі кажи 
до дпректори: ,А уже Умійп мій муж хоць ,йпден" написати 28 -- 

З А директор відвічайн до паньі. жи: -- »Йа йиго пицька Уже научиї 

- від дбсьіт аж до сто (вже богато научи) сьі без день!). І так -- 

р каже -- дббре чит сьі, жи може бути добрим -- каже -- голоупим 
писаром'. -- А паньі на тбйи вітповіла: ,Тажи йа з ним сьльубу ни 
брала, жиби він у мени за писарип буу, но він У мени муспт бутп таким 
планом, йак тамтбй пірший чоловік бу)..." -- А він собі погадау, йак 

тотд слово чу): -- ,Ббжеж мій, Боже! Та тамтбй бу) паном, ашче -- 
каже -- у цьісари бу) за муньісгра, -- тож миньі -- каже -- трудно 
до тбго дійти..." -- Алеж тимчьйсом той добрий директор буї, жа віп 

Е йигб дббре учну, усьбго пісьмад і цдлойі практики сьвіта, разом го 
- -  усьбго Учиї, то бораб було. Разом до рбку, -- йак то Уповідайут; 
б. йак би зачьйиу камінь гладити, тоби так йідби до другого зглади), жи 

знаку ни буде (бо сьі Убидва зітрут), -- а Бог на тобйп чоловіка 
сотвориу, йшну даї вбльу і рбаум, і Усьо, шо ) сьвітьі йи, то він 
хбже знати, -- а так за панцкі грбші, жиби сьі дурний Йівап ни 
научиу писати? -- ,Таже бо -- каже до жінки до свой -- пацьі, жи 
йа ше до року і муньістрбм буду..." -- А пйцьі вдихнула: -- ,Допо- 
ножи Боже! -- Заледво три місьнцьі минййи, а Уже той гужбний ве- 
ликим паном зостау, уже дирбктори вітправиу, бо віп Уже розушньіший 
йак директор, Усьі пісьма знайи, то дальі тепбр Уже не хбче сьи Учити, 
"но прбсит свбйі пань, жи він уже сьо Унійн. "Тепбр пйцьі каже до 
нього: ,Ош то, Ббуу дьйкувати. ти шче мій льіпшій муж, йак тамтбй". -- 

- Дирбктори вітаравила, але сут подьйкува) дирбктор за службу папу і ва 
туйу науку, шшо вйучи) пана писйти і читати, а.'но тілько ни міг го 
онаучити, де нуньістерска печьйтка сьі майи прибити, - і тогдії залбдви 
так сьі тото ровійшло, жи той директор зай науку Увзьну фійші гроші, бо 



178. 

Уонй йигб годила на дбсьіт льіт свого мужа Учити, а він йшгб научну 
за три місьицьї. -- А тимчьйсом той сьвитий отец Николай прихбдит 
відати, ци сьі добре кумови повбдит. А той кум Уже тепер льідичох, 
добрих паном, дуже тбго кума у гбсьтьі приймайи і дайй йиму рівне 
питьй і різне йидабньи, а ше чикайи того кума, жиби він Йшго побла- 

гословиу шче льішши. Уонй йідьйт і пйут уоба і паньі з нйми, а діти 
собі Укрбме, і Усьім дббре, ась сьі мило подивити на йіх добро. Али 
сьвитий отбц, Николай Уважьийи на тбіи добре, жи той, хто вайи, то 
ше й більше схбче, тай чекайи на туйу гадку, жиби йак ровійті сьі 
їже, Аж ту разок уже за стола повилазйли, а сьвитий отеп Николай 
ше Учікуйп, цп ше той пан ни будб чого бажати. ДА той пан питайи, 
каже: ,Дббре, кумуньцьу, на сьвітьі, уже льішпше не мбже бути, -- а та- 
кбй не так ньікому не дббре, йак тбму нашойі пани піршому чоловікови 
булб, бо віп буу за муньістра..." -- А той сьвитий отец Николай від- 
вічайи до нього: , Просьіт Бога, то й вам будб шче льішшиЄ, -- Тай 

пішду собі, погостиу сьі, з Богом у дорбгу. Тимчьйсом паньі написала, 
лист до цьісари, шчо йійі чоловік ше льіпше Умійн читати йі писати, 
йак тамтой піршпй. Цьісар багато не мислюу, -- написа) лист до шаньі 
назйл, каже: ,Най прийіде -- ка -- йа го вйслухайу". -- І та паньі 
доставила тбго пана свого аж до цьісарп. Цьісар йпго прийду ло сбби, 
погостили сьі Убба і дайй йіму різьньі числа. Дайш йіму читати і каже 
му писати, -- а пан Усьо Угбдно рббит, руки від праць на сьо на- 
викли. Написа) пісьно і дуже удітно пітписа) свойу жінку, шчо Усна 
йпго па такб добрб на сьвіт поставпла, А цьїсар каже: , Йдкже то йп? 1 

Ни джу звніти, шо то вначйт ,у сьвіт поставити 25 -- І питайн йно | | 

про туйу марну річ, йаким він сьвітом до такбго добра доплиу, -- авін 
повіддйш, той пан, шчо: -- ,Йа бу) хлоп, такий бідний на сьвітьі, - 
гіршого від мбне не було. Йак пам пірший раз Панбіг да) ми дитину, 
жи мойд жінка мала, то у нашім спльї кума дльн мене ни було...5 -- 
» АХ хтож тобі буу за кума? -- Каже: ,Сьвитий угодник Николай", -- 
М кума 2" -- Каже: ,Прибранайа омерть і то -- каже -- сь пьілого 
сьвіта. -- ,А може то -- каже -- бути 254 -- ,А -- каже -- най- 
йасьньшйший, пане, Уже й такбій йше. -- , То йа -- каже, -- такий цар, 
бес тілько льіт вбйни Утримува), а шен сьвитого отці ШНиколійа на 
свойім Удчи це видьі) | - Но -- каже -- тільком вйдьі) постать йнгб 
памальбвану, то -- каже -- Уже дані льіті, йак він жпу. А шчоби то 
за спосіб бу ша сьвітьі, жиби сьвитий в неба пробує на з6мльу бідним 
льудьом кумпти?Х -- А він сі відзивайн, тоїї пан: ,То -- каже -- 

так. "Та він бу) такйм чоловіком, йак і йа, -- алеж бо -- каже -- 5 

побачи) мойу біду і зухвалісьть тих лвудий, то прийшої мицьі кути, 
ца чудо покавйти, шчо моїй дитина крешчена черес тих денні іст 



бути... -- Тої сьі цьісар відзпвайн і так собі подумау, жи сьвитбму 

ни тра ньіколи ньічбго говорити, бо йак Ббга прбент, то сьвиті пбмоч 
принбськт. А 'но тілько думайн при туйу негбдну смерть. Каже: ,То і 

ужеж то могло бути, -- а йак сшерть сьі вближила -- каже -- до селі | 

ло вашойі хати? Бо слерть йшст -- каже -- У сьвітьі певидьдма, Уопі 

Б сьі не може показати пьікбму.." -- ,Го -- каже -- той свптий угбд- 
З ник тотб Усьо зроби), жи й смерть прийшлає, -- І тимчьйсом берб йшгфб 

за муньістра. І він йш муньістром, -- але сьвитий угбдипк прихбдит 
- до муньістра. А той муньістер йпгб Уже Улалекії пізнпайп, жи то йито 

кум йде до ньдго. І по службі до вечпра пішли Убба на цьісарску па- 

літу і луже сьі с тим кумом ралуйут. І приймиу йшго аноу луже добре, 

7 - збо було чим, і тогдії по росхбдьі той сьі муцьїстер шче ускаржьхійн до 
сьвитбго отцай Николайа, жи дбепть му с тим добрбм, жи му добре, о 

уповідайн, жи такбй ньікому нема так добре У сьвітьі, йлк царбви. 

А сьвитий отец Ноколай повідайи: ,Просьіт Бога, куме, і вам буде 
льдшшеЄ, -- І пішої собі гет віт тбго муцьїстра у путь божу. Алеж не 
задбугий час той цьісар захорува) тай умер; алеж йшго жінка тутка 

Х на тім панстві, того муньістра, самож Умерла. І зостау сьі Уловби, му- 
Я "ньістер, а цьісарбва Удовицьа. Так же цата муцьістерийа жиХБйлували 

и. їсьі за тим царби, бо добрий бу) і галайут: ,Хтбби міг бутп тепер за 
що "цари?2Є -- А царйцьі сама приосуджуйи: котрий муцьістер найстарший, 
в -то той мусет заступати цьісарский ужонд, а потбму такбії парбм муспт 

- бути. А за найстаршого муньістра повише Усьіх тих муньістрі) пьіхтб 
- "не виступа, но той пан (старшого не було, по той пан). І цьісарбва 

забаждла тбго пана найстаршого муньістра, жип він такой буде мусьі) 
"в не) сьльуб узьйти і цьїісаром буги. Потім Уже по усьбму, Узьйли 
уоббйн сьльуб, царували кілька льіт, -- уже сьвитий Николай не при» 
.ходиу до цьісарв, "но написау лист, жиби той цьїсар прийїха) до цьбго 
на Уобід. А той лист привіз слуга сьвитбго отца, Николайа на краснім 
кони і відайй цареви У руки. Той цар читайн той лист і Уповідайн : 

о,»Йа не ножу там дістйти сьи, бо не анайу кулі. Дай миньі свбго ко- 
сні, дати будеш заду йшоу, а йа булу йїха)... -- А той слуга вітпо- 
фе лаля на тбйи: ,ЛШож то ви за цар, леж ви то видьіли, жиби йа вам 

- да) свбго коньй? Таж йа нушу йїхати до'євбго Угодпика сьвитбго" 
є А він каже, цьксар: , То ти пойідеш, а йа не буду зидти, куда до о 
кума на Уобід зайїхати,..4 -- А той слуга Уповідайн: "Йа буду помійло 

У (йіхау, а ви зд мнбйу, -- али рихтуйти си свойй вбйско і козак, і будби 
їхали скбрше".. о Вібрау сьі цісар, забирайи сьі і йде. Прийїхауши 

(до того куна гадайи: ,Де кум тілько убзьме, жиби йіх г усвіх поонуку- 
зда Але "прийівьдьйт. блише, одйуйнт сьі: -- там нема цьіц, но 

іт, а напроти тб хати о ЛУжо отіриий сад. | Тай. той поданні | 
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собі: ,Шож ту буде моїй вбйско робило, або шчо той кум, такий убо- 
гий, миль! мбже дати? -- Шрийіхали такой блісько цаїком Уже, йак 
нараз запах ударо) з0 саду з рівних овбції і квітіу, ав вайшбу запах 
той до повбзу до самого цьїсари, йЙиму У рот, -- та бо йиму сьі так 
здайй, жи віш сьі уже пайіу. Але сьвитий отец Николай вийшоуши с хати 
прибраний у дорогих шатах красно золотим ь»рестби, і витайи свого 
цьісари кума. А той злавит с повбза, укланьййи сьі йаден. другому. 
Ухбдьит У туйу хату, -- а У ті хйтьі такі шарбкі палати вробили сьі, 
йак би тота цала йиго посада, де той цьісар мешкау. І йпдавньи, пи- 
цбцьи (!) різного, розмайітого стойіт на столах, а Уони убба сьі витайут. 
Той цьісари саджайн за стіу, сьвитий отец Николай і припрошайц Йиго 
до тих ужиткі) свбйпх, шчо там йи, ни так йшго самбго, але тбго усьбго 
вбйска йиго. Тогдіиї цьісар шось не хбче йісти аньі пити. А тотб вбйско 
йісьть і пйш і на тбо цьісарп фурт уважьййи, шо то йп, -- а сьвитий 
огеп Николай дуже не прбсит тбго цьісари, бо Уже видит, шчо У ньім 
гріх пануйн. Али цьісар по Уобідьі вийльіз ва тбго стола і подьнкувау, 
так йак би пайіу сьі, і кадже до того сьвитого: з Кумуньцьу, у шчо вас 

буду просйти,.4 -- А сьвитій отец Николай повідайн: ,У шчо?е -- 

Кае: , Подаруйте мицьі тої садбк і весь той палацє. -- А сьвитий отец 

Николай каже: ,дА ше Тльа вас мало, куме? "Таже ви -- каже -- ту 
прийдете, але не зараз..." -- А він, той кум, цьїісар, такой спрово На- 
бивійш сьі і Узьиу би той палац і той сад, іно не знати, ци годен буде, 
Але сьвитий отец Николай уже відит, жи він Уже албений, шчо буде 
сьвитдго отца Николайа па сйлу брати і с тбго сьвитого райу йиго 
викидати... Алеж бо то коло тбго райу і коло той домовини неделеко 

булб пекло, така реть!) ка, жи там стойдла вода у тоті рбтьіуцьі (такі 
кальужи), а У ті водьі пбуно жаб, паскуства різного. А тогдії тої цьі- 

сар повідайи: ,дА ти миньі, куме, негоден відпустити тбго 28" -- А, тої. 
каже: ,Ньн, аж по сиерта". - Тогді тої цьісар- крікшу) а. «овойц, 

вбйоко, каже: , Беріт тбго кума, тбго старушка, і кйньте, то ). хійу ре 
тьіуку (ва тойц, жи му так добре гробпу По Але сьвитій отец, Нико- 
лай ше він не вйловиу тбго, а уже йшго слуги пристудили цо ньбго са- 
лого (по тбго цьісари). А той цьісар, зараз цьісарска одбжі зь нього 
цикла і зроблу ськ ца тдго кушна стару шка, А слугії припали тай бе-- 
рут того старушка, -- виибсьнт ва місто того старушка, самого цьісари, . 
гай кидійут йиго за тійі Уорбта У туйу ретьі)ку, ав ваклекотьіло ва 
цим. А цьісар в ретьіуки відвивайш ськ: ,Кум, кум, кум, кумів -- 
а сьвитий отец Николай стойіт коло ретьіки на ббцьі тай каже: зБу- 
деш: кума) : там до сула віка У ті реть!)цьі, там де сьі жеБибц покрау- 
йййут! Йаж то тобі куном бу) і тобіш тілько допоміг с тебіїї біді вийти, 
потуж миць сьвитому мніоли), жи ни дащ у райу бути.,, А йа тебе за 
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тбйи казй) кйнути у пекбльну безбдньу, шчо ти нарікау на Ббга, жи 

ти бу бідний, а вийшо) йнс з бідпйоаж на цьісари, а цьі па кдбго ни 

зважхчийшш напроцьїїко сбби, жи Уже ньіхто більше спли віт теби ну 
б мійн, бо ти цьісар. А Бог найвиший свойни духом сьватим йак поду)" би 

зом на твойй вбйско, тоби тьи ровнесло твбйо). сйлоу аж попід убблакц, 

1 Йаж тобі не да) загйнути, а тиж мйслиу, жи вишьі ни дась на сьвітьі | 

р жити, ) тім сьвитім райу пробувати..." -- Конбц. 

г Зап. в Серниках, Бобрецького пов. від Василя Серкиза 1900 р. О. Роз. 

дольськай. 

З 173. Чому не годить ся в гуцульські 

Б сьвята робити. 

2 Був оден чоловік бідний тай закликав богача на сорок сьвєгих: 

Б орати. Через се закликав в сьвєто орати, бо він не мав свого плуга. 

