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М атерияли, як і тепер виходять на сьвіт в отеїй книж цї і яких 
друга часть незабавки також  має в друку иоявити ся, зібрав я  в часї 
трьох своїх подорожай по Угорській Руси, відбутих в 1895— 1896 р. 
Перш у з тих подорожий відбув я в товаристві д. О. Роздольського, 
дві другі сам. В подорожах звадїв я  слідуючі руські села — хо
дячи пішо, а лишень при приїзді і від’їзд і всїдаючи на ж ел їзн и ц ю : 
1) 3 Лавочного через Волосянку дістав ся я  до першого угорсько- 
руського села Л я х ів ц я ; звідти через Старий і Новий Голятин, Май- 
даику, Сейми, Волове, Вучково, Долішню Бистру, Березово, Горін- 
чово, Ізу  прийшов до Густа, де всівши на желїзницю , через Кі- 
ральгазу , Батю, Мункач вернув до Лавочного. 2) Приїхавши з Л а 
вочного до Сольви, пустив ся я звідти на С.х.роішу, Дусино, К ерецке, 
Кушницю, Броньку, Довге, Задню, Л укову, Імстичово, Великий Ра- 
ковець до Севлюша, звідки через Батю-М ункач вернув назад до 
Лавочного. 3) 3 Сольви, приїхавши там желїзницию, пішов я до 
Стройни, звід їиж  назад через Сольву, Солочин, Плоске, Оленьову, 
Порошків, Турю -Реміти дістав ся до Ворочова. З Ворочова поїхав 
я желїзницию до Унґвару, щоби звидїти се місто, а відтак просто 
з нього удав ся до Великої Березни, звідки почав нову пішу до
рогу на Ублю, Кленову, Розтоки, Улич, Збуй, Новоселицю, С тару 
і Нову Стужнцю, Ставну, Луг, Гусну, Буковець, Сербовець, Горішню 
М алу Бистру, Верецке до Волівця. З Волівця вернув я  вж е ж елїз- 
ницею до Лавочного. Таким чином перейшов я  більш у просторонь 
зем лї в столици М арамороеькій, Берегській і Уш 'варській, а діткнув 
також  У їочанської і Зешплинської. Може бути, що в будучиости 
доведеть ся мені звидїти всї столиці, в котрих жнють Русини, хоть 
би навіть в малому числі, як  Абауй, Спілі і другі.

М атерияли зібрані в часі тих трьох подорожий, розділив я  на 
дві ч асти ; до першої прийшли лєґенди і новелі, до другої увійдуть 
казки, анеїдоти, байки і оиовіданя історичні. Тому, що друга часть 
материялів має невдовзі надрукувати ся, я  відложив до неї додаткові 
паралелі, покаж чик і словарець не уж иваних в нашій літературі 
виразів, отже і не знаних поза границями Угорської Руси.
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Я к видно з надрукованих текстів, на Угорській Руси панує 
величезна дпялектольоґічна ріжнородність. З них пробиває ся ту 
три головні диялєкти, котрих засаднича ріж ниця леж ить в перемінї 
староруського корінного о на другі самозвуки. В першім диялєктї 
перейшло тою  о в і; пр. піп, стіл, д іл ; в другім диялєктї перей
шло первістне о в самозвук і, котрий однакож не виговорює ся як  
наше і, але я к  німецьке іі або мадярське і і ; на означене того са- 
мозвуку приняв я  букву б ; тож  вирази попередні в сїй транскрип- 
ци ї виглядаю ть: ибп, стбл, дбл; в третім  диялєктї перейшло иер- 
вістне о в самозвук у ; тому попередні вирази виговорюють ся 
в н ьо м у : пуп, стул, дул. Се є головна ц їха диялектів. Надто має 
кождий диялєкт свої специяльні слова —  хоть що правда не мно
го — як і в других диялєктах не подибують с я ; має також  деякі сне- 
цияльні Форми. Всї три отсї диялєкти занимають собою значну 
проеторонь, бо всї східні столицї до Земплина, а й послїднього 
східну частину. Говорять отже ними: в М араморошн, Уґочи, Берегу, 
УпГу і Східнім Земплинї. Диялєкти сї розположені суть в слідую 
чий спосіб — о скілько я  до тепер міг пізнати: 1) Диялєкт з чис
тим і занимай північну полосу, що дотикає границь Галичини та 
Буковини. 2) Диялєкт з ч и с т и н  у дотикає до околиць заселених 
Румунами і М адярами, отже до великої Угорської н и з и н и ; занимав 
проте полудневу полосу. 3) Д иялєкт з незнаним у нас самозвѵком 
б лежить по середині м іж  першим і другим диялєктом. Докладних 
границь диялектів тих я не годен подати з тої простої причини, 
що я не був у всіх місцевостях, в котрих сї диялєкти істнують, 
а  спускати ся на вказівки усяких інтелїґентннх Угорських Русинів 
я і не міг і не хотів, уваж аю чи їх  за некомпетентних в подібній 
справі особливо при теперішнім знаню українсько-руської мови у них.

Крім сих трьох істнують ще — о скілько я  міг дізнати ся — 
на Угорській Руси отсї диялєкти: 1) Диялєкт, в котрім пер-
вістне о перейшло в тверде и, котре для ріж ницї з звичайною на
шою буквою и можнаби означувати буквою Ы ; говорють отже там : 
кынь, стыл, пьіп. Диялєкт сей істнуѳ в столица Сепешській. 2) Ди
ялєкт, в котрім первістне 0 заховало ся до тепер ; попередні ви
рази виговорюють отже в тім д и я л єк т ї: кОнь, стол, нОіі. Сим дия
лєктом мають говорити на Спіжу. Близшого не мож у нічого подати 
тепер про сї говори; що они однакож істнують, на те вказую ть 
деякі старі рукописи, які мені' попадали ся під руки і в яких м іс
цями виступали подібні диялектичні прикмети. Про перший з них 
сказав надто дещо Евм. Сабов в св о їй : „Русской Грамматикѣ 
и Ч итанкѣ" (ст. б —11). Велику проеторонь занимає вкінци диялєкт,



дуж е пословачений, але словацьким такой не можна його назвати, 
я к  се зробив той ж е Евм. Сабов в своїй „Христоматіи церковно- 
славянскихъ и У гро-русскихъ литературныхъ пам ятниковъ“ на ст. 
231. Приводить він там іменно одну новелю в згаданім днялектї, 
а в наголовку її паш е: „Н арѣчіе Земплипскнхъ словяковъ!" 3 ди- 
ялектом снм мав я нагоду літом сьогож 1897 р. добре познайомити 
ся, вправдї не в Земплинї, лишень в руських оселях полудневої 
Угорщини, але ті оселї вийшли власне з Земплина і Ш ар о ш а; муш у 
отж е з цїлою рішучостйю заявити, що він не є диялєктом словаць
ким, лиш руським, але пословачеиим1). Говорють ним Русини в за 
хідній части Земплина, Ш арош а, Абауй, Б ігар  — а  мабуть і дру
гих сусїдних комітатах західних, заселених Русинами — та  як  
я сказав вже, в руських оселях в Бачцї та Сримі. Диялект сей 
стане доступним нашим фільольоґам та ученим, коли оголошу ма- 
терияли записані мною в Бачцї в досить значнім числї. Т аке  бо- 
гаство говорів повинно звернути близшу увагу наших ф і л ь о л ь о ґ і в  

на Угорську Русь, та заохотити їх до робленя відповідних студий, 
розуміє ся там на місци.

В наслідок многоти говорів на невеликім відповідно етноґра- 
ф і ч н і м  просторі дїє. ся сс, що чистий говор, хоть котрий, можна 
подибати лиш в деяких селах, що леж уть в центрі говору і то від 
людий, що з свойого села рідко виходять де, рідко стикають ся 
з другими людьми. В противнім разі до говору одного залітаю ть 
п р и м ітки  другого. Хто не обізнаний з тою річию, думав би, що 
я не вірно записував, коли навіть від одного оповідача записав: 
імйа і ім ньа; ґиречкїш ьа і к 6 ф я , (сїдуха, K auferin); утьук і у ть ік ; 
і. з з їли і ззьіли ; виплатити, уддати і войти; спиравут і знай ут; пор- 
цьіа і ибрційа; вивір і румно; аби і оби ; аж  і ож ; розбуйники 
і розбойннки; устрбка і о сгр б к а ; цесьа і сисе; живануу і шандеріу. 
Тимчасом се звичайна річ на Угорській Руси, що дає ся пояснити 
сгираням говорів одних з другими.

Перейду тепер до таких ознак угорсько - руських говорів, 
яких в наших або зовсім не подибуєм о, або подибуємо лиш 
рідко і лишень в деяких околицях. Про самозвук б я вже гово
рив. — Про самозвук е треба се запримітити, що він майж е всюди 
переходить коли не в ч и с т и й , то бодай в дуж е близький звук и ; 
через те я віддавав його м айж е всюди звуком и, а полишив чистий 
звук е лишень там, де його зовсім виразно було чути. Акцентоване

*) Він повставав так, щ о Русини, стинаю чи ся з Словаками, п ри б и ран і від них 
слова, звороти  і т. д. а  не що Словаки прибирали те саме від Русинів.



