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Добрий iHTЄPЄC~ 

Пообідавши, ду.ав Іваи іти в по][в, КОІИ дО loro
sати увійшов ввиlс, паиов. Івавова жівка утеаа ва .. 
рав 8 хати. 

-' ОЗlава Ісусу! 
- Охава ва віки! 
- Чи ви Іваи КриворуtJка? 
--- Н. ЩО tщаzетв, павов,ку? 
- Я ві Львова ва.вва:р оrРЧИИСltВИЙ. Приходжу 

JS.o вас в іитврвсо.. Ви ПРОl1а][и буЗlИ корм.ареви Ду .. 
ви.ови c~в ПОЗlв, .в в ваківь. 

- Продав. 
- І ві!ько ви діма!и 8а иеrо? 
Івав вв ека.ав, ві][ьво. 
- Нв ]lавтв tJoro врити е&:, - rОВОРИ8 цlыІІ& 

Сїрчииськиl - а: !ІкаВ), ЩО ви дістахи 8& 1Са]lelrЩI'" 
чоrириста рив:сr.вих. 

- 8віJ(КИ ви то BB~вTв? 
, - Нх, вві)l;КИ 8~aD, то .оа p1~. А., 'і •• 

А, баЬу.е1СК~r.ко В.,діеtuи; 0)1;_0 .JI.ЦtIIe: ..." 
fЦO ,дfви~- 'I:8РВУП . ",а 'ті tpolI{вa .Ш·,,, ._ 
'8 .:a:eca~ 'p~iIi diзr~Ш6 lароб~r..,·8uО;U.!ftt· *\'5 І ·.0 ВВ .• рОб.Зlи К.'І_І" іперес. 



- 8Иба.':І1Itе, паноиьку, - обраsив са селании 
- Іван Криворучка, Х01Ь на книжках вев'!ений, вкає 
свій інтерес. Мене то поле не коштувало й сотку. 

- Нехай буде й так, що ви аро.били добрий ін
терес... Я прийшов до вас ва такою орудкою: Від TOI~ 
І(а.еноло.у, що ви продаnи Дувидови, іде ДОРОІа ва
ши. подвір в.. ИньшоЦ> дороrою ДувиД не .оже ВО
'вти ва.іна, бо 11 одноrо боку rорби, а 3 дpYIOI~ 
ОаІНа. 

- Таже так - потвердив Іван. 
- Отже а хотїв би купити під вас J~їлEt 

ваше обіЙ0тв, на котрім сидите: і хату і п!.\двірs 
і ІОРОД. 

- Я не прода. хати - відповів Іван коротк(). 
- Почекайте - rоворив пан Сїр'!ипський спо-

1tiIHO дальше. - Цїле ваше обіЙСТІ! не варте бі.1lьmе, 
ак 250 рине_иих. Так, чи ПЇ? 

- Як до купца. 
- Се правда. Ииьший не дав би вам і тих 250, 

а а да. вам 400. 3а ті rроші можете поставити собі 
хату на иньші. місци. 

Іван вJlдивив еа досить цікаво на пана і ваду
.ав еа. 

- Можете собі вабрати навіть свої будинки на 
)ІОве :міеце - додав пан. 

Іван ще більше ,дивував ся. 
- На щож ва_ ТОІО :ірунту ? 
- Потрібно _епі. 
- На що 7 - пв!ав ек Іван уперто. 
Кааенар ,&Ховк на хвилину. 
- НУ, и ва. скажу. Поба'!у, 1JИ ви роз)'.іQТ~ 

свій інтерес. ТУ~И попри ва)llУ хату ВОіИТЬ Дувид 



.ахівь. Ипьшої дороrв вів ве хав. А а би lо.у аа.
IСпув дороrу, вехай собі ТОДЇ, що ХО'іе, робит. !t 11-
.іве •. 

- Щоz би ва. в Toro прийшзхо? 
- В ті. yze .оа rозхова. OTze ro;.ите св, 

чв Ні? 

- Я свовї хати ве киву. 

- Ну, ак ХО'іете! Ахе поа;ухайте ви ва. тв., 
Іваве, і хайте .евї ввати; в ту в сусїдстві, в ПУСТО
ПОКИ, ХУРУІ) цериву. Вайдіть )1;0 .еве І А У Лr.вові 
хаІ) свій варстат. ОСЬ ва. .ов каРТО'іиа; в вею ХО· 
питавте ев ]1;0 .еве. АЗlе ве KaziTL про все ИЇRОХУ І аова t 

- Добре, добре! - вrодив ев Івап. 

Ка.епар пішов собі, а Іваи КРВВОРУ'іва так 8а· 
zурив С8, 8кби йо.у ВІСе ха'РУ беа rРОJDиl аlбрuи. 

ЩО ІУТ робити? 

Жіпці ие скааав иічоrо. АЗlе хоч ве був ва ввв.
«ах У'іевий, проте ровухів свій івтерес... Вів TOrO& 
'lаки )l;па під ве'іір пішов 8а пора.ОI) ]1;0 Дуви.а, Toro 
~a.oro Дуви.а, що купив У Bero кахевохо •. 

- СЗlухай, Дувце, а тебе тепер хаІ) в руках 
- СВІвав йоху варав ва вступі. 

- Ви жартувr-е, KpBBopY1JKa. Як хавте хене 
в руках? 

- Я ПРОJ;ав свій ірувт ОД1l0ХУ павови аі lьBoBa, 
а вів тобі вахкве ірувт і ти ве бу.еш хати куди ка
хіка вови тв. 

у Ду вида ак би rpix ударив. Вів вахахав ру
кахи, вісувув mапо'іКУ 8 rохови аж ва ПОПJDЦ8) 
і вхопив себе ва бороду так :кріПко, що а. 8убl вїр.
ЧИНІВ. 



- Тв продав евіl: t'PYBT?! - бка-аав вік ІвАНИ 

'11.(». 
Хитро.у Іванови б,JО '.уже приє.по АВВИТИ ея 

ка. БJ) журбу ДУВВА&. Натїшившв ей ти. ХВВJ1ИВУ, віВ' 

почав уае а::а.пуваrи иае.трашвкоrо арев:а:ара, вrихо.и~ 

рив ЙОfО, ЩО Щ0 фунту Н0 продав, оповів Ао.у ЦЇJl'у 

РОВІОВУ 6 Па.ПОJ( ві Львова, показа.в вавіть. білвт йоr& 

і просив о пораJtу. ДyBR,It цї.пно)[ спа»зтав е.я. ПQ'Іа0тув&а Криво· 

ручк! ~оБРR. rаРЗRО'-, Ааа иаGУе.в1'И ое.е;UіJЩIJ, дав

lо.у JИ&баеовоІ 6у.паи, & ТИ.'1а~о. об1l.Yм:ував, аку ма8 

дати ра,цу Івавови. Нарештr tRaaa.s: - не ІМре тобі П6J(ИJl:аТI е.кою ХАТУ. Т. ~i 

_а6Ш 1\ ),Ї.l.а-праДУJ(а. Де поставиш вову? Або ту в 

1'aJli Ірувта в шj? А 8 тебе Of;Ь щО е,питаю ея ~ 

Чи тобі та J(opora, що JI ВЄЮ вожу ка_ївь, ве по

трібна? 
- Та ак Не потрібна? n: не хаВ 6в ПРВ~і'УПУ 

ві 'Ао еrОАО.1lИ, вІ )І.() стаЙці. Orze бачиш. А 'ІВ за тій ДОРО.ії РОСlIО ЩІ) 

КОIІИ? 
- Та ЩО роол:о? Хиба 60J\&BB. - Сжухай же, lвапцю! 3робико так, що буде і тобі 

добре і .ввї. Ти собі tJfАИ в хатї, ак еи,l.ЇВ lI.O тепер, УЖИ

ва. Аороrи, 8" і ,11;068 уживав, тілько .еві ваl.и 6'[ 
ва ;ttBaцsri років, аби 8 вею ВОВІВ е06і ка»іЦ$. 

- щ. даш, Ду'ИА<? - Ву, ев:ааи еа)[) що тобі Дати 38. ту 1I.0pory 
8 БОJ{8ва.п, котра КК 8 ТВОВ, тах 6YJf.0 Т808? 

- Дай ... Р." ... ах І .- ч. ти 8дІрів, lв&иє? А 8К би а хотІв вї ІіА 

тебе вупвти, ІІ8 вайпти, 70 Kt.1lLRO бв ІВ :udD? 