р. Як той газда ворав, то прийшов чоловік тай каже, шо сегоднє є сьве- 
то! -- Чоловік відповів, шо: я є бідний, та мушу всьвєтце ворати, бо 

Е: не маю свого плуга. -- То не був чоловік, але сьвєток. -- Він, той 
сьвєток, вилійшов тай прийшов до свого старшого сьвєтка, тай каже, 

Ж. шо той бідний чоловік на наше сьвєто ворав ії посієв гелетку пшениці. 
м А старший сьвєток сказав: Я єму дарую гелетку пшениці і так кождий 

о з тих сьвєтих дарували тому бідному по гелетці. Бог так дав, шо вму 
б. вродило си 40 телеток пшениці. Ї крім тої дарованої пшениці, ще єму 

Бог уродив з тої, шо посієв. - Сказав Бог єму, шоби справив собі 

плуг. Минув той рік, діждав він других 40 сьвєтих, тай взачєв впов 
ворати своєм вже плугом на знов 40 сьвєтих, На то падійшоз той самий 
сьвєток та каже: (Сегодня сьвєто! -- А той чоловік відповідає: Хоть 
би Бог дав, аби так міні і сего року си уродило єк тогід! Так той 
"чоловік відповів. Сьветок вцдійшов і прийшов до старшого сьвєтка, тай | 
-каже: "Той чоловік на наше сьвєто воре!.-- А старший відповідає: 
Коли він і сего року на наше сьвєто оре, то я єму дарую рік хори | 
(хороби). За тию старшим сьвєтцем вої другі сьвєтці дарували єму по 

р рокови хори. Він захорував і хорував 20 років. В 20 років прийшов 

ангіл божий тай каже до того хорого чоловіка: Ци приймає си тих 90 
років, котрі відхорував? Ци прийнає си тих других 20 років на цін 

| сьвіті відбути, ци на тін сьвіті лише "годину? -- Віш собі гадав: 
Я Лілше мені. відбути на тім сьвіті годину, як тутки 20 років. м Аптіль 

«Божий каже: Ходи суда! А він ше'не постих ногов ступити почерев 
 шоріг, тай закричав: Ой Йой, мені здає си, що вже 40 років, так тутичкі | 

за 
б 

Ж ель рас прі у ? 
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горєчо місце. "Тай сказав: Пускіт мене пазад на тай сьвіт! -- Уже 
пропало, ангіль каже до него. Тобі дарували сьвєті, бо ти не мав свого 
плуга. Коли справивєсь ва піцешиці бвій плуг; то будо. не зворати на 
других 40 сьвєтих. За то ти муку протерпів. їз ' 

" 

Зап. в Довгополи, Косівського пов. 1901 р. від Дилтра пековінужай Матві 
йового О, Галевич. 

Г14. Сьвитий Валентий.| |  . | | 

То раз був такий дохтор, пазивав сії Валентий. Такий він був й 
з маленьку ладний і добрий і приємний, що всї люде його любили. 
А як став дохтором, як зачєв людьом помагати, то так до нього парід 
плив з усього сьвіта, як вода в море. Далі йому сі то сприкрило. -- 
Господи -- каже -- що ті люде так до мене липнут? Піду я гет від 
них ца пустипю, сховаю сі тай буду сі молити. -- Пішов він на пустиню, 
але де там! Люде за ним і там його найшли. Де він. сї повернув, люде 
все за ним, все'до цього липнут. То він тогди зачєв сі молити до Бога: 
Господи, дай міні таку слабість страшпу, щоби сі ті люде гет від мене 
відшибли! -- Пан Біг довго не слухав тої молитви, але далі розгнівав сі | 

па цього тай віслав на цього тоту слабість. Як він вачєв сі метати, 
б сишіти, піну точити, землю під собов бити, то всі люде гет від нього 

повідбігали. А він за кару жив у тій слабости сто літ. І вже потому 

просив Бога, щоби му дав перед смертьов хоць здалека увидіти людське | 

лице, але Пан Біг го пе вислухав. А як мав умирати, то таку муку 

мав при смерти, що на сєжень під собою землю вибив і руки собі по 

кикті скусав. А вза то Пан Біг по смерти ваєв го до неба. . 

ЖЖите і Одово, 1894, ЇЇ, ст. 186, ч. 17. | | | . Хе я х 

. 175. Про Геновеву. 

Геновефа була поббжно) крульбво). Поруванаї альнужни біднии, 

бідних заратбвувала, циотліво собі жйла. Али йійі круль йіхау на вбйну 

і лишцу йі міцьістра йако вастбипца: на свой місця, щчобії уважій) 

праудіїво нат крульбво). | Він ни услухаї- «крульн, хотьі) йі на блу; и; 

| дорбгу ввисти. Опд-на то ци повволила, Жила собі. -щобожно кю 

і п овбйїм зроловок; йак найльішший тіло | пат со 
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на вбіньі. І вдуши просйла Ббга і с плачби го візпрала. На тот ці- | 

ньістир крульн шчо зроби)?  Вилику: шисправидлівісьть, міїжи ційми до- 

да) нипра)ду, жи ни по праудьі жіла і круль да) віру і го услуха) 

і усудпу говойу жінку уласпу па смерть пивииии йак прийіїхау 8 вбіїни, 

Вішиса) йі вічний декрет на смерть, стала вона настрашиа : за, цивинь- 

ньісьть, шчо сисб йп такбго, шчоби йа пішла марши сь сьвіта, шчо 

ї тьшготьі ходжу, шчоби йа шче й другу: душу стратила віт свого 

Уласпого чоловіка нивіїнне. І вачйла плакати. Йійі чоловік відда)у свої) 

жону на смерть нивйшне катач, шчобії йі вівили за місто і стратили, 

Вона йшла дорогої і молйла сьп Богу. Йшла чириз воду мбстом, ки- 

нула свій персьтьінь з руки ) воду і сказала так: Цнотліївом жила, се 

йн сьльубний персьтьінь, шчобії ньіхто ййньчий ши узьшу па свойу руку, 

бо йа ййшьшого чоловіка ни знайу, лише свого мужа. | бігло письй 
ззаду ней, І круль так приказау, шчо йак йі забйут, аб прииболи на 

знак бчи і серии з йшго Уласпойі жінки. Війшли Уже на той пльац, 

зачила вона свбійїх слугі) просити: ШПодаруйти мицьї житьй, мой пані 

слуги, йа за вас буду Ббга просити; Уважийти ца туту лушу, абії марни 

ни загинула, шчо У тьпготь) йа ходжу с то) душе), шчоби йі ни стра- 
тати нивінни, бо й йа нивйнни засуджена. А тота душі ії тьілько цьі- 
чбго ньікбму нивйнна. -- Сказау кат крульбві: Йак ти сьи повбрииш до 
дому, нас цар пібіїв, знишчит фамільїйу нашу, ну шчо с тдго буде? 
Типер казау принести бчи і серци, вітки озмем? -- Вона йім вітповіла: 
Майити письй, убийти, принисбти му бчи й серце на знак, він пп буди 
сьи докбньувати, чий онб йи; бо йа нивінни засуджена, а йа піду на 
пушчу У льіси, буду за вас Ббга просйти й за себи, абйсти мали ласку 
божу і много льіт. І Узьили йі, пустили йі. Пішла она на пушчу У дьіс, 
ни за дбугий час мала У льісьі дитину, ни мала сама сь чим занести, 
ань! туту дитину, лиш Укльйкла, ванбсла сь молйтвої від Гбспода 

-- Бога. Пан Біг йі услуха) молитву, приступила ольшйцьи з льіса, с пушчі 
і пликдла туту дитину крульовойі чирив цілий час. Учила пацьшру | 

отут) дитину і тота ольнйцьи ни вітступдла від нбйї раз ца здуши. 
І так була там чириз сьім льіт. Прийіхау круль з вбйни, справи) ви- 
лики польбваньи, пішбу сйми У той льїс пульувдти, де вона на пушчи 
була. Стали лаво) жомньйри і Усьі слуги, міцьістри і сам круль трафиу 
р -на свуйу жінку. Загльйну) ольнйцу, ольнйцьи Утьіклі до крульбвойї 
Ли тислула сьи До нейі йак найзвичайньшшша Йагийцьи.. Круль пусти) сьй 
із стрільнти, она скавбла: Ни стрільйй, -- А віп оказй) : Усойки дихйшійн 

хвалит Гбопода. -- А вонй кіжи: І йа го хвальу, так йак ти. -- Мол, ди 
на. кричила : Мамо, Йа сьи ббйу, бо то дикий муж, --та шчо була вихо» 

ато зі м м 4 ,НИ ножу війти, - о тої да) їй свойй убраньй 
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круль Узьиу йі ша пбйазд з дитино) і ольницьи йшла Ураз в пйни, бо 
Пап Біг да) на цуд ббжий, шчобй сьи прауда споунйла. Йак увійший 
до палацу свбго крульбского, шчо вона там прубувдала йакис час, війїі- 
хали сьи гбсьтьі, рибакй принесли рибу, того дньи злапали, кухар ва- 
чи) порбти рибу туту, а У тьі рибі той самий сбінет, шчо крульбва 
кйцула у вбду, йак йшла па страцепьи. Типер сказала: Ну, мій мужу, 
сей персьтьішь, шчо йа брала сьльуб У ньім, ньікбому йа ни винна, лише 
свбму мужови. Йа йаким йшла на страцбньн, то кйнулам У вбду, типер 
Гбспоть да), шчо назад до мени прийшбу по праудьі. Круль у той час 
зачі) плакати, йак Уздрі) на перстини пітпис: Геновбфа. І Усьім слугам 
потиклії сльбзи, шчо така нпсправидливісьть на ньу зробила сьи. Али 
вона ни могла жадшойі потрави йісти, тьілько йпдньі корінкії і ни за- 
ддугий час Умерла. Ольийцьшп коло небйі стойдла, ривала, дбки йі ни 
Узьйли с палацу крульвского і на гробі пукла ольницьи, ньігде сьи ньі 
їступала, бо Бох показау цуд ббжрй. Дитинаж призвичайнла сьи йісти 
потрави і прийшла до себи, ца свуйу потраву, йак звйкли. І жила 
дальший час. 

Зап. 1897 р. в Коропци, Бучацького пов. від Олекси Сеньчука. 

Паралелі: Ютиногр. Збірпик. Т. ІХ. Ст. 28. -- Геновефа, пайкрасша 
и найжалобиййша повість ша старпнивіхь вбковь. Коломвія, 1894. Ст, 
1--123. і 

ч 

176. Сьв. Пятниця. 

Пятполька або Пятциця -- св така жінка худа та страшна, люта 
та остра, що нічих її це умолиш та не перепросиш. Вона ходить по 
сьвіті, по містах та по селах і дивить ся по хатах, чи вої люде сьвят- 
кують її сьвяту великодну пятноньку. Одну женщину вастала о ЛЮ 
при нецках тай почала питати: А ти що робиш у сьвяту пятноньку ? -- 
А щож? Чи пе видиш? "Тісто вішу! -- Пятнонька не сказала ні сло- 
вечка, спустцла очи в землю, забралась тай вийшла. Жіночі руки тим 
часом Коран В тісті. -- Другу поаннаа стрітила Патионька пр 

2 | 

Паралелі: і - Аеаласьовг, нео ру 
відповідні уотушов пуковник они вом 
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ПІ, ч. 9, ст. 910, 291 і 994. - Терещенко, Бить рус. парода, У, ст, 

56. -- Сахаровь,. Скаванія рус. народа, ПІ, ст. 97--101. -- Спегирев», 

Простонар. рус. правдишки, І, ст. 188--189. -- Маяк», 1843, ст. 7 
і 1844. - Віфстникь Геогр- Общ. 1853, кп. 3, ст. 5. -- Полтав, Губери, 
Відомости, 1845, ч. 94. -- Абевега русскихь сусвбрій. От. 275. -- 
Чубинський, Трудь, І, ст. 217, І, ст. 432. -- Грінченко, Йзт усть 

народа. Ст. 39 і 194--195. -- Харьковокиї Сборникь, УПІ, ст. 964, - 

ко Кіев. Старина, 1885, 11, ст. 186--187; 1887, 1, ст. 415. -- Отногр, 

о Обоарізніе, 1895, ХХУ, ст. 147. -- Руданський, Творп. Т.П. Ст 993-- 

7 995 і 956. -2 Кедеголузкі, Шлд Ріаїогазкі. Т. І, Ст. 138--139. 

- 1171. Про сьв. Варвару. 

А єдві дівці бт що сі трафпло, -- сама повідала: ,Спджу -- 

каже на печи, пізно в ночі, нахта сі сьвітит на компиї, я прьшлу, прьн- 

ду, - а вже всі спали. Прьиду -- каже -- і сані пе зпаю, ци я сьй 

забула, ци щоб мені сі стало -- каже -- що я не памійатала. А то булб 
.якбсь у дві неділі по різдві -- не годит сі прьйсти, а я сиджу, ку- 

ньйю під кужільницев. Аж ту мені -- каже -- в очдх потемніло, за- 

Р вернуло гблову, - я сії хбчу хрестити, а мені вам до губи щось лізе -- 

- -чую: волохате. "Тьфу! щезні бідо! Хочу єї -- каже - хрестити -- 

7 ані руки не авбду. ДА тотб якесь волохате до гбрла сі пхає. Уже 

мені -- каже -- духу пе стаб. Я так аж аомліла. Потбму казали люди, , 
що то нічо, лише сьвіта Варвара свій палець у гбрло ї встромйла; 
уже була би задушила, але якбсь Господь Бог сі зийлував. ШЩо-то? 

дівчина, та ще дурна була. 

Етногр. Збірник, Т. У. От. 88. 

178. Християнство на Руси. 

З Йак Исус Христос ма) двапйцет рбкіу, пішої Йсус Христос і пан- 
р на Марвйа п Осиф на празник до Йирусалімской церкви, котру сан 
; Госпбд. Бог уформува) ш поставу, збудувау. На тот празшик в ружпих 
ротбрін народі прийшли, сьвашченийки и сьвітска старшйша и розмайіткі 
ланбве. Йак сьа празник кішьчи), паниа Марийа увьфла сьа з Осйфом, 

о овішли с церкви, Йсус Хрістос абстаї рознаїльйти з духбупо) стар: 
У йно), так же сьа му (Усьі чудувйли розумбви йбго, бо шчо бий мува- 
одбли, він й отибві) и натпбві), а шчо віц йім вйда), то бик тбму пе 
жогаи ерозуміти. З ірецжбго крійу ло там бара дужо парбду, бо Гро- 

і, оверв ун Исуса Хріста и Уважійут йдго ровибву 

| 



"тепер називайи село Скальник (с Польан до Мисова, а з Мисбва до | 

"Хресті їйапови, гжебьі Хрестійаць г Мольдіві мали дошчвчкь так ціт- 

зо старшиної), бо грецквій край бьу осьвічецьй ньайльшішше нат фшиткьі 
крайі, то бьіли льуде фчбньі, Так мбульат грецквій народ медже сббо), 
же то нб-йист чоловік тбто дітьа, йак йншь льуде, бо то малольітньій, 
пе ма) кбли сьа научити У шкблах, а віп біуше виайн, йак Усьі стар- 
шиць: -- 0, то він буде Спасительом нашьгшм, бо то йнст Бог, не чо- 
лбвік. "Так сої Греци ровмаульйли и айраз го увірйли за Спаситбльа. 
И до цьбго сьо молйли. Й зачали ружнь вірьш поиставати Грецам до 
йіх вьізийпьа правослаунбго, - и Туркь приставали г Грецам, до спа- 
сптельного вьийньа. Так Турок йіх бараб зйча) забивати (Христийда- 
пі), Греції), жебь в Йсуса Христа не вірили, лен стйрой віркі жебні | 

сьа тримали. Але жаден Христийап це отступпу од Йсуса Христа, сто 
раз біуше набоженьство отпра)льдли. "Турок за нима (Христийанами) 
вбйско посла), жебьі Христийані) йімали, приводили до турецквх 
тьйшкБіХ мук. Так пбтім Греци сьа змовйли: -- ,Йшст ту край сам 
ф сббі медже рікаль вавилоцьскьіма, там підбхе, там будеме спокійцьх, 
не будбме належати до жадидбго монарім, там буделе самві свбіїй і там 
будене Бога хвалити, чтйти п просйти 0 благодать йбго". -- Ньічно) 
годипої ввібрали сьа Греци зо свбго крайу до Вавилоньского. Шришли 
тах меджи рік: вавилоньскі, свбії оргднь: пририхтували до траньа на 
вербах, -- бо бьіли три вербьт разом йак три пальцьї. Зачали церкоу 
будувати. Турок сьа довідау, де Греци сут, што фтбкли, -- післаї за 
німа вбйско свойп. Турбцке войско на рікві вавпилоцьскві прйшіо У но- 
чи, - - што зйімали христійаніу, то забрали до турецкой збильї, на мук. 
А што фтекли, то сьа розбігли Греци на дві части г ййдна част пішла 
до Ханадйньійі (до Ханааньского крайу), а друга част пришла до Га- | 
льіцийі. До Гальіцийі пришли два бискупь, до льіса нат скату, де сьа 

З 

Куті) або до Скальника, так блиско, шйльа збмльі буде до Скальника). | 
Йпден біскуп повідат:. »Йа ту востану" -- а другий бпекуп повідат: 
»Йа піду лілеє, - Так ййден зоста) У льісьі нат окбло), то йшот . 
ф Скальнику, а другий пішо) до Мольдавм. Там мольдаускнії биоку 
твердше тріма) к православийу йак галицквій, бо мольдаускьй бискуп 
так віру устицбви), жебьі Хростіййньх Жидани сьа трефнили, жебьі Хре- | 
стійаибви Жид ца гблу ліуку ше сьі), жебн му лауку не у отрефниу, 

ставіти, йак би Жид хотьіу сьісти на пбуку ; ау Гальіцій! збста) ла- 

гідцьй щ милосбрдньй, не наруша) щік) б-шіч. У льісьі нат скіло) 
грецкьй біскуп. кайау сьтьдти дуба, з голузьа. оплботи отинчасбуне по 

мешкіньа,  Блокуш кіа) "крисгійном | ввійти на гбру па йдку лиц, 

ци! дагде ще ня мідно віога, дакдго. Вірт вішоу 



онийакдго г віснацбтіш рбцьі по рожаботві Исус Христа. Так пішли усьі 

до тдго шісточка, -- што буде г онісьтьі и што йім треба, то сої куп- 

-. --льал. Пішли до міста Березова, покупили сой, што бьмло г місьтьі, п по- 

вернули назад до льіса нат скалу. ак йдут, блиско стьатого дуба ау 

на дуббвім пньаку стбйіт паньі пз дитьйтком па руках, а заріїа ,веліїка 

се по льісьі науокбло. ШБискуп сьа застандвиу з0 свойіма льудии, астбта 

лю паньі вблат до тих льудий, до тих христійдніу : , Не бойте сьа, христі- 

бог йдань, приступте о-мі, йа ййзден Матер Ббжа, котрам за вйли ту при- 

бмлає. -- Тбуди бискуп приступу во свбйїм пародом п мау пабожень- 

ство перед Матко) Бобжо) при тіл пньаку дуббу'їм. И зараз стаульдли 

церко) їрбци, -- так ста/льйли, жебьі бму бутарь па тім пиьдку; 

а Матка Ббжа стойдла здаусе ша тіш пиьаку, шокиль аж бугарь пе зри- 

хтувдли (вробйли). Й так йш бискуп зо свойіза христійанами поставпу 

до оутари (с пньака до оутари) по так Ййист та сама Матка Боска, котра 

от віснатцетбго рбка по рождестві прибьіла ї бискупбви правосла)ндму. 