е не підлягає подібній зміні, хоть не все. — В многих говорах, хоть не 
у  всїх, істнуе на Угорській Русп тверде и. Оно виговорює ся так  сильно, 
що тому, хто не чув подібного твердого звука, дуж е тяж ко нало
мити ся до його виговору. Часом переходить оно навіть в самозвуи 
О, пр. в о й т и , намість выйти, наше вийти ; возір намість вызір, наше 
вікно і т. д. В яких випадках оно виступає, того я не міг дослі
дити вповнї, тому і не зважив ся його писати, але заступив всюди 
знаком и, звертаю однакож на нього увагу. Д уж е виразно виступає 
тверде и по горлових г, к, х, а  надто в скороченім шестім падежи 
числа многого у іменників мужеського роду; пр. быкы і з быкы 
(нам. з бикам и); з горшкы (нам. з горш кам и ); гріхы, гускы, богы 
(ба навіть х ы ж а !) і т. д. У ж иваня того твердого и тому особливо 
тяж ко  усталити, що воно не все приходить там, де в старославян- 
ській мові стояло ы — хоть так  думав Л. Чопей в своїм „Русько- 
мадярськім  словарі" а за ним і згадуваний вже Ев. Сабов в своїй 
„Граматиці" та „Христоматиї" — а знов і не всюди там, де тепер 
пише ся ы в нашій так  званій етимольоґічній правописи. Надто 
в наслідок стираня сусїдних говорів чути раз тверде и там, де дру
гий раз не чути. ІЦоби отже його докладно прослідити, треба по
бути довший час на Угорській Руси. — Часто досить можна по
чути в виговорі Угорських Русинів останки самозвука ъ, хоть треба 
запримітити, що звук сей тепер на повнім вимертю і не задовго не 
лишить ся з нього сліду, як  то стало ся і в нас. Коли записував 
я казки від М. Ф отула в Стройнї і сказав йому, що Н. не був нині 
в церкві (а то було сьвято), то він відповів мені з здивованем: 
Н ьіт-и? (Себ то : Не був?) По тім „ньіт" було чути зовсім виразно 
коротенький звук и ; колиб його трошки оповідач був продовжив, 
було би вийшло з слова „ньіт" слово „ньі-ти". Т ак  само чув я і по 
пишних словах сей звук пр. дяк-и, так-и, дух-и ; найчастїйш еж
приходив він в дієсловах минулого часу, пр. буу-и, робиу-и, читау-и 
і т. д. — Щ о до звука ь, то він також  далеко частїйше уж иває ся 
на Угорській Руси, н іж  у  нас, бо навіть по таких звуках, як  ш, ч, 
Ж, дж, р ; пр. чьас, шьугай, дожьджь, царь; по перших чотирох 
звуках чути його особливо тоді' виразно, коли по нїм слідують са- 
мозвуки а або у ; коли по нїм слідує е, 0 або и то раз чути його, 
другий раз ні. З тої причини я писав його консеквентно перед а, у, 
а перед другими лишень спорадично. По р чути всюди ь, а наше 
тверде р незнане ніде на Угорській Руси. Що більш е: спорадично 
появлюе ся оно як  звук і і тоді намість двоскладового слова:
„царьство" дістаємо слово трискладове: царіство. — З в у к у , що ви
говорює ся напів у, панує по цілій Угорській Руси в повній силі.



Тому іцо звук сей знаний у  нас, не буду про нього ту більше, го
ворити. — Заміткою ще буквою в угорсько-руській азбуцї в знак 
„л “. Він виговорює ся но середині' м іж  нашим твердим л, а мягким 
ль. Виговору його Графічно представити не можна, а хто не ночує 
його на місци, той нїяк не зможе його ніколи вимовити. Тому, що 
він всюди уживав ся на Угорській Руси, противнож наше тверде л 
там не знане, тож я не заступав його другим знаком Графічним. 
М ягке ль угорсько-руське виговорює ся як  наше.

Записуючи свої матернялп, я тримав ся тої засади, щоби за 
писати всьо, слово в слово, а не пропустити нічого, „нїж е тієї 
к о м и " .  Вправдї не зискалн через те матернялп на красї і стали може 
за тяж к і пересічному осьвіченому чоловіковії до чнтаня, але за те 
задерж али свою ФІльольоГічну вартість; а про се й найбільше роз
ходило ся менї. У нас диялєктольоГія не тілько що не оброблена, 
але м айж е не тикан а: найж е отсї матернялп дадуть підставу до 
такого обробленя і то так що до ф о и о -  і морфольоґії як  і лексики. Ду
маю, що й зазначуваия наголосу не буде злишним особливож тому, що 
в многих разах наголос на Угорській Руси є иньший, як  у нас, на 
тім самім слові1). З оглядуж  на те, що диялєкти на Угорській Руси 
не були під впливом анї росийської, ан ї польської мови, а східні 
ж адної славянської навіть, то по моїй думцї отсї матерняли будуть 
також  добрим еуднєю в справі, чи яке  наше слово л ітературне до 
тепер підозріване яко чуже, є пашим старим словом, чи зайшлим 
до нас з сусїдних славянськпх мов.

Не мож у ту також  не сказати кількох слів про своїх опові
дачів. Найліпшим оповідачем, якого я здибав в часї веїх трьох по
дорожай по Угорській Руси, є безперечно Михайло Пустай в Збую. 
Він оповідав мені цілих шість днїв, від рана до вечера, а коли 
я  шестого дня, примушений обставинами, мусїв покинути Збуй і по
проїдати ся з ним, він заявив менї, що потрафив би ще пару днїв 
говорити... Очевидно, що се не м ала шкода, що я не міг з його 
пропозицій користатн. Другим по нїм оповідачем був в Стройиї Ми
хайло Ф отул. І від нього не удало ся мені, з незалежних від мене 
причин, записати всього того, що він знав, особливож прекрасних 
лєГенд. Про обидвох сих оповідачів залучую  нонизше оповідана, 
записані про них з їх ж е уст. М іж иньшими оповідачами визначу
вали ея красним стилем і многотою материялів Андрій Бряник 
в Голятннї, Пилип Опалепнк в Воронові і Микола ІГроць в Дусинї.

‘) Н а деяких словах можна чути подвійний наголос; я стара в ея його на
значувати.



Від них не лиш не записав я всього, що знали, але не міг навіть 
записати яких будь відомостпй про них самих. Иньші оповідачі були 
зовсім підрядні. Замічу ще, що к ілька оповідань записав я від 
дяко-учителя Р еп ая  і сьвящ енника о. Грибовського. Оповіданя ті 
м ож на від разу пізнати по примішцї церковних слів, які в них 
приходять.

І.
Мауйим тринадцать рбкуу, там валальську худббу нас, бууйим 

пастйрь. За  тйм-йм пак у  ґазди служйу у йиннбго і другого. У тбго 
ми найльіиши служйти було. Найперш е у  йиднбго ґазди йак йим 
служйу, заклйкали  леґінь! ньа, жёби йа пр,ийшоу з нйма на бал. 
Й а буу прихутчий1), а уни такой тутёшньі ушйткі. Йа са тбму ра- 
довау ж и ньа заклйкали, купйу йим йім ушйткім палинки леґіньум, 
шчбби са напйли, дьіукам вйна два льітри, жёби ньа прийалй межи 
сёби до порьйатку. Малом з нйме таньцовау : за мёйі грёші, за мой 
вйно і палинку, лем мало ньа ни забйлн. Й ак ньа улапили двайй, 
а  йа буу трётьій, йа упау на спут, а унй на йидну громаду ушйткі 
на верьх, хоты'ли ньа забйти. Дау Бог, би са темно було, то у вё- 
ч у р ; йіх са збігло де с сім до тёйі гром ади ; йа са сподом рацьки 
вйсунуу, схбпиу са, та утьук, та місто мёни другого мало ни 
забйли.

А раз уж е йакйим са уженйу, йинну вбсьінь ходйли за пор- 
ц!йоу, а йа ж аловау  заплатйти, жи кози туны', та ми мнбго треба 
продатй, шчо минь! нич ии зустани — на пуудиуйата золотууки — 
али за йинну козу ни буу хто датй три золотууки. Йа чкодовау 
нродатй три кбзн на подату, бом к а з а у : кузльата ми опстануть, 
молокб буде і на другий рук подату заплачу. Ирийшоу нотаруш 
сёквест продавати за норційу. Кричау, жи ту суть кёзи секвесто- 
ваньі. А йа мау скбри з дрйгнх куз на подь!. І прийшлб де с пйат- 
нацать хлбпуу, жидй і хлбпи. Повідать нота]>уш: Де суть кози ? 
Йа отповіу: Поздихали. У каш  скбро. Йа пушбу і вер межи ньі 
скбри, али ни с тих, шчо секвестбваньі. І унй пушлй гет. На дру
гий рук йа ни попрбдау кбзи дброго, лем ішчй вйзимовау і так 
кбзи поздихали. Мау йа йидну йалууку, жйдови продау і так по
дати нйатнацать златувок поклау. — А тотб лы'то тепёрь мбна 
систра прийшла добивати частку пбльа свбйу. Нам столйца по мбйуй 
жонь! задарьмо веде пбльа нрисудйла. Ми са бойалн, шчо хосну- 
йиме, жи од нас видбёруть, а Бох так дау, жи шчем веде дустау, 
два рас тюлько.