А l.а".й, Щ •••• еї .ущw, т ..... 1 тобі еі ,M.rfl1 



1 

1 вs 6',1;811 •• т. каві" іУ.l1. ВОВО. I.Іха1.. ПOUJ. 
хаІ .еие, ІваВЦ8), І! тобі ;l,обре ра,цу_ 81,gaцaв 

.. ЗРО6~.О _, ща бу"е І To61 А06" І _еIl11" (До ct'Oр. 8)-

Іі, вай_! ~a. rtбі БО ,ІВ«:"І( і т. 6у .. _ Jfa r,t 
ираво ДО тоі J,ороrп так ~a.o, а& .~ а BOTj. 6;;Д~ 
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вона внову цїлко. ТВОЯ, як була. ІІнтьдеСІІТКУ дістанеш 
проето 8а нїщо, ._ов на Доровї найшов, і в хаті ли
шиш ся. 

На ду_ку Криворуч::ки ее був волотий інтерес. 
Він варав дістав ві,ц Дувида при сьві,цках пят_десятку, 
а на ,цругий ,це нь підписав угоду, що віднаЙ.ав ,цо· 
рогу іІа двацять роЩв. Перед СУСіда.и, дотрих він 
В тої нагоди ПРlЙ.ав у себе до.а, віи чванив сл: 

-- Го! го! 1В8И Криворуч:ка, хоть ІІа книжках 
B~ в,еиий, не дасть себе піддурити. Пятьдесятку як 
ВА ДОРОІІЇ ~аЙшов! Пийте, сусїди! 

* * * Менї оповідав се са. Сїрч:инський у Львові, по-
Шlк в роду. g півиав його цілком: припадково в реста
врациї прп пиві. Віи пив 8ДОРОВО, сер,цив ся ще 
6Ї:аіше і .еиї іІа притики говорив: 

- Що ви почнете 8 'rаки. наро,цо.?! Адже він 
аві д.рібки не рову_ів свого інтересу! Хопальні нафти, 
ПОJlонИllИ, лїси, кuеИОJlО.И - все оттак пускав Jlес
кодушно вЇ своїх рук і тj'шить сн, коли ва тисяч:і ,ці
ст&не ШІть,цеснтку. Се в него "добрий іртерес 1" , .. 

-- Ое правда, пане Шрч:инський - кажу н. -
AJtQ ХТО то ,цовів наїПих JlЮ,ций ,цо того, що вони не 
розу.іють CBoro інтересу? ХТ-О то ЇХ уч:ив і нк уч:ив 
до тепер? Чи тілько са. Криворуч:ка винан ТО.У, ЩО 
вій такий те.ниі? Уже як шукати прич:ин сеї 
те.ноти) то в їх більше, тай не всї по наші .. 
боцL 

АlІе 8 пано. Сі'РЧИИСЬRИ. годї БУlІО про ее ба
lІакати. Він не .іг вабути Дувида і ка.еНО1l0.У. 

1906, Осип Маковвіі. 



lІЦі цраМflип.і заводити? 

Людив_аrають вее щорав то до ЗlїпшоrО'. Давко %0-
JИЗlИ іа8ДИ у Пllетевих Зlич:аках. Відтак ХQДКnИ у шку
раних поеТОЗlах. Тепер вzе :цвуваl»ТЬ підковаві ч:о
боти. Даввїйше їадиЗІИ ва дереВЗІавих осах,тепер BZe 
добрий вів рахувть са ва стахєвих. Перше авахи ЗlЮДИ 
пошивати хату пш еоЗlО_О», тепер вzе· коzдиl осьвічв
иий tаЗJ(а виає, що ве_а практич:віАmоrо пошита ак ч:ереп. 

Подібно дїєть еа: і 8 еїЗІЬСЬКОЮ ToprOBnel». Трийца:ть 
піт то_у по наших сеЗІах ве буЗІО вра_виць, зrиш буЗlИ 
корш_и, В корш_і був шивок, а в шивку rИЇ8ДО роа
пусти і вв.хеку. Від ч:асу, копи під еіл:r-еькі стріхи 8а
r1l8ИУJl'і'. просьвіта, поч:uи nО!l:itЗІУ аЗІе певво щевати 
ті корmки по .одвій. Закість ввх поавиЗІИ ея церковві, 
rpокадеькі і 1Jитuьваиі кра.виці. Люди цобач:ижи, що 
торrовЗ(а річ: добра, що варто ввати кра_вицю ва еехї 
в свої руки і деакі в еих краквиць наших ду:&е бо
raTo добра ае аробнхи по мnах. 

AЗlе хоч: наші христианські, церковві, rpoHaжCLRi 
і читазrr-Н8ві краквицї буnи веЗІИВИ. ПОСТУПO'l: • по
рівнан» а воршеквиии, то ще на тік ве ковець. Ваша 
питоп еїILеr-Еа торrовзrа аач:аJlа са від т. 8В. rpафjк; 
при трафіці поч:аЗІИ продавати сїрвики, паперці, шМір, 
нафту і КИЗlО. Однак 8roaoK іа трафіки вироетаха ае· 
пка кра.ница, де Bze KozBa буЗlО Beero потроха J,i
стати. Врештї 8аllUИ вра.вицї торl'увати трохи що 
не всїIІ добро_. І тут покавазrо аа аараа, що Іі цер .... 
вовві, rpo_axeLKi і чнтапиаиі кранвицї lal»ТJt де"мі 
Пби, ч:ереа акі дуае трудно ЇІІ РО'2ИВJ'S (11 н!. 
біЗІЬШУ ева!lО. 
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1. Найваzвїйша їх хиба в тік, що люди не 
авають на певне нїкоЗlИ, до Koro властиво кра.ница 

належить, хто жав дб неї право і хто ва неї жав від
повідати. Найдеть са в селї щира, інтелїtеитна душа до· 
аараду кражницї, що не доспить, не доїсrr., а д-опиль
нув в кражницї ладу, - тоді й цїпе село жав в крам:
ноці пожиток. В тіж випадку добра вола ваступаа 
КОDтракти, статути, реtулажіви. Але коли TaKoro щи
РОІО еьващеника або У1Jитела перевесуть, покавувтr. С8 
аарав, що не_а в кра.виці статута, ве.а ладу, не.а. 
і ІШсків. Jlю,lЩ поеваруть са, вий_ають удїли і кра.
вица ваовїчувть СЯ. ДО ТОl'О і полїТИ1Jні власти иераз 
RРИВИЖ око. дивпать еа на крам:ввцю і шукають собі 
ПРИКЛЮ1JКИ до неї. Дуже боrато 8вав_о таких випа.д
ків, де кра.ница евої.и 8вска.и піддерzувала в сеllї 
читальню "п роеьвіти« . Було в 1Joro ваПllати'и хату, 
опал, сьвітло, 1Jасописї, бібліотеку, було на удерасана 
хору, театральні представлена і т. и. Але те все н& 
подоба.ло са наши. неДРУІа.. ОДНИI[ потаrненв. пер&. 
8а якусь дрібву ПОШТИ1JВУ нефор.альвіuть ва.ика
ють 1Jитаnьню і вапечатуJOТЬ вї кра.ницю. Ваки по
лаrодать рекурс проти нера. бевпідставно_у РОВВ8-
ваню Ч:QтаЛЬRї, ва .• квева кра.вици прийде до руІни~ 
Товари ,опсуют.r. ск, доажники повідпирають сн, віри
телі виетуплнть в проца.са_и. В селі ТИ.1Jасо. утво
рить са нова, ииьша кра.ница і ваlСи 1JIlTa;aLHIIHB 
кра.ницю BOCKpeCaТft, не_а вже до 1Joro вставати. По· 
дібв:е дївть еа , враЖИИЦRО церковиижи і rро_адськижи. 
І так то, 1Jepe, недостаток ,акопвої підстави жарвувть са 
ваша довrОЗІїтиа иерав праЦІ, наш КУЗІиурвий: доробок. 

2. АЗІе ве тілько ваконної підставв не мають наші 
дотеперішні кра_виці. Вови ,аснї'lУЮТЬ еа дуже 1JaCT() 
ще 1JepeB не Д І) ета ток к О В тро Л Ї, н е л а д в р а-
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К)' в к а х, б е в 11 і Р н е б о р r о в а н в і б а й д у ж н і е т ь 
грохаДIIН. 

До контро:п:і кра.ниці церковної, rро.адської чи 
lIfиrа:П:'lUJвоі віхто не .ав 8ВИIJайне приступу. 

Рахунків порадних ті кра_вицї не ведуть, ве 
аватть нїко:п:и док:п:адио вирахувати виску, ні страти, 
ні 8lIЦИТИ біJl'8НСУ, ні ваrа:п:о. ва.кненn рахунків. 