Те - Грецкк правослаунь розиножили сьа по цьілі Гальіціїйї, -- а ту 

З било сіме поганьство на цьілу Пільшчу, на цьілу Гальіщийу. Зачали 

Ех. сьа збиткувати нат христійанази поганьскь нарбдь, - так допустпу 

б Бог на погані) хорббу смертбуну, котра сьа назйват квіханьа, -- бо до 
тбго часу нихто на сьвітьі не квіхау. Де кбтрьй зачау поган квіхдти, 
аньі крбка з місьцьа не арббву: -- там гмбрау, де зача) квіхати. 

-А кріль назвівау сьа Володіхір п ма) бабку Олбну. Шромовила бабка 

до крільа, свбго Учнука: зУнуку ній, йа чуйу, же христійдць на тоту 
хорббу не гмерайут п не кнмхайут. Вимберь ть тріох мудрьх пані 

и пішли йіх до Кракбва до христійаньскбго бискупа, жебві він свого 
Бога блага) о переміньйньа карві смертельной". -- Тотьі трийи післань 
панове (післанцьі) шли до Кракбва, -- акурат трафійли до грецкої 
церькви на службу ббжу, котру отпраїльа) сах біскуп. Онп там бьгли 
бес службу божу, -- Йім то сьа бара сподобйло правослаїне набожень- 
ство  Ввійшо) бйскуп с церкви, -- пайбве приступили г бискупбви, опо- 

о віли ну, 0 што сут післднь от крільа Володиніріа. Кріль Володішір 
отринау прийимцу отпбвід от бискупа христійаньского: Коли майш би- 

- оБуд| прибвіти до Литву -- бо так бйскуп пбвіу, -- аж мусит наперед 
писати по хрестійднах, же з0 свойіна хрестійанйни піде Бдбга благали. 

Кріль Володинір ш Усьій шарод погальсккій перестрашбивій карої смер- 
буно), йдквЙ ніг, та сьа пха), йшо) лапбред бискупа, -- але йі тбудьї, 
й йшли напротьі) бискупа, то кріХаЛИ и тхерйли по дорбаьі. ЗВБишли 

сі 8 бискупом. недалеко Лигвм, Бискуп стау з0 свбйім народом и. бе- 

дуйн о свойїх христіййиі) : ,МОйі христіййне, ту мі стбуте оутарик, 
бли з бо ту я блага) милостивого мойбго Ббгає. -- Кріль 

па до йбто міста пішої во свбйім Ббгом, -- 



бискуп так отпбвіу: ,Крільу, не ййздес годен тбго, жебкі Йа прийшо)у 
ло твого міста з0 свбйіш Ббгом, бо го не вірпш, Йак го будеш вірпу, 
мдго Ббга, то віп сам с тббоу буде мешкау". -- Христійдне поставили 
оутарик, пап бискуп здача) отпра)льйти набоженьство. Кріль во свбйої 
фамбльійо) ш шайввісши панбве и йиднордли и з вбйском опступйли 
науокбло оутаре, Ййден йидндрал заккіхау, -- бискуп пбчуї, поздорбу- 
ка) му: ,Ббже дай здоудульа !" -- и йидибрал абстау здбріу. Й біуше 
поганьскбго парбда, што кріхали, а бискуп чу), йім здорбука), -- каж- 
дьій абста) здбріу. Зарас сьа ббске чудо обйавило перед поганьством 
от христійацьской вірь. Бйскуп пішої назад до Кракбуа, кріль до Ли- 
твь. Володйнір кріль мбвит до свбйой бабки: ,Бабко мбйа, йа бим 
грецко-православійу прийау, але сьа монархії ббйу..." -- Бабка бесьі- 
дуйш до увука: ,уУвуку мій, вкідай рбсказ комендантвім йак до війнкі 
и росставите ебіїска ростьагненьі ва)окбло бурку, так шчобкі Йіх не 
видно біло. А мопархіу ушийтквіх запросйте до нас на учту п при роз- 
мбвах монархічших одбавеш сьа п ть, жебьос хбтьі) стару віру поньа- 
хати, а правослаупу прийдти. Но, йак ти позвбльат одразу, то добрі, 
а йак тьа будут па свбіїї вірьі намаульйти, покажеш витьагнути фану 
па бурку червену, -- комепданть будут видьіти червену фану, же на 
тббе зле, та будут фшіткьі вбйска масьірувати до бурку". -- Монархбве 
сьа зйіхали до Литвь до крільа Володимірйа. По гостиньі бьгла роз- 
мбва мопархічца, п кріль Володйшір промдвиу до фсьіх монархії : ,Мойі 
братьа (браткбве), йа бкім хбтьі) стару віру зоставйти, а йншу прийдти, 
Ййку бм вьі мі кавйли?Є -- Жиді)сккій царь намаульат на свбйу на 
сйльй ппред: -- ,Мойа йшст віра чиста, мусит бкюти Ушитко чисте, 
жебь не бьшо пич трефнеє. -- ,А што-ж тк ужкващ? -- зьвідуйш сьа 
Володімір. -- Усьо ужківам, тілько солонйну (свйньске масо) ньітя -- 
жидіускьій кріль так повідат. Кріль повідат: ,Шчо ньайльіпше мньасо, 
тбго пе ужвваш, -- то йа такої вірві не хбчує. -- Турецкьій кріль 
нанйульат ца свбйу віру: -- ,Мойа віра не трефна, фшйтко ужвіване" -- 
Турок повідат. - ,А што пййте? -- пьітат сьа Володимирь. Турок по- 
відат: ,Фшитко пійме, фшіткві трункьі, тілько вина ньіт:. -- Володи- 

м 

-- 

нір отибві): ,Што найльіпший трунок, то го Турквм не ужнвайут, То 
й такой вірь не хобчує, -- Володймір каза) адитантбви ввтьагнути 
червблу фашу па бурку, -- йак видьіли йиднорали червбну фану на | 
бурку, варав насьірували до бурку, же на крільа зле. Тбтьі нонархбве, 
ак вобачили вбйско, йак йде на нві, прбоват Володинірйа : ко йак 
хбчеш зіру, пак сої райждв, лен нас жівнх цвишусьть". -- ні 
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НЬХ сьвашченшикі), крботцу сьа сам на самеії перед сь цьклоу фак 

льійо), а пбтім вбіско, пбтім ФШшіткьі льуди ф цьілім крайу овбйім, 
Йавикь бкли два, х Шільшчи п У Гальіцийі, пільскбій ш русквій, 

Рускь сьвашченникьї утирарльнад по рускь, а пільскьі по пільски, 

Але кой тотом йуж забьну, ф кбтрім року одлучили сьа, тбто бь ф кни- 

гах нашоу, -- йак бьу тот римоквій бтец Григбрій. А писала сьа фсьа 

віра спасптельна правослауна до Йпрусалілу. Бьла паньска рада, шльд- | 

хта паньска умовйли сьа п ухвалили, ажббм от простого пардду 80 сьва- 

5 тами оддьілити ска. - - ,Підбме до Риму, будбме римекдго вітцьа про-: 

сйти посод Йпрусаліму сьа одорвеме, хпишбме сьа до Риму, та рймекий 

бтеп нас прійнеє. -- Пришла шльйхта до Рйму до папежа Григдрійа, -- 

- бо ф тот час тот бьіУ римекьім вітцом, хлоп Сардиньак Григорий, котрому 

сама коруна ф церькви за дверни на голбву сьіла. Бо йак рйхскьй 
бтец гмер, так сьа кардиналь молили п фінфулати, арцибискупь, каждей 

дльа сббе, жибк на нього коруна сьіла. За три місьфцьі моліли йак 

губ-дне так п У-шбчи, а коруна ша пристбль. А хлоц йшоу з ордньа 
коло церькви, зна), набоженьство стбйіт йндноральньі йак губ-дне так 
п у-нбчи, -- Уступиу до церькви. Сьвашченийкіу бьіло пбуно, пбупа 

-  церької, -- нб-мау де кльакнути. Пішо) за двері, за дверми кльдйкну), 

поклбнву сьа, -- а коруна с пристбла хлопу на голоуу. Кардипаль 
п усьа духбуна старшйна скочили за двері хлопа вабити. Спла боска 
ввідерла го з їх силь, з їх рук, п фтьікау с церькви Григорій х пусте 

ки пбле, де бьши коп сьіна, жи сьа загребе до сьіна п там го це найдут. 
ЗР А не обзирау од великбго страху та це вна), што йист за ним. А ва 
-  - ним коруна летьіла и фсьа старшина духбупа. ШПрішли до кбпь сьіна, 

ке волайут на Григорийа сьватьіми словами, жебь вьішоУ. с кбпкі сьїна, 
жебьі сьа не бойау. Григорий с кбпь сьіна вьішоу, -- коруца му сьіла 
на голоуу. ШПрипровадили го кардинали до церькви, посьватили на 
римскбго вітцьа. -- Отже вза тбго рижскбго вітцьа" шльйхта одлучила 
сьа от простбго народу, а таккім спосббом, -- йак просйли панове риж- 
скбго вітцьа, жебі Йіх оддьілиу от простого нарбду, жебьі мали сьвата 
перше, Ййак прбстьій народ, а римскьій теп йім так отпбві), йак видьі), 
же блудьат: ,Йак хочете сьа оддьілити од простдго царбду во сьваг- 

тами, та кіцте же вбоку на такі Дві сьвічкві, жебь сьа сьвітйли ДО 
робка, Ййидной вагьї, віск а«Ййдной форимі и кибть так само. Ййдпу 

сьвічку окотине на йпрусалиику, а, другу на ріку, Та, котра сьа 
скбре зосьвітит, тбтв будут першь сьватає, -- Бо зна), же сьа разом 
восьвітьат, же не буде ружницьа х православійі, -- Так пашбве зробили 
сьвічки при римскім вітци, йак кйза) рихокьй бтец, Рижоквій «бтеї 

- осввічкві бксти), взанбсли до оутаре и панфве вьідийди йидного слугу , 
Сарлянник жебн рйноку мн фтбрау рей ден три раз: рано 



и ох полудне и г вбчір. Зосьвітйла сьа римска на десьат дни перед з 
йпрусалинскої, скбре, -- так тбудьі панфве до рижскбго вітцьа о право | 
оддьільшшьа вірьи правослауной. (Ришскьій бтец анау, же блудьат, але 
слбво не касувау. -- ,Га, но, кбй-сте так зробили (а бни дали елу- 
гбви дбсьат лукйті) у злбтьі, и таквім спосббом зостали оддьіленкі 28 | Я 
десьат дукаті), кбтрь дали слугбови, жебві римоку сьвічку фтбраї),, то 

достанбте фшитко на хпі). Вашим сьвашченнйком не буде сьа, вільно 
женити, У ризах йуж не будут ходити, лем У орнибтах, на хпіу біду є 
корбтшь от правослауньх и кошульі и пьіле убраньа, што до набо- 
женьства, буде на хпіу уйдте. Отпраїльйти йім не буде вільно по піль- 
скм, бо йуж не будбте мдти свойі костбль, лем латіньокьі, та будотом 
по латиньскь отпра)льйдти. Котйги вам не буде вільно тілько а вбдьі, -- 
бо сьватьй бтец Никблай пусти) с сббе миро на цьільй сьвіт, але дльа 
самой православійі «, 5 

И так зоставйла віра до тбпер, пільска и правосладна: д тбпер 
вас паньска рада правослівійу скасувала, обернула до сйзньі, Але пра-: 
вославійа йуж йшст напастувама. четвертьї раз от паньской ралк, азй)се 

(йой. Бог навертау иш потверджау, -- ш тепер маме надьійу У Ббльі, же 
він євбйу спасительну п ббску віру правослауну не даст затратити, бо: 

- йи Бог уформува) п апостбліу науча), йак Йп найут ввізнавйти п захо- 
Хувіти, бо йп сам Бог дорого заплати) свбйім ббствох, ду за"ньу, за 
правослаупу віру тьіло ббске ш кро) приньайдорожшу. и душу и жить 

| она крестьі сцасительном. "Так правослаїна віра Трецко кафтолическайа. 
| - востайц У ййдньі цьіцьі с принайсьу йатльійших сакраментою, Так Бо 

йн старший йак панбве "и -ббекцій рокі періій йак. роса -рада 

1900 р. 0. Бозкольсь кий: 

179. Коли московський. цар! став: 
кризтваннявни м 

вбйшн в йакьмось п йли то ни ба шовісти, 
трьм, дось так го вбпу, жи му ни зьістало ціукох 
за рихиноцт. Ї віп ста), йуж ци свнайн, шчо 

щарь па двір і ово му сьо на нббі рок, но 



ницьу, а горбх перебпрат, абьі не бьіло даде червака, бо то йи такій 

«поран, хоцьбьі червачбк бі). Він май тверду віру і захбвуйи піст 

твердо. З 

Зап. в аютім, 1899 р. у Мшанци, Старосаної роьхого пов. від Гриця Оліщака, 

"Терхецького. 

соці 180. Про зрйчовоу лавру. 

Такп в Роспї є вилики таке місто Київ і там Є найвища на цілий 

сьвіт церква і назпває-ці Лавра, бо той майстир, що ї поставив, пази- 

вав сї Лавро. Тої майстир мав ше одишанціть братів і весї були такими 

найстрами зк-він; а віп був дужи побожини і як мав ставити ту цер- 

кву, то три дни постив і моливсі і просив Бога, шоби поміг їму виста- 

п вити церкву таку, шо ше нігде нима таксі. 

і І взяли сі всї двананціть братів ставити церкву і шо за дець по- 

ставили, то ва ніч то увійшло в землю. Молодші брати дивували сі 

(с того, але найстарший ніц ни казав. "Ставпли воши так двапанціть 

-років і шо поставили, то всьо ввійшло в землю. Аж нарешті каже 

Лавро: ,Доста, братя, треба вже нах завиршити". 

УЗЯ - "Гей взяли і вавиршили, як має бути гет, дали копулу, хресті всьо, 

- тей скінчили ставити. Тей вої дивували сі, шо то с того буди. Аж ту 
зачала церква а вимлі виходити так, як входила і шо ночі вийшла трохи. 

1 так за одинанціть ночів вийшла вся, же сї люди здивували; така ви- 

-сока, шо нех"Бог боропит. Тей люди тоді поміркувати тей кажут:., Ага! 

