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5 ід Редацциї. 

Хоч Етнографічна Коміспя постановила давнішнє ви¬ 
давати лише збірники однородних матеріялів, то деколи 
приходить ся ій відступити від сеї засади, що мало місце 
н при отеьому томі. Рішаючим при ухвалі друкована зі¬ 
браних отут матеріялів було те, що вони записані одною 
особою, в однім селі і від одного оповідача. Вони пред¬ 
ставляють отже собою репертуар пересічного доброго опо¬ 
відача народнього, і вже той самий Факт скоистатованя 
величини такого репертуару представляє вартість і для 
Фолькльориста і для історика літератури. 
Що до змісту оповідань, то мусимо зазначити, що нових, 

незнаних іще в Друку, приносять отеї матеріяли не багато, 
бо лише кілька. Та за те нема майже ні одного оиовІданя, 
в якому не було-б якихось нових, цікавих подробиць та 
епізодів. Так само спосіб, на підставі якого вяжуть ся 
одні епізоди з другими, переходять одпі в другі, допов¬ 
няють себе і переміняють ся, дуже цінний і многоважиші 
для кождого Фолькльориста. Тому то й можливий закид, 
що друкують ся матеріяли, оголошувані вже й деінде — 
як се може видавати ся на пертий погляд — був би тут 
безпідставний і зовсім неопрявдапий. 

Для диялевтольоґів отсей том не придатний, бо записи 
не були роблені також із днялектольогічною метою. Цікавий 
він одначе з иньшого боку, а власне тим, що вказує, як да¬ 
леко в Роснї поступило з’аспмільоваив мови простого нашого 
селянина з мовою державною, яку й досі дехто хоче вва¬ 
жати за ідентичну з нашою. Отже не вважаючи на те, 
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що оповідач служив при війську, де „набирав ся куль¬ 
тури" та що він звик із „панами" говорити інакше, як 
із рівними собі селянами, оперує він дуже малим засобом 
росийських слів і повтаряе їх де може, не зважаючи, чи 
вони конечно там потрібні, чи можна-б без них обійти ся, 
Цікаво при тім також пізнати, яв оповідач несьвідомо 
україпщить росинські слова, падаючи їм український вид, 
приміром говорить здрібніло „сахарсць“ і т, и. Галиць¬ 
кого читача будуть разити певно такі Форми, як: броснв, 
лошадї, тропочка, кушать, барип, батюшка, пускай і пущай, 
не пугайтесь, спрашиватоть, сип і дївушка (уос, зіїі§.), ру- 
башечка, тїлишви (тельбухи), пойдьом, здраствуйте, благо- 
дарю, нельзя, разві, должно, вин мани нема, напахали ся 
разних духов, говядина, врьош і т, и. — але вчитавшись, 
він звикне до них. Виправити їх — значило відобрати 
збірникові! спеціальний його кольорит, па що ми не хо¬ 
тіли зважувати ся. 

Спосіб подавапя паралель теж відмінний, як у попе¬ 
редніх томах. Тут виписувано збірники, в яких зібрані 
також паралелі, але вказувапих матері ялів у тих пара¬ 
лелях не подавано, через що заощаджено не мало місця. 
Сього способу будемо тримати ся й на далі, Розуміеть ся, 
що матеріялн відомі нам, а не вказані в паралелях при 
иньших збірниках; зазначено всюди на своїм місци. 

Алянд, 29. II. 1904. 

В. Гнатюк. 



Денисівський козак Р, Ф, Чмихало, 
його казки І приказки'). 

В рефераті', що отут нредкладаю, вайяусь я характеристикою 
Деппсівського байкаря Родіола Федоровича Чиихала, якого портрет, 
вроблений внісшін артистом Д. Н, Шільдероя ось тут бачите й прочитаю 
декілька уривків із казок і приказок мойого талановитого земляка* 

Заданнє моє спонукує непе передової! сказати кілька слів про се 
суспільне окружеїшє, серед якого дїд Чмихало виріс і постарів ся. 

Село Денисівка — родинне місце дїд а — іежпть у Лубенськім 
повіті^ Полтавської Губернії; воно далеке від міст, аалїзішць, сплав¬ 

них рік, ночтовпх доріг, а давіть, хоч як скрявати, від сїти сільської 
таки комунікації, розмістилось на скруті маленької ріки, що дає доступ 
до села лише з одного боку, Чш се не паіівигідишше місце для захо¬ 
вання стародавпих переказів й усякого фолькдьора ? В яовійшиї часах 
одначе Деїшсівський консерватизм не втримав ся супроти виливу неми¬ 
нучих зносин із великим сьвітом і хоч Денисівка зберігає ще старо- 

давпу простоту більше ніж села в порівнандю людеїйші, всеж така годї 
не призвати, що фолькжьор і і меньшає й меншає, особливо в тШ своїй 
галузн, яка виявляє перед усім нньшим попит па таланти: меяьшае 
в віспі й казці* Співці й байкарі у нас, без сумніву, вимирають, А тіш* 

часом як раз еї людп становили в иас^до пинї сю верству людносте, 

яка зовсім справедливо може називатись іителїґентпою, У таких людно 
можна завважати духовий інтерес, що вяжеть ся з їх жцтєя І вони 
ніколи не піддають ся ватошгаваяю грязюкою крамарської практичності, 

що все дужше й дужше наеуваєть ся на пас, затопила вже богато люднії, що 
подавали за молоду великі надії. Коптінґент же письменних людий, що 

0 Читане на засїдаию Етноґрафічпої Секції „Нмн* Гоогр. Обще- 
ствау 23*го грудня 1894 р, 

ІШЮҐРАФІ'ЩПЙ ЗШГПШС. Т. XIV. % 
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наступає ншії ею первісну штеліїепцню, ще дуже слабин числом і не 
вояодїє в такім ступі ви книжним матерія лом, як старе поколінне казкою 
або піснею. По сїи причині роля оеьвіченого інтелігента в пас іще дуже 
слабка й мало замітка. 

Живучі на селі, годі не звернути уваги па еї спільні раси хара¬ 

ктеру, які виявляють оба роди наших інтелігентних людей. Передовсім 
впадав в очи контраст, який помічаєть ся в одних і других при порів- 
наню їх ів героями виску: в штуці „купити — продати4* інтелігент, 
розуїієть ся, слабни і тому звичайно бідний. Його разу раз тягне щось 
па бік від практичних доріжок: за піснею забуває про роботу та пра¬ 

цюючи співав, „щоби не плакати". Розуїінив таких душевних станів 
інтелігента, певна річ, недоступне для людей жітбвої практики. Годо¬ 

ваний лихвар, затоплений у своїх рахунках та мріях про улюблені про¬ 

центи, переїде нераз біля такого мрійника на своїм ситім конику й не 
замітить навіть, що осьде під тином сіромаха з вічно колодам жаром 
тисячний раз переспівує свою кохану пісню, або мрів про царівні, які 
дожидають на високих баштах блискучих золотом богатирів, що буяють 
на летючих конях, або вкіяци, все і все роздуму в над нелегким пвтан- 
пєм про се, де правда: чи в сих книжках, які твердять, що добро 
вартне само про себе, чн навпаки в наших, нротшших сьому?,.. 

До такого роду іатшіїіенциї належить І дїд Чмихало. Він ще н 
тепер1) памятае більш трвЗцятв казок і приказок та вміє оповідатп їх 
виразно н гарно. 

„Дїд Чмихало" — високий, поставний, вродливий старець, шість- 
десяти пятц літ. Казок своїх вія навчив ся від батька ще в мол о доста, 
колп-ж і ного батько навчив' ся їх у такім самім вїцї, то час сей треба 
вїдсуиутн на яких сто літ, себто вважати, що ціле отоліте вже сї казки 
зберігалась у родині Чмпхалів. 

Рід їх належав колись до числа богатнх козацьких родів Дешя* 
еівки, та розродившись чимало, він новійшцми часами, не мав вже замож¬ 

них репрезентантів. Наш дід має певелнчкдй город, хату й одну з чвер¬ 

тей десятину орної землі. Ось і весь маєток, яким мусів він вдово да¬ 

тись па протоці' цілого довгого свого жптя. І що-ж? Дїд не то що вмів 
виживати себе й жінку, сплачувати належносте, не робити довгів, вести 
гарно господарку, він іще з’уків зберегти здоровле, добру нажать 
і — найцїнишшиії свій скарб — веселий, живий настрій. На нього 
любо нодшшти сяї Ось він іде з довженною палицею в руці, а ВИ її не 
подужаєте навіть, що вігі такни старий, хиба що біла як епїг борода 
його зрадить. Йде просто, певно, легко, здоровкаючись раз у раз, з ким 

*) В 1894 р. 



ДЕНИСІ ВСЬНИЙ КОЗАК РОДІ ОН ФЕДОРОВИЧ ЧМИХАЛО, 
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сгріііеть ся. Спините його й розпочнете річ про се, що входить у сферу 
його знання і він зараз же виявить свою тямучість, свій ясний у», 

своє розуміппе житя й знаннє людпй, а передовсім побачите в ньому 
поета — „иоота в душі", вічно молодого й живого, ие дрімучого як 
той, що буцїн то жне в усіх нас, — коли вірити слова» Альфреда 
Мюссе. Кілько простоти, щиростн, сьвіжостп в сім піднсслім тоні житя, 
про яко ппколп торочить „культурна чернь*, але яке таїть у душі сей 
репрезентант правдивої іптелїґевциї — сей володілець таємного. але 
безсумнівного дару відривання себе від буденної житввої гидкоети! 

„Жнтє прожити — не поле перейти 1“ І дідусева нашому спрандї 
прнходнлось переживати проби, які йому не легко було поборювати 
і згадувати про них на старі літа, на самоті з бабою, зовсім не солодко. 

Діти стратив він уже давно; племінниці його, хоча й не казали йому, 

як воно скрізь і все бував: „ІІора вам, дядьку вмирати; ви щось-то 
дуже важилиеь!“ — всеж таки не дають йому такої помочи, на яку він 
мав би право від спадкоємців свойого маєтку й не радують його житя; 
а проба взяти „приймака* скінчила ся гіркою невдачею... Все те в про¬ 
стім житю діда не являеть ся дрібничкою; одначе він згадує про все 
з тихим жалем, снокійпо, добродушно. Недавно купив він дощок на свою 
домовину і думка про смерть не смутить його. 

Важішіі вплив на витвір такого настрою мали в нашого діда: 

повзші його казок і богатнй запас здорового глузду та гумору його 
приказок. Приказки ц казки в достатнім для умов його істновання ступни 
помагало йому глядіти а горн на жнтєву метушню, що розкривалась 
перед його очима н оцінювати ЇЇ радше зі зневажливою добродушністю, 

ніж гіркістю. Він знає до того, що і в отеїя вузкім, сірім Деннсівськім 
сьвітку зверхній успіх не трівкнй. Його скромний погляд на сьвіт був 
Постатейний для ного невибагливого житя і вій це обмаинв його. Явля¬ 

ючись персонїфікацяею нобідн моральної сили, опертої на дуже незна¬ 

них засобах, дід доживає свого віку з усьмішкою примирена па устах; 

і щастє, що йому не прийдем» ся дожити до того часу, коли боротьба 
моглаб показатись йому не під силу! Бо, хтож тоді прийде па поміч 
ипьшнм людям до нього подібним? І дід наш, що своїм талантом, умом, ' 

чутливим почуваинєм являеть ся цілим скарбом нотенціяльинх сил, може 
ще зійти в могилу оптимістом. Судьба не схотіла йому ще тільки додати 
одної річи; та чи буде воиа щедрійша й для будучих поколінь таких 
самих Чмнхалів? Чн додасть вона їм — не кажу вже дещо землиці — 

але до їх вродженого духового майна ще й сього дідич його скарбу 
людства: штуки, літератури, науки І... Так, науки, а саме „наукової 
науки*, як люблять тепер іронізувати; як раз „наукової*, себто прав¬ 

дивої, не фальшованої, яка замість одностороиного досьвіду, сього 
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„иошяого о пи т а*, як влучно вшшшюєть ся Некраеов, дасть всю - 
цілість вікового досьвіду, всю суму дуювої спадпшпи історій і дасть її 
всім, йдучи до них не бідною приблудою, тай не покаліченою нї 
опуртунїзяом хамелеонів, нї містицизмом прихильників темнота, аиї сим 
буй дюнним, покривленим містицизмом, гцо в останній своїй сумі У в є ні¬ 

чим більше, як лише темниш психопатичним імпульсом* 

Дід Чмихало по всій правдоподібності! мав богато спільних рисі» 

із тою бабусею з Шдерцверна, що розповідала Ґріїмам свої казки: він 
так саме добре тямить, що ного дар пе кождому даний; йому ясно, що 
богато иньшнх зовсім нічого не може затримати в пиляти доладно і він 
оповідає розумно, докладно, з оживлеинєм, запалюючись своїм пласти 
оиовідашієм* Так само по плавнім і гряетиіі оповіданую якої не будь 
казки віп може внова повторити її поводи, слово но слові, від початку 
до кіпця* Записувати за ним при такім оповіданню так легко, як за 
днктовапем* 1 в нього, в кіпцц, як і в бабусі Ґрімяів, пашіть тривка, що 
затримує вповні всі детайдї викладу* Про сю останцю прикмету я міг 
переконатись, порівнуючи мої записки 91-го року з його теперіщїін 
оповіданнями: ніщо не показало ся зміненим, або перекрученим аж до 
пайдрібиїііших детайлїв* Зазначити талант нашого діда одначе лише сими 
рисами, булоб пед остаточно. Треба послухати, як віп оповідав, щоб я 
добре оцінити його хист. 

Уважаючи на ного плавне, виразне й не монотонне оповіданий, 
трудно й уявитп собі, що перед вами неписьменний чоловік, мешканець 
глушини, далекий від просьвіченого сьвіта, що ніколи в жптю пе чув 
аиї крихітки доброго чптапя, аиї хочбн так виголошеної проповїдн* 
У спадщині по бдтьковп тай своїм власним чуттєм і розуміннем добув 
він сю недоступну для других штуку — іитонацпю, відповідну до діли, 
жестнкуляцию свого роду — все, що робить його оригінальним та інте¬ 

ресним* Казка в устах вашого діда розвивають ся перед слухачами сво- 
бідно, природно; се пе вивчена на палять лєкцпя, лишень вітхвепа ім¬ 

провізація, свого роду поетична фаптанил* Тільки вливаючи душу в своє 
оповіданиє може він приковувати увагу всякого слухача й інтересувати 
Його поневолі таким змістом, що в Депиеівцї людям ждтбвої практики 
являеть ся дитинним, а за межами Деппеївкп може тільки енішювати 
увагу етноґрафа, 

Дїд Чмихало, як я вже раз завважив, оповідає чудесні казки 
і побутові приказки. Б його казках, як і в усіх иньшнх сього роду, 
чудесні особи та їх чудесні вчдпкп виступають і розкривають ся па полі 
місцевих, побутових обставай* Окрім сього казки переплітають ся ішколн 
звичайними собі епізодами й місцевий кольорнт виступає ще яснійте; 

приказкн-ж скрізь рисують пам місцеві побутові картин здебільшого 
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з недавно! минувшини. Виклад чудесних епізодів знов у всїя подібний 
до викладу в усіх народних казках: він простий, стислий, не кольорит- 
нніі та часто сходить на просте пере численне довершуваних справ 
в повторюванні відношене» подій то до минувшини, то до будучпости. 
Бесіда д'ілаючях осіб майже скрізь тримаєть ся одної схови й дуже 
рідко містить у собі слабо внеказані іидівідуальні риси. Що до змі¬ 

сту, то казки Чмихала близькі, як се розумієть ся само собою, 

до всесьвітного каакового фолькльору, але виявляють доволі значний 
і ріжнородний запас типових іицідеитів. Коли приймемо каясифікацию 
інцидентів Джорджа 1‘оаіа, виложену в його „НапсІЬоок оІ‘ Гоїкіоге", 
то на 70 і нашитін, зазначених у списку 1‘омма на казки Чмихала 
припадає 14і). Інциденти еї комбінують ся в нашого байкаря дуже непо¬ 

мірно. З 17-ти його казок, 8 б лишень розвитком якого небудь одного 
епізоди, а саме: докопаиня подвигів для здобуття жівок і царства, 
сповнення пророцтва, побідп иад нелптиями, утечі перед чарами, уелуги 
зьвірят-помічників, забиття потвори (тип Персея і Андроиеди), подвигів 
12-ти богатирів і побіля занедбаного члена родини (типу Чіпдерелї або 
тогож Чіидерелюса). Дві казки дають колбіиацию іидідентів по два, як 
приміром: казка про трьох братів, — в першій частині розвиває тему 
про чоловіка, що шдшмаєть ся на небо по бобовинню, а в другій по¬ 

вертаєш, ся довкола ідеї відділеної від тіла душі, що перебуває зразу 
в зьвірюцї, потім у дереві, по тпповп єгипетської казки про Бітіу і Анупу. 

Найбільше зложена одначе казка „Про Орла", що містить разом 4 Іпці- 

центи: віддача немовляти чортовії, приключки з дївчатаяи-дебедями, чу¬ 
десна утеча перед переслїдоваияан людоїда і страта скарбу (тип Аля- 
дииа). Недостаток власних імен у казках Чмихала доходить майже до 
повної їх небу шостії. Крім деяких загальних імеп, яких довільність за- 

значує в оноиідаишо і сам байкар, в усіх 17-ти казках стрічаєш» ся 
лише три імена: козак Мамарнга, Камяика Голова й назва летючого 
коня козака Мамариги — Гивер. Перехід ним ступнем від чудесних ка¬ 

зок до побутових оповідань, називаних самим оповідачем приказками, 
можна вважати оповідане „Про Золоту Гору", що оброблює тему „Сіид- 
бада-Моряка* з „Тисяч і одної иочи* ц підходить сею дорогою ма¬ 

буть до єгипетської казки нро розбиттє корабля зі „Збірника" Масперо. 
Оиовідаине про Золоту Гору так густо переплїтаєть ся реалістичними 
епізодики, з незвичайно живо змальованим народнім побутом, що майже 
підходить уже вповні' під тип приказок. Виклад приказок, у иорівпанию 
з викладом казок повнїйшиіі, ріжиороднїйиши, більше цьвітнетпи, гарніїі- 

2) Подані тут числа відносять ся до 1894 р., кола списаних оио- 
відань від 11иихала було лише ЗО, Число їх зросло опісля поверх 70. 
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ший; оповідач не вдоволяеть ся тут голими схемами, але змагаеть ся 
артистично малювати довкружие жате. В тім напрямку приказки незви¬ 

чайно інтересні. 
Що до мови казок Чмихала, то вона відходить далеко від чистоти 

народпього язика й наближаєш ся до жарГоиу відставиш солдатів 
і писарів. Артистичний бік кавок, а передовсім приказок, бога то тер¬ 

пить від сього негарного та ще іі дуже нерівного язика. Можливо, що 
иа пїм відбилась та обставина, що батько нашого байкаря служив па¬ 

гінцем 1812 р. і прожив рік або 8 довше у Великороси'!; можливо, що 
він являєш ся результатом сього теперішнього прямування до перекру¬ 

чування мови на панський лад, яке й нашого діда захопило, — пря- 
мувашіє, якого ревність доходить до того, що вже слово „винце“ пере¬ 

кручуєш ся на „віицо". Я старав ся як найдокладншшо зберегти 
особливости дідової мови, хоча робив се з тим більшим жалем, що 
сам дїд у звичайній розмові тримав ся блпаше пародної мови, ніж 
у своїх оповіданнях. Зрештою треба зазначити, що в обох разах він 
усе-ж таки проголошує слова безнастанно ріжнпап способами, тай ні¬ 
коли не лишаєть ся при однім, або другім, так що, прислухуючись 
який час до сих хпмерппх переходів від „хліб" до „хлеби та від 
„їсти“ до „кушать“ починаєш поневолі думати: чиж се вже звичайна 
річ? і впевняєш ся неначе про се, що він, почувши сю замітку, 
готов зі свого боку замітиш: „про мене, хоч хліб, хоч хлєб, аби він 
у нас був 1“ 

Володимир Лесевич. 



КАЗКИ. 

ШШҐИЛФГШИЙ ЗШГННК, Т. XIV, 



1. Про дванаицять розбійників. 

Був собі парень і служив він по мужиках літ двайцять. І більше 
місяця не був віті і у одного хазяїна, а то тиждень, або два І усе 
кпдас і кидає. Ііійшов собі у ліс. Як узяв у лісу ходить, — місяць, 
або й більше ходив: — находить собі льох. Льох задертий. Иосмотрів 
віа і бачить коло льоху большіє терни; убравсь він туди, проти того 
льоху і лежить. Становіть ця вечір; приїздить дванаицять роабояинків 
до льоху; повипрягали лошадї, тоді одмикають льох, утащивають добро 
із возів у льох. Тоді давай вечерять готовить; аасьві чують три став- 
шші церковних, товстих, хороших і варять собі вечерю. А той моло¬ 
дець лежіть, та посмотрюе, Наварили вечерять, еїлн, повечеряли, 
полатали спать, перебули день, па вечорі запрягають знов лошадей 
їхать упять у розбой. Позапрягали і поїхали. Той вилазить віттіля, 

обдививсь коло того льоху округи : — там, коло льоху, як ток зроблеп 
большой, де вони вечеряють. Обдививсь ВІН І ПІШОВ ТІШ слідом, що 
вони поїхали, таж знать : дорожечка* Виходить він із лісу тією доро- 

жечкою: — „Ну тепер", — каже, — „я иомнмтпму харашо ету дорожку!" 

Сходить собі на дорогу і довго-недовго уходить у слободу. Заходить 
у трахтир: там ияннцї водку лють, — „Здраствуйте, господа", — 
каже. — „Здраетвуй**, — кажуть вони. — „Відкіля та?" — „Я з такої 
то", — каже, — „слободи". — „За чим же ти ходиш?" — „Я хожу, чи 
иїту у вас, у селі, чоловіка при сплї, при хорошій, щоб чоловіка хоч 
шість бив, — х ар отих", — „Та у нас є такий, що і десяти битиме". — 
„Ну кодиб ви мене новели до його". — „Купи", — кажуть, — могорпча, 
так і поведемо". Він узяв кварту водки: — „Пийте", — каже, — „господа, 

теперичкв, а мене поведіть, чи укажіть, де його дом". — „Поведи його, 
Іване, чи там, як його! Ну, той і каже: — „Я тебе тдведу". І повів 
його за пів гоїш от трахтиря. — „Ото", — каже, — ийого хата; 



верх високий*. — „Благодарю", — каже, — .вертай ся иааад, 

а я піду сам*. 
Уходить до того хазяїна у до*. — „Здрастуйте" - говорить, — 

„дядюшкаї" — „І де ти узявсь земляк? Ну, садись яа лавці!“ — Бій 
сів на лавці. — „Чого-ж ти ходиш? — пита хазяїн. - .Мені люде 
яараяли, дядюшко, що вам пада робочого". — „Мені яада робочого, 
так тольки ти для яеяо великий, дорогий будеш". — „Нї“, — каже, — 

„дядюшко; я не дорогий, я дешево буду важ служить". — „Як же ти 
мені' будеш служить дешево?" — „Я вам", — каже, „дядюшко, цілий 
год буду робить хорошо, а ви мені послужите трон* суток". — Що-ж 
тії троє суток буду я тобі робить?" — „Легка", — каже — „дядюшко, 

робота". — „Ну", — каже, — „про непе! Давай ти будеш мені слу¬ 

жить год, а я тоді троє суток". 
І став він служить у того хазяїна. У роботу заступає і так ро¬ 

бить добре, що хто уже знає і як. Уже хазяїи і хазяйка просять, щоб 
од дихну в, а вій усе робить, усе робить, усьо харашо. Цілий год робив 
добре, так, що уже не можио чи ще і не нада. Добув год; хазяїн і каже: — 

„Оце сьогодні, Іванько, тобі год коичавть ця". — „Ну, слава Богу! Не 
счувсь, — каже, — „коли і пройшов! — Питає хазяїи: — Що будемо 
ми завтра робить? — „Я сьогодия", — каже, — „не скажу, хазяїи, 
що ми будемо завтра роботать, а виспимось, та встанем, та позавтра- 

каем, тоді' і будем ту роботу заступать". 
Виспались, позавтра кали; —„Ну, щож будемо, Іванько, тобі робо¬ 

тать? — „Ото у вас, хазиїя, осичина стоїть у саду, так врубайте, по 
жалійте, три оспчип, — я заплачу. А як зрубаєте, повивозьте сюди, 
до хато". Хазяїи ізрубав і не то, що повивозив, а плечима повиносив. 
„Ну, тепер, хазяїн, робіть стрппоги такі, що ви у полї кашу варите. 
Кору на їх ноздіймайте, вершки яообрубайте, а то, чим єсть у ввишки, 

так, щоб такі стрииоги і були. А потім, підіть, хазяїи до попа і ви¬ 

просіть цеп большои". Зробив хазяїв усьо і до попа пішов, цеп випросив. 

Ноп знакомий — дав йому цепу. Тоді води узяли і цепом замотали 
у гору тії три осики і пустили так, щоб кіиець цепу із гори, прнмерпо 
у сажепь косовий, до долу не доходив. Іздїлали: — „Положи", — 

каже, — „хазяїн, оті стрииожки на віз: — ото і уся твоя робота 
сьогодні. 

— „Ну, що завтра будемо роботать?" — пита хазяїв. — „Пере¬ 
ночуєм оцю ніч, позавтракаєм, тоді і скажу*. — Переночували, позав- 

тракали. — „Щож будемо, Іванько, тепер роботать?" — „Підіть уиять 
до того попа І випросіть отой казан, що па иятьдесять чоловіка косарів 
готовлять їсти". Пішов хазяїн, випросив того казана, приніс. - „А що 
Іще, іваиько, роботать будем?" — „У вас єсть бочка, що иятьдесять 
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ведер удавить води ■ — налийте її і щоб нона на возу стояла. І той 
казан за вів положіть, І куль околоту положіть, — І снопик дробнеиь- 

ких дровеїцА Поробив хазяїн ї оту усю роботу. Двоє еуток копчняосЦ— 

*Що будемо, Іванько, завтра роботать? „Переночуєм оцю ніч, иовав- 

тракаем, тоді скажу1*. Переночували, позаитракнля. — „Ну, щож будемо, ^ 
Іваиько, роботать?" — „Запрягайте", — каже, — „дядюшко, воли. Я на¬ 

годував їх харашо. Будемо їхать". — „Кудиж ми будемо їхать?1* — 

пита хазяїн, — Не бойтесь, не далеко будемо їхать: проїздимось тільки". 

Запрягли і поїхали. Як узяли їхать — доїжжають у слободу; сонце 
заходить". Доїжжають до кладовища, аж їдуть люде з кладовища. — 

„Здраствунте! Де ви були, що ідете в заступали ? -- „Се", — кажуть, — 

„чоловік помер, так ми загребли". Люде пішли, вони поїхали дальша. — 

„Ну, тепер, дядьку, їдь, та помаленьку, оглядуваІеь назад". Хазяїн їде 
помаленьку, а Іванька пішов на кладовище І найшов топ гроб і давай 
землю вигортать віттіля, Викидав землю Із гроби, отри вав із труїш віко, 
бере мертвяка на плече і гайда з кладовища на дорогу, Хззаїп їде 
і иоглядувае; сей махнув: обождїть. дядюшкої4 Той став. Приносить 
вія мертвяка; хазяїн і спутавсь кріпко, — „Не боіїтесь", говорить, що 
я мертвяка тату : вій нам стане у помочи, у великій". — „Чи далеко 

,ще?“ — питає хазяїн. — „Ні, вже недалеко". 
ГІод’їзжають далі, лїс становить ця; звертають у ліс із дороги, — 

„Стой, хазяїн! Тепер оддохнем, побалакаєм І" — „Ну, щож ми будемо, 

Івлнько, балакать?" — „А. то, як вам би видумать, щоб усе для пас 
хартію було*-- Смотрп, щоб ти мене дядюшкою називав і по отчеству; 
чи Іванович, чи Микитович, чи як? Щоб так тп мене звав. Як приїдем 
на місто, то я попрошусь, щоб вас пустили переночувать; — ти воли 
випрягай, а я ляжу па бок, І будеш ти стриногв здіймать і розвішувать, 
кашу варить... 1 мене будеш все спрашувать: Іван но батюшку!" Поба¬ 

лакали; пішов Іваиька лісом, а хазяїн за ним поїхав, Доїжжають до 
розбоіїникін. РозбоГшикн саме кашу отстановлюють. — „Здраствуите, 

господа!" — оцей кричить. — „Благословіть і вам отут переночувать!" 
— „Ночуйте!... Чого вам нада, те саме у руки з лізе І" — Тон лїг на 
бок оддихать, а той воїн винряга. Винряг воли, нрнвязав. - „Іванька 
Григорович!" — гукав хазяїн; — „чи будемо вечерю варить, чи, може, 
не будемо?" — „Как? ти ле анаїш? У нас шкура болить — їсти 
хочеть ця!" 

Д ва найнять розбойииків сїли вечерять і ставники уже горять; 

вони і обзивають ця: — „Господа, не трудіть ця! Оце у нас кашицї 
остапеть ця, то буде і нам". — „Поминайте батька свого кашою своєю! 

Мені вашого казана не показувать!" 
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Хазяїн ставляє етриноги. Ті положили ложки і посмотрюють, що 
такі отри нош болі,шиї і з ценозі. Надпиляє він казан, наливає з бочки 
води у казаи; вода так і нудить із бочки у казаи. — „Чи будемо 
повен варить, дядю шво Іваиько Григорович, чи не повен?8 — гукає 
хазяїн. -- Ти падлєц, що ще рахуєш ся? Ти знаєш, що сей качан пал 
номалиіі!“ Тоді він палив повен, як раз у щерть); бере тупор і давай 
рубать осику па дрова. Нарубав дров миого; підпалює тепер куль 
соломи. Куль занявсь вдорово. Дрібненьких дровець, що узяв Із дому 
на розпаяний, скинув; оспчпнп наклав большую купу. Запалось; сильно 
так горить що і Боже, як горпть. Розбонішки і ложки попускала, та 
еиотрють, як горить. Зшіиає чоловіка з воза, узяв за чуба і водить 
перед огнем иад казаном. Розбойппкн полякались і кажуть: — „Видиш! 
вони людей їдять!" Цей водить мертвяка над казаном за чуба да ії 
каже: — „Дядюшка, оцей баран худой!" — „А чи ти не бачиш де 
ситії?" , Ось у червоній рубасцї, що уси папрутив, той ситий! — 

Отого бери, та у казаи !" — А той схопить ця, та до їх, а вони на 
втікача. Сей гукає: „Переймай, лови!" Розбойиики повтікали; все поки¬ 

нули, тільки з душами ноутїкалп. 
— „Повно тепер, дндюшко, кашу варить, а закачуйте віч до 

льоха!" Закотили віз до льоха; — льох одипертий. Беруть ставппки, 
ідуть у льох; давай дорогі вощи вптащувать і класти па віз. Зложили 
дорогі вещи на віз, скільки можна йолам повезти, потім понаходили сун¬ 
дуки, порозбивали і позабирали депьги. Тоді узяли, запрягли воли 
І поїхали. Узяли тільки чоловіка мертвого, а качан і стреногн поки¬ 

нули. Иоччго бере він того мертвяка за плечі і таскає у той гроб. 

Притаскав, положив у труну, загорнув землею. Тоді узяли і поїхали 
до дому. 

Приїхали до дощу, позносили усе до дядька у поморю; повходили 
у хату, поздоровкались. Посадила хазяйка їх їсти; поїли, полягали 
спать; виспались, повставали. 

— „Ну, ідіть тепер, дядьку, що захоче піп за казаи, та за цеп, 

те і платіть!8 Пійшов хазяїн, до попа і питає, що платить. Той сказав 
скільки. Він заплатив, прийшов до дому і давай балакать з Іваиькою. 

Той і каже: — „Ну, благодарю, дядюшко, що ви мене послухали. Б буду 
чоловіком І вас трошки піддержу". 

Штмродйпі воии усе добро, що привезли; тоді він дав хазяїпоин 
нять тисяч серебра: — „Оце тобі, дядюшко, а оце мені!“ ІІопращавсь, 

хазяїна ще раз подякував і пішов собі. 
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2. Незнайко. 

Чоловік був Івап, та жінка у його, та Один сип Іван. І було йому 
літ 17. 1 він іграв па скрипочку хорошо. 1 був той чоловік багатий, 
коинаті у його хороші і жив віп па трахтовому селі. Хоч у Його і по 
був постоялий двор, а раз уїхав до Його пав шестерною, поччю, 

як люде у нону обісвули. Приїхав і па кучеря каже: — Біжи, 
колоти хозяїна, нехай одчиняв. — Кучер і пішов і давай гукать. Іой 
обзпваеть ця: — Зачин? — Пустіть лото барвна переночувать! — Ііе 
пущу, каже, у меле ие постоялий двор, а там постоялнї двора, туда 
їдьте. — Кучер приходить, каже: — Не пускає, у Його не постоялий 
двор. — Ідн, скажи, хай пуска, бо мені хочеть ця у ного. — Кучер 
упять іде, каже: — Пустіть! — Цей каже: — Не пущу! — Прихо¬ 
дить знов і каже, іцо не пуска. — Під'їзди до воріт, каже иап, одбп- 

вай замок. - Кучер одбпн, тоді уїхали у двор, давай лошадї випря¬ 

гать. Хозяїп видать, що одбилп замок і уїхали : Се, каже, якісь само¬ 
правці, треба їм сьвітнть, та компату одводить. Засьвітив, ті коиї по¬ 

ставили, підходять до компатн, він одчиняє. — Здраствуіі! хозяїп. — 
Здраствувте, баріш. — Ну одведіть пан компату. — Узяв хозяїп, од¬ 
вів компату і пішов собі у свою компату. Кучер самовар поставив. — 
Іди, позви хозяїна ік яеиї, випить чаю по стакану. — Кучер приходить 
і каже : - Ідіть, хазяїн, барни просить но стакану чаю випить. — Я, 

каже, пе умію чаю пить, я його нїкогда не ппв. — Кучер приходить 
і каже, що хозяїп не хоче іти, бо пе вмів чай нить. — Іди, нехай іде; 

коло мене хоч посидить. — Нада йти, каже хозяїп. — Прийшов. Нали¬ 

вав чаю. — Я з роду його у руках пе держав, так я його боюсь і ппть. 
Нарин винив стакан, а хозяїп, чи пив, чп пе пив, і сталп вопп па роз¬ 

мові, той те, а той те. Поветавалп у дадьвіта. І встає Іван, одіваєть 
ця, за скрипочку бере і іграеть. Як заграв, так як бжола, загуде, луна 
пішла по компатах. Питав барпн: — Хто у вас, хозяїп, іграе ото так 
па скрипочку ? — Се, каже, мій сішок Івапька. — Ну, я, говорить, 
проїхав сьвіт на вхрест увесь, та пе видав і пе слихав такого скри¬ 

пача, як у вас. Ви, хазяїн, найміть його мені', моїх сішов обучпть на 
скрипочку. — Не пайку я, барпп, каже, пі зз якії депьги. — Ну, пе 
наймете, так позвіть у мою компату, хай ааігра^ у моїй комнатї, — Ідо 
хозяїп і каже: — Барпп просить, щоб ти, Йвапька, ваіграв у його 
у коїпатї. — Прийшов Івапька у компату, иоздраствував ся, та як за- 

іграв, так у пана аж волося підіймають ця у гору. — Ну, Івапька, 

каже, я прошу, щоб отець паняв тебе моїх ениов обучать па скрипочку, 
так отець твій не паяниае. - Чому нр наймає? — каже Івапька, — 
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я наймусь* — Ось, каже най, Іванька иапїмабть ця в охотою* Чому ж 
вп його ве павшаєте? Я хороші депьги заплачу за год* — Ховяїн дрі- 

баєть ця, пе хоче, а Іванька каже: — Намніть, я найдусь а охотою* — 
Про непе, каже батько. Коли охота твоя, так і нанїдай ся* — Ну, що 
же вам, хозяїн, ш год на Івавьку ? — Коли Іваїїька панїдавть ця, пу- 
шдіі він, каже, І ціну ва себе править* — Що ж, Іванька, тобі за год? 

Оце батько на тебе здаеть ця, так ти за себе кажи і ціну* — Дайте 
моному батюшці десять тисяч аа год, так то і буде* — Так він внняв 
і дав, а Іванька оддав батюшці: — Нате вам, деньгн, за мене* — Ну, 

іди Іванька, убіраіі ся, скоро сьві'т будемо їхать* А ти, кучер, іди ло- 

шадеії запрягать* — Увійшов Іванька убір&ть ця і матері каже: — 
Отак і отак, наняв ся, я до барвна. Мати плаче і старим плаче, бо він 
у їх один. Тут лошадї під крнльцб подЧхалп, Іванька попращавсь 
з батьком, та з маткою, еїли вони с паном і поїхала. 

їхали вони до того барвна суток двоє. Приїхали до двору* Часто¬ 

колом двор обго роже ний і позагострюваний чнстокод у горі і чоловічі 
голови па усїх колах, тільки па семи дубках і нема чоловічих годов. 
Добігає пан до двору, аж ворота самі одмикають ця, одчиняють ця; 

в’їздить пан, вони зачиняють ця, замикають ця. Кучер поїхав із коляс¬ 
кою у конюшню, а пан з Івапьком пішов у комнатп. Війшов у комнатп, 
пан найшов собі наїдків, дапщтків разшіх, наїлись, нанжлнсь: ІЦо, до- 

волеи, Іванька? — Доволеи, барви, каже іванька. — Нерп тепер, каже, 
свою скрипочку, та виходь на город, бери її за ручку, задлюпш очи 
і закинь її, і щоб ти про неї і ве думав* — Вийшли ів Іванькою, 

Іванька заплющив очи, узяв і закинув скрипочку* — Підем тепер, 
Іванька, я тобі найду дїла! — Уводить його у конюшню, стоїть на 
станках дванайцять кобилиць: — Оце, смотри, Іванька; оце тобі діло; 

щоб ти їх почистив* як та нидів московських лошадей когда, так щоби 
отакі чисті були і кобилиці мої* Оце тобі гребло, оце [цоткн; щоб тп їх 
чистив* Я поїду тепер, а як приїду, то щоб перед усякою кобилицею 
стояло цебро води і мірка овеа І щоб чисті були, будеш тоді ти моло¬ 
дець у мене* А як нїт, нечисті будуть лошадї, чп води пе буде, чи овеа 
де буде, то мені ніч, а тобі голова з шіїч; твоя голова буде ноуз оту 
голову* Свштри, Іванька, старая ся, а я зараз од’ївжаю. — Поїхав, 
а Іванька остав ся; давай чистить кобилиць; ось'вичистив одну, до 
другої, а та лїгла і умаралась; поставить воду, виверне; поставить 
овес, виверне. Старав ся, стара в ся Іванька, аж у його сорочка мокра, 
так нічого пе вдїе: гряаеі кобилиці стали* Прибігає хазяїн у другії 
сутки* Сейчае у конюшню: Щож то у тебе, Іванька? — Нічого, каже, 
яе вдію; до тієї, ту вичищу, а та потиралась, воду вивертають, овес 
вивертають* — Ну, смотриж, Іванька, я тобі сей раз прощаю* До трех 
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раз по вашому закону прощати му, А коли на вробиш третій раз* то 
тобі тоді' голова долей* — Узяв у комнату, напоїв, нагодував Іваньку 
упить. І сказав Іванцї: Ти по двору і но саду проходить можеш, а от 
до того льоху не підходи І близько, бо дух такий зайде, що пропадеш. 

Сютрвж, Іванька, кодо кобилиць старай ся, а я поїду. — 1 поїхав, 
а Іванька давай трать ця коло кобилиць упить, давай чистить, давай 
ходить од тієї до тієї, ту почистить, та номаралась, оцю почистить, та 
вже знов покаралась, Приїздить упять барпц, сейчас у конюшню, коли 
кобилиці' по пачка ні, так як і були. — Чому, Іванька, кобилиці не чисті, 
і пїту овса і води? Тобі голова долей. — Не йогу, барии, у мене ру- 

баха мокра, я стараюсь, так не йогу. — Прощаю і цей раз, а коли 
у третій раз не буде, тобі голова долой. — — Повів у козшати, дав 
їсти і пити. Повів упять у конюшпю: — Смотри, Іванька, старай ся. 
Коли цей раз не буде, як я казав, то зараз, Іванька, тобі голова до¬ 
лом. А до того льоха, щоб ти, Іванька, не доходив, бо там дух такий, 
що помреш* — Поїхав, а Іванька зостав ся. Каже: — Що піп буде 
мені' голову здіймать? Піду лучше зараз до того льоху, щоб пропасти І 
— Прийшов, коли двері деревяппі замкнеш; замок хороший; бпв, бив, 
не одбив; тоді узяв у нів пуда гирю і одбпв замок* Одчинив двері 
і пішов далі льохом; підходить, коли двері залізні і троаа замками зим- 

кисні. Підійшов, стукав, стукав, коли чув, конь одзнвавть ця: Он, 
Іванька Іванович, де ти узяв ся? — Мене, каже, ваиїс змій* — Виходь, 
каже, із льоху, а я пашу ся, чи не достану копитом дверей; клапті, 
як летіти муть, то щоб не убили тебе, так вийди відсіля. — Вій вий¬ 
шов, а конь панннв ся і вдарив у двері І розсипались двері, па дрозґп 
полетіли. ЇІоздравствував ся коиь і каже: Оце у третьому часу буде 
змій, так треба нам управить ця, щоб утекти. Так шукай у яслах два 
каламарчики мого прежиього хазяїна, так вони тобі здадуть ця. — 
Шукав він, шукав, так «найшов один маленький як млзнячпк* — Шукай 
і другого. — Найшов і другий* Подивитися конь і каже: Оцей заховай, 
а з оцього випий, а не мишко доставляй, а оце на долоню наспи, та 
І три собі голову. — Вій напив ся, а оетальпе насипав на долоню, та 
давай тертп голову. І стала у його голова золота, кучерява, — Як же 
ти тепер. Іванька, Еадїкйі ся на свою силу? — Я, каже, так надіюся, 
що як оцей стовп вирву, то він полетить у гору так, як хлопці кида¬ 
ють смілку*). А конь був прикований цінами залізними до того стовпа. 

— Ну, повно, пан Іванька, розговорювать; скорїйше нам треба упра¬ 
влять ця, щоб убрать ця* Іди, каже, тепер Іванька, до кобилиць. Там 

*) Кульки зі смоіп завбільшки курячого яйця, 
ЕШОТРАФТЧШІЙ ЗШРЮТК, Т* XIV* з 
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за дверна у у голочку тупор і осиковий кілок; і возьми той кілок, зараз 
яа 12 колувіків порубай і позатісуй і позабивай перед усякою з ваду 
і хвостом иопрпвявуй до колушка і гребло возьми і усяку кочпстп по- 
иемиожку і перед усякою постав кірку овеа і відро води. 1 тоді піди 
до других дверей, тая дротяная пліть висить иа кілочку ; і тодї вовьми 
оту іілїть і усяку кобилицю од першої і до послїдної один раз учисть; 

і вроби то діло і зараз до мене явись. — Він усе те зробив (повто¬ 

рене) і зараз до коия явпв ся. — Біжи, тепер, каже конь, до його 
комиатп; як дверей не одчиниш, так бий окошко, улазь у коянату і тая 
на тім вісті, де ви Богу молитесь, у його стоїть еудипчок, а иа судкичку 
дощечки стоять, а за дощечкаии гребешок, щоточка і платочок. Забери 
їх і живо до мене явись. Побіг він, у окпо уліз, усе те забрав і тод 
до коня прибіг. Конь і каже: Тепер ціни кругом непе обривай. — 
Вій яв возьяе ціпи у руки, то так їх і перетре. Тоді вивів коня на 
город. — Теиер, каже конь, сідлай мене, та давай тікать, бо скоро ось 
у цьому часу буде! — Осідлав коня, сів Інанька Іванович на коня. 
Коиь і каже: - Ну, тепер ти, Івавька Іванович, будеш меиї хозяїиом; 

мого иервого хозяїпа коичив, каже, змій, так ти мені за хозлїва будеш. 

Може і тебе кончить змій, так ие довго будеш! 1 пита кони: — Як же 
тебе нести теиер: чи поверх дерева, чи у-илїп дерева, чи поверх коми¬ 
шу? — Як знаєте, каже Іванька на коня, так і несіть, а я не знаю. 

Питає Іванька: — Як, каже, вас звуть? — Мене звуть, каже, коиь 
Семіверст, бо у меие скоку сім верст. Тепер, каже конь, помолись Богу, 
Іваиька, щоб Бог тебе спас от змія 1 — Іванька поюлие ся і сказав: 

Господи, поможи, та і поскакав. І все біжить і все біжить на втікача 
усією силою, як би швидке, щоб уті'кти. 

Приходить той час, нрнлїта змій до дому. Зараз у конюшню. 

Увійшов і бачить, що коні чисті, хороші, овес хороший, вода стоїть 
перед усякою. Біп і питає: — А котра, моя доч Іванька Івановича по¬ 
любила? — Да, кажуть кобилиці', хорошо полюбила, як Іваиька Івано¬ 

вич уже убрав ся і любимого вашого коня уворував. і иас каже, ба¬ 
тюшко, обідпв, пап ребра поперебивав, — Тоді він узяв, порозвязував 
хвости, поодпускав, вони поперекидались баришпямн і воіішли у компати 
і давай одна одну гоїть пїкарстваин. Сіли, змій із дочками, попили, по¬ 
їли; виходить вій тодї у сад, на іілощадь, припадає головою до сирої 
землі і заіржав богатирським голосом вонськии; і розетупавть ця земля 
і коиь Із трьома головами і із шістьма крилами являєть ця: 

— Би, пане мій любий, на що ти мене требуєш? Він каже: — іванька 
із чужого царства мого любимого коня украв і моїх дочок обідив, так 
чи ми можем його догиать, чи не можем? — Як не возієм ? Ось у вас 
лісу трийцять десятий дубини, так заходимось, та вирвем та иа боки 



19 

постягає», та шпенацї насієм, та вродить, та па молотая, та коржів на¬ 
печем і наїмось і ще Ваньку Шовні. — Ну, нічого аатрудиять ця, то 
довго буде, а то сій час нагонів. — Ну, каже, як знаєте! — Ну, да¬ 
вай сідлать коня; осідлав і давай нагонять тим слідом, що Іванька по¬ 

скакав і иа суткп вагонне. Звій гука аа 25 верст богатирський голо¬ 

сна. Л, Іванька, чн втік? Змія гука: Од моїх рук не втечеш. Як 
на якому полку я нарік твою голову настромить, так на тому і на¬ 
стромлю. — Випїнанже, Іванька, каже конь, щотку і бросай назад 
і проси свого Нога, щоб нас Ног помилував. Виняв щотку Іванька, по- 

яолпв ся і броспв через голову назад. Як кинув і стала за ним дереза 
через увесь сьвіт і до санні небес і сїн верст скоку і за ішн сій верст 
дерези іде. Добіг вмій, наткнув ся па дерезу, ютів, щоб де прокинуть, 
так ніде не промине і в гору не перелетить. Тоді узяв змій і вернув 
ся назад, набрав тупуров і лопаток залізних і прибіг унять до дерези 
і давай собі рубать дерезу І робить ход; і прорубав собі ворота. Тоді 
сїда, у ход унять за Іванькою. Д той Іванька усе тїка, Конь і каже: 
Устань, Іванька, принади ухом до сирої землі, чи женеть ця вмій, чи 
ці ? — Від устав, припав до землі І каже: — Не розберу, ще далеко. 
— Ну, садись, будем тікать. Устань у другий раа, каже конь. — Він 
устав, припав і каже: — Голова відскакує од землі; вже недалеко, ось 
скоро буде гукать. — Аж змій гука богатирськая голосом (повторене). 

— ІЗпшмай, Іванька, гребешок (повторене). — Як кинув, стала дубвна 
черев увесь сьвіт аж до самих иебес і сім верст скоку і аа ним сім 
верст дубини іде. Добіг вмій, наткнув ся, (повторене), Тоді узяв змій 
і, вернув ся доюй за туиурами; давай дубину валять, щоб вибігти 
і прорубав собі ворота і тоді сів і давай унять за Іванькою гнать ся. 

Д Іванька усе тїка. Конь і каже: — Устань. Іванька, пршіадн ухом до 
сирої землі (повторене). — Коли гукає змій (новторене)... Коиь каже: 

— Вивівай платочок (повторене)... і стало море, черев увесь сьвіт 
І скільки не скакав Іваоька, а за пня і мере іде. Наткнув ся змій до 
воря і питає свого коня: — Чи можемо лп перелетіть, чи перепливуть ? 
— Каже: — Не могу иї перепливуть, ні перелетіть. Я, каже, 12 су¬ 

тої: не їв, не нив, так я, каже, охляв, це могу. — А коли я половину 
випю, так тоді можем перепливуть? - Тоді, каже, могу. Він ліг і да¬ 
вай пить і поти пив, поки лопнув. 

Тепер каже коиь Семиверст: — Змій лопнув, тепер ми вольні; 

давай оддихать. — Оддиха.чи вони плтеро суток. Отдихоули, коиь пи¬ 

тає: — Куди, хозяїн, будемо мп їхать? — Я, каже, не внаю; я чоло¬ 
вік молодий, ніде ще не бував. — Ну, каже конь, я свого хозяїн а по 
еьвітах носив, так я внаю, куди їхать. Поїдемо, каже, мп у чуже цар¬ 

ство, у королівство; там королївиа-другівпа иа нятьетижиому дому си- 
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дать і батько її нікуди не пускав, щоб ніхто не спрозорив її красоти, 
а нам, каже, треба її за себе за луж узять. — Ну, неси мене у те ко¬ 

ролівство. — Як же, каже, тт ній любий, тебе нести, чи поверх де- 
рева, чи у плїи дерева, чи поверх комишу? — Як знаєте, як ваш не-^ 
стп, так і нееїть. — Приніс він його під те королівство: Тепер вста¬ 

вай, хозяїн, та пускай мене, я піду у лупі пастись, а ти йди у город, 
тілько з мене вирий волосину, та заховай; когда треба мене буде тобі, 
так припалиш, я явлю ея зараз. А ти йди у город па базар і зайдеш 
у рівницю і купиш пузир і натягнеш на голову, щоб ніхто ие впав, що 
у тебе золота голова і поверх пувира иадїнеш яку-набудь шапочку, так 
і ходи собі. Як будуть питати, хто ти, віткіля ти, як тебе звуть, так 
ти одвічай одно; Я не знаю. Тебе продражняТь незнайкою і будеш ти 
незшійка. ї по базарю станеш ходить і про ходитиме бибич і буде тебе 
п&нїжать і спрощуватиме, хто тп, ти будеш казать: — Я не знаю. І вій 
найме тебе у сад. Питати те за ціну, так триста рубяей у год. І ска¬ 

зав ще конь: Бережи отой каламарчик, що у тебе, та як будеш у саду, 
так може ще чим будеш у того короля, так випроси собі землі пеудоб- 

ної, так там собі сад заведеш і як кликнеш, та скажеш, яке дерево 
іщеб у лїнїї було, так і буде, яка ограда щоб була, така і буде. Він 
і пішов на базар. Найде бибич їх трийцять чоловіка, новели у двор, 

дали їсти, повів потім у сад, наказав їм роботу. Сього продразнилп Не¬ 

знайка. Незнайко питав: Скільки ямок копать? — Да, хоч би ти вико¬ 
пав три ямки сьогодні. — Зачали роботать, так викопав Незнацка сто 
ямок. Над вечори пішов бибич, поемотрів роботи і бачить, що ті ви¬ 
конали но пятц по шість, а Незнайка викопав сто ямок і такі красиві, 
що нема краснвійших. На другий* день викопав Незнайка триста ямок. 

Поемотрів бнбич і сказав : Ось молодець Незнайка І На третій день би¬ 

бич іде у сад, а Незпайко за кущом стоїть і нарочво, щоб бибич почув 
говорить: Дурак оцей бпбнч; ианяв ЗО чоловіка, вони начкають, сад 
забирають, а я сам би управив ся за усіх трийцять. Бибич почув оце 
і водворот лінії пішов до короля і каже: — Незнайка, говорінь, що 

ч дурак бибич і король, пованняали людей, сад пачкають, запирають, а я 
сам би управив ся і сад чшце би у мене був. Король і каже: Потре¬ 
буйте його ік милії — Потребовалп Незпаіїка до короля. Приходить 
Незнайко, вдраетвуєть ця: Здраствуйте, ваше царське величество ! — 

Здраетвуй, каже, Незнайко. — За що ти меле рухав? — Я, каже, вас 
не ругав. — А тнж ругав бибича, що він дурак (повторене). — Я, каже, 
говорив на бибича, а де на вас. — Тав ти можеш сам управить ця? — 

Каже: — Могу. — Ну так управляй ея! — Отпх зараз рощнталп, 

остав ся сам Незнайко у саду. Пробув два місяці у саду, такий став 
сад зеленіш, молодий, усьо чисто, хорошо. Ну, полюбив король Не- 



знайка і каже: — Іди до мене на конюшню і будь у явне за конюха; 
куди я буду їхать, так тп будеш за кучери, бо нема от тебе вірпїйшого. 
— Як ви самі знаєте! Коли кидать сад, так кидать. — Кидай, каже. 
- Пробуй він з місяць — міста па конюшні, куди король їдо, туди 
і Незнайка. Ну, оце підходять королеві меншій, давай прибарать ця ко¬ 

роль па иешша. І ззивав він із свого царства і із чужих царств ца¬ 
рів, королів на вепнїїи. Поз'їздились, так король і каже: Ти у мене 
будеш, Незнайка, аенї посуду підносить на менппах. — Підносить Не¬ 

знайка раз і два. і скрашують короля, що оце у вас за молодець, що 
ви такого і не виділи, як оце у вас? — Король і каже: — Его у мене 
із чужої землі, так піп Незпайка, — Ну, і молодець же ваш Незнайка, 

кажуть другії. — Понили, .погуляли, трон суток. Усї розхвалили Не¬ 
знайку. Ось він і просять короля, щоб подарував він землі пеудобиої, 
за городом верстов за пнть. — На що вона тобі? нпта король. — 

Я, каже, собі тав сад заведу. — Та земля ііеудобна, се пісок. - Нї, 
мені вопа буде удобна. — Много тобі дарувати? — Дайте мені 
десятин сто. — Я яогу тобі і триста подарувать. — Нї, вені тільки 
сто. Да дайте мені і кунчу, щоб вона була собственна. — Із,ділили 
купчу, завірили, сховав купчу Незнайка: іїдягодарю, каже, що ви мені 
її почарпли. Тепер отпустїть мене от себе, н піду сад заводить. — 

('тупай, увпдпм, який ти там сад заведеш! - Він і пішов. Ото було 
ннд вечори діло. Прийшов він до тої зеялї, копнув у углї і каже, щоб 
отака ограда за мною ішла, залізної краски, іде, за ним і ограда іде. 
Як узяв іти. гонів четверо, чи ннтеро, гак лоцшов скільки тая Йому 
треба було, знов копнув, тодї повернув на другий бік па причілок 
і ограда як ішов, так за їм і ограда ішла. Так він знов йшов гонів че¬ 

тверо, чи нятеро, тоді упить кой ну в на углї, та повернув на третій бік 
і пішов і ограда за ним і знов пройшов до четвертого боку, копнув 
і каже: - Щоб тут була мідная ограда, бо то од диня: тут ворота 
«ребиі щоб буди, па двоє одчинялись, хороші; І пішов, ограда за їм; 

дійшов до середина, стоїшн і ворота за їм дівають ця; тоді дійшов 
унять до утла, ото коачилась ограда, огородив уже сад. Тепер іде нер¬ 

пою лінією, копнув раз і раже: Щоб отакі яблуні були! — Вони 
з концн і до конця так і стали і рядів двайцять лініями яблуні ста їй 
самі. Яблуні кончин, копнув упять, і сказав, щоб оіут були щепи — 
груші, так воно і стадо упять. І що з у саду: виногради, ялозп, слини, 

то усе ак копне та скаже слово, щоб яке де було, так воно і з. Як 
посалив усе зразу, так і зацвило усе чисто. 

Король виспавсь, вийшов на крпльцб і у нидів, що сад Не знай чин 
ці,віте. — Що оце за знак? — каже; завів сад живо, а воно вже 
і цьвіте. - Вивів своє семейство ■ Оиотріть, як Незоайчин сад иьвіте 



22 

* 

разипми ці,вітами і білими і красними і жовтими і голубинії і усякими ! 

— Ну, самовар готовий? — Готовий. — Давайте же ио стакану чаю 
вшієм, да зараз запрягайте лошадей у коляску, я поїду у Незнайчин 
сад, посмотрю. — Кучері запрягли лошадї у коляску, под’їхалп под 
врвльцб, він вій шов, сїв. - Ну, иогоняй до Незнайчииого сада. — Він 
трону». Доїзжають до сада: мідная ограда, ворота сребні; доїздять, 

ворота самі на двоє одчиняють ця. Він у сад не уїздив, а як доїхав до 
воріт, схватнвсь з коляски, уходить у сад, сейчас, як війшов, стоять 
яблуня, високая І товстая і гиля аж до землі висять і яблук ряснійте 
чвм листу. ІІоснотрів вій на яблуні, узяв яблуко сейчас внрвав, да 
вусь, як куснув, так у ного рог і став з аршин крамарський. Почухав 
ся, дай ще укусить раз, кусь, став ще рог, стало у його два роги, по 
аршину, но крамарському. 1 як держав те яблоко, так і бросяв і сто¬ 
їть собі із рогамп, руки опустив. Тенор іде Незнайка лінією Йолу на 
зустріч із мітлою на плечах і гукав: Хто убравсь у Незнайчин сад? 

— Да, Незнайко, се я убрав ся, се король, — ноемотріть твій сад. 
— Приходить Незнайка: Здрастуйте! — Здрастуй Незнайка. В, 
каже, Незпайка,може ви знаєте, як би ви з мене оці роги скинули? — 

Е, каже, » думав, що ти ко.оль, так ти і розумний; а ти, каже, дурак. 

Тав, як їй з рода яблук не вида», пак ти без Незнайчииого позволеня 
мерщій ухватив яблуко у рот. Хоч бв у тебе не два, а одно око було, 

так і то вцдпть, що тут написано, щоб без Незнайчииого позволеня 
яблук ие рвать, ие пробувать. А я байдуже, на иадпись не дивив ся, 
а иа яблуиї мерщій смотрів, та рвав, та пробував чи хороші? — Ну 
ось ^ узнав без Незнайчииого позволеня; тепер ходи з рогами. Но- 
жалуйста, Незнайка, може ви можете скинуть оті роги;'скиньте з мене 
оці роги, ослобоиїть мене од їх! — Узяв Незнайка, вирвав листок із 
яблуні і кругом рога шли тер, поки він у пан. а там знов вирвав ли¬ 

сток і аиов тер кругом рога, поки і цей упав. — Ну, бдагодарю но- 

корпо, що ти із мене скинув роги. Тепер король Нез и..йцї по клонив ся: 

Прощавайте, каже. - Щасливо, каже Незнайка, ще приколіть носло- 

тріть на мій сад, я обвожу вас по саду, по свойому. — Ну, він вий¬ 

шов, тоді сїв і поїхав домов. І суток троє дома собі живе і не хвалить 
ця, що йому було. Королївііа-лругівна письмо написала до батюшки 
і подала служабцї і принесла служабка оте нпсьмо ік королю. — По¬ 
звольте мені', я у Незпайчип сад піду хоч подивитись, бо ви мене не 
пускаєте питий год на білий сьвіт, так я хоч у Незпайчип сад Із с.ту- 

жабкон' Не на до непі коляски, я так піду у проходку. — Батюшка 
написав: 1 ти, дочки, у Незнайчин сад, тільки не пробуй нічого без його 
позволеня. — Прийшла служабка, оддала нпсьмо, вона прочитала, убра¬ 

лась і пішли із служабками у сад. Доходить до воріт, ворота одчиня- 
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ють ся, вона уходить у сад, сепчас тут і яблуня, а на яблуні підписе : 

Кияаївна-другівпа, еиотрщ тут у Незпайчипому саду твій муж, щоб ти 
його узнала, а як не узнаєш, то до віку не підеш замуж,—ІІосмотріла 
нона да той пілпнсь і зразу од ворот пішла назад, па своє місто. На¬ 

писала письмо упить, поспала із служабкою до свого батюшки : Батюшко, 
дайте вені па оцю вод траплять чоловіка сазгдат, 15 кііших, а 15 пі¬ 
хоти, з усїм нарядом, з ружжями, а шаблями, з піками, з уеїм, — На- 
ппсав: Будуть, хиба у пас нема салдат, чи що?—Написала вона знов, 

щоб були вони у мене до заход сонця. Нарядив вій, вони піший до її 
дому і стали. Вискочили води, поздрастувались: Здравія желаю кия- 
йївнї'Другівиї, — Вода і каже: Ся огріть до Незпаіїчнпого сада і як 
я на вас гукну, так ви аепї ного поймаєте, та до мене й ведіть; тї- 

катн не, так ни лошадьми наганяйте, та не бинте, а так живого й ведіть. 

Загалала вона службу, дала їм но кришці водки і закусить. Вилили, за¬ 
кусили і як уже смеркло, вони смотрють, а вона у проворну трубу па 
иятиетажах у окошко сжотрнть. Незнайко рано дуже устав із постолі 
і скинув колпак і став умивать ця, у себе, у саду. Вона ушідїда, що 
як скинув колпак, так сад осіяв, так крикнула: Біжіть, ловіть! — Воли 
так і залопотіли усї туди* Той чує аж земля реве, біжать. Від зараз 
колпак надївр та за мітлу, та до воріт: Куди ви, вк ще мою ограду 
ввалите? Я, каже, як стану мітлою вас мести, щоб ви сюди не набли¬ 

жали ся. - Всип нікого більше не видали і з тим і вернулись назад. 
— Ну, що, каже, ви нікого не виділи? — Нікого, кажуть, тільки Не¬ 
знайко нас у сад не пустив і трохи не бив. — Ну, сказала, ступайте 
ио містах, а у вечору, щоб ви упить була до мене па ноч. Над вечори 
вони узять попри ходили, як і у первин раз. Дала їм вона упить по 
кришці водкн і проказала (повторене), У нрозориу трубу вона сжотрнть; 
зовсім уже сьвіта, нічого ие видать, а тут як стало світать, так Не¬ 

знайко скинув колпак і скинув пузир і став умивать ця, сад так і осіяв 
і вона Його увндїла як перед собою.. Тоді кракиула: Ребята, ступайте 
но своїх містах! — Вони розійшлись. Вона написала письмо: Позвольте 
мені іти у Неанайчин сад. Я то її була, так тільки вийшла, так і ие- 
розсютріла, зараз і вернулась. — Король ішшеть: Ступай, тільки ні¬ 
чого по пробуй, без його позволеня* Убрала ся воиа, пішла із елужаб- 

\ кою у Незиайчші сад. До саду доходить, ворота одчиняють ця, уходить 
у сад і пішла лінією; ідуть собі, розсмотрює, а Незнайка не видать. 

[ Прийшла на середину саду/ повернулась, аж на зустріч Незнайка іде 
і із мітлою. Доходить І кричить: Що за сволоч у мій сад увійшла? — 

[ Вона одвічає: Се не сволоч, се п, княаївиа-другівпа! — Хиба ти не 
і сволоч ? У тебе глави догані, г твоїх глав сад у мене висохне, — Нїт, 

і Незнайко, не боіїтесь, у мене глави хороші, не буде сохнуть сад. — 
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Доходить, Здраствуй! — Здраствуй, За ручай, йорукорлась, У Не¬ 
знайка течуть із посу соялдки, вона утирає штточком своїм. — Ви 
поведіть мене, Незнайка, де ви сните- Шжв у вас нема постелі, про¬ 
стині, подушечки якої, так я вам представлю. — А що у йоле за но* 

стель? Навіть у голови, цурпалок дерева у бокп, а що па мені є, тіш 
стелюсь і укриваюсь, — Ах, ,Боже іон, як ви, Незнайка страждуєте. 
її вам представлю постіль хорошу, — Новів він її до своєї будки. 

Одчиняє. Увійшли у будку, тут ширма; він за ширму ухватнв, шморгнув, 
а там коянатка, так уся у золоті і сяє і ліжко такоє і стерпни такії, 
що нема таких і у батька у її. Посмотріла і говорять: — Е, Незнайко, 
у мого отця нема перин таких, як у вас. Теиеринки прощавайте. — 
Щасливо! — Як би ви, Незнайко, завтрашиїй день до мене прийшли 
па иоштеиїб? — Як же, говорить, до тебе прийду, когда до тебе 
нельзя, говорить, доступить ця? — Я, каже, пришлю до пас служанок- 

дїво'к дві, три, і плати принесуть і убране, як баржіав'і убирають ця 
і вас уберуть і приведуть до мене. — Пришли; говорить, можно. 

На другий день, узяли сдужабки плати і усе убране і принесли 
отой весь убір і убрали його у плати і пішли і повели його барншнею 
до королівни другіїшн. Вона позвала його у високий дом, на пятии етаж, 

а служабки остались тут, ниже* Приходить: Здраствуй, королівна- 

другівиа* - Здраствуй Незнайко І Порукались. — Садіть ся. Незнайко, 
на стульцї, оддпхайте. — Сїв Незнайко на стульцї. Посидів і знов 
устав і проходить сюди-туди по кой паті у проходку. Вода і говорить: 

Я буду у вас, Незнайко, чогось просить. — Чогож ти будеш у мене 
просить ? Я не узяв тобі із саду якого гостинця. — Мені не треба 
із сади, я не хочу. А я буду просить: покажіть мені, Незнайко, свою 
красоту. — Якай у мене, королївна-другівпа, красота? Соплами у меие 
течуть із носа, -- оце у мене і красота, пузир на лобі, — оце вам 
і красота мов. —■ Пожалуйста, Незнайко, покажіть пені красоту, поЖ£- 

луста, покажіть. — Ну, когда уже просиш, оберни ся глазазни до стіни, 
тільки пе поворочуй ся, нокудона я не скажу, бо як повернеш СЯ, то як 
ударю, то так і вилетиш аж па той бік із стіною. — Обернула ся вона, 

він на задц узяв, скинув з голови своєї пузир і осіяла кошіата, стала 
золота, саме золото сяє у комнатї, Стояла, стояла, тоді надів пузир на 
голову : — Ну тепер обворочувай ся. - Бона обернула ся. — Ну, чи 
видала мою красоту ? Каже: Видала. — Винили по стакану чаю, заку¬ 
сили. Дала вона тоді перстень свій па руку, а він свій дав їй. — Ну, 

прощавайте. Його і вирядили. Служабки провели його у сад, розібрали 
його, забрали своє вдати і вернулись назад, а Незиаїїко остав ся на 
свойому місті. Вона виготовила письмо, поки вона ходила і дає слу- 

жабці і каже: неси до батюшки. — Служабка подала письмо. Він по 
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довив ся і бачнії, ідо воші просить батюшки, щоб аа Незнайка за між 

вийти. Вій і каже: У Незнайки тільки сад, а вій голий, у його попа 

нічого. — Так що, каже, що нема, так у пас єсть. Позвольте вийти за 
ного за між. — Ну вій крутивсь, крутивсь, а вола каже: — Я смерть 
собі заподію, коли не оддасте зи Незнайку! — Так він позволив: Коли 
твоя охота, так іди. — Обвінчались, сватьбу одгуяяли; тепер і каже 

Неапайіц король: Беріж ти, Незнайко, свою королівну-другівпу і іди, 
куди ти знаєш, хоч із с'ієго царства, хоч і у моному, так щоб піхто і це 
вдав, що ти є у моіїому царстві. — Запрягли коней шестерну у колиску, 

дав три чоловіка солдат і служабку, да дедег ві.тїопів три дав: Сту¬ 

пайте тепер, куда хочете. Тепер мені добре буде одиисувать ця, як вас 
пе буде тут. Царевич із чужої землі тебе свата уже голів два, а тепер 

я уже буду одписувать, що тп за Незнайка вийшла і вас нема у новому 

царстві. — Розирощалвсь, сїлв, поїхали. Верстов півтораста їхали, да¬ 

вить ця Незнайко у етороиу — больший лїс. Звертай у ліс! Звернули, 
їдуть до лїса. Приїхали до лїса, ловіадї випрягли, пустили иаетн, самі 
сіли, покуіпалп. — Ложіться оддпхать, а меиї оддвхать ніколи; я піду, 

чи ие найду собі міста хорошого. — Підійшов гови півтори од їх, там 

большії ііровалл, скали, камнї. Обдцвнв ся він коло тих провалів, тоді 
вернувсь і каже: Оддпхнули ? — Одднхпулп. — Ну, запрягайте, да 

поїдем; я найшов місто, де нам буть. — Під’їхали. Ііоввпрлгали ло- 

шадї: Тепер, каже, ідіть до свого короля, мені вас ие ладо, нї елу- 

жабки, нї салдат, а лошадї тут оставте, а ступайте піхов. — Вовн пі¬ 

шли. а вій а коро лївною-друг іваою, ночю остав ся у тому провал/. 

І зробив собі келїйку хорошую із перегородою і бере ружжо, устре¬ 

лить чи там утлу, чи гуску, чи дрохву, чи кого аонаде, приносить і дає; 

— На, королівна-другівна, готов кушать 1 — Та готовить, і по¬ 

жили там з місяць-міста. Узяв ружжо і пішов; приходить у ліс і найшов 

дуб великий із гилями і поліз па того дуба, аж у гору і смотрить па 
королівський дом; коли підходить непрпятель, що очима пе можна зо- 

гляиуть, скілько підходить війська. Вій зліз з дуба, найшов волосину 
і припалює волосину. Незнайка давить ця, лист спплеть ця і кінь бі¬ 

жить і кричить: — Ей, пане мій любий, на що ти мепе гребуєш? — 

Як же меиї тебе пе требувать, то ми узяли королївиу-другівву аа себе, 
а під його підходить пепрпятель, так чи можем ми його повоювать, чи 

ие можем? — То нам повоювать того пе приятеля тав, як травку пере¬ 

бігти. Як ти був у того короля за кучеря, та конюшню вимітав, так 
ізділай і тепер мітлу, тільки більшу і зріж дуба, гиля одчухрай, тільки 
зверху остав, бери ту мітлу на плече, так тою мітлою їх і виметеш. 

Сідай і будем їхать! 

стноґглФгчний звірник. т. хіу. ■і 



Він мітлу здїлав, бере на плечі, садить ця на коня, Коиь пита: 

Пане пій любий, як тебе нести, чи у шгїп дерева, чи поверх дерева? 
— Неси пене поверх дерева! — Як сів, так і полетів. Летить прямо 
на дворець, на королів* Король молебствуе, внряжаєть ця на зустріч 
ненріятеля із своїм воіськоі. Сей летить прямо поверх дворця» а король 
да бпбич, вийшли да і просять: Господня багатир, спустіть ся випить 

цо стакану вина, на побїждеиіє ненріятеля іти воювать, — Завертайте, 

каже, войеько назад і дайте їм пить, гудять за моє здравїє ші троє су¬ 
ток, а я поїду, сам постраждую за вас грішних. — Так як обізвавсь так 
і полетів. Войеько завернули назад і дали пить, гулять па троє суток, 
а він як добіг до непрпятеля і спустивсь на землю і давай їх мітлою 
мести, так як полову; навхрест проїхав, так остало ся но углам но 
пемвОТу, руки у гору підпили, просять ця. — Завертайтесь, каже, на¬ 
зад і другий раз як аодТдете, так вибю до одної душі. — Тоді вони 
вернулись назад, до того царя, а він на лошадь подпявсь тай їде 
прямо на дворець упять, У виділи, що він летить, так король і бабич, 
повибігали, стали да коділках і просять: Гоеподил богатир, пожалуйте 
випить по стакану за добіждеиіє веприятеля. — Благодарю вам, король, 

я доволеп женою! — Крикнув і полетів собі* Прилітав до того дуба, 

сїдло зняв, коня пустив, копь пішов пастись, вій узяв ружжо, убив 
дрохву і приніс і даєть королївнї-другівш: На, готов, я ляжу спать на 
троє суток, а як встану, щоб тоді кушаие було готово. — Лїг на троє 
суток оддихать, доходять треті сутки, готове кушаие, устав, иокушав, 
бере ружжо, іде у ліс, прийшов до того дуба самого ї поліз у гору 
і смотрнть через королеві доми, аж воішька скільки як і було і ще й два 
багатиря. Встає він з дуба, припалює волосинку, земля дішжеть ця, лист 
сиплоть ця, копь біжить і кричить (повторене)* — Як вам траву пере¬ 

бігли, каже копь, так нам те войеько звоювать, а па богатдрей, розже¬ 
немось зразу і побєм обох. — Узяв шаблю булатную, копіє, ружжо, 
еїлн, їдуть (повторене).. Дайте на девятеро суток ребятам пить і губ¬ 
лять, а я сам поїду за вас, постраждую за всіх. - Поїхав і кричить 
богатирським голосом на богатирей: — Виходьте до мене на простер! 
— Вони так і повискакували. Ну, біжить вій прямо на їх, правою ру¬ 

кою учистив шаблею по голові, голова злетіла у його, а того кошем 
у груди ударив і того убив. Проскочив навхрест туди і сюди, що копь 
топче, вибиває, а що вій шаблею і копіям побиває. По оставались по 
углах, подняля руки у гору, просять ця, а піп і каже: Ступайте, тільки 
третій раз це опитуйтесь, бо внбю до ноги, (чи душі). Вола пішли собі, 
и він по дня в ся на лошадь і летить черев дворець тією стороною еа~ 

мою, що ї летів. Вибіг король І бибііч (повторене).*, Я ляжу на девя¬ 
теро суток оддихать, а як устану, щоб кушаие було готове. — Виходять 
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девятї суткн, кутане готове, — (Повторене), Поліз у тору, ще більше 
іде оепрнятсдя, ним було і три богатиря, два простих, а оден Із 
трьома головами і шістьма крилами. Припалює волосинку (повторене). 

Чи можем повоювать? Тепер, каже, коні», Бог зпа, тепер може вам 
і смерть буде ще* У праве ухо улазь, а у лївоє вилазь, бери зброю 
добрую па себе І на мене* Бери дві шаблі, одну затупиш, броснш, а та 
щоб була гостра. І як я крикну, так щоб ти мене слухай. — Вій уліз 
у праве ухо, та лївмм виліз і де усе узялось: Конь чавунок став об¬ 

литий і він сам, тільки па глава на одні пущено і дві шаблі узяв 
і копіє і ружжо* Убрали ся, сїа тоді і иолетїв тим слідом, що і тоді 
летів. Король і бибич (повторене)* Дайте па дванадцятеро суток гулять 
вепську, а я поїду грішеп сам, постражду за вас* — Долітає до войеька, 
верстов за двадцять, глас богатирський подає: Виходьте на простер, 
богатирі, я па вас іду бить ся. Ті вискочили па простер, він розігнав 
ся із своїм конем і побив обох. ™ А з тобою, гукав па третього, як 
будемо бить ея, чи будемо розгонить ся, чи будемо так бить ся ?— 
Так пельая, у пас сиди бодьшії, треба розгонить дя! — На пятьдееять 
верстов розігнались і той па того летить на зустріч, а той на того, 
огонь так і пашеть. Як збігли ся, так Незнайко як ударить його, 
так дві голови полетіло, а третя осталась. Так отой богатир із горя¬ 

чого часа як ударив Незнайку, так він з коня упав І у землю аж по 
коліна утру в* Той богатир, що з одною головою остав ся, на землі ка- 

чаєть дя, кричить, а Незнайка у земля крячать, так лошадь підско¬ 

чила: Бери, хозяїн, мене за шню! - Він як ухватів, конь як дергиув, 
так і впрвав його із землі. — Тепер садись. — Він сів і до того бо¬ 
гатиря, добивать. Конь ногами беть, а сен копі єн кояеть. Узяли і коп- 

чилн його* Тоді як стебнув по войську, так і летить як полова, що 
копь топче, а що вій бє. Навхрест пробіг, сюди, туди, так і виклав, 
а ті що по угдах остались, підняли руки у гору кричать. Ну, сів він 
па лошадь, тією дорогою летить, що і летів. (Повторене). — Я довояед 
своєю женою. — їїожадуйета, богатир, ви кровію ізшдете. Він з горя¬ 

чого часу і не бачив крові. Спустив ся, вони його узяли під руки, ці¬ 
лують, милують, це знають де його й діть* Саног скинули, мастю раиу 
налили і король і бибич своїми леитамн ногу обмотали. Випив стакан 
впиа: Просим, богатир, закусить 1 — Ш, каже, я довояеи женою! — Сїв 
ї поїхав. А воші І не знають, що воно Незнайка. Прибігає до королівни- 

другів лн, із лошадю, убраний як був* Крикнув, вона вискочила. Розби¬ 

рай лошадь. — Б, каже, коли сідла з лошадї не скиде І — Тоді розібрав 
лошадь і сам розібрав ся і лїгає на дванадцятеро суток оддихать. 

І каже: — Як виходити ме дванадцятеро суток, то тоді зготов 
кутать. 
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“А король із усім своїм царством радують ця, нють, гуляють, що 
богатир побив неприятеля, постраждунав за їх. — Як би нам Незнайку 
знайти, та кородївну-другівну, щоб і ті бідплтка погуляли в пампі їх 
од возили еалдати, так може ноінютб. Так одного солдата убито, а дру¬ 

гий пожер, а третій живий. Найшли його по записам, потребовалж ік ко¬ 
ролю; прийшов* — Чи зпаєш, питає король, де Незипйка і королівна- 

другівна. Де їх ти дівав? - Знаю, каже, ваше царське величество. — 

Ось я напишу письмо, там тп поїдеш. — Нависав письмо, дали йому 
коня доброго- Лошадї, кажуть йому* ти не жалій, поскоренько спра¬ 

вляйсь. — Сїв, приїхав у той лїс, найшов провале, уходить у двері. — 

Здраствуй королівна-другівна. — Здраствуй служивий. — Впнїяа письмо, 
дає. Розпечатала, розірвала, подивилась і сказала: Шестеро суток мій 
Незнайко спить, а як проспить ще шестеро, то ми ік вам прибудемо. — 
Служивий сїв собі, поїхав, подає письмо. Воші подавили ся, а король 
і каже: — Пошли дурака, вій тобі І справить ця. Хиба єегь такий 
чоловік, щоб спав шестеро суток, а ще шестеро буде спать ? Ти у мене 
бабич, молодець; той салдат тебе поведе, ти у мене справиш ся, за¬ 

разом їх і привезеш 1 — Сїв бибцч з салдатоя у коляску і поїхали. 

Добігають туда, стали. Пішов салдат у перед, бабич за солдатом. Пі* 
дійшли, одчинили двері. Здраегвуите, каже бабич. — Здраствуй, бпбпч. 
— Шжалуйста до пас па побіждспіє непрпятеля, на потоионіе. Ми пймо, 

гуляєм, так і вас батюшка потребував. — Як виспить ця мій Незнайка, 
так приїдем; оце семеро оугок спав, а ще шітеро буде. — Е, каже, 
королївпа-другівна, такий у тебе Незнайка засранець і скїлько миого 
спить! — Ш, каже, бибпч, у меде Иешайка не засранець. — Узяла 
за швурок, шморг, аж тут Незнайко лежить, а він як гляне, аж лепти 
королевеькі у його, так він так І охолов. *— Ну, із тим бпбич і одря- 
жа§ ся. Як виспить ще пятеро суток, так ми приїдем. Він так назад 
і поїхав. Приїздить на місто до короля і каже: - От богатир, то Не¬ 
знайко, то він усе дїдав. І лепти, як обмотували, так вони і єсть. 
Ну, слава Богу, що вій, сказав король. — Тепер лють і не шоть, до¬ 
жидають. Вистелили килимами стовпову дорогу за 25 верстов од города 
і усї сьшщениики і зо всіма сьвятощами молебстаують. Ось Незнайко 
буде у такому часу. Звони ревуть по у сену городу І по селах 
скрізь. 

Незнайка виспав ся. Королівна-другівна каже : — Що так і так 
просять нас. — Бдагодарю, короля, надо їхать! — Позапрягав конї, 
убрав ся. Припалив волосинку. Явив ся коиь (повторене). Поїдем, каже, 
до короля треба, щоб і тебе у ви діли, який є коиь у мене. — Коиь 
убраний біжить тепер позад коляски. Доїзжають. Воли стоять, юлеб- 
ствують. Як доїхав, вони попадали на колійки, підняли руки усї. Схва- 
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тнись він в коляски; вони підняли ся із зоїлі* Підходить король із 
хлібом і з еілю до його, кланяеть ця. Сїн тоді король па його коляску, 
пійда усі у город. Приїхали у город, давай пить, гулять. Веселять цп 
так, що хто знає і як. Шпили, погуляли еуток троє усе царство, 
і Незнайко говорить: — Де бмбич, звіть його сюди. — Визивають би- 
бича. Він уже ні живий, иї мертвий. — Здраствуйте 1 — Здраствуй 
бибпчі А що тн про мене говорив? Рааві такі засраицї як я? — Е, 

ваше царське величество, жалуйте І милуйте. Я так.,, вирвалось, ска¬ 

зать, — Я чоловік хороший, а то я б тобі голову іваяв. Ступай із своїм 
семейством, куда хочеш, із мого царства! ~ 

Паралелі: Література до сеї казки вказана в Ктпоїр, Збірнику, 
т. IV, ст, .06—112. Ч 20. — Аоанасьевь, Народ, руескія свавкп. 
Москва, 1837. Т. II. От. 109—222. Ч. 105, — Огішт, Кішіег- її. 
ПаиетГігсІїеп. Т, II, ст. 208—210, ч, 130 і т. Ш, ст. 213. 

3. Орел. 

Чоловік був собі багатий; поїхали його сива та робочі па поле 
жито сіять, а піїт опісля лошадь запріг тай поїхав. Приїхав, поеютрів 
як сіють, загадав і назад а тим поїхав. Стало хмарно і став дощ. їде, 
ї і,е вій дорогою, снотрять, аж тпця якась сидить над дорогою. Схватнв 
ея він з воза, торкає її чоботом під крнло: Не торкай мене, діду, 
під крило, бо у мене і так ребра болять; возьяи мене, ділу, на три 
годи і корми три годи, я зробю тебе чоловіком иа усе царство, — Чим 
же я тебе буду кормить? - Однією говяднною самою, — Як же тобі, 
чп пекти, чп варить, чи так давать? — Нї, нї пекти, пї нарить, 
а тільки кожу в дійми, та середку викидай, та так і давай. Тікп, щоб 
один ти, діду, до мене вхожуващ а більш щоб вїхто до мене по 
вхожув&в. Говядниа щоб була, да і ц$ і,а. А ти, діду, будеш тоді' 

тіки кості викидать із хати, — Як же я тебе на повожу водну? — 

Під’їдь, каже, сюди, тай возьлеш. — Під’їхав, та і узяв її на по вовку. 
Привіз до дому, Ізеажуе її, таскає у хату. Що се за ти ця така, питають 
його баба, невістки? — Ое така тиця-ореа, - На щож ви узяли 
його? — Буду, каже, кормить. 

Поприїздила до дому сини з поля. Жінки хвалять ся: Наш батько 
привіз орла і уже, каже, на лишечка зарізав і оіпїс йому — орлові. — 

Міг, каже, того орла викинемо і убею; а валлшка сими із'їмо. 

Стали казать батькові, Батько каже: Не ваше діло, я сам те знаю 1 
І потім, давай його кормить, давай його кормить. Овець у його було 
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півтори тнеячі. Дії стільки рогатого скота. Як став піп кушать, то один 
тиждень їв по одпому, на друге став по два. І що тижня видаток при- 

бавляєть ся. Коньчаеть дя год, остаеть ея тіки 3 місяці до году; по 
шість валашків-овець їсть у день і по бочці води випиває. Кой чіт за 
год усі вівці, півтори тисячі, на другий год поступає; давай він ро¬ 

гату скотину різать; по ’диій товарній у сутки. Іїоичаєть ся год, кои- 
чає Й худобу; вена овець, нела б худоби. На третій год поступав; 

у дїда мого було деиег: купує він скотину І годує орла. Коича- 

єть ся третій год, копчає він і деяьги, остав ся він голий. — Ну, ді¬ 

ду,’ благодарю; оце завтра кончаєть ся третій год. На завтрашний 
день купи хорошого бугая, щоб було що покушать, то будемо одряжать 
ця у моє царство. Я тобі поповню усю худобу і деньгп і в десятеро 
ще‘8 своїх дам. І щоб ти пішов до сьвященипка, висповідав ся, запри¬ 

частив ся; родню поклич, поиращай ся, тоді’ будемо ми отря- 

жать ця. 
Віп пішов, бугая йому купив; па другий день кожу зняв; унесли 

його у хату, води йому наготовили, унесли йому; тепер пішов дід до 
сьвящеииока, висповідав ся, запричащав ся, послав, щоб зібрали рідню: 

сипів своїх. Поприходили усі. Понили, погуляли. Брати його і сестри 
питають: — Куди тп, брате, будеш одряжать ця? — 3 орлом, каже, 
поїду, в орлово царство, за депьгами. - Ну, тоді узяв, попращав ся. 

Пішов до орла. Орел спрагаув: Що ти, дїду, еправвн ся? Гото¬ 
вий? — 1’отовшї, каже. - - Ну, щоб у тебе був поясок мпягкепький, 
довгенький. Піди і висси, щоб мепї па шию пакппуть, щоб було за що 
тобі держать ся. Як па лошадї да оброть держить ся, тав і па мепї за 
поясок будеш держать ся. Пішов дід, уніс иояеок до орла. — Ну, 
накидів, дїду, да завяаун добре, щоб пе роавязав ся. — Закинув 
діл, аавязав хорошо. — Ну, тепер виводь мене, яв лошадь виво¬ 

дять із коню шиї, виводь мене на город. І вОзьжн собі торбиночку через 
плечі падінь і вкинь паляничку у торбиночку; як захочеш їсти, то пе¬ 
рекусиш. А я благодарю, дїду, ви непе добре накормили, вені не^ 

скоро захочеть ця їсти. 
Виходить, паляничку бере, нрощаєть ця з братами; з сестрами, сі¬ 

дає тоді па орла. Підіймаєте ця орел у гору а дідом. Стоїть їх душ 
пій сотиї ї смотрють, що нопес у гору дїда. І поки смотрили, поїш 
усьо уиес у гору, пе стало і видать. — Оце, балакають, нести ме, пе- 

етя не, та як пустить, то і кості розібгать ця, не тіки сам батько. Ото 
вашому батькові і плата буде уся. Деб та тиця набрала деиег, щоб 
ще платить нашому батькові деиьгн? — І песе Його орел і тиждень 
і другий. — А смотрп, каже, дїду, наперед, чи не видать тобі ні¬ 

чого? - Що то, каже червоніє. — То, каже, дїду, моя сестра 
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сама старша живе. Ііріїдемо до сестри, то вад, діду, буде там уся 
плата. — Під’їзжають ноблпжв: — А що, діду, видать харашо? — 
Иельзя, говорить, і очима глянуть, сяє сильно. — Ето моєї сестра 
дома під золотом і усе чисто під золотом. — Під’їзжають до огорода, 

спускають ся па землю: — Вставай, діду, тепер а лей о і поясок 
із шиї, із моєї, виймай. — І екпиув дід пояс. Ударив ся орел об 
землю і став паном. Стій же тут, діду, а я піду у комиатл, так до 
тебе вийдуть і тебе возьмуть. — Пішов орел до сестри у комиати, здра- 
ствуеть ця: — Де тп, брате, пробував, оце 10 літ ми не видались. — 
По чужих, говорить, царствах пролітав, та охотнцк ішов та ііострелив 
меле, так я трохи не ироиаи. Иу, Бог иаиїс моїм такого діда. Узяв 
меде І годував мене трв годи. Став я па місті, па своєї сплї. Тепер, 
сестро, діда там під барканом, пошліть і позвіть його сюди, у коя- 
пати. — Послала по діда, увели у комнатп; посадили діда за 
гостя, за перлого і благодарять, що вя, діду, мого брата оздоро¬ 

вили. — Нову шали собі, пішли у проходку. — Бая, дїду, плати, 
скільки за мого брата давать? — Я, каже, сударпия, не знаю. Скільки 
дасте, каже. — От у кепе, каже, 10 жеребців стоять, по півтори тисячі 
жеребець стоїть, позапрягай у повозки, понасипай золота і еребра і бу- 
мажок і чого вам угодпо і вас домой я приставлю. — Пу, а орел йому 
сказав уперед: — Чого пе даватимуть, золота, серебра так не бери, 
а нущай тобі дадуть золотий корець із 12 замками і з шовковим шну¬ 
ром. - Так він і каже: — Я, сударпия, благодпрю, я ио хочу яї се- 

ребра, пї золота, а дайте мені, сударипя, золотий корець, із 12 замками 
і із шовковим шпуром. — Иї, дїду, я споіу батькові родному пе 
дам корця золотого з 12 замкамп і із шовковим шпуром. Просив, про¬ 

син і брат плакав. — Пї, каже, пе дам. — Поки, каже, я діда 
довезу у своє царство, то у дїда не етапе і віку. — Нема вепї діла 
за дїдушкшшм віком, а я корця пе дам. — Така ти, сестро, мепї, каже, 
рада! — Дай дїду хоч булку па дорогу. Та непе пакормп хорошо. 

— Накормила його, тав дала і дїду булку. — Пу, прощавай, сестро, 
тепер. Вийшов па огород, перекинув ся, став орлом. — Иу, дїду, 
поясок вппїмай, мепї на шпю закидай і сідай, будем їхать. — Закинув 
дїд, еїв; підійяаєть ся орел у гору; полетів і летїв педїль дві, 
пітніть ся у дїда: — Сяотри, чи пе видать нічого? — Ш, каже, 
видать, щось біліє. — Се моя підстарша сестра, живе; під ееребром 
доі її. Ириїзжае до баркапу, перекпдаєть ця, сиускаєть ця. Спустив ся, 
став опять чоловіком-наиом. — Ну, дїду, ти мепе обождп (повто¬ 

рене). Пішов поздраствував ся до сестри. Сесгра рада, за 13 літ у глава 
пе видались. — Де ти, брате, пробував? (повторене). — Та охотник 
їхав (повторене)... Я пе помер... (Повторене) Дід поставив мойв па ставу, 
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на моїй сплї. Так я иесу його за платою, щоб йому заплатить і зробить 
чоловіком иа усе царство. — Заплата е, братїку, разві у непе нічим 
заплатить? Ношлїть, говорить, (повторене). - Ну, що ви возі.зете, дї- 

ду (повторене). Повела вона його у «летові ковори, а тая у аокра- 
мах сребро і золото. — Оце я вам 15 поволок понасипаю і провожу 
вас до мой. — Благ одарю вас, сударипя, я вашого серебра і золота пе 
хочу. — А чого ж вам, дїду, жедаеть ця? — Дайте мевї, сударипя, 

корець золотий з 12 замками і шовковим шиуро». — Ие дай я вам, 
дїду, корця золотого а 12 замками і з шовковин шнуром. Я і отцю 
рідному його пе дам, не тікн вам. — Просив брат, плакав (повтореие). 
Ну р тна, сестро, прощай. Дай дїду хоч булочку па дорогу. — Дала, дї¬ 

ду, у торбинку укинув. Виходить (повторене). 
Як узяли їхать, у дать неділь дві (повторене). — Що то каже 

червонів? — Се, каже, моя сестра, дїду, сама менша. То її доми, 
каже, під мідю. Сама менша, сама пайубогіїїша. — Під’ізжав (повторене), 

уходить. Удраствуеть ця, узяла, схвалилась, плаче, голів 15 не видала 
у вічі. — Мп думали, що тебе, братець, нема і па сьвітї живого. — 

Слава Богу, остав ся живий. — Благ одарю, дїду, (повторене). — 
Благодарю, сударипя, за ваше ееребро і золото (повторене). Поки уво¬ 
ляв, поки вона упєсла корець і оддала його дїду. Попила, погуляли, 
оііять. — Ну, прощавайте, на тепер, сударипя; благодарю, що ви мені 
за брата заплатили. — Орел каже: Ти, сестро, ие остїсией ся, що 
ти за мене заплатила, я тебе ие оставлю. — Ну, тепер, по пращах всь 
із сударниею, орел і дїд, — Я, каже, дїлу проведу, а опісля 
верну ся і ще у вас погостюю, — Би Йшов, перекидаєте ця, становить 
єн орлом опяіть. - Садись, діду, на вено. Я тебе проведу і розкажу 
дорогу, куди іти, — Сїв дїд, поїхали. Провіз, спустив ся па землю, 

стан напоя, — Щож ти, дїду, будеш з оцім корцем робить, що ти 
його узяв ? — Я, пане, каже, пе знаю, що з ним робить. — Бот, що, 
дїд робить, тікп тя мене слухай. Узяв тоді, розложвв шнур із того 
корда, вій замотаний у шпур — косовий аршин. Тепер, дїду, бери 
у праву руку шиур, да прпвяжв, щоб він так і був у тебе коло рука. 
Ба шнур держись, а корець буде котить ця, куди вія котити-меть ця, 
туди і іди. Хоч буде де ліс, хоч звіра твого, ти ідв, тоді буде про¬ 
ходка, ие бІЙсь нічого і він укотять ся аж у твою хату; і не дай Бог 
тобі його одчинить і поемотрвть; тя ноевогрпш його аж у своїй хатї. 
Буде котить ця, докотить ця він до моря, поверх моря котвтиметь ця, 

так пе бійсь — іди і ти поверх моря підеш. 
Рознращаіи ся; орел полетів назад, а дїд узяв за шнур; 

корець котить ця, а він за їм іде. Ішов дозго-пе-довго, місяць міста, 
і більше. Докотив ся корець до чорного моря. Докотивсь корець у море. 
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Дїд шнуром назад вивернув корець, бої ті, ся у йоре іти. Корець 

опять схватнв ся у море. Він опять шнур дергиув, корець опять поле¬ 

тів вазад. 11у, теперцчки, 3-пй раз опять корець у море; він опять 

водернув на сухе, корець вибив ся нагад, розсердив ся, лежить 

иа однім вісті. Тоді він і вдував: — Який я, каже, дурак? Давали 
мені ті сударинї по десять новозок чи золота, чп се ребра і з лошадьвш 

і і поаозкава, хотіли до дому приставить, а я не схотів. Що мені з того 

корцю, що воно таке і що воно стоїть? Думав, думав, да і каже: — 

А восьму я да на його подивлюсь! Одчиняй він корець і днвнть ця 
у тон корець ї голови часе трп но підняв у гору, а усе днвнть ця у той 
корець. Аж як нідійле голову, а він у коашатах; троетажцї оті номиатп 
i ограда обгороджена усе відю і кухні і лавки і плотові комори усе 
мідю оброблені. Походив, походив вій скрізь по двору, но коанатах, по 
коморах, но лавках; товари разці; шовк, матерії, одежа всяка, напитки, 
наїдки, усьо єсть. І побув міста місяць там і думає: Як линї тут жить, 

що я душею сам, нема нїгде і ялички? — Приходить до ного лихий дух: 
Здраствуй, говорить, пане; чого ти тут вселив ся иа наших играх? — 

Я не знав, що ваша игра, а я тільки впстроїп ея, загородивсь, так то 
ii моє. — Убіраись, каже, із наших міст. — Щ, каже, не убірати му 
ся, а ще буду иригорожувать, ще етікні — Як же ти, каже, будеш тут 
жить? Твоє посімейство єсть; ступай до посімейства до свого! — Як 
ти хочеш, щоб мене тут не було, то убери усьо у корець і пристав до 
дому. -- Ногу, каже, старик, приставить тебе до дому, тікп отдаіі мені' 

те дома, що ти не знаєш! — Ну, думав він, думав: — Я усьо знаю, 
що дома. Дарую, каже, що я не знаю дома, тікн убери у корець і при¬ 

став мене до дому. — Підпишись, каже, що ти даруєш те, що ти не 
знаєш дома! - Нін грамотний, підписав ся иа листочку і дав. Той заховав 
собі оту ніднвсочку. Виходь тепер, каже, старик иа город і наиоеь ко¬ 
рець. Клади ного на землі' і оддалекп будеш смотріть. — Положив корець, 

а лукавий узяв кійок, підходить до покутньої сохи, як ударить об соху 
кііікож: А в корець убірай ся! Зпід тієї сохи та під другу, та знов 
кійкои: УбІраіі ся у корець 1 По у глав, _ио усім оббіг, ударив, крикнув; 
комнатп розпались, брящать, убірають ся у корець. Підходить у лавки, 

бе по углах: Убірадтесь у корець! І що не було, усьо убралось у ко¬ 
рець, самий пісок остав ся: не знать того і міста. Умотуй тепер шов¬ 

ковин шнур об корець і скільки тобі на проходку було кіпця шпура, 
стіки і брось. — Замотав він сам і стікн покинув, скільки було. Ну, тепер, 

бери ся, діду, на корець, я тебе вестп домой не буду, а тебе, корець 
доведе у твою хату. Ступай тепер, каже, корець у море; а дїд 
ие хоче. — Ступай за корцем, каже лукавий, бо як схвачу за йоги, то 
так і укину у море. Ти знаєш, що тобі орел пршшав не боять ця води, 
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чогож ти не послухав слова орловії? - Тодї корець покотив ся, а він 
і пішов на корцем. Ішов довго ие довго, увів корець його аж у його 
дом. Приходить до дому, здраетвуєть ця: — Здраствуйте! говорить. — 

Здраствуйте! одвіча етаруха, сипи і другі. - Ми вас одпошиваля разів 
десять, думали, що вас нема й на сьвітї. Девятпайцятпй год наступив, 

як ви -Із дому вийшли. — Ну, тепер каже сішам, покличте братів, се¬ 

стер і сусїд близьких. — Пішли, покликали; принесли вояки, нагото¬ 
вили кушаня. Приходять. Здраетвують ця: — Здрастауц брат! — Здра- 

ствуй брат! Ми думали, що орел заніс тебе так, що і кістки росииав, 
аж ти живий. ■ Слава Богу, каже, живий остав ся і до дому прибув. 
— Щож, брат, орел заплатив хорошо тобі? — Слава Богу, каже, хоч 
з душею вирвав ся. — Та ми, кажуть і балакали: — Деб то у орла 
взяло ся, щоб вій ще і платив йому? — Помили, погуляли, порадували 
ся, почоломкали ся, поцілували ся. Стоїть парень, у одвірок обпер ся, 

большой і хороший. А старик і каже: Що то, етаруха, за парень сто¬ 

їть? — То, каже, твій синок. — Не може стать ця, каже. — Так ось 
уже сталось; вій і єсть твій. - Чоиуж ти, енпок, до мене не чоломка¬ 

єш ся ? — Тому, каже, я батюшка, до вас це чоломкаю ся, що ви мене 
подарували, лукавому. Я є не ваш, каже, а лукавого. — Заплакав тодї 
старик, волося поскуб на голові: — Так тому і буть, як па взнав, що 
ти єсть на сьвітї. — Ну, печи мені, матко, па дорогу хліба, я піду; 

я не ваш. — Заплакала: Кудиж ти, сину, підеш? — А вжеж піду; 

я не ваш*. — Напекла мати хліба, узяв він хліб у торбипочку, попро¬ 

дав ся і на другий день у ранці пішов. Старик почує дома нерву ніч, 

одчиняє собі корець, становлять ся доми, троетзжпі і ограда огорожу- 

єть ця, і кухні і лавки, і комори, і усьо добро, що в сьвітї; товари 
разні і день ги і усьо. Молодець переночував і видів усі ті в о строй к я, 

а но утру пішов. Прибігають брати, сестри, сусіди, давлять ця: Де воно 
отаке узялось за одну піч ? — А слава Богу, я ходив 18 літ, так орел 
мені заплатив. Тепер буде мені і моїм дітям і унукам. — Живуть і бо- 
гатїють. Тепер пішов молодець, щоб свою душу визволить. Ну, як узяв 
іти, як узяв іти, довго-не довго, місяця три. Підходить до моря; над 
піском тернина стоїть (кущик терну), наиив ся водички він з моря, пі¬ 

шов під куяу, під тернок, у холодок і ліг собі і лежить до горн чере¬ 

вом і диянть ся, аж летить три утицї і проворно летять і сіли проти 
його кущика, де він лежав, ударились і егзлп баришники. Плаття з себе 
скидають, купають ся. Поскидали, усяка своє згорнула у трубку і пі¬ 

шли купать ця. Вія тодї рачки, підлазить до плаття блпже, иідхвачує 
однієї убрана, усьо як було, так і вабрав І підліз собі під купу і сів. 
Викупались, барпшяї, вибродять; иідхвачує та своє, а та своє илатя, 
моя а дівали, а та плаче, ходить... — Ну, сестро, ти свого шукай, а ми 
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нідею домой. — Ударились об землю, стали утицяни, полетіли собі 
опять* А ся юдить по над морем, плаче. —* Хто, каже, моє убрана 
узяв, обзивай ся; у старих літах з жеиеького полу, то будеш непі за 
матку, за рідну, а в молодих літах — будеш за сестру, за рідну! 

Гукнула, ие чути нічого, — Ну, обзивайтесь, каже, з чоловічеоького 
йолу, У старих літах будеш за діда, а ще в старших літах будеш 
за батька за рідного 1 — Не чуть, ие обзпваеть ця, — А у молодих 
літах, літ 18-и до 20-і будеш за мужа, а я тобі за жепу. — Нот я здїсь 
і єсть І Схватки ся і іде до неї* Він до неї, а вона до його, на зустріч. 
Хватились за руки, поцілувались. Оддав вій убрапє; попа дівала вона 
убране на себе. — Ну, де ти взявся, молодець? Де ти був, що ти моє 
убране узяв? Став вій розказувань, як його отець ішов домой з таким 
то корцем і поселив ся по над морем, там лукавий сахиув ся до його, 

що се ваші ігри, чому ти тут настроїв ся? — Каже: Я ие знав, що 
вони ваші, чи ні. Убирай ся, каже, із тих міст — то Наші. Убирать 
ця, каже, де буду, а ще ста ду дри го рожу вать ця, та строїть ця. Як же 
ти будеш жить без посімейства, твоє посімейство дома. — Убери мені 
усе у корець, так я ие буду строїть ця, а поїду домой. — Так він 
сказав, що я тоді уберу у корець усьо, тіка подаруй мені дома те, 
чого тії сам ие знаєш. Так мене батько І подарував; не знав меде, що 
я є па сьвітї і оддав лукавому підписку. — Вона тоді і говорить: Се 
у мого батька і підписка твоя; підем, каже, у дом, — Пішли і розго¬ 

ворюють собі речі разні* — Ну, каже, як ти прийдеш і у ліву руку 
до і стоїть, поздраствуєш ся, відеш. Він скаже: — За чим, до мене 
прийшов? — Ти йому одвічай: І, тп сукпй сип, я де вппуват, що мій 
отець тобі дав підписку, а ти ієні її оддай, щоб моя душа вольпа була. 

— Мету оддать, каже, аби ти здїлав те, що я тобі зговорю. Стоїть дуб 
серед двора, так щоб тп його Ізрубав і корїня витяг і спалив, а де шва 
буде і карасі будуть, так щоб ти карасів наловив і напік і приніс мені 
на снїдаиє, тоді долучиш і підписку! Ступай із тим. — Узяв він з тим 
і пішов па кухню, до неї. Приходить на кухню, вона і говорить : — Ну, 
що говорив? — Каже: Говорив, щоб (повторене). — Ну, каже, ложнсь 
спать; — то усьо буде готове. Будить вода його по утру і каже : — 

Уже карасі готові, неси. Прциесеш, скажеш: На, їж, щоб тп їаш вода¬ 
ми ся, як ти мене до отаких трудів призвів, що моя рубаха і досі не 
висохла. — Ну, взяв він, їв, ие їв, а той каже: Отдаите ви мою за¬ 

писку, - Ш, каже, иодарупчику, я тобі ще не оддам записки, А ще 
діло другеє загадаю, щоб ти іздїлав, Стоїть десять десятин дубини, щоб 
ти її сорвив, па бони стягав і щоб проса посіяв і щоб вродило і щоби 
ти мевї каші па снїдаде приніс із того проса із самого. Ступай тепер. — 
Бій пішов од ять на кухню, до пеї. — А що, каже, загадував тобі діло 
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якоє? — КаЯге: Оце 10 десятин дубппв, щоб (повторене). — Дала вона 
Во«у попутать і каже: Лягай спать, се усьо буде сповпеие. — Пішов 
спать, а вона усе виготовила і будить по утру: Неси кашу і кажи: 

Щоб ти ею подавивсь, що ти яепе до трудів до таких призвів, що я аж 
підсадив ся. — Приніс він і так усе і сказав: — Ось я усе діло спов¬ 
нив, отдайте записку. — Нї, каже, подарупчику, я не отдад записки. 

А як по вашому закону, третю штуку іздїлаеш, тоді і отдам, пе буду 
крутить. У мене під дубом стоїть криниця, таж щось иочю вшшва воду 
із неї; так щоб ти піймав і до мепе привів, тоді оддал записку. Ну 
з ти» ступай. — Він з тим і пішов. Уходить до неї на кухню, а вона 
каже: ІЦо він тобі загадав? — А ось що (повторене). — Ое, каже, 
ось яка штука: се він еаи воду буде пить коньол, так вія хоче тебе 
убить, щоб записки пе дать. — Дала полу покувать. А я піду да 
куплю тобі приносу. Вийшла, перекинулась утицею і полетіла проворно 
у город. Прилетіла, стала барпшнею і тоді пішла на базар. Купила вона 
на базарі уздечку новую і три кієчкп залізних, ніж і торбочку. Усе 
у торбочку склала і тоді назад домой прилетіла. Приходить до Його, 
він уже покушав; отдае йолу торбу: На, через плече і надівай і сту¬ 
пай, я тебе проведу і розкажу, що ділять. З тни і новела його, поки 
стало дуба видать того, що криниця під тим дубом. Тепер, каже, я тобі 
скажу, тікп ти замічай мої слова, да щоб ти не боявсь його; вій при¬ 
біжить коньом і стане воду пить, а ти стій під дубом; а ти його тоді, 
як він нахилить ця, бери за гриву і загуздаи його і садись на його; 

одною рукою держ за поводи, а другою, кієчкоя у голову бий, усе 
у голову, у одно місто. І де він тебе пе носити ме, а ти усе бий ; иобеш 
один КІ6ЧОК, иобєві і другий, а иа третьому він упаде і тоді зіскакуй 
з його, обдирай оцїя ножем кожу з його і бери за хвіст і тягші у гор¬ 

ниці; і вій буде лежать у дому і голов задирати буде; а ти тоді возьмп 
оту кожу і отдай йому і скажи, що оце з того, що воду випивало. Ну, 
тепер, скажеш, я сповнив діло, отдай же ти мепї записку. — Шп оце 
усе так ісповвии і каже: Отдай записку І — Той схватив із під голови, 
узяв І кинув. З тим він і пішов собі, а сей своїм загадав, що: Не пу¬ 

стіть його, держіть його ще у двору. Я роздумав ея, це не він оте 
діло дїлав, він ие може, а це дочка моя, котора із трек. Призиває 
доч у компатя у свої: Котора вдїлала оце діло усьо? -- Та, каже, не 
я, і та каже, не я. — Говоріть, прнзиавайтесь, бо я вам голова позні¬ 

маю. — Ну і сказали ті дві: то дїлала сама моложа. — Тоді він 
і загадав: Возьміть їх обоїх і запріжіть у пдетову кояорю, я тоді у иоч 
піду, то я їх поїм. Там їм і постіль постеліть. — Постелили їм постіль, 
забрали їх, повкидали у плотову комору і замкнули там. Тоді' вона го¬ 
ворить: Оце стоять бочки моду, а оце бочки дьохтю; так нова узяла 
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і перекотила оті бочки, де їм лягать: одну бочку дьохтю, а одну моду. 
Перекидай ся тепер комарам, та будем шукать сцїлепьки, щоб нам 
утекти, а то з’їсть пас обоїх, — Як же, каже, буду я перекидать ця, 
як я пе умію? — Як ти був малий, ти перекидав сн через голову, то 
і тепер так иерекаяь ся, то комарем так і будеш зразу. — Попереки¬ 

дались обоє і гудуть, шукають сцїлеиькп. Як узяла шукать, як узяли 
шукать, - найшли спіленьку, повилазили і пішли собі у ход навтікача. 
Він у яких там часах приходить до комори, отиираз кояорю, уходить 
у коїррю і сильно він сердитий уходить, ті бочки ламає і їсть. Поїв 
той деготь і той мед і убрав ся собі. Іїоутру посилає: Підіть, каже, 
кості із комори повикидайте. — Пішли, посмотріли, а там тікп клепки 
цоставалисг,. Сказали: Оце, барив, ви їли мед, да деготь, тікп кленки 
оставались, а воші убрались. — А я, каже, як їв, так кеиї з горянки 
показалось одно погане, а друге хороше, так я думав, що погане, то 
наше масо, а хороше, то хрпстіяпське, І каже на стару, па злію: Ти, 
каже, тепер біжи такою то дорогою і ти кого зустрітяш, того і рви, то 
поїш. — Узяла стара, полетіла; летить, а дочка чує: — Е, се, каже, 
за шші жепеть ся моя мати; як нажене, так, каже, і порозрива. Стану 
л локоном проса, а ти станеш старим дідом і як вона пробігати не і пи¬ 

татиме, чи по бачив пар опіці, то ти кажи: Не бачив, а шу-шу горобці. 
Вона розіштнєть ця собі і подасть ця. — Надбігав; вона стала просом, 
а він дідок; нптає і повторене). — Дід одвічне: Не шли — і горобці 
гонить, шукав. Розпиталась вона і вернулись назад. Поперекидались 
вони і знов у ход, на втікача. Прилїта змія до дому; питає він: А що, 

побачила кого небудь ? — Каже; Не видала нікого, тікп дід один го¬ 

робці гонив із проса. — Ну, каже, чоауж та не їла проса і діда, то 
нони самі. Я тобі приказував; кого наженеш, того н їси, то вони самі. 
Ворочуй с і назад, кого наженеш, того І цви, а то я тобі голоиу здійму. — 

Розпалилась вона сильно і полетіла огнем, Боже мій, якою сердитою. 
Дочка і каже: Жепеть ця мати ще сердитіша, як скажена, то й кості 
порозриває, Я стану церквою старою, а тн попом старим і кадильниця 
у руках і тп тоді і кажи: Господи помилуй пас, Господи помилуй! Про¬ 

бігати не і лигатиме, а ти кажи: що не бачив і кади і кажи: Господи 
нас помилуй, Господи нас помилуй! 

Прплїта вона і каже : Чи не бачив (повторене). Розпиталась і з тим 
вернулась назад. — Поперекидались (повторене). — Прплїта змія до 
дому (повторене). — Ударив її шаблею по потилиці- і каже: Наганяй 
і кого наженеш, того і з’їш, щоби ти кончила оцім разом, и то я тебе 
саму копчу. — Повернула вона (повторене). Махнула вона платочков 
і стало море через увесь сьвіт: вона утицею перекинулась, а вій морем 
і пливуть собі уссж таки на втікача. Набігає змія до моря; із ендл 
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. 
вабилась силі.по, суток троє пе нила, по їла і жарко летіла, схотілось 
їй пить кріпко. Як лягла, як дунула води, вилила половину моря і лоп¬ 

нула та*. — Ну, тепер лати лопнула, каже, тепер ніхто не буде гнать 
ця. — Довго пе довго, доходять ВОШІ до своєї слободи, і доходять до 
дарапи, у царині сидить баба, а у її дївка калічка. Вій каже: Оста¬ 

ннії ся тут, з бабою, коло будки, а я піду до дому, та випряжу шестерну 
коней у коляску, тоді возьму тебе і поїдем. — Ти, каже, як підеш до 
дому, то мене забудеш. — Ні, каже не набуду. — Ну, когда не хочеш 
мене брать, то іди собі до дому, а як кинуть ся чоломкать ця, то в тіт¬ 

кою старшою пе чоломкай ся, а яв почоломкаєш ся в тіткою, то ти мене 
забудеш. — Приходить вій до дому, здраствуеть ця. Збігають ця усї 
у їх хату, родичі І не родичі, чоломкають ця, цілують ця, підбігла та 
сама тітка і вій з нею почоломкав ся, — заповнив, що вона його ви¬ 
зволила, як би з роду її і не бачив. І се весною діло, а вона з бабою 
у будці спдпть, а він дома, аж уже стала осінь. Давай він тепер сва¬ 
тать ця. Найшов він у купця, верстов за лік сотні, багатирку хорошую. 

Тепер у суботу зачинаеть ця у їх сватьба. Узяла вона своє шате і на¬ 

діла па дівку на калічку і послала до його: — Стань, каже, у одвірку, 
то може ній побачить, чи не кииеть ця. ІЗоиа стояла; він бігав 
яквх-небудь разів 50, а на неї і пе метрів. Приходить дївка-калїчка 
до будки. - А що, каже, чи ноуа тебе ішов ? — Да разів з 50 йшов туди 
та сюди ноуз мене, а так як і пе бачить. — Ну, цідіть, бабко, ви 
теиер туди на сватьбу. І-будуть бгать шишку кинзецьку, так вя украдьто 
того тістечка і тоді прийдете назад до будки. — Бабка пішла (повто¬ 
рене). Отдала тісто, вона заховала. Ну, у неділю иоутру поїхали за 
молодою. Вона з того тіста зробила голуба і голубку. Голуб золотий, 

а голубка срібна і воин балакають, голуб і голубка одно до одного 
(як дальше); голуби готові. Везуть молоду ноуз будка і повезли до дому. 
Забрала вона голуби ті і отдала бабі і сказала: Як молодих посадять 
за стіл, ти їх посади па столі і як посадиш, то хоч чуняй, хоч домой 
іди, і я тебе не оставлю, тн у мене будеш за рідную матку, не знати¬ 

меш на чім спать і на чім лежать; як за пене постираєш ся, то так 
тобі буде роскошио. 

Баба принесла (повторене); пішла в у гол і стала. Як посадила па 
стіл, зараз голубка: Буркукуі Народу иовпа хата, дпвл.чть ця на ті 
голуби. — А та чого бур&укавш, він питає? — А тд не знаєш? А хто 
визволяв твою душу от такого то? — Ні, каже, я знаю (повторене). 
А молодий тут жо і усе слуха. А знаєш, як ти непе кривів до царини, 
то сказав: (повторене). А знаєш оце усе? — Знаю, одвічне голуб. — 

А ті усї це слухають і він вислухав, схопив ся на лавку і стрибнув 
хрестом у хату, тоді кричить: Запрягайте мені шестерну коней у ко- 
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ляпку! — Вони; На що тобі, сину? — Запрягайте, кричить, запря¬ 
гайте, у нерву коляску І Запрягли, під’їхали, Сїда па коляску, погана 
конї до царини, до будки, до тієї. Аж вона стоїть коло будки. За ручки 
схвалились, здраотвують пя, шлують ця. — А що, не па мов стало, 

каже, що я казала, що як підеш, то мене забудеш? — На твоє стало, 
каже. Прости мепї, коли я так обІшоа ся. Садіть ця на коляску, поїдем 
ми тепер до мене. — Нідхватнв вій її, приїздить до дому. Ну, каже, 
я тобі ще роскажу, як тобі що дїлать зо мною. Приїдем домоґі, тодї за 
руки поберемось іти у твій дом. Як поріг нерестунипо, так ти увійдеш 
у хату, а я упаду через поріг, та ниць і лежатиму троє суток, а ви 
мене не трогайте. А ті нехай собі розїзжають ця і молоду свою про¬ 

гинай, щоб ти її не бачив. Уїхали (повторене). Пролежала вода гроз 
суток, тодї вопа підводить ня, він пустив їй у рот того лїкарства, якого 
попа загадала. Вопа устала, підкріпилась собі, — Ну їдьте тепер но 
сЬвящеШгкй. — Пішов, привіз сьвя щеп пики. — Шукай тепер ку мін, 
яких сам знаєш; будете мене вихрещувать у свою віру. — Найшов вів 
кумів собі любимих. Заходились; сьвящешшк її вихрестив, тодї взяли, 
обвіпчіШі ея, сватьбу гуляють, Одгуляли сватьбу, тодї вони узяли ба¬ 

бу і дївку-калічку от царвпд у сної комнатп. За одним столом ку¬ 

тають із нею. Тепер па том оснуваяії осталась і живуть, хліб жують 
і постолом добро ВОЗЯТЬ, 

Паралелі: Етпоїр. Збірник, т. VII. От, 111—115. Ч. 59. — \Ур* 
гуЬо, Родіапіа Ьіаіогазкіе. Ч. і. — Грмпчеяко, Зтногр. Матеріали. Т. II. 
Ст. 241 247. Ч. 182. — До мотиві про те, як герой виконуй ріжні 
трудні роботи при подоїв дівчини, втікав опісля з нею, а за ними го¬ 
нять ся, пор. Аеапасвевт., Нар. рус. сказкв. Т. і. Ст. 80—84. Ч. 58. 
Грішченко, 9тп. Маг. Т. І. Ст. 105—170. Ч. 160. — До дотнва, як 
герой забуває про свою любку, йор. Кгітпі, Кішіег- шиї І-Іаизтйг- 
сЬеп. Т. II. Ст. 338 -368. Ч. 193. 

4. Сто сїмдесять і один богатир. 

Був собі купець І у купця доч. За кучеря був у ного чоловік, 
а іяя йому Копито. І зналась та бариш нн із тії а Коди то д — із кучерем. 
Жила вопа з їм довго-недовго, тепер заваготїла і вивела иочю сина 
і спрятала його, щоб мати або батько, щоб не узвали, а сама лежить 
Сольна. Ночю, як старі обіепулп, запряг Копито лошадї у коляску, 

узяла дитину І поїхали. Верстов за сімдесяті, у стен убігли. Тоді вона 
узяла того хлопчака, канула у траву і сказала: — Будь ти но імеїш 
Бух, а но батьку Копитович. А дитина, що як і вилупилось, так ба* 
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лакало, Г -на йому нема шкури, а усе тіло як копито. Покращились» по¬ 

цілувались, дала йому харчів і сказала: Сиди тут, а я тобі буду харчі 
приставлять, — Сїяи і поїхали. Коні добрі, гайнули назад, копен ви¬ 

прягли; вона легла собі і не знав купець і його жінка, що воли їздили. 
Побулії місяці два, чп три, повіз Копито свойому синова харча. Нове* 
далнсь, поцілувались, харч б росив і поїхав знов назад, І росте той Буї 
Копптовпч не по часах, а по мінутах, і шпрлиою і вишиною. Місяця 
черев три упить наготовила вона йому харчів і одїваця і поїхала вже 
обоє сей раз. Приїхали, а вона і питає: — Чи не треба тобі при¬ 

везти шаблю або ліку? — Він сказав: Но треба, мамко, у мене і за 
шаблю і за піку кулаки будуть; каже : тепер через п І в года ви мені 
знов харчів привезіть, а там вже й яе треба, — і пробув він аа тому 
місті самому, де його покинули, шість год. Два аршини з половиною 
у плечах і два з половпшш вишини у того Вуха Копвтовича і сила 
у ного 33 пуди з воськнішш; но три пуди кулака одного, І покинув він 
те місто і куди дивнть ця, туди і йде: так доріг нема. Пройшов день, 
два, як покинув то місто своє, на третії сутки ідеть-біжить два бога¬ 

тирі назустріч йому дошадьми. Прибігли, ноздрлетвувились. — Що ти 
єсть таке? питають, — Я єсть Вух Коцатович, А ви хто єсть такі? — 

Ми богатирі. — Не може буть, щоб ви були богатирі. — Ні, бога¬ 

тирі, — Якіж ви багатирі ? Ви мервавцїі — У їх серце стало руба 
і вони хоч би Його цосїкать, нарубать. Мп тебе, кажуть, у гріб уже¬ 
нем. ~ Ш, я вам кажу, ви мерзавцї, щоб мене у гріб увігнали, А хо¬ 
чете сили Бух Кондтовича попробувать, так ізберіть 8 чоловіки, сім 
чоловіка попробують Бух Копнтовнча сили, будуть воювать ця, яка 

-у мене сила — оце мені сьомий год пішов, — а 8-япіх буде за еьвідїтеля, 

буде дпвнть ця, як ми будем воювать ця, — Ти утечеш ! — Нї, я вас не 
боюсь, я на цім місті буду. Ви приїздіть з тими богатирями, так ми 
і зробим тут воїнство, — Розбіглись вони иа своїх конях добрих і по¬ 
звали богатирен; вони знають, де вони проживають. Ось і прибігло 
8 чоловіка. Вони і сказали, що він сказав, так кажуть: Мп його с,.,сина 
могли би і у двоїх кости посікти, а він каже, щоб сім чоловіка було. 
Що нам тут і бить у семи чоловіка? — Прибігли, вій иа тім місті, 
здраствують ця. — Здраетвуйте, господа, чи ви усі богатирі? — Уеї, 
кажуть вони. — Якіж ви богатирі ? Б думав, що богатирі народ прудкий, 

а ви мерзивцї! Бони так і покіпІли. — А ти ось як, усіх нас зовеш 
нерзанцями! — Ну, як же ви будете меде воювать? Чи шаблею да иі- 
канп будете мене колоть, чи як? У мене нема ніякого атраменту; у іепе 
тільки кулаки. Мене ваші шаблі і піки не возьіуть, позагинають ця. 

А чи не хочете І вії на кулаки? — Ми, як ти скажеш Чи на кулаки, 
так па кулаки, мп согласні. — Ну, давайте. Зложіть свої струмептп на 
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на землю, лошадеії попускайте, а ти досіянії стій па лошадї, дивись на 
паше воїнство, ти будеш за сьвідїтеля і будеш богатирям росказувать, 
що такі то набігли у степу Суха Копптовпча — сеииіі год пішов, а від 
па сім богатпрей став воювать ця. 

Поскидала свої струяедтн, підходять до його і кажуть: Хтож 
буде зачинать ? Ми до тебе приїхали як у гості', так тд і зачинай, 

Бух Копитовая і нас коштуй попереду! — Як же аи соглаеиі, як ви 
тепер стоїте, чи ноже, ви станете один проти одного ?. І як пас чи у 
груди, чи у плечі? - Як знаєш. — Ш, мені по грудях жалко, розібю, 
бува, груди, а буду бить у плечі. — І стали вони у один ряд усї, у 
одну сторонку. — Апу, каже, нехай Бух Копитовий попробує богатир¬ 
ської спли. — Розмахав свій кулак, та як бухнув у плечі крайнього, 
так три чоловіка у землю вішав, так і угрузли, а чотири зверху. — 
ІІу, йди, каже, він иа того, що був за сь в ідіте ля, дивись, чи живі твої 
богатирі. Л сам не бій ся, я тебе пе тропу. - Той устав, подиви в ся ; 

— Які тая живі, воші вже давно де живі і ■ Ну, копай на своїх то¬ 
варишів яму пікою і шаблею. Треба їх так не кидать, а треба їх у 
сиру землю загорнуть. — Барив той нму, поукидали, позагортали. — 

Му, богатир, чи ти чув такого богатпри? - Нї, такого пе чув і не 
бачив. — А ви розсердились, що я вас верзавцямн назвав, та хотіли 
мене погубить! Нї, мене не погубите. Ти тепер по усьому сьвіту їдь і 
заказуй усім, що тп такого богатиря бачив, що сїа богатирей одним 
кулаком убив. 1 щоб ви усї собрались до меле: я буду коло синього 
моря. Там мене шукайте, там яепе найдете. А я вам що небудь там 
проповідую. Над вави иеяа старілого. Над вами старший той, хто вас 
подужає. А тепер буде пад вави Бух Копитович старший. — Богатир 
поклонивсь і поїхав собі. 

Бух Коиитович пішов в сивьому морю. Там скали, гори большвї, 
самий канеиь, у 20 аршин у гору. Вій прийшов і ходить поиад синїм 
морем, ио під тими скалами. Ходить, а тав пісок і найшов у піску тро- 
иочку і пішов цією тропочкою. Дійшов до горн, до камеия. Тронка 
звернулась у куточок; він туди, у тон закуточок, а там нікого нема, 
каминь самий. Шн став і стоїть. Узяв да долоню і гладить по каменю 
і найшов сучечок як горошинку. Тоді за той сучечок пучками узяв 
і одчиняють ця двері: Комцата больша, золота, так і сне. Стоїть у ко- 

мнатї стіл, стульцї, а компата порожня, пема нікого, Ііохожає сюди да 
туди по коапатах Бух Копигович, руки назад заклав. Ходи», ходив да 
тим богатирським голосом як обізветь ця, так аж ковиата затрусилась; 
— Лебедка, чи ти тут? — Каже: — Тут, Бух Конвтовпч. — Чп 
можиа мені кушать подать ? — боть, говорить, можна. — Кулаком Ле- 

ШЮП’АФРІППЙ ЗБЇРЯШС Т, XIV* 6 
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бедка як ударить по стоду, так стіл зараз і набрав ся наїдками і па¬ 

тиками усякими. - Ну, тепер, Бух Коїштовпч, що вам желаиїб, то 
і кутайте, — каже Дебедка; що вам дало, то я буду і подавать. — 
А сама коло порога стоїть. Бух Копитовая напивсь, иаївсь хорошо. 
Тепер, каже, Дебедка, хоч ирибпрай. — Дебедка зараз до стола, прпбира- 
єть. — Бї, стій, не прибирай. І ти подумай — Налив рух очку водви. 
— Ний І — Бона суилїваеть ця. — Ний, він каже. — Бона винила 
і каже: Спасибі вам, Бух Копитовий, я своїм у яервому хазяїну як слу¬ 

жила ЗО лїт, та ва ЗО лїт не дав вепї і руночки водки, а ви первого 
дня дали мені румочку водки і кутать позволили. — Ти согласна, Ле- 
бедка, що куди я піду, так щоб і то йшла? — Я со гласи а, говорить, 

я свого старого хозяїна броюу, а лучче вам служить. — Ну, Дебедка, 
нема у тебе каиелїї, музикантів ? — 6, каже, у мене капслїя, 12 

чоловіка музикантів. — Подай їх меиї; нехай вони заіграють. — Ле- 

бедка до столу приступила, бє кулаком у стіл І кричить: Музиканти, 
вискакуйте, Бух Коїштовичу заІграйте. — Вис ко кують Із шах ви 12 мо¬ 

лодців-му зпкаиті в і давай іграть Бух Копптовичу. Як ваігралп, так йому 
показало ся, що комиата на двоє роздїлявгь ця. А Бух Конитовнч но 
кошшї ходить, та як ударить йогою, так каиепь иа дрібен мак сиплеть 
ця. Грало,' грали, довго не довго, дякує Бух Копитовая: Довольно, 
господа муяикапта, благодарюі — Перестали грать. Дебедка, наспи му¬ 
зикантам по румцї водки. — Дебедка насипає їм по румочцї водки, — 

Шдходїть тепер, господа, вакушуйте. - Підходять, закусують. ІІобяа- 

годарпли Бух Копвтовича, що він дав їм випить і кушать. — Ви, гос¬ 

пода музиканти, согдасиі, щоб куди я, так і щоб і ви при яеиї були ? 

— Коли Дебедка согласна, так і ми соглаеві, бо як ми у старого хо- 

вяїиа були, так вій нам і за ЗО лїт иї румкн водки, нї закуски ие дав. 
— Дебедка каже: — Я давио согласна. — Підем же, ребята, і як я 
вас спрошу, так, щоб ви передо миою і були. — 3 тлм воии покинули 
отую комиату і їх як нема. А Бух Конитович вийшов, пішов. Зійшов 
він на стовпову дорогу, ідо стовповою дорогою. Од сппього моря та 
стовповая дорога за 15 верст. Пройшов 15 верст Бух Копитовпч от тих 
скал, дивить ця, стоїть стовк камедний большон над дорогою. Дійшов до 
того стовпа, узяв, стїнп і змірив, аж по 3 аршини косових стіни, та 12 

аршин косових у того стовпа обііімнцї, а 15 аршин вишини, а 15 аршин 
той стовн у глиб пішов. І у тому стовпі живуть змії, самії старшії, са¬ 

мії богатирі. Мелкії, так ті живуть но скалах, но порях, а оцї комиші 
собі отії іздїлалп. І їх тут вмій із жеиами і з дітьми; і комиатп у стовпу 
оддїлеві. І вигнутий той стовн булавою у гору, а на тій булаві певи- 

димка-шапка надіта, шовковая шапка і кругом неї драгоцїнпії камушечки 
у 5 разів обцяцьковані. Г того стовпа, скільки де йде мира, так ніхто 
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яе бачить, ДІіішов Бук Коцнтовпч до того стовпа, гляне, аж шапка па 
його шита, і пописала підппсь, іцо вона на його шита. Глянув: — Ле- 
бедка, чн тп адїсь? — Я здїсь, каже. — Це моя шапка? — Оце ка¬ 
ша. — Як ба її достать? — Я полізу, скину, так вона по розібєть ця. 

— Полївла, скинула. Він подавив ся, а там написано, щоб тп Буї Ко~ 
пптовпч злапав, побідпв, то і Бог тобі поможе. — Узяв він тую шапку, 
надїв, обрадував ея, що такую шапку дістав. — Пу, Лебедка, розкинь 
палатки. Оддихием тут. - Вона розбила палатки. Тоді він каже: — 

Нехай тепер музиканти грають. Обрадуєм ця тепер, то Вог нам таку 
шапку дав. —■ Стали музиканти грать, аж біжить шестерною лошадьми 
білий цар із жаидарами і весь апарат при йому; новозки, елужабки 
і усе, — Ну. господа музиканти, ось добіга білий цар, тик гранте по¬ 

грозній! - Стали вони ще лучче грать. Цар добіга, а Буї Конптович 
шапку невидимку надїв. Добіг цар і па кучеря каже: — Стій І Де оце 
музиканти грають? Ніхто не бачить. Він дпвпть ця і у гору І по 
боках, а не бачить. Стояв, стояв отой Бух Копитовнч, а потім і скинув 
шапку; цар його і побачив. — Здраетвуіг, говорить. — Здраствуйте 
ваше царське ведичество. — Хто єсть ти такий? — Я єсть, говорить, 
Буї-Копитовій. — Деж то грають, Бух Конптович? — Се моя капелїя, 

каже; се я розвеселяюсь. — Чия же ти розвеселяєш ся? —- Тим, що 
Бог иевї отаку шапку піелав. — Прибігає два богатиря, що ного шу¬ 

кають, коло синього моря, вони вже давно його шукають. А Бух Колн- 
товпч і каже: - Спільно вас єсть? — Нас, каже, 170 чоловіка. — 
Сей час, щоб вн були сюда до мене. — Вони й поїхали. А він царя 
присогласив у свою палатку. Цар сів у його палатці. Сплять вони з ца¬ 

рем, розговорюють. За три чаги їдуть усі' чисто богатирі 170 чоловіка. 

Приїхали, логаадї попускали і усі разом крикнули: - Здрастяуй, орел 
Бух Копитовнч. — Здрзствуйте, господа богатпрі. Бог піелав вам царя 
вашого і нашого. Хоч я од його сильніш, то я йому покоряю ся, так 
і ви усї должні. Так цар буде давить -ця на тон стовп, що я нашон, 

так і вн усї подивитесь; от податок за одні гони стовп стоїть. — При¬ 

вів він їх усіх, і царя і богатирів до того стовпа: Давіть ця, господа, 
на топ стовп. Хто його може розбить? Чи ви, господа богатирі, чи 
Бух Конптович може його розбить? — І читає віп підппсь па шапці 
про той стовп. Вони подавились і змірили і кажуть: Мп ніяк отого 
стовпа не можемо розбить! — Хоч чим хочете, його воюйте. — Нічим ми 
по можем ного воювать і розбить. — А я, каже, могу його своїм кула¬ 
ком розбить. Розсиилеть ця віп на дробеи мак. — Як у вас сила, то 
у нас і иоспплеть ця, а ми його пе розібєм. — Як ви його не ’розі- 

бєте, так щоб ви присягли вені і щоб вн мені поклонились, як люде 
царю і Богу поклоняють ця і щоб ви мені' служили по чотири чоло- 
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віка і щоб па апаші зміну, хоч по тижнях, хоч но місяцях, і усе ро¬ 

били, що я закажу: чи самовар ставить, чи почистить, чи що! Він за¬ 
раз до царя : Дайте їм присягу* — Дар сказав, щоб вони підняли руки 
у гору і присягли, що будуть служить по його й вік. — Тепер підем 
у мою палатку, вниві, закусим, о дд пхнем, а тоді підем сього стовпа 
воювать. — Пішли усї у палатку — цар, Бух Копитовая і усї бога¬ 
тирі. Бух Копитоїшч і каже: — Лебедко, палаток щоб прибавить, бо 
маю гостей багато! Да кушать пам подавай. — Зараз Лебедка уее і 
зробила; палатки и риб а вил а, даті тни, наїдки подала. Бух Копптовнч сїв 
в царем у однії палатці, кутають. Богатирі тож посідали по палатках 
і стали кушать. Покушали, побдагодарпли, політали на одднх; полежали 
півтора часа, оддпхнули, Ну, підем ваше царське ведичество і ви, гос¬ 

пода богатирі, до е гов на. Повидніє, як я буду воювать отой стовп 
і зміїв. Лебедка, обмахни шовком мені правую руку! — Узяла Лебедка, 

обмахнула хорошо, обвивала. Тоді й пішли ік тому стенду. Прийшли до 
того стовпа, тоді і сказав Вух Копитовій: Одходьте, ваше царське не- 
личество і ви господа богатирі иа сім верст от того стовпа, а па ось- 

мій верстві становіть ця. Раннєє місто тут; видать, — Одійшлц вони і 
стали иа восьмій верстві, І сказав піп: Которий не видержить стоп, 
так припади до сирої землї; хоч земля і буде трусить ця, держись за 
землю, не бій ся. — Вони і слухають, а Бух Копитовая ходить кругом 
того стовпа і забрав голову у гору і попросив Господа: Господи, по¬ 

можи мені отой стови розбить і зміїв побіднть. Просить Бога ї ку¬ 

лаком розмахуй. Три рази сказав, три рази рукою махнув, А тоді як 
бухне у стовп, так тон стовп і посипав ся у дрібен знак і земля на 70 

верств затрусила ся. 1 провалилась бевдия на с'ш верст у округи і зро¬ 
билось озеро і вода пополам із кремлю стада; І хто її ішшть ця, той 
пропаде. ї взяв він і пішов поверх води і вийшов на сухе. Прийшов. 
Прийшов до богатирем і до царя, — Що, о шпали? — Як т сяй- 

шали, як ми од землі аршші два-тря одскакувалн, а потім до сирої 
землі припадали. — І спрощує цар, чого вода тіш нечиста? — То, ка¬ 

же Бух Колитовіїч, із крошо вода, бо там була злії Із жонами і з діть¬ 

ми, Прошу тепер уиять до палаток. — І давай пить, гулять. ІІоішли, 
догуляли. Цар просить ця: Одпустіть мене, Бух Копптовнч, до дому, 

і прошу вас до мене у гості; тільки подасьте мені звістіе, щоб я знав, 
коли ви будете, — Од’їзжзйге з Богом, ваше царське ведичество, а я 
до вас прибуду, — Попрощались вони, поцілували у руку, той того, 
а той того; остав ся тепер Бух Копитович із богатирями. - Ну, гос¬ 

пода богатирі, тенор од’їзжайте собі, а мені оставляйте чотири чоловіка 
і шукайте мепї жени, да мого силу, хоч на половші у. — Вопи сказали : 
Будем шукать, гоеподшт Бух Копптовнч. Вони роз’їхались, чотири 
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чоловіка осталось; олдихнули. Тепер у дорогу; у Пух Копитовпча Яо- 

шадї нова, вій піхота, а богатирі па л о шалях, сидять. Один уперед іде, 
два по боках, а один із ваду, а Вух Копитовач по середині іде. Довго 
не довго, пройшли вереї о в десять, аж біжить кіііьмп ста потій чи що 
і кричить: Звертай в дороги! А Вух Копптович каже богатиря»: 

Хиба вій непе старший? Старше мене і у еьвітї пема. Мові цар покло- 

нябть ця, а сей не поклопяеть ця. Хиба я йому буду звертати яа пок¬ 

леїть ця? — Добігає той становий і прямо летить на їх. Тут перед¬ 

ніш богатир і каже: Богатирі уперед! — Вони усі І вискочили уперед. 
— Хто ти такий єсть, що ис звертаєш ? — А той кричить: Хто вп та¬ 

кії, сук» сипи, що пе звертаєте? — А Вух Копптович і каже: Пока¬ 

жіть Воиу, як ввертать! — Попи кинулись, ввтягдп його з нарити і як 
стали пдїтьми бить, так і сюртук і усю шкуру побили. Вік кричить, 
просить ця: Я ие знай. Буду звертать і другим заказувать. — Ну, те¬ 

пер, кзже Пух Копптович, киньте Його у нариту, рушай собі їде до до¬ 
му. - Вони укинули його і повіз його кучер назад до дому. 

У бік видать сад большой, а Лебедин обізвалась і каже: Ото «ого 
прежвього хазяїна сади, самого старого змія — їКеретїя; так підім до 
його у гоетї, щоб ви його пригостили. — Пішли навпростець, дійшли 
до того сала, а тям кояпатп вааепні стоять, камеиь бароном обкидані. 
До воріт два леви люті стоять по прикола пі, такі що людей їдять; крім 
свого хозяїиа нікого воші пе пустять, розірвуть І з’їдять. Дійшли до 
воріт: — Не ідїдь, се такі леви що й вас розірвуть, а надівайте шапку 
невидимку, то вони вас не побачать. — Бух Копптович зараз па себе 
шапку невидимку, пішов, воші його не бачать. Однії богатир з одного 
боку іде, а другий — з другого; як дійшли, так зараз шабллмп тим 
левам голови і позрубада, той того, а топ того. Пройшли шагів 20 — 
ворота і два ведмеді люті ноиривязувапі, Шапку він надів, а богатирям 
загадав — вопи голови тим ведмедям иоздоймачи. І пішли попи тоді 
у сад прямо; тут слуга змієва ушідїла і "його розбудила і говорить, що 
оце прийшли якісь богатирі, ваших левів і ведмеден покололи і тепер 
у сад пішли і усе розоряють. — Не довго розорити муть, поки я до¬ 

біжу до їх. Узяв шаблю ручную і побіг до їх лютий такий, огонь 
так і пашить. Бух Копптович шапку надів, а вовн по боках. Пін біжить 
поуз їх. а їх ие бачить. IIу, богатирі мої, чи побєге змія без мене? 