Рахувати ваlJинають ва жа](ь аж тоді, ко:п:в 
вже руіна певва, або ко](и хтось щось вкраде, а дру
ІО_У стане жаль, що вже бі:п:ьше не_а що Р08таrати 
і в:п:одін 8аскаржить. Такі рахунки кіНlJать сп :а.ужQo 
часто процесо. та руїною кра_ницї. 

Копи не ванапастить кра_ниці бевrО:П:ОВIl, то певно,. 
швидше чи півнїйше, доjде ЇЙ вінцв: б е в _ і р ний 
б ор r. Аби вона _а:п:а найбільший основний IJИ оБОР0·· 
товиА капіта:п:, то ще ві pOBTHrHYTL довжники, що не
буде ва що купити найпотрібнійших товарів. 

Talte rосподаретво внеохочув :П:ЮДИЙ і вони не
ІОрНУТЬ св: до сї:п:ьських кра_ниць так, нк .оrди би. 
До сеnа КУПУЮТЬ :п:юди ріlJНО ріжноrо добра ва сотки 
твеНIJ, а наші кра.ниці торrують ріlJНО по віл,ка або 
кі:п:,вавайцить соток корон. РОВУ!llівть ен, що виск таки. 
чино. пропадав в чжих кишенах, а наші седа 6ідиїють. 
Дотеперішні наші еїдьскі кра.ницї отже - се диш вабавка. 
Аби 8 ннх був пожиток, треба на. пере_інити іх на 
кращий :п:ад, треба на. оперти їх на си:п:ьних під
ставах. 

3а при.іро. сих КУJlLТУРНИХ народів, що вж& 
перейш:п:и 010 дороrу, нкою ии аж тепер пуети](и 08', 

.аеиовую!ь св: тепер і по ваших сежах рев стр О В а н j 
еуд о _ кра 11 н и цІн а у Д і l[ а х. 



"ІМ. .fпша крамниця реєстрована від ,нереєстро
ваної? 

Кра.ниц1 нереєстровані і 
церновнІ, rРОМВАоьиJ, '1итuьняні 

1. Не lаlDтЬ 8вичайно пи
саиоrо КОВТРііКТУ ві ста
тута jqt»ea те не труд
но. приходить до свар кп 

в їх варядї. 

2. Полїтичні власти la~TЬ 
право Вlішувати "Я дО 
Ї~ Уllрави і касувати їх. 

'З. Нїхто фаховий ввичай
ПО не lав доступу до 

Їх КОВТРОЛї і через те 
діють са: в них непо
рядки цікиви десяткаlП 
лїт .. 

4.&.ть tliJtUOCHO ва 
ввачні Ilодатки або ухи,. 
JIIwTL СІІ· ві;{ податків 
череа фалшованв ва.
киевь рахункових. 

о. НЇЦОJlIІ но кажуть діЙТD 
до 8traIJHЇiimoro роввою, 
бо ие дають tвараИI~ИЇ 
ВЦ влежені капітали. 

крамн_ці реєотрованl 

1. Мають статут, де овва
чено . ясно . і точно обо
вявки і права членів, цїль, 
способи і фондиспіJlКИ. 

2. 'l'ілыоo ц. к. Суд торго
вельuиіі _оже ва грубе 
паруmеив статута ПОТЯ

гпути управу до одаі-. 
чальности. 

3 . .мУСЯТЬ в~лежаn -до Ре
візийного Союва і піддц· 
вати СЯ фаховій контроли, . 
а ва надужита: кажуть бу
ти члеви управи Ilотягие

ні до судової одвічаль
ності. 

4. Шд пеВНИIИ у.ова.и ка
жуть бути увільпені від 
податків ібеапосередних 
иалежитuстий скарБОВИI. 

5. Можуть роавивати СІІ. бев 
об.еженя, бо члени від
П{lВідають аа в'обовяваНIJ 
Спілк,:" а ревіаиііні Сою ви 
ПП1ЬН.уЮТЬ ладу. 



fCрамниц'і нереєотровані: 
церкОВНі, ГРОМ8Аоьиі, ЧІІТIUЬНRні 

Крамниці реєотрованl 

6. Не оБОВl,Івані ввс'fИ ра- І 6 .• QБОВl,Іваці до ІІу.БЛИt{ного. 
хунків ві предкладати І складани рахунків. 
іх ко_у пебудь. 

~·_------------------I-----------------------I 

7. Доступ ДQ них _ають 7. :Кождиі _ож."бути чле-
або лиш члени 'браnтва но. спілки, кол" підпише 
тверевости, або ЛИIЬ рад- деішярацию і вложить 
ні або са.і. читаЛIiНИ·КИ. удїл •. ЗаВДІІКН .. то_у вся' 
Череа те ті кра_DИЦ~ JІюдність одної _ісцево-
_ають все ва собою лиш сти' _още стати ві чле· 
якусь одву партию в селї. ВаIИ. 

·8. РЬВДїJІ або ужитв висків 
пе все відповідав бажа
ню людности. Череате 
сварки і ворогованв. 

9. Переведенв якої небудь 
систе_и і ладу тут не
_ИС.llи_е, бо варид не _ав 

до того правної сили. 

10. Черев всї свої хиби 
і недостатки та наду .. 
жита вони· бувають зви
'Іаіно r кї в да_ и Д е
.оралїаациї і вке
в і ри. 

8. Ровдїл чистого виску 0-
вна;чениі наперед стату
то_ і валежить від рі
шеня вагальних вбо рів. 

9. Спосіб ведени підприви
ства означений докладко 
статуто_ і дві-три особи 
ке _ожуть тут киринити, 

поки вагальні вбо ри ве 
в_інять статута. 

10. Ясна і гу_анва цїль, ІІИ
пробовані способи, бе в
пе'lеньство і лад в варе
встровавих спілках ста
ють ДЛЯ села ш ІС о :о: о ю 
го-сподарства і 0-
щ аднос т И. 
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9 ПОВИбшоrо 8ібfаВlIекs видко, що ревстровані 
епі.lв:ові кра.кицї в порівкакю 8 керевбтроваки.и (цер
ковкі, rро.аДбllкі і чита.lьиsкі) се дуже виа чиий крок 
в перед. Церковиі, rро.аДбькі, читuькsИЇ кра.киці То 
старо.одві, кевиrідкі драктиві хичаии. :Кра.киці реа
строваві ва удїхах то юхтові, підковаві чоботи. 

Бері. БЯ отже ревбтрувати кра.киці по бехах . 
.Це не_а ще кїякоі кра. КИЦі, та. нехай відраву етапе 
варевстровака спіхиа ка статутах. Де вже в кра.киця 
.a:aBKoro типу, та. ка. треба поду.ати пад ти., аби 
ві переробити па удїхи та вареветрувати в суді', 

Хто пе вкав ще, ак брати ся до Toro, нехай варав 
пише у Львів по брошури і статути до "ПРОбьвіrи·, 
РВПQJС ч. 10 або до ... Народкоі ToproBIЇ", Рипок ч. 36 
або до "KpaeBoro Ревівийиоrо 001)8a" , Рвпок Ч, 10. 
Відтак кохай дуже уважко, пай краще віхька равів по
ПРО1Jиrув поуqекs і врештї вроб.ТL Вбе докхадко, як 
-ТО ра дать. 

Іван, Летру't"Є8UЧ. 



ьрамадата і еадован. 
Оповід&вв И. Лвскова. 

Пере1t~ав HpoCJJaB Beco~oвcь"иЙ. 

1. 
Давно кооеь бухи в ІНАиах два еу.ежві цар

етва: OJ,HO евахо ея Бенарее, а Apyre Кавахье'К6. 
В одиі_ ів них, У Беварееі воходів цар, що ввав ев: 
Бра_адата, а у ';РУІі_, в Кавахьеькі_ царетві -
Рахован. Небухо між ни_и вхноети, тіхьки вічна не
ВЗlаrода , а то черва те, що в вих буЗlИ ріжні 8,;ачі 
й понатя, так що- їхні бажана РОDХОДИЗlИ еа в кождій 
справі. БенарееLКИЙ цар, Вра_адата, був веЗlИКВ_ ВО
йовиико_ і КУХВ не рушить ек, варав хоче веіх по
БИІИ або в аеир поrнати. 3а те Раховав не _ir етер. 
піти війии і вев ІШOJIQтав м ти .. , щобн В йоrо країні 
був еупокій, щоби ~ один ,;pyroro вв вай_ахн та 
щоби веї пороввнь трудили м, _ап ао!) одвжу І ЇАУ, 
а чуzоrо- добра вікоку вв вавидувахи та віІІОro чу
zoro еобі вв брахн. 