видиш як то Бог зробив, то церква так в збхлю входила, шоб виста- 

- вити ї таку високу, бо інакше ціїди би такої пи виставив". А ті маїї- 

А тих поховали всіх в пещерах під тею церквою, кожному дали трупу 
і так повідкриваних поставили разом, бо вопи сьвяті вістали. Минуло 

збе о сраОдИНаннуть літ, аж той наймолодчий брат почув, шо буди вмирати 

р і заглядати до них, аж прийшов до найстаршого Лавра тей кажи: 
5 ве ПОСувь з ні нех ляжу КОЛИ тебе. І той нкерлціє брат посупув сі, 

о бал. від яидружа Горобця. на Руді, найманого пов, 1900р. А. Веретельник.. 

| Паралелі: Моууовіівкі тий шксаійзкі. т. її. От. 38198. 

остри варав повмпрали, тілько наймолодчий вістав сї і пішов спбі в сьвіт. 

| раз звойувау. Віт тогдег так твердо Увірпу У Суса Христі і дпесь трі | 

нат так тебрло, жібьі рібу нйвіть ни йі) ) понедьільок йнши У пййт-, 



Хе 'евя оче РУ 

181, Про сьвятих козаків. 

Колись дужи а дужи дамно були такі хлоп козаки, шо сії вою 
вали за пашу віру с поганинами. А ті козаки були в тіх краю, де ти- | 
пер москаль цапує, бо ше тоді москатів ни було, тілько така пдганьх 
ока порода, Татари чи Турки були і ті козаки вічно з ними. били ої. ва 
нашу віру. Али поки козаки памнятали на Бога, то їм добре йшло); 1 
де шикотрі тяжко согрішили і Бог їх покарав, що їх погань та: "побила. 
і вопи вже ни мали такої сили, то тоді погодили сі с поганани і вже 
їдеп другого ши зачипав. І зараз ті Татари стати паношити сї і 8.них 
зробили сі ті Москалі, шо ниші є, то вони походяг с тих Татаріз. | Івже 
як воши сі, ті Моска, добре роспаношили, тоді пішли бяти сі с. кова- А 
ками, І побили всїх, тілько щось тристо тікло, бо вони були побожні, 
те їм Пан-Біг поміг втічи до нашого краю, тей тут де типер- жувьня, 
був ліс і вови сховали сі в тім лісі, бо як вони з вітамти тікали, то 
ца перед них ішов ангил і показував їм дорогу, куди мают іти. Али як 
воци до нас втікли, то їх ніхто ни видів ії пи знав, аж то було за 
пацьщпно. В тім лісі був спбі коваль з жінкою і мав свою кузвню. 
АХ їдного разу було їму так прийшло, шо ни мав ані раз шо робити і пух 
з голоду. 1 їдпого дня пішов він лісом, шоб адибати яке спло'та шоб | 

роботи дістати. Іде віп так лісом, іде, аж здибає ці з старпи лідуєви. 
А то був сьвятий Петро, тей кажи до коваля: ,А шо ти, ковалю, за | 

роботою йдеш шукати 24 - - ,Таже так", -- кажи коваль. -- ,Ну то я тибі | З 

дам роботу, ходи зі мною", -- кажи дід, і вони гобидва пішли. -- Ішли З; 

воши тей ішли, аж прийшли у вилику - гущавину, тей дід кажи до ко- | 
овал: Знаєш ти шо, вибоже? Тут у тії гущавині під здилею є коваки, 
шо тікли від осн і воци мают коні і їм ті коні треба підкувати, то 
будиш їх кувати, бо вони вже будут виходити 8. вині, бо. сани, 

ни скажиш, шо я НО казав. -- Ї коваль прибнолуві. тей дід. махнув | і 
церед шим рукою і він осліп, тей дід їго повів. Як привів під. били 
то знов махнув рукою перед ковалем і він вобачив, що є під инлею, й 
а там повпо коший стоят при жолобах і їдят сіно, а на кожному ко- 

оневи сидит і спит ково а рела тихо, хоч бери тей нак. зо - 

кажи Ло КОВаАн : 

торкцув ліктем їдного ковака і тої ди с 

крикнув: , 



сна козаків, бо-'їх гатамана МОбвн в а за те, бо вопи були по- 

 -божні, то сьватий Петро став їх гатаханом. Тей як прийшов коваль до - 

дому, дав жінці гроші, али ни хтів сказати, де їх взяв. А баба має 

- такий довгай язик, ліо пішла до сила і похвалила сі, шо Її чоловік з4- 

робів десь силу гроший. Тей довідав сі о тім дідич тей прикликав ко- 

- валя тей кажи: ,Скажи, гунцвуто, десь взяв тілько гроший, бо ті на 

оверть забю, як ни скажиш!" -- А коваль впав, шо панови ни вилика річ 

то гробити, взяв тей сказав всьо, як з ним було, на їго гріх. Тей пан, 

-- як то почув, поїхав зарас до всіх папів і їм росказав те. Тей паши сі 

таки того налякали, бо перестали сі збиткувати над хлопами і потім 

скасували зі страху паньщину. А по паньщині зпов приснпв ої тому 

о 'ковалеви сьватий Петро і сказав, шо ше як би коли паши збитковали сї 
- -над хлопами, то таки козаки вийдут і всїх їх позабивают. І ше колись 

ожолись так можи бути, бо пани знов зачинают сі вбиткувати нат хлопама.., 

- Зап. в Сільци Бенаковін; 1900 р. від Михалйа Бідика, Андрій Веретельник. 

- -Царалелі: Федькович, Твори. Т. І. Ст. 440. -- / алпатзкі, Родапіа 
її абпі Їшфи м Магомізги, Ст. 189--194. -- рії міадошодсі. Т. Ук 
8, ст. 215. Т. ХІШ, 3, ст. 35--36, ч. 3, ст. 37, ч. 7. 

бо . 182. Юостел у Підкнаміню. 

Той, рак пудбвинй -косьцьол 9 поКАниниьУ; - то йнго рас. 

вітьи і нбсло. Аш параа запійав о і вопи цозникали, а камінь фпав 
звильу. Йа сама навіть видьіла ф Піткамньйньу тої каміць. Віп йи 

183. Жрести перемінені на шибениці. 
73 

а а трох синів, фійних, як ляльочкі. Росли воні, яко 
декувала Ббговя, що буде мала па старість по- 

давйла вонй ялиужну дідам і все моліда са 
ноті той набрав стойв на стіні, лашрбтів 



дверий. Нарав вдибго дньи померли всі три синій шігло). сжбрле). Б 
пйма не запала, що си роки, Вона так все давіла дідан, давала. на | 

тіжко покарав єї. І вона в безпбліти воберифла тої о щей 
стіші, Від тбго чьйсу вже пігди не нолиза сі. Раз якісь зайшов до шеї 
діл. Вона нічого шу не дала і росповіла, чому діддж нікбли не дасьть 
нічбго тай пока?йла обернений ббраз. -- , Ану, "відверни то", сказав 

«дід. -- Онд відвернула і аж стрісла сії: Цілий обрав був чбринй, як 
і перше (бо то був ббраз мілятиньский), йле вже -не було на ніш трох 
хрестів, лиш три шибениці. -- ,Твоїх свнів мали до дваціть штирбх 
рбків повісити", (сказйв дід. 

Зап. в Сороках, Бучацького пов. 0. Назарук. 

184. Чудотворний образ. 

к Був цудовпнй образ вбраний в албту сукинку. А йиден побириж- 
ник то влото вобшкробав і пішов до дону. Ї йпму зарас поврудняю. ружи, 
а злбта суконка на вббразьі наново відсаа; 

Зап. від Спрватки, в "Будванові, Теребовельського пов. 0. Деревянка. | 

185. чуноденю зозуц сном 

ростало волось і тикли сьльови. ка жи як хто був слабій на ві 
| 3 і помастив собі тими сльозами вочи, то го зарас вочи шристанут 

льіти. А йидна цаньи мала песика, жи што такош вочи боданса 
ре пішла до той фігури і понастила псови вОчи сльовали. | 

РУ он 
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а то пани ана вої тай 1 че о дьудьом шкоду! 

Зап. в Будзанові, Теребовельського пов. вік Кучирамої ауд о. 

179, ч. 5. 

Йнден пан лойіхау до Турцьії 
окбньз. І ходй) по зерилуюу я зі до 



Я прийшбу У йиден дім, у турецкий, шчобі шириночувйти і зобачни) 

-цан, щчо за дверин стойшт дитйна, а тьі дитійньі зуййзацьі руки. А той 

- шан то буу бпадьітний і туту дитіну хтьі) купити собі. І.питау Тур- 

ЗУ о кі), звітки . тота" дитійна Увьпла сьи. А Турки вітповідалі, шчо вонд 

ов'йавила сь. І пита) пац Туркі), "шчбдби за ньу хтькли. А Турки ка- 

зали, шчобій клау ша вагу дитйну і гроші, шчоби гроші тьілько зав- 

жили, шчо і тота дитйна. А пан собі помалу. шчо віп тьілько грбший 

они нійш, то ниха шчо і класти, А йак льшх пай спати, то му сьш при- 

спило, шчоби клаї тотьї гроші, шчо кбло сбби май. Йак пап поставпу 

гроші, то шче йшлу сьп багато Й лишийло. І УвьшпУ дитину на пойазд 

і пойїха) до польского край). Йак прийіхау до Мільатица, йак штири 

"кбньі стали, то фірман ши міг дальі і зайнити. А той паш сам ни ана), 

тшчо сьи з ним дьїи. І упроспу сьо У йиднбго їазди, шчоби прийниу 

Тазда до стодбли ночувати. Йак пак льшг і накриу сьи плашчем і ди- 

-- тину постави) кбло себи, шчоб з нам спала. Ста) пан У цочи, а дитина 

нат паном стойшт, а пан постави) дитину, аби зної спала. Уста) пан 

рано, а дитина зно) стойіг. І хтьіли рано туту дитину поставити на 

о щбійазд, шчобі йіхала с паном. І туту дитіпу ни міг цьїхто рушити 
з нісьцьи. І аш тогді Уздріли, шчо то йи цуд божий. Стодблу ровьі- 
брали, а на тьім місци поставили кдсьцьол і змальу вйли віутар, Пана 

| Ббга Мільатиньского. Йак росло волбськ Сусови Христбви, а льуди 

йшли і потрбха нбжицьни Устригали, а хто бу) твиний, то сьш тим во- 

лбсьни піткурувау і провиджиу, прозлрії. А йидий паньй мала попка 
і той пбепк отимньі), а она тим волосьии піткуріла і віттогді Йак во- 

олбсьн затвердло, то ньікому сьи ши дасьть Утьйти і до ницьі. 

Соя Зап, в цьвітни 1897, від Тимка Грипишиного в Пужпиках, Бучацького пов. 

187. 1110 сьв. Івана. 
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"Такой му сьи став вже копец. А типер в тім о сильі -віт товди") ще 
ліпши, чеснойі глави сьікноглавенійи шануйут йак є тих, пьім сь 
мав той цут стати. є са 

Зап. в БорзаноВі Теребовельського пов. від мами 0. Деревянка, 

188: Звідки взяла ся чайна? 

Раз напали Татаре на наше село, попалили все, що тілько було, 
позабивали хрещеший люд, а що могли, забрали з собою. Забили тоді 
й чоловіка одшої молодої жіпки, а голову його закопали "в ловах над 
Диїстром. Та ше зцатп лише, де поділи туловище, Тому то молода жінка 78 
перевернула ся в чайку і полетіла сіпожатани-та лугами понад Дністер. 
шукати туловища свого чоловіка. Але й до винішного дня не може найти | 
своєї страти, літає попад могилу, де закопана голова, та кигиче ів тяж- - - 
кого жалю. 

М 

Зоря, 1885, ст. 130: "Людові вірованя про птахи, Д. Лепкого. 

Паралелі: Чубинський, Трудь, Ї, ст. 69. 

189. Звідни взяло ся волове очко? 

Малепька та птичка вробила ся в дітини, що дуже любила свого С 
рідного батька. Давно, дуже давно тому, шапали на село Татаре, спа- - 
лили хату, а людий повабивали, Убили батька дітини, туловище вергли з а 

на вигіц, а голову вакопали десь під корчі. Тому то волове очко скаче 
попід корчі, придивляє ся добре всюди шукаючи голови батька, щоби | | | 
її там, де туловище, закопати у аомлю. : Але до сегодне якось не щоже | 
відшукати бвовї страти, колись одпакож пайде голову батька, похоро- || з 
нить- її і стане чоловіком. Бої 

Зорн, 1885, ст. 199--130: Людові вірованя про птахи, Д. Лепкого у» 
Р 
о - 

. 190. Звідни взяла ся тополя? 

Дівчина полюбила козака, волоцюгу; без хати і рбху. Ходила, до б 

него о півночи, як мати ваодула, над ріку, та повгок "довто гуторила під 

ч) Ов ,в" що йцо чути, 



козак поїхав у похід, лишив дівчину у селі саму з тугою та жалем 

| У серцю. Що дня бігала дівчина ца недалекий горбок ва село, ставала 

- на него та ровдивляла ся навколо, чи не шад'ївдить козак. Але козака 

- як не було, так і нема, а лівчина бігає та видивляє карі очи, проливає 

 ольови, мати-ж воркотить, сварить та нарікає, що не бере ся до роботи, 

Якось раз дівчиша під самий вечір зпов пішта визпратив любого і мати, 

що вернула з поля змучена і струлжена, пе заставши дочки в домі, 

озлобила ся та закляла словами: щобись уже і не верпула більше -- 

і дівчина як стояла, виросла на горбі високою тополею. 

Зоря, 1895, ст. 33: Земля в людовій вірі, Д. Лепкого, 

191. Звідки взяв ся барвінок? 

; "- Коли Турки і Татари воювали нашу землю, напали воши тогди па 
(- одно село та витяли в пень всіх людий. Лише один парібок і дівчина 

рсховали ся до ліса. Однак і їх знайшли бісурмаци; парібка зарізали,, 

Же дівку задушили. З парібочої крови виріс барвінок у лісі, а губами 
дівчинц поплила чисто, вода. 

: Зоря, 1895, ст. 63: Земля в людовій вірі, Д. Лепкого. 

192. пйотровіна, птотазунь со і король 
. Болеслав. 

Ва вракбіою ї йнет обло Неполуміцьк Бь) там ф тім свльі, пань- | 
не  рбблу, часом з ласки пану дашто післау робити. Ййден раз 

овибцьа. еви пішої навів (гній) ) вовйти задарно. Храбйа нд бю) 
ЛІ зн паном, гцій пакітувдли. ле вОвьі, с полін 

пай віз кує - би Ло красиві, 
а а зпвтрусь - зОлуложе. па » Под ле 

нау до робітийкі) 25 -- шій, 
йа пла, Йак йно она но чо 



Та-кой паньі храбіна чула, та йуж дос". реє 
»Данє. -- ,Но, ид кбньі запрбвад до малітільньі, а віз до возйриьі | 
и сам прид ту міч. -- Й храбіна з ним спала раз. Мій Петро ни з де 
дбиї), лем сьа забаульат коло пацьшьчьйри тай сьміхи рббит, чекат на 
храбйдго, йак храбйа буде йіхаї дбміу. Тай йуж г вечір храбіа | са. 
везе, а Пбтро сьі) сой па лавбчьку, кади храбйа буде сьа Уйуз. Шо- 
слйниу сой попід бчкі и кривит сьа, же плаче, Храбіа пбанау Петра, | 
же. ззначибго Господаріїа сьш, -- аьвідуйн свьа храбйа: ,дА што-ж тобі, 
свіну ? же плачеш". -- , Прошу пана храбйбго, йа ту вбашу гній без 
ден п три купкьі-м не дбуйув на айгін, та мі паньі храбіна запбрла ||| 
кбцьі п віз, жем три купккі пе дбуйув" .-- ,0, што та паньі зробила! 
Што цьайзначньійшдну газдбви таку ганьбу зробила". -- ,Ой, пане 
храбйо, йаббім вбльіу, жебь: бьшу йим йшче п три дий вбапу, лем жебьі 
беіла пдцьі їнес аб уно) так не зробила. То мі барз жаль«. -- Храбйа 
завблау па слугі): ,Идте му зараз вьшпровадйти кбньі и вів и запрйаште 
кбиьі, пьай йде доші)", "Тот сой сьіу Петро на віз, -- паньі храбіна 
вьшла І цьбму п кусьцьйнькБі го по їймбі Ударійла, йак бьі жартом: -- 
»0, ть драбе, йак йпс ньа вврихтувау..х -- Пбтро повідат: ,А йа 
добрі вьгрихтува)". 