Бийте його! — Той з того боку, а той з того боку пікою його як на¬ 
стромлять, тая він до землі уиап, а вони його і аосїклп, порубали, — 

богатирі самі, той і не мішай ся. — Тепер підем, каже піп, па богати- 
рей. — Ш, кажуть, позвольте піти в його комбату, у його серебро-зо- 
лото должио буть, ми виберем. — Ідіть, як вал пужпо, каже, беріть. -- 
Бояп пішли, поперекидали усе, сундуки по’дбивали, забрали, що иайш.тп 
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у свої кариапе, а Вух Копитовіїч не брав собі нічого. Тоді він напн¬ 

еш, що-йде до білого царя у гости Ішов ще суток трос, четверті; 
уходить у город. У городі дзвонять ця, скільки є церков — усі дано- 

нять і цар вийшов на зустріч і дна полки езлдат з собою узяв, Дій¬ 

шов він до царя, цар йому поклоннв ся, хліб, сіль, йому у руки дав; 
він узяв, тоді воші яовдраст кувались, поцілувались, Просить тепер його 
цар у свій дом. Привів його цар у свій доки Поздраствував ся він із 
царицею, иоклонші ся. Не знають, де його і посадить, бо такого бога¬ 

тиря другого нема і у всім сьвітї. Давай вїп гостювать і богатирі 
із ним, їх однаково із їм поштують. Попили, погуляли троє суток. Чи 
ви не чули де-небудь, щоб на мою силу та бариня була, пудів щоб на 
20, чи хоч на 18? — Ш, не їшшів, такої нема, - 3 тим прощавайте! 

каже, — Щасливо, коли не хочете гостювать. — І пішов собі, А богатирі 
но усьому еьвіту розсипалась, йому жінку ськають, щоб була на 
його силу хоч на половину, І найшли вони царівну у дівочому цар¬ 

стві, а вона сама і царствує, І сили у неї 17 пудів. Приходять вони 
до Бух Копатовича і кажуть, що найшли таку у такому то царстві. — 

Ну, говорить, як найшли, так і ведіть. Зараз схватилв ся і пішли у те 
царство, ■ 

Ішли довго де довго, приходить. Як ДІЙШЛО, він письмо подав 
отій царівні, що: прийшов до тебе, царівна, богатир Бух Копитовій 
у гості. — Як прийшли, каже, нехай ідутї у мій дом. — Прийшов він 
а богатирями, війшов у царський дворець. Богатирі іздали лошадї свої 
па конюшню, а самі ідуть за Бух Копитовичом. Прийшли, він як обізвав 
сн, — здраетвун жена 1 так затрусились кокшші усі, — Садіть ця, 
оддпхайте на стульцях, гості мої, просить царівна. — Посідали на 
стульпях. Сл у жабки куша ля несуть. Покушали, иоблагодарили, Погостю¬ 

вали троє суток, Віп ще не казав, що буде її сватать, а па четверті 
су тіш каже: “ Питайте нас, чого ми у ваше царство забились. 
Ми забились у ваше царство, щоб ви були мені жоною* а п вам мужок. 
— Е, ш, каже, я замуж но піду, Бух Коицтовп І — Почоауж ви пе 
підете? — А потому, що я обїщалаеь замуж пе йти. Не підете по 
охотї но своїй, так я возьму по певолї. — Е, як по певолї брать, так 
лучче брать но волі. — Так ви би і говорили. — 1 Непале вони пись¬ 
мо. Ь’їхалпсь Із чужого царства князі, королі. їх тоді маяость і було, 

а що було, то було, усі ізЧштеь. Сьиящеппиковц дали знать, пішли 
у церкву, обвінчав їх сьвященішк. А через дні два чи три сватьба за- 

чипаеть ця. Він розіслав своїх богатирів, щоб усі богатирі із’їхалісь, 
як до свого царя. Усі 170 і і з’їхали сь. Підняла ся сватьба, давай пить, 

гулять. Полкова музика тої царівни грає, а він ї каже: А дай, п своїм 
музикантам загадаю, чиї лучче грають. - А загадуйте, каже, — Він 
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каже: ЛебеДка, загадай музиканта! грать. — Лебедка позвала свою 
кйиелїю. Зійшлись вони уеї на площадь, вокруг стали і давай уеї 170 
богатнрей танцювать, Земля движеть ця, но долах посуд# иоссувадись, 
побились^ декотрі пани, що стояли навкруги, попадали на землю, 13оиа 
і просить, щоб перестали танцювать, а то стиш пороспадають ця, — 

Ну, повно, ребята, аби парі і королі пониділи, як ви танцюйте, — 

Мизшш утихомирилась, пішли по козі патах, давай упить нить, гулять. 

Понили, погуляли, роз'їхались )сї чужі царі, королі, остались са¬ 

мі СВОЇ. 
Живе вій тепер з жоною. І не він, а вона орудує царством. Він 

не хоче, щоб йому присягти, хай, каже, тобі одужать, І живуть воші 
годі в шість, богатирі служуть йому но чотири чоловіка, як ї служили. 
Пройшло шість год, цариця дуже опустилась, усе больїіа, кріако жовта 
стала і ходить, ногами плутає, як та гуска, що па яйцях висидить ця. 
Іде два богатирі і він іде із жоною, аж стоїть лавка. Вона і каже; — 
Ось я іанажу ся; як я за вас Ішла так було 17 пуд, а тепер чи при¬ 

було, чи уменшилось? - І зайшла иа лавки, богатирі положили за¬ 
лізо, коли у її тільки 8 пуд. Вона сострахнулась і стала як булата 
біла на виду і з лавок не зійшла, богатирі звели. — Що оце з вами ? 
кажуть воші. — Я, каже, сострахнуяась, що 9 пудів у мене одійшло 
за шість год. - Увив богатир її за одну руку, другий за другу і по¬ 
вела у котити, посадили на ліжко. Бона посиділа, а там і лягла, 

захворіла. Полежала суток троє і думав; як би мені його кончить, бо 
він мене залакує. Думала троє суток і надумала, — Нічиї його не 
кончить, як дні йому яду лютого стакан, а я тоді останусь полька, — 

Одужала, стала веселїйш, живуть як і жили, балакають. Узяла вона 
шишаку і поколотила круто стакан, бо як він при силах при великих, 
так щоб його копчнть. Приготовила той, стакан, накрила І ховає. На 
другі сутки попа і каже: — Випвмо ще по етаканчику! І підносить 
йому того, що наповнила. Вій хильнув і зразу і випив. Через дві мі- 
нуїн отой яд давай його забирать у середині. Тоді' пін схнатявсь із 
стульци і кричить: А ти мені яду дали, ти мене запакувала І — Кри¬ 
кнув, позвав богатцрец і каже: — Оце же па моя запакувала, яду мені 
дала пашіть ця. Так, як я умру, та щоб і ви її кончшш і царство 
П кончшш і щоб ніхто її пе радував. — Воші стоять, а вій бєгь ця; 

як ударить рукою об сіїпу, так стіна і упаде. — Виведіть мене на 
воадух, на город! Як крикнув; Ватуйте, господа городяпе! — На 50 
верст городу і уеї усілхали, як перед вами, а він упав і духу ішла. 

Тоді богатирі позвали своїх богатирів ховать Вух Копитовіїча. Усі збі¬ 
глись, царицю у заліза закували, у темну заперли до слушного часу. 

Захова ні свого Бух Копитовими. А тепер із’їхадоеь усе царство дівоче. 
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і із чужих царств судить оту царицю. Давай судять і осудили: Як 
хочете богатирі, вал воля дана, хоч голову їй здійміть, хоч на шибе¬ 
ницю, хоч у землю накопайте, хоч як, а коли вона душу із сирого чо¬ 
ловіка впаяла, так вона впну вата. - Станем ми ще з нею водить ця, 
з такою цяцькою. Ми їй по вашому закону зразу голову долой. Д се 
дівоче царство, так щоб воно повчилось, бо воно негодяще і щоб 
ніхто і не сповивав, бо хто ното стане споминать, так і толу голова 
долоВ. З тпм і прощавайте: хоч ви оце царство розділіть, хоч забе¬ 

ріть, а воно вже кой чи лось. — Ну, оті царі і королі розібрали те цар¬ 
ство, а богатирі розійшлись і стали жать, як і попереду жили. І тенор 
про те дівоче царство ніхто і пе згадує. 

5. Про Оха. 

Був собі чоловік та хінка і в їх хлопець був; а що був вів однії 
і вони ного розбалували : батька не слухає, патери не слухає; зимою на 
иечи сидить і пересипаєте ця зерном, яке є на печах, а літом ходить по 
городах, по садах по чужих, то-що. — Що ии будем з його робить, що 
він такий ледащій ? Оддаймо ното в кравці, - Оддаймо! - Оддали. 
Він пробув дні три, чотири у того чоловіка і броснв. Оддали його на 
друге село, верстов за 15; побув і тая тиждень і бросив і того кравця 
і прийшов доной. — Чого ти, сину, прийшов ? — Дєть ця; так я, каже, 
иц хочу. — Що ми будем з тобою робить, як ні виростеш здоровий, 
а нічім ітимеш нічого робить, а ми помрем, тик ти пропадеш з голоду. 
— Бибн І каже: — Оддамо його у город верстов за 60. — Найшла 
коняку діду, да й вези. - Один руб є да ії той оддам. — Ні, лучше 
підем нішком; коли настигнемо, тоді і будемо. Пішли собі, йшли день, 
переночували, па другий день ідуть упять До города, верстов за нягь 
не доходи, могилка, не дуже велика, а крутенька, височенька. Зайдем, 
синку, під ту могилку, сліпнемо трошки. — Зайшли вони, а дід сів, 
утомивсь, да н каже: — Ох! — Аж могила розступавть ця, являєте 
ця пап: Чого ти, старик, мене требуєш ? — Я вас ие требую, а то я 
стомивсь, та кажу і ох. — А я Ох І єсть, так я думав, що ти мене 
требуєш ! Кудвж ти ідеш ? У город, каже. — Чого ? — Се веду 
хлопця, щоб оддать у кравці, чи у столярі, щоб він чому пебудь на¬ 

вчивсь. — Оддайте мені', каже Ох, я ного усьому обучу, що тільки у 
сьвітї є, те і знатиме твій син робить. — Иу, возьміть, пане, коли вп¬ 

ините. — Підем, каже Ох, у мін доя. — Узяв його, вІйшяи, там у 
Його бариия і діти; найшла вона закуски, винили могорич за сипа, щоб 
він його виучив робить усьо. Покутив отой дід і бачить, що водка ае- 
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яеиа і пан велений і бариші зелена і усьо; дїд і сумвїваєть ця, а пан 
і каже: Кушай, старик, не бій ся; попе хорошеє, — Дїд і став ку¬ 

тать, коли іі'ічо -- хороший ІІокушав дїд, поблагодарив пановп 
і наиї: Ну, учіть же мого сина, а я иіду дожой. - Той пан і каже: 

Іди, діду, доиой, а у год і прийдеш; як узнаєш свого сина, так 
і возьиош, а пе узнаєш, так і не возьиеш. — Я, каже, свого ледаїцого 
узнаю. - 3 тим иішов і приходить до дому, до баби, — А що оддав? 

— Оддав. — У городі? -- Нї, ие у городі, а під городом, оддав 
Оховд. Сижу н під могилою, да й кажу: Ох ! (повторене). 

Вирядив Ох діда, да і каже хлопцева: Берн тупор, да іди дров 
рубать І - Прийшли, аж купа дров: Берн ті дрова, та складай у купу. 
— ВІп рубав, рубав, та схотілось йому спать; він па купу лїг, иа 
дрова, тай заснув. Приходить пан сей, Ох, і увндїв, що він снить, пі¬ 

шов, опій узяв, прийшов, дрова підпалив, дрова вгоріли і вій вгорів. 

Остансь маленький цурпалок, ие згорів. Тоді Ох живущої води узяв 
і скропив його, вій і ожив; став він краспвіншпй і проворпїйшіш, чим 
був. Нагодував його, напоїв і каже: Ну, ходи, я тобі роботу нанду 
упить. — Привів його до купи дров і каже: Рубай і складай у купу. 
— Поки рубав, поки спать схотіло ся, тупор положив, лїг на купу 
і заснув. Приходить Ох, иодивпв сп, а він спить. Пішов у коннати, огпя 
узяв, ті дрова відпалив, воші завились; погоріли дрова і той молодець 
згорів. Приходить Ох, иодивив ся, що ізгорів, що один копія; він тогдп 
узяв живущої води, скропив на попіл той, вів ожив, став молодцем, 
красивим і проворним І тоді вже, що Ох йому не загадає, він не спить, 

усьо робить. 
Виходить год; баба і каже: — Іди, дїду, но свого сина, він хоч 

і ледачий, а ми скучали без його; ось год ми його не видали. — Пі¬ 
шов дїд. Йшов дїд довго не довго, дійшов до тої могили, сідає і каже; 

Ох. — Могила роаступаєть ця, виходить Ох: За чим, дїду? — 

Прийшов за сипом, каже. — А, се ти тон, що сина оддав. Ну Йди! — 
Прийшов у комвату, поздраствував ся. — Садись, дїду ! — Сів вій 
па стульцї. Дали йому їсти й пить. Наївсь дїд і паливсь. — Ну, 
іди, дїду, узнавай тепер свого сина. — Приводить дїд у. другу 
коииату, а тая дванадцять бараків білих і їдять з корита овес. — Ну, 
пізнавай свого сина! — Він дививсь, дививсь і так і каже: Я вам да¬ 

вав сива, а се барани. - Тут і твій син є; пізнавай. — Не пізнаю, 

каже. — Ну, а як не пізнаєш, ступай дояоіі; а у год прийдеш і одо, 
може пізнаєш* — Прийшов дїд доюй, баба і каже: Чи припій сипа? 
_ Тиб привела, каже, як він Із сипа зробив барана і 12 баранів білих 
стоїть, овес їдять, я і не пізнав. Пап казав, приходь у год, може пі* 

ЕГПОИ’ЛФПттІІ ЗБІРНИК, Т, 1 
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знаєш. — Вибув год, пішов дїд знов до могили і сказав ох* Явна ся 
Ох, узяв його до себе у компатц, дав їсти і пить* — Тепер підем, бу¬ 

деш свого сина пізнавать. — Переводить у другу кімнату, коли 12 пів¬ 

нів білих їдять просо насиплене. — Пізнавай свого сина. — Не пізнаю, 
каже* — Ну, як не пізнаєш, так ступай тп домон, та прийдеш на тре¬ 

тій год, а як і тогди не пізнаєш, так і не ходи, тоді буде мій. — Ви¬ 

рядив, Приходить домой* — Чи правів сина? питає баба* — Тиб при¬ 

вела ! То були барани, а тепер пінт' білі* Я не пізнав, а він сказав: 
Приходи на третій год, а як тоді не пізнаєш, так і де ходи, буде уже 
твій син мій* — Доходить третій год, уже не далеко; десять день оста- 

єть ця і випустив Ох своїх учбішків на прогуляне, на три часа* їх 12 
і вони усі брати* а оцей і ісаже: Брати мої, тут ви гуляйте три часа, 

а я до свого батька полечу і скажу, щоб мене узнав, бо мепї жалко 
батька, матері; їх до^ смерти догодувать. — Ну, ступай, кажуть, ми ие 
скажем, аби ті доспів у три часа. — Перекинув ся вій яструбцем і по¬ 
летів до свого батька. Покудова летів, утомив ся, перекинув ся другою 
птицею і летить; разів иять перекидав ся* У двір прилетів до батька, 

знов перекинув ся молодцем. Уходить у хату, Еоздраствував ся : Чи ви 
пізнали мене, чи лї? — Нї, кажуть. — Я ваш є син, що ви оддавали 
Охопи непе учить. От 3-тїй год як виходить, прийдете ви меде узна¬ 
вать, так будем шг яструбцями, а я буду з правого боку і крильце у 
мене одно висілеє, а другеє ннешее і сльози будуть у мене капать* А те¬ 
пер мені треба поспівать. Прощавайте, мені ніколи розговорювать* — 

З тни, вийшов і перекинув ся І полетів. Цридїта до братів, аж доходить 
третій час, нора до хоаяїна. Вернулись, хазяїн їх нагодував, вони і усту¬ 

пили на свою роботу. Доходить третій год, убпраєть ця дїд, іде до Охз. 
Прийшов до могилки, сказав ох, розстунаєть ця земля, виходить Ох: 

Здрастнуй, діду І — Здраствуй, дане ! — За чим ти старик? — 

Свого сина прийшов узнавать. — А, ее той дїд, що приходить синіу 
узнавать? Ступай за мною. — ВІіїшов у ковтати, посадили дїдз, 
дали йолу їсть і пить* — Ну, Йди, діду, узнавай свого сива, — Пере¬ 

водить його у другу кімнату* Дванадцять голубів білих сидять, їдять 
пшоно. — Ну, узнавай тепер, діду, свого сина. — Як став пін дн- 
ешть ця па тих голубів і узнає свого сипа; з правого боку сидить, 

крильце опустив і це їсть, а сльози капають. Нахиляеть ця старик, 
бере того голуба і каже: Оце, пане, мій буде син. — Може, старик, 

бува не обмилив ся, може ие твій. — Ні, каже, мій буде се. — Ну 
тепер, обворочувац ся на другий бік* — Обернув ся він і став пашь 
чем таким, що нї здумать, нї згадать, разві у оцій казці сказать. — 

Осі., каже, старик, тп мені оддав хахіа неповоротного, а тепер вндиш, 
якого я то тобі панича зробив і що у севітї робить ця, то він і мо 
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же* — Благодарю вас, пане, за ваші труди, що ви штиля енна мого 
так. — І » тим вшшли по стакану вина. — Ну, прощайте, каже, ідіть, 
і багатійте собі, як знаєте. Не баловати мать ця, так буде паном, а ба- 

лонати меть ця, так буде хахжом. — Розпродались і пішли вони собі 
доюй. Ідуть і розговорюють оба із батьком: Чи у вас що є, чп коня¬ 

ка, чи керована, чя що? — Нема, каже, сляок нічого, Коли єсть що 
їсти, а коли так і нічого її їсти* — Як же ви мепе приведете у слободу 
такого панича, що такого і цеіа, красивого ї хорошого, а у вас пї**#о 
й їсти? — Щож, сипу, я не пропив. Що було от батька, те ї є, а я пе 
гожусь робить. — Ну, нічого, батюшко, розживемось, дасть Бог, — 

Ідуть вони стовповою дорогою, днвпять ця, їде пай шестерною лоша- 

деіі Тепер, каже, сип батькові: Я, тату, перекинусь соловієм і сяду 
у вас на голові і буду співать разнпин голосами, а той пан почуеть, 

здпвуєть це і буде купувать. Спитає за ціпу, кажіть, тисяча рублей, 

а не спускайте, так вийме і дасть,’ — їде, а він співає на голові. — 

Що то, дід, за птиця, на голові співає так, що я із рода пе стихав, 
щоб так співала птиця ? — То, пане, каже, соловей, — Ти, старик, 
продай його мені', — Купіть, каже, пане* — Що тобі за ного, старик? 

— Тисячу рублей, каже. — Миого буде, — Ні, не я ного, — Він 
схватив ся з голови і полетів. Ось, каже пап, його й не буде. — Ні, 
каже, напе, буде ; він полетить, да зпов прилетить. — Вія і прилетів 
і сїн. Віняв пап тисячу рубясй і оддав старику. — Надо до города 
доїхать, та клітку купить, а то вій втече. — Ш, пе надо, пане кліт¬ 

ки; у клїтщ він занудить ця; не бійтесь, він пе втече. — їхали воші 
до печера, соловей співає, полетить собі, нема довго, прилетить упять* 

Пап радуєть ця; ось птиця яка, стоїть нять тисяч, пе то тисячу. При¬ 

їхали на постоялий двор, стали, собравеь пап у койпату, а і соловей 
тут, сидить па голові у пана і співає, да по вікнам, по полицям ла¬ 

зить, крихотки їсть, чай пєть, що пан їсть, то и піп їсть. Пішли, по¬ 
їли, лїг пан спать. Соловей одчинив океико, вибрав ся і полетів свого 
батька нагонять, а пан снить. Пан прокинув ся: Де мій соловей? Тут 
па того хозяїиа, чії ковшатп : Ви його соловів украли! — Я, каже, не 
знаю, чи був у вас соловей, чи не був. — Пай почухав ся і з тіш 
і поїхав; пропало тисяча р;блецв А вій нагнав батька, перекинувсь 
упять паничем і розговорюють собі: Ось, батюшко, є у вас тисяча ру¬ 

блей \ А поки дійдем, ще може розживемось. —Ідуть вопи, аж пан їде 
шестерною; вій і каже: Я перекинусь хортом, пап буде їхать, етапе 
мене у вас купувать, а заяць бігтиме, я дожену зайця і принесу до вас 
живого; пан зрадіє і дасть вав тисячу; ви тільки заправте, він так 
і дасть. — Під’їажав пан, вій перекинув ся хортом і шерсть у його 
рябенька і різних цьвітів І білих і чорних і усяких. Пан і каже: Чп 
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продажнії? - Продажній. — Що тобі за його? - Тисячу рублей* — 

Може миого, старик? — Нї, не мпого; він як зайця увидпть, так хоч 
би і далеко, так живого принесе до вас. - Коли тут вайчлк біжить; він 
побіг за зайцем, піймав і приніс живого. Тоді пап одщитав деньги, за- 
платив, дід пішов, а пан поїхав. Хорт біжить біля пава, смотрить кру- 
гам, чн ие видать де якого звіря. Пробігли верстов 50, побіг хорт, при¬ 

ніс пану живого у коляску, ІІап радуеть ця, що такий хорт, що живих 
зайців ловить; посидить у папа па колінах, у колясці і там знов бі¬ 

жить, дишіть ця, чи нема де звіря якого. Проїхали верст пів сотки, 
піймав він упять зайчика, приніс паповн. їдуть довго не довго, біжить 
лисиця, хорт за лисицею; най смотрить, зліз аз; на будку, став на до- 

розі, на стовповій, аж не видно хорта, так далеко; пробіг він версту 
віїста за лисицею ; лисиця собі побігла, а вій вернув ся па дорогу та 
і пагнав батька. Розговорює собі, як би іще розжить ця; уже дві ти¬ 

сячі є! А пап стояв, стояв, та ждав, аж нема, та сам собі і думає, що 
лисиця должно мого хорта задавила Лопнула 'моя тисяча, тільки три 
зайчика мені за тисячу рубдей піймав. — Батько з сипом ідуть і ра¬ 

дують ця-; давлять ця, аж верстов за нять курява Йде, як вихор; пан 
у каритї їде* — Я, каже, перекинусь жеребцем, так щоб ви, як стане 
купувать, так три тисячі рублей заправте і не спускайте, тільки без 
уздечка продавайте, а то мене і до віку яе побачите, мене заїздить і я 
пропаду. — Перекину в ся він жеребцем і старик його веде, а жере¬ 

бець таїфії, що І у всім сьвітї такого нема* Схватпв ся пан: Чц про¬ 
дажний? — Продажний* — Що за ного? — Три тисячі рублей* — 

Чи не зшого ? — Нї, не шіого, вій но городах за 5 тисяч іде, а тут 
я продам і за три тисячі; мені старому його вести, та ще вирвать ця 1 

— Торгувались, торгувались, прибили руки, пап став платить; тоді 
старик каже: Пане, я без уздечки продаю, уздечка моя! Де хочте бе¬ 
ріть уздечки, а я без уздечки. — Де я возьму тут уздечку? — Як так, 
то і деньгн беріть назад, а я ие продам з уздечкою. — Я тобі, ста¬ 
рик, за уздечку 500 рублей прибавлю, бо нічим мені вауадить жеребця. 

— Старпк усе не хоче. — Клопотались, клопотались; ось пап і дає 
за уздечку тисячу рублей; забив старика, взяв він тисячу рублей; тоді 
привязалн жеребця і поїхали собі, тільки пил ехваїив ся. Прибігає до¬ 

мов той пап, а то і був сам Ох і каже до конюхів: Сього жеребця по- 
вого возьміть на первии станок у конюшню ї вавяжіть кріпко, щоб пе 
вирвав ся. — Лошадей повипрягали, завели у конюшню, а пап пішов 
собі у компати, Уходить у компатн і хвалить ця своїй бариш Осисї, що 
я ученика свого назад завернув, хоч 4 тисячі лопнуло, а тепер він у 
моїх руках пропаде, я його ааїзжу, — А підем і я иоемотрю па його, 

чи хороший жеребчик? — Ідуть до конюшні. А вій як вийшли усі із 
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конюшні, давай бить ця об землю, обчухувать ця об стінки усіма си¬ 

лами ; покп бивсь, поки зорнув з уздечки, і давить ця, дірка у горі, у 
коиюшш; він перекинув ся Еєібчпком і подав ся собі на втікача у гору*. 

А сей доходить в своєю баринею ДО КОНГО ШИЇ І ВДДЇИЦ що тон вилетів 
із коиюшвї. Се, каже, мій учєпик утік І — Зараз перекинув ся, кібцем 

бояьпшм і у ход за тим кібцем. Як узяв летіть, от, от наганяє; ну сен 

днвнть ця, сили нема, як перекшіеть ця утицею, а той собі евлевїєм, 

та за тим таки у погоню; тут у утицї енля уже не стає. Долітає до 

моря, як спустить ця, так як кутя, та в воду бовть, а селезень і собі 

у воду, та за нею; як ударпв ся утицей у воду, так став окунем, а Ох 

став щукою большою: — Окунець, окунець повернись, зш поговоримо-! 

— Говори, каже, я не глухни, я чую. - І поки ПЛИН, ПОКИ ІІЛЦВ, поки 

доплив до пристани до гульбища царського на йорі; там гуляла на¬ 

рікші із своїми сяужабкаїн: він скочив собі на лавку і перетеием зо¬ 

лоти і перекинув ся. Царівна найшла той перстень і показує слу жаб¬ 

кам: Ось який я перстень найшла І — Приходить доиой і хвалить ця 
своєму батюшці і лштусьцї, що ось я, найшла який перстень! — По- 

сіотріли: Ну, заховай І — Вона заховала. Переночували, аж у дванад¬ 

цятому, чи там у трииайцлтому часу явіяєть ця папок до царя з чу¬ 

жої веллї. Представляють ця. щоб донустнли його до царя, лячно його- 

зорить, Допустили. Приходять, здраствуеть ця: Здраствуйтв, наше цар¬ 

ське величєство, — Якої землі? — Оттакої землі, — За чим же вн до 

ієно? цар питає. — По своєму нещастю являюсь я до вас. — Якоє 
у вас таї нещастя? — Я у царя, у такого то підданим ; і поїхали ми 

морем і там у вас гульбище вашоє. чи не знаю що, і там я перстень 

упустив, що цар мені дав, так тепер я як яе яискаю того перстеия, так 

мені цар голову долоЙ. Так, може, чи не чули, ваше царське величе* 

ство, чи пе найшов хто того перстепя ?-* Пожалійте коеї душі, а Я пе¬ 

рейми дан скільки схоче, а то мене запакують! — Цар вислухав оце 

усе, що він росказувнв і говорить: Моя доч найшла оттой перстень, 

як чи росказуеш! — Прокажіть, ваше царське велнчество, своїй дочці, 

хай вернуть ієні перстень, моїй душі пожаліють, — Призиває цар свою 

дочку у коанати. Уходить: Здршвуііте! Віраствуйтеї Се, доч, оод- 

дайий такому то царю; цар дав йому сохранпть перстень, а вій його 

потерло. Оддай тому чоловікове перстень, а то йому голова долай че¬ 

рез перстень. — Пішла, винесла перстень і каже: См отріть, чи се він, 

чи ні? — Оце він, каже, самий! — Ну, оддай же, доч моя, каже цар, 
тому чоловіковії. — Жалко і давать, каже царівна; ну хоч не з своїх 
рук І — Узяла, так і трахне; він ударив ся і розспяав ся пшоном, 

а сеіі підданий, що стояв, перекинув ся півнем, та давай то пшоно 

їсти; клює, поскіпав, як би шнпдче. Царівна оторопіла,- стоїть; а цар 
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тож собі" на стульци сидів і спить, слова не вимовить, поторопів. Той 
півень їв, їв, окошко вибив і полетів, а царівна па одиу шпопинку на¬ 
ступила башйчкол І угрузла та пшонинка у підошовну, у башіачок. — 
Що се за днво, питає цар, із перетечи пшоно стало, а з чоловіка пі¬ 
вень, поїв пшоно, вибив окошко і полетів собі* Що се таке, ДОЧ моя? 

—* Говорять, що є такі волошебнакп, так се який набудь волошебиик із 
пас иосьміяв ся. Пішли у другу кімнату і своєму семенетву і хвалять 
ця: Оттак і так случпло ся, — Ті дивують ця, що таке нашому ба¬ 

тюшці і нашій царівнї случидо ся. Пішла царівна у свою козшату от- 
дпхать і скинула башмачки і лїгла на свойому ліжку ; лежала довго, не 
довго, встає, обувае ті башмачки упять, обвернула підошовною, коли на 
підошовцї страмить пшонина, крупина; вона викулупала нігтиком, вона 
покотилась до долу і упала і став зразу парень, такий парень, що нї 
здумать, иї згадать, разві у оцій кизцї сказать* — Садіть ця, друг 
мій* па моному ліжку, а я піду до батюшка! — Побігла і сказала, ще 
ось якого Вог дав їй жениха. Усї прийшли, поадраствувались, поруку- 

валпсь, поцілувались і пожила з ви® год невінчана, а тепер просить 
батюшку, щоб обвінчали; батюшко не хоче, що він бідний; за то у нас, 
каже царівна, багато усього, а мені Бог дав такого* — Цар оду мав ся, 

поблагословив, обвінчали їх, сватьбу одгуляля і живуть вони собі год 
іще. Старий уже не спосібщш царювать, садовить його на своїй місті 
царем, уручпв йому своє царство і присягло усе царство новому царю, 

і іїокорои) вав ся вій і тоді давай уже щірювать у своїм царстві* І тоді 
пішов за своїй батьком І матерю і привіз у своє царство і каже: Я вам 
казав, не продавайте з уздечкою, а ви пожалкували на тисячу, да й 
продали; хорошо, що я вирвав ся, а то прошів був би зовсім. — Вій 
мене так замотав, так за ту уздечку, що я не знав, що і казать, а то 
я б не оддав* — На тої оснувалії воші остались і живуть, хліб жують, 

постолом добро возять. 

Паралелі: ТСтиоґр, Збірник, Т, IV. От. ЗО -33* Ч* 0* — Огігпт, 
Кіпсіег- шкі Наїшпйгеїшп. Т, І* Ч. 68* От* 324—326* Т* XII^ Ст. 
114— ПО. — Аоаяасьвгь, Народ* русекія сказки, Москва, 1897, Т, II* 
От* 127—130. Ч. 140. — Шгойорівд^ ЗЬогпік, т. IV—V, Ст* 132, 
Ч. _ Надто: Маїегуаіу до апігор* Т» II* 2* Ст, 112—114* — М. 
Редегохувкі, ЬцД ЬіаІопшкі. Т* І. От* 91—93, — Шейігц Матеріали, 
Т* II, От, 57-60, 

6. Козак Мамариґа. 

Козак Мамариґа служив у мужиків 25 лїт; пе заслужив нї вола, 
нї коня, нї доброго слова* Тоді піщов у службу, служив цареві! 25 лїт; 
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118 заслужив иі вола, ні коїш, пі доброго слова і от цари. Прийшов 
тоді о пить домоіі і пішов тоді у путь-дорогу, куди Ваг дасть. Тепер 
як узяв іти, іде тиждень або два, усе стовповою дорогою. Зострічає 
його парнюга. — Здраствуйте, говорить, що ви єсть таке? — Я єсть, 

каже, козак Мамариґа; служив у мужиків 25 літ, не заслужив иї вола, 
аї коня, ні доброго слова. І царю 25 літ служив і не вислужив і у царя 
ні вола, ні коня, ш доброго слова. Тенор прийшов собі домой, та і пі¬ 
шов, куди Бог дасть. А тп, каже, що єсть такоє? — Я, каже, у папа 
у такого то був ва повари, та тс посуду большую дорогую, та спіт¬ 
кнувсь, упав, побив посуду, так на мене учерашиий день ноготовилн 
«його різок, щоби мене сікти, так я оце втік. Так прийми мене, брат 
козак Мамариґа, за меншого брата, буду тобі служить. — Побратались 
воші та Ідуть собі. Так мпого, ие якого ішли воші, тижинку, чи біль¬ 

ше; тепер зострічає їх третій, з батіжком. — Здрастуйте, говорить, 
братя. Що ви, каже, єсть за люде? — Сей каже: Я і єсть козак Ма- 

мариґа; а я, другий отновів, був у папа за новаря, та там як мене 
мали сікти, тав я утік, а оце їй побратались. — Ну, каже, прийміть 
і мепе за 3-го брата, — А ти, каже, що єсть ва чоловік? — Я, каже, 
чумак був, гнав 12 возів чи з робою, чи з сіяю. Розбойннкн набігли, 

тай забрало у пене депьгц і худобу мою, та з душею тільки я і 
убравсь, та от з цім батіжком. — Прнняли, оце стали три брати і їдуть 
собі, дорогою стовповою; де випросять собі хліба, тай ідуть. Тепе¬ 
речка дошли, що стоїть собі стовп і 3 дорозі нарізно. Подививсь козак 
Мамариґа І каже: Тут, братя мої, треба нам різнить ця. Тепер попро¬ 
щаємось собі, котрий на котору хоште, туда її ступайте, а мені яку 
покинете, така їі буде. Теперички узялись, розпращалпсь і пішли, 
той на ту дорогу, той па ту. Як узяв козак Мамариґа ходить, ходив собі го 
дів десяток. Ходив і убравсь собі у ліс. Ходив у лісу довго-недовго, 

паходнть собі хатку. Кинувсь до дверей, заперті двері: Отчшіїть, каже. 

— А дві жеппщші сьміють ся, не отчппяють. Просивсь, просивсь, не 
отчиняють. Узяв тоді двері, вистановив і уходить у хату: Здраствуйте! 
каже. Лежить чоловік иа печі; Що ти такни за самоволець, що прий¬ 
шов до мене, та двері вистановив? Ват я, говорить, як устану, та возьму 
аяло, то я як попомну тебе, щоб ти знав мене. Що ти б таков ? — Я, 
говорить, єсть козак Мамариґа. — К, говорить, прости брат, що я тебе 
поругав, ти мені єсть брат старший мепе. — Який же, каже, тп мені 
брат? — А той, каже, що я от папа утік, а ти мене припав за брата. 

Ну, тепер просить за стіл брата, садить його за стіл, їсти і пить бра¬ 

тові дають. — Як же ти, брате, досі собі поміста по найшов ? — А ні, 
говорить, не найшов і досі. — Ну попили, погуляли тая собі. — Ось, 
каже, брате, у мене дві жінки, так бери, яку хочеш собі за жінку. — 
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Ні, каже, брате, б д аго дар ю, я не хочу. — Побув троє суток у того 
брата,' отдихиув собі, тоді сказав: Прощай, брате, піду, куди Бог дасть. 

— Пішов от того брата у путь-дорогу, та іде собі, куди Бог дасть. 

Ішов він без міста дней 3 або і от того брата. Дивпть ця — гонить 
пан хортами зайця і біжить той заяць дорогою прямо на його; він уда¬ 
рнії палкою, тай вбив і сів такппькн коло його. Прибігли хорти, поди¬ 
вились і полягали коло його. Добігає пан. — Здраствуа, говорить, му¬ 

жик! Тут ааяця ти не видав? — Нї, каже, я вот ваяця убив. — 
Каже: Що єсть то такоє ? — Я, каже, вето козак Мамариґа. — Е, го¬ 

ворить, брат, прости, може я тебе пару гав як пебудь. Схвачуеть ця 
з лошадї, береть ця ви руки і цїлуеть ця. Ти, говорить, ееть кепі брат 
старший мене. Покипів, як ви два брати ішли, а непе 3-го припала? 

— Так, повню, якже пе пошить? — Ну прошу, брат, до веде у гостї, 
я тепер живу хорошої Садись, брат, па коня, па ного. — Нї, гово¬ 

рить,, благодарю брат, аа лошадь, бо я па лошадї пе унію їздить. — 

Ну, ідуть собі, побрилась за руки, коия закинув пан собі па другу 
руку. Ід) ть і розговорюють собі. - Що ти, брат козак Мам ари іа І досі 
собі кіста пе найшов ? Ось я уже 18 літ, як женив ся і живу тут. — 

Приїхали доной до того папа; уводить вій його у свій док. Пішли, по- 

здраствував ся він. — То, говорить, жепа моя, я знайшов свого брата 
у степу — у дорозі. — Тепер посадила, давай пить, гулять і не зна¬ 

ють, де його і діть, такі раді вже вони нону. — Ну, тепер, прпсогла- 

шае вій брата свого Маяарнґу па своє жительство і каже: Я тобі, брате, 
половину усього отдам. Тебе, брате, оженю; ось, каже, хоч у оцїх вом- 

патах будеш, або ви строїм тобі, або меаї. — Нї, благодарю, брате, за 
твоє слово. Слава Богу, що тп собі важив, а я собі, що наживу, то 
лов буде. — Побув вій цілий місяць у сього брата, погостював. - Ну, 

тепер, каже, брат, краще піду собі, куди Бог дасть. - Ну, брат і пла¬ 

кав І уговоряв, що брате, вставай ся тут. — Каже: Благодарю, пе 
хочу. — Може, каже, брат, дать тобі лошадь хорошу на дорогу? 

Благодарю, каже, за лошадь. — Тепер дав вій йому сот чи дві, чи три, 
на дорогу. Поприщились, пішов собі у путь-дорогу ’опять. — Ішов 
опять довго-не-довго, дишіть ця, аж З чоловіка бить ся на могнлї. Бій 
тодї навпростець швидке туди. Здраетвуйте, господа, та на що ви бе- 
тесь? — Каже: За свою батьківщину. Нас три брати єсть. — Якаж 
у вас батьківщина? — Оце у пас копь Гивер, та торба — волосяна, 
така, що дає їсти і пить, та чоботи такі, що поверх води ходять. Оце 
тільки у пас і батьківщини. Так отой каже, що я возьму те, а отой 
каже, що я возьму те, то ми і бємось за те. — А ти, каже, що єсть за 
земляк? — Я, каже, єсть1 козак Маиариґа. — Ну, розділи, каже, брате 
козаче Міашрвґа, нашою батьківщиною, — Я, каже, брати, вас розділю; 
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піхто чвще пас не розділить, як я, Согласні ви на се, що я в&і буду 
говорить? — Согласні, кажуть вони, аби ти козак Маїарпйі пас роздї- 
лин. — Ну, каже, я буду ваш, братя, говорить. Ступайте, каже собі за 
півтори гони от мене і тоді я махну і біжіть усі разом ; хто по переду 
прибіжить, яка любимая твоя штука, ту й бери, а котрий вторіїй прибі¬ 

жить, той бере собі тож любиму штуку, а задньому те, що оетаиеть ця. 
— Бонн пішли собі за півтори гони, тоді він махнув. Еоль Гпвер у їх 
стоїть осідланий, готовий. Тепер віл забирав собі торбу волосянку че¬ 

рез плече, саногя обув, тоді у стремено ложку і сідає собі па коня, па 
Гииеря. — Ейг каже копь Гпвер, як пало, тебе лести, чи поверх де¬ 

рева, чи у олія дерева, чи поверх комишу? — Неси, говорить, мене 
у ИЛЇІІ дерева. — Брати біжать назад, у ви діли, що він подав ся, а вони 
відішли руки у гору. А вігі і крикнув ще: Чпще, як я, ніхто вас не 
розділить. — Він поїхав, а поїш почухали собі голови, та і пішли собі 
домой. Як узяв їхать козак Мамарвґа цією лошадю, так собі їхали поки 
потомились ^ тоді стали, собі палатки розбили. Торб очку‘Волосянку тоді' 

він розшморгує. — Торбочко-волосянночко, дай їсти і нить. — Тут де 
узяв ся стіл: наїдки, шишткп рази! і йому і лошадї. Наїлись, панились. 
— Торбочко уберись! — Воно убралось знов у торбу: нема того нічого. 

— Ну тепер, хазяїн, лошадь пита, куди будем їхать? —Каже: Я 3 сак 
не знаю. Ось як я пішов із свого міста, так хожу більше 20 лїт. — 

Кудіж, каже, вп думаєте? — Та, каже, я не знаю сам; куди Бог про- 

іаведе. — Ну, лошадь каже, поїдьмо у чужу землю. Там от дав ко¬ 
роль свою доч заміж. Там у його стоїть дуб у дворцї; хто може ного 
зрубать, за того отдае доч свою і царство отнисуз. Можете, каже яо- 
шадь, той дуб зрубать ? — Ну, каже, зрубаєм, не зрубаєм, а попробуєм. 
— Ну, тепер і поїхали туди. їхали суток таї троє, чи там четверо, 
підтзжають у лїс, через ліс переїижають. Чують, ідо у лісу то руба¬ 

ють, то пнлють, гемблюють; смотрить — не видать лїде людей. Поти¬ 

хеньку ще блнже, устав з лошадї, веде нг у руках, лрисдухаєть ця ио- 
ближе; дїївить ця, аж на дубі торба висить дротянка. Він ухватин 
орапЕїик у руки, як лясне, так луна пішла мо усьому лісу і крикнув 
тоді: У торбу убзрайтесь собі! —Тоді бряжчить усе, да все у торбинку 
ублраєть ця. Убралось ; уже не чуть того нічого. Лізе тоді на дуба, 
нідхзачує тую торбинку у свої руки, сідав на лошадь і гайда. Прибі¬ 

гає у тую землю, до того короля і оловіщаєть ця, що приїхав з такої 
землі. Потребував король його у свій дол, — Ну, за чщ госиодип. ти 
забив ся у мою землю? — Ви ваше сїятельство, свою доч отдаєте за 
між за того, хто ноже зрубать дуба вашого. — То вірно, говорить* так; 

аби тп зрубав, то ти мені зятько будеш ; тільки щоби зрубав і коріня 
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в його повитягав, поколов, склав і спалив, бжеди не зробиш того, що 
я говорю* то бачиш там чоловічі голови, то там і твоя голова буде. — 
Дав він йому вшшть, закусить. — Ну, ступай тепер, наступай у ро¬ 
боту. Ось там дуб стоїть, от крильця недалеко, так їди, зрубай його. 

— Як пішов до того дуба, розшморгує торбу — дротянку. — Ну, сту¬ 

пайте, говорить, робята у ото? дуб у середку і рубайте його там при 
низу. — Убралось уеьо у дуба, так що і ке видать. Вік собі лїг і от- 
диіае. Довго-не-довго, а його кличуть обідать. Він взяв, пішов. — Вн, 
робята, иешюжко отдохпїте. поки я иокушаю. — Шшов він кушать, 
а робята отдихають. Вийшла корон їв па, сютрить на того дуба, чи він 
много його врубав, коли він І по трогав його. Підходить до батюшки 
І каже: Се явись ледар до пас прибув. Ось, каже, інші хоч почнуть, 
а сей не почав і досі. — Ну, каже, то нічого, його голова буде та», 

де й тих. — Покушавшо, сей знов приходить до дуба. — Що, робята, 
говорить, стдішіулн? — Отдпхнулн, господип хазяїн. — Ну, беріть ця, 
робята, онять за роботу. — Узялись за роботу опить. Тут довго-не 
довго через час-міета, дуб брязнув об землю, аж земля здвигнулась 
і каміне вабрящали. Вибігає король на крильце, коли лежіть дуб доли 
Ей, доч моя, виходь сюди; се, говорить, найшов ся молодець, дуба 
звалив. — Підіть, його позвіть у комнату мою, та дайте но кушать. — 

Приходить він. — Ну, говорить, ти молодець козак Мацарнґа: може 
будеш моїм зятьком. То я годоз більше сотні па дубах положив за того 
дуба,—ІІрошануїдв його, дав йому стакан ьодкії, балакав з їм, уеьо хо¬ 
рошо, ІГокутавши пішов знов козак Мамарига до своєї роботи. — Ну, 

робята, отдохпули? говорпть вій, па свій струмеит. — Уже отдіінули. 

— Ну старайтесь, робята* щоб сегодня його скласти, бо уже не рано 
і щоб спалить і розвіять попіл цо вітру. — Ухватплнеь за роботу ро¬ 

бята онять. Черев чае-мїста склали усе у кучу у вишки як дзвіниця 
і підпалили і вгоріло чисто, тоді і попіл розвіяли. — Ну, тепер робята, 
збирайтесь у своє місто, у торбину дротяну; — Собралпеь вони у мі¬ 

сто, взяв вій, зашморгнув. ІІоемотрюя король та королівна. Се, кажуть, 

не з простих, що такий узяв ся! — Ну, що сонечко не зайшло. Пішов 
козак Махарпґа на базар, купив собі скрипочку, орІшкїв, пів кварти 
лютого спірту, поскладав собі в торбинку, приходить к королю з ба¬ 
зари. Вечер, Дайте, каже король, перекусить йому де-чого. — Дали 
йому. Вій перекусив. Загадав вій своїм жандарам: Укиньте його у коа- 

нату до ведмедя, то той його, каже, оженить, — Узяли його, ухватпли 
його силою і убрйсиян туди у комнату до ведмедя і заперли його там. 
У йшов він до ведмедя і адраствуєть ця: Здраетвуй, говорить, ведмідь. 
— Той кивнув головою. Прохожує собі козак Маиарвїа но хаті туди- 

сюди ; вннїмає свою скрипочку із торбочки, торбочку волосянку знімає 
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а своїх плечей: Торбочко волосяна, дай іппї їсть і пить! — Тут де 
взяв он стіл, пабрав ся всякими наїдками ї ианитками. Сїв, кутає. — 
] І рошу, говорить, ведмідь, кутать до мене ідіте. — Нрнстугшв ведмідь 
бдшце до його стола. — Ну, каже, що тн єсть такоє? Я стільки тут 
людей поїв, цу такого не видів, щоб поставів на стіл наїдки і папиткп, 

що і у короля таких нема. Ну дає, ведмідь собі бере, кутав. Наживає 
того спірту у руиочку, козак Маиариґа, вдоровкаєгь ця до ведмедя, 

не. — Що то, говорить, ви поте такоє? — Се, каже, водка така хо¬ 
роша, — Длйчого, каже, ви її пєте? — То, каже, для сьіілостн дн 
пешо аодку. — А дайте і мииї, я попробую. — Налив він стакан йому. 

Роззявив він рот; узяв, висипав йому у рот. Закисни. — Ну, каже, де 
розібрав, дайте ше другу. — Наливає він .другу, від випива. — Вийди, 
закусив. — Тепер козак Мажариїа бере свою скрипочку, давай грать. 
Пішов ведмідь танцювать, — Ще буде стакан чи в, плішите і сей для 
сьмідостн, — Дав, від вплив і той, Тай пішов танцювать. — Ну, ко¬ 
зак Маварнїа, колвб ти виучив меде так грать, як сам граєш. — її, 
каже, шагу виучить сей час, аби охота. — Ну, то моя охота, виучи, по- 

жалуйста. — Прошморгує від свою дротяпку-торбу, витягає клидя ва¬ 

лізці і молот, а у ковшатї лежить половина дуба товстого. Він узяв, 

кланяіи набив, розколов той дуб хорошевько. — Ну, стромляй, каже, 

сюди лапи, я буду тобі виправлять, щоб ти перебирав хорошо, так як я. 
— Давай він устромлять у колївашшіу свої лапи; а вій каже: Іще далі 
стромляй, глибше стромляй, иокудова, що дальше нігде стромлять. — 
Узяв він тогди, клния повибивав ї вступив ся той дуб, а ведмідь кру¬ 

тить задом і каже: Випусти жене, козак Маїариґа, уже ти меиї пови¬ 
правляв руки. — Ні, каже, ще на нора тебе випускать. Бот я, гово¬ 

рить, стіл уберу, та тогди покажу! Торбочко-волосяна уберись, каже. 

Торба убралась. Повісив він торбочку, вииїма ораїшьк дротяний і давай 
тоді ведмедя в заду ночащать. — Ей, каже, козак Мамарцґа, пусти, за 
що тн ліспе бєш? — А ти, каже нашого брата уже много поїв. Як я 
тебе нагодую, тп більше по схочеш пас їсти 1 — Тоді став його кну- 
том гостить Із заду так, що шерсть летить тільки. Вій реве, та просить 
ця, а той гостить. Ну, бдн, бив, утомивсь, л'іг отдохнуть. Отдохцув; 

опять за свою роботу, опять бє. На половині ведмедя в обох боків ви¬ 
бив йому шерсть всю чисто. Лїї, заснув, козак Мамариґа. Тепер сьвіт, 

розвиднілось. — Підіть, посилає король, викпиьте кості козака Маиа- 

риґи, — Підходять до окопі к а, окопі ко перегороджено залізом; смотрять 
у окошко; увидїв ведмідь їх, що прийшли.Воші обзивають ця до вед¬ 

медя. — Мовчіть, каже ведмідь, мовчіть, бо пан мій спить; бо як 
у етапе, то буде унять бить. — Води услишалн, назад пішли. Говорять: 
Щось обїШваеть ця ведмідь, должио буть козак Мамариґа живий. — 
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Нї, де може буть, а підіть, узнайте. — Пішло їх чоловіка і, чи ідо. 

Підходять до дверей, отппрають двері. Отчннпли, коли ведмідь у дубові 

стремить. Каже: Мовчіть, бо пап мій снить; ступайте собі, бо як устане 
то буде бить. — Підходять вонп до короля, кажуть: Козак Мамарт'а 

сяять, а ведмідь у дубові стремить. — Ні', говорить, я не повірю. 

Хтоб його у той дуб засадив? Ну, підемже тепер. — Узяв собі чо¬ 

ловіка із шість І пішов. Підходять, а той собі спить, а ведмідь у ду¬ 

бові стремить і шерсть лежить ведмедеві по колїна, а він у дубі стре¬ 

мить. Увійшли; встає козак Мамарт'а. Що, каже, куди ви мене, госпо¬ 

днії, заперли на поч? Щоб ведмідь мене з’їв? Бот я його погодував, 
вія більше ие схоче нашого брата їсти. — Ну, козак Мамариґи, випу¬ 

сти, пожалуйста ведмедя із того дуба. — Можи а, каже; но вашому 
слову я могу випустить. Виппмає клиия із торбочки і молот, поставляє 

у розколину, розводить дуба опять. — Ну, впдергупай тепер лани! — 

Узяв він, повитягав. Повкидав він свій струмепт у торбу упять. — Иу, 

тепер, підем, козак Мамарнґа, тепер ти будеш мнї зятьком; такого 

нема і у сьвітї, як ти. — Приводить його у дом, угощає його. — Ну 

доч моя,, то твій муж, а мій зять; коли він з ведмедем переночував, то 

дїлать уже нічого. — Сей час убрали козака Мамариґу у‘одежу, у саму 

перву, до сьвященппка вінчать. Обвінчали їх, Сватьбу давай гулять. 
Снатьбу отгулялц. Дав їм коми ату : От тут собі живіте, у тій кокяатї! 

Отппсує козакові Мамарпзї половвиу царства. Козак Маиариґа каже: 

Я де хочу половини царства; у в^с царство аалое, от пишіть мені усе 
царство,' так я і согласеи, а половипп я ие хочу. - Нї, каже, я 

усього не от дам ; як умру, то тоді буде твоє усьо, а тепер твоя поло¬ 

вина і моя половина, — Нї, говорить, половини я не хочу. — Не хоч, 

не хоч, то твоя воля, а я другої половини не отдам, иокн не умру, — 

Виводить козак Мамарт'а із котоніні свого коші Ги пера, бере жепу за 

руку: Кращайте, говорить, когда па хочете отішговать усего царства, 

так я поїду у своє царство в женою. — Сідає на коня і жену сажає. 
— Е8, пане мій милий, як тебе Вести, чи вплїн дерева (повторене). — 

Неси поверх дерева. — ІІопїс кіиь-Гивер, тільки кура схвалилась. Не¬ 

сете його суток двоє, па Чорпоє йоре зніс. Моря більше ніж землі*. 

Скілько не їде, все море чорпоє. Найшов камень серед моря. Остановив 

ся па тому камені* отднхать. Став отдихать иа тому ка«епї, розбив собі 

палатку і здіймає торбу-волоенику із плечей, із своїх : Торбо-волосяпа, 

дай нам їсти і пить. — Тут стіл сеіїчае де взяв ся ; яаїдки, нанитки 

на столі, що королів на-друиВна І не видала і у свого отця таких на¬ 

їдків і папитків. Наїлись, напились. — Торбо-волосяпа уберись. — 

Торба убралась, не стало нічого, всьо у горбочку убралось. Зашмор¬ 

гнув. Тепер собі отдихають иа камені'. — Положіте мені' голову на 
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коліна, то я подивлюсь, чи е що! — Положив вів голову па коліна, 

давай вона шукать у голові. Довго пе-довго вона довбалась у його у го¬ 
лові, иокудова він заснув. Заснув хорошо, міцно. Диван вона плаїв ви¬ 

тягать і навал собі отсовувать ця. Висунулась, а вів лежить собі, снить. 

Вона у стремено ногу. Коиь-Гивер питав: — Сударипя, куди тебе не¬ 
сти ? — Несн, непе, каже, до мого отця. — І забрала вона ті торбочки, 
і волосянку і дротяику. Лоиїс її кінь до батька. Виспавсь козак Ма- 

іарліа, устав, нема ні лошадї, пї жени. — Е, козак Маяарвґа, воп когди 
говорить, пропав. — Пішов но капели туди-сюди. Диввть ця, лежать 
сапогн. Е, слава Богу, ще козак Мамариґа ве загниє. — Убував чо¬ 

боти : пішов собі поверх води. Перейшов море. Пройшов суходолом одні 
гони. Стоїть куві, вишневий із ягодьян. Вириває згодну, кидав в рот; 

становить ця у його рог у боці. Виривав другу, кидав у рот, стало два 
ропі. Е, пропав козак Мамариґа, роги по аршину, ио крамарському, як 
я буду жить ? ІІолііо їх, скілько я їх буду кушать, то всьо будуть ропі 
ио мені. — Пішов от тих вишень шагів десять. Другий кущик стоїть 
ягод. — А дай, каже, вирвать і сю попробувать, що, каже, буде. Вир¬ 

вав і з’їв і спав рог один. Другу вкида її рот ягоду і спав і той. Ну 
стана Богу, тепер козак Мамариґа вольний. Нарву я еїх у илаточок, 

вернусь, та нарву і тих. Нарвав і тих і тих по платочку і тепер дви¬ 

нув у те царство, де його жепа. Підходить туди до крильця, до ого¬ 

рода, Гука: ио ягоди. — Піди, иа служанку каже, що воно за ягоди. — Та 
приходить: Здраствуйте! — Здрастнуй. — Які ягоди, звідки, каже, чи 
еьвіжі? — Ні, каже, сьвіжі; у нас хороші ягоди. — Як у вас рано 
поспівають! У нас цьвітуть, а у вас уже і готові. Дорогі, каже, 
ягоди? — Хороші, так дорогі. — По чому? — По рублю серебра 
ягодка, каже. — Пішла вона, отказала королївнї. Се каже, от такі 
ягідки. — Отчитала вона рублів пів-сотиї; На каже, возьми, от неси. — 

Пришли вона, отдала деиьгн, він дав ягоди иа ечет. Приносить ягодкіі 

вона иазад. Пере королівпа-другівпа ягодкіі, укладав у рот, становить 
ця у її 3 роги, два по боках, а третій на животі. С о страх пула сь вона. 

— Що се таке? — Дай но ще укинуть у рот. Укинула ще штуки три, 
ще стало три роги. Ну, і смаковиті такі ягоди, що не могла удержать 
ця. Надо їсти і поки їла, поки штук сорок із’їла. І стали по їй, по усій 
роги. Сорок як ів’їда і сорок рогів стало по їй, по усїй. І так вона на 
тих рогах і висить. Тут сейчас до короля: Ідіть, що там сталось з би- 
ришвего?— Убігає король, соетрахпув ся. — Що се таке? Що ти їла? 

— Каже: Купила ягідок, носив якийсь то мужик, тая попоїла, — оце 
стало по мент. — Біжіть! - посилав солдат, хто носить ягоди, еюда його 
тащіть 1 — .Шукали, шукали, нікого не найшли з нгідьан. Так і сидить 
королівна иа рогах. Давай король отпиеувать у чужі царства, щоб були 



такі докторі і лікарі, щоб оті роги догнать. Поз'їздились із чужих царств 
і із свого царства докторі і лікарі. Поемотріяи, поемотріля, нічого не 
здїішоть, не спадають; чим таж не лазили, однаково. Роз’їхалось те усе 
опять но своїй містам, а чоловік ходить по базарю і каже: #1 догу ті 
роги і зо гнать королів пі без зїдя. — Тут дали знать королю сейчас же. 
— Де він єсть той молодець, представте його у мій дом, — Узяли, 
представили його королю. — Можеш чи ізогнать роги без аїля у моєї 
дочери ? — Могу. — Вот отпясую тобі царство ї ось твоя жона. — 

Вивезіть мені возів із два трісок на площадь, 1 виїздіть уеї городяче 
за 25 верст от города, Буду такі лїкарства розпускать, ідо як зайде, 
то умре народ увесь. Витащіть її у сад до тої купи дров, — Витаскали 
вони її до дров, а тог дії воші убрались усї* Узяв віл дрова, запалив, 
три бичі вирубав дубових, вал ари в, бере тоді бич І і потягав між ро¬ 

гами. Вона кричить. Се, каже, бе тебе козак Мамарігіа, твід муж. Де 
ти мого коня Гикера діла ? — Той кінь живий, на станку; не муч ме¬ 

не. — А торба волосянка, та дротянка де? — То у батюшки все по¬ 

ховане. Буде тобі перед лице усе, тільки меиб не муч. — Більше» 

мене не будеш кидать? — Не буду до віку вічного. — Ну тогдо він 
бере ягідку, роздавлює їй у рот І спадав рог; підіймав вона тоді го¬ 

лову нишо, а то він її бичами зовсім ушічтожив. Укидає знову їй ягод 
дві, три у рот. Поїла, ще три роги остало. Оспльлїла вона ще. Тогди 
ще дає їй, ще побільше. Ті роги на нїіі осипають ця. Із’їла штук со¬ 

рок ягід; поосипались роги; стала королева дочка така, як і була. — 
Ну, смотрп, щоб ти знала як за-між іти. - Пішли у кімнати, там най¬ 

шли, що пить, що їсти. Понили, поїли. Через час міста біжать городило 
у город. Прибігав король у кімнати, зостріча його доч. — Слава Богу, 
слава Богу! — що Господь пустив тебе на сей сьвіт. Ну, те нерп чк н, 
давай вирувать, шіть — гулять. — 3 якої ти землі, хто ти єсть ? — 

питає король того, що зігнав ропі. — Я, говорить, єсть козак Мама- 

рпґа, ваш зять первин ; неиї вінчать ця не падо, я уже вінчаний. — 

Тав то ти? — Я, говорить. — Ну, тепер отпясую тобі усьо царство. 

На том основанії І царствує козак Мажариґа у тім царстві. Він почи¬ 

тає жену, а же на його і живуть у тім царстві. 

Паралелі; Пор. етатю Г, Потанїпа: „Св. Касьяшь н сказка о 
больаон царевні4*, друковану первісно в „Зтн, Обозр,и і видану окре¬ 
мо, де ся кйзка надрукована в цїлостн. Там указана й відповідна літе¬ 
ратура до неї. — Ся казка зложена з мотивів, що оброблені також 
окремо в казках, які становлять для себе цілість. Мотив про чудесні 
предмети нор. Етиоґр, Збірник, т. IV. От. 81- 96. Ч. 14—16. — Ш- 
госіорійпу ЬЬогаНе, Т. IV—V, От. Ші* — Сгітш, Кїпсіег -її. Иаиз- 
т&гсЬеп. Т, І, От. 167— 17В і 340—352* Т. Ш. От. 65-66 і 88—92* 
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— Аоапасьевь, Нар, рус. сказки. Москва, 1897. Т. І. Ст, 304—313, 
Ч, 108—109. — Мотив про нараетаиє і лїчепє рогів йор. Лвднасьев'ь, 
Пар, рус, сказка* Т, І, От. 328—333, Ч. ИЗ, — Огішт, Кіті, о* 
Наїїєт&гсЬеп. От. 12її, 193 і 203, — Мотив про те, як шодведи (або 
вовка) вчать грати, не виступає звичайно окремо. — 

7* Золота гора. 

Було два брати куггцї. На уеьо царство вони багаті сильно. Мали 
вони по 12 кораблів в матросами І ходили у чужу землю за красними 
товарами. Літ 20 ходили поїш усе по Чужих землях, Сегодпя аоиолеб* 

ствуваля, завтра виходять; приходить меншпіі до старшого, старший 
брат заболів сильно, — Я, каже, не гожусц я може і помру, — По¬ 
мреш, не помреш, а па до їхать, усе готово. Дай мені Івапьгса свого* хоч 
для охвітіїоети мені буде, — Убірай ся, Івапька, ти ще не був, так із 
дядею поїдеш. Дивись па дядю, нриучац ся хазяї кувать, щоб не буть 
тобі дураком, — Іванька вибрав ся з дядею і поїхали вони у путь-юрогу 
морем, кораблем, їхали місяці три, а ла питії місяці доїхали до місти, 
до пристані; обявтші ціну па пшеницю і па льона і забрав купець один 
пшеницю і льон, Получив він деіпци і свої і илеменішкові, Тепер під¬ 
ходять у таїавнн, торгують красний товар, того часть, другого часть. 
Иоїшіїиав ввощиків, возять вони з матросами товар у кораблі'. Суток за 
троє понавозили, нонакладувадд у кораблі, як слідує буть. Як бувало 
з братом їздять, то паймеиьше за місяць, за півтора накладу шип, а те¬ 

пер за троє суток. Оце і каже дядько нлемешінку: — Що се за знак, 
що я їздив з моїм братом, а твоїм батюшкою, так ми місяць товар роз¬ 

продували, а тепер за шестеро суток і спродались і накупили і зло¬ 

жили. Чи воно ти щасливій, чп то нам Бог дав, що так попалось хо¬ 

рошо? — Манив сьвященшш, пояолебствували, у путь-дорогу одряжа- 

шть ця. Випікає гахап і дає 300 карбованців своєму плешеїшнку, — 

Піди, купи собі значок такий, який там любимий, щоб знали у нашому 
царстві, який то купечеськпй син молодець! — Побіг він красною ули- 

цею версгву-міста, там пятьетаяші доми стоять хороші і дїенцця з долу 
аж у гору; там грають дами у ґітари. у гармонії, у ладо ні пяещуть і — 
Сюда, господа купці 1 — Він і біжить, смотріть на лїсяицю і поскакав 
туди, Иоздраствував ся, цоручкав ся там з усіма, — То госиодип 
купчик, як би наш познайомить ця! Садіть ця, вїїпєйо винця стакавчик. 

— Садовлять його за стіл; він сідає. Наливає, він пє, — Випивайте 
для еьіілоети весь, — Він валів увесь. Через міну ту міста із агульця 
упав. Вони сеіїчас із кармана деньгд узяли, винили, його у пошишу 
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у кінську обгорнули, винесли за город у провале, де гній возять і ви¬ 

вертають, туди б росили і пішли собі. Дядя дожидає плейеивкец вот уже 
І часи пройшли. пора і одряжатв ця, а шгешемника лема. Ще часів три 
підождав. Проспав ся Іванька у толу гною, встав, штаии обтер і 
гайда до дяді поишпдче. Прибігає, — Де ти, іванька, був, довго так 
забаривсь? Ось ти і молодець і пе хорошо іздїлав, ідо довго був. — 

Дядя, говорить, я виторгував таку штуку, що у нашому царстві нема. 
Триста рублів лав завдатку, а ще дядя дайте 500 рублів- — Вшивав 
дядя, дає: — Тікп пе барись, — Ні, каже, не буду; то поки сторгу¬ 
вав, а тепер сторговано; депьгн оддам і зараз вовьму і прийду. - 

Узяв деиьги, біжить тією самою улнцею, що і тоді біг. На тих яять- 

етажних домах тоді' були ігрища, а тепер ще чи ще; гукають: Сюди, 
сюди, купчики! І в долоні плвщуть, Вія добіга ї поскакав як зайчик 
у гору по лїсиицї. — Добіг, поадраствував ся, поручкав ся до усіх. 
Просять: Садіть ця, господнії куачнк, за стіл до пас. — Оїв; підно¬ 

сять йому етакаиьчик вонця. — Випийте, господня купчик, для сьмї- 

лостп; може иопляшете або що? — Через кінуту — міста із стуяьчика 
упав па землю, Ватащпли у Його деньги, завернули у попонну і вики¬ 
нули у провале, у гній. Дядя жде, жде: перейшли уже часи, не має 
Іванька. Посилав ирнкащнків, не найшли. Пить часів ще підождав, 

над вечори діло. Перехрестив ся, одряднв ея у иуть-дорогу. Івапька 
проспав ся, встав, пробрав ся, побіг, коли нема, уже дядя убрав ся. 
Почухавсь Івапька за голову собі, вернув ся у город І ходить собі по 
городу; у його нема і одної копійки денег. Походив еуток троє, голо¬ 

де и ходить; він походив, да свою одежу продав і купив собі одежу 
стари цькую драную і натяг на себе. Теперичкп ходить но городу і зо- 

етрічаеть ця із купаєм і вдраствуєть ця. Диаить ця купець, лице яа 
йому хорошеє, а одежа плохая. — Чи ти пе маняв ся б до мене на год 
у робочі? — Яка у вас робота? Кола легкая, то наймусь, а коли тя¬ 

жка, то я пе умію робить. — У мене робота, говорить, легкая; тільки 
пить, та гулять, та як умієш, танцювать. У мене три баряшиї є, дочки; 

так я пройду домои, ііоубпрають ся вони, виведу їх, вибирай, яка тобі 
любима. Живи з нею, як із женою, цїлин год. Коїаатн тобі одведеть ця, 
і наїдок і иапиток. Проживеш год, а меиї троє еуток нороботаеш, що 
я загадаю. — Ну, що, господня купець, ви мені' за год иосуляєте? — 

У мене ціна постійна, я наяїааю що-года: 3(Ю рублів і тобі, Іванька. 

— Договорили: Садись на коляску, Івапька! — Сіли на коляску, пої¬ 
хали домом. Купець ускакує у дом: — Убирайтесь, дочері, у хорошеє 
платя. — Иоубирались, вийшли. — Ну, вибирай, Івапька, яка тобі лю¬ 

бима! — Узяв вій з правого боку болмную, хорошую. Дві були боль* 

шнх, а третя маленькая, карлпчка. Узяла вона повела у свою компату 
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Іваиьку, найшла наїдків напптків, панивсь, наївсь Івапька хорошо. Ці¬ 
лий год живе і.( тією баришнею, гуляють, плясають, у гітари грають. 

Пройшов год, загадує купець. Завтрашний день тобі, Іванька, у роботу 
заступать. Щоб ти на сьвітанї лошадї запріг у повозкв і тодї непе збу¬ 

див. — Рад стирать ся, господин купець; то усьо сповнено буде діло. 
— Як він до 12 часом пив, гуляв, то і заповнив те. що хозя'ш гово¬ 

рив; заснув тай байдуже. Хозяїп устав, повоякп полазив, лошадї по¬ 

валував, нопагодував, позапрягав, тоді до окопка ступить, Іваиьку бу¬ 
дить. — Іїх, хазяїн, як я опоздав! — Нічого, говорить, убирай ся, та 
садись, уже готово. — Іінйшов Іванька. убрав ся: Де мені хазяїн, па 
якій новозцї сндїть? — Садись, говоріть, Івапька, на задній. — Сїлн 
тодї і поїхали. — Як узяли їхать, одні сутки і другії і лошадей не 
випрягають. — Чи ще, господин купець, далеко їхать? — Ні' уже, 
Іванька, не далеко. — Як узяли їхать, на третії сутки доїжають до 
моря, аж сяз золота гора. — Що се сяє? Іванька спрашує. — Се зо¬ 

лота гора, Іванька, мп їдемо за золото». — Доїхали до моря, стали, 
лошадї повипрягали, постзвлялп до новоаок, понасипанії овса, лошадяи, 

їдять лошадї. Хозяїп ростиляє килимнику коло воза: Садись, Івапька, 
будемо кушать. — Тут наїдки, ианаткп; с'ї.тп кушать. Отчиняє ящищок 
хазяїн; випїяає два каламарчики водкп, здоровкаєть ця до Івапька, винив 
хазяїн каламарчик і Івапьцї підносить, випив і Іванька. Через мінуту 
Івішька на бік лїг; тодї хазяїн сей-час устає, коня убив, із середини 
усьо вибросив і кожу вияв, а Іваиьку у ту кожу угорнув і затлг туда 
його і положив тудиж залізну лопатку, мітелку, тоді' під віз лїг у хо¬ 
лодок і посмотрює на його коня. Через час — міста прилітає тпця 
больша з задївпіш носом, з кігтями із больишмп, ухопила ту коняку 
і потягла на гору, на золоту; і там об’їла його чисто, остались тільки 
самі ребра і полетіла. Іванька проспав ся, у ребрах у кінських що ко¬ 

тить, не витягнеть ця нїяк; гукає: — Куди ти оце, хазяїн, яепо за¬ 
таї* ? — Обзиваєте ця хазяїн: Не бій ся, там єсть лопатка залізна, так 
ти копай золото, та горни сюдп; я з поврзкою під’їду, а ти всіма си¬ 

тими горян; як нагорнеш усї трп повозки, я скажу, де уставать; уста¬ 
неш, підем домой. — Сей час хазяїн запрягав чалого жеребця у по- * 
вовку, еїда і погавя до могили морем. Під'їздить і закотив повозку 
і каже: Іванька, старай ся, горни. — Іванька стараєть ця, горпе лопа¬ 

тою прямо у новозку золото і драгоцїшіі камені. Нагорнули новозку 
золота, хазяїн узяв, обложив усьо хорошо і виїхав поковкою; тодї ви¬ 
пріг і у другу повозку запріг; упять поїхав; Івапька нагорнув упять 
і сю повозку; виїхав і сією иовозкою, тодї запріг третю новозку, під’ї¬ 

хав з третьою повозкою; нагорнув Іванька і третю, виїхав хазяїн і тре- 
тєю. Тодї хазяїн коня чалого не вппряга і запрягає ті коиї у повозкп. 

ЕЛЮГРАФІЧШТЙ ЗВСРШЮ. Т. XIV , 8 
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Іванька гукає: Куди менї вставать, так і я поїду, — Хазяїн отповіда : 

Тая вас того дураків пропало, так і ти пропадеш. Ось прилетить та 
тиця, що жеребця в’їла, то і тебе, Іванька, в’їсть. - І поїхав собі, 
Іванька плаче, журить ця; кругом могили море клекотить, так що не 
можна вибрести. Чай)в два клопотав ся, журивсь, а потім укутав го¬ 
лову у кобилячу кешу, та коло шиї вавязав руками кріпко дуже, та 
тоді узяв, перехрестивсь, тай покотив ея із могили прямо в море, і$а 
одну мі путу Івапьку вода як хватила, так понесла верстов 15, Рибаки 
закинули невід, тягнуть; і вігиала вода того Івапьку у невід як раз. 

Як- узяли тягти, як узяли тягти, не могуть витягти — тяжке; ЗІШВ як 
узяли тягти, як узяли тягти, витяглії па берег. Ннтяглл па берег, давай 
хрестить ця: — Се ми витяглу сатану — чи що ? Оте тупають ся на¬ 
зад, а він почув християнський глас і каже: Не бійтесь, се не сатана, 
а христіяпнп; се яавязало, розвяжіть мене, або розріжте. — Вони ви¬ 
нили ножик, розрізали, отгориули, коли парень, молодий, хороший, По¬ 

дякував він, каже; — Спасибі вам, що ви мене вицупили, покорно бла- 

годарю вас за ваші труди. — І дав він їм по драгоцшному каменю. 

Подякувавши і пішов собі, Ішов вій у тому самому царстві днів два і 
прийшов у тон самий город, де ї був. Одежу, що па йому була, оддав 
старцеві, а старчеську на себе над'їв і пішов у город і ходить по ба¬ 

зар ю. У ного були волоси хороші, а то тепер узяв — обстриг чисто, 

тоді ходить собі по баварю; коли отой купець самий, що він у його 
був. ходять і виймає робочого. Здраствуй, говорить! — Здраствуй. — 
Якого ти царства ? — Оттакого, оттакого, говорять, я царства. — Як 
тебе звуть? — Каже: Я Гриша. — Не наймеш ся ти до мене? (Пов¬ 
торене)... Узяв, став. Поїхали, еїлп у коляску (повторене). Гршиа узяв 
карлпчку; Повела Його у кімнати, убрала у одежу. Покушали, погу¬ 
ляли. Іїють, гуляють цїлий год. Доходить год, вона й каже: Ей, Грп- 

ша, пропадеш. — Через віщо? — Вода і каже: Там вас мпого про^ 

пало і ти пропадеш. - ІІожалунста, постараіі ся, Дулька, щоб я не 
пропав. — Мені' жалко тебе, жалко і отця; коди ти не пропадеш — 

отець пропаде. — Отець твій пажнв ся добре, нас душ 20 залакував. 
— А возьмеш меле за желу ? — ІЗоаьіу* каже, — Пішла вона на ба¬ 

зар, купила 2 каламарчики водкп, булки, закуски. Поставила усе у ящи¬ 

чок і сказала: — Смотрп, щоб знав, щоб із сього пив, а сього батькові 
даси. — Він бере четвертого жеребця, негодящого; так як приїдете, так 
ти того жеребця убніі І з середини усьо витаскай і затягни ного у се¬ 

редину; так тиця прилетить, понесе ного па могилу І там з’їсть. — 
Доходить год; у вечері хазяїн загадує: Ну, завтра тобі у роботу 
заступать. — Хорошо, говорить, могу старять ця. — Ото тобі, Гриша, 

родина (повторене). Грнші повно гулять, а усе, що хазяїн загадав, усе 
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поповнив і у тім часу, як хазяїн загадав, будить хазяїна. Хазяїн охва- 

чуеть ся, умивавть ся, — Ну, Гриша, молодець; скільки я не держав 
робочих, так не було молодця такого, як ти; вот ВОО рублів жаловапя 
я ще прибавляю. — Дайте мені їх на руки. — Він узяв, оддав їх йо¬ 
му на руку. Сідають на повозеш. — Сїдаи, Гршпа, на переднюю, а я 
на заднюю, — Ш, хазяїн, я у вас служу, так я буду ие на передї, а 
но заді; може де ви заснете, так я буду управлять кіньми; на те я 
вам робочий, — Вот молодець, Грнша, такого молодця я й не находив. 
Вот тобі ще 300 рублів, — Пожалуйте мені їх на руки, — Він оддав 
йому 300 р. Сїля тоді і поїхали. Грнша на задї, хазяїн на передї. 
Ідуть одні суткн і другі Питає Гршпа: Чи ще далеко їхать? — Нї, 
уже, Гриша. не далеко. — Доїзжають до чорного моря, — То що ха¬ 
зяїн? — То золота могила, таї золото і драгоцїнпий камепь. — Чи 
не можно нам його достать? —* Нам не можно його достать, каже ха¬ 

зяїн, — Доїхали до моря, до чорного; випрягли: Хазяїн до ящичка, 
шукає кушать. Гриша увидїв і питає; Що ви шукаєте? — Кутать хочу, 
— Е, за чим то? Я у вас жив год цїлнй, пнв, гуляв; благодарю по- 

корпо. Оце ваша доч наготовила мені кушаиє, Бере ящичок, простнляє 
килим очку. Винїмае каламарчика, дає хазяїну каламарчик* — Пий, — 
Гриша собі узяв, винив. — Дає. другий хазяїнові. Узяв хозяїи, випив 
тон каламарчик, кришку хліба у рот укинув; через мінуту хозяїн на бік 
упав, Гриша устає, того поганого жеребця убив, ножу їзияв, із середини 
викидав, угорнув хозяїна у кожу у кінську і втяг у тулуби ще у кін¬ 

ське і тоді лїг у холодку і иосюгрюе. Прилітає тнця (повторене), — 
Виспав ся хозяїн, цокотить у ребрах у кінських. Е, говорить, Гриша, 

куди ти мене затаскав аж на могилу, що я ніяк не вплїзу із ребер із 
тнх? — Я, каже, не Гриша, а Іванька, той що нрошлпй год у вас був, 

так я знаю, куди вставать із могили і виходять морем на сухе. Там 
хозяїн, залізна лопатка; я під’їду чалим жеребцем, згорніть мені зо¬ 

лото, сребро і драгоцїнві камені, тоді я скажу куди вставать. — За¬ 
пряги чалого жеребця у повозку, нід’ївжаб і каже: Беріть, хозяїн, да 
побольше драгоцїяного каменю, — Давай хозяїн старать ся, давай гор¬ 
нуть, Нагорнув він оцю повозку, виїхав (Повторене). — Запряги коней. 

Хозяїн пита: Куди мені вставать? — Ось я скажу, як позапрягаю 
жеребці — Позапрягав, рушає їхать, а хозяїн питає: Куди аепї уста¬ 
вать? — Ти казав, що нас много дураків пропало, пропадай же теиер 
за пас сам один! — Поїхав собі. Як узяв їхать, як узяв їхать, як узяв 
їхать, доїздить до города і дума: де я діну таку дорогу вещ? Я ие 
сього царства, у мене тут нема причалу ніякого, — Верств зо 20 ие дої¬ 

хав до города, ввернув у бік, там була друга стовпова дорога із дру¬ 

гого городи; дорогу минув, а там за верству кіста лїс, провале. 
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Узяв він, доїхав до того проваля, новозкн поперевертав у провале, 
у одно місто, поліз туди, иоодгортав до одної купи, буряті понакидав! 
землі', лопухів зверху, ідоб не видно, як сяє. У кар мани яких добудь 
мілїонів 15 узяв собі, тоді сїв на пововкії і поїхав у той город у са¬ 
мий. Приїхав у город, лошадї з коновками попродав, купечееьку одежу 
собі купив і похожає іто городу і розишшля своєю головою: Як би мені 
усе оце золото і драгоцшні каменї у своє царство переставить ? Думав, 

так нїяк не впдувга. Ходив, ходив, зайшов у кабак. У кабзцї салдат 
старий, учора випав мпого, а сьогодия нічим йому онохаілпть ця, та 
так йому па похмілє нехорошо* Купець ходить, руки заклав і питає; 

Що, салдат, учора випив мпого, а сьогодня нічий опохкїлить ця? — 

Вчора того мпого було, господин купчик, каже, а сегодня хоч би ру- 
мочку, — нема* — Подай, кабатчик, восьмушку водки оцьому солдату! 
гука купчик. — Кабатчвк підносить* Виїшз служивий. — Подай заку¬ 

сочки* — Подав. Закусив. — Ну, благодарю нас, господин купчик, що 
ви мене пемиожко поправили. — Що, на етапу стала душа? питає. — 
Нї, іде не на стану, каже. — Подай ще восьмушку. — Подав кабат- 

чпк. Впни в салдат, закусив. — Ну, благодарю локорно, господин куп¬ 

чик, ідо ви меде поправили. — Чи на етапу душа твоя стала? питає 
купчик. — Нї, каже, кояцб третя по середині, то тоді як раз на стану 
би стала. — Ну, подай кабатчик, третю. — Подав від і третю. — 

Поправив ся, служивий? — Тепер благодарю, господин купчик, тепер 
як раз на стану стала душа. — Подай на закуску, кабатчик, тицю 
жарену та булку. — Подав птицю жарену і булку. — Ну, кушайте, 
тепер господнії служивий; випило, так кутайте. — А ви почому не ку¬ 

таєте ? — Я, говорить, уже иозавтракан. — Ти, говорить, служивий, 

єсть у тебе тут, чи сипи, чи дочки, чи брати? — Нї, каже, я сам один. 
Я отелу жив царю 25 літ, а тепер як прийшов, літ 15 живу собі по го¬ 

роду; а у мене лема нї кола, нї двора, — Ходить собі купчик но хатї^ 

руки назад зал ожив і смутний такий. Служивий і говорить: — Віт мене 
підправили, а самі смутні. — Я, говорить, твоєму горю поправив, а ти 
моєму горю не поправиш. — Говоріть, госцодпп купчик, признавайте ся, 

може і поправлю. — Нї, не поправиш. — А може я такий, що і могу 
поправить; говоріть, що такеє? — Вийдем, служивий, із кабака, я тоді 
розкажу. — Вийшли, еїли під забором. — Я, говорить, такого то цар¬ 

ства купець і у попе єсть золото і драгоцшні камеді; у нашому цар¬ 

стві їх нема, так як би приставить їх у наше царство? — Я буду нам 
говорить, а ви слухайте, чи діло, чи не діло. Підіть ви в думу і при¬ 
звіть сьвящепппка і нехай вам позволять впстроїть капличку па тім 
місті, на стовпові дорозі; ви скажіть, що вам соп спив ся, щоб тут 
гроші збирать на вашу церкву ; а мене пошліть оті гроші збирать і ска- 
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жіть, що зараз зможете тисячі дні, чи три, а що я зберу, то пі до на 
церкву, на вашу-ж. А я тая біля проваля ночю буду робить цегли і у 
середину буду складать драгоцїпві канеш і золото; а там як пебудь 
те цегло іш у ваше царство і проставите* — Вій вислухав ото і пішов 
у думу і сказав: Позвіть еьвящеіишка; ї тоді він і сказав (повторене), 

— Воли сказали, що ші раді, яц позваляеи. — Він зложив їм тисяч 
із три, купив шалівки і зробив і капличку і плаву рку і ПОВІВ ТОДІ 

алдата і показав йому усе. Сад дат прочистив собі гам і став робить 
цегли. Купив йому купчик тачку і лопатку. Вій в ічше врекя позво¬ 
лить, як їдуть які великі поїш, а то усе цеглу робить і закнадає у 
цеглу золото і драгоцїині камені. Купчик ходить, сюгритц що робота 
хорошо іде; вій йому наїдки і напитав представляв і рад, що робота 
хорошо іде, — Як оце усе зробите, та поїдете зо мною у наше цар¬ 

ство, там непі за отця за рідного будете, Я буду гас до віку до ва¬ 
шого поїть, кормить. — Як узяв служивий робить, так за 3 місяці ви¬ 

робив цеглу усю. Купчик ходить собі по городу, роаслухуєть ся. Того 
царства купець замотав ся: кораблів в матросами у його, Із казни 
та у купців мною деиег набрав і не оплачуєть ся тепер, так цхповка 
буде па оттакоє число, \\їп розслухав про те ї в голові і держить те. 

Підходить те число. З’їхалдсь купці зо всього царства па цїповку; як 
узяли цінувать, той дає стільки мшодів, той дає стільки вшопів. Ма¬ 

ло один раз, крикнули у другий: Хто більше? — Віл обізветь ця: Я 
чужого царства, ча ашпї можно прибавлять? — Можно, хоч із чужого 
царства, аби більше, — Я стільки то даю мілїоит, сказав купчик, — 

Як крикнули: Хто більше? — Ніхто це отвиваеть ця. Тоді в долоні 
заляпали, у барабан вибили, деньги отщиталн і за ним осталось* Купець 
заможний був, люди його плохії, не довивали, но доїдало, як мертвії 
зробились. — Я, каже, вас господа, підправлю. — Слава Богу, у пас 
був І плохий хозяїи, так ми слухали, а як ви добрі будете, то шш ще 
лутше буде. 

Набрав він води, харчів і товару разного па С кораблів, а 6 о- 

станив порожніх. Наняв оьвящешшка, поюлебствував і тоді одрядив ся 
у путь, у море. По над берегом, поки мирно корабд їм пройти, прийшов 
він до тієї цегли; тоді сказав: Заякоруйте, господа* — Заякорили, на 
легкі лодкн посідали, тачкою возять ті цегли, скидають па ходки І во- 
лють у корабель. Днів за 10 убрали усьо чисто, поскладали, тоді вря¬ 

дились у путь-дорогу, морем поїхали, 1 купчик про еаддата сказав : Се, 
господа, усьо ровдо, що мій отець, ви його слухайтесь. — і той слу¬ 

живий їіп роспоряжаеть ця, 1 їхали воші еуток десятеро і увндїв куп¬ 
чик уперед верстов за три глас знакомнй, — Ну, гос юда матроси, вп 
тут їдьте, а я сяду на легку лодку І поїду у перед і узнаю, що воно 
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такое, чи ие знайомий то мені глас? бжелн знаковий, то я там його- 
етюю, а ежели незнайомий, то я і верну ся навал. — Сїв, поїхав лод- 
кою; доганяє за верству міста і познає, що то отечеський мас. Под’- 
їзжав до корабля, гукнув: - Стійте, господа, най ваш хазяїн вийде. 
— Хозяїи вийшов. — Чи ви такого то царства купець? — Такого, 

каже. — А звуть вас там то, Григорій Іванович ? — Так. — Яж єсть 
тип плеяеипик! Заякоруйте корабель, таї ось мої кораблі' підойдуть, 
так ип у вас погостює». — Нозаякорюва.чн, позу стрівались, иоцїлуиа- 

лпоь. Дядько каже: Де ти був? — Той росказує. — ІЦож, дядя, мій 
отець живий? - Ні, каже, помер твій отець тоді, як я вернув ся, а 
мать живая. — Підходить і І ваш. ковші І‘2 кораблів і давай пить, гу¬ 

лять. І сказав Іванька: Я отпуокаю па троє еуток своє довольствіє 
своїм і вашим матросам. — Дядя каже: Який ти бокатий! До ти роз- 
богатїв? Хоч би евоїм було у тебе що їсти! — Я, каже, дядя, не бо- 

гатий, так я щедрий. — Дядя І розпитує: Де ти нажив оце усьо, де 
ти ті кораблі' узяв? —- Дядю, каже, як ви мене бросвлн, так меиї Вог 
оте дав. — Почому, Іваиька, Вог меиї не дає, як я оце літ ЗО їзжу 
за товаром, а як тобі, так Вог дав? — Потому, каже, дядя, що ви 
старі, грішні, матросів обіжнете, людей обманюєте, так вам Вег і ие 
дає, а я чоловік молодий, нікого не обманюю, так мені і Вог дав. — 
Понили, погуляли. — Ну, які у тебе, Іванька, товари? — Я, везу, 

дядя, каже, цеглу. — Ти не єсть купчик, каже, дядя, а єсть самий 
главний дурак. У твого отця стільки цегли, що нікуди І дівать, а тц 
везені' ніс цеглу. — Може, дядя, я поставлю хату яку у себе або що; уже, 
каже ие покину, коли везу. — Поговорили, поспускали кораблї і їдуть 
собі в своє царство. Проїхали суток троє, доїхали до порогів, до ка- 

яепних, стали. Тут треба кидать лукавому гостиицї, а то лукавий ие 
пускає. Навязує дядя у платок у шовковий гостинці лукавому, і каже: 

Я і за тебе налажу, бо у тебе нічим лукавому заплатить. - Я, каже,’’ 
який товар везу, такий йому у «убп і давати му, так і пройду. — Не 
пройдеш. Через тебе і мої кораблї лукавий побє каменем. — Ні, каже, 

ие нобє. Ви, каже, сховайте свої товари, а я за вас кину дві Цеглини, 
та за себе дві, а меиї за ті дві цеглини, що я за вас кипу, дайте непі 
підписку, що вони стоють, так іц.об ви дома оплатили. - У мене стільки 
там яіліонів цеглини, так возьмеш, як дома будем. — Чи возьну, чи ке 
возьму, а дайте підписку, — Він і дав підписку. Узяв він дві цеглини, 

у платок увязав і у другий дві і кинув за себе і за дядю лукавому 
на пороги. Тоді пішли кораблї із разу так тихо і ловко, що хто зиає 
І як. Пішли, "троє суток ішли улить. Иід’їзжають тоді' у своє царство. 
Проїхали ще суток двоє. Під’їхали до одмилі проти царського дворця, 

тоді иозаякорюиали кораблі і дядя каже: — Тепер підемо до царя, 



понесем гостинчик йолу. У тебе, небож, нема гостинчика; ти лукавому 
за мене заплатив, а я наберу гостинця для царя, собі і тобі у платок 
павяжу та дам. — Нц я, дядя, з яким товаром їду, таким і царя 
буду дарить, а нашого не хочу, — Ти мені страм вдїлаш. каже дядя* 
Як же будеш ти царя цеглою дарнтг,? — 3 якими товарами їду, такими 
і царя буду дарить. — Набрав дядя свого товари у платок, у шов¬ 

ковий, а шіеяеаппк дві цеглини узяв у платок, у свій. Сїли на легку 
лодку і поїхали Ік царю, до пристані. Шшядн бержу і поїхали до ца¬ 
ря* Приїхали л,о царя, уходять у кімнати, здраетвують ця. Питає цар 
старого купця: Се що за купчик, що я його не надав ще? — Се мїіі 
племен инк, каже дядя. К паштеті. ея старий купе ці,, дає гостинець. При- 

нїмає цар гостинець, кладе па стіл* Тепер сей клаияеть ця собі, ца¬ 
рю гостинець дає* Дар сумнівавсь, що цегла, а иадо прндїмать. Узяв 
цар, положив па столі, одвернув ся* Вій простягає руки, клаияеть ця, 
дає другую цеглу ; цар нростяг руки, а сей норовить так, щоб упустить 
до долу. Упустив цар, упала на камеиц розбилась. А драгацшшї ка¬ 
мені розкотились, стали грать і кімнату усю осіяли. Перестали камеиї 
грать, стишились, тоді лозбірали їх на тарелку на каїениу І положили 
на стіл. Тоді цар врадував ся і молодого купчика поцілував у голову: 
Се я, каже, як і цареві став, так не бачив, щоб такі вещі дорогії пред¬ 

ставляли у моє царство. 1 як бувало купці принесуть гостинець, так 
цар гуляє із ними не більше, як три часа, а сїх купцїв троє суток дер¬ 

жав і пили вони з їм і гуляли. Подякували царя, одряжають ся на 
свої кораблі. Дядя вийшов уже з кімнати па двір, а племен ник ще у 
компатї остав ся. — Заверніть, каже, дядю у койпати; він мені дав 
записку, скільки він мені денег шшуват? — Завернули. — Се я, ка¬ 

же, завернув. (Повторене). — Се каже діло пусток. — Ш, не пустеє. 

Узяв ту запаску і дає царю. Подиви в ся цар, що віл за дядю кинув 
лукавому дві цеглини і в тих цеглах 32 штук драгоцїшюго каменю. 

Потребував цар щотанків із синоди 10 чоловіка і сіли вони щптать на 
щотах. Як стали цокать, часов сім цокали. Розпитують ся цар у старого 
купця: Скільки у тебе лавок є? — Говорить: вісім лавок. — Земля у 
тебе є, чи нема ? — Півтораста тільки десятий, говорить, є у непе. — 
Доми, говорить, є? — Доми двоетажиі, два доми, кухнї, хороше усьо. 
— 1 усьо? — Да ще 12 кораблів з матросами, да і усьо. Ніша у меде 
більше нічого. — ТІ десять чоловіків, десять часов спитають, скільки де¬ 
нег буде внпуват дядя шшіеннпкові. Сосчиталн, бумагу здїлали. — 

Підпишись, каже цар, скільки ти довжеи пяежеииикош денег! — Пін узяв, 

підписавсь. — Вот скільки ти до вже н платить* за ті дві цегли! І лав¬ 

ки і доми і землю і кораблі — усьо за племенииком остаєть ся і ти 
в жеяою ще на год до шгаменннка у робочі, — Почухав купець голову, 
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де н не свербіла; потій поблагодарнлп воші оба царя, одряднли ся. 
Прийшли до пристані, сіл я на летку лодку, поїхали до кораблів. Приї¬ 
хали до кораблів, сіли, поїхали домой. Проїхали суток троє. Напуває вів 
своїх иатросів, годує і просить: Погубім мого пдемешшка і матросів, 
щоб ПОЛучить серебро і полото і драгоцїнпі камені у цеглї; тільки, 
щоби впали про те ви да я, да Бог, а ніхто більше! — Раді', господнії 
хозяїп, старать ся усіма силами. Ви вас инаєте, а ми вас, Погубим, у 
пас сила більша, чим у їх. — Нозаякорували корабель, підождали ночи 
і поплилп тоді’ у кораблі племеннпка і давай їх бить. ІІлемевиикові ма¬ 

троси не впали; воии па їх сонних набігли, один корабель усіх побили, 
у воду поброеалп. Із первого у другий і у третій і бють і укидають 
у воду. Осталось кораблів пя*ь, яких небудь; тоді' крик сочниив ся: — 

Рятуйте! Кричать матроси. — Старайтесь, робята, скорше, щоб де по¬ 
чули ко.лібликп які небудь. — Постарались вони, побили і иобросалп 
усїх у в ду і піймали іпеменника на послїднія кораблі. Хоаяїіі гово¬ 

рить: Стійте, робята, не вбивайте сього на віки. — Ну, щож йому ді¬ 
ять? — Поодрубуйте з його ноги і руки. — Вони узяли, ноодрубу- 

валн йому ноги і руки і побросплп у воду. Теперечки за верству- 

ніста видно етсїть остров. — Схватїть його, каже, хозяїп, і одвезіть 
його ні той остров і там бросьте па сухе. — Узяли його на легку 
лодку, одвезли його на остров і оросили, під дубом, під болотна і вер¬ 

нули'. ь. Понили, погуляли із радости, що їх побілили і дав він робя- 

там ще по сто рублів. З тим вони поїхали. Радіє хозяїп; достав се¬ 
ребро і зо лої" і каже: — Тепер буду купцем ня усьо царство. — Вій 
і поїхав, а Івапька лежить під дубом, тільки що живий, тільки що дух 
вводить ця. Облягла глупая ніч, лежить Івапька. Прилітає три ворони 
і сїдае на тому дубо і у горі і давай балакать. — Що ви, братці, зна¬ 

єте ? — А що? — її у такому царстві запер воду, нема води у всему 
царстві. — А той друші каже: — Я осліпив усьо царство, усьо цар¬ 
ство стало слї’це. — Третій ворон каже: Ви, братя не но правді' ро¬ 
бите, вп, ка;:е, хто впнуват і хто не впнуват, а тп ослїяпв; тнб там чи 
царя, чи короля осліпив, чн його семейство, а не усе царство. А тп 
воду вапер у уеїа царстві за чим? Так, ото нехай люде поміряють 
у у сім царстві через тебе? Тп запер бп воду у царськім колодязі, так 
пін би і догпдав ся, а то ти у уеїм царстві, так люде і погпбають бон 
подп. — То можно, каже, отг ірнть, там кущі лози стоять, і лозу ту 
сорвать, і там чоловіча голові і голову ту рушить в того міста, так 
вода ніде так, що « города треба тікать; а як суток за троє вона 
ізийдеть ся уп.їть, так тоді знов у город із’ївдить ся треба. — А я, 
другий і; аж з — хоч і осліпив, так можна їх одслїпнть: тіш дуб лежить 
болгішоіі — колода, біля царського дворця, а під дубом жаба іа по- 
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винницею; тав оту жабу убиті, і з її жовч брати і начать очи друг 
другу, так будуть видїть усї. — Ну, каже, третій, вн не по нравдї 
дїлаете. а я по правдї дїлаю; я чище вас усіх знаю. Сей ранок роса 
така буде, що у кого рук, ног, очей нема, так як сю поиавать, то й 
буде. Коляб знали люди христіянські про те, так не знають! — 8 тим 
залопотіли і полетіли, — І валька повертаеть ся під дубов сюди-туди 
тулубищем своїй. Повертаеть ся, лапа своїв тілом, так нева роси. Дав 
Бог сьвіт, качаеть ця Івапька своїй тулубищев, не має роси. Стало со-. 
иечко сходить, стала роса садить ця і больша роса, така, як вода. По¬ 

качав ся Івапька своїми плечима, стали руки у його обі, так як і були. 

Руки сталп, вій бере росу сипать туди, де ноги у його були і стали 
ноги у його уиять. Перехрестив ся Іванька. — Слава Богу, що Бог 
меле визволив, дав мені і руки і ноги. Вибрав лопуха, давай росу вбі- 

рать і н лопух сипать і ішбірав роси як з ооьвушку у той лопух. 

Вийшов тоді з лїса до воря, давай кричать Івапька: Сюди под’їздїть, 
беріть мене, я такий то хриетіявпп. — Почули у лісі, кричить чоло¬ 

вік, сіли на легку лодку, під’їхали, узяли Івапька на корабель. Прий¬ 
шов Іваиька, поздраствував ся на кораблях тав: Здраствуйте, ребята! 

— Здраствуйте. — С'іи кораблів іде. Купець чужий з товарний у своє 
царство їх гпав. Там чоловіка три чн чотири по одному оку. Помазав 
він, стали у їх очіі. Там був чоловік з одною рукою, помазав — стала 
рука. — Куди вн, господа, у якое царство їдете? — У такоз то. — 
Л мені треба іти, у царство, у Прусію, так як туди? — Дійдемо до 
пристані, тоді поїдете, куди треба. Доїхали до пристані, а тав його 
і узяли па кораб і викинули його у те царство, у ІІрусію, чн як там 
його називають, де люде без води, так каже: Там люде пропадають, 

треба туди поспішать. Давай він тут нанїмать хвурнанщпка везти у го¬ 

род. Підвезли у город, пішов він прямо ік царю. Прийшов, поздраству¬ 
вав ся. Походив по комиатї сюди-туди. — Ншшть ся водички, каже, 
дайте! — Нема, господа, у пас води; оце уже денятІ суткп починають 
ця, як у нас ие стало води, і не тільки Тут у мене, а у всім воїм цар¬ 
стві. — Що вн, ваше царсько сїятельство подаруєте, як я вам воду 
одкрию? У вас вода як була, так і буде. — Каже: Я тебе, молодець, 
чим ти хочеш награжу, хоч мілїонами, аби ти одкрив. — Я тогу, гово¬ 

рить. Я би і по говорив, а то ногу; дайте мовї буиагу таку, що ви 
мені винуваті нілїонш ЗО, або 20; меиї тепер не треба, а опісля од- 
дасьте. — Сей час цар потребував із синоду писарей і зараз вробили 
бумагу, що от такий то цар, оттакому то должец аж таку то суму. — 

'Репер, каже, усї із города убирайтесь за город, а иам зоставте тройку 
коаей хороших і ^ва чоловіка; так як вода піде, так і ми до вас бу- 

жівографічішй аіигшік. т. хіт. 10 
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деж утікать, а тут вода у три сяжбпї у косових буде іти і весь город 
зальлєть. — Ті виїхали за 20 верст, на кряжі, иа большії, а йому оста¬ 

вили тройку лоні а д ей і два чоловіка з лопатами і з заступами. Обко¬ 
пали вона той кущ лози, узяли його, вивернули і стала вода ноявлять 
ся хорошо; давай зливать і давай копать, а лошадї коло їх посідлані 
стоять Стали конать, докопались до чоловічої голови. Чоловіча голова 
боль’шая, так як з казан. Обкопали і голову у глиб, в і дл ожили кіл під 
голову і давай важить, щоб зірвать голову, Як узяли, одне бік зірва¬ 
ли, вода па три косових сяжень пішла; вони зараз ка лошадї і гайда, 
і вода за один час залила увесь город до вікон нятьетажшіх домів. 

За троє суток вода розійшлась і стала по своїх містах. Тоді уїхали 
і стали жить, де хто жив. Цар Іванькові рад і просить, щоб вів жив 
у його. — Ш, каже, мені треба їхать у друге царство, бо одно цар¬ 

ство елїиое єсть. — Оїв, приїздить у друге царство, до царя, до дру¬ 

гого. Уїхав у город, до царя приходить, іде прямо у коашатн. І кого 
не зустрічає у городі і у царськім дверці — усьо сліпі. Прийшов, по- 

ядраствував ся до царя : Якого ви. господнії, царства? — Оттакого, 

оттаког.о я царства. — Що ти єсть, чи простий, чи не простий? — Я, 

говорить, простий, отець мій купець. — Дали йому їсти, нить, так усї 
сліпі лапають, знають, де усе стоїть. — Через що ви то усе сліпі ? — 

Моє усе царство, каже цар, сліпе. — Чи год, чи два, чи три, що ви 
сліпі? — Нятнаїцатеро суток, каже, іік ми нослїпли. — Що ви мшії 
становите, що я вас одслїнШ ? — Що хоч, то тодї ї буде. Ось моя 
доч, додивись; коли по праву підонде, вона буде тобі жона. Я сам ста¬ 

рий і усьо царство тобі одписую. — Позвіть, я подивлюсь, яка у вас 
доч? — Позвав. Уходить царівна, — Ну щож, Іванька, питає цар. 
Соглаееи, щоб буть у мене зятьком? — Соглаееи, каже. — Л ти, дочко? 

— І я соглаена; чи де лучше мені іти за його, чим нам усім буть слі¬ 

пими ? — Давайте мені, каже, 10 чоловіка хороших із вагами, із засту-" 

нами із дрючин. — Тут зараз чоловіка 20 прийшло. — Обкопуйте, 
каже, колоду оту. — Обкопали вони, позастромлювали. — Беріть, каже, 
щоб перевернуть її з сього міста. Три чоловіка, щоб тут стояли з ру- 

жями позаражуваними. Бали позастромлювали, ще прийшли чоловіка 20, 

перевернули ту колоду на другий бік. Там жаба большая у моху, як 
копиця горохова, гніздо собі звела і там і сидить, — Ну, бийте роба- 

та, оею жабу із ружей. — Як спалили трьома ружжямп, трьома кулями, 
так та жаба і розлетілась, — Шукайте жовчі. — Найшли жовч, як 
кулі дві жовчі* Порізав він ненножко жовчі, пішов, помазав очі царю, 
цариці, царівні; стали виді'ть. 1 Порізав він жовч ту па 100 чи на 200 

нанїсеиьЕІ клаптички і зачав друг другу мазать очі. Заходились мазать 
очі; неділь через дві усї у городі стали нидіть* Із села в село цода- 
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юті» — мажуть, і усе царство одсдїшш. Прожили суток пятеро собі, по¬ 

гостювали. Раді врив, що І наньку Вог приніс із такого то царства. Да¬ 

вай тоді до сьвяіцеїшшш, давай вінчать ся із царівною Іванька. Обвін¬ 

чали ся; послав вів до того царя, щоб подав 10 ішодів на сватьбу 

і щоб і сам прибув на сватьбу. Привів тон цар деньгп і сам приїхав 
н жоною на сватьбу. Отбулн сватьбу, ііоров’їздилгісь усі царства, отпн- 

оав цар усе своє царство, став Іванька царем і тепер вони живуть хо¬ 

рошо. — Сндп, жоно, каже, дома, а я поїду до жатки у гості. Я при¬ 

везу її сюди, щоб вона віку дожила, тут при мниї, — Приставляй мать 

сюди, то твоя охота, каже. — Узяв він три кораблі, полк салдат і трп 
пушки, од рядивсь собі морем і поїхав. ї під'їхав під своє царство, вн- 

Грузив ся па сухе, за 25 верств, от городи і тоді диван з пушок бить. 

Почули, що непрнятель підходить. Що його тут діять? Диван поелан- 

ннки ■посилать. Нарядила коня, посадили солдата. їдь, кажуть, узнай, 

що воно такоє? Посланника не сїкуть, не рубають, — Полетів вій ло¬ 

ні адю туди. Давлять ся, біжить, полію бить, перестали. Прибіг, гтоздра- 

ствував ся салдат-посланник. Іванька зараз одшісав: Вишли мені' отта- 

кого купця; вишлеш, я тобі буду гость, а не вишлеш, я твоє царство 
розорю і тебе воаьму за конюхи. — Дав письмо нослашіикови; послан¬ 

ник побіг з тіш письмом до свого царя. Прочитав цар і подумав, що 

то мені? Зза одного чоловіки клопіт !— Послав жаидар, щоб оттакого 

купця хватили і взяли його. Вів устає, іде і шаблю держить. — Здра- 

ствуй, говорить, дядя; — Дядя уклонивсь низько, а він як замахнув ся, 

так тільки коцчик уха урізав. -- Ну, дядя, не бють з двох раз. Ти 

знаєш, хто я такни ? — Ш, каже, я не знаю хто ви такі. — Ти знаєш 

у кого ти взяв золото, ееребро і драгоцїіпп каменї і дванадцять кора¬ 

блів і матросів погубив. Знаєш? Оцеж, каже, я! Много, каже, є мого 

золота ще? — Нї, каже, і вашого нема і моего. — Агат каже, чужою 
потекла чужа кров, де вона дїиеть ця? А вона на тобі уся сіла! Усе 

пропало, що ти не забрав? Ступай домоії, живи, я тобі дарую. Мав го¬ 

лову знять, не попав, іди тепер до дому. — Сідає па яошадь, їде 
к своєму царю. Приїздить, здраствуеть дя, — А що, купця вислали? 

ІІобояли ся, щоб я вашого цїіретва но розорив? Ну благодарю, я ваш 
буду гость тепер, — Ну, щож тот купець вдав ся вам, що я вам ви¬ 

слав? — То мій дядя рідний. (Тут оповідає пригоду а гостинцем). — 

Знаю, знаю, каже цар, — Ото я самий і єсть, (Тут оповідає іето- 

рию зради дяді і свойого вибавлена). — Я ото к дяді на рощот при¬ 

їхав, — Ну, що ви своиу дяді вдїлаєте? — Я замахнувсь шаблею, про¬ 

махнувсь, Тепер нічого йому не треба дїдать. — Я знатиму, що він 

у мене не купець, а душогубпдк ; він того душ погубив. Я його зо- 

шлю^туди, куди зсплаю душегубиішв. — Каже: Ви про то знаєте! —- 
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Зіслав цар того купця у той край, куди душогуб ви кін І всиляють, 
а Іванька розпращавсь і поїхав до матки, до своєї. Приїздить, здраетву- 

еть ця. Матка його по узнала, давпо впдїла, — Чп увпалк, ватко, хто 
я єсть ? — Нї, каже, ие уаиала. — Л у вас був сппок Іванька, одеж 
він саипй. — Схватнла ся за голову, заплакала, поцілували ся. — Ну, 

тепер, ватко, у в ой царство иоїдьмо жить. У мепо в царство, я царйом. 
— Матка девьгн забрала, сїлп, поїхали. Приїхали до салдат, перебра¬ 

лись па кораблі па свої, приїхали у своє царство. Сказав жеиї: То моя 
матка, щоб ти її поважала. — Тепер вони живуть, хліб жують і посто¬ 

лом добро возять. 

Паралелі: 3 першою полови пою йор. Аоапасьов’ь, Народ, рус. 
сказки. 1807. Т. II. От. 118—110. Ч. 136: Золотая гора. - Наїиї, 
бгіееЬівсЬе її. аІЬапезізсІїе МагсЬеп. Т, П. Ч. 13. 

Друга половина сеї казкп про зраду -дядька і про ви- 
лїчепє нленіпинка та його півсту сходить ся майже цілковито з відомою 
казкою: Як брат братова очи вибрав. Пор. Ктпоїр, Збірник, т. І, Ст. 
69 — 76. Т. Ш. Ст. 220—234. — N нічні орізпу БЬогпік. Т. Ш, Ст. 113. 
Ч. 36. — ЛгсЬіу і‘, зі, Ріііі. Т. XIX. Ст. 244. Ч. 6. — Романові, Б4- 
лор. Сборннк'ь. Т. Ш. Ст, 319—327. — Маїогуаіу апігор. Т. II. 2. 
Ст. 24—26. Ч, 7-8. — АпсігфпоГГ, ЬеШзсЬе МагсЬеп. Ст. 44— 47. 
— Кгаиев, 8адеп и. МагсЬеп З. 8ікІз1а\чт. Т. 1. Ч. 05. — Чубпп- 
ськпй, Труди. Т. І. Ст. 185—186. — А. Неселовскій, Рааисканія вч, 
обл. дух. стиха. Вин. V. Ст, 77. — Аоаиаеьев'ь, Народ, гус. екавкп. 
1807. Т. І. Ст. 101 — ЮС. Ч. 66. — Сгіїшп, КіаЗег- игкі Наизшйг- 
сііеп. Т. 11. Ст, 80 —100. Т. Ш, Ст. 183—184. Ч. 107. — Гршпеїко, 
Зтаогр. Матеріали. Т. І. От. 177—179. Ч. 163. 

8. Про Свиріпу. 

Був собі чоловік по прозванії Свиріпа. Ожедив ся піп, узяв жену- 
за ЗО верст от свого села. Посовітувахн йому тїтки рідпІ. і пожив го- 

дів три і стала у їх дитина, хлопчик; і втішають ця вони. Хлопчиковії 
тому ще тільки годок пройшов, а він вже балакає. Ось мати раз і каже: 

Твій батько Свиріпа, то він каже, бреше. — Ах, якое гіркоє слово, ти 
мевї сказала, що я брешу ! Узяв її попобив хорошо. Оце щоб другий 
рав но говорила так! — Поїхав Свиріпа па другий день на поле. Вона 
вдягла ся, деиьги — рублів 300 було, забрала, ребенка оросила і пі¬ 

шла до свого батька, сказала: Я до пего не піду, бо віп мене убе, 

Прийшов вій домой, розпитав ся, люде кажуть : Вона тебе бросияа, — 
Кинувсь вій до сундуки, деиьги забрала. Пожив він тиждеиь-міста, аа- 
прягав, їде у ту слободу, де його жіика, приїздить до тїтки. — Носо* 
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оітуйіе мене, ідо мені робить. Чн мені у її просіть, чн як? — Ужеж 
треба просить, вона так не ніде. — Ну, підем же, тітко! — Пішли 
і стан він її просить: Ідн до дому , я тебе не буду бить. Коло що 
і скажеш, я у шуткн прийму, а бить не буду.— Вода н говорить: Хоч 
ти просо, хоч не Проси, я до тебе не піду; жони, як 8ііащ* — Так він 
із тим і поїхав домов, А там місяців через два удать приїхав просить: 
Що, иожалуйста, ідо жпть до меде. — Вона сказала : Не ходи і ие 
їздь, я не піду до тебе, живи як знаєш. — Пожив він із год міста 
сам, без жінки, і та дитииа у його жива така. Давай він просить, у енна 
своєї тітко, у брага, значить, у свого: Ти її убий а то мені ішьзя 
женить ця. Як же я буду жить без жінки?— Той сказав: Коли убить, 
так требаж подумать, як і убить, щоб такни районом, щоб тільки Бог 
знав та я, що я її убкк — Ну, брате, сто рублів тобі деиег, як її 
убеш. — Він здав що вона сама собі у хаті, що нема нікого; він ні* 

шов і її убив. Кинулись но утру, убита жепщппа. Виїхало слідстві*-;, так 
но найшли того, що хто її убив. Заховали її. Свиріпа оддав свому бра¬ 

товії сто рублів і каже: Ну, брате, помовчуй, щоб тільки ти здав, 
та її, та Бог. — Свиріпа давай женить ця. Оженив ся, повінчав ся, 

снатьбу од гуляли, живе собі із жінкою. І пожив він не більше пін годи, 

живуть хорошо собі. Поїхав він на охоту з хортом, взяв ружжьо. Нри- 

їзжіШ з охоти доюй, у двір, чує, його дать опок не своїм г ласої кри¬ 
чить у хатї. Пустив вія коняку І ускочив у хату, давить ця, коли вона 
бє ного дитину. У біта, крикнув: На що ти так днтьопка обіжнеш? — 
То за то, каже, що він казав, що мене іатїрю не буде звать, так я його 
учу, як згатїрю звать мене. — Так ти би так не обіжажа, тнб мені про¬ 

ставила, а не то, що так обідала, що рубаха уся у кроні. — А Сви¬ 

ріпа був при енлї, як розправить кулак, як ударить її під ухо, так 
вона там і полетіла собі. — Оттак, каже, бютц а не так, як ти 6т. 

— Лежить вона, а він каже: Бсгавап, а то під друге вдарю, щоб знала, 

як бить. — Вона не встає; він до неї, аж нема й духу; як ударив так 
і одубіла, як упала. Тоді він узяв бумажку і караидашпк і написав: 
Не шукайте, хто убив, а вони я, муж її Свиріпа за днтьопка. - Напи¬ 
сав, на столї положив і пішов собі. Пішов сьнїт за очи, за десяте цар¬ 

ство у інше гоеударство. Увійшов у стен, не найде цї лїса, ні села, ні 
хутора, нічого, самий степ, як дим. Камиші ббльші, є її сухі; він нар¬ 
вав, натяв, розвів огнище і грівть ця, бо уже осінь, холоднувато. Коли 
дивить ця, оддалеки трава роздягаєть ця. Що воно, чи вітерок по¬ 

віває такий, чи що воно такоє, що трава розлнгаєть ця? Довго не 
довго, аж являєть ця комашня ік йому і здриствуєть ця. — Здраствуй 
Свиріпа! — Здраствуйте! — Як те далеко, Свиріпа забрав ся із свого 
царства? — Потім І каже: Пропусти ти мені, Свиріпа, дорогу, а то 
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тп па дорозі, «а моїй поклав огнище, Я тобі у превеликій пригоді стану. 
Закоти рукава і згорни голою рукою оцей огонь! — Він узяв і зако¬ 

ти його і тоді згорнув голою рукою. — Підиж ти, Свиріпо, і знайдеш 
ліс, а у лісі Бабу-Яїу найдеш ; і буде та Баба навивать тебе пасти 
три кобилиці за юши ; так ти не бери саме лучше, а бери саме найио- 

ганше. Оце я тобі приказую. А що тобі прпдеть ця якая етична, так 
щоб місто було порожнєє, І а тіш прощавай, —. Комашня долізла, 
а Овпріна пішов собі. Іде собі, до иочи дійшов, стан ночувать. Коли 
чує, гуде. — Щож воно таке оце гуде? Дальше дуще гуде, поближа- 
єть ця до Свиріпи иоближе. Чує, то голову па землю положив, а як 
загуло, злякав ся, підвів ся і сидить. Прилітають комарі ік йому, сила 
волика, но видать і иеба. — Здраетвуй Свиріпа! — Ядраствуйте! — 
Підкріпи нас, Свиріпа, немиожко силою. — Не розбираю я вашого 
язика, каже Свиріпа, чим я вас підкріплю? Ісквиь, Свиріпа, рубаї у , 
і лиж, а ми крови поссемо, підкріпимось і ми тобі у нрекиликій пригоді 
станем! — Щож, комарі, говорить, ви мене так запакуєте, що я і не 
встану, із мене кров виссете чисто. — Не бій ся, Свиріпа, вреду тобі 
ніякого не буде. То тільки старші із пас иемиожечко у хватять! — Тоді 
вій рубаху іекпиув і ліг. Воші і ухватили пезпіожечко, піддержали собі 
сили І полетіли. Ми тобі у пригоді станом! — вони сказали. А Сви¬ 
ріпа вадів рубаху І пішов собі, бо поки се діло діялось І сьвіт став, 
ішов довго не довго, откриваєть ця море. Підходить вій до моря но- 
ближс; верстви за три ие дійшов до моря, І піднялась погода сильна 
І стало, бить море, хвиля бєть ця і стали долітать бризґи аж до Сви¬ 
ріпи, його як дощ помочив. Свиріпа далі одступаєть ця. 1 буруни 
большії мете хвиля і иа сухе викидає, верстов за дві, чи за три. Уиичто- 

жилась та погода, стало тихо, вода хлянула иаззд. упять иа своє місто. 
Підходить Свиріпа иоближе ік морю, дивить ця у ступні у воловому щука 
дпигаеть ця; вій узяв її, дивить ця, любує на неї, вона аршин крамар- ^ 

ський довжини, а втовшки як рука у чоловіка. Підходить вій із щукою 
до моря иоближе. Коли випливає щука, голову із води витріщає і каже: 

Пусти, Свиріпа, дитииу мою, я тобі у великій пригоді етапу! — Він 
уаяв, як держав, так у море і кинув. І пішов вій тоді поиад морем 
скрізь, Ішов суток троє і війшов у ліс, у темний тогди. Коли находить 
хату у лісу. Уходить у хату, коли там Баба-Яїа, — Здраетвуй Ваба! 
— Здраетвуй Свиріпа! — А чогож ти забрав ся аж до мене? Чого 
ти ськаєш ? — Ми чогоб, бабуюко, ие схотіли, як би до цашому, а буде 
так, як Бог дасть ! — Ні, ти, Свиріпо, признайсь, чого тобі иайдуще 
хочеть ця. — Ні, бабушко, ие буду говорить. Чогоб ми не схотіли, но 
нашому не буде* — Так от ти становись у мене на год пасти мої три 
кобилиці, от вопи пожереблять ця і ти вибереш собі із трьох любимого 
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конина і тоді поїдеш і станеш ти царьом. - Благодарю* каже* ба- 

бко, за совість за вашу за таку; я, каже* як етапу, так буду харашо 
ваші кобилиці насти і глядіть ! — Договорили* він ї став насти тих 
кобилиць, А ті кобцлпцї то її дочки, та вони кобилицями перекидають 
ця. 1 пасе він ті три кобилиці. Баба Яґа його благодарнть: Скільки 
у мене не було пастухів* так ие вииаеували так, як ти випас мені ко¬ 

билиці* — Остаеть ця трой суток до году, вона і приказує: Щоб ви 
поховались од Його, щоб він вис ие найшов, іцоб у його год пропав. — 

Нір погнав, а вони стали ховать ця; побігли у лїс, він за ними. Хова¬ 

лись, ховались, пригнав таки до дому у вечору. По утру узяла вода 
кочергу і давай їх бить : Щоб ви де поховались од Його ? —* Погнав від, 

напаслись у лїсу і зарив подались у ліс, тільки зашуміли* Остав ся 
Свиріпа далеко, прийшов у лїс, шукав, шукав, не найде* І узявсь за 
голову і давай плакать : Пропав мій год! І почув його глас той комар, 
що його кроїш пробував* Прилітає до ного і каже: Чого ти, Свиріпо, 

плачеш? Говори кеш, — От я, каже, у Баби Яґн кобилиць пасу, так 
поховались* ніяк не найду* а тут год підходить як раз. — Виходь ти 
із лісу і стань на просторому, а ви заходимось, так ми їх виженемо із 
лїоа, — І заказав топ кошар усім комарам, щоб вигніть кобилиць* Бонн 
як заходили ся, де кобилиці не ховались, вони їх ссали і ґулї понаро¬ 
стали у їх як кулаки і поки їх ссали, поки вигнали із дїеа. і тоді за¬ 
пни їх Свиріпа і загнав їх у загой* Переночував. Баба бере по утру 
кочергу, бе їх: Щоб ви ж ховались 1 — Ми ховались* кажуть, ось ґулї 
які на вас, так не можно нїяк, усї комарі Із лїса на нас! — Так іш 
у воду ховайтесь* каже баба. — Погнав Свиріпа і насе; поиае, ігри- 
аорта до моря* до води, щоб напоїть їх. Прибігли воші до моря* стали 
раком* нашкл-ш сн і пішли собі на дно у море. Свиріпа ходить тогди 
по над морем і плаче: Пропав мій год! — І зачула та щука Свпрі- 
лип гдас у морі, випливав, витріщає голову. — Чогож ти, Свиріпо, пла¬ 
чеш? — Нк же мені пе плакать, як а. у баби Яґа кобилиць нас за 
лошонка* а вони поховались у море, а оце год виходить, сьогодшя по- 
пасти тан годі, — Стшже* Свиріпа, на просторову і смотри, ми їх ви¬ 

женемо і тогди займай і Жени до дому. — Пішла та щука* а вона сама 
старша у морі і закивала усій рибі, яка по є у морі, щоб вигнать ко¬ 

билиць із моря* Шбунтувалоеь море і стало сколоченою водою* а риба 
старасть ця вигонить тих кобилиць; покусала їх риба. Не хотіли вони 
вибродять и моря, так треба* У видів їх Свиріпа* ааняв* погнав і загнав 
у вагон. Повечеряв Свиріпа і лїг спать спокійно* Вони тієї иочи і но- 
жеребились усї три. Узяла баба та із двох л о шовків силу вибрала І в 
одного вложнла. І ті лошопки* що енлу вибрала* так вони* срібна шер¬ 

стинка* золота шерстинка, срібний копитець, золотий копитець; а той 
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третії, їда силу йому в дожила, той заядлий і поганий, дожить, тільки 
стогне*. Став Свиріпа но утру, умивсь, иокушав. — Спасибі тобі, ідо ти 
мені випас кобилиць; іди і бери свого лошопка; я годувать по буду, 

бери і іди куди хоч! — Він узяв свого лошопка, поблагодарив бабі 
[ пішов собі, Ішов суток троє із лошонкої і каже лошонок: Пусти 
мене, хозяїн Свиріпа, до матки до моєї, я наберу ся сили, да назад 
і вернусь, Я її обмаию, скажу, що втік от Свиріпо, що я уже ваш те¬ 

пер. — А т я тебе пущу, та ти мене бросиш, що я тебе і не бачити 
му? — Ні, пускай, не бій ся, ти мене заслужив, а я твій заслужиш*, 
так я тебе не покину; ти мій хазяїн, ти мені вішанії і я тобі вішинії, 
хиба смерть которому. На еїм місцн мене обжпдай троє суток, а через 
троє суток я прибуду до вас, — Оставсь Свиріпа на тім місті, а ло- 

шопок потаскавсь собі. Прибігає лошонок до матки і каже: Я поки¬ 
нув свого Свиріпа і утїк. Нін мене тепер ие найдо І — Побув півтора 
суток у матки, нассав ся як павук, набрав ся сили і убрав ся собі; 

був такий, тан лема. Прибігає до ховяїищ до свого. Хазяїн рад такни* 
— Тепер, каже, садись на непе безпечно, не бій ся. — Сів, він і по¬ 

таскав його. Подались у город, прибігли, купив він уздечку па його 
хорошу. — Треба, каже, іде й сідло, бо без еїдяа плохо! — Купили 
і сідло,, дороге н добре; приправила. Оїв і поїхав. Кінь питає: Куди 
тебе хозяїд везти ? — Я не знаю. — І я також не знаю, я молодий* — 

їдь, куди влучим, куди очи, куди Бог дасть. — Уїхали вони у коро- 
деветво, у Маленьке, корольок собі живе. Убіг вій туди, прямо у дво- 
рець. Представили кородьку, корольок вийшов, поздраствувалиеь. А Сви¬ 

ріпа парень молодий, хороший, чп купець, чи царевич — ие видно, 

а підвити відходить. Повів його корольок у комшіти, у свої. В і йшов 
у коїиати. Семейетво там якеє єсть* Припили його за гостя, посадили, 
давай шанувать, давай розпитувать: Якого ви царства? — Я, каже, 

царства оттакого ї такого* — Сілого царя. — Чогож ви просякаєте, 
їздите по чужих царствах? — Чи признавать ця, чи не признавать ця, 
— я шукаю собі пошита хорошого, як би найти. — Я вас поеовітую, 

каже королик, вам помісто, — Ну, пожалуй ста, поесвітуйте, я увідаю; 

удасть ця, не удасть ця ! — За нять тисяч верст от мене єсть Соя- 

чеченський град і у тому городі цар; і вій оддає доч свою ва того, 

хто може зробить діло такеє, що я нагадаю. Так я ще ие дійшов, що 
він загадує. — Ну, я узнаю, а вас благодарю за совість, і дасть Бог, 

що я іадїлаю то діло ї там уселю ся, то я вас прошу на еватьбу: ви¬ 

будете у мене первин совітник, так як отець мій, — Розпращав ся, по¬ 
їхав прямо у Соячеченській град. Поскакав тисяч дві, пятаєть ця, куди 
дорога. Оттуди, туди! Він дороги ие глядить, а навпростець, манівцями 
(прямо). І поскакав і уїхав у Соячеченешій град. Без ніякого доиросу 



примо у дворець, через огра&у, так і перелетів, Тут царю зараз дали 
знать, що такій богатир, чи що, прямо через ограду, у дворець уско¬ 
чив, Цар виходить, здраствуєть ця, — Здраствуй! — Здраствуйте, 

царське ваше неявнество 1 — За чим ви до мене прибули? — Я у ва¬ 
шому царству по був, так ось вас увожу, а ви мене поводите, — Про¬ 
сим покорнїйше у дозі у мій І— Бере за руку, веде, садовить иа стуль- 

чвк І тоді давай розговорювать: Якого ви царства, що ви до непе 
прибули ? — От такого і такого царства. — Чого ви ськаєте та їздите 
по царствах? — Я поміста собі ськаю. — Ви хорошеє налупили собі 
номісто, Як бн іздїдали, що я вам вгадаю, то оце вам і помісто, Я вже 
ие гожуеь царствувать, тав оце вам і царство, а оце доч моя, ваша 
жепа. — Позвав дочку, питає, че еогласпа. — Вона каже : Согласиа. — 

І він каже; — І я согласен. — Випили, пішли у прохідку по саду, 
по двору, по войеьках уеїх, ео казармах, по городу* Прийшли, повече¬ 
ряли, тоді цар І позвав його у свою кошлату. — Як твоє і «я, чи про¬ 
званій? — Я, каже, Свіїршга* — Ну, хорошеє імя, я такого ще і не 
слихав імевн, як у тебе. Вот за городом у мене, за нить перст по пра¬ 

вую руку, 300 десятин їшієиецї. Щоб тп вибрав її до зерна г вносив 
у закраїн і усипав і змолов і спік три булки і приніс до мене по утру. 
От ти тогдн будеш у мене зять рідний. Я тоді тебе царем поставлю* 

А як не здїлаєш, то і ступай туда, відкіль узяв сяГ - Бог поможе, 
може і адїяаю. Тільки, щоб місто було порожне, поодчинене усьо* — 
Хорошо, каже, я тобі покажу; поведе тебе жптшік у гаїазипп, поод- 

чппя. поодяикае* Приказки ЖЕтпику, Житняк поодмикав, поодчиняв га- 
мазня. Свиріпа з царем нонращав ся і пішов. Приходить Свирипа до 
царівни* — Ну, що тобі мій отець приказував? — Вій і говорить. 

(Повторене). — Вони витівають такоє, що мені за муж не можна піти. 
Меде уже иного сватали, так того пїхто не може іздїлать, що вони за¬ 

гадують І Як Бог поможе, так може я і адїяаю, — Вона засьміяяась 
і каже: — Не може буть, щоб ви із ділам! — Бог поможе і здїлаю. — 

Иу хай Бог номага, — Я піду иа три часа, щоб дірок ие було у за¬ 
правах, Пішов, засьвітив, подивів ся, що дірок иеяа нігде* Вийшов від¬ 
тіля, коли здраствуєть ця: — Здраствуй Свирипа! А ие видать ні¬ 

кого. — Що ж до мене здраствуєть ця, що я пе вожу? - Я в ко- 

машпя, вот па землі. Оце я підійшла, щоб тобі услугувать. Я казала 
тобі, що у великій пригоді тобі стану, як тн мені огонь згортав голою 
рукою иа моїй дорозі. Де та пшениця? — За городом, у пять верст, 

у праву руку. — Гаїазипн поодчшшпі? — Поодчїїеяіі усїі — Тепер 
ідіть, ложіть ся спать, а те діло буде сповнено. По утру ідіть, беріть 
булки і несіть царю. А ишециця уся буде у закрамах і зернини пе 
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останеть ця. — Вій пішов, літ спать, виспав ся до якого часу, устав, 
уапв ся, пішов у гамавннн, пшениця рядками уся по закражах складена 
чисто і булкп три спечені такі, пі,о по усіх царствах таких ніхто не 
спече і ніхто таких І не бачив. Прийшов, посмотрів, булкп у н.таток, 
у хороший забрав і іде до царя. Приходить і кладе на стіл: — Нате 
вам гостинець. — Той узяв, розвивав, иодивяв ся па оті булки і за¬ 

стрягнув ся аж, що таких будок, як і царем став і по других царствах 
їздив, не видів нїгде. А що, чи ти іздїлав то діло, що я приказував? 

— Іздїлав, батюшка! — Бере за руку, цілує у голову, бере жену і доч 
і ідуть у гамазиип. Прийшли, подивились, аж застрахцув ся, як усе 
чисто зложено. Послав посланників: Поекотріть, полапайте, чи нема 
зерна у тій пшениці, що вія вибрав. — Подивились, прийшли і кажуть: 
Нева нї одної зернини у усіх триста десятинах, — Ну слава Богу, що 
Бог приніс меш такого зятька. Вот благословлю вас! — Пішли до 
сьшщенпнка, повінчались і сватьбу одгудяли і усе царство зараз при¬ 

сягло, новому царю Сварнпі і на том оснунапії він царствує; живе, 

хлїб жує і постолом добро возить 

Паралелі: Етиоґр. Збірник. Т. І. От. 13—17. Ч. б. Т. VII. 
Ст. 101-104. Ч. 54. — Сігїшш, Кітісг- игні НаинтГігсІіел, Т. 1. 
От. 811- 03. Ч. 17. — 

9. Розбійники і дівчина. 

Був собі купець із жепою і в їх доч Миша. Пятнайцять лїт дочцї. 
І од'їзжае він верст за півтораста ті сватьбу. Чи брать Машу, чи не 
брать? — Ні, не брать, щоб була як набудь па енатьбі ие перепуга- 

лась. А броспіо її у сьвящентіка, Сьвященпнк благочинний, чоловік 
богатнй і розумний і у його також баришня сама; вони собі уже по¬ 
другували, живуть собі, ходять друга до другої! —І одвезли вони її до 
сьвящешшка і кажуть: Нехай, покудова ми приїдеш, а то сватьба 
ііяннй народ, а вона у нас ніжна, там як би її по пере пугали, так не¬ 

хай буде у вас. — Вони п поїхали самії на сватьбу, а Мата осталась 
у сьтщеншіка. Сюю ноч мати переночувала благополучно із барпшнею, 

а поповою, у ковиатї. На другую ноч пішла під вечори бабить. Був 
собі папок плохенький і вона і бабить у того папка. Стала ноч, люде 
обісиудн І вийшло оті барВпші на город, у прохід. 1 так як ота ба- 

ріішия, то вона і вийшла у-двоїх. А нон дішить ця, що вони вийшли, 

та вийшов з компоти і став аа дверми, у еїнях. Бари шиї погуляли собі 
не много і назад ідуть. Понова по переду ішла, двері одчинила і вій- 



83 

шла у компату, а та до дверей, а він попав, обпив, та у свою компату 
тащать, а вопа рввть ця, та кричить. Поки рвалась, поки обірвала на 
собі плаття і вискочила тоді а двору і гайнула собі па втікача; ви¬ 
бігла з города па стовповую дорогу, з вернула в дороги у ліс і побігла 
лісом. Иокудова бігла, а оку до в а була у неї сила, а тогдк упала собі 
на землю і лежала, аж поки день став. Встала і пішла лісом ; не бі¬ 

жить уже, а пішла собі ходом. Як узяла собі ходить по тому лісу, так 
і радкб вийти, та не найде край тому лісу. Ходила місяці два і сто- 

щала так, тільки що живая. То була пїжпая, а то попалась в горе, їсти 
нічого. Ходпла, ходила но тому лісі і найшла собі дом, большой дом, 

преогромішй. — Ну, слава Богу, найшла собі дом. Піду у тон дом. 
Хоч смерть мені дадуть, хоч дадуть поїсти иого-вебудь) Увійшла у дом, 
здраствуеть ця. На чуть нікого. Постояла у порога час-міста, чп пів 
часи. Іде, — двері; увійшла, здраствуеть ця. Не чуть гласа ніякого. 
Постояла, постояла вопа тая і стала ходить но вовнатаї. Стоїть у ко- 

мнатї стіл большой і шахва. Одчинила шахву, аж найшла булочку на¬ 
чатую, масло, рибку, сальце, ковбаску, усьо, що кутать. Вона сіла па 
стульчнку коло шахвочки, внняла собі і на столику і кушае. Попоїла, 

узяла усе, у шахвочку положила, зачинила. Давай тепер упять ходить 
но компатах, уиять роздавлять ця. Вийшла із кояпат у сінці, там дво¬ 

рі. Одчиняє двері, там єсть мука, говядина, діжа стоїть, горшки, ча¬ 
вуни. Сейчас вопа за діжу у хватила, унесла у компатн, поставила на 
стульчик. Набнра відро води і льле в діжу. Набира пшеничного бо¬ 

рошна, паспна в діжу І місить. Як узяла місить, у її аж із голови ніт 
капає; замісила. Дрова під печпю, вона у печ кидає, підпалилаД то¬ 
пить. Найшла теперичкп кувшнв большой відер більше двох — сировцю 
і говядипу. Стала варить борщ, насікла мяеа, попекла пирогів. Попекла 
хліб, булки вийшли большії, високії, білі такі, що білїйшпх і пеяа. По¬ 

виймала пирожечки і з'їла, а два пнрожечкп узяла собі у карман. По¬ 

тім пішла у куточок, зірвала дошку, улїзла під поміст, притягла дошку, 

сіла і сидить собі. 
Довго-це-довго, як уже люде обіепулп, приїздять у двір розбій¬ 

ники, Повипрягали лошадей, кражу позносили, тогди уходять у дом. 

Сьвітать ставивші сейчас. До стола, па столі булок дваианцять по пів 
аршина крамарського у вишки, білнї, як бувати, лехкії як перпна. Узя¬ 

ли, дивують ця. Тоді до печкн, аж печка топлена. У печку, аж там 
борщ такий, що вони і з роду такого ио кушади. Пироги тож хорошії. 
_ Що Се таке, що нам і літ за трпйцять не було такого стегеньця ? 

Сідайте 1 Дай Бог ндоровля тій душі, що пам наготовила такої трапези 
хорошої і хліба такого хорошого. — їдять і дякують. Покушали, полягали 
спать Виспались; на другий день запрягли лошадей і поїхали собі на 



84 

охоту, на кражу, чи там людей бить, чи вбирать деиьгв, чи що шита- 
деть ДО, так вони вже і не подарують. Як вони цокали, підіймає дош¬ 

ку і вплавить а під помосту у коми ату, Набира відро і друге води, 
виливає у діжу, набира борошна, заеиаа у діжу, рукав засукує й мі¬ 
сить. Замісила, тоді руки помила; дрова у печку, підпалює у печі. Го¬ 
товить борщ, кришить буряки, укинула говндилу і варіть, Кувшгш 
бодьшощ відер дві. Тоді говяднну січе і робить пиріжки. Поробила, 

покачала тоді булки, вигорнула я печі, тоді узяла і посажала булки 
і пиріжки. Попеклось, повшшмала, поклала па стіл; булки хорошії 
високії, білії як бумага, Тоді взяла пирожочок, із'їла, узяла собі два 
пирожечкн, дошку підняла, туди улізла, дошка хляпнула унять, а вона 
там і сидить собі. Довго*ие-довго наступає вечер, приїздять розбійники, 
лошадї випрягають і зносять вражу я повозок, Позносили, уходять 
у дом. Сьвітять ставник, однії і другий, церковнії, товстії, большії, 

'Дивяять ця — повен стіл булок улвть. — Що ее таке, брати, що т 
ті булки поїли, а що не поїли, забрали, а се повен стіл унять? Да 
і у нашому дому, щось жарко. — Коли до нечки, а тям шітопдяно і дві 
макітри пирогів помащених і кувшнв большой борщу. Тоді становлять 
борщ па отіл, борщ добрий такий, що не в’їстись; насипають у миски. 

— Нї, каже, отаман, стійте. Се у нашому дому є щось, що вам готовить 
трапезу і хліб пече. Так я буду просить трапезувать до себе. Може 
Бог дасть, що воно явить ця до нас. — Вставайте господа! — Встали 
у ряд, Дтаїап і каже : — Обзивайсь, хто є у нашому дому ? В старих 
літах баба, так будеш нам за бабушку, за рідную. — Мовчить, не об- 
зяваєть ця. — А в таких літах, що літ 35, 40, то будеш за матушку, 
за рідную! — Не чуть. - А в молодих літах, літ 15, 20, то будеш 
пам за сестричку, за рідную. — Вот я здїсь, — Вилазьте ! — Відняла 
вона дошку, вилізла і зараз до їх, бере усякого за руку і цілує у руку 
ї у голову. — Як ваше іяя ? — Ну, слава Богу, що Бог нам дав се¬ 

стричку Нашу. Садіть ця! — Посадили, теперка береть ця один сипать. 

— Ні, братя, вам пе сипать, а я молодшая, я готовила, так я буду її 
єднать. — Ну сните, Мата, й ви. — Ну як Бог дав нам сестру, так 
но радоети внпєжо стакан водкн, — Випили і сестра випила. — Ти 
нас пе бійсь, мп тебе не обидцм пїкогда. От, у нас ситці усякі, колій* 
кор, так ти пан шпй рубахи, иодштанїшки, як умієте. Собі шийте плать- 

тя а любимою. Собі иошалн, нам шийте, — Я умію шить, кашо вона. 

— Ну, слава Богу, що умієте, так ї шийте І А тепер пора лягать спать. 

Оце тобі, сестро, ми даруєм нервоє ліжко, під золотом, перини такії не 
одїнеиї, — Благодарю нокорпо, братики, що ви мені даруєте ото ліжко 
первоє. — Лягла І усї полягали; переночувала, повставали, випили собі 
по стакану чаю. — Ну, тепер, брата, я вам буду варить обідать. 
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Ну, трудїть ця, сестричко, благодарю Бога, що ній нам вас піедав. — 

Стала унять місить діжу і вовн ЇЙ позносили отой увесь документ, що 
вада його готовить. Вона заходилась, наготовила і попекла і поварила. 

І не ішли вони аїявй тиждень на охоту і розговорювали такі речі: — 

Ти пас, сестро, не бійсь, що ии розбідішкн, ші тебе це обндиі, хоч вш 
й ворп, так для тебе, а ми ворн, що людей обіжаем, а тобою ми до- 

вольні, що пан Бог тебе послав. Ось тн ваш випечеш, навариш, наши¬ 

єш, ші тобою довояьш. — Цілий тиждень не йшли, тепер запрягають 
дошадї у пововби, прощають ця в сестрою: Прощай, ти тут, що хоч 
дїлаи, хоч гуляй і не бій ся, сюди, у паш дом ніхто не ходить ; тут 
у нашому лісі людей нема. 