Чврев тв, що оба царі _ахи ві._інні еПЗlьноеТJf, '1'0 

й на їхиіх жворах і у всіх піцаивх. ішЗlО вее в.ошв. 
Брака,;ата радІв тоді, ак вів. Koro вебу_r. иоб& 

і вагарбав чуае добро, Ра.ова. 8иова тішив аа ТОАЇ, 
.81( У вего Bqe TH~O і веї I:J)XIl .рац».,.' та zпут~ 
uсібво, не стараJ)чие, пвреrааrи ОJJ.ИИ .v;pyroro об_а.,а 
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ко. або опутати брехвею й хитроща.и. Та ак у Х'О
роброrо Бра_адати, так і в rоеподв.рвоrо Радовава ае 
вавоіrхи було вее в ладу_ 

Радовавови. люда. ваВКУ1JИЛИ са .ир і тишааа 
Ї оеь вови стали· rоворити : 

- Що ва. в Toro, що .и zиве.о ТИХО й •• рко 
В 6УПОКQЮ? Нивї тихо Й вавтра ввов тихо, - ее ВІСе 
иаj;ОЇ.1l0 ва. і кудиб .и ва свою rравицю ва аІШ. :ае
будь ДЇ.1l0. ве піш.1lИ, то не .а8.0 у сусїдів такої по
шаии, 81С .1Іюди ЇВ царетва хороброrо Бра.адати. При
хохить са ва. жити й достатво й виrідно, але акоеь 
обраliЛПВО та ве весе.1l0 ... 

Оттаки. ропото. ДОКУ1JаЗlИ люди цареви Ра_ова
КОВИ _oBri РОКИ і прихрди;п:о са ЙО.У ве .а:п:оrорц: 
перетерпіти ів ва Toro, ЩО йоrо ;JIЮДИ ве рову.їли ко
рис ТИ; .ирвоrо zита і вавидувuи друrи. В08ивоrо ra· 
.ору й ВОЙОВВИ1JОЇ спави. 

А в царстві Бра.адатикривдувао собі :JIlOU ка 
війву тай роптао оттак: 

-- Що ва. ва хосев ів вашої вовввої лицарско
сти-?! Чик бі:lьmе воло~а й срібла .и :ilатащили~обі, то 
B~e у ВИ ППВИ дорожі8 і ве.а вжв ко.у ааві"ь 
ор&-"И, иїуправіатириz, вї пасти товар. OдJl1В пе
р,би;то,_а АРУl'і верву~и <ЖакИ.. каЗІЇКв..и, що ак ди
ввщ са: ва вих, ro 8.z серце кравть С8. Лїпmеби .6У]lО> 
ва, ..". іа всі·.а :по сусїдськи і 8 вїки. ве воро
rуиarи. 

ПО1JY8 беварес,киlцар, иепобідипl ~pa.цaTa, 
що lero .Jоробрі воlии, у аких' ще.пь у кістках,. ве-ра .. 
ДУ.& .ововl) АаВВОIJ хоробростию, а вавидують ТИ., 
що. вік цїд1lЙ в ОПОК61). проа:и:в:и ,Ї ровrиївав С8. ~apa8-
прирвав . _овБИЩ8ВИ ВВІТИ ве:lикиl барабав· і ход_тв 
Ц'ІД ріВОI) табубвити ї8- всеїси:в:. JAK; 'Щоб Іо.ів-
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роах.ОДИ8 са водою по ЦЇЗІоиу цаР'етві, післав ще 
U .К1111В здоровеиних: верхаии ва t.ЗІовах, щоб вови 
S са.у середииу народа в'Іаджали і проrОЗІоmуваЗІИ 
lовввиl поклик всіи JlЮ,'ЩИ, хто вахоче. іти на ЗІютих 
сусїдів і все добро їх вабрати Й ПОДЇЗІит]! иіж собою, 
а їхві ве.хї підбити під одну державу БраиадаТІІ 
і ваЗІОЖИТИ ва них великі подат~и. Я:КПОЧУЛИ сей 
ПОКЗІик в Браиадатові. I~apCTBi :lIЮДИ вдорові - пере
~тахи в ту ИИТ. схух:ати евоїх стариків, акии вбридЗІО 
вовнне житв, а ВХОПИЗІИ дуки Й стріЗІИ, ввяЗІИ ЩИТИ, 
прибраІІИСЬ в панцирі таlпішЗІИ війною на своїх: ЗІЮ
тих сусідів... Швидко покориЗІИ вони царсrво цара: 
Рахована; тих, хто хотїв обороняти СН, -JfовбивlLЗІИ або, 
покаnїчиЗІИ, а са_о_у Радованови ХОТЇЗІИ ввяв&ти руки 
ва Кр1lжах і вести ЙО1'О на BY~ABЦЇ ,,8& цареи Браиа
датою, ак він буде вертати' ів 'IN6ідипи віitска_и ва
зах у свою СТОЗІIЩI>. О.JJРНИЙ: цар Кl4:вах"ський Радо
вав переніс терпеІІИВО всі свої втрати, а не .ir поrо
ДИl'ис{. ів тою ду.кою, ак йоі'О БУЖУть вести іІа ву
жевці серед сь.іху побідииків і, йоrо бувших підда
них, що винуЗІИ теІІер свій иирний Qбичаl і самі 
ВIІ8:ХИ удїЗІ в побід~і. тора:естві цара беиареСЬВОfО, 
Бра.адати. Щоб не переносити cero понижена:,СКlвав 
Радован до евові жінки цариці: "Чи_ швидше оки
_аl ів себе цар~ЬRі одаr,и, що остаПІ[ са иа тобі і від
д&l їх жебрачці, а віж неІ вівыІи бідlJИЙ OJtllf. Я ВРО
б11) те са_е і 01 ии, вкрившись жаха_и, втече.о по 
вхоnки і ваховав.о WI в таке .іоце, де 8а на_и 
нІхто І не поду.ав шувати і бу)(е.о та. ЖИТИ 'Ао віку, 
або .цо часу, КОПИ в вашій СУДLбі нас'і'упить ава в.іва". 

2. 
Ра.цов&вова &івка вrОДВlIа са ва вае. Воки об

JttіияЗlИ сво1 ос!акиі царські шати у біАаків і вrікшв 



серед те_ної ні'IJКИ ів свові Казалї, стани ховати 
ся в лїсах і пустинН"х Ане до них J.іЙшна швидко 
чутка, що цар Бра.цата, ПОЧУВШИ про їх ПОбіг, 
страшно ровгнївав ел, потратив богато людий своїх. 
а також і їх ;J1авних підданих ва те, що вони ви .. 
пустили Радована в його жінкою, царицею Рупті, 
так що Бра_адатї нікого вже буде вести аа собою на 
вужевцї в той час, як входити .е до свого Бе
наресу під прапорами як побідник. ПісзlЯ сього при· 
кавав Брамадата на ново бити в бубен над рікою 
і кникати на все царство, що хто ів своїх або чужих 
люднй дасть внати, де ховають СН Радован і його ца
І!ИЦЯ Р.rпті, той дістане від царя Бра_адати вел:пкі 
цаІ>ські дари, а кріll того повезуть його на внак по
шани на прибрані. слони слїдо. ва звивани!( Радо
ваво. і його царицею Рупті та виріжуть ЙОl'О іп 
оетри. клино. ва ка мени, щоб тн.или про HLoro внуки 
й правнуки. 

ЯК щ)вjдавен про се цар Радован, то аж ватряс 
еа :в страху й жало сти, що ів ва HLoro погублено так. 
богато людий тай про",овив тодї до цариці Руптj ~ 
,,~AaвTЬ сн, .ки не добре вробили, що сховалисн. Черев 
те погибло марно богато люда, до тогож годі на. в тобою 
вкривати он тепер і в лах.ітю: ХТD:-небудь пі8ває 
нас і видасtь царю Бра.адатї. Великі .дари спокусливі, 
а :й почести в.анчиві, -. н не ІІОЖУ покла;аатисSI на 
нікого ів .оїх давних слуг. Чи не .лїпше буде, НК· 
_ипі.в:е_о са.і тай ВГОЛОСИJ:О са? Як ти ДУ. аєВІ ?" 

Царици Рупті переговорила . чоловіка, щоб віli н,в 
йшов вгохошувати СІІ Бра_адатї, а порадила йому хо
вати са в иньший еПО6іб:вова поеовітувала не КРВfИ 
ся довше в лїсних дебрах і пустинях, а:п:е йти пр •• о 
;1;0 столицї бенареськоrо царства і жити та_ свРеА вбо-
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ГWХ людий :6 неввісности, бо там нїхто й не поду_ав 
wукати ва ними; та. ВМОЖУТЬ вони жити вовсїм: супо
Кlіно. Послухав цар Радован свовї жінки і ОСЬ по_ан
.l),рували вони до Венарес як жебраки. 8айшли туди 
иіким не піsнані і посеЛИJIИ ся між простими робіт
ника_и, що жили ів щоденного варібку. І ОСЬ тут по
чула цариця Рупті, яка досі не мала ніяких дїтий, 
під свої_ серцем битв Honoro жита і повизrа прегар
ного хлопчика, яrtого назвала Довгоживом. 