ł ) Зайда.



Ф ам ёльа мой а богата була, а отёць дужи худббний, шчо лем 
льуцьку марту пас. Дау Бох, шчо ми трой дьітйй опсталй. Б рат 
пристйу на доброй пбліі, шчо ни пудлий ґазда. Дау Бог і мины, 
шчо йа дуетау по свбйуй ж оны  дбброй пбли. І де ca систра виддала, 
сам Фундущ1) стууку стбйіть.

Зап. в ли п н и , 1896, від М ихаила  П уст ая, в Збую , Зем плин- 
сікої столиці.

2.
...Но, йа ж йву так, шчо за горазд ' ни знау. Ж и ву  ізза рук. 

Т а  киб сам жну ізза рук, най би було. Йи четверо дьітй у мёни. 
Ізза рук уплачьуу усьаку дань. Вадь кобй заробок усе буу, найби 
було й отб. Айбо ни йи заропку усе, а у зимі нйґда ни йи йогб туй, 
хіба тко свбйі волй м а й и ... айбо тбму ни йи біди. Зёмльі только 
ни мау, шчо ньіґди уйти с хйжи вон. Йиниум корбвицьу мау і на 
уту нлачьу три срібёрньі у льіто пасовбго. Но, киб лем отб, за 
отб уж е’м нн казау, айбо платй за боку по зологбму на кбждойи 
лы'то. Ай того ни дбста : вармётьщ ниу платй і ідй робй ш нитальньі! 
Типёрь продауйим й тоту корбвицьу, бо м усьіуим .. І за оту корб- 
ницьу купиуйим хльгба, бо ньі з утки... Типёрь сьа на другу і ни 
надьіу, бо ньі зашчо купйти і нн купльу! Ни мау мой ньаньо нич 
і йа ни м а у !... Ідё йарь, бдднки уже весна... Т а  миньі йиннб, йак 
йарь, так  зима, бо ньіґди йаровати. Истинна прауда. Только ми ни 
йиннб, лы'ншн, шчо типлб, та йи заробок: а у зимі ни заропку, ни- 
чбго ни йи, нн ньГшчого жйти. Чёрсз льіто только би чоловік за- 
робйу, шчо було би даґде на зйму перебути йакі тйж ньі — айбо 
прийде бсьінь, тай би й душу узьалй ш чоловіка!... Ушйтко бируть, 
квбй лем найшлй і ни звідауть, ож  йак йа буду з дьітьмй, іж  ж о- 
HÓy... І  на нидеи обід ни лйш ать ! І то ни хбчи слухати, шчо йа 
каж у, ож бойте сьа Ббга, шчо йа з дьітьмй учйньу ? Смійй сьа 
й слухати ни хбчи ! Ци миньі лехкб було корбву продавати типёрь? 
Читвёро дьітй, у зимі молока ни було, типёрь булй би сьа отелйла, 
айбо мусьіуим продати, бо дбужен бууим, та на хльіб. Лёдвом 
только оптьах, шчо куийуим кбблик киндирйцьі. Тай отб хоты'ли 
Узьатй, ай йа к а ж у : Ни дам, йа з дьітьмй з гблоду ни поумирау !... 
К й ж и : Заробйуись на паньськом, у ґрбуфа, дутки, шчось дрова 
р із а у ! — Заробйуим! ІІлачьу усе, кольком гбден, ай нираз им нн 
гбден. Бо йде вилйґдень, шчо обйх собі хоть паску купйу, тай на 
дьіти сорочинй ! — Нрийшбу бироу з нотарушом. Булб дві віка кин-

J) Город.



дирйцьі, o t ó  засеквестрували у  м ён щ .о ж  кидь ни дам до 14 ньньіу 
три срібёрних, то продадуть. Лшийуим буу собі на козу на й и нну; 
пйатку бууим лиш йу; тай прнйшбу нотаруш, тай узьау у ньа і кин- 
дирйцьу !... Такйй ту сьвіт, йак прауда йстинна.

Зап. в мартї, 1896, від М ихайла Фотула в Стройні, Бсрегської 
столиці.

Подававши паралелі' до материялів, уваж аю  відповідним на
вести також  ті ж ерела, з яких я  черпав ті паралелі безпосередно:

І. К азки зббравъ Игнатій зъ Никловпчь. Н акладом ъ Якова Савчинь- 
ского. Львбвъ. 1861. Ст 96. 8 °.

И. М алорусскія народныя преданія и разеказы . Сводъ Михаила 
Драгоманова. Изданіе Ю го-Заиаднаго О тдѣла И мператорскаго 
Русскаго ГеограФическаго Общества. К іевъ. 1876.

III. Труды ЭгнограФическо-статистической экспедиціи въ западно-
русскій край снаряженной императорскимъ русскимъ геогра- 
Фическимъ обществомъ. Ю го-западный отдѣлъ. М атеріали 
и изслѣдованія собранныя д. чл. П. П. Чубинскимъ. Толіъ вто- 
рый. ІІетербургъ. 1878.

IV . М атеріалы п о  э т н о г р а Ф І и  н о в о р о с с і й с к а г о  к р а я ,  с о б р а н н ы е  в ъ

елпсаветградскомъ и александрійскомъ уѣздахъ  херсонской 
губерній В. Н. Ястребовымъ. I. Суевѣрія u обряды. II. Легенды, 
сказки и разеказы . Одесса. 1894.

Y. ЭтнограФическіе М атеріалы собранные въ Черниговской и сосѣд- 
нихъ съ ней губерніяхъ. Б. Д. Гринченко. Черниговъ. Выпускъ
I. 1895. Выпускъ II. 1896.

VI. ѴуЬгапб baje a povesti narodni jinych vetvi slovansk^ch. Vydal
Kareł Jar. E rben. V Praze. 1869.

VII. K inder- nnd  H ausm archen  gesam m elt durch die Briider G rim m : 
Vollstandige Ausgabe. Leipzig. Три томи. (U niversal-Bibliothek, 
чч. 3 1 9 1 -3 1 9 6 , 3 4 4 6 -3 4 5 0 ) .

V III. Lud Ukraiński przez Antoniego Nowosielskiego. W ilno. 1857: 
T. I - I I .

IX . Народныя русскія сказки А. Н. Аѳанасьева. Т. І —IV. Мос
ква. 1880.

X. P rostonarodn ie  slovenske povesti. U sporiadal a vydava Раѵоі Dob-
Sinsky. SoSit І —VIII. T u r6. Sv. M artin. 1880.

XI. S tanisław  Ciszewski. Krakowiacy. M onografia etnograficzna. Т. I.
Kraków. 1894.



XII. Sicilianische M archen. Aus dem  V olksm und gesam m elt von L aura 
Gonzenbach. Leipzig. 1870.

XIII. Danische V olksm archen. N ach bisher ungedruckten  Quellen er- 
zah lt v. Svend Grundtvig. Clbersetzt v. W illibald Leo. Leipzig. 
1878 -  9. Т. I— II.

XIV. Lud N adrabski (od Gdowa po Bochnię). O braz etnograficzny 
skreślił Jan  Św iętek. Kraków. 1893.

XV. Твори СтеФана Руданського. Л ьвів. Т. І. 1895. Т . II. 1896. Т. 
I I I - IV. 1897.

XVI. ЕтноґраФІчний Збірник видає Н аукове Товариство імени Ш ев
ченка під редакциєю М. Груш евського. Львів. Т. І. 1895. Т .
II. 1896.

XVII. G riechisehe und  albanesische M archen. Gesam m elt, fibersezt und  
e rlau te rt von J. G. v. H ahn. Leipzig. 1864. Т. I  -  II.

XVIII. Ж итє і Слово. Вістник літератури, істориї і Фолькльору. Ви
дає Ольга Ф ранко. Львів. Р . 1 8 9 4 -1 8 9 5 . Т. І —IV.

X IX . W isła — Miesięcznik Geograficzno - etnograficzny. W arszaw a. 
P. 1 8 8 7 -1 8 9 6 . T. 1 - Х .

XX. K lechdy, starożytne podania i powieści ludowe zebrał i napisał 
K. W . W ójcicki. W arszaw a, 1876.

XXI. Bajki, Fraszki, Podania , Przysłow ia i Pieśni na R usi zebrał 
i w ydał X. Sadok Barącz. S. T . D. Z. K. Tarnopol. 1866.

XXII. Powieści i opow iadania ludow e z okolic Przasnysza zebrał S tan . 
Ghełchowski. W arszaw a. Część I, 1889. Część II. 1890. (Bibljo- 
teka „W isły", tom III і VI).