Приїздить отой пупець, батько оцієї баривші домов. Як приїхав 
у двір, так еейчас і пїслав кучеря привезти баріиштю до дому. Кучер 
і поїхав. Приїздить до сьвящешшка і каже: — Де паша баряшші ? 
Скажи, каже оіп, що вашої бари шиї нема. — Кучер приїздить додому. 
Ну, щож то, що нашої бариш пї нема? — Вашої бари шиї нема. Неше- 

по, де ділась, — сказав пш. — Стало у батька горяче коло серця, 
олези покотились. Трошки оді йшло, тоді сідає і гайда знов до сьшнцеп- 
иика. Приїздить до сь&ащешшка. Що ви таке, кучерю, натолкувалн про 
нашV бариш ию? — 3 вашою баршлиею мит клопіт. Нервую ш>ч пере¬ 

ночувала і па другую ноч неавіеио, де п ділась. Я обявнв поліції, за¬ 

писали і ськали по волостях скрізь І но урядах, так ніде пе чуть. 
Приїхав купець до дому і каже кеш і плаче: От не взяли н со¬ 

бою, а піп її і запакував* — Каже, що нервую иоч переночувала з ба¬ 

ри шнею, а па Другую ноч неякісно, ще ділась* — Заїшсав купець жа¬ 

лобу і даний позивать нона; де хоч бери, а щоб мені була моя дрч! 

Як узяли позивать ця, так год з пять позивались. То був купець ба¬ 
гатші, а то оголів зовсім; а як був сигпй дуже, а то вже і коси виси¬ 

пають ця з голови. 
Ходить тепер старець такий, що впав його дач. І став той ста¬ 

рець по тому лісу ходить і ходив із гол і найшов той дів розбійниць- 

кіні і входить у дім. Вона сидить на огуді перед столом, шиє. — Де 
ти у Бога узяв ся, нищив; що я тут живу годі в чи пять, чп сім, так 
я не видала ще у глави чоловіка, окроме своїх братів? Ну, а ви давно 
по тому лісу ходите? — Я, каже, ие знаю, я погубив уже дні і тепер 
з того лїса не виплутаюсь* — Ну, садіть ця. — Вій сїв, вона дала 
йому ітокушать, дала руяку водкп випить, дала рубаку, нотжачнпк но 
вий, ще дала рублів триііцять Дбпег, — Ну, тепер, я вас сйрявію на 
дорогу; гак ви вийдете із лїса, — Ну, благодарю вас покорно, бари- 

шпя, як ви мене виведете із лїса. — Повела його гонів пять і сказала: 
ідіть сією дорогою, не ввертайте нікуди, вийдете із лісу, а там буде 
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дороги стовповая, тоді і ідіть, нуди Бог дасть. — Випровадила, мін 
вийшов і потяг собі у свою слободу, до дому. Прийшов і іде до нона. 
— Здраствунте, батюшка! — Здрасгдуй! Що ви і досі довиваєтесь 
і * тям купцем за його доч? — На що тобі? — Да я так і спрощуюсь 
тільки вас, чи ви повиваєтесь, чи ви помирились? — Каже: Позиває¬ 

мось і досі. — Ля каже її находив, я а нею говорив, — А коли так, 
Олексій, так ось тобі сто рублів, а я пошию платите, так щоб вона 
при тобі наділа, тоді вернеш ся, я ще дай сто рублів. Тільки примов- 

чуй, тільки щоб ти здав* та я, та Бог. — Пошив вій платите ї каже: 
Неси, та скажи, що те платити дав твій отець, та твоя мати і про¬ 

сили, щоб тп наділа при виш ! - Узяв він, поліс, приніс і дає і каже: 

(повторене). Вола узяла, наділа. Як наділа, так зразу і упала і духу 
нема. Нін прослухав ся, нема духу і умерла; він злякав ся, вийшов, 

зачиняв двері, та на втікача. Приходить до попа. — Ну, що? каже- — 

Так і так, сказав, а вона як наділа так І удала і духу нема, — Ну, 

ось тобі ще сто рублів, та помовчуй, — Мовчати му, мені оби 
деньги. 

Приїздять розбійники доной, повипрягали лошадї, зносять кражу, 
уходять у док, сьвітять став вик, коли серед дому сестра лежить не¬ 

жива. Тоді вони у голос собі, давай плакать. Кинулись до неї: — Ну, 

що плакать, не поможе. Убрали як мертвяка І положили на стіл. — 
Нехай лежить, будем іта неї хоч дивить ця, а то буде легше нам. — 
Ходили вони робить те, що й робили, приїдуть, подивлять ця, попута¬ 

ють і знов їдуть, а вона і лежить собі як лежала* 
Царь ні слав свою охоту царську иоохотнть ця; і поїхав царенко 

з охотою і собі, їх чоловіка мабуть з нятьдееять, воли і розпустились 
по тому лісу. Однії еалдат найшов той дім і зійшов; дивить ця, лежить 
мертвець. Вийшов із того лому і давай трубить у ріг по московському; 

воии і знають і збирають ця. Зібрались усі до міста. Вія і каже : Я 
найшов у тому домі па столі таку красавнцю, що і па сьвїтї нема над 
нею, так тільки чи вона жива, чи вона мертва? — Царенко й каже: — 
Підем, я посмотрю І — Пішли усї охотипки. Подививсь царенко, тоді 
приказав узять ЇЇ і положить на довозку* — Полпо охопіть ця, я по¬ 

везу її у свій дім і — Повіз її домоії* Приїхав і положив у своїй ко¬ 

ня атї на столі. Тоді пред'являє її отцю: Ідіть, подавіть ця па мою 
найду! — Якую? каже* — Побачите* — Увів його у кімнати* Цар по- 

дивин ся: Вона така, що тільки, що не говорить. Цар старий і каже: 
На що ж ти мертвую узяв її доиой? — Вона, каже, хоч і мертвая, од 
її у сьвїтї нїт краснвіщї, так я буду па її смотріть, хоч па мертвую, 
— Тепер давай писать письма, ґазети і насилать но усяким царствам* 

щоб приїздили царі, королі, хвершали, впаюрї, емотрить на таке диво, 



що найшов сиїі отакую баришню, що на її і ео глянуть не ножна, така 
врасавнця. 

Іа'їхалмсь царі, королі, принци, дохторі, впахорі, хвершали, — усі 
поз'їздились; наїхало їх тисячі три. Вирували вони і смотрілп на ту 
баришию, на мертву. — Як би її, господа, оживить? Вона ось тільки 
що не заговорить. — 1 [опікають її, а вона мяхкая, не дубленая. Прошу 
вас, дохторі, зпахорі, як щоб ви її оживили? — Ваше царське вели- 
чество, мц би раді її оживить, так таке ае сяучаяооь на нашій жиаип 
і по переду не влучалось: за стільки літ ніхто ие скаже. Так но мо¬ 

жем пїяк її оживить, — І йод шкали і носили на руках і становили, 
трон суток із нею водились, ну, а не ожвва* Тепер уже на четверті 
сутїШ де котрії І поїхали, а до котрії остались, гуляють. Старого чу¬ 

жого царя агліцького була бабка на том удивлепії, триста літ ба¬ 

бці’, Ну, каже, як я ЇЇ не зведу, так піхто не зведе, а я, ноже І 
зведу. Сеіїчас беріть шовк і крайте на неї нлатьтя; буде» шить плать- 

тя нове, “ Зараз находились, таї їх ба рішень усяких, про чи х а триста 
па тім удивлепії. Приміряли як завадовж, тоді одібрали шовк і давай 
шить платьтя. Звели платьтя зразу, Тепер і каже бабка: — Зді- 
майте з її нлатьтя, а не здіяете, так обдирайте, щоб вона остались, як 
мать породила; і тоді теє новеє на її надіньте, — Ось вони теє обі¬ 

драли, а нове сейчас на неї наділи. Нове як над'їли, так вона сен ч^с 
і схвалилась. — Здраствунте І до усіх, скільки їх ие було, не минула 
їй старого пї малого* бере за ручку і цілує. Возрадував ся царенко 
так* що не знає, як і стоїть. Попили, погуляла усї і чужі царі, принца 
і королі, усї ноарадувалиеь. Вона така, що нема і краще над неї, — 

Ну, каже, царенко, прошу покорио, господа царі, принци і королі, не 
заїздіть, а зараз будем сватьбу гулять. Прошу вас благоедовеїгїя, вас 
батюшко, і вас матушко, мені1 па Найді вінчать ця, щоб вона була мені 
жеда, а я їй муж, — Благословимо, благословимо, благословимо, гово¬ 

рить царь, синок, усї трн рази. То тобі Бог дав так. Вінчай ся і жи¬ 
ви. — Убрались і сей час у церкву до сьвященяика, вінчать ця. Об¬ 
вінчались, сватьбу ’дгулялн, усї чужі роз'їхались, баришнц царі, королі, 
остались самі свої. Живуть одиц місяць і другий, хорошо. Царь і ца¬ 

риця і молодий радують ця сильно. Те нерка вона і каже: Поїдемо те¬ 

пер до моїх братів там, де ти мене брав, повеземо їм калач, а то вони 
за мною плачуть. — Які брати, чи рідні? — Нї, вони не рідні, а так 
но Хриету мн брати, а вони розбійники. — Так до їх, каже і страшно 
їхать, щоб бува мене ие вбили, а тебе тоді возьмуть. — Не бійтесь, 
мужу мій, сього і до віку, що вн думаєте, не буде. Вони будуть раді 
нам.. — Запрягли коді, узяли собі кучеря, поїхали. Вона дорогу знає. 
Приїхали у дім, у роабойчеськяи, уходять у хату: Здрастуйте, бра- 
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ти І — Здрастауй, сестричка! — Пізнали ви мене? — Як же не пі¬ 

знали? — Ми вас пізнали, Мата! Л се хто другий, що явами? — Се 
мій муж, наслїдннк нашого царя, царенко. — Слава Богу, що тобі Бог 
дав царенка. Була ти у пас годів сїв, обшивала нас, варила їсти, хліб 
пекла, ми тобою були довольиі, спасибі вам, що ви трудились над нами. 

Садіть ця, господа, па стульцях. Вас просим, сестро і вас господнії 
царевпч. — ІІодиостплп стульцї їм, посідали води. Найшли закуски, 

вино; давай наливать і випивать. - Ну, брати мої, послухайте мене, 
що я вам буду говорпть. Послухаєте мепе, хорошо буде, пе послухаєте 
мого совіта і то хорошо. — Ну, говоріть, сестричко, ви послухаємо, 

що ви пав будете говорить. — Появо вам, брати, розбойиичувати, ви 
уже розбопипчувте годів двадцять, так бросайте, а Ідіть по моєму со- 

иіту, так я вас яожеию і дам по три корови і по парі лошадей і по 
чотири парі волів, иострою доми і дам по сто десятин зеалї усякому. 

— Благодарю покорио, сестричко, за ваш совіт, ми раді і душею і ті* 

пом, аби ви і здїлалп, що кажете. — А іздїдаю, аби ви послухала. - 

ІІосхвачувались, поцілували і її І його за ії совіт. Позабирали воші 
свою кражу усю, позапрягали лошадей і поїхали із ними разом. Приї¬ 

хали вопи, одвірялн їм ґрунти під ряд. Тепер, каже, будемо вам стро¬ 

їть доми. Плит заказали, понавозили, руських понапинали, За місяць, за 
два, готові доми; дванадцять домів, залізом покриті, но десятий! ґрунти. 
Пк доми попи строю пали, сей час поженили їх усіх, дали по чотири пярп 
волів, по три корови, по парі лошадей. Ну, тепер, вам брати оце ґрун- 

та, хата, земля, худоба, полно розбоііличать, хазяйнуйте! Як знаєте, 
люде хазяйнують, так і вп хазяйнуйте, — Благодарим вас, сестрпчко, 

добре нам хазяйнувать, як ви нас хазяїнами зробили! — Ну, тепер же, 

братїкн, я вас яаградцла, що вп мепе ио обіжали, я вас на- 

градила. 

Вони й хазяйнують. Тепер вона й каже : у мене єсть отець і 
мамка, так вони за я пою скучило, а я за помп скучила, ось уже год 
десять, як вони мене видали, а я їх. — Ну так — щож такоє, жена! 

Поїдьмо! — Набрали собі деиег, запрягли коней, узяли кучеря, 
поїхало. 

Як узяли їхать; довго-пе довго, приїздять у той город, де її 
отець. Приїхали вони у печеру, заїхали до волоети, спитались, чи є та¬ 

кий купець, чи він живий? — Живий, кажуть. — Сїв десятиив, чи 
сторож, отвіз’їх. Привіз. Уходять у компати до того купця. — Здра- 

ствуйте, господин купець! — Здраствуйте! — Пустіть нас па піч. — 

Слава Богу, що Бог вас ирииїс. Разві у мене комнат нема? Ось вам 
комнатп, иочуііте! — Позносив їм кучер чеяодапп у компати, лошадї по¬ 

випрягав; попа іі каже: Піди, хай іде сюди купець і його жона до 
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мене у конпати. — Ідіть, каже, царівна наша вас гребує. — Хіба це 
царівна ? вони питають. — А як же, се наш царенко, а то його 
жона. 

ІІоуходили вона, поздраствувались. — Садіть ця! Та ви й 
постої». — Нї, ви старії, садіть ця. — Ну, розкажіть, чи були у вас 
дїтки, чи син, чи дочері? — Вони плачуть. — Були у пас сини та 
поверхи, а була у нас доч Мата, одна, та їхали ми у чужу сторону 
па еватьбу, та уручпш її сьвящепііику, а він Бог ана\ де її і дїв; так 
ви позиваємось із сьвя ще кийком ось уже десятий год. Б, як був купцем 
хорошим, так повертав я діяїовакв, а тепер нева і сотки, вивозив за 
свою доч позиваючись із сьвлщеіишкоя за одппапцять лїт: латаєм ми 
з еьвшцешшкои наші» карваин. — Може у вас доч була, що на иене 
похожа, чи нї? Ви не замітите? — Яв пе замітить? Може й похожа 
трошки. — Придивляйтесь хорошо. Може се вона, ваша доч? — Нї, 
не должво бить. Деб вона у Бога узялась, нашої додери нема і па 
сьвітї досі. — Нї, каже, вона досї живая, може вона і є сама. — То 
і так у її сльози пекли, а то не удержала ся, стала плакать, бере за 
руку, цілу в у руку і у уста. — Се я, ваша доч Мата! Доч плаче, а 
батько та мать ще дужче илаче. — Ну, полио плакать. Слава Богу, усе 
благополучпо, що не було, то уеьо иннеть ця. — Я слава Богу жива 
і здорова і ви живі, слава Богу. Так вн, панельна, і досі з тим каца- 

иом позиваєтесь? — І досї, каже. — Пошліть же ви робочого свого, 
нехай прийдуть із думи — старшина, засідатель, сторожі, сотськцй. Я 
пописала записку, щоб були еюда до мене. — Поніс робочий оту за¬ 

писку; як подивились там у думі, так хто був, хто пе був, понаходили 
усіх. А се діло було, як люде уже обісиули. Поприходили, війніли у дів, 
новдраствували ся. — За чим гребуєте ви нас? — А я за тим вас 
требую, щоб вн узяли залізо і пішли до свого кацапа; закуйте ного, 
посадіть у тевпую до двапайцяти чаеа, а тоді ведіть сюди, до мене. — 

Узяла вони валіза і иїшлв до сьвящепнпка, гукають: — Одчиняйте, ба¬ 
тюшко. А вій спить. — Прийдіте завтрашній день, а не ночю, що ви 
мене ґвалтуєте? — Вони роскошиі, оті сьвящепники. — Одчиняй, ка¬ 

же, а то оконки повплітають! Иіслав він, одчинили, Засьвітпв. 
Уходять у кімнату. Здраствуйте, батюшка. Здраетвуйте. За чим ви до 
мене прийшли? А ось за чим. Зараз беруть його за руки назад; 
закували і поцупили до думи, у темну; туди його і заперли. У дванад¬ 
цятому часу, па другий день, ведуть його до купця; привели, поадра- 
ствувалп ся. Хто ото вас, батюшко, окував надівали ? — Та я пе знаю 
і сам за що. Прийшли, узяли мене і закували. — То за мене тебе, 
каже купець, закували. Що я був купець багатий, міїїонамн повертав, 

12 ШШҐІ'ЛФШІШЙ ЗЕШШК. Г, XIV. 
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а тепер тп непе з’вів: у непе нема і сотки рублів* Так ото мої іілїони 
тебе закували! — 

Приготовлені були сулі Привели сьвящешшка на крильцр, давай 
судить його* — Так ти, батюшко, не знаєш, як ог тебе ота баришня, 
дон оцього купця, утекла? — Не апаш, говорить, дочго утекла, хто 
знає, де вона ділась* — Тут І вона стоїть, а він не шш, що воно таке* 
— А ти, говорить, канап, як ухопив мене на обемерок і я докудов 
рвалась, нокудов у тебе і пжатьтя третя часть осталась, а я утекла, 
так ти і діє знаєш? — Він І побілів як глина* — Так ось оце вона! — 

Давай судить, давай судить, осудили його на розстріл* На третії сутня 
назначили і но усьому царству, но своєму заявлено: попам, панам, 

і }СЇм, щоб їхали на треті суткк у такий то час, буде отакому еьвя- 

щепинкови розстріл. ЗЧхадись, попи, пани* Вивели нона за город, зако¬ 
пали стовп, иривявали попа до стовпа* Підвели тоді пушку, вдарили, 
так і рознесла його пушка на дрібний мак. 

Понили, погуляли. Поїш і пави поїхали* Узяла вона тоді свого 
батюшку і матушку із собою, а дворище і все батько її подарував 
онукова своєму. Поїхали вони у своє царство і там вони живуть, хліб 
жують, постолом добро возять* 

Паралелі: Сеї казки не можна змішувати з оповідаяєи про те, як 
відважна дівчина постилала голови одинадцятьом розбійникам, а два- 
найнятого лише зранила та як він хотів із нею женити ся, щоб ні мстити 
ся на ній. Паралелі до'сього оповідання пор. Ґршічепво, Зтиогр* Ма¬ 
теріали. От. 1. Ст. 199—202. Ч* 170. — Етноґр* Збірник. Т. І* Ст. 
49—51. Ч* 14* Т. VII. От. 159 — 161 і 166-168* Ч. 74 і 77* — Аоа- 
шісьев^ь, Нар. рус* сказкн. Т. П, Ч* 199—200* Ст, 301—305. 

Наша казка зложена з двох частин; 1) Купець передав доньку 
під опіку понови, а той хоче Її знеславити, через що всип примушена 
втікати* Пор. Гринчепко, Из% усть парода. Ст* 346 — 347 (сей варіант 
зрештою дуже неповний). 2) Дівчина пробував у розбійників, через чари 
завмирає, її знаходить Царевій і женіть ся з нею. Пор. Етноґр* Збір¬ 
ник. Т* IV. Ст* 112—117, Ч* Я. — Т* IX. Ст. 43—45 і 59 — 60. 
Ч, 23 і ЗО. — 

10. Дванайцять богатирів. 

Був собі цар і у його син, І поїхав царський епн у чуже цар¬ 
ство, у гості* Погостював і тепер їх душ пять у прохідку, городом, 
красною уднцею, пішли. Ідуть вони у прохідку, аж стоять дві бариш в ї 
під присінками, під лавками ї смотрють на його і балакають проміж 
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себе і Се із чужого царства... Чи царевич, чи що воно такок ? — Нерпа 
каже: Колиб пене отой царевич уани за жену, так я б йому усе віц- 
сько а одівала одним починком, — Бонн і слухають. А друга каже: 

Колиб він мене узяв за жену, то я-б йому дванадцять синів би вивела, 
як соколів, — до локтї у волоті, ш> коліна у сребпї, по потяли ні ввів- 
дочки, на лобі місяць, — Царевич існрашуе; Чи то прості бзрашнї? — 

А ті до а ним були і кажуть: Нї, ота, що каже, що дванадцять синів 
виведе, так та королівна, у нас тут королик є такий. — Так він тоді 
узяв, караидашшс вивив, замітив собі на буїазцї, у кармап укинув 
і знов ііішли воші собі по городу. Прийшли на своє місто, погостював 
вів, погуляв і поїхав домой. 

Приїхав домон, Через піа года давай його батько женить: Деб 
оті екать за його невістку ї — А він і каже: Я оті екав собі уже су- 

яругу от у такому-то царстві королівну. — Ну, хорошо, говорить цар. 

— Поїхав він тоді до тої королівни, посватав. Сзадьбу ’дгулялп; при¬ 
їздить з нею у своє царство. Пожав годів два — помер старий цар. 
Став він цареї ^ присягли йому — новому царю. Царствує собі мо¬ 
лодий цар. 

Тепер у другій зашли вовна підпииаєть ця і просить той цар 
сього царя на поміч. Він і дав полків із пять салдат і сні виражають 
ця поїхать, посмотрїть. ОдЧзжає, а жена його і каже: Вн одЧзжанте, 

а як же тут без вас буде, коли без вас який сяучай дасть Бог? А 
вода вже була така, що ось скоро розсипати меть ця. — Він і каже: 

Як Бог дасть: чп хорошо, чи пв хорошо,.. Пришлеш письмо, так я, 
може буть, приїду, а не кожна буде — і без мене одбудете. 

Поїхав цар, а вона суток через троє давай розсипать ця. і ро¬ 
дила вопа чотири спіш, А та водошебшщя, що казала — „починком я 
войско зодягнув так ти дїти забрала, а цуциияг иопідкндаяа. Кинулись 
бабки до тих дїток, коли не дїти, а цуценята. Письмо пишуть до царя: 

— Твоя жопа привела чотири неп, — Він одлнеав: „Що не привела, 

до мого прпїзда нехай так і буде. Я скоро буду домой, 

Прішжає цар домой і А де ті сені, що ти. привела? Писали до 
мене, що ти чотири пси привела! — Ш, я не чотири пси вам привела, 

а чотири сини; я вивела їх, як соколів — по локтї у золоті, но коліна 
у еребнї, но потилиці звіздочки, ші лобі місяць, а якась волошебниця 
їх забрала, а цуценят поиідкпднла, — Ну, що вивела, то вивела. Про¬ 
щаю оцей раз ; буду жить з тобою, як і жив, — Давай знов жить 
із нею, як і жив — хорошо. 

У год зпов на того царя, що була воііна, уяять — іде ; і той 
просить цього, щоб дав помочи. Він полків пять салдат одпустив і 
виражають ця сам. А вопа упить такою ходить і каже: (як перша). 
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— А цариця ії каже: Не дай Бог* щоб снучилось той, що й тоді. — 

Бери бабок собі хоч а піп десятки, щоб діток, що виведеш, берегли, 
щоби ніхто не уворував. 

Поїхав вій, а воші суток через троє давай розсипать тя. Упять 
чотири сини иивеяа. Бабки коло неї ухожуваютц а волошебпиця дітки 
побрала, цуцинят попідкидали. Кинулись, аж там це дітки, а цуценята, 
— Чи воші вивела дїтки, чи цуценята? Та пита тієї, а та тієї, — Да 
я, каже, опуталась, так і ие розібрала, чн воно цуценя було, чи да¬ 

ти ші* — Один су шть упять до царя, одо, — ваша жона привела чотири 
пси. — Одпнсав цар: До мого приїзду не оддавайте їх ііїкуда; я скоро 
буду довшії 

Приїхав домой, новдраетвувавеь. А деж ті сини, питає, що ти 
мені вивела? — Каже вона так як і тоді: Забрала волошебішця, а цу¬ 

ценят поиідкидала* — Ну пращаіо тобі і цей рай, до трьох раз; а тоді 
уже не прощу, — Давай жить із нею як ї перше — хорошо. 

У год упить аойда іде на того, що і тоді воювавсь, а оцей, що 
І просив на поміч, знов просить* Послав цар полків иять і сам одЧжжа* 

А вона упять така ходить і каже: Що-ж ви од’їжжаете, а таке яещаетє 
паї случаєть ця! — Ну, говорить, щож як нельзя? Треба одЧзднгь !*.* 
Прибав бабок, возьян еалдат, жав дар,.. І щоб тебе берегли вони хо¬ 
рошо, — щоб не уворувала дітей сей раз* — Вона прибавила бабок 
і узяла три Жїшдара-еалдат у комнату у свою* Суток черев троє, як 
цар виїхав, стала вона дїткн водить* Упять чотири сини. Вивела пер- 

вого сина і* узяла — у пазуху укинула і руками узяла і так його й 
держить, а потім ще три сипи вивела. Волошебниця їх узяла, а три 
щенята підкинула, Пишуть у иять до царя, що — твоя жона привела 
три пси. Вій написав письзо: „Щоб до мого приїзду і не було у ло¬ 

йову царству її* Хоч ви її повісьте, хоч розстріляйте, а тільки щоб 
иокудова я приїду, її пе було у моєму царству* — Прийшло то письмо; 

подивились, так жаліють: вона добра, плоха була, Свекруха плаче, жа- 
лїе, Загадали, щоб у бочку її укинуть, задміть, вивезти у море і збре¬ 

шіть з додкн. Пущай вона так собі плавав. Укинули її у бочку, одвезли, 
пустили па море* 

Приїздить цар, шіта; А де ж ви її діли ? — Кажуть; У бочку 
положили, надпили й пустили* — Цар і каже: Того нема по уси цар¬ 
ствах, а у мене такоє ведеть ця. — Через місяць, давай він упять же¬ 

нить ця: Поїхав і узяв собі за жону ту водошебндцю, що казала, що 
— усе вепсько одииа починком зодягну. Цар і живе* 

А та бочка плаває, чи год, чи н більше, А той хлопчак виріс 
і уже пе розправить ця у бочці, зігнув ся, І каже: Позвольте, мамо* 

мені розправить ця. - Нї, каже* не можна, ми потонем, ми на мори* — 
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Як узяли ївшії гонить і вигнаш ту бочку на косу, на пісок, на сухо. 

Иокачу вть ця він собі у бочці; і не льоїш вода ради того, що уже 
т сухому. — Позвольте медї, мамко, розправить ця, роди ші ца су¬ 

хому. — Увіряй, що па сухояу. Нува, щоб не па воді! — Він покотив 
бочку і каже : Ні роди иа сухому. Позводьте розправить ця. — Ну, 
розправляйсь. — Вів розправивсь. Се головою оидавив дно, а те — 

нотами і повпскочуваля оба дна, те од голови, а те од ніг, Повили- 

вили, иерехриетились; Слава Богу, ми тепер на сухому. Підем тепер до 
лїеа блнже, — Так їй не можна іти, повішало жили. Він узяв, підвів 
її за руку, вій шли у лїс ; ліс хороший: Сідайте, мавко, а я ще поемо* 

тріо, де буде наше місто любиме, тут буду строїть я собі дім, — Чим 
би ти, сішок, строїв, як у тебе нема ніякого етруїенту ? — Найдемо, 

мамко. - Обійшов ліс, найшов місто рівноє, просторої'; перейшли вони 
на те місто. Сказав він тепер; Мамко, одднхаите, а я піду, иа отру 
ментом. “ Ударивсь у землю, перекинувсь соловівм і полетів. 

Прилетів у город; тут понабирав пилок, гембяїв, туиурів, щипці, 
вилка, — приносить до нами повен мішок отру менту, — Вот, вп мамко, 

говорили, нема струменту. Бот повен мішок приніс. Тепер буду строїть 
дім, — Який же ти, синок, будеш строїть доіок? — Трьохетажнвй, 
каже. — Да ти хоть би який набудь і Ні, каже, я такого не хочу. Узяв 
розпустив свій стру мент і каже: Ідіть, тепер, робити, рубайте триста 
дубів і стащуйте сюди до міста ; тут будете пилить, — Зрубали три¬ 
ста лубів, гіяя обчухрали і стигли на площадь усю дуб дну. Тепер, да¬ 

вай, пилять. Зачали пилить. Тоді він ви писав план ї каже: Сиотріть 
же, робята, щоб вн мені отакий дім нОСтавнли, щоб як раз, но плану, 

і у висоту і у ишриню і усьо. — Стали робить, ті шлють, ті гем¬ 

блюють, ті збивають довбнями, — за місяць поставили і мідні 
покрили. 

Ось ідуть тепер купці морем і відать, що на острові дім, а його 
пре же не було. Кораблі заякорили, сї.ш на дех&у лодку і поїхала до 
і ого дома, що видать на острові. Приїхали, внгрузмлись, приходять 
іуди. Увидів він з третього етажщ що купці їдуть морем, вийшов на 
бережок і здраствуєть ця з купцями. Купці виходить, вдраствують ця, 
— Благодарю вас, господа, купці, благодарю, що ви мене аосїтидя. — 
Ми, кажуть, їздили що года, так дому отого не було, а тепер в, так мн 
у виділи і приїхали посютріть, що воно за дія. — Підем, господа 
у дім. — Повів він їх. У домі мамка Його, бариня молода та красивая 
така, що иї здумать, иї вгадать, раяві у казці сказать, І він, молодець 
такий, що не тільки же видали, а І дїда де розказували, щоб такий 
був: но доктї у золоті, по коліна у еребїії, на лобі місяць, а на поти- 
лици з віз дочки і красивий такий, що недьші ші його надигаать ця. 



Нін прцшануван їх хорошо, по ішли, погуляли іншії десять чаеов. Підем 
ти пер, каже, иосмотрнм, по войому дворі. Пішла, и там гонів за двоє 
роблять ця комнатн другі, преогровні пятнетажві, а нікого ие видать; 

нили ицлють, геябл'і гемблюють, тунури замки зарубають, довбні збива¬ 
ють, стружки летять, вилка у куточки зброишвають, щипчики складають, 

мітелки замітають, діло іде, аж шумить. Подивились вони і тоді сіли 
на лехку лодку і врядились собі. Когда вп до царської при стани бу¬ 

дете ?■ — У троє суток доїдемо, кажуть. — Ну, тав ви царя не ми¬ 

найте. — Ні', ми пїкогда царя ие минаємо, ми царю гостинець несемо, 
— Вийшло троє суток, як він їх вирядив, тоді він иерекивув ся соло¬ 

вієм і- полетів. 

Вони внгрузплись — царю гостинець несуть. Пін прилетів і куи- 
цевц у карман сїв. Прийшли купці до царя, здраствують ця, кланяють 
ця, дають гостяпець, Цар прпшаа, кладе на стіл: Садіть ця, госаода, 
купці, па стульцях. — Сіли на стульцях. Ноже ви де яку иоїшпу ви¬ 
діли, то розкажіть і яепї, говорить цар. - У чужому царству, кажуть, 
усе одипаково, а у вашому царстві не було на острові дома, а тепер 
стоїть трехетажннв, а у домі бариня молодая та красивая такая, що ні 
здумать, ні згадать раєві у казці сказать; і у тої барині спи, молодець 
такий, ідо не тільки не видали, а і діда не розказували, щоб такий 
був — по жоктї у золоті, по коліна у срєбнї, на лобі місяць, а па по¬ 

тилиці звіздочкп; і красивий такий, що не можна на його надавить ця. 

Таке ото диво ви Дали. Нас та» припали за гостей і не знали де пас 
і діть; раді нам були. І ми понили^. погуляли; І бачили ми, що за гоїш 
два од дому робить ця ще доя іштнетажішй. І робить ця він, а нікого 
не видать; ішли иилють... (повторене). Оце так таке диво, що нїкотда 
такого дива не видали. — А цариця і говорить: Чи то диво! Коли па 
бачили одного богатиря, та красавицю таку, так то ще що? А ось 
диво: у такім то царстві єсть віл печений і ходить він, а з боку ніж: 

пріж і їж! А вкуепа говядина, хороша! Ото диво, а ие то, що 
ви бачили! — Ну, з тим протавайте, купці, цар каже; вони й 
пішли. 

Як вийшли купці, соловій вилетів з каржана і полетів у те цар¬ 

ство, до того вола, а купці собі поїхали. З а няв вія того печеного вола 
і пригнив дошой, ніхто і не ппдав. Пригнав ного і каже; — Мамко, 
посмотріть! Я печеного вола ирнгпав. — Вийшла, попробувала, так 
така добра говядина, що пїкогда такої і не пробувала. — Сидіть, дамко, 
а я полечу — вриташу домоії ще одиу штуку. Як я за тим волом ле¬ 

тів, так я ту штуку у одному королевстві бачив, так я за нею тепер 
полечу. — Якая, синок, штука? Швидше, мамко, як я прнтащу. — 

Прилітає у те королівство, а та» дуб стоїть у дворци - трийцать ар- 



шгш косових у гору, І облитий він золотом, а на дубі — гнидо, а у 
гпїздї кіт. — Кіт сам чорний, хвіст красний, а голова волога. Уходить 
вій у дворець, виривав того дуба, бере на плече і каже котовк: — Ти 
т секакуй; тобі буде у мене лучне, чпм у сього короля; я тебе поїти 
ш\ і кормити му хорошо, — ІІрпіїїс до свого дома і поставив тон дуб. 
Днвїть ця, мамко, якая штука! — Справді, каже, то штука! 

Ідуть Другі купці; бачуть той дім. Заякорили кораблі і йдуть 
давить ця, яке то за удивленіє. А вій зробив уже пристань і сам вий¬ 
шов і вдраствусть ця в купцями. — Вяагодарю вас, господа купці, що 
вн^жене приїхали иосїтить. Увів їх у комнату, гам його мамка. 

Увійшли, новдраству вались. їх поштують, дають її їсти і іш'ть. Попили, 
поїли, погуляли, тепер ідуть у прохідку. Його дім тепер вже оградою 
обкиданий, а той дім, пятнетажпиі, ще робить ця; Чимало уже. Стали, 
диилють ця: пили ивлють, гемблї гемблюють, тупури замки зарубують, 
довбпї збивають, стружки летять, вилка у кучечкп абрашивають, гуичини 
складують, мітелки замітають, усе чисто як па столі, дїлавть ця. По- 
Смотріли; веде упить, показує вола печеного, — Разві вій печений ? — 

ЦечеииіЛ Вріжте, укутайте, якая говядиваї — Узяв, урізав один, но- 

пробував, дає другому, той попробував. — Да і хороша, укусиа якая 
говядцна! Вріжу клаптик, у платочок уверчу, в кармап заховаю, дай 
кому попробувать. — Урізав, увертів у платочок, у кармап заховав. 

Тепер од того вола привів вій їх до того дуба, що золотом облитий. 
Привів і каже: Коте, ступав сюди, на-шш; пущай шсмотрють господа 
купці на тебеї — Кіг сиускаеть ця у низ і каже казки, а знов 
у гору іде — піеш цоеть, — Що, господа купці, чи бачили такого 
котика, як у яеае? — Ш, госнодіш, мп і не чуля по усіх царствах, 
пе то, що впдїлн. — Осшотрнли усьо кругом; — з там прощайте! — 

Прощайте! Нехай Бог вам иоіагаї А до царя чп будете заїздить? — 

Будем, — Чи скоро? — У треті* еутки будемо до царл виражать ця 
па пристань. 

Доходять треті суткн, він перекинуЯСЬ соловієм, полетів і у кар* 

май уліз купцевн. Уходять купцї до царя, идраствують ця, дають го¬ 

стинчик : принимає цар гостинчик. — Садіть ця, гоеяода купцї, розка¬ 
зуйте, якоє диво виділи ш> чужих царствах! — Не виділи мп нічого 
у чужому царстві, ваше яелпчеетво, а у нашому царстві, иа чорнову 
морі не було острова, а тепер е (повторене). Розказав усе І див царю 
попробувать говждшш. — Е, яка укусиа І каже цар. — Чи то диво? 

каже цариця, а ось диво: стоїть па стовпі плай, а иа млшгї город; 
стануть тон стовп рубать, люде стануть кричать: не рубайте! Так ото 
диво! - Попили, лот літ купці і розпрощались. Він виліз із кар мана і по- 



летів прямо у те царство, де стоїть стовп, узяв той стовп і притаскав 
і поставив у дворі у своїм. 

Тепер ідуть купці, інші вже, до пристави пристають. Віп у видів 
і сам прийшов туди, — Що, господа купці, приїхали до мене у гості? 

— Приїхали подшшть ця на диво, якого ще ие бачили, — Уходить 
його матка; здраствують ця. Дала винця* Попили, поїли, пішли у про¬ 

хідку. — Ось у вадите, господа купці, яке мов портробнпв. — Прихо¬ 
дить, аж тттиетажпий дім вже кощчаеть ця, пила пилять,.., (повторене), 
ііідходють до того стовпа, де кіт* Хазяїв і говорить : Ну, коте, сту¬ 
пав у-низ... (повторене). — Купці аострахнудись, що вони і од рода- ае 
видали такого кота і не чула* Пішли од кота, аж іде віл печеинй. — 

Ось, господа, у мене віл печений*,* (повторене). Чи ви видали, чд слп- 

халп про такого вода? — Підводить віп тепер їх до того стовпа, що 
на кому млин, а на млині городок і тупор лежить. Воеьііть тупор, та 
дорубайте стовпа. — На-що ? — кажуть. — Уводите, який крик тут 
сочинить цп, — диво, каже тут буде І — Узяв тупор купець, да як 
урубне того стовпа, а народ, як закричить : — Не рубай вашого стов¬ 

па! — І такий крик еочиїшвсь, що він аж отерц і тупор броспв. Той 
богатир і вита: Чи видали таке диво? — Ні, не видїяи ми із рода 
такого і не чули! — Ну, з тип прощавайте. Прощавайте* — А чи 
доїздити мете до царя ? — А які же, заїздити мем, Ми а чужої землі з то¬ 

варами, тав будемо заносить царю гостинчик, — Чи скоро? (Повторене)* 
— Треті еуткн підходить, вів нерекидаеть ця соловієм і купцю у кар- 
маи влазить* 

Купці впгрузилнсь ; підходють до царя - гостинці дають, (Пов¬ 

торена),.*,— Чи отож диво? каже цариця, А ось диво: єсть дванад¬ 
цять богатирів у лісі у дубовім, вад Чорним морем. Вони і живуть 
у лісу* Так ото диво, а не то, що один, — Випили, закусили; вира¬ 
жають ця купці од царя, 

Віп виліз із кармаяа і полетів у той дубовий ліс, верстов яких- 

побудь тисячу, а може і дві. Як улетів, як узяв по тому лісу літать, 
так троє суток літав; на четверті суші найшов. Вони грають ця собі 
ва зсмлп, на точку. Вів перекинувсь таким як і вони, підліз, пе ви¬ 

дали і коли і давав грать ця, Ио'градпсь, погрались, тоді ідуть усною 
хату: дуб витрш, поїш там собі і живуть і двері зашморгують тпріою. 
Впішлп у свою хату, — давай лічить, чи всі, чи не неї? Стали лічить, 

налічили дванаіцятії. — Як же то? — Було нас одинадцять, а тепер 
дшшавцйгь? - Може нас і було двавайцять ? — Ні, вас було оди- 

наЙцять, а не двавайцять! А сен, що прилетів, і каже: У вас брата, 
єсть мамка своя, ходім до своєї мамки! — Як же ми, кажуть, підем? 

— Перевидайтесь, каже, як і а, полетимо 1 Як же перекидать ця? — 



37 

Дпиіть ця, як я, так і ви перекидайтесь. — Пере кинулась вони. — 

Тепер, каже, летіть за мною; куда я, туди д ви. — Прилетіли у двір, 

у його, поперекидались молодцями, тоді' уходють у комиату. — Оце камка 
ваша, а я ваш брат! — Здраствуііте, мамко! — Здраствуйте, еииови 
мої! Поцілували свою мамку у руки, у йоги, у голову. І усі дванайцять 
одинакові і па красоту і па ріст; ні один не більшай і ні один пе 
яепьший. 

Упить їдуть купці; ааївжають упить на диво дпвить ця. Здра- 

етвуюті. ця... (повторене), Посмотрілв вовн па усьо; — цу, тепер, 

прощавайте, господа купці! — Провівайте І — Чи будете заїздить 
ік цаі>ю ? —.А як же; будемо заносить гостинець и.арю, — Просіть 
же його до нас у гості... (повторі-пе). 

Треті сутки виходять... (повторене1, - Просили і вас, кажуть 
купці, до себе у гості. ІЦож, треба їхать! каже пар. Се таке диво, що 
я ніколи і не бачив. —• Цариця каже, що може буде де время, або що, 
так купці кажуть, що нічого — ми, кажуть, свої кораблі нозаякорюєі, 

а вас, ваше царське величество, на лехких лотках повеземо. — Виря¬ 

дились, поїхали. Із шітпетажпого дома дпвить ця він у проворную трубу 
і каже: Ось везуть царя дпвить ця на теє диво. Ну, смотріть же, го¬ 

ворить він братам, як приїде цар, так щоб нн його поцілували у руку 
і у голову; ніп людям цар, а вам батько рідний. — Приїхали, вигру- 

зплнсь. Пін один вийшов їм па зустріч і увів у комнати. Як цар увій¬ 

шов, воші усі одинадцять його поцілували у руки у голову, потім по¬ 

садили його на стул. Попали, погуляли хорошо. — Ну, що же? Чи ви 
узнали, хто ми такії? питає цариця. — Ні, по узнав І — Як жо то? 

Може вам було такеє, як вп женились, то, як-небудь у розмові молода 
ваша давала, що виведу вав отаких сивів... Так пізнавайте! Може оце 
паші сипи, а я ваша жона? — Може мої сини, моя жона, так я ніяким 
разом ие могу знать! І здвигує плечима. — Як же, каже, еноеї первої 
жони та не анкето ? Може як набудь, та і пізнаєте? — Тоді він ухва- 

тив її за руки і каже: Прошу прощеній, що я тобі такоє іздїлав! — А 
та, каже, цариця, що ти узяв за жону — то волошебипця! — Ну, те¬ 

пер будово їхать у кой дом. — Иї, тепер ночуйте, а завтра ми іадї- 
лаєм морем міст от свого крильця до'вашого і поїдем. — Пішли до 
двору, обводили свого батька по своїм дивам і доказали усе... 

(Повторене). 

Переночував він. Почю вони міст іздїлалп от свого крильця до 
царевого крильця. Повставали, наїлись, иаішлвсь, тепер їхать. Посідали 
воші у карптн і їдуть тим мостом. А той, що й нопереду летїв і тепер 
полетів уперед. Прилітає, а тут стоїть стакан наколоченого яду. Вона 

вгаоґрлбічипіі звірштк. т. хіу. їй 
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знає, що їй буде, так і дула; нішо, пропаду! Він випив той яд, та 
чистої води у той стакан і насипав. Воші доїжатотц повставали, їдуть. 
Ось па поріг становлять ця, а вона зараз випила той стакан ї як бу¬ 

ла, так і -ходить. Вони уходють, адраетвуюїь ця. Вона тії жива, иї мер¬ 

тва. А цар і каже жаидараї: — Возьміть мою жону ї запріть її у 
темну, та емотріть, щоб вона не повісилась, чи не хватила чого! — 
Узяли її, заперли. Тепер вони уеї у місті із тими купцями давай нить, 
гулять. Попили, погуляли троє еуток, цар виливає суд із синоду і ка¬ 

же: Тепер судіть оцю волошебшщю, що із єю дїлать! Чи її нок&зоить, 
чи її закопать живу, чи як ЇЇ осудите? — Осудили її кааиить: возить 
но уеїх городах і різать, хоч і не жива, поки ізріжуть усю, щоб 
каяян ся другі. Так вони і зробили, а цар із двайайцятьіа сипами 
і з жоною оставсь і на тій основі воші живуть, хліб жують і постолом 
добро возять. 

Паралелі: Ся казка роздоасюдиеііа дуже широко в рїжішродпдх 
варіантах. Пор. Етпоґр, Збірник. Т. IV. Ст. 117—1.22. Ч. 22. — Кїев- 
ская Старіша. 1903. Ки. V. Ст, 282—300: Д. Нейипнь, Три сестру, 
царевачь, етеггь н море, — Шгосіорізпу ВЬогпІк. Т. IV. Ст. І35. Ч. 
22. — Аванасьев'ь, Народ, рус. сказки, 1807. Т. II. Ст, 188—203, 
Ч. 159 160, - 

11. Про царівну жабу. 

Був собі король, а у короля трц сини і цятьдесять год самому 
посліди ом у. ‘ Король каже: Пора вас, сини, сватать, беріть, говорить, 
золоті луки та йдіть на могилу і будете стрілять, лускать ті лучки зо¬ 

лотії. — Забрали воїн ті лучки, стрілки, пішли, вистріляли, а отець 
сказав : — Куди вистрілиш, туди і іди, там твоя жеиа буде, — Зай¬ 

шли иа могилу і вистрілили, той туди, той сюди і пішли за стрілками. 
Старший і підстарший пішли, той взяв царівну, той королівну. Забрали 
і нопрішжали до дому, служабки забрали віттїдя. А того самого мені,- 
того нема; тон ходить і шукає своєї стріли, так не найде ітїдс. Пішов 
у луг, озеро у тім лузі' і коло озера будка. Підходить він до тої будки, 
заглянув, сидить жаба така большая і його стрілу в роті держать. Вій 
поглядів, жабі його стрілу в ротї держить; і начав утікать, а вона 
каже: Не тікай! — Він завернувсь назад, а вона і говорить; Може 
тп, каже, їсти хочеш? - А вій отаічає: — Хочу, еуток троє ходив, 
не їв н чого. — Махнула вона маточної, тут став стіл: па столї па- 

шїткії, наїдки рлзппі. — Кушай, ти, говорить, юії друг, кутай, що тобі 
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желанїє. - Напивсь, наївсь, вона махнула назад, стіл убрав ся та і 
нема нічого. — Із тим, каже, назад іти? — Ш, каже, бери і мене 
с собою. — Я тебе, каже, бою ся, як же я тебе, браті, буду? — У 
мене, каже, єсть ящичок такий. Взяла ящичок, влізла туди. Бери мене, 
каже, під руку, та і неси. — Взяв він ящичок під руку, та і потаскав 
до доку. Отець питає: Чи привів жену собі, чи иї? — Привів 
каже, батюшка; в ящичку моя жени. — Отчпиили ящичок, див лють ця, 

сидить така жаба бодьншя, ряба, да погана, Вів же її питає: Ти, каже, 
ієні жена; як же я з тобою буду вінчать ця? — Не бійтесь, каже, 
я на вінчане буду баришпею, як люди. Обвінчаєм ся, тогди оїїять буду 
жабою. — Тут вона перекинулась і стала баривши, да і така хороша, 

що иї здумать, иї згадать, разві у казці сказать. — Поїхали, обвін¬ 

чали ся. Свадьбу оггуляли, попа опять стала жабою, якою була. Тепер 
йому сміють ся жабою ті брати та жони їх. Тепер король старий, дав 
він пряжу, щоб йому зробили по копру, но хорошому. Однесла сл у жабка 
пряжу царшвї і корояївпї, щоб поділяли копри, Понесла вона І жабі. 
Ся старшая царівна послала служабку; Подивись, каже, що буде жаба 
робить. У жаби єсть служабка. Вона каже служабцї, щоб порізала і лн- 
броеала за окошко. Та порізала і викидала, а та димить ця, що прий¬ 

шла, смотрнть. — А що, каже царівна, жаба робила? — Порізала та 
викинула за окошко. — Возьмп, каже, і тд поріж, да і вішшь. — 

Жаба, як та вийшла, к окошку і каже: — Вітер буйний, піди до ко- 
его отца і принеси мені ковер, хоть буденний, Сегодня дає пряжу, 

а щоб па завтрашнії» день і коври булн готові. Королівна виткала тією 
пряжею, що їй принесли, жабі буйний вітер приніс, а у царівни но 
має. Королівна каже: Що ти, жаба, копчдла копер? — Коячила. — По¬ 

несла же своєму батюшці? — Жаба каже: Мед: ще лїзтяі Я слу жабку 
пошлю, вона і понесе, — Тая несе сама, а у жаби служабка. Король 
говорить: Почому, каже, царівна нічого це принесла? — Королівна 
каже: — Вона, каже, пряжу робить, бо^ ту порізала. Ся кланяєть ця, 
говорить; Приміте, батюшка, ковер, — Він приияв Його иа руки, роз¬ 

вернув, їюеютрів і говорить: — Понесіте отой ковер па копюшіїю, 
пускай лошадї буде но по яка; він не годить ця. - Сдужабка жабяча 
дає королю ковер. Він при іш має у руки. Розвернув, поем огрів і гово¬ 

рить : — Сей ковер заховайте; як будуть у мене самі нервії гостї, так 
тим ковром стіл застелять. — Через сутан, приносить царівна копер, 
уже вділяла. Мосмотрів він і каже і Возьміте його иа конюшню, буде 
лошадї иоіїоика. — Дає по пуду борошна і дає служабцї, щоб спекли 
хліб. Служабка розносить хлїб всім троїм. Царівна післала свою слу- 

жабку: Ноемотри, як буде жаба робить у борошно. — Жаба загадала 
своїй служабцї: Возьмп муки і насип в діжечку і розколоти водою. — 
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Пройшла до царівни* Вона каже: Що жаба робила? — Висилала, 

каже, л дїжечку і розколотила водою. Висип же, каже, ти і розко¬ 

лоти* — Жаба до окошка, отчпаола окошко і каже: Буйнії вітри, при¬ 

несіте мені цій десятка булочок, ідо мій батюшка у будні кушаеть. - 

Буйні вітри притаскали їй иїв десятка булок отаких, що не видів король, 

як став він жить. Царівна кинулась до діжечки, де муку водою учора 
розколотила, а воно не годить ця* Давай з своєї муки пекти булки. По¬ 

напікали, ідуть І заходять до жаби/ разом нести булки королю. Жаба 

отряднла сл у жабку з і ми, щоб забрала булки і понесла королю. Царівна 
подає свої булки, а король каже: Понесіте їх на кухню, може хто ста¬ 

не їх кушать, а то собаки в’їдять, — Дає служанка жабяча булки 

королю* Посмотрів, каже: Заховайте тії булки, тії на первин стіл; я як 
родив ся, каже, таких булок не їдав. — Суток через три його меншій; 

він оросить на меншій других царів. З’їзджають ся у двір царі, гості* 

Поїхав ї той син, що царівну держить, і той, що королівну* Менший, 

що жабу держить, каже: Як же я з тобою на іменини ибїду? Будуть 

там гості, а я тебе жабу як же понесу? — Не бій ся, говорить, мін 
мужу. Я, говорить, пішлю вітрів, щоб пригнали мені кариту і з лошадьш 

і елужабками і з кучерями. Одчинила окошко і киже: Ніде, вітер 

буйний, прижени мені ОТ КОбГО отця кариту буденну з лошадямн і елу- 

жабкам. — Через час-міста стоїть перед крильцои каріта з лвшадянії, 
з елужабками, зо всім. Перекинулась жаба і стала баринею такою, що 

нї здувать, нї згадать, разві у казці казать, убраною, хорошою* Посі¬ 

дали обоє у коляску : Поганяйте до короля у дворець, прямо до криль¬ 

ця! кучерям загадує* - Як поїхали «оближе, коннати трусять ся у ко¬ 

роля у дворцї; вибігає король, усї гості, емотрятц біжить коляска та¬ 

кая, що не видав вже ніхто із рода такої коляски ловкої; кучері іюу- 

бирані такі і служанки, що иельзя на них і виглянуть, Що воно таке 

біасить, не узнав ніхто, і з роду не видав. Король вискочив, очиняє 

окно, виходить, сни і каже* Ненугаіїтесь, батюшко, то, каже, моя жаба 

повзеть, — Посідали, давай нить, гулять* І кутають, не кутають, а усе 
на жабу глядять, що се поділилось, Сирашивиють, що се за бариня? 

То, кажуть, нашого королевича жаба. Водку ш>ть, що вона петц що не 

нєть, в рукав виливає собі, Говядииу, кісточки у рукав другий. Сидить 

царівна, сіотрнть на невістку і що не донєть, у рукав посилає, а у 
другий кісточки* Погуляли, потіли, вийшли на нлощадь у прохолоду, 

у прохідку і так гулять* Загадав король музиці іграть, Пішли, нляшуть 
другії бариш нї, та і баринь Дійшло до жаби, жабі над о пляеать* ІПшла 

жаба писать* Як махне рукавні правим, що водку зливала, стало озеро 
больше* Лївою як махне, стала разиая птиця иа озері плавать* Подхва- 

чввають за руку царівну, иляшеть опять. Як махне вона рукою тією, 
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що водку вдЮала, очи заливала уоїяі баришшім; утирають ця, стоять 

і говорять: Що таке вона дїйае? — Як майє рукавом там, що кіс¬ 

точки - тому пробила іцоку, тому лоб, а тому око вибила кісточками. 

Тут жаби чий чоловік, корон ько, побіг до долу і думає, як бц пробити, 

щоб вона осталась такою баринею? Положив жабячий тулуп на огонь, 
та і спалив, Возвернув ся до батюшки во аварець, Сіотрпть — нема 
його жони; штаб других: Де моя жаба? — Не видали її, вежа її, нема 

жаби, нема вї коляски, нї кучереи, усе убрало ся. Прийшов доіой, по¬ 

жив еуток трос, воавращаєть са до батька: Що мені робить, батюшка, 

мепе жаба оросила? - Щож, каже, ти зробив? — Я. каже, тулуп спа¬ 

лив, — Булоб не палить. Ступай шукать, може де і найдеш. — Як 

взяв шукать, де не ходив, де не ходив, влїз у дїс большои, ЦаГішов 
хатку па курячій ножцї. Гукає па хатку: Хатко, хатко, обернись до 
мене передом! — Хатка обернулась до його передом. Отчшшє хату, 

У хаті бабка. Здраствуйте, бабко, — Здраствуй, синок. Чн по водї, 
чи неволі ходиш? - Добрий молодець, бабко, нїкогда не ходить по 

неволі, а усе по полі, — За чим же ходиш? — Жени своєї шукаю, баб¬ 

ко; була у мене жаба, да убралась, так я шукаю. — Що ж же ти 

їй зробив? — Тулуп її на огні спалив, щоб була такою всвгда бариш* 

нею як була. — А вона, каже, у мене от дихає. Вона прилетить, 

каже, накупать, ляже отдйхать. так я тебе до неї припущу; держи 
тілько арійко, щоб попа не вирвала сн, — Бабка його спрягала. — 

Прилітає вона, нокушала, могла отдихать на кровать. Чує бабка, що 
нона заснула, виводить його до неї. Розкутав він її, до себе п рішати із, 

.держить. ІІрикпдаеть ся воші разити гадами. Сну гав ся він, пустив. 
Вирвалась вона і убрала ся. Пішов він опити. Прийшов у другий лїе, 

за триста верст от сего міста. Найшов у лісу хатку на курячій вожіїї* 

Хатко, хатко, вернись до мене передом, — Хатка обернулась до иего 
передом. Уходить у хату таї бабка. — Здрастуйте, бабко! — 

Здраствуй, сішок! Чи но волі, чи по неволі ходиш? — Нїкогда добрий 

молодець но неволї не ходить, а все по волі. — Чого шукаєш, чи еча* 

етя, чи долі? — Шукаю я, бабко, своєї жени, жаби. — Череп що 

вона тебе броопла ? — Я ЇЙ, каже, тулуп спалив на огпп. Вона, 
каже, у мене отдихає, квартирує; за пїв часи буде у мене дома, — 

Взяла Його, еирлтала у коїв ату. Прилітає вона за пін часи міста. По¬ 

купала, легла спать. Приводить бабка і каже: Не тії ся, чим не 
буде перекидать ся, не бій ся, не пускай своїх рук. — У хвати в він її 

у свої руки. Як стала вона перекидати ся ішірем рашим : вовком — 

держить, медведеї держить,левом перекинулась, давай кусать за руки 
випустив, злякав ел. Тепер дала бабка покутять і пішов] він опять 

собі. — Іди, каже, за триста верстов у дїс, там вона буде у моєї тре* 
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тьої сестри. — Пішов він за триста верстов і входить осять у ліс* 
Найшов хатку на курячій пожцї. — Хатко, обернись до мене передом! 

— Обернулась хатка. Входить у хату. Здраствуйте, бабко ! — Здра- 
ствуії, синок. Чи но волі, чи по неволі ходиш? — Ні, добрий моло¬ 

дець нїкогда но неволі не ходить, усе но волі. — Чого ти шукаєш? 

— Жени, жаби. — Черва що вона тебе броеила? — Через то, що н ій 
Тулуп спалив. — Вона, каже, через час міста буде сюда до мене. Вот 
н еярячу тебе, вона ирнлетагь, лрокушає, ляже на ліжку отдихать, 

тої'да я приведу тебе до неї. — Прилетіла, «окутала, лежить ся спать 
на кровать. Виводить бабка його до неї. Сютрнж, каже, не бійсь; 
Як сей раз вирветь ся, до віку тобі ие видать. Буде кусать тебе за 
морду, за руки — ти держи одно. — Повела до діжка. Він її обхва¬ 

тив, взяв у руки і приспав. Стали вона перекидать ця у сім, ній її дер¬ 
жить. Щоки понаривали, руки, кров біжіть, а піп держіть. Перекину¬ 

лась нона у кінці баришнею такою, що нї думать, нї згадать, разві 
у казці казать. — Нема, каже, у вас бибко, лікарств, щоб згоїть 
мого мужа?. — Бабка найшла лїкарства, копа обмазала усе. Яке було 
лице, руки, таке і стало; того ие знать, що було покусано. Тогди роз- 
иращаеть ця з бабкою, бере спою жену за руку, іде доиой. — 

Питає: Далеко, каже, доиой? - Девять еот, каже, верст. — Тик, як 
же так і підем. У мене* каже, денег нема нанімать лошадей* Я, каже, 
не привикла ходить шов, треба лошадьми їхать. Гука на вітер: Буй¬ 

ний вітер, піди до юєго отца ї дозьми коляску буденную, щоб нас під¬ 

везти до дому. — Тут сенчае коляска; та самая, шеетерко лошадей 
і кучері і служабки; за три часи дома стали 1 віп три годи її шукав. 
Почув батько, що спи приїхав в же лою. Ізрити ідуть і батько до 
Його у дім. Найшов, сип, жену? — Слава Богу, батюшка, найшов. — 
Що, говорить, тепер невістко, не будеш в жабиний тулун ховать ся? 
— Нї, не буду, яка єсть, така і буду. — На тої основанії о стали ся, 
хліб жують, постолом добро возять. 

Паралелі : Аоаиасьевт,, Народ, рус. екаші, 181)7. Т. 11. От. 
154—102; Ч. 150. — Спіши, КіМег- цім) НаизшагсЬеп. Т. І, От, 
Л07-ЗИ). Ч 68 Т. III. От. 109-111. ^ Рудченко, Народ, южнорус. 
сказки. Т. П. Ст. 99-106. Ч. 28. — Оіігіекі, Ваіагг роїзкі* Т. І. 
Ст. о8-75. Ч. 3. - 

12. Царевичі лебедї. 

Був собі цар і дарував він з своєю женою. І було у їх 12 сипів 
лебедів. І знов даваготнїла цариця. І нрнсівв ея соя, що упала зоря 
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ші його палати і осіяла усї його палати і увесь двір. Він і хвалить ця 
но утру жеиї, що спив ея сов, упала зоря я небес у палати І осіяла 
усї палати. Так, як дасть Ііог, говорить, що тн доч родиш, так я сипів 
своїх погублю, а дочері своїй царство вручу. — Який ти будеш отець, 
що ти своє чадо будеш губить ? Хоч дочері тн своє царство І одітиеш, 

а своїх синів це губп! — Ні, каже, не ти старша, а я; так його слова 
ие перемінять! Як н сказав, так так І буть. 

Столярів позвав, дошки їм оддав і загадав робить 12 гробиків для 
синів Для своїх. Поробили і поставляли рядом у якійсь темниці і там 
їх запер, що як родить цариця доч, так щоб і синів там заперти 
у гробках. 

Пішла цариця у прохідку з сином, з самий мбившим, у сад. 1 зона 
смутна. Він і спрашує: Чого ви, мамко, смутні ? — Я, каже, сшіок, 

от того смутна, що хоч я і скажу, так ти мовну горю ае поможеш. — 

Поможу, не поможу, а скажіть, мамко! — Вот говорить, сивок, що 
отець ваш безумний видумав, що хоче вас погубить. Як я рожу доч, так 
вік вас иогубять. -- Отой синок Іваиька, самий иеиьшнй, зараз чіірпааав 
ся братам, що отак і отак, иаш отець хоче нас погубить, як мать ро¬ 

дять доч, а нашу сестричку, Так ми уберемось з свойого царства. 
Сиросились вони у мамки у який край тікать? — Вона й каже: Ідіть 
з города і у ліву руку повертайте, там буде ліс видать. Вп у ліс по¬ 

вершіте, ідіть у ліс, і там собі живіть. Тепер зима, так у полі ви по¬ 

мрете, а у лісі, може, будете жить; я буду у Бога ироспть, щоб Бог 
вас обогрівав і огника вам посилав. І там у лісу ви поживете місяці, 
міста І там я дуб-купіка і злізете на його І оберяетесь па своє цар¬ 

ство. Бжели я рожу сина, то знамено віікинеть ця біле, то ступайте тоді 
домой, а ежелп я рожу доч, то зиамено буде красио, тоді убігайтесь 
ще далі у ліс, а те місто кидайте. 

Вони ночю і убрали ся. Мамка дала їм харчів; вони і пішли 
у тон лїс. Йшли довго-не довго, дійшли до середини лїса, роагребли 
листя аж до землі, зробили собі точок і стали собі жить. І у їх єсть 
підстолетики і воип ходють собі ио лісу, стріляють, а иочю улазять 
собі у лист, да там собі і сплять. І пробули вони там ЗО днів. Тепер 
і кажуть: Мамка нам говорила, що як трийцять днів вийде, так щоб 
злізти на дуба, иа кушку, на самий верх і носмотріть. — Ось і злі* і гля¬ 

нув па своє каретно, коли звамеио красне тик і горить, ііельзн і со- 

глянуть. Зліз і каже: Тепер, брати, давайте тікать далі Мамка гово¬ 

рила, що пас будуть шукать! — Пішли вони далі, ще їію.іп тим лісом 
днів десять. Прийшли, аж хатка стоїть. Воші у ту хатку, а там нікого 
нема, сама хатка, порожня. Воші вій шли і стали там жить, — Ну, 
глива Богу! Бог длн нам хатку; то наша мамка упросила у Бога. Ну, 
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І давай воші у тій хатцї жить, а самий меншай Іванька, той пече, ва¬ 
рить їм кушаня. Коріиячко копають, коріиячко їдять, мяеце Іваиька 
жарить, а ті ходютц та стріляють, та песть, і прожали вони у тій 
хатці 10 літ, 

Доч у того царя росте; і ви діла вона, що мамка ночю стоїть на 
колінках, Богу полить цяг і ви діла вона і рай, і два, і три, і пита вона 
манки: Чого ви що иочп Богу молитесь, на коліна становитесь? Я вас 
шідїла разів а иять. — Вона каже: Я так звикла, я так що ночі. — 

Нї, каже, ирнзнайтееь. Може ви про віщо уюлаєте Бога? — Що, ка~ 

ЖО, ДОЧ МОЯ! БуЛО у Мене 12 СШІІВ ЛебеДЇВ І ОТеЦЬ ТВІЙ беЗуїНИІЇ СКа- 

зав: „Щ«> як родиш ти доч, то я синів своїх погублю, а царство до- 

пері вручу. Так вони вийшли. — Гаразд, що ви, матко, сказали; так 
я піду своїх братів ськать, я їх найду. — Ні, доч моя, твої брати 
піниш, може їх нема і на сьвїтї, то і тебе не буде па сьвітї. — На який 
вони путь у пер виїі раз? — Вони пішли у лїс, у пер вий раз, так може 
їх звірі лютії поїли, а може померзли, чи з голоду померли 1 — Я піду 
їх ськать. Не кажіть таткова, а я уберусь сей час ночю І — Як же ти. 
дочко, своїх братів пізнаєш, ти ж їх не знаєш! А ось я тобі дам 12 

рубашечок І як найдеш, що признають ця до рубашечок, що оце моя, 
а оце моя, то ото твої і братїкн; цілуй їх і милуй. 

Дочка вислухала, узяла рубашкн, склала у корашточку і убралась 
по тій дорозї, про якую мамка сказала, і вішка вона у лїс і пішла лі¬ 

сом скрізь, 4і шда еуток троє, чи четверо і найшла точок коло дуба, коло 
кутки. Там вона оддихпула да і каже: Тут щось було, та убралось! 
І пішла лісом упить у ход далі. Ішла еуток троє чи четверо упять лі¬ 
сом ; доходить, стоїть хатка; нова до тієї хатки, Ирнближаєть ця, аж 
менший лебедь Іванька понидів, що іде дївушка-красавиця. Вів думає: 
відкіля вона узяла ся? Ось ми живемо літ з десять і не бачили й одної 
душі, а то їде дївуніка-красавиця, що незьзя на її і согляпуть. — 

Вона прийшла, поздрастувалась: Здраствуй І каже. — Здраствуй. До 
ти взялась у 'сьому лїеу, діву піка-краса виші ? — Я ськаю своїх братів. 
— А хтож ти така? — Я, каже, царів иа. — А як же твоє ім'я? — 
Моє імл „Золота Гнізда*. — Ну, підем у нашу комиату. Тут ви оддп- 
хайте. — Увів її у комиату, у свою. Вона держить пдаточок у руках 
із тими рубашечшши; ні йшла і положила на столик, рознизала, там ру- 
башечки поскачу лані. Він спої рить і бачить на комірах номери золоті, 
чи мідпі і каж^; Оо моя 1 — Вона каже: Як твоя р у батечка, то ти 
і єсть знііі браток! - Тоді схватцлись, поцілувались, заплакали собі, 
Деж ті братки ? каже. — Пішли но лїеу на охоту. Ось скоро будуть. 
Де мені тебе схороніть, щоб вони зразу тебе не у виділи. Заховай ся 
отеюдн, за куток І — Вола там і сіла. 
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Уходять иоин. Ну щож, брат, готове кушавв? — Готове, говорить. 
Щож вп, брати, виділи по лісу, що ходили? — Видали новії звірі та¬ 
кі, ідо ще й не видали таких. — Ви по лісу ходили, да не виділи, 
а я у комяатї сидїв вище од вас. — Щож ти видав? Покажи! — 

Покажу. Тодї вона одсувае кушак і здраетвуеть ця до усякого. Поздра- 

ствувала і апов розвязада рубашечки. — Ну, коли ви брати мої, то 
узнавайте свої рубашечки. - У хватили вони усї, затрусились, зраділи; 
оце иоя. а оце моя, кажуть. — Ну, ваші рубашечки, так вп мої бра¬ 

тики. — Стала вони тепер ходить па охоту, а вона із самим младнінм. 

із Іваиькою, готовить кутать братам. Пожила воші із братами місяць, 
чи два: Поскидайте рубашечки, я піду їх помию, бо ви вже їх иемпого 
позапачвували. — Вони иоскндали. вона забрала і пішла до моря мить. 
Припалились до моря і давай їх мить; і як держала у місті усї 12, 
так і упустила; вони і иоплилн аж на дно. Тодї вона схотілась за го¬ 
лову, тоскус і плаче, що братам таке наробила, такії дорогії рубашечки, 
да й упустила. Тоскувала, тоскувала, да пїчого робить, треба іти до 
братів хвалить ця, що рубашечки потеря.іа; і іде вона назад. Іде на 
зустріч бабка; - Здраствун, говорить, царівпа Золота Гнізда! — 

Здрастуй! говорить, бабка! •- Що ви такії хмурнії, такії ідете? — 

Яв же мені' не буть хмурною, як я упустила рубашечки, такії дорогії, 
моїх братів, так оце іду їм хвалить ця, що потер яла. Так я журюсь 
і скорбую. — Не журись, царівпа Золота Гвіада, говорить, се ще но 
журба, а у тебе тілько іде ще до журби. — Як журба, хуже і не буде, 
як я рубашечки упустила у море. — Ш, се не журба, а ото журба, що 
твої брати возвратнли ся лебедями і полетіли у чужії царства. — Чи 
я, бабко, увижу їх па своєму віку, чи ве увпжу? — Як що іздїлавш, 
так у вадиш, а як иї, так не увпдиш. — Так вп мене научіть, щоб мені' 
моїх братиків увпдїть. — Ну ти мені віри пе піймош; а ти іди у ком- 

нату у ту, де ип були з братами і побачиш, що їх нема; тодї підеш 
у праву руку от комиат, там тропочки єсть; иа верстку міста знайдеш 
льох і у тім льоху тобі буде пища: сухарці, коріия і водичка; і поверх 
того льоху кропива большая; і рви ти ту кропиву і обдирай иа її личко 
і плети тодї братикам своїм рубашечки, от иервого до иослїдиього, І 
хто до тебе явить ця, так щоб ти це обзивалась, иокудова рубашок не 
копчиш, тодї тільки і можна тобі обзивать ця. А як рубашечки ви го¬ 
товий!, так вони возвратять ця до іебе і сядуть і ти надівай па їх 
рубашечки і вона стануть людьми, як і були. А так як ти пїжного ио- 
колїия, то та кропива жалкая, вона буде тебе аж до серця центи. А 
ти як що хочеш иидїть братів, то ти плети, а не доплетеш, чи до 
кого обізвеш ся, то твоя робота пропала і ти братиків і не 
унндиш, 

иноґрлфіпнпй заїр щік. т. иї'. Н 
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Вона прийшла, їх нема у комватї; тоді вона вийшла, пішла у пра¬ 

ву руку, де тройська і найшла той льох і на тому льоху кропива боль* 
шан, так як очерет і у тому льоху їй пща: сухарики, коріня і во¬ 

дичка, і не запертий льох так і стоїть. Пройшла вола, покушала су хар¬ 
чи кін, корі нїв, водички панилась і о дд пхать не од дихала, а зараз ухо¬ 

пилась за роботу; рнет обдирає дички і плете рубашку зараз первоіу 
братїку; і та кропива жалить до самого серця, а вола усе роботае; 

хай пече, а нона привикав. І виплела вона шість рубашечок і у тру¬ 

бочку поскачувала і почала сьому плести. 
Поїхав царенко на охоту з своїми охотннкаїп і знайшли вони її 

у лісу, на льоху, там ; там вона сидить ї там собі і своє діло робить. 
Хто побачив, представили царенкові!, що ось такую дївушку прокра- 

спую найшла у лісу. Затрубів у рот і зібрались уй до міста; і при¬ 

ходять до неї. Царенко і каже; Здраствуй прекрасная дївуюка 1 

Вона головою тільки махнула, склоннлаеь і не обзиваєть ця ніяк. — 

Се дї вушка прекрасна, каже царенко до охотників, так німая, должпо 
бить, що не обанваєть ця. Ну, я її возьму домоїі. — І давай її брать до- 

мой* Як став її брать домой, так вона клапяла ся, головою і руками 
оптувалась, так усеж таки він її узяв. Варіть її, робята, тащіть на 
повозку. — Посадили і повезли. Вона узяла з собою оті рубашечкщ що 
поплела і ще узяла окомелок чи жмутик кропиви. Привіз він її у своє 
царство і «представляв її батюшці і мавушцї, що: ось я найшов такую 
дївушку, що нема над неї у всім царстві красавицї. Тільки того 
хважьша, що вона но обзивавть ця, так вона должно німа. Благословіть, 

батюшко, на їй женить ця. — Так вонаж німа? -- Так що, що нїма? 
їй же робить нічого, а я з єю хочу жять, хоч і иїма. - Прзволив 
батько, нони обвінчались, сватьбу одгуляли. Десятого дня як сватьбу 
одгуляли, помер цар старий і присягли новому, паслїдішку. У сього 
царя мати була собі відьма і волошебннця. Вони живуть, а та, що цар 
узяв за жену, робить своє діло і не Обзиіаеть ця иї до кого. І повипі¬ 

кала отая кропива т'їло до самих ліктів, тільки косточкн остались. Ви¬ 
плела вона ще три рубатечки І стало уже давить, і не стало тенор 
того жмутика, що вона набрала. 1 як ночю обіснулп, вона убралась собі 
і пішла у той лїс, аж до того льоху кропиви собі рвать і нарвала снігг 
і звяаала, тут не драла, а на плечі узяла і гайда собі до дому, щобп 
прийти, щоб ніхто і не видав. Як ішла вона назад, увидїла її свекруха 
ув окошко І вндїда, що вона несе сніп чогось, Иоутру повставали 
і представила вона сипони: Се у тебе якась волошебннця, а не жона; 

нот я видїла, як обігнули, що вона унесла сніп чогось у комнати. І н 
її прожени, да оженись, другу восьми, а її погуби, чи прожени з свого 
царства. — Він не слухав, що матка говорить. Вона разів з десять 
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капала, вій і послухав і пре дав її судовії: Судіть, як чпаєте, по за- 
копу. — Давай вони судить; і осудили розікласти посеред полат ко¬ 
стер і ісішвуть її туди і напалить і иохаіі воин та» і ужогие собі. 
1 поклали костер дров і узяли її, впвели туди і вийшло усе царське 
ноколїпє і усї студента і члени і усї повиходили. І спрощує тепер цар : 
їй, ноже, можеш говорить У Я тобою рад і усе мов царство радуеть ця, 
тав ти тільки созвай ся, єжели можеш говорить! — А вона тільки го¬ 

ловою каха, да руками одяахувть ця. 

Узяли, завалили той костер, вивели її до костера, а вона заорала 
ті рубашечки, що плела. Вона виплела усї 12, тільки самому меншому 
одиого рукава ие виплела, Запалили костер, летять лебідї і еїлн кругом 
костора усї. Тепер воші заходять і надіває рубашечку перлому і дру¬ 
гому І усім дванайцятп і обратплись вони людьми і стало 12 богатирів 
лебедів; а 12-му і не доплела рукава, так у його і стала 1 рука, а і 
крило. Вона поручкалась, поцілувалась і давай говорить до братів. Цар 
почув, ЩО вода говорить, він возрадував са дуже, що у неї глас почув. 
Вона обернулась до його і каже; Ти мене губив, а я як би заговорила, • 

то братів своїх поспій вік не видала б. — Що-ж ги єсть, говорить, якого 
цоколіннУ — Я царівна, Золота Гнізда! — Цар возрадував ся, що 
царського роду і імеяа хорошії. Вернулась воші у свій дім і тепер1 за¬ 
казав вій на троє оуток пить, гулять, радувать ця за царицю, за Зо¬ 

лоту і'візду. Малось погубить, а дав Бог, що вона стала говорить. 
А його мать сїйчас убралась з свого царства. Зови у своє царство не 
схотіли іти і як батько отпх лебедів умер, так воші сказали: Що як 
наш отець хотів иас погубить, так ми ие хочем у своє царство. 
І остались на том осповавії і живуть, хліб жують, постолом добро 
возять. 

Паралелі: Огігшп, Кіікіег- шиі ІІагйшагсЬеп. Т. І. От. 220—220. 
Ч. 49. Т. НІ. Ст. 78-32. - Деякі спільні мотиви мався казка з ииь- 
шою у Гріла, ііор. Т. 1. От. 128 — 130, Ч. 25. Паралелі до останньої 
диви: Нтпоґр, Збірник. Т, IV, Ст. 112 — 117. Ч. 21 — 

13. Про двох братів вґорів і про залізну бабу. 

Були собі два брати бїорі. Вовн були стрільці, хороші охотннки, 
І спродали вони усе своє І непе на деньгн, покупили лошадї хороші собі 
і поїхали собі у поле стрілять. Як узяли вовн їхать, сострічають вов¬ 

чицю з вовченятами. А забігав, каже, брате, п на сей бік, а ти на гов 
бік, чв не воєн У — Той став забігать, а вовчиця іі каже: Брати 

4 
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Єґорі, не фінте непе, а возьміте у мене по дитині собі у заслуги. 
Ну, давай, кажуть. Узяли собі по вовку. Повчи ця побігла собі, а вовче¬ 

нята за Єґорами біжать. їхали довго-пе-довго, нострічаготь ведмедку, 
ведмепята. Ноші забігають, стріляють: Чи не убєв ош? — кажуть. 
Вона обзвваеть ця: Ой брати Єґорі, не вбивайте мене, а возьміть собі 
у мене по дптииї, щоб вам услугувать. — Взяли вони но ведмедю, той 
собі, а той собі, а ведмедка потягла собі з осталпмп далі'. Єґорі ідуть, 
а вовченят пара і ведмеинт пара за їли біжить. їхала упять довго-не¬ 

довго, вострічають лева. Забігають сего стрілять. — Кй брати Сґорі, 
не стріляйте мене. Возьміть собі но дитині', щоб вам услугували. — 
Побрались но три штуки і ідуть собі дорогою. Із’їхалл на стовпову до¬ 

рогу і ідуть стовповою дорогою. Доїхали, стоїть дуб больший, високий 
і підпись на тому дубові, що: вам тут, брати Єґорі, різнить ся. Вони 
оба грамотні, посяотрілн, нону шали, тоді розпрощались. Узяли вони 
шовковий красний платок і послали ведмедя, щоб він повісив його у-горі 
на дубі. Той поліз, повісив. Тоді' воші сказали один другому: Як прий¬ 

дем до сего дуба і побачим, що плиток такий, як тепер, то я ще живіш 
а як станс як сажа чорний — то помер. — Розпращались, узяли но 
три штуки : по вовку, по ведмедю і но леву і поїхали собі дорогою. 

Старший як ішов дорогою стовбовою, як пішов собі і віишов у город. 

Тааииьки зустрів кого чи купців, чи міщан, поздоровкавсь. Відкіля 
ти, якого тп царства? — спитали вони у його. От такого, каже. — 

Що се у тебе за охота, що за тобою бігає звір, як собаки? — То, 
каже, моя охота. — У нашому царстві, кажуть городяни, є змій, їсть 
людей. Так яожеб тп його побідив? — Точно, говорить, я йогу його 
побідпть. — Ну так ти ступай сїею дорогою до самого царя. Може ти 
побідити змія? — Вів і поїхав тією дорогою. Шввдче коня підганяє. 

Добігає до города, чує, аж дзвони ревуть, Боже сохраин як. Уїхав вів 
у город, ва обидва боки смотрить. Нема людей, самі хати порожні. 
Проїхав шість верств і не видав і одної душі. Смотрить, коли дід 
ходить коло хати. Забігав він прямо у двор до діда, до того: 

Здраствуіте, дїду! — Здраствуйте, господнії! — На що то, ді¬ 

ду, дзвонить ця у вас так сильно? Скілько я не проїхав, а усе 
дзвонить ця. Се, каже, госігодпв, змій уселив ся у нас у царстві, 
так їеть він людей. Так ось пожертвували йому царівну на пожарене. 
Може Бог пас чи пе помилує після царівни. — Ось, каже, колиб ній 
у лани мої попавсь, то я би показав йому, як царівну їсти! — А ви 
разві можете, господнії, змія побідиті? - А як-же! Я когу.— Просим 
покор но, господи и, до мене у дом, — Зазвав вій його у док. Віишов 
він у дом, повдраствував ся. У дїда єсть і баба. Піди, бабо, сьому 
господину чого-небудь перекусити. — Посадили його за стіл, напили вінця 
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ру мочку-дві. — Ну, каже, проси, бабо, господиня, щоб воші закусували, 
а я вийду на город, подивлюсь, щоби лошадь но одорвалась або-що* — 
Ншіишв дїд, да на свою лошадь, да до царя. Прибігав, прямо у дно- 
рець, до комиат. Пост огрів цар, що він біжить, виходить, на зустріч, 
на крпльцо. Вдраствуй, каже. — Здраствунте, ваше цареькоє сі я те ль¬ 

оти о. — За чиї, діду, ви до меде? — У мене е господня. Господь 
приніс його з якого то царства і говорить, що „я змія погублю", — 

Цар гукнув; Запрягать лошадї у коляску. — Лошадї зараз готові, но- 
запрягали, подихали до крильця, хватають цари і діда і поїхали до 
діда. Вводить тон дід царя у свій дія. — Здраствуії, госиодпн! 

Здраствуйте, ваше царське ештельство! — Якого ти єсть, говорить, 
царства? — Отакого то, оттакого, він сказав, — Можеш ти, побивать, 

госиодпн. змія? — Ногу, говорить, царське ваше ештельство! — 1ІІД- 

хвачув він його у коляску. Привявав він лошаль єною. Куди він, туди 
і охота за їй побігла. Прибігла у дворець* Пере ного цар за руку, веде 
ного у комнати. Ній шов пін, ііоздраетвував ся. Позвав він тоді спою 
доч: Іди сюди, доч. Як тебе, говорить, ГОСПОДНІЇ, звуть? — Я, го¬ 

ворить, єсть (ігор. — Так оцей, каже цар, змія погубить, щоб він тебе 
Не їв, Согласла ти за його за іуж іти? — Каже: Согласна. Хиба 
лучше, щоб змій мене а*їв ? — Дзвони усе ревуть і вона уже на 
смерть убрала, у білому і сама таки як колїикор біла. — Так ось, як 
ти змія погубиш, то оця твоя жепа буде і половину царства тобі отии- 

сую, поки живші, а як помру, то твоє усе. —-Там, наше царське еія- 

тельсіво, пустячій хорошеиького убій те, та моїй охоті дайте покутить 
трохи. — Сей час загадав, сей час убили, оттягдп, ті їдять. — Ну, 

тепер еьвящешінка, сказав, призвіть мені'. —- ТІризвали сьвящеішакп, 

висповідав, запри частіш його, Богу помоливсь, узяв своє ружжб, шаблю, 
охоту свою; Ну, ведіть мене до його нори. Ну, ви ідіть, ваше царське 
оіятельство, і всьо ваше по шпик, дишгу, ця, як я його погублю; а ти, 
царівна, іди зо мною у «істї, щоби ти ви діда, як я його погублю. Той 
твоя смерть була, а то його смерть. — Підводять його до тої нори, 

де він. Підходить він донори, а нора больша; і становить себе і при¬ 

казує: Як голову сюди пояішть, щоб ти його за голову брав і віщу- 
нлюиав, а ті щоб брались із заду. — Той час підходить, що йому царівну 
на пожиренв. Він і гука, що: давайте кеш царівну на ножпреііє 1 Тут 
бґор уже над норою стоїть і оддалеки иричот царській увесь стоїть. 
— Вилазь, говорить, ось царівну тобі па ножпреиє привели І І шагів 
иа шіть царівну на зустріч нори поставили. Ну, піп вплавить з нори 
сен час. 1І0ВЇВ ГОЛОВУ ПСИНОГО, углядів царівну, ШЕШТШ6 став вилазить. 

Як голову з нори новів хорошо, попав його лев за голову своїми ла¬ 

пами добре; тут ведмідь поскакує, вовк надскакує і беруть його. Топ 
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піпіе назад у пору, кричить, а сї цуплять сюди, Видернули його сю- 

;ш па город. Нк нидериули, схвалили, так там і порвали його на клапті* 
>зїш він, склав його у купонну, Покропив сиіртої хорошим ї підпалив; 

і згорів вів і попіл розвіяв. Тоді посідали у коляски і поїхали у цар¬ 
ський до*. Тоді царівна убралась у одежу свою, у саму нерву; Убірл- 

ють -і бґора у царську, у хорошу одежу; Щїзжають новії до церкви 
вінчать ця. Обвінчались, приїхали домой, давай еватьбу гулять, Одгу- 
лялн еватьбу і живуть собі місяць, другий і розговорюють собі з 6еЧ> 
ром річи рдзні. Усї раді і не знають, де його і посадить. Він годуй 
тож свою охоту хорошо, — Ну, говорить, зятько, я у мене десятин 
ТО лїса, хорошого, такого, іцо й неба нР видно, а у тім лісі живо баба 
залізна І не допуски до того лїса ; скілько не допускаю, так усіх лю¬ 

дей побілить; і салдат .посилав пїсколько полків, так усе побиває; так 
я його і отцурав ся. — Ну, говорить, батюшка, еирос не біда; поїду, 
попробую, каже. Хоч бабу убю, хоч баба мене, Підіть, говорить, сьвя- 
щешодка до мене призвіть, повис повідаюсь, аапрнчащуеь Призвали, 

ішішовідавсь, запричащавсь, понращавсь тоді з усіма: Ну. одводьте мене, 
Чн той лїс далеко? — Пї — кажуть, верстов півтораста, — Запріг 
шестерну коней хороших у коляеу, сів бґор. ІІ у, каже, давайте таких, 
щоб знали, як мене до того лїса довезти. — Пішли чоловіка з два, сіли, 
поїхали- Верстов на десять не доїхали до того лїса Оце, каже, той лїс 
і ступайте туди, а ми боїмось блвже приїздить. Чн нам вас дожидать, 

чи їхать доюй? — Ш, мене ие дожидайте; ступайте нагад, — Поїхали 
вони назад, а він пішов із своєю охотою до того лїса. Увійшов у лїс, 

сіп отдихнуть. — Ну, сютрітц каже, раблта, як набіжить залізна баба, 

то щоб ви брались, щоб ви її нобідилп. — Отдпхнув, пішов собі у ліс 
Дорожкою. Як узяв собі іти, верстов нять-шість ішов. Слухає: лист єн- 
ттлеть ця, земля трусить ця. То, говорить, баба залізші біжить. Ну,- 

смотріть, раблта, беріть її добре. Старайтесь! — Добігає баба до їх: 

Ядраствуй! Здраствун, бабка! — Почешу ти, Пґор, із своєю охотою 
паршивою у мій лїс убравсь? — НІ, каже, бабка, се не твій лїс, се 
ліс царський- — Де ти узяв ся, бґор, що кажеш: царський ? Я 7(1 літ 
живу, то мій ліс, а ти говориш, царський. На, говорить, закури мені 
трубку! — Взяла і броенла до їх люльку; Взяли вони, огню викресали, 

закурили їй трубку. — Ну, подавай лев, да емотрн, щоб воші тебе не 
ударила, — Розкурив і подає лев їй трубку; вона достає, та не за трубку, 
а як свисне долонею лева, так лев і полетів собі шагів десять. Упав 
і не струснувсь і лема в йому духу, А ті як стояли, то так і стоять 
собі не живі, і бґор і ведмідь і вовк. Тоді бабка поїхала на своє місто. 
Оцей бґор у бі ривсь у лїс баби н об і ждать, а Другий бґор убіравсь до 
дуба, чи прат живий? Прибігає до дуба, гляне, а як сажа илаток. 
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Умивсь собі слезами хорошо, утерсь, давай тією дорогою їхать, що брат 
їхав, лошадю на весь опор, Нраїзжає у дворшіь, прямо до того царя. 
Охота однакова І вони однакові і одежа і усе чисто однаково, так, що 
вони його не узнали; думає цар, що зятько, а царівна думав, що муж. 
Вибігла царівна, вибіг цар на зустріч, — А що, говорить, санок бґор, 
бабку побідит чи ц|? — Нї, каже, коло тієї бабки не так надо сти¬ 

рать ця! одказує він; і догадавсь, що ного брата побіднла баба. — ' 

Війшліц давай пить, гулять. Пожили тнжияку і ложить ця 6/ор спать 
з тією царівною на ід ній кроватї. Так вона каже, як би з мужем гріх 
сотворить, а він каже: — Недьая мані гріха творить, а як бабку по¬ 

гублю, то тоді, — Прожив тиждень, посилає за сьвящеиником, каже: 
Піду бабку колотить. — Свою охоту годував хорошо, поправляв, Ви¬ 

сповідавсь, запричащавсь, сказав: — Давайте мені таких людей, щоби 
знали, де той ліс, — Запрягли у колясу коней уиять шестеро; еїли ті 
молодці, ІДО і тодї од возили, оці уиять повезли. Підвезли до того міста, 
верстов з 5 не довезли до лїса. Ну, оце тон лїс, що як дні стоїть, а 
ми б лиже боїмось доїздить. Ну, чи вас дожидать, чи не дожидать? 

Ні, не дожидайте, поганяйте домой. — Вони поїхали, а від підходить 
до того лїса. Сів, отднхвув. Каже тепер: Сіотріть, рабята, тут мій брат 
Шор помер і його охота; тут і би поляжете, коли не будете стеречись. 
— Раді старать ся, хозяїд Єґор, усіма силами. — Тоді він перехре¬ 

стивсь і пішов собі лісом. Верстов пять лісом іде. Став лист сипать ся. 
земля движеть ся, бґор говорить: Охота моя, біжить баба ае далеко. 
Сіотріть, щоб стереглись. Тут смерть ваша, да й моя! — Підходить і на¬ 
тикають ця на брата свого біора і на охоту. Перехрестивсь, поцілував 
брага, заплакав: Сіотріть же, робити, оце мій брат номер і оце його 
і охота. Старайтесь, щоби вам Бог поміг бабу звоювать. — Тут добігай 
баби здалека, Здраствуеть ця: Здраствун, каже, Шор! З д рас тнучі, 
бабка! — За чим ти з своєю паршивою охотою убравсь із мій лїс ї - 

Іїї, се не твій лїс, бабка, се лїс царський, — Бот я одному бґорові 
показала, який то лїс царський, покажу і тобі ! Кинула трубку, — Па¬ 
те, майї трубку запаліть І Трубка 25 пудів. Узяли, викресали, запалив 
лон трубку. Подає, а бґор прикопує: Смотри, каже, бережись, щоб по 
достала, а як достане, то тут ми і не встанем; буде як мій брат і його 
охота. — Той подає, та достає баба. Як замахне баба кулаком, а той 
голову на бік, а вона яемпожко і* лошадї похилила голову як зама¬ 
хнулась, а лев її тоді за голову і зірвав її сеіі час із лошадї. Як у хва¬ 
тна в тоді у троїх, як узяли бабу миять: Сіотріть, робята. давіть, а іш 
рвіть! - Миили, тяли, уже з баби мето вибили. — Е, бґор, синок, 
каже баба, що ти а мене хочеш, то тобі і буде, пусти воно тільки, не 
муч, — Каже: Могу пустить, не буду мучить, тілько ти ієні іздїлай 
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— Сказала: Могу дать, тільки пусти мене, не муч. — Пу, нолио му¬ 
чить. — Полягала ного охота, а баба посеред їх лежить. Крикнула 
своїм богатирським голосом на весь ліс: підлітає усяка птиця, гайво¬ 
рони, крики, ноув бабку летять. Питає, бабка, де вода сцілюща і жи¬ 
вуща? — Не знаєм, не знаєм, одвічають, — Перелетіли, крикнула другий 
раз. Другі надлітають. Питає бабка, чи пе аиають такої води сцїлю- 
щої іг живущої ? — Не знаєм, не знаєм, одвічають. — Перелетіли. Летить 
підстрелений кряк. -- Чпж знаєш тн, кряче, сцїлющої і живущої води? 
— Знаю, бабко, я там літ 16 свої діти спложуго. — Садись коло мене, 

каже.* — Сів кряк коло баби. Нема у тебе, сивок бґор, каламарчиків ? — 
Ні, каже, бабко, єсть. — Чи порожні, чи не порожні? Повпиввалп там 
що було. Приказуйте тепер крикові під крило; однії під се крило, 
а одпи під те. — Узяв, попідвязував бґор: Ну, ступай, тепер кряче, каже 
бабка, да представ меиї води. Представиш мені воду, то будеш у мене 
нервим крйком. - Знявсь, полетів той. Прилітає до колодязя, у коло¬ 

дязі перегорожеяо. Звернув одпп колодязь, а там дна колодязі: у одному 
живущая, а у другому сцїлюща. Спустивсь він, побрав з одного кала¬ 

марчик, тоді підлітає да у другий спускаєть ця, набірає з другого ко¬ 
лодязя. Вибравсь, полетів тоді і швпже всіма силами. Црплїта, спуека- 

,єть ця до баби. ІІорозвязував бґор, узяв каламарчики: Пу — я 
тебе, говорять, кряче, вроблю Самим первим кряком. Ступай собі 
на своє місто, а опісля до непе прилетиш. - Крнк убравсь, полетів. 
Іїере (її'ор каламарчики з живущою водою, пі (ходить до брата, пускає 
у рот води певіпожко, раз і в другий І в третій, став неяпожко підій¬ 
мать братовії голову і ще побольше водички, оздоровів зовсім брат; 

ухвалились за руки, поцілувались, сльози покотились у обох; пішли тоді 
з тим каламарем до лева, сцїляє йому голову сцїлющою водою; вона 
вростаєть ця, вій замазує; поки тер, поки казав, вцілив зовсім. Пускає 
в рот тоді живущої води, раз і в другий, в третій; схвачуєть ця лев, - 
погладили по головці; слава Богу. Підходять до ведмедя; дають жи¬ 

вущої води, оживили і ведмедя; до вовка підходять онять, дають вов¬ 
кові! живущої води, ожнвнли і вовка. А ті сидять над бабою. ІІопрахо- 
лили до баби усі тоді: А беріть тепер, каже, бабу да розірвіть ЇЇ 
па клапті, на дрібні! — Розірвали її і поїли. Перуть люльку з 25 пудів 
доиой, шапку 50 пудів золотую, коші бабиного беруть домой. Собра- 

лнсь і ідуть собі до дому. Шапку несуть на коромислі леви у двоїх, 

а люльку несе ведмідь, той піднесе, той піднесе; підходять вони тепер 
домой. у царський дворець. Уандїв цар і його гена, так повилітали 
обоє і вдрастлують. — Здраствуй, синок Єґор — Здраствуй, на наш а. 

Тепер, пішли у коинатн, давай нить, гулять. Попили, погуляли і днву* 
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юті ся на лошадь па ту, на бабину, що пема такої у всїх царствах, 
иреогромная такая і ії ці'ііи ніхто ае може зложать, отсїіі лоніадї. 
І шапка така і трубка така. Шайка золота, а трубки 26 пудів, — Де 
ти узди собі товариша? питав цар. Чи се твій брат, чп товариш? — 

Іаки брат пій рідний, Як бп пе брат, то я би помер. Се брат мене ви¬ 

зволив. от снертп одблагав. — Ну, живуть коїш собі і спать пожать 
ся вони собі поруч; вона не «на, де її ауж. Вона етапе казать, де Її 
муж, воші сьміють ся. Пішла вона до бабки, до ворожкп. — Заворо¬ 

жіть непі, бабко, щоб я свого вужа узнала. їх два брати і їх па лицї 
пе ножна розлічить І — Бабка набрала цузирчпк крові: Принди, каже, 
доноГі і попади: признайтесь, котрий ніж муж. Воші так і зробила, а воші 
сьміють ся. Як ке призвавть ся, котрий ній иуж, так умру. Узяла, легла 
на лапці, руки склала і роздавила на своїх грудях нузирок із кровю. 

— Вій кинувсь до неї: Що тв, дура, ділиш? Смерть собі робиш? — 

Вона хватилась тоді' нону за шию; тоді узяла печатку, прпложнла до 
лоба. Тоді і живуть на том основанії. 'Гай і брат його оставсь. 

Паралелі: До поодиноких мотивів сої казки пор. Огітт, КіпЛег- 
шкі Нацвюйгсіїеп. Т. І. Ст. 278—2?9. Ч. «0. Т. Ш. От. 100—105.— 
Аоавасьеат., Нар. рус. сказкн. 1897. Т. 1. Ст. 211 — 217. Ч. 92. - 
Етноґр. Збірник. Т. VII. Ст. 45 — 48, Ч. 36. 

,14. Притупей-прапорщию. 

Був собі цар, царствував уже спільна лїт, а дітей у його нема. 

1 давай цар і цариця просить у Бога, щоб Бог їв дав чадо. Потім ца¬ 
риця забереннїла і привела собі доч. Охрестили ту дач, понили погу¬ 

ляли. Ну, цар і каже: І якії» ми груш а і, що Бог не дав нам сина, 

а дав нам доч! — Тоді' узяв і зізвав зо всього свого царства зиахорів, 
колдунів і волоаіебвиків. 1 вийшов цар до їх і виніс їм по три стакани 
водки і дав закуски. - Ну, то я дав вам, ребята, водкн для сьнілости. 

Говоріть меш тепер про мою доч. Яка буде у мене доч? Чи вона ви¬ 
росте, чи не виросте? Чп буде з щастям, чи иї? І добра буде, не до¬ 

бра ? Говоріть мені у глаза, пе бійтесь; вав нічого пе буде. — Но- 

смотрілп оті вціхорі І волошебнинн по волошебпих книгах і говорять 
тоді: Ваше царське величество, мн боїмось про вашу доч говорить, щоб 
ви нан голов пе повиймали, — Я говорив вам, що це бійтесь. Говоріть, 

яка вона не буде, щоб я знав, — Вона виросте, ваша доч, вода буде 
красива і хороша і чотирнадцяти літ вона піде у блуд, в нехороший 

15 ктногрлеиіщС мг.іршт. т. їїV. 
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і будуть з її приїздить партрети здіймать і з сього царства і з других 
царств І будете ви терпіть от неї горе і нужду. — Усе? — Усе! — 
Ну, ступайте. — Погодувала її три годи мамка і тоді одвів їй комнату 
і посадив дївку-чорпявку та давай її кормить І обуча письма і язикам. 

І наступило їй 13 літ і вона питає у дівки чорянвкн: Як там иа го¬ 

роді дїєть ця? — Я, каже, вам ие скажу, як там па городі' дїєть ця, 
бо я боюсь твого отця, а нашого царя. Мені прпказ такий! А ось слу¬ 

жебки як принесуть кутать, так приготов письмо і дай служебмии. 

Може батюшка тебе і випустить. — Приготовила лясько : Пустіть непе 
до себе, посмотрю на вас, па матушку. Овій сад носмотрю, а тодї хоч 
напрете меце уиять. — Узяли инеьмо, ирииесяи царю, вій прочитав 
і ожалив ся. Каже він цариця: Пустім нашу дочку, цусть побуде оуткп, 
чи двоє, тоді' упять їі і зачиним. — І паписав вій їй письмо, щоб при¬ 
ходила. ІІрииесла служебка те письмо і привела її к царю. ІІоздраству- 

взлась, поцілувалась із батьком, із матір ю. Позвольте, батюшка і ви 
матушка, иосмотріть у вас у сад, акі цьвіти цвптуть хороші і запахи од 
їх ідуть хорошій? — Носнотрп, каже, іди Із служебками. — Новели її 
служебки у сад. Іде вона лінією первою і ве иапюбуеть ця на цьвіти : 
питає, які оце цьвіти? — Воші розказують, нона рве їх, любує. Сад 
до мори підходить. Обводили вони по саду скрізь і зійшли до моря. 
Дійшли до моря, а па мори стоїть золотий корабчик, що й очима не 
можно зогляиуть І з того корабчика иа сухе дошка лежить і черепятка 
иоуз дошку лежать і пройти двом иельзя, а тільки одному. Ну, стійтеж 
ви тут, а я піду на той корабчик, подивлюсь, а як зайду та платочком 
махну, тодї і ви по одній Ідіть туди. — Вова як пішла, та у корабчик 
увійшла, корабчик одсунув ся геть па глибину, а довікн черепятка як 
були, так у воду і попадали. Зараз волшебннк паруси підпив, корабчик 
і полетів; служабкн тоді кинулись ік царю, біжать, кричать. Повибі¬ 
гали, питають. Отак і так, золотий корабчик був під садом, царівна иа 
корабчик зійшла, вій і полетів собі. Нолво, каже цар, плакать та тос- 

кувать, на то нона рождена. ІІоіськаймо ЇІ, ноже, хто й отіська, а коли 
нї, нехай і так буде. — Вій поробив письма і розіслав їх по свойому 
царству по полках: Хто може мою доч отіськать, так я за того мою 
доч оддаю і своє царство у ручаю йому. І нехай уитер-охвіцерп те пи¬ 

сьмо читають і дать всякому салдату но три кришки водки І по хрань- 
цюському пирогу па закуску, може хто такий І обявить ця, — ІІють 
ту водку усї полки і піхто де обявляєть ця; остаєть ця один полк — 

некрути самі. Попили і у цему полку. Остаєть ця самий задшій не¬ 
крут, підходить той пить, і спрощує у птер-охвіцер: Чи ие можеш ти 
царівну одіскать ? — Впнемо, каже, та тоді і повидомо, — Випив три 
кришіиіи водкп, храньцуеького пирога закусив і каже: Ну, щож, госпо- 
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дні уитер-охвіцер, чи я дослідний некрут, більше пито по буде ПІД¬ 

ХОДИТЬ? — Ш, більше ніхто це буде. — Пожалуйте мені іще З 
кришки винить. — Ранні тобі мало? Три кришки вилупив, гай ще 
іі мало? — Точно, що маю. — Ну вилупи іще, Усьо раніш, вояка 
оетаєть ця. — Вишів ще 3 кришки, укусив пирога, — Ну пожалуйте 
мені ще три кришки, — То щож, ти викупиш усю водку з сього бари¬ 

ла, — Ну, як знаєте, а тоді я вам усю щирую прав.іу скажу, — Ну 
пий, каже унтер-охвіцер, і вже і розсердив ся- — Винив, івТв пиріг. 

— Ну, ще пити иеш ? — Ні, каже, доволі, ло, тепер не хочу* — Ну 
тепер що ти будеш говорить, як вилудив девять кришок? — Вот я, 
говорить, догу царівну одіськать. Пишіть до царя. — Так ти як ви¬ 
лупив а кришок, так ти думаєш і в небес гвіздочки достать, а ие ца¬ 
рівну достать, — То що вилупив, то вилупив, а що говорю, так то я 
достану, я нерівну одіськаю. — Ну той до того, той до того і пишуть, 

що оттакий то некрут, місяць як прнвятнй, може одіскать царівну, Од¬ 
ин су є цар у той полк, щоб варан проставили того некрута; його сеіічас 
і представили. — Здрастуйте, царське иеличсетвої - ЗдраеїВуй, бра¬ 

тець! То ти служивий, що можеш мою доч одіскать? — Точдо так, 
ваше царське величество, я ногу вашу доч одіскать. — Благодарю, бра¬ 
тець; як можеш одіскать, ти тоді будеш непі не служивий, а зятько: 

я тоді' тобі і царство уручу. Як же ти будеш одісківать, суходолом, чи 
водою? — Водою, ваше царське величеетво; вона узята водою, водою 
буду і одісківвть. — Скоро, чи не скоро будеш одісківать ? — Один 
тижндк, говорить, подужаю ще. — Ну, ступай. А чн єсть у тебе день- 

гп? —• Нема, ваше царське величестно. — Ну, на тобі, брат, півтора 
тисячі. Тобі буде да увесь тнжипк. — Як пішов служивий у кабак, так 
не виходив день і иіч і у тижии кончив ті півтора тисячі. Вийшов 
тнжник, підходить же, що цар требув до^себе, а в його нічні і опохмі- 

лить ця. Став шукать, найшов у уголлшку двугривеник, узяв, оиохмі- 
лив ся. Підходить до царя: ЗдраствуІте ваше царське велнчество! — 
Ну, що? Надумав? — Надумав, ваше царське велнчество. Кораб меиї 
давайте хороший з матросами і щоб 3 пушки було і да три годи води 
і харчів. Дали йому кораб, харчі, води і деиег мілїошв а десяток. 1 на¬ 

ражав цар коинтада за підрядчика иа той кораб, хорошого чоловіка, 
щоб порядкував. Нарядили, одаолебствували, ось уже їм і виражать ця. 
Иу, і сказав цар г Вудь ти у непе притупей-праоорщик; сей чинок я 
тобі жалую. — Ви садовите коиитапа иа кораб, так треба, щоб він 
мною но порядкував, а робив, що* я скажу. Так вп йому так і прока¬ 
жіть. — 1 сказав цар попитану: Ну, емотрпж ти, щоб ти притупей- 

прапорщика слухав. Се я тобі прикіш ю ! — Зішлись вони І доїхали 
у путь-дорогу. 



Нк узяли їхать, два годи їхали. Доїажаютц на мори оетров боль- 

ший, деревом нарощений* Під'їхав він, скільки можна було, тоді кораб 
заякорили, а п риту пей-п рано р щік сів па дехку лодку и чотирма матро¬ 

сами, а копитану приказує; Ти з соми тут будь* І кільки я не буду, 

хоч пів года, ти тут сиди, мене ожидай! —Увійшли у лїс, ішли лісом* 

обібрали собі містечко, стали оддніать. Птиці разиої у тім яїеї стільки, 

що иельзн і розглянуть. Вони узяли, убили птиці і стадд варить собі 
у котелочку суипк. Наварили, покушалн* — Ну, братець, каже приту- 

лей-прапорщик иа салдата, тп тут сади, а ми підем но лісу, чи не 
отіськаею чого небудь. — Пішли вони і ходили до вечора; підходить 
унять па те місто* Тон. що остав ся, птиці набив, су пику зготовив. 
Вони прийшли, сунім; поїли, полягали спать. Виспалась, по завтра кали, 

а тому ириказалп, щоб су пик був на обід, як прийдуть. Пішли по лісу 
верстов пять, чи шість, аж еалдат найшов тропойку протоптану і каже; 
ДритуШй-іграпорщіш, ось я вам тропочку найшов, — Вій пішов, поди¬ 

ви» ся і пішли вони усї тією тронкою* Ішла верству мі сі а, чи півтора 
і найшли доіик. Уходять, нема нікого, а посеред хати котел большой, 

чоловіка на десять, умощений. її оди вились, нікого нема, тільки котелок 
та столик; тоді притуле її-прапорщик піелав одного салдата, за тими, що 
остались* — Нехай, каже, оце буде кіатпра. Тутички будемо і жить. 
— Стали жить тут* Варють собі у тому котїлку у боліли ому, а той м а* 

ленькпй свій поставили у куточку. Покушали, — Ну, смотри братець, 
щоб ти нам наготовив суішку смачненького, а ми підемо но лісу. Пі¬ 
шли по лісу, а той що остав ся, находив ся птицю скубти І су ник ва¬ 

рить ; і зварив вже суддя, як уходить у Ічбочку чоловік. — Здраетвуй, 

служивий! — Здраствуйте! — А що ти брат, тут наварив у сім ко¬ 
телку? — Наварив, каже, робятаї своїм суішку. — Чи можно, щоб ти 
дав мені свого судину попробувать, чи хороший, чи ні ? — Ні, ие дам, 
я наварив для ребят, для своїх, у пропорцій як раз, да вам і оддам ? 

— Ах ти, говорить, падлець; у моїй кімнаті і у моному котелку нава¬ 

рив, да по даси меш суішку попробувать? Узяв тоді той Немал-чоло- 

вік — так навивав ся — отколотив того салдата па всі боки, тоді за¬ 

ходивсь, супу випив половину котелка, говядіпу поїв, тоді ї пішов. Він 
пішов, а той зараз тицї наскуб, води долив і варить собі у друге. До¬ 

варює, коли надходить решта, — Що ти, брат, так оноздав і досі су¬ 

ішку не наварив? — Живіт у мене так болів, що я де міг і суішку 
варить, а ось зараз буде готовий* — Сіли, поїли. Не смашний щось су- 
ник у тебе еегодпь — Зведіть, каже, як живіт болів, так я не міг хо¬ 

рошого зробить, такий уже сей раз удавсь* На другий іевь переночу¬ 

вали. і Іриту цей- прапорщик того салдата узяв, а другого ороси»* Не¬ 
хай, чи не справній кшй ти будеш? — Став той варінь .су пик; еупик 
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готовий. їло Нешл-чоловік. — Що, говорить, солдат, кишать вариш У 
Чи не можно яеиї того сушіку попробувать? — Ні, я прапорний ва¬ 

рю, так коли дам, мало буде моїм ребятая. — Він узяв, того одколо- 
тнв па усї боки, супив випив, говядииу поїв, пішов. Тон води доляв, 
тпцю у казан накидав, давав упять варить. Підходять робята кушать. 
— Готовий сушік? — Готовий, говорить! Попробував прптуней-нра- 

норіцик суну : Ах який певнусини суппк. — 3виніть, у мене живіт бо¬ 

лів, так тим і ве вкуси в 5. — Ііокушали, полягали спать. На третії 
еуткп притупей-іірипорщик і каже; Ну, йдїть ви у лїс, а я сам забо¬ 

жусь суиик варить; нн мене отим аахоруете. — І варить супив, првту- 

ней-прапорщик і коньчпє, оеь уже доварюєть ця. Уходить Непал-чоло¬ 

вік і говорить: Здраствуй! - Здраствуй ! каже. — Що вариш? — Су¬ 
ни к. — Чи иожно попробувать? — Як не можпа! Для милого дружка 
сережка з ушка. Садіть ця, — Набрав у чашку: Ну, кутайте, — С’їда 
Неяал-чолоіпк а а стіл. — Ну, кутайте, каже іірптупей-нрапорщак. — 

Кутайте ви! - І я буду а вами, каже, - Немал-чоловік ку ша є суппк 
і похвалює: Ну, її такого супику і а роду не куаіав. У твоїх робят я 
кушав два рани, так не такий яв оне. — Вишів ту чашку, набирає 
другу, — Кутайте супу, етапе уоїм моїм роби там. — Нема у тебе до 
того супику та ще випивка? піїта Иемал-чоловік. — Нема, каже. Ось 
рад би я вам душею і тїлом, так нема, — Непал-чоловік тоді' по столу 
стук-стук, аж повний став стіл вина і разшіх випивок. Як узяли пить, 
не Немал-чоловік, пв і притупей-праиорщик. Було пляшок з десяток, 

а то тільки дві пляшки не допиті Немал-чоловік поки сидів на огуль¬ 
ні', поки голову не похилив і не заснув. — І Іриту пеп-прапорідик ду¬ 

має, щоб йому іздїлать? Огрівать руку, чи ногу? Тав усьо раніш він 
мене іюбє! Впаяв свою шаблю і апнв голову Непал-чоловіку. Ізинв го¬ 

лову і кинув ся до його, до карні на, а;о у його б і найшов три ключі 
золотій. Тоді узяв, прикрив його, сгав думать: До спх ключів єсть що, 
чи льохи, чи комори, що їх можно одмикать. І давай ходить но тих 
стінах; і давить нн, аж у етїнї дірочка, нк раз для ключика. Поцокав 
одним ключиком, пе уходить; тоді' узяв другий, одімкяув, одчиняють ня 
дверці; уходить, аж кояиага так, що не яожиа і «оглянуть. З тої коа- 
нати апов двері; він оді якії у в їх другим ключиком, а цего третього, ще 
ие впиняй. Уходить, аж знов коапата пуста. Вій одмшеа з еїєї комиш її 
двері третім ключиком, ані там комната золота і сидить іам царівна 
і шиє. Поздраствуван; царівна І пита: Відкіля ви? З якої ни землі'? 

— Каже: Одданої і одданої І — 3 еївї землі' сюда і ворон костей іи; 
занеоеть. - Вірно, говорить, що а тієї зеилї. Ось у мене пнсьмо є. — 

Винїмає І дає письмо від її батька. А у тому письмі написиио: Хто 
тебе одіскає, за того ти і заву ж підеш і тодї і моє дяреїво ваше буде. 
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— Толї вона «хватилась і поцілувала його у голову і у руку і аияла 
свій перстень золотий обручильиий і дала йому.— Ну щож з того, що 
ти мене найшов? Ось Номал-чоловік явить це, так він тебе сейчао ио- 

губить. — Б, каже, вже я з Ііемал-чоловіка голову зняв. — Не може 
буТЬ? _ Ьірио, каже, — Забирайте, що тут дорожше і ставем їхать, 
у нашу землю, у веие тут кораб е. — І стали вони збирать ця і скла¬ 

дать ця, А ті са їдати прийшли і зачали той суп їсти, що недопитій 
і ті дві пляшки вояки, що зостались, винили і зачали вже спорить ся, 

гомін болі.ший завели. То почула царівпа: Що то за гомін, чи пе йде 
Немал чоловік? — Нї, каже, у Непал-чоловіка голов ізията, а то мої 
робити. — Тоді' воші узяли, золото, срібло, де було у сундуках, по¬ 
складали у одно місто у сундучки і тоді' давай золото обдирать од стін, 
де лучче, Віп заходивсь золото обдирать, так зняв свій перстень і по¬ 
ложив «а душко. Забрали усьо і пішли. Слава Богу! ребята, найшли ми 
те, що іскали. — Тоді' всі воан пішли лісом до моря, сїли па лодку 
і поїхали до свого кораба. Убрались у кораб, тодї вони воавеседплись 
і возрадувались, — Слава Богу, що Бог дав вам те, що ми іськали. 
Дав водки стаканчиків по три робятае, сам винив, а царівні дав румку. 

— Ну ударте тепер од радости у барабан і грайте йодную музику, ро¬ 
бити. — Салдатн сеичас заходились іграть по.шую музику і у барабан 
ударили. Водяииї люде голови з води витріщають, дивлять ця, що вони 
таке, що вони а рода ще не чуди; і кит риба і жаба большап, так як 
комора у більший - поверх водії випливав та сидить, та слуха. І звірі 
усякії водяинї. — Царівиї скупалось і каже: Ііритуїіей-прапорщпк, 

уцичтож то, полно грать, бо я сальво скупалась! — Бііі сеичас зага¬ 

дав ребята» з иушок «огрівать иа водяні люде, па звірі, па жаби, на 
кит-рибу. І воно поховалось трохи, як стали з пушок биті.. Тепер со- 

брались їхать, парус підняли, їхать вже пора, як иритуоей прапорщик 
хватив ся, що перстень па лушку, як обдирали, положив. Нона каже: 
Не треба, иущап ві» пропаде. - Нї, каже, не можна, то обручальний 
перстень, не можна. Обождїть, а я піду, — Сів з шістю матросами иа 
лехку лодку і поїхав. Стали доїздить до того лїса, як піднялась силь¬ 
ная погода. І стали воші доїздить до того лїса, а буря така, що і про¬ 
падать. Об каяеяь лодку як ударяло, так усі шість матросів потопило, 
а їїритуней-прапорщик як сп іїв иа носку, так його на сухе викинуло. 
Перехрестив ся, да своє: побіг у тую коннату, схватив перстень і при¬ 

ходить до лодки. Сідає і їде сам. А конитаи, як тільки нритупеи-нра- 
иоришк одрядпв ся з шістю матросами, зараз одрядив ся на море далі 
і тоді сказав ця рівні: До Бога високо, а до царя далеко. Становись 
мені за жену, а нї, то у море на дію. А як прибудем до долу, то кажи, 
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що тебе дістав коивтаи, а притупея-прапорщика я не вядїла і у глаза 
і не знаю* 

Прнтупей-іірапорщик подитшв ся, що кора ба не водно, вернув ся 
упять у лїс. Пішов у ту компату і став шукать їсти, чи не найде чого, 
не нема нічого* Просив і пішов но острові скрізь, куди очи* І ходив 
одинадцять день, не пив, не їв* Иоверпудо на двамяйцяті сутки; як 
увяв ходить, найшов верхи, а а самих верхів нокот аж до землі* землею 
і укрито, а окопіщ при веилї* Дійшов він у гору, аж до верхів до тих. 
Туди зайшов, аж таї труби і рожни дожать* І узяв він трубу у рот 
і давай грать* Нк заграє у трубу, коли лїзе змія старая, повзе черевом 
до його. — Б, п р н ту н е й- її р а п о р щ н к, убирай ся ти відсіля і носко рій 
і не оглядай ся, бо зберуть СЯ І ТІЛЬКИ КОСТОіКН з тебе посмокчуть* — 

І зійшов вій з того покоту і пішов собі дїсозв; їде собі, іде, сяде, по¬ 
сидить, сидня не бере, ляже, полежить, лежня не бере і Бог СЮрти не 
дає* Зігнув ся І іде помаленьку собі* Вийшов із яїсу на площадь — 

площадь простора* зеленая, большая* Дишіть ця, коли іде юиоша, коло- 
доць* — Ну, слава Богу, хоч іде щось за християнин. Підходить до 
його оцей хлопець, вдраствуєть дя: Здраствуіте, ііригупей-прапорщик! 
— Здраствуй, сей од віча* — Ну, иритупеи- прапорщик, ножалуйста до 
мене у гості підем. — Як звете, так підемо! Веде він довго-недовго 
— троетажіїнй дом стоїть. Уводить у доа той, садовить його за стіл ; 

находить хлібу шку житню, кладе на стіл; вшшаїає з шафочки грохвпн- 
чнк з водною, наливає йому румочку маленькую, — Ну, пийте, гово¬ 

рить, щщтуней прапорщик, рулшчку, - Він узяв, випив, урізав він йому 
наїїїеїиьку скибочку хліба, дзв І тоді балакає, розговорює, відкіль 
і дещо. — Дайте мені' їсти попереду, каже, притуней-прапорщік, а то 
я їсти хочу; я би той хлібчик шш і зразу проглинув, тоді і розкажу 
усьо. — Наливає той юноша, його Іванькою зовуть, ще румочку і дає 
закусить більшенько трошки; псиного поговорили, тоді треті дає і тоді 
і каже: Тепер кутайте, скільки душа прииншаеть, я ще хлібчик унесу* 

— Приніс, коку шали* Подякував прнтупеГмірапбрщик Іваиьцї за куша- 
ия, тоді Іваиька кзже: Не богу я тепер а ваші розговорювать, бо мені 
нїкогда: зараз буде мій начальник, ґеиерал* полковник, і він буде тебе 
иавїіать: три тисячі у год жаловавя і тобі хорошо буде, а мені лучче 
буде, бо самому мені тут скушно* Підем тепер на зустріч Генерала-пол¬ 

ковий ка* — Вийшли за верству міста і стали на дорозі, той но той бік 
дороги, а той по той бік* Ідуть, вони честь вбадяли йому, тоді Генерал* 

полковник каже: Ну, сідайте, ребята, па коляску. — Сіли, під'їхали до 
коїиит. Тоді ґеиерял-полковник і спрашуе; Ну, що при тугі ей-прапор¬ 
щик, ти согласеп у мене на год нанять ця ? Бо туди ти, брат, пе по¬ 
падеш куди копитнії твою иевісту повіз; туди ІЗ тисяч верст. — Ну, 
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яе попаду, так це попаду! Согласеи я, значить, наиять ця. — От тобі, 
братець притупей-прапорщик, три тисячі жалояаня у год. Підем тепер 
у чахауеь; яку я зверху московську одежу возьяу, таким чином ти у 
мене І будеш служить. — Пішли у чахауеь, одяіряє і бере одежу верх¬ 
нюю, надїва иа його; надів і поздоровляє Його підполковником. — Слу¬ 

жи-ж ти, брат, у мене, тілько не ходп у гору, у третій отаж, у кок- 
іття. Да не ходи у подкот нижній, а оце два отажі, так ходи, де вгодио. 
Розпорядивсь і прощайте; покинув їх І поїхав. 

Побув притупей прапорщик суток троє. — ІЦож, говорить, то мені 
ириказ, щоб я туди не йшов! Ось Івапька пішов у проходку, дий-ко я 
піду туди! — Пішов туди, аж там труби і рожни; узяв вів рожен і за¬ 

грав. Собпрають ця салдатп вїсколько полків, у хвориенШ одежи, у 
всім.; а притупей-прапорщик гра. Послу шав івапька їм ас, що іграе у 
рог, біжить уеїма спливи, аж спотикаєть ця та біжить: ІЦо ти, вриту- 
пей-праиорщик дїлаеш? Сказано тобі, щоб ти пе ходив у той отаж і не 
трогав нічого; от то.бі наруга буде і тисячі рублів долой. — Івапька 
заморив усьо: пішли ті салдати но містах. Приїздить іенерал-полкошіпк 
упять; от Івапька івдїдав так і так. — Я, говорить, зиаю то усьо. Ну, 
смотрп, притупей прапорщик, щоб ти більше так по дїлав; ось тобі ти¬ 

сяча рублів жаловапя долой. Покинув їх, поїхав. Побули воии троє су¬ 

ток у нить. Пішов Івапька у конюшню, до жеребців. — Що. каже, що 
непі говорив, щоб я не йшов у нижний отаж ? Дай, піду, — Пішов, аж 
там теж саме; рожии. труби. Узяв трубу, як заграв, так набігло звіру 
різного, полків яких-пебудь пІв сотні. Услушав Івапька, що іграе, бі¬ 

жить усіма силами, становить ця, падає. — Що ти надїлав, притупей- 
прапорщик? А ти ще і нІдподковивк! Що ти надїлав упять 'і — За¬ 

мирив; звір пішов но своїх містах. Приїздить упять Генерал полковник 
у треті сутки. Івапька жалуеть ця, що топ падїлав. — Да я, говорить, 
знаю, що він падїлав. Призиває його: Ну, щож? ти у мене не хочеш 
служить; тебе кортить ота невіста, що ти одіскав ? — Точно, кортить, 
ваше внеокоблагородіє, чи там як він його пазнва. — Піди, Іваиька, у 
конюшню, виведи білогривця-старика; иущай вів піде за своєю псвІ- 
стою. — Побіг Іваиька, вивів білогршіця старика із кошоюш, привів до 
крильця, — То я тобі дарую білогрнвця-етарика. Він попередить ко- 

питана твого, він зиа, де ваше царство, — Благодарю вам, ваше висо- 

коблагородіє за старика. Цоклоїщя ся. — Піди, Івапька, у нею кімнату 
і новими шаблю стару. —- Побіг Іваиька і зараз тащигь ту шаблю із 
ножними. - Се я тобі дарую оту шаблю; бува тобі яке нападе ні є буде, 
так сїею шаблею ти повоюєш усе, де що иа тобе яакадеть ця. Вийми, 

посмотри на її 1 — Вій випав, аж вона іржава сильио, тільки і дер¬ 
жить ця. тільки що іржа її не переїла. — ІГа шабля, каже, притупей- 
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прапорщик і одного чоловіка пе зарубав; вона не годить ця, — А 
сядь па твого коня, я а біло гри в ця, та попробуй отієї шашки; ось лїс 
стоїть, як дим, так ти по тому лісу поїдь, та попробуй, як вона не го¬ 

дить ця* — Як сів, та сказав: Вези меле, коню мій, у топ ліс! — 

так па півтора часа вже і в лісі, а тут дуґшкн у два і у три обііі- 
мща стоять. Як прибіг, як махнув навхрест шишкою, за 12 верет ду¬ 
ба кп так і вилягли густо уеї. Тоді він із логаадю назад прибіг і дя¬ 

кує і'енерал-полковнику за шашку: То шашка хороша. Пожалуйте мені 
ще, говорить, сотеньку чи дві, денежок, ваше вясокоблагородіє. Дорога 
больша, у мене нема і копійки. — Побіжи, Івакька, у старую коми ату, 
там котелок старий висить. — І валька полетів і несе котелок, — Дарую 
тобі тон котелок* Узяв Иритупей-прапорщнк, витрусив одну калиту старень¬ 
кую і говорить: Тут у калиті у угод очку одна копієчка старенька, ваше шг- 
сокоблагородів, — Уброеь, говорить, у трясоїшлник, бо се не котелок, 
а трясовплннк : скільки будеш трясти, стільки і буде сипать ця. Ну, 
ступай же і як у тебе ота левїста, що ти одіскав, буде жеиою, то не 
кажи їй правди, не признавай ся, що у тебе є хорошоє, а що но хо¬ 
рошеє ; щоб тільки ти впав сам, А як скажеш, та до мене ти при¬ 

будеш, так я загадую, щоб тебе з двору мого гривною мітлою вимели. 
З тим прощай І 

Попрощались і гайда: поніс його, кінь білогривець. За семеро еу- 
ток притаскав його у той самий город, до того самого царя. Приїхав 
на костяний двір, тіняв собі кватнрю, коашатп самії нервії, яошадь по¬ 
ставив на конюшню, наняв конюха до лошадї і сказав нить-їстп лошадї, 
що игодно, то нехай і їсть; тоді позвав хозяїна у свою коянату. — 

Пу, господші хознїп, ‘ви знаєте оту історію, що притунеїі-прапорщик 
поїхав царівну іськать, так чи він прибув, чи иї? — Щ, ще пе при¬ 
був, — Ну так, як прибуде, ви мені обявпте. — Я обпилю, як при¬ 

буде, бо я почую* — І сидить у тих компатах притуней-ирапорщик 
дванайцятеро суток; і вийшло 12-ро суток і позвав повара і каже: 
Спроси ти у свого хазяїна, чи може він мені обід іадїлать па 50 ти¬ 
сяч па одну душу? - Я скажу хозяїиу, чи може, чи не може, — Пі¬ 

шов, сказав: — Ось спрашув господин, чи можете ви іадїлать обід на 
Г>0 тисяч? — Ізгонори, що можно, а на які су тни? — Пішов, сказав: 
Можна іадїлать, ди на які сутки? — Той сказав от такі і па такі 
сутки, щоб було, — Той одказав, пу і готовлять. Тоді узяв і написав па 
дощечці, що у такі І такі суткп одному чоловікова буде обід готов на 
Т»0 тисяч. ї проїздить цар я царицею тією красною улицею і дивнть ця, 
що воно таке, за одну душу і 50 тисяч за одпп обід. А він дпвпть ця. 
А як раз того часа, що і кушать сідать скоро. Він узяв і вибіг; 

ЕТКОҐРАФПШій ЗВІГШТК, т. XIV. ІО 
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Здраствуйте, ваше царське веянчеетво. — Здраетвуи, чиновник цідися* 
ковпик, — бо т йому їм д полковницькій чин. — Пожалуйте, ваше цар¬ 

ське велвчество, до мене на куш а не. — Ті здвигнули плечима; не на¬ 

шого царства підполковник і просить на кутане; треба йти. Узяли, 
пішли. Прийшли у комнати, у золоті у такі, то мабуть вія платить за 
одні еуткп тисячу, або дві, — Що, готове куша не? ІІодаобьте. Ту 
зараз поварі один ва одним, те ставляють, те підносять, той те, а той 
се. Ноблагоднрнв цар, ровиращавсь і поїхав. На другі сутки купець 
обявляе підполковнику, ідо кошітаи привіз царівну, а що нрнтупея- 
нрапорщнка не слшшго. — Ну, благодарю хояяш, От і усе.'—* Цар 
і цариця возрадувались, що привезли доч [ вручає цар тому аягьковн 
своє царство. Вінчать ця царівни ч копитаном буде, ось як дождемось 
воскресепя. Цариця і каже на царя : Позвать того підполковника, що 
ми кутали, па сватьбу. — Точно, каже цар, а я запомншь А вжеж 
позвать. 
із других царств царі, королі, принци і з свого царства усї члени, 
равнк Він повдраствував ся, еїв. а вона ряд у вала. А той молодий по¬ 
нятий, у ного чуб аж ни плечі розчесаний, сидить па крузі посеред 
коїшатл, а кругом Його господи сидять. Вона як рядовадась, так дохо¬ 

дить до прнтупей-прапорщика ряди; дає йому руяку; він кланяеть ця: 
Ввольте собі вивить! — Вона вудить ця, трошки нокоштувала, а то 
хотіла доливать. — Нї, каже, випивайте усю. Випила усю, наливи, 
йому дає. Бере він румку із її рук, а вона и угледіла, що перстень па 
руці, ва правій; він випив, а вона крикнула годі три рази: На вдра¬ 

ні я ирптупвй-нранорщнка! А тон копитнії * що па крузі, на золотій 
стульцї сидить, так і в штанин нас.,в; паня тільки одвертають ця од 
ного. Вона давай тоді хвалить ця: — Ие сей мене достав, а сей ота¬ 

ким і таким рабом. — Тоді узяли конятина зараз і у заліза да і за¬ 
перли у темпу до слушного часу, Убрали притуцей-прапорщика у цар¬ 

ську одежу, у саму нерву і у первеж воекресеня, що малось, новели 
У церкву, повінчали і давай сватьбу гулять, Одгулялн сватьбу, А на 
еватьбі був із за чорного моря князь Дадоп, молодий, да такий краси* 

ний, що і па усій сватьбІ такого не було. Одгулялн сватьбу, ров'їха- 
лісь. І присягли тепер мритупей-припорщпкоїш царем; уступив, значить, 
старий цар молодому. 

Пише тепер цариця молоди письмо до того князя до Дадоп а, ви 
чорнеє море. Написала письмо і подала. Прийшло письмо, Дадоп про¬ 
читав і узяв те письмо; і в тому письмі пише вода: Дадоп, я желаю 
твоєю жоною буть. Приїзди і мого мужа погуби і царство мого отця 
розори. — Він одішсав, що буде на такі часи із воїнством. Прийшло 
письмо, вона дала старому батькові прочитать; прочитав, заплакав і пЬ 
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шов у сад, тоекує. Іде назад і зустрів ся із молодим царвм, із зятем. 
— Чого ви, батюшка, такі хмуріші ? — Е, каже, зятькб, зятькбі — 

Коли6 ти знав, яко письмо прийшло от князя Дадона, що моє царство 
прийде розорать, тебе убе, а твою жену возьаш собі за жену* — Вх, 
батюшка, дайте мені полк салдат своїх, я його розорю із ніряі, зовсім. 
— Берн, сипок, скільки угодно полків* — Нї, мепї один полк тільки 
дайте! — Полк салдат вирядив, еїдає на свого коня білогрівця, бере свою 
тдшку і їде, їде і минув полк своїх салдат, побіг уперед* Добігає за 
нять верст на зустріч Дадопу : як добіг, як виляв свою шашку, як мах¬ 

нув, так вепська, що їх було кілька мілїонш, усіх ноіертвив, тільки 
і осталось трійцять чоловіка, да сам Дадон* 1 вернув ся назад і зу¬ 
стрів своє войсько і каже: Вертайтесь, братці, назад, я сам погубив 
Дадонове вепсько- — і вернулось назад його войсько* Дадон і пише 
тепер до її: Допросн ти свого мужа, чим піп такий важний, що ніхто 
його не може повоювать, — І давай вола його доцрошувать; підсипа¬ 
лась до його і каже: Скажіть ієні', чим ви воєнні такі, що вас ніхто 
не повоює ? Як ти мій, а я твоя, ми нікого не боїмось, так признай ся, 

чим ти воєнний? — Я, каже, оцією іржавою шашкою воєнний* — По¬ 
дивилась нова на ту шашку, іржава сильно, погана і днвцть ця: 

І поганеньке яке, каже, а яке воєнне І — Покушали собі і ліг цар мо¬ 
лодий на про ваті, у своїй комиатї, на пддих. Бона тоді иоіанїсїньку підошла 
і пішла із ножен ту шашку і другу іржавельку устромила туди* 1 тоді 
зараз письмо написала і шашку у бумагу увертіла і послала Дадону : 
Іди тепер, не бій ся, тепер погубиш і царство повоюєш. Оце та шашка, 
що він коєними був* — Убрав ся Дадоіі^ ізнов і написав, що ось іду 
із нойськом. Прочитав цар старий оте ішеьмо і ходить собі, журять ця* 

Зоетрічає ного молодий цар: Що ви, батюшка, тоскуєте? — Еі, каже, 
як би ти знав, що я стар і слаб, а Дадон наше, що царство моє ро¬ 
зорить, а тебе убє, а доч мою возьме собі за жену* — Е, батюшко, 

благословіть, я сам поїду і із його і піря розорю: не треба і полка 
салдат, — (Яда на свого коня біяогривця, бере свою шашку І йде 
прямо па зустріч. Іде войсько І Дадон попереду па своїй лошадї бі¬ 
жить* А сей собі біжить до ного* За верству міста не допустив Дадона; 

мазе, не падає Дадон і Його войсько; мах ще раз, не падають* Тоді 
Дадон підскочив і махнув шашкою, так шашка перевернулась і він уда¬ 
ряв; тоді притупей-црапорщик із лошадї покотивсь і ух затяли салдат н 
його у шпн* Узяли у іілїїі, а Дадон розднвпв ся, що царство се лучче, 
пін його не розорав, а став сам тут царствувать і царівну собі за же¬ 
ну узяв, а його самого притупей-прапорщика держить у тем пін до 
слушного часу* Вивели через скільки суток нритунеіі-прапорщика на 
нлощадь і суд вийшов і давай його судить, що йому зробить. Узяли 
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судить і осудили, що його погубить. Був князь старий, літ триста, 

д чужої землі, наївжнщий, Князь сей і каже: Ш, господа, його убить 
нсльзя, він полу чин престол сьвятий, він назначений царем, А у його 
кіль був? іштабть ця той князь, — Був, кажуть* — Ну виведіть його 
коня і увяжіть його до хвоста' і випустіть у чисте поле, його кіль 
його ї убє сам, -— Вивели того коня, його увязалп до хвоста, до кін¬ 
ського і узяли того коня і пустили. Пустили і б ют ь ЙОГО, щоб він біг, 

з він помаленьку іде: Вийшов він з того круга, де його судили, де на¬ 

рада тисяч десять було, тоді скинув його надними ІІОпіал на слину 
і обізвав ся: — Держись мене за гриву руками і зубами, щоб не упав! 
— Тоді підняв ся собі на воздух і полетів, — 

1 у три часа приніс його до того генерал-полковника, де віл його 
дістав, ї сам ґеаерал-полковник як раз тут був. Як кіль заржав, І линька 
вибіг, розвивав його, узяв од хвоста і вводить його у камлати до і'е- 
нерала-иолковиика. Увійшов у хату, здрдствуеть ця і падає па коліна 
і просять ця, — Нї, — нї, мерзавець, я тебе поучав, люб ти не при¬ 
знавав гя своїй же ні, а ти признав ел*,. Вошшж, Хвацька, гривну® 
мітлу, вибий, вимети його з двору і двір замкни, — Вибив його І линька 
мітлою і двір замкнув, І пішов він лїсоя і найшов отой самий иокот, 
ідо і тодї його находив і пішов тим покотом аж у гору, до верхів, 

І взяв ріг у руки і лат кубів рогом* І прибігав лютий звір, — Е, при* 
ту яви-прапорщик, убірай ся, бо тут звірі набіжать лютлї, так з тебе 
і костки посмокчуть, А ти іди го того і'енерала-нолковішка і проси, 
так віл заилувть ця, — Він з того нокоту бігом збіг і побіг упить до 
коїнат, до того Генерала, убіг у коннати, у лап у ноги, просить: По- 

милуйте, ваше високоблагородіє, — Ш3 яритупей-іщаоорщшк, у мене 
слово твердоє, н тобі приказував. І валька, вовьмії гра злую мітлу і ші- 
бий його за двір і двір замкни. — Вимів Іваиька його з двору і двір 
замкнув* Він тоді лісом пішов і знов на той покот зайшов, що був 
той раз, і узяв трубу і затрубія у трубу і новеє жовтобрюха і каДГе: 
— Ей, л риту лей- прапорщик, да ти ще і підполковник! Іди до їеиерал- 
прлковннка і проси, вій зінлуєть ця, а то гад як насуне, так тільки 
твої кости посмокчуть! - Пішов він упить до ґенерал-полконпика, упав 
у ноги, просить : — Милуйте, і милуйте. — Ну, полао, устань, да сядь 
на стульцї. У отав він, еїв на студьцї, Одчнля Ге пера л • пояковяи к 
ишночку і втішає трнзїля: Оце тобі нервов, вїот жбвтое; як прін- 
деть ця тобі що-небудь у перед, так щоб тл його із1 їв, так ти будеш 
знать, лю тобі дїлать. Возьжи ж його, заховай окропе* — Він узяв, 
поблагодарив і наховав* — А друге зїля — еннеє, Прийдеть ця, так 
із'їси тоді у другий раз, тоді знати меш. ідо іадїлать, Він узяв — 

заховав* — А третоє зїля — білоє. Оце, як прийдеш у своє царство. 
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так ій’шй ! Ступай тепер піхов, коня я тобі не дам білогривая. Тоді 
треба було, як давав берегти, а тепер, стукай! — Вій поблагодарин, 
ПОКЛОНИВСЬ і пішов. 

Ішов, довго-не довго, може нів гаду, зайшов на таку звалю, їда 
сашш під, пельзя нї пройти, нї проїхать. Він і йду шш, винив, іюсзио- 
грїв і з’їв жовте зїля і став жовтобрюхом і поліз поверх гаду, так 
і зашеяестїв. Суток троє лїз, иерелш гад. Перевернув ся, зпов став чо¬ 
ловіком, Іде, ішов довго не довго, нів-году упить і дійшов до синього 
моря: небо, да море одно. І здумав він і випни снити цьвіт і із’їв; 
як ізЧв, так і пішов поверх моря. Перейшов море і зайшов т дорогу 
і пішов дорогою стовпового, І ішов довго пе довго, півтора году і лін¬ 

ійок у своє царство, І узяв віті цьвіток білий і став конем і побіг ТОДІ, 
так і полетів. Добігав до того городу, де цар живе і у мі їда на па 
у одного одчинені ворота і кіиь його із жолоба їсть овес, Нін туди 
улетів, того коня прогнав, сам став і їсть. Увидїлп таменьки робочі 
і кажуть, що убігла лошадь і прогнала вашу лошадь і із жолоба їсть 
овес; і така лошадь, що і проглянуть не можно, ми із роду такої не 
видали, — Хазяїн вибіг, лосіотрів і во а раду вав ся. — Се, каже, ло¬ 

шат ь пе о пшона, такої і я із роду пе бачив, — Убіг у сільці, узяв 
недоуздок із своєї лошадї і крадете ця,, щоб надіть недоуздок із за ка¬ 

рати. Кіль увндїв, що хозяїн крадете ця, він сам голову простяг і 
кладе у иедоуздок. Хозяїн тоді над'їв недоуздок, да й каже : — Щож 
тепер робить з тією лошадю ? Треба вести на базар і продать, бо цар 
як увиднть, так одбере даром. — Узяв і веде його на базар. Доводить 
його до баваря, аж сам цар Дадон його зо стрічає. - Здраствуй. міщан, 
каже, — Здраствуйте, ваше царськое величество, — Де ти, братець, та¬ 
кую лошадь узяв, що я і з рода не видав ? — То мені Бог дав, — 

Що? ти продаєш його? Продам, каже. — Що тобі деиег за Його 
дать? — ТрнВцять, говорить, аілїонів. — Не ппого буде; братець? 
— Нї, не много; то кінь пе оцінений І - Заплатив і поведи того ко*я 
жал дари, що були коло царя, на колишню, а вій сам пішов хвалить ця 
їй: Іди, душенька, носютріть, якою я коня любимого купив, такого, 
що ти і з роду не ви діла. І пішла вона із иим. Поеяотріла і говорить: 

Се не кінь, а се твоя смерть; се мій перини муж, прптуней-прапорщик. 
Виведіть його у стен і иривлжіть його до стовпа І ударте у його Із 
пушок, рознесіть його, тоді складайте ного І запаліть і попіл розвійте 1 
— Відтіля ВОШІ ідуть, а сама старша ел у жабка, що у горницях ряду* - 
туди, та нахилила голову до гриви і стала плакать: Копю мій, шипіти 
уродливий, та хороший, не оцінений, їло і у всіх сьвітах над тебе пема 
такого коня, а тебе будуть сей час у степ виводить, прилизувать до 
стовпа і розстріляють! — Кінь І видать, що нема нікого, кролі тієї 
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^служабки, у копюшнї і каже: Олужабка, спаси меле, я тебе штату за 
жену; — я — иервий цар, притупив-'прапорщик. Як вести муть мене 
у стел, так ти попросись у царя, щоб тебе одпустили подавить ця на 
диво, що як коня будуть стрелять. Як підеш, там як стануть стрелять, 
то тобі у х варту х упаде а моєї голови ну б, І ти сейчае їди тоді і по¬ 

сади ТОЙ зуб під углої біля комнат і як виросте яблоня і будуть ру¬ 
бать, то щоб ти там стояла, і тоді упаде тобі у баш мачок щепо яка. Ти 
її і однесеш на море і укинеш; — Він розказав, тут уже і ведуть його 
у егеп. Нова, однросшіаеь і так усе зробила, як кінь сказав. Зараз 
пішли, зуб понесла і іюс&янла, як їй сказано. Виходить цар но утру, 
як виспав ся, аж яблунька стоїть, тім аж па землі, яблочко золоте, 
яблочко срібне- Він вирвав, хотів укусить: Нї, каже, не буду кусать; 
піду до жени, похвалюсь. — Лсхвалив ся, вийшла, посмотріла» Вона 
І говорить: Се не яблуня, се пріпупеїі-прапорщик, се мій первин муж! 
Сейчае її «рубать, виконать, корі нічко понатягать, порубать, скласти, 
підпалить і попіл розвіять, — Стали рубить, та олужабка тут уже; 

нерва трісочка їй у башіачок упала; воші її однесла і у море укинула, 
І став селени ик, головка золота, нірячко еребпое і красное, — вена- 

дивний седевннк. Тую яблоньку кончпли і от но утру, цар внсіша ся, 
іде із ружжом, а олужабка ходила но воду, воду несе, зопріла царя 
і говоріть; — Таї тицй е ненадивна красива, біля купальні, біля ва¬ 

шої! — Він нрибіг туди і точно тиця така красива, ідо скільки не 
дивись, так і не надіївиїіі ся. - Вій націляють ця стрілять, а таця 
і не тікає, у одному місті сидить у воді, з краю. Ну, не пащ бить тої 
тццї, каже; я і так рукави піймаю: вона плохая, — 1 став крастися, 
а шабля тая іржавая у Його висить через плече: Скину я тую шаблю, 

бо вона ієні мішає — Скинув, положив коло ружжа і шаблю; і вбрав 
у волу цеіішжко і лапає рукою, так не вдержить, воно слизьке. Як 
узяв ного манить, що стало уже у х о ля ви води набирать ця: тоді вій 
узяв, да лои-лои крильцями, да на берег, ударив ся — став чоловіком 
і узяв за шаблю: А виходь тепер. Дадои князь! Чв будемо бить ця, 
чи озуємо мирить ця? — К, пожалує ти, дайте мені живота, я ще чо¬ 

ловік молодий; се ваша жени меде так підвела, що я вас погубив! — 
Вибрав і зараз стяв на колія кц перед їм, просять ця. — Як ти князь 
розумний, то хиба не найшов би собі жени, а брав мою волошебиицю? 