І.я отсе прийшло їй на думку тому, що його 
батько до ЙОГО вродин довго турбував сл, а він може 
буде довго жити і може РОВПllатить са ва наші влидні 
ів нашим ворогом Брамадатою. І прожили так у не
звїсности РаДован ів Рудті та в своїм еино_ Довгожи
во. цїлих демть ЗІЇТ в столицї бенареоькоrо цар· 
ctBa між простн_и робітника_и. Важка працв: вмі
нила батьиа й матїр Довго жива так, ЩО вони пода
бали на свій давнїйший вид хиба о стільки, як ст&
бехинка сїна на сочисту траву. Всеж таки перед судь
бою не вспіли ваховати ся. 

8. 
Двигав рав на собі КОПИШJiїЙ цар Радован важ

киі тягар Іай УТQ](ИВ сн піJt вим аа с.ерть... От і ва
баг викупати ся в ріці. Лише що внвв він ів себе 
лах](ітв, дки. був опереваний в noв:ої, та хотїв УJJЇВТИ 
дО води, ЯК його побачив один богаЧ1 що проходжу
вав оа по своіожу садї, а акий переІОJJ ще перед 
руїною кавальського царства був у нього І10стезlЬИИI(ОМ. 
Отсе! вепь.ожа uіdиав у Радована на бедрі родимий 
в.ак - питно темної красии, неиаче малу п-rашку ів 
ro:В:ОВКОЮ в&ховаНОI) під кризи.це. і сейчас постановив 
одати сивrо кGлвшнr.ого IЮлода.ря ІІОВОХУ цареви бе-
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варесЬко.у. Віа покарав йоrоzовнfраlf, зкі в.а6ради Р.,
довава врав ів zівкою 'тай пове:в:и їх JlоцараБраиаё 
дати., Довrоzива вв ваsщи,рав то_у, що йоrо ва 6ухо: 
під ту пору в хаті при РОДИ'!ІХ, а по J(pyre TQ_y, ЩО: 
він ВЇ'lИЖ ве провивив еа супооти цар з Бра_адати,. 

Радоваваі йоrо zіиJCУ Рупті ве:в:їв цар Бра
.адата. ававати і ВОJ(ИТИ по ці:в:ій своїй сто:в:и.ци TIUt 
JIOBro, az обве.а;уть їх 'по всїх ву:в:ицзх і вау:в:ках, аж. по
ба'!ать їх всї, хто живе в Беваресї і С20Ї Й ваї8жі. 
Відтак махи їх вивести· ва місто ва пусте по:в:е іров-
сі'lИ кождв, ва по:в:овииу .ва '!еlверо. . 

Оттак ВОJ(И:В:И P"'ДOB~·Ha і ЙО1'0 ZiBKY Ру,пті, а їхній 
синок, Довrожив йшов ва вес... тоі чаu 8а роди'!а)(-Jі 
тай п:в:аКІВ. А ак піе:в:л: пqкаlавз Іх всї. :JlЮДП при
ве:в:и Ра.а;оваиа й Рупті ва'иісще.· стра'!екз, став ,цОВ
rожив просити, щоб. йо_уБУJIО віЗlЬВО підійти ДО: 
ба~q,ка та почути ·вітцїВСЬку вауку на ціхе ZИТЄ. 

ПОПРОСИJIИ цlpИ Б'рава:п.ату о JlО8ві:п: на те, і вів: 
йоrо ва відмовив; ;l;О8ВОJIИВ поба'lИn сз батькови 
8 еиво., а:в:е прикавав, 'ЩоБЙОl:удовеСJIИ, П(О еаJl& 
поручить Радован СВОЙО.1 сивови, аби.вати віхтак, 
чоrо йо.у вадїзт'исьпо Довrоzиві - добра, '!иаиха. 

От' і допущево ХЗ10n'lика Довrоzива, щоб вів ПО~ 
бачив ~. ів свої. ба'1'ЬКОВ Радовавои, а еейав:ї BQ. 

став ;zа:в:увати иере;в: еиио •. ва ZИТ,в., аВіва екар.в 
е8, JЩ СВОЮ ДОХ», хиm~ ПРОJlОВИJJ до вьоr.ООМИ,.в. 

с:в:ова.и: 

- Мій СИНУ, Довrоzиве; ке r:в:ади вадто JlueJ'ot 
вв ;l;иви св Й ВІ;І;ТО бзшаьsо" а паввтаІ, що BQP0&im'!Y 
lа.ир.ІОВ'Ь СіІ· ае ворожвечsю, а:в:е urіДНQ'еТИЮ. 

ВіЗl,mв rоворJlТИ РаJ{Оваи навіть ке аахотїв; а Т9ІЇ 
:ацкова1l0в:а вїв і loro &івцї ПР-СУJ; ВраПJ;атJi..КО
.Іиmвьоrо цара К&tщеr.к:GrO i:loro &інку 'KЩIy:lB ав", 
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~аиих на вемлю і розсікли мечами вперед на поло
вину а відтак ЮL четверо і полишили їХ в горячому 
,\Оросї, а до їх обевображених ТЇJ1 приставили сто
рожу, щоб вони остали сл тут без нїаких похоронів, 
абн всї внали, ака ДОЛЯ: жде тих, хто не покоря:вть са 

Перед царе. Браиадатою. 

4. 

Хлопч:ина Довгожив виростав ніж прости. народо .. 
і внав, ак треба обходнти ен в :n:юдьии, щоб осягиути 
те, чого бажавть са, а хотїв .він пере'цОВСЇIІ того, щоб 
роврубані тїла ЙОГО нещасних родич:ів не валяли ся 
8 DОР06Ї, аж їхне иасо оБГРИ8УТЬ птахи, а кости об
"Ув ВІтер. Він вабаг спалити TJfїHHi оставки свого 
батька й lатери на костирі, я:к се в ввичави в іи
nвйській країні'. Довгожив вібрав ЧИІІ швидше все, що 
бузlO У їхній хатчинї тай пропав, а ва добуті гроші 
купив два В~ЗІикі вбани вина СОlIОДКОГО а два вина 
.іЦНОl'О, а крім того Р08добув ще два оберемкн с_о
листих дров і пахучого хворосту. Хворост і дрова 
~XOBaB у ярузі, а солодки_и винами став частувати 
~торожу, що берегла розсїч:евих ТЇЗl. Як жоввїри вже 
'l'poxa підтвгли собі, то ДОВГОЖRВ r,TaB доливати до 
солодкого вина міцного і так ЇХ напоїв, що васиули 
тверди_ сно •. Тодї Довгожив відтащив іх всіх на бік, 
а ів BpyrH принїс дрова й хворост, поклав на костирі 
розрубані тїла батька й І'атери і підпалив. В ту І'ить 
заКRВ ся хостир і висохо піднав СЯ: пахучий ди. ів 
О.ОJlИСТИХ дерев. В полу.іни 8горіли вже ;J(aBHO тїна 
Ра.ована й Рупті, а жовніри все ще спахи і не бу
дилн СВ. 

Orтo)(Ї царввич: Довгожив - ак ее наказує ави
чан уїхньо.у краю - на 8нах пошани дпа своіх ІЮ-



АJчів обійшов попеllище тричі довко:в:а ів в:в:ожениl." 
ва ГРУАах рукаlИ і не ОГllИJl.аючи~ь, пішов від~и при.о 
в nїсну дебру та опдакував та_ JIOBro тї:в:а батька·иа
'Іері та став ровду_увати над батьківськоlO наукою: 8lt 

вроаУlіТIІ е:в:ова: "не rЗlВДИ надто да:в:еко, не JlIlBJ1 св 
й надто б:в:ивько, то_у що не DОf)ожнечеlO аа_ир-ювть 
ея ворожнечу, а JlИ1l0~еРДИЕ.". І отсе ВРОВУJlів він 
ВlІерве, що сидіти й плаката ів ropB по втратї ее B~e 
одно, що: "дпвити CSI Ауже б:в:ивько", так ак би чо
:в:овік _ав в& жити ті:в:ьки _арнувати ча~ у туві аа то, 
що вже иинуло, а чого повернути вже не _ожна. 