Тот храбіа ма) ста) з рьбами и при ставі саджауку, де бьіли 
сімьі велйкьі рибь, під рахунком. Мій Петро хбдиї У нбчи на тбткі 
рьібь. ШПрийшоу У ночи к саджауцьі з міхом, -- великій шчупак вкі- 
що) на траву, траву пасти, а лишка пришла на рьшбкю. Лйшка шчупака 
за йидну шчеку, шчупак лишку ва другу шчеку, п так сьа оббйн потьі- 
гайут: шчупак тьйгне лішку до відь, лишка шчупака од води. Петро і 
тбто губпхау до шіха, Узьа) на хвірбет п одбніу. Дома сой Узваї цьішь 
(што сьа нима нолотит), мітлу п решбто, так йак на паньске паньшьчьй- 
ри брали, кой йшли пану молотйти, ц йде до Кракбва на вйньік, бо там: 
кріль мешка), Больйсла)у. Пришо)у на першу варту, -- варта сьа вьві- 
дуйш: ,ДЧьбго йдеш до крільа 24 -- , Треба міч, -- ,Но, то діє -- 
Пришо) на другу варту, -- пустиу го вартник; прішо) на третьу ві 
ту, -- вартиик сьа вьвідуйп: ,Чьдго йдеш до крільа 25 -- оба так". 

рову ніна) п кавун козакдви, што би) на вартьі: -а лйшка Щ шч 

паком сьа патьігат. ее з Но, пд, але наперед присьаж переді Уно), ' 

же му хпі) подаруйи, што му с паро Прішої бро до к 

сбльі, -- кріль ма пТбоьтьі. Ащ кріль помевадуам до Петр 



ней мбже знати, йдке то йшстє. -- А кріль бесьідуйн до Подгра: ,Та 

з фкаж- ле, йдке-с приньус, йдке то буде". -- Петро тбто з міха вмовшау 

| обред покдйу: -- тбто сьа патьігат, лішка тбргат шчупака, шчупак 

- лишку, -- стала бьа велйка забіїа ш крільбви п гбсьтьім. Кріль казаї 

- Швтра адитантбви запровадити до йпдибго покбйу п дати му йісти дос 

попити подугану п цитарі), огнь0, файкь, цьай йіст, што хоче, пьай | 

- пін, тьі)ко хоче. А тобто сьа натьігат по покбйу. Кріль бесьідуйи до 

о адптанта: ,Йд-ле сьа тбго Петра запьітай, што віп жадат вза тбту 

їутьіху 25 -- Пішої адйтант: -- , Петре, пайасьцьійший кріль мбпе до 

-  тббе післаї, абкіс мі пбвії, што будеш жаіда) за тбту штуку, што-с так 

- - - крільа п гбстий утьішпу 25 -- Петро повідат адптантови: ,ШМа нич 
-  біуше не жадам, лем сто палице. - - ,Бій сьа Бога, што бесьідуйши 24 -- 

Я » А йа повідам, же біуше пич не хбчу, лем сто палиці. -- Прищо) 

адитант, крильбви тбто повідат, же Петро нич пе хбче, лем сто палиц. 

А кріль сьа зьвідуйи адптанта: ,А йак уважаш, йдквій ма розум 25 -- 

о , Так сьа здайп, же майи добрий рбзум'. -- А йд-ле го заклич Го мі", -- 

р Пішої адитант: -- , Под, Петре, к крільбви, бо тьа жадат". -- Прішоу 

- Петро, а кріль Петра ваклйкау до пишбго покбйу на свкрет. -- , Мій 

коханьй, пбвідж ть мі, дльа чого тьі жадаш сто палиц?4 -- ,Ньай- 

во йасьньійший пане, бо йа майу спільника, што-м му присьігау, же му 

хпі) подаруйу, бо ньа не хбтьї) пустйти ипакшеч. -- ,А пбзнаш тьі 

КЕ го 28 -- ,Побзнам, бо йа сьа добрі на ньбго призера), жебьі-м го пб- 
зна)". -- Кріль кдза) му піти там де бьу, до покбйу п кріль бесьі- 
дуйи до свбйіх паніу, жебкі го шльахтичом вробити, Укорунувати на 
шльахтича. -- ,Йа ту мам дббра г Вельгльовіцах, та Пбтрови пода- 
руйу абусьіме. -- Тай панбве пішли до гербовой капцельарийі, вьши- 

осати му герб шльахетньй, и йдут панбве корунувати ШПдтра на шльах- 
тича. Йдут ф тьх скірньах (што бара скрипльат), Потро сьа найі) 

он наши), пильа столика бпер'сьа и зйспа), -- а паніве йак йшли, скри- 
о пайучи скірньдмп, тай сьа збудиу Петро. Й так сьа руши), т так лбр...). 
Покій бу проферувацьгй запахами, бадйна сьа змішала з запахом, та 

барже чути сирбду. Пайбве повонхдли (почули сирбду): -- »А фе, фо! 
Не. ибжна, не мбжва, жебі бьту шльахтичом такрій пепоріййдивій ! Йакбго 

сирбду нарббиу Іє бан Ландве сьа с тбго покбіу вернули, йдут назад, -- 
кріль также йшо), ос пани сьа стрити) на коритари. Зьвідуїн сьа 

бо ріль:. , Та без мбне-сте корунувйли Пбтра 24 -- Пашбве повідійут: 
- ,Не шбжна го корупувіти на шльахтича, бо бара пепорййдимії. Мк там 

габшли, він сьа підшьа) с крбола, -- так. вь цьбго рюїкло, велики 

рей ошто не дбжна ї льбну приступити," -- Кріль бесьідуйш ло 
0) верийте ва, верийте, ньай и Йа сьа перекбнам", -- При- 

и кріль є с пандни із ПИЗунУзла -ю, чути ййшчо. Кріль повідет: 
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»А. што-ж Йис, Петре, аробиу, же панбве бт тьа фтвікйли с твбйо) ко- 
рунацийоу ? Же -с смрбду наробиу 1« -- ,Нвайасьньійшьй крільу, та | 
папбве за то фтьікали? ДА йа нускі), бо Ша до тепер бьу хлбпом, | 
а видьі) йим, же ньа йдут корупувдти па шльахтича, та йши фстаї | 
ц хлбпство м з головБі цустеу У долину, бо йуж буду шльахтичом. --- | 
Тбудь панбве руками трісли: -- ,Браво! браво! кбже беіти шльахти- ЕС 
чом 14 -- Кріль му тотьї добра храпскьі, шго ма) кріль, Петрбви вапи- 
са) и пдзвау тбто сбло кріль ШПйнтровіце пбдлуї йбго пибна. Пбтро 
дбстау дббра храпокьт на вічаві часві п на свбійш потбиство. Й Пбтро 
сьа ожбпи) ф тіш палацу, тай шії маї дьіти зо жбної, -- а до сповіди 
ходпу до Кракбуа, тот Пйптровіна, до пільокбго бискупа. Йак гибра) 
Пйитровіна, записа) свбйі дббра бискупбви, абмі востало то раз на | | / 
зйусе бискупшчицо). Й бискуп то отримувау.. нні 

Кріль Больйслау биму ріцьір велікій, бо дьаблом нарабльау, а - 
бьу велійкьій чужолбжник. Видьі) ййдну папну налольітньу, дванасто- | 
льчтцьу, сподобала му сьа, післа) козакі), жибкі Й зьімдли и йбму при- | 
вбли, -- й тбту слапнусьу дванастольїітньу зіва) тува). Бискуп Стань» 
сла) сьо довідау, -- да) побликацийу вмлрукувати на крільа, и сам. 
бпскуп побльікацийу поприльіпльа) по нарбживіх каменицьах. Крільойак 
сьа довіда), отпбвів бискупдви: ,Ть до Петровищ нб маш нич; што ти 
Петровіша лиши). Петровіце мбйі«. -- Бйскуп написау до москпускбго 
царйа. Москйускьій царь присудпу бискупови, йак ну Петровйна лишиї 
дестамбитньі. А кріль Больйслау отпійсау до москиуского царіїа, же він 
тбму не вірот, же му Петровіна, бискупбви, запйсаї. -- ,То)дь буду 
віри), же шу записау, йак прп мобйїх бчах буде му записувау«, -- би- 
скупбви Станьіславобви. Русквій царь отписаї до бискупа Стальіодіва, 
йдкьій йпст спір У той справі: -- же тбудкі буде вірпу тім зашисам, 
йак при йбго бчах Петровйна буде зашпсувау бискупбви. Бискуп Ста- 
цьіслау розбслау ф свбйім окребнгу кракбускім по хрестійанах, жебкі сьа 
ввіШЛИ 0 процесиййми, с крижани. Зкішли сьа ї блокупови, -- бйскуп 
во своїйма льудип пішої с процеспйо) до Пйптровіц, на гріб Пйштро- 

віль, што йуж сьім рокі), йак и похованні, а на) п 

йшло. Й бискуп абсо вигра). оолано ес і 

Тоуль кріль ровгцьівау сьа на биоскупа, вікі 

»Вбвмий сой дбуйат нойакі; овороливюои ц ко тльбда 
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стблах, -- де го найдеш, там жебьт'с го варав шабльоу порубау 1є --. 

Лбйтнант пішої з войакйши до зйику. ШПрийшо) лейтиашт до першбго 

костбла під вймвік, котрвій сьа навьіват ,на Скдуцьї:. Біскуп ста) до 

службі ббжой, -- лейтнант вьітьаг шабльу, вьігна) шабльо) рубати би- 

скупа при оутарип. Тай рука зостала У гору, рукоу лейтнант не руши). 

Лейтнант Бога благау, жебмі му Бог дарува), а бискупа це буде обра- 

жа). Руку му Панбіг спустпу; лейтнант пішої с костбла па зймвік до 

крільа п повідат: з Йшет при оутарі, служит службу ббжу. Виптраг йим 

шабльу, хбтьі) йим рубати, - рукоу йши пе рушш)у. Прбсцу йим Бога, 

жебк мі Бог у руцьі да) рух, та бпекупа не буду обража), -- так ві 

Бог руку пустиу п йа тах пришоу)". -- Кріль зббраї са, Увьа) пдлаш, 

пішої до костбла на Скауку, прилетьіу ї бпскупови г оутарбви в вм- 

тьагибно) шабльоу, зйчаї рубати блскупа. Што бттьау з бискупа, то 

назад пришло п прирбело, -- а бискуп отпраульат. Шдбтім кріль крик- 

-ну) на вбіско: ,Йадкьій кавалец одбтну, такьій берте п с костбла ви- 
мітуйте!« -- Кріль руба) на кавільцьї, а войаци кавальцьі в бискупа 

ровносйли шова кбсьцьу). Ф тіх равьі злетьіли сьа пезнаййнь птахи 

овелйкні, -- тОтьі птахві каждьй брау до двьуба кавалец кіла з бискупа 

си ньус перед оутарь и приложпу, бткіль бьіло. Фшітко сьа зросло, 

и бискуп службу божу дослужпу и зараз гмер при оутари. 

Тоудк кріль Больйсла) з'уважа), же сьватбго порубау, -- так 

пішої с Кракбуа кріль Больйсла), што нихто яв зна), де сьа кріль 

пддьі), -- а він пішої) до москнускбго царйа. Гвбшоу до цпсарской 

кухньі, учини сьа ньіньім й там за три рокі ф цисарскі кухни вю- 

слугувау, начиньа мкуУ, вбду носпу, ваміта); а до сповіди ходи) до 

- йидибго ксьйндва до католицкого (пільского). А тот час трийи крільбве 

оввідали вбйну москиускбму царйдви: татареквій кріль, черкисквій и швбц- 

кій. Москйускьй царь бара сьа затурбува), бо зна), же го звойуйут. 
А Больйслау ньімьій Ушитко розуміу; та пішоу Больйслау до того 

 ксьйндза, што сьа до ньбго хбдиу сповіддти. -- ,Ксьйиже проборшчу, 
ппрбшу ознаймити царйбви, жебні сга нич не ббйа), лем жебьі мі дау до 
мбйой моци ушитку коменду, бо йа ййздем Больйсла), пільский кріль, 

- Ййздеж ріцірє. -- Ксьонда піщо) до цірйа, пбві) царібви. Царь увьа) 
бедінтрі) (твіх, што в ним кайут йидну раду) и слугіу и ріціроквій убйор, 
и до кухньі ї Больнславбви. Здраз го ф кухни кріль да) убрати по 
 йиднорйлеку йако ріцірйа. "Тантбть трийи крільбве прийшли до війнь 

- на. Росиййна, -- Больйсла) йак вача) войувати, ввігра), звойува) усьі- 
о трйох кріньі, Москиусквій царь свбйї права ватьйгну) по тих крійах; 
йуж Й Йист чквістБІЙ спбкій, Йак москйусквій царь и Больйола), пільокій . 
ріль, обіддли, росййсквій царь мбвит до Больмолава : »Брітку, ТЕі мепе 

так оціли), - о ЗОВ били ньа войували, а ть Йіх овойувау. "Тепер ТЕ 



поем сой ввібер с тьх трйох крайі), котрій ти сьа оподббят и будеш крі- | 
льом, а йак тобі треба буде на пбміч, то йа тобі піду, а Йак мі треба, 
то ті мі підеш". -- Кріль Больйслау тварит до царі: ,Йа вич от 
тебе не жадан, лен жебкіс мі голбуу стьа), -- бо йа сьватбго порубау - 
мечом, тай йа од меча мам гнути". -- Москй)сквій царь бесьідуйн до 
Больнсліава: ,0, брате, за таке дббро жебві йа тббі голбуу стинау 2" -- 

" Больйсла) гварит: ,дА йак ть мі не збтнеш, то йа тобі збтну". -- 
Фстаї Больйсла) на нбгьі, витьаг шабльу на царйа, -- та рад-не-рад 
москиускьій царь ввтьйгнуу свбйу шабльу и Больиславбви голбуу 
стьау. -- Так сьа пільсквій кріль остатньій скіньчи). хі 

Зап. від 74 дїтнього старушка Илї або в Полянах, Короонаковкого пов. 
1900 р. О. Роздольський, 5 . 

193. Сьватий Щепановокий. і 
- 

Йак сьвітого біскупа Шчепановского вабивали, то він прокльив 
польски войско і воно сховало сьі до йіднойі гори ві сьвітим Віцлавом. 
Допіро йак то войско вийди с тойі гори, фтоди нанбво пофстани Польшча. | 

Зап. в Буську, пов. Камінка Струм. О. Деревянка. 

но Фо фено Фо 
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194. Про вічного Збида. 

А. То як ішов Сус Христос па роспятє і як ніс христа на собі, | 
тей як був змучив сі, і став сибі під хатою їдного Жида спочивати, А 
той Жид вийшов з теї хати тей сказав до Суса: , Йди, йди, ни стій під. 
мею хатою". А Сус Христос подивив сї на него тей кажи: , Від ни- і 
нішиого дня ти, Жиди, будиш вічно ходив до страшного суду". І варав 
вийшла с хати Жидівка того Жида тей кажи до Суса: ,НІ, чогости | 
став , Йди далі бук'. | - З сім 

А Сус Христос до неї также сказав: ,І ти також будиш вічно х0- | 
дити то тім сьвітіє і пішов спбі далі. І від тоді то стали заклинати сі 

од »далі-бук", а то гріх так казати. Тей зарас.по воскресеню Суса Хри- 
ста як пішов той Жид і Жидівка сьвітани, то ходят до нині по сьвіті 
і пи мают нігде жадного пристановиска. Шо прийде до села, то муси 
йти до другого. Али вони разом гобидвоє ни ходят. Жид осібно, а Жи- 

| дівка осібно. Тілько раз на сто літ вдибаю-ці і поговорєт трохи тей 
й знов мусят росходити сі. є 
і 

Зап. в Теребіпю. Камінецького пов. від М. Шмуля А. Веретельник. 

ч 

Паралелі: Кедегомізкі, лід Біаїогизкі, Т. І. Ч. 1145. | за 

195. вічний кад 

цати, то віп ішов шопри вдну жидівську хату і хотів таж: відноч 
Жид вибіг ів хати тай трутив Ісуса тай каже: Їди, іди, чого ст! 

мойов хатов, -- А Ісус каже вну на то: Будеш з же ти від тепер. 



"м 

доньки Ести, а вона встала з гробу тай каже: Ти певірний тату! Не- 

вірний єсь Богу, невірний і міні, пе варт єсь плакати ша моїм гробі! 

-- А він'плакав на єї гробі, жалував, що єму Бог забрав дошцьку таку 

молоденьку. То від тогди він вічно ходит. Як шісяць у остатній квадрі, 

то він сивіє і робит ся старий-старий, а як місяць шовий цастане, то 

він внов молодий, здоровий, білявий, підтяте волосє. Кажут, що кілька 

літ тому був і в нашім краю. 