XXIII. Z powieści i pieśni Górali beskidow ych. Do druku przygotow ał 
R om an Zawiliński. W arszaw a. 1889. (B ibljoteka „W isły", tom  V).

XXIV. Gęsta R om anorum  von H erm ann Oesterley. Berlin. 1872.
XXV. T ausend  und eine Nacht. A rabische Erzahlungen. N eueste, voll- 

standigste, correcte und billigste T aschen - A usgabe. W ien. 1854. 
Т. І - Ѵ І .

XXVI. Памятки україн сько-руської мови і літератури, видає ко- 
місия археографічна Н аук. Тов. ім. Ш евченка. Т. І. АпокрІФи 
старозавітні, зібрані з рукописів українсько-руських. Зібрав, 
упорядкував і пояснив др. Іван Ф ранко. Львів. 1896.

XX V II. Лѣтописи русской литературы  и древности издаваемыя Ни- 
колаемъ Тихонравовымъ. Томъ IV. Москва. 1862.

XXVIII. Das Volksbuch ѵоп Till Eulenspiegel. N ach der a ltesten  A us
gabe von 1519 erneuert, m it Einleitung u. A nm erk. versehen von 
Karl Pannier. Pli. R eclam ’s Universal-Bibliothek N. 1687— 1688.

XXIX. Schim pf und  E rnst von B ruder Iohannes Pauli. A usgew ahlt
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u. sprachlich  erneuert von H. A. Junghaus. P h . R eclam ’s Uni- 
versal-B ibliothek N. 945—946.

X X X . Памятники старинной русской литературы, издаваемые гра- 
ф о м ъ  Грпгоріемъ К уш елевы мъ-Безбородко. Выиускъ третій. 
Ложныя и отреченныя книги русской старины собранный А. 
И. Пыпинымъ. С. Иетербургъ. 1862.

XXXI. Записки о Ю жной Руси. И здалъ П. К улиш ъ. Томъ I—II. 
С. П етербургъ. 1 8 5 6 —7.

XXXII. Lud, organ tow arzystw a ludoznaw czego we Lwowie, pod re- 
dakcyą d ra  Antoniego Kaliny. Т. І— II. Р ік  1895— 1896.

Х Х Х ЇІЇ. Народныя ю ж норусскія сказки. И здалъ И. Рудченко. К іевъ. 
1869— 70. Т. І —II.

X X X IV . АпокриФическія сказан ія  о новозавѣтныхъ лицахъ и собы- 
тіяхъ  по рукописямъ Соловецкой библіотеки. И. Я. ПорФИ- 
рьева. [Сборникъ отдѣленія русскаго язы ка и словесности 
императорской Академій наукъ. Томъ LII, N. I. Санктпетер- 
бургъ . 1890].

XXXV. Ludw ig A urbacher, E in Volksbiichlein. H erausgeg. von Jos 
Sarreiter. P b . R eclam s U niversal-B ibliothek І. ч . : 1161—1162.
II. ч. 1291— 1292.

XXXVI. Lettiscbe M archen. N acherzahlt v. V ictor von A ndrejanoff. P h . 
R eclam s Uniyersal-Bibliothek. 4 .  3518.

XXXVII. Памятники отреченной русской литературы  собраны и из
даны Н иколаемъ Тихонравовымъ. (П рплож еніе къ  сочинеиію: 
Отреченныя книги древной Россіи) Т . I. С анктпетербургъ. 
Т. И. Москва. 1863.

XXXVIII. Die deutschen V olksbiicher fur Jung  und  Alt w ieder erzahlt 
von Gustav Schw ab. P h . R eclam s U niversal. Bibliothek. Т. I. 
4 . 1424. Т. II. 4 . 1447. Т. III. 4 .  1464. Т. IV . 4 .  1484. Т . V .
4 .  1498. Т. VI. 4 . 1503. Т . VII. 4 .  1515. Т. V III. 4 .  1526.

XXXIX. Sagen und  M archen der Siidslaven. Zum  grossen Teil aus 
ungedruckten  Quellen von dr. F riedrich  S. Kraus. Leipzig. 
1 8 8 3 -1 8 8 4 . T. I -  II.

XL. N drodnl bachorky a povesti od Bożeny Nemcove. P4te illustrovane 
yydani. V Praze, 1 8 8 6 -1 8 8 7 . Dii I - I I .

XLI. АпокриФическія сказан ія  о ветхозавѣтныхъ лицахъ и собы- 
т іяхъ  по рукописямъ Соловецкой библіотеки И. Я. ПорФИ- 
рьева. [Сборникъ отдѣленія русскаго язы ка и словесности им
ператорской академій наукъ. Томъ X V II. N. I. Санктпетер
бургъ. 1877].



ХІЛІ. Сказки, пословицы и т. п. записанный въ Екатеринославской 
и Х арьковской губ. И. И. М анжурою. [Второй вы пускъ II. тома 
Сборника Х арьковскаго Историко Филологическаго Общества]. 
Х арьковъ. 1890.

В часї друку отсих м атериялів , увзгляднив я ще отсї збір
ники, з котрих паралелі будуть однакож  подані по більшій части
вж е в другому том ови:
Х ІЛ ІІ. И зъ  нсторіи литературнаго общенія востока и запада. Сла- 

вяпскія сказан ія  о Соломонѣ н Китоврасѣ и западныя легенды 
о МорольФѣ и Мерлинѣ. А. Веселовскаго. СІІетербургъ. 1872.

XLIV. АпокриФическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и собы- 
тіяхъ . Изслѣдованіе И. ПорФирьева. Казань. 1872.

XLV. W alachische M aerchen herausgegeben von Art. und  A lbert Schott. 
Mit einer E inleitung iiber das Volk der W alachen  und  einem  A n- 
hang  zur E rklarung der M ahrchen. S tu ttg a rt und  Tiibin- 
gen. 1845.

X LVI. Српске народне приповщ етке, n o H a j e H i n e  крагке  и шаливе, 
скупно В ук Врчевич. Н а свщет издало „Српско учено друш- 
тво“. У државно] штампарщи у  Биограду. 1868.

ХЬУІІ. Српске народне приновщ'етке и загонетке. Скупно их и на 
CBiijeT издао Вук С т є ф . К арадж ич. (Д рж авно изданье). Б и о
град. 1897.

ХЬУІІІ. T uti-N am eh. Das Papagaienbuch . Eine Sam m lung orientali- 
scher Erzahlungen. N ach der turkischen B earbeitung zum ersten 
m ałe flbersetzt von Georg Rosen. Leipzig. 1858.

X LIX. М атеріалы для изученія быта и язы ка русскаго населенія 
сѣноро-западнаго края. Собранные и приведенные въ порядокъ
11. В. Ш ейномъ. Томъ II. Санктиетербургъ. 1893.

L. Смоленскій этнограФичеекій сборникъ. Составилъ В. Н. Добро- 
вольскій. Ч асть I. С. ІІетербургъ. 1891. [Записки император- 
скаго русскаго геограФическаго Общества по отдѣленію этно- 
графіи. Т. XX].

LI. И. А. Х удякова. Велнкорусскія сказки. Вы пускъ 3. С. ІІетер- 
бургъ. 1862.

LII. Е. Р . Романовъ. Бѣлорусскій Сборникъ. Витебгкъ. Вын. III. 
1887. Выи. ІУ  і V. 1891.

LIII. Христоматія церковно-славянскихъ u угро-русскихъ литера- 
туриы хъ памятниковъ съ ирибавленіемъ угро-русскнхъ на- 
родныхъ сказокъ на подлииныхъ нарѣчіяхъ — составилъ Ев- 
меній Сабовъ. Въ Унгварѣ. 1893.



L1V. В. А. Клоустон. Н ародні казки  та вигадки, йіх вандрівки та 
переміни. П ереложив А. Кримський. Львів. 1896.

LV. Рицарь и смерть. К олом ия. 1894. Второе изданіе.
LVI. И. Онишкевича Р уска библіотека. Томъ ІІІ-ій  выданый „Акад. 

Б ратством ъ". У Львовѣ, 1884.

Многих збірників, мимо моїх старань, не міг я у Львові д і
стати ; том уж  за всякий причинок, за всяку вказівку, що відносила 
би ся до паралель, буду кож дому незвичайно вдячний.

Випускаючи отсю свою кн и ж ку  в сьвіт, складаю  ще щиру по
дяку всїм тим особам, що чим будь спомогли мене в часі моїх по
дорожай, особливож о. Ю р. Ж атковичови в Стройнї, о. Ем. Еґре- 
шію в Голятинї, о. Ол. М игракови в Ворочові, о. М атяцкови в Ду- 
синї, о. Мустяновичови в Кушници, о. Грпбовському в Заднї і п. 
Репайови в Убли. Дякую  також  дрови Іванови Ф ранкови так  за  те, 
що до деяких нумерів подавав паралелі, зазначені буквами І. Ф . 
я к  і за те, що дозволив менї користувати ся своїми численними 
збірниками етноїраФІчними. Н ареш ті висказую своє баж ане, щоби 
отся книж ка попавши в руки Угорських Русинів в 100 - л і т н и й  

ювилей відродженя нашої літератури, дала початок до відродж еня 
л ітератури в народній мові і на Угорській Руси. Се й буде най
більше щаете для мене, яке  коли могло би мене подибати!