Рішивши так, встав царевич Довгожив ів _icЦl, 
на акі_ ДОВ1'О сцдїв, п:в:аlfУЧИ під висо.ки_ дерево_ 
і пішов _іж :в:,Юдеькі оеезlї, щоб жити _іж :в:Iоды.� ів 
евовї працї. Довго не _іг він наЙти вїикої роботи. 
Пвреходичи так ів иі~Ци наlісще, прийшов ввов АО 
Бенарес, в ~fО:В:ИЦІО царв Бра_а.дати тай ставу. ва 
п.пощв, ва акій 8бирають сш бідні lJЮДИ і ЖДУ'ft, ПОКIf 
їх не ВАІщиче хто на дениий варобок. 

Tyr промовв він від ранку JJ,0 rорачоl'О подудuа:. 
Одних аарібииків вже роаібра:аи, JIpyri поверта:В:JI бе~ 
роботи в t,BOЇ sa:п:абуд., а він все ще O~TaBaB і ждав, 
то_у що був го:п:одниl і не хав куди і ти. 

І оттодї, са_е в haA-бі:в:r.шу спеку нав.іЙшов СЮАИ 
царський КОНІОХ і екавав: 

- Ти отоїш бе8 рОботи і не Йд.еш Д() до.у. Очи
видно не _авш куди Іти, отож чи не пішов б.и ти 8& 
_HQJ) на роботу? 

- Я тіlЬКИ Й аду на ее - віАповів Довrоzи~ 
- веди _ене, куди ХОIJеш, 11. готов робити Bcet щоо. 
лише в тої роооти не бу:в:о шкохи Д:В:К друrих. 

- Не бій СІ! 8а ее, - відповів конюх - нї
ко_у Apyro.y не вийде шкода ів тоі роботи, .1 



1I"f а. тебе КХИЧ:У. Не вкривати _у перед тобою й того" 
щО ІВ неї _оае вийти хаJIепа ца тебе са_ого. У нас, 
6в.-хиш, у царській конюшни в богато схонів, а кохо 
І<ОЖДОГО в них в по двох наставників; .іж ТИ.И0ЗJона.и 8 
~дин новий, дикий, ахого хиш що вхов:п:ено. Йоrо БОА". 
са всї, ТО_У що він вже не одного ів своїх вастав
ників вховив трубою і шпурвув ви_ гет. ів свого 
отійха, а др~ги.и бив об стїни до с_ерти і ровдопту
вав ноrа._и. Ось і вині убив вів свого о(}танного на
ставвика і ніхто не важи", са тепер вайти до ЙОГО 
стій:п:а~ Веї ВQХЇЮТЬ радше перетерпіти царську кару, 
чих. вбхивити са до схона. До тогож схов сей при
пав цареви Бра_адатї дуже до вподоби, і ось коню
ШИЙ вак.хикав хеие і скавав: пІди - дехоч: - шу
вай чоховіJtа, що схотів би обходити CfJoro схова. Я да_ 
його пхату ч:отири рави бі:о:ьmу ак друrи., а ак такого 
чоховіка не найдеш, - то _усиш іти са. до його пе
регороди, а вї то стратать тебе ак хюдиву вепо
слушну цареви" . Оттаке то жде _ене, а в. .іЙ приа
тедю, _аю й жінку і пат.еро дїтий, а до Toro ще жи
вуть .ої 0таревькі родичі. 8lилосер;в;и с-а иаlі XHOJ) 

і НК ти не боягув, то йди на.Ймити сава васпвника 
'при ті. люті. мони. Може бути, що він не терпиu. 
тих, хто підходить до иего в острахо.. Ми всї, ва
JUlвивши ев :ііа него, по труххїли, & ти не навнав ще 
Bi}l;Hero страху, то .оже пjJ;ійдеш до него сь.і:о:иво. 

- Добре, гара8Д! - про_овив ДоброZJIВ. - Що 
ту1 богатоговорити, у тебе в жінка й діти й родичі, 
а аса. одии ва сьвітї, беа ров.у й рідні. Піду в В& 
тебе тай спробую. Чи вийду цїхо, чи вї, & відверну 
хвхогеть від тебе. 

За СВХ слово. пішов Довгожив 8 КОНЮХО. );0-

словачих ставн цари Бра.аJJ.ати, що відобрав 1 вего і IOfO 
царе'1'воКав&nське і CTP&VIB його бат,ка І .атір. 



5. 
Як JlЮ.ци, що служили в царських стаінях сло

НіВ, ПОЧ!fJ\~, ЩІ} прийшов новий чоловік, який в до
брої ВОJlі j охоти готов обслугувати слона, то не жогли 
3 р,И8з. аіlти і вібрани сл гурто_, щоб ДИВИ'fИ сл, яц 
він входити ке до просторого стійла, в якій стоав 
~ЛОJ(, ПРИКQваиий ва ногу до стояка, вбитого ів пати 
грубих палїв, вбитих у вежню від кореиища до са)[ої 
ГОJIОВИ та обведених трьо_а рлдами грубих )[ідяних 

обручів. 
Пр~йшоu також начаньний конюший, щоб поди

вити сл на Довгожива і скавав йо_у: 
- Ну, входи бев страху; виitдеш цїним, то 8 

да. тобі чотири рави більшу плату, ак други)( і до
відавть ся цар про тебе - будеш у него у великій 
nасцї, а вгинещ - то кривдуй мбі саж на себе, )[и 
'Тебе не неволи_о; ідеш ів віЛЬІІОЇ волі. 

- Так, - сказав Довгожив - я йду в віл.ної 
во хі і 10 н.е ва для великої плати ані ва для сподї
ВАВОЇ JIаски, але просто ТО)[У, щоби віддати жов житв 
току, :ко)[у ЙОГО 'fреба. 

А рівночасно згадав снова свого покійного бат. ка 
тай міркув : "Вдавть ся, що я не дивню ва Бли8ы�,' 
а не гляджу І надто далеко, .хиш дивлю са тав, ах 
треба, то_у, що чоловікови треба конче по_агати, колн 
йо_у ГРОВИТJ> лихо; про себе на БУJl.уче годі довго 
ровдуиува ти: те що далеко, виавить ся QaKO". 

ПіМ8 того відітхиув Довгожив повною грудию 
сьвіжи» B08J1YXO. і ваеьпівав грі)[ко ва всю губу про 
'То сахо, про що ху_ав,таі почав иагортаrи В IWші 
рllжовоtо верна, ЩІ> стояло ПРИГОТQване на купі на 
КОР. дЛЯ сповів. Як васипав три :коші рижу, що era~ 
новиЗlИ щоденну CnOHeBY ПОРЦИЮ, поставив кіт ва го-



ДОВУ і в весеJ[ОЮ піснею ва устах увійшов бев etpaxy 
АО стійха дикоrо схона. 

Сnов: здаа ва Bero , ВОДlІuдовrоютруб'о:JO ва 
ІСЇ БОІСи,ахе при BXO)tї Довrожвва веКИJlУВ ец,в1С 
ее робив пр,и входї друrвх і J;ОВВО1ЦIВЙQИУ вв.еиttата 
кіш 1)В:ІІ1 в иеЗІа і вийти цїзrО ів етіЙзtа. Як .ЦoВro'" 
аРИRЇС, r.ьuіааі)ЧИ, друrий кіш, то схо&став ів раАО
сти кзrtпати вуха.и, .а ва tретик коше. liігвув ваві.,., 
евою ТРУ·бу і почав вею rлади'1'И ДОВtозива. 

Про сеоповіщевосакоку царе:ав Бражадатї і вів 
еа. вабаr ПОДИВИТИ снва Довrоzива ,.аЙ· ПРИlа8JJ,В пред 
своі. ЗІВЦ~ • .співати пісві. Опів ДОВЕо.вва припав Bi.J;

ра8У ДО йtrОJIоБИ Бракадаті і віи похюбnв .011:O.a;oro 
наставиика і ва нсниЙ вицнд .Ioro пци іва куасе
-еьку сr.иіхивіеть і ва чудовий спів~ І відоввав са:бева
рееr.киЙ цар, Врпа,цата "'0 Довrоасива отсижи моваtlИ: 

- Ти будеш вастаВНИIОК цри коїк иоrучіи, ДІІ
кі.. еХО]ЦI і будеш браrи в четверо Тlllька. пnат8У, що. 
A})yti, істи й пити будеш ів .oro стuзіа~ а. ак DОРQбаm 
СВ08 в етаlИИ1 обійшовши МОНН, 'ж0 скидай ів еебе 
OДJI1' наставника івадівай хЇпше убраllі, вкв ~ 1'обі 
Аак са., тай приходи до .еве коасдоі ;аииви, щоб пе
ре_ОХВОЮ епі~аП І ров.аВlI8'ТИ 80 .HOI). 