ЗКптє і Слово, 1891, П, ст. 180. 

Паралелі. Жидь вічньй родомв пав Іерусалима. Вторьгі накладь. 
-Коломвія, 1894. Черенками п накладомь М. Блоуса. Ст. 1--90. 

| 196. Невмирущий 9бид. 

В. То такий Жид був: Як Христа мучили і вели вже розпипати, 

а Христос надійшов з хрестом і хотів троха оперти ся о єго хату, спо- 

о чито, а він крикнув: , Іди геть! Іди геть!" А Христос обернув ся тай 

сказав йому: ,Я піду, але Й ти йди і ходи по сьвіті аж до страшного 

суду". То він і доси ходить. Десь недавно -- говорять люде -- виділи 

його в наших сторонах. Але його тяжко пізнати, бо він на старім мі- 
-сяці старий-старий, а на йовім місяці знов відмолоджуєть ся. 

-7 | (Етногр. Збірник. Т. У. Ст. 911. 

197. Цар Олександер, що вимазав сьвяте 
слово з церковних юниг. 

сьпівали, шо з вісшого буде нисший, а з писшого буде вісший. Цар 
Олександер. на се каже: То не може бути, шоби від мене був хто віс- 

ший, а я аби був нисший! -- Свещенники кажут, шо то так 6 ушисашо 
в книгах, Цар Олександер прийшов і вімазав се в кииг, а ангіль прий: 

шов тай написав знов се золотими буквами, шо так має бути. По службі. 
ішли до дому. 8 дому загадав йти до купелю і сказав олугам 

запрячі. копї і поїхали ло вупелю. І прийшли ії розбирав одіж із себе 

лав коло води і як щар Олексвндер купав си, апгіль прийшов і єго 
вв на зи сів па а поїздь, фіржен обіврів си і на шо се цар 

Раз прийшов цар Олександер до церкви і почув як сьвещенники. 

пор ЯРИ 

ьо 

У 
Кк х 



дра на троп. Той-в'купцеля виходит, а одежі нена; а він вапросив в | 
жінки, бідної одовиці сорочки. Жінка дала сорочку, а він пішов до до- | 
му і від лому пішов до налаців. А там ше пустили, скавали: Шо ти за 
оден? -- Я є цар Олександер. -- Наш цар Олександер на троні. 
І ввели і нагпали. Віш пішов селами і так бідував три роки, а ва то, 
шо віп вимазав з книг церковних слово боже. Він назад вернув си до 
свого палапу, тай питає си, ци то він тут був царем: Олександрем? - о 
Стій ти тут, а ми Йдемо питати сп. -- Увійшли в палату і кажут, що | 
тут є такий і признаєт си, шо був царем Олаксандрем. Коли він є ту» 
обиийте єго і обберіт у файпу одіж, і дайте єму злотний перстінь іве- 
діт суда.-- Уши увели, а ангіль, шо зібрав єго одіж, сказав єго постави- 
ти коло себе з лівого боку, сказав увести єго жону, і сказав: Пізна- 
вай свого чоловіка! -- А вона дивит си тай пе може пізнати. -- Ан- | 
гіль каже: бго Бог покарав тай помплував за тото, шо вія вимазав: 
слово боже з книг церковних. Той ангіль каже єму: Панетай,. абес 
більше не согрішав! -- Ї пішов, а він вістав си назад так зцарен 
Олександрем, єк був. есязаріни оо ди 

йово го о. он 

Паралелі: Гнатюк, Легенди з Хітарського вбірника. Ст. 20--27. 
-- Оезіегіеу, Сезіа Вотапогаш. (т. 360--366 і 799. Ч. 59. -- 
Рудченко, Народ. южпор. сказки. Т. П. Ч. 36. -- Сборникь матеріа- 
ловь д.'описан. Кавк. Т. ХУШІ, 3. Ст. 194. -- Чубинський, Трудь. Т. 
П. Ст. 628 і 637. -- Ровпнекій, Рус. народ. сказки. Т. ГУ. Ч. 45. 
Сізлемкі, Ктакоміасу. Т. І. Ч. 98. -- Коїреге, Іад. Т. ХУ. Ч. 
і 71. -- Среіспотузкі, Рохуїебсі і ороміадапіа Тайоме 2 оКоїс Ргга 
зпу8га. Т. І. Ст. 954. -- Коїреге, КгаКколузкіеб. Т. БУ. Ст. 102--10 
«ло Магодорізпу 5рогпік. Т. ш. "От, 103. -- Атсрії є -зіам. Рійоїо! іе 
1 ХУП, Ст. 579. 

- 

думку, шчобії сьио пітопойти п І свійшої й 

двір. і овйсну) ) мізьільний палец, а злий приходит і 

ти хочеш? - ме дай ми котел грбшої то ти сь дао 

5 «тк Гонка, пах 



панови, котвбл грошей, а пан пітиисду сьш, а по зроби) контрахту, колії 

ото мае "Узьйти. Ходиу злий дух через йакийсь чис, а йак ну ськ нау- 

 жймило, то прийшб) по запісану лушу. А Повітбвич вітповіддйс: Зроби 

о оми тих три річи, то йа тобі скажу, то мцьп вбзьнош, а йак по зробиш, 

| то мньи не вбзьхош. Йедау річ: Шереверні туту висбку гору, шчо на 

нньі йе на шчбубі шостаулеций хрест; де тота висбка гора, аб буу 

орімний пльац. А друге: На тьім пльацу посьій хак, а с тбго шаку аби 

зва йедбп рік впріс великий льіс; а трете: Абис сьп скупа) У мійсьцьі 

оводі. -- Ї нальльйй Ї війску воді, дле сьвиченоїї, а злий дух йак скб- 

счау У туту вбду тай сьи попаршу і с тбіїї алости йак йогб ухбишу і цьіс 

«Ббжа і притиснула до сббе йегб і Повітбвича і злого духа шче гірше 

шили У новив» аби зно і буде висьі) до кіньцьй сьвіта, 

 повіта. 

ма. панулеЗ Ото 190-- 197. 

199. Дяю-мувина. 

Був сибі іден дяк грішник, бо він ходив до чужих молодиць. Али 

Бог їму ни міг того стирпіти і таки покарав їго. А він був ше музика, 

вмів на скрипці добре грати. От їдного разу в почи сидит він в їдної 
і олодиці тей грає її на скрипку, аж тут входи до хати якийсБ пан тей 
роси го, шоб ішов грати до него на баль. Тей мій дяк вийшов, Сів 
таном до карити тей поїхали. Аж приїхали до ліса, а там виликий 

; Тей як зобачили що стали просяти, шоб віці їм заграв. Дали 

мала. надходити північ, вопи перестали талщю- 

трільбу, тей кажут, шоби віп стріляв до вікна. 
у дорос то люфою обириули до ного, 2. хожек 

ото.) повітьу аш під небеса; а звітти хтьіу його кйпути аж У пдкло. 
(Ж йак го підньіс, а він зачпу сьпівіали поранну утреньу. Зьійшла Матка 

 шопеклдй, шчо злрй дух вітскочну. І Матка Ббжа відьійшла, а його ли- | 

Зап. -в цьвітни 1897 р. від Тимка Гринишиного в Пужпиках, Бучацького " 

Паралелі: коїрег, Рогпайзкіе. Т. УП. Ст. 166 - 167, -- 7Рріог 

і пішли до палацу, а там цовно полів і панїв і всї в чорно 



А М ЗР 

рап їму тече кров; тей дяк як то аобачив, впав на землю бив пазняти, 
і прибудив сі аж ца другий дець рано. Тей він диви-ці, а він сиди 
па куппиї в очпреті, а коло него те, що він вчера їв, спклипі і кіноке 
лайно, а замість гроший чиринпки. І від тоді більше вже ни ходив дя 
по чужих молодицях, / 

Зап. в Сільци Б. від М. Шмуля 1900 р- А. Беретелання; 

Паралелі: Драгоманов, Малор. преданія. Ст. Ран є 19--90.. 
-- Чубишський, Труд. І. Ст. 186 ії 190.-- Рудченко, Народи. южнор. 
сказки, І. Ст. 74--77. -- Грінченко, Зтногр. Матеріали. Т. П. Ст. 
57-08. -- Кедегоуузкі, Іл Ріаїогизкі. Т. І. Ст. 18--19. -- Черни- 
пов о уб. В'бдомости, 1854, ч. 17. -- Мохмо5іеїзкі, Ід мктаїйзкі, пе 
Й. Ст. 38--41. с 

200. Записав чортови душу і не пішов 

Буу Ї одньім спльі бідний чоловік і ма) кількдро дьітий, а жінку 

лидішчо. У жди спбсьіб ни міг собі ньійдкойі. ради дати. Ни доугео 

памисьльувау сьш, вибирайн сь у дорбгу шукати шчасьтьа, І ширихф: 
дит чирив оден гостінеп, чириз роздорбжи і вдибайш ськ з однім пан- 

кби. Наздоровиу дну, і питайпосьш той пацок; ного зіпоцаєрю В А 

земльу цанок той і вікотійй дбовть аблота, аіста З тан й йпау 
Ж 
г 

З віттворило -- і дайш. тбиу бідному. І кажи йиху так: Майн 
; дорббок, а за , пйпдисьйть, льітойа: прийду і Ії буду тоб 4 

(з слі); йак миньі вітповіш, то душі твоїй ввістани ри тоб: 

В то возьму йі с соббйу. Вприуї бідний той до дб у і ва ічиші 

» лецьки розиножувати свойй господарство так, 
З ких богачом, І ни робит ньіц йичого, лиш 

х кужиу, слвом "ота Ова побджати 
б 

ТА 
"рію 

Ж 
а 



- ниту. Кажи: Йа вашим гбсьтьом ни булу пьіц на ппришкодьі, тьілько 

собі кбло ваших двирий буду сидьіги цьілу пьіч. Ї господар му на тбйш 

овьівволпу. Наколії подорбжний засьі) ца свойй станбвишчи, приходит 

і тісьть (по душу). Пукайн до лвиріїй і питдайцоськ: Чи спиш газдо? --. 

А тої подорбжний, котрий сидьі) кбло двирійй, вітповідайи: Ньї, йа ши 

"епйу. -- А він кажи тої пандк: Ну будем говорійги деуйать пійтань, -- 

Ж подорбжний кажи: Мджши вачинати. -- Ї нитайи сьш той, кажи: Шчо 
йп йпдбн? -- Той вітповідайп, кажи: Йидби так йак цьіц. -- А він 

питайп сьш: А шчо йп два? -- Той кажи: Два хлбицьі то йп дббра 

7 оконпаньійа (а Газда спит, ньіц ни знайнп). -- Питайи сьп дальі: Шчо 

йи три? - А він кажи: Три хлбпцьі дббри біп. -- Питайи йиго: Шачо 

йн штири? -- А він кажи: Штирп коблесьі, дбброй віз. -- Питайш йн- 
го: Шчо йн пйить? -- Той кажи: Пйшть дьівбк, то йп свої вичирни- 

цьїі. -- Питайп йлго: ПШІчо йи шісьть? -- А він кажи: Шісьть воль) 
йп свій плуг. -- Питайп йпго: ШІчо йи сьім? -- Кажи, жи сьім хлбп- 

цьіу, то йи свойа вінад. -- Питайш йиго : Шчо йи вісьім? -- А віп ка- 
жи, шчо вісьім оборбгії, то йш свій хльіб. -- Шитайи йпгб: Шчо йи 
дбуйнть ? -- А він кіжи: Йа дпуййтий днгел віт Бога, а ти, чбрти, 
шчизай гет. -- Наколи господар Устаї, ньі подорбжного, ньі гбсьтьи 

оз і луша йиго. 

Зап. від Ник. Данковича, в вересни 1895 р. в Пужниках, Бучацького цов. 

паралелі Рудченко, Народнья южнорусскія сказки, Т. П. 
В -Убогий чоловік и чорт. -- Драгонановь, Малорусскія пародивя п 
-нія и разсказьш Ст. 56. Иазбавленів запродашиаго чорту. -- Грінчешко, | 
 Зтногр. Матеріаль. Т. П. Ст. 65--66. Там указані також паралелі до 
ріжних мотивів про продаж душі чортови, -- Романовь, В'блорус. Дорі 
никь. Т. 1. Ст. 59. Ч. 40. Ст. 89-84. Ч. 46. Ст. 912--913. 
Манжура, Сказки. Ст. 128. 

духови. 

СТР Бу йіден швегі, бідний, і він пішбу до льіса і вирубау сибі бе- 
1 есб 5 туйу. березу, а але влий дух вихбдит з льіса. Сьіу па бербгу 

.ти несбш суху бербау, нашо ти йі врубау 2" -- А вій 
ісийчим. -- І швец так Йигб тьйгне бідачйско дорбго) 
зу) 

їть миль тьйшко нести, але ще й паш сьіли па бе» з 

з Мілош м 



мицьі сьі, то йа тибі подаруйу тото. Дам ти гроші нибго і ни.будиш 
бідну, на цалий рік" . А він, були деуйатеро душ, і Усьі дбуйатеро душ. 
записйу. І тоди каже: ,Йа за рік прийду по тебе, -- жибись сьі ни 
відпирау, жи ши підиш! -- Але той с тбії тьїхи великойі, жи йіну 
льісийчій дау грбші, (віп сибі дума), жи то льісийчій) прийшфу до жін- 
ки й каже: , Шо йа зробйу, -- Йа сьі пітписау льісничому, жи йа йиго 
буду Уже". А вона каже: » Ну, та най тан! Колись добрі гроші Узьпу, 
то ми підби та й будем робили", Але каже: ,Ми не будемо У льісни- 
«чого цьі робили, цьі пьіц. но так будем". -- Маїу дьіучину, мала сьім 
льі і луже міла читати файно, побожпо, Ббгу сьі молила. І Ісус Хри- 
стбе прийшбу до нейі і сьвітий Николай і каже (так Ісус Христбс ка- 
заї): ,Йак він прийди по вас, то йак тато будб робиу чоботи, то аби 
ни Устава) ві стільцьй, покп йа ни скажу". Допіру зьну швец, рббит 
чоботи з вечира дуже дбуго, -- прихбдит влой дух по него і каже: ,Но, . 
збирай сьі, -- а-він сьі називау Га)рпло -- бо ми Уже будби йшли". 
-- ,Ой, йа майу -- каже -- чбботи доробійті бо йа з бідних рук 
жийу, то не мбжу так живо покинути, -- бо дьіти малі, жінка -- кае 
слаба, том не годен покйшути, бо треба заробити на дорбуу..." -- здо 
йа тибі -- кде -- дам форшпан, ми пойідех, ни треба ти грбшіч снами 

так злий дух пові), -- А сьвітій Николай кде до дьі)чини: ,Йак він «о 
Устане, то най той влий дух сьідайн, -- 10 він його заклине5. І каже 
той швец, -- той швец дбуго роби) чоботи, тбму сьі Укучило стоййти; | 
йак швец стаї забирати сьі Ужа йти, а злий дух на столец, на йиго міс- 
це. І каже швец: ,Ну, та Уставайно уже, ходьін!З -- ,дАле миньі сьі 
--кйе -- вдайй, шо йа уже камідьом шо уже не гбден устати... Тьйшко 
ми сидьіти і тьйшко Узтіти". -- А Ісус Христбс стойду з (боку, а - со 

злий дух ни знау. -- А Уже й кури пійут, а він сьі квашит:. - б 
стй ньі, -- каже -- Гаурйло, бо йа Уже йду..З А Га)рйло пе б 
пбти не пушчу, цбки йшгбмосьць не прийдут. Будеш внау, шо робітники 
коштуйут" -- жи він тілько робітникі) брау. Але старшій брат нисб 8 
дзвіцбк У перед і хрест, тай задавовйу коло порога. Злий дух 'бісьцьау 
скрінку туйу, жи ши)уцьі тримайут, уже дуна), шо то йітОзосьць шли, 
-- але кае: ,У тббе, шбуче, вакльйте місце йш. Повериї шиньі гроші 
тійі, ЖИ йа таб да), йа тибе ни хбчу внали..." Али швещ каже: зи 

бідний, дьіти ибйу, тіже менб -- ків -- шила она багіло, ко 
йа йіх дарно. лишиу, -- сплати мицьі" -- кае. зЙа тибі -- кде ди 

сплачу, але ше на рік цітпиші сьі" -- ше хтьі) ца рік прібувати, шо 
віп в ним вробит. ,Г на ти купу гроші, "шо ньі пусті є Кае: ,Давай | 
мильї найбільше гроші, то йа тьі пушчу". Той влий дух насішау йіму 
гроші мибго --: ,Ото -- о кіже -- овен Уже на. пани рік, но ньі 

Уа са ЗУ кабіна 



є пусті. А дьіучина пішла до ксьбидва, лати вийти, жиби йіфидсьць | 
о йшли живо с кропилох. Ксьонда с кропілон, -- швец прбсит злийдуха, 

з Дай ни ше -- кде, -- ше більше грбші, то зара підоше. -- Насу-! 