І її узяв собі за жену і мене погубив. — Він шаблю ішняв із кожен, 
ударив, так. голова і полетіла : Ти мене не жалував і я тебе не пожа¬ 

лію. — Тепер іде до комнат, коли вона із окошка дпвнть ця і бачить, 
що іде; нона Його «разу не узнала, думала, що Дадон. — Чи піймали? 

каже, чи убили ? — І її, каще, ас піймали, не убили, ти ця хитрі є от 
вас. — Вона тоді на коліна: Жалуй і милуй, муж, мене! — На що 
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таку волошеопнцго жалувать, або милувать? Зараз шаблю виляв, так 
голова і а летіла. Уходить у номпати, иоздраотиуаав ся; Здрастуйте, 

каже — Здраствуйтеі — Служебки! Признавайтесь, котра спасла мене 
од сперта? — Одна на одну давить ця, не знають. ■ Котрі? Гово¬ 
ріть ! - Я, каже. — Вій тоді узяв її, поцілував: Ну, благодарю, що 
спасла; будь ти моєю жоною! — А вона як вийшла з комнат, так як 
у воду упала; хто впав де і ділась. Ськають, вїде не одІоькашть. Він 
уже аж яадосадував. І не було її троє суток. Явилась вона четвертих 
еуток. — Де ви були? і! за вами скучив, аж аадосадунав. — По¬ 

чому ви за мною досадуєте ? Як же? Тпж моя же на! — Нї, я не 
хочу женою буть вам, а я нам жену найшла, не себе, царівну крлішвя- 
пого царства, красива така, що нельвя і соглянуть. От я вам найшла 
за жену. — Гдї ж вона єсть? — У аміл, у куцїя; вона служить йому 
за жену. Як ви воїн, то можете її одобрать собі аа жену. — Ну, по¬ 

вені ти мене ік йому, я не знаю, де він, — Сей час я вас поведу! — 
Узяла і новела ного лісами зеленіші і лугами. Впїпшш па ялощадь 
у лісу, на простору, коли куцїй іде па зустріч ного і веде царівну за 
руку і оддасть, кланяеть ця. на коліна паде: тільки мене не губіть! 
І не буде над вами воїна у всі* царстві, тільки ви будете, та я буду! 
— А царівна сказала: Коли ви мене берете за жену, то ви ното по¬ 

губіть. бо вів вас погубвть, а мене упить возьие ва жену. — Тоді він 
посік його, порубав і попіл із ного розвіяв. Привів і живе я тою ца¬ 
рівною і пита: Чи є старий цар і цариця, чи він їх погубив? — Ка¬ 
жуть, що є, заперті нони у темниці і їм дають по кружці води і по 
кусочку хлібця. їх заперла ще доч їх, як за Дахова князя виходила. 

— Так воно і справдилось, що від тої дочки горе і нужда їм буде. 
Пін їх одіскав, випустив і узяв до себе, у свої комнати. Там впни ці¬ 

лували його у ноги і у руна. Він у спрї комнати їх взяв і вони жи¬ 
вуть у місті на том оеиуванпї, хліб жують І постолом добро 
возять. 

Паралелі: У сїй казці приходить цілий ряд мотивів, що стано¬ 
влять окремі каски, нр. як герой відбивав нір на ну царівну та як її 
хватає знов ішьщнй, за що герой опісля мусить мстити ся: як жінці 
не треба ніколи правда казати; як герой переміняється в ріжні істоти, 
живі й неживі, І нн. До останнього мотиву иор. Етноґр. Збірник. Т. 
IV. Ст. 129-132. Ч. 25. — Т. ЛІ. Ст. 155-163. Ч. 12—14. - В. 
А. Клоустон. Народні кавки та вигадки. Ст, 106—147, — 
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15. Камнянка-голова. 

Був собі купець, а у його була доч, да прижили собі дитину, 
да попросила тоді робочого, щоб запріг кобилицю у віз. Тоді нона 
узяла ребііоика, сіла і повезла у чистий степ. Узяла, броснли у степу, 
і нарекла йому імя: Нудь, каже, ти лій синок, Камиянка-Голова. - 

Тоді' і поїхала домой, а лошоиок остав ся коло ребііоика. Приїхала нона 
домом. Дитина росте собі і лошоиок росте. Пожили собі по більше 
міста, як місяць один. Сідав ній иа того лоиюика, • прокотувавть ця со¬ 
бі. Дввить ця, коли біжить заяць; він тоді па лошонка, та за зайцем. 

'Заяць усе біжить, а вій за ним. І і отц бігли і добігли до лїеа. Заяць 
у лїс, він і собі у ліс. Коли стоїть дії і обгорожед той дім частоколом, 

Заяць перескочив у той двір. Каввняка-Голова бігай, бітав, найшов во¬ 
рота, коли замкнені. Він узяв, замок одбин і собі у двір убрав ся. 

Підходить за угод, за ті комнати, коли там змія нрпковаиа до дуба. 
У виділи Кимняпку-Голову: Здраствуй, говорить, Камиянка-Голова: не 
бій ся мене, Кампянка-Голова, я тебе не трону, а ти мене от оперти 
отблагай; де то ти узявсь? — За зайцем, говорить, я увігнав ся. — 

Ну, полцо, говорить, тобі зайця шукать, іди до мене, — Прийшов НІН. 

— Піди, говорить, Канияика-Голова до комори до плотової, там по ва¬ 

шому говори, у правую руку, крайня комора, так там на прксііаках ле¬ 
жать гирі, бери гирю і одбий замок. Одібеш замок, уходь у комору. 

Там но вашому, полички у причілку, а на поличках, там барильця ма¬ 
ленькі стоять, нів-еотки; і забирай їх і ступай до мене. — Пін о дбав 
заИок, забрав ті барильця, підходить до змії, до баби*), оддав бабі 
барильця. Подивилась вона ші ті барильця, забрала їх у руки: На, ка¬ 

же, Камиянка-Голова Із оцього барильця випий усьо. — Піп винив. Те¬ 
пер, каже, бери цепи і обламуй коло мене. — Гін руку вилежує но-уа 
неї і так, як заложив, так той цеп і перетер рукою. Обірвав усї цепи 
коло ие'і. Ну, благодарю, каже, Камияика-Голова, ідо ти коло мене 
обірвав цепи. Тоді баба бере оті барильця і отої кав і виливав одна за 
одним. Усї чисто понила. Повела тоді у комшітл Кимпянку-Голову, 
найшла' наїдків, папитків, посадила і Намияику-Голову; наїлись, напи¬ 
лись. Я, каже, Камиянка-Голова, як би не ти, то яб пропала. - 

Хто ж вас, питав Камиянка-Голова, закував до дуба? — Каже: — То 
мій син мене закував. Третій місяць я не ішла, не їла. — Ну, тепер. 

*) По словам оповідача Камиянка-Голова називав змію бабою 
зі страху. 
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Камнянка-Голова, становись за у гол* бо скоро мій сип буде летіть, — 

Ками я яка-Голова за угло» став, носіотрює, коли летить змій, снускавть 
ця на ввалю у двору, Сейчас амін і злапала у еної руки, та як зла¬ 
пала, так і порвала па клапті па дрібні. — Ну, тепер, каже, Каипяши- 
Голова, я вольна. Підем тепер у ковтати, будем ще пить, гулять. — 

Пішли у коїнати опять; првшанувшш Кажиянку-Голову зіїя; наїлись, 
напились. Тепер можеш, каже, Каїняика-Голова, отдвхать, не бійсь жене, 
— Побув він у тої змії, у баби, дві неділь міста. — Ну, каже, я буду 
тепер, бабко, од1 їздить. — Кудаж ти будеш, Каашпнка-Голова їхать? 

— Там, каже, куди Бог дасть. Буду міста собі шукать. — Ну, од’їзди, 
говорить, Нитянка Голова, коли не хочеш у мене жить Ну, коли ти 
поїдеш, та яка тобі неміра буде, так до мене явиш ся, то я мабуть 
тобі поправю за те, що ти мене от смертн ото л агав. — Ну, тоді він 
розгтращавсь із бабою і уїхав. 

Поїхав він собі па стовповую дорогу і з ост річне він богатиря- — 
Здраствуй, каже, господші богатир. — Здрасгвуй, каже, Каїняпка-Го- 
дова. Куди ти їдеш, Нитянка Голова? — Я, каже, і сам не знаю; 
куди Бог дасть! — Так ти, мабуть, чогось іськдош, або що ? —Точно, 

я іськаю; колнб мені поіїсто найти. — Ступай, говорить, у такую то 
землю; тав, говорить, царь отдае свою доч за між. — Ну, благодарю, 
каже, госиодпн богатир. 

Поїхав богатир иа своє місто, а Кавпяика-Голова у те царство. 
Пряїзжав у те царство. Там при дожили царю, ідо приїхав з такої-то 
землі богатир. Позвав він його у свій дон — Що ти єсть, каже, та¬ 
кая? — Я, каже, єсть Кашіянка-Голова. - Ну, каже, иршшчниї у тебе 
імена. Ну, становись, каже, у мою конюшню за конюха. Як новішу, як 
ти будеш стирать ця, який ти будеш молодець, ТОДІ я ОТДУМ ДОЧ свою. 
Там є уже два конюхи, а ти будеш самий жеиьшиіі. Одвели його, 
став він на конюшнї, коло лоша ден. Побув він міста не більше місяць. 
У видів цар, як він стирають ця коло лсшадей, як і дошаді виходять. 
Наставляє він тоді" Його старшим конюхом. ті конюхи, що годів но 
десятку )же служать, на ного розсердились: Ми служи я стільки, а він 
тільки місяць, а бач над вади старшує. По ночах бережуть конюшнї: 
той ніч, той ніч. Як Кашшнка-Голова мав ніч берегти лошадей, вони 
давнії дрпекотрювать ця, що він ділае. Усю піч так як конюшня не ван- 

щмь ся, горить сьвітяо. Вот вони сиротують ця : Як ти, Каїпяака-Го¬ 

лова, не боїш ся так сьвітить, а як спалиш конюшпш, то лошадї т.«м 
згорять ? — Я, каже, ие еьвічу вїкогда, — Ш, каже, аш виділи, У те* 

бе, кажуть, як твоя ніч, так як конюшня не зайжеть ця, так горить — 

КТВОҐГАФГЧШтН ІІБТРНІШ. Т, XIV, ІТ 
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То, каже, Камшшка-Голова, то по сьвітло. А що воно у тебе таке? 

— Я, каже, жар-птиці перо знайшов, так то перо еьвітить там. 

Тоді ті конюхи приходять до царя. Ваше велпко-сіятельство, ка¬ 

жуть, у отого конюха єсть од жар-птиці перо, — Позвав царь Каиян- 

ку-Годову у комнатн. У тебе єсть, Камняика Голова, перо жар-птиці ? 
— Точно єсть, ваше иелико-осїятельство, у мене єсть перо жар-птиці 
— Деж ти його узяв, питає царь. — Найшов, говорить, у степу, иа 
дорозі. — А піди, мені притащи, я уважу, яке воно. — Камняика-Го- 

лова приніс. Так воно, питав царь, еьвітить ночю? — Ото, каже Ким- 
пядка-Голова, наше царське величеетво, як засьвітнте десять еьвічен, 

то не так буде еьвітить, як отой перо жар птиці — Ну, тепер Іди, 

каже, Камшшка- Голова, на своє місто, а перо нехай ми ні 

Пішов він на конюшню і там знов усї три стали лошадей догля¬ 
дать. Оцї конюхи на ного сердиті: Як би. кажуть, його із сьвіта істре- 

бить, бо через його нема най добра. ІЦоб нам, кажуть, ще таке виду¬ 

мать, щоб царю представить і щоб його царь послав що побудь доста¬ 
вить, а він щоб там пропав? Ось і видумали Вони, що коли він дістав 
перо от жар-птиці, то нехай достане і жар-птицю. Пішли і кажуть ца¬ 

рю:* Ось дістав Камдяпка-Голова перо од жар-птиці, нехай достане і 
жар-птицю. — Призиває царь Каїняику-Голову: Ти, каже, от жар- 

птиці дістав перо, Кадияика-Голова? — Я, каже, ваше велике осїятель- 
ство, не дістав, а найшов перо од жар-птиці — Ну, каже, достав, не 
достав, найшов, не найшов, а коли достав перо, то достань і жар- 
нтидкь 

Пішов тоді Кама я пка -Голова у конюшню, сідлає свого коня, од*- 

їзжае. Виїхав на стовповую дорогу. їхав довго-не-довго, зо стрічає бо¬ 

гатиря того самого, що й тоді аострічав* — Здраствуй, говорить, бо¬ 

гатир ! г- Здраетвуй, Каянянка-Голова, А що? Ти в тім царстві, що я 
тобі насьвітяв? — В тім, каже, На»нянка-Голова. — Так щож? Ти 
ще не вінчав ся з царівною? — Да оце, каже, царь видумав, щоб я 
достав жар-птицю. А де її достать, як я не знаю, де воші, чи, може, 

її і нема. — Каже богатир: їх миого є жарчттпцш. Вот я тобі ішсові- 
тував їхать у ту землю, так я достану тобі жар-птицю. Поїдьмо зо 
мною. 

Узяли, поскакали. — Поганяй за мною! Доїзжають у луги. Луги 
поминули, став ліс болмшш, — Тут-же, каже, Каипинка-Голова, надо 
переночувать. Так я, каже, ночю її піймаю. Тут їх гпївда, так у отих 
гніздах вони ночують. 

Розбили собі наметкн, давай пить, їсти, а лошадї пасуть ця у 
лузі Стала иоч. Стали жар птиці налітать. У тому лїсу стало так, що 



хоч голки збирай иочю. Поприлітали, иосїдали у гнидах. Через час мі¬ 
сти сідає богатир па свого коші: Подій мав ся, каже, мій коню, вище 
дерева, як би пап схватить жар-птицю. — Кінь підоймаєть ця у гору 
потнхопьку до гвїзда. Підхватии вій жир-птицю у спої руки, спустив ся 
до Каяняпки-Голови. Каже: Вог, уже жар-итиця єсть. — Бдагодарю, 
каже, господии богатир, що ви потрудили ся типі достать. 

Тоді' роапрощались і поїхали: богатир на своє місто, а той до 
царя. Привозить царю жар-птицю. — Нате, каже, ваше велико ооія- 
тельетво, ось я жар птицю достав. — А ті конюхи і кажуть: Ось чого 
не видумає, як же то можно? Жар-птицю і ту достав. Щоб, кажуть, ще 
Йому видумать? Може царь щеб його иіслив, то набуть вій там і остав 
ся б. — Приходить колюхи оиять до царя. Достав Камияяка-Голова 
жар-птицю, ваше високе осіятельство, кущам вій вам достане і пре¬ 

красну Иастаоію. 

Призиває царь Кашяпку-Голову: Нот, ти достав, Камняика-Голо¬ 

ва, от жар-нтицї перо, і достав і жар-птицю, достань аеиї ще і пре¬ 
красну Настасію. — Ну, достаием, не достався, ваше високе осіятель¬ 
ство, а спитаємось. — Приходить ца коиюшню, еїдлае свого коня. Ви- 

ряжаеть ця у путь-дорогу і думає: Як же ніші достать оту прекрасную 
ІІастасіюV Дай по поїхать до баби, до змії, чи не носовітує баба-змія? 

Поїхав до баби-в ми. Уїнжае у її двір. На кояьцо закидає пово¬ 

дами лошадь свою. Уходить у коянати. Здряетвуп, бабушка-амія! — 

Здраствуй, Камняпка-Годова, говорить. За чим ви до мене прибули? — 

Уа совітом, говорить, бабушка-змія. -■ За яким ? — Щоб достать пре- 

красиую Настасію, бабушка-звія. — Можно, Кав папка-Голова, для тебе 
постараюсь, що тп мене от смерти отблагав. Садіть ця. будем кушать. 
— Сїли, иокушадн. Одчиняє вона двір.” Крикнула зміїним гдасом, іде 
череда у двір. Зачинила. — Ну — давай тепер, Камняика-Голова, 

бить отії бугаї, — Миого, бабко, бить бугаїв? — Сто бугаїв, гово¬ 
рить, бить треба. - Заходились, убили сто бугаїв. Тїлншві випустили, 
пов’їмали із їх кожу; 50 бочок отаких, що по 100 нудів у їх улазить. 
Давай рубать, давай скидать говяднну у бочки. Наклали 50 бочок го- 
вяднни і заднили і набрали водп 50 бочок. — Ну, тепер захожуй ся, 
Канняива-Голова, до моря перекочувать оті бочки. — Заходивсь попе¬ 

рекочувати до моря. Склали їх па кораб. Ну, тепер, Каїняпка-Голова, 

оставай ся тут, а я буду їхать у воду. — Пустилась собі па дпо, у 
море. На дванадцятеро суток, говорить, я од’їзжаю, Тогдн будеш мене 
виглядувать, як двананцятеро суток вийде. 

Пройшло дванадцятеро суток, являєгь ця баба із моря. Прнбли- 

жаєть ия на берег. ІІовидїла Еамояпку-Голову: ЕВ, Камяпнка-Голова, 
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дай иецї щ,о иебудь у рот укинуть, бо сяду я на дпо, охляла я! — 
Камнянка-Голова гляне сюдн туди, а у Його нема нічого. Сапог в ноги 
ДОЛОЙ. Впіймає Ііож в кардана, одрізуе свою литку, прнблпжаеть ця до 
баби і кидає їй у рот; проковтнула вона, Вот уже не далеко, як на¬ 
линеш два рази кануть, до берега. — ЕЕ, ЇСашнянка-Голова, подай мені 
ще що, а то охляла, сяду иа дно, — Він і в тієї нога еаяог долоІ. 
І другую литку бдріауе свою. Укидає амії у рот, Вибралась на берег, 
— Бот ідо тобі треба, то і єсть! Достала я тобі прекрасную Настасію! 
Що тн, Камняпка*Голова, укидав мені у рот, як я на тебе кричала? — 

Вот я, каже, свої литки ноодрізував і тобі у рот поукндав. — Вона 
зараз як ііцдвшть ця, як ригне, так ті клапті литок і повискакували у 
її із рота, — Бери, Камнянка-Голова, ігобмивай їх хорошо* — Забрав 
иоблнвав. — Підмішай у гору халати, буду притулять тобі твої литка! 
— Узяла, попритулювала обидві; мастю позаливала хорошо, так як вони 
там і були: Ну, тепер, підемо, каже, у моя дом, там отдихнеї, бо я 
потомлена. 

Поїхали до бабп, до змії, отдихнули троє суток. Бере він тоді 
Прекрасную Настасію, роздращац ся а бабою змією: Благодарю вас, 
баба-знія, що ви достали мені прекрасную Настасію! — Прпїзжає к ца¬ 

рю* Отдає прекрасну Настасію. О де, ваше осіятельетио, нате прекрасну 
Настасію, Я достав* Ну, бі&годарю, Кантівка-Голова, що тп і спов¬ 

нив моє првказаніє. 
Пішов він на своє кісто опять до конюшні, Ті конюхи ошіть ви¬ 

думують, ідо бп таке видумать, щоб його не було у нашому царстві. 
Приходять к царю оті конюхи. Ваше царське сіятельство, достав Кам- 

я;івка-Голова жар птицю і достав дрекрасвую Настасію, почому періщ 
вашими палатками не сьвітять місяць? Пошліть його, нехай він у мі¬ 

сяця долитаеть ця, для чого місяць де сьвітнть перед вашими палат 
камп, — Прибиває Камшіику-Голову. — Вот ти достав, Каминлка-Гг- 

лова* жар птицю? — Достав, говорить. — І достав прекрасную На¬ 

стасію, Тепер спросись у місяця, чого він перед моїми палатками не 
сьвітять? Тогдн, як місяця допитаєш ся, тогдя будемо царство отіїису- 
вать і тебе вінчать з дочерю. По над тебе. Ким на п на -Голова, нема у 
весну сьвіту молодця» Доїдем, не доїдем, каже Камиявка-Голова, 
а попробуєм. 

Приходить до кодюшш, сідла свого коня, одряжаєть ця у путь- 
дорогу І думає сам собі: Де той місяць живе, де він ночує, почому я 
аиаю? Дай поїхать опять до бабп, до змії. Ііриївжає до баби, до вмії, 
уходить у дом: Здраотвуй, бабушка зміні — Здраствуії, Кампянка-Го- 
лова! За чим ви, говорить, приїхали до мене? За совіти приїхав, 
бабушка-змїя, ще. — За яким? Як би допитать ця місяця, чого він 
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перед царськими палатками не сьвітить? Де вій ночує? Можна, 

Каїн явка-Голова, для тебе постирать ця, ти мене от сперти отблагав. 
— Сіли кушать. Покушалп. — Ну, тепер я перекинусь зліш, ти са¬ 

дись на меде, Калмика*Голова, а дошадь свою покинь, нехай у лузї 
ішсеть ця* Я тебе понесу до місяця* — 

Сідає він на неї* Полетіла вона. Летіла, летіла, перелетіла землю. 

Стало море чорнеє. Перелетіла і море. Там яїс стоїть. Доми преогромні. 
Підносить вона його до крильця, — Тепер, говорить, Кампяика- Голо¬ 

ва, ступай у комнати, там місяць отдвхає, а встане, так там тебе сиро- 

сять, за чим ти? 
Уходять він у кокнатіь - Здраствун, говорить. Куховарка иохо- 

ясає по комиатї. — За чим ти. говорить, земляк сюди вабив ся? — То, 
каже, до місяця елросить чого місяць не сьвітить перед царськими па¬ 
латками. — Ну, садіть ця, скоро виспать ця, то я а говорю тогди. — 

Сїв, посидів, міста часа. Встає місяць, Пішла служанка, вговорила. 

Піди, каже, уведи його у мою компату. — Приколіть вона. ІІойдьом. 
— Повела його до міеяця. Уходить він, здраствуєть ця, — За чим, 
Кампянка-Голова? — До вашої мндостн. Послав мене, наш цар : По 
чому ви не сьвітите перед царськими палатками ? — По тому я не 
сьвічу перед царськими палатками, що до прекрасної Настасії вечер¬ 
яй ні іного сходить ся ! Ото і ступай собі, Камиядка-Голова, от то тобі 
і иеьо, — Благодарю за ваше слово, 

Виходить собі за коїнати, далі подалі, а там амія. Що? Справив 
ся ? питає змія, - Справив ся, бабко, каже, — Ну, садись, тепер на 
мене! — Сів він. Принесла вона в свій дом. Сіли, наїлись, напились, 

— Благодарю, бабушка-вмія, за ваші труди! — Сідає на свого коня* 

Приїзжає до царя. Уходить у компатн. Що справив ся, Каиняика-Го¬ 

лова? — Справив ся, ваше царське еіятедьство ! — Ну, иочошуж мі ¬ 
сяць перед моїми палатная її не сьнітить? — По тону, говорить, що 
вечорниці до прекрасної Настасії того ходять. Ну, тепер, на зав- 

траишіш день, Кавшяика Голова, будеш ти моїм зятьком. Будеш вінчать 
ця з моєю дочерю. 

Переночували, убрали Каяшяику-Голову у царську нерву одежу, 
пішли, повели їх дп церкви. Обвінчав пін їх. Прийшли, давай сватьбу 
гулять. Отгуляли сватьбу. Ну, тепер, отнисуате м^ні усьо своє цар¬ 

ство за мої труди, ваше царське сіятельство. — Сеіїчас, Каяцявка-Го¬ 
лова, благодарю тебе, — Позвав собі сенаторів равішх, давай отлвсу¬ 

вать. Отпясалн і вручив йому ї оддав у його руки; Ото ти, Кашника 
Голова, на мойому місті царьоі. 

Ну, живуть собі. Призиває Камянку-Голову прекрасна Настасія: 

Почому ти мене достав, Кашіяііка-Голова ? У чому, говорить, я буду у 
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. нас тут ходить ? — Рааві у нас пі а чого шить, або у кас нема ма¬ 

терії теї па рубахн ? — Ні', я пе хочу, каже, вашого надівать на себе. 
А когда ти, говорить, мене достав, тик достань у морі, каже, мого до¬ 
бра 12 сундуків. — Тепер Канвянцї-Голові треба їхать а а її добром. 

Сідає на свого коня. Одряжаєть ця у путь-дорогу. Поїхав. Ношпнув 
землю. Начиняє море. Доїзжає до моря, когда море гра. Він наблпжив 
ся і двинув назад верстов десяток. Море розігралось сильно. Він сто¬ 
їть, динпть ця. Потім море втишило ся. Він і їде тоді своїм коиьом. 

Прнблнжаєть ця до моря, коли впполоч. У ви полоті тріпаєіь ця щука. 
Устає він з коня. Попав тую щуку у руки І прибяажаеть ця до моря. 

Випливає із моря щука до берега, обзиваєте ця, каже; Здраствуй, Зем¬ 

лянка Голова, де ти узяв мого дітвака? — Та», каже, у вннолочІ 
тріпалось, так я і узяв. — Пусти його, каже, у море. Що скажеш, то 
тобі і буде. - Там у морі прекрасної Настасії 12 сундуків добра, так 
іштащи їх сюда на сухе, — 1 Іущаіг, каже, сейчас внтащу. — Узяв він, 

пустив. Ляснули вони хвостами но водї, пішли н море. 1 стало коре 
уііять грать. І здїлалось собі море багном, сколотою водою. Тут часів 
через три. сундук за сундуком летить на сухе. І витащшш всі 12. — 
Ну, Камнянка-Голова, усї сундуки ? — Усї, говорить. Влагодарю за 
ваші труди, що мені аитащвлн. — А я благодарю тебе, Каїняяка-Го- 
лова, що ги пустив мого дітвака. 

Покинув він сундуки коло мори, поскакав у город. Там наняв 12 
чоловіка із лошадьин оті сундуки везти. Прнтащнлп воші у город і так 
з городи у город наиїмає він фурлашцпків. Приставляє добро прекрас¬ 
ної Настасії царю. — Ну, тепер, каже, прекрасна Настасія, я не знаю, 

що у їх єсть, я я твої сундуки нреетавив. - Благодарю, Кимвяііка- 
Голова, усьо моє добро ціле. 

Живуть вовн і оце той цар старий хоче женить ця на прекрасній 
Настасії. Попа сказала: Поставлю 12 котлів молока І 12 котлів води 
у ряд. Як впскакаете усї котли, із котла у котел, тогдн піду «а вас 
за-між. — Надоїли 12 котлів колона І налили води 12 котлів. Підпалили 
нічки у ряд. Наставляли ті казани, давай їх гріть. Закипіло воно у 
ключі. Тоді цар на Камнянку-Голову: Попробуй ги скакать, а тогдн я, 
— Камнявка-Голова сказав: Позвольте мені коня мого сюди вивести, 
щоб він знав, де я, а то у мене тільки і роду, що кінь. — Пнеодь, 

каже, іди. — Пішов він за коньом. А куди підемо ? - кіш. пита. — 

12 качанів, каже, молока і 12 казанів води кіпоть, так, каже, мене по¬ 

силають, щоби н стрибав із казана у котел, от нервого до послїднього. 
— Не бійсь, каже кінь, як етану я зустріч казанів, то як присну, 
тогдн стрибай, не бійсь нічого. — Привіз вій коня, поставив назустріч 
качанів. Кінь ирнснув. Скиди він саноги тоді. От нервого до дослід- 
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нього, з того вискакує, з у той вскакує і прекрасна Настасія снотрдть 
і царське величество там. Вистрибав він каїапи ті, обуваєть ця у са- 

погн; прекрасная Настасія говорить волу: Ото, Канаянка-Голова, як 
ти кекс достав, так ти мені будь вужем, а я тобі жеиа. — Цар ооаи- 
ваєть ця : У його, говорить, жепа єсть; я за його свою доч оддав. — 

Ного жеиа, каже Настасія, уже не жива, копа уже померла. — Ні, я, 
каже цар, Кампянцї-Голові не попущу; може я вистрибаю, так тц за 
мене підеш? — Ну, попробуй, каже, шіскакай, так я за тебе піду. — 

І скидай він сапогн і розгоняєть ця. Первин казан .толока, і грає він 
у ключ добре. Розігнавсь царь, як скокнув, тик тільки виділи як ска¬ 
кав, а то став молоком у тім казані і його кости молоком стала. 

Тогдп Камнянка Голова похоронив свою жену нерву, з прекрас¬ 

ною Настасією вінчаеть ця і живе на тім царстві, па тім «снуванії. 

Паралелі: Ся казка відома у двох редакцнях і вони обі надруко¬ 
вані в Аоапасьева, Народ, рус. сказкп 1897. Т. І. Ст. 258—208. Ч. 
102—103. Наша качка схожа з другою Аоапасьева, п. н. Жарг-птпца 
н Насвлиса-царевна. 

16. Чарівний перстень. 

Гришии отець номер, а з магерю вія остав ся. Нони були люди 
бідного состоянія, О стаю ея 300 рублів батьківських денег, Держить 
їх мати, до врости літ, сйЕу. Синовії лїт і 7 стало уже. Матка обявляв: 
6, синок, у тебе 300 рублів деиег,—Каже: Дайте ієні 100 рублів, так 
я піду на базар, та куплю дещо, чи кобпляку, чи вола, а то хтож на 
мене піде? Ми голі, а толі знатимуть, що у нас дещо є, як куплю, — 
Дала мати 100 рублів: Іди, сішок, купи; що підійде любиме, то и ку¬ 
пи, — Він ідо па базар, кола чоловік несе а мішку кота, — Здраетвуй, 
каже, земляк, - Здраетвуй, каже, — Що ти несеш у мішку?— Каже: 
Кота. — На щож ти його несеш ? — За город, каже, несу: як винесу, 
то тая і убю, бо ледащо таке, усе швечить. -- Продай, каже, ного 
іепї, чоловічо. Що тобі за його? — Каже: 100 рублів деиег, — Ну, 
каже, роавявуй, випускай, — Розвивав, випустив, - Ну, каже, і нот, 

який хороший, а ти хотів його убивать! — Виияв деньгп, узяв, оддав. 
— Чи Йому, каже, є ііено, чи тільки, каже, кот, — Ні, каже, імено 
йому: Кот-Впдоход. — Ну, підем, каже, Кот-Вішоход, домоі — Пішли 
собі домом. 

Приходять демон і кот отой у хату убігає: А що ти, синок, ку¬ 
пив, ідо так скоро повернув ся? — Ось каже, матко, Котика-Впас хода 
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я кушів, — Да уеї деньги, каже, ти оддав?— Усі', каже.— Воші тоді' 
'за качалку, та давай його качать: Ти, каже, осі. як я деньги держала, 

а тп за кота перевів їх ? — Л він на втіки. ! кота вигнала. Пішли із 
хати обидва. 

Отсердялась матка. Уходить у хату Грища. Ну, як можна, сипку ? 
Я думала, з тебе буде хозяїн, а ти перевів девьгп; за кота оддав. — 

. Ну, матка, каже, не чужі, свої. 
На другий день, чи на третій, знов каже: Дайте ієні ще 100 

рублів, піду ще що небудь куплю. — На, каже, сукпн-спн, перевів ті 
.деньги, переводь і сі І — І дала йому вона ще 100 рублів. Пішов він 
на базар онять; він іде, а котик яа їв біжить. Доходить онять до ба¬ 
зари», коли чоловік веде собачку на уривку, па шию їй налигав, а со¬ 

бачка кричить. Здраствуй, каже. - Здраствуіі. - . Куди тп ту со¬ 

бачку тягнеш? — Туди, каже, за город, там дерево в, то я її там по¬ 
вішу. Як тобі не жаль, таку собаку та вішать? Що тобі за його? 
— Сто рублів депег. - Внпїмае деньги, отдав. Як його зовуть, каже, 

чи собачка, чи іде яке імеио єсть? - НІ, він у мене собачка Валет.— 

Ну, сущая же його тепер. — Заплатив і вернув ся дояоЙ. Уходить 
онять у хату. Матка пита: А що, синок, купив онять? — Каже: Ось, 

матка, я купив собачку Валетика. — Вона за качалку, да його качал¬ 
кою. — Держала, каже, деньги, пропали деньги. Перевів, каже, сякин- 

такий. — Вій утік в котом і з собачкою. Мати отсерлилась, він через 
час міста увійшов у хату. Перевів деньги, каже, ті за кота оддав, 

а сї за собачку. Лає його, плаче. 
Через день міста каже він: Дайте нині і ті останні, піду ще чого 

куплю. Унесла мати, узяла, оддала і ті: На, каже, переводь, коли 
продали ті дві сотки, пропаде і ся! Узяв він пішов на бавар онять. 
І Валет біжить, собака і котик за ним. Доходить до бааарю, коли чоло¬ 

вік у двоє лозину зогнув і тягне гадину Із города. - Здраствуй, зем¬ 

ляк! ■ Здраствуйте! — Що се ти тягнеш? — Каже: Тягну гадюку. 
— На щож тн їі тягнеш? — За город витягну, та там за городом убю. 

— Що тобі за неї? — Сто рублів, каже, денег. — Винив, узяв оддав, 

Пустив він гадюку і вернув ся назад. Він по переду, а кот, собачка 
і гадюка за над. Приходить доной і каже: Ти під піч, гадюка, ховай 
ся, щоб мати тебе ие побачило, бо вона буде тебе боять ця, — Вій* 

шов, гадюка під ніч полізла. — А що, синок, купив третю штуку? — 
Каже: Вийшов на базар, так, каже, хтось з кардана деньги винив. — 

Ну, каже, нроізвів тп до ума, то, каже, хоч котик та налетик, а то так 
пропало! 

Ну й живуть вони там па том осиуванії. Справив ній собі ружжб, 

ходить на охоту. Собачка-Валет, Кот-Внноход за шш ходять на охоту. 
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що побудь убе* принесе матцї, чи там журавля, чи утицщ, чи зайця. 
Матка наготовить, ііокуїнають усі. Годів 2 походив він па охоту* І ту 
гадюку годує, під піч дає їй їсти, що матка не шш. Повернуло па 
третій год. — Ну, Грища, каже, гадюка, підем до мого батюшки, я тобі 
одплачу аа то, що ти мене од сперти одблагав і годував два года. — 

Чи підем, так підем. Узяли і пішли* — Котика і собачки не бери, пу¬ 
ща я дома оетаютв ся, підем у двох* — Ну, матко, годуйте тут мого 
котика Внпоходика і Балетика — собачку! — А ти, куди підеш? мати 
акта. — Я піду иа сутки, недалеко тут! — Не ирпзиаєть ця вій матці. 
Переночували собі, раненько собі встав, випускав гадюку, пішли собі 
з гадюкою* Ну, тепер, каже, гадюка, я попереду лїзти ау, а ти за 
мною, — Як узяла лїзти, як узяв вія іти, дійшли до моря* — Ну, те¬ 

пер, каже, Гриша, ие бій ся у воду іти, а за мною іди; куди я, туди 
п ти, Сей час у воду. Сталовить ця вона на хвості, ровдівмае воду, 
там вода і* розступилась при дну, так як чоловіковії пройти* Вона лізе, 
та роздивп, а вій за ею іде* Перейшли йоре. Пройшли довго не довго, 

видать кожпатн, — Не видать нічого, каже, Гриша, сшотри у перед і 
— Нї, каже, видать горпицї, чи трехетажпі, чи пятьетажщ* — Нї, 
у його батька нятьетажні доми* — Приходять до забора* — Тепер, 

останнії ся, Гриша, а я піду у перед, скажу, вийдуть служанки, та тебе 
возьауть. 

Перекинулась зараз бариш нею такою, що пї здумать, пї згадать, 
раз ні у вазці сказать; тогди й пішла* Гриша аж іспугавсь, як вона пе* 
р вкинулась бариш нею красивою. Уходить у дім свій гадюка, здраству- 

зть ця, до батька, до матері* Тут її ухиатолп, плачуть: До ти, дочко, 
проходила, де ти була, що тебе стільки кремени не було? — Я, каже, 
була б досі, так попалась я у руки у чужі, так мене хотіли убить, 
а парень мене од сперти одну пив* Він ішло забору стоїть, підіть, та 
іїовьііть ного у компати. — Біжи, на служанку, ееіі час. — Побігла 
служанка, веде його у кошлати. Поздраетвував ся, Посадили їсти, нить 
і благ одарять, що дочку одкупив од смерте, І не знають, де його дїть, 

так його шанують. Пошанували, пішли у проходку; поприходили, поля¬ 

гали спать, проспались. Вечір, полягали на ніч спать. Усякому одвели 
компату і кровать. Полягали, поснули. Уходить помаленьку вона до 
Грпші: Що ти, Гриша, спиш, чи пї? — До, так, каже, сплю і не 
сплю. — Смотри, каже, як буде тобі мій отець плату давать за мене, 
то ти не хоти нічого. А скаже він, що ж тобі дать? Дайте мппї, скажи, 
золотий перстень той, що з 12-ю вічками, — Сказала, собі і пішла* — 

Син, каже, тепер! 

18 етпоґРАФеишіІ зшріттш. т, XIV * 



138 

Переночували собі. Повставали. Понили чай. — Ну, що тобі, 
Гріши, що ти яою доч од смерти одблагав, що тобі плати? — Я, каже, 
нічого не хочу, добродію, а дайте мепї золотий перстень з 12-к> ніч¬ 
ками... — Б, пї, каже, я нерстеші не дам. — Давай вона плакать: — 
Такі то вп мепї раді, що він непе од емертп одблагав, а ви йому ие 
платите, чого він желае ? — Ну, водились, водилась, узяв він і оддав 
перстень. Ну, прощавайте, тепер, добродію, цілу домой. Спасибі вам. 
А ви, говорить, барвшня, проведіть мене за город, — Сейчас, я, гово¬ 
рить, проведу. — Ну, з тим пішли вони собі. Вивела його за город. — 

Ну, прощай, тепер, баришпя. — Щасливо, Грпша! Ступай домой да 
хозяішуц хорошо. А як ожениш ся, так жііідї не довіряй, що у тебе є. 
Оце, каже, як вечір стане, та з руки на руку перстень перекидав, 
етапе кругом тебе 12 молодців. Будуть тебе спрямувать: барин, що 
роботать ? Щоб ти не сказав, то тобі і буде. 

Воиа вернулась, а він пішов. Ішов довго-не довго. Став вечер, 
Випїмае він перстень. Із руки па руку нерекнда, становить ця перед 
пил 12 молодців. — Що, барпи, лрпкажете на» роботать? — Сей час, 
каже, роби та, щоб я часа за три дома. — Тут часа за три дома в став. 
Уходить, здраствуеть ця, до матері. Ког Впноход йому на груди, со¬ 
бачка Валет йому иа груди, соскучнлп, ній гладить їх по головках. Сіли, 

покушалн собі. Посилає иатїр до царя сватать за себе ’ царівну. Мати 
й каже: — Що ти, енну, надумав з своєю головою? За тебе1 волпб 
пішла цаилнчка иутящепька, то й то ми були б раді. — Що ви, мавко, 
говорите? Я, каже, і по хочу слотрнть на наймичок. А як я, каже, по¬ 

силаю, то й запитайте царівни за мене, що він скаже цар? — Пішла 
мати до царя. Підходить і спрошуєть ця, щоб пустили ік царю, так ие 
пускають. Пішли, доложилп, що от така бабка хоче, ваше осіятельетво, 

з памп говорить. — Введіть її сюди у мою комиату. — Увели вони. 
Поздраетвувала ся бабка до царя. Ну, за чин ти, бабко, до непе зай¬ 

шла ? — У мене е, ваше царське сіятельство сішок, а у вас — дочка, 

так щоб нам посватать. — Нічого, хорошо, колиб так попало ся, каже 
цар, так у моєї дочерІ нема шуб. Так ти свону сипу скажи, щоб він 
мені црвгнав сто живих зайців иа шубу царівпї А коли він не при¬ 

жене минї зайців, то скажи йому: мииї піч, а йому — голова а пліч. 
Ступай, бабко, домой. Сяотрп, щоб нрагоияв мепї зайців, а иї то так 
і ти прогоняй. — Пішла бабка до дому. Приходить до дому. — Ей, 
еушш син, каже мати, схотів, каже, пропасти, пропадеш тепер. — За 
чим, каже, я пропаду? — Зговорив цар, каже, щоби царівні пригнав 
сто зайців на шубу. — Я йому, каже, вражену пять тисяч, а не сто, 
Шукайте, мати, конопель; буду батіг плести. — Найшла мати, віп вп- 

плїв батіг довгий. Ночують. Бере віп перстень, перекида з руки на 



руку. Становить ця перед ям 12 молодців. — Що, барпи, прикажете, 
вам роботать? — Щоб було сто зайців царівні па шубу під одну 
шерсть. — Хорошо, будуть і не розбігуть ця. — Дожить ця спать. 
Устає, стоїть сто зайців у куточку коло дверей, стоять готові, — Бе¬ 

ріть, мамка, батіг, каже, гоніть у дворець, до царя. — II і гнала зайців 
к царю. Пропустили її до царя* Входить. — Здраствуйте, ваше цар¬ 

ське аеличество, — Здраствуй, бабка, — Я по вашому йрпішапїї при¬ 
гнала нарівні сто зайців, у куточку стоять. — Вдагодарю, бабко, що 
потрудилась. Насипає їй румочку водкн, вина бабі дає. Випила бабка, 

закусила. — Отряжан ся, бабка, щоб пришив непі завтра десять вов¬ 

ків на другую шубу царівни — Приходить бабка до дому, А що, гово¬ 

рить, цар? - Говорить, щоб ти завтра десять вовків пригнав. — До- 
жітесь-ко, майка, спать, вовки будуть готові* — Устають но утру, 
стоять десять вовків в місті так, що розрізнить ця пвльвя. Беріть, 
манка, батог, дотопіте во дворець. — Шгиала бабка вовки, Дали їй 
дорогу пряло до крильця. Входить. — Здраствуйте, ваше царськеє сі- 
ятельстдо, — Здраствуй, бабка* — Но вашому прпказанїї мін син при¬ 

гнав вашій дочерн десять вовків на шубу. — Наливає рюлку вина бабі; 
взяла бабка, випила. — Із тил говорить, ступай бабка, до дому, щоб 
син десять лисиць пригнав на третю шубу. З двума шубами стидно 
царівні іти за муж, надо третю шубу. — Пішла бабка домой, прихо¬ 

дить до дому. Питає синок: Що говорив цар? — Каже, щоб десять 
лисиць пригнали на третю шубу* — Устають но утру; лисиці готові сто¬ 
ять. — Гони, мамка, каже, лисиці во дворець до царя. — Пригнала 
до крильця* Входить во дворець* — Здраствуйте, ваше царське веди- 

чество. — Здраствуй, бабка. — По вашому прикааанію пригнала десять 
лисиць на третю шубу. — Благодарю, бабко, тобі і твойому ояикові; 
еаградилп царівну, що будуть у їй і шуби. Садись, бабко, на стульчик. 
— Сіла бабка на стульчик* Наливає їй стаканчик вина, — Ний, бабко ! 

— Пийте ї ви, ваше царськое сіятельство! — Надо, каже випить 
бабка, може будеш свахою. Молодець у тебе сішок, що сиовияє мої 
при казані я. Дивись, бабко, які у мене доми, кухлі, ностройки, щоб 
у твого сина, за сю піч чи що було, чим у мене. Бо мпї стидно в та¬ 
кую хату оддавать доч* Щоб двоетажиї, пятяетажпі були доми, аелївом 
покриті. — Приходить, бабка, до мої: А що цар говорив? — Дивись, 
бабка, говорить, які у мене ностройки, кухні; приказок, щоб за еш ніч 
у тебе було чище, чим у його* — Ложіть ся, мамка, спать. Ностройки 
у пас будуть готові за сю піч. — Полягали спать. Устає він, пере¬ 

кидає з руки на руку перстень : Що, барви* іірикажеш шш роботать? — 
Омотріте, ступайте до царя, посмотріть на його поетроики, щоб у мене 
було догоравши і золотом покрито, щоб було. — Ліг спать. Зачали 



роботать. Чи спав, чи не спав, сьвітае; Вовн збуднявл Вставай, барив, 
Вже готові доми стоять ? — Він встав і взяв і поліз на горище, на 

-пятиетажиі доми, і усе золотом покрито. Які куші, які що> — все зо¬ 
лото. Тепер встає цар, гляне, верстов за 15 сіяє дам. Він таї позвав 
свою жену, доч. Ето, должио, його доган, що я говорив, зятька, 
бо що не зговорю, все так єсть, — Віп ударяє молотом; таї на горі, 
як ударить, так яко лупа іде на царя. Встає з гори, посилає нашу До 
царя. Мамка пішла к царю снять; це дійшла верству міста до царя, 
дшї жандарі бігуть, беруть бабку за руки, ведуть до царя. Входить. 
Здрастуйте, ваше царське сіятельство. — Здраствуй, бабко, садись. 
Сей час їй стульчик під ж... сує; еїяа бабка, отдмує, Вилили, еобра- 

' лпсь цариця і доч і вирядили бабку. Ступай, бабка, доаої. Я вижу, 
що доми хорошиї, чшце од моїх, все золотом покриток. Скажи свойому 
синові, щоб зробив од свого крильця до його крильця міст, одна мо¬ 
стин ка золота, друга срібна, як гризла. За сю ніч, щоб був міст, от 
крильця до крильця і тоді ти прийдеш до меле. — Приходить бабка 
домой, — Що говориЕЗ Ціф? — Каже, щоб от сего крильця до твого 
був міст, одна жостиііка золота, друга срібна, як гривна кругленька 
І щоб були перил чата. — Лижітесь, мамко спать, готово буде всьо. 

— Полягали спать. Устає він. З руки іш руку перстень перекиди. 
Становить ця перед ним двапайцять молодців. Що, бирип, прокажете 
нам роботать? — Нот, ребята, саютріть, щоб от мого крильця до ца¬ 
ревого був міст, одна постилка золота, друга срібна, ик гривна круг- 

денька і пернлчата золоті. За сю піч щоб було готово. — Виспались, 
посилає матку. Теперка не заблудитесь, мостом ступайте примо. При¬ 
ходить матка. Гони за півтора підхватлвають бабку у колиску люде 
і везуть до царя. Здраствуите, ваше царсько є величествої - Здраст- 
вуй, бабка. — Посадив бабку па первин стульчик. що сам садить ця. 

Випили, закусили. — Благодарю, бабка, тобі, твойому синовії, що він 
стараєть ця; що не зговорю, вій ділка. Ступай, бабка, домов, скажи 
синові, щоб ва сю ніч були а обох сторон шоста лблоиц за иять шагів 
яблоия од яблоиї і пташки, щоб на кождін яблоіії сиділи і разивши го¬ 
лосами співали. І говори, щоб їхав вів до мене вінчати ся завтрашній 
день з щоб яблонї цвнлщ самі щоб розвились і щоб він їхав лошадьми 
шістю, наритою і щоб без погопяйка. Шд’їзжаїь має от свого крильця 
до яого ї брати царівну в собор вінчать ця. і щоб подЧзд до собори- 

церкови, щоб сам одчиняв ся ї сьвічі сані щоб засьвічались і щоб попе 
вінчали, щоб ми їх і не видали. В перед їхать, щоб яблонї щшла, 

а і я церкови, щоб я 0 дока були готові мпї на кутав є. — Запріг в на¬ 

риту коней, поїхав БО дворецц ТІЛЬКО Іскри СИПЛЮТЬ ЦЯ ; ПОЛОНІ ЩіВІ- 

туть, пташки лоють разивши голосами. Під’ївяав до крильця, царівну 



111 

пі дх ватує, садить ця у коляску. Цар яа своїй лошадї вперед додав ся 
увірить ця, чи буде сама отчинятц ся церков! Дбївжає тілько до 
церкви, церков одчшіяеть ця. Онштрнть цар, церков одчаняеть ця, 

сьвічі меьвічають ця, попи становлять вінчать ця, її ніхто не видать. 
Обвінчали, цар доїхав долшй. В'їхав на яост, — яблока лежать, ве 
іожііо їхать, я блок по коліна. Схватиа ся, набрав у платочок. — Пери, 

каже, і ти душенька, я ішіаші, а ти нашиті на гостинець; се ниже, 
яблока наші. — Приїхав, отдалн, вони мамі, він гостьові. — Нате, ка¬ 

же, но вашому прнказішю то все я сочянцв. — Давай сватьбу гудить; 
вів скликав чуже царство і своя. Одгуде ли сватьбу, просить покор ницу 
молодий, що і до них їхать. Ідуть мостом, так іскри і сиплять ця. 
Входить він в свою ковшату, все так золотом і осіяю. Понили, ногу* 
ляди, иоблагодарилн і роз’їхались; поїхав цар І ті всі поїхали. Остав 
ся він з женою і з аттерею, Живуть у троїх. Живуть собі міста год 
цїлии, хорошо. Ходить вія на охоту зі своєю собачкою Валетнком 
і з Вииоходком коти кок ; там що не будь устрелить, принесе, вони жа¬ 

рять, покушають собі. Вона і слрашує ного: Почому ти, душенька, та¬ 
кую штуку удрав, що тобі батюшка не говорив, ти все сповняв? — 

Каже він так: Ш, каже, так недьзя. Взяла його питать ця, вій со- 

знав ся; у мене, душенька, єсть перстень золотий, з 12 вічками, я його 
а руки на руку перекину, стане перед мною 12 молодців, що нрнкажу, 
то і буде. — Деж ви Його, каже, носите? — Скачав ; у картині у мене 
схоронено хорошо. — Вона каже: Пк такую штуку гак носить? /І 
в сундук його заховаю, — Він дяи. Нате, каже, заховайте. — А вона 
на перед звалась а королевий сином за морем, за Дніпром, верст за 500, 

І з ним вона уперед любилась, а за сего пішла так собі, по исволї. 
Пішов він на охоту І поки таї ходив, ирипщиии ся, пізно. Впиниш 
вона з сундука перстень, перекидає з руки на руку, становить ця 12 

молодців коло неї, — Що, еударіїпй, -прикажете шім роботать ? — 

Щоб мів муж, де він ходить у степу, щоб він там став стовпом. — 
іїк вона сказала, так його там камедь обгородив, обпив, тілько в горі 
дірочка, дихать йому, як продух ви на, Валетик бігає кругом стовпа 
і кот Пиноход, плачуть. — Щоб, каже, сію ніч уся лостропка у тою 
короля, но той бік моря, опинилась і мост щоб от королевого крильця 
був до мого, - Ряді стирать ця, оударшїя; все буде сповнено по ва¬ 
шому предскаванію, — За піч все гам стало за морем, тілько та него¬ 
ди щшіькн стародавня хата його осталась. Кот-Внноход і Уалетнк пла¬ 

кали, плакали, думали, що таке робить, що хозяїн помре а голоду. 

Ебтнк каже па Валетика: Підем па базар, будки красть бублики, осель- 
дочки, дробииченьки, будем носить хозяїиу. Дійшли до городу* кот го¬ 
ворить: О стань ся, я до тебе буду црятатц бо тебе у городі увивать, 
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дтпимуть* — Пішов кот, давай красти бублики, досить до Валети ка. 

Носив бубликів, осеяедочків, Понесли до хозлїна, до етозба. Повскаку¬ 

вали на верх, давай ломать бублики, цілого же нельзя кинуть; поки¬ 

дали оседедочки і бублики туди. — Кушай, хозяїд, а ми ще побіжим, 
притащян. — Побігли, онять накрали, онять наломили, накидали* І вер¬ 

нулись нони ш той день три рази, І накидали хозяїпу но коліна тої 
їдової вещі. — Говорять; Чи буде тобі, хсшїн, на місяць харчів? — 

Він говорінь: Благодарю; тих, говорить, харчів я не поїм ва два мі¬ 

сяць — Оетаваііте одні, а ми, говорить, підем но тон бік моря, може 
вирвем у жени той перстень* — Взяли, пішли зони до моря, Там от- 

-дихнули коло моря. Пливи, котик, ти. Ш, каже, пліви ти, ти силь¬ 
ний, будеш воду розгонять, а я за тобою, Валетик розстав ся і поплив, 

а котик розогнав ся і йому зада учіонв ся* Пвренлнли на сухо, че¬ 

рез море. Струшпваеть ця Валетик, каже, утомив ся; а котик каже, та 
й я ж втопив ся. Недалеко тутечки доми стоять* Підходять в двори. 

Вона саме вийшла у проходку, та царівна* Вони узндїли, сей-час до 
неї* Вернула ся вона в кошіату і гукає: Оце ж охота того сука її ого 
сина! - Нагодувала їх, живуть собі, водній коашатї спить собі Вона їх 
годує хорошо* Неділі дві побули, нїяк не можна перстень у царнцї 
украсть. Під одною кришею у того короля 12 комірок і там у дего 
завело ся ми о ге мпожество крнс* Взяв кот Виноход і пішов туди нід 
ті комори і давай криси давить* Вони кинулись на иего, думали да¬ 

вить, а він їх уеї давить І задавив їх. тисяч десять. І діймай їх ту 
матку, саму старшу, що їзш завідувала. — Еи, кот Виноход, каже, ти 
моє. військо запакував, дуети мене, що тп хоч, то тобі і буде. — Він 
каже: Достань мені той перстень, що у царїипд в роті ночує, я тебе 
пущу, — Достану, пусти, каже. — Ходім, каже. Котик біжить, вона за 
дим; на окошко, повлазили в комиату* Найшли муки. Взяли, повиси- 

кали ся, умазали в муку хвост* Ізлїзли на кровать, криса до тон бук, 
а кот но сей і потягли хвіст до губах. Вода плюнула, перстень еенчас 
і вилетів в рота. Котик за перстень, вибіг на огород* — Ей, Валетик, 

де ти? Слава Богу, перстень вже достав! — Прибігли до моря; Пливи 
ти, каже, Валетик. — НІ пліви ти, ти вже плив, а я за тобою* Давай 
плисти ; котик онять за Вал етика хватив ся, той пливе, а той на їм 
еїднть* Допливають міста так, як палицею тільки кинуть до берега* 

Оглядаєть ця Валетик, каже : У тебе перстень, я же тебе і везу, дай 
перстень, щоб і мене хозіШі жалував* — Котик Біпюходик каже: Пе¬ 

ре пливеш, так я оддам тобі на суху, а то опустим в воду. — Ні, каже, 
дай тут, а то каже, затоплю. — Так, каже, бува, пустимо в море* — 
Нї, не пустимо, давай! — Дає той, а той бере і пустили перстень; вій 
і доплив на дио, Перенлили на сухе. Нк взяв котик Валетика бить 
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мітли по висках, так тілько кров біжить, а він його чеше. Валетик не 
обороняєть ції, плаче. Плакали оба. Підем до хозяїиа, чи вій жішой, 
чн ні'. Приходять до хоаяїиа, вскакують. Здрастнуііте, хозяїн. Чи ви 
живі, чи нї? — Каже: Слава Ногу, живий ще. — Каже ви хозяїиа: 
— Єсть у вас харч ? — Каже: — Єсть. — Каже: У твоєї жени пер¬ 
етопи достали вазад, да черев поре перепливали, Налетик напав ся, 

дай мені; я став давать і упустили в море. — її, говорить, жалував 
би обоїх однак, все равио, хтоб не ніс. — Живиж, хозяїп, а ви під ся 
ще на місяць, чи не достапено. — Ступайте, да мене ие забувайте — 

Прийшли вони до иоря, тав заброди рибу ловлять неводами. І пристали 
вони до забродчиків. Забродчнки їх годують рибою, сави їдять і їх го¬ 
дують. Нево дав н накидають, витягають рибу, а Валет і котик тав сво- 

трять в рибу. Ііобуди ж міста тиждень тав. Тепер витягають рибу, 
воші та» сяотрять. Витягнули рибу, дивлять ця, сяє риба, як золото. 
Парень, молодий вабродчик, ухватив рибу у руки, вввїмає ніж в кар- 
ишіа, розиорує рибу, коли там перстень золотий з 12 вічками. Дивлять 
ця забродчики, а їх 12 чоловіка і кажуть: Однеси його, ка; е, у хату 
і тая його заховай; се перстень, должпо, дорогий. — Вій несе, котик 
за ним біжить. Вігшов в хату, взяв, у илаточок ного увертів. Котик 
лежить і смотрпть. де він його діне. Він ввертів, у сушіучок за іконо 
положив і пішов. Котик смотрпть, уйшов вже далеко. Скакнув і» стола 
котик иа сундучок па той, поваляв ікоди до долу, скакнув і попав 
ланами у сундучок, упав сундучок до долу. Упав перстень. Хватив пер¬ 
стень у рот, вибігає иа улпціо. — Ей, Валетик, де ти, каже? Вже 
слава Богу, достав перстень. — Давай хазяїну таскать. Прибігли до 
хозяїиа, вискакують на стовб. — Слава Богу, достали хозяїн перстень. 

— Ну, молодці, що ви за меие постарались. Я вас буду жалувать проз 
свій вік. — Що, хозяїи, подавать вам туди? — Давайте! — Взяв 
його у руки, так тав і осіяю. Бере він у руку, перекинув з руки на 
руку, становить ця в округ того стовба 12 молодців. Що, бардо, прд- 
кажете вам роботать ? — Сього стовба щоб я і клаптика по видав. — 

Так ееичае і рознесли чисто і остав ся вій сам. Пожалував котика, 
пожалував Валети ка: Молодці, що постирало ся про непе. Приходить 
домов, а матка в старій хаті тілько жива. — Здраствуй синові Я 
думала, що тебе нема вже иа еьвітї. — Ш, слава Богу, каже, котик 
да Валетик меле визволили. Дайте, матко, чого і ебудь да перекусить 
моїй охоті і мені. — У мене нема нічого; се молодиця принесла паля¬ 

ничку. Возьви, перекуси. — Сам поїв і охотї дав. Дожать ця спать. Устає 
він, перекидає із руки на руку перстень, становить ця 12 молодців 
коло пего. Що, барон, ирпкажете нам работать? — Щоб моє все, що 
було тут, було все иа місті і його, де лучша постройка, щоб тут була 
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і мост так, як був, щоб і був. 1 щоб воші обоє як склять, щоб обоє 
були па селу иістї! — Ложіть ця, барпи, спать, все ваше прпказапіє 
буде сповнене. — Земля гуде і тягнуть все віттіжя, становлять все, 

як було і своє все і йою де лучша иоетройка і вони обоє. Вияв він 
’кнут і ходить по комбатах; вонп сплять, одно па сїй, а друге па даль¬ 

шії постелі. Вія ходить я киутпкоя; вона прокпдаєть ця, па служанку: 

подай ти друго... Вот я с*й час подам. Бере, що укутано я голови, 
піп кпуток упоров, вона укаїадась і лежить. — Довго-яе довго, король 
гукає на служанку, а він каже: — Вот я сен час. Відходять вій до 
того а к ну том і упоров його кнутои. Він і схватпв ся. — Забрав моє 
добро, думав поживать ця, я;к тебе научу І — Посилає він пнсьво 
царю, щоб були па суд судить ця. Убрало ся, ідуть па суд тпя мостом. 
Приїхали на суд. Давай судить. — По закопу судить, не по иошеиь- 
ству; як твоя доч мене пе побоялась запакувать, так щоб судить по 
закону. — Як взяли судить, то розсудили, що її хоть па шибеницю, 

хоть на ростріл. А віп, король, не винен, як сама вопа к йому при¬ 
їхала, тілько вона винувата. Її повісили зразу, а король каже йому: 
Коли мою сестру полюбиш, так бери собі за жепу, щоб були ви зна¬ 

йомі. — Я, каже, до вас паві даюсь, посмотрю, вона па явне, я па неї. 
— Узяв, поїхав туди по той бік моря, до того короля. ІІосиотрілп 
одно на друге, полюбились, повінчали ся і сватьбу там отгулялн зразу. 
— О ставай ся, жеда, тут, а я піду домой, да переведу ще мост од 
мой по крильца до вашого, тогди возьму тебе. — Приїхав домов. — 

Перекинув перстепь... (Повторене). — Що, барпи, нрпкажете работать? 

— Щоби сей мост був от мойого дворця до королевого. Нуду завтра 
їхати ир жену. — За піч ’ так і стало готово усе. Запрягли нариту 
конями, шестерною, їдуть по жепу, без погоняїв так, як змії їдуть, 
тілько іскри свплють ця з мосту. Під’їхали, випили, сїдає вопа на 
коляску, їдуть домой мостом; — Омотри, шеиа, може тн также сдїлаєш, 
як була у мене царівна, може ти копо запакуєш? — Нї, каже, не бій 
ся. Я пїкогда. На том основанії живуть, хлїб жують і постолом добро 
возять. 

Паралелі: Етпоїр. Збірник. Т. VII. Ст. 39—4-і. Ч, 35. — Аеа- 
иасьевь, Народ, рус. еказкн. Т, І. Ст. 31С—328. Ч. 112. — (Яіпзкі, 
Па,іпг2 роїєкі, У. П. Ст, 10 І —114, Ч. 4. — 
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17. Про Гришу і змію. 

Вуп собі мужик богатпіі і у його був синок Грнша. І померли 
старі обоє ранок, Грнші ще було лїт 17 од рода. Попродав він усе чи¬ 

сто; на донт.гп перевів і вмилю і город і худобу і купин собі коня, дан 
півтори тисячі і сїдло і зброю па коня, купив ще шаблю, ружжо дву- 

сгволку, по прощав ся з слободою зо своєю, сказав: Прощайте, господа 
елобожапс! — і поїхав собі на трн-девять земель, в тридесяте царство, у 
інше госуда|іство. їде, аж див ять ця, степ; була дорога, а то нема нія¬ 

кої; уїхав у травку, травкою їде, Суток десять їде травою, не нпплу- 
таєть ця, дороги не найде. І просить Бога, щоб дав йому саерть, або 
щоб звір з’їв, або що. Слухає, аж гукає; слухає глас християнський. 
Слава Вогу, щось гукає, чуть християнський глас. Потім ибд’їзжає блн- 
же, гукає і спіткнув ся конь, став. Конь стоїть, Гукає янія із нмп: 

Витягни меле, Грнша, із ями, Із горлатої. — Устав він, посмотрів і ду¬ 
мав, що там яка пебудь жепщина, аж то гадйна у ямі. — Якже я тебе 
буду витягать, як я тебе бою ся? — Подай мені ораиппка копець, так 
я ехвачусь, так ти мене і витягнеш. — Схватпвеь він із лошадї, подав 
і її орапник, вона хватила ротом за конець і злякавсь і дьорнув пін її 
так, що па пів гони упала вона од його. Як упала, так і Іде до ного 
бариня така, що ні здумать, пї згадать, разві у оцїн казцї сказать. 
Прийшла, здраетвуй ! говорить, Гршна Іваиович! За руку порушувались, 

поцілувались. Слава Вогу, і де ти узяв ся, що ти мене вицупив із 
ями? Ну, тепер, Грнша, чи ти доволен, щоб я тобі була жоною, чи 
сестрою? — Подумав Грнша своєю головою: Вона змія, а мепї жепою 
буде, пущаЗ, буде сестрою. — Будь ти мені сестрою, а я тобі братом! 
Ііодїдувались. — Ну, ріж з праної руки мізинця, щоб я поссала твоєї 
крови, а ти моєї, щоб ми були родні. — Якже різать, сестра, як п бо¬ 

юсь різать свого мізинця. — ІЦо боять Ця ? Віть так пеипожечко урі¬ 

зать. Вішїмає ножик сам з свого кариана. — Ну, брат, хоч ти сам ріж, 

хоч я сама врізну. - Ріж, сестро, сама, бо я боюсь. — У різнула вона 
трошечки шкурочки от мізинця і поклала собі' у рот і ссе. Держали, 

держали у ротї. — Ну, вниїмай, брат, довольно. — Тоді узяла, урі¬ 

зала свого мізинця. — Бери, брат, у рот, сси і мою крон. Узяв він у 
рот вже її мізинець і став ссать кров. Поссав. — Ну, довольно брат. 

Тепер ми будем роди і, од сієї кровп тп мені брат, а я тобі сестра. — 

Ідуть собі, па руки поводи шікииулп і речі разпі розговорюють. Довго- 

це-довго йшли, открилась дорога, їдуть онять дорогою, довго-не-довго, 
а тут видать стадо коней; очима не доглянеш, таке большое, нема його 
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і краю. - Чий то стадо, сестро, большое такеє лошадей видать'і* — 

‘ То, говорить, брат, моє стадо. — Поминули те стадо і ідуть, Ідуть 
собі, роаяавляють разні речі собі. Прошли верстов дві упить от того 
стада. Сидить он ять череда така, що іі очні а не ао тля не ні. — Чия то, 

сестро, череда така, що і очима не аоглянеиі? — Се каже, яон че¬ 
реда, - і думає Гриша своєю головою:- Лучше була-б вона моєю же- 

пою, нк сестрою, вона така богата. А потім питає: Чин ота стен, що 
я їхав десятеро суток, а яе найшов нї доріжки, иї нічого, коки аж тебе 
по найшов? — То усьо, брате, мої степи.-— Ну ідуть собі, роигово- 
рюють оиятії. Поминули череду верстов дві. Открвваєть ця отара овець 
така, що і очима не можно поглянуть, — Чию, сестро, отару ви¬ 
дать? (Повторене). То, говорить, сестро, так много, що І очима не 
аоглялу. — У мене, каже, 50 тисяч отари. - Поминули отару, ідуть 
собі у нить. Видать дерево оддало ки большое. - Що то видать за де¬ 
рево оддалекн большое? - То, брате, мій сад, там аа деревами мої 
коннати. — Иог недалеко і доходпть, верстов иять. Ідуть собі, розго¬ 

ворюють, розпитують, яке то царство, як доїхав, який родом. - Мій 
отець, каже, був богач, я такого то царства... (Повторене). Ось я-ж по¬ 

їхав і подав аж сюди. Приходять вони до її дому, парканом доя обки¬ 

даний, доки трьоетажні, красками ранніші покриті, усякими мережками, 
кружечками вдїлиці, зеленими, чорними і рішити красками. Подходють 
до воріт, одчиняє ворота сестра. Одчинили, в і ішли, зачинила. Повели 
лошадь на копюшню. Там є конюхи; вона сказала: Поставте лошадь у 
станах, годуйте її хорошо. - Нрата бере за руку — пішли у комаатн. 
Уходять, а там одиниця ті, бариш ош, за столом сидить, шиють. Здра- 

'ствують ця: Здрастнуйте, барнпінї! — Здраствуй, молодець.— Нї, ка¬ 
же, се не молодець, звіть його братом, по мені кін і вам брат. — По¬ 

садили його на стіл, давнії пить, гулять. І вони йому кріпко раді, не 
зваготь, як ного годувать, і де ного посадить. Підем, каже, брате, у про¬ 
ходку, у мій сад. — Пішли у сад, у проходку, у нервую лінію. Про¬ 

шли по первій лінії говів Із двоє, лежить поперек лінії леліяная ко¬ 
черга. Переступила вона і каже братові: Воаьми оцю кочергу і скинь 
із дМї, бо воші мидї увірилась ■ усе іду і усе спотикаюсь. — У хва¬ 

тивсь вій аа ту кочергу, так і но здвигнув з міста ніяк, така вона 
тяжка. - К, каже, яка у тебе мелкая сіла; як ти но сі.вітах їздим 
з такою силою мелкою ? — Мені, сестро, ие попадалось нї а ким бить 
ця, так у мене і сила така. Такаж єсть, яку Іїог дав. — Попересту- 

палп ту кочергу, пішли ио саду, по лініям но усім. Пін погостював у 
сестри днів десяток. Упить пішли у прокол, у сад, тією лінією. Ле¬ 
жить та кочерга опнть. — Нверіш, каже, брате, ту кочергу хоч із лі¬ 

нії. Охватив ся мін, так не двигне нї яким робоїк із міста. Пішли 
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по саду, нагуляли, уходять у воашатп. Давай вона сестер просять, той 
дать нашому братові сцлу таку, як у них єсть. Треба, сестра, ста¬ 
рить ця усіма сплавні і лам братові силу дать таку, як у нас єсть 
І сі їй вони прясти еейчас хнунтового леву усі 12. По її ряд її початої 
по два. диван оепчас снувать і лн варстаг накидать і ткать. Накинули 
і виткали, і 12 квіток у слотах нашили на сорочім. За ніч, т одну, 

усьо а ділам і п.шрялн, поткали і пошили і 12 квіток золотих найшли, 
12 піл богатирських дали йому, Збуди ш ного і наділи ту сорочку па 
його. Тут рон види їлось. Походили до кого рога часу, давай чай нить. 
Пошли, поїли : А підем ще, браг, у ироход, у сад у іігі. — 1 всі вони 
ідуть 12* Дійшли до тієї кочерги, лежить та кочерга поперек лінії, — 
Вольт, брат, оіщ кочергу, откниь от дорожки. — Береть ия вій на 
копець. Як хватив, як кине ту кочергу, так виїде дерева долетіла. — 
Спасибі, брате, каже сестра, що ти оту кочергу із дорожіш скинув, воаа 
попі увірилась, я набуду да усе на їіі споти ка код. — Побув вій ще 
днів десять. Ну, сестро, говорить, пора мені од вас їхать! — Ку¬ 

ди же ти наїдеш? — Да куди Бот дасть. — Я тебе оженю; у мене 
усього того, землі якого, худоби іншого. — Иї, каже, благодарю се¬ 
стро, ке хочу. - - Ну, Щиж ти, брат, думаєш їхать од меде, а у тебе 
нема і лошадї хорошої, — Ш, мій конь добрий дуже. — Д піди, брат, 

попробуй свого коня. — Пішов він па конюшню, давай гладить лошадь 
свою. Погладив по сіннії долоню, так иа коліна лошиць і еїда; це 
вдержить його руки, — Ну, точоо, не годить ця моя лошадь, каже вій 
до сестри. — А дж говорила вам, ідо не годить ця. — Ну деж, се¬ 

стро, узять мені лошадь ? — Даж ті виділи у мене багато лоша- 
два, то може виберете собі любимую? — Сецчас винила, богатирським 
посвистом свиснула і реве земля, гуде, — стадо коней у дві тисячі 
прямо у вагон так і летить. Увійшло у за гоц усьо, убігло. У тіла, двері 
зачинила. Ідіть, брат, тепер вибирайте собі лошадь, яку знаєте. — Пі¬ 

шов він у аагоіі, давай витрать коні; ті брикають ця, він узяв за 
гриву вона і }ііала, заяв за ногу, упала; І скідько штук перебрав, 
так не годить ця иї одна. Виходить і каже: А Ірані лошадї усе у тебе, 
сестро, не годящі. Не годящі, треба випускать. — Узяли, випу¬ 
стили ті копі. Свиснула у другий раз богатирським посвистом; біжить 
друге стадо, прямо у вагон. Зачавила і ті. — Ну іди, брат, вибирай 
ще собі лошадь. Пішов вій онять вибирать і вдїлалась у загоні грязь 
большая. Перебирав, перебирав, виходить: Сестро, забарив ся я, нїяк 
не найду собі лошадї. — А, брат, спотикали ви того, що но середині 
вагона у болоті стоїть? — Б, то такті, що не нібереть ця із грязі. — 

А «ідіть того попробуйте. - Підходить він до того, бере його за 
гриву. Як риепе він із грязі, як возьмо носить його но загону ! Вона 
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сьмівть ця: Держи, брат, ие подай ся. — Удержав, подали йолу уздеч¬ 
ку ; у «я н, уздечку на його падїлп, повели його на коїш шию, поставили 
його иа ставок. Погодував Його місяць, очистили його і кормили його 
хорошо. — Ну, сестро, нора мені од’їздпть од вас. - Як хоч, брат, 

коли не хочеш у ясне житі., так в Богом одраджай ся. 
Покращивсь він а сестрами. Вивели коня, осідлали. Ну, як оже¬ 

ниш ся, брате, не довіряй жінці і ие кажи, що у тебе е, а сїеї сорочки 
не скпдаіі, а як скинеш, то так ти і ногпбпеш. - І скачала вона ко¬ 

ню: оце тній хоза'ш, щоби ти йому вірував. Коли хозяїна хто убе і 
.ножна буде вирвать ця, то ти, коню мій добрий, щоб 'їй тоді до мене 
явив ся. Дали вони братові шаблю булатную і піку і скааалп: Як 
гп, брат, звелиш, так кіиь тебе І нестиме; чи поверх дерева, чи в шли 
дерева, чи поверх коми шиї, чи по землі', чи як знаєш. — Вири див ся 
вітти. Поїхав за тридевять земель, у десяте царство, у інше государ- 
ство. Доїздить у город большущиіі. Чув, дзвонить ця у городі, аж земля 
гуде. Нрнблпжавть ця, ще. дуіце чуть. Ще поблище, так реве, що він 
собі уші позатикав, а то, каже, й голову розірве. Уїхав у город і на 
обидва боки емотрить, хати видить, а людей пе видно. Звоии ревуть 
усе одно. Проїхав городом міста із верству, емотрить у двері — дїд 
ходить. Приїздить до ді'ди: Здраствупте, говорить. — Здра- 
ствув, говорить, купець, чн добродію, чи як вас звать? — Як, каже, 
не назвете, так і буде! Що воно за знак, дїду, проїхав я з вер¬ 

ству міста, у городї нікого не видать, тілько вас нерного я і юшу, 
1 на що у вас так звонить ця, що ніяк иельзя і їхать, і я уже поза¬ 
тикав і уші. — То, каже, господнії купець, у нас людоїд оселив ся 
і виїв уже два уїзди людей у нашому царстві. 1, каже, одсудшш сл, 
щоб дать йому царівну па поширеній, так оце і дзвонять, що може нас 
Бог ча пе помилуй. — Як би він у мої руки попавсь, то я би його на¬ 
годував, не схотів бп він царівну їсти, - У дїда була кобилка, 

так він оставив того молодця у хаті’ із бабою, а сам вийшов, та иа 
свою кобилку, та до царя. Отак і так, ваше сіятельство, Бог прянїо 
з чужої землі такого молодця, що може людоїда погубить. — Тут цар 
сказав, щоб запрягли лошадї у коляску. Шдівачуе дїда І їдуть до дїда. 
Прибігли. Убігав цар у хату. Здраствувть ця, за ручку береті, ця. 
Я якого ви єсть царства, господіше? - Оттакого-оттакого, — білого 
чи там якого. — Би можете иогубить людоїда? — Могу, каже, аби 
він поймавсь у мої руки. — Просим, господня, у мой дом. Сїлн, пої¬ 
хали і коня він узяв свого. Казав: Коня па станок поставте, щоби йому 
було сїпо, овес, вода постоянне, щоб йому було хорошо. — Кой я узяли 
па станок. Самі уходять у кояпатн. Тут цариця, доч царя, стіп. Здра- 

егвують ця. От, говорить, як ти погубиш людоїда, то ось тобі доч моя 
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аа жену, половина царства оіпшзую, поки живий, а помру, усе твоє буде 
царство. — Ти согласна, доч V Як не согласна ? хіба лучше іти лю¬ 
доїдові на ножрснЦ чш іти за хрнетїяшіиа, ідо Бої приніс у наше 
царство. Желаю я душею і тїлозг. — Сіл я, маку шали хорошо, випили. 
Підходить той час, що нести чи везти до людоїда. Собіраіітось уеї, 
конче для сьипи, хто де не є, щоб ви виділи , як я Його буду погуб¬ 
лять. ї позвіть іоні еьвященппка, щоб висповідав і запричащав. Я на 
свою силу надіюсь, що погублю, а там Бог вна, так я висповідаю ся 
і запричащаюсь. Позвали еьвящеипика. Виїхали потім і стали за пін 
гова од нори уеї юродяве. Бере він царівну за руку, отводить ік порі 
ноближе. — Виходь, говорить, людоїд, ось царівна на ііожиревк, — 

Нін уемотрів царівну і сейчас і вискочив. Як вискочив, він його нікою 
ударив, а той ї впав ; оце тобі, говорить, царівна. — Заріз людоїд 
своєю силою і давай він його шаблею булатною еїктп гак, що уеї го¬ 

родяни здивували ся і с острах чули ся, Вїи в його голову зняв, убив 
його, нооїк і склав його у купу, наспіртуваи, підпалив і попіл розвіяв. 
— Омотри, говорить, жеио моя, що я зробив людоїдові. Щоб ти юне 
почитала як мужа, бо я тебе от сіерти одблагав. 

Вернулись у город і давай нвть, гулять, що Господь приніс із 
чужої землі такого молодця, що людоїда йогу бив і за його здоровий 
иють, гуляють. Попили, погуляли троє суток, тоді до сьвященшіка, від¬ 

гуляли сватьбу, живуть. Половину царства цар одппсав йому, вручив; 

пожив годі в три, номер цар. Остав ся він над всім царством царем на¬ 

нісшім старому царю, 1 жили вони год 20 і пе було дітей у їх, 1 був 
у їх піп добрий, у городі, і оставсь у ного тн-хлоиець, сирота літ 
ішти, І припали вони його за сина. Поїш виріс, літ 18 уже був. Довели 
вони ного до ума хорошо, і больншіі внріо і красивий такий, що і у 
неїх царствах красивіше того приймака не було, і цариця вляглась 
з тим приймаком. Давай тепер допитувать ця у старого царя : Чого ти 
тієї рубашкн пїкогда з себе не скидаєш? — Я, каже, так привик, вона 
завеегда білая, білїйша чим ті, що тп даєш, так І не треба скидать її. 
— Мій батюшка, каже вона, по три рази рубавши надівав у день, а тп 
і за вік свої не скинеш І — Ну пе скидав вій, не скидав, аж вола усе 
своє: Скиньте, та скиньте, хоч ми вимиєм її. — Ось узяв вій і скинув 
оту рубавшу. Як скинув, вона узяла, на другі двері подала ту рубавшу 
приймакові, а тон сейчас на себе і надїв. І як надів, зараз за шаблю 
і уходить у комиату до царя, до старого. Увійшов і каже: Здраетвунте, 
батюшко, аж чп будем бить ся, чи будем яшрпть ся? — За щож нам, 
сивок, бить ся? — Топ каже: Ось за що! Як ударив шаблею, так го¬ 
лену з його і зняв. Тогди на куски посік ного шаблею і сказав: Збе¬ 

ріть його оцей труп у мішок І занижіть його і виведіть його коня із 
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коиюшіїі і привяжіть до хвоста і пустіть і щоб його це було і лоша м 
його ие було у моному царстві. Прнвязадії до хмойй, а лошадь у 
плів дерева пішла, а піп до хвоста иривязиіші висить, І став добігать 
верстов пі в сотні, а ковь пк заіржав, так нова і узнала, що ірже 
копі. Добріш і убігла у комвати: Нева, каже, сестри, вашого брата. 

Повибігали усі І смотрять. Коаь добігав, перед кртьцош спустив ся, 
'став. Нони узяли мішок той, розказали от хвоста. Понюхала вона: <!о 
мів брат рідииіі! - Тоді коия на конюшню отяслн, ностаьііліі на ста¬ 
нок. Уносять мішок у комнати, ростиляють драгоцїнпіні килим і шіешіи- 

’ють тоїі вішок. Поскладали кості, як їм буть, тоді складають клапті, 
тру ті. і с цілющою водою значу віть. Часів за тіш змазали. лежать чоло¬ 

вік лк ііояу буть, тільки не живші. Давай тоді живущої вода пускать 
ііоіу в рот по шалеііьку. Диван він двигать ця потроху. Нони пуска¬ 

ють, а він диигакть ця. Підоввіть йому, сестра, голову вище! 

Підняли, тоді всиляли йому води живущої більше. Иіп годі встав. 
■До то яУ каже. - Тут динаіі сестри кликать: О так, брат, заснув таЙ 
на віки. Я тобі, брат, приказувала, щоб ти жінці не огкршшв, а ти 
открнн таіі нояер на віки. Який же робон ти вовер, брате? (Він роз¬ 

казує, як було). Посідали, попутали. Вони раді йому усі Підем у сад 
у проходку. Пішли у сад. Лежить та сама кочерги, що і тоді лежала 
поперек лївїї. — Воіьмн, брат, оцю кочергу, скинь її з лінії. — Вій 
канув ся, так не зрушпть Із міста. — А що, брат, отдан силу своїй 
жоні, а чояуж ти мене ие слухав ? — Дайте мені, сестри, оттикого 
аДоровля, як ви мені оттодї були дали. - 1>у.іо-б берегти того, що 
тобі дали.'Впг не дає два рази здоровля. Як я чи сестра тобі оддав 
своя здоронле, так ми останемось без здоровля. Ми тобі свого ие дамо, 

а пі своя потерли. А я тобі, брате, дам вудрощін га хитрощів таких, 
що ти не потерпши про свій вік, — Чого, сестро, дай, так дай, аби 
було хороше! Уходять у коашгги, отчиняз шахву. Пере каламарчик, 

палива у румку, дав винять: На, брате, випий. — Узяв вів, вшшв, — 

Ну, тепер, каже, брат, чим ти хоч перекинуть ця, чи конем, чи нтнцею 
якою, отим тн і будеш. ■ Він чим сказав, тим і став. Побув вій троє 
оуток ще із сестрами Понили, погуляли, порадувались. Ну, сестро, 
буду я одряжать цн у своє царство. Чи ие дасть Ваг, що я одвоюю 
свого царства. — Ну, смотрп, що як тобі було од неї, то щоб і ти їй 
так зробив, а то, як приймеш за жону, то вона он ять тебе запакує. — 

І з тим наводить коня. Поприщивсь він із сестрами, одрядпв ся : Неси 
мене, коню Добране, у моє царство! — Кіиь ного і цоиїе у те саме 
царство і у той город, де цар живе. їде городом, красною улнцею і 
бачить, що у дворі ходить міщанин, дїд старий. Поздрнсівував ся. 
Дїд ввів його у кок пати. Бабка що то не весела. Слеаи течуть 
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У бабки. Ходив, ходив по хаті і питав: Чому ви, бабко* не ве¬ 

селі? Чи номер у вас син, чи доч ? — Я, каже, плачу про наше не¬ 
щастя, у нас кобилиця лошопка скинула! — А дайте каже, я піду по- 
потрю, може вона проведе і другеє. Підем, дїд, я посмотрю на 
пашу кобилицю. - Пішли, посмотріли: Не журіть ця, діду, вона, 

каже буде сюю ноч із лошонкої, з таким, що ші ніколи це бачили. — 

Увійшли у хату. Дїд хвалить ця; Оцей купець говорить* що наша ко¬ 
билиця, бабко* сюю доч із лошопком. — Вірно, бабко, буде! -— 

Посидили його вони за стї і. Насипали етакиичик вінця, сїлп, випили 
і йому дають. Покутив, ноблагодарив. Пішов він у проходку тогди. 
Проходив ся, вечором воли полягали спать. Коня свого пустив у луги. 
Спав, но спав, устав, Благодарю вам, діду і бабко, за ква- 

тирю! ї пішов собі. Пішов він до кобилиці, перекинув ся лошачкох, 

золота шерстинка, срібна шерегопка, золотий копитець, срібний копи¬ 

тець, і зрнеовціюто такого лошачка нема. Пішов дїд кобилиці їсти кла¬ 
сні, аж тп іі лошачок біля її грав, що дїд і злякав ся, як його у ви¬ 

дів, І де доніс і тієї шшіії, що нїс, кинув, побіг у хату і слова не ви¬ 

мовить. тягне бабу на руку. Баба оішдаєть ця; Куди тд меле, дїду, 
тлпїспі ? — А дїд слова ие вимовить. Через час міста прокинув 
ся, та тоді і каже; Іди подіпшсь, якого лошонка наша кобилиця виве¬ 

ла, такого і у всіх царствах нема І — Пішли а бабкою, посютрілп 
па того лошонка, шлюбували. — Бери тенор, дїду, кобилицю і 
води на базар, дй продай, за що хто дасть, а то цар возьмо даром. — 
Дїд повів кобилицю на базар. Лишонок попереду гра. Доводить 
до бїізарю, зустрічав його самий цар із жандармам, питає; Де ти. дї¬ 

ду. такого лошонка узяв? — Вивела* ваше превосходптельство, моя 
кобилиця. — Ти, дїду, ие про дані того лошонка мені? — Продам, 
каже. Що тобі на Його? — Як би з чужим царьом, я знав би що 
править, а з вас — нять тисяч дайте, так дипольно. — Пішли він 
паті, тисяч, отщчитав, оддав дїду депьги. Купили оброть, наділи па 
того лошонка. Повів його жал дар, а цар іде да еаотрнть, Неділі. ного 
тепер на станок у конюшню ! а сам цар пішов у комнатн хвалить 
ця жоні. Як раз на воротях була нерва служанка Оляна ; вона по¬ 

бачила того лошонка і як цар пішов із воріт у комиатн, а вона пішла 
у конюшню. ! як тон* що вводив лошонка, вийшов, лошонок і питає у 
О ля н и; Чи тд знаєш, Оляна, хто я? — Ш, каже, не здаю. — Ти зна¬ 

єш нервого царя? Одеж я! Ти знаєш, що мій приймак мене носїк, по¬ 

рубав, а оцеж я самий і є. Так зтій же, як будуть мене стрілять, так 
ти возі-ми. умочи платочок у крові, укопай у землю отой платочок, там 
яблоня паросте і як будуть полоню рубать, так щоб ти узяла трісок і 
однесла на ріку і броепда. І тікай тенор відсіля, щоб тебе рідко хто 
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і видів. — Вона обішли он другі двері, а цар бере аа руку царицю 
і веде до лошовка. — Виведіть його на ороетор, я досютрю. — Ви¬ 

вели його конюхи на простор. Вона од далі посмотріла і каже; То но 
лошонок, а мій первиії муж. Укопайте серед двора стопо і привяжІть 
його і тоді із пушок його і розбийте на дрібен мак. — Иршшали і з 
пушок розбили. Служанка гам собі ходить і вмолила нлаточок, у рукав 
потягла, пішла у сад і закопала у саду. Иасиіртували, запалили і по¬ 
піл розвіяли з тою лошонка. — Ну хорошо, що ти не дотиркував ся 
до того лоїнопка, а то він би тебе убив 

Переночували, виспались, пішов цар у сад. Пройшов гоїш аж 
стоїть яблопя, новая за иоч виросла; яблочко золоте, срібне. Набрав 
собі яблочко, хотів кусать. Ні, говорить, піду у жовн спрощусь. — 

Приходять; Іди, жова. сиотри, яка у нас яблопя узялась. — Подиви¬ 
лась вона; Се, каже, не яблопя, а шіі первин муж. Воіьміть, порубайте 
і коріїїя повитягайте і спаліть і попіл розвійте. - Стали рубать. Тут 
служанка та ходить, набрала трісок, пішла до ріки і кинула їх. Яблото 
порубали, попалили і попіл розвіяли. Переночували иоч, як яблотію кон- 
чвяи. Попили чаю. Узяв він ружжо, пішов у сад до ріки. Лж Оляпа 
несе воду відтіля. — Ідіть, каже, до того міста, де мн воду беремо, 

там така птиця, що я і з роду не видала такої птиці — Повернув він 
туди, прийшов до того міста, прицілив ся, аж вона не тікає. Скинув 

• він самоти, підхвати» халати і давай брести, щоб так її хватить ру¬ 
ками. Прів, брів, аж халати у воді, і торкає ту птицю, тик рукою не 
здержить, піре слизькеє: Вернув ся; Зніму, каже, рубаху і ііідштанип- 
ки, та піду так і сівачу. - Тоді побрив знов до тієї птиці'. Як узяв 
брести, аж по пояс місто; лапне, так не удержить, Заманила його у 
волу далеко, аж одна птиця крилами залопотіла, удари іась на берег 
і стала чоловіком. І ту самую рубаху, що з 12 квітками, що пар ски- 
аув, назад на себе і надів. Цар сострахпув ся, стоїть у воді. Сей 
каже: А що, синок, чи будем бить ся, чп будем мирить ся ? А впбродь, 
каже. Стояв вій часів три у воді, думав, — Думай не думай, а впбродь. 
— Узяв, ввбрив. Він його зараз ноеїк, порубав і входить тоді у ком 
пати і як крикне богатирським голосом; Здравя жслаєм! — Вона зараз 
його узнала, так і охолола. — А де моя душегубчнця ? Ступай сюда, 
Не йде, пішов він сам. Скільки раз ти мене етребкла з сьвіта і царя 
і лошонкз і яблуню. Ти ниділа як я людоїда погубляв, та там стояла 
коло мене. Стояла і присягала, що мене будеш почитать за мужа. То 
так ти мені платила, що а тебе од смерте одблагав? Виведіть її у сад. 
— Вивели її. Вія голову їй стяв, посік, порубав, спалив, поділ розвіяв. 

Убрав Одяиу у царську одежу. До сьвящедппка — вінчать ця. 
Обвінчались, а иа ту неділю екадьба. Сідає па свого коня, па Добряна. 
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Неси непе, коню, до сестер, буду просить їх на сватьбу. — Сїв, пої¬ 

хав поверх дерева коней Добряпом «до сестри. Приїздить, здраствуєть 
ця. Раді сестра такі, ідо і Ноже сохраип, пе знають, де його і діть. 

Хвалить ця: Покопав його і її і тепер в служанкою, з цервою, еватьба. 
Нлагодарю, сестро, тобі за твої мудрощі і хитрощі; як би не твої му¬ 

дрощі і хитрощі, то я би не зоберпув свого назад. І тепер я мою силу 
назад завернув, що вв мені дали. — Погуляли, попили двоє суток у 
сестер. Посідлали вони свого коїш і поїхали усї у гостї до брата иа 
сватьбу. Одкрилась еватьба. Усї, іцо з других царств — царі, королі' 

— і з свого які иебудь князьки, питають; Що воно за барпшнї такі, 
що иї здумать, нї вгадать, разві у казці сказать ? — Говорить: Се мої 
сестри. — Сватьбу от гуляли, усї чужі пороз'їздились; сестри остались. 
Погостювали ще троє суток сестри самі. ІІють, гуляють: Щож ти, Оли¬ 
во, може й ти так нашого брата кончині, як коичила та перва? — 

Нї, я иелкого состояпія, так я буду почитать, як Бог велить І — Поїхали 
сестри, а вовн остались і па том оснувапії живуть, хліб жують і по¬ 
столом добро возять. 

Паралелі: Мотиви сеї казки приходять і в нопередпїх, тільки тут 
обшврпїйніе оброблені. Пор. ч. 5 (переміни}, ч. 12 (чудесна сорочка) 
і ч. 14. — Про чудесну сорочку єсть окрема каака (йор. Аоанасьев’ь. 
Народ, рус. скааки. Т. II. От. 21 - 24. Ч. 120: Чудесная рубавша) та 
вона представляє™ ся неначе витягом нашої, далеко докладнішої. 
Окрема казка єсть також про внратуванє царівни-змії (пор. Аеапасьев'ь, 
Нар. рус. св. II. Ст. 102 —163. Ч. 151). Наша казка лучпть обі казки 
Аоаинсьеяа в одну. - Грппчепко. Ятногр. Матеріали, Т. І. Ст. 99 
104. Ч. 195. - 

18. Дїдова дочка і бабина дочка. 

Були собі дід і баба; у дїда була своя дочка, а у баби — своя, 
і невнавя діла* дідової дочки баба. 

Дїдова дочка і бабина дочка ходять иа досьвітки. Дідова напряде 
починків два, а бабина нї одного не напряде. Ідуть вони поутру із до- 
сьвіток до дому; баба па уперед перескочить через перелаз і каже: 

Подай, сестро, я подержу твоїх починків, поки та перелізеш. Вона 
візьме, їй дасть; і як візьме та починки, так біжить до дому. Прибігає 
до дому і показує матері починки: Дпвіть ця, мамо, скільки я напря¬ 
ла І А та прогуляла, та я хлопцями пролежала і нічого не напряла. 

Уходить дїд у хату; баба показує йому починки: Та дивись таки, діду 

ктноґрлфгшпй зшттк. т. жп-. 20 



моя дочка стільки напряла, а твоя нічого! На ідо її і держать — 

таке ледащо! Но Ймеш вені' віри,»так дивись — осьось-сї! Од сього 
время куди хоч завези, щоб я її й не бачила! — Б, сяка-такн дочко, 
ти мені й голову проїла! Та вже, чн завезти, то я й заведу! — За¬ 

прягає дїд коняку: Ііоїдью, дочко, у лїс за дровами. — Вийшла дочка, 

сїяп вони і поїхали. 
Іхалпж вони ие за дровдянп, а повіз він її верстов за сімдесяті, 

і провіз у лїс; ирпвявав кобилу до гдодинн і каже: Пери, дочко, мі¬ 

шок, та чи не назбираємо ми ноиереду тут яблук; у сьому лїсї, гово¬ 
рить, много яблук. -- Узяла дочка мішок і пішли вони у лїс далі'. 

Ввійшли воик у лїс гонів двоє, аж стоїть хатка; увійшли вони у хатку, 
аж нема нї душі у хиіцї, стоїть тільки кругленький столик, а на сто¬ 
лику три десятки яблук разного сорту : Красного десяток, білого де¬ 
сяток І зеленого десяток. Винимає дїд иож і а кар на на і ріже кожного 
сорту по яблуку: Пробуй, дочко, которого сорту добріше? — А вн-ж. 
тату, чом? — У мене, дочко, зубів иема. Меиї як би вареннньке, або 
в періжку, от тоді б... Попробувала вона красного сорту І каже: 

Кислі. Попробувала білого і каже: Виппі. Попробувала зеленого і каже: 

Далеко, тату, солодші од меду. — Свди-ж ти, дочко, в отішї хатці, 
а я піду і найду отакого сорту яблуню і тоді будімо рвать оцього 
сорту яблука. 1 не виходь з хаткн, иокудова я прийду до тебе, бо тут 
звірів много; вони тебе щлять, розирвуть. — Пішов до коняки, сїв 
і поїхав. 

Приїздить до дону. Вийшла баба і питав: Де ти її дів? - Не¬ 

хай тобі подегша: завіз у лїс. Уже їй ве приходить вітгіля, там звірів 
много, вони її Із'їднть. 

Наступила чорна хмара, кругом обложило і пішов тучний дощ, так 
як а відра львть. — Казав мін батько, що не виходь з хатр, тебе 
звір ізїеть, а тепер мого батька вальлє дощ, або звір івїсть ! — Ну, 

і сидить вона. Наступила ніч і яажгласьу тій хатці лампадка: виднійте 
отало, — як у день. 

Довго-недовго, - біжить вовк. Добігав до хати: Дівонько, одчи¬ 

ни! — Як почула вона глае, то усею силою до дверей, — одчиниш. 

Уходить воик: Здраствун, дівонько! —Здраотвуііте ! Де тп узн¬ 
авсь, що у нашу хатку ввійшла? - Мене, говорить, батько мій привіз 
сюди, да її нрпвів у оию хитку. -- Де-ж твій батько? — Пішов, каже, 

солодких яблук шукать у лїс, — Якого сорту? — Оцього, каже, сорту 
веде його. — Того сорту нема у вашому царстві, - то а чужого цар¬ 
ства яблука достані, — за нять тисяч верст. Може мого батька звір 
ізТ'в, або дощ залив? - Нї, каже вовк, не журись своїм батьком; він 
дома! Л дай мені, дівонько, води налить ця: мені аж душно. — Сей- 
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час дівчина за кухоль набрала води, Дала; Добре здоровля пивши, 
каже і поклонилась. І Іишін ся вовк. Тенор підсади мене, дівонько, 

иа ліжко ! — У на в ся перед ними йогам а за ліжко, а вона задні в хва¬ 
тила, — підсадила. 

Тепер біжать ведмідь. Добігав: Дівонько, одчини! — Нона сен - 
час, як куля, в ліжка, — одчинила. Уходить ведмідь: Удраствуй, ді¬ 
вонько ! — Здрастуйте! — Дай. дївспько, води палить ця. — На¬ 

прала, дала; Добре здоровля нивши 1 — Напивсь, Підсади тепер на 
ліжко! Узяв ся переди»ми ногами за ліжко, а вад підсадила. Поліз, ліг 
на ліжку і каже: Даруємо тебе, дівонько, щастям ! Що н у Бога най¬ 
більше, то тим тебе щастям й даруємо ! 

Поїм йш іі не обізвалась, як ступить.ірюпить, кобиляча го¬ 
лова котить ця ; аж ходором та хатка ходить. Дідова дочка злякалась, 
не знак, де й діть ця. — Не бій ся, дівонько, — се наш, кажуть, 
старший брат біжить. Добігає і гукав: ДїниіькоІ Одчини! — Вена на¬ 
раз, як куля, — до дверей і одчинила. — Дівонько, пересади мене чо¬ 

рен моріг. Пересадила. — Дай води, дівонько, намить ця. Дала: 

Добре здоровая нивши. Поклонилась, Підсади мене, дівоцько, на 
ліжко. — Вона підсалила. Заглянь, дівонько, мені у лївой ухо, а у 
правок вилізь! - Заглянула і в праве вилізла, і така стала гарна, що 
пе можна і! нндшшть ця. Вона гарна, а убор ще лучпіпі - унось 
ШОВКОВИЙ. 

Тепер усі три обратила ся штамп — вовк, ведмідь ї кобиляча 
голова. І стали коло їх лакеї, поварі, а коло барині — служабко, Л та 
хатка стала койїата болі тая, у два отажш 

— Щож, каже той пан, що був вовком, чи со гласи а, дївопькО, 
буть мені жеаою? — Нона каже: Согласна, як воаьмете ! 

У друг стали шиш. бариш; стала їмп ноші і отажі спідішй 
і верхній. І давай цить-гулять; пили-гулялц троє суток. Через трос су- 

ток розійшлись, остались тільки ті три молодці та жена молода. 

Удруг коляска під’їздить. Сідають на коляску ті три молодці 
і молоду беруть з собою. Сіли і поїхали, а та хатка возбратіїлась; яка 
була, така І знов стала, 

їхали довго-недовго, иршжжають у двор; двор частоколом обго- 
рожеаий, а у дворі коашати, одні золотом покриті, а другі — сереброї, 
треті — міддю. Повибігала служабки, ііідхватилп бариші і бармию і по¬ 
вели у каянати, у ті, що під золотом. Пожили вони тут один місяць. 

— Доїдьмо, мужу кін, до мого батька у гості, а то мій батько 
думає, що мене звір іа'їв, — ІЦож, жоно! Я не одказуюсь поїхать; 
а ти-ж утрапиш до свого батька? — Ш, каже, я не втраплю. Я не 
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знаю, на яку сторону їхать ; чи на ту, чи яа ту, як ви мене завезли 
далеко, — Ось, бачиш, ще н в гості каже! Ну, як тобі вже схотілось 
до батька, так поїдьмо; иїкого це будемо і епрашувать: ми втра¬ 

пимо ! 
Запрягли у золоту коляску восьмеро лошадей, сіли два кучері, 

служабка, і поїхали. Уїжжають у двор; виходить дід. — Щож, одо 
твій батько? — Каже: Оце він, — Батько соетрахиув ся, що оттаке 
лицо лїае цілувать ця. — Що, каже, боїтесь? Р&зві ие пізнайте? 
Я наша дочка! А отце звій мужі — Иу, як ви паші діти, — прошу 
у хату ідіть ! — Служабка нодними пяатьтя, через поріг не перелізе, 

не перетягне пяатьтя сама. Погостювали, поговорили: Ь тим прощайте! 

Дала батькові шубу хорошу, жупан, дві парі сапогів, півтора тисячі 
деиог. — Не довго, отець, будете самі, — ие більше, як годок; а то 
я приїду, наберу вас у свбп до» віку доживать. — 3 тим вони і пої¬ 

хали. Уся слобода здивувала ся, що такий бог ший пай, що й нема у 
нашому царстві, узяв дідову дочку за муж, — таку голу, як кістка. 
Оттаке, кажуть, щаоте! 

Тепер каже баба: Моя дочка ще краща од твовї; поведе і мою 
на то місто, то мою возьае ще іі ие такий шш, як твою, а кращий. 
Запрягав дїд коняку у віз: Ну, сідай, дочко! — Сіли і поїхали. При¬ 

вів її у топ ліс, новів у ту хатку: Ну, епдиж, дочко, по впходь із 
хатки, нокудова я прийду, бо тут звірів того, тик воші тебе в’їдять,— 
Наступила чорна хмара, кругом обложило і пішов дощ тучний. Ніч 
обняла; біжить вовк: Дївоиько, одчини! — Не великий пан, і сам од¬ 
чиниш ! — Дай, дївоиько, води пашіть ця. — Не великий пан і сам 
напеш ся. — Підсади, дївоиько, па ліжко, — Не великий пав і сам 
і злізеш. — Біжить ведмідь: Дївоиько, одчини! — Не великий шиї 
ї сам одчиниш. — Дївоиько, дай води иапить ця, — Ие великий пай 
і сам пашш ся. — Підсади, дївоиько, па ліжко. — Не великий шш 
і сам полізеш, — Тепер котить ця кобиляча голова, аж хатка ходорои 
ходить* — Дівоцько, одчини. — Не великий пай ї сам одчиниш. 

Дай, дївоиько, води иапить ця, — Не великий пан, і сам шшвш ся, - 
Підсади, дівоцько, на ліжко, —- Не великий пан і сам полізеш. 

— Що, брати, і вам, так як і мецї одказувала? — питав стар¬ 
ший брат. — Оттак брате, ї нам усїі, як і тобі! — Ну, що то таке? 

До тут воно узяло ся і прилізло па паш оддих оце превелико ледащо? 

Не можна па неї і емотрить! Піди, брате, гукни на товаришів, — не¬ 

хай нони його повечеряють ! — Вийшов вовк і завив но новчи, і при¬ 

бігло вовків із яятиайцять. — їжте, братьця ! — Витяглії вони її із 
компати, — розтерзали па куски, — Кісточки одкладапте, братьця; 

де великі — то переламуйте иа двоє, — Вони шли її і кісточки по- 
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клали у купочну; таке було ириказаїшія: йоті» кісточки ті забрали, 
у дротяну торбинку склали і повісили ті гвоздичку. Як вітрець новіє, 
го ті кісточки аж торохтять у торбинці. 

У дїда сучечка р.ібенька; вона злізе на призьбу, та - гав-гав, 
каже, дідова дочка — бариня, а а бабиної дочки тільки кісточки у тор¬ 

бинці' торохтять. — Баба за кочергу: Сукана тя собачка, що ти ка¬ 

жеш? І ніде у хату, а сучечка знов і злізе на призьбу: — Гав-тав-гав! 

Дідова дочка бариня, а а бабиної дочки кісточки торохтять! — Запря¬ 
жи, діду, коняку, та поїдь у лїс, та довідай ся, чи вона жива, чи не 
жива, — И'я дочка? — Запряг дїд конину і поїхав. Доїздить до хаткн, 
коли у торбинці кісточки торохтять, ііодввив ся він у хатку, — не 
мне, ВІи узяв тоді' торбинку і поїхав. Приїздить до дому: На тобі, 
каже, бабо, твоєї дочки кісточки. Яка паша сучечка правдива: так, як 
тая і була! - Так, стара собако; як схотів, так мою дочку і ваш ку¬ 

вав ! Та за кочергу, та діду по боку. — Ти не в тій хатці посадив 
мою дочку! — Та иї, я в тій. Що то, ти бабо, шуткуеш, або що? 
- Щ, ие шуткую, стара собако! її тобі голову иробіо! 

Тут дзвоник дзеленчить такий, що ніхто і в роду но чув: біжить 
дідова дочка шестерною кіньми в двома кучерями. Убігає у двор. По¬ 
кинула діда бить баба. А вона уже коло порога; Здрастуйте! Садись, 
мій родите.чю, у коляску ; поїдем к станово му приставу. її научу ма¬ 
чуху, як бить отця! — Сіли вони і поїхали. Тільки земля загула, так 
мов грій загримить; а не до пристава вони поїхали, а вони старики 
новезіи у свій дом прямо. Приїхали, вона узяла під руки і новела 
у комнати. — Ну, тепер, отець, отце тобі місто но смерть. Тут спо¬ 

кійно буде! 

І на том освуваші вони живуть, хліб жують, постолом добро 
возять. 

-** 

Паралелі': Етноі'р. Збірник. Т. Н. От, 51 53 Ч. 15. Доанасьень 
Нар. руе. сказкн. Т. і. От. 74—7(1. Ч. 54 55. — СИіпекі, Ва{агм 
(ЮІекі. \\'ІІпо, 1881. Т. Ш. Ст. 112 — ІЗи, — Рудчеико, Нар. южно- 
рус. скавки, Т. II. От, 65-и7. Ч. 21. — 

19. Царевичі Васильки. 

Був собі цар, а у його сни. Цар старті, що уже скоро йому не 
ГОДИТЬ ця царствувать, бо номре, а сни коди одичнії, щоб женить ця. 
Бій ного і оженив. А цар уже не сноеІбний царствувать; він і уволь- 
яив ся і здав на сини. Овнові присягли і вія став царствувать. І по- 
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жив він із жеиою своєю, уже царем, два годи. 1 в такая положенії 
вони стида, ідо він уже скоро дожидав ■одне. 1 підходить ііото дво- 
рень до моря ; вони часто доходить до берега і таї лодка у їх єсть 
і поїш сідають, нроїзжають і вертають ця, бо далеко бовть ця їздить. 
І пішла цариця із елужибкамп І сіла на лодку у троїх; служабка 
узяли посла, управляють лодкою і їдуть. Проїхали од берега так, як 
разів три палицею кинуть, лодка перекинула ся, сл у жабки потопились, 

а цариця у ти цею перекинулась і полетіла поверх води по морю. Л то 
нолощебвиця їх перевернула, а сама стала як цариця і так лице пі- 
добрала, як у цариці і прийшла до царя І каже: Ось нещастя, яко 
случялось; перевернулись у норі, так я нахвалилась, а служабии поти- 
ішлись, — І живе піп з ш, як з тою жцв; у його і впинав» нема, ідо 
се вже друга. Ось і їде цар, туди, чи сюди; тоді' іде залізних доріг 
не було, а набере собі шестерну коней, кучерей і їде. А цариця утн- 
цею лїтае і смотрить, куда він їде. Вія стовповою дорогою їде, а вона 
верстов за десять яа перед полетіла, спустилась, стала зло в жінкою, 

і родила два сивії. І дала ї« но голубячоиу яєчку кожному під плече, 
під праве і сказала: Іжте, сипи мої, ну заїдайте; спіть, не засипайте; 

пийте, не занивайте! Обгорнула їх кол їй корон хороший і па стовповій 
дорозі положила. — Доївжає цар; вона і посунула ся із дороги рачки 
у траву. Улізла у трапу, обернула ся сюди мордою і смотрить проти 
діток, про пі своїх. Доїжжає цар, смотрить, колївкору жпут большиіі. 
Доїхали і стали. Лошадї ворохоблють ця. — Піди, каже цар, ви ку- 

черя, подивись, що такеє? — Схвитивсь один кучер, побіг, посиотрів, 
прибігає і хвалить ця : Се двоє діток, миленькі, тільки що рождені. — 
1 цар схваливсь, посиотрів иа їх і каже : Беріть їх у коляску. То ма¬ 

лось їхать у чужу зем'їю, до принца чужоземського, а то узяв дїткц 
і вернув ся довой. Берну в ся дояоіі, с’ій час позвав СЬВЯЩеппика 

і охрестив тих дітей і дав їм обом імя Василька. І ростуть вовн це не 
часах, а по міну таї; за один місяць стали вовн ходить, -стали її гово¬ 

рить. На другий день стали уже і грамоти завішать. І красивії такі 
дітки, що ве можна па їх і напишіть ця. А ного жона, цариця, нена¬ 
видить їх так, що як бн із сьвіта зігнать. Пішов цар із дому на троє 
суток у якийсь город, у болшущий. 1 вона знає у який час він буде 
домоц. Узяла вона і тих діток і потроїла, Ноубирала їх хорошо і поло¬ 
жила на стіл обидва. Приїздить цар домои, доносять йому, ш,о ті дітки, 
що ви найшли иа дорозі. Васильки, померли. Уходить вій у компату, 
діти лежать иа столі мертві. Узяв ся віл за голову, заплакав. Чого 
вони умерли? Тоб один, а то оба разом? — Жеиа одвіз а: Хиба я ви¬ 

нувата? Вони як попопили, похворіли і вмерли разом! — Уробили столярі 
трупну і вій позолотив її, із середини і з окола. 1 призвали сьвящеи- 
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цикл і у&еслп у церкву, а па завтрашнії іі день, щоб поховать на цвин¬ 
тарю, Спрошуеть ця дід: Позводьте, ваше царське величеотво, иереио- 

чувать кодо тих діток. Буду я салтнр над їми усю нон читать. — Чи¬ 

тай, братець, каже цар, я дурно не хочу; я заплачу тобі девьгаїя. Ну, 
і почує таменьки і читає. Глупая ноч. Ніжить піп. що над їм орудує 
і каже: Чого ти убравсь? Ступай, тазі діла єсть! — Він не еяуха, 

чита. Нін увійшов, прибігав дячок, по нрнвазанію поповому ; гонив, го- 
шів, він одно робить, чита. Тут біжать три жапдари із шаблями, — 

Чого ти ослущаєш ся? Зараз до сьвпгцешшка, а то голова тобі долоі. 

— А він одно робить —* чита, нікуди і не дивіть ця. Не стало того 
нічого. Шибочка у горі, у церкві брязнула, сну скніть ця утнця на 
землю. Спустилась, стала баришяею. Одчинила проба і стала плакать 
над дїтоин над своїми. І каже: Любимії дїтки мої. Яж вам яєчка 
дала, Яж вам казала: їжте (повторене),.., а ви заїди, зашли і заспали. 
Як би вас, діточки, не хоронили ще одну піч, то я б вас, діточки, 

оживила у ту ніч. — Дяк усе оце чує, А вона плаче, так золото 
і очей, як слези спплоть ця, а говорить що, так сребро іа рота дрібної 
єни лей» ця, Уііять ударилась у тацею І у ту самую шибочку і вилетіли. 

Стало сьаїтло, приходить той дяк, що читав, ік .царю. Доложпв ся, ухо- 
;іпть: Позвольте, ваше царське велнчестію, не Каяшітц а речі говорить. 
— Говори, брат, цар каже. — Ті дїткн, нехай врнн ще одну почну 
переночують. Вони оживуть, — Кола б знаття* що оживуть, так і де¬ 
сять почни нехай ночують. — Ш, не десять, а тільки одпу. - Ну, 
нехай; на тобі тисячу рублів і іди собі. — Вія узяв, пішов доиой, 

винив стакан чаю і лїг, спить, Виспав ся, узяв салтнр і пішов ізнов 
у церкву. Увійшов у церкву і окружне себе кругом і поробив хрести 
округи того круга, по середині став і став читать: ній уже ана, що 
буде. Читав і читав до глупої вони. Являєте* ця до його новини полк 
еалдат, ііітухають його: Бон із нашого міста! — А круга вони не пе¬ 
рейдуть. Він одно робить, чита. — Гонили, гонили, віками шаблями 
махали, нїчо йому не ароблють, Уипчтожнлось оце, явили ся змії огнен¬ 
ні, кричать: Тікай, оце церква горіть. Вона як би і горить, огонь гак 
І Оиплоть ця. А він усе чита. УіШЧТОЖИЛНСЬ ОЦІ змії, являють ця чорти 
главпії самії: Тікай, дяче, собачий піддяче, я то зараз бездна пропа¬ 

дать ця! — вони кричать. Голили, гонили, п піп усе чнта. Уяичтожи- 
лось оце усе, являють ця утнця, у літи у ту саму шибочку, епускаєть 
ця, плаче і каже: Чи вірної я вчм води достала? Підняла головку 
одному, усипаїа раз, два, точно, невірна водичка. Мені вас так жаль, 
я поспішала, так не з того колодязя води у хватала І Убивалась., убива¬ 
лась і вилетіла через ту самую шибочку. Дяк узяв тоді', позмітав се 
ребро і золото; те в один краєчок илаточка, а те у другий у уздйчок, 
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Тоді йде вій до царя* До кожнії ся (повторене)* — Аби ожили, я тебе 
иагражу, псе н не так. Ноклошш ся, узяв гроші і пішов собі доіон. — 
Діждав третьої но чи і пішов собі у церкву, круг їзді'лав і у крузі 
став собі і читав. Тут настала глупая ніч. Прибігають жаіідарі із ша¬ 
бля вш, із ні каїн і кричать: — Ступай з церкви 1 — Віл одно ро¬ 
бить _ читає* Гонили, гонили, іш аогшіли* Воші і уиичтожплись. Яви¬ 

лись тогдї чорти самії. Тікай, кричать, се бездна буде, тікай, бо оце 
усе провалить ця! — А він собі одно робить — читає. Вони його 
охнем засипали, церква так і горить і на його саме поломи сиплеть ця, 
а віл одно робить — читає* Гонили, гонили, не зоглалп. Тії чорти 
уіШЧТОЖИЛПСЬ, хто його зпа, де вони і ділись* Прняїтії тепер утицл, 
до того окна, де шибочка вибита улетіла, стала бари шиєю* А дяк тоді 
уже я крнлоса переліз і під сукно, під труну сховав ся* Вона як стала 
барншпеш, одкрила труну і стала плакать, — Тепер, каже, я, любиивї 
мої синочки, праведної води достала! — Підвела головку одному, потім 
другому, поналивала їм води у рот, вони і ожили і давай з ш бала- 
кать! — Смотріть же, діточки мої, тепер ви живіть, яєчк^ уже не 
заїдайте, пийте, не запивайте і сніть не засипайте* 1 хай вам Вог по- 
мага, а я собі уберу ся* — Налякала над ївн і пішла, а як сказала 
„проїдайте4*, так дяк схопив її за ноги; нона стала виривать ця, а він 
усе держить* Як півні заспівали, вона і каже: — Тепер пусти, вже 
пройшло время, я утікать уже по буду, — А він не вірить і усе коло 
неї сидить. Проспав ся цар і у двапацятому часу попив чаю і питає: 
— Чи но було дяка? — Кажуть: Не було* — Цар і послав якого- 
там посланника, чи жапдара, чи кого, щоби спитать дяка. Топ послан¬ 

ник пішов до дяка, аж там кажуть, ідо не було, усе у церкві. Вів 
у церкву, аж дяк і каже на того посланника: Іди ж тепер і скажи 
царю* що його дїтки ожили і жепа його нерва тутички із їяп* — По¬ 

сланник вернув ся до царя? Каже йому: Що дїтки ваші живі і жепа 
ваша нерва коло їх* — У царя, чуприна у гору іплїзла: Як же то 
же на ? Аж жепа моя коло мене? — Я не знаю, каже посланник, так 
мені дяк сказав* — Зараз запрягай у коляску лоїиадей! — Сів і пої¬ 
хав. Доїхав до церкви, ускакує у церкву, аж там і дїтки і цариця. 

Пізнали вони один другого, почоломкались. Він і спрощуй: Як же то? 

— Вона і каже: То вллопіебішцк, що ти з єю жив; вона служебок по- 
повчала і мене хотіла локончить, так я перекинулась утппею і улетіла, 

а вона думала, що усіх вас потопила. — Сіли нони па коляску, дїток 
узяли, цар одного за руку, а вона другого і поїхали до дому. Приїхали 
до рундука, а у її мишак готовий вже був; вона хватила і зараз і ло¬ 
пнула. Цар увійшов: Ну, приберіть її; вирийте яму на рослу тьтї, 
укиньте ЇЇ і загорніть, як собаку! — А з сто живе, дітками втішають 
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ця, діточки хороші, Васильки обидва і па том оснуванії і остали ся, 
живуть, хліб жують, постолом добро возять. 

Паралелі: В сїй казці приходять ріаспородні мотиви: а) як ца¬ 
риця переміняєте ся в качку і назад стає царицею; б) як відьма 
умертвляє царські діти і стає царицею, а опісля мусить сама на кару 
випити отрую: в) як дяк відчитує псалтир і тим способом спасає зача¬ 
рованих. До мотиву а) пер. Аоадасьевь, Нар. рус. скавки. Т, II. Ст. 
152-153. Ч. 148: БІЛОН уточна. — До мотиву б) найбільше підходить 
широко розповсюдивші казка про царевича і три сестри, що обіцяють 
щось чудесного зробити на випадок, колпб вій оженив ся а ними. Пор. 
Етп. Збірник. Т. ЛІ. Ст. 117—122 і повисиш ч. 10. — Про сторожу 
при мерци і відчитуване пор, Ета. Збірник. Т. VIБ Ст. 35 -39. Ч. 34* 
— Аоапасьев'Ь, Народ, рус. сїшки. Т. II. Ст. 324 -325, Ч. 207, 

20. Килиминка, баранець і кін. 

Був собі чоловік бідний І8 ЖОНОЮ і дітей у його було ииого. І ско¬ 

пали воші собі на городі в ток міста і посіяли гороху. І той горох як 
узяв рости, так до самих небес доріс. І Бог узяв і з його вершки 
і порвав. І попадав він ва землю І висох. Жінка і каже: Іди, каже, 

чоловіче, позивай Бога; на що він наш горох запакував? — 1 кудчж 
я піду? Хиба я зваю де Бог? — Іди, каже, добрі люде поведуть, куди 
іти, а іди! — Вів і пішов. 

Довгв пе довго, йшов півтора місяця. Пішов і ліг собі па оддпх. 
Бог зпа, куди він іде і посіла сьвятого Петра попросить того чоловіка, 

куди вів іде. От св. Петро спустив ся і іде до того чоловіка. — 

Здраствув, земляні — Здраствуй! -- Куди ти, чоловіче, ідеш? — Іду 
Бога позивать І — За віщо? — Мій горох пірвав. — Стій же тп тут 
да сім місті, а я до Бога ніду і сироту ся, що тобі за горох Бог 
дасть? — Я буду дожидать, ідіть. — Св. ^Петро ізвяв ся, полетів па 
небеса, являеть ця ік Господу і каже : Ото той чоловік, що шукає вас, 
вас позивать, що ви його горох иірвалп. — іїа-ж, каже, возьяп оту 
кил ви пику, понеси і дай і скажи, що як захоче їсти, то нехай скаже: 
Килимника-килпяввка, розгоріпісьі Дай яепї їстп і пить. Наїсть ця, па- 
петь ця, тоді скаже: Кплямиика-кплимішка, уберись! Бона й убереть 
ця. — Приніс св. Петро тую килимнику до того чоловіка і каже : Наж 
тобі, чоловіче, килимппку, оце тобі Бог дав; як захочеш їстп (повто¬ 
рене). Так оце тобі буде про твій вік і дітям твоїм, да пе позивай 
Бога. — Узяв він кплпмппку і пішов. Як узяв іти, довго пе довго, за- 

хотілось йому їсти і ввернув із дороги, аж могилка; і зайшов він на 

ШШ0ГГАФ1ЧНПЙ ЗШРШШ, т, хгу. 21 
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могилку і прослав Сіру керейчпнку і положив кплпмппку. — Килвмин- 
ка, килимника, дай иепї їсть і пить! — Килимника розгорнулась: на¬ 

їдків, напптків усяких, чого вгодно, так що і не поїсти. Напивсь, на¬ 

ївсь, тоді' сказав: Килимника (повторене). Вона згорнулась. Тоді' вій 
лїг спать. Заснув, виспав ся, устав і пішов: Ну, слава Богу, що Бог 
дав візи: таку килимнику; не треба мені нї папства, нї царства! — 

І війшов вів у своє село, у царину. Тут зараз, шинок. 1 зайшов він у 
шинок. — Опп мені кришку водки, — Деньгн єсть? — Нї, депег нема, 

а у непе килимника неошпева. — Якаж у тебе килимника? — А така, 
що дає їсти й пить, що ти такого й по бачив. — Ну, а положи на 
стіл, та загадай, так я тобі пять кришок, не тільки одну! — Він по¬ 
ложив і сказав: Килпнинка, кплвнинка, розгорнись! — Вона розгорну¬ 

лась: Наїдки, папптки, чого душа аабажа, повен стіл. Попоїли, понили, 
хто не був у кабацї. — Ну, килимника, уберись. — Килимника убра¬ 
лась. Як узяв він пить, як узяв йому бвтух, отой трахтпрщик, нали¬ 
вать, так він вшшв трипайцять кришок. На лаву схилив ся; толі' бвтух 
узяв отую килимпику, сховав собі у скриаю, а йому згорнув такую са¬ 

му і положив під голови. Він виспав ся, узяв килимнику і пішов. Під¬ 

ходить, а дїти дивлють ця: О! іде наш батько і щось несе під ру¬ 
кою! — Уходять у хату: Здраствуй, жінко і вп дїткп здраствуйте! — 

А що виходив? — Слава Богу! Простилай, жінко, рядно: буде що 
їсти, буде аю й нить! Сідайте, дїтп, кругом рядна! — Посідали дїти, 

сіла і жінка. Положив килимнику. - Кплииішко, килимпнко, розгор¬ 
нись ! Дай їсти і нить І — Не розгортаеть ця килимника. Разів три ска¬ 

зав, не розгортаеть ця. — Ну, дожидайте же, діти, я таки вас наго¬ 

дую ! Устав, узяв цїпок і пішов. 
Іде тою самою дорогою, що тоді і па те саме місто, що і тоді’ 

і лїг оддпхать. Коли іде св. Петро. — Здраствуй, чоловіче! — Здра- 

ствуи І — Куди ідеш ? — Іду, каже, Бога позивать. — За щож? каже; 
тобі Бог дав килимнику таку, що тобі про твій вік і твоїм дітям їсти 
і нить буде. — Тільки раз та килимника мене нагодувала.- Та вилв- 

ювка негодяща, більше не дає. — Ну, дожидай же мене! — Пішов 
знов до Бога сьвятпй Петро. Бог сказав: Возьми баранця біленького і 
поведи і оддай. Як захоче їстп і пить, так скаже: Баранець струснись, 

дай їсти і ипть І — так він і дасть, А наїсть ця, тав скаже: убе¬ 
рись ! — він і убереть ця. — Пішов св, Петро і оддав баранця і ска¬ 

зав усе, що Бог йому приказав. Той чоловік узяв баранця, палнгав на 
ріжечки і пішов собі. Доходить до могили, сходить з дороги, проста ля в 
сіру керейчиику і каже: Баранець, струснись, дай меиї їсти І пить! — 

Баранець струснувсь. Він наївсь, так як бик І сказав: Баранець убе¬ 
рись. — Баранець убрав ся. Бін упять пішов до дому. Уходить у ця- 
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рвну і зараз у пишок заходить, бвтух шип кує. — Насип вепї кришку 
водкп! — А девьгп єсть ? — Ні, нема, так у мене барапець, ось ди¬ 

вись який, що дав їсти і пить. — А нехай дасть їстп і пить, так тоді 
скільки хоч, иптп яеш. — Вій розослав радно, баранець струснувсь, 
дав їсти і нить, наїдків і напнтків, яких душа забажала. Напились, на¬ 
їлась; сказав: уберись! воно і убралось. Внпив він знов тринадцять 
кришок водкн і каже: У мене положеніє таке: Я по тринайцять пю! 
Внпив, лїг на лаву і заснув. А бвтух підставив йому свого баранця бі¬ 

ленького, а того узяв тай заховав. Сей виспав ся, узяв баранця, да й 
веде до дому. Діти давлять ця. — Б, ось батько баранця веде білень¬ 

кого. — Увів у хату, поздраствував ся. — Ну, батько баранця привів, 
так заріже, мати борщу иаварить. — Сего баранця гріх різать, се та¬ 

кий барапець, що буде пас кормить і поїть. Простели, жінко, рядно і 
сідай і діти сїдаитеї — Діти так і попадали кругом рядна, а жінка 
каже: Я сяду, як побачу, що буде що їстп, а то як калинника погоду¬ 

вала, то може так і баранець нагодує. — Ввів він баранця па рядно: 
Баранець, баранець струснись; дай їстп і нить! — Барапець як етрус- 

иув ся, так тільки бруньки посипались по рядну. — Баранець, бара¬ 

нець струсивсь! — Так нічого — одні брудькп. Ось жінка і каже: 
Погодував, що приказував сідать коло рядна ? Бруньки я буду їсти, або 
що? — Шукайте, діти, ножа! — Узяв, зарізав баранця, обілунав, по¬ 

різав па шматки. — Впри, жінко і печи. — Вона часта зварила, часть 
ісиекла. Наїли ся, тоді вій за ціпок і пішов. — Ждіть мене! Я таки 
найду, щоб чим вас годувать! 

Пішов знов тією дорогою і на те саме місто. Аж іде св. Петро. 
— А куди тп ідеш, чоловіче? — Іду Бога позивать. — За що, каже, 
воли Бог тобі дав килимнику і барапця? — Щож, говорить, раз дала 
килимника, а раз баранець! Більш иїчо. Так я зарізав бараиця, та на¬ 

годував дітей. — Ну, дожидай меие тут, а я піду до Бога. — Прихо¬ 
дить, а Бог уже зна, де віп килимнику і барапця подівав і хто у його 
позабирав. І дає Бог кійок і каже: На тобі оцей кійок і понеси йому 
і оддай і скажи: як захоче їстп і пити, то скаже: Кійок, кійок, вивер¬ 

нись, дай мені їсть і пито! То віп вивернеть ця, то він його погодує. 

— Узяв св. Петро і оддав той кійок, а він і пішов тоюж дорогою. Іде, 
сходить иа ту могилку, простяга сїру кирейчипу і каже: Кійок, кійок 
вивернись, дай мені їсти й нить! — Кійок як виверкеть ця, та як 
дасть йому під бік, та у спину, тай і каже: Тобі дав Бог килимнику, 
так ти пропив; Бог тобі дав і баранця, так ти і баранця пропив; усе 
Євтух у тебе забрав 1 — Тай бє і бе, добре бє. А вій просить ця, ка¬ 

же: Не буду й пить, аби вн не били. — Не будеш, так полно. Веди 
меие, що куди ти иооддавав килимнику і барапця. — Вій і веде. ВІЙ- 



104 

шли вопп у шипок. Ось він і каже: Насип мені, бвтуше, кришку водкн, 
— А чи деньгя є? — Щ, нема, так у мене кійок хороший, так він за¬ 

платить. — Е, твій кійок кришки пе стоїть, такий і у мене є. — Так 
як пе всиплеш кеиї кришки, то оддай яою килимнику і його баранця. 

— Ти, каже, узяв до дояу свою килимнику і свого баранця. — Нї, 
каже, ти мою килимнику і мого барапця оставив, а вені дав свою кили- 

яипку і свого баранця. — Оце воші балакають, а кійок слухає. — Та 
і пе оддаси? Нї, не оддам. — А, вивернись, брате кие, та попроси 
Його, щоб віддав меиї кплшшпку і барапця! — А кіпок, як вивернеть 
ця, та шинкаря по під боки: Та, каже, оддай І То йому Бог дав, а ти 
не дури пяницї! — бвтух узяв, упїс і килииинку і баранця: Нате, 
тільки не бийте. — Мооддавав, забрав той чоловік і пішов. Доходить 
до дому; дїтп дивдять ця і хвалять ця матері: Батько йде, щось песо 
під рукою, баранця веде, ще й кійок несе! — Уходить у хату, адра- 

ствуєть ця. - ІЦо діти, голодні? — Голодні. — Простеляйте, дїтки, 
троє ряден. Буде що їсти і пити! Сідайте, діти, сідай і ти жіпко. — 
Нехай, я сяду, як буде що їсти і пити! — Простилає рядна, він по¬ 
ложив килииинку, увів баранця: Килшшико, кплнмипко розвернись! Ба¬ 

ранець-баранець, струснись! — Як розвернулась килимника, та як 
струснувсь баранець, так і стала повна хата паїдків і цанитків. — 

їште, дїтп і ти жіпко! — Напились, наїлись. Поніс він килимнику у 
коморю, а барапця у вппбар новів. У коморі стала одежа усяка, купе- 
чеська і усяка і гроші, а у випбарах — товари усякнї, сапоги, юхти, 
усьо, Що у сьвітї є, повно так і попачпшіно. і давай він тепер ходить 

•у купечеській одежі і жінка і діти. І давай по селу люде, друг по 
другу балакать: Відкіля він набрав? Се вій поворував. Або до його 
возять, вори. — Додожпли старшині', старшина — голові, голова — 
становому, становий ■ окружпоиу, і виїхало слїдетвіє про Його. І прой¬ 

шли і подивились па його добро. Він усе поодчипяв. Вони і сказали: 

Се точпо і у нас того нема; се ворп возють, відкіля йому узять. Сеж 
у його на иілїоин, не які иебудь, добра! — Давай його судить і осу¬ 
дили його вішать па шибеницю. Вивезли шибеницю із села у поле 
і узяли і його, того чоловіка і давай його вішать; і потягла його у 
гору, а він кричить: Підіть, мого брата кия возьміть і ловісьте зо мною 
у місті'. — Е, у його ще й брат б; іхідїть, приведіть його, повісьмо ії 
ного! — Побігли, прийшли і питають у жіпки: Де його брат кіи? — 

Вона каже: Ось, у коморі! — Пішла, винесла і дала. Вони узяли і 
понесли. Принесли, а він і кричить: Е, брате кіз! А вивернись, да 
обороті мене, що вони пе по правді' мене вішають! Бог непі' дав, а вони 
кажуть, що я паворував і меие вішають! — Кійок, нк вивернув ся, да 
як зачав панів бить, окружних, та станових, він уже зиа яких, дкі 
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вппуватї, котрі пе вшгуватї, тих ие бє. Бє, та і каже: Ото йому Вог 
дав, а ви здаєте, як судить 1 Не ко закону судите, Та аж 50 палів 
убив. Л остапнї кричать: — Одпустіте, бо внбе усіх, — Одпустили; 
він тоді кіітовп поклонявсь. Спасибі, брате кіе, що ти нове оборонив. — 
Поцілував його, узяв і пішов до дому. Жпве він і багатіє і більш ніхто 
його от того часу не займав. 

Паралелі: Етноґр. Збірник. Т. IV. Ст. 81-96, Ч, 14—10.— 
Огіпш, КІпіег-и. НаизтЙгсЬеп. Т. І. Ст. 107—178, 240 -252. Т, ПІ, 
Ст. 88—92. — Аоанасьевт., Нар. рус. сказкп. Т. 1. Ст. 304 -313. Ч. 
108—109. — Жгосїор. ЗЬогпік. Т. IV—V. Ст. 134. — 

21. Три брати Кондрати. 