М:озrоцf 'цовrоzив подобав С8 BpaxaJ{aTЇ Ві. РНУ, 
аик ВІН став при%о.11ИТИ до ивrо КО.ДОЇ АВИНИ до 
пuати 'й спіВІТ,ІІ П8J)еЦВИІ, то припав цареви ;11;0 
еерца веавичаlво, і ТЦ в'едвав собі loro СВ081) 3(&

ClаВОI> вдачею і рову.ви. ОСУ)l.О. коzхої справи, що 
етав дхацара наЬихїlшою ]lЮДИВОI>. Bpa.a_ata це" 
ревів loro ка ZПG ів СХОDЧИХ lовюmвщ.. .11:0 tnloei 
пuатu і ае хотів РО8ставаТІ СІІ It 8В. і ка .а"' '.11-
сов. Де са. О.Jl.ИТ~, тах і loro прихеРZYЕ, КУlf1 
.IЇJ,e -- ТУ.И Вlав і йоrо 8 бобоJO і ва віlни і на 
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переrови і ва зrови наТВlрів і иньших вві рат. На
BBILB уже цар ;Вра.аАата ДОВl'ожива не езrоневи. на
етаВИ":КО.,а цареьки., щири. црИате:п:е.. АЗІ6 ані 
БраJ[аJ{ата, ані його дворани не аназrи, ЩО д.овгожив 
ее юхта иньший аІС рідний син страченого кавазrla-
0'Koro цара, Рав;ована. 

Оттак ПРQЖИзrи Бра.аJJ.ата в Довгоживо. цї:п:ий' 
рік в друzбі, вавидній дзrв всіх дворан царських, 
а в' друrі. році ваlm:п:а між ни.идивва приг()да. 

6. 
Виіхав ра" цар БраМЦ!Lта на ;жови ТИГ'рів~ В ни. 

ішов ПОt!ОТ ,йоrn UРИJJ.во,рних пщий і вайзrїпших 
етріпьцїв): а по,онень в ни. їхав' верхо. на вони 
ДQВl!ОZQ. Po&o.01Janoea В8кuепо;жьоваив; убики ,вони' 
ВІЕе 1JИJrUО 8ьвірів, а. оеь вискочив на ких веЛИ1JеакИЙ 
TJJl'P іПО1Jав зrюто увихатись. То покаже'l'Ь са на очи 
йроаірве зrю;ltИНУ, то ІЦІОВ ваховавть ся в дебрах. 
Роа]lЮ'l'иввін всіх і веі eTpinьцї кинуки са ва ни_ 
в п.оl'ояю, так що веі ровбіг:п:q оа на ріжві боки й РО8-
гуБИІИ еа в Jli~i. ГОJlїокхикати ев: в :п:їеї; ОДИК дру
rol'o ве бачит, тай не по.ітихи, що, В вапці Bary
биllи Х8СЬ ОВО1'О цари. А цар Бра.адата опиниа 08 
в uеПРj,)Xїдвій rущаВИН1' тіЗlЬКIL в двіікуіа Довrожи
во.. Тут ПОlуввін c~ptenLBY уто.у тай каже .J(O Дов .. 
rоzива: - я: 1.011 .васяу,ти, а бою св:, щоб_ене в ені 
не вкусв:п:аака ЇJ[овита rаJ:юка. Роанувд~йmвидко 
а8urі коні і ПОПРИВ48УЙ їх ~o Аврев, вай ХО){ІІТЬ КР1'"' 
ro', і пасу.т:ь траву ~ аса. 6a;]1;L, пай SI JJa твоїх кох;" 
нах 8З10$У еВQЮ rодову. Бережи.еве, 1l0КИ SI не про'
епв:юts і. 118 иаберу сті:п:ьки СИЗІВ, щоб.и JlОГ:П:И -В.
брат, оці. cero зtїеа. 



- Гаразд, - ІСаже ДОВГGЖИВ: - варав ставеть 
м все піСlIа твовї ВОії. 

РО3НУ8давши ІСонї, і ровПУстивши на ИХ по
пруги еідед, попрививував іх Довrоzив на довгих· ре'
][eHa~ до neрев, щоб .огни па~rн траву, аса. роз
j}телив евоІО одіж, сїв піJ1 дереВОIІ,З'JIОЖИВ ноги на 
ХРАСТ і ул.оzпв собі на колїнах ГОllоВУ царя Браха
;в;ат,. Цар, ак лише прилїг голово» до Довгозивих 
колїК, ТО ІВ ва нестерпної спеки і втоми lJаснув варав 
ево. твердих, нк ка_інь. 

ДОВГОЖJ{В оидїв і стеріг царя, щоб до него не, 
підкрала са ів травн ака їловита гаДЮІС1L іне BJ(Y~ 
CJIXI ЙОГО та обхахував галузкою лице сшлячого царІ, 
а еах, ДИВlIНЧИСЬ на 101'0 ;п:ицє, 6.1'а8 духати~гадаТJJ: 

"Отсе спить нахоіх ко;п:інах бенаресьІСИЙ цар, 
.Вра_адата, що lJаподіяв не хало JJиха усьому ва
шоху царству кава.1і:ьськоху: він повбивав наmи'х до
БРИХllJDдиі, а ~ругих забрав у неВОllІ) і вахучив о;.;,. 
НИХ у неВО1lї на важких роботах, & ДРУГИХ .вбив ів 
QIlI8XY пагіlн6е,,, і навчив їх невір..-оств й ЖОРСТОКЦХ 
Щ)внJlkХ I1вичаїв. Він загарбав у.вне всї стада й та
борві скарбницю і в&собв їди, .а 'вехезrьні хани під
бив під себе (В ва одної IrycTOЇ жажди, бо ПИШИВ ЇХ 
б68 управи, щоб lIежаllИ BilllOrO][ в вапуеТЇИJD. Вев 
Jliiпоі провиии убив щв І _о,його 6атька. іхатїр і пе
ред са.ою с.еРТИJ) дав іх на поругу, водачи и:а Itо
l)iхіховище ЦЇllИ. місто.. ВіДТIН( ро.ВСЇІСїх на ВУСJlї 
.,. бажав, щоб їхні розрубані ТЇJlаJiазrипи са бев· по
х.орону В порохах... Аlеось прийшов чао, щоб. 11 ва те 
.се Зlвхопорахував са в ни.!" 

Довrо ду.ав на. еи. Довrоавв і Н(lвіть н& __ 
•• в СВ:, ак йоrо ру.ка IО6У1l& $ВИUО і, похви .elf. Ві. 
Jll.вявlОfО над в.і,-критв. l'oРIО. БраlаJ(іtи,qe 
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в ту са.у хвилииу, НК Довгоzив хоТів повести ост.ри. 
lІеЧе. по горлj~ сплнчого царн, _айнув Йо.у черв8 го

JIOBY бать:ківський 8аповіт і він скавав собі: 
_. Мій баТЬRО, нк його вели на сrраченв, сіа· 

аав lІені: "Мій сину, Довгоживе, не глиди ані 8а да
хеко, анї ва БЛИ8ЬКО, ТОIl.У що вороzнечі не ваl[ирroGТt. 
-СН ворожне'lОro, але lІилосерДивll"'. Не добре буде, НІС 
л не послухаю сих спів 1І0йоrо батька. 

Так скавав собі д.овгоzив і Aoro рука вnоZИll:а 
_е1! навах дО ПОХВИ. 

та не відраву утихnа сн борба в сеРЦІ Довго
жива,в:е відраву УСТУПilЗІ& те)[па жажда )[всти переJJ; 
сьвітхи)[ )[{lлоеердив_. ТРИ'1і опайовуваЛ0 його бажаЦG 
_всти і Tj}R'ii добував він свого .e1Ja і иаставзrав ЙОГО 
вістрв .. ад Йідкрити. і'oРll:ОIl СПJн1JОГО Бра.адати і тричі 
8110BBKlIa)l.au lогонавад ]1;0 похви, вrахавmи батьків
сьні ех·ова. Як сховав 'свій .еч до похви по раа ПGСЛЇд
ний, то Бра.адата став у снЇ страшно RИД.ати ся, пр,о
·бу.в;ив сн тай важе: 

- Ох, твердо спав н, але стращв:о нахнкав ся, 
так що не)[08У при' ти до себе. 

- Чого? - спитав Довго_ив. 
- Toro, що .внї приснив сн страшний сон, не-

ХОВ би tи підіЙlfав в:адо _но:Ю острий Ke1Ji ХОтї'В 
ни_ пер.ерівати Іов горло. 

7. 