- нау гроші. багато, але сьі дівит: їже йдут ксьондз с крони А він 

Бі прбсит, кае: ,Пустії ньі. Аіїї, -- кйе - пусти цьі, бо йа Уже на | 

, короткій гл вішу, бо йа сьі тут ростбильу... Але са Николай 

дьі)чиньі скавй): ,Йли, кажі, най си Уже йде, -- дббри, жи грбші 
одаї, то ни будити бідили". Йімсмосьць до хати, а злий лух с хдти-: 

оУтьік, Тій кажи дьіучина : зВидптп, шо то Бог допоматайн". 

Але уже рік вийшо), -- приходит злий дух впоу по нбго, Ни йде 

до хати, "но ста) під вікибм, бо -- каже --- зі двбру то він живо 

і -Утьікне. -Швец рббит чоботи, видит ша стільци, робит чбботи, -- а: 

- - овлий дух прихддит під вікно і кличе його: ,Гаурпло, абпрай сьі!є -- 

- Гаїурйло пп Гаурйло, йа сьі ни буду абирау, бо йа старий, пи гбдипім 
іти Ужеч. -- , Лос гроші -- каже -- гбдии бу) брати, а йтис ши гб- 
дин! ---, Стій, стій -- каже -- під вікибм, йа сьі буду збирач. Тай 

- йак ста) 5 вікньі, так стойіт, закаменьі). Тай каже до пео: , Но, і іп 

підп 29 -- ПІвец каже до нео: , Стій, стій трохи ше, бо майу роботу". 
Тпичасби дьіти сьі збиралут, ану, узьну швец збирати сьїі, а дьіучина 
пішла до ксьбидва. Але дьіучина пішла до йітомбсьцьа, жиби йшли с 
крошілом, пшокропйги місце тбіш. -- ,Ой, йакий ти, -- кде -- ? шбуче 
диуний, -- йа сам буду тьікаї, но яньи -- каже -- пусти" -- ,На- 

- 

осйпо ни -- каже -- гроші, то підеш". -- ,Йакже йа -- каже -- тибі 

отрбші дам, коли ти гадайиш церкоу будовати.. Та бо йа тибб купи) -- 

икао цоза гконьйй 1є -- зб, то ти -- дао - коли ноу пхаоаі Тбго 

о Убзьми. Йдут тевоиО с кропилом гі Й тьі кажу, )Утьікайї йак най- 

| ббрше, "но ни ше дай грдші, бо уже ксьондз йдут.." Злий дух тбйи 
учу), тай У нбги, полбтьіу з вітрами. Тоді прихбдит ксьопдя до хі: 
ти --: ,Ну, шож ти, -- кае -- Гаурило зроби) 24. -- ,Та бо йа, прб- 
і йіхожбокцьку - У ке - йа сьі одно ВлиЙдУдОВи ше па рік. Дайй 

же буду церко) будобі, то йа с тбго вийду", у 
. Швец рік вибуї, -- прихддит по него влий дух Тий дьіучина 

а з Тйлу, уже типер підемо, -- семольїтна дьіучина -- колії тої 

снйчій сьі так шУпелбсиу, то мусихо йти... 4 Прихд; дит злий дух, ло хі- 

9 "Но, збирій сьі, Гаурйло є Гау рило кйну) чбботи, йде У сьіпк, 

дбуйать, дбуйать душ. Вийшли У сад, -- тах дужо слиукії йи. 

ец зажьилува) ва сли ками тай узьму трісти, але такбйі швош СоЙЛИ 

и, жиби слиуку потрис, -- потелепау, тай (ци Упдла ни йідні. 

Бо до хво с - Йак надоруше доот сливік, зар йа йшо)", . Йдо | 



сти ужеє. -- ,Але ти -- кд6 -- мпнеб ни будпщ ньігди зачипау 24 За- 
о чинійи гриміти. -- ,А, -- каже -- гринйт, а ше й -- каже -- ксьонда 
йде, -- пускай ньі -- кае -- йак найборше 15 -- , Бо то -- кае -- йа 

о кйе: ,Гдту, пусьтьіт, най сп летйт, жпби мп го -- каже -- ньігди ни ви- | 

сті льуди ВндУмаИю коли йа квіти ни майу!" -- ,Напиший -- кае -- 

. 

влий дух до слиуки, злапау тай трисб. Чілиу сьі слиуки, потріс, аж 
листьи облбтьіло. -- ,Ош то,. швуке». тобі будб У мени дббри: йа буду" 
- нбцнийім -- буду роб, а ти 'но будеш сибі спацирувау іна Унерлі 
будиш чбботи роби)...«-Але йак злий дух уУчіпиу сьі олиуки, тай Уже 
сьі ши, годип віччіпити. "Тай каже: » Гаурило, пусті ниві віт слйуки, на 
ти гроші і тійі твойі квіти, -- аш три квіти Уже ма) -- бо ло лньіхто 
с тоббду пе вийшої на лад і не вийдеч. -- Уві) Гаурйло тійі квіти, 
зачинайи дерти йіх --: ,Кинь, Гаурило; квіти на абмльує -- а те сто- - 
йау коло слиуки, сьватий нн го так закамінуваї --: ,Ци У тебе, 

За М / 7 о . ' " хо з , 

Гаурїло, такб місци, жи Йа сьі не гбдеп поступити аньі крок? На ти 
гроші 1 пусти ньі, жиби йа летьіу У свій край". Гаурило подер квіти, 
кицу) на збильу, а дьіучьй семольітне кде: , Тілько, тату, майте грб- 
ші, а тих квіті) пи запалитб Є -- Уже жкХилуваї тато -сьприйк Узьйти"- 
запалити квіти, -- ,Возьміт за крейцар сьирнйк тай вапалкіт". Узьнї 
Швец квіти, запалиу --: ,А то, -- кав -- швуче, ти ше мудрійший по- є 
над уусьі, -- так злий дух повії -- досить йа мудрий, але ти мудрій- 
ший". Дивить сьі злий дух: уже ксьондв. ідут до шеуцьй по чоботи. -- 
»Жиби йа буу вна), шо ксьонда с ше) цьбна компануйн, то йабим буу од 
тебб до бербзи пришньшу У льїісьі. Колис квіти подер, то хоць мене пу- 

камінь майу возйти, чекай, ше тоббу булу камінь возйу.. З А дьіїчина " 

дьіли Уже, бо він дуже врадлівий. Може грін Ударити У нйшу слпуку || 
і йигб забіти, то паскудне місці... Але сьвалий Николай кдае: ,Йди по 

шило, дббре го сколи, жиби хрешченого сьі ньіїди не чіпау. Бо то -- 

кде -- Йа тілько льудий майу піт сво) рукої, йа ними Ньід ни роблеу, 

'но каміньп вбжу, але шлами ни шпитайу.." Вийшоу швец, йак то 

шпйтну) шилом, аж му з него мази натеклб тілько, жи ни можна було. 

перейти тамту да. -- ,Випусти тамті душі, жи найни, -- так швецо-- | 

ташті ль)ди, то ти Усьо подаруйу ". А злий дух кде: ,Де йа ножу там ЗМ 

на памцьнть". -- Пустії ми йідну руку, то йа ти: націшу,: аж не зиб- А 

жеш йіх годувати", Увьпу швец, пустйу ну йідну руку: ащо тілько. на- 

писау квітії, жи, на подвірп ши могло сьі ульісти душ. Йак пусти) сьі 

влий дух утьікати, аж не могло Уочми Увдріти, куда він летит. Полетьк) | 

злий дух, повишуєскіу, де що було, де ще йакі. були. -- Ото -- кйе - 

швец мудрий, тілький маййток йа на), і швец У мени відобра), а йа 

тепер бідадка. Гей, -- то кде тогді -- що  йа тепдр - -- фе -- буду 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК Т. ХП. ев с т 



оо 

гробл) 2 Уже сьі рідит тих своїх, компаньістих. -- »8 То -- кйе -- 

"тос си тепер вроблу, -- мусиш сам каміцьи возити". Йідб влий дух пог 

я камінь, -- вачинайн гриміти. Гріх удари), влийлуха забі), і каміцьй пи 

привіз. -- ,Ото -- кае -- йа шчісьтьа ши мійу ньіцу шьі дьіто мой 

ни майут чим працьувати і булут бідпти, поки сьвіта станеч, - У же 

о Уова., Х .- 
я 

Зап. від Кароля. Мазурчика в Плетеначох, Перемишлянського пов. 1897 р. 

0. Роздольський. 

"Паралелі: Аванасьевь, Народ. рус. легендь. Ст. 53--71 (три 
варіянти). -- Етнограф. Збірник. Т. І. 3. Ст. 90--92. -- Драгоманов», 
Малор. преданія. Ст. 120--123. . 

202. Чк піяк висвободив грішні душіїі. 

Записаї сьа йпден пан до Фармазйньіу. Г йуш прийшоу тот час, 
жи майут го брати. Али бьу йпден пиййк. Напи) сьа, а тот пап увій- 
шбу такій до кбршик, сьі і думат. А віп сьа пьтат: А ть ЧО такБій 
суннбій 2 -- Ей, шчб ть меньі У тьім порадиш! Заутра майу до пекла 
йти. -- Дай мп на горіуку, ба за тьа піду. -- Тот дау му грбший 
шчось, купи горіукм і прийшо) тот час, другьй день, йак пан ма) 

йти: Ну, ході, йа си найау за себе. І Указаї того пийака і Уни Узьа- 
лій го. Завелй го там і повідадйут: Нич не майиш робити, хіба піт. тьі- 
ми. пйатьма кітлами класти огень, жебьі це гас пйколи, йак ньіч так 
день. -- Ба, горіїкьі ми постардти. -- Уни принбсли му бочку горі)- 

ок. Він попу, ппу і ввішоу Усьу. А Уни дбсь сьа поросходйли по сьві-: 
тах тотБі зльі, горі)кьт нема, думат. си: ПІчб йа буду ту палити, кой 
не внайу, шчб ту йн? Йдй сьа подйуйу. -- А Упо бкіли душі. Він по: 
ороскривау, Усьо полетьіло, бо може так Бог дау. Тотві прийшли: А шчд 

ТБ зробіу ? -- А шчджбьм зроби) ? Нич! Ни стало ми горікьі, том 
з Усьб хотьїу потербти | -- Гадайут вонй собі: ПІчб в сим робити? Хоць 

оби бь. шче бьа шчо приабирало йакріх душ, він шче бьг ввіпустпу. "Увьалії, 

2 вбівели го і пХит черес поріг: Рупай вітти! 

у; Зап, в лютім, 1899 р.у куп Отаросамбірського пов. від Гриця Оліщака 

Терлецького. 

| Паралелі: Мапжура, Сказки. Ст. 55--517. 



203. Яю стрілець убив чорта. 

А. Би) йиден такій, жи хотьії абьі бьіу добрьми отрільцьби, али ни 
ліг нич Убити. Хтось йому ловорожа) : Оббсь сьа сповідау і бес сховаї | 
сп тотб причастійа у рот під йаввік, бес ввійшоу У льіс; там йп на | 
буцьі ввіріваньій ббраз: ШПрисьвита Дьїва, вкірізали настухві на буцьі. З 
Там тотб завертиш і у тотб стрілиш. Шчо хоч, то забйшш пбтьім. Йак | 
стріли) У тотб, йак зайшла крої течі, лідво утьік; і настрашпу сьа 
с тбго і Уже му не дуже дббри йп, Ідб ії йуж му сьа перед вбчи пхайи 
Усьйка зьвірипа: І лйск і вбуцьщ і медведьі і зайацьі і шчо йп, йака 
птйцьа на сьвітьі така діїка. Али він прийшбу до- йшдиого піна і стаї . 
за стрільцьа. Йииб ввійде на оббру, йуж йй шчо доокбла ньбго бити, 
Увідьіу пан: Йа такбго стрільцьй не хбчу, йди ть собі, тві не Йи пбу- 
пьій. Йидикім словом" йпдебв го так пан вітправиу і другьшй і третьтії 
само. Він сьа твердо покайаї, жаль йону, йаке аробі)- ї хоче сьа іти 
сповідйти зась. Вкійшоу до спбвіди, почау, повідати, йак то йи,. йак о 
зробиу; не хбчи му ксьпндаз дати розгрішеньа. Він пішдбу ло другого, 
такій не хбче. Нішбу до біскупа, такій не хбче. Іде дорбгої, такой Й 
сьа вальат зьвірпна попіл ногь,, дли він не хбче бити. Прийшоу до ко- 
вальй і сьі). А ковіль йому повідат: Чб тв таквій сумнаій? -- Так і так | 
йим зробту, роспові), цьілбд Усьо йак беіло с кінцьй. -- Ковйль мбвит» Йа 
тобі заудам покуту. Узьаї обруч жельївиБій, шчо нау цаль заугрупшкиї | З 

і сковйу му на шийі: Ідй, йак сьа тот обруч урве і тмосьа спокуту- | 
йшш. Ї він ході, ходпу -- дбуго, йли вБійшо) - ї сльіс, сві): спона 

пецька і свідйт; а гризжт тахб, захидрило сьа, жи сьвіта не відно. А 

біла. -- пек йі -- с скалі Усе ввібігне, вешне гону -- ньїбьі на грім 
-- і охбват сьа, жи не боййт сьа грбну. А віц тото дівит сьа, тай спо 

лумат ї голові: "Тьфу, пек ти, публьїко, та шче Й тБі си 8 вбне ськіх 

уйнош, та "вьшинаш Го у? Знвау фузьійу с плеча, ввішіриу си У ньбго, 

вопо ішб підньоло хвіст, йак ввійшло с скалбі, а тот піттьах курок, й 

праск! а вон сьа розьільльйло на мазь. Обруч сьа урвау с шийі ії Пан 

Біг йому вітпустйу гріхьі, дльатого жи грім ни міг забити, а він засл; У 

Зап. в лютім, 1899 р у Мшанци, отаросамбірського пов, вік Вреде Р 

щако, Терлецького. 

х 

204. хво пррнни стрільця. 
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а стрілець той вистрілить і диви ся, пійшов кілька кроків і підносить 

то мана то хиба, то кУррта то а що пишого... - Як котрий пан 

жив. А на охоті от диви ся десь якийсь стрілить і то це влучить, пе 

вцілить, десь котрий чекає, чекає, аж шадбіжить звіршна, стрілить то 

лучить ся, що часох забє. А той стрілець ледви "стане -- ого пічо не 

видно -- вложив ся, вицілив, пішла лупа і диви ся -- є! І знову так, 

З знову: так уложив ся і: влучіть 2- іо пе хибне -- хоч дичини і за- 

- (вирцем на очи не впдить -- а він знай стрілить і забє! Диво дившоє! 

За стрільця того панови давали - села зі всім добром і з'людьни, 

цан еВ другого підданого на нах Молодий -- бистре око -- і 

день в день лучав до ціли; та що з того? Бувало ходить по цілих 

днях, тай в нічим вертав до двора. Тож то набрав прочуханів від пана, 

та що винен він: звірини нема, як би ніколи на світі й не було. Чор- 
а година та світ був молодому стрільцеви! -- От гадає, думає -- аж 

нарешті каже до себе: ,Піду до старого стрільця, най мя навчит, як 
р нав бути!Є Проходит. Старий стрілець каже: ,Та навчу тя. -- Іди, 

ав під язиком. -- ПЦійшов до сповіди, приступає до причастя; взяв 

п пчасте, но йо в споживає, під зенкомі заховав і ою до стероце 

їс.- пи взяв ери стрільбу,. привявав до дерева і каже: вложи ся 

ве пка б і сам Спаситель з розложеними "руками. Не виотрищии по 

еш дичини влучати" -- повідає старий стрілець. -- Не стрілив і пе 
щастя: Боли повстав з бен зобачив па дереві висмаленний 

Драгоманов», -Малор. предація. СА 
ТЯ -- Харьков. Сборникь. ", П, Ст, 87; т. 

ово. Т. ТІЇ. Ст. 180. 1. ПІ, Ст. 918 і 319. 