Було собі три брати і неї три Кондрати. 1 пішли у поле орати 
І дідівського буланого коня узяли, да забули огня узяти* Повипрягали, 

стали кашу варить, — нема огия. Кому їхать за огнем У кажуть. — 

А хто ж старший, той і їдь. — Осідлали буланого коня: Носи, коню, 

буланий непе, деб огню достать — китицю варить! — Кіль як стояв, 

гак його поліс поверх коянша, Прибігає кінь до двора; двір чистоводом 
оббіппп, а па позаоетршішщх колах чоловічі голови стремлять. Приї¬ 

хав, на крючок коня буланого свого накинув; ворота самі одмикають 
ця, одчиняють ця; він іде у двір; ворота знов зачиняють ця і заті¬ 
кають ця. Уходить прямо у коишатн, вдрастнувть ця, — Здраствуп, 
діду! — Здраствуй, небоже. — Із трьома головами людоїд сидить* Як 
той новдраствував, він устав* — Дайте, дїду, огня; виїхали орать, да 
забули отця узяти, — Дам я тобі, небоже, огпю, тільки скажи мені не 
думаючи нраказочки; а як нрнказочки не скажеш, то черес сідельник 
здійму от потилиці до пояса, ашиою половою, натру, да по потилиці 
вдарю і впряжу, бо я у еуткц три рази кутаю; ось трьох чоловіка 
із’їв, так мені не над о їсти постоянио. — Як сказав оте дїд, так вів 
став, як води у рот набрав, Дїд ждав — ждав. — Иу, що не будеш 
капать? — Мовчить. Дід тоді да три пальці черес сідельник от поти¬ 

лиці' до пояса зняв, литою половою патер, по потилиці ударив і виря¬ 

див, Сідає він на коня буланого і Неси мене, клпо, до братів моїх, — 
Кінь поніс його поверх комиша, так і приніс до братів. Брати питають 
Що, брат, огню привіз? — Не привіз, каже. Найшов у діда, так не 
дав дїд непі огня. — Ну, нам без кашки нельзя жить; тепер тп, під¬ 
старший, сідай на буланого коня, їдь, — Сідає підстарший брат (пов¬ 

торене). — Ось і каже менший брат: Я, каже, хоч і дурень, а я поїду 



166 

да й привезу огіїя. — А їдь, привезеш яоже, як і ми привезли. — 

Сїда він иа буланого коня (новторенє— А, каже, будеш, дїду, слу- 

•хать. — Буду, каже, — Ну, садіть ця! Посідали обидва. — Тільки 
з таким договором, щоб ви не перебивали моєї нриказочкп, — Ні, каже, 

перебивать я пе буду. — Ось і ста» він казать свою приказочку; 

Жили ми бідно із дідом, а то своїм розумом де далї стали богатїть; 

а мого батька ще не було і на сьпітї; там богатий чоловік у пас за 
кушку молотить гречку, я хожу туда гулять, там ми розговорюєм; я їм 
брешу се-те,вонн слухають, сьяіють ця. У того богатого чоловіка здо¬ 

хла свиня годована большая. Вія узяв, витяг її у яровалє. Я спраши- 

ваюсь у того чоловіка: Чи позволите'тиенї, дїду, із неї шкуру стягти, 
’— ТІ а що вона тобі, Копдрате, оця шкура? — Да я, Дїду, босий хожу, 

а мій дід уміє постоли морщить, так віп аенї із сїєї свинячої шкури 
постоли поморщить, Ізняв я шкуру Із тієї евпіїї, приніс до дїда, він 
мені сей час постоли поморщив, поверх щетиною — і больші, як боль- 
ша коробка. Поморщив, вони підсохли, я обував) і хожу до того бога¬ 

тиря, що гречку молотить; і там балакаєм се-те, там видумуєм і я тпмн 
постолами усе підсовуюсь до вороха, поки ноііабіраю повні постоли 
гречки. Тоді кажу: треба іти домой, бо буде дїд мене ругать. Принду 
до.дому, роззую ся, гречку па ряденце виспиш із постолів і нрииесу 
більше пуд ока; перевієм, дїд зважить, похвалить: — Вот молодець 
у мене Кондрат, що гречку носить. — Поносив я тієї гречки диїв сім, 
ианоспв я пудів еїм і радимо ся: Що будем, дїду, робить? — Дїд ро¬ 

зумний, я от дїда розумпщшпй такі. Я діда слухаю, а дїд мене слухає, 
друг друга слухаєм. А що з тієї гречки робить? А паеїймо ми, дїду, 
тієї гречки. - Насіймо, каже дїд. Де ж ми будем сїятп ? каже дїд, як 
у пас не має землі. — Насіймо, дїду, у хаті! — Про меле, иасїймо 
і у хаті. — Я проворненький був, зараз побіг у город, дві копаниці’ 
купив, давай із дідом у двох конать хату. Як узяли конаїь і сконали 
хату усю, а печ покинули дїдови, живіт нарптн. Дїд каже сіять. — Нї, 
кажу я, папошу я ноди, нольлю, а тоді будем гречку сіять. Наносив 
і налив, ноеїядп гречки, як узяли із дїдом волочить, волочили троє 
суток. Гречка у троє еуток зійшла. Зійшла і пішла рости, лопуховата, 
хороша. Суток за троє до пояса доходить наша гречка. Ще троє, дій¬ 
шла до иотолоку, вершки згииають ця. — А що, дїду, треба нотолок 
здіймать? — Узяли із дїдом, потолок і скинули, скинули стелю і по¬ 
крівлю і пішла наша гречка рости і пішла рости: суток за троє, як 
задереш у герх голову, видно вершки, да не дуже; і усьо село сходить 
ця, люде дивують ця, що із роду пе видали такої гречки, яка росте 
у дїда, да у пас. -- Через що у вас такая гречка росте? — Через то, 
кажу я, що у пас вена трудивші дуже. - Я видержав, а дїд не ви- 
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держав, я діда шестеро суток на печі парив. Ще за троє суток не ви¬ 
дать і вершків, до небес уже вершки підходять, і поспіла наша гречка, 
готова жать. — А що, каже, чи будем женців приймать, чи самі жать ? 
— Самі, кажу, будем жать. — Пішов я па базар, купив шнлів четверо, 
дїдови двоє І собі двоє. Давай підкосювать гречку, гречка падає до 
долу. — Ви, діду, як сипна болить, то іежа підкосюйте. — Дїд лежа 
підкосює. Узяли ми, ізжали гречку з дідом; наказав я сто кіп гречки 
І поклав дві скирті больншх. Дїд каже: Чи будем молотників приймать, 
чи будем самі молотить? — Не треба, кажу, молотників привикать, 

будемо самі молотить. — Давай молотить, а я проворненький» Дїд мало 
помапц а я сам иадуяужаю, та молочу. І збили ми гречку і повіяли; 

300 пудів гречки навіяли ми з дідом. — Ну, дїд і питає мене: Чи бу¬ 

демо у мельпицю возить, чи будемо як побудь дома? — НІ, кажу, 
у кельвицї треба буде мірошнику могорич купить, а вій іде буде красти, 
дома помелем. - А в дїда черенок большин із макітри і я мну у тому 
черепі дїдовн табак, так я і думаю: помелю у тому черепку гречку. 
І заходив ся я молоть ту гречку і зсипать у бочки муку. За девятеро 
суток помолов я усю гречку 300 пудів ; пішов у город, купив дров хо¬ 
роших, оаняв хвуру, привезли до дому; купив тце дві сковороді боль- 

шнх, давай дїда питать: Чи пе пекти нам оладочки ? На базар буду но¬ 

сить, чи пе буде тім кольза якая побудь? Пік я троє суток і носив 
на базар оладочкн, і узяв я у сухіш по ЗО рублів ееребра, за троє су¬ 
ток, 90 р. узяв. Дїд мій не зміє оладків пекти. Як узяв я діда прино- 
роштовать, став він пекти оладки, як і я. Дїд пече, а я ношу на ба¬ 

зар. Як винесу: Скли, сюди, гаряченьких оладочків! — ЗбІжатв ця, так 
І заметуть оладочки, А я проворний біжу до дїда, беру знов оладочки, 
впов гукаю. Попік дїд десятеро суток, а я усе пашу, і зсипаємо ми 
деньгя у сундук нещатаиі. Випік дїд ту муку, я виносив усю» Ну, да¬ 

вайте, діду, будемо спитать, чн много мп денег за гречку узяли, за 
свою. — Простелили рядно, висипали із сундука депьги. Лічіть, діду, 
да це помиляйтесь, па етолї у купки складайте. — Як узяли мп а ді¬ 

дом считать і иаечитили три тисячі з копієчкою. — Слава Ногу, сла¬ 
ва Богу, що пам Бог дав, що ми тепер покриєм усю слободу; ваша те¬ 

пер слобода! — Живемо мп а дідом, купуємо собі підштанки, рубашкн. 
— Треба тебе женить, упук, каже дїд. — Вп то знаєте, діду, чи же¬ 
нить. Женіть. — Ми своєї суші де обявляли у слободі, а люде дума¬ 

ють, що ми голі; а мені треба брать богатирку, у купця, чи у лона 
у большого. Дайте менї півтора тисячі денег, так я піду у ярмарок та 
куплю що пебудь любимое* щоб люде внапн, що у нас єсть, — Дав 
дїд IV* тисячі, пішов я у город, на ярмарок. Прийшов; ярмарок боль- 
ший» не сходам ті; ї ходив я троє суток, впбірав, щоб кунять любимоє; 
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ходив, яїяк пе найду, щоб непі підошло по праву; іду і накинув оков 
лошадь большую і а оближе до тої лошадї добираюсь; добравсь до яо- 

шадї, у пене стало тіло трусить ця: бояьшая лошадь, сильно большая 
і слїпая на обоє ока і па трьох ногах. Дійшов я, тіло трусить ця і пи¬ 

таю хозяїна: ІЦо, хозяїи, лошадь продажная ? — Каже ховяїн: Про¬ 
дажная. — Що за неї денег? — Каже; Так, щоб не торгувать ця, так 
півтора тисячі. — У пене тільки 1% тисячі денег було, так я пе тор¬ 

гував ся, а як хозяїи сказав, так я і оддав. Заплатив я; купець під¬ 

бігає, дає уже нені пять тисяч за пеї. — Не продай я, господня ку¬ 

пець, пї за якую суну; гаразд, що у мої руки попала ся. — Сїв я па 
пеї і поїхав домой, до дїда; не доїхав верстов нятпанцять док •лі, там 
папська гребля була і обсадив пав греблю вербаии, поросли верби 
большії і злились до міста; приїхав я на тую греблю і їду тою гре¬ 

блею, голову нахилив я, щоб верби не зачіпали, щоб з лошадї ие спа¬ 

сти, і гплькн так мене зачіпали, що самий струп зробили на слині': 
переїхав я греблю тую, панську, тут луг больпшіі, паша больша, лошадь 
моя їсти хоче, хватає колпш той, їсть. Устану п з лошадї, лошадь моя 

’ попасать ця, а я тодї знов поїду до дїда. Як л їхав, я назад не смо- 
трю, а па перед смотрю. Повернув ся я ветавакші з лошадї, коли 
гляну, а у лошадї гилька вербова стремить, больша. Дайко вирвать 
оту гальку! Схнатнв ся, вїнк пе вирвать: припала ся. Такая думка: 

нехай росте; лошадь хороша і верба буде хороша; як виросте, тоді 
сиплю, так дїду буде иа труну. Схвалив ся в лошадї, лїг па вемлї од- 

днхать. Лежав я і заснув собі. Спав довго чн не довго, чп час, чи два, 

прокидаюсь, гляиу, де моя лошадь, аж вона не далеко коло мене пасеть 
ця. Гляну, коли верба до самих небес виросла і тільки у горі гиля, 

а то, як соспа, нова нігде і гплечкп. Л я проворний, як котик, бувало 
деру яйця сорочі і воронячі но дереві. Прийшов зараз, на лошадї. івлїз. 

Иа лошадї — до тієї вербц і подрав ся на ту вербу у гору, як котик. 

І підліз під самії небеса, коли там, дїрка; — я туди і поліз. Походпв 
я иа небесах скрізь, палюбував ся, тут хорошо, а там у десятеро лучше, 

чпм тут. Подумав я: І тут би ненї хорошо жнть, так до дїда треба 
явить ця, дїда догодувать до смертц. Прийшов я до тієї дірки, де вла¬ 

зив. аж лошадь моя одішла, пельзя мепї злїзтп, далеко падать: убюсь. 
Яшної полови больпшіі костер коло дїркн пасиплепий стоїть; давай я 
веревку вить із сїєї полови; і лежпть рубель, що спопи втягаємо. Пе¬ 

ре дожив я отой рубель поперек па тому окнї, прввязав копець до того 
рубля і вю і пускаю з горн на землю. Звив я усю ту полову на верев¬ 

ку і пустив па землю і показалось мені, що веревка до землі достала, 

І пустив ся я по тій веревцї па землю і дійшов до кінця веревкн, 
гляну на землю, далеко ще земля, упаду, убюсь. На мені' рубаха хороша 
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упаду на землю, убюсь. На нені ігїдштанникп були хороші, дорогі ; 
а і шдштаннвдщ порвав, доточував веревки, ше далеко на землю па* 

дать; упаду, убюсь, Остав ся я голий, як мать народила. На мені во¬ 
лоси були кучеряві, чорнії, як угодо і чуб большнЙ був і давай я на 
собі чуб рвать, давай веревки доточувать; і обірвав я чуб, тим я і 
шолудивий. Висів я, виєш, ще далеко на землю надать, високо — убюсь. 
Пуки у мене помліли, І взяв, що Бог дасть, пустив ея на землю; 

убюсь? *- убюсь ! Упав, так прибив ся аж на той еьвіт! — Як же, 
небоже, на тік еьвітї? людоїд обізвав е г. — На тім еьвітї так, як хто 
зробив. Мій батько да твоїм батько» у пекло дрова возить, — Б, каже, 
брешеш, сукий сніг, щоб твій батько да моїм батьком у пекло возив 
дрова. — А тнж, каже, діду, говорив, що не будеш перебивать, на що ж 
їй мене перебив ? — Шабля того людоїда лежала, і ухватив Копдрат 
той і вчистив зараз дві голови людоїда. — Ну, не надїяв ся, Кой* 

дратв, щоб ти мене запакував. Іїогда ти пене копчив! — Булоб не пе¬ 

ребивать мене, на що ж ти перебив ? 1 узяв і ту голову ізняв із його; 

понаходив деньгя, забрав усї, иа буланого копя сїв і поїхав до братів 
до своїх, огопь повіз. Як поїхав за опієм отой брат дурак, так каже 
один: — Що тобі, брат, було? - Каже: так і так. — ї мені так! 
Так, як приїде брат дурак, так поїдем доюй гоїть ся, — Привозить 
сен огия, брат-дурак. — Як вій тобі, брат, огпя дав? — Я, каже, як 
прийшов, так на коліна упав, да давай просить у діда огпя. — Що ж, 
тобі нічого і не було? — А вам. що було? — Вона поспускала со¬ 

рочка: — А ось що нам було! — Заходились, каші наварили, наїлись; 

давай запрягать, до дому їхать гоїть ця. Позапрягала, поїхали домон. 
Приїхали, показали своіу отцеви : Хто вам ото так поробив ? батько 
пита. — Вони сказали: Людоїд з треиа головами так нам поділяв, як 
ми до нього їздили коаьом буланим за огньові, — Ну, слава Богу, що 
він вас хоч живих пустив; се погоїмо, — Заходитись гоїть. Погоїли. 

1 ті два жонатих, а дурень не жонатий. 1 помирає їх отець і зазвав їх 
у свою кошту і сказав т — Смотріть, я це помру, щоб ви іш била ся, 
щоб ае ругалп ся, щоб усе на троє моє нініє пішло і щоб дурневі 
однаково, що ц вам було. Я помру, ви поховаєте І щоб три ночі ви 
ходили иа мій гріб сожтиря читать; усяк свою ніч: той у ту ніч, 
а той у ту. 

Номер отець, заховали отця; зійшлись люде вад кануном си¬ 
діть; смеркло, засьвітилн еьвічу у хатї. Старий і каже: Комуж з нас 
іти сю аіч салтаря читать на батьків гріб? — Дурень з печі і обзи- 
ваєть ця; — Комуж іти? та старший, ти і іди у нервую піч. — Е, я 
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не піду, каже, я бою ся. Кого б охотішка такого понять, щоб па бать¬ 

ків гріб Ішов салтиря читать? — Дурень з печи і каже; Найми пене; 

я піду на батьків гріб саятирю читать. — Що ж тобі, каже, дать за 
ніч, за цю? — Даси, брат, 100 рублів грошей, да свій жупан сьвятшіп, 
та сапоги сьвятнії, да даси свій кісет та люльку. — Сто рублів гро¬ 

шей вія уніс сей час і жупан і сапоги і кісет і люльку, що требував, 
те вій йому і оддав. — Устав він, одягаеть цн у той жупан, саиогк 
обувае, бере салтвр і іде. — Прийшов на гріб, сів і читав. Пришли 
глупа ніч; став гріб стугоніть; приблвжаєть ця (Злиже до землі батько 
І иптає: Чн ти синок старший мій? — Мовчать. — Чи підстарший? — 

Мовчить. — Чи тп сину-дурию? — Я, батюшко. — Простромлює ба¬ 

тюшка руку і нодав білу волосину і каже: Заховай ту волосіиіу; як 
тобі треба буде, пропалиш, білий кінь явить цч. — Поліз назад; сей 
дочитав до сьвіта прийшов доиой. Лягають ця; Що тобі було, дурню ? 

— Каже: Мене дураком зве, а над тебе дурака нема, як ти, брат. На 
півтораста рублів заплатив за те, що я читав ніч за тебе на бать¬ 
ковім гробу ; так що мочі плати, так я буду ходить. — Та, що ж тобі, 
каже було ? — Та не було, каже, нічого. — Дали рувку водкн дур¬ 

неві ; закусив, винив, поліз на неч. Зійшлись, брати, людей кликнули, 

обідають, поминають батька. 1 поминали з утри поки і сьвічу васьвітилп 
упять. — Ну, підстарший і каже: Се моя ніч іти ни батьків гріб сал¬ 

тирю читать. А ноже ти, дурию, наймеш ся за мене салтиря читать ? — 

Наймусь, каже, аби ти мене наймав. — Що ж тобі давать ? — Ти, 
каже, знаєш, що брат давав; за ту ціну цІду я і за тебе. — Уніс І сей 
брат. 100 р. грошей і жупап і сапоги, сьвяточне усе, І люльку і кисет. 
Дали йому повечерять, узяв він салтир і пішов читать. Дочитав ся до 
глупої ночв. Земля, чує, стугонить, приблнжаєть ця отець до його И0- 
ближе, обаиваеть ця (повторене).,. Подав йому сіру вологішу і окааав: 
(повторене),., і пішов він ДОЯОЙ. — Прийшов він довой: Що тобі було ? 

питають. — Нічого не було. — Діждав вечора, як сонце зайшло, він 
і пішов. Дочитав до глупої иочп: Се ти, дурак? батько обзнваєть ця. 
—- Я батюшка І — На І твою волосииу ворону (повторене). Прийшов 
дояой (повторене). — Як поноїш, кажуть, іди коиюшпю вичищать. — 

Попоїв, ііішов конюшню вичинить. Вичистив конюшню, дали пообідать 
І кажуть: Іди у ліс по опеньки. - Пішов, опеньків приніс. 

Тут чужий цар лостроїв такий стовб, у десять аршин косових вп¬ 

ишеш нерві палатки, а там далі у 20 — другі, а третій ватаж — то 
уже ПО аршин косових у горі. І там стульчик иоотавлеи І убрана ца¬ 
рівна на етуяьчику сидить, І сказав той цар: Хто може гуди доско¬ 

чить, даю її за між і царство своє одписую. — І розписав вій ґазетп 
но всіх сьвітах, щоб їхали на такое то гасло. Сідлають брати Коядрати 
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двоє коней дивить ця на то диво; вопц бач жонаті, так хоч щоб пода¬ 

вить ця на диво. Дурень і каже: Дайте мені того коня, що я гній 
у провале вожу, може б я доскочив сим копьом, та царівну за себе 
узяв. — Мовчи, дурню, кажуть вони, чисти конюшню, а тая дадуть 
тобі шаньку, так іди по опеньки. — Ну, каже, я вам те вгадаю, коли 
пе даєте пені коняки. — Еге, кажуть, згадаєш, щоби ти ие згадав! — 

Поїхали вони но утру днїв за 5 уперед, щоб доїхать до того гасла, 

якое там позначено. Нін конюшню повичищав, дали кому мололіщї поо¬ 
бідать. — Іди, кажуть, но опеньки. — ІІущай, каже, завтрашній! день 
піду. Переночували, виспав ся, кокушав, дають йоиу шаньку: — Іди 
но опепьки! — Узяв і пішов. Прийшов у лі'е, нагорнув у шаньку уся¬ 

ких печериць, узяв, на дубі шаньку повісив, тоді вивіває волосину 
старшого брата білу, припалює, земля трусить ця, лист з дерева си- 

нлеть ця, кіаь біжить. — Пане мій любий, па що ти мене требуєш? — 

Нот цар посадив па стовбі царівну (описав стовп), так чи можем ин 
доскочить ? — Не то доскочить, можем і перескочить. Тіки, що до трьох 
разів буде він її садить і вбірать усі' царства, так тепер доскочить ще 
не .треба. Тепер влізай у лївоє ухо, вилізай у правоє, коия убірай і сам 
убірап ся ще чище. — Улїа він і вилїз, коия убрав і сам убрав ся так, 

що сяє лк золото. — Ей, пане вій милий, каже кінь, як тебе нести, чи 
поверх дерева, чи уплїн дерева, чи посеред сьвіта? — Неси, каже, 
мене посеред сьвіта. — Сів і поаїс кінь посеред сьвіта. Часів за трп 
нагопяе своїх братів. Брати уже треті сутки їдуть. Коневі своєму го¬ 

ворить : Спускай ся на землю, то мої брати їдуть, треба їм скинуть но 
орапннку. — Кінь став спускать ця. Вони у виділи, що спускаєть ця 
щось золоте, огненне, так огоиь і пашеть. Посхвачувалпсь із своїх ло- 

шадеіі, но ста повились на коліна, шайки поздіймали; і спустив ся вій до 
їх, того раз арапником ударив, того раз, тоді' знов у гору підняв ся, 
полетів собі. Прилітає туди; там уже повен двір: чужі царі, королі, 
зо всього сьвіта понаїздили. Нін прибіг, на первпї палатки став лоша- 

дю, одну мінутну постояв, упять сїв і долетів. ІІе таке диво на ца¬ 
рівну, як па такого багатиря : пе по землі, но воадусї коньом летпть. 
Ну, ті царі пройшли, царівну віттїля осадили, роз’їхались ті усї. Суток 
через нять знов цар просить: З’їздіть ся упять па диво, на такеєж са¬ 

мок, як і се було. Поїхали, посиділи дома суток троє, знов їдуть — 

царі, багатирі, уснкнї. Дурень приїхав у той ліс, коня пустив, у свою 
одежу убрав ся, узяв шаньку, приносить, оддає печериці і каже: Нема 
опеньків, люде позбіралп усї. — Дали вони йому попоїсти; наївсь і по¬ 

ліз па печ. Суток через двоє приїздять брати до дому; питають їх 
жінки: Що вн бачили там за диво? Роеказуйге і нам! — Ми не велілі 
кажуть, треба як їхать, так уперед іще їхать, а нам було диво : їхало 
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щось посеред сьвіта волоте, огненне, і спустило ся і угостило нас по 
плечах, так і повиривало тіло і шкуру до кісток, — А спускайте со¬ 
рочки, ми подивимось, — Поспускали: ой-йоя-йой, як здорово! — Ду- 

реиь і каже: Я вам казав: дайте меиї оттого коня, що я навоз вожу, 
а ви не дали, а я казав, що вам згадаю, отож я вам і згадав, — Ти 
це досождай, кажуть, у нас і так болить, а він ще досажда; ось як 
возькем батіг, та станем чистить, так знатимеш, що і у тебе боліти ме. 

Ну, оддихиуть еуток двоє, та упить ікать, — Одднхяули, убирають ця 
упять, — Дурень і каже (повторене),,. Спускав ся він до братів і вда¬ 

рив оранипком того кінцем по голові, того кінцем, по голові і іздиймав 
у їх шкуру ораиникоя з голови. — Узяв, полетів собі* Прилїта, прямо 
на круг на другий, спустив ся, иів часа постояв, оддпхнула лошадь 
і полетів утіть, (Повторене)* — Суток через пятеро унять убірають ця, 
унять їхать. Дурень і каже: — {Повторене},., і поїхали вона уперед за 
десять день, (Повторене), Прилетів на той самий круг, де царівна, 

став, царівна схватилась, поцілувались, царівна садовить його на стуяь- 

чпк, положила румочку вппця: Ізводьте пить! — Пийте собі, говорить. 

— Узяла нона, випила, потім він винив, закусили, поговорили собі не- 

іиожко, випили іще і по другій. Дає вона йому кольцо своє і платочка 
передерла па двоє і половину собі, половину йому дала. — Із тим, 
говорить, прощайте. — Попращалнсь, сів на лошадь і полетів. Приле¬ 

тів у лїс (повторене), — Питають жінки, що виділи, розказуйте! — 
Тепер, кажуть, воно нас не наганяло, а приїхало І доскочило до ца¬ 
рівни і з иів часа з царІїшою побалували і з тим і полетіло собі: ми 
тоді і роз’їхалн ся. — Живе цар і царівна місяць і другий, а нема 
того її друга, що доскочив. Ждали, ждали, вони місяці два: нема його; 

чи убив його хто, або що? Давай тепер обід строїть, на усі царства 
розіслав, щоб прибули усякі, які не єсть люди: цигани, чи які таї 
єсть, аби охота. 

Убірають ця його брати па обід, він і каже : Дайте мені локйидї, 
я піду до царя па обід, яка там царська страва, я ще не пробував? 
— Да £ не думай; ще він поїде 1 — Я вам, каже, згадаю! — Посі¬ 

длали вони лошадї, поїхали на обід, Суток через двоє вій шаньку бере, 
іде по опеньки. Приходять у лїс, припалює волосину, являєть ця кінь 
його вороний, — ТІ, пане, на що ти мене гребуєш? — Як же меиї тебе 
не требувать? До царя на обід поїдем, (Повторене), — ІІоцїс його 
кінь поверх дерева, Нагоияє братів, верстов з лить не доїхали до цар¬ 
ського дворця. — Се, каже, мої брати їдуть. Треба їм по ораннику 
дать! — І епускаєть ця до їх, то вони на колінах були, аж до землі 
поприпадали. — Ну прощаю я вам, братія, оцей раз, два рази я вам 
дав, а тепер прощаю! Обізвав єн він так, так поїхав. — Оті иовста- 
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вали, да й кажуть: Оце наш брат дурень, каже одно, оце піп; а дру¬ 

гий каже: Де йому? Се не він, — Приїхав він верстов за дві, лошадь 
пустив, тоді йде купцем, Усї сидять уже по лавах. Царівна ходить но 
лавах і розсмотрює, узнав свого мужа, Іде вона туди, а він віттіля 
і зустрілись; Здраствуй! говорить, — Здраствуй! — Узяла за руки, 
вона не узнала: і він і не він, І грахвинчичок носить: Ввольте нить 
вінця румочку! — Винила вона і він винна і укинув у руїну пер¬ 

стень, Вона глянула, виляла перстень. Бот де мій друг! — і веле 
у коїіштн. Тут усї царі чужі і королі. Тоді посадили його за стіл. 
Цар просить господ, щоб не поз'їздились: Оватьбу сей час гулять бу¬ 

дуть. Обвінчали ся, сей час сватьбу отгулялн, І одній цар молодих 
у кожнати у другі і сказав: Оце вам комнатн будуть. Подивлюсь я, 
каже, як ви будете жить кілька еуток, тоді я буду одппсувать йому 
царство. — Він собі і живе там під те плов времд; у дворцї там па¬ 
ничі, баришвї; він штавн скине, гріш» ця, баштан робить, то що, І ло¬ 

зову лозину рясну тяга за собою. Де йдуть баришігї чи одна, чи дві, 
так він за їии, вони утікають. Кричать, а вій дожене да но долу, по 
платю не бє, а тільки лякає. Приходять ті барвні до царя і кажуть 
і жалують ця: Такий у вас злтько, що скоро не можна буде ходить 
до вас у яворець. Я, каже, хорошеє житеіьство надумував, коли на 
плохеє вийшло! І з того міста він цілий год так ділив: гонять ця за 
баришняки, не окаєть ця, А у царя ще два зяті переділи; оце вій 
третюю доч оддавав і каже зятям переднії: То, каже, мало ся дурневі 
одппсувать, так не гіден вів, а ви достаньте мепї баранця дикого, так 
я вам царство одшішу. Беріть собі суми, кільки угодно, лошадї, які хо¬ 
чете, доставайте баранця дикого, — Ось вони побрали собі іілїоііш 

десять, лошадї яосїдлали і поїхали. Царівна приходить до свого мужа, 

до дурня да й каже: Тиб пішов і у двох підем попросимо; хай дадуть 
коня і тобі, а то як достануть ті зяття, то нас і з царства виженуть, 
пам нїде буде іі жить. Приходить вона з ним у коянати до батька: 

Дайте меиї, каже, лошадь, то я поїду, може достанзг, то мені одпишете. 
Малось раз одпиеувать, да не схотіли. — Він із радістю сказав своїм 
жав дарам: Осідлайте того жеребця, що у 15-ти чоловіка виводите, осі¬ 

длайте, хай він їде, — І вій нарошно того жеребця дає, що рад, щоб 
він його убив: Кінь такий, що нї од його, ні до його: — Привели йо¬ 

го: Бот, тобі лошадь, садись, їдь І — Він садить ця до хвоста мор¬ 
дою. Синіють ця усї, аж качають ця: Ось, кажуть, дурень, не знає де 
і сідать. Сідає до хвоста, за хвіст бере, бє долонею, погоня є. Ви¬ 

їхав з двора за ограду, схваливсь на перед, так шкуру з ного і зодрав: 

Сороки та ворони, цар вам прислав обід, а кожу, каже, однесіть, хан 
цар натішить ця нею собі! — Одцеслн? тоді вій уходить верст яа дві 
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у лужок, припалює волосяну, кінь являють ця і ржо: Пане, на ідо ти 
мене требуєш? - То цар, каже, видумав, щоб ми баранця дикого до¬ 
стали, чи можна, чи не можна? — То пусток діло, як сядеш, так і у 
руках буде, — Оїдн, поїхали у луги, там І схватпли баранця. Виїхав 
за стовпову дорогу, дишіть ця, де вони їдуть; сам палатки розбив, лїг 
на кровать, оддихав, лошадь стоїть, овес їсть. Приїхали воші проти його, 

.давлять ця, що воно таке: Може то той баранець, що ми його ськаєм. 
Спитаємось. Шапки під руки, ідуть на сішнячки до палатки, тихенько; 

боять ця. Він видать, що воші крадуть ця, виходить: воші кланяють 
ця: Що се, брат, у вас за звірок? — Се, каже, баранчик дикий. 
Продайте вам за яку суду. Що ви схочете за його? -- Я, каже, нія¬ 

кої суми не хочу, у мене суми «ного, а коли хочете, Дайте мені по 
пальцю, по великому, урізать на правих руках. — Оді йшли нони, пора¬ 

дились: Се, каже, пусток, ми погоїмо, можна нам жить і — Пішли, він 
ігоодрівувзв ; баранця дав, вони узяли і поїхали. Він на свого коїш сїв, 
приходить до жешт, Жеиа пита: Достав баранця ? — Хіба, каже, такі 
достають, як я! — Суток через двоє приїздять його зяті і привозять 
баранця дикого. Не зшіє цар, де їх і діть: Ось які у мене зяті. — 

Одйисуйте, батюшко! — Нї, каже; иедьзя, до трьох раз. Достаньте 
мені свинку-золоту щетинку. — Вони посідали на ті самі лошадї. по¬ 

брили суми мілїоні в по 20 і поїхали. Ся приходить до мужа (повторене; 

просьби у царя, дістає свинку і т. д.). — Одрізує він правеє ухо 
у зятів. — Вони тоді узяли свинку, поїхали. Він сїв на лошадь (пов¬ 
торене), — Він як робив, так і робить: гонить ця, за бариш на ми з ло¬ 

зиною, аж приїздять зяті і шапок не здіймають, у шапках ходють. Знов 
цар каже: (повторене; цар жадає жар-птиці). — Угодно вам жар птицю, 
так я от потилиці до пояса полоски поздіймаю, ото вам жар птиця. — 

Вони отішли, порадились. Вернулись, кажуть: Нате, спускайте, — 
Узяв він, поспускав. Оддав їм жар птицю. Сїв на коня, став доЯл. 

(Повторене сцен повороту). — Як вернулись зятї, цар рад їх па руках 
носить, тільки важкі. Царівна, що за дурнем, ходить тут і чує: Тепер 
одпнеувать царство. Цар позвав із синоди писарів і ечетішків і давай 
один сукать своє царство усьо; і пишуть вони троє суток. І вони похо- 
жають у шайках і у пальцятках Його зяті, що достали оцю всю штуку: 
Зладили вони усю ту бужагу, тільки печатки но прняожили: ІІокушаем, 

тоді печатку пршгожнл і усьо царство їх уже. — Приходить жеяа 
дуриева до його і говорять; — Підем і ми випросим, може батюшка по 
моїй просьбі оглянеть ця і дасть нам кладочок десятий хоч з 60. — 

Убіраеть ця дурень у драгоцїнную, у багатирськую одежу, бере булат¬ 

ную шаблю у руки: Підем, каже, жеиа, поводиш, що я їм буду дїлать. 

То писане їх, то дуриое усьо, — Приходить у комнати, як новдра- 
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отвуеть ця богатирським голосом, так комнати так і затрусились, — 
Що, говорить, од писали уеьо? — Уеьо, говорють, тільки печать не 
прндожияи. — Де тая бувага? — Вот. зіїсь! — Уіїяв бумагу у свої 
руки і перед ними пірнав па клапті. Як кршше: Почому ви в шапках? 
Да як тупне ногою. Узяли, шапки поздіймали, стоять. Вій сей час: Де 
ваші уши? — Вони мовчать. Вивіває вік з кармаиа уші: — Се, каже, 
свинка золота щетяики, — Де ваші пальці? — Вишиав і каже: Ое 
баранець 1 — Скидайте рубати! Винїіаб, поюсц прикладає: Се ваше? 

— Наше, говорять. — То, говорить, жар-птиця. Главі такі штуки та* 
кими дошадьвш доставать, як ви їздили, чи як мені цар дав ? То не 
такі лошадї достають! — Розсердив ся, вискочив, припалює ті воло¬ 

синки ; біжать усі три жеребці разом. — Ну, виходіть, смотріть, якими 
дошадьвш доставать такії штука! — Повиходили усі, він по головах 
погладив і каже: Ступайте, робята, по двору погуляйте! — Як дошли 
гулять, земля двпжеть ця, кояиати розгадають ця, лавки росгіадають ця 
по городу, купці подівають руки у гору, просять: Господнії богатир, 
уловіть ваші лошадї, бо город паш пропаде. — Смирно, ребятаі При¬ 

звав, по головах погладив: Ступайте, да по своїх містах. — Пішли ло¬ 

шадї да по своїх містах. — Тепер одішсуйте мепї усе царство! Захо¬ 
ди лось, усе царство йому вручили. Тепер він царствує і на том осиу- 

ваїш остав ся, хліб жує і иостолом добро возить. 

Паралелі: Ся казка зложена з двох, зовсім ве залежних від себе: 
а) 3 небилиці, б) 3 казки знаної під назвою перцевих дарів. До пер¬ 
шої диви: Іїтмоґр. Збірник. Т, IV Ст, 157—161. 4,37-38. — Т. VI, 
Ст. 326-320. Ч. 664 - 665 — Грішчепко, Згиогр. Матеріальг. Т, ІІ. 
От, 334 -343, Ч, 241- 247, — Гршіченко, Лзт> усть яарода. Ст. 
352 -357. Ч 333—336. Ст, 440 45і. Аоаиасьевф, Народ, рус. 
сказки, ГГ. II, Ст. 374 383. Ч* 231, Спіши, Кїіиіег- и, НаимтйгсЬеп-. 
Т. Н. Ст. 117—118. Ч. 118. Т, III, Ст. 188—100. — Суіцовь, Ра- 
янскапія вь областп анекдотич«ской литературьі, Ст. 181 -—187, — Ь, 
ДцгЬасЬег, Еіп VоІкзЬйсІіЕеш. Т. І. Ст, 134 — 136 (видане Рекляат), 
— До другої казки пор, Етоогр. Збірник. Т. І. Ст. 36—39, Ч. 10 
і першу половину чт 8. — Т. VII, Ст. 136—141* Ч. 65 67. — Мо¬ 
тиви про жар-птицю, спинку-зодототетияку І дикого барана по¬ 
рушені тут лише принагідно; де інде виступають воші зовсім са¬ 
мостійно. — 

22. Про царство, що за тьмою. 

Вуя собі цар і живе він за тьмою і він зиае, іцо ще є царі і про¬ 

сить іичого царя до себе у гості. Писав і раз і два і три, і разів 
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а десяток. Наш о дії псує, ідо мені ніколи по госгях їздить, а угодно, 

ви приїдьте до непе. — А той пише таки. Наш цар зібрав своїх ґене- 

ралів, князів і усяких московських панів і сирашує, Хто з вас поїде 
за мене, погостює за тьму, я того па гражду, як приїде, вели кіш чином. 

— їх усїх було тисяч із три, так де хоче ніхто; кажуть: Може вій 
непе пустить доїси, а може вбє. — 1 був тут служивий, салдат упдер- 

охвіцер і сказав він: — Ваше царське велич єство ї Я согласед поїхать 
погостювать за вас. — Дар сказав; Благодарю тебе, молодець. Ти як . 

поїдеш, та приїдеш назад, так я тебе зроблю самим старшим Генералом 
у свойому царстві. Когда ж будеш виражать ця ? - Через троє суток, 
каже; дайте мені 60 чоловіка салдат із лошадьми і щоб були кобнлицї 
із дошоБкаяи, — Ну, хиба за тим у пас щот? 6 у мене і салдатд 
і кобилиці; бери. — Через троє суток вибрав він 00 чоловіка салдат 
і 60 кобилиць з лошоиками; провізію забрав, сьвїчей І усього, иопра- 
щав ся і пішов. їдуть вони і місяць і другий і третій: три місяці 
їхали І иідїхалн під ліс, під темний; стали, розбили палатки, троє су- 
ток отдихалн; і рубали дерева і здїлалн за гоп больиїдіі рублений для 
тих лошоиків; аапіалн їх туда і зачинили і оставили при їх трьох чо¬ 

ловіка еторожей із запасних людей, що у його були, із ружями, із ша¬ 

блями і з пушкою. — Набирайте же, господа саддати, собі хліба на 
троє еуток, у торбинки, собі через іілечо. - Набрали вони харчів собі 
па троє суток. І узяли вони ио дві сьвічн хороших, до два аршина 
крамарських, па чоловіка. І з тем і поїхали. Уїхали у ліс, зовсім стала 
тьма, один одного ие видить. — Сьвітить собі всяк сьвІчі! Засьвітдли 
воші, їдуть, вітру нема, сьвічеії не гасить; охвіцер уперед, вони за їм 
їдуть. їхали двоє суток лісом і тьма. Ліс переїхали і їдуть полем і тьма, 
це видать, як піч темная. Проїхали ще суткп, розвиднілось, так як 
І у нас. Дав Бог еьвіт. Слава Богу, переїхали ту тьму! — Як переї¬ 

хали тьму, видать город, бо л ший такий, що і очима пе зо глянуть, так 
і сяє у золоті увесь. І їдуть, а по дорозі золото і драгоцпшдй камеїіь 
лежить; як у нас по замін, так вони там но золоту та но драгоцїпиім 
каменю їдуть. Салдати, — спрощують у свого охвіцера: Що то за ка¬ 

мінчики, господнії охвіцер. що аж лошадї, спотикають ця? — Се, го¬ 
спода, каже. кай. — І з тая і їдуть; доїзжають до городи. Дар той 
чужий, що за тьмою жив, у підзорну трубу побачив, що іде вепсько; 

узяв хліб і сіль і біжить на зустріч; — Се. каже, цар до мене у гості 
їдуть! — Вийшов з хлібом І з солю і клаияіть ця: сей припинає. — 

Влагодарю ваше царське величество, що приїхали. — Доїзжають до 
двору, цар крикнув, лошадей забрали, у коиюпшї позаводили, а вій їх 
усїх у свої комнати забрав. Війшли, поздраствуватись, ноеажади кругом 
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т стульцях усіх робят і раді її так, що Бог знає і як. Ще як до 
двору доїздили, так охвіцер сказав салдатаї, що як буде цар раду¬ 

вать нас, так щоб по одній румцї сховали, а як стане питать, так щоб 
говорили, що у кас так, як цар ряду є у свойому домі, так руїки наші, 
— Посадив, дає румку охвіцеру, а його за царя щита. Він винив і у 
карная румку і вкинув. Вія глянув тільки, а таї і другим дає. — 

На що ви ховаєте румки? — А се у нас так, ваше царське ведаче- 
етво, як цар нас ряду є, то руїки наші, А руїки у його волоті. От 
нерв ого до по слід ного рядував усіх і усі 00 чоловіка випали і руїки 
у керівна поховали. Поиили, погуляли троє суток; радувались, весели¬ 
лась, що од як. Обводни він їх по свояу городу по усьому, по строє- 

нїяй но усїм, Тепер письмо до Його прийшло: треба йому, толу царю 
їхать, Одлзднв І приказував своїм найстарший, за від у ницому ружжом, 
городничим і прочпм : Щоб ви їх не пустили; я хочу їх у свойому цар¬ 
стві оставить, щоб вони були паші, — Поїхав вів, куди знав, а вони 
остались у його двору. Поїхав сьогодня, а на другий день охвіцер по¬ 

командував : Сідлайте, робити, своїх кобилиць, будем одряжать ця, — 

До конюшень, а їм лоша ден пе дають; жошаді позапирані, Проіеж 
тими саддатами є старший, анодний, чи який, так він і каже: Се наш 
цар буде нас учить, щоб ми служби не забули, а ми тїкать не будем. 

Як посідлали лошадї, забралі свої ружя, усю зброю і гайда! А у 
тих нема струменту, щоб їх бить, да не пустить. До застави доїхали, 
там остановились, не пускають. Там старший, отютант, самий перів! 
того царя сказав: Ждіть, поки наш цар приїде, тоді від вас одпустить, 
а як ми пустим вас без поаволепя, то він голови иам поздіймає. — 

А сей охвіцер, що його за царя щитали і каже: Ваш цар шш дав 
значки, що він нас одпустив; і показує свою золоту рутку,— І уеї поод- 
давали свої рутки; той тоді заставу підняв і одпустив їх; з тим вони 
І поїхали. Як узяли їхать, їдуть, а там і золото ї драгоцїнний 
каїень качають ця по земли; тодї він і сказав: Возьміть собі но гру¬ 
дочці каш. — Вони і узяли : хто грудочку, хто дві. А там уїхали у 
тьму, тоді давай еьвІтпть ставники.; тоді як сюди їхали, ЗО згоріло, а 
тепер другі ЗО сьвїтять, а кобилиці до лошат деруть ця; вони б і не 
впали куди їхать, так кобилиці знають. Як їхали до того царя, так че¬ 

рез тьму їхали троє суток, а тепер за півтора суток стали; кобнлицї 
не своїм духом летять, салдатп їх не вдержать. Добігла до загону, тодї 
лошоикн новину скали до кобилиць, вони їх поссали. Од дихнули неї ного: 

Часів три, господа салдатп, одднхать можпо, а то, щоб нас ие нагнали. 
— А що се такії за грудочки, питають, що ми набрали? — Се, каже, 
золото та драгоцїшгі камені'; колиб я позволив ваш їх брать, то і ко- 

КШОЕРАФРПШЙ ЗВІРНИК. Г. XIV. П 
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билиці вас ие довезлпб, То най, оттож ви і каєтесь, що його не па- 

■ брали. - Оддвхнуля три часи, да й гайда на втїкача тогдї. Двоє су¬ 

то к вийшло, аж той цар прнїзжае ааіад: Де мої гот, що не видать ? 
— Поїш, каже, поїхали домой. — Нін тодї і крпкиув: Хто може без 
мойого нозволеїш їх одпустить? Наганяйте, вжелп не наженете, то я вам 
голови по ід іії маю. — А той отютаит. що їх випустив і каже: Ви-ж, 
ваше царське величество, подавали їм «начни, що вц їх одпустили. — 

То вони самі поховали, а я їм не давав. — Ну, каже, так вони нас 
одурили. — Війско зібрало ся; побігли їх нагонять. Виїхали вовн «а 
тьму, там загой стоїть, вопц ще верстов пів сотні загнались, нічого не 
видать | вони й верну'і иеь, — Ну; що, нагнали? - Нї, кажуть і не 
видать. — Хорошії люди допались у паші руки, так випустили ду- 

раки. 
Приїхав сей, що їздив до сього царя у гостї. упдер-охвіцер, на¬ 

зад до свого царя. Цар і пита: Що, хорошо вае цар шанував ? — 
Шапував, каже, хорошо, а як би не одурили, так шп би там і вікува¬ 

ли. — Якже ви їх одурили ? - Вій і розказує: Так і так (повторене). 
— Тепер цар того у ядер • охвіцера нервам ґепералом поставив, а 
солдатам чисті отетавкн дав і по і 00 рублів у год по їх живи і, 
жалованя. 

23. Онїнениця. 

Були собі дїд да баба бездітні, У піст сніг мягкнй; діти баби ка¬ 

чали із снігу. Дїд і каже на бабу: Ходім і ми скотів бабу собі. — 
Баба і каже: На що тобі баби ? Баба у тебе е, а коли тое, так скотім 
собі дитинку. — Ну ходім, скотів. Чи дитину, н дитину. — Пішли 
і давай дитину котить. І скотили і давай дитиаї ніжки робить і ручки, 

голову, вуши, рот, — уеьо иоробилн. І як зробили вони усю дитину, 
стала шкура дитяча обтягать ця, стала вона личком ворочать. Дід да 
баба радіють; ось у иас буде дитинка; вже, слава Богу, рушаеть ця. 

Через час міста стала дитинка ходить і балакать. Дівчинка, і дав дїд 
імя: Сніжниця. Живе вола, росте пе по часах, а по міиутах. За 15 
день стало иів дівки і проворна така, зве діда дїдоя, а бабу бабою. 

Бони нею утішають ця. І біла вона як снїг і волоси і лице, так як 
бумага біле. СусїдиІ дівчата иозвакомились і бігають до неї гуляїь, 
і вона бігає до їх. Після не.іикодпих сьвят як сонце пішло вище, стало 
тепло, так вона як на сопцї стала потавать і ховаєть ця вона у холо¬ 
док. 1 дожила воиа до купала Івана. Наплели дівчата війки І наклали 
огнище у березі' і аросять у діда і у баби Спїжнацї стрибать черев 



179 

огонь. Пустили її, дївчата вінок на неї наділи і повели. Давай тепер 
стрибать черві огонь і співать* - Ну, Сніжниця, бери і ти на ними* — 

Ровігнала ся Сніжниця на шини і як збігла на огонь, так тільки ї ба¬ 

чили. Вона там і розтопилась* Прийшли дївчата до діда і до баби 
і кажуть, що Бог єна, де їх Снїжнаця і ділась* — Води і кажуть: 
Вона із снігу виросла, так як па огонь наскочила, так і ростила* Як 
би їж дївчата не просили б у нас її, то щеб жила, а то через вас воші 
розтопилась. Ми би доутїшалнсь, а тепер через вас вона і розтопи¬ 
лась. Так і дід і баба як були, так і остались. 

24. Цариця-швчарка. 

Був собі цар, у царя син, 1 дійшов від зроста лїт* Шукає, де 
собі найти пару* Проїхав увесь еьвіт, свої царства і чужі, де найде 
собі такої, як нову хочеть ця. Його отець лає: Чому усі' находять, а ти 
не найдеш? Усьо тобі не любиме. Хиба будеш не жонат? — Не найду 
такої, як мені хочеть ця, буду ц не жонатий; а панду — оженюсь* — 
Осідлав коїш, узяв ружб і поїхав на охоту* І проскакав од города вер¬ 

стов сїідєсять, їде, бачить у тім місті', де сонце сходить, червоніє. Ну, 
проскакаю далі, що воно, чи сонце сходить, чи яке там диво? — При- 

скочуе туди поблїїже, коли ватага овець ходить* І полонина ватаги чер¬ 
воні вівцї, де поближе од вівчарки* Прискакує він до вівчарки побли- 

же: Здраствуй, прекрасна дївушка! — Здраствун, ваше веднчество! — 

Що ти, дївушко, вівцї пасеш? — Вівцї, каже, пасу, — Якого ти єсть 
іговеденя ? Роекажи мені. — Я поведена такого, що отець мій вівчар, 

1 мала дитпна скаже, що він Яким вівчар. Отак і хваїілїя ваша: Вів¬ 

чар* Вівчарева я Гайка. - Якої же ти, дївушка, слободи? — 3 Крас¬ 

ної Слободи. — Ну прощай, дївушка. — Прощай, щасливо, з Богом І — 

Узяв і поскакав* 

Прискакав у слободу і пита: Де тут живе Яким вівчар? — Отам- 

отам! — Зараз і новели. Увійшов: Здраствуйте, ділу! — Здраствуіїте, 
ваше царське велпчество. — 6 у тебе доч Ганна? — 6 ваше царське 
величество* — Деж вона? — Каже: Пасе вівцї у стену. — Ну, смо- 
три, діду, щоб вона більше овець не пасла. Хоч паен сам, хоч найми 
вівчаря. Я тобі деньги заплачу, за що ти наймеш ся* Ти еогласеи її на 
мене за муж оддать? — Согласен, аби ви брали, ваше царське вели¬ 

чество* — 3 тим він і поскакав до дому. 

Прискакав до дому і зараз хвалить цят що ось: Я знайшов у 
Красній Слободі таку жену, що нема такої у всіх царствах. І благо- 
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словіть, батюшка і ші матушка, па їй мені женить ця. — Вог благо¬ 

словить. Усі три рази. І »н благословимо. — Позапрягали лошадеії у 
варити і поїхали собі. Приїздить він тепер до Якмяа, до вівчаря. — 
Здраствуй І каже. — Здраствуйте. — Щож ти, Гайка, согласпа аа мене 
за муж вийти ? — Соглаепа, ваше царське велич єство, як возьмете, - - 
Ну, я тебе возьму за жену, так тільки, як я скажу слово, так щоб 
мого слова ти не перепій яла. бжелп моє слово переміниш, так ось ша¬ 
бля І злетить тобі голова з плечей долой. — Я вашого слова перемі¬ 
нять не буду. Ви то знаєте. — Узяв він її, привіз у дворець у цар¬ 

ський. Пошили їй платя з самого нервого шовку, убрали її. Поїхали 
тодї до сьвященника, обвінчали ся. Позвав вія на сватьбу з чужих зе¬ 

мель царів, королів. З’їхались, побачили його жену: Хоч і шукав довго, 
так і найшов ловку. Хоч і вівчарка, так хорошая! — Одгуляли свать¬ 

бу, роз'їхались чужі королі, царі, принци уеї. І живуть вояк собі. По¬ 
мер старий цар. Присягли сьому новому. Сен став царем на батьковім 
місті’. 

І живе він із своєю женою год і два. І вивела вона йому сипа. 

Попили, погуляли і тепер він і говорить: Ти роду вівчарського, а я 
колїпа великого, так я не пущу його, щоб вій царствував, а я його 
копчу. — Вона і каже: Ви то зпаєте. — У чужому царству його се 
стра за мужем, за царем, чи за князем, він і дав їй його вигодувать, 
а їй сказав, що я його кончу. — Год, два, вивела вона доч упять, Та 
як вивела, так замок весь осіяв. Вона красавиця, а доч ще у двоє чцще 
од неї. Охристилп, попили, погуляли. Він і каже: Вивела ти уперед 
сина, так я сказав тобі, що його кончу, а тепер тн доч вивела; хоч як 
хороша, а не пущу її у цареьке поколїпе; я і її кончу. — Попа каже: 
Ви то здаєте! — Написав він до сестри і передав і доч туди, де са¬ 

нок його. І пожили вони 15 літ після того, Нема уже чада. — Ну, 

каже, я а тобою нажив ся, 19 літ жив. я возьму собі молоденьку, а з 
тобою жить не хочу. Надівай гпдков плаге і ступай до свого отця 
овець пасти. — Сейчас вона із себе платя хороше зняла, гидкої?*одягла, 

поклонилась І пішла собі. Посиділа днів три, чи чотири у батька і да¬ 
вай упять вівці' гоиить насти. Теперка він привів свого сипа і свою 
доч од сестри домой. І собрзв він зо всіх царств, з чужих, і з свого, 

усіх королів, принців і каже: Привезіть кеш тепер мою стару жінку- 

вівчарку ! — Поїхали за ею його лакеї, чи салдатп. Приїхали у Красну 
Слободу, допитали ся, де Яким вівчар живе, приїхали до Якима, до вів¬ 
чаря. — А де ваша цариця ? — Виша цариця вівці пасе у степу. — 

Сейчас, щоб вона була домой! — Поїхали, привезли її домой. Дають 
письмо їй у руки. Вона! дивить ця. Її цар навчив, вопа таки там розби¬ 

рала трохи. Подивилась у письмо, зараз сіла і поїхала. Привезли її, 
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нііішла вона, поздраствувала ся, поклонилась. — Ну, іди, жінко моя, 
надівай нервую самую одежу. — Вона сумпїваєть ця, не хоче. — Ну 
Йдіть, йдіть, я вам загадую. — Пішла, убрала її у саме нерве нлатя 
і у всьо. І війшла серед двора у круг, де стояли і дарі і королі і 
щінііди усі. На крузі, но середииї, цар, його жена, сни і доч; а ті 
усі у круги. — Ну він і скрашує у жени: Ось я тебе прогнав, а мо¬ 

лодую узяв. Смотрп, чи буде хороша мені жена ? І показує на свою 
дочку. І ви господа царі, королі і принци усі, смотріть, чи з цервою 
жепою, чн з сею молоденькою мені' жить? — Ви то знаєте, вони ка¬ 

жуть. — Нї, як ви мені но закону иоеовітуєте? — По закону із ота¬ 
рою треба жить. Ко.тиб вона умерли, а то жива, так із нею треба житі,! 

— Благодарю вас, господа царі, королі, принци, усі, що ви мені по- 
совітували із старою жить жеиою. То, жена моя рідная, а оце ній і 
твій син, нон і твоя доч. — Вони тоді до неї, поцілували друг друга. 
— Що, господа, довго я іекив по усіх царствах, не найшов, А оце Бог 
мене новів на вівчарку і нема у всьому сьвітї такої уяної, як вона. Ви¬ 

вела енна, я сказав, що ного коячу, нона нічого не сказала; вивела 
доч, я сказав, я її коичу, вона нї слова не сказала. А чи єсть друга 
така, щоб нічого не сказала? Нема такої і у сьвітї. Друга бп і очп ви¬ 
дерла, а моя і слова одного не сказала. — Оце вірно, ваше царське 
величество. — Тепер, жеио моя, тепер царствуй, як ти знаєш.— І стали 
воїш усі, царі, королі' І принци усі пить, гулять. Суток троє ішли, гу¬ 

ляли. — А тепер, ти, моя жено рідка, посилай, нехай привезуть твого 
батька І матір і годуй їх. Що ми їмо, те щоб і вони їли і - Иіелали 
вони по Якима і Якнмиху і привезли їх і воші їх до смертп догодува¬ 

ли. На том оевуваиії вона остача і так а;пвуть, хліб жують і постолом 
добро возять. 

Паралелі: Ся казка дуже неясна, видно, що або оповідач її за¬ 
був, або чув уже недокладинй варіант. -Переслідуване цариці нічим по 
умотивоване. Зовсім інакше представлена подібна, хоч не ідентична по¬ 
дія в Етиоґр. Збірннку, т. ЇЙ, ст. 186-189, де переслідуване викли¬ 
ки не образою царя. 

25. іШЗінка-безручка. 

Був собі купець; його отець був багатим, а він вже мвлкин куп¬ 
цем. 1 старик кидає свою доч літ дваиайцяти. [ як повіран, сказав си¬ 

нові : Смотри, сипу, щоб ти сестри не обіжав. — Старика заховали і 
пожили вони годів три — нічого, харашо. І стало тій баришнї годів 
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шіся&йішть* У її брата ярчук-собака; нятьсот рублів давали — віп не 
оддав; і ніякого звіря собака до городу її о допускав, І того брата 
жінка ігезнавндїла барішшю. А вона — та барншин усїм хорошая: 
І словом і ділом і красивая такая, що иї здумать, иї вгадать, ранні у 
казці* сказать. Привела її брата жона ребеиочка, — хлопчика, ще нерве, 
Попи утішають ця, не вдають, де діть дітвака того; і та барніїшя 
іожб. Хазяйка узяла і отруїла того ярчука; продав ярчук. Не було 
Хазяїна дона, а як він приїхав домод, хазяйка його сей час на порош 
«оетріла і каже: Ось ти за своїм ділом ушін, а твоя сестра отруїла 
ярчука. — На щоб вона його труїла? — Через те, що до неї паничі 
Юдять, так щоб де рвав павичів. — Ну, собаці' собача і честь ! — він 
каже. Побув собі, па другий день уігять поїхав за споїли ділами. 

Давали хазяїну дять тисяч за жеребця, а хазяйка його отруїла; 
пропав жеребець. Приїхав хазяїн, хазяйка вострічає його на порозі і 
каже: Твоя сестра ярчука отруїла, а тепер жеребця! — Собаче мясо 
собаки і з'їдять. — У дять поїхав хазяїн, а хазяйка отруїла свого ді¬ 

твака; йому голок був. Приїздить тут хазяїн, а вона вибігає, голосить, 
руки иідійіа і каже: Твоя сестра ярчука отруїла, жеребця отруїла, а 
Тт пер — твоє дитя! 

Оьвященпиків позвав, дитя дох о ішли. Пеня в він віри своїй жінці: 
Може вона і правду каже; сажа вона не стане дитини травить! — 
Зяпріглн у коляску тройку коней хороших. — Уберіть ця, сестро, та 
доїдем, у свій лїс поем о три я; давно де були у своїм лісу. — Убралась 
та баришам, еїли на коляску з бритої. Узяв брат топор болшші па 
коляску. Поїхали у лїс. верстов дять ділять до лїса. Приїхали у лїс: 

Стійже, сестро, та постій у лошадей, а я поелотрю у лїеї, а тоді пі¬ 
дем у двоїх, — Пішов він до лїса і найшов вербу — її вітер зломив 
по полам, а була у три обійми ї дуплата. — Ну, підем тепер, сестричко, 

у лїс, а та» означим, що рубать будем. — Привів сестру до вербині 
тим тодором узяв, поотрубулав рукп обі. Сестра кричить: За що ти, 

брат, мене пакуєш? — Через то, каже, сестро, що ти ярчука мого отру¬ 
їла, жеребця, а ребенка па що отруїла? — її, братїку, каже, пе отру- 
їга, а твоя жона, як вода мене ненавидить. — Ш, вона свого дитяти 
не труїла, то ти отруїла, — У тій вербі прорубав ітечкп і лізе на 
вербу і сестру тягне туди, 1 броенв її туди у середину, у ту вербу. 

Тоді прийшов до лошадей, еїв і поїхав доіон. Приїхав домой, жена ии 
тне: Де ти сестру дїв? - Де дів, не дів, а тепер, запакував, говорить. 

Може гріх береш, може сама, каналя, дітвака отруїла, а па сестру 
ввернула? — Якая яб дура була, щоб я своє чадо труїла? Ну, каже, 
тепер будем жить хорошо, а то через неї паї добра не було. — Жи¬ 
вуть ^обі, а сестра лежить собі у тій вербі. — їдо царенко охотить 



ця по тому лісу із салдатами і 8 ружжяїн і з собаками, Винюхав со¬ 
бака тую вербу, став там і скавучить, щоб ішли туди. Почув солдат, 
недалеко був, приходить до тої собаки, де він скавучить. Давить ця 
саддат: но тій вербі ночви порублеиі; лїш по тій вербі. Гляне туди — 

та» дівка і уся верба сяй от тої дівки. Бог дав, що вона' стала ще 
гариїііша. солдат обзиваєть ця : Що ти єсть такеє, чи живо є, чи не жи- 
вов? — А вона лежить* — Отаовиеь, каже, я солдаті — Витащн іеие 
вітпїлн, служивий. Сідати в ся солдат за рог І давай трубіть; со- 

брались усї, їх чоловік дванайцять і царенко* Полила туди, барншню 
виташили вітііля; у їх ї абвозка єсть. Дали їй иехножко вииить і ко¬ 

ку шать немпожко, може крихи двї-трп* — Появо охопіть ця! Сейчас 
одворот до я ой ! — Привезли тую барпшшо у царський двор, у ава¬ 

рець. Узяв він у свою кошату, цареяко, її. Убрав у пераоє влате її, у 
хорошоє, потребували лікарів самих перішх* иьоб лічили ті міста, де 
руки були. За троє еуток вилічили усе, пеня того нічого. І не явив він 
то свойому батькові, поки не вигоїв тих міст. Тоді сказав* Батюшка, 
ідіть у мою коми ату, иосіотріть, якую я найшов собі найду. — Ухо¬ 

дить цар у комнату, поадраотвував ся; вона сейчас схватила ся, поці¬ 

лувала у руку, у голову царя* А що, каже, хорошую я собі, ба¬ 
тюшка, найду найшов? — Нічого, каже, синок, хорошая баришня* Де 
ти її найшов? — На охоту їздив, так у лісу у вербі найшов я її. — 

Хто їй иотрубував рукп? — Її брат (нона йому вже говорила, вій, ца¬ 

ренко її розпитував). Мов вольте мені, батюшка, женить ця ші моїй 
найді; благословіть, щоб вінчать ця. На що вона тобі, синок, зда¬ 
лась, що вона без рук? — У пас робить їії иїчого, єсть кому году¬ 

вать, я желаю брать і без рук. — Чого ш ділив, ні, благословіть 
вінчать ця. — Благословив отець, повінчав ся він. Повінчав ся, свадьбу 
одгуляли. Пожили годів три, хорошо собі пожили, помирає старий цар, 
становить ня вій царем на місто, па батькове* Тепер воїіна підходить 
не на його, а на другого короля* А той король з сім царем живуть хо¬ 
рошо і просить топ король, щоб дав він помочи йому. Взяв вій ПОЛКІВ 
нить солдат і поїхав на смотріне — днвигь ця па ту воийу, От’їзжає, 
вона йому і каже: Як же ви огїзжаєте, дасть дам Бог який сдуч&й, 
худий, чя добрий. — А вона зиребенїла. — Нельзя, жеііа, треба мнї 
отлучать ця. Як Бог нї даить, пришлете до мене письмо* - Поїхав вій, 
п вона еуток у три родила два сини. Родила два сини І написали ца¬ 

рю письмо, що Бог дав, твоя жінка-безручка родила два сини, як со¬ 
коли. їде письмо по поштах, а тій бари шиї брат, що руки їй потру бу¬ 

ка в, держить пошту* Попалось то письмо братовій жінці у рука. По* 
сютріїта вона і каже : Гляди, чи не вона ішсьіо то написала, безручкл? 

— Те письмо долой, друге написала, що: твоя жінки безручка привела 
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два пси, І пішло те письмо до царя, Прийшло до царя, поемотрів у те 
письмо, що : твоя, царю, цариця привела два пси, Отпнсав другеє пи¬ 

сьмо: Що не привела — усе до мого ирпїада, я скоро буду. — Іде5 
письмо то і попалось опять па ту пошту. Узяв той, що пошту держить 
у свої руки, поемотрів, що цар пише, — те письмо долей, написав 
друге : Щоб иокуда я приїду, щоб її не було у моїм царстві: коч уто¬ 

ніть її, хоч закопайте живу, щоб не було її. Поемотрілп то письмо, 

роенечаталщ піше цар: Де вгодно діньте мою жену, коч потопіть, хоч 
рбвстрельте — щоб ие було до мого ирпїада. — Сап од суд а в її, якую 
їй кару ісполнить, чи повісить, чи живую закопать. Осудила дума, щоб 
її з тими дітками у бочку і каменя наложить і спустить в воду, щоб 
вона ко дну пошла, Мата царева осудила не так: Я, каже, же лаю по¬ 

садить її на коляску і отвестн верстов за иолторастп або за диіста 
і там вбросптЦ щоб шла, куда хоче. — Запрягли у коляску, отвевли за 
:ї,вїста верст, там с сад яли, там вона і остила ся, лошадьмн вернулись 
назад, І ввернула вона сен час в правую сторону на луг і пішла вони 
по лугу* Пройшла верстов три і нить хочеть ця сильно, а у їй рук ие* 
ма. Як взяла попа 1>ога просить, щоб дав вік їй води лапить ця. Омо- 

трйть, коли креїшчка маленька о і вода чистая так, як скло, — Слава 
тобі Господи! — Сейчас упала на землю пить, до тієї кринички. На¬ 
хили лась нить, а дитина в пазухи, да в криничку, на дно і потонуло. 
Нахилилась вона, щоб ротом тую дитину витягнуть а кринички. Як зо- 

гяулась вона і замочилась до тих йор, де руки яоотрубані — сейчас у 
неї руки стали і витягнула вони дитину руками в крниицї, Перехрести¬ 

ла ся, поблагодарила Господа, що дав він їгі руки. НаниШсь водички, 

узяла свої дітки у руки і пішла. І шла цілей год. І прийшла воші у 
той город, де її отець та брат, І паняла там хатку у чоловіка богатого 
і давай там жить у тій хатці. їїрнїажае цар з войнн довша. —- Де моя 
жена? Нема вашої жени. — А деж? - Внж приписали, щоб Кп її 
зі сьвіта стробили. — Який я буй би, щоб я свою жену велів з еьвіту 
стребитн ? Я ще і не нажив ся в нею, — Винили письмо, показали ца¬ 

рю. Розднвнв ся цар: Що вн за болвани такі? То пе моя рука, ие я 
писав. — Запечалїв цар сейчас за своєю женою, Запрягають у коляс¬ 

ку шестерно коней, бере кучеря собі і лакея і їздить по своїм цар¬ 

стві, шукає жени. І приїхав у той город, де Його жена живе у сусідах 
і ва пошту туда до її брата, у него на кватнрі остаьч Потребував хо- 

ияїяа у свою коанату і каже: Чи нема у кас, хазяїн, такого старика, 
або хлопчика, щоб ієні баєчку збаїв, тоску мою розогиав? Я їзжу, шу¬ 
каю своєї жени. — Нема, каже, ие слишио у нас в городі, щоб хто 
гиворпв баєчки які пебудь. А єсть у вас тут такая бариня, живе у мі¬ 

щанина, а у неї єсть два сиди, годів по сім, так вони могуть сказать 

і 
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баєчки. — Шди, хозяїи, скажи, щоб вони прийшла до непе сказать 
баєчки, я їм заплачу. -• Пішов хозяїи і каже: Пусти до мене сипків. 

Приїхав і» чужої землі чи цар, чи князь і просить, щоб пустила ти 
синків своїх, щоб сказали йому баєчки. — Деж вій па кватирі? — У 
мене, каже. — Ідіть же ви, а мої хлопці самі екають, де ви живете, > 

так прийдуть до вас. — Вів уйшов, він пе знав, що воиа його сестра, 

а вона знала, що вія брат. Попа і каже своїм дітям: Підіть, кажіть 
баєчки і кажіть ви баєчки вот такої. — Був купець старий, остав ся 
син женатшї молодий і доч, дівка літ пятаайцятп. І пояірав старий 
і казав, щоб не обвжав своєї сестри... Ну, сказала, щоб так і так ка¬ 

зали... Приходять, иоздраствувались, поцілували дїтки царя у руку, 

у голову і такі у чтиві, такі ловкі, та красиві. І вона знала, що приї¬ 

хав її муж і сказала вона: — То, дїтки, ваві отець. — Цар не знає, 

де їх і посадить. Посадив їх па столі і сютрпть. — Ну, говоріть мевї 
баєчки. — Посідали, цар, хозяїи і хозяйка, кучер і лакей того царя, 

слухать байки. Сказали: Ми будем баєчки баять, а щоб піхто иас пе 
перебивав. — А цар говорить: Хто перебє один раз, пі» сотої різок 
сейчас, другий — сотню. — 1 був, кажуть, купець, а у пего остались 
сип і дочка, така бариишя... цочииають хлопці' казать. І жена 
синова це взяюбила сестри і ис зи івидїяа. І у него собачка був ярчук 
і давали купці иятьсот рублів. Він пе продав. А ярчук до городу звіря 
не допускає. Вона отроїла того ярчука... А воиа, хозяйка, па стульцї: 

Яка би я хозяйка була, щоб собаку таку добру отруїла? — Хлопці 
<-е її час устають: Благодарим покорно, ідуть, значить, вопа перебила. 

— Стійте, стійте, хлопчики! — Узяв цар, посадив їх опять. Кладіть 
сейчас хазяйку. — Узяли, положили, завалили пятьдееять різок. — Ти 
думала, що ти у своїй хаті, так і бить тебе пельчя? Я тобі говорив, 
щоб ие перебивала. — Ну, брат зговорив. Собаці собачая і честь. По¬ 

їхав хозяїи опять, вона отруїла жеребця, давали и.іть тисяч рублів. — 

Чухаєть ця вона туда-сюда і нічого пе зговорила; кров у пін тече. — 

Ну, хозяїи поїхав; був у неї хлопчик, год чи два, воиа розсердила ся 
на мужа, що судить не по її, а по сестрі і отроїла своє дитя. — А 
хозяйка каже: -- Якая то мать була би, щоб своє дитя отруїла? — 

Хлопці устають і ідуть. Цар опять їх завертає і посадив па своїх мі¬ 

стах. Положили хованку опять, дали сто ллетей. — Проїхав муж, по¬ 

ховали того хлопчика і подумав брат, що правда, може, вона дитя не 
троїла, а сестра отроїла. Запрягає шестерну коней у коляску. Збирай 
ся, сестро, поїдем у лїс, ми були давно. 1 положив топор большпй па 
коляску. І взяв сестру і поїхав у лїс. Приїхав у лїс, найшов вербу, 

чоловіка у три обіймпща, зломлена, дуплаяата. А царева жена, хозяї- 
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нова сестра, стоїть вже під вікном слухає. - і взяв він сестру і при¬ 

вів до тієї верби і взяв, руки сестрі ноотрубував і оросив її у ту вер¬ 
бу. Л іозяїн каже: Який же то брат би був, щоб своїй сестрі руки 
по отру бав ? - Хлопці встають, клани ють ця, і до порога. Цар їх вер¬ 
тає, посадив оплть на своїх містах. -- Кладіть хозяїна і дайте ні а 
сотої плетей. - Уходить та сестра, а того царя же на. Здраетвуеть ця, 

бере мужа за руку, цілує у руку, у голову, облилась сдевани. — Що, 
мужу, пізнали ви мене, чи по пізнали? — Ні, но множно пізнаю, а 
тілько у мене жепа була безрука, ц ви з рукамп. — Як брат мені руки 
отрубав, так Господь дав руки. — Ну, іозяїну пакласть пнтьдесять 
плетей. — Ні, каже, то не хозяїн, а мій брат, так йому по нятьдесять, 

а двіста плетей. — Е сестро, жалуйте, мдлуйте! — А як ти мене не 
ти і у вав, мені руки отру бав, а тобі двіста плетей дать, так милувать V 
— А вона усе подї.іала, каиалїя, і письма ваші скрала і що мене брат 
запакував. Брату дали двіста плетей і взяли, у валізо вакували до 
сі.віта. Дав Бог сьиіг, з'їхав ся суд судить, якоє наказане їй давать. 
Осудили її і порізали на клапті живу, а братова простили, тілько дві¬ 

ста плетей дали. 1 взяв жену і діток і поїхав топ цар у своє царство, 
і живуть, хліб жують, постолом добро возять. 

Паралелі: Етлоґр. Збірник. Т. IV. От. 117—122. Ч. 22. Пор. 

також ч. !) повиєте. 

26. Лихо. 

(Переказ про II о л ї ф е м а). 

Чоловік був б о сете З і три спіш були у того чоловіка-і не знали 
з роду лиха. — Позвольте, тату, ми підемо шукати яке воно є лихо, 
чи не найдемо? — Позволив батько, пішли вони шукати лиха у троїх. 
Ходили Цілий год. Пі В шли у степ, нема ніде хатп, усе степ, усе стен. 
Ходили, ходили, дпвлить ця, стоїть дои у степу. Дійшли туди, часто¬ 
колом дом обворожений, па кождім колу чоловіча голова. Доходять, во¬ 

рота одмикають ця, одчиняють ця. Цін шли, сейтчас ворота замикають 
ця і зачиняють ця самі. Уходять у дом, лежить дід-людоїд. Здраетву- 

ють ця. — Здравсгвуй, дїду. — Здравствуіїте, сішкп. А мнї, каже, сон 
еинв ся не дурно, буде обід і вечеря. — Бстає, кидає дрова у почну, 
підходять, бере одного за чуб і кидає у печку. Іспік, покупив того, 

з’їв, водп иапив ся добре. Чи спав, чи ие спав, опять устає, опять, 
кидає дрона у нечку, опять палить печку. Бере за чуб, другого у печку 
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кидав. Існік, з’їв і сього. Отдпхиув немпого, кидав дрова на третього. 
1 вій иа одип глаз елїиий, той людоїд. Кидає дрова у иечку, а третій 
каже: Ви, каже, иаиоче, слїпий иа одиіі глав ? — Каже: Слїияй, си- 
иок. Ти, каже, можеш мені око всгавить, сипок? — Могу, ка¬ 

же, иаиоче; я хожу но еьвітї, та очі вставляю, хто сліпий, — Устав 
меиї, сойок, очи, я тебе їсти не буду і иаграіу дам. — Шукайте, каже, 

иаиоче, у вас сало е, я буду ростоилять. — Найшов сало, дав йому. — 

Шукайте, каже, иаиоче, казана; сало ростоилять у казані. — Найшов 
сало, иечку виконали, сало у казані кіпить. — Шукайте, каже, иаиоче, 
чи в у вас веревка, я вас буду от йог до голови обнотувать до дуба, 

щоб ви не здвигнули голови, як я вам буду око вставлять. Аршина на 
три крамарських найшов заліза сало мішать у казані. Взяв залізо, сало 
розмішав, залізо розплескав, заострив. Найшов веревку, обмотав його 
з віг до голови до дуба веревкою, — А здвигиїтесь, каже, иаиоче, 
може, веревка трухла, так щоб не спортить! — Взяв вій, здвигнув ся, 
так веревка і розлїзяа ся. — Шукайте, иаиоче, нових веревок. — Най¬ 

шов він нових; обмотав вій його до дуба новини. — Ноздвигиїть опнть, 
иаиоче: може і еї розлїзуть ця. — Воадвигнувсь — полопались і ті, 
нові. — Нічим вас, ваиоче, примотать хорошим, щоб не лопалось. — 
Є, у леве, каже, квашії (ремені). — Ну, каже, дайте квашії, їми обмо¬ 

таю. — Найшов він квашію і обмотав опиті, до дуба квашівю. — А здви¬ 

гнітесь, каже, оиять иаиоче, як воно буде. — Поз двигнувсь, не порва¬ 

лось, а квашії витяглнсь так, що він нролїз. — Обмотав ошіть от йог 
до шиї, добре обмотав. — Найдіте, каже, платній білих, вавяаать на» 
голову усю, щоб ви яе видали і ие злякались. — Найшов вій платок 
і чорнилами назначив против доброго ока. Вони балакають, а те сало 
кіпить, він залізом ніша. — Стрясніть ця, каже, не оттягиеть ця тепер 
квашія? — І стряснувсь — ні; на однім місті. Ведер цять у тому ка¬ 

зані кіпить сала. І черпак з ручкою довгою у него єсть, щоб сала 
набірать. Взяв він то залізо вострое, направив против того доброго ока. 

Як шш раніш руками І всіли силами дергиув, аж залізо вискочило із го¬ 
лови у дуб. Тогди людоїд рветь ця, кричить уеїмп силами, а він чер¬ 

паком сало бере, та иа його леє. Як взяв рвать ця, розірвав квашію, 

вирвав з ока залізо. Ходить, кричить: Су кий син, запакував мене, каже, 
от моїх рук ие утечеш. — Ходив, ходив він по двору, двор версти 
дві, вийти иельзя віттїля. Шйшов упить у його дом, а у него козка 
і цап. Нін у комиату ускочив, зарізав цапа, надів на себе кожу з ро¬ 
гами, зо всім, ші руки і на ноги. Приходить людоїд до дверий і гово¬ 
рить : Цаиок, ступай сюда. — Підлазить він руками і ногами до його 
і ропі держить. Иіи полапав його за роги, за шерсть — ступай, цапок, 
насти ся; козка, ступай і ти сюда. Пішла і козка иастн ся. Іде його 



товар і кеші до дому із стела па піч. Людоїд у дверях стоїть і каж- 

дую скотину лати, щоб ие проскочив той чоловік* Прийшла скотний, на 
піч, почує. Шутру осять випускав її у стен пасти ся, Стоїть у две¬ 
рях, о гаять лапає* Скотила пройшла, приходить цап. Полапав віл за 
роги, за шерсть — ступай. Пройшла і козка. Вийшов із двора уже па 
простор і гукає: А їло, каже, павоче, ти казав, ідо я в твоїх рук пе 
вирвусь, а вот вирвав ся І — Людоїд за лиж, руками лапає, а очей 
нема. Бігав, бігав, не піймав, утік тол. Сен, що ходив лиха шукать, 
Приходить до батька* — Здравствуйте, батюшка І — Здраветпуй, сішок* 

— А де, синок, подівав своїх братів? — Поїв, каже, людоїд братів, 

а я, слава Богу, вирвав ся. — Якеж воно є? — Волинок як хата 
і страшнеє і такеє, що не попаде, то і їсть* — Поведи і непе, сипу, 
я носмотрю. — Хочете жить, так не ходіть. — Нї, поведи, я побачу* 

— Напав ся, так треба вести; не хотів, а повів батька. Привів до його 
двора, а на нажнім колу голова. — Вот, каже, батьку, ваших снігів 
голови і тут будуть ваша і моя голова. Стійте по сой бік і ждіть три 
часа* Як не буду через три часа, так мене і на сьвітї не буде. — Остав 
ея батько тут, а ворота одчиняють ця і замикають ця: пішов син 
у кояпатіт. Уходить у комгаат — Здравствуйте, діду І - Здравствуй, 
синок, — Просив, діду, нас сват і сваха на родини. Сват, сваха і ва¬ 

ша дочка ї ваш зять і баба гау нерізка — просили на родини прихо¬ 

дить. — Спасибі, каже, синок, дочері І зятю, сватови і свасі і бабі 
і тобі, що кличеш. Підожди, каже, синок, я воаьіу черпачок, понесу 
гостинці'. — Одчиняє ша€ву у стола - повна шахва золота. Підходь 
сюдп, синок, буду ділить золото. — Він підоіїшов. — Куди тобі сипать 
золото? — У мене, каже, мі точок, через шгвчо* — Иу, давай, каже, 

МІШОК. — ВІЛ ЇТІДОЙїІіОВ, а він сипле у мішок, один черпачок сватови 
і евасї, ц се* зятю і дочці, а се, йому — у сім їіо черпачку. Прийдеш, 
каже, до дому, розділиш ся, тоді тобі шосту часть відділять* — іду ж 
я, тебе проведу. — Ворога одчиняють ця і вищії його на огород. — 

А він гукає: А ви ані, паноче, за то золото дали, що я вам око вста¬ 

вив? — А се, каже, ти, сукін сип? — А се я! — Ну, каже, і хитрий! 

І попре за лини А вони з батьком утїклп. І стоїть лїс, а вони у лісу 
бігають, а він лапає і не може піймать. І держить людоїд топоршь зо¬ 
лотий у руці* Як кине тогаорець, а тонорець угряз у дубі, так і сяє 
золотом. Батько, каже: — Взять, тогаорець! — А сни; — Нї, не бе¬ 

ріть; там останетесь і людоїд вас вість* — Підбігає до толорця і хва¬ 
тає за топорище і пристала рука до топорища і топор гукає: — Сюда, 
напече, я держу, піймав, — Тон людоїд добігає на глас топорця, а син 
прибіг, да руки батька пожовг і огрівав: Тікайте тепер, батьку, — 
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Біі'іько кричить: Ритуйто. .іпшеїшко, лишенько! — А сип каже: Щоб 
ии знали, що па лихо, а то іш не пішли. 

Паралелі: Етлоґр. Збірник. Т. IV. Ст. З - 12. — Гринченко, 
Зтиогр. Матеріали. Т. І. Ст. 1—2, Ч. 2. •- 'Iі. II. От. 2 4. Ч. І. — 
Ариііисьевь, Нар. рус. сказки. Т. II. От. 229—233. Ч. 17(1. — Ріжиі 
верз» переказу про Нолїфеиа зібрав О. Кгек, Оіпіеііиіш, іп іііе зіаті- 
зсІїе І ,і Ііещіи г^Єзсіі І о) і Іе. Ст. -005—759. — Також 6. Роїіика, Кзсії- 
Іііі{*с лііт Роїуріїешеа^е. (АісЬіу Г. КеІі^іопзшзбепБсІїаГІ. І Вії., 4 
Ней, ст. 305-330). — 

27.-Про салдата, вовка, медведя і сокола. 

Іде два сил дати у гостї домоії. Зустрічай їх на сто в новій дорозі' 
дар, Здраствуйте!.— ЗдраствуйтО, ваше царськоє еіательство. — Що, 
говорить, роби та ? доеой чи по білету, чи у чистую отставку, чи у гості ? 

- Ш, у гості, ваше царською сіятельство. — Що, каже, робити, хо¬ 

рошо службу аоішлн? — Один каже; Хорошо понив. Л другий каже: 

Пошт і не Додав. — Ну, ти, каже, то ноннв і ие понив, ступай до- 
еон. а ти садись сюда, поїдем домоії копії, — Той і пішов дорогою ; 

як взяв, як тяв іти, обняла ніч, він -шерпун я дороги па бік, чи 
в траку, чи у хліб, там давай ночувать, Лїг і заснув. Прибігає вовк:— 
Посторонись, каже, служивий, в моєї хатп, ти на моному дому літ. — 

Ш, каже, се царськая земля, а не твій дім; я утомив ся, де хочу ку- 
ражить Щя. — Цожалуста, служивий, носторонїть ця; ші моїх дверях 
прямо лежите, нельзя ввійти. — Устав солдат. Вовк отчішяє двері, — 

Просим ішкорно, каже, служивий в мій дім, може ви голодні ? Ній' 

шов у дім. Козшатц хороші і під золотом, так і сяє усьо. Сїлн кутать, 
доку шали, Полягали т кроватях слать; той собі, той собі. Устають по 
утру, проходили ся, поуіивали ся, позавтра кали снять, — Що, каже, 

ти, служивий, служив? Знаєш царську службу? — Іії, каже, ранні я 
вовчу службу учив? - Ну, паде, каже, щоб тн і вовчу службу знав; 

царськую службу знаєш, надр, щоб і вовчу звав.— Стоїть золотій круг 
у куточку. Ну, лізь говорить, служивий, на круг на той. Поставив 
він стульчик, взяв, вліз служивий і еїв па крузі. Взяв вовк ш кольцо 
і тільки раз обкрутнув, качан круг вертіть ця, так служивий і зле# в 
в того круга, Тепер знаєш, служивий, вовчу службу ? — Тенор знаю. — 

Як ти знаєш вовчу службу, так ш тепер побратаєм ся! — Побрата¬ 
лись, Иокушали снять, Ну, тепер брат, прощай* іти надо. — Прощай. 

— Взяв, вирядив його, дав булку і сто рублів депег ва дорогу. Пішов 
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служивий. Як взяв іти, як паяв іти до иочв онять, віч обняла солдата, 
•івертає служивий опять з дороги і дожить ця спать. Чи спав, чи пе 
спав, прибігає ведмідь. — Устань, каже, служивий, в мойого доми, ти 
лежиш прямо на дверях, пе можна ввійти. — ІЦо, ви, ниже, ту піч пе 
дали спать і ту; де ие ляжу, усе виші доми. — Ііожаяуйста, етужи¬ 

вий, устаньте. — Устав служивий. — Може ви їсти хочете, так підем 
у мій дім. — Пішли у дім. Дім під золотом, хороший, самий такий, 
як у вовка. Вій шли, сіли, року шали, політали спать. Виспались, встали, 
йдувивали ся, проходили ся, иовавтракалн. — Ну що, говорить, служи¬ 

вий, тц царю служив? — Служив. — Знаєш царськую службу? — 

Знаю. — А ведмежу службу знаєш? - Нї, каже, рааві я се учив? 
— На до, говорить, щоб знав ведмежую службу. — У куточку круг во¬ 

логий, як у вовка. — Садись, каже, служивий на круг. — Вліз слу¬ 

живий. Як взяв за кольцо, як обкрутнув, як начав круг густи, густи, 

поки не скочив служивий з круга. — Зиаеш, каже, тепер ведмежую 
службу? — Тепер знаю. - Му, як зиаеш, так давай побратаймось. — 

Узяли, побратались. 1іокутали оііять. — Ну, прощавай, брат, тепер 
піду домоіі. — Дав йому булку і сто рублів деяег на дорогу. Пішов 
він снять от сього. Ик втяв він іти, як взяв іти, оиять до ночі, обняла 
піч служивого. Звернув він з дороги і ліг спать. Прилітає сокол до 
його. — Здравствун, служивий! Устань, ти па моїх дверях лежиш. — 
Що ночю ви мові спокою це даєте? — Пожалуйста, служивий, устаньте. 

. — Устав служивий, отчішнє він двері. Підем, служивий, у лою ко- 

миату, може ви їстн хочете? — Дії такий самий, як і у тих, під золо¬ 
том. Сіли, нокушали, політали спать. Виспались, проходились, иоунава¬ 

лись, сіли зявтрапить. — Ну, ти, служивий, у царя служив, знаєш 
ти царськую службу? — Знаю, говорить. - А соколову знаєш? —По 

• чім я знаю, разві я учивсь? — Му, так садись на круг; а круг та¬ 
кни, як і у тих. Вліз служивий. Пере сокол за кольцо, як обкрутне, як 
загуде, як загуде, солдат пік і злетів соколом з того круга. — Знаєш, 

тепер соколову службу ? — Тепер, каже, знаю. — Як знаєш мою служ¬ 
бу, так давай побратаймось, — Взяли, побратались. На стіні висять 
золоті иалцатки. Сокол каже: Дарую тобі сії палцаткп. — Ну, спасибі, 
брат, що даруєш. - А я, каже, пе дам. — Почому же ти даруєш, 

а ие даси? — Потому, каже, що тепер вони золоті, а як ти помреш, 
то воші будуть як сажа чорні. Ми тебе будем через них поминать. Ти 
побратавсь, говорить, з вовком? — Побратавсь. — А з ведмедемV — 
Побратавсь. - То мої брати, тепер нас чотири брати. — Вирядив він, 
дав булку і сто рублів денег. Пішов служивий. Пройшов верстов двзи- 
цять, трийцать. Тут ми віх нести, щоб солдати були у своїх полках па 
місті: страженн нодамаєть ця. Завернули сього силдата назад, пішов 



він у полк* Зібралось усьо воіїско царське і ідуть на воипу воювать. 
Зібрались на колі усї і цар впікав і забув свої боіїниї стріли волотії 
узять дома. Поставив салдат у ряди верстов на три і спрашиває сал- 
дат: Чи не може которпц представить мені юеї бойної стріли золотої 
т сю піч? За того я свою доч отдаю і пів царства отииеую. — 

Скілько не питав, усе отвічають: — Но може», пе може», нема такого 
рицаря, іцоб достав* — Доходять у ту лаву, де той солдат стоїть 
і скрашує: Не можете мені, господа служиві!, за сю віч стрілу достать? 

Хто дістане, за того доч отдаю і їїів царства отииеую. — Я могу, ка¬ 

же служивий, за стілько-то часів доставить бойкую стрілу золотую* — 
Ну, молодець, каже цар; погладив по голові І поцілував* Стоїть там 
генерал і каже: Що ти дрань! Гаїті ти можеш достать, кула ти лі¬ 
зеш? — А служивий каже: Не ваше діло* — Бере його цар па свою 
коляску, того солдата, їдуть собі у дом. Отписуе йому записку до ца¬ 

риці і до дочки: Се твій муж, а мій зять, ежели доставить за нять 
часів мою бойпую стрілу, — Дав йому записку, дав йому і кольцо своє, 

знак до дому, ] а тим він і отрядив ся от царя. Пішов він у ліс вер¬ 

стов за нять* Зійшов у лїс, перекидають ця вовком, підняв хвіст 
І спільно сили є, побіг, І поки біг, поки біг, поки мощі пе стало, аж 
упав* Нерекидаєть ця ведмедем, 1 всіма силами побіг, екілько сили 
у його я* І прибігає у лїс, там ведмідь, авіри, а від усе біжить, усе 
біжить, Добіга до чорного моря : ударив ся об землю, став соколом, 

зяяв ся і полетів* Упав перед царським крнльцоч і став солдатом- 
чоловіком* Уходить у комнату. Здраствуєть ця. Випивав письмо і дай 
цариці. Розірвала цариця письмо і гукає: Галя, ходи оюда, — Читає 
царівна і взяла вона дивить ця. Бере салдата за руку, цілує у голову, 
у руку, садовлять його кутать. Локупшп, написала цариця письмо до 
царя, дала боііпую стрілу. Повела царівна його у компату другу; я 
що нн будь зговорю* — Як ви, говорить, пробігало от стена через 
горн, там вовки, як вони вас не з'їли? — Каже: Я вовком перебігав. 
— Не може буть, щоб ти хрестянин вовком перебігав, — То вірно, 
каже, що я вовком перебігав* — Ну, перекинь ся вовком, щоб я уіш- 

дїла, — Взяв він, перекинувсь перед нею і став вовком. Узяла вона, 
ножичками шерсти врізала і аавязала у платочок у краєчки. — Ос лісп, 
каже, такії, що там ведмеді, як тп там перебігав? — Ведмедем? каже. — 

Ну, каже, перекинь ся же передо мною. — Іішв він, перекинув ся пе¬ 

ред нею ведмедем. Узяла вона шерсти, завязала у другий краєчок. — 

Л чим тп, говорять, моря чоршгї перелітав? — А я соколом перелітав* 

— Ну, перекинь ся же передо шюю соколом. — Вій взяв, перекинув 
ся перед нею соколом. Врізала пери соколові, у третій голушбк у той 
шгаточок завивала. Взяла, розідрала платочок па двоє; половинку йому 
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дала, половнику собі узяла, і кольцо своє от дала йому, дала йому 
стрілу. — Ще попутать ? Ні, не хочу, щоб не провівать часів, к ия- 

тому часу, щоб поспіть туда, — ІІонрощав ся, вийшов на рундук, пе¬ 

рекинув СЯ ВОВКОМ І побіг, СКІЛЬКО СИЛІ! Є. Добігн ДО СИНЬОГО МОрЯ, пе¬ 

рекидають ця соколои, полетів. Перекинув ся ведмедем І добігав вже 
до своїх салдат. А ґенерап поставив десять салцат, дав їм по сто ру¬ 

блів і сказав: Буде нести той солдат стрілу, убийте його; а у бето, 
я вам ще дам по сто рублів. — Перекинув ся той солдат чоловіком, 
перебігли тії солдати, узяли стрілу і убили солдата, а стрілу передали 
і'еноралу. Однесли стрілу, дав ґеиорал ще по сто рублів солдатам 
Приносить ґепорал стрілу царю і отдае. То, говорить, служивий мені 
брав ся представить стрілу, а то ви? — То ішнидя, каже, лидащий. 
— Тогди взяв його, поцілував у голову. 

Тії салдати як служивого убили, зібрали труп у мішок, понесли 
у лїс і повісили на дубі, і сочініила ся най па тогди. Троє суток була 
воіїна деі ь і ніч. Замиреній, замирились, труп давай ховать. Прилітає 
сокол долой, довго не був; як гляпув на палцаткп, а вони як уголь 
чорні. Заплакав сокол, виходить з комнатн і летить до ведмедя. — Ти, 
каже, дома? — Дома. — Уставай, каже, пашого брата убито на войнї. 
— Пхватпв ся, ведмідь, заплакав; побігли у двоїх до вовка, до брата. 

— Ти, каже, дома У — Дома. — Е, каже, наш брат солдат убитий. — 

Заплакали усї, сокол говорить: Біжіть туди і узнавайте брата свого, 
а я буду лїтатг. і смотріть. — Побігло, нюхають, ховають ииоге тисяч 
побитого, нема брата. Сокол літав, тоже не вилить брата свойого. Як 
взяв сокол літать, як взяв літать, попав у лїс, видать мішок: підлітав, 

нюхає, брат його. Тоді гукає па вовка і па ведмедя: Вот я найшов 
брата! Побігли у лїс вовк і ведмідь. Взяли, зняли, потаскали у дім. 
Принесли, впнули килим драгодїнпий, розіслали, висипали мішок, попе¬ 

рекидались усї чоловіками і стали його складать, кістка до кістки, 
шматок до інматка і цілющою водою його змазують. Зробили так, як 
слідує, тільки не живніі. Давай живущої води по каплі у рот пускать, 
пускать, нокуда він устав. — Ах, напнув я, каже. Заплакали вони 
і говорять: На вік заснув, брате. — Що, узнав ти нас? — НІ. — 

А вони кажуть: — Ми твої брати, сокол, ведмідь і вовк. Яким тебе 
робом, брате, убили? — Люде убили, да не люде, а ґепорал на стрілу, 
що я дістав, — Попили, погуляли троє суток усї брати чотири. Вот, 
ти брате, говорив: Дай мені палцаткп; даруєш, та не даєш. Вот ми 
тебе оживили, а дав ба тобі налцатки, не знав, чи вбито тебе, чи нїі 
Вот налцатки пускай висять, коли ти умреш, ми будем знать, тебе на¬ 

мішать. — Ну, давно він, той ґенорал крутить ця, щоб з тою царів¬ 

ною вінчать ця, а вона все откладає. Питає його, як же вій степи пе- 
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ребігав? — Лошадьмп їхав* — А чорне поре? — Кораблями дерево- 
вили мене. — Вона догад)еть ця, що де так воно і все откладае. — 

Погостювали брати. Ступай же, брат, туда; через троє суток буде 
свадьба; поставить вона обід на усї царства. Вирядили вони його. 
Пішов той солдат, перекинувсь вовком, соколом І став там у царя. 

Открилн обід на усї царства, свої царства і чужії, І прикаа: Поста¬ 
влена страва і ложки півтора аршина держак і за кончин держать ця 
і кушать. Закуска поставлена, пирожечкп; усе то доїли, а страва сто¬ 

їть ціла. Підходить сей солдат ші той обід і при ходить у нервую лаву, 
Здраствуйте! господа, — ЗдраствуЙ служивий! — отвічає народ. — 
Почому ви страви де кутаєте? Раєві нема вам позволепя? — Ні, по- 
зволепв є, да за держак держать ця, так нельзя до себе привернуті* 
ложки до рота. — Ви, каже, па зустріч сидите? Подавай той тому, а 
тої тому, та і кутайте. — Як стали друг другова па зустріч подавать 
ложками страву, усю й поїли, — Біжить царівна: Хто вам, каже, по¬ 
казав так їсти? — Вот кажуть: Служшшїї, Вона підняла штате, но 
бігла, Нагопяв солдата, — Здраствуйте, говорить. — Здраствуйте, — 
Бот я вам, служивий, не давала руїочкн, — Не давали, так дайте. — 

Насилає вона йому стакадчлк: Пий, служивий 1 — Ш, пийте самі, а то¬ 

ді я* — Баяла вона, винила. Наливає йому, випив і він. Випив, виияв 
кольцо і кинув у румку. Смотрить вона — кольцо у рутці* Узяла, за¬ 
ховала кольцо, узяла солдата за шию і за руку і новела у комнати, — 

Бот, говорить, мін муж, а не сей. Возьміть того ґенораіа, запріте, на 
обахту до слушнього часу, — Заперли ґенорала на обахту, Обвінчали 
ся, евадьбу од гуляли. Цар о гии^ав йому воло вину царства. Вивели того 
їенорала на суд судить, що з ним дїлать? — Посічіть ного, каже слу¬ 

живий, у мішок поскладайте і у землю заховайте. — Посікли його ї за¬ 

ховали у землю, а служивий остав ся, живе з царівною, хлїб жує і по¬ 

столом добро возить. 

Паралелі: В сій казці приходять дуже ршвородиі мотиви: а) Но- 
брати їство героя зі зьвїрами, що оживляють його по підступнім убив¬ 
стві, б) Валь із довгими ложками, в) Пі мста героя на відступнику* До 
першого мотиву в поданій тут формі не знаю паралель. До другого йор. 
Бтпоґр, Збірник. Т. XII, Ст, 40, Ч. 0. — Твори С, Руданеького, Т. 
II. Ст, 164 — 1С6, ХНІ. — До третього мотиву : І^тш Збірник. Т, IV. 
От. 129 132, Ч. 25. 

г.тшлґрафі'ТШї її ашршпі, т. хі\. 2:ї 
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28. Про Марка Ногатого. 

Буй собі куоець Марко, на усе царство вія сильний богатир і в 
його івабрнки усї, які єсть пп сьвітї і товари рівнії і дваааЙцять ній* 
ниць і він не знав числа, що скілько у його єсть денег; і тба на вагу. 
1 у його тілько І одна до я, літ д вашій цят 3 тепер він видумав обід 
состроїть такий, щоб на уее царство; ї розоелав но усьому царству 
письма, щоб на такоє число були на обід до Марка і післав по свойо¬ 

му царству ї в чужі царства ніслав. І царів і королів і чернь і кому 
в годно. — Ну, тепер, каже, треба і Бога просять, щоб Бог прийшов до 
мене на обід, — І вислав на 25 верст дорогу др&грціннім килимами 
і поставив сторожу на обох сторонах, щоб ніхто де міг їхать або іти, 
а як Бог буде іти, так щоб Бог тільки і йшов. — Сторожі стоять і бе¬ 

режуть, щоб ніхто не йшов і не їхав. Стоять І сяотрять, коли Іде два 
старці тими килимами. У виділи ті сторожі і кажуть: Куди ви зібра¬ 

лись? Хиба то для вас, то для Бога дорога 1 — Ували Її, випхало ш 
тих кплпіів; вони собі і пішли геть поза килимами дорогою і пішли 
такі на обід до Марка, до купця. Ждали, ждали оті сторожі над тими 
килимами Бога, нема Бога. Один аршвжає до хоая'ша і вища, що ждемо, 
так нема Бога. — ІЦе переночуєте, та завтра до 12 часів постоїте, мо¬ 

же огюздав де, так чи не прийде. Як не буде до 12 часів, так тогди 
складайте килими у повоакн і їдьте домой! — Підождали вони до 12 

часів, нема Бога; поприбирали вони килими, поскладали у павочки і по¬ 
їхали до хазяїна. Приїхали, килими поскладали у коморі, у сундуки. 
Тоді давай уже обід соч йнять; Бога вже ле буде. От крив обід, черня 
уся, царі, королі з всего царства і в чужих царств троє сутик пили, 
гуляли, Теперка попили, погуляли троє суток, которі поїхали домой, ко- 
торі у його в кожнатах ще єсть, отдпхають. У Марка єсть воловинк 
над волами і жінка його була і сам воловик був у Марка на обіді; 
і пішли два старці до жінки до воловинкової у вечору, уже пізненько 
і проеють ця : Пусти нас, жепщцно, переночувать. — Воно ї можна, 
каже, да чоловік бува приїде а обіда, її згрузить ця, так щоб І вам пе 
було безлокойетво. — Ні, нічого говорить, жеищипо; пп полягаємо у 
куточку собі, він, коли шший і прийде, то нас там у куточку не заіь 
мати ме. — Може вам, старці, дать обідать? — Ні, кажуть, ми були 
у купця, у Марка, на обіді, так ми ве голодні. Богу помолились, 
так тогди полягали собі оті старці — Бог і св. Петро. Чи поснули, 
чн не поснули, аж прийшов той чоловік-воловпик. Вона питає: Чи за- 
сьвїтнть, чн так будеш розбирать ця ? — Сьвітить, каже, не требо, 
Я пс голодел, так я розберусь і буду лягать спать, бо мені по утру 
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треба іти рано. — Як розібрав ся. перехрестив ся, лїг на йол і заснув 
зразу- Заснув він, а жінка розбуркалась і не спить. І часа два лежала 
а то полізла на ніч та легла, а усе не спить таки. Прилітає ангел до 
окошка, сідає на лутки і питає: Боже милостивий ! Яке щасте даруєте 
ви оттакому юлоддеви. У чоловіка 11 синів є, а оце 12-й уродив ея, 
так яке щасте ви йому даруєте? — Я, каже, у Марка, у купця, був 
на обіді і дарую Маркове кущове щасте тому їладенцеви. — Ангел 
полетів. Тут через час міста сьвіт. Устали вони, поуминалп ся, Богу 
помолились, жінці ноблагодарнли і пішли собі. 

Тепер вона чоловіка будить; уставай, каже, уже сьвіт, умивай ся 
та йди до хазяїна. — Устав, а вона і питає: А що, чоловіче, тп не 
чув нічого? — А що би я, каже, чув? Як прийшов, заснув, так оце 
ти мене збудила і я нічого не чув. — У мене, каже, два старці ночу¬ 
вали, та, каже, як ти прийшов, та лїг спать, а я яе спала; ї довго-не¬ 

довго, аж при літа, чи приходить і із окна обзнваєть ця: Боже мило¬ 
стивий! Яке щастє ти даруєш молодцеві!, що народив ся; І! сипів у 
чоловіка єсть, а ще 12-ий народив ся. — Каже : Я був у Марка, у 
купця, на обіді і дарую Маркове кунцеве щасте тому молодцеві!. Бонн 
як сьвіт устали і я вирядила. — Чоловік умив ся, Богу помоли в ся, і 
пішов до хоаяїпа. Вийшов у двор, зустрічає ванн, пані ї равлик, так І 
давай розказувать: У меде ночувало два старці і, каже, жінка моя по 
спала (повторене). Розказав, а пан питає: Хтож то чув? Моя жін¬ 

ка, каже. — Пап сказав купцю, Марковн, що ось ваш воловпик чув 
оттакую штуку. Зараз воловшх&а позвали: Що ти чув? — Я, каже, 
нічого не чув, а моя жінка чула. — Сеичас по жінку послали, привели 
жінку ік хазяїну: Що ти чула? — А що я чула? У жене, каже, два 
старці ночували (повторене), — Ну, кудиж воии пішли? — А, там на 
дорогу вони вийшли із села, тай пішли собі, — Тоді Марко новозок 
пять послав у Погонь за старцями по усім-дорогам таи ще і верхом по 
глухих дорогах. — Біжіть і яких старців не найдете, завертайте у мін 
дім, которі верхом, а которі на вовах, беріть па вози і везіть тоже у 
мій дім. — Поїхали но вовками і побігли верховії но дорогах но усіх по 
стовпових і по глухих доріжках. Як поїхали, їздили, їздили, не бачили 
і одного старця, так І поприїздили назад. 

Марко тоді записав собі у книжку, якого числа народив ся у чо- 

ловіка 12-іі син. Записав собі, скотив і у карман увинув. Побув після 
того обіда місяці два дома і кортить його і сон його не бере, купця 
Марка. Тодї загадує запрягать тронку коней хороших у коляску. За¬ 
прягає коні, купець Марко убираеть ця, бере собі суми мі Ліоні в таї 
десяток, поїхав по городах, по великих, но своїм царстві і з городів по 
ґубериїях, шукає він того молодця. І давай вія їздить по селах од лона 
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до нона І шукає того младенця, як у його таї написано, І як узяв 
їздить, так иїлий год. Наступало па другий год і їздить із села у село 
постояшіо. І уїде у село, прямо до попа і йде. Оейчас же як приїхав, 
иоздраствуваа ся: А найдіть, батюшка, но метриках, що у чоловіка 12 
синів і якого то числа наймолодший родив ся, — Подививсь батюшко, 
каже: Єсть, у мене єсть як раз, — Вам, батюшко, знаком! голова та 
старшина у селї? — Каже: Зиаконі* — ЇІіитть, нехай прийдуть до 
вас. — Шслав, поприходили: голова, старшім, писар волосній. По¬ 
приходили, поздраетвувались. Він став казать понови, голові, старшині: 
Знаєте ви, хто я такий ? — Ні, кажуть, ми не знаєм, — А ви, каже 
спили, у вашім царстві єсть Марко купець, богатир: — Слпхали, ка¬ 

жуть, — Оце я і єсть. Давай в'одку, ставляй самовари, батюшко, став¬ 
ляй кутане самеє первоє; то не твоє, то моє уеьо, — Бившім чаю, 

водкп, повили, поїли добре. Виймає він деньги, дає у сім по тисячі ру¬ 

блів і цопу і галові і старшині і усік* — Ну, тепер, підем, господа, 

до того чоловіка. В за то вам деньги даю, щоби вп уговорили того чо¬ 
ловіка оддать міїиї хлопчика маленького. У мене сипів пема, так я його 
возьму і зроблю чоловіком, щоб він пожив моє мущество. Шшлн до 
того чоловіка уеї, поздраствувалясь: Садіть ця, господа, де ви у Бога 
узялись? — Прийшли до тебе у госп, —- Я, каже, чоловік мелкиіі, так 
мені нічим вас і шанувать. — Ось йому і кажуть : Оце приїхав ку¬ 

пець, так ти оддай хлопця якого купцевй, се купець Марко богатир на 
усе царство наше. — Я, говорить, з охотою, якого любимого, такого і 
вибирайте. Вийшов, гукнув, повходи ш усї ті одинадцять хлопців, у 
хату ввійшли, поадраствувалвсь. — Ну, господнії купець, якого люби¬ 

мого, вибирайте із одхшайцятп; я отдам, якого вц виберете* — Нї, го¬ 
ворить, я тих хлопців, ховяїії, не хочу, а оддай аспї того хлопчика ма¬ 

ленького, що у колисці. — На що вам той хлопчик, господня купець? 

Того я не отдам, то маленький, то от груди ще. — Мені жеяаєть ця 
той яалепькнй. Хиба у мене нема намок? Нічого, буде їсти, пнтд. У мене 
є, говорить, мамки. Отдаіі мені маленького. — Нї, я маленького пе хочу 
оддавать. — А я ніякого іншого пе хочу; отдаЙ мені маленького. “ 
Давай, уговоряють його ї чоловіки І старшина і пін ; Отдан, говорять, 
маленького, він зробить його чоловіком. — Нокудова уговоряли, щоб 
отдав, поки вони еогласалиеь: Беріть, говорить, господнії купець* — 

Ну, щож тобі за його дать? питає купець* — Що даеьте, каже, госпо- 

діш купець, а не даеьте, то і не треба, — Бід впиимає 10 тисяч се- 

ребра і дає старику : На тобі, старик ЇО тисяч серебра за твого хлоп¬ 

чика* Видимай з колиски, у купай; сейчас будем од’їздпть домой. — 
Узяли вони, винили, заплакали, поцілували, звісно жалко, — от дали; 
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от даю, узяв він. Зимою було* Укутав його у шубу, другу на себе на- 
дїв, розяранцишсь і доїхав, а ті люде пішли по своїх містах. 

Як узяв їхать, довго де довго, уїхав у лїс. Через лїс іде дорога 
стовпова. Уїхав у лїс, серед лїса стоїть дубина товстая сндьпо так, що 
чоловіка у трьох облймшца. — Стій, говорить Іваиька, — на кучера. 
— Став* Випинає дитину, розкутав, розмотав пелюшки і дає кучероші: 
На, Івавька, бери за вошку і їди до того дуба і розжени і удар добре, 
щоб Ін ного полетіли клапті; ото йому і буде Маркове щастє. — Бере 
Іваиька за пожку ту дитинуг підходить до дуба; стало Іваньковн дуже 
жалко того хлопчика і він не міг піднять його у гору, пі сюди, иї ту¬ 

ди, щоб його ударить. Зайшов за дуба, дуб товстий, узяв, за дубом і 
положив. Підходить тодї до хазяїна, — А що, Івавька, кончин того 
хлопця? — Як ударив, каже, так половинка у руках осталась, так Дро¬ 

вец* і ту половинку, — Ну от тобі, Івавька, сто рублів жаловавя, - 
Ви няв і дав йому. Приїхав до а ой і живе дома. 

Часів через три но його сліду їхав до його купець за товарами, 

І купець такий їхав, що замотаний, так бере плохенький товар. Доїхав 
У той лїс і йому показалось, що там є щось коло того дуба. І посилає 
робочого: Піди, посиотрн, що там е коло того дуба, що мені показа¬ 
лось, що там єсть, — Підходить робочий за той дуб. Сніг ростка, а 
там на споді трава зеленіє і цьвіточки ціштуть і хлопчик там лазить. 
Тон у видів: Сюди, господин купець, сюди ідіть. — Пішов купець ту- 
да. Прийшов, коли там хлопчик. — Скакай туди і подай іепї його! — 

Робочий ускочив туди, хазяїн нахилив ся, робочий подав дитину хозяї- 
повп. Хозяїїі сей час ровдїв ся, укутав дитину, до саней Її принесли, 
положили у сани: Тепер сади ся, Грнша, та поганяй скорій лошадї, як 
би селенїп пошвиче, щоб дам но заморозить дитини. — Приїхали у 
село, у купця пін знаковий* Нераз почували у попа. Заїхали до того 
попа. Уносить він того хлопчика у комнату до нона. — Зяраствупте! 

Здрастуйте! — Нате мою найду да збережіть; як я назад воавер¬ 

нусь, так я вам заплачу за то, що ви будете його глядіть, — Покинув 
того хлопчину і поїхав до купця, до Марка, за товарами. Приїхав, на¬ 
брав плохенького товари. В’їздить по дорозі до еьвященника і бере того 
хлопчину і їде собі доми. Приїхав собі домов, уносить того хлопчину 
па руках: То, говорить женї5 л найшов собі найду,— Яку ти собі най¬ 

шов панду? Оце, каже, дітвак. — Я думала гроші або що, а ти ду¬ 
рень да дурень; у нас і своїх багато. — Йомуж каже, не помирать у 
дїсї. Може нам Бог що дасть за тс, що ми його прибережем і ви¬ 
годуєм. 

Давай того дїтнака кормить. Дома його глядять, годують. Товари, 
що попривозили, поетащувалп а саней у лавки і давші торгувать, \ він 
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як привезе, так два годи продає, а сей за оден місяць випродай. Ви- 
продав : Сяйва тобі, Господи, як ієні Бог даві То було продаю два 
годи, а оце за одел місяць випродав. - Сосчнтав тогд'і деоьги уск 
Слава Ногу, дві часті пользн. — Тоді уиять запрягає лошадї і їле 
уішть за товарами. І набирає сей раз трошки лучшенького товари. На¬ 

бирає, приїздить, поеташуаав, давай продавать уиять. За один місяць 
уиять випродав, І так год цілий возив товари і що місяць усе дорогий 
товари бере, усе лучні. Иа другий год пасту пило, доїхав уиять. І був 
ній різ цим купцям суми а його виноват і він оплатив за тон год до ко¬ 

пійки; не винен нікому. Поїхав до Марка на другий год і пабира то- 
віру самого первого. Питає його Марко купець: Почому ви, гоедодпп 
купчик, самі була впині іного суми другим купцям, а я гелер е.шшу од 
купців, що ви онлатшпі^до копійки і я елцхав, що ви і Другі» позича¬ 

єте деньгм і тогдн добирали товар плохій, а тепер самііи первин у мене 
берете? Ви аеиї скажіть, як вам Бог дав щабтє, що ви буди голі, мно¬ 

го внповаті і замотані, а тепер усе поплатили, Роскажі ге, може вам яке 
стеченіє було, що ви стали такі сильно богаті? — Ну, вот я. господня 
купець, їхав через ліс у в отакому то году, так найшов дітвака у лісу 
маленького, так може от того дітвака у мене і щаств* Н його бережу і 
гляжу і обучаю письма, як свого рідного сина. ІДщ господии купець, 
наділіте мені того дітвака, вій вам не нужсн, у вас дїти свої єсть. 
Що скажете, так я вам і дай. Вот ші прислали ЗО повоаок за товаром, 
гак набирайте самого нервоґо даром, аби ви мені його отдали! — Со- 

гласив ся той купець, отдав; давай товарів набирать самих первіїіших. 

Понабирав товарів, ноушпуровували уеьо, — Виражайте своїх людці, 

пусть їдуть, а я з наці заразом поїду; возьму на коляску і поїдемо 
уперед. — Впиравші той купець свої підводи з товарами. Марко ку¬ 
пець загадав запрягать коиї у свою коляску. Запряг їй кучері^ тоді по¬ 
ст дали і поїхали до того купця. Довго-не-довго Їхали, суток там троє, 
четверо, — приїхали. Погостювали, впішли чаю, чи ішпа.^ Ну, гово¬ 

рить, давайте, бо мені ніколи. Садись, маленький, на коляску, будем 
їхать доїси. — Сїш і поїхали. Уїзжають у той ліс уиять і Марко, як 
переїздлн той лїс, так відав колодязь і помини ного: і уїхав у топ ліс 
і проти того колода&я і кричить на кучеря: Отій, Грвша! — Уже у 
його сей раз був другий кучер. Гріш отав. — А вставай, каже, ма¬ 

ленький, тут у лісу єсть «блока владні, так підемо, нарвемо, кушать бу¬ 
демо. Устали, пішли. Той іде, він за ним біжить. Колись той коло¬ 
дязь був такий, що воду ішли, а тепер запустів. Дійшов віл до того 
колодязя із дїтваком, узяв Його на голому і укинув його у колодязь. 
Укинув у колодязь і тогдн давай цуршілн із дерева і трюхла кидать 
і накидав повен колодязь. Ото тобі Маркове іцасгє буде. Повно па ку- 



ш 

перів иадїять ця, а то як сам укинув, так то йому і щаотє буде, — 
Прийшов, сїв і доїхав домоії і радів : Оце, каже, я його уже кодчпв. 
Він одЧадить, а вабродчики у той діє еейчас приїхали за дровами і да¬ 

вай збирать по лісу дрова, де хороші і накладають на повояку дрова. 
Той дітвак почув, що людський глав у лісу І давай кричать у тому ко¬ 
лодязі. Один уелихав і каже: Диїь кричить дітвак малий! — Як узя¬ 

ли слушать і на глас його пішли : оце той колодязь і затасканий цур- 

пал я ми. Давай оті цурпад-я із того колодязя виброшувать, докудова до¬ 
стали; а там один полія у колодязь і шпаркою покидає цурлаля, а ті 
витягають, поки витягнули усі цурпаля із колодязя. Коли там дітвак і 
не тровутнй вї одним цурпазшм, бдатополушяий. Внтащнлн отого дїтва 
ка, витягнули і того вабродчики і поїхали собі па своє місто, до свого 
заброда. У їх там єсть і хозя'ш: Ми, кажуть, найшло дїтвачка у кодо- 
дяаї. А вій яарнишка такий хороший, красивий, проворний. — Ну, 
слава Богу, говорить, що найшли; може Бог дасть щастє і вам і мені, 
що найшли. Тепер будемо його кормить, одівать, глядіть. - Заброд 
плохий, улову нема, вабродчики голі, хозя'ш голий. Ну, давай закидать 
невід, чи не піймаємо собі хоч па обід рибки. — Закинули собі невід 
і тягнуть. Доцу плюють уже до краю, щось тяжке, цупить. Вицупили на 
берег, аж риби возів т рий і [.ять чумацьких красної, самої дорогшої ри¬ 

би. І порадиш вони неї : Боже храпи, що отакої риби дорогої і скілько 
витягнули. Наварили каші собі, а тую рибу поскладали у шаплики; на 
другий день приїзжає хнура: Чи не о де красної риби купить?— беть 
у такому то заброді. — Иодчиняли, поторгували, забрали чумаки тую 
рибу. Закидають вони унять невід; витягають упить возів 4П чумаць¬ 

ких самої красної риби, самої дорогшої. Побув вія із год у тому за¬ 
броді* і заброд відчинив ся хорошо і суми нажав той хозяїи много. 

Підпадать із городи піп у той заброд купувать риби. Гой дїтнак бігає 
таї, йому уже літ десіу^Оьвяіцбнннк на його давить ця і питає: Що 
то, господа забродчикн, у вас за дітвак?^ Чи хозяйськнй, чи ваш? — 
Нї, кажуть, се ми витащшш колодязя у лїсу, так вів уже у пас ці 
лий год і живе. — Деж ваш хозяїи? Підіть, половіть, щоб ішов до 
мене. — Пішли, позвали. - Ось піп приїхав рибу купувать, та вас 
требу є, ідіть. — Ринві ви без мене і риби ие лродасьте? — Так, вас 
же, кажуть требу є. — Прийшов хозяїи, поздраствувап ся. — Здраствуй- 

те, батюшка. — Здраствуйте! — Отдайте непі того хлопця, що ви 
найшли. — Б, каже, ного пе находив, то мої забродчнки. Як отдадуть, 
то і возьмете. — Вік сировин: Господа, отдайте мені свого найду. Я 
його научу шіеьма і зроблю чоловіком, а іти на що він, господа? — 

Согласились забродчикн і хошїи і отдали Його попу. Ізяв його піп і 
поїхав домой. Привіз ного домоії, а сї стали закидать невід, так вн- 
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тягнуть тільки на одну харч, а то нема і для харча. Той иіп праві» 

Його і шанує і шсьіа його о бучне і їм утїшаєть ця, 1 побув вія у того 

попа годі в три. І став той піп такий сильно богатий, що не знає своїм 

дельтам і числа, І свою церков їздїлав і із середини і із наруга са¬ 

мки золотом і по других церквах і у монастирі видав кілька мілїоіив 

золота. І теперечки почув Марко друг ло другова, що такий то піп є, 
що не знає і щоту своїм день гам. Почув, приказує кучерям запрягать у 

коляску троє коней і їде, як прописано, у яку Губернію і уйд, де той 

піїт живе. Поїхав у той уїзд, із того у їзда у туш волость і приїхав до 

того нона* Приїхав, поздраетвувалиеь собі, питає : Ви знаєте, що я єсть 

за купець? — Топ піп каже: Нї, я не знаю. — Я Марко купець, на 
усе царство, — Марка купця ми знаєм, вій описаний на уеьо царство, 

— Наставили самовар, посідали за стіл, прішяли за гостя, понили, но- 

кушали* Тоді посідали собі, давай гулять і речі розговорювать* І каже 

купець: Почому ви, батюшко, стали такі сильно ногаті, що ви уже у 
своїй сумі і щоту не маєте? Я оце купець ва усе царство, а ви еьня- 

щепішк на усьо царство. — Каже: Так мені Бог дав* — Бог — то 

Бог, а може вам що побудь случнло ся, яке побудь етеченіє було? — 

Каже: Случилоеь, я у заброді дітвака узяв, А ті вабродчшш де 
його узяли ? — Каже: У лїсу, у колодязь - Тоді йому стукнуло у 

голову: Оце він і єсть отой самий, — А де він, щоб мені' його уви- 

дїть? — Його гукнула, він убіг* — Оце, каже, той самий. — Ви, ка¬ 

же, батюшка, отдайте його менї, у вас свої сипи є, па що вам він? Я 

вам, скільки схочете, девег дам. — На що менї деньги, у мене і своїх 
бог ато ! — Ну; то так подаруйте. — Хіба так возьміть, коли гак по¬ 

надаєтесь* — Я його, каже, зроблю чоловіком — Ну так возьміть. 
Марко купець І з радів вдорово, що він сказав йому „возьміть*1* 

Нависав письмо, запечатав. Призиває того хлопця, йому уже літ 15 і 

каже: Ото тобі письмо, нікому його не давай, а їдь до меие у дім, там 

оддаси хозяйцї моїй, а но доровї питай Марка купця, тобі всяке пока¬ 

же, куди їхать* — І вій у тому письмі написав: Я його кончин два 

рази, а ти. щоб як приїде, кончпла і з еьвіта Істребила* бжелп ти його 

не кончпш, то я, як приїду, то я тебе копчу. — Той собі пішов із тим 
письмом; на стовпову дорогу вийшов і пішов* Ішов, переночував і на 

другий день іде* Каже : що мені навіщать, нехай оті гроші для мене до¬ 

стануть ся. Іде і зустрічає старця: Здраствуй, говорить. — Здраствуй- 

те! — Куди ти ідеш? питає старець* — Я був у такого то сьвящен- 

иика, так приїхав купець Марко і випросив мене у попа. Ній той і 
подарував мене куп цепи, так я оце і іду до купця. А письмо несе у 

руці. — Що ти такоє песет? — Дав Марко письмо, так я несу* — 

Дай, каже, я подивлюсь. — Приказував, каже, щоб я нікому не давав, 
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а отдап хазяйці, як прийду. — Він, каже, не бачить, а я подивлюсь 
і отдам, а ти отдаен такі хазяйці. Він взяв — дав. Старець зараз 
розпечатав його і підвів його руку і знов запечатав і у тому письмі 
написав; — Щоб, як прийде отой хлопець, так ото наш аятько, так 
щоб ти у три диї кончина сватьбу і дочку нашу за його видала. — 

Но, каже, тепер іди. і оддаси хозяйцї, як він приказував. — А той 
старець, то буй Господь. І каже він: Денег не жалуй, а накипай 
і швидке їдь, хоч і до копійки оддаси. — Дійшов він до слободи і став 
питать людей, деб тут настать підводу, щоб їхать у такоє село. Напяв, 

підвіз його фурманщик версто а з 50, тав другого пап яв і па другі 
су тин доїхав такі до двора кунця-Марка. Підвода завернулась, він 
уходить у двір. Скрізь двору коїнат із нятьпаицпть стоїть ; він зустрі¬ 

чав чоловіка і питав: Де Купчиха Маркова жив? — От у тих ковша- 
тах, каже. — Підходить він до*тих коштат, сидіть та купчиха у окош* 
ка; видить, сторошшіі парень іде, вислала нона служанку на зустріч. 

Він підходить, поздраствував ся. Каже; Дожа Маркова купчиха? — 
Дома. — Веди мене, де вона? — Уводить вона його у комиати. Він 
поздраствував ся. Виникав шісьяо із за пазухи, дає їй у руки; розпе¬ 
чатала і дивйть ця у то письмо. Дивилась, довилась і гукав: Мата, 
ступай сюдаі — Вбігає у комнати. — Смвтря, Маша, от то іпісьхо! — 

Смотриля обі, дивились, дивились. Бере тоді його Маша за руку, веде 
у свою коиватуі дає йому їсти, пить, що сане иайлюоійше і найаплїйше. 

— Скидайте усе, оце нове усе буду вам давать. — Одягла його 
в одежу, драгоцїішую, усього його убрала. Письма скрізь, по купцях, 
по Генералах, усіх просить, щоб зараз на сватьбу злежались. На піч 
усї поз’їздились на сватьбу, повен двір так і набігли. На другий день 
повели молодих вінчать ця. Обвінчали, давай сватьбу грать. Окончплн 
сватьбу за три диї чисто і роз’їхались усї. Тут прибігає у вечеру, 
пізненько, купець Марко. Убігає він у комнату. Тут його жеиа у ком- 

паті; він і зяраствувть ця. Чи ти його коичїла? питає. — Уже кой- 
чала, каже, всі уже і роз’їхались. — Він плюнув. Що ти менї говориш? 
— її, кажу, як було : сватьбу копчила, а діти у комнатї, гуляють собі. 
— Давить ця вона, що вій пополотнів, змінив ся з лиця. Бона у шка- 
ховку, тут письмо лежггть, - Ось, дпвіть ця, вії ж оце написали. — 
Узяв він те письмо, дпвнв ся і давай рвать волосн на голові, — 

Ну, як же оце я обішов ся пописать отак? — Трохи пересерднв ся, 
переночував і каже : — Звіть їх сюда ! — Позвали їх: — Ну, зягько, 
розноряжай ся усї і хоаяйством, не чиє буде, а твоє. Ідіть тепер і жи¬ 
віть отам. — 1 одвів їм комчати особливо, вони там і жпнуть, а старі 
тут остались. А Марко купець розмишляє своєю головою, яким би спо¬ 
собом його кончить ? 

ЕТНОГРЛФІШШЙ ШИРШЕ- Т. XI V . 20 
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Закінчте першого вяріяпта. 

Подумав Марко-купець: Єсть змій такий большнії, що як його до 
змія послать, так топ вмій його уже кончнть. І накисав він насьіо, 
нааечатав, призивав своїх» зятя у коїшатії: — Му, саотрн. злтько, оце 
тобі письмо до .««іл. На чорнім морі на косі в змій; так оце, щоб ти 
до його дійшов і письмо оддав і от його полупи»! щоб він нашими: 
Чи є моному хозплотву щотV Набирай собі суми на дорогу, скільки 
хочеш, щоб ти справи» ся. — Набрав вія денег, підходить до жени, 
же на питає: — Ну, на що ж батюшка гребував? Каже: Письмо дав 
до змія, щоб я до того амін добав ся і спитав, чи я його хозяйству 
щот? - Вряд ти, мій лужу, будеш живий! Той змій тебе розірве, або 
а’їсіь. Пу, що не буде. На одного Бога надія, а наш, каже, е.іу- 

хать. — Запрягли коні, мій убрав ся, еїв, поїхали собі. їхали місяць, 
чи півтора місяця; ДОЇЗДЯТЬ до моря. Випрягай кучер ЛОІІІЗДЇ попасти, 
еїлн, попоїли, леглд, заснули аемножко; вплиааб він тисячу рублів 
і дав кучерови і каже: їдь домий, а я, чн буду житій, чи ш, а як 
буду живий, гак прибуду* Кучер поїхав дою її, а він остав ся один, 

но над морем ходить. Ходив сьогодні! но над морем, хол я в, л іг спать, 
обняла піч. Виспав ся, встав на другий день і ходять л верству міста 
і давить ця я а море. Видать, їде чоловік лодкою. Він ї скинув із себе 
шапочку, давай гукать і махать. Увидав той деревозчик, давай ирнбли* 
жать ця о оближе от берега; під’їхав неревозчвк ік берегу: ЗЛраств) й ! 

каже. Здрастуйте. — Ну, каже, нерешнчнк, добрий молодчик. То 
ви кілька годі в но морю проїздили, чи ви не виділи змія тут на чор¬ 
ному морю иа косі живе? — Видів, каже. Одвезіть мене до його. 

Що ви мені скажете, то я вам і заплачу. - На що він тобі? Ти чо¬ 

ловік молод. Той змііі, він тебе розірве. — Чи розірве, чи _не розірве, 
ви, каже, невинні будете, а одвезіть тілько, Я вам декьги заплачу, які 
ви скажете. 11 ереаоз ч а к- м олод ч п к говорять: Мені, господищ ваших 
деїшг ае на ні, развї я наші деиьги у воду укину. Мені ваших дснег 
це вида, а ші про мене скажете у змія одно слово. Садіть ця. — Він 
під'їхав а оближе, той побрив, с їв ї поїхала. Поні? він його. Як узяв 
його певні, як узяв веатн, сутки одні і другі везе; посеред моря ле¬ 

жить чоловік наверх води і рот ропявнв і біжить вода черев рот 
і кричить він іініь. Вона тільки глянули і поїхали; їхали ще двоє су- 

ток \плть. доїхали аж на моря два стовпи золотих і міст золотий; 
і на тих стовпах лежить трмм і на тому три ні ті сить чоловік. І [о диви¬ 

лись і поїхати. Ик узяли їхать, на другії сутки видать уже його ко¬ 
ми л ти ці косі. Підвозить він його як раз аж до коси. — Ну, тепер, 
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ішже* ступайте і що ймете, то йому і говоріть, — Ну. перевоачгк- 
можодчик, я піду, а ви мене ждіть, покудп я справлюсь; а я прийду, 
ніг «03ьмете і перевезете гула, де брали мене. — Пішов косою, йшов 
гонів двоє* підходить у двір до коми ач ноближе. У ви діла його баріїпя 
ід комнат, що ідо чоловік такий молодий, вискочня і на зустріч* Ні дх о * 

лінь він иобдлще* скидає шапочку : Здрастуй, говорить, сударинн. — 

З і ряст вуй, говорить молодець; відкіля тн узяв єн. що ти прибув сюда 
на иожнреиіе змія ? — Пожалусга, сударвіш, як би ви мене спасли от 
сперти, я нам буду благодарнть, поки жішпіі иа сьиіи. Ну, на чим 
же тн сю іа ю його прибув ? питав, — І Полян мене Марко-кунець; він 
такий сельво багатші, що числа но і мів і мене прислав, чи воть аш- 
іїому іменно іцот. — Хорошо, говорить, я йому, каже, говорю то* — 

Ну, тепер, сударігпя, скажіте йому, що то такеє за чоловік, що серед 
моря лежить, вода через рот іде, а він крячить пить. А ще і єн росіть 
і за те, що воно такеє* що стоїть два стовпи на морі і міст стоїть ао* 
іншій і на стовпах трлм і висить чоловік па тогу тряму* 1 сир о сїте, 

судариия, що отой цереноячик, що мене сюда норевоанв і коли буде 
тому иеревоачнковн переміна? - Вислухала нона його, повела у ко- 

мати, дала йому їсти, сіла під окопіком і довить ця, як буде змій ле¬ 
тіть. Тієї су дарі нї півтора сяжепї вишини, а сажень у плечах, а го¬ 

лова так як голубник. Сиоірить вона і видінь, що вже являють ця 
і здіймав колпак з голови. Му, скинь саиогії, одежу першую І лїзь 
сюда у колпак, — Узяла вона, над'їла собі на голову, увивала стріч¬ 

кою, попрорізувала дірочки, щоб було йому де дихать* - Снотри оце, 

як він прийде, так я ного вигодую, то буду його питать, а ти слухай, 
та поникай. — Хорошо, сударнпя, буду слухать. 

Прилітає, зараз у кошти і кричить: Руська кость щось вшіяк 
у двору! — То ви летіли та нахапались духу, а деж вона у нас уая- 
лась руська кость? — Дала вона йому покушать; сіла вона на кро- 

Діять і каже: Кладіть голову, я буду вам ськать. — Положив ній го¬ 
лову і доблеть ця вона йому у голові* Досі лоті, ця йому у голову і да¬ 

вай йому говорить. Ну, каже, що мені за сой сюю ноч снив ся, як вис 
не було. Чи єсть таке у еьвіп, чи ні? Ось купець Марко такий бога- 

туй, що не і міс свойому ховяйству іцоту. Чи він є такий у царстві? - 

О, каже, такий купець Марко* Мого хозяіїетву щоту нема. — Лежить 
чоловік серед моря, серед Чорного, вода біжить черев рот, а піп 
кричить нить* Чи є такий, чн ні? І що воно такое? — бсть такий. 
То був такни богатир і жив він над дорогою над стовповою ї коло¬ 

дязь у ного під замком і він скільки не наїв, так не дав нікому ні 
одного кухля води, разві продасть. 1 много через ЙОГО ЛЮДА померло. 
— Ну, каже, чн єсть серед моря золотий міст і на мосту стовпи, а на 
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стовпах трлм і чоловік висить на тряму. Що то таке? — Коли би, 
каже, ті, що їздять, впали, ідо то таке, так вони би прийшлі і ударили 
того чоловіка, так я його шш плоть ця драишїішші кишень та золото. 

— Ну, каже, заразом меиї спилось, що чоловік па човні' їздить І усе 
перевозить. Коле йому буде переміна? - Коли б віп весло своє оддав 
кому у руки, то тоді і буде йому переміна. Він заснув. Вона тоді 
вийшла на город, зняла колпак і каже: Чи чув ? - Чув, каже. — Ну, 
так тепер ступай. — Він ї пішов. 

Приходить до иереиозчика, тоді сіли і поїхали. Доїнжають до 
шоста. Як бн нам до мости блпще, щоб па міст нам ізлїзти? Під'¬ 

їхали, ізлїади обоє і тоді як ударив він того чоловіка, так посипались 
золото і драгоцїишш камень но коліна по усьому 31007, - Набирай 
собі, перевоачнк, скільки тобі иужио, — Мені нічого не вада, мені піде 
їх діть, хиба в воду брешу. Мені переміни нема, - Тон узяв собі 
штук пів сотні у кар май, тодї позлазили, еїли на свій човен, чи на 
каюк і поїхали. Тепер доїзжають до чоловіка, шо кричить нить, — 

А щож, ви питали про його, що воно таке? — Каже, питав (повто¬ 

рене), — Ну, а про мене питали? — Каже: Питав! Як вивезеш мене 
на сухе, то я скажу тобі. — Привозить його до того міста, викинув на 
сухе, тодї він і каже: (повторене). Тоді рогаращалась; той собі пішов, 
а той поїхав у море. Став тодї напинать підводи і так доїхав до міста. 

Ось і питає ного Марко: Що, справив ся ? — Справив ся, каже. — 

в мойому хозяііству щот V Ні, каже, вашому хозяйству нема щоту. 

— Ну, тепер Ступай, одднхай, бо та забарив ся. Він пішов у кошлати, 
до жінка, ліг собі отдихать. Отднхпув, проспав ся, там аоотрічає ко¬ 

нюха чи служанку і роздає їм камушкп. І побачив купець Марко 
у одного такий камушок і питає: До тп узяв? — Се ваш яятько мені 
дав. — Де віп узяв? — Не знаю! каже, — Він призиває зятька до 
себе, у комнатн, питає: Де ти узяв драго цїннші палень, що тому, да 
тому тн дав? — Оце, каже, як я по вашому ділу їздив* так на чорному 
морю бачив міст, а на тому мосту но коліна драгоцїншій кишень : і там 
я набрав. — Він випровадив зятя і загадав, щоб йому запрагли лошадї 
у карату. Запрягли, він поїхав. — Оце, дума сові, у мене усьо є, нема 
тільки драгоцїниого каменя; поїду я, та наберу собі ще каменю драго- 
цінного, — Поїхав, приїздить до чорного моря. Зробив, як зятько ка¬ 

зав; ходить по над морем, перевозчнка смотрвть, чи не явить ця. Довго 
не довго походив, він прибдижаеть ця, Здраствуйте! Здраствуйтв! 

Перевозчак-молодчнк, ти знаєш, де на чорному морю золотий міст, а на 
шості' драгоцїнного каменя мого лежить? Знаю, ось садїть ця, я вас 
повезу. — Иід’їажац блпще. — А иеревончик каже: Бредіть, бо недьзл 
підогнать каюкв, тут меяко. — Він перебрав, а перевозчик каже: Нате, 



205 

подержіть весла, а я вибреду про себе І — І як дав весло тік той і 
поїхав собі іореи, а иеревозчм вибрив та і пішов собі, 

Запіните другого варіянта. 

Ну, і надував як би його коичнть. — Оце, думай, ріадно буде, 
найму я винника і робочих і нехай вони його копнуть, -- Ніш я в вин¬ 
ника і робочих і сказав; Прийде мій зятько па рІздво, так щоб іш його 
хватили і кончини. Оце даю но сто рублів, а конайте, іще дам по сто, 

— Приходить ріядео, вія призиває зятя і каже; Щоб ти завтра по 
винницях обійшов, щоб ішла работа, щоб не балувались. — Хорошо, 
батюшка, слушаю, обійду. Лїг, переночував; но утру встав, одіва¬ 

ють ця, униваеть ця і іде. Жінка питав: Куди се ви надумали іти? — 
Батюшка, каже, приказував, щоб я обійшов по винницям, щоб ішла ро¬ 

бота, щоб не балувались. — Не думай іти, а убирай ся і іди до цер¬ 

кві. — Він послухав жінки, убрав ся і пішов до церкви. Марко ле¬ 

жав, лежав, виспав ся і вже сон ного не бере. Устав, ушв ся, убравсь, 

каже: Піду, доеп коичпли його. — Підходить до винниці, а винники 
забігають ізза углів, хватають, а він кричить: Н Марко, хочяїи 1 А 
вони тащать і уперли його у казан і там він і розилив ся чисто на 
видку. Тоді той пришов із церкви, питає: Де хазяїн? — Нема. — 

Сюди, то туди, нема, так і пропав, а зятько став на його Іяуществі; 

як Ког йому дарував Марково ісупцово щастю, так ніи і пожив. 

Паралелі: Йтноїр. Збірник Т. IV. От. І82 137. Ч. 20. — І\а- 
гисі. 8Ьогпік сезкозіоуап^ку. Т. Ш. Ст. 118. Ч. 55. — Ашшасьевч», 
Пародн, руе. сказгш. Т, 11. Ст, 238- 246. Ч. 173. - Опиті, Кіпйег* 
и. Наиит&геЬеп. Т. і. От, 140—147. Ч.- 22. !, Ш. Ст. 50—57. — 
Оезіегіеу, Оезіа Когішіогшп. От. 315 317. Драгомаиогь, Сливин- 
скитЬ сказання аа рожденне то на Константи Н‘Ь Великий (Сборннкь аа 
народ, удотвореям. Т. П. Ст. 132—184. Т. ПІ. Ст. 206—240). 

29. Чудесна курка. 

Чоловік,був та жінка і було у їх три сини. І милкого був состо- 
яня чоловік. Нодкииуяв голодні ГОДИ: три годи поспіль. Нема НІЧОГО, 
усе попродав, сам їсть і дітей годує. Тоді каже собі: Чи не зароблю 
чого, якої побудь копійки? Піду у город, або що, А ви тут собі си¬ 

діть. — Узяв торбиночку та пилку і пішов собі, Як узяв ходить, увій¬ 
шов у ліс. у темний І по тому лісу ходив, чи місяць, чи два; і рад би 



ванти, так це вийде. Ходив, ходив і знайшов собі хатку на курячому 
кшті. Уходить у ту хатку, коли там бабка: Здраствуї бабко ! - Здра- 
етвуй 1 — А що, земляк, чи по волі ходиш, чи по поволі, Нї, каже, 

ото у приказках єсть, що добрий молодець иїкогда по юдить по не¬ 
воді, а з се по волі, а я ходжу по неволі* Яка ж то у тебе неволя? 

питає баба. — Три годи поспіль нема у пас роду, так кеш, жоні моїй 
і дітям помирать а голоду: так я і пішов собі, може дасть Бог що на¬ 

будь. — Ти тут довго по лісу ходиш? - Довго, каже, я уже погубив 
діш і не знаю, окілько я тут хожу. — Ти ходиш тут, каже бабка, два 
місяці. Ти їв хлібець? — Труїш раяння я у лісу шукаю і тим і пита¬ 

юсь і живу* —* Найшла бабка борщу, хлібця, поставила, вів моїй. — 
Чого ж тц. каже, ськаєш ? — Да колиб Бог дав ієні яке побудь щасть;* 

— У тебе, каже бабка, земляк, доля ледача. На тобі оцей ніж, піди у 
ліс, найди три бичі, вирубай і принеси, — Ирпіїїс, баба тоді огонь у 
у піч, давай топить; витопили, трубу закрила І тоді ноукедала бичі у 
иечку, Побули час міста бичі у печім. Витягай, каже,^да пробуй* чи 
мягкї ? - Впаяв, попробував, так ннгкі, гнуть ця, куди угодно, так як 
юхта. Узяла баба ті бичі до міста, угорнула у плиток і йому дала: 

їди, каже, я тебе виведу із лїеа і покажу, куда іти » тими бичам їм — 

* Вивела.ного ї-і лїеа гонів за троє, там могилка маленька: звела його 
па ту могилку: Дивись прямо, як я дивлюсь у ту сторону» чи ти що 
побудь увпдцш, чи нї? — Як у няв давить ця, нічого по видать* —Ди¬ 

вись ще лучше. — Він унять етап дивить ця. — Чи видать що? — 
Каже: Видать. — Щож тобі витать? — Неначе огонь горить от у той 
край. От тудиж і іди, де вадиш огонь, чи тиждень, чи більше, усе 
іди прямо. ї туди дійдеш, так то не огонь горить, а то твоєї долі ня- 

тпотажні доми стоять* цегла красная, і там двері, хоч т скоро* а най- 
день Двері там цеглові, як .сгїна, так і двері, так не угадаєш, де две¬ 

рі? Ходити меш суток троє і па йдеш такі цеглові двері, а тіш будуть 
деревині, а там являнні. Одчиниш склянії і, так один служебка буде 
ложки мить, а одна куделицю прясти ме. Тя ішядрагтвуеш ся і буде зо¬ 
лоте ліжко і там твоя доля буде лежать у перинах: бичі розмотай, то¬ 
ді* бери за коси і бий, тільки не пускай, щоб не вирвалась, І будеш 
бить і буде вона просить ця: За що ти мене бєш? — А ти кажи: 

Дай мені чорну кури цю, так пущу* Вона говорити ме, що не має, а ти 
таки бий; добивати меш третього бича, тик вона оддасть. Ти кажи: Ти 
живеш, та роекошуєш, та забуваєш, що ти моя доля, а я горюю, голо- 

деи, холоде и, ці одягтись, ні обуть ця. Так вона буде казать, що еріб- 
ло-золото оддасть, а ти кажи, що не хочу я нї срібла, нї золота твого, 
а та мені чорну курицю оддай. - Він пішов, ходив суток двоє, най¬ 

шов двері, війшов (повторене)* — Вона і каже елужішцї: Піймай чорну 
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куряцю і оддай йому, щоб піп зшш-пе мучив* — Служанка полізла під 
її дужко, узяла чорну курнцю і оддала йому. Узяв кін ту курнцю, уня- 
зав у платок чотирма уа.іаил усїма, тільки пустіш голову па город ди¬ 

хать. Тепер скрав: Прощавай, доля, піду я собі — Ступай, каже. 
Тепер я буду горювать, а ти роскошунать. Узяв він і пішов. 

Ішов довпьне-довго, приходить домой. Дїтм тільки що живі, голі, 
руби шок. Смотрять і хвалять ця матері: Ідо татко і носе курнцю 

“ІД рукою. — Уходить у хату: Здрастпуйте. Чи живі, здорові? — 
СЛіїна Богу, тілько, що живі, — Що, жене мною і/е було дома? — 

иио пік годи минуло, як ти пішов. Розвішук курнцю з платна, пус¬ 

кає її до дому, — Ну, мамо, заріжте курнцю, га наваріте борщу, та 
наїмось, — Боже вас сохраші кури цю різать, каже батько: курпцю 
треба берег пі наче ока свого. Підіть, унесіть їіі пшеиндї, дайте їсти. 

— Де, татку, та пшениця, ідо ми ії не бачили; у нас — зернини нема 
ніякої. — І Пл іть, каже, у вінбар, там є пшениця. Нема, кажуть. — 

Нї, є. — Побіг синок, од чи н я віибіїр, коли висить па жердках одежа 
разна, кожухи, жупани, юпки, усе. бочок, коли пшениці повні бочки. 