У Львові, 7. падолиста, 1897.

оВол-оа- ымы/р сГі-гапгюіс.
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1. Про початок сьвіта і перших людий.

Перший день Бох шчо сотворйу? Нёбо Бох сотворйу. Другий день 
Рох сотвориу сбнце і зьвіздй. Третий день Бох сотвориу місьаць і укра- 
сйу нёбо сбиьцьом і місьацьом і зьвіздами. Четвертий день Бог вёмльу 
сотвориу. Йак Бог зёмльу сотворйу?

Загнау Бог дийавола на прийспонне: Іди, кажи, і зимльі уппсп во 
імйа ббжийи.

Дийавол ци послухау Бога? Н ьіт: і во імйа, кажи, мойи биру 
зёмльу! — Ди уиьіс дийавол зёмльу іс прпйспошіього ? Ньіт. — Іди, 
сатано, і униси во імйа божийи! — І дийавол уиьіс зимльі только ва 
иохтами: Іди, кажи, во імйа божийи, йа тобі казау! І кажи му Б о : Бо 
імньа Отца і сина і сьатаго Духа. Амінь! І  ут того креста дийавол 
росйиау сьа. Тодй Бог утвердйу уселённуйу, йажи ни подвижйт сьа ■— 
кажи у руськом письмі.

І  ннесь суть такі учённики вилйкі, шчо кажуть, ош сьвіт сьа обер
тать. Айно, обертать йім сьа у голові; бо Бог утвердйу уселеипуйу, 
йажи ни подвйжнт сьа. То Бо каж и!

І дийаволи імйли у аду ревати. За шчо онй імйли ревати ? За отб3 
бо Бог йіх укрйу кбжоу, так йак би задеиьчіу гордоу. І так імиу ревати 
Дийавол, шчо каміпь імйу ростй. І  тот камінь бууби рос до нёба, ай Бох 
тот камінь закльау. Но, дау Бо вёмльу, сушу.

Пйатий день Бог розлучйу воду ут суші. Шостий день дау чоло
віка Бог. Сёмий день Бо усьатйу, нидьільу, сам собоу. І чоловіка дау 
Вог із глйпи, першого Адама на-світьі. І  дау у нього душу, дихнуу 
У нього дух свой і Адам ожиу на рбсказ па божий. — Паку Бог А да
мовії одёжу дау? Дау му одёжу кожану. Йака то кожана одёжа на Адамі
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була? Сьака йак на ньіхтах на пальцьох, та на ногах; то на знак нам 
опстало.

Адам ци буу сам у рай? Ньіт. Бог Адамови сотворйу жону Ййву. 
Йак сотворйу Бог жону Адамови? Спльачому Адамови Бог уньау льівп 
ребро і : Ти будеш дружина Адамови, товариш. І  множать сьа і з вас 
народи — Бох казау Адамови й Йиві — і россійуть сьа з вас. Но, йак 
Бох поставну Адама і Ййву у рай ? Шчо йіх Бог заказау, Адама і Ййву, 
у раий? Заказау уд них чотйри дерева, обй ни кйвали: ІІосрёдъі райа 
тотй дерева чотйри стойать. Із усых овоцоу мож вам йісти, а с тих 
чотирьйох дереу обйсте нп кйвали. Ци послухали они божий росказ, Адам 
і Ййва? Ньіт. Тко Адама і Ййву у райй звіу? Дийавол ізвіу і Ййву 
і Адама. Дийавол гадом ниривер сьа і ульіз на дерево,, урвау йпнио 
йаблоко, укусйу сам : На, Ййво, укусй іс сього йаблика; така будеш 
розумна, йак Бо і так будеш ушйтко знати!

Ййва узьала, укусила с того йаблика і дужи йіу нб смак упало 
ото. йаблико і зогпала Адама: Адами, Адами! Устань, укуси іс сього 
йаблика, лем йакойи добройи! Адам узьау і заспаний укусйу йаблика. 
Ци зьіу Адам йаблико ? Бог на Адама загойкау: Согрішпу йись Адами!
І нараз Адамови йаблико опстало у гортаньцьі. Но й за ото типерь кож- 
дому чоловіку йи йаблико на гортаньцьі.

Тко иайшоу Адамову голову по Нойовом потопі? Найшли вочарі. 
І  йак найшлй вочарі Адамову голову? Упау дошчь дужи вилйкий на ньі, 
туча, шчо ни знали де сьа ды'ти. І  сховали сьа до хаші з воцьами 
і найшлй оту кбстку Адамову у хаши і там сьа стулили перет тим 
дождлсьом пот тоту коетку. І  йак онй знали, шчо то Адамова голова? 
ІІрийшлй домб і почьалй сьа на них чьудовати льуди, шчо они такі сухі 
і такйй дожджь падау. І  почьалй йіх звідати, де они були. Онй сказати: 
Ми найшлй йинну кбстку, та там ми сьа стулйли перед дож.тжьом. — 
І панй уйшли позирати оту кбстку. І ланй йньчак би ии знали, кидь би 
були пи найшлй у старйх пйсьмах, шчо Адамова голова. І  так онй йаку 
би учиийти пробожнину на памньать Адамови? І позат того онй собі 
думали на памньать, бо то наш пьаньо ушйтких буу Адам. Даупо ни 
було так цирквбу, йак типёрь, ани попбу ни було. Но, й пустили пйсьма 
но-сьвіту панй там на Адамову голову нести і метати, лем тко шчо майп. 
Но і там наметали нашіт такий виликйй, шчо гора сьа учнпйла. І  тота 
гора у Русалймі. Йак тоту гору назвали? Тоту гору назвали Голгофта. 
І тота гора опстала сьата. І  прошчо тота гора опстала сьата? За ото, 
бо Христос хрест свой уньіс на оту гору і там па хреетьі умер.

Колй сьа Адам крестйу? Тко ни знайи? Адам сьа покрестйу тодй, 
колй Христос на хрёсьтьі умер, колй войін прийшоу і пробйу кбпійоу



лы'вопп ребро Хрпетови і Хрйстовп потикла кроу і вода. Тодй сьа Адам 
охрестну Христовоу кроульоу і тодп душі засыіівали у А д у : Иако 
з нами Бог.

Зап. в марнії 1896 від М ихайла  Фотула в Стройнї, Верегськог 
столиці.

Паралелі: Ястребова., М атеріали но этнограФІи нов. кр. ст. 119 
1^1. — Драгоманов: Малорусскія нар. пред. и разсказы, ст. 15, ч 41. 
Тамже: ст 89, ч. 1. — Чубинсышй : Труды І, ст. 141 — 114 і 145 — 
146. — Драгоманов: Малор. нар. пред. и разсказы: ст. 91— 92, ч 3. 
Там ж е: ст. 429 —434. — Б у сл аев ъ , Историч Очерки, I, ст. 438 
1 даль. —- Афанаоьовг, Поэтпч. возрѣпія Олавяпъ на природу, т. II, 
ст. 459 і даль. — Обштч. Трудъ (но болгарська), 1868, т. II, ст. 
73—78. — Пыпыігь, Истор. слав, литер. 71. — Српске ІІар. Принов. 
Караджича, 114 і пісню „Цар ДуюпЩи і Крститель Іованъ" і увага, 
Оирске нар. ujecMe Караджича, II , 81—85. — Чубинський, Труды II , 
ст. 359 -  860: Про сатанаїла —  К. J. E rben, Vybr. baj. a pov. nar. 
ст. 1—3 : Stvoreni zemć. S tvoreni sveta. Buh a cert. ст. 5, ч. 5 і 6 . 
S tyofeni сіоѵека. — Твори Степана Руданського, т. II, ст. 93— 126: 
Початок сьвіта, ст. 2 3 2 -  240, Земля, Чоловік, Жінка. — Nowosielski, Lud 
Ukraiński, т. II, ст. 2 —3. —  Ж иге і Слово, т. I, ст. 144— 146. Т. II, 
ст. 216 — 222. — W isia, т. IV : Cztery podan ia  о stw orzeniu ziemi,
ст. 387 - 3 « 9 .  — В . Г.

2. Борба св. Михаила з Люцифером.

Коли Господь небесний сотвориу свойі йагнили: перший раз ознай- 
мйу па небі старшого пат старшого. Луціфер сьвітлоносий (по пись
менному сьа писау) сильвйй буу над усьі йагнили: а мау він шість крил, 
буу шестокрйлий.

I кажи Богу небесному: шчо годин бгіти вйсший від Бога. I півнесе 
свій престол вйже від божого. І кажи сьвйатйй Михайіл: Господи, Лу- 
Діфер сьвітлоносий вйшшѳ свій престол тнны'с від вашого.

І кажи сам Господь Бог: Іди, Михайіли сьвйатйй, та нобідй го.
На, Господи, ни годин, бо вій сильний май від леви.
Ідй Михайіли і імй іиго црестол лише за йидну лабу.
І  припшоу Михайіл, і дау Господь свойі сйли безплодньі і упау

іс престолом Луціфер близь коло морьйа і иобіджеиий стау чорний, йак
другі чорти пикйльньі.