висповідай ся, а як дадуть "тобі причастє, абись не.поживав, по захо- 

- Той зложив ся, але дивить ся, на дереві де платина, яспість 

на землю і кричить: зНе буду стріляти до Христа..." » То це 

вки, прі І. Се 19-90. че Бернат пов 

гр. оборникь, 1, І. Ст. 990, ч. 2, 3, 5. -- 5 і 
оз (Садовииковз, казки. и с рід. Са 



205. Убийник власного батька. 

В. Одеп отець мав сина і прігпав єго гет маленьким, що ни мав ще 
б років. І пішов він у далекий край і наяв ся у попа і пас він копі, 
І припіс йому апгел. таке пищало, жи коні підут далеко, він засвище, 
коні прийдут. Раз, як вже вислужив ся, пішов він далеко і був довгі 
літа там і прийшов до свого, сила і припросив ся на ніч і так 'нич ши 
було в дома, лиш одиа жішка. І ліг він до постелі а нею і розчав він | 
з пев согрішити. Приходит ангал: Нб6, каже, то єст твоя рідна мати. | 
-- Ї він тогди зо страху уєтав і ни доночував, пішов в ночи. На дру- 
гу піч у вичері вийшов до коршми, розчали казати люде (а він був і 
стрілець), одеп каже: В "мене їсть медвідь овес, коль ти такий стрі- З 
лець, я тобі заплачу, ти коби єго вбив, кілько хоч, гроший, тілько ти у 
дам.-- | пішов він ід вівсу ночувати, чує, в вівсї шелистит, він острах | 
ся, що сам є і стрілив раз. Засьвітлв собі сьвічку, дивит ся, же то єст | | 
чоловік і тягне в лім єго (аби єго вверг і аби ніхто ни знову І ангил 
приходит: То єст твій рідний отець; кажи, ни будеш мати гріху, щось | 
його забив. -- І пішов він дале. Учинив ся день, збирают ся великі бурі 
і дужи гримит. -- Вій дивит ся -- а чорт (хованиць) лбказує Богу, 
І каже сам до себе: Господи, помігись ми вабити свого вітця, поможи 
ши вабити щи: тоїб (чорта). І єїв собі за корч і що загримит і лусне 
гріш в цього, а він (чорт) б воду. Лиш рав ппристало гриміти, доказує 
він Богу. Стрілив стрілець і забив його. І він сплив па воді. І Господь 
Бог сам ід ньому залів і кажи: Колись ти того вабив, ни будут ни бурі 
виликі -- ходи з0 мнов. Пішов він із Господом Богом і зійшли ангели 
і його взяли до шба. І там він був, де сах захотів. Що хотів сви то. 

йому було. І так ішло в ним дале. 

Зап. в Хітари, Стрийського пов від Івана Хомінця. єм чів 

д06. за гроші -- с душі, за 

У йодньім важку, шчо стойау при нісьтьі, бу висбкий зую шчо 

зва дауших чисьту побудували Турки. 1 У-тих мурах було мнбго. скло- 

цу, а У тих оклоціх стоййли бочкйми гроші. І зібрали сьи раз віщча- 

це і цішлі до тбго вінку і здибали чортьака і просіли його, шчобії 

йім да) тоти Усьї гроші в бочкіми, А він йім кава): Йдьіт до кось- 

цьбха і жобисто забрали, шчо тьілько йо У косьцьбль), , абйото цьіцоше | 

вабули то дьістаното гроші, А ов усьо вабрали і приходьно до окдоцу 

а він йїх питайо: Усьботе зо рани с косьщьола? р 





Народвїй календар. -- В. Житє па віру у сибірських соя. т ра 
ЛТитвипова-Бартош, Весільні обряди і звичаї в Чернигівщині, -- | 
Хв. Вовк, Звістки і листи. -- М. Дикарів, Програма до збираня 
відомостей про громади і збірки єїльської молоді 

Етнольогічні материяли. т. ГУ. Містить: | "| " 
В. Шухевич, Гуцульщипа, ч. І (з ілдюстрациями) . (,  . . ; 

Зоря, письмо літературно-наукове р, ПІ, У, УХІ по 6:00 к. УПІ, ІХ, Хі ХіІпо 
(містить між иньшими етнотрафічні праці Д. Лепкого). | - У 

Жеите і Слово, вістпик літератури, істориї ї фолькдьору, томи 1--ІУ, разом 
Руська. історична бібліотека, т. ХІХ. В праці Ю Целевича про опрашків 

зібрапо також зпачпе число пародиїх переказів і оповідань про опришків. 
Збірник історично-фільософічної секциї, т. І--ІМ.-- М. Грушевського | 

Істория України-Руси гмістить етнографічний огляд українсько- 
руської ліодности в пафдавиїйші чиси) - с 

Збірник фільольогічної секциї, т. П. Розвідки Мих. Драгоманова про 
україиську пародпю словеепість і письменство. Т. І. Містить: Укра- 
їпа в її словеспости.-- Про доконечність досаїду народньої словесности 
в прикарпатській Руси. -- Про науковий дослід русько - українських 
пародиїх пословиць.--- Промова про М. А. Максимовича.-- М. А. Макси- 
мович. бго літературне ісуспільне злачіне. -- Відгук лицарської пое- 
зиї в руських вародніх пісьнях.-- До цитаня про сліди великорусь- 
кого богатирського епоса па Україні (Лист до Ор. Ф. Мільлера). - За- 
мітки про систематичпе виданє творів україпської пародньої сло- 
всепости. Учена -- ек'педиция взахідньо-руську країну.-- Материяли й 
уваги про українську народню словесність (І. Пісьня про здобутє 
Азова. ШІ. Стелька Равін -- козак Гарасим ШІ. До справи про вер- 
теппу комедию ца Україні. ТУ. Песаголовці в українсьчій народній 
словеспости). --Корделія-Замурза Літерату рно-критичяий у ривок. -Дві 
українські іптермедиї початку ХУІЇ ст.- -Найстарші руські драматичні 
сцени. -- Турецькі апекдоти в українській яародніїй словесности - 

Збірник фільольогічної секциї, т. ПІ. Розвідки Мах. Драгоманова про 
українську народпю словеспість і письменьство. Р. П. Містить; Байка 
"Богдана Хмельлицького, -- Українські пісьні про волю селян. -- Два 
українські .фабльо" та їх жерела. Нарис із історії загальної порів- 
пяної літерату рп.-- Шолудявий Буняка в україпських народніх опові- 
дапях.-- До оповідаць про Шолудявого Буняка.-- Українські народні 
оповіданя у французькій мові,-- Іще про українські народні оповіданя 
у фрапцузькій мові.-- Фатальна вдова (Карно-псахольоїчна птемаву- 
країнській народній пісьиі).--Псованє українських народніх пісень.-- 
Показчик до тт. І ї П. Друкарські похибки в тт. | і 11.. | . - . 

Зубрицький М. Тісні роки . М за клзваво 
- ». Про рекруччану . | . - . З . и - - 

Клоустон, Наредії казки і вигадкп Щ є 
Левицький Нечуй І. Сьвітогляд українського і 

книги Абванасєва , Позтическія воззрвній Славянь 
Миколаєвич Я. Оппе Каменецького повіту - З «оо КОН 
Огоновський Ом. Істория руської дітератури, т. ТУ. (Житєписи і характе- 

"ристики українсько руських етпотрафів) о осо - - 

В. Останки комувізму у Бойків | . | і Охримович 
Руданський С. Твори (т. 1-ЛМ), Містять в собі богату збірку народніх 

оповідань і анекдотів, перевіршовацих талановитим поетом | 
Студинський ЮК. Лірцики, студпя, (Містить сдовар лїрцицького жаріону) 
Франко Ів. Жіноча неволя в народних піснях . з 

» Коли ще зьвірі говорили «байки для молодіжа) | 4 
т б У - 

г - Абу Канемові капці, арабська казка (вірщом) |. : 
» » (Коваль Биссім, арабська казка (віршом) . | . | - 
» |» (Ваулоам і Йоасаф, старохрист. роман . | 1 - 
п » Лис Микита (віршом) . | - нь 
» ». Наші коляди з зда онов соч 

'6ког, 

цароду. (Написано на основі | 
на природу") . 

409 кю. 

1090 

2000, 

зб, з 

1890, 

з з з Я 

РР - 



зр і Мав аеш їГ.аосегіхкавбаїогвре 

дег Зеубепко-Сезеїївсрпаїі дег М іззеп5ста вет іп І.отРегв, 
5 -Ю , й Свагпеобі-Фазее 36. 

Мішнеїїаваєт Чег Зеубепко Сезеїзспай "Фег УУізвепзспайеп, кедідігі уоп Рог. 
Місіеї Нгодехзкуї. Бі5 іеігі егаспіепеп Вде 1--ХІ.У (безсрісіе, Агсіїйоіовів, 
Ейіповтгарбіе, 8Зргаспе ша 1.Шегаїагеевспісііев, Безопдегя Чег ЮКгаїпе). Ргеіз: 
"Вде 1--ХХ Козіеп 48 Ктопеп, іедег тувіїеге ВА. гацеї 5ерагак КамПісп) З Кт., 
Ва. ХХПІ--ХХІУ (Рорреїбапад) 5 Кг, Вд. ХХХІ--П и. ХХХУ--УТ (Рорреї-. 
Ьйпде) й 6 Кг. ака 

«Рибіїсаїїопеп Фег Зесііопеп пп4 Соптіззіопеп Чег ЯЗеубепКо- 
--- -безеіїзебай: - 
А. Ріе Візіогізсп-ріпіїозорїізсбре З есіїоп риріїгігіє Різ іеігі: 

7 1. УМіег Віпде їїгег Вейгісе (ДБігаук ізіогубпо-Пйіогоїїбпої зексуї) епіб. сіпе 
Севсбісріе ЧФег ПКгаїпе хоп Ргої. М. Нгибеузкуї (1. ТПеї! Бі5 Апіапє 4е5 ХІ 
Табгі., П -- Біз Мійе дез ХІПІ Тарг., ПІ - 1У Різ хцтп У, 1340). Ргвіз І ц. П В. 
а Кг, ШиіїУ В. о Кг. 
2. Гигіфізсре ЛДеіїзсікгіїі, Біє ісгіг| ХП Ве, а 2 Ко. 
3. Загідіїзспе Вібйоїтек, Біз ісіг! П В.а 2 Кг. 
ф, Нівзіогізсрпе ВіріїоїПпек, Біз івіг! егзсріепеп В. 1- ХХІ. 

В. Ріе рюіїдсіорізвзсіе 5есіїоп рибіїхігіе Біз іеіг! 4 Ве ібгег Веййшіде (7Ьігпук 
Ноїорійпої зексуї), епізайеод: ВА. 1. еіпе Віовтарбіе Че5 шКгаїпізспеп ФДісіеге 
Тага5 Беубепко, хоп а. Копізкії (егзіег ТПеї), Ргеіз З Кт. ВА. ЇЇ. и, ШІ. АБбап- 
Фипкеп ап5 деш бСефбіеїе Чег ишКгаїпізспеп УМоїк5кипде цпа Шійегаїцг, уоп 
Місбає! Югаєотапоу (егаіег ТБеї. Ргеіз й 4 Кт. Ва. ТУ Віовтарбіе 4. Т. 
ЗеубепКо, уоп КопізКу), (2угеї(. ТПеї!), З Кг. 

С. ріе таїбБетавізсрь-паїиг у із5епзсбабнЇісп-тедісіпізспе Зесіїоп 
рибіїгігіе Біз іеїг! 7 Вйоде іпгег Веікгйсе (2Ьігпук). Ріе Беїдеп егхіеп Вапде 
Козіеп а З Кг. Ва. ШІ--УП егєспіепеп іедег іп 7у"еі АРіпеіїцпсеп, іеде 
апіег еіпег Безопдегеп Вефасіїоп; Чіе тпаїпетайвсп-пашшгу із5епаспа Шісре 
гей. хоп Їу. УегсПгаїзкії цпд УІад. І. еуіскі), Фіе пиеділіпізспе гей. уоп Рг. Е. 

б - | ОгагКехуб. Ргеіз |едег АБібеїїцов 2 Кг. 

.- б. Рріе АгсрпавбоєсгарПізспе Сотитієзіоп раибіїгігіе Різ іеігі  Гоївепде 
5 ХУегКе: ВР 5 

1. Опейеп гаг безсрісіке дег ОСКгаїпе, В4. І (Глазігайопеп Чек Кобпі- 
ріїспеп Догайпеп іп деп Велігкеп Наїуб цпд Регетузі уопп ). 1665--66); ВА. 
П (Тлієігайопеп дег Кдпіє!. Бопайпеп іп деп Вегігкеп уоп Регетуді ппад Запок 
іт 2. 1665); Ва. ПІ (Ризігабопеп де Копіві. Догайпеп іп деп ВелігКеп уоп 
Споїт, Веїх по Гегобеге іга 8. 1664--6); Ва. ТУ. (Саїілізспе АКіеп аця 
Чеп 5. 1648--1659). едег В4. Козіе! 4 Кгопеп, ПІ Ва4. о Кг. . 
2. ДепКктаїег ЧФег пКгаїпізсбьеп 5ргаспе цій ІЇ,іїіегаїцг. ВА. І. 
АШезвіатепійсбре Ароктурпеп; ВА. 1. Хепіесіатпепйїспе АроКгурбеп А, Емхап- 
єіїепКгеїз. В. І, Ргеїі5 4 Кг., В4. Й, 5. Кгопеп. 

2 . КоНіагеувкі), Діе ігахезіігіе Аепеїє, Ардгцек ФЧег егзкеп Айзкаре уст 
9. 1798, Ргеїз 60 Нейег. 

Е. ріе. Еіппосгарбієспе Соштпіязіот рибіїлігі: 
1. Раз Ефпповтарбієспе Запатеїметк (Еіпоргайбпу) ДБігпук); Різ іеігі егвсріе- 

- с пео 10 Вапде, Ргеіз Вад. 1--Т1У ц. УП1--Х 4 З Куопеп, Ва. У ц. Х1 44 Ку, 
.  -(Ап5 дет Іпраїї: УУеїнпасрізГезі аг Кифап; баіізспе Усікзтйгспеп; баїігі- 

о 8спе Іеіегтпйопег, їбте ІЛедег, ірг /агроп; Веішгйре гаг Еірпобтарііе Чег шп- 
-- рагізсбеп Виїепеп; І ерепдеп, Магсіпеп, КаБеіп, Хоуеїїсп цпад Зардеп Чег цп- 

----  - рагієсреп Виїепеп; УоїкайРегіїевегипреп йРег дів Стагепкгбпипр; Дег Уоїкз- 
-віапре іп Озісаїїдіеп; Загатійор Фег Уоїквапекдоївп; Загиійпк Чег Уоїке-- 

- - оуеШел) ; баїзієспе Зргісіхубгіег, і і 5 
- 3 8. Веїнгйре зиг икгаїпізсіеп ЕїБбпоїодіе, ВА. І, Ргеіз 8 Ки, (ЕпіїіЕ 

. -  АБрапдійореп йбег пепеніе агсійоїорізспеп Кипде, шрег дїе Т,еБепя- цпі Аг- 
- ---/ Беївуухеїзе Чег ці, Рівсрег іп йег Доргиї;а, Чег раїйліяспеп Кйгесіплег цяму., 

(-- - оміїв апеї еіпе АБпапдїшо; йог Фіс Гагрідеп Озісгеїсг, їпге Негзісіїцор пд 
.  Огоателіїк. гай 13 срготоїйоргарріясбеп Таїеїп цпа гарігеїспеп Пивігайопею 
2 йо Техб). В4. П, 4 Кг. Рів Нахцівп, Галай, Іеціо, Т,еропчмвіяс, ІпИизігів, 

бе цпд Вгацеб, геіїдідяе Уогякеіїшпувєп цяму.,, тії йрег 300 Павігайопеп. | 
- ВАШ, 4 Кг. (Мепе агеідоіорівсіто Кипдв, Уоїкакаїепдег,  ацз йог раї, Моїко» | 

іодивиме, Носівіїзїедег шпа бергіцеїе а, 4. боцу, Согпуріу, Ріо Согрога- 
. Нопеп дег РДогі)црепд іп Фег ОКктаїпе, ВА. 1, 4. Ку. Діс Нихціеп (2мусії, ТПеї), 

ік Фег безеїївсіаїі, спірні Че Вогісііе ШЬег дів "Трййркоїї Чем 
, 8естіопеп цпа Сопитіввіопеп Фегвеїбеп, егясівіоі 4 Ма! іта дайте. 

шктаївівей - шої Чеціясії, 