Набрав він у жменю і біжить. — Слава Богу, каже, у нашому вїнбарі 
усього довольпо єсть! — Пішли, ііоеютріліі, а поті і одчинили хижу, 
аж і хижа повна добра равного. — Ну, давай жить і куряцю году¬ 

вать. Н чим годувать. 1 самі иобдїшмшсь, нообувались, усе є. Побули 
ще неділь иі міста, як кури цю ирннїс батько, узяв хлопець його, стар¬ 
ший синок, у коте тик нень десяток ДВІ, ЧИ Три і чорна кури ця знесла 
яєчко, нін і то яєчко узяв, у котелок не клав, а у руцї держить. При¬ 

ніс у город, Єострічає його Жил. - Що несеш ? — Яєчка. - Про¬ 

дажні? Продажні. — Узяв, продав. А те яєчко держить у руцї. — 
А це якеє яєчко тн держиш у руцї? Се, каже, яєчко, так сього ти 
не купиш. -- Чому пе куплю, я куплю. А подай* я иосіотрю на його. 
— Узяв, подиви в ся на те яєчко, а на тому яєчку ні дайсь: Хто з'їсть 
із тієї курнцї головку, що те яєчко знесли, той буде царем, хто пул, 
той королем, а хто печійку — триста рублів дьиег, що не переночує, 

буде з лід годов витягать. — Жид попотрів, натрусив ся і думав своє, 
Що я яєчко куплю, да н їм. та буду царем. — А що тобі за те яєчко ? 
— Нятьсот рублів* як що хоч купить. — Внегян, нятьсот од числи її; 

мужик пішов долий, а Жид собі пішов. Приходить мужик домов і хва¬ 
лить ця батьковії, що він те яєчко, що чорна куриця знесла, продай 
на нятьсот. — Брешеш, вражий сину, каже батько, тн оце убрав ся у 
лавку, іа украв, а хто би тобі дав на яєчко нятьсот рублів? Да його 
ая руку, та давай бить, ото не учись красти. — І її, батьку, ви мене 
ие байте, я нам найду того Йврея, що шеіії дай. — Узяли, пішли ші 
базар. Як узяли шукать, найшли того верея; він і каже: Не займай. 
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не бий хлопця, то я купив. — Пішов він долом, та давай жить та ба- 

гатіть. Хлопці моди лають ції, ходять у школу уві три, Замнеш* ся він 
у купці, отії в купцем* І став сильно богапіи і гоияеть у Москву воли 
на продаж нар тав триста, чи нятьсот. Пі гнали робочі, а вій ші дру- 

гни, чи на третій день лошадей запріг, поїхав собі. І сказав : Сіотри, 
жени, тут х озм іі отим і а шишаче курнцї доглядай, щоб було її пить і 
їсти. Поїдав у Москву І на другі су тип приходить отой Єврей, що 
яйце купив з тієї курши, прийшов не Жило», а купцем. Давай бала¬ 

кать; сіли, шипіли по стакану шша* Як би, каже, купчихо, ти зарі¬ 

зали чорну курмцю, лемі Із її хочеть ця супу поїсти. — Вона гово¬ 
рить: Ніяк нельун чорну курмцю зарізать \ сже:ш Її зарізать, так мииї 
і на сьвітї не жить. — Попили, погуляли, підманював він, підманював, 

тик мі'; приходить він па другі сутки улить* — Може він там пропаде, 

може ти моя будеш жени, та станем ми жить зараз у двох! — Підго¬ 
ворював, підговорював, вона не согласила ся. Пішов він доіой, пере¬ 

ночував, приходить на третії сугки і приніс у каламарчику своєї ВОДки : 

Ми твою, каже, нем, а ще моєї по стакану — Наливав вій, ви¬ 
пиває, випила І вона його водки з каламарчика. Помп т, погуляли, лїгли 
у комнатї на оддиж* Як випила, тоді нона того купця полюбила. Пера* 

почував, приходить на четверті сутки: Заріж, каже, чорную курицю, 

скажеш, що здохла* — Ну, заріжу, каже, я його обдурю, — Слава, 
каже купчиха на служанку, піймай чорную курицю, та заріж, та і «ді¬ 
лам паї супу. — Приказував же пан наш, каже, щоб чорну курмцю бе¬ 

регла паче ока, так я не хочу її різать. Витимуть І — Я тобі говорю : 

ріж ; епросу не буде* — Полізла Слина, піймала, нарізала ту курицю, она- 
трила, обдїлала нк слід, укинула у горщик і варить суп. Хлопці у 
школі, біжать із школи обідать до дому* Поприбігали: Чи готовий 
обід? — Ні, каже* — Що ти вариш? — Порву курицю зарізала і 
варю суп. Там якимсь купець знадив ся, так загадали зарізать для 
його. — Ось приїдуть татко, так воші дадуть чорної курнцї мшцї. — 

Ійшяла вона горщик, мішав суп, а старшенький і каже: Повишивай пан 
дробпеаьке : головку, печі мочку, пум, так ми шшушаєм, таї підем. — 
Вони повиймала па полу мисочок і доста ішла. Старший узяв головку, 
підстарший пуп. а менший печіиочку. Покутило, пішли собі у школу. 

Купчиха приходнії» : Чи суп готовий, Одяпа? - Готовий! — Ну, на¬ 

сипай сум, Насипала у полумисок, він попробував: НевкусниіІ, ка¬ 
же, суп, дівайте говядіши. — Узяла вона на блюдо і понесли ту ку- 

ріщю. Пін віделкамп її иеремішук, шукав головки, або пупа і сиротує: 
До оцієї к\рвцї головки, де нони діли? - Ось я побіжу, да снрошу, 

Д' в-.ні а гіда. Прибігає: Де ти, Оляна, діла головку, або пуп із ку- 
рмцї? - Прибігали хлопці із школи обідать, та паівдись на ієно, 



ідоб я впаяла їм дрібненьке, так я витягла їм иа полумисок, так вони 
коїли і пішли. — Вона приходить і розказує, ідо хлопці прибігали, по¬ 
їли і пішли у школу. — Ну, я побивав ся, щоб менї із тієї курицї 
ішстй головку* На, каже, тобі шпильок, так ти у подушечки иострокдяй, 
поїш полягають і помруть ; я прийду, їх пороепорюю, повивимаю і тп 
помкїш і поїм я. Оддав шпильки і пішов. Я, каже, прийду рано поутру. 
— Прибігають хлопці у печеру до дому, повечеряли, мати їм постелила: 
Лягайте, оце спать* — Старший І каже : Ми не будемо па подушечках 
спать* Учитель нам приказував, щоб ми так не спали, а на голу землю 
і дожились, бо ми не беремось добре грамот — Так вони усї три 
І полягали собі у куїшчцї* Устали у зорям, ноушшалнсь ї як сьвіт, так 
ї пішли. Прибігає топ бврей. Де поїш ? — Не схотіли ложить ця иа 
ліжку, иа подушечках, а на голій долівці положились, перекочували, 
ноуставали чуть сьвіт і пішли, — Ну, якії хитриї. Ось я побіжу, та 
принесу тобі шпильок другого сорту* Побіг І приніс три IIIЦІЛЬНЕ 
і каже: Дивись у окошко, як іти муть із школи, стань на одвірку 
і устроми усякому у жупанок, аби вона учепилась, як переступить черев 
поріг у хату, так упаде і духу нема* і так усї* — Розпустив учитель 
ученнків обідать, вони розбіглись* Ніжать, а підстарший і каже: Ну, 

братці, скорій бігти, бо їсти хочеть ця 1 — А старший і каже : Хочеть 
ця, да не будем їсти, — Почому, каже, не будемо? — Потому, що 
наша мамка нам смерть наготовила* — Не можно стать ця, каже, щоб 
наша мамка* да нас умертвила, — Ну, каже, когда угодно, так ідіть, 
а я не піду, бо знаю, що помрем, когда підемо до дому. — Е, як ти 
т підеш, так і мп не підем: куди ти, так і ми за тобою. — Вийшли 
вони за город на стовпову дорогу і пішли стовповою дорогою* і ідуть 
собі і той менший, що печінку ізїв, що не переночує, Я ПІД ГОЛОВ 300 

рублів денег витягає. Пройшли неділі дві міста, яіадшак і думає: Я 
братів годую своїми деньгами, а поїш мною ще й командують* — Стар¬ 
ший то і зпа і каже підстаршому: Наш брат має на нас вражду, що 
вія пас своїми деньгаші поїть і кормить* Він не довго буде і кормить; 

ще пройдем півтора еуток і треба пати буде різнить ця* — Пройшли 
півтора еуток, аж стоїть стовп, а па тім стовпу підпнсь, що тут вам, 
брати» різнить ця, — Сїлн, нокушалп, оддихнули, попрощались* Стар¬ 

ший і каже: Ну, ідіть, на котору хочте дорогу, а мені яку покинете, 
то моя буде; щоб ви не казали, що я старший, так вам нещасливу до¬ 

рогу показав. — Ті два впбрадп і пІшлп, а старший, яку йому поки¬ 
нули дорогу, він такою і пішов. — Йшли пятнайцятеро еуток, аж до¬ 

рога старшого да підстаршого брата зійшлась до міста, у одну* Зій¬ 
шлись, повдраствуйЕлнсь, поцілувались. Тепер ім уже лїт но вісїівай- 

ЕТНОҐРАФНШПІ ЗВІРНИК* Т, XIV*. 2? 



цять. Номер цар у тому царстві. Той каже тог-> царем, той каже того, 

а той каже мене. — Сииоі обсуднв, назнач і« кого; підемо до собору- 
церквп, І як церков сама одчинить ця і сьвічі васьвітять ця, то ти 
І будеш царем, а иї, то ти і не будеш у пас царем. — Иааиачплп 
і пішли і його новели. Привели, стояли, молились, молились, так нї, не 
одчпаяеть ця, не одмикавть ця. — Нї, ви не годитесь! - У другий 
иоиедїдок другого назначили і новели тим самим слідом, уиять не од- 
чивяєть ця. А там, що не понеділок, третього, а там знов, так що не 
водили; усе не одчвиявть ця. — ІІоляо водить, поли о і назначать, у нас 
нема такого, щоб царем наставить. А Бог знає, що нам треба царя, так 
може Бог нам ношяе нахожого заря із чужої' землі'. А оцей брат і знач 
і каже: Треба понівпчше іти, може нам Ког дасть, що я буду царем, 
а ти королем І І махають коин у город. Прийшли у город, ось І поба¬ 

чили городяие, що прийшли у город люде молоді, образовані, па лицо 
хороші і дали синоду звать, що прийшли такі молодці', що може до¬ 
стойні царем поставить. Повели їх до спнода, там собралиеь усї сена¬ 

тори і питають; коториіі із вас старший ? — Я старший! Ну так 
ти будеш у нас нарком, а твій брат корольом. — Ми, каже, ще моло¬ 

ді, не знесу ще свою голову, як царством управить. — Аби ви до¬ 

стойні,.» ми вас наставляєм. Поведем вас до собору-церкви, коли цер¬ 
ква буде сама одчинять ця і сьвічі самі засьвічать ця, от ви нам І ца¬ 

рем тогди. — Пішли, новели. Тут тисяч іа десять усякого народу 
і господ. Як дійшли, церква сама оді мк ну ласі, і одчинялась, сьвічі самі 
лосі,вітались. У йшли у церкву, присягли царю новому. Давай він цар¬ 
ствувать собі, а брат корольом коло його. Тепер той брат їх третій, 
що ви вішав но 300 р. що ночн денег, вій шов у таке царство, у коро¬ 

лівство і почула королівна, що вій вішдмае, що переночує, по ЗОО руб. 
денег. Позвала його у свій дім і сказала: вжелн ти впшімаш що ніч 
по 300 р., то переночуй отою ні я зо мною, я вийму і* під твоїх го- - 
лов і перетіпаю і ежели вірно, то вот, коли угодно, то я твоя жени, 
а ти будь мій муж. Понили, погуляли, полягали спать. Иереиочували, 
узяла вона із Під голов деньги, перещвталп: Вірно, 300 рублів. Поуми¬ 

нались, сіли, винили по стакану чаю, чи вина. Випила стакан сама 
і йому иалпла, дала. Як винив, через мінуту міста упав із стульця на 
землю і встав і давай блювать усією силою і поки блював, повикидав 
із себе уеьо, тільки, що дух у ного зводить. Служебки перемивають 
оті бливотн, а вона сидить, да смотрать і найшла, як горошинку ма¬ 

леньку, узяла і в’їла тієї печіиочкп, а його із коваат узяли у нонозку 
і завезли у проваляв, куди гній звозють, і там його і скинули. Перено¬ 

чував він у тому пюї, прокинув ся. полапав по усюди, нема деиег отих, 
що витягав що иочи: Пропали мої деньги! Ото королївиа удружила 
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«ої деньгд і мене! Устав тоді а гною і нішо» собі. Йшов, походи» 

суток троє. підходить під сад, а та» вишень куш, і ягоди на тих виш¬ 

нях ; гярвав він ягоду, укинув у рот і став коні,ом. Тепер і думав: 

люде мене піймають, заїздять, про іаду я. Переходить з того куща 

ступнів десяток, другий кущ стоїть вишнії.; виривав ягодку, із’їв 

став чодовіко». Ну, слана Богу, що Господь о до зводи в мене од ко¬ 

ня ; став хрлстІяданом, - Вернув сч то того кути, що як ізїв, то став 

конем і нарвав тих нгод у нлаточок пригорщ, три. Нарвав, вернув ся 
у город назад, до тієї королівни. Пішов на базар, купив уздечку нону 
і три нлї'гП; по рублю плїть платив. Торбиночку купив І шіїіп ті поу- 

кидан у торбу. Підходить тепер під двореиь і гукає: По ягоди!.— 

Услішала вона, що гука, но ягоди, і послала служабку спросить, які 

ягоди, чи вони із ноші, чи нони сьвіжі. — Пішла служабка і сиро- 

сила: Які у тебе ягоди, мужик, чи із водки, чи сьвіжі? — Нї, у мене, 

сьвіжі, хорошії ягоди. — Побігла вона і сказала: Ягоди сьвіжі, хоро¬ 

ші. — Онроои, яка цій я буде за оцей полумисок? — Ти кому купуєш, 

чи собі, чи нї? - Я, киже, королівні купую — Так нехай вона сама 

і вийде, її я па чужі руки ягод це новірю. — Підходить вона з слу¬ 

жанкою. Здраствуй мужик! — НдраотвуЙте! — Якії у тебе тут ягоди? 

— Ягоди у мене хороші, баришпя. — Можна, говорить, удиу попро¬ 

бувать на укус? - Каже: Можна. — Дав їіі ягоду, вона у рот уки¬ 

нула, так і стала із разу кобилицею. Ух ватин її ва гриву, зараз па неї 
уздечку, аанувдав і сідає, Ннинмає пліть, як учистить плїтю, вона, як 

понесе його у ліси; такая думка у її там, я ного убю. Носила його но 
лісу, сама побилась, а вій не врапеипй, бє її іілетю і каже : - Оце 
тобі нечівочка, оце тобі печіиочка! — 1 носила воші Його но лісах 

і но степах, і побив вій одиу нагайку і другу і побнв 

шкуру на їй, так «ясо і червоніє. Підбилась, падає. Нін тоді у город 

до ковалів: Підкуйте, лошадь! — Підкують иа усі чотири, вій тоді 

і знов сідає і їде уиять, бє її. Як уаяв їхать І сказав; Ти мене оби- 

дила, піду ж я до царя, нехай цар розсудить, що а тобою робить? — 

Гей і знає, що царем і каже: Е, оце паш брат їде до нас судить ця 
иа королївпї, що одібрала у його девьги. — І сказано на заставах 

сад датам : Буде їхать отакий молодець на лошадї, не зупиняйте ного, 

пускайте до крильця. — Уїхав він у город, пускають його скрізь до 

самого крильця. Доїхав він до крильця, брати повиходили иа зустріч. 

Він упав иа колінка: Милуйте і жалуйте, ваше царське величество ; то, 

говорить, королівна; так воиа мене < бидила, одняла ті деньги, що я по 
триста рублів витягав що кочп з ніг голо», так я її піймав. Щон; з нею 
зробить: Чи голову зяять, чи засікти зовсім? — Ти її і так аасїк, ка¬ 

жуть, иа їй яало і шкури, саме масо червоніє, і вона сама стала як 
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струпа. Іекпнь із її уздечку да пусти, воші згадувати ме тебе, поки 
і жива буде. — Нї, каже, я її це пущу. — Ш, каже, ми обсуждаемо, 
що пусти, — Вій тоді зорвав уздечку і пустив, вона тоді і полетіла 
змією. — Ну тепер, брат, просино у свої кошіатп. Ну ідо, брат, узвав 
нас, чи нї? — Нї, каже, я ие знаю* — Миж твої брати, отак, отак... 
Припили ного до себе, живуть тепер у троїх. 

Тепер батько їх приїздить в Москви до дону. Верстов за сотню, 

зоетрічае Його чоловік знайомий. Новдраетвуваднсь, він і сиротує: Чи 
у мене дона усьо благополучно? — Той і каже: Нї, у тебе не благо¬ 
получно, жена дітей розігнала, куріщю зарізала і розпустилось усьо 
твоє. — Приїздить він домоіі. Уходить до комиати, вдраствуеть ця. — 

Чіт живі, чп благополучно? — Живо і благонолушно, тілько дітей на¬ 

ших ие має. — А деж діти ділись? Ча їх хто потопив, чи померли, чи 
що? — Хто вна, де діявсь; пішли у школу і не прийшли. — Може ти 
їх била, чи робила що? — Нї, я їх не била. Яка би я мать була, щоб 
я їх била, або розгонила? — Ну, а курнця моя чорна чн живе? — 

Е, нї, говорить, здохла* — А ту роботіш цю коші рощитала, 0 липу. 
А вона як почула, що купець приїхав, вона п нрпшла і здраствуеть ця: 

Вдраствуите, господнії купець! — Здрастуй, Оляна! Ну ти мені, Оля- 
па, розкажи правду, тн знаєш. — Кури ця не здохла, а я її зарізала. 

До її купець ходив, так вона сказала: Заріж, та звари супу, не тобі 
однімать, а мені. — А про хлопців ие знаєш, що вони? — Одную ніч 
вони переночували на долівці, та на другий день пішли у школу, та 
і не приходили, хто з па, куди воші ділась, — Тоді він даний її бить. 

Яка ти хозяика? Чорну курицю зарізала, дітей розігнала, купця якогось 
шдіаннла, та жпвеш з купцем 3 — Бнв її трос суток; три рази на день 
б€, а раз їсти дав; допитував ся, куди дітей діла. — Я їх не розго¬ 

нила, я їх не била, я де знаю, де вони ділись. — Запріг він у цо- 
нозку коней, скинув Її на повозку, і звязав і поїхав до царя жалувать 
ця. Знав старший, що царем, що батько везе матір на суд І каже бра¬ 

там: Везе наш батько матір до пас на суді — Првкішав цар но за¬ 
ставах, що як буде старик везти ста руху, так беріть його і ведіть до 
кошіат моїх, до крильця. — Везе, увіз у город, сейчас чоловіка два 
еалдат узяли його і привели аж до крильця* Смотрнть в окоіпко : Оце 
батько везе матір, — Під’їхав, узяв, розвязав; устала вона із поводки. 
Виходять вони на город усі три і держать я блока у руці; упустили 
на землю, поклонились, забрали я блока упять у руки. Здрасгвуй, но- 

штепний старичок! — Здраствуйте, ваше царське велнчеетво! — За¬ 

чни старичок? — Розсудіть мене з моєю бабою. Вона дїтей моїх розо- 
гнала, Курнця у мене була — щаств такеє. Хозяйство моє розпустили. 
Що з ею діять? Обсудїть! — Ну, та бабо, діток його не розгонила? 
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— Нї, не розгонила. — Ну, ти не думала, як їх умертвить ? — Ні, 
нічого я по думала, — Ну, нічого а тобою розговорювать, У нас єсть 
камедь, Прожора; так зш тебе І скинем на камедь і будемо тоді питать; 
коди ти по правді будеш говорять, так каяень тебе не кнце, а це іш 
правді, так проглине* — Узяли, на канеш, іскинули, і питають: Говори 
тепер, бабо; ежели по правді будеш говорить, то каяень не кине, а 
ежелії не по правді, то проглине! А еаян па кольцо камень закрутили, 

каяень крутить ця, реве, Ліона каже: Я нічого ае робила, дітей не роз¬ 

гонила, курнцї не різала. — Вони у каменя і питають: Чи правду баба 
говорить? — Камень* варив і її проглинув. Беруть тепер діда за руку 
і ведуть у комнати. Увели у комнатн, цілують у руки і у уста: Ну, 
батюшко, чи вп пізнали? - Нїт каже, не знаю* — Меж наші діти, що 
ви за пас убиваєтесь, ін ваші синовії* — Ну, слава Богу, що я вас 
найшов ! Тепер па тон оенуваиії остались, живуть, х иб жують, посто¬ 
лом добро возять. 

Паралелі г Аеанаеьевь, Народ, рус* сказки. Т. І. От. 336—339. 
Ч* 115* — Огітт, Кіпйег- її. Нашт&гбішп. Т. 1. От* 278 299* Ч* 
60. Т. Ш* Ст. 100—105* 

ЗО. Про Котигорошка. 

Був собі чоловік та жінка і у їх вісім енній І девята дочка О лей¬ 

ка. До проста літ поросли ємні і номер їх батько. Вони бідного еоето- 

ЯІІІЯ, мелкії люде, треба самим орати; і зробили плуг, ярма поробили, 

самі запряглись і поїхали орать, 1 кажуть вона: Як мата поваріть, так 
ти, сестро Оденко, щоб винесла вам обідать. — Вона каже: Як же я 
нести му вам обідать, як я це втраплю? " Бони кажуть: Мн будемо 
стружки стругать, так но стружкам ти і прийдеш аж до пас. — Нава¬ 

рила мати обідать* вирядила Оленку з обідом; понесла Оденка і іде 
СТО тих стружках; дишіть ця, де стружки, там і іде. Змій летів і ухва- 
тни ту Оленку, 1 приніс змін її у свій дім. Ждали, ждали брати, Оден¬ 

ки лема з обідом. Орали до вечера голодні, нрнходють у вечері до до¬ 

му. Повипрягались, уходють у хату і питають матері: Де сестра Оден¬ 
ка, чом нам по винесла обідать? - Я наготовила, каже мати і сестра 
О.іенка понесла вам обідать. — А, се су кия сип змій у хвати в тішу се¬ 

стру Оленку; печіть, мамо, буханці, та сушіть сухарці', та шийте тор¬ 

бинки, та складайте сухарці у торбинки, та підемо тоді ми сестри 
Оденки шукать! — Поробили вони кійкн собі, позливали свинцем го- 
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лови, купили Ц0 шаблі собі, тоді забрали буханці і сухарці і пішла 
Оденки шукать, своєї сестри. 

Пішли собі за тридесять земель, у тридесяте царство, у інше ю~ 
сударство і ідуть тобі» Війшли у степ: паееть ця череда така, що і 
очима не зо глянеш. Вовн стовповою дорогою ідуть і пастухи лежать 
собі на дорозі'; приходять: Здраствуйте! — Здраствуйте 1 — А чия се, 

господа пастухи, череда? — Кажуть: Змієва! — А се е. сина нашого 
зятя; ось ми, як дійдемо, то ми йому дамо, — Пастухи кажуть: Як 
нашого бугая-третнка убєте, спечете і з’їеьте, то подужаєте її нашого 
пана. — Давайте, де він? — Пригнала бугая-третяка. Оце, бийте! 

кажуть, — Як узяли вони кі її канн бить, бдла, били, голову одрізали 
шаблею, кожу з його зняли, із середин усьо вибросалн, порубали, у ка¬ 
нав склали і печуть собі. Опекли, сїли їсти, ізїїш одрубок хвунт д,еся- 

ток, води напились і пішли. Ішли верств иять, паееть ця ватага овець. 

— Чиї? — Кажуть: Змієві, — А се с, сина нашого зятя; ось як яв 
дійдемо, то ми йому дамо. Кажуть пастухи : Як убєте нашого барана 
третяка, та спечете, та з’їсьте, гак подужаєте й вашого пава. — Да- 

лайте, де він V (Повторене), води напились, пішли. Ідуть верстов в лить, 

паееть ця стадо коней; здраетвують ця (повторене). Пастухи й ка¬ 
жуть: Як запалите жменю конопель та обїжпте трпчп кругом стада 
гак, щоб жменя горіла, так подужаєте нашого папа. — Як же ми бу¬ 
дем бігти, як І кінця по видать лошадяя, — Я зжену у кісто, у табун 
у один, каже пастух, — Зоні а в у місто, запалили жменю конопель. — 
На, біжи! — Узяв, побіг, пе добіг ще до коней, жменя вгоріла і руку 
спік. Тоді узяли і пішли, — Пастухи кажуть: Уже не далеко, оце його 
і кояиат — Ось міг йому дамо, — Ідїть, каже, дайте! 

Доходять вони до двору, частоколом двор обгорожений, дубиш, 
дуба позагострювані І чоловічі голови на тих дубях. Підходять, ворота 
одмикають ця, одчиняють ця, уходять у двор, ворота зачиняють ця і 
замикають ця. Увндїла сестра 0ланка, що вони ідуть, вибігає і здра- 

ствуєть ця: Здраствуйте, братїки' — Здрастуй, сестра Оленка! 

Де ви у Копі узялись? каже. Оце змій прилетить, голови воадійма і де 
чоловічі голови иа дубях, там І наші будуть, а вас попече, тай поїсть. 
— Не бійсь, сестра Оленка, він один, а вас вісім і у нас є етрумент, 

кійки та шаблї, так ми його голову посадим на кілку. — Ідїгь же, 
братчики, я вас поховаю, а як він прилетить, та сяде кушать, так я 
вас випущу, тоді що хочете, то з ним і робіть! — Поховала, він при¬ 

літає: Фу, руська кость воняб! — Та то вп летіли та напахали ся 
ранніх духов, а то деб вона узяла ся у нас, руська кость? — Сїв 
тоді кушать, а вона узяла їх, випустила: Ідїгь! — Уходять вони. Здра- 
ствуй, пане, кажуть,— Здраствуйте, робята! А що господа, чи по волі, 
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чи но неволі вп ходите? — Нї, кажуть, добрі молодці нїкогда по не¬ 
волі не ходять, а усегда по воли — Щож, чи пришли бить ця, чи при* 

шли мирить ця? — Нї, не того щоб мирить ця, а того щоб бить ця, 

— Ну, як того, щоб бить ця, появо ієні кушать. — Находить па го¬ 
род, ходиш, дна бугаї; вів їх вобпв, ножі позривав, середин ноенбро- 

шуваи, тоді у казани поскладав, на кабнцях поставляв казані і давай 
пекти. Попік І дві бочки води сорокових поставив. — Садіть ця же, 

господа мої гості, під одним казаном і кутайте свою говядину, а я 
коло другого сяду. Оце вам бочка води, а се мені' бочка води. — Як 
сїли вони їсти, з їли нів стегна бугаеаого у восьми, пашіли ся, один 
випив кухоль, а другий може й два. Вмів того бугая з'їв, бочку соро- 
кону води вищій, — Ну, тепер підем, мої любі гості', на так. — Иіїі- 

шлп на ток, на току полова птенншна. — Ну, дміть, каже, чи зодшнге 
полову з току? — Нї, дми ти; мя твої гості, там ми будемо упоелї, а 
ти дми уперед. — Як духаув змій, так став ток мідний. — Ну, дніть 
ви! — Дули, дули і полонки не здули з току. Заходив ся він, голови 
їм поздіймав уеївц язики позрізував і па нитку іаниаак, а голови узяв, 
та ноуетромдяв на кілках на чистоколп, а їх попік, та поїв. — Оце, 
каже, Ояєїіко, я твоїх братів попік та поїв, щоб ти непі' ріднішій 
була ! 

Тепер і живуть нони; і пішла О лейка на ріку прать рубашок і мий 

рубанікп і їсть стручки-горох і пустила цілий стручок у воду і поплив 
той стручок рікою; і прала Оденчшіа мати на ріцї тож рубахц; через 
трок суток днвять ця, стручок пливе; вопа узяла і з’їла той стручок 
І зачереватїла от того стрючка.' І вивела вона сииа і дала йому і мя 
Котигорошок; і піп росте не ио часах, а по впнутих; як вилупив ся, 

став бігать, став балакать і дітей чужих бйть. Побув три годи, за три 
годи три обіймище стало у Котигорошка — голова як з котел у 
більшій — і еирошюе він: Чи були у вас, мамко, чи сипи, або дочки? 
— Нї, каже, не було. — А мені люде кажуть, що у вас було вісім 
сипів і девята дочка Оленка. — Нї, каже, не було! — Узяв вія і 
розведу жав. — Дайте мені, каже, мамко, цицьки крізь стіну поссати, 
так я одужаю. — Ик же7 каже, я тобі дам черва стїну цицьки? — Я, 

каже, зайду на город, па той бік, стіну подівшу кілком, ви нахилитесь 
і я нахилюсь. — Пішов на город, підняв стійку, мати нахилялась, він 
узяв руками за цицьку, вона кричить: Не тягни! — А він каже: 

Я иемпожко ! Тоді він узяв і пустив стінку на цицьку і мри давило де- 

рево цицьку; мати кричить, а він убіг у хату, бачить мати задом кру¬ 

тить. ІІрнзнаиантесіі, каже, чи були у вас чи спиті, чи дочка? - 
Нона і каже: Суло у мене вісім синів і сестра твоя Оленка, девята! 

— Іііи тоді нахилив ся, руку під дерево дідложиа, підняв, мати вилізла 
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сестру Оденку виручать. — Каже; Не йди, сипу; ходило вісім братів 
твоїх, не таких як ти, таи то побив аііії, а тебе нічого п бить ! — Ш, 

зо мною ну їдай попробує, чия іде сила подужає. — Пішов вій па базар, 
купив клапоть заліза, три нуда, і поніс до ковалів, до хороших : Нате, 

вдійте непі нулю міцну, щоб як ударить об канеш», чи що, так щоб не 
розсідалась. Що скажете, то неї за те і заплачу. — То того деиег 
треба, ви пе заплатите. — А спільно? - Півтораста рублів, кажуть. 

— Ну, вот вам двісти рублів, тільки щоб мінна. — Валяв деньги і 
положив. — 1 як вилвте, каже, так пускайте, вона буде до мене ле¬ 

тіть, — Приходить до дому і каже ; Смоіріть же, мамко, як буде що 
ревти, так збудіть мене, а п ляжу спать. — Як узяли лить, пиляли і 
пустили; летить і реве; горшки, миски з поліпи видають, хата двнжеть 
ця, Ну вставай, сиву Котигорошку, щось реве. — Вій вибіг і па- 

ставляє коліно і каже; Вий мене у коліно! - Вона як ударила, так 
па три клапті і розсипалась» Узяв він три клапті і однесіть ізнов на¬ 

зад до тих ковалів і каже : Ізляйте упять, та добре, щоб вона не роз¬ 
сипалась, а то будемо спорить ця, я вас тими клаптями побю; узяли 
деньги, так робіть мідно. Зробите, пускайте уиять. — Пішов домой і 
каже (повторене). А ті ковалі як узяли лить і злили мідно і пустили. 
Вона упить реве. Мати (повторене). Як ударяла лона у коліно, так І 
роздвоїлась. Бере вій ті клапті і уиять одиосить: Я вам два рази про¬ 

щав, а третій раз не прощу. Робите, так робіть хорошо, зливайте і 
пускайте упить до меле, як і ті рази. — Пішов домой (повторене). Ко¬ 
валі не раді тім І грошам, а треба робить. Узликн уиять (повторене). 
Як ударила у колїпо, так ї отскочпла і покотила ся діла. ТодҐ він 
узяв і сказав матері: Печіть буханці, та сушіть сухардц піду Олшікн 
сестри шукать. — Мати каже: Було у тебе вісім братів, та змін побив 
і поїв, а тобі нічого і знать, як ти сам. — Я піду шукать його, нехай 
зо мною попробує. — Купин вія міцної юхти і зробив мішок і укинув 
ту нулю у мішок, і її так обілив, узяв бухонцї та сухарці, таіі пішов 
Олевкн шукать. 

Іде довго не довго, пасеть ця череда і там пастухн. — Чия се 
череда? — Змієва! А ее, каже, мого зятя, огь я йому дам! —Тут 
земляк, вісім таких ішло із кіякамп і з шаблями, так наш пан їх побив, 
а тебе нічого і знать! Як убєш нашого бугая третяка, та спечеш, та 
з’їси, так подужаєш нашого й пана. — Давайте, де він. — Пригнали, 
вот! — Як ухватия він ту нулю, та ударив мішком, так він і не струс¬ 

нувсь. Тоді подрав кожу, середнії викидав, порубав, у казан склав і 
пече. Іенік, находив ся, Шв, 20 надер води випив і пішов: Бдагодарю 
вас, господо, що вп мене накормили! — Ну, се, кажуть, як із'їн, так 
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подужаєш вашого Дана. — Тепер я ват лап буду, звіть непе Котиго¬ 
рошком, а вашого папа я вбю! — Пішов упять, ішов день, два, аж 
пасеть ця ватага: Здраствуйте, господа чабани 1 — Здраствуй! — Чия 
се ватага ? — Змієва. — А, ее мого в я та, еукпн-сипа. Ось я Йому дам, 
як дійду! — Е, земляк, тут 8 таких молодців ішло, а кіикамп, а шаб¬ 
лями, та і тих наш пап побив, а тебе нічого і виать. Як нашого ба¬ 

рана третяка убеш, та з'їси, так і подужаєш нашого папа. - А де 
вій ? — Пригнали його; вія зразу його убив, кожу зняв, середин ви¬ 

кидав, порубав, у казан склав, пече. Спік, заходив ся їсти, узяв і з’їв, 
десятеро води винив і каже: Благодарю, господа чабани; ие наївсь, 
а перекуску зробив, як би ще один, та як раз в волю би було. Я, го¬ 
спода чабани, вашого папа убю і буду я ваш пап, Котигорошок. - 

1 пішов собі. Як узяв іти суток двоє, аж наееть ця стадо коней таке, 
що і очима не доглянуть. — Чия се стадо (повторене). — Згоняйте до 
міста, давайте жиеию конопель! Узяв жменю, запалили, оббіг трп 
рази і половина жмені' не згоріла. Вросив. — Се молодець, кажуть! — 
Ось я вашого пана убю, а я буду вам пан — Котигорошок. — 3 тим 
і пішов. Доходить (повторене). -- Здраствуй, братїку, де у Бога узяв 
ся? — Тебе виручать прийшов. — У мене, каже, 8 братів рідних було, 

усіх побив і поїв, а тебе нічого й знать. Ось прилетить, так зараз 
і кончятьі — Ну, схорони мене де пебудь. — Узяла вопа і схоронила 
ного. Коли змін летить. — Фу, руськая кость воля. — Де-б вона, 

руськая кость, узялась у дворі? То ви летіли но сьвітах, так руської 
кости набрались. — Давай кушать! Сїв "за стіл, вона тоді випустила 
Котигорошка. Той уходить. — Здраствуй, каже. — Здраствуй! — Чи 
по волі, чи но иеволї (повторене)... Устає змій зо стола (повтореце). 

Сіли, поїв той, поїв і той, і ви ішли по бо чиї води, по сороковій. Шагів 
десяток пройшли, два токп вистругані стоять. — Як твоє іва? — Я 
Котигорошок. — Дми, Котигорошок І — Нї, я тній гість, ти дми, а я 
опісля буду! — Змій як дяухиув, став ток срібний, а Котигорошок як 
дмухнув, так став Котигорошків ток золотий. -- Еу, бий ти поиереду. 
— Нї, я твій гість, так ти угощай уперед, бий ти попереду 1 Як 
ударив звій Котигорошка і увігнав Його по коліна у землю. — Тому цї 
по чім1; він анрвав ноги сенчас, узяв свою пулю, та як ударить, так 
і вішав по пояс змія у землю; другий раз як ударить, третій раз, 

і убив на віки. Голову ізшів і на воротях, на тому чнетоколї і устре¬ 

лив, щоб уеїм богатирям та зміям видать, чія се Оольшая голова, иа 
кілку на первому коло воріт стремить. — Ну давай, сестро Оленко, 

кушать. ■ Подала. — Чи зиаеш ти, хто я ? - Нї, каже. — Я твій 
брат рідний, ІТу слава Богу, що тебе Бог приніс і мене визволив. 

їв ШШОГРАФИІШй ЗБІРНИК. Т. XIV, 
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— Оддяхпув суток двоє і каже; Підожди мене тут, 0дейко, а я піду 
по матку, матку привезу сюди, тут двір хороший, коронний, скота того, 
овець твого, а уеьЬ то мок, я ховяїн, Через десятеро суток я буду із 
маткою еюда на місто І — Ішов і приказував пастухам: Я ваш пай, 
емотріть же, щоб вп без мойого повволоня не давали нї дошадеи, иї 
скота, нї овець, нічого. - Пішов домов, а суток через двоє летить 
змій, старший брат того змія, поув спідників, — Здрасгвуйте, стад¬ 

нії кп. Чи ваш дай дома? — Нї, нашого інша нема, найшов сн такий 
Котигорошок, що вашого старого пана убив, а тенор наш пан Котиго¬ 

рошок, — Ось я, каже, як до його дійду, так і кости з його ростащу, 
— Полетів у дворі Зраствуй, Оленко! — Здраствуй пане! — Що, 
попа старого нема? — Нї, каже, убив Котигорошок, Де ж він? 
Пішов за маткою, привезе сюди, думав тут і жить, - Когда він буде 
сюди ? — Трос суток пройшло, а ще семеро суток вийде, на восьмій 
буде тут па місті. — Скажеш же ти йолу: оце був зміїв брат стар¬ 
ший, оцього, що ти убав. Так иущай навиває на е,,ку лубок, а як 
прибіжу, так я і кости його ростащу. — Сказав І полетів собі. Вий¬ 
шли 7 суток, привозить він матку, Поадравствуводись, поруку вались, 
заплакали: довго ие бачила Олеику, — Ііот тепер буде нам жить хо¬ 

рошо; скота много, яошадей много, усього много, — А Оденка і каже: 
Прилітай вмій, старший брат того змія, що ти убив, і сказав: (повто¬ 

рене). Нехай при літа, нехай попробує, буде його голова а того боку 
воріт; па мені', говорить, ноиасеть ця, — Доходять восьмі сутки, де- 
вяті сутки уже, коли таскаєте ця, огпьом так і піше, такий вів сер¬ 

дитий. Долетів і кричить: А ну, виходь. Котигорошок, еюда. — 
Узяв Котигорошок свою нулю, виходить. — Здраствуй І — Здраствуй! 

— За чий ти? Чи будемо бить ця, чи мирить ця? — Нї, ие того, що 
мирить ця, а того, що бить ця; ти «ого брата нобідпв, так я тЕбе по¬ 

біжу, — Попробуєм, каже. Вий та уперед. — Нї, каже, здій, я у тебе 
гість, угощай уперед, бий, я унижу, як ти бєш, — Бить хорошо, каже, 
чи посереднії? — Нї, бші хорошо, скільки є сили. Що гак бить? 
Узяв він тоді нулю, та як розіахиеть ця, скільки було у його сило, та 
як учистить його у плечі, так вів і струснувсь і яс крикнув, Вія го¬ 
лову з його зняв, на другий бік воріт на чпетокол надів. Тепер на 
тому місті живуть, другії змії вже і ие спиту вались. — Се старші 
змії були, та побив Котигорошок, а пас нічого і знать. На том і оста¬ 

лись, а Котигорошок па тім оснувавїї живе, хліб жує і постоюй добро 
возить. 

Паралелі: Етпоґр. Збірник, Т. VII, Ст. 10—17, Ч, 27. — Деякі 
спільні мотиви пор. також: Етпоґр. Збірник, Т. IV, Ст. 33—39. Ч. 8 
Т. VII, Ст 32-Йї. 4, 33. - Аеанасьевь, Нар, рус. сказкп. ї. І. От. 
141—158, Ч. 74, 
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31. Цар і вояк- 

Цар поїхав ми охоту і екілько но проїхав, ніякого заїру не найде. 

Верст сївдесять проїхав. І тенерички їде, біжить осел. В цари кіш. до¬ 

брий і попі а в он за ним. а той у ход. Добігав, стоїть лїс, так дим 

сивів. Вій добирав» ця до ліва, а той за ним у лїо ускочив і ааювак 
ся. Убіг він лісом верстов дві і вернув ся. Наступав вечер, хмари 
больші, дощ починав дробнеиький. І тут хмари і зовсім темно. А дощ 

припускав усе большии і бодьишй. Впїхив із лїса гони міста, а дощ уса 
припуски і темно. Нема і руба сухого у його. — Вернусь у лїс, та 

десь притулюсь до дуба плечима, а то пропаду! Вернув ея тав 
аиов у лїс їде; доїздить до лїса о лиже, іде солдат ів лїса. Здра¬ 

стуй. брат! — Здрастуй ! Чого тп, брат, говорить, тут їздиш, плутаєш 
ся у воцьому проклятому лісу У — Я за ослом увігнав ся у воцей лїс, 

каже; куди-ж на Пятввбурх дорога? — Солдат і каже; Я знаю. — 

Иернули ся і пішли. Довго, не довго, найшли дуб большиїі; поста в о ви¬ 

лись під дубом і стоять. Ну як тебе, брат, звуть? питав солдат того, 

що на коїш. — Каже: Аяьоша. — Ну полізь, брат Аяьоша, иа дуба, 

та подивись на всі сторони, чи не утілиш де огоиьки, то поїдем туда, 
а то пропадем. — Той полія. Лізь, брат, аж у вершок, найвище. Ну, тон 
поліз Альоніа, я солдат під сїдли, коли тая весь пляшечка; шітаїдив, 

подививсь, коли там вудочка. Хильнув і випив. Ах! хотів, говорить, 

і не всю, коли усю їі випив, для сьяілоети, і його розібрала водка. 
Тоді він став гукать: Хараню дивись, брат, на неї сторони. — Тон 
обдививсь на всі сторони. - А що, брат, не надать? — Нї, видать 

Сгень у в оту сторону. — Ну елотри, брат, не забудь, у яку сторону, 

та вставай но скорій, то може не пропадем. Устав: Ну сідай, брат, 

на коня, то поїде*. — Той еїв, Ну брат, подергуй коня. Той йо¬ 

га ия коня скоро, а того водка розбір а, також яашерув скоро. По¬ 

ганяй, брат, поганяй, говорить сад дат. — їхали довго не довго, коли 

огонь крізь дерево видать. - Ну, брат, скорій, говорить солдат, 
це пропадем. — Стали підбирать ця поблпже, стали собаки лаять в а 

їх. Доїхали до двора, коли ворота замкнені і високий забор. Замкнені 

ворота, з середини замок. — Ну, як же то, брат? Порота замкнені, ні¬ 

куди і влізти. — А собаки гавкають, аж ворота ходором ходять. І со¬ 

баки як телята больші, четверо собак. — Ну станови, брат, лошадь, 

ноз ворота, я буду становить ця на лошадь! — Лошадь поставили поз 

ворота, на лошадь іалїа. — Ну і став иа лошадї, потім узявсь за во¬ 

рота і подрав ся і вліз на ворота. Ну подай, говорить, брат минї 
двудегволку. - А його ружжо узяв собі. А той узяв і стрибнув у двор; 
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як стрибнув, тап зачепив ся муидїро* за гвоздок, І тав і розірвав аж 
коміра, аж до самого краю мундїр. Як ускочить у двор, а собаки до 
його; а він як вистрелить, убив двоє; і в друге, побив усї четверо. 

Ну, найшов собі кусок дубини, одбпв ворота. — Ну їдь, брат 1 — Уї¬ 

хав во двор. — Ну тепер, брат, треба сейчас найти місто коиовв, 
а то ді’ в собі. — Найшли сїнппк, поста ішли коня і пішли до лати. 

Дійшов, стучнть у двері: Одчиніть! Не чуть нікого. Гукав, гукав, не 
чуть: — Та одчиніть, якії ви прокляті люди, що не одчиняєте ? — 

Гукав, гукав, нема нікого. То горів огонь, а то погасили: — Та одчи¬ 

ніть, не дайте пропасти! — Ні, не одчиняєбеть ця, бєть ця, не од¬ 

чиняє. — Одчиніть; якії ви проклятії... Не одчиняєте, нобю двері на 
дроякн, а ввійду! — Давай двері бить. Ну тепер васьвітплось. як став 
двері бить, і а огоиькои вийшла одчинять; одчинила, увійшли в хату. 

— Ах, ти, говорить, проклятая відьма старая! Почешу ти не одчинила, 

як я гукав? Ти спала, щоб ти на віки заснула, старая відьма! Та по¬ 
диви ся, поки у двір увійшли, я й іундїр оборвав; понабивали 
гвоздїв. У чому я тепер на сиотр поїду? Казьонішї мундїр порвав. 
Найди, старая відьмо, голку, та сший мені мундїр. — Вона найшла 
голку. — Ну, старая відьмо, найди иам чого покутить, нам їсти 
хочеть ця. — Та баба, та в неї дочка німа. то у двох вони 
п жили. — Нема, служивий, їсти у мене нічого. Я дала б їсти нам, та 
нема нічого. — Брешеш, старая відьмо! Як нема у тебе нічого, у хаті 
жарко, у тебе єсть що иебудь поїсти! - Ні, служивий, у вспе нічого! 

А дочка німа показує рукою в ніч пнльцев. Служивий до печи, тай 
витята кушнн; иоланав, аж там борщ, із мяеом, гонядипи много. Бач, 
старая відьмо, казала, неиа нічого, а то борщ, та ще н я яса богато 
і макітра вареників із нясом.— І те поставив настіл, лає її. — Найди, 
каже, старая відьмо, нам водки, бо ми померзли, як собаки, до вечері 
випємо. — Нема у непе водки. - Брешеш, "старая відьмо; ти гоно- 
цита, що й їсти нічого нема, а вот І єсть. — Одчппяє шкахву і на¬ 

тягає пляшку. Вот бачиш і єсть. Поставив настіл; налипає, л випиває: 
наливне й Альоші. —' Що ти, брат, такий хмурний, усе мов журиш 
ся! Пий водку! — Надівав стакан, той винив. Насипають борщ. — 

Ну, брат Альоша, і до борщу впнемо. А Альоша ае хоче. — Чому ти, 
брат не хочеш ? А я випю. Альоша два стакани випив, а солдат пять, 
випив усю. — Ну теперь, брат, давай вечерять! Солдат їсть добре, 
а Альоша не їсть, — Ну, чого ти, брат Альоша, не вечеряєш? А я 
буду їсти, бо я голодний, як собака. — Ну, повечеряли і повиїдав 
солдат чисто усьо. — Ну, вот тепер, каже, повечеряв добре. Ну, леб 
теяер, брат Альоша, нам оддпхнуть? Де-б, старая відьмо, тд дала-б нам 
отдихиуть? — Та ложіїь ця у хатї. - Ні, пе хочу, говорять солдат; 



221 

у хаті жарко, а де набудь у другі* місті, Берн, брат Альоша, подушку 
на ріжок, а я другу, та підем, я найду місто, де можна хорошо оддиї* 

путь. — Альоша не хоче, — Ну, чого ти, брат не хочеш? Ну я восьму 
і для тебе. — Узяв солдат дві подушки за ріжок і поніс: — Ну пі¬ 
дем, брат. І вийшов у сіни, аж лйеаиіш стоїть на чердак. — Нуко, 
брат, полізу я. Поліз солдат і каже: — Як хороша вдїсь, і сіна єсть, 
можна оїднхнуть. Лізь, брат Альоша, сюда! — Поліз і Альоша туда. 

Порозривали сїпо, поклало подушки і полягали спать* — А що, брат 
Альоша, так царську службу сповняєш? Лежиш таї лежиш, як свиня. 
Назві так царську службу сповнять? А на часах хто буде стоять ? Ато 
нас тут югуть і побкть, ну, хто ж буде на часах? Ти, чи я? Ну да¬ 

вай, я буду карану лить, каже солдат. У тебе, брат Альоша, шабля 
добра, каже солдат, то давай свою шаблю. — Узяв і став караулить, 
Альоша лїг спать і захріп, як лошак, і снить. Довго не довго, їдуть 
розбійники, одчиняють ворота; чотири чоловіка розбійників. Позносили 

кражу, увіходять у хату. Баба і хвалить ця, іцо два москалі, каже, 

прийшли, поболи собак і повиїдали, де що було. Ну, один нічого сол¬ 

дат, а другий проклятий; трохи й мене не з'їв. — Ну, се батько в си¬ 

наші; батько, та три сини, а то мати, та дочка німа. — Де-ж нони ле¬ 
жать? — А та каже: На чердаку. — А коняка у їх єсть? — Каже, 
єсть. — Ану яка, каже, коняка? - Подимив ся і каже: — Яка ко¬ 
няка добра, мабуть у їх деиег того єсть? — Ну де вони? — Каже: 

на чердаку! — Ну він за шаблю, там туда і тілько що висунув го¬ 

лову на чердак, а топ як рубне, так голову одрубав, покотилась тоді 
голова : він устав, по лїсиицн і нїдтяг його під ліспи цю. під спідню. 

За тим доходить очередь до підстаршого-брата. Полів і підстарший брат 
і той тілько висунув голову на чердак, так солдат як рубнув, так і по¬ 

котилась голова. На копець поліз і старший брат і тілько голову гш- 
стромни, її солдат і тому голову одрубав. Потім старий батько ждав, 

ждав, нема; тай корчить: А чого воші там гають ця коло двох чоловік ? 
Три молодій і досі' не вправились; ану я піду! — Устав і пішов; 

і тілько що їзлїз иа лисийцю та просунув голову на чердак, а солдат 
як рубне, так голова і покотились до долу; і ній упав, так як куль, 

до долу по лис ниці. - Ну, тепер, каже, кончин і старого. Аж тут 
і сватать начало. — Давай він будить А льоту; — Ну, брат Альоша, 
вставай, вот уже сьвіт, розвиднілось. — Альоша устав і глянув, а він 
увесь у крові. Альоша аж острахнув ся, — Що то, брнт. такоя ? — 
Не вндпш? Сютри брат, он лежать якії чотири кабани. Підем тепер 
до старої — Ну, пішли до старої; Ну шукаіі» говорить, старая відьмо, 
вода; бач, каже, як я в кров убрав ся, поки побив тих проклятих роз* 

бшииків: годі вже їм людей бить! — Бона шука води, мив солдат руки, 
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помив, Ну, говорять, тепер старая відьмо, веди, де твої деньги? У вас 
денег много. “ Узяла ключі, одінкнуяа льох. Ну ідіть, я вам покажу 
денвги інші. — Ну стій же, Л іьоша, на дверях, та смотрн, а я піду 
із нею о льох. А піка ті йшла в ітідстолотоп на криль до і дивніь ая 
па Альошу; і як направить свій нідстолет І вистрелила іга Альошу* Ну 
Адьоша не вшого однихиув ся і нуля яро де тіла. Не дав Бог, щоб вона 
попала, аж голова засмалилась от пулі. Ну* він а двухетводкою стояв 
і як направить на її і як стрельнув* так вона а крильця аж полетіла* — 

Виходить солдат з бабою із яьоха і говорить : їди, брат Адьоша, та 
бери деньги. — Я не хочу, каже, Адьбша. - ІЦо ти, брат, такий ду- 
рак, каже солдат, що й деиег не хочеш? У мене, каже, єсть рублів 
з пять, то й буде, каже, в мене. Тепер узяли кошт, таї гайда домов, 
в Пятппбурх. Обидва з Плтиабурха, — Ти, брат, сів би па лошадь! 
каже Адьоша на солдата. — Нї, каже солдат, я не хочу сідать на коня, 
а я буду іти. — І пішли, ішли верстов десять. — Ну тепер, каже 
Альоша, прощай, брат, 1 поскавав в перед. 

Приїхав в первин шинок по дорозі і заказав : Щоб от такому то 
солдатовп, которпй буде проходить тою дорогою,?усьо давати безплатно, 
наїдки і напилки ї що він потребує. Уеьо давайте, а денег не беріть 
нї колійки. — Тепер дійшов солдат до первого трахтлря і каже: По¬ 

дай водки! — Шинкар дає вадку. Солдат винив і говорить: На день- 

ги! — Не треба мені деиег! — говорить шинкар. — Почому то так, 

почому не треба денег? Нот тобі й на! Як я богат став, так і денег 
не треба, гонор ть, за водну брать. А як був я бідний, гак Міс гово¬ 

рив ніхто иїкогда, що не треба денег, а кожен брав за всьо з меде. 
Ну, давай, говорить, хоть і беї деиег, то не одкажусь. - Випив, за¬ 

кусив і пішов дальше. Пішов, ішов довго не довго, доходить до дру¬ 

гого тряхтпря, — Давай водки! — Шинкар дає, вапно. — На деньпі. 
— {П, не треба, говорить шапкар. — І що то значить, що когда я був 
бідний, так ніхто й не говорив, що не треба денег т покупку вещей 
ї кушашт. А когда я став богат, так сей час і денег не беруть ні за 
що! Ну, давай закуска! Випив і закусив. 1 зваляв ся, лїг, тай спить, 

Нід’їзжаб царська карнта і взяли і повезла його у самий царський 
дворець, в золоту Еошіату у царську, ї положили на царських подуш¬ 
ках. І часового поставили над ним сторожить. Як узяв він спать, про¬ 

спав ся і сютрить: Де я? - Яж і грішний, щоб у рай попав; де я? 
Не знаю, чи на небі, чц на землі'? — І питав часового: Де я? — 

А він і говорить: То ви такої понести заслужплп в царя. — А цар 
у другій коїнатї зібрав своїх бояр, сенаторів, своїх любимих, чоловік 
з пять десять і судять об тому солдату. Бот, говорить цар. який то 
єсть чоловік і який вірний свойому царю, що із такої неволї мене ви- 
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«волив. - Тепер уливають того салдата у свою коми ату. Увесь у крові 
і муидїр у крові, веьо, і пика. Ті па ного усї дпвлять ця, вони вже 
усе аиають, їм уже розказано про його все. Тепер, дав йому дар, на- 

граду, назначає Поау чин, первин Генералом у свойому царстві Вій 
і говорить: П не учений, я нічого не «паю! - Нічого, каже цар, вл¬ 
учимо. — Ну, па Ліни впаять Ну тепер говорять солдатам: Звіть його 
перинм Генералом у царстві в своїм. - Якої тп Губернії, питав цар ? 

Хто ти такий У Ви ти, каже, хрнстлняв, чи козак, чи пан, чи хто ти 
такий? — Я, каже, отакої то ґубрнїї, отакого уїзда. — Чи у тебе 
« родичі? — Каже: 6, батько й вати, брати, дядьки і сестри. — Сі¬ 
мей з триста иащптав. А ті пишуть, пишуть і написали усьо, — Ну, 
каже цар, потребуй ти усе сродство. І одкажіть од усіх палогів і дайте 
їм воно й слободу і нехай воин ‘живуть у городі вольні, ослобождають 
ця по заслугам отакого то салдата. — Ііот тепер воші живуть і дяку¬ 
ють тому солдатови: Хай 1>ог дає йому па все добре, що такий він 
служивий коротші чоловік. — Тепер йому Дано хорошого учителя, його 
ґеиералом поставили, а він нічого й не зпа. То йому дали учителя, 
а цар сам ухажувпв за шш, щоб його добре учив учитель, Ну тепер 
його обучпли. 1 тепер цар назначає сього Генерала, дає йому солдат: 

чоловіка на нягьдесять иідвод, І щоб вій поїхав у той лїс І забрав усе 
то д-ібро, що е тая у тому лїсї, тих розбійників. Поїхав той Генерал, 
коли па тому місті пробилась сама жужелиця. Знать та баба позносила 
усе добро і ерібро і з «лото і сама лягла на те добро і запалила. 

І з тієї баби жужелиця. І вовн возвратнлнсь до царя і розказали царю 
всьо. Ну, розказали царю веьо І той ґеиералом остав ся, тіш 
де ії був. 

Паралелі; Етноґр. Збірник. Т. III. Ст. 191 — 105. Ч. 28 і 29. — 
Доанасьевщ, Пар. рус. дошки. Т. II. Ст. 298—300. Ч. 197. — Лгітт, 
КіпЙег- иті НаизтагсИеп. Т. II. Ст. 38Л —387. Ч. 199. — Іі. И. 
Добровольскіп, Смол, атпогр. сборапкі. Т. І. Ст. 381—383. — Е. Соя- 
(}піп, ('.опір» рориіаігез йе Еоггаіпе. Т. И. Ст. 29 -ЗІ. Ч. ХХХІИ. — 

32. Івась та,Олеся. 

Був цар І п його була дочка Олеся і едо Івась. Дочці 16 літ, 
а Івасевії дванадцять літ. І помер цар і похоронили. До трьох суток^ 

і мата померла, цариця; ну, доховали І к:тр, Олеся і каже: Як хочеш 
брате, я по буду тут, а я діду 1а сього царства; батько номер моло¬ 

діш,, так і ти помремо молодшії. Я піду. — Та кудвж тії підеш? — 
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Та куди піду то діду. - Е, каже Івась; когда ти підеш, так і я піду. 
— Ну нічого; як обісиулн люди, вони узяли деиег, рублів я 75 і пі¬ 

шли собі. Ішли воли довго ие довго, проминули царство своє. Уходять 
у чуже царство. Увійшли в чуже царство, ішла довго не довго, пасеть 
ця чередка свшіеіі. Ну, Івасю пить схотілось здорово і каже до Олесі: 

Ну, Олесю, мені ііиті, схотілось здорово, та нема водички! — Пройшли 
довго не довго, пасеть ця чередка; промину.:и ту чередку, тут явилась 
i криничка; через верх біжить водичка. — Ну палюсь, сестро, водички. 
Тут єсть холодна. — К, пе пий. братику, каже сестриця, бо будеш ка¬ 
баном. - Ну вій не пив, вони і пішли. Пройшли міста верстов три. 
Пасеть ця ватага овець, явилась на дорозі криничка, упять вода через 
верх іде. Ниіітсь я, сестро, із оції кринично, бо так лить хочеть ця, 
що хоть помирай. Е ні, не ний, каже Олеся, бо будеш бараном. 
Ну, не нив, пішли дальше. Ідуть міста верстов три, Івасю усе нить хо¬ 

четь ця. Пасеть ця череда скоту. Одкрилась крпиичка серед дороги. 

— Ну паяюсь, каже Івась. — Е ні, ие ний, каже Олеся, бо будеш бу¬ 

гаєм. — Ну, чи ие пить, то й ие пить. Пішли дальше. Му як узяли іти, 
довго ие довго, насеть ця стадо коней, і в нить явилась крииичка. — 

Наию ся я, каже Івась і з оцієї кринички. — Е ні, ие пий, каже 
Олеся, бо будеш коиьом. — Ну він не пив і пішли дальше. Пасуть ця 
кози і упять явилась криничка. — Ну, тепер напюсь. говорить Івась. 

- Ні пе ний, каже Олеся, бо будеш козлом. — Ну, вжеж, хоч і буду 
и козлом, а панюсь. — Напив ся і став козлом, і пішли дальше. 
Ідуть, розговорюють. Ідуть довго ие довго, увійшли в чужу землю, 

у велвколїпний город і прямо вібшлн у квязький дворець. Обявпли 
князю, що отака то дївушка з козлом прийшла з чужої землі, — Ну 
той князь сказав: Позвіть її в хату! — Пішли В позвали. Позвали, 
ii вона війшла в хату, — Здриствуйте, ваше царськоє величество. — 

Ноадраетвувалась І поцілувала в руку князя. — Ну, садіть ця на 
стульчиву. Сіла. Через нів чаеа міста явив ся молодий кпяаь і сів на 
стулї против Олесі і очей ие зводить із Олесі, так па її вдивив ся. 
Князь старий розговорює із Одесою. Питав князь: Відкіля ви і якого 
царства 'і І хто такий то за козел ? — Ш, се не козел, каже Олеся, 
а се мій рідний брат, та тільки він козлом став, напив ся води. Отак 
і отак, і стала розказувать киязевя. — Ну, побула троє суток у князя 
в дворцї Олеся. Кпязь молодий і каже: Позвольте, отець, узять її за 
муж, за мене, бо всша така гарна, що не має такої красавицї у на¬ 
шому царстві, як вона. — Ну, він не велів, а потім поблагословив 
і вони обвінчались, сейчас сватьбу одгуляли і живуть. 

Пк оженив князь енна молодого і пожив пятиаВцятиро суток і по- 

м>*р старий князь. Заховали старого князя і присягли молодому князевії 
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і живе він гад і поставили годбінши по старому князева, І заслав він 

звать усіх бояр і князів і сенаторів і з чужого царства князів. Ізїха- 

днсь усі, па якеє число було сказано. Із-їхали ся, пообідали і ровЧіалп 

ся, а котрі лягли на рддих, котрі пішли у проходку, то на море купать 

ця, її а додкп посідали, то у сад пішли попарно гулять, а котрі на 
ліжко полягали. ї пішла молодая кпягдия із другого княгинею, другого 

царства. Пішли не тією дорожкою, що лежала прямо через сад, а пі¬ 

шли тіш дорожкою, що лежала крапом сада, Та дївушка нарошне но¬ 

вела кпягиіш туди. І пішли вони до моря і та дївушка завяаала її ш 
шию шварою і приліпила камінь і пустила в море, а одежу її над'їла, 

таії пішла до того князя в дім, І та дївушка була прежпяя лгобовнпця 

того князя. Погодились у той дім знов князі і сенатори, перекусили, 

переночували і роз’їхались но домам. Остав ся молодий князь із Оле- 

СІЇІО і живуть суток десять послі обіду, послі батькового. - Пред’являє 

тепер молодая жеиа свойому мужу: Що заріжмо, говорить, козла, — 

Як? говорить, тиж говорила, що то твій брат рідний, а тепер говориш 

різать? — Ш, говорить, то він тілько обучен, а не брат. Як би, го¬ 

ворить, козел міг буть моїм братом ? — Князь довго по соглашав ся, 

а потім І говорить: Ну, чи різать, то й різать* Подав їй волю, — Узнав 

козел, що його хотять різать і побіг прямо до моря і говорить: Се¬ 

стрице Олесю, вийди хоч попрощаймось, бо я не буду більше жить, 

хотять мене уже зарізать* — Почула сестриця Олеся, таґі говорять: 

Як би я вилізла, як я на дні в морі? Треба через суткп бить ця, щоб 

вилізти. — Побіг козел на своя місто, — Береті, ця Олеся помалу до 

беріжка. Ну переночували, понила чай у дванадцять часів і говорять: 

Тенерь різать. — Чи різать, то й різать. — А козел унять побіг у бе¬ 

різко к до моря, А вони поставили котли з водою на кабиці і котли ки¬ 

шіть па кабицях* А під улять .гукає: — Сестрице Олесю, вийди по¬ 

прощаймось. —- І вона вийшла, обняли ся і стали цілувать ця, А князь 

пішов за пнм у беріг, тай еїв за кущем, гай дивнть ця, що вони ці¬ 

лують ця, і побіг до їх і підійшов вза плеча гготпхоньку і хватив її, 

обняв і говорить - Рааві ти Олеся? — А Олеся, каже, — А та, го¬ 

ворить, веліла різать козла! — 0 ні, каже, то не я веліла, а то ве* 

діла твоя прежпя любовдиця, — Прежпя, а равві тн Олеся ? — А О- 

леся, каже, а оце братик мій, до мене ходить прощать ця, бо на Його 

каже, котли вадять ї булатні ножі гострять і хотять ного зарізать. — 

Ну, тепер обцілували ся усі троє, і побрали ся за руки і ідуть садом 

до компати. У видала та волошебнпця, що вони ідуть, перекинулась змією 
і вилетіла в трубу і полетіла собі. Увійшли вони в дії, він узяв шаблю 

гостру і спрощує: — До ваша княгиня? — А вони говорять; — 

ЕПГОҐГАФРШІҐї ЗВІРНИК. Т. XIV, * 59 
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Отут була, отут була, — Шукали, шукали, а її й еїгде незла, і по сей 
День пропала» Поті і живуть собі з Олесею а год і козел при її» —■ 
Так вірно, говорить князь, то твій брат* А то ви, говорить, мене із- 

били, «морочили, гуртом* — А де ви ішли воду, у якому царстві, пи¬ 
тне князь? — У твойому, говоріть, царстві* — У якому, говорить, мі¬ 

сті? — Недалеко од твого города, верстов з пять, не більше, — А ви 
ту криницю знаєте? — Олеся говорить: Як по тій дорозі, ідо мп йшли, 
то й йнавю* — Ну запрягай, говорить, яошадї, і сеігас поїдемо, — 

Запрягли лощадей, ейш всі троє, ввили бочонок і поїхали, їхали довго 
пе довго і найшли ту саму критику* із котрої Івась навив ся; повна 
и щерть води, іде через верх* Набрали водії бочонок із тієї кринички 
і поїхали доюй; і теперечки він спрашуе: Ти не лила води, а він на¬ 

лив* ся ; хіба тобі не хотілось нить ? — Я, говорить, гляну в воду, то 
показують ця кабан, а в другій криниці иошуод» ця баран, а в третій 
кінь, тому я пе ішла, щоб пе стать коньоя, або козлом, а він папи в ея, 
тав став козлом, — АІ ти хитрая, говорить»*» Як бн ви, каже, тоді як 
ішли воду, тай скачані, хоч царство небесне тому князевії, або спасибі 
нону, тому князю, а то вп її нічого не казали, то могли-б обоє буть 
козлами, як би напились* — Ну, ні!сипай тепер п барила воду у таз* — Таз 
больший, висипали. — Ну скидай, говорить, з себе плати* — Вона 
скинула верхні. — Пї, говорить, скидай сподій', усьо, не стидись, як 
мать народила. — Вона скинула тоді' всьо. — Ну, каже, то брат твій 
рідний, то бери його за голову і становись у таз і мий його, а голови 
починай І мий» — Лона бере Його за голову І має* —* Хорошепько^го- 

ворить, придавлюй* — Вона мпє і придавлює і шерсть обсуваєть ця, — 

Нічого, говорить, не оставляй* — 1 вона обмила і всю шерсть обмила. 
Остило ся на йому тілько саме людське тіло, - Ну, тепер, говори: 
Віт на я палять тому князева, ідо пропустив крнпцчку на шляху. — 

Вівшая натять, вішная намить, пітная намить, — Набирай тепер, каже, 

у стакан води і давай йому. — Вона набрала у стакан води і дала 
йому, кін капни ся і став чоловіком* Поцілував князя і сестру. Тоді 
поздївалїі ся, попадівалн рубашкн і давай тепер пить і гулять і раду¬ 

ватись, Зізвав князь сенаторів і начали пить і гулять і радувать ця 
за те, що позиратив ся козел в чоловіка, Олесиїї брат, княгині* Тепер 
він узяв, той князь, і наставив його нервам сенатором, щоб ніякого мо- 

шепьства не було. І він покляв ся буть вірним свойому кпязеви і ска¬ 

зав:-Не буду женить ця до віку і буду праведно діла вести за те, що 
ти мене із козла вробив чоловіком* Ну, тепер на том ос ну ваші1 живуть, 
хліб жують і постолом добро возять* 

Паралелі: Ашщеьевь, Народ, рус* еказкн, Т. II* Ст* 147 —150. 
Ч. 140* — бгішт, Кіпсіег, п. НайзтйгсЬеп, Т, І* Ст, 57—64* Ч* 11. 
Т* НІ. Ст. 24— 25. 



33. Багатир із довгими волосами. 

Був собі чоловік та жінка і був у їх хлопець лю ІІЯТЦ * пе по” 
дужає його ніхто у селі : кого ое хватить, так і кляв, і дожив вія до 
того, їдо став нарубок, ї боїть ця його усе село, як свого царя. 1 хо¬ 

дять він верстов сім у друге село до дівки, до полюбовниць ] у тому 
селі' хотіли його бить: — „Чого він ходить до нашої Дівки і Ми йому 
дамо!“ — Спитались, коли нічого : переломив тому руку, — тому ногу. 
Сказали: — „Не займайте його, бо віп нам усім голови иоодриває Iй — 

І се село і те, за його беруть ця, щоб його як-небудь із сьвіта стреб- 

нуть, бо він і сим кортить, і тим портптц так нїяк не можна. 
Ішов він раз до тієї дівки і зустрів ся у полі із левом; схватили 

вони у ручки бить ця. І як узяли водить ця, - часів пять; той того 
не подуйся, а той того. Він поборов того лева, узяв його і задавив. 
Йому було гірко і нудно, поки він його ОК0ПЧИВ, а як задавив, пішов 
до дівки, до полюбовниці. Побув троє суток у полюбовниці, попили, 

поїли; іде назад дожой тим трактом. Лежить лев убитий, а у голові 
у лева, він шов рій і наносив меду, сцїльпнків* Узяв від спільник, оди- 

рвав і з’їв. Солодкий мед І Приходять тепер доюн, на свою кватирю. 
Побув дома, пішов у волость і каже; „Найдіть мені десять чоловіка 
і пришліть до мене, щоб мій соп одгадали*. — Його боять ця; сейчас 
старшина назначив десять чоловіка, щоб ножу сон одгадали. Приходять 
до його, вдравствують ця* — „Зачнм ви нас, господип, требувте ? 
„Од гадайте, господа, який соя мені спивсь* Як одгадаєте* то я вам по 
дорогому жупану їеиравдю усїтн!“ — „Говоріть, який соя?* — „Як я 
йшов до моєї полюбовниці, — як ви і знаєте, що я можу, — так мені 
було і важко ї тяжко і нездорово і горко ; а як віттїль я йшов, так 
було ієні іарашо, весело і оладко. Так одгадаіїте оцей сон мені!* — 
Думали, гадали, так ніяк пе можуть одгадать* — „Дайте дам отсрочкп 
на троє суток, може ми й надумаєм!* — Він дав оторочки на троє 
суток і з тим воші пішли дожой. Прийшли вони усі у одну хату і ду¬ 

мають. радять ця. — „Що ми йому скажем? Підем до його полюбов¬ 

ниці, чп не скаже він їй ї вона розкаже нам !а — Пішли до її, здра- 
ствують ця* — „Чого ви, господа, прийшли?ц — „До вашої вялостн, 

баржшня прийшли; росинтайте павича, що до вас ходить, що воно та¬ 

кеє, що як він до вас Йшов, то йому було важко і горко і тяжко, а од 
вас йшов, було весело, харашо і оладко^* — „Ідіть собі; я розпитаю, 
як він прийде на другий день4. — Приходить він, а вона і каже: „Що 
ти мені за полюбовник, як ти ієні правди пе одкриєш, що тобі бувало, 
як ти до мене йшов?* — А він і каже: „Зустрів ся я із левом, так 



хватились бороть ця; було мені важко і горко і тяжко і не весело, а п 
його поборов І КОНЧНВ, Прийшов я до тебе, погуляв троє суток, іду 
тою тропою і бачу, що віншов у голову, у ЙОГО, рій і наносив моду; 

і одорвав я сцїльяшс і паїв ся моду і стало Шдко*. — Розказав, 
побув ще, переночував, пішов домов. Приходять на другі сутки ті чо¬ 

ловіки, ідо й були і питають; „Чи був у вас панич?® — „Був®. — 

„Чи розказував?® — „Розказував®, — „Чп можна і нам знать?® — 
„Можна; був вій у аюгсе (повторене). Ото його і соя такий®. — 

Прийшли воші домой і тоді пішли уеї десять до Його. Війшли, здра- 

ствують ця, — „Здраствуите, господа! Що? Надумали, що одні тать на 
сси?® — „Надумали*, — „Ну, говоріть!* — „Як ішли ви, павичу, до 
бари шві і зустрілись ви із левом, (повторене)*, — „Так, вірно; благо- 
дари вас, що ви мій соп од гадали. Ось вам і буде усім по жупану із 
доброго сукпа. Після еьвят — приходьте; я вам і дам®. — Після 
сьвят він виходить, а люде йдуть от церкві* а вів став геть от 
церкви, па клднцу, ї дпвить ця: у кого добрий жупан — скидай, 

а у кого ногатій, того не поверта, 1 він так зібрав у один день де¬ 
сять жупанів. І оддав він оцї жупани тпм, що од гадали ного сов. 

Ось і радять ця у селі: „Що пал з їм робить? Вів усе село за¬ 
пакує!® — І пішли троє чоловіка знов до Його полюбовниці і пи¬ 

тають: „Спитайте, чим віп єсть еплеи, що його піхто не може звою¬ 

вать?* — „Я®, каже, „узнаю®, — Ось, як вів до її прийшов, вона 
і питає: „Признай ся, чом ти єсть стен, що ніхто не зможе тебе зво¬ 
ювать?* — „Я®, каже, „своїми волосами снлея; а як мені волоса об- 

різать, так я не стоятиму і курка волоської®, — А у його волоса були 
іго коліна. Переночував він, пішов. Приходять ті троє і питають, чи 
знає вона про його силу, Оопа сказала; тоді вони побїагодариди 
і пішла. 

Підходить храмовий вразник у церкві і состроїлн вони коло церкви 
обід і позвали того пашгча з волосами, із довгими і пішов він. При ша¬ 

нували вопп його, посадила па креолах, на першії, і впном і сніртом 
напувають і радують; і поки віп нив, і поки його напували, поки він 
із кресла упав, А як упав віп із міста, узяли — чпсто його обстригли, 

і коен ті спалили. 
Як прокинув ся він — нема у його того здоровя, що було! Про- 

чухав ся, прийшов у свій дім, А тничасом усе село зібралось у во¬ 

лость радить ця, що робить, коли він такий-сякий спи пас усіх обі¬ 

жни. „Ходім, да йому очд повипікаєм!® — Прийшли, узяли його — 

побрали і повипікали обоє очп. І дали йому пальчика водить по хатах 
— хліба просить, тим і кормить ця, І як узяв його хлопець водять, 
так водив трпицяп лїт^ а він свого голову аавявує, щоб не видали, що 
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у його волоса ростуть. І за тридцять літ у його волоса виросли по ко¬ 

ліна* Сила така стала, як і була; так главами но видать* 

Підішли святки і весь мир у церкві, а держи больша, кажевжа. 
І посеред церкви чотири стовпа, чоловіка у два обийіища, а на тих 
стовпах звод зведений* 1 каже вій на свого повидатнра: „Води мене 
у церкву і постав коло стовпа І“ — Той повів його у церкву і поста¬ 
лив коло стовпа* Він за стовп узяв ся, став І стоїть* Слушне іде* і він 
і всі люде у церкві. Узяв він І як рваиув той стовп, так каиеиь увесь 
і посипав ся, усіх людей побив, хиба сотня яка вирвалась* А він 
і крикнув: „Оце, як ви мені вробили зло, так і я вам зробив!16 І так 
його самого у місті з усїі народом побито. 

Паралелі; Отеє оповідане — се відома легенда про Оамсона. 
в якій одначе затерли ся цілковито імена власні, наслідком чого стан 
вона з леґевди казкою* Анальоґічві оиовіданя диви: Втиоґр. Збірник* 
Т. ПІ. От. Ц>—21. Ч. В* - Т. XII* От* 34—30. Ч* 39—40. 

34, Денисівський писар. 

Був собі у Деїшсовцї писар — Малисеико, год шістьдесять уже 
в; і ванижавсь він чортами; у Його, у дому, чорти були. Жив він ба¬ 
гато. що году строївсь, чи но те, так те. Хоч комору, хоч хату, хоч 
що* — а вже вів строїть ця було. І иоиаску нову вав він землі десятин 
з триста. Бій і землю і усе покупив, що йому тільки поправить ця; 
як вдо побачить, — зараз і купує* І жив він так год пятиайцять, а на 
шісішщятий год його чорти повісили. На рознутї його й заховали і ге 
початалп і донів но було. 

Осталась у того ішеаря баба* Я ту бабу добре бачив; увесь день 
ходили, бувало, плаїком васлонена* Нокудова Малисеико був писарем, 
так мало знали про тих чортів, тільки догадувались, а не бачили* А 
як повісили вони його, та оетала ся баба, та усе добро росте пилось, 
заячим миром розійшлось, так тоді узнала* 

І були у тої баби коти, аж три, чорні як уголь, здорові, і тих 
котів тині люде, що у неї молотили, чи що інше робили, бачили і ба¬ 
чили, як вона їх по спіні усе бувало гладить. Наймички були у баби 
і загадує бувало вона: Наготовте сучечкам їсти! — тоб-то котам її* 

Наймички і наготовлять їм казан цілий і иовисинають у миски; коти 
усю ніч у тих мпсках і льонашть* Люде оце усе аиали; наші казали, 
що то чорти* а Другі, — що то коти. 
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Почала баба годів через скільки землю продавать по троху, а че¬ 
рез годі в десять вони І бабу повісили, Уиук оставсь у тієї баби; до 
зрости літ виріс і оженивсь. Пожив уиук із жінкою годів трв, ТО й йо¬ 

го повісили. А сестра його вийшла за муж у Золотухи (село на про¬ 
тивні» березі р. Оржицд), пожила годів аятпайцять і як при¬ 

ходила у Дениеовку у гості та ішла до дому, то і її повісили за пап¬ 

ським кладовищем — де її левадки були, па ріжку. А як баба вмерла, 
так чортів вже не стало. Хто їх яиа, де вони ділись, 

і от тих писаренків і тепер осталось три чоловіка і у кождого 
десятий ло сімдесяті, є. А те дворище, що він мав, по-уз дарвну, так 
того дворища люде одцурались і не хотіли покупить, а писаренки не 
хотіли жить там, так воио і пустувало лїт сорок, У всякого такі думки, 
що як куиить та стане жить, то і його повісять. А тепер уже люде, 

що місто запили і жпють, позабували иро те, про усе, чи іі не знають, 
що таке колись було. 

35. Як ЧОЛОВІК ІШОВ ІЗ чортом. 

Іде собі чоловік у неділю дорогою з хутора до церкви. До села 
доходить. Оглядав ся — нікого не бачив, у перед, по боках дпвив ся, - 
нікого не бачив. Тут огляиеть ця, чоловік ло його доходить. Здрасту¬ 
ють ця. — Злраствуй, мужик, — Здраствуй! — Куди ти ідеш ? — До 

. церкви, у село. — Що у вас сьогодвя за день, що ти йдеш до цер¬ 

кви? — У нас сьогодпя неділя, я і йду до церкви, -г Ідуть вони, ба¬ 

лакають, коли в усї дзвони боу-боу-боу... давай дзвонить. Вій і пита: 

Що то так черепка бє? — Рааві се черепки? Се дзвонять до церкви. 
А но нашому, каже, черенки бє. Та сказавши оце він иер,..в тричн, 

тільки куря сфатида ся. Той чоловік перехрестивсь тай пішовГ Тоді Той 
чоловік догадак ся, що то чорт. Вія такий, як і усякий чоловік; ріжків 
ие впдио було, бо вовн були під шапкою, чи у волосях, чи у шерсти. 
Хвоста ие видать, хоч він і е, яеведикий; йоги ие розглядав і конитів 
ие бачив. Він ие довго з їм ішов, так і не роздививсь, думав, що чо¬ 
ловік. А як прийшов до дому, білий був як бушага, так перелякав ся. 

Жеиа його і пита: Що ти такий білий став? - А він і каже: — По¬ 

дай тобі, жіпко, і не качать, я отак чорта бачив; от я і злякавсь. 

36. Шашок. 

Ііув денщик у папа і нішо» доаой І подарив йому най шашка. 

Привів вій того шашка і давай вій із своєю жінкою хазяїяувать. Вій 
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куди пе йде, і шашок за низі* їхав па йоле хдїба сіять, чи ідо і шашок 
біг ва ішл, ІІоув став ідуть, а той шашок у отая у брив, тільки головка 
вадка, Тай хазяїн кличе свого піашка) а той кричить у воді, не вихо¬ 
дить. Той давай розсувать ця, штани і скинув і побрив за шашко і, коли 
мідний казан у.чшпга ся за шашка, тягне він шашка, а за шашко» тягне 
І казан. Коли вій до каша, аж піп повен золота, Првдїс до воза, по¬ 

ставив на віз і вернув ся домон тоді Вернув ся до дому, а жінка ка¬ 
же: Чого ти вернув ся ? — А того, каже, що паш шашок шчаслпвнй, 

у воду убрив, та зотото знайшов. Тепер годуй його і шануй. Ми тепер 
буде» через шашка людьми, слава Богу, — Давай вона шашка годувать. 
Розпустив він ті гроші, став купувать, то давать їх людям. Записав ся 
у купці. Десять літ нокундювив і став він самий старшин купець, ианбо- 

гаччиї. 1 шашка кормить сапою говядшшю і па подушці спать кладе 
шашка. І він купцював, поки живий був І сипи ного купцями ї на том 
оснуваїш остались і живуть, хліб жують і постолом добро возять. 

37. Про сонце, мороз і вітер. 

Ішли сонце, мороз і вітер стовповою дорогою усі три і зостріча- 
ють чоловіка. Здраствуй І — Здраствуйте! — Поздрастувались і пішли, 

ті собі, а той собі; і пройшли вони а гоші міста і роздумались тоді: 

на кого той чоловік казав здраствуйте, чи па всїх, чи може одному? 

Вернулись нагонять того чоловіка: Обождп, чогось іепроспмось. — 
Той обождав, підходють воші до його: Кому, чоловіче, ти казав здра- 

ствуйто, чи одному, чи па усіх? — Нї, каже, одному я казав. — Ко- 

торомуж ти казав? — Оцьому, каже, губатому, я казав здраствуйте. — 
Обернулись і ідуть собі назад і сонце каже: Я його попечу! — А мо¬ 

роз каже: Я його ізяорожу! — А вітер каже: Ти не спечеш, а ти не 
вморозиш, бо яв ти будеш пекти, а я буду холодний вітер нінть, а як 
ти, морозе, будеш морозить, то я притихну і він пе змерзне. 

Паралелі: Отеє оповідане в трошки зміненій формі друкують у пас 
по читанках для низших шкіл. Лор. також: Доанасьевь, Народ, рус. 
сказки. Т. І. Ст. 07. Ч. 48. - 
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38. Про київську дзвінницю. 

Було собі 12 братів. Договорились вони робить дввіпнцю в КіївІ, 
коло Лаври. Договорювала їх иресьвята Богородиця, а вони про те пе 
впали. Договорила вона їх за таку то сушу. Цїпа не назначена, а тільки 
що велика була. Стали вони роботать ту дзвіницю. І скільки не вро¬ 
блять у суткн, а воио і війде у землю, а аостапеть ця тільки оден 
шарок поверх землі І раз і в другий, скільки пе роблють, а усе в зе¬ 

млю ночю входить. Вони три рази утікали. Скільки не тїкалн, а як 
прокинуть ця по утру, па тім місті', де лежали, там і лежать. І і рисила 
ся сон підрядчикові що повертайте верхи. — Кончилп верх, наділ* 
хрест. Ночю, як переночувала, а вона вийшла із землі'. Ну, тепер ска¬ 
зала: — Полу чайте, майстри, суму за вашу роботу. — Одинайцять 
братів сказало: Не падо иам суми, ми так за те, щоб Бог дав нам 
спасеній за нашу роботу. А дванадцятий говорить: Я того пе же- 
лаю, мепї давайте мою суму. — Тому отдали, він полупив свою суну. Ті 
полягали спать 11 братів і так їх Бог прпняв в царство небесне, по¬ 

мерли вона уеї разом. А той двапаіїцятиії-ія своєю сувою ходить. Кому 
її не жертвував, в воду укпдав, а вона усе при йому. Ходив вія годів 
три а тою сумою, та носив. Ну теперпчки як узяв він просить Бога 
і иресьвятої Богородиці, щоб дав йому Бог смерть і йому скааапо, що 
Іди і проси своїх братів, як іе кажуть вони, так помреш, — Так він 
пішов, та став па колїиви, та проспи братів, щоб припали його до себе. 
Так вони розсунули ся і вій тоді лїг і номер; і не вмістила ся одна 
яога і стоїуь одно коліно в гору. 

Паралелі: Бтноґр. Збірник, Т. XII. Ст. 186, Ч. 180. — 
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39. Про скитника і чорта. 

Сидить скитипк у лісу у боїшім так, що як у гору глянь, так 
тільки небо видать. І там він у келійці, що Господь йому дав, спдиіь 
уже пятьдесять літ, Богу молить ця. І Бог посилає йому пищу : адгел 
приносить у троє суток иросфорку маленьку і руяочку водички# І вий¬ 
шов він із келійки, слот рить, аж поуз дверий тропочка машсївька зро¬ 

блена* Вій сам собі І дивуеть ця; що воно за знак? Штьдесять літ 
сижу, Богу молюсь І сього не було, а тепер є тропочка* Що воно та¬ 

кеє? Ну я ж його прибережу: не буду спать і узнаю, що воно 
ходить ? 

і став він коло окошна коло свого і з самого печера до утра ве 
СПИТЬ, емотрпть* І стадо сонечко СХОДИТЬ, а ВІН усе не СПИТЬ, Сіотритії. 

Коли біжить чорт тою же самою тропічною. Він як побачив, так і ви¬ 

летів; — Ах ти, нечистая сила! Чому ти поуз мою келійку зробив 
трахт? — Се, каже, я навпростець і Щоб простіше. Воно і підішле 
поуз твою келійку, — Кудиж ти біжнш? Хиба тобі мало лїса, що ти 
поуз мою келійку? - Я, каже, біжу до поміщика. Туї лт лісом за 
оцим, живе як раз поміщик бодьшшї. — Чого ж ти бігаєш до його? — 
Я бігаю на поддроку ; поддрочую його, щоб іїііі бпв лакеїв своїх, лю¬ 
дей, храВлїв своїх. — А скільки тп ходиш? — Пятняйцять лїт п уже 
хожу, да поддрочую — Я тобі не дійму віри, що ти кажеш. А як при 
десеш мені той таз, що умиваать ця той пап, так тоді пій му віри* — 
Він зараз побіг і через нкпй час і таскає отой таз* А скитник і каже: 

Стій же тут, обожди, а я зараз тобі оддам, щоб ти і одніс, де брав. 

— Сказав оте і зійшов у келію і на дні із середини поставна золоті 
слова. Виніс І каже: Однеси і постав зараз там, де брав. Він узяв 
і оттаскав. Устає пай ї каже: Подавайте таз. Йому і дають таз,-води, 
рушничок. Став він умивать ця і вндить слова золоті у тазу, па дпї. 
Як у видів, так і охолов, що ж воно? Не було і де воно узялось, от- 
такая штука ? — Умив ся, о чи протер і давай тоді давить ця па ті 
олова, як там написано* Написане було отак: Я не знаю, як вас зв)ть, 
а я сам скитник, у лісу живу, Богу молюсь, і знаю я, що ви большаії 
поміщик і ходить до вас нечистий дух і поддрочує вас* щоб ви біли 
людей своїх. Чому ви це були такі уперед, а ось уже 15 лїт, як нас 
нечиста сила поддрочує? Шзовіть ви три сьвящепшши, осьвятїть т 
свої двори і дома, так вій од вас одсахнеть ця. — Подшшв ся так иа 

* те і біжить у коміїатп і показує своїй баряцї і дітям; Слотріть, що то 
такса? 11 о дивились і вони. Тоді пап гукає на нрнкащика. Підходить 
цріткаїцшс, здраствуєть ця. Бачим, барив, требуєто ? Піди зараз 



237 

до сшіщєнникіі і арлау його і веди до нове, я його чогось хочу ров- 

питать. - Привів ітрпкащнк сьиященника, Уходить сьвященянк, здра- 

етвуеть ля. — Садіть ця, батюшка І і іає він нарад батюцщї отой тав. 
Дввіть ця, батюшка. — Давай батюшка динить ця і каже : Тут попи¬ 

сано так, що откладать Еіельзя; отклад не іде у лад. Зарає треба 
сьвятпть доми і двори, їдьте по еьвященшшт, привозьте ще двох 
сьвящешшків, — Я а уеею душею рад, бо я як роасержусь, то у мене 
серце рветь ця, так як не вискочить. 

Робить він записки і посилає зараз по сьвящеиидків, щоб сси час 
буди до ного. Віл поміщик большии, так її написав, так зразу поїш до 
його і їдуть. Поки ті люде їздили, оцей сьвященнйк заходивсь хрести 
писать по комиатаї; скільки комдат е* так піл у усякої навхрест чо¬ 

тири хрести понаписував таких, як па Йордані, тільки що невеликі. 
Приїхали оті еьвящеппнки і давай тодї осьвящать поміщику доми. 

Осьвятили доми уа, коянати і округи коїнат, і двор пройшли навхрест 
з кіпця і до кінця, і увесь його ще І округи пройшли і окропили 
і осьвятили усе. Осьвятили, сіли, винили і шжушалп. Пан і питає сьвл- 

щеиників: Що-ж вам тепер за труди? Що ви з мене возьмете, що ви 
мені осьвятили доми і двори? — Що ваша милоеть! Що даеьте. те 
и буде, — Вшгажає вія по сто рублів і дає усякому сьвящецпику, бли- 

гпдарить. Вони благодарять за деньгп. — Ну, добродію, як привезли, 

так і одвезіте-ж нас до дому, — Прпказав запрягать і одвезіть отих двох, 
а сей і так пішов, сьому недалеко. 

Ото й день пройшов. На другий день устає пан, умиваєть ця, Ногу 
молить ця. І питає він у своєї жінки ї_евоїх дітей: Ну, ось у дворі 
у їх знають, що ми донн сьвятили, а па слободі і не знатимуть, А ось 
як іадїлать : — Зараз зарізать вола хорошого па говядипу* та наварить 
борщу хорошого, та пожарить говядщш. та пирогів напекти із яблу¬ 

ками. медом понамазувать, та водки відер 50 узять, каші молочної на¬ 

варить котлів цва-тря хороших. Та зазвать усїх у двор із жінками 
і < казать їй, щоб простили, що я їх дурно бив, так вони будуть згаду¬ 

вать, поки і помруть* 

От і став вій як раз так і робить. Наготовила усього і загадали 
усім па обід до двора іти. Як заказали, так усї і увалили у двор. 

Дошки поклали ряд ігоуз ряд: чоловіки оеобоиио, жінки особо ішо, дїти 
оеобелио* Посідали усї: ось яришшціКи і раду ють їх, І хто подужай, 

гак по три стакани випив до страв, а хто не подужав, топ два випив. 
Пообідали, повставали, подякували пану, баріїпї і діткам* Привозив пап 
ізнов: Садіть ця уяять, як сиділи, — Сїлм па містах* їде пан первою 
лавою, де сидять чоловіки самі. Проходить він середькою і каже до 
того, що найбільш шкуру здоймав: — Прости, брат Василю, що я тебе 



обидпв, може і иошшраспо я тебе обидва! Той ехватавсь і каже : 

—* Бог простить! — Вік у другий ран оросить. — Бог простить! — 

І у третії теж. Тоді узялись за руки, поцілувались, І так віа від 
перво го і до нослїднього просив я рощені я і цілував ся. А тоді' і каже: 

Ну, тепер я сам вам дам по рувцї, ідо ви мене простили. І давай 
сам їх радувать. Тепер виносять мірку карбованців і вій дає усякому, 
і великому і малому, усів чисто по рублю. Подякували пана люди 
і пішли собі па міста. 

Пройшло, двоє суток. Біжить чорт тою самою тронкою поуа ту 
келійку, І добігає він до того папа до двору; добіг, коли місто осьвя- 

щено‘; він далі до другого міста, коли і там ооьвлщепо. Він округи 
оббіг, нема йому і такої екаличкп, щоб до воинат дійти: Бігав, бігав 
кругом двору і а тим вернув єн назад. Добіг до келійки та в вікно 
стук, стук, - За чим? — свитник одзнваєть ця. Ти мені удружив, 
що мені до того поміщика по можна у двор увійти, так я тобі удружу, 
що ти у своїй келійці пе будеш. Я тебе во сьвятвх поставлю не у та- 
килу як тп думав, — Сказав оте і побіг. Остав гя старик, молить ця 
Богу, Дождав воли скитник, аж келійка щось у утлих двкжбть ця, 
[ цілую ніч аж поки пішії стали, співає; усе келійка холором ходила, 

нема спокою йому ніякого; не то на молитві иельзя йому стоять, а і так 
лельап сидіть. У другую піч ще х\же; кричить; Виходь, бо келія тебе 
задавить. Пройшла і другая ніч; поступає третя, скитник боїть ця уже 
і у келійці сидіть. — Ну, що не буде, а буду уже у келійці сидіть та 
Богу молить ця. Бог мене заступить! — Наступила третя, 6є в угли 
кііікож, розсипаеть ни його келійка, — Ат каже, ти мені удружив, так 
казав я тобі, що вийдеш ти з келії! — Прождав ній з половину поли, 
дождав сьвіта і бачить, що келійка ціла, що ночю йому тільки так зда¬ 
валось, що вона розсипаеть ця, а поуз келійку як раз стовпова дорога 
стала, Ідуть проходищі, їде звогцик, біжить пошта, нема йому спокою, 

треба кидать колінку. Каната-ж нечистії сила, що не всиліть в келії, 
ось вада І кидать, бо аельзя мені тут жить! Просидів трой суток, 

усе одно; нема йому спокою день і ніч. Му, брому ту келійку, 

появо Богу волить ця: піду, да наймусь у якого поміщика за упра¬ 

вляю щог 0 або-що. 
Б роси в келійку І пішов собі дорогою, аж па зустріч той самий 

чорт чоловіком іде, здраствуєть ця. - Куди йдеш? - Дз йду так, 

де-б стать у якій набудь економії за внравляющого. — Я каже, був 
тут у поміщика, так хл о потав дуже за внравляющого, так ось я вас 
попелу. — Пожалуста, поведіть І — Проводу пємного, поки доми його 
видні будуть, а там тп дійдеш і см. — Ну і то хараіію, — Дійшли 
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воші, він і каже: — Ну, оце і доми видать, а мені яїкогда. — Ну 
благодарю, я нижу; тепер я піду і сам* 

Узяв, вернув ся, об коле су вав і туди у дать на гу доріжку, а тая 
ставок глибокий як раз над доріжкою; так він і уліз у середину із 
лошадю, а він до того на лоиіадї садів. Доходить скитник до того 
ставка, а чорт кричить: Рятуйте, потапаю! — Сей почув, що так кри¬ 

чить, та швидче до ставка бігом. 1 так пічо з себе не скидав і пряжо 
у воду* А той сидить у воді', лошадь уже затопилась, а він но шию 
у водї і кричить: - Рятуйте, їто в Бога вірує! — Добрив скитник 
до його, узяв його, пі дратував, підняв йому голову, стала вода у рот 
не лить ця, тоді давай ного виводить. Побула йому вода по шию, а то 
вже голова з води вийшла* - Ну, хорошо, молодець, що ти явне ви¬ 
зволив од нотоняеиїя. Ти мене визволив, а я тебе тепер затоплю. — 
За вдо-ж ти мене затопиш ? Я тебе визволив, а тн мене затопиш. — Ут 
за то я тебе затоплю, щоб тц панів не защищав, Я у того пана жив, 
так і так дїлав, а тенор ліиї і у двор не можна війти до того пана* 

Бот ти у лої рука попав ся, одо і віку твоєму копець. Маого тобі пан 
дав сребра і золота, що ти папа повів па такий еоліт? — Давай есіі 
дросить ця: Хоч би таєні із води вибрести : виведи мене із води, аби 
ієні не в водї смерть. - Куди-ж тн йдеш, що тутечки забрив? — }\ 

йду до сего шшщика, мені лосовітовали. *— А за чім? — Щоб стать 
за вііравляющого. — А ти развї можєіір за вправляющого ? Могу, 

каже. — Ну, пущу, каже, я тебе, бо се мій еродкшк, а йому дуже 
нуждо унравляющогоІ — Вивів ного із води і каже: -- Ну, іди до 
його, вїи тебе зараз і договорить. — При Йшли, до долили, що ари йшов. 
А той, самий вій старий чорт був, каже: — Уведіть його у юю ком- 

пату* — Увели його, повдраствував ся. Надив він його І назначив йому 
півтори тисячі жаловаия у год* Пробує він тут цілий год і за цілий 
год і один раз не перехрестивсь. У того самого пана бардшня була 
больша. 1 давай приймать його за Зятя; кажуть, що хороший управляю- 

щпй, барнн його полюбив, барпшня полюбила, так і треба приймать 
його за зятя. Убрались і пішли вінчать ця* Отаво вить ця вже на руш¬ 

ник, а він тоді і каже: — Господа, поможи миш. Як перехрестя в ся, 
так і став у болоті на кучі сам, а того й нема нічого. Г як став він 
вирачковувать ця з того болота, так троє еуток ліз, доки виліз. Як 
виліз, так тоді і сказав: — Ах, Господи, як я оце согрішив! Піду я 
тепер у свою келію Богу молить ця, чи отворвть ця вона мені, чи не 
отворнть ця? І пішов у пущу І найшов вій свою келію* Кинув ся, 
аж заперта. І вела ні дороги, нічого, як була келія, так і к. 1 як став 
він коло тієї келії Богу молить ідо і молив ся 50 год і келія не отво- 

рилась. І як стане поклоні! бптц так у його Із за шві по мірці черва 



сипалось. І у 50 годів створила ся келія і війшов він у келію і тав 
він і исімер, прнсьвятнв ся: узяли ного ангели па небеса. 

40. Два брати. 

Було собі два брати: один майстер, а другий простий. Той май¬ 
стру к, робить церкви і доми, а той не робить нічого і сидить дона, бо 
нічого не вміє; той годує дітей і жінку, а той пе ноже, бо нічого не 
вміє робить, а годи плохі. Ось жінка І каже : Бозьмп, чоловіче, сокиру, 
та йди у город: що заробиш то й заробиш. — ІДо-ж я зароблю, як я 
це вмію робить, а там нашого брата мпого. — Іди, іди, каже жіпка, 
дрова будеш рубать. Ну, узяв він сокиру і пішов. 

Вийшов на стовпову дорогу і ввійшов верстов десять, коли їде 
пай шестерною, лошадьии хорошими; добігає, гукає па кучера : Стій! 
встанови копї! Топ встановив. Одчиняє вікно пан: Здраствуй! 

каже. — Здраствуйте, пане! — Куди ідеш? питає пан. — Да іду, 
каже, у горо і, щоб заробить кусок хліба де, а то пеиш ії куска хліба. 
— А дітей у тебе богаго ? питає пан. — Та дітей у мене, каже, ше¬ 

стеро. — Пай виймає десять рублів деаег: На, іди до дому і купи на оті 
депьги хліб дітям, а не оставляй пї-павіщо; в послі прийдеш, так і од- 

роботаєш. — Куди-ж іти ? — Узнаєм, каже пай. — Уаяв вій депьги 
і пішов до дому. 

Приходить до дому, а жінка питає: — А що? Заробив, що вже 
й вернувсь? — Е пі, каже, у мене є гроші. Най мене зоотріи тай дав 
мені' грошей. Дивись, ось аж десять рублів, — О, бач! і дав же Бог! 

Спасибі иановп. — Посидів яіи днів два чп три. — Ну, іди-ж, каже 
жінка та одробяяй иановп. — Пішов вій. 

Приходить вій у город, уходить у явор до пана, а його брат 
Федор там роботає. І каже отой Федор: Давіть ця, братця! Ось іде 
мій брат Василь, а він не може і то пором махнуть, а іде з сокирою! 
— Прийшов до кочнат, вибігає лакей: Чого вам нужво? питає. — Я 
до пана на одроботок. — Ну, так сідайте та ноговориіо. Василь сідає, 
тай говорить з панові. — Де, каже, мій брат, роботає у вас, пане. — 
Який твій брат? — каже пан. — Да ото мій брат, каже Василь. — 

Я Гі не знав, каже пан. Ну, так погуляй Ваеплпй; він скоро увііїдеть. 

Майстри прийдуть снідать, то й він з майстрами увійде снідать. Пішов 
кан у свою кой пату, а Василь гуляє. 

Ось стучать, ідуть майстри у хату. Прийшла, сіли, поснідали, і Ва¬ 
силь з ними ноепїдав. І пішли майстри, а Василь оставсь па куїнп, 
жде пана, поки увійде. Тут пан уходить і питає? Який же ти майстер? 



Який я майстер? Дрова рубать умію, а більше нічого ке знаю ро¬ 

бить. Вот твій брат Федор стільки нарубав дров та трісок у дворі, 
а ти нічого іш знаєш І — Е, то так, що буде з мепе на два голи ру¬ 

бать, каже Василь. — Ну, так іди до доне у конати, то я тобі діло 
найду, каже пан. — Увійшли у коїнагн, пак ї говорить: Ну, становись 
та бий поклони і молись Богу, якого знаєш на себе і на мене! — Став 
він, молить ця і молить ця... Повходять майстре у хату обідать або 
вечерять і вія увійде, покушає да й ніде уиять на своє місто. І робив 
його брат Федор, як вій прийшов ігять день, дороботував того дожу. До¬ 
робив, пан тогдн його розщктав* Федор розплативсь з робочими, а собі, 
чи остались — чц пе остались деиьгн. І пішла вони собі. 

А Василь усе нродовжа своє діло, молить ця Богу. Помоливсь 
Василь, як пан ройинтав майстрів, ще чотири дня. Зве тоді його пан 
у свою комату. — Ну, Василь, уже я розщитав майстрів, то довольно 
вже і тобі молить ця. А Йди уже ти собі до дому. Може у тебе і діти 
голодні, і дав він йому сто рублів денег. 'Гой поклонивсь і у руку 
поділу ви в пава і пашо тая пішов собі до дому. 

Увійшов вів верстов дваиайцять од пана; по один бік дороги — 
жито, а по другий бік — пшениця; жито чоловікова під плечі, і на¬ 
ткнув він иа діда, сидить під ярняою, так як молоко білий. Він і го¬ 
ворить : — Здраветвупте, діду І — Здраствуй, Ваеилий, каже. Що-ж 
ти там робив ї — Богу моливсь у отакого то пана, за папа і ш себе. 
— Богато ж ти моливсь? — Ні, дідусю, девятеро суток, за його та 
за себе. — А що він тобі дав за те, що ти моливсь за його ? — Ото 
рублів деиег. — Ану, каже, я подивлюсь, чн сто рублів? — Він му- 
лить ця. — Нї, каже, покажи, я оддам, — Він показав. Дїд подививсь. 

Вірно, сто рублів. Вертайсь же, каже дїд, бо не ввесь ровщот ВІЯ тобі 
дав. — Ш, діду, увесь. Мені уже совісно вертать ця... Що я 
тільки девятеро суток моливсь, а вій мені сто рублів дав. — Ш, го¬ 

ворить, ие ввесь, вертайсь. І той вернуБС| до пана. 
Увндїла служабка і сейчас побігла і говорить ; — Іде Ваеилий 

Іванович. — Уходить у хату Василь, а пан і говорить: А за чим Ба¬ 
си лий Іванович ? — Да йшов я оце до дому і зо стрів діда під житом, 
а дїд і говорить, що пе ввесь розщот тобі пап оддав за твою роботу* 

— Ну на тобі, Ваеилий, ще сто рублів. — Василь узяв сто рублів, 

поклонивсь і пішов. Доходить до того міста, що й був, коли сидить той 
дід і питає: До ти був-, Василь Іванович? — Каже: У папа. — 

І дєвьгн шш дав? — Дав* — А иу скільки? — Той мулнть ця. — 
Е пі, каже, я подивлюсь! Подививсь. Ш, каже, не усі, вертайсь знову 
до пана. Він вернувсь. Приходить, здраствуєть ця. — А чого ти 

аі ягаоїглФтатй звірник, т. хт 
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вернувсь, Басилпй Іванович ? — питав пай. - Завернув, каже, непе гой 
дід упятк, що і вчора, каже, не ввесь розщот тобі иап оддав. — ІІу, 
каже, лягай спать, бо сьогодші пізно. Полягали, переночували, внспа- 
внсь, напились чаю. тоді пап сїв і написав ппоеи штук три і нІслав 
кучеря, щоб буди живо сюди судові члена. Ось і поприїздили ті су¬ 

дові члени, чоловіка з десяток. І давай вони на синій булані писать. 

Оттаколу то Василю [валову од лисую движимое і иедвпжимоб іяеліе 
і худобу і усе, що е у мене. А як кончпла, то поклалп усе під сукно. 

Тоді' посідали, поиилп чай. Потім той най заплатив усій судовий но 
сто рублів рівно усїн. Колу може і менше слідувало, так у лана ба¬ 
гато грошей. 

Тепер пап і бариня забирають сьвічі і дають і Василеви сьвічу 
і ідуть усі троє у льох, пан попереду. Дошили туди, де причілок льоху, 
а тая сундук. Пан одмикає. Бери, Василю, золото. Ні, ие вада. — 
Чого? бери! Возьия одно або друге І — Не бере. — Ну, не хоч, — 
не хочі Будемо виходить. Тоді ми йшли у перед, а тепер ти, Василий, 
іди у перед. Будеш нас проводить. Ідуть вони од Василя шагів за нить 
а заду, не наближають ця. Як Василь вийшов з льоха, так двері льохи 
зараз зачинились і землею засилались і заросли зелеиою травою. 

Уходить Василий у коянату і питає його служабка: Що-ж, Ва- 

скяиіі, де лана? — Еге, пана уже іі не буде, бо вже й те кісто за¬ 

росло веленою травою. — О, ие може буть! кажуть служабки. — А хо¬ 
дім туди, подивимось. — Пішли, подивились, аж там тільки трава зе¬ 

лена, де був той льох. 

Тепер давай посилать письма, де є родина пайова, так щоб при¬ 
їздили. Приїхали усі і давай поминать пана і пашо. Одпоминали суток 
за трн і почали радитись: Кому воно буде оце імені*? — Той каже: 

мені, — а иш каже: ясні. Коли сидить один, па стіл руки залежне, 
а буяага лід сукном і шелестить. Всип узяли і давлять це. Що оце 
такоб? — А той і каже: Слухайте, господа, я буду читать. Отакої-то 
Губернії, отакого то уїзду, отакої-то волостп і села, Василий Іванович 
йолу час движимо і недвижиное іяущество. — Тепер, говорить, падо 
письмо лисать у во-таку Губернію, у во-такий уїзд, у но-таку волость 
і село, до отого чоловіка, — Ні, говорить, ие лада, я тут! — А це 
ти, тон самий, що тобі один сапо V — А топ самий, що мені однисапо, 

каже, — Ну, прощай браті Та запрягають копі, та з двору, аж це по- 
товплять ця; так вбрались із двора. 

А Василь тоді сідав та пише письмо до жінки, щоб приїзжала 
і дітей забирала, та з дітьми і приїхала. А у його дома бачте нічого 
і нема, окропи жінки та дітей. 
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Приїхала жінка та діти. — Ну, тепер, говорить Василь жінці: 
Іскидаіі спідницю і надівай щдатьтя, бо тепер ти уже бариня, а не 
мужичка! — Живуть вони і проживають годів три І дїтп ростуть, 
ї вони обід поставляють но тому пайова і тїгшї, кожен год і обід стоїть 
по тисячі рублів, 1 живуть вони на том осауванїї, хліб жують і посто¬ 
лом добро возять. 

41. Мудра жінка. 

Був собі парень, та ледачий і сирота від кругом, пі батька, ні 
патери, иї роду ніякого; і яапїмавть ця і году нігде не вибуде. І уже 
йому тепер годів 25. І уйшов вій у лїе і ходить собі по лісу* І вий¬ 
шов він із лісу, п під лісом провальля бодьшії. Як узяв віл по про- 

вальляя ходить і найшов він сундуків дванаіїцять, як комори стоять 
у провальлз і не позамикані воип. Вів подибнв ся од пер в ого до но* 

слідчого усї 12. І у усїх дшьгя однакові, гривни, лобаня, да пятаки. 
Иосмотрів він па ті депьгв на ус! і узяв собі трн пятаки, завязав собі 
у ганчірочку і укинув у ішуху* Виходить назад із того провальля, мі¬ 
сто хорошеє, можна і возами обертать ця. Вийшов із провальля І пі¬ 

шов навпростець полем і йшов міста верстов пить. І вийшов па стов¬ 

пову дорогу, тут могияочка маленька; він ліг на могилці і лежить. Ле¬ 
жав, лежав довго не довго, устав, посмотрів, йдуть чумаки. — Слава 
Богу йдуть чумаки, може везуть рибки, так я куплю собі та попоїм. — 
Лїг, дожндаеть ця, коли під’їзжають ноблпще. Він тоді встав, пере¬ 
стрів їх, підходить, здраствуєть ця: Здравствуйте, чумаки! — Здра- 

пвуй земляк! — Що ви везете, господа чумаки? — Ми веземо латай. 
— Продайте його, господа, мені, я куплю ного у вас увесь. — Вони 
оьіішть ця. — На що тобі він, тобі жменю або дві: да у тебе денег 
нема, те*ж голий! — Ш, господа, не скалитесь, а говоріть ціну, я ку¬ 

плю увесь. Хоч угодно на вагу, будемо вижить, скільки пудів буде ла¬ 
дану, стільки і денег; чи вгодио оттак, не вадо І важить, а повиси¬ 

пайте мені ладан, а у вози но насипаєте денег ї поушнуровуйте і їдьте 
собі. 

Воєн руки прибили, не важили. — Господи поможи! і дав зав¬ 
датку три дятакп. - Кудв-ж, кажуть, нам ладан везти, чи далеко? - 

Сюди, каже, де я отого, тут і звертайте на мопшчку, Заїздять, давай 
перевертать ладан до купи, щоб не розгортав ся далеко. — Попере¬ 

вертали усі вози, лопатами у гору вже подкидають, зробили могилу 
з ладану божьшу. — Ну. запрягайте-ж, теперичка, господа, воли, пої¬ 
демо за платою.^ Воші позапрягали, від попереду пішов, а вони за 
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ніш. Привів до того міста і каже; Ну, тепер десять волів нехай за 
мною їдуть, а ті в впряжіть, да насїть, бо не повернемось усі, тісно 
буде. — Привів туди, вози позатягували: Ну, тепер набирайте, хоч ко¬ 
робками, хоч шпатами. їі коробками та лопатами понабирали, у вовн 
понакладали, но ушнуровували і виїхали. Тоді' удять запрягли десять 
возів і ті там, як і перші, понабирали, понасипали, виїхали. Із дервого 
до нослїдного понабирали і виїхали на стовпову дорогу ио-уа ладан, 
по-уз його і забрали девьгп з трех сундуків на 53 вози. — Чи є 
у вас, господа, огонь? - 6, кажуть. — Ну, викрешіть і підкладайте 
під три утла огонь із віхтями. — Вона ніддожили і закурив ладан 
тогди тихо так, що і Господит як тихо* Ровпращалнсь і поїхали собі, 
а він зостав ся* Ходить кругом ладану я тією лопатою, що випросив 
у чумаків і підкидає у гору, що котить ся у низ. Закурив ся ладан 
сильно і стовпом до самих небес пішов, Господь на небесах і каже 
сьвятому Петрова: Петре! Хтось до дає хвалу пускає; іеиуетись і спи¬ 

тай, що вій хоче із нас за хвалу свою. Спустив ся Петро, прихо¬ 

дить до мого. — Здраствуй, говорить. — Здраствуите. — Що, госпо¬ 

дня, каже, хвалу пускаєш з ладану ? —Пускаю, каже. — Що-ж ти хо¬ 
чеш з Господа за свою хвалу? — Я це хочу в Господа пї деяег, вї 
богатства, а як мені уже 60 літ, да мене вошп їдять і я усе тягаюсь 
без пристановища, так я хочу, щоб Господь мені жену дав і щоб непе 
почитала за хазяїна, а її почитав за хазяйку, а бодьше ашиї нічого не 

• нуждо! — Петро вислухав, зняв ся, полетів на небеса, приходить до 
Господа. — А що, питає Господь, чи ти справив ся ? — Справив ся, 
каже. — Чого ж він з мене хоче? — Він тільки і хоче, щоб ви йому 
таку жену дали, щоб його за хазяїна почитала, а він її за хазяйку. — 

Ну, тепер, каже Господь, спускай ся упять, бери його за руку і веди 
у Красную Слободу; і як уведеш у слободу, так там третій ддор од 
краю по праву руку, там дїд і баба і дівка, дочка їх, ото йому і же па. 
— Спустивсь Петро, приходить до його, адравстнуеть ц& Ладан уже 
коцчаєть ця, уже перетлів* — Підем, каже, Господь прислав мене, 

щоб я вас одвів і показав вам, де буде ваша жеиа! — Ну, підем! 
Узяли і пішли. Уходять у Красну Слободу, минули два двори, у третій 
ідуть примо. Вийшли у хату, сидить дїд і баба. Здрастуйте, діду! — 

Здраствуйте, господа земляки; відкіля ви ? — Віттїдя і вітті ля* — За 
чим вп до мене добились? — Нам люде посовітували, ідо вам пало ро¬ 
бочого, так ось ав і прийшли. — Се дуже великий* він може дорогий? 

— Нї, що дасьто, то він і возьме; вій. каже, ие дорогий* — Догово¬ 

рили ся за цїну, а ев. Петро і каже: Ну. тепер прощавайте. Ти оспі¬ 
вай ся і роби у діда, а я піду домой. — Вийшов тон чоловік за св* 
Петром за ворота, пшіроважає. — А що, хороша жона тобі буде, ти 
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видав ? — Видав, каже, хороша. Так чц буде нона моєю жоною ? — 
А як уже Бог нарік, так і буде. Не больше, як місяць прослужиш 
і буде вона твоєю женою. — І пішов, а той оставсь і давай роботать 
у дїда; і робить добре і влюбив його дід кріпко за його роботу; 

спільно не було у його робітників, а такого не було, як оцей Гріш а, 
— Йому імена Гроша, і побув неділь три. Дїд і каже бабі: Приймім, 

бабо, Гршну за зятя; робота у ното гарна, я Його люблю. ~ ї я його 
люблю, каже баба, а опитаймось у дочки, чи любить ¥ — А що, Слано, 
любиш ти роботника Грнцька? — Про мене, як ви любите, то і я 
люблю, — А піди до Грицька, гукни, — Пішла вона, гукнула: А ідіть, 
Грицько, батько кличе. — Уїодпть вія у хату. — А що, еииок Гри- 

горшг, чи любиш та пашу дочку, бери її за жену. Як ви любите, 
каже, так і я согласец. — Ну, вони зараз сьнящеинцка договорила ; 

неділі дождали, обвінчали і еватьбу давай гулять. Одгуляля сватьбу, 
живуть собі хорошо. Хазяїпують. Пішли до папи на панщину жінки, 
жінок сто, чи Іі більше. Не має над Оляною удатної і кращої жешцкіш. 
Пан оставляє її собі; ті пішли доюіі, а її оставляє. — Що ти, со- 

гласна зо мною жить? — Як я буду з вами жить? У жене єсть муж, 

пане. У мене муж законний, не можу я закону ламать, А з вами я не 
хочу жити ніякі — Однустпв він її демон, а нісшій но бабу, по ноло- 

шебиицю. Привезли бабу вошу. Він і питає: Як би мені з такою жон- 

щнпою жить? У її є жуж, так вона не хоче зо мною жить, — А по¬ 
шліть його за півтораста верст до моря, щоб він вам води ирннїс у ка¬ 
ламарчик, Він ніде за водою, а там зьвір його і з’їсть. От ви і будете 
жпть з його жоною. - Одвезли бабу назад, призиває Гршну до себе 
най. — Ну, говорить, от тобі цари лошадей і кучер і от тобі кала¬ 

марчик, ноїжай до такого то моря і побери вода і привези меиї, я на- 

пюеь. — Пішов докой, узяв каламарчик. — А що пан приноручнв ? — 
Казав, щоб до Чорного моря ішов і привіз Йому води у каламарчик. 
— Е, се він хоче, щоб тебе зьвір із’їв. Ти не бійсь, яьвір тебе не 
з'їсть. Ось тобі клубочок на, не доїзди до вьніря верстов три, зьвір 
там буде, як хмара; та яустн клубочок, він котити шеть ця, а ти іди, 

зьвір тебе не займе, ас бій ся. Як я приказую, щоб ти так і дїлав. 

Завір тобі доріжку пропустить і ти підеш по-уз зьвіря і руками обома 
торкатимеш ся, а та іди і проминеш ти зьвір увесь оцей і буде тогдн 
бігти лютий зьвір і огонь із рота пашіть у його, а прибіжить до тебе, 
поклонінь ця і ти сідав на ного і повезе він тебе у море і набереш ти 
води і вивезе віл тодї тебе за зьвір за увесь, і тоді ти встань, покло¬ 

нись йому, а вій тобі, зьвір побіжить, а ги сідай тодї на підводу і їдь 
доиоґї і оддавай йому каламарчик, — Поїхав він до моря, узяв клу¬ 
бочок,., (повторене) сїда па підводу і поїхав домен. Привозить до пана. 



дав каламарчик. Справив ся 1 Ну, бл&годарю, молодець. Поїхав до 
дону, здраствувть ця. Ну, що тобі було? — Так як ти казала, так 
і було само! — Посилає ран упить по водошебліщю і привозять упять 
до наші. Що ти, бабо, говорила, що з того моря ш* вертають ця, а вій 
вернувсь» — Б, квасе, то вік такий, що його і иьвір не бере. — Ну 
так бн другим способом, його кончпть, От тобі сто рублів, а ще дам 
сто рублів, тілько би кончптьі — Копчим, пане, каже баба- — Ну, 

яким же способом? — Приганяйте кобилиць завтра і дійте молоко 
і зливайте у один казав, у болшиіі, відер щоб 20 позливали молока : 
і тоді на кабицю поставимо і щоби водо загрілось у ключі і тоді його 
призвете; і як сам не захоче стрибать, так ви Його по неводи вкиньте, 
так він розпдЯветь ця на волоко, ие буде і коеточкп. — Іїоутру лри- 

каз от пана, щоб кобилиці були доіоіі у аагбв і усі чоловіки і уеї 
жінки. Доять, когора ие стоїть, знизую гь чоловіки, ложа доять і ССИ- 

цають молоко у один казав. Надоїли казан повен молока, відер 20, і па 
кабицю поставили. Тоді кобили це, запяв пастух, догнав пасти, а воло- 

шебішця та гріє молоко. Бот скоро буде кипіть, послали по його шість 
чоловіка людей. Не схоче Іти, возьміть його силою, Ідуть по Його, 

а жеиа і каже: Ідуть но твою душу; оце. гріють молоко для тебе, 
щоб ти роеилпвсь; а то пе бій ея. стрибай сам, викупай ся, і дякуй 
пана, що ви мене одмолодили, Ідуть шість чоловіки, кажуть; Пап 
требу в, — Одівсь вів і пішов. Приходить до кабицї, те молоко в ключі 
грає вже і пан там стоїть, — Ну, що ти, Гриша, согласен стрибать 
сан, чи силою тебе кидать ? — Благодарю, пане, а сам ускочу. — Иу 
розбирай ся, скакай! — Він розібравсь, ускочив у той казни. Уяуріїе 
головою у молоко ї руками обмпваєть ця, — Благодарю, пане, що ви 
меде одмолодили вашим молоком, Се яепї подавив. — І визішшть ця, 
викупу еть ця. Чи вилазить, чи ще? — Бік і виліз: то був гарніш, а то 
ще став .іучший* т яблочко; подякував і пішов собі домоіі. Пан ста¬ 

рші і нехороший. На завтрішпий день, 'щоб упять були кобилиці доной; 

уеї жепицшп і чоловіки. Доїть упять будем 1 Пригнали иа другий день 
кобилиць ї упять надоїли назад молока і постави;!н иа ту кабицю і да¬ 

вай гріть ще молоко. І загріли те молоко у ключ. — Ну, дай і я од- 

молодїю, як Гриша, і я така буду я його жеиою жить. — Розібравсь 
пай, стрибнув у той казан і тільки бачили, як стрибав, а більше його 
не бачили і косточки ве найшли у казані» І оставсь топ з своєю же¬ 

иою і живуть, хлїб жують і постолом добро возять, 

Паралелі': Се оповідане йор, а дуже нерозвитим, надрукованим 
в Етпоґр. Збірнику, т, ІІІІ,, ст. 175, ч. 353. — За те роботи, які 
завдав пав мужиковії, далеко лише представлені там же, ст, Ні і—175, 
ч, 347 - 352. 
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42. Собака вірнїйша від зкінки. 

Іде чоловік дорогою понад стінкам і бачить, що жене вовк чорта, 
от-от нагопяе; а чорт увидїв, да до чоловіка иоблнже та під ноги 
йояу; чоловік давай тюкать на вовка, вовк злякав ся і побіг. Чорт 
тоді і каже до чоловіка : Спасибі тобі, що ти шеие од смертн од- 
бдигав. Ось я тобі дарую мішок грошин і як прийдеш тп під оцю 
грушку, що під станкам стоїть, я тобі і принесу мішок гроший, тілько 
приходь із тин, що у тебе нанвіршйше. — Він прийшов до дому, ду¬ 

мав, думав, що у мене є дамвір&їяікого, як жінка. Уаяід вони два 
мішки; каже; Пересиплемось, тай будем у двох нести ! — Тая пішли. 

Прийшлі від ту грушку і посідали: Оце еюда, каже, він гроші при¬ 
несе. — Сндїлн вони, до в го - п в -до в г о, — Положи, каже жінка, мені го- 
лову на коліна, так я пошукаю, може ношу найду де у голові. — Нін 
і положив, а вона давай довбать ця, поки ній і заснув міцно. Коли 
иесе чорт мішок гроший; приніс і кинув: — У, як я утомив ся, який 
важкий. Каже чорт иа жінку: Що ноио таке за чоловік ? — Се, каже, 
мій чоловік! — Так вц бідні, голі? — Ми бідпі, голі, по сусідах хо¬ 

лів, нема свого нічого. — Чорт приніс грошей чоловіком; жінка і не 
зна, що то чорт. Він і каже: Я богатий, у мене се ребра, золота, усього 
богато. Се я приніс плату твому чоловікове, що він мене од смертн од- 
бласав: вовк мене би в’їв. Та воаьмл його да заріж і будеш мені за 
жінку; я возі,му тебе у комнатн у свої і будем жить і ти не знатимеш 
У ч*и і ходить, що їсти і пить. — Чия я його заріжу, як нічия. — 
Він кнаймак віж, здоровий такий і дав їй у руки: вона бере за ко- 

колодку і похилилась уже до горла до чоловікового. Чорт тоді як 
стукне його під бік йогою, вій і кинув ся і довить ця, що жінка ніж 
держить у руцї. Тоді' чорт і каже: — Ти мене од смертн од блага в, 
а я тебе одблагав, отой жінка тебе'зарізада. А як би ти іфіиїїион із 
своєю собачкою, то ти .стін би, а собачка гав-гав: ти би встав 
і гроші узяв а тепер ти мені' оцей мішок піддай, я піду собі. — Ска¬ 

зав оце, гроші узяв і пішов собі, а той остав ся без гроший. 

Паралелі: Гринчеико, Зтпогр. Матеріали. Т. II., Ст. 02 — 68. - 
Драгомаиовь, Малор, пар. предапія. Ст. 50. Ч 84. — Рудчеико, Южиор. 
нар. сказки. Т. І. Ч. 40. — Вузігоп, Нізіогус гхутзкіе. Ч. ІЗ, — 
Оезіегіеу, Сезіа Рота пошт, Ч. 124. 

43. Гріх робити проти сьвята. 

Дівка одинока ткала плахти. Проти Різдва дотикала. Вже люде 
повечеряли, а вона дотикає, коли-б доткать. А приходить до неї не- 



248 

чистий дух дівкою, подругою. — ІЦо ти, каже, дотикай, да і виброди, 
їдоб не стояла* Давай, я тобі переміню, я шзндче, може ти утомилась, 

я сяду ткать. — Та встала, а дух сїв ткать і вивихнув човнок до 
долу; домашня дівка каже, я по диму; а вона каже; я; кинули ся обі 
туда, там ва цівку, нога в шерсті; подала їй, давай воші ткать; до¬ 
ткала, варстат викидали, прибрали а хата, винесла із хати. У тебе, 

каже, нічого І повечерять, так я тобі принесу, — Побігла вона т ве¬ 
черею і приносить. Та взяла, перехрестиш двері, вікно і полізла іш 
гіечку 8 куточок, сіла і сидить. Прибігав, довгій не-довго біжить та 
і несе вечерю- До дверей, коли заперті. Гука: Одчини! коли не чуть. 
Вона до окошка, коли хрест, до другого і до всіх вікон, коли па всіх 
вікнах хрест, не пуски, не можна ввійти. Вона тогдн на оселю пота¬ 
скала. Вона притаскала ті оселю того мертвого чоловіка, що вона при¬ 
несла її годувать. Взяла і кинула чоловіка у трубу. І той чоловік у тій 
трубі завис на хресті (на паливах). Як він завис, тут і півні заспівали; 

він убрав ся, а дівка на печи сидить, Вже люди із церкви поприхо¬ 

дили і пообідали, а вона все сидіть у куточку. Коли почула, що дівки 
співають, ходять, балакають, тогдн вона встала, пішла на огород, про¬ 

ходила ся, холодно, в хаті треба протопить. Там токянва чи було, 

чи пе було, чи вона принесла, чп нї, треба було трубу отти- 

кать. Пішла у сінці, трубу оттнкать, коли гляне у гору, аж тая ви¬ 

сить чоловік неживий. Як побачила, так злякалась, аж упала. Там по¬ 
лежала, влізла в хату, там собі і сидить. Прийшла сусіда, питає ся, чп 
жива, чи здорова, а попа уже така, що промовить, що ні. І вона роз¬ 

казала, що у вереї чоловік убитий висить. Та позвала ще душ дві, три; 
повходили ті, вптащплн чоловіка з верха. Чоловіку вробили труну і по¬ 

ховали, а дівка троє суток пожила і померла. 

Паралелі: Отеє оповідане засноване на віруданю, що проти сьвята 
і в певні дні гріх робити. Найчастіше наглядають за тим, аби люди 
не робили: Сьв. Микола (Етлоґр. Збірник. Т. ХП. От. 162—163. Ч. 
163—164.), сьв. Пятинця (Етн. Збірник. Т. XII, Ст. 176 -180. Ч, 176) 
сьв. Неділя. Тут еновияе сю ролю чорт лише через бадаиуцтно. 

44. Вовк у мішку і лисиця. 

Вув чоловік собі бідний і молотив на хуторі у багача вер¬ 

стов за десять од села. Іде він у неділю домои, аж годять охотнпкп 
вовка. Добігає вовк до Чоловіка: Здраствуй, чоловічої А заховай мене 
ьоловіче; охотншш мене убють! Я тобі, каже, у великій пригоді стану. 



— „Куди-ж я тебе заховаю?" - ЯУ тебе вішок. А як охотивки будуть 
латать, чи не бачив вовка, так кажи, вов оттуди побіг". — Чоловік 
увяв здоровий мішок і держить; повк уліз у мішок. Добігають охотиикя, 
кажуть: „Не бачили вовка?" — Чоловік каже: „Він ои-туди побіг, иа 
подол!" — Вовк питав: — „Чоловіче, чи далеко охотиики?" — А вій 
каже: „Почти ие видно". — Випускай же мене * мішка. — Узяв і ви¬ 

пустив його із мішка. 
Ось ідуть вони собі дорогою — вовк і чоловік. Йшов довго не 

довго з сим чоловіком вовк, а чоловік і каже: „У якій же то мені при¬ 

годі' стапелі? — „Ти", - каже, — „чоловік медквй, по богачах ро¬ 

биш, так я тебе розірву". — „Чи так, — і так! Ходім дорогою, кого 
зустрінем, як нас розсудить, так і буде". — Ідуть дорогою, зоотріча- 

ють кобилу. Здорова коняка, така коняка, — тільки шкура та кістки; 
здраетвують ця. Чоловік і каже: Розсуди нас з оцим вовком. Я його 
од емертн одблагав; вій мені казав, у великій пригоді буде, а він 
мене хоче тепер розірвать!" - Кобила каже : — „Я, як була у мого ха¬ 

зяїна молодого, давали за мене йому нять сот рублів, — він мене не 
продав, що я була добра. А тепер, каже, як доткву ся до його воріт, 
так мене внгонюють лозииньо* із села. Так тобі, чоловіче, і треба, 

хай, каже, розірве вовк". І с тим кобпла пішла дорогою. 
Вони йдуть собі. Чоловік і каже: — „Кого зустрінемо, то як 

розсудить, що мене рвать, так мене і рвать!" — Ідуть. Зустрічають — 
біжить лисиця. Добігає, здраствуеть ця. Чоловік і каже: „Розсуди нас, 

лисичко, з оцим вовко". Я його од смертд одблагав, а вів мене розір¬ 
вать хоче!" — „Куди ж ти його, чоловіче, ховав?" — „У мішок". — 

„Я“, каже, „не пойму, щоб він був у оцім мішку: такий вій вдоровий! 
— А вовк каже: — „Ні, був у мішку, був. — „Ні", каже лисичка. 

„Я ие пойму, а влізь у вішок, — я вас розсужу". — „А держи", — 

каже чоловік, — „мішок". Лисичка держить, а вовк лізе у мішок. 
Уліз у мішок. — „Возьаи", — каже — лшГиця. — „завяжи його, чо¬ 
ловіче!" — Узяв, завязав, а вона тоді і каже: „Що у тебе, чоловіче? 

Здаєть ця — ціп? А як ти молотиш спій, — молоти, чоловіче, його 
у мішку! — „Давай чоловік його молотить; вовк стрІбає в вішку, а ли¬ 

сичка приказував : „Лучне бий, чоловіче, щоб зиав, як тебе рвать!" — 

Вовк стрібав, а то лежить, ае двигавть ця: у колотив піп його. „А 
як", — каже лисичка, — „ви соломку, чоловіче, забиваєте, так І його 
забий!" — Той чоловік як замахне цій, а лисичка-еестричка не далеко 
стоїть, а він як замахпув ся, та лисичку по голові, тай убив її; вона 
її хвіст одкинула. Лисички жалко тому чоловіку: не хотя вій 
убив її. * 

втнографічліій згасите, т. XIV. 32 
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Паралелі: Отеє оповідане в зміненій формі звісне під назвою — 
„Так сьвіт платить", нередруковуєть ея в нас часто у шкільне* чи¬ 
танках» ііоходжеиє його давне. Пор. Оезіеііеу, Оезіа Котапо- 
шш. От» 572—574 і 741. 1І. 174. — Наїт, ОгіесЬізеЬе шкі аІЬапе- 
зізсЬе ИагсЬеп. Т. II. От, 95—97» — Баїки-вщбшіщй* Коломия, 1888, 
От» 36—38, — 

45. Бочка з червінцями. 

Йшло два бурлаки на заробітки. Довго не довго вони йшли, аж 
стінки стоять і ровами позакопувані. Бони звернули і полягали над тим 
ровом. Повставали, аж один з їх і бачить — колїватпна у землі і чер¬ 

воній щось, Росшпали, коли бочонок мідний, чорновий, а посеред бо¬ 

чонка дірочка і видно — червінці. Хотіли виколупать, таї: і ножиком 
і руками не витягнуть. Узять того бочонка — не возьмуть ; усьо равно, 

ідо камень — не зрушать із міста. Водились, водились од обіда, аж до 
самого вечеря; у їх рубахп аж мокрі. Обрали його хнрашо, так що но- 
повішу вже видать, а а міста не рушать. — пІїолпоя, каже, „із ним 
водить ця! Підем у слободу 

Пішли у слободу і упросились ночувать у вдівця, а він і пяпиця 
ще. І стали вони у його ночувать і стали казать про те ціло: „Яку 
ми яайду найшли, хазяїн і Да, мабуть, не нам вона судилась. Тик оце 
вам нредявляея: може возьяемо, так буде вам і нама. — „Я, каже, 

де піду за тими червінцями. Ви отой бочонок, що ип водились, поба¬ 
чите у моїй хаті". Переночували, поуставали І стали Богу молить ця. 
І став хазяїн класти поклони і як ударив раз лобом об землю, земля 
провалилась, а там — бочонок. —■ пОце він і є, тон самий; оце їй 
ножем коло дірочки пописали як, аж копець ножа поза колу пили". — 

„Ну, тепер, господа, оддихайте; я захожусь — обід наварю, хліба на¬ 
печу, та вам па дорогу дам, тоді і підете". — Бонн і стали ждать 
і вийшли із хати. 

Хазяїн тодї став хліб качать; росолестав та туди пригорщ чер¬ 
вінців у той хліб і положив, да знов із діжі узяв, да і положив з верху 
катом. Тоді у ітечку поважав хліб і як хліб випік ся, вибрав хліб 
і каже: — „Ну, тепер, господа, садіть ця обідать, а тодї і в Богом 
ідіть, куди вам наш". — Сіли, пообідали, побдагодарилл хавяїновн за 
обід; дає він тоді їм но хлібу. Вони узяли, цоблаголарпи, положили 
собі у котомки і пішла собі. 

Ось ідуть вони і кажуть: „Здоровий хліб, да не випік ея; він 
глевкий, що не можна його і їсти"» — Виходять із слободи — шинок; 
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воші іі пінив у шинок. Винимають хліб і кажуть: -- „Насип нав ио 
восьму сцд на тон хліб*. — Д трахтпрщик узяв отой хліб, поламав і ка¬ 
же : „То такий хліб, що ніхто його не їсти яе; хиба свині ного у по¬ 

мийниці аі'дять. Коли хоште, но половипчику усиплю, а більше не дам". 
Воші зглянулись да й кажуть: „Сипте", кажуть, по половипчику. Нам 
на що той хліб? Ми його їсти не будем, бо він глевкий". — Усинав; 
ВОНИ ВШІИЛВ і пішли собі. 

Приходить тепер тон хазяїн у шинок і каже: „Насип мені вось- 

мушку, бо утомив ся: борщ варив, — кашу, і хлїб вік". *— А трахтир- 

щик і каже: „Може ти такий хлїб пік, як оце у непе. Купи, коли хо¬ 
чеш, у мене оці два хліба*. — Вій подавив ся і бачить, що його хлїб. 
! каже: — „По чому тобі дать за той хлїб?" — „А дай мені за ного 
по пить копійок: вій хоч і здоровий, та глевкий*. — Виняя вій і дав 
позу по иять копійок. Таї ще було няшіх чоловіка я иять у шийку. 
Узяв він тоді і ровлаяув хлїб і каже: „Дивись, що се таке?" — Той 
каже: „Давай назад!" — „Ні", каже, то я тебе купив; се ие твоє 
щасте, а моє". — І ті люде подивились: „Ось щасте! А не умів чо¬ 
ловік поховать, хоч і у руках були гроші". 

Отой иянпця прийшов до дому тай поховав оті гроші, та тоді 
и ходив годів десяток у шинок, поки коичив із барильця оті червінці, 
і сам вїи нив і людей напував; а як коичив червінці з того бочонка, 
то і сам юаер. 

Паралелі; Се оповідане, трохи змінене, знане в иас під назвою 
„Бог знає, чиї чоловіка карати має", передруковуєте ся теж по шкільних 
читанках. Порі ви. також: Етноґр. Збірник. Т. ХІТІ. Ст. 115—117. — 
ВЬеокЬ Руспнаїь па обжинки. Т. II. Ст. 332—337. — Оезіегіеу, Се- 
зіа Котапогшп. От, 442—444 і 729—730, Ч, Ю9. — 

46. Про розбійника Прокопа. 