І кажи сьвйатйй Михайіл: Господи, йакі рйш красньі поны'с.
І кажи сам Господь Б о г : Іди, Михайіли, за тйми рйзами і вйнисиш 

йіх назад (із земльі, йак упау иа земльу Луціфер).



I  приходит Михайіл иа земльу і стани коло Луціфера сьвітлоносого.
І  кажи Луціфер сьвітлоноспи Михайілови:

Шчо йа такий побіджений стау Михайіли? тай ми собі такі пай- 
таші були!

І кажи сьвйатйй М ихайіл: Іди, Лудіфѳри, у Чорнойи море і там 
сьа умййиш і не будеш лобіджений, такий чорний.

І  хочи Луціфер скочити у море у золотих, красних ризах.
Михайіл сьвйатйй кажи: Звирж ризи, бо иобідиш (покальаииш)

у воды'. Він звер, а Михайіл сьвйатйй ухоииу і ионьіс на небеса горі.
І  вййшоу Луціфер іс Чораого морьйа і подйвиу, но риз не йи.

І  стау Адом пекольним і пустит сьа за Михайілом летьіти. І доганьат
Михайіла під облаками: с пйска йому поломінь шаркат. Кажи сьвйатйй 
Михайіл: Господи, погибау! Господь кажи Михайілу:

Михайли сьвйатйй, на правім боцьі меч майиш і рубай го. И Ми
хайіл вйхопиу свой меч, утьау Луціфира і віттьау три крйла му. І  упау
Луціфер на земльу і улроломйв сьа во глубину глубоку, у пекло вічнойи.

І  казау Луціфер Господу Богу: Господи, йа йагпильів ии майу.
А Бог дау йому прут йиднольіток і сказау:

Ударь по Чорному морьйу; кілько брйзие цьаток віт того прута, 
тілько будеш мати йагнельіу.

Ай бо він божу прауду і тогди ни послухау, ай биу 10 рас тим 
прутом по морьйу і кілько віт того ирута цьаток брйзнуло, тілько мау 
йагпильіу. Тогдй сказау: Йа годин бути так йако Бог сьвйатйй.

І кажи му сьвйатйй Михайіл: Та тко тьа, Луціфери, сотворйу ?
Та тибе, Луціфери, Бог сотворйу і недостойіи йись бути старший від 
Бога.

Али Господь Бог побідйу го свойіми сйлами небесними, сьвйатйми. 
І  упау Луціфер во глубпву вилйку до пекла, а ного йагнили за ним
падали за 40 нньіу і за 40 ночий так, йак дошч паде иа земльу, во
віки вікоу, амінь.

Зап. в ли п н і 1895, від Андрія Пряника, в Голят инї, Марамо- 
роської столиці.

Паралелі: К. J. E rben, Vybr. baj. a pov. nar., ст. 3 —4. Boj 
archandela  s d ’ablem . — Chełchowski, Pow ieści i opow iadania ludow e 
z okolic Przaszysza, ч. II , ст. 139^— 141: O Lucyperze. — Про сотворене 
сьвіта, про Оатанаїла, про рай, диви: Др. Іван Фрапко, Апокріфи Ста
розавітні, ст. 7 -  18 і 325—330 (Памятки українсько-руської мови і л і
тератури, т. І, 1896. — В . Г.



3. Про Нойа.
Світ дауио буу дужи прокльатий, спрокльатьіу; і у Бога шібесного 

ни вірували, шчо йи на небі і болваном сьа кланьали і то за Бога по
читали собі. I  ни було межи народом розлуки, лем так ходили, гн марга: 
брат систру брау і паскунньі дьіла творили і Бо сьа за ото гньівау; 
сьатиу би сьа! Чикау у них Бо покайанійа за шість сто тйсьачіу рокбу. 
Но, шчо Бо зробііу з ними? Бог Нойиви росказау уже иравити коучег:
Нойи! прау коучег, бо буде потопа.

Ной коучег ісправиу. Ііо чим Ной коучег правиу? Дауио ни було 
фейси, аии зельіза ни було. Найшоу собі Ной таку плиту іс камени 
1 там дерево рубау Ной нлйтоу тоу. Ходить чорт ід Нбйови і звідать 
Н ойа: Шчо ти, Нойи, тото правиш ?

Но Ной йому ии хочи казати. Но, вон ходить ід Нойовбу жоиьі. 
Lor заирітйу у Нойа, обй нйкому пи казау, шчо буди. Айбо чорт 
ізладйу напой, палинку, Нойови — доти налинки ийгде ни було, ийтко 
и ии знау за ньу. —  Кажи чорт жоиьі: На сесь напой, тоту иалиику; 
— Бо она звідала чорта, ош шчо тото за наиой? А вій новіу: иалпика. 
Поза чого она палинка сьа зве ? Бо мнньі йи, кажи, мньа: К а ; а други 
тото, ош палйть сьа, па ’гнй варйть сьа. — Но, йак нрїшдп Ной, обйсь 
йому дала сесь напой, обй пиу, бо дужи фараллований й и !

І  Ной прийшоу у впчері домо_і уна йому дала оту палинку ийти. 
Дужи Нойови у смак упала тотіі палинка, па здороульа. Но за шчо чорт
тоту палинку владйу Нойови? За ото, бо чоловік коли іійаиий, та хоть
шчо повісьть. І тодіі Нон повіу жоиьі собі, пйавий. Но, шчо ти, Н о й и , 

правиш ото? Звідать жона му.
Нраульу коучег.
Но і Ной тодй согрішйу, бо повіу жоиьі собі. Н ой пбшоу правити 

коучег другий день і шчо доти уже буу справну, то чорти ушйтко роз
несли. І  Ной імйу плакати дужи. І уже увпдьіу Ной, ош согрішйу і кажи 
Н ой: Господи! шчо мины чинйти типерь ?

І  нрийшоу д ньому ангіл: Шчо ти, Нойи плачиш ?
Плачьу, Господи, бо согрішйуим.
Нойи! Тибе Бо буу заказау, обй ти ии казау нйкому. На шчо ти 

пиу тоту палинку Нойи? Тибе чорт ізвіу, Нойи, і твоу жону. Но, ци 
анайиш ти, Нойи, десь перше дерево сьтьау?

Знау.
Но, йди бий там у-того иньа першого плйтоу тоу, шчо рубаш. 

Чорти тьа будуть звідати, шчо ти бйиш у иньа нлйтоу?
Ти кажй: Дотй буду бйти, доки ми не знесете коучег у рокаш!



І чорти знесли коучег і Ной коучег доправиу. І  узьау у коучег 
по парі із ушйткого диханійа. Узьау із льудй по парі на насьіньа, узьау 
іс худоби, узьау із звірки, із усьакойі птііцьі. Бог му росказау так. 
І  шчо сьа стало ? Бо дау дошчь: за сорок нньіу, за сорок нбчпй непре
станно падау дошчь. І  вилика сьа потопа учинйла дужи. І коучег так 
ходйу на воды, йак гайііу. Но шчо Ной учипйу, йак увідьіу, потова 
стала і коучег стау на місто, на гору? Уже ІІой вйдить, ож уже витко 
земльу помалу; но й пушчьауби він вон ушйтко с коучега, айбо вйдить, 
ож води суть тчи усьади. Загпау Ной ворона, обй му приньіе ворон 
квіт із зимльі. Айбо ворон ни приньіе, ай опстау сьа там на землй; наншоу 
ворон потоплепникоу і стау ото йісти. Ной закльау ворона. Упустиу Ной 
голуба іс коучег, обй му з зимльі приньіе квіти красны, ци суть уже 
Дііґде. Голуп приньіе у писку квіти красны Нопови і Ной сьа твердо 
зрадувау і упустиу от$ птйцьу ушйтку іс коучега і Ной на тбу горі 
найшоу вино і пбшоу вино кутати, и,и добройи оно. I Ной сьа уииу 
вином і так сьа упиу, шчо дужи нидобрі сьа мау. I уйшоу син май мен
ший і увідьіу вотцьа собі. Ото буу Хам і ймиу сьа емійати і на- 
сьміваги на вотцьу собц I прийшоу домо і повіу другим свойім двум 
братьім: Ідьігь, увйтьте лем йакйй ньаньо! Ньаиьо такйй, кажи, йак 
свиньа пйаний! Но і отії два брати пошли му і увидьіли вотцьа собі 
і красно собі вотцьа оптерли і пи смійали сьа на вотцьу на свойім і при
несли домо на руках вотцьа свого. Но, і йак сьа Ной прбспау і прокльау 
Хама. Но ти, кажи, ирокльатий Хами і закльатйй. Іс твого иіемйа ни 
буде йнше нич, лем цйгани.

І тих двох спнбу благословйу Ной: Із вас буде п.іемйа дорогойи 
і перші льуде на-сьвітьі, Руснаки і панй. І  йа вас благослоульу і Бо 
най вас благословйть!