ЯJtс~ . Бра.адата про.овив, то страіПна .есть в:а 
КОВО 8аКliпіХІ в серці,довrожвва і він 08вав ся до 
цаРІІ ОХРИП:llИ. голосок: 

- Те що тобі св:и.по сн, ДЇВЛО ~ на нві - і ва 
с.х СХОВО. вхопив одно!)· РУК0!) Бракадата 8а ВОХосв 
іи&реrвув ЙОго ГОХОВУ 'Іерев К'ОІЇВО так, що ціх& 
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горхо вигвухо ея Х3'КО. па верху, а др.угоlO рукою 

;rr.обув _еч, і приложивmн його до Бра.адатового горха, 
став йо_у канати: 

- 3найже тепер бевареський царю, Бра_адата, 
що н, Довго:кив в оиво. канахьського царн, Радовав •. 
Ти ааподїав ва. богато ЗІиха, відобрав у вас етам 
Й таБОри, скарбницю і вснкі ваС'оби,. що біхьше - ва.ор
дував батька Й _атїр, ахе тепер прийшха черга і на 
тебе, приlwов час, щоб н пі_стив ен ва тво. ворож
нечу - .уС8ІО вагибати. 

Хотїв уже Довгожив рушити рукою і перерівати 
Бра_адаті горхо, ахе ось царське ЗІице вахиll.О сн СЗІьо
за_и і отрашно впкривихо оа від жаху. Вевареський 
цар обвнв кохїна ХЗІопцн Довгожива і оеред ехін отав 
-Іого просити zціони •. І'ОХООО_: 

- Даруй _евї житє, _ій СИВУ, Довгоживе. Да· 
руй евї житв, ДОНВОll.Ь .енї ів свовї хаски ще ди
в.ити сн ва сьвіт. 

А Довгожив усь.іхиув са і про_овив йоху У :liі .. -
повідь: 

'- Таже ти цар! qогож ти просиш: чи* н )[ожу 
тобі дарувати житв! Тїхьки ти .ожеш _еві дарувати 
:кит в, а ве н тобі . 

..- Ох, о.иИУ кіl, Довгожвве, - ві)щовідав йо_у 
цар Бракадата : - так буЗІО ВО во череа весь .іl вік, 
:КОІИ то н _ir піСЗІIl ховї ВO:llї відбирати жите у овоТк 
Jlюдиl і у своіх данників, та ве так ВОВО СКЗІахо ан 
в отоеl 1J&C, aKoro а иіКО;l[И ве бажав бачити иа;rr. ео· 
бою, а акв.й охваково поетиг _еив. Тепер твон ВХІСТ" 
ИІХО _вою, і а бачу овій даввий гріх, КОЗlИ казав 
відбирати ХЮ,ll8J( житє, нке іх дав са. Бог. 31 се .1-
~ить 08 .он душа страшною .укою і н прошу ніж 
твоїх lече_ .ихооердиа у тебе, _іl Х110П'lе ~ дару. 
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",енї ЖИТЄ, .іЙ сину. Довгоживе! - даруй .ені житє 
і повір мені )1;0 еьвідно му, що ак ти не ПО'1'агнеш ме
че. по моїй шиІ і не віддї:о.иш го:о.ови від ПІе'lИЙ, '1'0 
u06ачиш бі:о.ьше радоети, віж вбиваючи .ене аа 8:0.0, 
Іке а 8аподїав ТВОЇ. невинним родича •. 

А ДовrОЖИ80ВИ прийшли 8НОВ ва паМJlТЬ переJt
смертні е:о.ова його бать ха і лють в його еерци обни-
31J1а са і став ва вего С;Х:ОДJIти дух lІилоееРДИJl. Він 
ві,цвав .еч ів шиї цара і схав1І.В: 

- Дарую то-бі zитв, ахе й ти не відбирай вже 
НУКО.У ZИ'l'В. ПО сї. веунув Довгожив .еч до ПОХJlИ 
j оба вови 8 царе. Брам:адатою QБНJlЛИ СJI і сrа!и 
з собою роа.ОВlIJI'1'И, не.ов ва вово народнвшиеь. 

8. 

В ров)[ові аабаг беваресьхві1; цар, Бра.адата, пі
аиати вее Зlихо, JlKOrO ~a3HaB Доltгоzвв врав іа своі.и 
ро~ича)[и череа йоrо давву Зlютість, та JlК то етахо СJI 
3 са,в. Довгоживо_, що він 8апанував над свої. гвї
ВОК. Довrоzив Р08повів Бра_адатї про все, що він 
перетерпів, а ак ,ціАшов .1.0 того, ях йоrо спами Bi~ 
rНЇBY схова, ахі сханав йо_упере,ц с.ертию його 
батько: .ке JtB8B СJl ані аа да!8КО авї 8а бlИ8ЬКО 
і 8най, що вороzпеч:у 8а3lагодаУі!'1" са не норо.нечею 
а .в!осер,цвехц, то.в;і ваи:итав йоrо цар Брахадата: 

- Скажв .енї, .іЙ сину Довгоавве, 8ке 811ачінп 
_ахаеш ти си. схова., щоб виив РУКОВОJ:ИТИ cs: В ааТI)? 

А Довгожив віJ(повів ЙО_У тах: - Те, що ев.ааа 
.еиї .іЙ бат,ІСО перед е.ертию: "не ГХJlJ(И .у.е д-а .. 
Jl8KO" - ввач:ить, не IОПУСТИ, щоб в тобі JlOBfO rліnа 
ворожпеча, а ",не Хиви ('4 дуже БХВ8ЬКО" - iJиачить 
не ровхо,ltИ еа в 1JОЗlовіио. D'оеnіmпо, не спробувавши 
.. arідпии Сl10собо. навернути його ва Зlїпwу AOPOP~. 



А 'fIt) .що СI'аав.іЙ батько, що "воро~печі не аа.в
ра!. еа ворожнечею, а;о:еии;о:осердиви", вначить, Щ~ 
ІВ карю ваиордував иоrо баты$a й кою :матір, а НЕ би 
ава то відобрав тобі ЖЦтв, to ее воро"нечі не вав
rоди.J[О би, ахе щеб вї вбі;О:ЬDiИ;О:О, 69 ті, ЩО пере
да .. і тобі, відобраllиби житє :мені, а ті, що передані 
:меНі, стахиб ;о:ише mу[сfl.ТИ нагоди, щоб відобрати ві,цтак. 
ЖИfв у вих. Таки:м роб.ои ворожнеча не ваИИРИ2Іаба M t 

тіхьки Вllогутнї:u:а6и та1\,. що ій небу'.1ІО би ЕЇНЦIJ;. 
А тепер, ак а но етав г;о:s:дїти над-то JJ,ішеко, р08же ... 
врroroчи 8;о:обу, а не дивив ся. й ва б.J[ивьке, бо не ро
аіАш!)в -ел: в тобоЮ, а повірив тобі,- ЩО .нвбу~еm 
бі.1l~mе відбира.ти ухюдий 'жит~, жоворожнечу ,побі.;. 
ДИХО .~ооордив. Ось і-виходить те,іЦО . скав,"в '_ій_ 
батько, Що "не в()рожliеч:~ю З&Jlагода:увть e~ ворож
нечу -. а ии:ПОсерДив.'''. Таку ;ЦY.KYJaB ї.Ні батько;, 
дерєп.ОІе РТJUO,жUїючи; що роаійпіов 'ІЩ Z '; . -ТОБQі) 
·П~(Щ~ШRо).не: епробувавшипере_іНИТИfDоіх ХУ_ОК ,. 
грїаиоrо оБИllаю ва ;u:о6рпЙ._ 

Як хзlопець Довг.ожив оказав се,' беварееько_у. 
цареви,- Враіахаті, То він ваДу.ав ея а ]:Іа ЙОГО рісии.
ц~x; 8ВИО;о:а ваЖJ(а С;О:Ь08а. І обізвав ев: Бра~адата 10,. 
терпєпвОr~. ххоПщr:.::. ~ Коротке. 'l'BOfl О:llОВО; .,іЙ ,еииу, 
ах8 а'ИС)JIOl'О. БУА~.r-lIі'НУТИ оа черрв 'Be~Iio :вів 'y~oro 
-роду Ж;1і.еьвOto :не, '8B.Ji., 

. ·3 ТОl'Ч :-Jаriуnере.lsи;о:а ен. 10 краю B.u;a,a. цар8" 
;п~"мт.. І не,6)'ЗІовzе 8а. його ·.ца,РJDваин бі:о:ыцe 
~.Щ' кар .иа ЗІ_АЇХ_ТО.У, що,' він- .• е \rЩIJ.Jв. aвf. 
.мав' :AUBJ,Co_ atI~J;У&еБЗІИ~ЕО, а веетапв, що воро •• е.,у 
.i;1l,a~AaYSTJt оа: ,U' вороаir:ечеJDuе_поt'ер,цив •• 

.. ~ 
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