Був собі чоловік та жінка і був у їх один синок Прокоп. І вони 
його балували, попи їм утішались. І літ йому стало 12 І став він у си¬ 
лах. Став бігать но удици, то тому, то тому руку, чи і голову иеребє. 
Другий буває поправить руку, ногу, а другий буває, що і калікою 
етапе. 1 стало йому літ уже з пятиайцять І ходить він гулять і бе усіх 
хлопців і дівчат І піхто його не подужає. Давай жалувать ця иа його 
батька у волость, що він свого Прокопа розпустив так, що вів мого 
хлопця, чи мою дівчину обидив. Призвали старика у волость. Що ти 
так свого Прокопа ровпустив, що скоро ваших усіх дітей покатує, каліками 
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поробить, — Господа, не жалуйтесь на па мене, я за його тепер нриіь 

мусь, я його так ироучу, іцо він не буде больше дїлать так. — Приходить 

'він домой із волоста: Піди бабо, да воаьш оранянк короткий, от там 

ца кілочку у коморі висить, да як він прийде домой, так па крючок 

двері бери, так я возьму його за чуба, бо ти не вдержиш, а ти будеш 
його бить, а як утомиш ся, оддіхпеш і упять будеш бить. Треба його 
повчить, щоб він чужих дітей де бив. — Приготовили вони орапник* — 

Ось, каже баба, уже іде! — Віїшов у хату, устала баба, на крючок 

двері узяла, дїд узяв зд чуба, баба за ораішик, да давай його бить, — 

Ось тобі, с. син, за те, щоб ти чужих дітей пе бив. Ми тобі приказу¬ 

вали, що не займай чужих дітей, а ти нас пе слухаєш, беш, та викру¬ 

чуєш їм руки, ноги. — Поки били, поки його дошкулили* — Хиба так 

бшть ця, як ви бвте мене! Отак бють ця ! — Та як ударить батька 

у груди кулаком, так він так і полетів і кричить : ~ Рятуйте ! рятуй¬ 

те 1 — Ось я тебе, каже, порятую! —* Ухватив макетів, батька добив, 

тоді узяв і матір убив, — А що, каже, навчились! — Тоді вийшов 

і стовповою дорогою пішов собі: ніхто пе знає, що він убнв батька та 

матір. І йшов він чи троє еуток, чи четверо, триста верет увійшов* 

І найшов він вила, а од тих вид у три города дорога; і увдв він, ви¬ 

копав собі землянку і еїв у тій землянці і зробив собі кіГюк дубовий 

добрий І свинцем голову облив І ГВОЗДЯМ набив в округи* Зробив ніж 

аршин крамарський леза длйїїп, а колодочки другий аршин. Як узяв 

сидіть у тій землянці і люде ідуть з трьох городів, із города у город* 

І він у землянці сидить і людей бє; рідко хто вирпваєть ця. а то віц 

хоч і убє, хоч заріже. І посидів він там сім год і за сім год убив сім 
сот душ людей. Був чоловік десь заблудящдш, був він на морі, а кора б 

розбитий і увесь мир потопав ся, а він на деревині остав ся: і вине¬ 

сла його хвиля у чуже царство І І Ьі не ївши і не нивши, тілько у його 

що дух зводить ця; і не зна він, у якім він царстві. Як винесла його 

вода на сухе, являють ця ід йому лукавий. — Здраствуй! Здра- 

ствуй ! — Де чи єсть? — Коло моря, каже. — Звісно, що коло моря, 

та у якому ти царстві? — ЇТ, каже, не знаю, у якому царстві. — А 

я знаю* Ти од дому далеко, ти і за три годи не дійдеш і пе втрапиш* 

А ти мені подаруй те, що ти дома не знаєш, то я тебе покріплю і за 
три часа до дому приставлю! Він додумав, що хоч я і давно із дому, 

голів І7 чи І8, так уееж я знаю, що у мене дома єсть. Оейчае бу- 

магу найшов, перо; він грамотний, зараз і підписав, що дарую, що я 

не знаю дома. Розписав ся, тогди лукавий дав йому румку водкп: — 

Пай, каже, не бій ся ! — Вів випив, закусив. — Ну, тепер садись па 

мене, держись; буду приставлять тебе домов; — Сїв він на його і по¬ 

таскав він його, тільки пил ехватнв ся. Приніс його у слободу: - 
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Оце не й тебе цояїс, ступай тепер, каже. - Узяв він* пішов слободою* 
уходить у свій двір, адраствуеть ця — Слава Богу, прийшов, яп тебе 
за мертвого щитаєм ! — Жінка жива, єни в жонатая. Сусіди почули, 
приходять, здраствують ця, чоломкають ця. І найшла повна хата на- 

рол а. Стоїть красивий, здоровий парень таїі не чолом кат» ця. Віп і питав 
жінки: — Чий він, той парень, що до мене пе чоломкаєть ця? — 

А син же ваш. Вія твій! Хиба ти не знаєш? — Росказала вопа йому. 
Вій тоді почухав голову і мовчить собі. Розішлись люде по домах, тоді 
той парень і сказав матері: Печи, мамо, паляницю, я од вас піду душу 
свою визволять, бо батько оддав мою душу нечистому. — Куди ти 
підеш ? Чого ти підеш ? Стала плакать. Куди не піду, а піду, 
а тут мені не сидня. — Мати попекли, узяв у торбинку, нопрящав ся 
і пішов. Вийшов собі на стовповую дорогу і пішов стовповою дорогою; 

ішов еуток четверо, чи иятеро і доходить ДО ТИЇ вид, до Прокопів. 
Прокопіи іде ш* його з кійком, а він на колїика упав і став просить 
ця: Прокоп Іванович, не бий мене, жалуй і милуй, бо я без душі! — 

Як же тн знаєш мене, що я Проший Іванович? Каже: Я знаю, що 
вп Прокопі! Іванович* — Ну як гн мок іаш угадав і по батюшку, так 
ступай, визволяй свою душу, а як повериеш ея, віттілн ітп меш, то тоді 
убю! — Тоді', каже, і убийте, — Він його і пропустив. Пішов той па¬ 
рень. Дійшов до моря. Стоять кошіати коло моря. Уходить у коїнати, 
здраствуєть ця* — А здраствуіі е. сип подарувчик. — Щ, каже, моя 
душа не внпші. Бери батькову душу, а не мою, Отдай мою записку* Тн 
моєю душею не нопользуш ся, хоч і не оддаси записки. — Він роя- 
щятав ся, розсудив ся, що треба оддать. І ззиває віп деиопів . У кого 
записка очвтана, що душу батько подарував? — У кривого, кажуть.— 

Позвать сюди кривого, - Позвали кривого. — У тебе записано? — 

У мене каже. Оддай йому, його душа -невинна. - Щ, -каже, я за¬ 

робив у батька, я не оддам. — Оддай, я приказую, що оддай. — 
Каже: Нї, не оддам- — Возьаіть же його, каже, та скиньте па Про- 
кохвїїв* спокой І — Його як хватила і викинули, да як струснули, так 
тільки борошно посипалось. Він і кипу в записку. Записка полетіла. — 
Бери записку! — Той похилив ея, узяв і пішов Як узяв ітп, як узяв 
Іти, доходить до Прокопіи, його мішать не можно. Про копій переходить 
його з кійком, — Здраствуй, 11 рокові й Іванович! — А се ти топ, що 
ходив за душею? - Се я. — Щож ти, визволив душу? — Благодарю 
вае, Іірокопщ Іванович, за ваш спокой. Коли б не ваш спокой, пе ви¬ 

зволив би я своєї душі. — Ну, роскажиж мені, який же мів спокой? — 

Як дою ви на, тільки залізнеє і глибше; і па шилах, на швайках, на 
бритвах, на ножах* па крючках, так що як що не вкинь, хоч камень, 

хоч залізо, так поенштеть ця тирса, або борошно. Ото такий спокой на 
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снокой медї. па тік еьвітї буде. Іди тепер, куди хоч, я тебе бдть ие 
буду. — Коди хочете, бийте мене, я тепер я душею. — Нї, каже, не 
буду, бо ти взнав, який аііи сїіокой. — Благодарю, сказав отой парень; 

взяв і пішов собі. Прокопіїі, як держав свій кіпок, так як ударить на- 

сторч, так той кііїой перепавсь на три кдаптї. Ніж держав у руш, 
устромив у землю, та як вдарить ногою, так і угрузав у землю той ніж, 

загорнув землю і не знать і як стояв куди очима, так знявсь і пішов 
прямо. Як узяв іти, па другий день війшов у слабо ту, зоетрічав чоло* 

віка одного, чи двох. Де наш піп живе? Дивись, де церква, там 
коло церкви спитавш ся, наведуть люде. Він і пішов до церкви 
прямо. Зустрів старика: Де ваш ній живе? — Ось гам комнатн пога¬ 

ненькі, ото Й живе піп цаш. — Уходить у комнатн до попа, ядрастнуеть 
ця. _ Ти піп ? — Шукай кеш покуту, я великий грішник. — Який 
тн грішник? — Я уперед убив батька і матір і сімсот душ людей убив. 
— Я пе ногу на тебе покути накинуть, ти велико гріш ний* — Він його 
за патли хватив, об землю кинув, убив зразу і пішов собі. Як узяв іти, 

знов прийшов у слободу (повторене}. Ходив так із слободи у слободу 
і таким порядком 12 попів убив. Тодї пішов собі і увійшов у ліс, у 
те»мий. І як узяв у лісу ходить, не знайде краю, щоб впити із лїеа. 
усе. ліс, як шк ; і ходив голів три. Іде, коли келїйка стоїть у лісу. 
Уходить до ке лійки, ие заперті двері, уходить, скитник на молитві 
стоїть. Молитву перечитав, обернув ся. - За чи® ти ? говорить. — 

Давай, оче, на мене покуту, — Яку иа тебе покуту давать? — Я не* 

лн ко гріш ний, я убив иа самий перед батька і матір і убив 700 душ 
*людей і убив 11 попів, що пе найдуть на мене покути; пе найдете і ви 
і вас, каже, убю. Вислухав і каже; Стій же тут, Ногу я доколюсь, тоді 
я тобі покуту найду. — Він і етлв. Помолнв ся той і обертавТЬ ця до 
його. Лежить там коло пачка, що був колись ту йор, а тепер тільки 
обух та з топорищем. - Бери, говорить, отой ту йор, та йди за мною. 

— Іде той по переду, а він за ним, лісом, гроночкою. Як узяв іти, 

більше верстви міста. Стоїть кислиця, верх зломила буря, а иївка оста¬ 

лась, чоловіка у три обінмнща. Довів: Оце, каже, рубані то її поколіли 
і складай як дзвін нищ, що ти бачив, як попів бив, так щоби і ти так 
склав. І коріпцї повитягаєш ї тоді' до мене приїдеш. Сказав і пішов 
) свою келію. Прокоп зачав коло тієї кислиці: як узяв, годів шіть во¬ 

рочки сл І склав там як дзвіиниця. Приходить тепер до келії ушгть, 

до скитника: Давай, оче, йенї покуту! Чи ти іздїлав, що я тобі 
говорив? — Іздїлав, каже. Бериж огонь із нечкн у віхоть і іди за 
мною. — Пішов скитник по переду, а він за ним з огнем іде. Дійшли 
до тієї кнелицї і зрубана і складена, як він сказав і вивершена. — 
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Лізь тепер, ниже, і сідай так у горі, а я підпаяю і піду і щоб ти ие 
вставав. — Узяв, підішли» і пішов, яе огллдував ся «а своє кісто, Як 
узяли горіть ті дрова, догоріли чисто, і руки і попі у його коодгоряли 
і поодиадали і шкура уся, тільки гяаза цілі остались. Упав мів І давай 
котить ця тією тропкою до того скитника. Як узяв котить ця, так ко¬ 
тив ся місяців більше трьох. Докоти» ся до келійки, до дверей, і тоді 
головою бє у двері. Сей почув, одчиняє* — Давай, оче, покуту. — Чи 
згоріло усе? — Згоріло, самий поиід остав ся. - Ну, котись, за мною* 

— Узяв вів грабельки і нішо», а той за ним котить ця. Прийшов, а той 
докотив ся* Тоді давай грабельками иерешеве.іювать і найшов згар очок 
маленький неперегореддіі, у середині є живші. Із лїса єсть дорожечка 
проїзди а. — Ну, котись, за мною. Нішо», а той котить ця. Викотив ся 
з лїса, тут зараз могил очка малесенька* Скитник прокрутив па ікою 
у могилі дірку і устромив той згарок і землею пригорнув і йогами при¬ 

топтав і того згарочк» на верх землі на корх накину». - Дивись, оце 
я посадив кислицю, котись назад за мною. — Як дійшов він до моря, 
а той докотив ся, — Тепер, каже, набирай води у рот і поливай той 
згарок, і покуда він нрііншеть ця ї вродить яблука, і тоді прийдеш до 
мене і скажеш. — І пішов у свою келію, а тон давай качать ця, да по¬ 

ливать отой згарок. І як узя» носить воду роток, да як узяв поливать, 
виросла яблуня і зацвшш так, що нема листу, а самі яблука. І як вро¬ 
дили яблука, покотив ся він до ного. Прикотив ся він до келії, обзи- 

вавть ця: Оче, одчиніть 1 — Той почув, одчини келію, - А, то тн 
Про копій прийшов до мене. А тож, уродили яблока? — Каже; Уро¬ 
дили так, ідо і листу нема, а самі яблука. — Ну, я піду, подивлюсь. 
— Нішо» і той котить ця. Прийшов туда, а гой докотив ся. Дишіть 
ця, рясота гака, що й нема і листу; нахилшїдеь гиля, аж на землі ле¬ 

жать, а тільки нроулочок до тієї яблуні, до кореня. — ЛЬь у той нро- 
улочок і здвигни корепь! — Вій поліз, плечима притуливсь і здвигнув* 

Як здвигнув, яблука і осипались усі; він ледвп виліз віттіля, із під 
яблук. — >А дивись, каже скитник, чи багато яблук осталось на яблу¬ 

ні? — Вій од котив ся, задрав собі вази і каже: Усі долі* тільки двоє 
у місті і остались. Ото твої гріхи усі осипались, а тільки за батька 
та за матір остались* — Ну, оче, давай покуту за батька та за матір ; 

буду одві чувать, Ну, коти ся за на. >ю І Той іде, а той котить ця* 
І докотив са до його келії. Коло його келії колодязь колись був, а те¬ 

пер опустів, пемз води, а ній глибокий. Стій же ти тут, а я піду 
у свою келію, да аозьну вожжа, да тебе спущу у колодязь, набирати 
меш ротом грязь, вичистиш, буде вода, — Прийшов, вожжа приніс, 
у двоє вожжа перебгав, узяв його у поперек і обшморгнув вожаками* — 
Зворочуй ся тепер на цямбрини, а я тебе буду опускать. Звернувся 
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пін, її. той помочи піддав да так у колодязь і оросив; той із вожжаин 
зовсім у колодязь і полетів А колодязь із лядою; пішов скитник, узяв 
замочок, замкнув і ключик у море укинув. — Ну, ти кеяї надокучив, 

по що а тобою возить іди 1 — Живе скитник у тій келії, Богу молить 
ця, годів чи іїять, чи десять, як віп запер Його у колодязь; і схотілось 
тому скитииновії рибки сьвшої, як перед сиертню хочеть ІДИ, не можна 
жить, так хочеть ця. Узяв він торбиночку і пішов до моря, до заброд- 
чеків рибки випросіть. Дійшов до моря, аж тягнуть саме невід заброд- 
чикн, на сухе витягають. І витягни риби силу велику возів, набудь вів 
сотні. Прийшов* иоздраствував ся, - Здраствуйте, господа вабродчнки. 
— Здраствуйте, оче! Дайте, господа забродчшш, рабки: так мені 
схотілось, я зварю кашки. Я за вас Богу помолюсь* Беріть, оче, 

яка вам любима. Скільки донесете, стільки і беріть, — Мені, господа, 

не множно* Нахилив ся, узяв рибок пять собі у торбиночку і пішов* 
Прийшов у свою келійку, зараз за ножик і сїв рибки скребти. Оскріб 
рибку, розчинив, коли ключик той, що він ляду замикав. — Е, се той 
самий ключик! Покинув рибку, побіг до колодязя, отпер ту ляду, коли 
він під лядою на воздусї* т— Ей, отче, висповідай мене : запричасти* — 
Той влягав «я; Оце я согрішив, він ось який, уже на воадусї! — По- 

біг і при ніс ту нромусіш, що вада, щоб висповідать і запричастить* 

Приніс, висповідав і запричастив. — Благодарю, оче, тебе, що ти мене 
у небеснеє царство уніс* Слава тобі Господи, слава тобі Господи! — 
сказав Прокоп* — Ангели Його схвалили і попести ного на небеса* 

Паралелі; Се оповідане — се звісний варіяат широко розповсюд¬ 
ив неї лкґепдн, в якій частїйше виступає іаія розбійника — Мадеи, йор. 
Етноґр. Збірник. Т. III. От. Т2І 124* Ч, 47* Т. ЇХ* От. 31—35* Ч, 
16* Т* XIII* От. 146 і53. Ч. 338 -341. — У «вязп з сею лєґендою 
стоїть иньша, в якій грішник спасає себе через убивство* Пер. Етноґр* 
Збірник, Т. Х1І1. Ст. 143 — 145. Ч. 335-330. Також: Ю. Яворскій, 
Очеркн но не торій русскои народ, словесвоств. І. Легенда о панщннЬ 
(нідбнт. а „Науч. лит. Сборипка" Гал. рус. Матиіщ, т. І.). — Пор. 
надто : Агсіїіт *Г. ні. 1Чіі1оІО£Іе. Т. XIX. Ст. 241. Ч. 21.- Аоапасьавь, 
Народ, руе. легендН. Ст. 90—07 і 177— 178. Ч. 27—28. 

47. Доля і злиднї 

Сїя год не родив Вог хліба. І був собі Іван Іванович, яолод чо¬ 
ловік, жонатий, чоловік убогий. І пішов він до хазяїна і попросив при- 
няти у роботішки, ного і жінку. Хазяїн і каже: Я ириняу і годувати ну 
і з’одївати му, тільки ти мене слухай, У мене ти побудеш чн год, чи 
два, скільки захочеш. Тільки усе за харч, а деиег я тобі пе давати му 
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л: копійки. — Прийшов він із женою і стали у того хазяїна; і еїм год 
поспілі, не було урожаю і ній побув у того хазяїна шість год. 1 за те 
время жінка його вивела два хлопчики. Наступив сьомий год; вік і на 
сьомий год став, робить сьоинії год. Із лїса возить дрова. Приїхав 
у ліс і дума: піду но лїсу, чи не найду такої штуки, щоб зрубать, 
любимої. І пішов по лісу. Шов довго-пе-довго І найшов лину ве¬ 
деную в листом, хоч була й зима. І віп сам собі дивуеть ця, ідо воно 
такое, що зима, а липа веленая, із листями. — Він і дума: А дай спи¬ 
тать, чи вона мерзла, чи яягка? Да як вамахнеть ця тупором, а вона 
йому обзиваєте ця: Іваи Іванович, не рубай мене! Що тобі надобио, то 
тобі і буде! — Він ізлякав ся, та пе розбере що, і ще раз замахнув 
ся. А вона ще раз обзивавть ця: Не рубай мене, ось влад, з правого 
боку біля мене, сїинайцять мілїонів у казану, у мідному, тільки мене 
не тропь. —- Він усе-ж пе розбере, лякаєть ця, огдядаеть ця, нікого 
пе видно. І третин раз замахнув ся. (Повторене). Сей раз він розібрав 
хорошо; розгорнув лист, став копать, тав і земля не мерзла, одкопав 
ч дів ар титлі крамарського, аж цокотить \ він у видів, що казан підвий; 

він загорнув, дров набрав і нокав собі. Приїхав він і жінцї сказав: 
Я, каже, найшов влад, стільки мілїонів серебра і золота. — Вона 
і каже: Ііросн хазяїна, щоб мене одпустнв, я тобі помочи дам, так шп 
заберем оті гроші. — Він попросив, хазяїп і одпустив. Вони запрягли 
коней, узяли мішки і поїхали у лїс. Приїхали, наклали дровець яо троху 
па санки, прийшле До тої липи, одкопали тон влад, зняли з ного кришку 
і давай тоді з того казана деньгп пригорщами висипать; одно держить, 
а одно сипле. І насипали один клунок і другий. Узяли тоді, кришкою 
накрили, загорнули, деньгп на віз поклали, сіли і поїхали. І парошно 
вони припізнились; Уїхали у слободу, як люде уже поснули. Привезли 
ті гроші і як їхали дорогою ио-уз свою хату, ваїхали, ноклалп ті 
клунки під піч, у еьмітьтя загорнули і тоді поїхали до хазяїна. На 
другую ніч прийшов у свою хату, викопав яму під пічю, клунки у ту 
яму поклав і сьиітям загориув. Добув сьомого году і тоді каже: — 
Спасибі Богу і вам, хазяїн, тепер піду у свою хату да буду жить. — 

Може щеб, Іван Іванович, послужив мені з жінкою. — Нї, пе буду. — 

Коли тав, ступай собі з Богом, спасибі, що послужив мені'. ІЦо-ж ти 
будеш дома їсти, як у тебе хлїба нема? — Що Бог дасть, те і буду їетн. 
— Ну ось тобі за сім літ, що ти мені служив, сім пудів борошна. — 
Спасибі, хазяїн. І узяв він оті сім нудів борошна, пішов і давай жить 
У св&їй хат'- До тих семи пудів купив ще собі сім пудів, сидить і їсть. 
Потім купив собі повозку з конякою поганенькою, давай иа стовповій 
дорозі донів (доки, то ОТІ кацапа, що у личаних да у вязовнх личаках 

ЕТНОГРАФІ чнтгй ЗВІРНИК, Т. IIV, 33 



юдять) возить. Повозив ній ЇЇ весну одну і купив у осенк собі бики 
гарненькі за ЗО рублів* Цїна тодї буда плоха, дешева ї виховав собі 
тих воликів, та що году став купувать і за три годи стадо у його три 
пари волів добрих. Він своїми уже оре. Зійдуть ця люде, питають: де 
ти оце усе узяв? Голий був, а тепер, слава Богу, і волики і коняки І 
— Поповози і ти, каже він кожному, отих доией, так і ти забагатієш, 

— Годів пять пожав, так і того хазяїна покрив, що служив, нема над 
його вже і хазяїна у селі. 

Продає пап у тому селі' своє дворище і дві тисячі десятин землі'* 

І узяв він і у того пана і купив дві тисячі десятин землі і два дома 
двоетажні під залізом, І давай жить* Пожав годів десять і номер* 

І остались у його два синя* І як помирав, то і сказав синам: Щоб 
ви ж не спорились. Розділіть ся про меж себе: тисяч десятин тому і ти¬ 

сяч десятин тому, лом тому і дож тому; — Вони не жонаті і як батько 
помер, вони його й поховали і живуть собі у двох* — Ну ти, брате, 
жени ся, щоб була у пас хазяйка, ти старший, — і так! каже, нада 
женить ця і — І засватав він у богатого чоловіка І каже: Сяотрп-ж, 

щоб ти мого брата шанувала, щоб не тільки ругать, не ругала, а щоб 
і не думала* А як скажуть мені люде, що ругаєш, тяк от тобі голова 
долей, зараз сокирою одрубаю. — Узяв він її, живуть вони собі, Вопа 
з’о діває їх і слух а. 1 прожили вони годів пять і прижив старший брат 
їа жеиою своєю двох дїтей. І сьому годи уже вийшли, що иора-б йому 
женить цят так не женить брат, а він не сьаіє сказать* І він сильно 
красивий був, а то а яйця став подавать ця, — Що ти, брате, журиш 
ся, чи що, бо ти ів лиця став блїдий. — Нї, каже, мені кажеть ця, що 
я однаковий* — Може, брате, і тебе пора женить ? Повісти би собі 
шукав* — То ти знаєш, брате, я того не знаю* — А хочби у пас нї- 
завіщо, чи що? Шукай собі* — Благослови, каже, так і буду шукать; 

ти старший брат, так ти як і отець. — Ну, я ие братиму такої як ти, 
я козачки не братиму. Я возьму кукечеську доч. — Ти то знаєш, брат* 

— Запряг у коляску коней четверну, кучеря узяв* і поїхав за сто 
верст, до знайомого купця* Приїхав до того купця, ноадраетвував ся* 

Купець приияв його за гостя, за хорошого* — Ну, дядя, чого я до 
вас приїхав? Я приїхав, щоб ви посовітувалп мені вибрать собі су- 

пругу* — Що важ совітовать? От у мене доч* Бери мою доч* Я тобі 
і десять тисяч приданого дам* — Увели ту барпшпю у коашату; пода¬ 
вились одно па одного* Батько совітуе, каже, що знає його батька 
і його еїмю, що вона люди хорошнї, на усьо довольнії, па землю і па 
деньги, на усьо. — По батьковому благословеаї баришпя согласна іти. 

Поблагословив і зараз у церкву повезли вінчать І давай еватьбу гу¬ 

лять. Одбули еватьбу, дає купець дочці коляску і четверо коней при- 
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даного, щоб було, каже, до явне чия у гості їздить. І дав десять ти¬ 

сяч приданого деиьгами. Розиращались І поїхали до молодого. Приї¬ 

хали, живуть у місті' з тим братом. Пожили іодів иять і давай тепер 

драть ця жінки самі иомеж собою. І самі деруть ця, а чоловіки і не 

знають. І поки дрались, ноки чужі люде це стала представлять чоло¬ 

вікам. що ваші жінки отак і отак деруть ця. — Ну, брате, коли нам 
ріавить ця, так різнить ця. Тц меньшни, так тц бера які внавш. А мені, 
які покинеш, такі я і возьму. — Ну, де живем, таї і останемось, — 

Ну і добре! Старший брат нерейшов у ті коинатн, землею розділились, 

живуть собі, багатіють. Менший, що узяв куиечеоьку, що год то й про¬ 

дає сто десятин, та за десять літ усю тисячу і цродав, а тон за де¬ 

сять лїт ще купив собі у городі дом і землю, ще тисячу десятин. 
І переселив ся він у той дом, у город. І сю землю нродав, а там як 
пять лїт ножяв, так десять тисяч десятий землі собі прижив і став він 

купцем. А у меньїиого тілько до* пустий остав ся, та девятеро дітей. 
І нічого ні їсти, ні нить і діти голі. Дожидають векнкодпих еьвят, 

жінка його і посилає: — Піди до свого брата, твій брат богатий, так 
може на тебе оглянеть ця, та пшенички пудів два дасть нам на паску, 

та може коняку поганеньку подарує. — Б, та гризлась так, як сучка 
із нею, а я тепер у вічі стану лізти ? — Ми хоч і гризлись, так вона 
вже забула, а ви не гризлись, так може він на тебе ще оглянеть ця. 

— Він зна у якому городі той брат живе; як прийшов туди, став пи¬ 

тать ця. Потав ся. питав ся, допитав ся. Приходить до воріт. Везе дід 
бородатий, отакий як і я, гній із коиюшнї. Зоетрів ся. Здраствуєть ця. 

— Чи оце живе отакий Роман Іванович, мій брат? — Дід вислухав. 

Який же він єсть, коли він брат тобі рідини? Чи він дворянин, ча ку¬ 

пець, чи козак? — Він козак, каже, той. — Врьош, падлець, наш ха¬ 

зяїн, купець! Та вилаяв його, узяв, та із двору його і вигнав. Дід 
гній повіз, а той вернув ся назад, та до кояаат ирийшов до купця. 

Виходить лакей, здраствуеть ця: Чи тут такий живе Роман Іванович? 

— А чого тобі? — Він мені брат рідний. — Ну, так іди до мене 

у кухню. Узяв Його до себе у кухню. — Може ти хочеш їсти? — Хочу. 

— Нагодував його і напоїв. — Так дїйствнтельио він тобі брат? Щоб 
ієні, бува, чого не було од хазяїпа? — Дїйствнтельио, каже. — Пі¬ 

шов то лакей до хазяїна і каже: Прийшов чоловік, що тут робив, за 

рощотом. — Ну, веди його сюди, я рощагаюсь. — Увів його у ком- 

нати і покинув, а сам пішов собі. Той увійшов, поздраствував ся. Він 

тоді упав йому у ноги і каже: Брате, жалуй мене і милуй над моїми 
дїткамн, я твій брат рідний. Иодари мені, що Бог тобі дав. Хоч пше¬ 

нички та борошенця на паску, на сьвяту, та хоч кобилку, ще хоч по¬ 

ганеньку мені подарував би! — Він вислухав і каже: — Ні, у мене 



260 

брат ие такий ї Приклади. щоб вигнали його а двору. Потій роздумав 
ся і сказав, щоб його вернула. Лакей його і вернув. - Чи ти вірно 
мій брат? — Да, я ваш брат, так і так* — Вів не іше йому віри, а вееж 
таки каже: Коли ти мені брат, так іди дорогою стовповою, то усе моє; 
та» скажи, щоб тобі дали повозку запряжену і дшеїіяцї четверть. — 
Вів пішов, коли тамїиька чоловіка трнйцять сидить на дорозі, од дихає. 
Приїхав, ноздраствував ся. — Хазяїн, каже, иелїв, щоб ви ієні дали 
иовоаку і коняку і пшениці четверть. — Да хто-ж ти такни? — Я ва¬ 
шого ховяїна брат, — Не може буть, щоб у нашого хазяїна такни 
брат був, обідраний, паршивий. А ну, зшшцї, беріть батоги да чешіть 
його добре. — Хяонцї як узяли, та як стали його чесать: — Ого тобі 
коняка і пшениця І сьшіють ця. Йшов верстов в нять, уже кончають ця 
іюдводщ аж бачить, що один чоловік дванадцятеро лошадей гонить 
ї двашшцять борін. І каже: — Видайте мені коняку в поковкою і че¬ 

тверть іішепиш, хазяїн ваш велів. — А хто-ж ти такий? — И, каже, 

його брат. — Я знаю, що ти ного брат, і що він оте велів. — А я, 
каже, зустрів там хлопців, та сказав, щоб води мені дали, а воші ба¬ 

тогами одчесали мене т усі боки, — Е, то дураки, а я знаю. — Чо- 
го-ж ти такни голий, а твій брат сильно богатиії, беї числа. — Не 
знаю, каже. — Е, то од того, що твоя доля ледача. — Може ії так, 

да як же вн то знаєте? — Коли твого брата я доля, то я і твою 
долю знаю. — А де-ж моя доля? — От у тому саду, що сивій. Вона 
там лежить під грушою і як груша упаде, що у рот улучить, та то її, 
а не улучить, так не похилить ця узять груші долі'. Така вона ле¬ 
дача, — Як же мені свою долю побачить? — Іди у тернові кущі 
і найди бичів три, да і принеси мені. — Він пішов і приніс бичі, тоді 
вона огонь розложила і ті бичі попарила і звязала мотузочком. Тепер 
іди; попереду буде ліс, а там сад; увійдеш у сад, там побачиш кро- 

вать красную, та станеш шдд&внть рачки до крсвати з-за голови, бо 
нк в під ніг зайдеш, то побачить і утече. А як дійдеш, то бери її за 
чуб, умотуй руку і бий. аж поки не присягне тобі служить, тільки тоді 
пустиш. — Пішов у сад-і відобрав ся як раз, як йому розказано. По¬ 

дав його за чуба, стяг його з кроватї І давай потягать бичем. Той 
просить ця: — За що ти мене беш? - За то, що ти ледащо велике, 
ти-ж моя доля, а допустила, що я голий і дїти мої голі. — Так що-ж, 

коли я така удалась ледача? — Він збив один бнч^і другий, бере третій 
і бе. Просилась, просилась: Повно мене мучить, ото я тобі присягаю, 

що я буду служить дй твого віку. Коли тобі буде треба мене, як спої- 

шш, я коло тебе і є. Тільки я чорної роботи робить не умію, а утор- 
говлї, Іди тепер до дому, що у тебе є, а нема, іди у який хоч город 
і приїдеш у город, упросиш ся у будку, до баштанника, до руського, 
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і тоді возьмеш, іздереш дгатв із жінки і іди продай на базар у город, 
— А кола дране? — Так що У Хоч би сапе рубчя, а бери і іди. — 

Приходить до сеї долі, що його брата, — Ну, а що? — Отак і отак, 

каже, цриеяглась служить, — Бери тепер коняку, забирай жінку і ді¬ 
тей, їдь у город, у який хоч* А пшениці тобі це треба, у тебе буде, — 

Узяв полозку, поїхав до дому, ааДервуа коняку до порога. Ну тепер, 

жінко, складам єн, та будемо їхать у город. Складай усе на новозку, 
— Чого-ж вш поїдем у город? Тут були голодні, а у городі іде го- 

додшіші, — Ну, як там буде, голодні не голодні, а у город треба. 
Складай. — Що і складать, кола нічого! — Поставили скрипочку да 
покляли рубашку у скриню. Стали тепер дітей сажать. Ану лічи, чи 
усї? Жінка стала лічать. — Оце І'рнцько, Микита, Петро, Іван, один, 

другий, третій; усіх девятеро, -- Ну. усі', так рушать нора! Коли 
чує, що у хаті кричать діти, —* Що ти кажеш, жінко, ідо усї діти, 

а чуєш, кричать? Знова стали лічить. — Ось Грецько, ось Микита, 
ось Петро, Іван,., один, двоє, троє, четверо, девять усїх. — Коли де- 
вятц так усї, а там кричить. — УВшов у хату і питає: — Хто тут 
кричить? — Куди ви, хазяїн, од’їзжаєго,} беріть і нас! Хто-ж ви 
такі? — Ми ваші злидні! — Я вас, каже, не покину, Я а вами звик 
і ви зо яшою. Прийшов знов до довозки, узяв і повикидав із скрині, 
що там було, увїс скриню у хату і одчинив: Дїзьте-ж у скриню,, я вас 
заберу. — Чи ви усї, лічіть! Стала лічить, — Нї, одного кривого ще 
нема. — Ну гукайте. — Згукнули, коли іі те шкандиба. — Полічили і 
Усї тепер, кажуть. — Вій тоді увяв віко, зачинив і замком замкнув. — 
Ну, жінко, бере за причілок, винесем. — Винесла на город і перед по¬ 

рогом давай яму конать. Виконали яму глибоку і узяло скриню у яму 
і землею загорнула, Отам, каже, пропадайте злидні, бо ш мені увіри¬ 

лась. — Узяли тоді і поїхали. Доїхали до города. Найшов земляночку 
на баштані'. Випрягли коняку, спутав коняку. — Ну будьте тут, а я 
піду на базар, принесу вам їсти, — Скидай, жінко, платя, понесу па 
базар, — Куди воно годить ця платя? А я як ж»? Як телиця буду 
ходить? — Скидай, скидай, як н кажу. Вона скинула, він узяв 
і понїе у город. Воно колись було іі.татя, а то саме рубя тепер стало. 
Увійшов у город І каже: — Де-ж то моя доля? — Я нот тут, хазяїв, 
коло вас. Що ото під рукою? — Та оце рубя, що я, як ти казала, 

і забрав із жінки, — Давай мені у руки. Узяла вона у руки, погла¬ 

дила долонями, згорнула і знов отдала. — За скїдькн-ж мені його про¬ 
давать? пита. — За 70 рублів. Так тобі і дадуть, — Увійшов він иа 
самий серед базарю, де торгових яких добудь нить сотень сидить, і но¬ 

сить на руках. — Що носиш? — Платя! — Ану покажи! — Пока¬ 
зав, Одні прибігли, другі, — Оце яке, що і з рода не видали, — А що 
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нашого? — Сімдесята рублів. — Чи т дорого? — Е, то юя нужди 
продав, а то я би не взяв. — Сорок рублів. — Пятьдеоять рублів. — 
Нц каже, ие хочу. — Ізторжпдпеь і за 70 рублів оддав. А торгових 
тут було душ ЗО, та собі внинха день ги, а та собі. Та що-ж ви усї 
день ги виймаєте? З одної брать, — Тут вони і пішла бить ця. Прий¬ 

шли поліцейські* розвели їх. Тоді він узяв 70 рублів, купив хліба і до 
хліба, набрав на чумарочкн, жінці ии спідницю. Приніс. — На, ший, 
дітям і собі. — Попоїли дїтщ сам попоїв. Переночували; на другий 
райок знов іде на базар. Прийшов на базар, стоїть на базарі 50 возій 
чумацьких льону хвуятового, пай багатий вивіз продавать. Хто продає 
сей лей? — Я, дрнкащик. — Що за його? — У тебе нема грошей, ти 
голий. — Шукай молі пана, я куплю. — Повів його ирнващшс до пана. 

Прийшов, ноздраствував ся. Продайте льон! — Як же ти купиш, чи иа 
пуд, чн оптом, -- Мені як би оптом, не важу чи. — Ну, добре, я про¬ 
дам і оптом. — Що за Його? — Півтори тисячі. — Вот вам 50 рублів 
даю, од воза но рублю. — К, як то? У мене пуд 5 рублів, — Надав 
ся 50 рублів і пішов собі. Одійшов і каже: — Де то моя доля? — 

Я тут. Ну, що-ж вн найшли собі любимое? — Льону найшов 50 новів, 

вивіз який то пай багатий. — Ну, що-ж ти подавав? — Да 50 рублів, 
так не оддають. — Ну, бодьше і не давай. А я ось піду, перелапаю, 
так вій стане попелом, так ти попіл купуй. — Прийшов вій перегодом : 

Продаеьте? — Продаю. — Так беріть, що я даю, — Да що-ж, ти 
сьмізш ся? — Ні, каже, я не сьміюсь, а я даю хорошо вам, то не 
льон,* а попіл. Ось попробуйте. Пішов пан, аж дпвпть ця, самий 
попіл, Тоді і сказав: Одвезіть йому, ребята, то буде вам хоч на пор¬ 
цію. — Що т знак, що льон везли, а попелом став, — Куди тобі 
везти? — Да оттуди, я там у міщанина сарий наняв. Узяли, одвезли, 
поперевертали отой попіл і поїхали. Доля тоді і каже і — Ну, ти за 
сей льон возьмеш ігять тисяч, тільки через місяць міста. Ні до йде такни, 
що дасть. — Купив того, сего, у базарі, приходить до Дітей і до 
жінки упять* ІІепеночував, упять па базар іде і находить 40 возів ка¬ 
вунів, такі як відра кавуни, І давай ті кавуни покупать і подавав 25 

рублів за ті кавуни, за 40 возів. — Що, ти дурак, чи глуноватпй. Як 
один кавун стоїть 5 рублів ееребра, а ти 25 р. даєш за 40 возів, — 

Хоч я дурак і гл у поваги В, а я у вас заберу за 25 р, — Ш, каже, не 
забереш, — Він з тим і пішов, Одійшов. — Де-ж ти моя доля? — 

Я здїсь, хазяїн. Що ж ти найшов дшбямов? — Сорок возів кавунів. 

- Що ж тн подавав? — Да 25 р., так не оддають. — Ну, так 
і возьмеш. Через час-міста прийдеш до тих кавунів і він оддасть. — 
Приходить він, знов питав. — Чи продаеьте? — Продамо* — Ну, так 
як? — Отак і так, ціна положена. — Е, то це так, се у вас гній, це 
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кавуни. Я, каже, обявлю городничому, так ви будете ще платить ця, 
що ви город завонялп! — Полупали, коли нема і одного цілого, так руки 
і лізуть у кавун, — Одвезіть йому, каже най, буде вам хоч па порцію, 

— Одвезли, вивернули і поїхали, — Тепер доля і каже: — Через мі¬ 
сяць міста купець под’їдеть, заразом і купить, не упускай от десять 
тисяч і колійки. — Вийшов місяць і надійшов купець, допитав ся 
і купив і дав і о тисяч серебра, — Тепер доля і каже: Тепер іди 
у дуну і купи оце місто, три досягана от снрот осталось і за те місто 
давай три тисячі. — Він пішов і давай купувать і купив за 5 тисяч 
І дали йому купчу. Давай тоді вій строїть доми ї лапки. Забрав жінку 
і дітей па те місто, Ностроїв два доми, лавки і давай торгувать. Доля 
йому помагає у всім; стали у ного деньги і усьо. І став він купцем 
самим первин у тім городі, мтонами переверти. Поїдьмо, жінко, ми д» 

спого брата у гості, як не припинав, а тепер може прийме, — За¬ 

прягли у коляску шестерну лошадей, узяли кучерів і поїхали. Приїхав 
прямо до комнат, знає, де він жив, Цоздраствував ся. Узнав ти мене, 
хто я? — Узнав і не узнав. — Я-ж твій брат, — іїу, брат так брат. 

І приняв його за гостя і троє суток пили, гуляли і радувались. — 

Прошу покорпо брат і до мене, понидіть, як я живу. — Запряг і сей 
шестерну коней, узяв кучерів, поїхали до брата. Понили, погуляла 
троє суток І у того* — Ну, скажи, брат, чого ти так забагатів, що 
і од мене став богаче. Ти менї признай ся! — Я сам не знаю, брате, 
так мені Вог дав. Оце як ти менї коняку полірував, так я твою долю 
зустрів. (Повторене*) — Вислухав брат, розиращалн ся і поїхав той 
брат, а сей остав ся дома. Поїхав па те місто, на батьківське, уїхав 
у двор, бачить там чоловіка одного, другого; гукає, загадав їм, вони 
пішли, заступи забрала дома і викопали скриню і витягла із ями, — 

В лаг одарю вам, ребята, вот в ям но пять рублів, — Тоді одбивае замок 
і одчшія скриню, коли злидвї тільки що живі, тільки що ворушать ця. 
— Ви злидні мого брита, тик ідіть до ного, він тепер багатий. — 
Спасибі, добродію, що ви нас однопалії то ми будемо ваші, — Він еїв 
на коляску, да і гайда. Така думка, що: я од їх утечу, Поїхав до дому, 
верстов до 20, не доїздить до городи, коли дшшть ця, ш пожар у го¬ 

родї. Приїздить він домой, коли погоріло у його усьо і доми і лавка, 
на попіл усьо пішло. А, тут закон увійшов, що та земля, що вій поод- 

бправ у людей, так тим людям і присуджено, а йому тільки шестерна 
кьііей та коляска і остались, деньги ті поки пропив, та тоді пішли із 
жінкою просить до брата, чи не догодує по смерте. Як вій шли і по- 
здраствувались, так брат їх і нриііяв, його у лавку за прпкащика, а її 
на курішпипю. Так вони і дожили у брата віку. — Ото ти, брате, хотїв 
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на непе сільце накинуть, да па себе самого накинув. А я над тобою 
зінлував ся. Поперли вони, він їх поховав, а сан богатир і досі живо. 

Паралелі: Гршічепко, 9тіі. Матеріали. Т. І. От. 1ОІЇ —115. Ч. 130. 
— Етиоґр. Збірник. Т. XIII. От. 22—31. Ч. 232—233: Щаете і пе- 
щасте. — Біда в кістці. 

48. Про Розум та Щасте. 

І .те чоловік аелкий на виробітки стовповою дорогою і аострічае 
1’оаума і ІЦастн. — Здраствуй! — Здраствуй. — Куди та, чоловіче, 

ідеш V — Іду, каже, на заробітки. — Що у тебе дона, чи ти богатцн, 
чи нї ? — Нї, я чоловік нелкнй, у явне дітей півдесятка та жінка, 
і діти І жінка голодні, так іду, щоб що набудь заробить та дітей вос- 

питать. Не йди, ми були у тих містах, так там нема сей год роду: ми 
були тая і ідемо відтіля і усї люде віттіля йдуть, так і ти вертав ся 
до дону. — Нї, люде добрі, треба мені іта, у мене дома одна тільки 
вода, нічого їсти! — Розум каже: Даймо йому нів сотні денег, то за¬ 

вернем його докоії, — А Щасте каже: Вій до ума їх усе одно не до¬ 
веде, хоч і дамо. — Ну, даймо. — Даймо! Випїнають нів сотні' і да¬ 

ють: На тобі нів сотні; ти вертай ся домон і годуй своїх дїтей і сам 
їж Із жінкою; ми тебе жаліємо, так і даємо — Вів сказав: Благодарю 
покорно — і пішов собі. Приходить він до дому, ввіходить у хату, нема 
жінки його дома. — Де, діти, мати? — Да десь пішла на час; вони 
прийдуть скоро. — Узяв, та деньги випяв, дививсь, та у летку у попіл 
і устромив і пішов тоді на огород подиішгь ця. Жінка прийшла до дому, 
а кума прибігла за багатям. — .Здраствуй, чи кум дома? — Кажуть 
діти, що дома, а я це бачила ще. — Де-ж він? — Кажуть діти, що 
пішов у берег, — Дайте, кумо, багаття. — Я топила уже днів два; 
полапайте у иічцї, чи є, чи не має. — Та узяла, полапала, налапала 
той платочок, узяла собі за пазуху і каже: Нема, кумо, багаття І — 
і пішла собі. Уходить чоловік до дому. — Здорова! — Здоров, — Що 
заробив, чоловіче, що скоро так повернув ся? — Каже: Слава Богу 
добрих людей найшов, так мені дали пів сотні денег. Як я прийшов, 
так дививсь, дививсь, де їх дїть, так у нічку, у попіл і застромив. 
Возьмн та заховай! — Е, моя годино, кума приходила за багаттям, так 
вона полапала і набуть узяла, бо нема тут. — Ну, так іди і проси, 
щоб оддала. — Побігла вона і каже: Ви гроші у нас узяли, пін сотні; 
люде добрії чоло віко ви дали, а він у попіл положив, а ви як нриходілк 
ва багаттям, так ви і узяли, — Нї, каже, ц не брала І ве бачила. 
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Бог а пиаи, з вашими депьгаи. — Прийшла до доку. — А що? — 
Каже: Ие брала і ие бачила. - Дали люде, та не пішли у польау. 

ІІрогорювали вони зиму так-сяк; весна діждали, упять пішов чо¬ 
ловік па заробітки. Би узяв іти, зайшов па стовповую дорогу. Іде упять 
Розум та Щастя^ па зустріч того чоловіка. — Здраствуй ! — Здраетвуйте. 
— Куди ідеш ? — Іду на заробітки. — Мя, каже, і самі булп па за¬ 

робітках, так нема там урожаю. Люде вертають ця і на були і ми вер¬ 

нулись, вертай ся і ти. — Ні, люде добрі, меш пельзя вертать ця, бо 
я з голоду помру і дїтки мої... Що зароблю, то зароблю. — Розум ка¬ 

же : Даймо нову пін сотпї, та завернім ного пазад. — Щастя каже: 

Хоч і дамо, так він но поорудує. — Так що? Усе-ж даймо. — Ну, 

даймо. — Вакїмають нів сотні і кажуть: — На тобі нів сотпї, та за¬ 

вертай ся до дому, та годуй своїх дїток, та дпвись, щоб не потеряв 
деиег. — Він ноблагодарив і пішов до дону. Приходить, аж жінки його 
иема дома, — Діти, де мать?— Побігла вона до тітки. чи що, на час! 

— Випяв ті гроші, дививсь, дививсь, де їх діть. Звісио, чоловік голий, 

куди положить ? Аж ді'жа па лаві стоїть. Вій у дїжу положив і накрив 

віком і пішов собі па город. Приходить мати; діти кажуть, що батько 

уже прийшов. Ну ось і заробив він, будете, діти їстві Деж він? — 

Пішов на город у берег. — Прибігає та кума, що і тоді'. — А що, чи 
кум дома? — Кажуть діти, що лома, — А деж він? — Ось пішов 

на город у берег. — Дайте мпиї кіста з дїжі ложечку 1 — Подавіть ця 

У Діжу, коли єсть, так возьмете! -- Вона додивилась, гроші узяла 
н платочком, каже: Кіста нема! — і пішла собі з тим. Уходить чо¬ 

ловік упять у хату. — А що, чоловіче, що так скоро завернув ся, за¬ 

робив? — Дали добрі люде нів сотні, я і вернув ся до дому. — Деж 

ти їх дів ? — Ходив, ходив, деб їх діть, да яїгде, так узяв, та в діжу 

положив. — Моя годино! Приходила кума за тістом, так мабуть вона 

їх і узяла. — Ну, біжн, нросн, може хоч сї оддасть. — Побігла вона 
(повторене). Пройшла: хвалить ця вона чоловікове, що кума не брала. 

(Повторене). 

Дожидає третьої весни, упять іде на заробітки. Йшов довго-не 
довго, зійшов на стовпову дорогу (повторене)... Мп-ж йому уже давали, 
на щож ще давать? — Даймо йому копійку, каже Щастя, тай завернем. 

Так піп копійкою попользуеть ця! — Внпїиають копійку: На тобі ко¬ 
пійку, се тобі копійка дорогая буде: купиш, що ти знати кеш і троє 
суток будете усім семейством їсти за ту копійку. — Вія ноблагодарив 
І пішов собі. Ввійшов він у свою слободу. На ставу ловлять рибу 
волоком, і подумав: Куплю я за ту копійку риба, скільки вони прода¬ 
дуть, так наїмось і дітей нагодуєм! Приходить: Здраетвуйте! — Здра- 
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ствубте. Тп оце був па заробітках? — Був, та вернувсь, пеяа ніякого 
уроду. Продайте мецї за колійку риб; жінка зварить, або спече. — Мц 
бл раді тобі продать, ми і так даляб, так оце три рази забродили, так 
усе пусто, лема і одної риби. — Нате вам копійку і забредіть за ко¬ 
лінку на моє щастя. — Ну, давай, забредім, па його щастя. — Од бреди 
шагів з десяток от берега, цуплять рибу. Стали ік берегу ноблище 
ариблнжать ця, риба бєть ця їй об ноги і через волок перескакує знов 
у став* І говорять: І щаслива та копійка ї є таки риба у волоці 1 — 

Бішуішлн той волок на сухе і сострахиулись, що тяглії стільки риби; 

і з роду стїлько пе витягла. — Ну, тепер вибирай собі, яка тобі лю¬ 
бима і бери і неси собі до дому. Чи ти щасливий, чи твоя копійка! — 

Була у його за плечима торба, вів укинув у торбу штук ЗО рибки лю¬ 

бимої, подякував І пішов собі. Приходить до дому. Жінка дома. Здра- 
ствуеть ця, — Як та скоро повернув ся? — Завернули люде добрії, 

нема уроду нігде. — Що ти се у торбі несеш? — Оце я купив за 
копійку риби; у ставу ловили, а я йшов, так і купив. А висипай у ноч¬ 

ви. Да і рибка гарна яка. Сідайте, дїткп, давайте рибку скребти і — 
Понаходили ножі, давай скребти. Сіла і вола, скребе. Скребуть ту рибу 
і розчиняють. Розчинила вона нервую рибку і найшла драгоціпний ка- 
міць,, так як ягідка у більший. Вони ие знають, де його дїть, положили 
па лутці, я рибку давай скребти і варить, а дасть ї пекти. Поварили 
і поникли, сіли і давай їсти. Покушалн ту рибку і за тим і спать поля¬ 
гали тривкі. Повисипались, повставали, тоді давай уїдать кутать оту 
рибку. Сілії, иокушалц і один раз покушали, так і тривкі, знов полягали 
спать. Устають уиять. Над вечори, на треті суткп знов иокутали тої 
рибки, тривкі. За тим спать положились. Він і каже: Як давали медї ту 
коиіїчку, то казали, що вона тривка, що па троє суток буде що кутать, 
і так і справлялось, як говорили. — Полягали слать. їде пай, дроїз- 

жни такий, що іЧднть по сьвїгах і з кучерем. Уїхав у слободу 
і розомотрюеть ця, де-б упросить ця па піч. Ус лотрів пай із своєї на¬ 

рити, що дорога усіла: Поганяй до того міста. — Кучер погана і етїїв 
там. А камедь лежить на лутці і дорогу і осіяв. — Піди, каже шш да 
кучера, і просись иа ніч, — Пішов він до того мужика і каже: Здра- 

ствуй. Одчини двері, да вийди иа город. — Він одчинив і вийшов. 

Пустіть мого бариші иа віч. — Як я пущу барила на піч, як я чоловік 
голий? У мене нігде барпшші і слати. Яб пустив, так я чоловік голий. 

У мене нічим і заеьвітить. — Кучер пішов до мана, — А що каже той 
мужик? — Він ие одкцзуєть ця, так нічим йому засьвітигь, нічого по¬ 

стелить, нігде і спати. - Піди, хай позволить переночувать, а у мене 
усе своє: і постеля і сьвітло своє. Мецї желаьть ця у його переночу¬ 

вать, — Прибігає кучер і каже, що у цапа усе своє. — Він позволив. 



267 

ІЗовв уїхали у двір, випрягли лоша,її. Жінка найшла згарок оьвічки, 
засьвітнла. Уходить иаи у хату, адраствуеть дп. — Говорили пічні за- 

сьвітпть, а ваоьвітилп. -• Се, каже, згар очок сьвічечкп. — Засьвітїть 
юю еьвічку, а свою погасіть. — Уходить кучер у хату, пан нагадав 
иаставяять самовар, — Садись, хозяїп да хозяпка, чаю нить, — Ми, 

кіше, з роду його ие пили, ми і боїиось. — Садіть дя, я вас научу 
чай пити. — Так що, що научите, у нас усе одао пї-за-віщо його 
пить. — А може буде за віщо пить, як навчитесь? — Сіли, давай вій 
їх учить; научив їх пан немпожко; а тая стали розговорювать; пан 
пита, то се, то те, скільки дітей, що у їх в, а вони роскаиукггь. Про¬ 
лежує він по хатї і сиотрнть па дорого цій ннй камепь, бере у руки 
і Сиротує, що воно таке? Хозяїи і каже: Що ми той камепь найшли 
у рибі, да іі положили, тай ие знаєм, що аоио таке ! — І скільки, хо- 

зяїн, я дам вам деиег за отой кавевок? — Я, пане, каже, не знаю. 

Що дасьте? Чируб, чн два? Но по мені ие нужпе. — Нї, хозяїи, я тебе 
ие буду обманювать, я дам, що стоїть. Я даю тобі за той кантон пять 
тисяч. А пять тисяч дарую твоїм діткам, що ти бідний чоловік. Щоб 
ти непе згадував. Ну, хорошо, пане, у мене буде стільки грошей, 

що нї у кого у слободі нема. Так я за ті гроші у турмі вогнпю, як 
ієні скажуть, де я їх узяв, що я скажу? — Не бій ся. Иц поїдемо 
з тобою у город, у сул, і здїлаєк там діло і ніхто до тебе за ті гроші 
не причепить дя. - Поїхали вони ноутру у суд, пан і хозяїп. При¬ 

їхали у суд і зробили дїло. Написав пап, що вія за камедь ванлатив 
і що подарував; нехай вій роспоряжаєть ця, як зна. Дав най йолу бу- 

иагу, привів його назад своїми лошадьмп. Роспрощались, иаи поїхав па 
своє місто, а він остав ся, і стан паном і ие той чай, що пап научив, 
і живе, хліб жує і постолом добро возить. 

Паралелі: Етвоґр. Збірник,- Т. Ш. Сг. 105—198. Ч. 38— Грпп- 
ченко, Зтиогр. Матеріали. Т. П. Ст. 190-191. Ч. 131. — Аеапасьевг, 
Народ, руе. скачки. Т. И. Ст. 308—309. Ч. 203. — АгсЬіу іиг зіау. 
Р1іі1о1о£Іе. Т. XIX. Ст. 255. Ч. 80. — ЕгЬеп, УуЬг. Ьауе а роу. па¬ 
год. Ст. 73 — 75. — Шейпт., Матеріали для изуч. бита и язика рус. 
цаселенія с'Ьв, иап, края. Т. II. Ст. 107—168. 

49. Три товариші і шматок олова. 
І 

Були собі три папки і у усякого по сипу; і одвезли вопи їх усїх 
трьох у город учить ця. І живуть вопи на одній кватнрі і учать ця 
у одній школї. І учили ся вони годів три які небудь і доздавалп собі 
кзаіеити усї. Бузи вопи лїт десяти, як оддані була, а тепер, як вона 



вже дійшли, пора вже їм і женить дя. Живуть воші усякий у свого 
батька і батьки їх усіх трьох і пожепняи. Два, що багачші були, попро¬ 

дали свої мепя, да купили у другому селї що більші, а третій бідпїй- 

ший остав ся, де був. Померли у їх батьки, самі вопп стали ужо бать¬ 

ками, живуть, хазяйнують, А сей, що остав ся у селї, так вія, так як 
і у пас Терешиецького, попродав усю землю, один ґрунт тільки остав 
ся. Ті почули товариші, що продавало ся Іміиїє такого то поплїишїя 
торгом, так вони і кажуть одип другому: — Поїдьмо, брате, до това¬ 

риша до нашого, що у йоґо непе продавалось з поплїшпього торгу. — 

Поїдьмо, каже. — Запрягли кояї, кучери узяли і поїхала. 
Приїхали до його, війшлк у коииату, поздрастувались. — Здра- 

ствуй, брате! — Здраствуйте! - Живі, крІикі? — Слава Ногу. — 
Лосажав їх на стульцї. — Чи правда, що ми чули, що твоє мене про¬ 
дано поплїшиїм торгом ? — Правда, говорить, иродаио непе, тільки одпп 
ґрунт остав ся. — Як же тепер будеш ти, брате, жить? — Я хожу на 
зарібки. Піду я до того папа, а до того купця, та дрова рубаю; я 
більш пїчо пе знаю, а дрова навчивсь рубать; так ось зароблю, так 
семейство своє харчую і сам харчуюсь. — Б, брат, говорить, як яожио 
ідо з такого иоколїня, та пішов ти в заробітки? — Вступили вони 
в другу компату і проміж себе балакають: Подлержів ми свого това¬ 

риша ; може вій яв пебудь росконагапть ця нашими депьгаяи. Даймо 
йому у двоі'х триста рублів. — Він уходить, а вони одщпта.ш йому 
і дають. Він поклонпв ся: Вяагодарю, що і непе товариші иіддержалп. 
Із ти» розпращаяись і пішли оті два, а він остав ся. 

Жінка його пе бачила, що ті дали йому деиьгн. а вій їй це хва¬ 

лив ся, що дали товариші от такі деньги, а узяв да в глечик з висі¬ 
вами оті депьгп і заховав. На другий день іде ііа роботу дров рубать. 

А щет&иппк їздив і гукав. Жінка почула і пішла з двору до того ще¬ 

тинника. Прийшла, поздрастувалась: бсть гребепцї?— бсть! — Надо 
купить, пошчісувать дітей, а то воші нопападали. — Купіть, каже, ш>т 
у мене хороші єсть. — Я, каже, і купилаб, та у мене грошин нема. — 

Винесіть вівспка моїй коняці, так я Дам вам грибонець. — Нема, каже, 
а висівки у глечику у меие єсть. — Вішесїтг. і висівки, я вам дам хоч 
цогапепькпй гребінчик. — Побігла узяла той глечик, він мішок держить, 

а воиа туди йому висипала з глечика. Вій гребінчик дав, за три ко¬ 

пійки і поїхав еобі, куди йому падо. — Приходить у вечорі хазяїн, 
тільки війшов у хату бачить, що глечик не там стоїть, де етояв. Він 
і питає: На що ти глечик витягла? — Там були висівки, так виміняла 
за гребінчик, дїтеи пошчісувать. — Там було 300 рублів грошви, що 
мені оті пани дали. Так ти і гроші оддала. — Я, каже, ие знала. — 

Почухали ся: Пропали, кажуть, гроші! 
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І ходив від після тога годі в три, заробляв і харчують ця собі. 
Оті панд, ідо приїздила і кажуть: А поїдьмо до товариша, чи вій на¬ 

шими деньган роспавошнв ся3 чи зовсім закомашив, що нема і сліду 
її? — Запрягли, поїхали, Уходяіь, поВД рас вдували ся. Посалив від їх. 
Ну і давай розговорювать: ІДо-ж, ти усе ва одній корі, як тоді при* 

їздили, а вашими деньгааш де розианопшв ся? — Я, брати мої, я як 
узяв у вас оті деньгн, та положив їх у глечик, у висівки, да пішов па 
роботу. А жінка виміняла за ті депьги гребінчвк. Хоч вірте, хоч по 
вірте, а так ваші деньги, господа, пішли, — Пішов він із хати, а воші 
й кажуть: — Даймо йому що 300 рублів, може він роекбааишть ця на¬ 

шими дедьгами, а то усе иа заробітки ходить по купцям, та по панам, 

— Узяли і дали, Від узяв, поклеїте ся, — Тобі нікуди і грошей кла¬ 
сти. Возьїш оцю платин очку і щоб ти її не потерин, — Вів узяв, по¬ 

клонивсь, у кар май і вкинув. Розпрощались і поїхали воин, Узяли вони 
тоді з жінкою оті депьго; — Подивімось, повпдпмо, нодюбуйаш з їх. — 

Вийшли на город, подивились, полюбувались з їх і положили у кошелик. 
Тут діти крикнули не своїм гласом. Вона у хату, він кошелик па землю 
положив, та собі у хату. Вибігає з хати, коли шуліка спустилась, ухва¬ 

лила той кошелик і полетіла. Він біг, біг, за нею, коли полетіла у ліс 
Через воду. Він па неї, а вона на його. Чого ти побігла? — А чого ти 
гроші покинув та і побіг? - Ходить він. як і ходив. Через три годи 
оті панн знов кажуть* А подивімось, чи росковашнв ся наш товариш 
нашими деиьгамн. — Запрягають, беруть кучері, знов їдуть до ного. 

Нрпїзжають до його, він обідраний; піджачок на йому драний, штани 
драні, — Що сс ти, брат, усе па одпій порі? Де ти брат, дів оті 
депьги, що нп тобі нодарилц, як оце пршжали другий раз? — Як я 
вас вирядив, стали ми з жоною дишіть ця на ті деньгн, бо ми за год 
сто рублів не побачим. А тут і крикнули діти не своїм гласом, ми 
і побігли. А шуліка хватила і понесла. Хочь іміть іенї ніри, хоч нї, 
а шуліка узяла оті деньгн, що ви иенї нодарнлп. — Виступив хазяїн з хати, 

топ І каже до того: Даймо йому ще 300 рублів. — Нї, не шіда, 

вій до*ума усе одно не довів. Нехай собі живе, як знав. — Розпро¬ 
щались і поїхали собі. Поїхали вони за ворота, аж бачить один, ле¬ 

жить кусочок свинцю. Оце, каже, понесу .ч евому братови кусочок 
свинцю. Чи не розживеть ця він з оцього Свинцю? — Поніс у хату. 
На тобі, брат, кусок свинцю, — Підкиньте його, каже він, під кровать. 
— Підкинув він, покотив ся він. Тоді пішов, сів і поїхали воии, Хо¬ 

дить він, як Ь ходив, щоденно на роботу. Достало ся, що треби було 
вабрОДчяЕОВИ-хазяїновії, що заброд держить, свинцю. Він ходить, тип 
питає. Тон іде на роботу, а тон свинцю шукає. Зострідись; той і каже: 

— Я синицю шукаю, - А у мене кусочок єсть, — Ходіть, да мені", 
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хочете дродасьте, хочете — отдаеьте, так я вам нервую рпбу, що піймаю, 
шм принесу, — Пішли вони у хату, він нахиляв ся, узяв свинець, 
оддав, — Ну, каже, беріть, мені деаег не надо, Принесете мені дерную 
рибу, ідо піймаєте, — Пішов забродчик, причепив свинець до невода, 
закинула, ештягли рівно десять кошів рнбя, І узяв він тра риби, самих 
нервах. Приніс і оддав хазяйці І иоблагодарнв І сказав: — Оце вам 
за свинець иервая риба, — Приходить тон із роботи, жінка йому й по¬ 

казує, яку рпбу їм принесли. Він і каже: Оцю рабу іажар на вечерю, 

а та буде па другий день, — І пішов собі заов иа роботу; Жінка да¬ 

вай ту рибу скребти ї розчинять, Розчинила, коли найшла каменюк 
‘ драгоцїпнни, як ягода божьша завбільшки, Вшіяла вона той каменюк 

І положила на лутці на окошку, Приходить вій домой у вечеру, по ку¬ 
тали тую рибу, гцо вона попекла, — Дивись, чоловіче, який я каїешок 
у тій рибі найшла, отая на лутці* лежить! — Він подавив ея і каже; 

Бережа-ж отой камешок, щоб діти не запеелн. То камешок неоцїпеппй, 
дорогий, — Переночував і пішов у роботу упять. Но-уз його жив зо¬ 

лотар, робив вещі усякі Із золота, з серебра. Купували у його ьещї 
Ь'уицї, паші. Приходнії- того золотаря жїпка, подавилась і каже: Про¬ 

дай мені отой камешок, — А що ви за його дасьте? Я дам за 
його, каже, сто рублів, — А я не знаю, що він стоїть, — Ну, 

як більше стоїть, так на тобі двїста рублів за його, — А може 
він і більше стоїть ? — Ну, каже, без торгу, на тобі пятьсот 
рублів. — Я, говорить, без чоловіка не оддам. Чоловік прийде, то аа 
що продасть, за те і возьмете^ а я не продам без чоловіка, — Пішла 
ота волотарка і хвалить ця своагу чоловіку, що отакий І отакий кз мо¬ 

шок б і я, каже, купувала, так не оддає без чоловіка. Так прийдеш 
у вечорі, як він прийде до дому. — Прийшов той до доку, сїв вече¬ 
рять, куліш у мисці не солений потягає* В і йшов золотар і каже: — 

Продайте мепї той камешок. — Той каже: Купіть, — Жінка давала 
500 рублів, а ось я даю 700 рублів. — А той мовчать, їсть куціш, 

аж за ушима ляпотить, внголодував ся, — Що ти мовчиш? — А т 
знаєте, каже, що вїи стоїть то же Й давайте! 1 потягає собі куліш. — 

Ну, нате вам рівно тисячу. — Він одно їсть. — Що ви не обзиваєтесь? 

Ви знаєте, що вій стоїть, те й давайте. — Золотар думав, що він знає, 

що він стоїть, таї каже: Ну, ось півтора тисячі. — Той тоді' пере¬ 

хрестивсь за вечерю, тан і каже: Ну, давайте депьгд, буде в мене пів¬ 
тора тисячі. — Ну, па тисячу, а за ті 500 р. дав розписку на десять 
день. Помучив він і ті депьгн, давай туди-сюди роекомашувать ця 
І у його хорошо пішло діло. Проти його ґрунти продає пайок ліс 
і землю, він її і куняв за 400 рублів. І поставів від школу і поставив 
учителя і пршшяає панських дітей, обучак. 
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Ті товариші, годів через три, чи через чотири, знов запрягли, ку¬ 

чери узяли, поїхали подивить ця, чи вій розкомашцв ея, чи пї? Уїхали 
у двор, аж усе вже не гак, як було, нідчнпяєгь ця. Уходять у кой пати, 

вдраствують ця. Приїхали, брат, тебе одвідать. — Благодарю вас, 
братіє, садіть ця, будете гості мої. — Тут жона зараз заказала кухо¬ 

варці' пушать варить, самовар паставлять, уже не так, як тоді, що ні¬ 

чого пе було, а тепер єсть вже що нить І їсть. Иокушали, тоді пішли 
у проходку у сад і речі собі балакають. — Ну, що-ж ти, брат, роско- 

яашив ся? — Слава Богу, каже, роскомашивсь пеяножко. — Ти, брат, 
ле от свинцю роскокашнвсь? — Вірно, брат, благодарю, що ти дав. 
От свинцю я роскоіашпв ся. — Дійшли, кояець саду річечки, за рі¬ 

чечкою та зенля, що він купнв у пана. Він і каже: Оце я купив, мі¬ 

сто хорошое. Я тут школу поставив, дітей приннааю. Поїдьмо, брат, 
подивімось, яка школа у мене. Міст ще це готовий, а ми лодочкою пе¬ 

реїдьмо. Там і сад, що я купив і обліг тут хороший. — Шилили, по¬ 

дивились на школу, а тоді' пішли, і учитель пішов з пики, но саду, дії 
по лісу. Оце волій ходять і говорять, а хлопці із школи тоже но лісу 
ходять із дітьми його. Вони і просять ; Позвольте нам гніздечко оо- 
драть, ми тут найшли па липі. — Ні, я не дозволю, полізеш, убеїи ея. 

— НІ, не убюсь, ноно недалеко, позвольте. — Де воно? — Ось де. 
Підходять, подивились. — Ну, поліцай. Поліз одпн, содрав те -гніз¬ 

дечко. Ізлїв і каже: Ось но дивітесь, яке воно хорошеє. — Подивились, 

аж у гніздечку та самая платин очка, що брата колись далн, - Е, 
брати, ви тоді не иялп меиї вірп, а ось оті 300 р. тут і єсть. — Ну, 

брат, як ми тобі дарнли, так вони і твої. — Походили, прийшли. Тепер 
воїш гостювали уже троє суток. Розпрощались і доїхали. — Живи, не¬ 
хай тобі Бог полога. Тепер і нам лучше, що тн розколашив ся. — Ось 
вій і остав ся на том оснували, і живе, хліб жує, постолом добро 
возить. 

Паралелі: Отся лєґепда — відміна попередньої і блпзша до на¬ 
друкованої в Етн. Збірішку, т. III. От. 105 — П>8, Ч. 38. 

50. Як кум до кума вечерю носив. 

Кум убогий до багатого вечерю аонїс. ііовдраветвував ея до кума* 
— Нате вам, куме, вечерю* — Понеси, каже, тую вечерю демонові! — 

З тим вів і лішов назад* Іде собі додому. Зустрічає чоловіка. — Здо¬ 

рово, чоловік* Де тц, каже, був? ~ Носив до кума вечерю* — 

Що-ж він сказав? — Понеси* сказав, вечерю деноновп; я так і пішов. 
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— Неея-ж, каже, туда, куда він тобі сказав. За греблю вийдеш, на 
ліву руку дім сьвітнть ся; принесеш, новдоровкаєш ся і скажеш: Оце-ж 
кум вам вечерю наслав! Тебе приймуть за честь, посадять, шанувать 
будуть хорошо, Давать будуть тобі плату хорошу; серебра, золота, щоб 
ти не брав. Питать будуть, ідо не береш, а ти скажи: Дайте меиі 
у полу ио норцю того, що кишіть у котлах, — Скажуть : Оце-ж багно 
кипить, на що ноно тобі, а тн деньгп воаьія! — Оцього мені дайте, 

що кипить, — Ні, не дамо* — Ну, я і так піду. — Каже : Вернись, 
дало, — Вернув ся він, наставив полу, кинули но корцго, пішов він. 
Пішов до дому : а у його був вівбарчик; вій його одчинив і кинув 
іуда; тоді взяв і зачинив. Спав не спав, звонять до утреш. — За- 

еьвітіт, жінко, ходи у вінбйрчик, може нам Бог що дав. — Жінка за- 

сьвітила, Прийшли, ве ножно одчинить ; одчинили трошечку, влізли бо¬ 

ками, носмотріли, добра повен вінбар: таї доньгя, там сапогн, там одежа 
всяка, разаа* Поубувамсь у чоботи хороші, сенчас взяли, понадївам 
добрі' шуби з доброго сукна, убирають ця до церкви. Надів на себе 
він шайку хорошу, вона платок. Убрались, пішли до церкві. Люде див- 
лять ця, де-ж вони понабирали такої одежі? З норами вій мабуть краде, 
так вори йому підвезли* Поприходили до дому, те поскидали, а в друге 
Оділись, ще яучше. Люде дивлять ця, де він понабирав їх. Пообідали, 

зібрала ся громада, давай його звать у волость. — Де ти, Іване, по¬ 

набирав такі сапогн, одежу таку дорогу ? Жінка тоже одежу, у платках 
таких, що у нас у слободі нема. Пори тобі того понавозили! — Н'ц 
господа, мені', каже, Бог дав. — А чом нам не дає? Який гц єсть, що 
тобі дає, а ніш не дає ? — А мені Бог дав, Що-ж вам не дає, я не 
знаю. — У мене, каже, ще депег пів сотні є, мені Бог дав* — Яким 
же робам, що тобі Бог дав? — Через то, каже, що я до кума вечерю 
носив* Так мене, каже, кум одослав з вечерю до демона. Я тому яоиїс, 

тому оддав, так мені Бог дав за те. — А підіте, кума иозовіте, чи він 
Його посилав, чп вїп до него носив вечерю, чи ні* — Призвали кума.^ 

— Точно правда, каже, пряпїе вечерю і я його отеплив, — Ну, так 
і поживай, що тобі Бог дав за то, що отосяав тебе, — Кум богатий 
каже: Я повезу вечерю возом* не таку як та.* — Діждав того печера, 
що вечерю нести; богатий приходить до убогого: Скажи ж мені, куди 
тн вечерю носив і я туди повезу! — Виїдеш, каже, за греблю, увидиш, 
доми сьвітять ся, туди, каже* неси вечерю. — Взяв він, запряг пару 
лошаден, наклав вечерю, входить у комиат — Здрастуйте! — Здра¬ 

стуйте* — Нате, каже, вам вечерю кум прислав* — Оце-ж той сукин 
син, що кума з вечерею прислав к нам про шлей год* Три тисячі 
душ, каже, вирвав у нас із пекла, сукин син. Вовьііте, каже, на ко- 
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лїио, переловіте, та у котел. — Вони сййтили, переломили і у котел. 
Заробив богатпіі вечерю. 

Паралелі: Етноґр. Збірник. Т. XIII. Ст. 174 179. Ч. 354—357. 

51. Чи ліпше за молоду чи на старість 
бідувати? 

Чоловік і жінка колоді, живуть годок і два. У іючн приходить 
до вікна і гукає: Олено, одчини, я щось тобі скажу. — Вийшла 
вона і поздоровкалась і він каже: — Порадь ся, Олено, з своїм чоло¬ 

віком, як шш лутче, чи а-за молоду горювать та кістко гризти, чи на 
старість, І порадь ся, я прийду до вас у туш ніч, — Уходить вона 
у хату, чоловік ї каже їй, а що воно? — Каже: Я трошки злякалась* 
Сказало воно; ОбраДь ся з своїм чоловіком, чи лутче вам т молоду 
горювать та кістки гризти, чи па старість, — 1 вони вже доеьшта ие 
спали; по утру повставали і радять ця: Іди ти, чоловіче, до свого хре¬ 
щеного батька, а я піду до своєї рідної патери. — Пішов він до свого 
батька, поздоровивсь і розказує свою ирпповіеть; як ви, тату, мені по- 

совітуете? Що нам робить? Батько і каже: Дутше вам за молоду по- 

горювать і кістки гризти, чим на старість* — Так ішеовІтував і вій 
пішов до дому* Прийшов до дому І жінка дома прийшла од матері. 
Жінка і каже: А що* чоловіче, тобі батько казав? — Він і каже: 
Батько казав, що лутше за молоду вам погорювать і кісток погризти, 
чиї на старість, А мати твоя, що казала? — І мати так казала, на 
одну дорожку. - Тепер вони дожидали вечора і чи вечеряли, не ве¬ 

черяли і полягали спать і дожидають, що прийде і ие спить ця їм, 
У «півноче гукає: Впили, Олено! Олено лпйди! — Олена вийшла, — 

ЗдраетвуйтеІ — Здраствуйте! — Ну, обрядились з чоловіком, чи лутше 
за молоду горювать, та кістки гризти, чи на старість? — Нї, лутше за 
молоду горювать, і а кістки гризти, чим "на старість* — Ну і ідп-ж 
собі до чоловіка, — Бона обернулась І хотіла іти до чоловіка в хату, 
коли иодомя хату хватило, ! вона не встигла увійти в хату, а чоловік 
вийшов в хат І погоріло у їх усе, що тілько в їх було* і коронка 
і телиця і все хазяйство погоріло, зосталя ся а душами тілько. — Те¬ 

пер як раз сказало правду, сказало, що будете горювать, та кістки 
гризти. — А що-ж його, жінко, робить ? — Мабуть брать білети, та іти 
на заробітки, бо тут пропадем* — Забралд білеті, таії пішли па заро¬ 

бітки. Ідуть І тиждень, ідуть другий, наступило на третій тиждень. їде 

ЕШОГРАФГІНЯй ЗВПЧПШ, І. XIV. Зо 
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пап шестерною кіньми, па зустріч добігає. — Здрастуйте! - Здра¬ 

стуйте І — Куди ти, чоловіче, ідеш? — Каже: На заробітки, у вотакі 
то міста, за Кубапю. — Не йди. каже пай, бо я сам одтудова їду. Так 
там нема роду, там і земля чорна, ніщо не вродилось. Вертайсь, чоло¬ 

віче, домой, каже пан. — Б пї, каже, пане я не верну ся. — Чому? 
питає пал. — А того, що у мене пе має нічого, тик не вернусь до 
дому. — Ну, а се твоя жінка? питає пан, чи може підложниця? Не 
дури пана, а кажи правильно, чи жінка, чн підложниця? — Ні, пане, 
то моя жінка рідна, вінчала моя жіпка. — Ну, продай, чоловіче, свою 
жінку мелї! — Нї, як бн я продав жінку, пане, із жінкою порадить ця 
чи що, а то продав бп я жінку, не продам! — Я «його деиег дам за 
жінку, а ти бідний, а за деньгн маого жінок можна достать. — Та я, 

чоловіче, согласпа, каже жінка, а з грошима куди згодно ідп; продай, 
— Вот бачиш і жінка согласна, каже пап. Ну сті.тько дасьте, паае. — 

Розперізують ця пан з свого каптана і ліпшая деньгн з свого гамана, 
сотиевпмп бомажкамн і щита дві тисячі; вот бач, скільки деиег я тобі 
даю. В тебе-ж є де діть, заховать?— Ні, каже, ніде заховать у мепе 
денег. - Ну поетой, я тобі найду, — каже пан, і пішов до воза. 
І виникав зелепиіі гаман І говорить: Вложп туди. — Уложив туди 

. день ги і сховав за пазуху. — Ну, прощай тепер, каже пан і поїхав, 

тілько курява схопилась. А той чоловік і думав: Куди-ж тепер іти? 

Чи до дому, чи на заробітки? Нї, мабуть піду на заробітки. 
іде день, іде другий, Т підгонив ся, сяде собі, розстеле свптииу 

і розвяаіе гроші, тай дивать ця, любує, любує. Зааяже і піде унять 
у путь. Іде день і вііять розвяже, днвить ця, любує, та в гаман усуне 
тай піде у путь. Ішов день, упять еїв; витяг свої деньгн, полюбував 
тай засувув в гаман ; і пішов про себе, а гаман положив па святці, тай 
байдуже до грошип. Кожп де взяла ся лелека, спустила ся, таіі вхо¬ 

пила гаман з грішила і полетїла. А він побачив, що горе, тай да¬ 

вай кричать: Еіі, там гроші подай ! — А лелека все вище й вище 
полетіла, так що й не видно. Пропали гроші і жінки пе мле. Ну, тепер 
він заплакав, попери; в ся, узяв свою керішчииу і пішов собі. Ішов 
довго ие довго, увійшов в той город, що йшов на заробітки, щоб хто 
паияв. — Ну, каже, наймись до мене. — Наймусь, а що-ж ви дасьте? 

— Та, каже, хазяїн — я бачу що тп чоловік іще пе старий, то вот 
тобі бев торгу сто рублів І — Ну, добре, каже, сіли І поїхали. Привіз 
вій його до дому і давай той у його служить, в того хазяїна, і про¬ 

служив годок один і було масо і були кістки, первин год було иясо, 
не тілько кістки. А на другий год уже мало маса бачив, а самі кістки 
гриз. Як узяв вій у того хазяїна служить і служив він у того хазяїна 
віеїкиаііцять літ. Одслужин віл віеїмнанцяіь літ і закортіло його до 
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дожу. І каже: Ррзсчптаії мене, хазяїн. — Та служи ще, каже хазяїн. 
*- Нї, не хочу, роапштай. — Ну узяв, розщитав і пішов собі; він 
у його горював так вїсїииайцять літ, ідо мало і хліба їв, а тільки 
кістки гриз, а роботу робив таку, що ледвя видержав, носив на плечах 
камінь, та строїв камедні загоїш на вівці. Ну й пішов; ішов довго не 
довго, чотири неділі круглих. Іде він, стоїть до я і двер над дорогою; 

і рубають дуба на його ґрунті, а на тому дубовії лелече гніздо. 1 на¬ 

чади питать його робочі; Де ти, чоловіче, був? — Каже: На заро¬ 
бітках. — Ну посідали, од дихнули, і давай рубать дуба упять і дуб 
хатавть ця і вже буде скоро падать; ходить ця і впав. А тут лелече 
гніздо попереду бубух і вдало, А той велений гаяаи, іще й гніздо по- 

минув, та впав. А він побачив, та туди, та за гаман, а ті собі, та 
впіймають, — Де це тн узяв ся, се наше добро! — Е пї, се мій га- 

иап! — Узяв він свій гаман і пригорнув до себе і держить. — Ну, 
що з дураком водить ця, поведіть його до папа, як пай розсудить, то 
так і буде. — Новели до папа, вийшов пап, питає: Почому то твій га- 
мп? — Я, каже, жінку свою продав за дві тисячі яановн, та поло¬ 

жив у гамав, а гамай положив па керпйчппї, а сам пішов про себе. 

А лелека де взяла ся, та вкватида гаман, тай полетіла, і я ие знав, де 
вона його діла. А тепер я Ішов і добачив, що рубають дуба; дуб впав 
і гаман мій впав. І тут дві тисячі деиег, — А досіотріть, говорить 
пап, чи там вірно дві тисяч, так його деньги, а як не дві тисячі, так 
то будуть ваші деньги, — Ну, шш у зав гамай, носшотрїв: Так, каже, 

дві тисячі, то його день ги. На, деньгя, каже пан, то твої. А ви Ідіть 
до дуба, вам тут нема нічого. — Воші почухались, тай пішли. — Ну, 
тоді пан питав: Чи ти, говорить, узнав би свою жінку, як би тобі по¬ 

казав її? — Хто зпа, чи узнав бв, чи пе узнав би. За ніеїінаіщять 
дїт можно перемінить ця; вот я який був, а тепер і не такий став. То 
так може й вона. — Ну, шш вийшов і гукнув: Олено, вийди еюда. — 

Вона вийшли, над і каже: А дивись, чи се твоя жінка чя де твоя? — 

Хто апа, каже, чи вона, чи пе вопа, — І давлять ця, одно па одного 
і не пізнає нї те того,-ні те того. — Ну і епрашуе він її: Як твоє 
ішя? — Вопа й каже: Олена. — Він каже : У мене жінка Олена, А як 
твого, каже, батька звали? — Отак, каже. — А прозивали? — Каже: 
Отак, — А якого ти села? —. Отакого то, - І я того села. Так зна¬ 

чить, ти яон жінка. Поручкались; як раз прийшлоеь, що це ші й є. — 

Ну, иап тоді забрав їх у коїнатш поеажав їх обох І дав їм по рущї 
водки і закуски. 1 спрямує його пап: Як же ти жив? Чи ти служпв, 
чи так жив? Чп ти в одного хазяїна був, чи у зшогвх? — У в одного, 
каже, хазяїна я був, — Добре-ж тобі було на харчі, в того хазяїна? 

— Добре було, каже, пане, за вісіїиайцять дїт тілько пенька в яслах 
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ооталиОь од кісток та од сухарів. Сухарі, каже, такі були, ідо хоть да 
три днн у водї намочи, та тілько послизнуть. А то всьо равио, так як ка* 

мідь, — Ну. каже пан, тепер тії того хазяї па згадуватимеш, поки й по¬ 

мреш, Що добрий був! Ну появо тепер вам кістки гризти, каже пап, 

н будете може й масо їсти, та чайок пить, — 8а щоб ми, каже, його 
ПИЛЕ? — В тебе-ж є день ги ті, що ти за жінку взяв. А ще-ж і заро¬ 
бив* — Ти що тих, пане, денег, як треба й по строїть ця і се те ку¬ 
пить 1 То ва що топ і чайок пить ? — А може ти де будеш і строїть 
ця, каже пан. Ну тоді лап достає карандаш, бере боїагу, сідає і нпше. 

Написав йому: Вручаю двнжиное і педвішное імущество ї худобу 
і всьо то, що є у мене, усе хозяиство. Ну, тоді позвав кучеря: Запря¬ 

гай, каже, коні у бричку! — Кучер запріг, він сїв, пав. І тоді роз- 

нращав ся в жінкою і з чоловіком: еїв, тай поїхав і сказав: 1 Тепер, 
каже, прощайте! Оставайтесь на моїм іаіиїї і живіть! А сам сів і по¬ 

їхав. А вони о стали ся, живуть і хліб жують і постолом добро возять. 

Паралелі: Ктиоґр. Збірник, Т. III. От* 82—103. Ч. 33 36. 
Т. XIII, Ст. 184-192. Ч. 362 — 364. — Оезіегіеу, Оезіа Ношапогит. 
От. 444—461. 

52. Смерть. 

Був собі чоловік богатий і був він недобрий хазяїн ; І не вибу¬ 

вають у його иайаштя. Підходить до його пареиь, здраетвуєть ця 
і каже: Треба вам, хазяїн, роботштка? Мені люде носові гукали, — 

Треба, каже. — Ну, так найміть мене па год, — Можна, каже, що 
тобі за год? — Мені дедег не треба, я щитать не умію; а нехай, як 
я год прослужу, хазяйка ваша вварить іеиї борщ да кашу у маленьких 
горшечках, тільки щоб не сердилась, як буде варить. -- Вона сказала: 

Я сердить ця не буду, коли ти так дешево наминаєш ся до нас. — 

Біп став і вибув год, служив харошо. — Тепер, каже, хазяйко, варіть 
борщ да кашу. — Зварила, не сердилась. — Ростядяйте шиїток, ста¬ 

вляйте борщ і кашу до міста туда, положіть паля мичку, мисочка і дві 
ложки. — Поклала вона усе, згорнув він у илаток, ноблагодарив ха¬ 

зяїну і хазяйці, забрав ту годошциііу, що заслужив і пішов собі. Зій¬ 

шов па стовпову дорогу, іде довго не довго, вострічає його смерть; 

жошцшіа чорная уся, як уголь. Здрасгвують ця. Смерть янтае: Куди 
ти ідеш ? — А нія каже: Я ааСЛужпв собі обід, так іду, щоб кого зу¬ 

стріть і пообідать, щоб яе одпоиу, — А я за тобою давно шукаю, — 

каже сиерть, я тебе хочу умертвить. — Ну, каже, оя.іеио, покутною, 

коли я заслужив обід, так хоч яе гододапіі буду, а коли мертвить, так 
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і умертвіть, Сїдапмо-ж, ти аокушаеа. Розклав я латочок, надайичку 
ножиком розрізав, у мисочку бортику насшіав, кутають, надливає він 
з горщика. Поїли борід, давай кашу їсти: виїли і кашу. Встали, помо¬ 

лились Ногу, за обід [іоблагодарит Тепер він і каже: Коїи ваше же- 

лапіє, так і умертвіть мене, коли вже намітили мене, так нема що, 

— Нї, я, каже, не буду тепер тебе мертвить, бо я за ЗО лїт так не 
кутала, як оце покушала. А іди собі і живи; ось тобі па 50 літ от¬ 

орочка, а тоді я і тебе умертвлю, я тебе найду, — Гозпращати ся 
і пішли собі. Смерть собі, а він собі. Уходить він у слободу, а у його 
нема ні отця, нї ватері і сам він не зна, віткпя він. Находить він 
людей і питав: Чи не вдаєте, може, кому треба робочого, щоб мене на- 

ішли ? — Ось, кажуть, тут дїд в, що ськає робочого. — Вій і Іде до 
дїда ї каже: Здраетвунте! Люде казали мені, що вам треба робочого» 

так мене наткнули і я прийшов. Він поговорив, панивсь віїї і слу¬ 

жить, У того дїда є дівчинка, дочка підходяща, їй зиму ж треба іти. 
Служить він місяць і другий; робить хорошо. Полюбив його дї.і і баба* 

І питають вони у дочки: Чн согласна вона іти за муж за наймита? — 

Як, ви, каже, согласаі; то і я согласна. — Ну, гукни його, — Вона 
гукнула. — Чи согяасен ти узять мою дочку за себе? — Як ви ео- 

гласпі да вона согласна, то і я согяасен. — Ну, іди попа договорю¬ 

вать. - Пішли, нона договорили, обвінчав ся, сватьбу отгуляли і жи¬ 

вуть год і другий холошо. Стало хазяйство у їх лучше, чим було; 

пішли вони у гору. Пожили вони год ї два, старі нбзашужували і по¬ 
мерли у один день. Поховали їх у одну яму, О та ся він і живе 
з жєїіою і дїтп у їх єсть. Багатіють вовн, синів поженили, дочок ноод- 

давали заміж. Підходять 50 літ, підходить смерть. — Оце я прийшла 
тебе мертвить, оце уже вийшло 50 лїт, що я тобі о де рочки давала* — 

Смерте, моя мати, вепї добре жить, у мене усе є, куди не повернусь 
усе є і мене почитають і поважають. — А, може б умертвить? — Ш, 
променіть мені ще жить. — Ну, каже, ж шш. коні не хочеш умирать. 

Розпрощалась і пішла собі. Як узяв жить, і сини його уже померли, 
і унуки поженились, а він став уже негодящий нікуди і ніхто його пе 
щити пї за віщо, вій як головешка, качавть ця, ніхто Його не дог ляда, 

усї од ного одцурались і смерть од його одцуралась. На ЗО літ про¬ 
сив ся, а вже 50 вийшло, а він качаєть ця. І просить піп у Нога, щоб 
Бог послав смерть. — Оце я прийшла тебе у мертвить. — Смерте, моя 
лати, як ти мене одцуралась! Я тебе давно виглядаю, — А як прихо¬ 

дила, та ти одіїросін ся, казав, що добре іеиї жити, так оце, щоб 
знав і худо* *— Ну, уіертни-ж, смерте, моя мати! — Узяла І умер¬ 

ти ид а. 
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53. Як померші душі суда ждуть. 

Потерті душі позапирані у такії компатн, що нема вікон, а тільки 
одні двері, а по стінах лавочки а вашого низу у округи до самого ио- 

толоку. Которі дуже грішнії, ті па низу, которі пе дуже грішні, ті Ніі 

иайвишій лавці, Душа повії душу садить; одио повіз одного, і про¬ 

сить Господа: КопчаїІ, Господи, скоріше еьвіт. Іскакують з лапки 
і бють долоиьни двері: Коичаіі, Господи, сьвІт. Доки ми будем тут 
сидіть? Увірилось уже нам. Коичаіі еьвіт. А як копчиш. так куди осу¬ 

диш, тям ми і будемо. — І бють у двері, бють, поки і долоні у її по¬ 

болять, тоді упить на свої міста сідають. Посидять год, два, що до¬ 

лоні перестануть боліть, ноші знон до двернії, у двері опять бють. 
Копчіш, Господи, еьвіт! — А Бог каже: Ждіть вреля! — Бють і бють 
і но сї пори. Як у кою єсть діти, чи хто, що із гріха скупають, изнива 
панахиду, медку купить попити, так тоді з шізкої лавочки душа скочила 
на нищу, а скупив, то ще па вищу. І сидять так. А одна дуаіа і за- 

сьвіялась. Чого-ж тії аасьміяла ся, друга пита? — Аз того, що непе 
родптель мій із гріха скупить. І поки скупить, поки на верхню но- 
лнчечку доскакає. До страшнього суда будуть там епдїть, а перед 

• страшним судом випустить Бог їх і тоді зберуть ця кісточка до кі¬ 

сточки і шкуру Господь натягне і стануть вони людьми 1 усї у сорока 
лїт. Як Сиаеитель ішов у 40 ліг на муку, так і всип усї будуть 
40-лїтиі. Ні старшого, пї меншого не буде, а усї будуть рівнії. І уся¬ 

кни хоч грамотна!, хоч не грамотний, бачитиме, що вій тут наділив. 

А тоді вже страшний суд буде. Забере Бог у праную руку праведна*, 
а у лїв\ю неправедних. І тодї праведні підуть на небеса, а ті у бездну 
у вічню, лукавії му анущать ся, Що вій знатиме, то він і буде з памп 
робить. Ті, що па небеса пішли, ті по церковному зяпілв, а ті заревли 
по бугаечому, занили їх чорти мечами і ііігпалц у саме пекло, у угопь 
і смолу. 

54. Ярчук. 

Був собі стрілець. З ружом ходить но полю і етрелн зайчика, 

ласжчку, де що іктрапить ця І він не пропустить, аби докинув, так 
він убе. Ходив, ходив собі, а чоловік роботлв па степу; і була в того 
чоловіка кобилка поганенька і пропала, і узяв той чоловік, коку вияв 
і поїхав до дому. Стоїть тая екпрта давня, а коло тої скирти шагів за 
50 та коняка лежить, що чоловік обідрав. Прийшов стрілець, подавив 
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ея на тую коняку, поліз на скирту, зробив собі кубло посеред скирти; 

зарядив нулями ружжо і сидять собі і сютрнть проти тієї коняки. Оце 
прийдуть вовки у ноча, так я буду бить, — Сидить, йому не до єну, 
Довго-по-довго біжить два, зараз до коняки і давай її натягать - рвуть, 
їдять. Стали їсти, біжить пять і стало їх сій вовків. Узяв він і напра¬ 

вив ружжо у табун — бить. Аж руки стероли, шапка я голови лізе, 

саі стери, узяв його острах великий. Слобода от тієї скирти верстов 
три і подихає на слободу вітерок. Як заходились трощить вовки ту 
коияку, а у СЇЙ слободі собачня як завалувала, аж кричать па усю 
слободу, а о діїі собака, як гавкне, так вони і поод сканують от кап яки 
і давлять ця; а тая знов за коняку, а як гавкне, вони зараз І ноод- 

сканують. Із’їлн вони ту коняку, розбіглись, а він переночував на 
скирті, на другий день устав і пішов на ту слободу, де собака гав¬ 

кала. І війшов у слободу і де вить ця по городах, чи но вибіжить со¬ 

бака з таким-то гласои, Пройшов вія одну сторону у лиці, зійшов на 
другу сторону. Заверщха больша і з дощем іде. Він доходить до того 
хазяїна, де гой собака, а собака і гавкнув, а він і чує і пізнав зразу. 

Доходить до двора, коли на погребі соломи оберемок, а він лежить на 
голому, ноуа погреба. Побачив він і іде у оцей город і іде у хату 
прямо. Уходить у хату, поадравствував ся, — Відкіля земляк? — Я 
недалеко відціля, — Чого-ж ти до мене забрив ї — То була така роз¬ 

мова, що у вас є собака такий, що ви продаєте, так я прийшов, чи не 
продаеьте мені? — Да, каже, воно пені це нужно, на що воно мені 
вдале? — А що ви возьіете за його? — Що дасьте, — А я дам важ 
дорого. — Може дасьте так, що і на чоботи. — Нї, я дам, що і на 
три, а то й більше. — Скільки же? - Я дай 19 карбованців. — Е, 

то добре, я буду дякувать, поки й умру, ш твою ласку, що ти мене 
так піддержав. — Він внііяв 10 карбованців і оддав. Як же мені 
каже, так, щоб його узять? — На тобі хліба шматок та мани ного: 

Котись, котись. То його діти так продражшіли, то він за тобою і ко- 

тдтиметь ця. — Він вийшов, позвав його, собака за їж і побіг. Прихо¬ 

дить до дому із собакою, А та собака то була ярчук*). Ще іі сам не 

*) У ярчука у ротї як дьогтьом вимазано, чорно, і їх тим нема, 
що як сука виплодить, то відьма зна І зараз ярчука і задавіть. А такі 
люди є, що можуть полпатір, що ярчук ; тоді вони його у потреб хо¬ 
вають і закривають осиковою бороною зуб ніш до горн; тоді вона і ви¬ 
ростають, бо відьма через ту бор чіу у потреб не піде, бо як ніде, то 
таї і буде, не вій де. А суки із тисяч одна ішбнраєть ця, ярчука іспло- 
дить первого І одного саїчука. і як його вигодують, то у те село вже 
а Б вір не йде і відьми боять ця. 
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їв, нагодував собаку, тоді саа поїв. Вийшов на город, два чоловіки на* 
няв. — Копайте ненї іюгреб отакий і отакий. — Вони учились, а він 
узяв ся борону осикову робить. Ті ногреб виконали, а вій бороду зро¬ 

бив і зубя пабив, скільки слід. Іодї узяв ту собаку, укинув у потреб, 
а бороиою з верху накрив. І тепер давай годувать того собаку і годує 
добре говядипою і годував год цілий, Год вигодував, тоді витяг. ЇІк 
витяг, так собака той як ведмідь, самий старий межи ведмедями, то та¬ 

кий той собака став. І давай тепер на охоту із собою; той ярчук хо¬ 

дить за ним. Іде від, аж біжить вовк; еобака йому па зустріч. Вовк ве 
тїка і як зустрілись і схнатились дибки, грудь па грудь, той того па 
іпиворот, а той того. Ярчук, як хватив вовка за шпворот, та струснув, 

кинув об землю, тав зразу і убив. І піп тав і ведмедів, лисиць і уся¬ 
кого, де не єсть зьвір, він иобє, аби набіг. 1 ходить той стрілець не¬ 
діль дві і узяв він рублів скриню денег за шкури і купив вій копяку 
і. їздить. Ярчук бє зьвіра, а вій кожІ здійми і у ііовозву склади. По¬ 

ходив він із год із тим ярчуком і став він богатий. Раз вій надумав 
ся, сів верхи, узяв собі ружжечко і поїхав, а ярчук його за нив побіг. 

Виїхав у степ, проїхав верстов пять, шість, аж вовк біжить. Він по¬ 
бачив, зараз гонить із ярчуком переймать. Перебігли вовка, - зараз яр¬ 
чук з вовком дибки хватились; ярчук схопив вовка за шяворот, струс¬ 
нув, об землю кинув, з вовка І дух воя. З сим справив ся, аж бачить, 
біжить у пять два тим самим слідом. Добігають; ярчук схватпв ся з од¬ 

іну, — убнв; «отім з й^тпм і того убяв. Розірвав ся, аж біжить два- 

найиять, один за одним шагів за десять. Оці три лежать задавлені. 
Той на коняку та за тими вовками: воші не дуже п тікають. Добіг, ді¬ 

лив ярчук заднього вовка, убив; потім погоня унять, а ті пе огляда¬ 

ють ця, біжать, а він заднього нажене, убє, а той конякою за ними. 
Скрізь одинадцять вовків лежить, один од одного шагів за 20 чи за 
10. Отих 11 убив, тепер догана І2-го, а той собі хилить, хилить, тікав. 

Добігає він до ліса. Стоїть ліс, вовк у ліс, за ним ярчук, а хазяїн 
і собі туда. Добігає лісом верству міста, а там посеред ліса площадка 
чиста, десятини три І тамеш.ка в» тій нлощадцї вовків Бог його зиа 
скільки тисяч, тисяч 20, усю площадь заняли там як вівці, як їх 
ажши па стійло, то вона одна під одну товплять ця, так оті вовки 
густо стоять. І серед площадї сгоїть на лошадї архангел Мпхаїл із 
трубою і грає у трубу і скликає вовків; оце вони де ночують, то і бі¬ 
жать. бо він ними завідує, як який пебудь Генерал над салдогани, так 
він од Бога послан вовками розіюряжзть ця, Іїіи їм щот веде, знак 
скільки їх, а скільки раз загра у трубу, вони вбіжать ця усі чисто; 
він ними иолюбує, посаотрнть, а тоді і розпустить: Ступайте собі по 
містам, а сам у своє місто, де Йому Бог указав поїде, а вовки, хоч на- 



того язика не поникають, а що він каже, то вовн новішають, як він 
у трубу загра, то вони розуміють і збігають ця, де ній не стане, на¬ 

серед лїса, чи посеред степу* Отой 12-вй вовк добіг до тії площадї, 
а стрілець розігнав ся і вискочив на нлощадь да й еострахиун ся 
І хотів назад утекти* А той чоловік у золоті, що аж сяє, гукнув па 
його: Не тікай, стрілець, а йди до мене. — Як став віл Іти, вовки 
розступились, він відходить і ярчук за ним. Доходить, поклонявсь, но- 

адраетву вивсь* — Иу, каже, стрілець тн добрий, та не так добрий, як 
у тебе ярчук добрив* Мйого ведмедів подавив, а вовків іще більше* — 
А посеред площадї стоїть вовк над уеїіа вовками вовк, такий, що 
страшно на його й давить ця, такий здоровий, неначе комора. І каже 
архангел Мпхаїл вовку: Іди. борись із ярчуком. — Тоії ие хоче* му- 
лить ця. Тоді архангел Мнхаїл крикнув: Тобі я кажу, іди, борись. — 

Тоді підбігає він до ярчука І схватплись нони дибки, той тогр за ііш- 

ворот, а той того* Як хватив ярчук того вовка за шцворот, як струс¬ 
нув та кинув об землю і убив і духу у йому нема. Тоді і каже ар¬ 

хангел Михаїл: Оцей ярчук лад усїяа ярчуками ярчук, так як у мене 
вовк оцей був над усїма вовками вовк. Тепер він каже па другого 
вовка, сей вже меншай : А іди ти, поборись ще з ярчуком. — Прибіг, 
хватились вони дибки, той того і той того за шиворот бере; ярчук 
схопив його та як кинув, так і дух з його вискочив. Тепер архангел 
Михаїл каже па третього* Сей і невеличкий, а щетина на йому так 
і стоїть, наїжилась. Підбігає сей третій, як схватллись, як стали во¬ 

дить ця, водились, водились*,, убив вовк ярчука, і духу у йому не 
стало. Тепер, каже, архангел Михаїл: їдц стрілець, до дому* Тепер 
тн будепі вовків побіжать. — Сей аоклопив ся і втни повів собі лошадь 
за ту ллощадь, тоді до пня підвів, сїв і поїхав до дому. І як приїхав 
вів до дому, перекусив лемножко і ТОДІ ЯК ЛІТ, то уже не встав. Його 
питають: — Чого ти, як? Він і розказує: Отак мені було, я І зля¬ 
кавсь того. Полежав І номер* 

Паралелі: Грлнченко, Изь уст% народа* Ст. 101— 162. Ч* 193. 

Б. 

55. Гиря. 

Вулн собі два брати: один жив з батьком, а другий окрім. Той, 
що окрім — багатий, а еей, що з батьком, бідний: тільки теличка одна 

ЕТГНОГРАФГШІІЇЇ ЗБІРНИК, т. Шт. ЗО 
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і є, Нмер батько: давай убогий ховать батька. Заховали батька. Тепер 
багатий і каже ; Давай, брате, 'ділить ця теличкою по полам, — Убогий 
і каже: За чи» теличкою ділить ця? Вона тільки щнталаеь, що бать¬ 

кова, — вона моя була! — А сей напав ся — ділить ця* — Ну* пі¬ 

дем до пава: пан як розсудить — чи ділить ця, чи иї? — Шшлн 
до пана. 

Приходять до паші, вдраствують ця. Зичим ви прийшли? — Роз¬ 
діліть нас, пане, батька ми поховали, теличка осталась; брат ділять 
ця хоче. — Ступайте, каже, домой, та думайте: которіш угада, що я 
вам скажу, за тим буде і теличка. Що в у сьвітї па псяче, що найми- 
лініє і що ііайнрудче? Ступайте додому І думайте! Ио-утру приходьте; 

которші у гада, за тим буде і теличка. 

Пішли поїш до дому. Прийшов убогий і каже: От, дочко, дядько 
вгадав і буде дядькова теличка, а ми не вгадаєм. Що він казав? 

— А що казав? Що у гьвітї найсиче, що наніилїйше і що аайярудче? 
— Д ви, тату, раєві не знаєте? — Не знаю, каже* — .Сьвята земля, 

каже, нансичча у сьвітї: спчче нічого нема; а нилїіішого нічого нема 
як сон; а ігрудчого нема нічого, як у чоловіка глава* Не бійтесь, тату, 
дядько не вгада; паша буде теличка! 

Переночували* Приходить багатий: Підем до паші. — Прийшли, 

идраегвують ця. Що* ж? каже, надумали? — Надумали. — Ну, гово¬ 
ри-ж, багатий* — Нема, пане, нічого сич чого, як у мене кабан: третій 
год, як годую, і нема щетини — голий; а прудчого нема нічого, як 
у мене хортова сучка; а інлїйшого, каже, нема нічого, як я жінці, 
а жінка мені* — Розказуй ти, убогий; що тн надумав? Підходить 
сеіі і каже: Нема, пане, у сьвітї нічого снччого, як сьвя га земля, — 

ми іншого, як соп, а прудчого, як глаза у чоловіка. — Ну, ступай 
ти, багатий, домой і до телички не мішайсь, теличка Його. — Пішов 
багатий домой, а сей остав ся* — Хто-ж тобі сказав оцюлітуку, що 
ти видумав? — Я, каже, сам. — Пі, се не так; ти не годящий 1 Хто 
тобі сказав? — ІЦо-ж, пане? Моя дочка — Гиря мені сказала. — 
Посадив пан його на стуж, насипав вина стакаичпк; випав він, за¬ 

кусив. 

Тепер загадав пая, щоб зварили тридцятеро яєць. Узяв він оті 
яйця, закрутив у плиток і дав чоловіковії, — Ступай домой, каже, та 
щоб Гиря вилупила із сих яєць цші.іьоякн, та щоб мені принесли. — 

Приходить з яйцями він до дому. — Що ви, тату, принесли? — А се 
пай — сучий сан — дав яєць варених І каже, щоб ти вилупила іщ- 

ильонки. — Ви там кутали? — Ні. каже, румочку тільки дали. - 

А садіть ця, каже, тату, будем лупить ті яйця, що ви принесли. — 
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— Посідали, давай ті яйця їсти* Поїло ті яйця усї. — Оттак, каже, 

тату, лупають ті яйця! Підіть у берег і виріжте ієні три однолітні 
дубці; вона їх ввяаала мотузочком і кашицю варить у горщечку- — 
Несіть, тату, до пана китицю і дубці. Принесете, ноідраствуйтесь і ка¬ 

жіть: Се вам, пане, Гиря послила дерево, щоб ми я сего дерева вро¬ 

били плуг, щоб ви сім її лугом вак&п впорали і с'шю кашицего, щоб вп 
посіяли і щоб еошло просо. Як просо вродить ця, - Гиря буде ЦІЬ 
іиьопкіі годувать, — Посмотрів пай І каже: — Чи можна зробить 
плуг із такого дерева і ту кашу посіять: не родить ця просо із ва¬ 

реної каші, — А Гиря говорила, що з варених яєць не можна ци- 

пдьолки видушіть, — Оту най доїіоц і скажи Гирі, щоб вона у такому- 

то часу прибралась; я піду — цоеаотрю, яка вона еегь у тебе Гиря? 

Приходить чоловік домой, каже: Приберись, дочко! Пай хоче про¬ 
їхать поем отріть тебе, — Возьніть, тату, сапу І стукайте на поле, — 
Узяв він і пішов на поле. Вона сейчас рубавшу з себе скинула, во¬ 

дою побризкала іарашо, узяла — рубавшу у сажі умирала, личко 
собі умирала і наділа рубаху; вікна іовилуповада і ходить собі, по- 
сіогрює, коли шш буде іти. Прийшов пан до дверей, дивить ця, — не 
видать нікого, а тут воші біжить, — Здрастуйте, пане! — То ти, 

Гиря, не прибрала ся, як я тобі приказував? — А як же, цапе, при¬ 
брати ся, як я прибралась? — А батько дома? — Ні, па поли, — Як 
прийде з поля, скажеш, щоб приходів до мене, — Вона вікна повста¬ 

вляла, прибралась, аж приходять батько. — Пан приходив? — Прихо¬ 

див ; казав, щоб до його приходили. 
Пішов старий батько до пана. — Здраствуйте, пане І — Здра- 

ствуй, старичок! — Зачни, пане, гребуєте? — Я, каже, до твоєї Гирі 
ходив; пускай тепер Гиря до мене у гості прийде твоя. І щоб йшла 
і їхала, щоб вбута й боса, щоб у сорочці і без сорочки, з гостинцеа 
і без гостинця. Ступай, старик, І щоб завтріишш день вона до мене 
приїхала но-утру! 

Прийшов він і каже: Оттак і так пап казав, дочко* — Підіть, 
тату, до дядька, да попросіть сучку білу, юртову, прудку, та ще сту¬ 

пайте у поле — піймайте заядя і перепелицю. — Пішов, випросив 
сучку і піймав заяця і переіінлицю. — Підіть тепер — випросіть мені 
колїщню, — Пішов він, випросив. Наділа вона тоді на одну ногу по- 
стол, на другу черевик; ятерииу на себе наділа, а рубаху скинула; 

узяла зайця і перепили цю ї їде до папа на колі шиї. Ногою вдарять, 
а колішня біжить, що вдарить ногою, а де-небудь і присяде: і іде 
І їде, як пан казав. Доїхала до воріт, до папських — одчиняють їй 
ворота. Пан па крильцї сидить, смотрпть і дожидає, і иять собак лютих 
коло пана. Як перетяла ся вона через поріг, пустив пан собаки, щоб 
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вони її розірванії. Добігають собаки до неї, а вона й пустила заяціг, 
собаки і побігли за зайцем, Під’їхала до кр&Дьця, — де сяде, де їде, 
Приїхала, здраетвуеть ця, Ідуть вони з іншої у компатн. Як увійшла 
вона її пустила перепелицю. Перепелиця вибила вікно таіі по летіла. 

Був гостинець, так пропав! Сіла вона на стульцї, посиділа. — Ось як 
ти, Гиря, надувала убрать ця, як я говорив. — Узяв Гирю за руку 
ї новів у свою компату. Убрав вія її у ндатьтя, у хорошеє. -- Сютрі^ 
Гиря: возьяу тебе на жену, а як буде у мене суд, так щоб ти мойого 
суда це пересу ждала. — Обвінчали ся вони, сватьбу одгуляли і жи¬ 
вуть собі. 

Три куми їде у ярмарок; одного — кобила, одного — віз, од¬ 
ного рядно. Стала ночувать на поли. Ожеребила ся кобили, привела 
лошояка полю, Той, чия кобила, каже: Що моє лошя. а сен каже: 
Мій віз обвозивсь — моє лошя; а сей каже: Моє рядно обрядило ся 
— моє лошя. І ваепорилн до того, що хоч бить ця. — Вернемось до 
пана; як пап нас розсудить, так і буде. Вернулись до папа, ніиш.іп, 
поздраствувалпсь. — За чия ? говорить, — До вас, пане; як ночували, 
лошяти пе було, — устали по-утру, лошя є. Той, чпя кобила, каже: — 
Моє лошя, Той, чий віз: Моє. А чиє рядно; Моє лошя. — А де воло 
стояло, як ви встали? — Кажуть: коло рядна вопо було. — Ну. чш 
ряд по, того і лошя; — то рядно обрядилось. Ступайте собі! — Воли 
у двері, а він пішов собі у коїпату, у свою. А Гиря того, чия кобила, 

щипнула: Підожди, я тобі щось зговорю... Ступай до пана і кажи, що 
як їхали поуз нашу пшеницю, так там раків тьна і виїли воно нию- 
яйцю вашу. — Завернув ея чоловік і каже: Пане, я щось забув вти 
сказать... — Ну, що там питає? — Каже: Я за по мни в вам сказать, — 

раків нного у вашій пшениці і виїли вашу пшеницю. — Неправда; я 
не йму тобі, мужик, віру, щоб раки пшеницю виїли. — Вірно, пане: 
як би я пана обманував. — Як южпа, щоби раки пшеницю виїли ? — 

А як же так можна, щоб бевживотне привело лошя? Ви-ж говорите, 
що рядно привело лошя ? — А ти говорить; Я лад вами тільки сьмь 
юеь, штуки зпїіаю. Хто тобі сказав, що пшеницю раки виїли? То 
Гиря? — НїІ — Нї, каже, то Гиря. Ну, ступай, вужик, я тебе ви¬ 
проваджу. — Стоять ті два у крпльии. — Підійдіть сюди ближе. — 
Підійшли ті, - Ви. говорить, боввани, дуракп: як можно, щоб безжп- 

вотно привело лошя? Чпя лошадь, того і лошоиок. Ступайте. 

Уходить пан у копти назад. — Ну, ти Гиря, говориш, що мого 
суда не будеш пересуджувать, почому же ти мішала ся до мого суда? 

— Потому, що ви не ио праведному судили, так я і зговорила, що так 
нельзя, а от та к треба, ™ Убирай ея, ти Гиря, од мене; я не твій, ти 
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не иоя. Убирай ся собі і бери, що тобі наняилїйше, що НіІНЛЮбІННЮ. — 
Сядьио, нокушаймо хоч, — тоді' я і піду. — Сіли, стали кушать; 

вона п дала поау капель сопллвих випить. Як випав, так упав і заснув. 
Вона вискочила і кричить: Випрягайте порву коляску у шестерну 
і шд’їзжапте еюдп до рундука. Беріть каже і ганить у коляску. - Сіла 
сапа коло папа і поїхали. — Харошо поганять, чи помаленьку? — ІІо- 
іалепьку поганяй! - Проспав с« пай, устає. Куди па їдемо?" Гиря, 

що се таке? — Куди попадей, туди буде» і їхать! Гиря однічан. — 
Що то »а знак? — А ти ієні говорив; возьви собі, що иайиилїйше, 
що найлюбійше, — так я тебе узяла і їду. — Полпо, Гиря, шутнть! 
Давай вертать ця домой та жить харашо. 

Вернулись назад, давай жить харошо. Узяли батька у кой пати і 
живуть собі на топ оспуваїїії, хліб жують, постояоі добро возять. 

Паралелі: Етноґр. Збірник, Т. Ш. Ст. 189 191. Ч. 27, —'Г. VI. 
Ст. 154— І55. Ч. 350. — Грничеііко, Зтногр. Матеріаліа. Т. II. Ст. 
262—2(і9 і 273- 278. Ч. 180 і 189. — Аезяасьев'Ь, Народ, рус. скач¬ 
ки. Т. II. Ст. 279—289. Ч. 185 — 191. —ОгІшш, Кіп<3ег-и. Иаизтйг- 
сЬеп. Т. II. Ст. 44-47. Ч. 94. Т. III. Ст. 100-107. — Оевіегіеу, 
(їезіа Вошапогшп. Ст. 473—475. і 732. Ч. 124. — Надто: бптйіуід, 
РйпіесЬе УоІкБпійгсЬеп. Т. II. Ст. 101 — 108. — ЗсІїпПеп 
аиг СєйсЬісЬіє сіег ОісЬіипд и. За^е. Т. III. Ст. 212. — Доброволь- 
скііі, Сиолен, зтногр. сборішгь. Т. І. Ст. 258. — Романом, Бї>лор. 
сборяик'ь. Вин. III. Ст. 390—396. — Шеїіпт., Матеріалі для изуч, 
бьіта п язика рус. пасел. с'Ьв. зап. край. Т. II. Ст, 197—199. 

Мотив про те, як буїіїи то віз ожеребив ся, належить до круга 
„Соломонових Судів". Нор. Етноґр. Збірник. Т. III Ст. 49. Ч. 15. — 
Добровольскій, Своя, зтногр. сбор. Т. 1. Ст. 246. — Роиановг, Б-Ьлор. 
сбориикь. Вин. IV. Ст. 186. - Сборшікт. Матеріалові до он. иЬст. 
н плеп. Кавкав». Т. XIII. Від. 2. Ст. 81. 

56. Про царя злодїя. 

Був собі цар, а в його сни царевич, підходящий, виучений такий, 
що хоч і цареи йоіу буть, так він ноже. От і питає цар свого сипа: 

— ІДо, ти усю науку пройшов, усьо уже знаєш? — Усьо, каже, я 
аяаю. — Ну, а ворувать знаєш? — Ні, каже, сього пене не учили. -— 
Треба, щоб ти знав ворувать, та тоді цареи становить ця.’— Ось же 
я сейчас піду учить ця ворувать. Прощайте! — Узяв і пішов. Салда- 

цьку одежу узяв, щоб ного ніхто не узнав І пішов собі дорогою; вер¬ 

стов нятьдесять вій о дійшов, аж доходить до слободи. Пішов слободою 
і смотрнть на обидва боки, у котору хатку буде іти. Бачить хатку по- 
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ганені, ку. Уходить у ту хатку, а тая дід і баба. Дід старші чоботи пш, 
гаразд кін і не бачить, а баба сидить і пряде куделицю. — Він шов 
він, тіоадраетіїував ся. — Що, діду, салопі шнєте? — Тошно, каже, 
служивий, салопі шию, — Як же ня шиєте, що ви гаразд і не бачите? 

— Як я на молоду добре шли, а тепер, де бачу, а де не бачу, так я 
Полапки шию. — Много-ж у нас шить саііогівї — Не мйого, одна па¬ 

ра. Як я тепер не гожусь, так я миого не набираю, а одну воньсту, по¬ 

шию, тоді возьму і другу. — Ви старі, так ми б заброешш їх шить! — 
Чи* же я буду, каже, жить? Я тільки і живу, що а саиогш. Я нїчо 
більш ке умію, я у їх хліб їм, їші одягаюсь і отонляюсь. Послу¬ 
хайте, діду, мого совіта. Я вас посокітио. щеб ви бросили тії салотв 
шить. — Ну, розкажіть мені свій гоніт, я ііоелушаю. — Полинь, діду, 
сапо ги шить і становись на мною, будемо ми у двох ворушіть. То лег¬ 

кий хліб: буде вам уеьо і корма ї одівшій і отонлянл, усьо вам буде 
а пороваия, а енного килайте шить. — Хорошо, служивий, ви молодий 
чоловік, ви втечете, як бука, як побудь, а мене піймають, та мені бики 
мужики наколотять; я старші, не втечу. — Слухайте мене, діду: ям 
будемо так керувать, що нас ніхто не буде ловить. — А як би то так, 
то і добре! — Вірно, каже, старичок, не буде ніхто ловить. —Як так, 
що ви канїете, то їі согласеи. — Ну. бабка, еютрік які ми будем із 
дідом коробці. Кидайте куделицю, та ідіть ші базар, та принесіть нам 
водки хорошої, та булки, та рибки на напуску, та сахарцю, та чайку.. 
Пайок будем пить. На тобі 26 рублів денег, купіть, що знаєте, а що 
Остап- ть ця. то ваше. Узяла баба кошелик і пішла собі на базар, 

купила Воднії, рибки, чайку, спхарцю. говяшпи, — усього набрала, 
Принесла бабка домой. — Ну, тепер, бабко, роздївайтесь, твою покупку 
складайте і давайте нам пробувать, яку виводку принесли! —Порізала 
бабка рибку, булку, тоді за сгакай і давай рядувать ; дає служивому. — 

Ш, бабка, пийте ви самі, що ви купиш, по пробуйте, а так по салдат¬ 
ська зразу, тоді і мені давайте. — Вабка хлопнула по салдацьки, та 
і слова не ішмовить, — Оце, каже, така водка, що я і а роди не нила. 

Слова не вимовлю, така та водна, що Ви мені загадали купить. — Я 
аавсегди таку ию! служивий каже. Валова тоді ще: Салднт вплив, дїд 
видив, тоді закусують. Ви шип но другому і по третьому стакану, то їда 
уже бабка стала пісні поїть, — Що ви, бабка, так? Разві вас забрали 
водки ? — Так точно, служивий і Забрила. Я з роду не нила, так тепер 
я явная І зараз пісні граю. — Попили, погудили, поспівали, поляку- 

вали і полі гали на од тих. Одлпхяули, прокинулись, та ї знов за своє, 
давай лить і їсти. Удать пі слав служивий бабку па базар; упить при¬ 
несла бабка провійпту, того що пить та їсти. І провели оші суток пя- 
теро. що тільки пили та гуляли. — Ну, ділу, пори паї тепер за роботу 
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брать ця. Ось у мене уже депежгк не хватне. Думайте, чи нема у му¬ 
жиків у таких, що ви .їй акте, па тисячинка, чи дві, чи гри, а за сотня ми 
нам ие лазить. — Тут єсть у нас Ступа Іван, так у його у суканого 
сива, є тисяч сім, що найменше, а може і усї десять тисяч: вік богатнй. 
А то те е Куквда Олексій; у його « тисяч ііяті. найменше. — І [одно 
думать, діду, ти так надумаєш, що ми і не нотащеа; ми у одного тільки 
заберем, у двох не брати-мем. — Ну чи довольио, так і довольної — 

На тобі денег та іди на базар, та куші четвертинку тої водкн, що 
бабка брала То нам ото здасть ця. Та ще купіть торбиночку, молоток 
і лоячик, да замазки. — ІІриаїс дід четвертинку. — Ну, чи єсть у вас 
діду, кобилка поганенька? Ладнайте її і саночки, будемо їхать у вечеру 
ворувать. А оце у вас що за барило? Ііопо тече, чи ие тече? — Ні, 
каже, воно добре, не тече. — Узяв він ту четвертину водкн, висипав 
у те барило, повечеряли зарані, як сонїчко запустилось, тав зараз він 
і каже: Ну, діду, запрягай кобилку, будемо їхать. - Да, кулиж ми 
будемо їхать так рано, ви казали, щоб у сього брать гроші, так се не 
далеко! — Ні, д'іду, я роздумав ся, як не будемо у мужиків брать де- 
аег; мужик буде, плакать ця на нас, бо робив його дід, батько і цін 
сам, а ми поїдемо у город, до свого царя, казначейства да там і возь- 

нею денежок, «кілько нам треба; так там тноя копієчка та моя, та того 
копієчка, так ми нікого не обидили. - Запрягли коняку, сіли і поїхали 
у город. Приїхали, як люде обіспуля харошо. Те барило на санчатах, 
що у йому четвертина нодки. ПодТхали під казначейство, він тоді узяв 
барило із санок І воно узяло і иокотияось собі на дорогу. Тоді ходить 
собі він і руки ломить: Ах Ноже, ах Боасе. до якої шкоди я прий¬ 
шов! — Коли біжить часовий. — Чого ти, мужик, тут? — Я, каже, не 
мужик, а такий же служивий, нк і ти Ось иотернв нодки «ного хорошої, 
так чи не можна, щоб істаїцпть моє барило па еннчатка, би я не могу 
сам. Позвіть своїх товаришів етащвть мені те барило ті санчата. — 

Бонн прибігли і зразу на санчата те барило істащплц. — Ех, водка 
уся у сніг вийшла. — Ну, »а те ми це винці. — Я виню, що не винні. 
Ну, благодарю, що ви постарались. Випийте, я вам дам но стакану. — 
Вииимав стакан з карнана, зараз до коротша, поодкручак і наливав. 
— Пийте. — Ні ви нийте самі, служивий. — Не могу, серце у мене 
руба стоїть, бо водкн жалко, відер нятнаицять пропало такої, що по де¬ 
сять рублів відро, — Винили вони но одному стакану, випили і по 
другому, — Можеб ви, робята, і но третьому винили, щоб мене згаду¬ 
вали за мою водку, що ви мені подратували оте барило скачувать на 
санки. — Коли дасьте, так шшкмо! — Він на ша поїш винили і но 
третьому. Оди:, туди, сюди, одіншов далі, а двоє так на тім місті і по¬ 

падали. Тоді' вони кобиляку одвели у куточок і самі прийшли до окопі- 
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ка* Салдат проти вікна, як раз роззув ся, витягнув лоячик і молоток, 

ямочку у стіні вибиває; тоді становити ця ногою у ту ямочку і знову 
вибиває ямочку. Ямок, цять, шість вибив, до окошка долів, шибку нн- 
хитав і уліз у казначейство. Тоді' він ааеьвітші. узяв три тисячі деїшг, 
кульок, що лежав на лавці підписаний, у окошко удать улазить, шибку 
замазкою умазав і тоді лізе і ямочку от нервої до послїдяої замазкою 
замазує. - Ну, тепер, діду, будемо тікать, уже деиег конало. Іди за 
кобил якою. — Сіли вони і поїхали і знов до діда. Приїхали і сказали: 

Ну, тепер попали ми деяежок із дідом, буде нам за що нить та гулять ! 
— І пробули нони шестеро суток і тили деньгамн погуляли харошо. — 
Треба їхать уанть, каже служивий, бо депежок не хватає. — Як не 
хвата, так і їхать: Ми вдаєм де брать. — Поїхали знов. Узяв четвер¬ 
тину видки... (повторене)., ми знані де брать! Ось, як у первин раз 
деиьги узято, так казначейство парю не признавалось, а другий раз 
призналось; От таким роботі та узяли деиьги 6 тисяч за два рази; 

подкопу нема, замкп не ноиозрило, окошка не вилупунало, не било, 
крнша не вирвана, усе благополучно, а деиьги узяті, — Ну, і сказав 
цар: То такни вор, що не вгадаєте, як він і бере деиьги. Підіть ви, 
каже, у замок, тая волошебипк живе, так він вам совіт дасть, як ній- 
мать того вора, — Пішли вони у заюк, найшли того волошебішка, но- 

вдраетвупались і кажуть: Дайте нам совіт, як нам того нора піймать? 
Він два рази був, шість тисяч узяв, нї замків не портів, їії криші не 
вривав, нї ітодкоїтів не робив, око шок не вибивав, а деиьги увирував. — 
То пивші вор, говорить; ось я був на усі царства вором, а цей прой¬ 
шов і мене ще. Вот я вам дам совіт, як його піймать, Возьміть ви шап¬ 
лик бої ший, так щоб ЧОЛОВІКОВІ!, під плечі глибиною і насипте туди 
смоли шевської, карюку, вапна і переваріть і насипте у шаплик як раз 
у терть і поставте проти вікна. Як від у той шаплик улізе, то вже не 
вилізе. Він скоро буде у третій раз, так вій і попаде у те сильце. — 
Воші прийшли і так усе іздїлалп і поставили. Попили, погуляли, отой 
салдат та діл, та баба, хорошо шестеро суток. (Повторене).., Одвели 
кобилу у куточок, а самі пішли до казначейства. Ось і каже служивий ; 
Я дна рази лазив, а се вам, діду, черга лізти. Я вам ямки повибиваю, 

а ви роззувайтесь і лїзьте. Який кульок попадете, такий і беріть. Таї 
усе деиьги, більше нічого і нема. — Повибивав від ямки* а дїд роззув 
ся і поліз, Долїа до окошка, узяв, окошко вабив і дїзе прямо на лутку, 

а з лутки і утаскав ся у той шаплик як раз під самі нідплечі. Він во- 
рочеть цн, а воно холоне, поки і звернуть ця ие можно, так воно і охо¬ 
лоло. Підождав салдат час і другий, нема діда, — Е, должно буть, дїд 
попав ся у силцо, бо должно йому буть, а нема. Два часи підождав, 

а там іще ие мпожко, тоді усе із себе поскидав і гайда до діда, у каз- 
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пачейетво, Доліз до лутки, коли дїд тут стоїть* — Що, діду, попав ся 
у сильцо? — Точно попав ся, — І не вирвеш ся? — Да не вирвусь, 
міцнеє сильце* — Отав він на лутку, а потім на шаплик, скокпув на 
полки, засьвітив сьвічку, узяв кулечок у три тисячі денежок і каже те¬ 

пер на діда: Вилазь! — Каже дїд: Не вилізу, — Ні? каже; і я 
тебе не вптаїиу. — Узяв він тоді, шаблю видав, дїдовп голову вияв, 

у торбппку укинув, видів, окна пе загазував* ямки оросив, на коняку 
сів і поїхав до баби. Приїздить, а баба й питав: — Де, служивий, 

дїд? — Вот де дїд, дїд у торбинці. На тобі дідову голову! — Давай 
бабка плакать* а вів її розважає: Дїд старші, діду усьо раніш помирать, 
а я тебе ие оставлю, я тобі дам тисячок дві, а може І три* А голову 
із діда держи, може І ту Л у би іде до голови прийде. — ІІоутру кинулись 
у кавнпчействі до шаплика, коли в чоловік ікшмапий* та без голово, го¬ 

лова і знята. Вони тоді до царя, ідо так і так чоловік пойманий, а го¬ 
лови нема! Дар і каже : Ідїть ізнов до волошебиика у замок і спросіть, 

ідо робить із тим толубшцем* — Прийшли, поадраствуьались. *— Ми по 
вашому еовіту шдїлали, що ви говорили, і піймали, так без голови, саме 
то луби ще так, ідо нам тепер робить із тим толу би щем. — Повніть його, 

вптащіть з того шаплика, обгортайте коло Його отоії карюк, обмийте 
і падїльте на його рубатку жіночу, білую. І вивезіть його серед баварю 
і прокиньте матку і простннку білую І положіть його «а три днї, і по¬ 

ставте трп чоловіка часових, І хто прийде і буде найду ще убивать ця, 
то і буде її батько, чи брат, чи чоловік. Ото і буде, тоді ітрішаєть ця. 
— Прийшли, витандош, прибрали, як казав шшшебннк, положили і оста¬ 

вили три чоловіка часових, Іде баба на базар, а служивий і каже: Як 
ти хочеш за своїм плакать, так купи попереду кувшнп молока, та розбий 
його біля толубища, та тоді і плач, а як будуть питать, чи піп вам не 
брат, чи не батько, так кажіть, що ої, а що ви ось робили у міщанок, 

та заробили грошей, та купили молока за .руб, та за куяшян дали 2Гі 
копійок, так ось я за чим і плачу, а за оцим я і не плачу, бо не знаю, 
що воно таке? Баба так саме і зробила, як служивий казав. її і пу¬ 
стили, вона знов прийшла до дому, — А брали тебе? — Брали, так я 
казала, як вн научили мене і пустили. — Лежало те толу би ще троє су- 

ток на базарі і пе найшов ся до ного ніхто. Вони упить пішли до того 
волошебника і кажуть, що ніхто не находить ця до толубища, до того* 

*Той вояошебппк і сказав: Одвезіть у другий город, сїмдееять верст от 
сього, і часові щоб були; так там найдеть ця до його. — Узяли те 
толубпще у другий город. Виїхали у степ і кажуть: — Що нам їхать 
у другий город на піч, тут яошадей попасем, а раненько устанем і по¬ 

їдем, — Так вопп і вробили, а той служивий, запряг бабину коняку 
вгліоГрафггшіїї збірник, ї, хту, 37 
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і собі їде туди; і заїхав у город і купив рясу і шапку попівську і ді¬ 

лок попівський і їде тою самою дорогою, ідо він аиа, куди воші повезли 
те толубшде. Приїхав, де вони стояли і адраствуеть ця: Здраствуйте; 

служиві! — Здраствуй, батюшка! — Позводьте мені коло вас перено¬ 

чувать і лошадь попасти свою, — Ночуйте, батюшка, мя іще раді сьо¬ 
му, — Випрягли коняку і пустили, — Що ви, господа салдати, куди 
вн їдете? — Кажуть: Веземо ми тулубнще. Оце троє суток лежало у 
городі, там ніхто не найшов ся, так сказав волошебйик, що у сьому 
городі пайдеть ця. — Яіше воло тулубнще, покажіть я носмотрю. — 

Вони показало. — О, Боже мій, якоє воно страшне 1 Я його боюсь, — 

Чого ви боїтесь? Воно як і палиця, воно нічого, ново без голови. — 

& як воно утече? — Нї, воно не утече. Без голови, як би воно утекло ? 
Поговорили, давай салдати брать хліб вечерять. Сонце заходить, — 

Що ви таї, робята, берете? — Будем вечерять. — А ідож іш будете 
вечерять? — А звісно, хдїб казенний; ви зпаєте батюшка, якші казен¬ 

ний хліб ? Чорний, як земля сьвята. — Не беріть того хліба, а ідіть 
до мого воза, тут єсть у мене водочка, закусочка; винено і цоняшшо 
ту дубище. — Прийшли солдати, нарізав від закусочки, впиняй літер 
кодки хорошої, міцної, наливає. — Пийте, робити. — Нийте ви, батюшка* 

уперед. — Ну, царство небесне тому тулубищови, робята, — Узяв, хлопнув, 
вишів стакан. Наливає, подає. — Випили усї троє по стакану, закусали. 
Наливає по другому, випили ще. — Чи довольш, чп вллєте ще по 
третьому? — Як дасьте, то винен, батюшка, ще й но третьому. ~ Вц- 

пила хорошо так, що батюшка і каже: — Ви, робята, коли хочете, то 
допивайте водку, кутайте, а я ляжу, голова у мене крутить ця, де ви¬ 

держу. — Узяв тая лїг собі на бік. Лїг да і захар чі в, — А дивної, 

каже салдат, чи є ще? — Другий узяв, поколотив, каже: б, — Узяли, 
допили і од поволочеш батющппої й не одішлп, там і полягали усї. Ба¬ 
тюшка устає, бере кобилу свою і запрягає у пововку. Тоді взяв тулу¬ 
би ще і на повозку свою положив і вивів коняку на дорогу, батіжком 
ударив, коняка пішла собі дорогою, а вів вернув ся і літ кою тих сал¬ 
дат, де й лежав. А баба не спить, бо він як одряжав ся, так сказав, 

що не сип бабо, а жди, твоя коняка привезе тулуба ще, а мене вже не 
буде. Ось тобі три тисячі, не довго тобі жить. Як коняка привезе ді¬ 

дове тулу би ще, то бери його у хату, притули йому голову, зови кодачей, 
копни яму і хорони свого діда, як ти знаєш: у тебе денег «ного. — 
Вона так усе і зробила. Салдати едлять, уже й сонце підбилось, а вони 
салять. Коли кинувсь один салдат, дшщть ця, аж нема батющшюї ко¬ 

билки І лововочки, а батюшка лежить коло їх. Коли до хурґбпя, аж нема 
й тулубіща. Нема тулубнща! Линулись усї, аж нема, — Ось батюшка 
казав, як занизав. Батюшко! батюшко І чи ви сипте! — Вій ироки- 
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даеть ця. — Не кав вашої повозочки Й кобилки і тулубиіца нека. — 
Я-ж вав казав, що бережіть ця. — Що-ж тепер па» буде? — Иї, пая 
нїчи це буде. — 1!п ж сказали, що ноно такое. Я за вас буду старять 
ця. А ось вопо утекло і мою повозочку а кобилкою забрало. Як я 
тепер буду Йти до дону ? — ІІу, батюшко, вас носовітуйте, куди пан 
їдать, чи у топ город, чи назад ? — Чого-ж важ у той город їхать, 

вертайтесь у цей город назад і иредявляйте ви царю, що убрало ся 
ваше тулубшце. — Вони запрягають. — Чи мене возькете? - А вже-ж 

возьмеяо, тільки ви за нас постарайтесь у царя, щоб служби нам но 
було вічної, чи в рештадські роти, щоб нас пе задав. Поїхали вони, 

уїдали в город і їдуть коув кабак. — Ну, етойте-ж, ребята, я вам по 
рюацї водки піднесу за царство тулубпща. Випали воші і роепроща¬ 
лись. Салдатп поїхали до царя, а він попівську одежу бросив і пяиц- 

цяі оддав. — Чи хочете, так продайте, коли хто купить, а то кабат- 
чикови оддайте, вій нам водки всипле за мов здравів. — Приходить 
тепер оцей царевич до царя і каже: Здраствуп, батюшко! — Здра- 
ствуй, царевич! — Поцілувались вони, поскучати. — Де-ж тя, синок, 

був так довго? — Каже: Ходив же я учить ця ворувать. — Ну що-ж, 

научив ся? — Научив ся! — Хорошо? — Хорошо, каже. — Як би 
так научив ся, як у пас крало у казпийчеоїві депьгп, тав не було иї 
подкопу, иї замки пе иортило, так ото вор. — Да, може батюшка, я сам 
і робпв те. — Не може буть, щоб ти, спнок, так научив ся. — Я, 

каже, сам то так дїлав! — Ухватив він тоді його за голову, поцілував, 
— Ну, молодець синок ! Вот благословлю тебе на царство садить ця! 

— Благословив, і тут зараз заприсягли царю новому і стаз він цар¬ 

ствувать і десь царствує його поколіле і досі. 

Паралелі: Отеє оповідане належить до'широко розповсюднених 
новедь про майстерного злодія. Мор. Етвоґр. Збірник. Т. III. От. 
195-214. Ч. 30-82. — Т. VIII, От. 25-30. Ч. 8-10. — Т. IX. 
От. 5—8. Ч. 4. От. 98—101. Ч. 5(5. — Грннченко, Зтпогр. Матеріали. 
Т. 1. От. 214—218. Ч. 175. — Аванасьевг, Нар. руе. сказкн. Т. П. 
От, 341—352. Ч. 21!). — Огітт, Кіінієг- и. Наивт&гсіїеп. Т. II. Ст. 
350—358. Ч. 192. 

57. Наймит, що служив за три слова. 

Був собі парубок та оженив ся. Оженив ся, роздавив ся, не така 
жінка, не полюбив жінка. Пожив собі год із нею, узяв білет і пішов 
на заробітки. Як напав ся у одного хазяїна, так еїмиайцять літ служив 
по сто рублів у год. і добував вій 17-го голу і його кортить до дому, 
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у свій край. Коли-6 добуть голу, так піду у свій край. То він і не 
вгадував, а то кортить, — Добув, хазяїн рощитав, оддав депьгк1. Нап¬ 

ійсь, каже, Паоплпй, ще у мене па год. — Нї, каже, хазяїн, кортить 
мене до дому. — Наймись у мене ще на год, то я тобі даю за цей год 
трпста рублів, а пе схочеш, не братимеш, то троє слів тобі скажу. — 
— Думав, думав, став ще на год; то вже восїмпайцятпй год. Одбув 
він і сей год, тоді хазяїн триста рублів денег положив на столі, — 
— Угодно, Василпй, полу чи триста рублів, а угодно, три слова тобі 
скажу. Що тобі лучче? — Думав, думав він своєю головою ; Гроші 
у непе є, тисяч пемножко більше двох, бо він позичав хазяїнам, так 
проценти йому давали. Ну бдагодарю вас, хазяїн, що я у вас вибув 
18 год благополучно, дві тисячі а хвостиком у мене є, а сї 300 рублів 
возьвіть, хазяїв, заховайте, та скажіть кепі три слова, — Хазяїн децьгп 
узяв, заховав. - Ну, слухай, ось я буду говорить тобі слова. Щоб ти 
не забув їх, щоб ти помини їх. — Ну, говоріть хазяїн, номннтняу. — 
ІІервоє слово: Смотри, як будеш іти домои, то глухими доріж¬ 

ками не йди, а щоб ти йшов стовповою дорогою. Оце слово тобі 
одно. Друге слово, щоб ти ве ночував у шинку; що нрийдеть 
ця над стовповою дорогою шинок, там щоб ти не ночував. Оце друге 
слово.' Трете слово; замахни, та не допусти. Ну, тепер, иехан 
тобі, Басил ай, Бог повага. Прощай, — Дав йолу на лавицю. Узяв він 
і пішов собі домой. 

Вийшов на стовпову дорогу і пішов стовповою дорогою. Ішов су¬ 
ма троє сам стовповою дорогою. На четверті еуткп іде, коли чумаки 
стоять, варять кашу. — Здраствуйте, господа чумаки. Позвольте мені1 
коло вас оддихнуть. Одднхай, говорять, аби чоловік добрий. Сорок їх 
чоловіка і по еорок пар волів у усякого. Наварплп каші, посадили і його 
обідать: — Сїдай, земляк, із памп обідать. — Оїв і пообідали. Пообі¬ 

дали, худобу понапували. Позапрягали, їдуть. І той чоловік із ними іде. 
— Положи, земляк, па віз торбиночку. — Він положив. Принялн того чо¬ 

ловіка і їхали із ним три дні стовповою дорогою. Тепер вечер, уже 
запустить ця спице, Воип цабе, згопяють худобу па доріжку іш узьку, 
що тільки одним возом проїхать. — Постійте, каже, господа чумаки, я 
тілько возьму свою торбппочку. — На що тобі торбиночка ? Тн з нами 
іди. — Нї, каже, мені пе подобяєть ця па впростець, а я піду стов¬ 
повою дорогою. — Ся доріжка вийде па сю дорогу саму, па стовпову, 

а дванадцять верстов покинемо кругу, — Нї, но хочу. Н і вам кажу, 
господа, доїзжаите стовповою. — Нї, каже, нам не нерве іхать сїєю 
доріжкою. Нам ото стоїть, щоб покинуть кругу дваиайцять верст. — 

Ну, тон торбппку узяв, тай пішов стовповою дорогою, а вони поїхали 
отією доріжкою. Се діло робилось, як уже смеркло. Ішов довго не довго, 



пройшов верству міста. Чумаки своєю доріжкою спустилась у яр гли¬ 

бокий. ї у тій яру де вя по сто чоловіка розбійників зійшлось і давай 
бить тих чумаків, одбпрать у їх деньги і худобу* Забрали вони у руки 
війця, одбиваготь ця і івдїлали крик; скільки сили є, стільки кричать, 
ідо рятуйте люде добрії У такеє вреші люде уже обіснулїї, тик далека 
чуть, бо 40 чумаків счшпіть крик Бог з на який, і той чоловік, що од 
її одійшов, дочув оцей крик і всіми силами навпростець на, той крик 
побіг. Добігає до того яру, па гору і кричить; Іван, Хвосьво, забі¬ 

гайте, переймайте розбійників! — Почули розбійники його глас бодь- 

ший і покинули чумаків і де хто стояв, куди мордою, туди І побіг. їм 
наказалось, ідо чоловіка дванцять, тридцять прибігло їх ловить. Чу¬ 

маків чоловіка десять обраипли оті розбій пики, тону руку, тому ногу, 
тому бік перебили. Прибігає Василь до їх і кричить: Скидайте тих по¬ 

прибиваних на вози і їдьте назад па стовпову дорогу. — Так як ти, 

Ваепдцц Іванович, як казав нам, так ми тебе не послухали, та поїхали 
своїм трибом, а тепер як ба це ти, так ми би пропали уеї; а спасибі 
тобі, що ти вернувсь, та пас од ежертн одбдагав. — їхали вони усю 
піч до обід, приїхали у слободу, купили сїпа скирту для худоби, по¬ 

випрягали і годують. Наварили каші, принесли ведро водкп, давай ішть 
і дякують Василю Івановичу, що їх од емерти одбдагав. Пообідали. Ну, 

господа, говорять їх отаман, чим ми будем Василя Івановича дарить V 

Коли-б не він, так мд-б була ішгнбли, — Чим ти, гоєно ден отаман, 
будеш дарить, тим і ми будем дарить, ї здіймає він із шиї гаман, ви¬ 

димає сто рублів, кладе на стіл: Оце тобі, Василь Іванович, блзгода- 
рим тебе покори о, що ти нас од сіерти одбдагав, — 3 нипають і вони 
гамани і витягають І дають но сто рублів уеї і благодарять. Сцбрнв 
він уеї оті дєньгп і заховав у свій гаман і повісив на шию собі. За- 
нрнгли худобу і поїхали стовповою дорогою. 