Палинцьі йи шчи болыни мньа. Горіука зве сьа за ото, бо тот Ка 
ізгоріу у ньіу. Датко кажи оковгітка. Поза чого зве сьа оковйтка? Поза 
того, бо варйть сьа у жельізньбм гонцй.

Записано в маргпї, 1800 , від М ихайла  Фотцла в Стройнг, 77с- 
регсіїког столиці.

Паралєлї: Драгоманов, Малор нар. пред. и разек. ст. 17, ч. 46, 
Водка. — Чубннський: Труды, І 109. — Драгоманов, Малор. нар 
пред. и разек., ст. 94—96, ч. 6 і 7. — Чубннський, Труды, І, ст. 211, 
Єдинорожецг. — К. J. E rben, Vybr. baj. a pov. nar. ст 6 : Potopa 
svćta. — Твори Степана Руданьского, т. II, ст. 127— 140: Велетні, 
ст. 2 4 3 —254 : Потоп. — Др. Іван Франко, АпокріФи старозавітні, ст.



65 73 (Памятки українсько-руської мови і літератури, т. І, 1896). —
И. Я. ІІорФирьевъ, АіюкриФпческія сказанія о в. тхозавѣтныхъ лицахъ 
и ообытіяхъ но рукон. Соловецкой библіотеки. С. Петербугъ, 1877, 
ст. 107— 108. — Палея Толковая, Москва, 1892, ст. 100— 104. — 
Тихонравовъ, Памятники отреченной русской литературы. Т. II, ст. 
213—281. — Пьпшвъ, Памятники стар, русской литературы. Т. III , 
ст. 9 — 10 — В . Г.

4. Лот і його жінка.

Ходйу Христос nó-вимли с Питром. Прийшли у йиден варош і тот 
йарош ісходїіли цьілйй день іс свіікоу гльадайучи чоловіка у день. 
Найшлй йиднбго лем чоловіка у вароши Содомі і Гбморі, Лота і жону, 
божого, ^вшги того чоловіка ж жонбу вон з вароша і тоті вароші два 
заломйли сьа. І там у том вароши дужи тиск буу і йойк. І Лотова жона 
жалувала за нобратимбвами, за свбйіми льубасами, і она сьа поопзирала 
Почат себи на отй вароші і она тодй там нараз опсіала сьа стбуиом 
сольанйм. У ночй звірка ізлйжи того стбупа сольанбго, а раиьіцко урости 
упйать стоуи такйй. І тот там стоуп буде до скончанійа віка, бо Христос 
закльау.

Записано в мартї, 1896 , від М ихаила  Фотула, в Строй//і, Пе
рмської столиці.

Цікаве тут вплетене грецького мотіпу про Діоґенопу лїхтарню 
в біблійне оповідане про Лота І. Фр. ■

5. Про Содому і Помору.

Йидён леґінь ви хотьіу са женити, лем таку жону хотьіу узьаїй, 
шчо таку натуру майи, пак і вуй сам. Ни женйу са за много рбкуу. 
У много рбкуу пришибу д ньому Б ох : Чому ти са ип жениш, а ти такйй 
Добрий чоловік?

Бо са бойу такбйі жонй, шчо натури пудлбйі.
Дам ти ангила, бби тьа ноньус до другого крайу, бо там буде 

инесь вееельа йиднбйі вішчойі, шчо таку натуру майи, йак і ви.
Прийшлії там; прииьус го аигил, колй йшли до прйсьаги. Отновіла 

молода тому леї'іпьбви, с котрим йшла до прйсьаги: Ти пе муй, а йа ип 
твбйа. Мойого ґазду типерь ангел нрпньус і с тим йду ирисьагати, с тим 
буду бувати.



ІІрогньівау ca отець і мати, жи зробила дьіука ганьбу, одогнали 
йий гет. На росказ божий полудиу йіх ангил на йидпу гору, де було 
шумной місто. Ту найшли шумной поле: Ту будеш бувати. Збудуй са ту. 
Найперше ту буде валал, повіу йому ангил, і варош — буде са нази
вати Содома — у много рокуу, йак са росплодить по тобі великий по
томок.

Йак були три сто рокуу на тум містьі, зробйу са йиден варош. 
Йакбй йому красной мньа дати ? Казали родичі: Сказау наш дьідо, жи 
то буди Содома. Дужи почалй варош величати, велйкі доми будувати 
і красяьі. Сотворило са межи нйма много гамішних льудйй, невірпикуу, 
шчо пи хотьі.ти, жебй другий жиу, лем унй самі, поґаии. Ходйли до них 
льуди із боку того вароша до вароша на заробок, худббиьі; поґани са 
вид вих бридйли і опсудйли такой право, жёби тот народ ии пустити, 
котрйй до йіх вароша ходить робйти, бо вуй лем ту прийде з вароша
гроші забрати, зерно і муку і шатьа з ббуду, жёби буу варош худоб-
ньішший. Міжи нйма були трійй мудрі ноіапи. Учули тото і радовали са
тому прівови . Йиден велйкі доми мау і много нбльа. Ушйткой иродау за
гроші, бо са варош забудуйи, жеби там нйхто ни йш оу; йак вун буде 
много гроший мати, так вун буде царьйом. Другий также мудрий спродау 
ушйткой свой маййток, оддау от себи ушиткі гроші, накупйу много зёрна. 
Ни буди йти до вароша нич, ни будуть склепарі купувати иич, йак са 
варош замкне ма жельізиьі брани, лем будуть льуди вароські сидьіти; 
йісти а пити готовой, у тум вароши, на сто рокуу, на цьілйй варош, 
шчо буу на сім миль земльі; пакупйу про тот льут хльіба, шчо у тум 
вароши були, у Содомі. Зато трётьій і таіже мудрий такйй, йак тамтотй 
двайй, пакупйу соли много: хльіп і омаста крем соли пидобра: Йа буду 
царьйом. Ту льуди ни будуть робйти у нашум вароши, у Содомі, будуть 
з готового жйти. Хто йім буде давати йісти, та го будуть величати, жи 
вуп йім царьйом. Та йа буду, бо мау много соли. Дам йім солйти; йак 
будё солоной і так буде доброй. Кидь пьа ни постаульать за царьйа наші 
Содогомёрци, ни дам йім суль свойу хосноватц. Тогдй са ту суль ни 
привезе, йак на грацкуй буде зильічна брана, шчо ни пустить нич, ани 
з вароша на валали, ани з валалу принести дашчо до вароша; з гото
вого треба жйти.

Тот другий, шчо мау много хльіба, велйкі ’сйпанцьі, де са іссй- 
пувало зерно, тйеьач і тйсьач ’сїшаньцуу поуньі із зерном, бо вун ла- 
дйть ушйток народ, шчо у Содомі йи, живйти на сто рокуу. Вун хочи 
бути царьйом: Бо йа так думау, де льуди ни робльать, там лем тот буде 
царьйом, хто йім буде йісти давати, а не велйть робйти, бо буде варош 
8абоудбваний, шчо би нйкади нйхто ии вйншоу із ньбго, ані до нього.



Росклау собі трётьій: Хто ту такий мудрий йи у нашум вароши, 
йак йа ? Великім боуди мау іс сульоу, із мукоу, із зерном; том вйпридау 
Ушйткой, зобрауйим собі золото, ни буде другий мати гроші, йак буде 
варош запрений, лем йа сам буду йім гроший дост давати, будуть йидны 
из других купувати; йа буду царьйом за свойі гроші. Кому дам свойі 
гроші, запйшу собі, шчо маім за мойі гроші...

Доконьчили Судогоморци ушйткой свой дьіло. Зробйли йидну 
диййту: ізуйшлй са ушйткі на велйку ровень, там гойкали, йак майи 
бути, ци слобудно тим поґанам шаленим так учиийти. Уни казали, жи 
уни мудрі, жи уни хотьать добрі льудьом, вариш замурувати і на три 
саги шаниць наоколо вароша вйбрати, па тот шаниць до неба у гору 
на три саги мур. На тулько йім Бог замилйу, шчо тотй, шчо казали, 
щчо унй мудрі у Содогоморі поїани, а уни шчи ушальіли!

ІІуд мур не положили фудаминт, лем іібпри того мура з вон вароша,
с того боку од валалу, далй вйбрати три саговий шаниць. Радовали ся, 
*е хто положить лазиво па тог мур, буде хотьіти пуйти вон із вароша, 
упади до глубокого шанцу, там му буде смерть. Гойкали льуди па туй 
ровени: Чёсьньі напови! на то пристайиме. Зробйли собі запис, жеби 
знали, шчо коньчили. Радууть са трійй жидй, котрі найгурші поі'ани: 
йиден, шчо много золота мау, другий, шчо много зерна мау, а трётьій, 
шчо соли. Тот казау, шчо суль мау: Добрі ми стало, бо йа буду царьйом. 
Ни будуть мочй йісти ни солёной; ушйткі ми са будуть панькати ; то 
з нйма достаульу, же ньа постаульать царьйом.