І куди води їдуть, туди і йому путь. І їхали вони судок троє. 
Приїхали до того міста, що стоїть тільки один шинок, а у шинку Жид 
та Жидівка. Жидівка сильно гарна, а Жид поганші. Напили ласті виш; 

у того Жида, пасуть і кашу варять. Наварили каші, пообідали, сказали : 

Ну/ се пастішінк хороший, нехай худоба ітасеть ця і од дах а, ми каші 
наваримо аавтрашний день тай ітсйїдаєяо. та тодї поїдемо. — Пообі¬ 
дали, а оцей Василь Іванович, каже: Послухай ге'-ж мене, господа чумаки, 
то вам буде добре, а ие послухаєте, буде вам худо. — Ну, говоріть, 
що ви нам будете говорить. — Не ночуйте тутечки, а будемо їхать, 
а ночувати мете, то буде вам худо. — Ніїстівиик тут хороший, так бу¬ 

демо ночувать, — А я, каже піду, я ночувать це буду. — Ти то 
знаєш. — Узяв і пішов, а вони остались. Зійшов він за піа верстви міста 
і звернув з дороги під коїгицю і там собі ліг. Лежав довго не довго, 
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так і люде ебіснули. Узян торбину, покинув у тій коїшцн і прийшов 
назад до тих чумаків, до возій, до їх. А чумаки, десять чоловіка пасе 
воля, *а ЗО чоловіка няпствують у шинку: которий на городі раком 
упав, еішть, которий у шпику, которий прийшов до воза, да кодо воза 
спить. А Жидівка була така, що до еї шарватан ходив; так вони узяли. 
Жида зарізали та І кажуть: Ходім до чумакових возів та у віз і уки¬ 

нем Його, у пороншиВ. — А Баси іь під вікном стоїть, та І сяушає, чує. 
Пішли уперед обоє, та найшли вія порожній, та тоді узяли Жида, у рядно 
вкотили, тий понесли його, а той Висилай Іванович під тим возом, під 
порожнем, сидить і узяв ї одрізав у Жидівки клаптик плата і укипув 
у карная, І у того шарватаил із бурбаса одрізав клаптик і укинув собі 
у карная. А вони і не чують. Вони узяли, укинули Жида І пішли, а Ва- 

силнй Іванович пішов знов під ту копицю* де його торба і ліг під ту 
копицю спать. Стояли чумаки до обід, повисипались, прохіелшш ся, 
наварили каші, понаїдались, позапрягали воли, тоді поїхали і їдуть собі 
дорогою, поки не приїхали проти Василя Івановича. І устає той Із під 
копиці, іде. — Здраствуи, Ваеіпшн Іванович, де ти ночував? — А ось 
де під копицею, пені добре було* — І пан добре було» ми почували 
у шинку і няні були і прохмелились і наїлись і їдем, а ти і досі не 
їв* — Я не їй і досі. — їдуть і він іде з пихи. Верстов і пять і шість 
їдуть, Дпвдять ця назад, летять верховії за цими. Добігають їх і ми¬ 

нають їх. Минули їх, наперед вискочили, тоді: Стоп! — Чого же. 
каже, стоп! — А хиба так чумакують? Хиба чумака так роблять, як 
ин робите? — А ми-лї, як робим? — А ви ось як робите: Жида 
узяли - зарізали, да и їдете! — Чуіакп острахпуяи ся: На що ваш 
Жид нам їздав ся, щоб ян його різали-? — Ну потрусимо! Праві, праві 
н будете. — І од нервого воза давай трусить. Возів 50 перетрусили, 

нема, коли таки найшли. — А це що? — Узяли їх і навернули лу* 

маків назад усіх, у город, на суд. Вернув ся з ними і Василяя. — Що 
вам буде, каже, за цього Жида! — Цершісь брате, може ти нас визво¬ 
лиш! Сутої; через троє прийшов їм суд, давай їх судить. Висели іі 
стоїть у хаті, коло одвірка, обпер ся плечима і стоїть, оту та. ї там 
і Жидівка, плаче, що поїш чоловіка запакували. І той самий шарватап 
там, що помагав різать Жида, за Жидівкою береть ця, ради адвоката. 
Судять і судять і осудили чумаків виповните. Чумаки зарізали, зна¬ 
чить, — підходить Паси лий Іванович од одвірка, б ляже до стола, до 
судів. — Господа, вд не по закону осудили чумаків. На що той Жпд 
ітаршнішії здав ся чумакам, щоб вони його різали? Може вона ного не 
злюбила і сніп його зарізала, а чумакам у віз укинула! — Жидівка 
підойма у гору руки, кричить, плаче: — На що5 я свого мужа зарі¬ 

зала? — На то ти його впрівала, каже Бисидцй Іванович, що ти його 
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ненавидиш. Шукайте, господа судї, у її платі, чи е де кусок одрізаний 
— Схвалились до илатя і кажуть: Ось в вирізаний кусочок. Пииима. 
з карагана і каже: А притуліть, господа; чи нрпйдвть цн оцей кусочок 
до її илатя, чи таке, чи пе таке? — Притулили, воно саме, як раї. —• 

Шукайте і у того, що за нею береть ця, і з його бурнуса вирізано. — 
Він шипів з кардана, «рагулили, як раз і вросло. — Оце-ж вони за¬ 

різали, а чудакам на що отой Жид паршивий із дав ся? А як воии при¬ 

несли Жлдз у віз, а я під воаом сидів, да і одрізав у неї з илатя 
клаптик, а у його із бурнуса клаптик. — Ну, госаода чумака, із Но¬ 

го» ! Звииі'ть, що ми вас потревожили. Ідіть собі, ви иеваииі. Оие вас 
визволив сей чоловік оцими значками! — Позапрягали і иоїхали собі 
з того городи. На стовпову дорогу виїхали, і поїхали собі стовповою 
дорогою. Уїхали верстов дваицять, уїхали у слободу, купили волам сїиа, 
стали воли кормить ця ; стали воии ваша цю варить. Принесли ведро 
водки, випили і пообідали. Тоді отаман і кажо: Чим ви, господа, будем 
Иасилія Івановича благодарить? Як би вій пас ие визволив, ми були би 
пропали І засудили би нас. — Чим ти, господии атаяан, будеш На¬ 

саді а Івановича дарить, тим і мп будем. — Отаман І каже: Іїибираіі 
собі пару волів з сорока пар, яка тобі любима, з возом, з нападом, 
в усім. — Ну, вибирай, Василь Іванович, і у нас, у усіх, по тирі 
волів любимих І став у особениу лаву. — Вій і вибрав 40 нар і по¬ 

ставив їх із заду. Принесли ведро водна ще І плоть і гуляють і дяку¬ 

ють Василеві! Івановичу, що визволив їх. — Ну, тепер, ми будем тебе 
слухать, бо вже навчило нас. — Постояли ще су тіш, поияли, погуляли, 
позапрягали тоді і поїхали. 

І їдуть вони цілий тиждень і усе слухають Паси дія Івановича. 
Тепер дійшло, що Василі її Іванович повертав цабе, до дому. — Оце-ж 
каже, меиї повертать. — А далеко тобі, до дому? — Каже: 170 верст 
мені до дому ось з цього міста. Прошу покорио вас, братя, до мене, 
щоб ви знали, де а ліпну. — Стали думать, радить ця і врадили раду, 
що вадо брата послухать. Тоді звернули І поїхали за ипм. Проїхали 
воии суток троє міста. 1 приїхав вій на свій етеи і вій каже: Тепер 
випрягайте, і пускайте худобу, нехай касеті, ця, де хоче, тільки у шкоду 
ие пускайте. — Далеко, тобі брате, до дому з вашого степу? — Иї, 
каже, не далеко, девять верст. — Наварили каші, наїли ся, пасуть ху¬ 

добу і балакають собі, речі усякі розмовляють собі. — Якого ти, брате, 
роду, чи жінка у тебе дома, діти? розпитують,Я, каже, аелкого 
соетояпія, у мене тільки городець, та хатка иоганеяька, та жінка не¬ 
любима. Я оженив ся, год пожив з нею, та бросив, так ось иа 19-пй 
год іду до дому. — Стаиовить ця печер: — Ну, братія, иасїть ви 
отут худобу, свою і мою, а я піду до дому і приготовлю, щоб було 
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що їсти і нить і вам і ваші худобі. А завтрашній! день у такому часу, 
коли настигнете, щоб були ви у слободу. Узяв він, їх покинув і пі¬ 

шов до дому у село. І прпйшов він до своєї хатки. - Кинув ся до 
дверей, заперті двері, а уже люде обіенули. Пішов у потреб, найшов 
драбинку і витяг, поставив на причілку і поліз через хату ; тоді пчтяг 
драбинку за собою, та поставив у сїии із тори віттп, тоді зліз до две¬ 

рей і вііішов у хату. Узяв, яасьвітпв і давить ця, де вона лежить. 

Коли бачить, що вона на полу лежить, а коло неї чоловік лежить, 
сплять. - Ну, хорошо, що я її це будив; ось я обох кончу, думає вів 
своє головою, і тоді піду собі до худоби! 1 давить ця, щоб йому узять, 
ходить до хаті, нрисьвічує, аж бачить, сокира больша, з тонорищек із 
большяя. і нахилив ся вій і узяв ту сокиру за топорище, притулив 
тоді' сьвічечку до столу І тоді у обидві руки топорище узяв і веде 
у гору, щоб зараз голову одрубать, попереду йому, що з краю він ле¬ 

жить " Тоді споииив: Що замахни, да не допусти! — так вій сокиру 
покинув до долу, і ииває чоловіка, а будить її. - Попи устала з про- 

соня, сидить на полу, дпвлть ця: злякалась. Він і пита: А що, пі¬ 
знала, чи по пізнала? —• Ні, каже, не пізнала. Я злякалась сильно, так 
я і не знаю, що таке? — з! у тебе був чоловік^ Був, каже, так 
покнвув. — Ну, так де пізнала, каже. — Ні. — Ну, я і єсть твій чо¬ 

ловік* що тебе покинув. — А тон спить і не чує. — Ну, слава Богу, 
що Бог приніс тебе до дому. — Хорошо, каже, що я прийшов до дому, 
а признавайсь, хто спить з тобою, що се за иїшіннник? — А вона 
і каже: А ти ній чоловік? — Твій! — Ну, так оце твій син снить. 

— Як же мій син, як я не знаю? — А як ти зо мною жив та иоки- 

цув пене такою, иу, так я того года і вивела, — Він тоді перехре¬ 
стив ся. — Буди спин! — Розбудила, ноздраетвуаалнсь, поцілувались. 
,_ Ну, каже, чи є у вас борошно, сало? — Що у непе є? Коли є иін_ 

пуда борошна, а то ноже і пі в нуда нема. — Ну, тепер Іди, жінко, ти 
на один бік, а ти, сину, на другий бік і .звіть жінок і чоловіків, нехай 
ідуть до нас, я буду їя щось говорить. — Вонп пішли і созвали дую 
20, чоловіка душ 10 І жінок душ 10 прийшло. Віцвіли, поздраствува¬ 

лись. — Ну, господа, иосовітуйте мені, чи є у селі борошно, хоч шіт- 
лївка, хоч вросток, якоє-б не було. На первпй час пе вередувать, бо 
у пене люде будуть. — Л сказали: Руський лавку у селі держать, так 
усяке борошно є: круничнсте і ннтдївка і .нростоє. - Ну, ножалуиста, 

господа, у кого коняка є, запряжіть і поїдьте і возьміть ЗО пудів нпт- 

лївки І везіть сюда. — Зараз запрягли, поїхали, узяли і привезли. Но- 

зЛалуста, розбіраііте ту муку, учиняйте лїжн і печіть. — Забрали жінки 
ио нуду борошна учиняють, місять і печуть. — Ну, пожалуста, ви 
знаєте, у кого є кабани годовані, так щоб купить. — Той каже: У мене 



є; а той каже: У мене. А іщш які V Отакі! Иу, так коліть 
зараз і смаліть. Покололи, посмалили, поготовікли уеьо, жарять, печуть, 
варять, — Ну, пожалуста, поїдьте, господа, привезіть мені у 50 ні дер 
бочку водки, — Поїхали, прнвеели. Покликали людей а пік сотдї. Зій¬ 
шлись води ік свїдаию. — Ось скоро будуть гості Виглядай* — А сам 
вій купив старту сїиа, тіняв десять чоловіка худобу доглядать, Довго 
не довго, приїздять чудаки. Вій виходить, зустрічав, бере своїх 40 пар, 
веде на город І каже: На городі' у мене тїеао; так вд, господа, ста¬ 
новіть свою худобу па толоці, но чумацьке у ряди. — Вони так і по¬ 

становили, Тоді вій забрав чумаків у свій дій, а сторожі коло худоби 
доглядають і возів і худоби, годують і напувають. Чумаки пють, гу¬ 
ляють, радують ця. Брата дякують, а брат їм дякує. І пили, гуляли, 
троє суток не ішхііляліі єн * па четверті сутки стали вже чумаки ху¬ 
добу свою запрягать, виражать ця і дякують брата. Плачуть ж бра¬ 
том, а брат за їмн. І брат вивів їх 70 верст аж до стовпової дороги* 

Тепер сказав: Господа бштія, потопайте, а як будете Еогда-иебудь 
тут, то ие вибудьте, зайдіте до мене, не набувайте. — Нц не набудем 
тебе, брат, поки й помрем, а жннї будем, наїдем. — Поїхали собі, а він 
нараз вернув ся і довго не довго узди і сина оженив сей час. Тоді 
стали вони жить і живуть І хліб жують, постолом добро возять, а син 
чумакує і досі. 

Паралелі1; Етиоґр? Збірник. Т, НХ Ст* 103 —170, Ч, 15 —И>. — 
Магосі 8Ьотік бенко-$1оуяп$ку. Т. III. От, І12. — Тиіл-НашеЬ, Оаз 
Рара^еіепЬисІї. Т* II, От. Ші 102: ОезсІїіеМе сіег ігеиІо$еп Нете- 
Шк. Оезіегіеу, Оезіа Котагіогит* От. 431 —434. — Во/, №т- 
соуі. Каг. Ьаеіюгку а ротбзіі, Т. II. От. 323—326. — Аеапасьеігь, 
Народе, русекія сканки. Т. II. От. 289—292, Ч. 192* 

58. Про мужика, жінку і попа. 

Був собі чоловік та жінка і ходив під до тої жііши. Чоловік 
узнав, що ходить вія, давай жінку бить: На що ти його пускаєш бо¬ 

родатого? їн ие хазяйка, так хазяйка пе робить, — Вона каже: Я 
йому не рада, він мене обдурив, — Віп тоді ї сказав: Коли ти ие 
рада нону, так я його піймаю ; я сильце на його вроблю. Витягай із 
скрині уеьо, що не єсть! — Вицупила вона уеьо, оетаяа ся скриня 
гола: від позамазував смолою, скрізь де сьвітить ця, по углах дірочки 
поробив, щоб вія куди, мордою не наверпеть ця, так щоб було йому 
дихать, щоб не продав. Води туди посіпав відер вісім, дьогтю возового 

ШЮҐРДФІЧШ1Й З ВІРНІШ. Т, XIV, 



віді>0, в під комина сажі усипав і попелу коробок дві, розколотив ло¬ 
патою і зробив як квашу нів скрині'. І поставив скрніпо долі і сказав 
їй, що як піп пробіжить, а віп вериеть ця, а піп ае буде знать куди 
тікать і етапе просить ця заховать, тав нехай скаже йому, що у скриню, 

він і потаскають ця у скриню. — Запріг коняку і поїхав у вечері. Піп 
і давить ця, тоді вія ні морг до її і пита: Куди він поїхав? Чи буде 
до дому? — Ш, віп не буде до дому. — Так приходить? — Приходь, 
каже. — Ши перегодом і приходить. Жінка його одводпть: Підожди, 
ніколи, діло е, се, те. — Він дожидає, гуляє. Вона довбать ця, се, те 
доробляє. Коли чоловік гука під вікном. — Де-ж я дінусь! Се чоловік 
твій! Де б ти мене заховала? — Вовк одчинила скриню і каже: Ото 
він чогось забув, так се вернувсь, возьяе і ніде, а ти лізь у скриню, 

отут і заховаєш ся! — Вій иолїз, а вона ще за иожку, да туда, а він 
вбовтцув у квашу у ту, а вопа віком ляп, защепнула і замкнула. Коли 
чоловік у хату уходить. Війшов і каже: А що піймала вовка? — Каже: 

Піймала. — А як піймала, нехай сидить там. — Лягли, переночували, 
иоутру встають; завозять віз свій кінський до порога. — Ну берись, 

жінко, добре, ее чорт важкий! - Узялась обоє, той за той причілок, 
а вона за той, тай витаскали скриню і поставили на віз. Запріг ко¬ 

няку і поїхав. Виїхав за слободу иа стовпову дорогу і їде прямо стов¬ 
повою дорогою. Од’їхав верстов за десять із слободи, коли на зустріч 
біжить пай каритою, шестіркою кіиьмн. Добігав, евотрять, що мужик 
везе сундук на возї. Сказав на кучеря, щоб їнанив конї, вискакує, 

* здраствуеть ця і питав: Ти куди, мужик, сундук оце везеш? — Оце 
пане, я чортів везу у еуодуцї. — Миого-ж їх у суидуцї? — Один! 
— Яз роду не видів, як би мені його новпдїть ? — Я нам, пане, коли 
покажу, він утече, не вдержим. Дайте сто рублів, то покажу. — Аби 
я побачив! — Вини має сто рублів і дав Вій одчиняв сундук, вилазить 
з сундука чорт, вальошшпй, нопючий, страшний, пархоть'Лі жі йому 
довге, так і тягиеть ця по землі. Він і не підбіжать, а тільки льопав: 
льоп-льоп, а мужик тюка; а він подав ся собі у степ. - 0, який чорт, 

здоровий, да вонючий, волоса які больші у його; я не видав од роди. 
Да н здоровий! — Ого-ж, пане, дивітесь, ото такі, каже, чорти. — 

Як ти його піймав, мужик? — Ходив, каже, до мові жінки, так я його 
і піймав. — Тоді пан і сказав: Ну, спасибі, тепер я знаю які чорти, 
а то я й не бачив! — Мужик квашу висипав із скрині, та і подавсь 
собі до дому. 

Паралелі: Отеє оповідане се лиш епізод із широко розповсюд- 
иеної новелі про невірність жінки, ііор. Етноґр, Збірник. Т. III. Ст, 
І5І—155. Ч. П. — Т. VI. Ст. 36-37. Ч. 119. — Т. IX. Ст. 8 10 
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і 35— 37. Ч. 5 * 17, Сумцовг, ІТЬсии її еказкп о гостЬ ТерентьищИ. 
(Зтиогр, Обозр. 1892, кн. XII і 1993, Кн XVIII), — Дашкешічь, ІІо- 
црось о лит. источиикі укр. опер. II. II. Котляревскаго „Москаль Ча- 
ривиикт," (Кіев. Старина, 1893, ки. ХН; пор. теж додатки ііереид, 1894, 
кн. Ш. і Воцявовського, 1894, ки. X). — Аванасьевг, Нар. рус. сказки. 
Т. II. Ст. 401 402 і 403 404. Ч. 240 і 242. — В. И. Добровольскій, 
Смол. зти. сбор. ї. І Ст. 096—700.’ Ч. 12. - Маїегуаіу апігороі. 
агсіїеоіо". і еіподг. Т. II. 2. От. 36 38 і 50- Г>!, — Сгішт, Кішіег-и. 
НаизтассЬеп. Т. II. Сг. 47—51. Т. НІ. Ст. 167—109. 

59. Хвершал і кого товариш. 

Іде мужик дорогою з ломакою, обкутаний, коли лиїв через скільки 
іде хвершал. Здрастуйте, каже. Здраствуй, — Що ти єсть таке ? 

хвершал пита. — Я, каже, мужик — Та ідо ти умієш робити? — Каже: 
Усе умію. -• Хвершал, каже: А больцого оздоровиш? — Оздоровлю, 

каже. — Ну, і я такий же. Я, каже, був хвершалом та ие шанував 
ся, водну нив, так меиї білет дали і прогнили непе. Ну, тепер, побра¬ 
таймось, каже, та підем по городах, будем міщан та панів поправлять 
і деньгп собі нажинать. — І пішли собі на город, увійшли, ходять день 
і два. Тут біжить городом парою кіньми яконии; нагнав їх: ЗДраствуй- 

те! каже. — Здраствуй, кане. — Відкіля ви ? Одвітіяь, одвітіль.— 

Що ви яа робочі? — Ми не можем нічого робить, а можем тільки биль¬ 

них оадороилять. Так ось я іду у оптику, мій най бояьипй, так сі¬ 

дайте на коляску, я вас повезу, і як ви його оздоровите, то вів вам 
тисячі дві денег, або три. - Забрав їх на колясочку і повіз їх до 
пана. Увійшли, поздрастувались. Оце, каже, я вав привіз таких людей, 
що можуть вас ізвєстії. - Я, каже, пан, вас награжду, кола ви меиї 
здоровля даеьте. — І тоді давай хвершал ухожувать коло папа. Поухо- 

’&ав днів пять, пан оздоровів уже «ємного, ще иятеро побув, ран оду¬ 
жав, як і ие болів. Дав вій їм дві тисячі пять десять рублів депег і по¬ 

одягав їх хорошо і пообував у саноги. — Куди вам ітп? — Нам от 
иа такий город іти. — Ну, запряжіть коляску і везіть їх. каже пан. — 
Запрягли у коляску, посідали воші і повіз кучер у той город, куда їм 
иадо, там їх і оросив. Увійшли вовн иа гостиіїноідю і давай там нить, 
гулять. Балачка при їх шла що пан е больиий, вже з год, лічили, лі¬ 
чили, так ніяк ие вилічать, ие у мара і не одужа. А хвершал і каже : 

— А яб того папа ізвів, поставив би иа ногах так, як і був. — Тут 
був такий, що зараз пішов до того папа і обявин, що е такі хаершали 
захожі, що сказали, що ми на ногах пана вашого поставим. Првкавала 
бариия зараз у коляску коней запрягать і поїхала сама з вучереї у 
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гостишшцю* - Ну, піди, каже, виведи його сюди, я його сироту. — 
Він його вивів, вона й мита: Чи можете мого пана поправить? — Мо¬ 

жем, кажуть, як ие смерть, то можем ізвести на ногах, як і був. — Вона 
узяла їх, привезла, увела до пана і каже: Оце я вам привезла людей, 

що можуть вас па йогах поставить* — Ну, дббре, каже пан, я пагражду, 
ежели ви мене поправите, господа, я даром не хочу* — Бариня їх на- 

поїла, нагодувала. Вони попились, наїлись І заходились коло пана, хвор¬ 
іти і той у мїстї; той дишіть ця і коли то, то й він помочи дня. За 
шітеро суток немножко папа поправили, став він ирохожувнть ця; іще 
пнтеро, став ще луче, та не иовсї'л, а після тих їіягц ще вять, уже 
пнтпайіиперо суток, поставили пана на йогах, що він як і не болїя, 
Ді« її пап їм дві з по і о виною тисячі денег і по шубі* Роаііращалц ея 
і тоді пішла. Пішли і ввійшли вони у стан* Узяли, полюбували на день* 

ги, полічили. Чотири з. полови пою ти січі денег, а ту пі в-сотню розхо¬ 

дили. І пішов той хвершал до вітру, за бурші, а той деньги забрав собі 
усі у торбу. Прийшов шізад, вони і пішли, а хвершал і байдуже, що 
деиег нема. Підійшли до гостиниицї, хвершал хвативсь до торбочки, 
розшморгнув, коли денег пема. Чи ти ие брав, ішта. — Нї, каже, я 
не брав. — Так хтож узяв? Там не було нікого? — То що, каже? А 
я не брав. — Чухаеть ця, от би поїсть і попить, та нї за що, деньги 
були, та уворуаали. А тут няннцї і ділові люде сидять, вони і питають: 

Що ви за люде? Ми звершали, що людей поправляєм. — Тут, ка¬ 
жуть, е больна барви я ! Чи не поправите ви? — Ми, каже, поправим. 

— Тут один міщан зараз побіг до барвні, обявнв. що є тут нахожі 
хвершатї, що можуть вас поправить. — Бариня загадала, запріг кучер, 
лошадї, поїхав з тим міщалом у гостинніїцй і привіз їх у коїпатн. Ухо¬ 

дять. ЗдраствуІ, бариня! — ЗдраствуІ! Що ви, господа, можете мене 
поправить? бариня шли. — Можемо, кажуть. — За скільки суток ви 
можете мене поправить? — Не більше, як за пятнайцятеро суток ста¬ 

нете на ногах5 як із роду І не бо.іїлп. - бжелн ви леве за І5 суток 
поставите на но гаї, то я пал дав три тисячі денег, і трійку коней 
з оцкю коляскою, а ежелп за нятшішітеро суток не поставите, то дам 
вам сто плітей на колюшнї і впряжу вас. — Загадала служабкам* дали 
їм їсти і нити* Наї іись, панились, заходились коло барвні. Ось хвершал 
і каже: За х о жуй ся ти коло баршії, ти половину грошей береш, а я 
уже двох оздоровив, а ти бариню оздоровляй. — Як узвв він бариню 
лічить, так за 15 суток баринї стало хуже, чим було. Наготовили різок 
і ведуть у конюшню драть тих хвершалїв. — Бач, через тебе і мене 
бити муть; я двох ланів оздоровив, так гроші по полам поділили, так 
де били, а тепер, через тебе і мене будуть драть. — Побіг хвершал до 
барині, етап на кпл'піа, давай просить, щоб не били. — Я, каже, на 
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пятеро суток оздоровлю, а тільки не бийте непе, я пе вцноват. — На¬ 

ри мн дала оторочку на пятеро суток - ІЦо я вам обійшла, то я ная 
і дав, а не оздоровите, долучите ио ето плітей і я нас виражу. — Як 
заходив ся він, так поставив за пятеро суток, так як і з рода і не 
боліла. Як оздоровив, так вона дала три тисячі грошей, колиску і ко¬ 

ней, ііобд аго дари ла вона їх, а вовн бариню, попрощалась і поїхали, 
їхали довго-не довго, виїхали у стен, повипрягали лошадей, стали іх 
пасти, а сані полягали нід коляскою оддихать. Оддихаулн устають; 
Хвершал І каже : Розділі «ось, брате, девьгаши. - Розкладає він гроші на 
три купи, но тисячку у купу. — На що ти, брате порозкладав па три 
купи, ажже нас два, так на дві купи, а ти на три? — Запрягли ноші 
лошадей, узяли по тисячі, а третя тисяча лежить на зеялї. — На щож 
ти, брате, деньги кидаєш? — Той каже: Се, брат, я кидаю тоиу. хто 
украв у яене дві тисячі; він прийде І вочьяе. — Так тож, каже, я 
украв. — А тиж канав, що не брав, тиж боживсь. — Я, каже, украв. 
— Ну, так возьви і оцю тисячу, коли ти украв. Тон узяв. — Ну, ка¬ 

же, берпж і коні і коляску1 і їдь собі, щоб я тебе більше пе видів. Ти 
вор. — Нін поїхав у город, до гоетшшицї приїхав, тав пє і гуля. Його 
питають: Хто ти такий? — Я в хвершал. — Можеш Сольних людей 
поправить? — Можу. — У нас в купець богатап, так ЧИ вожені ти 
його поправить? - Він каже: Могу, я поправлю! — Обявилп, приїхав 
тут спи того купця і увив ного у дім. Приїхав він, поз.іраствувля ся, 
Купець його й пита : Чи можна яене поправить ? — Могу, навіє. — 

А у скільки суток ти яене поправиш? — У десятеро суток, каже, по¬ 
правлю. — Ну, дивись а;е; як поправиш, то дав тобі пять тисяч ру¬ 

блів, а як не поправиш, так нівторасто нлетей дам тобі у жону і вп¬ 

ряжу тебе ія города в три-шнї. — Давай він ухожунать коло купця, а 
коляску у конюшню у купця завинули, а лакеї одпмкнулн і пять тисяч 
украли, А нову й байдуже, що деаег у його вже пеиа. Лїчнть він де¬ 
сятеро суток, а поправки ніякої нема, ще луже стало. — Ну, що-ж, ти 
так мене поправляєш? каже купець. Пройшло ще двоє суток, тоді ку¬ 

пець при казав наготовити плітей, видрали ного на коню шиї і вирядили 
з города, а коляску і коней оставили, бо такай договор був, Іде він 
тепер і плаче. Зустрічає свого товариша хвершала. Здраствуеть ця. Де 
твої, брат, лошадї і коляска, що бариня дала, а я тобі подарував ? 
Отак і тик, каже, купець вибив мене, і усе забрав. — Отак тобі і тре¬ 

ба. — Возьви «сне, каже, у тебе буду служить за третю копійку, — 

Я тебе і за десяту не хочу, бо ти вор. - Гак впин і роаійшлп ся. 

Паралеї: На сїя оповідав», так само яв на поданій повисиш під 
ч, 33 (йогатнр із довгий волосва) можна перекопати ся найліпше, як 
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із затратою певних характеристичних цїх зміняють ся підстави при чи¬ 
слю вам* оповідана до сеї або тої категорії творів уставі е.і овес пости 
(перше з леґеня зачислене до казок, друге до иовель). А пал ьоґічпі опо¬ 
відана диви: ЕгвоГр. Збірник. ї. Ш. От. 59—62. Ч. 24. Т. XII. Ст. 
101 113. Ч. 122—127. — Аеаиасьевь, Народ, рус. легенди. От. 16- 
23 і і із- 122. Ч. 4 о. - бгіпіш, Кіп<іег-и. ІІаизтагсЬем. Т. 1 От, 

З&З -363. Ч. 81. Т. Ш. От. 125-126. 

60. Мумсик, свиня і грахвиня. 

Був собі мужик і була у його доч. І прийшли її сватать. І нри- 

говорили так, що соглаеві і старий і молодий. ІІідпж тп, дочко, вппмп 

гир дів і канустку на закуску. — Побігла вона, улізла у потреб, на¬ 

брид.і капуетки, гирцїв. — ІДож, говорить, піду за його за муж, та у 
непе буде дитина, — я виведу, да й понреї Тай стаза плакать, плаче 

І плаче, що нічого іі не вдїє. Ждали, ждали часа два, пенсі молодої. 

Ніс.іав старий ста руху до погреба: Подивись, чп не здолалась драбина, 

моя;е щаблі полояадись. Пішла мать, подивилась, коли ціла драбина, 

а вона плаче. Тоді вона і сажа до иеї. Каже: Чого тн, дочко, плачеш? 

Може тн не хочеш за цього молодця, так мн і силувать не будем, — 

Иї, не то, що не хочу, а то, що як я піду за муж, та виведу ребепка, 

а він .помре, так мені жалко буде. Стала вона плакать, стала і мать 
плакать ; обидві сидять у погребі, тай плачуть. - Ждали, ждали, ста¬ 

рости, молодий і старий. Покинув отаріет, пішов до погребу, нахиливсь, 

коли попи плачуть. Чого іш плачете? — Як же нам ие плакать? Ось 

як вийде вона за муж, за того молодця, та виведе дитинку, а вона 

помре, так жалко її буде нам. — Вислухав він, що вовн сказали, та" 

і каже: Дурні обидві, і мати і дочка; коли то ще буде, а може її ие 
буде, а ви плачете. Узяв, драбину витяг, зачинив ляду, замкнув, клю¬ 

чик, укинув у каріан, прийшов да й каже : — і ить, люде добрі, до 
дом г, похворіли у погребі обидві, а як виздоровіють, так я нам скажу. 

_ Пішли люде до дому, а він сам собі і дума: Як ие найду дураїйших 

од їх, так нехай там і пропадуть, ие буду одчинять. — 1 побуди аопп 

у погребі троє «уток. Не дає він їм ні їсти, иї пить. Запряг коляску, 

узяв і поїхав. Як узяв їхать, довго не довго, да й каже: Зайду я до 

своєї грахвипї. А то був собі грали заслужений, та помер, а вона, 

грахвиня, зосталась і людьми орудує і іиівіем усім комин дув. Той му¬ 

жик до двору доїхав, аііїшов у двір. По двору ходить свиня, так як 
корова здорова і троє иоросснків за нею ходить, Гсшшу» він шапочку 

і ходить за тією свипею. Свння ходить, та хре-хре, у землю рило дер¬ 

жить та риєть ця, а він усе ходить, та кланлєть ця. Увадїла от то 
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грахвиия з пятпотажпото дому, що ходить мужик зі свинею і кланяєть 
ця. І післала нона служабку: Шди, говорить, попроси того мужика, 
чого він ходить за свинею і кданяеть ця. — Служабка побігла. Чого 
ти, мужик, кланяв ся свішї? — Я, каже, прошу вашу свиню на сватьбу. 
— Та слу жабка засьііяла ся, побігла. Прибігла і каже: Той мужик 
вашу свиню на сватьбу до себе просить. — Піди ти йому зговори: 

Звеліла бариня хай возьме і свиню і поросепкп, хай і норосеики ио- 
давлять ця на сватьбу. — Прибігає елужабка, каже : Звеліли, щоб ви 
свиню узяли і пороседки щоб набрали* — По двору ходять рубачі, він 
давай їх просить, що поможіть мені на віз положити і свиню і поро- 

сеїші. — Узяли ту спиню, піймали, на віз положили, половили і порей 
сапки, повязали, на віз положили, впаяв він ЗО копійок з картка : Нате 
вам, господа, на аів кварти, що ви мені помогли. — Сів і поїхав до¬ 
зі ой, Приїхав домоіі, тоді людей попросив, цорозвязувллн і в саж погки¬ 
дали усіх. Тоді узяв ключик і випустив жінку і дочку : Вилазьте, та 
не плачте у перед, а як вбудеть ця, тодї і плачте* — Узяв, переказав 
тому молодому, що був і тогди, щоб йшов сватать. Прийшли ті свати 
упять. Ладом діло, посватали. Рушники забрали, давай сватавя гулять, 

І ті нороеенки по подоли, попекли і поїли, а свиня осталась. Тепер 
зговор у ту педїлю вінчать ця і сватьба. Обвінчали і гуляють сватьбу. 

1 закололи ту свиню бояьшую, печуть і варють, Сватьбу отбула, і сви¬ 

ню убрали. Теперички жде та грахвиия один тиждень і другий, ае го 
нить мужик свині* Піолала старика: Пі л ти до такого мужика, чому 
вій не ириганя свині і поросешш: у його сиатьба вже отбула! - Той 
приходить: Почому ви евниї ие приганяєте грахввйї, , ви сватьбу вже 
отбули. Не будем і приганять. Яж проси в, щоб вона мені подарувала 
свиню на сватьбу. Так ми і поїли: поросеяків па сватане, а свиню 
на сватьбу покололи, та і в’їли, — Приходить той старик назад до 
грахвшгї і кліияєть ця: Той мужик, каже, ваше сіятельстно, поколов 
і свиню і пороебиків, та поїв. Вот я його тіуну, як свиню мою їсти. 
Я давала тільки па сватьбу, а він поїв. Записала жалобу сен-чає па 
мировий з’їзд, що через тиждень требунть ця того мужика. Приїхав му¬ 

жик у той суд, приїхала і грахвиия. Сидять, судють. Уходить мужик: 
Оце той, що вашу свиню ів’їв ? — Оце той самий, каже. — Ну, роска- 
ауц, як тобі давала грахвиия свиню на сватьбу? — Давай він рос ка¬ 

ву вагь судим, як було (повторене).От і судіть мене як хочете! — 

Тоді один на одного з’оглянулисц плечима здвигнули і кажуть: Бот 
мужик, а яку грахвішю обїшои. І кажуть : Ваша жалоба без послїдств 
оепшеть ця, ви йому подирали. він у вас випросив. — Так лж дому 
дарувала на сватьбу. — Так на сватьбу-ж вона і пішла. Онипь же не 
просять па несім, щоб гулять, вони т уміють гудять, як оце ми гу- 



.[яви. Би іаволи.ш, а тепер позиваєте? — Ну. мужик оцей мене обішов. 
' Я тої свввї і за илть сот рублів не оддали б. Та свиня у мене еаводь- 
сі.ка. Мать раз у год нона но 15 йоросепків водить. На тому дї.ю 
і осталось. Поїхала грахшіия до дому і ниїхав до дому і мужик. 

Паралелі: Отеє оповідане належить до цДклю оповідань про дур- 
нїи. Література до них подана в крапі Й. Сумцова: Рнвнекапія ні. 
обмасти анекдотической литературн („Сбориикь* харьків. істор, фільольоґ. 
тов-а і окремо). 

61. Невістки. 

Жили собі два брати у місті у одній хаті. І хорошо собі жили, 
друг друга слухають, ае лають ця, не спорять ця і самі вовн і ятров- 

ки. Вивела одна дитину, а на другий тиждень і друга росшшлась і при¬ 

вела їлончпка-ж. Живуть вони і ще тни хлопчикам і году неиа. Одна 
лягла себі спать да і увила під бік дитину, а тої другої хлопчик у ко¬ 
лисці. Спала довго не довго, устав, „коли дитина не жива, а та снить. 
Бона тоді потихеньку узяла та положила свою дитину у колиску, а тії 
хлопчика собі на подушки положила, та і легла коло його. II рос пались, 
встають. — Сьвіт. Та годує лптпну, а ся байдуже: думає, що снить 
Дитина. — Що ти уже другий раз годуєш, а я свою ще й раз не го¬ 

дувала ; моя снить, як міцно. — Узяла, кинулась ДО його, тоді в плач: 
Ой лишенько, дитина вмерла І Роздавилась та і кажи: Се не моя ди¬ 

тина. Ти ось як, свою дитину приспала, та мою впаяла, узяла, а непі 
положила своє мертво. — А чоловік тієї жінки і каже : Може та дитина 
і паша, ти роздивдяй ся. — Е, якаб я мати була, колиб своєї дитини 
ве пізнала ? — І заходить вона драть ця; та хоче свою брать, а оця 
це дає. ■— Оця каже моє, а ти каже, що моє. а ти своє приспала. — 

Узяли оту задавлену дитину, заховали. Давай у волості» жалувать ця, 
через що вона мого дитину узяла і мені' не оддає ? Суді еьиіють ця 
і кажуть: Якаб то мати була, щоб свою дитину тобі оддала ? Ти свою 
довжно приспала, а па сю нападаєш. — НІ, каже, се вона приспала. — 

Судили, судили, нічого ие розсудять волосні. Давай вона у город, у 
уїад, до чиновника жалувать ця. Виїздить чиновник днен через пить 
у слободу з город а. — А підіть, позвіть мені тих ятрівок, що за ди¬ 

тину спорять ця! — Пішов староста, позвав їх у волость. Узиваеть 
у хату попереду ту, що з днтшшю. — Що ви за дитину споритесь? 

То твій хлопчик? — То мій хлопчик, ваше високоблагородїє. -- А вопа 
своє приспала? — Вона своє приспала, а па яоє пападаеть ця. - А тп 



согласна на то, як осужу, щоб ти узяла за одну половину, а та за 
другу, та щоб, його перервать ? — Я, каже, согласна* — Иу ступай. 
— Зовуть ту у хату* Вїіїшдд, кяаняєть ця. — То твій хлопчик? — 

МІВ, ваше високо благородіє, Ноиа своє приспала, а моє узяла, да по 
дає, а я готова на євангелію заприсягать, що ось дитина моя* — Вона 
каже, що моє, а та каже, що мов* Як вас і судить? А согласна ти, чи 
твій чи її, перервать його на двоє? — Ш, я не согласна свою ди¬ 
тину рвать : коли гак, нехай вона його й годує, а я жалїю своєї ди¬ 
тини рвать* — Підіть, зовіть ту із дитиною, — Пряходпть вона упять, 

кланяєть ця* — Так ти согласна дитину перервать? — Я согласна, 

говорить, а я не дам їй* — То, говорить, як воно пе твоє, так ти со- 
гласна рвать ного на двоє, а мать рідна пе согласна рвать свою ди¬ 
тину* Бери]* ти дитину свою! — Та узяла, поклонилась* — Господня 
старшина, сен час бери і таскай її у тур му, у город, па півтора гада за 
то, що вона ребьонка приспала! — Сеичас її узяли, закувала і повела 
у турну прямо — А тн ступай долей, та корми, щоб ти достала іде 
й помочи* Ото такий пан хороший, що так розсудив* 

Паралелі': Отеє оповідане взяте з круга так званих „Гудів Соло¬ 
монових". ІІор* Др. І* Фрадко, Ааокріфп Старозавітні* От* 285—288 
(наше оповідане надруковане на ет. 287)* Иор, те-ж: Тнхонравовь* 
ІІаіятп. отречеп. рус. лптературьт* Т. І* От. 259— 272* 

62. Батько, дочка і розбійники. 

Чоловік оддав сипа в салдати. Прослужив він нять літ на службі 
і подає до батька письмо : Подай, батьку, ^еиї денег двісті рублів, я 
вам о послі возврачу, а мені тепер треба денег. — Побалакав вій із 
старою, зібрав двісті рублів і собираєть ця їхать у город після по¬ 
крови за три дні. А дівчина і каже: Поїду і я з вами! —А тій дівчині 
було літ 12. Він і каже: Куди ти будеш їхать? Тепер холодно ї до¬ 

рога далека, тн мала* — А жінка каже: Та нехай їде, тай тобі .охвот- 
ш'Гіше буде і вона побачить сьвіта. — Та про мене, каже чоловік, хоч 
нехай і їде, — Зібрали ся, запрігли пару добрих коней, сіли і поїхали* 

ї оддав він іще дома гроші дочці, і вона заховала у пазуху і зави¬ 

вала; ну і поїхали; В город було верст еїмдееять од їх, а вони одїхали 
верстов триацять і заїхав на ностояшінй двор і розпріг коді і давай 
кормить лошадї* Розпитує трахтиєрщнк: Куди ти їдеш, земляк? — 

У город, каже, подавать синовії ішсьжо. — І денег везеш? — Та які 

ЗУ ШШҐРАФГШНЙ ЯВШШШ, Т* XIV. 



таї депьгм, як рублів три. — А дочки роздратували другі; так воші 
сказала, що рублів ігвісті веземо. — Лошадї викормив, запріг і поїхав 
він. Черев нять часів приїхали розбійники до того шинкаря! і вів 
і каже: Провівали ви, братця, когда-б були раньте настигли, то тут 
був чоловік, що їхав у город і віз двісті рублів в собою синовії нада¬ 

вать. — Ну і давно він їхав? питають розбійники* — Та недавно, го¬ 
ворить шинкар, може іще верстов і шість пе віха». — Ну, то день ги 
наші, говорять розбій пнкн. Віл од наших рук не в'їде! Наливай воднії, 
иоекорїи: говорять розбійники, — Упїс шш кар, палив стаканів по три, 

випили ї викусили добре. Сїлії і поїхали, і давай гнать ця, давай гнать 
ця, І чув віл, що хтось із ваду желеть ця і каже своїй дочці: Ой. 
дочко, то желеть ця хтось по наші душі: і оце поки ми й жили, тепер 
нас поріжуть або нобють, — І як заіше лошадей, так що аж колеса до 
землі пе поторкають ця; і дївчнвда винила я воза, а вій не перестає 
гнать коней, та погана, погана. Дівчинка, як вішала, так не знає, де 
діть ця. Встали і біжить; але не попала на той слід, що батько по- 

. їхав, а побігла назад А тут біжать розбійники їй на «стрічу ї питають: 

А куди ти біжиш? — Та говорить: Я з батьком їхала в город, а за 
нами стали розбійники гнать ця, так батько затяв коней, що й колеса 
до землі не доторкають ця, а я й випала з воза ї біжу за батьком. — 

Біасн, кажуть розбійники, доганяй батька, батько ще по далеко і тебе 
ніхто тут де вбє. — Прибігла до шинкаря в хату, там піймали її і го¬ 

ворять: Лізь на чердак спать; там наша дочка снить, тан ти будеш і 
там снять. - Му, полізла вона і лягла спать. Тут часів через три вер¬ 

тають ця розбійники ті, що її батька вбили і кажуть тому шинкарю: 
Надраєно ти нас носові ту вав, еаіірасио убили чоловіка, а вона тут 
у іще і ночує. — Да нічого іще п яошадї ми набрали, лошадї самі 
стоять рублів деїста. — Ну, гроші паші, як у дівчинки, говорять роз- 
бійеикн* Посідали за стіл і иють вадку* А дівчинка як полізла на чер- 

дик, так та засьвіпла шинкарева дочка сьвічку. І в теї дйииикн, що 
вернула ся, була така одежа: спідничка червона і керсетка червона* 

Тепер і каже шинкарева дочка : Давай мінить ця одежо ю. Ти мою па¬ 

дінь спідничку і корсет. — Чи давай, то й давай мінять ця, каже ся 
дівчина, що полізла на чердак ночувать. — Узяли і поміняли ся, та 
над їла шинкаревій дочки спідничку та корсет, а шинкарева дочка на¬ 

діла її спідничку та корсет* Вот і полягали вони спать, а ті пшть, 
иють, поки півнї имчали часто співать* А старий крячить на бабів: 

Чого ви лежите, пора пічку гріть, а ви лежите. — Повставали і начала 
у пічку дрова кидать* Ну накидали у пічку дров і напалили пічку 
добре* Стало святить. Напалили, засьвітшш сьвічку і полізли на чер¬ 

дак. І зараз узяли ту дівчину за руку і тягнуть із чердака, а вона 
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і кричить: О! не тягніть мене, не ріжте, я ваша, я виша І — А вони 
її стигли, та одежні шш піч, та в піч укинули, тай заслонили ніч, За- 

слонішщ тут через чає розвиднілось, стало сватать* Уходить два чоло* 

віки у хату. — Здраетвуйтб 1 — Здрасгвуйте! — Чи дона хазяїн у 
Иа шо ван хазяїн? — Та в волость трасують* А та дівчина, ідо на 
чердаку, цілу ніч не спала, та як почула, що чужий чоловік балака 
у сінях, та так ї впала у еїнп, та до їх : Дядечкя, голубчика, рахуйте 1 

Мого батька тут зарізали і непе хотіли зарізать, та мене не подали, 
а свою узяли, та он у печи лечеть ця* — Тоді пішли у волость і та 
дівчина із ними і не одраваеть ця од їх* У волость прийшли, сейчае 
облипли, добрали ся люде і пішли, забрали валіза і забрали того ха¬ 

зяїна і розбшпиків* Позаковували і донросплн і воші признали ся, де 
вже тая діть ця. Признали ся, що 43 душі спекла за сім літ, Сім лїт 
розбоиинчаємо* а побили без щоту, то тих не знаємо, а тілько знаємо, 
що па 43 душі піймались* — Ну, так та, кажуть, дівчино, пізнаєш сво 
копї? — Чому, каже, не пізнаю своїх коней, я пізнаю* Оце, каже, мої 
коні і наш віз, — Ти до дому утрапиш? — Утраплю, тілько бою ся, 
бо я перелякана* — Ну, хто в охотників одвезете оцю дівчину до 
дому? питають начальники* — Ну там хтось найшов ся: —* я, каже, 

одвезу, — Ну, що-ж, каже, даси? Тон запрошує сім рублів і згодивсь 
за стять* Ну соглаеив ся, з поїхав проводить* — Кажуть начальники; 
Щоб тц її благополущио довіз і як класи, то нехай тобі дадуть над¬ 

писку із відтіля, то тц її одвіз благо полу ш по* — Так вія одвіз; уїз- 

жають у город, коли виходить із хати стара мати, а вона зараз у крик, 
ішаче і каже і Батька зарізали, а мене хотіли спекти у печі, та спекли 
не мене, а свого дівчину, не пізнали, що я по міняла ся корсетом, та 
спідницею* — Питає мати: Та ее чоловік де на дорозі узяв ея, чи від¬ 

тіля прислали? — Ш, мамо, вїдтїля прислали, із міста* І я йому за¬ 

платила стять рублів за те, що він мене приставав до дому* — І дала 
йому і мати ще пить рублів, бо вона була багатенька, її мати. І дала 
йому йод писку, поб лаг одарила і доїхав. І він рад, що ще нять рублів 
дали* І прийшов у волость, оддав ту йодпнеку, що одвіз благонолуншо, 

іздав* 

63. Догадлива дівчина. 

Виїхав купець в дому, а дочку покинув сану* Як ноч обняла, 

вона й ночує, ЗцсьвІтнла сьвічу, аж видать попі під піччю. Вона ізля¬ 

калась, з хати не вискочила, а полізли на ніч* Злізла на ніч, тай 
стада гладить котика і проговорює: Оії котику, як я піду єаіуж, 



308 

а чоловік стане мене бить, то ти мене, котику-ворвотику і не оборо¬ 

ниш... Я і буду кричать: Ой ратуйте, он рятуйте! Так люде будуть 
їхать по-уз, то мене і оборонять. А я і буду кричать: ой ратуйте 1 Та 
кричать, та усе підиіїма вище, коли чує, грухогягь; — вона тоді ще 
дуще. А дорога ао-уз хату йде. Чумаки почули і прийшли: Чого кри¬ 

чиш? — А того, що злодії у мене під иічю. — А вилізайте, су кипі 
сипи! — Вони вилізли, тоді їх авязали і у волості, повели. 

Паралелі': Отеє оповідаие ніщо ииьше, як епізод відомої казки 
про дівчину і розбійників. Пор. Етноґр. Збірник. Т. І, От. 49—51 Ч. 
14. - Т. VII. Ст. 159—161. Ч, 74. От. 160-108. Ч. 77. — Грии- 
ченко, Зтпогр. Матеріали. Т. І. Ст. 199—202. Ч, 170. — Аоапасьев'ь, 
Народ, рус. сказкп, 1\ II. От. ЗОЇ —305. Ч. 199—200. Отити, Кішіег- 
н. НаазшагсЬеп. Т. І. Ст. 190-і94. Ч. 40. 

64. Як богач крав пчоли. 

Був богатий мужик і було в його шість плитових комор і три 
доми, особливо хороші, двохєтажні і прості. І тогдї кін осіню запріг 
воли у гарбу, накладе сїпа і поїде туди, де пасіка єсть, і не доїзжа 
до насіви і кричить: Ратуйте! — скілько сили є. 1 кричить, крячить 
І не чуть і духа потому, що тоді людей мало було. То кіп кричить, 

нема нікого. От вій иачяе тоді брать паї у пасіці, де єсть найлутші. 
І набере ппїв десять і приїде до дому і роснорядить ця. То хлопці 
дома побють бжія і в липівкц патоку перегоняють. А віп з сього краю, 

та на другий поїде, да упять перевезе. І так возив до 50-ти ппїв, 
а хлопці все бють І иродають патоку по ярмарках. І хлопці, Його сини, 

не знають того, що він краде, а думають, що вів купує бжоли. 1 потім 
у одного чоловіка на степу пасіка. І віп узяв торік десяті, ппїв і по¬ 

заторік десять, а иа лей год уже топ чоловік засів днів 5а десять до 
того дпя, що беруть ця бжоли. На сїкновенів усе бере і ту ніч нротів 
еїкиовеиія. От еїв той, сидить, жде вора, І сідать ве далеко коло па¬ 
сіки. Коли іде, як раз проти еїкиовеиія. 1 став против пасіки і кри¬ 

чить : Ратуйте, хто в Бога вірує! Кричав, кричав і нікого не чути ; 
і під’їхав до пасіки і почав брати пні. А той хазяїн тілько сидить, та 
дпвить ця од далеко і нічого Й це каже. Навибирав де путчі, наклав 
па віз, ушнурував і поїхав. А топ хазяїн, чиї бжоли, іде назирці 
з заду. Ну, і з’їхав па дорогу і їде; од їхав за гони міста і їде, бай¬ 

дуже собі, а той іде а заду, і не иаближаеть ця. Ну в'іхав верстов 
трийцять і став під вербами І випріг вол» і спочиви. А той хазяїв собі 
сів і давпть ця, а потім і каже: А піду до його! Уетав і пішов. — 



Здраотвуйте, діду! — Здраствуй, земляк! — А що. дїаусю, бжодеията 
везете ? — Да, каже, бжоаевята. — Чи иа стену де були, чи де на 
поправці иа гречках У — Да, каже, иа гречках, у вотакояу то се.чї; 
а то у иас гречки не вродили, а там много гречок і хороші. — Бжоли 
ситенькі ? — Да, говорить, ситенькі. — Чи усї ж з ібрали, дїду, чи ще 
й ? — Да, говорить, ще е київ з иятьдесять. — Оддихаули, той хазяїн 
і питає, що везе бжоли: А ти-ж, земляк, отвудова? Чи то до дому 
ідеш, чи куда по ділам? — Та іду ік становому. - Чого, питав дїд? 
— Я там держу оренду одної барииї, двісті' десятий, та требув за 
землю поземельне, так я іду до його розсчитувать ця. Становий же 
у вашому селі живе? — Да, гоиоритц.у нашому. — Так вот ти вені 
будеш за товариша, — ото ії добре. Ну, запрягли і поїхали. А дїд 
унять питав: Чого ж тн, говорить, пішки ідеш? Говориш такий богатии, 
що ораиду двісті десятий держиш, а иішкоа ідеш ? РазвІ у тебе нема 
коней? — Да, говорить, дїду, чого я пішки Іду, а не їду; оті про¬ 
кляті вори покрали коп'і у явне, троє коней було тай покрали. Вот 
прокляті вори! 1 що з иимп робить? — А, говорить дїд той, що бжоли 
везе; їх проклятих ворів, як би половив, та голови иоодрубував кож¬ 

ному, то вони б не крали коней! — Да як би-;к поймав, говорить той, 
що іде, то те-б і зробив тим проклятим ворам. — І приїажають у село 
смерком. — Ну і говорить: Де-б мені переночувать ? Людей знакомих 
нема. - О, говорить дїд, до мене поїдем, тай переночуєм. Так як їхали 
у двох усю дорогу знакові, то у непе І переночуєш. — Отой і до¬ 
бре говорить. Вот і пішли в хату, повечеряли добре і винили водки 
і полягали спать. Виспались, повставали, иовмивались, поснідали і ви¬ 

нили водки і дали йому натоки. — На, каже, патоки поїж, а то у тебе 
може чи є? — Да, говорить, де-б вона у меие взялась. — А в вас, 
юворнть, є слава Богу довольио і буде, бжоленята таки ведуть ця. — 

Ну, той і говорить: Прощайте, піду я собі. — Счасливо, говорить. — 

А кудп-ж дорога ік становому? — А оттудв, юворить, прямо ідіть, 
а там вам І скажуть. - Ну, спасибі, говорить і пішов. Ішов довго не 
довго. Стоїть волость; він і думає: «у що-ж ік становому іти. Воио 
усьо равио і в волости роблять порядок, А зайду у волость. — 

Зайшов. Здраствуйте! - Здраетвуй 1 — Що, господа старшина у во¬ 

лості'? — Нї, говорять, нема. — А як би, говорить його, призвать? — 

На що тобі старшина? — Та мені, говорить, треба. — Водкудова-ж 
ти? — Да я здалека, говорить. Ну, иризвіть, иожадуста, старшину. 

Пішли і призвали старшину. — А чого до меие? питає старшина. — 

Оце, я до вашої милоста; ходім, ложалуста, до отакого богача, та по¬ 
трусимо, він у вас вор. — А, що ти говориш, він у нас такий чоловік, 

що неяьзя й говорить, вій у иас ие вор, а хорош чоловік. Вій тебе 
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у Сибір оддасть, як ги скажеш, що вій вор. — Е, ні, господнії стар¬ 

шина. Вій у пене бжолн покрав і я вислідив, у Його і почував. — Ну 
зібрались і пішли. — Здраствуйте, Іиан Кнри.іович. — Здраствуйте, 
господа. А що ти, говорять, ідеш ? — Да я іду у гості. А, не знав 
я, говорить, що то ти, а я тебе не пустив би з своєї хата. Ну підем, 

гонорпть, госиода, у хату. - Увійшли у хату. — Ну садіть ця ва стіл. 

Посідали. Вій їм иадив по три стакани спірту, винили, аж потуманіли, 

І старшина і соцькі і той чоловік, що покрадені бжоїи у його. Ну, 
тоді той ДІД (вор) уносить триста рублів. — За то, що я украв ЗО 
ульлін. А що, довольио ? - Де, каже, мало. — Ну, то підіть, говорить, 
хлопці, да ваиряжіть йому кобилу, ту що я їажу. Кобпла така, що ру¬ 

блів сїядесять сів стоїть, да упріж, з возом і исьо стоїть сто рублів. — 

Ну, говорить, на кобилу з возом, чи ДОВОЛЬИО з тебе? — Да, довольно, 
говорить ; і сїв дай поїхав. Поїхав, да пе до дому, а ік етапоаому. А 
той нрнказав і попросив старшини і соцьких, щоб вони і нари з рота 
не пускали нігде, що оце тут таке було. І дав їм усім но триста руб¬ 
лів денег і вони мовчали. А тон приїхав до ставового, да и говорить : 

Ваше високе благородіє, до вашої яилости. — За чим ? питає стано¬ 
вий. — Отут у нас, говорить, єсть такий то богатий чоловік. — Да, 

говорить, єсть. — Отой, що залізом доми покриті. — Знаю, каже ста¬ 
новив ; ну чого тобі до його? — Да, говорять, він у непе бжо.ти по¬ 
крав, трнйцять пнів і я витрусив у його і він мені дав триста рублів 
і кобилу за трийцять київ. Так я в ним помирив ся, а ви як знаєте, 

із ним робіть. — Е, говорить стаиовпи. нам нельзя простить, помирить 
ця; хоть ти і помирив ся, а нам иельзя норам прищать. Нам законом 
строго воепрещаеть ця прощать ворам. - Ну, ставовий зараз сїв і па- 

писав бумагу в суд. І тут через місяць гребують на суд того діда, що 
бжолн покрав і того хазяїна, що помирив ся з ним. І начали судить. 
Судили, судили і осудили так: Смертною карою наказать. 1 тоді такі 
права були, що смертною казвею казнили такою, що вимотувала 
кишки із живого чоловіка. Вот осудили і вимотали кншкн і аїи номер. 

І призвали сипів і говорять : І ви з батьком крали бжолн ? — А нони 
божать ця і кленуть ця, що ми, говорять і не впазмо про батька нічого, 
ян думали, що батько купував бжолн і він нам говорив, що купував, 

а мп пе знаєм, де він брав. — І одкааадп ся сини. І він сказав, що 
сипи не вив ні. А я сам, говорить, крав сівпайцять літ. По нятьдесять 
пнів кажнеє літо. - Так його повісили і кишки вимотали, а сини остались 
і тепер живуть і хліб жують. 



65. Невинно засуджений. 

Був собі купець. І сяйв ся йому сон, їдо : як поїдеш у ярмарок, 

так чоловіка наріжеш, а як не поїдеш у ярмарок, а будеш дома, так 
помреш, — Нроснув ся купець поутру і встав ї говорить жеиї своїй: 

Бот, жена, якпи мені снив ся сон, що : як поїдеш у ярмарок, так чоло¬ 

віка заріжеш, а як будеш дома, так помреш, — І радять ця : ГЦож, 

говорять, нам дїлать, мабуть лутше поїдемо в ярмарок. То ми спасемось, 

чоловіка я різать не буду, а дома помру. Хиба ми такі, що людей рі¬ 
жем, хай Бог милує. — Порадилась; на кучера гукає: Ану, запрягай, 

та поїдемо, у ярмарок. — Кучер запріг, сіли і поїхали. І в’їхали вони 
верстов сїідесять чи вісїмдееять і заїхали вопп па постоянпди двор но¬ 
чувать. І одвели купцевн кояиатку ночувать, а кучер па конюшні коло 
лоша де! лїї спать. А в другій комнатї почував пан богатющий. У ве¬ 

чері пі-шепько убрав ся розбійник у ту комиату, де почував богатющий 
шик І лїг під ліжко, таи лежить, покудова пап кріпко заснув. Тогда 
вій узяв, зарізав того иаиа, депьгп забрав і втїк. Втїк і прийшов проти 
окна теї комиати, де ночував той купець, окпо вилупив і вліз потихень¬ 
ку і взяв,, уложив у чемодан ніж тому куп це ви і яотихоньку внлїз і пі¬ 
шов. Купець виспав ся і гука на кучеря : Іван ь ка! — Чого? говорить 
кучер, — Лошадї уже накормлені? — Уже, говорить кучер. — Ну так 
запрягай, та будемо їхать. — Кучер запріг, сіли і поїхали. А доеьшта 
іще було, часів три. Поїхали і в’їхали вони верстов ЗО і заїхали упять 
иа ітостояіінии двор і попили чай і закусили. Потім купець узяв Гітару, 

сїв собі, вийшов па крильцо і грає иа гітару. А той пан спить, а кучер 
його добнваєть ця до хозяїна, щоб одомішуть компату. Чого мій над 
так довго снить, що вїп так довго пїкогда не спав? Ну таи хазяїн 
оді ікну в ту нотатку, а той пан уже зарізаний лежить серед компатки, 
Хоаяїи посяотрін, потім пішов у поліцаю да н говорить: Бот у мене 
ночував пан і наутро повставали і одімкнув я комнатку, коли лежить 
той пап зарізаний. А в сю піч у мене иочував купець і зараш вбрав 
ся і поїхав, то набудь чн це вїп і зарізав. — Ну як почував та зарані 
поїхав, то значить він і зарізав того пана. Сей час назначить полі¬ 

цію і догнать Його. — Ну назначили поліцію і посідали па коні, таи у 
догом. Пішли в догоп і догнали; садить па крильці і в Гітару грає. — 
А! каже, виграєш, помішаєш папа того, що зарізав. — 0, хай Бог ми¬ 

лує, развї я тон, що людей ріжу? — Бонн до чемодана І начали шу¬ 

кать, коли найшли діж бодьший, — А, кажуть, то що такоє? Не ти 
зарізав, як у тебе і ніж найшли, та ще який і в крові. — Ну взядп 
Його, завернули на той двор. де той пан зарізаний і закували в заліза. 
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1 .виїхало сліде твій і допродали І заховало того пава* А купця качали 
судить; судили, судили і осудили в Сибір. — То, каже, не я варти. 

— Як не тн! Ш, ти зарізав, а тілько ти не вмів як і спастись. Ти 
уже навірно пе одного зарізав, а тілько на тому кой лав ся. Тепер же 
ти еоглаеен і до дому піти, покращать ця із жінкою та а дітьми? — 

Ні, говорить, не піду, а тілько написав письмо до жінки. Писав жінці, 
що вот, говорить, як сон справдив. Зарізало щось чоловіка, а ніж непі 
у чемодан улежпло, 1 взяли мене і осудили в Сибір; тепер живи, жена, 
як знаєш! — У його жеті була і два сипи, літ но пятеаяцять. І живе 
він на Сибірі сім год і одбув своє наказаній, которе було наложене су- 

дон, 1 живе вольним у Сибірі. І піймав ся той розбійник, що того пана 
убив і осудили і новели в Сибір, Він еознав ся, що він уже душ двісті 
зарізав. Побув він у Сибірі довго не довго І зійшов ся з тин купцем. 
1 начали розпитувать один другого. ШдкІль, говорить, ти? — Отакого, 
говорить, села, отакого у їзда і такої то ґубернїї. — За щож ти, гово¬ 

рить, еидїв? питає того купця той розбійник. —■ Я, каже, дурно сижу 
у Сибірі, я, говорить, їхав у ярмарок і заїхав ночувать на ноетояннлй 
двор, А талі ночував богатий пан і того пана хтось зарізав, а мені ніж 
уложив у чемодан, і тогдл мене, говорить, засудили, як найшли у «епе 
ніж у чемодані. — То, каже, я зарізав того пана, а тобі ніж у ж ожин 
у чемодан. Коли ти жежаеш, говорить розбійник, у свою сторону, то 
предлвдю начальству; то тебе пустять до дому. — Спасибі, говорить, 
тобі, що тн мене так увідомнв, я тепер уже чоловік стар і мене уже 
жінка забула і діти забули; отут я привик, так пе желаю до дому. — 

Так він узяв та написав ішеьяо до дому, до жінки : Що отакого то го¬ 

роди міщанин, которпй зарізи в того пана ї мені ніж у чемодан уложив. 
1 його тепер діймали і прислали в Сибір і він созпав ся і розказав 
усьо і хотів, щоб я пішов до дому, так я не желаю до дому, так як я 
стар і не здужаю, А тілько увідоіляю тебе, жона, що лана не я зарі¬ 

зав, а найшов ся той, що зарізав. Жовн, жепа, хай тобі Іїог помага, я 
не прийду, а буду тут. 

В. 

66. Баба і чорт. 

Жила собі баба — удова стара — сама собі у хаті, годі я десяток, 
чи й більше, І тій бабі уже годів сто. Чорт дізнав ся. що вона так 
живе сама собі, так він і підходить до неї дідом і каже : їй сажа собі 
живеш, прийіп і жене до себе, щоб не так скупиш було, бо і я самий. 



такий як і ти, Аби добрий старичок, так і ігри ставай, і будемо жить 
у-двох* — І ирнняйа вона його до себе. 

Пожили год собі у* двох, дождали весни ; баба і каже : Ну, дїду, 
над а на и старт Щ щоб нам було, що їсти. — Подумай, каже дїд, 
своєю головою, що тобі лучне, то я будемо садять, — У мене городи 
чималенько, так наймемо чоловіка, нехай виоре, та посадим картоплі, то 
нам те і буде паща, 

Наняли чоловіка, виорав чоловік; находилась баба садять кар- 

топлю тая каже ; Ось, хоч т і у містї живемо, їло різно, так картопля 
як уродить, так моє те, що у землі, а твоє -- що а верху. Він і согли¬ 

си в ся на те. 
Картопля росте, вони полють* Уродила картопля, стали копать. 

Баба собі у яму картоплю сипле, а йому у купи бандиля складають* 

Стали їсти. Баба картоплю їсть, а вія їсіь бандиля і каже па бабу і 
Дай ієні нокоштувать, чн твоя добрійте, чи моє ? — Не звикай, бо 
тебе трошки не нагодує, а ти їш, яке тобі вродило, а я буду їсти, яке 
мені вродило. 

Поїлн ділу зиму, упить весна підходить. — А що будем сіять ?— 
каже чорт* — Мені картопля уже увірилась; я картоплі не хочу, а ось 
я видумаю що. — А що ти видумаєш? — Насіймо, — каже — маку. 
Мені те, що у горі, увірилось, так нехай моє буде те, що у землі, а 
що у горі — твоє. — Нехай моє буде те, що на самих верхах, каже 
баба* а твоє усе, що і у землі і з верху* 

Уродив мак; голови такі, як кулаки* Поспів мак* Давай баба ізрн- 

вать головки із верху* Зірвала головки, подавила, мак повиточувала; 

наточила маку нулів сім. — Зривай тепер усе, що твоє, складай у купи 
і їж. А вія їсть цурпалки із маку* — Дай меш, бабо, покоштувать, чн 
добрійше твоє, чп моє? Не видумуй» — каже, — а їж оті цурпалки. 
Як я тобі дам, коли качина маленька, а у тебе рот здоровий? Перезп- 

му вали упять. Вій їсть цурпалки, а баба — мак* 
На третю весну баба її каже: Чи ще будемо сіять, чн годі сіять? 

— Хай би ти, проклята баба, сказала ся! Ти так стене захарчувала, 

що я п потами не могу ходить. — Так ти у мене вже Й ке хочеш 
жить? — Ш, ие хочу. — А як же ми рОзпращаеі ся? Вивчи — каже 
— мене пісеньки хоч одної. — Став він тепер співать: Був собі чорт, 

та не до тієї стіни ие притулить ця, ие до тієї, та притулив ся до 
баби. Так баба його як нагодувала одну зиму баидилями з картоплі, а 
другу — маковими цурпалками* так він захляв, не може н ногами хо¬ 
дить. — Отгак Його баба ушанувала* — Будь тщ бабо, проклята от 
шшї і до віку. Тепер я вже не пристану до баби* бо ти хитріша од 

ЇШШҐГАФїЧтіЙ ЗБІРНИК. ї. XIV. 
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мене. * Попала ти, що я тобі і ітІсіт співав і що і так роскаяав ? — 
Поняла, каже- — Ну, заспівай же і ти мені хоч однієї — поганенької, 
так тоді і розпрощаїкось. — Я, каже, так це заспіваю, а перекидай ся 
чортом, — я сяду па тебе, ти й неси меде, куди зі аєш, а я буду спі¬ 
вать, а ти учись ї — Перекинув ся він чортом; вона сіла па його, узялась 
за шерсть, поніс він її у лісп, у кустн, де терші, глоди.,. Хоче й код- 
пить, а вода держить ця і усе сдіва: Трайда-раида, траяда-раїда**, Як 
узяв він досить, так на Йому уже і шерсти мало, а баба ціла, та усе 
співа. — Чи ти, проклята баба, переспіваєш їх уеїк ? ~ Та — каже — 
ще й половині! це переспівала. — Пожалуета, бабо, годі мені тебе но¬ 

сять. Пусти мене І — Ні — каже — носи, Доки переспіваю* — Та, 
проклята бабо, буде. Ось тобі мішок карбованців, тільки мене одпусти. 
Не хочу я твоїх і пісень, — Пери ти оті гроші і одвези мене до дому 
із грішми, така тоді і тебе одпущу. — Забіг він упекло, у болотяну, де 
чорти самі живуть, узяв мішок грошей і потаскав бабу до дому* — Ну, 
вставай, проклята бабо, оце твій дів, оце твої гроші* Пусти мене тільки, 
— Неси мене у мою хату, так я взнаю по маку: я ще маку не доїла, 

а ее я й не вдаю, чи моя хата, чн пе моя, — Він і уніс її у хату. Як 
скинув гроші, тоді' баба і встала із його* — Ну, будь ти, бабо, про¬ 

клята от нині і до віку* Я вже не буду приставать до бабів, — Про¬ 
щай ! — Щасливо, бабо 1-А він. як обвернеть ця, та як пер,*е, так 
баба і оглухла, і одвірками як ударить, так двері і видали* — Ну, те¬ 

пер — каже баба — гроші е, то й нічого: доставлю нові. 

Паралелі': Етноґр, Збірник* Т. VI, Ст* 71-72. Ч* 206. — 2Ьі6г 
шадошойсі йо апігор* кічу, Т* IX. 3. Ст. 130. Ч, 21. — Гридчеаяр, 
Зтпогр. Матеріали* Т. II. Ст, 85-87, Ч. 73* — Рудченко, Южнорус, 
нар* еказкн. Т. І* Ст. 52-54* Ч, 20* 

67. Про жінку, мунсика і теля. 

Жили чоловік і жіпка, а жили вони не у совітї; вода із другим 
мужем жила* У вечору воші І каже: Як тії злодії крадуть як до почя? 
— Ось, каже мужик, дарма, що ніч, а я вийду за двері, аж на угод ! 

— Нї, каже, пе вийдеш. — А той, що до неї ходить, нже у віконце 
стукотів, так вона і догадалась. Вийшли, а вона і каже: А іди, а я 
дивнтя мусь, як ти іти меш? — А ТОЙ ІІО під СТІНОЮ, та у двері, у 
сїин; а воші вернула ся, двері зачинила і заперла* Її чоловік вернув 
ся, до дверей, коли заперті. — Чому ти, жінко, двері заперла, одчини? 

— Щож ти таке? — Я твій чоловік. — Я тебе не знаю, що ти таке ^ 
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кіп чоловік від бокои у пене лежить! — Клопотав ся, клопотав ся, це 
одчинила. — Ступай , собі, каже, ось я вовьіу макогін, так я і толову 
тобі проб»! - БІи узяв і пішов собі тоді. У його бугай і коровка 
в нагородні, він зігнув ея і під бугаєм і переночував. Уходить він по- 

утру до дому, до жінки. — Що, жінко, не пустила мене, як я казав 
тобі? ■ Я, каже, бігала усю ніч, шукала і людей питала, чи ие бачив 
хто тебе; а ти у меие це просивсь; то ти мабуть, просивсь, да ие під 
свою хату. — Здаеть ся, що під свою. — Та нї, чоловіче, яе під свою! 
Ну деж ти, чоловіче, почував? — Я, каже, почував під своїм бугайцем. 
— А ну, чоловіче, полапаю за живіт, мабуть ти тільний. Полапала: 

У тебе, чоловіче, живіт великий, так ти тільний. Ідиж собі тепер, да не 
приходь до дому і у слободу свою, поки теля ие приведеш. А як при¬ 
ведеш, тоді прийдеш до дому І — Він узяв собі і пішов. Коли йти, так 
іти, бо я бачу, що живіт у мене повен. — Зимою се дїло ведеть ця ; 
він ходить із слободи у слободу, там день поробить, а тая попросить, 
хлїба дасть хто шматок; так собі і живе. І найшов ній чоловіка — вовки 
із’їли, а воги остались у чоботах, а чоботи иові, хороші. Став він ви¬ 

тягать ноги з чсботів, так не витягне: примерзли. Забрав він під рукп 
ті чоботи і пішов собі. Уходить у слободу, пізно, де які люде полягали 
уже і сплять. Просить ця до чоловіка на ніч. — Ти відкіля? — Шт- 

тіля і віттіля, з такої то слободи. — Треба пустить. Засьвітїть да 
дайте йому повечерять то-що. — Хозяйка засьвітила, а вія як увій¬ 

шов, положив під піч ті чоботи і соломою притрусив, щоб ие бачили ті 
хозяїпи, що пустили його па піч. Повечеряв, — Деж ти ляжеш? — Я 
оитут на соломі і ляжу. - Погасили; вій прорив солому і лїг собі коло 
печі, а чоботи замерзлі підсунув під піч по ночп, Лїг, поснув і усе по¬ 

сімейство поснуло. А їх два брати жопатпх. Одпп і каже: Хоч ти лягай 
спать, хоч я ляжу: треба корову берегти; як отелить ця вона, то теля 
вмерзне, бо мороз большніі, — Лїг один брат, а доугпй пішов до ко¬ 

рови; коли корова отелилась. Він іде до брата, каже: Сьвітїть, брате, 
корова отелилась, треба телятко у хату брать, а то замерзне. — За- 

сьвітпли, упесли теля у хату, розгорнули солому коло печі, коло того 
чоловіка. — Иу, тепер лягать безкешпо спать; слава Богу, поберегли 
телятко. Погасили і полягали і поснули добре. А той чоловік, що 

'під печою спав, той нічого пе чув. Прокидаєте ця він тепер, полапав, 

полапав, коли теля мокре; він злякав ся, — Оце, каже, я теля привів, 
мені жіпка і казала, коли як раз і правда. — Устає собі помаленьку, 
одягаєть ця, одчнпя собі двері і утіка, а ті чоботи, що нрипїс, остались 
і юпочка була поганенька верхня і та оетала ся. Устають люде поутру, 
як розвиднілось, давлять ця, нема того чоловіка, де спав. — Деж той 
чоловік? Чи ие пішов піп на двір, що його не має? Підождали ще. А 



пошукайте під нечею, чи по заліз від туди'/ - Стали шукать, коли 
найшли чоботи, а чоловіка не лає. Ноги у чоботах поодставали і іде 
кров, і теля мордою совало, лежало коло чобіт яв раз, так морду і у- 
брало у кров. — Вовн і говорять: Се не теля, а се сатана; такого 
чоловіка із’їло! А як иїхто по бачив, що ми чоловіка упускали, так 
цїхто і не знатиме, а ми будемо хоч а вольні, иао ие буде ніхто тягать. 
Л теля треба убить, — Узяло, теля убили, собакам оддали, собаки Із їли, 

його з чоботами закопали у землю і сидять собі нишком і нікому не 
хвалять ця. Приходить той чоловік до дому, до жінки. — Здраствуй, 

жінко. — Здраствуй, чоловік. А чн тобі усе благополучно було? 
Благополучно, каже. —- А теляти не було? - Пі, каже, я привів те¬ 
лятко. —" А деж воно? — Я, каже иочував, так як привів, покинув 
телятко, та втік. — 15, дурний ти, чоловіче, привів телятко та і втік, 
то нам иаросточка буде. Яж як приведу дитину, то годую, чи овечка 
як приведе ягня, то годує. А ти привів, та покинув. Ідпж зараз за те¬ 

лятком, да годуй, коли привів. — Він узяв і пішов за тим телятком. 
Приходить у слободу, уходить до тих людей, здраствуеть ця. — А що, 
каже, люде добрі, де теє телятко, Що я привів? — Ага, се, каже, ти 
у нас ночував/ — Я, каже. — А так ми через тебе і телятко убили. 
Ми думали, що теля тебе в’їло. Хиба, суканий сине, чоловіки водять 
телята У А ідіть жінки, повносьте иам орипники, що в коморі висять, 
ми йому дамо телята! — Побігли, принесли оранники. тоді узяли, роз¬ 

дягай його, положили і давай сікти ©ранником: Оце тобі теля І оце тобі 
теля. * Він кричить та просить, а вони бють. ІІообворочували його 
на усі боки, мало у його осталось і шкури цілої. Устав, тоді його одя- 

гли, а вій і пішов до дому. Оце, щоб ти знав теля! — Приходить, а 
жінка каже: Деж, чоловіче, теля ? — А така, сяка дочко, послала мене 
за телятем! То їх корова привела теля. — Ото люде тобі збаламутили 
розум! Телятко кривів, тай докинув! А тиб, як привів, то устав би 
та ніс. Ось як приведеш друге телятко, то ие кидай, а неси до дому. 

Паралелі: Етиоґр. Збірник. Т. VI. От. 351. Ч, 690. — ХЬіог «гіа- 
<1ош. <іо апігороі. кгау. Т. VII. 3. Сг. ЗО. Ч. 80. — Сумцонь, Разн- 
скаиія в*ь области анекдот, лат. От. 100— ЮЗ. Ч. 34. 

68. Як чоловік був архієреєм. 

Ну в чоловік иа заробітках і тому чоловіковії уже було літ иять- 

десять. Ото він ішов до дому, бо варібки були плохі, і доходить він до 
того города, що його там настановили архієреєм. У його було усього 
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ди:і рублі денег і ній ішов у кобииацї і в постолах; на лнцю бук кін 
красивий, борода білая і до паса доставала. І ввійшов у город, іде го¬ 

родом: увядїв його купець з трехетажного дома і послав пальника: Пі¬ 

ди, каже, заверни отого старичка. - Нальчик побіг і завернув: Ідіть, 
каже, до нас у дом, купець зове вас. — Увійшов він до купця в хату: 
Здраствуйте 1 — Здраствуй! На що ви мене звете? - Сідайте! 

говорить купець. — Сів, нагодували і напоїли. — Де ти був? питає 
купець. — На заробітках. — А много денег несеш ? Два рублі, ка¬ 

же. — У! мало, каже купець. Д далеко ще до доиу ? — Каже: верстов 
із сїм. — О далеко, так мабуть що й до дояу нічого не принесеш? — 

Та рубля може і принесу одного. — Так каже нам: Нот ти иа марійках 
був два місяці, а несеш до дому усього два рублі. А нот я тобі що 
скажу: Парижу я тебе архієреєм і поїдьмо в народ і вот я тобі дам 
деиег иятьсот рублів, в одиі сутки. — |3, каже той чоловік, а яе могу 
буть архієреєм потому, що я ис учивсь на архієрея. — Нічого, говорить 
купець, там тобі не треба нічого учить ця. А тілько як їхати мені, та 
тебе будуть чого иебудь скрашувать, так нічого не одвічнії, тілько отак 
трьома тільцями благослови. Ну чи так, той так, поїдемо. — За¬ 

прягли шестерну лошадей, сіли І поїхали у другий город за трийцять 
верст. Убігли у город, а в тім городі' був архієрей похожий на його. 

Його два служителі побігли в лавку і взяли два сувої доброго сукна: 

Вія носмотрів і махиув рукою: Не треба! — А той лавошиик гукає: Я 
найду лутіпого. — А він маха рукою: Не треба. Оддали те сукно, по¬ 

їхали під Другу лавку. -- Ну тут будемо брать. Подав знак, архієрей 
махиув рукою. Потім увійшли у лавку І посадили архієрея па етуль- 

чику, а самі начали носить сувої в хвоїтои. Носили, носили І мабуть 
сувоїв пятьдесять наносили. Чіі уже довольпо класти ? ІЗіи поблагосло¬ 

вив і воші одчепили дзвопок і повели іштихоньку лошадей по дорозі. 
І не стало їх так, як у воду попадали. А той архієрей сидить па стуль- 

чику. Вони вибігли із лавки сюди, туди; нема, ніхто іі не скаже, де й 
ділись. А вони тоді' до архієрея : давайте розчот. Віп сидить, тілько 

дивить ця. Придивились па його, а віп просиш дід, а пе архієрей. 

Із його стали ндіймать ризу, коли вій у кобеняцї; і етягли калоші, а 
вій у постолах. Стали його тримать, а віп мовчить, а потім начав говорить. 
Часів через три стали його питать: Як ти еюда попав ся архіерейои V 

— Я, каже, ішов із заробітків і проходив через город і вибіг мальчак 
і говорить: Ідіть до нас у комаату, вас купець зве, І я пішов, увійшов 
у комиату, воші мене нагодували І напоїли чаном і стали казать. Вот 
ти будь у пас архієреєм. Ми тобі дамо иятьсот рублів денег, а не то, 
так ми тебе живого ие оставим. Я думав, думав і порішив буть архіє- 

рейом. І кажу їм: Я ие вмію буть архієреєм. А воиц кажуть: Аби ти 
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рукою благословив. Потім вони мене убрала і я ке тт, куди мене 
й новемВ, і то аі> якою робило ся не а паю і ие чувствував і досі* — 
Так начав розказувать, кинулась до його, а в його тілько два рублі’ 

грошей. — Оце, каже, тілько ті два рублі грошей, що я иїе із заробіток, 
що4я заробив. — Ну ти, кажуть, знаєш ті комиати у тому городі, де тебе 
назначили архієреєм? — Знаю, говорить* — Нут садись, та поїдем у той 
город. — Приїхали у той город і питають, де ті доми, що тебе наражали 
архієреєм? — Кажеть ця оце. — 1 пішли в той дом, а їх вигнали; і в дру¬ 
гий пішли і там вигнали. Ходили, ходили ї їх усе вигонили. Так вони 
й поїхали до дому, повезли того архієрея* Привезли і оддали його лід 
суд. І судили, судили, водились, водились і осудили так : Нехай він іде 
до дому дітей го дувать, а то він не ви цукат чоловік. — Ну, що-ж ти, 

архієрей, питають його купцї, чи ти одежу понесеш до дому, чи про¬ 
даси нам? — Що ж, каже, на що вона мені здалась дома. Я продам* — 

Ну, що-ж тобі за неї? питають купці* Ряса шовкова і калоші і ціпок* 

Я не знаю, що вопо стоїть? Що дасьте, то дасьте ш одежу, а тілько 
дайте мені таку бумагу, що я був архієреєм і возили мене на колясці 
і я благослоленя давав. — І дали йому таку бумагу і 'підписались 
і удбето вірили, що він був архієреєм. І продав він одежу архієрейську 
за нятьдесять рублів; рясу, калоші і цїпок і шапку* Ну прийшов до 
дому, а його питають: Чого ти так довго був па заробітках ? — Е. го¬ 

ворінь; чого довго 631*, не вам кажучи, я був архіерейом* — Е, не- 

правда, твоя. — Нї, говорить, був у такоіу-то городі, та тілько скоро 
скинули* а був, — Ну тепер па різдво одшпло у церкві служеиіе, 
пішов нон з хрестом по панах І но богатих людях, а до архієрея і не 
зайшов. На другий день упить одійшло у церкві служеніє, а він ї го¬ 

ворить понови: Почому ти, батюшка, по прийшов до архієрея на різдво? 

— А пій і говорить: До якого, архієрея, я не знаю. — А я архієрей І 
— Він так і скипів: Який ти архієрей? — Який ба пе був, а архієрей; 

а ге не архієрей. 

69. Як салдат купував ризи. 

Вийшов салдат на ярмарок І ходить по ярмарку. Уїздить чоловік 
у ярмарок і веде дві парі волів; уїхав, перехрестив ся і став у яр¬ 

марку, Підійшов купець і давай воли купувать у того чоловіка; часів 
з три водив ся купець із чоловіком,* І купив ті воян за триста рублів, 
{сторгували, руки прибили* Ну, давай тепер гроші, каже чоловік* — 

Поведім, говорить, на кошару, то газі батько тая дасть тобі гроші. 
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Пригнав до кошари і старий купець оддав гроші і пішов собі той му¬ 
жик, А далі із душ в : А де гроші діть? Та в зяв, у шапку положив, тай 
надів шапку на голову. А москаль дшшгь ця таа їде за ані і прийшов 
против лавок як раз. Тоді того мужика узяв москаль за плечі: Здра- 

етнуи, дядьку ! — Здраствуй, служивий! Якого ви, дядьку, села V — 

— З отакого, — Да вот у вашому селі мені еьвященпк знаком, він 
у мене скільки раз був, їв хліб і я хочу йому гостинчик передать. Він, 
кажетії ця, дядьку, ростом такий як ви? — Та так пошти із мене 
буде. —- Підем, дядьку, в лавку так куплю ризи, то ви воаьмете та 
йому иереласьте, нашому батюшці. — А той не о параш, ця. Да підем, 

підем, пожадуота* — Уходять у лавку. Волай ризи хороші! —говорить 
садрт купцеви. Подав. — Ні, не такі, первого сорту, говорить, подай. 

— Подав, той розгортає і смотрить: - Вот, вот, то такі, говорить 
салдат, — Ну, дядьку, пожалуста, надіньте оті ризи, а ми з купцем 
подивимось чп прийдуть ця, тап па його прийдуть ця, бо мін такий, як 
їші — Той не хоче? да надіньте, надіньте; що ви боїге ся, щоб нїіто 
деиег не взяв? Тут ніхто не возьме, Ні купець, иї я, потому, що 
у мене своїх денег в тисячі! Отут, отут, лана себе за груди мо¬ 

скаль. Показує, де його гроші. — Ну топ положи» шапку з грівши, 
І узяв ризи, начинив на голому і стан надівать, ї надів: топ кругом 
його ходить, салдат і уеьміхає ся і говорить: Вот, кажеть ця, хороші 
будуть. То так, як ра< вони иа його і прийдуть ця, — Ходить іуеьщ- 

хае ся, - А поверніть ся сюди! І поперта його то на той, то иа 
другий бік, — 1 поправляв, поки той задимив ея, А салдат за шапку 
з депьгами та драп з лавки, А той чоловік оглянув ся і побачин, що 
узяв гроші, та за ним у ризах, та крячить: Ратуйге! гроші вкрав! — 

А купець за ним біжить, що ри-ш взяв, та крячить: Рази вкрав! Ло¬ 

віть морів, — А салдат біжить та собі кричать: Рятуйте! ратунте ! - 
Люде позбігали ся, хай піймали того, що м ризах і новели, а салдат 
утік. Йде таї таіі плаче, що пропали гроші, А купець говорить: То 
мошеншлш, хотіли в мене ризи украсти! — Зібрали ся люде, знайомі 
тому чоловікова, земляки його, і начали визволять. Кажуть: Пусти його, 
ножа л у ста, він і так обижснііії. — Ні, ного треба наказать, каже ку¬ 

пець, Вони мошенники, вони хотіли у мене рлзп украсти І — Та пу¬ 
стіть, пустіть, ножадуста! Стали купця просить, знагсоїі тому чолові¬ 

ковії, він і так обнженяи, він ї не вгшуват, його обдурив салдат. 
А салдат стоїть із боку, да і говорить- Вот ти, мужик, звязаа ся з тими 
мошепннкипп москалями і вони тебе обдурили, не звязуй ся більше 
з ними. — Пустили ного і вій пішов до дому без копійки, тілько по¬ 
чухав ся. 

Паралелі: Етпоґр. Збірник. Т. VI. Ст, 196—197, Ч. 412. 
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70. Ям салдат купував патоку. 

Ходить два самдати в ярмарку і радять ця: Як би, говорять, пан 
уворювать натоки, щоб наїстись ? — Ну, другий і каже: А я акаю, 
брат, як наїстись. — А як же, брат? -- Вот, говорить другий салдат, 
підем на базар, та купимо житнії хліб божьший і виберемо із середина 
усьо, щоби вій був порожнин і вділяєм як миску. - Ну і пішли, купили 
хліб боліли в й і вибрала с середини усьо, і вдїлали як миска глибока, 
— Ну, тепер, брат, бери у вобі руки, та держи крінко; я тебе пхну, 
а ти упадеш иа миску, та туди руками гай набереш меду повний хліб, 
Нот тогда й наїмось. Під ладнали, ідуть иовіа лишену, де мужик про¬ 
давай натоку і той держить хлїб у руках міцно. А другий як ігхке, 
а він як упаде иа лииівку, та туди руками дай топить, гонить туди 
хліб, щоб більше тонув. І набрав повен хлїб меду, а;к черев верх бі¬ 
жить, а той мужик і кричить: О! чого ти впав? — А салдат тупай 
ногами та кричить: Нот, ти мужик дурак! На що ти на дорогі поставив 
свою лииівку? Вот я тебе заберу у часті., щоб тп на дорозі не стано¬ 

вив липівкн. А то я свою шинель номарав, обпачкав, а го кав коди а 
веіц. А другий говорить: Да підеш, що ти будеш з мужиком тут 
возить ця! — І пішли за ярмарок, і ще прийшло чоловік два салдатів 
і купили іще паляниць дві, та так наїлись меду, що й досі не хочеть 
ця їсти. 

71. Хвесько, піп і біла кобила. 

Хвесько був паиськай, що як прежле було. І у його була кобила 
біла. Пішов він раз у шинок І не водку та ще сьніває. Підходить дру¬ 

гий. Що ти, каже, Хвесько розгуляв ся? Мв, каже, панові представим, 
що ти водку пвш. — Я, каже, свого пана це бою ся, а Б оголи, каже, 

яе вірю. А піп у нас, каже, дурвїйшпй от моєї білої кобили. — Другі 
із шинку пішли к пану і пайовії представляють, що Хвесько водку 
у шинку не і каже, що пана не боїть ця, Богові по вірує і пін, каже, 

у нас дурпїйший от його білої кобили, — Представте ного до мене. — 
Сеичас приходять. Іди, Хвесько, до пана, пан требу є. - Надо, каже, 
іти, пяііого, каже, бить будуть, да я ного не бою ог, надо іти, коли 
требують. — Підходить в комнату Хвесько із шпику. — Здрастуйте, 
Пі11,е! _ Здраствуй, Хвесько. Через що ти говориш, що ти мене не 
боїш ся? пан пита. — А чого же пана боять ця, чп ви, каже, вовк? 

Я нам, пане, каже, оброк отдав, три дпї бтбув, так не мої три дні, так 



це Я внел, Я вас І не боюсь. — Хорошо, ТОЧНО, молодець Хвесько, ТІЇ 

оброк отдав і три дні одбув* А через ідо ти говориш, ідо Богу не ві¬ 

риш ? — 1ї четвер була година добра і я нокав білою ^кобилою на 
стен і не ішв я собі ш юбки б нічого* Була година добра, тепло 
дуже; де хмарка узяла ся, хватила ся буря, пішов доїд боямшш і я 
приїхав тілько живий кобилою до дому* Суток троє, каже, мене парила 
молодиця моя на печи, трохи не пропав* Так, я каже, коли пе поїду, 
година пе годила, буду брать одежу* — Ну, хорошо, каже, Хвесько. 
А через що же говориш, ідо пін дуршбшдЗ от твоєї білої кобили? — 

Нін дурнїнший от моєї білої кобили, каже, пане наш. Оце віз я білою 
кобилою до млина мішки і в заду ішов, а кобила шла попереду і влізла 
в бурчак з возом І мішками; так я людей попросив і витяглії віз 
в бурчака. Взяв дугу і взяв бить кобилу дугою, щоб не лізла туди, 
куди не треба. От тих йор, як ие їду, голову в віз ховає, до бурчака 
пе ііавериеть ця, А піп, каже, ходить до моєї жінки, так я, каже, його 
бив і коликом і ломакою і віялом, так ие одучу* Я взяв дугу і дугою 
дугував нона; білу кобилу як недугував, так до бурчака ие доверпеть 
ця, а попа як недугував* так до жінки ходить* — Молодець, каже, 
Хвесько, що нона так поправив, п думав, пані піп розумний, а вій, 
каже, дурак* — На тобі, Хвесько, 10 рублів, нодку пий і я тобі свої три 
днї дарую. Молодець, Хвесько І 

72. Як дїд бабу продавав. 
і 

Прожили собі дїд і баба літ нятьдееять, а то і більше* Баба не¬ 

проворна стяла, дїд ї надумав, повезти на ярмарок та і продать бабу. 

Повіз на ярмарок І обявив бабу продавать, кому угодно купить. Підхо¬ 

дить купець* купує бабу* Баба подумала, що як продасть дїд, не плохо 
буде, у діда усо-ж дучче було-б. — Ей, дідусю сивий, голубоньку мій, 

карії у тебе о чи, а шовковая у тебе борода \г Да чом ти мене пе про- 

дав, як я була у тебе молода? — Ей, бабусю, сивая моя голубко І 
Тим я тебе ие продав, що бігала ти прудко ! — Продажу остановпв: 

Подію продавать тебе, я тебе ожалїв, станем жить, як жили* — Пояр¬ 

маркували і доїхали собі і живуть, як і жили. 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗВІРИЛИ. Т. XIV* 41 
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Ч, І. Про дванадцять розбійників, Парубок дізнаеть ся припад¬ 

ково про місце побуту д вашій цятьох розбійників і про їх богяцтва. На- 
жаючн те добро дістати для себе, сДужить цїлнй рік у ґазди за те, 
щоби той в заміну послужив йому три дии. В тих трьох днях їде до 
розбійників разом зі своїм ґаздою І застає їх при вечері. Мерцем, якого 
привів із собою і вдавав, буцїі то їочв його варити, так налякав роз¬ 

бійників, що воин повтікали, а він набрав грошин і поїхав, иагородонши 
іі свого помічника ДОВОЛІ* 

Ч. 2. Незнайко. Молодий хлопець Іван иаимаеть ся на рік до 
незнайомого папа, щоб навчити його синів грати на скрипці. Завісь 
того приказує йому пан чистити дванадцять кобил; він не може того 
викопати, тому діршишнсь до чудесного коия і випустивша ного з під 
замку, втїкав на ньому. Змін (пан) гонить за ним, але Іван кидає поза 
себе щітку, гребінь, хусточку, з чого роблять ся ліси і море, змін роя- 
сїдаеть ся нючи море, а Іван утікає щасливо і наїііаєгь ся в царя 
зразу аа садівника, потім за конюха під іменем Незнайка* За пильну 
службу дістав від царя йоле і розводить на ньому чудесний сад, Царь 
Їде оглядати його, коштує я блок і йому шгро стають роги* Незнайко 
здіймає їх Із царя. Іде оглядати сад і царівна і відчитує цапиеь, що 
її муж у тім салі. Вона шукає за ним, нознайомлюєть ся з Незнайком, 
запрошує до себе, а опісля виходить за нього заміж. Попередиш її 
амапт розпочинає за. те з її батьком війну, але Незнайко сам побиває 
Його три рази при помочи свойого чудесного коня, не даючи нікому пі¬ 

знати себе. Пізніше виходить се одначе на яв і король-тесть тішить ся 
незмірно з такого ннтя. 
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Ч. 3. Орел. Чоловік знаходять иа дорозі раненого орла і годує 
ного в себе три роки. Но третій рощ заносить його орел па собі до 
своїх сестер І наймолодша дав йому чудесний золотий корець із умо¬ 

вою , щоб пін по дорозі не заглядав, до нього аж дома. Чоловік 
заглянув, корець розсипав ся і він вусів вставати тая, аж доки чорт не 
позбирав ііоау розсипаного добра до кірця, за що він записав чортовії 
те, про що не звав дома, .соб то сипа, ідо вродив ся в ного неприсут¬ 

ності!. Чоловік приходить домів із кірцем, висипне з нього богацтва 
і зажинай спокійно, а син вибіравть ся відбирати записі, свою у чорта. 
По дорозі здибав три качки, що Йдуть купати ся, перекинувшись нан- 

иами. Нін забирав одній одіж і вона став його жінкою, заявивши, що 
його записі, в її батька. Вій приходить до тестя і жадав звороту за¬ 
писі. Тесть задав йому вперед виконати три важкі роботи, які вій 
сповняв при помочи своєї жінки і відібравши записку вертав домів. 

Чорт гонить за ним, але при помочи жінчиних чарів він таки втікав. 

Прийшовши коло свойого села, лишай жінку на разі і йде сам до ро¬ 

дини. Питаючись, поцілував тітку і через те забув за жінку. І вже 
з нашою мив ставати до шлюбу, коли нараз пригадав собі жінку, 
вернув но неї, оженив ся з нею і зажив щасливо, 

Ч. 4. Сто сїмдесять і ОДИН богатир. Неправий сип доньки куиця, 
названий Бух Конитовнч, дістає таку силу, що в се віл році жнтя бо¬ 

роть ся з сімома богатирями і покинув їх. Опісля Йде кал сине море 
i н зачарованій палаті находить чудесну Лебедку, що сповняв веякі 
його забаганки. Відходячи звідти здибав стовп зі зміями і 170 бога¬ 

тирів. Вій розбивав стовп, убиває зміїв і примушує 170 богатирів слу¬ 

жити йому і сповняти Його нриказн. Вкінци задумує жеинтн Ся, тому 
ii розсилає богатирів иа всі сторони сьвіта, щоби шукали йому жінки 
відповідної до його сили. Богатирі знаходять, Бух Коннтович вінчаєть ся 
з иею. Бона починає орудувати царством, але швидко завважує, що її 
давня сила що раз більше спадає. Не маючи спромоги визволитись від 
чоловіка, напуває його отрутою » надії, що но його смерхп верне до 
давнього способу жнтя. Бух Боцнтовпч упирає, але вперед видає її 
перед богатирями як отруйницю. Богатирі ховають Бух іїоііитовнча, 
його жінці стинають голову, його царство, що дістав за жінкою, ділять 
між сусідів, а самі розходять ся по еьвіту. 

Ч. 5. Про Оха. Батько веде сина до міста з наміром віддати його 
до ремесла. Сідаючи відпочивати скрикує: ох. На се являєте ся чорт 
Ох і бере його спиа до себе в науку — з удовою, що як батько прийде 
но спин і не візвасть його, то сі!її лишить ся все н нього. Батько не 
пізнає два рази еина, але третій пізнав і бере з собою. По дорозі син 
перевидасть ся в соловій, хорта і коня, а батько продає його кожний 
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за великі гроші. Яко кінь дістаеть ся він назад у руки Оха, який ного 
хоче наїздити, але він утікав від нього перекидаючись у кібця, качура 
і пн. в кінцп оинняєть ся у царівгш,- яка й виходить на нього залуж, 
а Ох пропадає* 

Ч. 6. Козак Мамариґа. Козак Маїаріїґа служить довго не заслу¬ 

живши нічого, потім пускшь ся у сьвіт; СХОДИТЬ ся і розходить ся 
з трьома товаришами. Далї здибає трьох людий, що бились за батьків- 
щияу, не можучи поділит ся. Він буцім то ділить їх і забирав собі чу¬ 
десного коші і’ивера. торбу волосянку, що дає їсти, і чоботи, що по¬ 

верх водо ХОДЯТЬ. При їх ПОМОЧИ Зрубуй величезне дерево, ночує з мед- 

аедем без шкоди для себе, а в кінці женить ся з царірою. Тому що 
царь відписує йому лише половину царства, вія вибирають ся в сьвіт 
їз-жінкою» Але вона підчас сну забирає коня Гивора і торбу волосянку 
та втїкіш до батька. Мамарнїа йде за нею перебраний, продає їй ягід* 

від яких вона дістає роги, опісля провертає їй назад давну постить, 
дістає в нагороду ціло царство, дай себе шпати і царює далі спо¬ 

кійно. 

Ч. 7. Золота гора. Купець шібмраєть ся зі своїм братанком у да¬ 

леку дорогу в товарами. Попродавши їх швидко, відпустив братанка 
в місто купити собі що па памятку, а сам став збирати ся з поворотом. 
Британок загуляв ея у місті з дівчатами, а'купець не дочекавшись 
його від'їхав. Братанок стає тоді на службу у місцевого купця і з кін¬ 
цем року їде з їїнм на золоту гору по золото, срібло і дорогі каміни, 
звідки купець що року вертав із богацтваїи, але наймити пропадали 
на золотій горі. Нашому наїїмитови новело ся інакше. Він видобув ся 
щасливо на безпечне місце, вернув назад до того самого кушш змі¬ 

нивши вигляд ї став у нього другий рік служити. З кінцем року їдуть 
знов на золоту гору, але наймит веде так справу, що купець лишають 
сь на золотій горі, а він а безчислеинніш скарбами внбнраєть ся до 
нившого міста. Щоб яекше перевезти свої скарби до другої держави, 
він наймає вислуженого вояка, що робить йому цегли і вкладає доро¬ 

гоцінності! в них до середини* Опісля забирає він цегли на кораблі 
і від’їздить до дому. На дорозі зднбаєть ея зі своїм етрийом, щоі знов 
вертав із торгу зі своїми кораблями і пливе разом із ним. Тнмчаеож 
зрнваєть ся буря. Щоб втихомирити її, Іван вкидає за себе дві цеглини 
в море і дні за стрия, але з тим, що стрий заплатить йому за них. 
Колп-ж опісля ршістрп вирахували, що стрий мусить віддати Іванови 
за дві цеглини свою землю, доми і кораблі, стрий в очп згодив ся, але 
опісля напав зі своїми натровими па Іванових, повязав їх, Іванови від¬ 
рубав руки й дога і викинув на пустім острові, а сам іе його доброк 
поплив до дому. Тнячасої надлітають три ворсин і розмовляють, як 
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одна із тип задер воду, другий осяїлив ціле царство, а третій вказує 
на росу, якою можна вилічити кождого, кому бракує ліг, рук, очнії 
Іван вішчуєть ся сап, опісля пускає воду, вилічує сліпих і за те дістає 
без числа гропшіі і царівну за жінку там сам стає царем, 

Ч, 8, Про Свиріпу, Чоловік, на Ґхя Свиріпа, позбуває ся двох 
жінок, одної по другій, і Гіде н сьвіт. По дорозі робить прислуги му¬ 

рашкам, комарям, щуиаковн, за що вони віддячують ся йому в часі 
його служби в Баби Яги і допомагають йому допильнувати її коїиш, за 
що дістає він чудесного коїш* При помчи мурашок виконує він іще 
опісля її царя важку роботу і дістав за те царівну за жінку враз 
із царством, 

Ч, 9, Розбійники і дівчина. Купець із жінкою виїздить із дому 
і передав свою доньку в опіку місцевому понови. Піп хоче її знасплу- 

вити, але вона тікає в ліс і заходить у хату розбійників. Поїш знахо¬ 

дять її, приймають її за сестру і поводять ся з нею як із сестрою. 

Тпмчаеоя піл довідуети ся про її сховок і посилає їй черев післанця 
зачаровану сукню. Вона вбираєть ся і завмирав. Розбійники мимо за¬ 
ходів но годні її привернута до житя. На щаств виїздить на лови ца¬ 

ревич, знаходить її, забирає з собою, а коли баба-знахорка оживила її, 
зчепить ся з нею. По весїлю їдуть обоє відвідати її роди чіп, ІІо дорозі 
вона вступає до розбійників, обдаровує їх і відтягає тим чином від 
розбійництва. За те попа, приїхавши до свойого села, віддає під суд, 
а сой засуджує його на розстріл, Опісля забирає родичів і вертає з чо¬ 
ловіком до свойого царства. 

Ч. 10. Деанайцять багатирів. Царевич женить ся з дівчиною, що 
обіцяла привести йому 12 сипів у золоті і сріблі, зі звіздою на поти¬ 

лиці, з місяцем на чолї. Вона родять дійсно таких скнів по чотири 
на раз у неприсутності! чоловіка, що виїздить па воііну, але її еуігір- 

ниця, що обіцяла одним иочншсоаі одягнути все військо царевп, забирає 
від леї хлопців, підкидає песят, фальшує письма цареві і доводить до 
того, що царівну забивають у бочку з одним хлопчиком, #якого царівна 
веліла сховати, і пускають на норо, а вона віддаєть ея за царя. По році 
плаваш хлопець розбиває бочку, виходить із мамою, будр дім па 
острові, звертає па себе увагу купців чудесними річами (будує дім без 
робітників; годує печеного вола і кота, що говорить казки і співає; 

має млин иа чудеснім стовпі, з якого чути крики, коли його хоче ХТО 
рубати), а сї переказують про нього царевп. Цар їде діншти ся на 
чуда, тимчасом хлопець знаходить своїх братів, вони пізнають ся всі 
при царева і цар забирає їх до себе, а підступну другу жінку карає. 

Ч, II. Про царівну жабу, Один Із трьох царевичів женить ся 
з жабою, в яку була заклята царівна. Царівна жаба доставляє тестевії 
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(старому паровії) найгаршйшай ковер, пече пайкрасишії хліб, а на 
його іменини иерекидаеть ся в пайкрасшу жінку* Її муж вилить тодї 
тоді жабя'іу шкіру, бо хоче, щоб нона все лишила ся такою красною, 

але вона втікай від нього наслідком того і муж аж но довгих заходах 
віднаходить її, но чіл вона вже потаїть ся при ньому на все в жіночій 
постати* 

Ч. 12. Царевичі лебедї. Дванайцять царевичів утікають до дїса, 
боячись/ щоб батько не вбив їх, коли вродять ся йому донька* Но 
кількох літах донька дізнаєть ся, що мала братів І йде їх шукати* Вона 
пізнав їх при помочи сорочок, які дістала від катери. Якийсь час живе 
разом із ними, але коли зору кали ся сорочки, а вона пішла їх прати 
і втопила, брати перемінили ся в лебедів і полетіли, а вона лишила ся 
сама. Щоб їх на ново найти ї привернути їм людську постать, мусить 
вона з кропиві обдирати лико і плести в нього нові сорочки для братів 
не озиваючись при тім до нікого. В часі ееї роботи застав її царенко, 
бере а собою і женять ся, хоч воші не говорить* Підбурений матїрю 
засуджує її одначе опісля на смерть. Стоячи иа кострі вона докінчує 
сорочок, убирає в ішх лебедів, що як раз надлітають, а лебедї стають 
богатирями. Вона зачинає говорити* все шшедювть ся, свекруха втікає* 

а вона з му жом і братами живе щасливо. 
Ч, ІЗ. Про двох братів Єґорів і про залізну бабу. Два брати 

Сїчрі йдуть у сьвіт, добувають собі охоту (вовка, модведи* льва) і роз¬ 
ходять ся під великим дубом, на якім завішують плахту на знак, чи 
живий, чи вмер хто з цих. Один із братів їде до сусідиого царства, де 
амін поїдав людии, визволюв від нього царівну і його вбиває, а з ца¬ 

рівною женить єн. Опісля йде воювати в Вибою Ягою, але вона Його 
перемагає і вій гине з охотою. Тимчасові другий брат при ходить під 
дуба, спостерігає, що брат но жиє і йде його спасати. Нін зажате 
Бабу Ягу, оживляв брата і його охоту живущою і цілющою водою 
і вертає з ним до Його тестя-царя. Царівна не знав зразу, котрий її 
чоловік і аж підступом дізнаєть ся нро се. Від тоді живуть усї разом 
щасливо. 

Ч. 14. Притупей-прапорщик. Царівну одиначку пориває і увозить 
із собою Непал-чоловік. Зажурений цар обіцюе велику нагороду тому, хто 
віднайде його доньку. Зголошуеть ся до сього рекрут, ирнтупей-прапор¬ 

щик, дістає багато грошей і корабель із капітаном та матрозами і пускався 
на море шукати царівни. Яри однім острові задержує корабель і висідав 
з кількома товаришами. Там убиває він Иеяал-чоловіка, здіймає йому з руки 
перстень і вертає. Тим часом капітан від’їздить із царівною і примушує 
її признати ного своїм оевободнтелем і вийти за нього вамуж. Іїрпту- 

пеіі-прапорщик не наставши корабля вертав назад па остров, заходить 
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до якогось Генерала і стає в нього на службу. Генерал забороняє йому 
заходити до одної кімнати, але він не слухає, Тод'і Генерал відправна 

його, але дав йому при тім чудесного коня, чудесну шаблю і чудесну 
мошонку та придавав-, щоб не казав школи царівні правди, коли її 

віднайде, бо по вийде на тім добре. IIритупей-прапорщик еїв на свого 
копи І при летів скорше до столиці від капітана; він найшов на його 

в б сіл є, царівна пізнала його і вийшла за нього» На весїлю закохала ся 
одначе царівна в князю Дадонї і вмовила ся в ним, щоб понбуїн ся 

ігрнтупей-прапорщика. Бона доиідуєть ея про іужову силу, підмінює 
його шаблю і передає Дадоновп, Дадон по кону є ного, вкидає до низ¬ 

ин цї, а сам женить ся а царівною. Опісля лрвпязує його конени до 

хвоста і пускає. Кінь заносить його назад на остров до Генерала. Ге¬ 

нерал зразу вибив його за непослух, але опісля вмилосердив ся і дав 
йому з їли, при якого помочи він міг прибирані ріж ні постати. Він не- 

рекидаєть ся в коня, якого купує Дадон і за порадою жінки розстрі¬ 

лює. Служниця закопує одначе з нього зуб, з чого виростає ябліика. 

Ябліпку рубають і палять, але служниця кидає тріску на воду, а з тріски 

робіть ся селезень. Дадон лізе н воду, щоб його зловити, але селезень 

стає чоловіком, хапає чудесну шаблю І підрубує голову Дадонови, 

а опісля ц невірній жінці І хоче женити ся зі служницею, що спасла 

ЙОГО» Служниця находить одначе для нього царівну, яку він і боре т 
жінку» 

Ч, 15, Кашяика Голова. Кимиянка-Голона вираховує від сіерти 
Вабу-Ягу, знаходить перо жар-птиці і стає на службу у короля за ко* 

нюха. Ииьші конюхи бажають його позбути ся, тому підмовляють ко¬ 

роля, щоб ирнказав йому добути жар-птицю, прекрасну На стає ю і до¬ 

ні дати ся, чому перед королівською палатою не сьвітить місяць, Ким- 

іілика-Голова сповняє все ї женить ся з королівною. В короткії коро¬ 

лівна вмирає, а Настася посилає його по своє добро до моря, яке від 

Дістає при помочи щуки. Опісля скаче він на ирнказ Настяй враз із те¬ 

стем у горяче молоко: тесть розварювть ся, а вій женить ся з 11а- 

стаеею» 

Ч. 16. Чарівний перстень. Грнша відкупує від емерти кота, пса 
і гадюку, в яку була заклята панна. Він відводить гадюку до її батьків 

і дістає в нагороду чарівний перстень, що сповняє всі його забаганки. 

Нін посилає тепер свою маму сватати за нього царівну. Цар каже Йому 

пригнати стадо ваяцїн, вовків, лисиць будувати палати, міст від його 

палат до царських, а здовж нього роацвнлі яблуні, які мають зродити, 

КОЛИ буде но шлюбі, щоб до шлюбу їхав наритою без кошиі і візника, 

щоб у церкві позапалювали ся еьвічки самі та щоб копії давали 

шлюб гак, аби їх не було видно. Він сповняє все і женить ся з царів- 
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пою. Вона дівнаєть одначе про силу перстеня,1 викрадає його і робить 
так, що вій стає жнвпм стовпом аж аа мором. У бідї приходять йому 
в поміч кіт і пес. Води від к рад а кш» перстень і приносять йому. Тоді 
він жінку засуджує на шибеницю, а сам женить ся з ішьшою. 

Ч' 17. Про Гришу і змію. Гриша вирятовує з яап гадюку-ца¬ 
рівну, снорідшоєть ся з нею через носестрпцтво, а воші дає йому в на¬ 

городу богатирського копя і сорочку, від якої лає він силу. Переїздячи 
через одно царство вбиває віїк людоїда, вирятовує від нього другу ца¬ 

рівну і женить ся з нею. Не маючи дїтий, беруть собі приймака. Ца¬ 
рівна закохуєть ся в приймаку, викрадає в купелї му жону сорочку 
і підсилає на нього приймака, який рубає його на кусні, скидає до міха, 
нривязуе до коня і пускає. Кінь прибігає до посестри, вона оживляє 
його і дає йому силу прибирати ріжиі постати. Піп перекндаєть ся 
в копя (далі як у ч. 14), а в кінци женить ся зі служницею, що 
спасла його. 

Ч. 18. Дідова дочка і бабина дочка. Дїд і баба мають но дочці; 
дідова робуча, слухняна, бабина лінива. З за того в хаті все сварки, 

які кінчать ся тям, що дїд вивозить на прикис бабк свою доньку в ліс 
i покидає її там. Попа почує в знайденій хатчині і сповняє всі бажана 
вовка, аедведя і кінської голови, що приходять туди. Вони стають опісля 
паничами і той, що був вовком, женить ся з нею. По вінчанні відві- 

дугають діда і бабу. Баба побачившії таку паню є дідової доньки, каже 
ii свою завезти до лїса, але що вона не сповняє бажань дивних жителів 
хатчини, то гине там. 

Ч. 19. Царевичі Васильни. Чарівниця усуває правдиву жінку 
царя, а сама панує в її постати. Права царівна, нерокннена в качку, 

приводить чоловіковії двох синів і підкидає їх дареви. Чарівнії ця строює 
їх, але дяк чнтає над цими три ночп псалтир, а тпмчасом матп оживляє 
їх. Дяк затримує ЇЇ при дітях насильно і віддає з синами царевп. Ча¬ 

рівниця дізнавшись про се, отроюєть ся сама. 

Ч. 20. Килимника, баранець і кій. Чоловік іде позивати Бога, 

іідибаєть ся з шш на дорозі і дістає від нього чудесний килим, а опісля 
чудесного баранця, що приносить йому багато гропшй. Через папство 
тратить він сі дарунки. Тоді Бог дає йому чудесний кїі’і; при його по¬ 

мочи від шокує він килим і баранця і розжпваєть ся на богача. 

Ч: 21. Три брати Кондрати. Три брати йдуть у поле орати, за¬ 

бувши дома огонь. На полі хотять його позичити, але людоїд, до 
якого звертають ся з просьбою, вирізує двом братах пояс із илечиіі 
тому, що не вміють казки. Аж третій говорить йому небилицю, а коли 
людоїд перервав йому, вбиває його І бере собі опію. Після сього вмирає 



батько братів і поручай кождому переночувати раз на гробі. Найменший, 
буцїм дурень, ночуй ж себе й за братів та дістав від батька їрв во¬ 

лосинки : коли припече їх, до нього прилітають чудесні коні і возять 
його, куди захоче. При їх помочи дістає він царівну за жінку, але вдає 
й далі дурня. Цар хоче його виключиш через те від наелїдства, тому 
обіцює царство тому зятеїш, котрий дістане йому дикого барана, евенку 
золотощїтинку і жар-птицю. Дурень дістає, ще й насьніваєть ся при 
тім над своїми шуринами, а цар відписує йому царство. 

Ч. 22. Царство, що за тьмою. Московський цар висідав за себе 
в гостину до царя за тьмою шдофпшра. Сен іде з товаришами, спра¬ 

вляєш ся добре І вертає пазад, набравши ще багато дорогоцінних ка¬ 

менів. Цар іменує Його в нагороду Генералом і обдаровує Його това¬ 

рній ів та відпускає їх домів. 

Ч. 23. Снїжниця. Дід і баба викачала собі зимою зі енїгу ди¬ 
тинку, що ожила, і назвали її Сніжницею. Дівчина росла но годинах. 
На Купала взяли її дівчата з собою на купальні ігри, але вопа ска¬ 

каючи черев огонь розтопила ся, і дід із бабою остали далі без¬ 
дітні, 

Ч. 24* Цариця-вівчарка, Царевич женить ся з вівчаркою, а коли 
вона приводить йому сипа* опісля доньку, він відсилає їх на виховане 
до своєї сестри, а жінці каже, що їх убив. По часі проганяє і жінку 
від себе, кажучи, що хоче ожепитя ся з нившою. Жінка зносить усе по¬ 

кірно, вертав навіть назад до овець. Тоді цар спроваджує до себе 
дїтя, посилає но жінку, заявляє їй, що вія хотів лише випробувати ЇЇ, 
і від тоді жиють щасливо, 

Ч. 25. Жініщ-безручка. Жінка не любить так сильно мужової се¬ 

стри, що отроює пса, лошака, навіть власну дитину і спихає все на 
неї, бажаючи ЇЇ так позбутн ся. Г>рат вавірює в кінці жіяцї, вивозить 
сестру в ліс, відтинав ш руки і лишає так. Її знаходить царевич, що 
бун па ловах, забирає з собою, вигоює її рани і женить ся з нею. 

В часі його неприсутйостн вона родить двох синів і повідомляє про се 
його листовно. Але її братова передану є лист і фальшує, наслідком 
чого царівну вивозять із дітьми в ліс і покидають. Вона здибує в лїеї 
чудесну керни цю, замочує в шн рамена, від чого відростають Їй руки, 
дістаєть ся до міста, де жив її брат, наймає собі хатинку і живе нікому 
невідома. Цар вертав тим часом до дому, почапає за нею шукати і при¬ 

ходить до того міста, де вона живе. Там оповідають йому його сипи 
пригоди своєї матери, він пізнає їх і жінку І забирає до себе, а злого 
брата з жінкою карав. 

ЕТИОҐГАФІЧНПН ДВІРНИК. Т. XIV. 43 
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Ч. 26. Лихо. Жив батько а трьома енвамп, що не аиала лиха, 
іїони вибрали ся тону глядатп його. По дорозі награфили иа людоїда, 
що двох братів з’їв, а третього лишив, бо той біцяв вставити йому 
око. Та той вибив йому й здорове око, опісля зарізав цапа, вбрав ся 
в його шкіру І так викрав ся від людоїда та прийшов до дону. Ного 
батько бажаючи також пізнати лихо, вибнраєть ся з пил до того самого 
людоїда. Сип приходить до нього і просить па хрнстинк, за що людоїд 
обдаровує його щедро. Яри відході' прнзиаєть ся одначе, хто вій, лю¬ 
доїд біжать за пив і за батьком, кидає за пили золотий гонором, 

батько хапає тонір, але йому приростають руки до нього. Спи відтинав 
тодї батьковії руки і так урятовує йому жате. Так і батько за¬ 

знає лиха. 
Ч. 27. Про салдата, медведя і сокола. Вояк ідучи па відпустку 

братаеть ся з вовком, медведея і соколом, наслідком чого вміє перекидати 
ся в їх постати. Нараз вибухає війна, ного покликають до полку і тут 
довідуєть ся вій, що хто цареви принесе в однім дай забуту дома 
золоту стрілу, за того віддасть він доньку і відпише йому царство. 
Вояк підіймаєте ся принести, але при повороті його вбивають нивші 
вояки і передають стрілу Генераловії, а той цареви. Генерал хоче зараз 
женити ся з царінпою, але побратими оживляють вояка, він приходить 
в а вссїлє, дораджує гостям, як їсти довгими ложками, царівна пізнав 
його і віддаєть ся за нього, а генерала зарубують на смерть. 

Ч. 28. Про Марка Богатого. У бідака вродив ся син, якому Бог 
призначує щасте Марка Ногатого, Марко дізнаєть ся про се, старавть 
ся зігнати хлопця зі сьвіта. Вій купує його і каже розбити до дуба, 
опісля вкидає його сам до глубокої студнї, але хлопець сиасаєть ся 
оба рази. Третій раз посилає вів ного до своєї жіикіг з листом, у якому 
приказує стяти йому голову. В дороаї перемінює йому старець лист 
і Маркова жінка віддає за нього свою доньку. Марко вертає об дому 
і застав його вже своїм зятем, але про те настає далі на його житє. 
Нін виправляє його за море до змія до з і дат н. чи є число ного майну. 
Зять довідуєть ся, по дорові зднбаєть ся з вічним перевізником, « чо¬ 
ловіком із вічною спрагою і з золотом переміненим у чоловіка. Він за¬ 
бирає а собою золото і привозить до доку. Марко довідавшись про все, 
ішбцраеть ся її собі за моро, але не вертав вже до дому, бо стає віч¬ 

ним перевізником на місце попереднього. 
Ч, 29. Чудесна нурка. Чоловік находить свою долю і бє її доти, 

дока вона не дала йому чорної курки, через яку вія розбогатїв. Коли 
вів вибрав ся раз у дорогу, жінка зітхала еп з любаеок-Жпдом і не 
лиши вирізала для нього чудесну курку, але іі синів своїх хотіла по¬ 

троїти. Ллє спий з’їли з курки голову, пупець і печінку та піигмт 
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в сьвіт. Один із них став у короткім часі царем, другий королем. 
Третій, що аїн печінку, оженив ся з царівною і що дня випльовував 
по 300 рублів. Царівна* діяяала ся про ного тайну, видобула з нього 
печінку і з'їла сама, а ного викинула. Він накотить тоді чудесні ягоди, 
продав їк непізнаннії своїй жінці, вона їсть їх і стає кобилою. Вій сідав 
на неї і приїздить до своїх братів. Незабаром вертав їх батько з до¬ 
роги, діанакть ся про все і йде жалувати ся на свою жінку до царя. 

Царь засуджує свою матір і її яроглитує камінь ирожора, а батько ди- 
шаеть ся при синах. 

Ч. ЗО. Про Котигорошка* У чоловіка, ідо мав 8 синів і одну 
доньку, поривав змій ту доньку. Брати йдуть її визволяти, але змін 
вбиває їх. Тнмчаеом мати з’їдає стручок гороху і родить іще одного 
енна, Котигорошка. Він росте іго годи пан, дізнаєть ся про братів і се¬ 

стру і йде за ними до змія. По дорозі вбиває бика третяка і барана 
третяка та з’їдає і оббігає стадо коний три рази з горсткою клоча на¬ 

паленого в руці. Опісля прихоДнґь до сестри, вбиває зіія і його брата, 
привозить до себе матір І жнє далі спокійно. 

Ч. ЗІ. Царь і вояк. Цар загнав ся на ловах далеко в ліс і за* 

блудив. На щастя здибав вояка, з яким іде ночувати до розбійницької 
хати. Вояк здобуває там силою їду і йде » царем спати. Цар снить, 
а він сторожить коло нього І вбиває розбійників, що хотіли їх повби¬ 

вати. Рано виходять із відти па дорогу і дістають сн до столиці, В на¬ 
городу за те, що зробив вояк, цар іменує його Генералом. 

Ч. 32. Івась та Олеся. Старий цар умирав і полишає двоє дїтви, 
сина й доньку. Вони вибирають ся обоє до другого царства. По дорозі 
па пив ся брат води з кириицї і став козлом. Светра прихо дить із ним 
на царський двір ї молодий царевич женить ся з нею. По віичаню 
справляє він поминки по своїм батьку. Давка його коханка йде з його 
жінкою проходжувати ся над море і вкидав її в море, її сама вбнравть 
ся в її сукні і стає на її місця царівною. Вона видає зараз ігри кил 
убити козла. Козел біжать над море, викликає з моря сестру і жалуєть 
ся їй. Цар підслухує се, бере їх обох із собою, привертає козловії чо¬ 

ловічу постать і жиє спокійно з ними, а любаска щипавшії, що їй гро¬ 

зить, утікає від них. 

Ч. 33. Багатир із довгими волосами. И однім селі був такий 
силач,- що ніхто не міг собі з пил дати ради. Через дівку, до якої пін 
ходив, довідалж ся люди про загадку, яку він їм приказав відгадати, 
а далі її про силу його, що була в його довгім волосю. Вони впоїли, 
його, обстригли, и опісля осліпили ї вробили з нього жебрака. Та коли 
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волосе відросло йому, вія дістав знову силу, потряс у церкві стовпом, 
роавалив її і повбивав усіх людин, хоч і саа при тім агішув. 

Ч. 34. Денисівсьннй писар. Писар у Денисівні тримав чортів, че¬ 
рев що був пезиірко богатип, та ви те богацтво воші повісили пе лиш 
його, але и жінку і двоє дорослих дїтий. 

Ч. 35. Як чоловік ішов із чортом. Один чоловік Ідучи до церкви, 

здибав на дорозі чорта і товаришував із ним, доки дзвін ие задзвонив 
і віп пе перехрестив ся. Тоді' чорт запк, а чоловік догадав ся, хто 
був його товариш. 

Ч. 36. Шашок. Бідному пай міновії подарував пап шашка. Шашок 
відкрив котел із золотом, наймит забрав його, розбогатїв, а шашки 
в идячиости шинував до смерті), 

Ч. 37. Про сонце, мороз і вітер. Чоловік здибавши па дорозі 
соице, мороза і вітри, поздоровив лиш останнього, за що оба перші хо¬ 

тіли піястити ся иа чоловікови, але вітер ие допустив до того. 

Ч. 38. Про київську дзвінницю. Лаврську дзвінницю в Київ! 

будувало 12 братів; що в день вибудували, входило нічю в землю, 

поки не зробили даху. В нагороду ва працю 11 жадало спасена, два- 
нацятип грошин. Перші померли і спасла ся, а двапацятпй блукав по 
сьвітї не маючи спокою, доки брати не згодили ся взяти й його між 
себе, 

Ч. 39. Про скитника і чорта. Одного папа підбурював чорт 15 
літ до злих діл, бажаючи по смертп дістати його душу. Довідав ся про 
се пустельник і порадив паповп, що зробити, аби чорта позбув ся. За 
те чорт метить ся так па пустельапкови, що він покидав келію, стає 
в чорта па службу і починав грішити. Пізнав одначе завчасу ще свої 
гріхи і вертав до давнього житя, хоч у перед мусить покутувати цілих 
50 літ. 

Ч. 40. Два брати. Старший брат, майстер, заробляє багато і черев 
те заможний. Молодший пе вмів нічого роботи, через те бідіїпіі. За по- 

норадою старця молить ся він ва богатого папа і стає за те в кіпця 
його спадкоємцем. 

Ч. 4І. Мудра жінка. Нарубок знаходить багато гроший, купує за 
них у чумаків кілька фір ладану і запалює його. Бог приймає жертву 
і в нагороду дає йому розумну жінку. Місцений дідич бажає її дістати 
одначе для себе, тому приказує принести для цього з за моря води 
і викупати ся в горячім молоці. Чоловік еповпяє все слухаючи ради 
жінки, а пап розварюєть ся в молоці. 

Ч. 42. Собака вірнійша від жінки. Чоловік визволив чорта від 
слертн, за що топ приобіцяв йому мішок гроший, азе під умовою, аби 
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ні її прийшов по цих із тин, хто йому иапвірпїиший. Чоловік прийшов 
і» жінкою , але чорт перекопує його, ідо пес вірнїйший і грішнії 
не дав. 

Ч. 43. Гріх робити проти сьвята. Злий дух приходить до дівки, 
що робила проти сьвята, але вона його пізнав і скоро, ній вийшов по 
вечерю, хрестить усе так, що вій иазад не може ввійти до хати, ІІерв- 

сграшуш. одначе при тім так, що вмирає. 

Ч. 44. Вовк у мішку і лисиця. Чоловік спасав від сперти вовка, 
на що тон хоче його з’їсти. На поміч чолові кони приходить лисиця і він 
на її порадою вбиває вовка, але потому й її. 

Ч. 45. Бочка з червінцями. Два бурлаки найшли бочівку з чер¬ 

вінцями, але не могли її добути з землі, тому сказали про неї пяпицї, 
в якаго кочували. ІІяииця дістає її легко І вкладає їм Із неї трохи 
гроший до хліба. Бурлаки продають хліб ареидареви, а пливця відку¬ 
повує його пазад і гроші пропиває. 

Ч. 46. Про розбійника Прокопа. Один царубок, Прокоп на імя, 
убив батька іі матір, а опісля й чужих люднії почав розбивати так, що 
вбив їх 700 душ. Коли довідав ся одначе від одпого хлопця, що був 
записаний чортам і ходив ио запис до пекла, як виглядав там його ложе, 

постановив кокаїни ся. Найшов ся такий пустельник, що завдав йому 
покуту: обпалив його па кострі, казав йому з патика виховувати яблівку, 
а в кінци продержав його замкненого у студнї кілька дїт — і Прокіп 
стіс ся, 

Ч. 47. Доля і злидні. Чоловік умираючи розділив своє майно між 
двох сивів. Молодшому одначе так ие вело ся, що він стратив усе 
і мусів у старшого просити милостиві. Нарешті довідав ся вій про свою 
долю, де вона пробував, примусив ЇЇ, щоб привернула єн до нього, 

розбогатїв і виїздячи до міста, куди переніс ся, закопав злидиї в землю, 

що збирали ся з ним їхати, Старший брат позавидував йому тепер, а до¬ 
відавшись про все, відкопав ■ илпдиї і випустив, щоби брат звов збіднів, 
але вони вчіііили ся його і він стратив так усе, що мусів іти до мо¬ 
лодшого брата па службу. 

Ч. 48, Про Розум та Щастє, Розум і І Дасте здибають три рази 
па дорозі бідного чоловіка і обдаровують. Дарунки Розуму не прино¬ 

сять бідному користе, з дарупку Щастя бідак богатїе і продавши доро¬ 

гоцінніш камінь, вішятий я купленої риби, живе но панська. 

Ч. 49. Три товариші і шматок олова. Два товариші підпомагають 
третього бідного і дають йому гроші два рази, але воші пропадають 
безслідно. За третім разом дають йому кусник олова. Він за нього ді- 
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стає від рибаків рибу, знаходять у шй дорогоцінний камінь, продає 
і стає .заможним чоловіком» 

.4, 50. Як нум до кума вечерю носив. Відпий поніс боптпу ве¬ 
черю иа иьвятий вечер, але той відправив Його до чорта, дістав від 
нього дарунок ї розбагатів. Богач дізнавшись про *ве, нсшїс і собі чор¬ 

товії вечерю, але чорти розірвали його. 
Ч. 51. Чи ліпше за молоду, чи на старість бідувати. Одного 

чоловіка запитувало щось ііічю, чи він волить за колоду чи па ста¬ 

рість бідувати. Вш сказав, що за колоду І зараз згорів його маєток, 
від муеїв продати свого жінку, але й гроші здобуті за неї стратив так, 

що п кішщ іусїв ітп на службу, де перебув 18 літ. По тім часі щастя 
привернуло ся назад до нього. Він знайшов страчені гроші і жінку, 
а надто пан, ідо жив із його жінкою, відпасав йому иа власність своя 
майно. 

Ч. 52. Смерть, Нарубок заслужив собі обід І поділив ся ним зі 
смертю, за що вопа продовжила йому 50 літ жити. Він оженив ея і жив 
так щасливо, ідо коли смерть прийшла у визначенім часі', він просив її 
ще не. брати його. Смерть згодила ся, але коли опісля за довго не по¬ 

казувала ся, він сам просив, іцобн взяла його як наЙскорше, так осто¬ 

гидло йому жити старцем. 

Ч, 53. Як померші душі суда ждуть. Померші душі сидять усі 
в кімнаті і просять Бога, щоби кінчав сьвіт. Вони дістануть при кіпцн 
Сьніта тіло і так виявлять ся на суд, но чім одні підуть до неба, другі 
до пекла* 

Ч, 54. Ярчук. Один чоловік купив собі ярчука і ходив із ним на 
лови на вовків і аедведїв, яких він побивав, Раз загнав ся з ним чо¬ 

ловік иа одну поляну в лїсї, де архангел Михаїл видавав вовкам при- 
пази і прнказав також вовкам бороти ся з ярчуком. Один вовк переміг 
ярчука і убив* Чоловік вийшов ціло з тої пригоди, але так перелякав 
СЯ, ЩО ШВЕДКО вмер. 

Ч. 55. Гиря. Два брати иосперечали ся за ялівку і пішли до пана, 
аби розсудив, кому попа належить ся. Пан присудив тому, хто розгадає 
загадку. Молодшого донька розгадує, а нам дізнавшись про се, задає 
їй кілька задач викопати, які вона сповняє. Пан женить ея тоді' в нею, 
але ішмавдяе собі, щоб до його судів не мішала ся. Вона ие витри¬ 

мала і пан казав їй забирати ся, але вона впоїла пана І забрала з со¬ 
бою як те, що їй найдорожше, ІШН погодив ся з нею і більше не про¬ 

ганяв її, 
Ч, 56. Про царя злодїн. Молодий царевич виучив ея всего, лише 

не пробував іще красти, тому її вибрав ся па практику. Він обкрадав 



лише царський скарб і так зручно* що ніхто не може його зловити, 
поки кіп сам не вертає дотік і ие прнзнаєть ся, що то він кран. По 
сьому цар відпису є Йому царство* 

Ч. 57. Наймит, що служив за три слова. Один парубок служив 
у господаря за гри слова: не ходити глухими дорогами; ие ночувати 
у пшику; замахнути та не допустити. Тямлячи еї слова він вирятовує 
чумаків, а опісля від кари за вбивство, якого вони не сповниш, але 
шинкарка, дістає від них велику нагороду, вертає до дому, а побачивши, 
що його жінка спить із кимось, уже замахнув ся на неї, та пригадавши 
слова, здержав ся. Опісля переконав ся, що був би зробив дурницю, бо 
се був його сип. 

Ч. 58. Про мужика, жінку і попа. Один пін ходни до молодиці'*. 
Чоловік довідав ся про се І в норову міню з жінкою зловив попа до 
скрині, де було багато розпущеної саджі і попелу, а опісля вивіз на 
поле. На дорозі здибав ся з паном і сказав, що везе чорта* Пан за¬ 

платив йому, аби показав чорта. Чоловік отворив скриню, а чорт утік-, 
аж закурило ся за ним* 

Ч. 59, Хвершал і його товариш. Однії лікар здибав на дорозі 
мужика і взяв його з собою. Коли він лічив, мужик придпвляв ся і за 
те жадав, щоб лікар ділив ся з шш заробленими грішми. Та коли він 
Іще 8 украв гроші у лікаря, той прогнав його від себе* Мужик про¬ 
бував і сам лічити, але не втяв і ще набрав буків від своїх па- 
циеитін. 

Ч. 60. Мужик, свиня І грахвиня. Донька, до якої прийшли ста¬ 
рости, плаче, що як віддасть ся і вродить дитину, дитина умре. До 
иеї нрплучуеть ся й матії* Батько побачивши се, відправляє старостів, 
а сам іде шукати більших дурнів. Заходить на нодвірє ґрафянї, а поба¬ 
чивши льоху з нацятами, здоймив капелюх і стоїть* Графиш на запит 
відповідав, що просить свиню на весїлє* Графиня пускає синню, мужик 
робить вееїлй, ріже свиню, а коли опісля ґрафипя за нею в поминає ся, 
нін доказує, що графиня дарувала синню і виграє навіть справу 
н суді, 

Ч. 61* Невістки* Дві невістки посварили ся за дитину; кожда ка¬ 

зала, що її жива, а другої мертва. З тим звернули ся до суду* Судія 
ужив підступу, вдаючи, що хоче дитину роздерти і так дізиав ся, котра 
правдива мати, а фальшиву покарав. 

Ч. 62. Батько* дочка і розбійники. На батька з донькою напали 
п дорозі розбійники і вбили його, а донька втїкла* її часі нічлігу до¬ 

ги ішли її розбійники в кориш і і хотїлн вбити, але через помилку вбили 
Доньку орендаря. Ранком дівчина наробила крику, люди збігли ся, вло¬ 

вили розбійників, а дівчину відправили довів* 



ЗЗП 

Ч. 63. Догадлива дівчина. До одної хати залізли «водії під по¬ 
стіль І чекали на догідну для себе нору. Дівчина побачила їх, почала 
грати ся з котом і буцім жартом кричати. Чумаки вчули крккт увійшли 
до хати, зловили злодіїв і передала вяастн. 

Ч. 64. Як богач крав пчоли. Один багач край що року надиш-, 
а ніхто не міг його спіймати. Аж трафив на такого, що підглянув його, 
зайшов із ним як подорожан# до його хати, переночував, а рано роз¬ 

повів у громадськім уряді яро все, Богач заплатив йому і радним, 
аби справи не рушали далі. Газда одначе переказав справу судова 
і богача засудили по тодішнім законам на смерть. 

Ч. 65. Невинно засуджений* Купець нідозреиин, що вбив багатого 
папа, йде на Сибір, хоч запевняє, що невинний. По вїдбутю кари зди¬ 
бають ся з убийником, який хоче виявити тайну пласти, але купець не 
допускає до того, бо пе хоче на старість домів і лишають ся на Сибірі 

^до сперти, а родину повідомляє лише про свою невинність та про 'те, 
•що убїїйпок найшов ся. 

Ч. 66. Баба і чорт. Чорт увійшов із бабою в спілку до госпо¬ 
дарства. Коли одначе посіяли ран картоплю і йому дістало ся те, що 
лад землею, а другий раз мак і йому дістало ся те, що в землі; коли 
опісля баба підійшла ного тик, що мусів її возити на собі, нринїс бабі 
цілий мішок грошин і так спекав ся її. 

Ч* 67. Про мужика, жінку і теля. Жінка вмовила в чоловіка, що 
він уродшь теля. Чоловік іде в еьвіт, ночує и одній хатї, де корова 
привела теля, і вповні переконаний, що теля його, вертає до дому, не 
беручи одначе теляти з собою. Жінка виси лаю ного по теля, але ґазда 
вловивши ного, вибив добре і викинув із хати. 

Ч. 68. Як чоловік був архієреєм. Злодії перебрали „бідного за- 

рібника за архієрея і при його помочи обдуриш на поважну суму 
купця. Купець передав з&рібинка перед сул, але суд увільнив його 
тому, що він не був у змові зі злодіями. Повернувши до дому за- 

рібннк уважав собі все за честь, що хоч коротко, та був архієреєм. 

Ч. 69. Як еалдат купував ризи. Оалдат зайшов із мужиком до 
склепу, убрав його в ризи, буцїм то бажаючи їх куняти і примірюючи 
до нього, вхопив мужикові гроші і втїк. Мужик кинув ся за ним, але 
купець вловив і тримає. Ще хотів його до суду віддати, але люди ви¬ 

просили і скінчаю ся тим, що мужик стратив свої гроші. 

Ч. 70* Як еалдат купував патоку. Сад дати змовились украсти 
моду в мужика* Один вибрав мякушку в хіїба, а другий трути в його 
на бочку з медом так, що він набрав повну мірку моду та ще й на¬ 

сварив на мужика, чому тримає бочку на дорозі. 
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Ч. 71. Хвесьно, піп і біла кобила. Піп допїе до папа на му¬ 

жика, що він говорить, їдо пана не боїть ся, Воговп по вірять, а попа 
вважає дуриїншпм від своєї кобили. Пап візвав мужика, щоб оправ¬ 

дав ся. Мужик влвязав ея так добре зі своєї задачі, що дап пода¬ 

рував йому ще 10 рублів. 
Ч. 72. Як дїд бабу продавав. Дїд їотїв продати бабу, але коли 

вона пригадала йому свої молоді літа, йому зробило ся жаль і взяв її 
назад до дону. 
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