Повідать другий — али тот буу йиден мудрий, найльіпшу прауду,
лем го поґани ни віровали: — Йак варош буде так запрений, шчо нйхто
ни вййди ані з нього, ані до нього, та льуди ни будуть жйти, жеби ни 
йіли, а йа буду йім давати дост, тай ньа постаульать царьйом.

Росклау собі трётьій, жи ун майи золото, буди льудьом давати, 
Ушйткому варошови, шчо йи на сім миль земльі, та лем його царьйом 
Постаульать.

Шчо хотьіли поґани і доставили. Варош заперли і жельізньі брали 
на пьум поставили; глубоко тотй слупи до земльі жельізньі закопали, 
шчоби нйґда брана ни упала, ани жильізьньі стоупи яи пудогнйли. Мали 
наухрест грацький орсаґ, кадй льуди до Содоми ходйли. Розмірьйали 
шапци на варошан, жеби каждий до трьйох рокуу вйбрау, бо у три роки 
запре са варош на сто рокуу: хотьать панови Судогоморські знати, ци 
Добрі то буди. У три роки дуставиу тот варош, тотй льуди, шчо у тум 
вароши були: варош обмуровали, шанцй вйбрали, на посльітку у три 
роки заперли брани у ййдно і ни замикали, на жильізпьі каріки.у ййдно 
сковали, жебй нйґда нйхто нн утворйу. На пійац серед вароша івойшлй
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c a ; казали йидпьі другим: Шчосьмѳ хоты'ли, , тосьме доставили. Дайме 
пїсма по нашум вароши, жеби са зуйшлй ушіткі ід нам на пійад на сім 
миль зёмльі, ушиткі варошчани, жеби нам повіли трьйом, котрий йисьме 
мудріший, котрий скорій можи бути із міжи нас у Судогоморі царьйом! 
Самі собі привінчовали, же до того часу ни клйкау са тот варош, лем 
Содома, а йім уже натура зносйла, жи то Судогомор. Ізуйшлй са льуди
гойкати, хто можи бути за царьйа. К ричать: Тріййсьте царі і  тот, шчо
майи гроші і тот, шчо зерно і тот, щчр су л ь!

Почали са унй трійй вадити. Ш віу йидеи другому, ж и : дйби ти 
такий царь буу, йак йа, колй йа мау золото!

Шчо с твойого золота у нашум Судогоморі, колй варош замкнений ? 
Ни понесеме гроші нйґде, самі йіх ви пойіме.

Тот са дужи россердиу, шчо золото мау, жи уже тот са гурте
хвалить, йак вун золотом.

Тот третьій повідать йім: Йа шче лем слухау, шчо ви двайй бесьі- 
дуиите; ни годньісьте бути нййиден царь. Твой золото ни буде са туй 
хосновати, бо ту нйхто нпч н_и буди купувати, ані продавати, бо варош
замкнений і каждий на тулько уже лем Бога просить, жеби сам обжйу.
Повідауть йому двайй самому: Ачей ти хочиш бути царь?

Вун йім отповіу: Такой так йи прауда. Твой золото ни потрібно,
твуй хльіб иич ви стойіть ии солений, а йа мау суль, дам льудьом за 
дармо у тум Судогоморі суль сто року у хосновати, на кулькосьме право 
’псудйли.

Дали диййту на ушітких льудйй, котрі були у Судогоморі. Загнали 
йім пісма по Судогоморі на сім миль зёмльі, шчобй прийшлії иа иійац
иа серед вароша, хто можи бути у вароши царьйом. Зуйшлй са льуди,
велйка тоупа, і кричать: Ушйткісьте трійй царьйовп, такисьме ’псудйли; 
ии мож жйти крем гроший і крем хлы'ба і окрем соли.

Не могли са трійй на тум поруунати; зато уни почалй са рьйахо-
вати: Йакби йа ни буу царь, кидь йа маґазйпи із золотом мау?

Твой золото задармо, ви буде го нйхто йісти.
ІІорадовау са тот, шчо зерно мау, жи його добрий камират прп- 

сьнітчить йому, жи вун буде царьйом. Тот отповіу третьій: Нич іс того 
хльіба, котрйй ии солений.

Тот са на того посёрдиу, отповіу йому: Йа буду царь. Вашой зо
лото за нич і вашой зерно і мука, шчо ни соленой, то пидоброй.

Обернули са иа нього двайй, йпдёп тот, шчо золото мау, другий 
шчо зерно: За суль-каменьа уже бись хотьіу бути царьйом ; льуди ’бжйуть 
про золото і про суль, лем ньай мауть хльіба. Іс самойі соли нйхто 
нн жййи.



u
Тот ca розгньівау, що суль мау, вйекочпу от стола, пушоу дому, 

узьау шваблики, запалиу варош. Погоріло золото. Варош буу обмурований, 
пи мож вои вароша утечй. Льуди по пу’тьах иогарауть, лем тотй ’пстали, 
котрі пиунйцьі мали. Ушйткоп погоріло у Содогоморі.

Йидна вірна паньі була ід Б о гу ; у непі буу най і йиден хлопець. 
Онй трой ушйткого маййтку мали дужи много; мали хльіба і польа і зо
лота три маґазйни; сйна лем йидного. Важили свого сйна каждий день 
на вазы, ци много вун приобріу за добу. Тулько до бужньі золота офі
рована іс тьажа, кулько син приобріу, вйруст. Йак золото на троску 
стало, йак згоріу Судогомор на йидён вилйкий камінь —  бо. са росто- 
пйло золото і назат стало на йиден камінь — Судогомур зустау крем хльіба, 
ушйтко ізгоріло і льуди й хльіб і марга. Самі сибе йіли, котрі шчи зо- 
стали. Тота паньі, шчо так красньі сина годовала, заколола го і на фа- 
латьа порізала, сама свого сйиа ззіла. Пушла на варош позирати по 
иійацу, ачей даґде дашчо на вароши пуд муром опстало. Шчо шла і уна 
сама пираз біжалму, із біжалма найшла кору, лупйну. Узьала і почала 
Шсти. Завйдьіло йуй са, жи уна ни рас такой вергла; ходили по ва- 
роши жобракй вушлаві і брйткі; то уни тото там запхали. І  почала 
Векати.

З вароша ии мож пуйтй; жильізиьі браіги ви погоріли, апи шапцй, 
ани мури. Тотй валалй, шчо коло Сулогомору були на около, чули ве
лйкий гойк і писк і велйкий огонь відьіли. Розмйслили собі: Добивании 
са до вароша, шчо гам за новина. Ни нош перед глубокими шанцома 
і мурами.

У тум вароши у .дну коло самого муру попри Лотовойі хйжи пріії- 
шоу мур і шаннць. Увойшоу ангил ід ньому, бо вун йиден пи згоріу, 
аві його чельадь; з вои вароша у кйртьі буу його дум. Росказау му 
ангил от свойого столика, жеби дьіру брау, такой у хйжи: ви мауть 
мури фудаменти, попуд мур вийдеш, йак будеш конати дьіру. За шаицом 
льуди стойать, так тибё вйймуть. Йак дьіру зробиш до шанцу, обись 
сам перший ни йшоу. Ідй на варош, гльадай льудйй, котрі шчи з голоду ни 
померли, заганьай йіх на тоту дьіру вои до тбго шанцу. На дьіру вййшло 
сто народа. Принесли лазиво із валалу вйнустити льудйй іш шанцу. Такі 
були, шчо й поза тйждень пи йіли. Йак йім льуди дали йісги тотй з ва
лалу, пак са найіло і од разу умирало. Шчо собі, льуди додумали тотй 
з валалу ? Ни давайте йім йісти, лем по кушьчьок і маленько води; 
бодай чим кваснйл трййме йім шййі і руки, та уни ’бжгіуть. Ньай нам 
иовідьать, йак йи у Содомі — бо унн шчи усе ни знали, жи ирокльатьі 
жидй іс Содоми учннйли Судогомор! Горіло, гойкали на велйкий ґвалт. 
Учинйу са тогдй Судогомур! — ІІрауда була, йак почали кваснйм терти, 
ані ййдной вид голоду ии умерло. Повіли, жи у Судогоморі котрі пи



погоріли, та самі сибё йідьать! Тогдй льуди із валалу жильізньі брани 
путкопали і пирерернули долоу. Пустили льудіій іс Судогомору, котрі 
шчи були живі. До три сто рокуу розмножйу са назат Судогомур. Спра
вили са у ньум поґани ішчй гурші, йак були. Шчо додумали? Хто са 
на вароши ’бночуйи із вазалу, ці пан, ці жит, ці жобрак, заперти го до 
арешту, ни пустити віґда, закльа таной ни умре. Йидного чоловіка за
перли ии жобрака, лем шчо прийшоу купувати і до вечира добиу на 
вароши. Заперли го польіцайти на смирть до рамгазу. Ни далй му йісти, 
котрйй буу у арештьі, пийидному, шчбби з голоду умер; чого у вароши 
ночувау ? У кльучарьйа, у того, шчо до рамгазу замикау, служнйца слу- 
жйла, нивйнного чоловіка посановала: с того, шчо йуй далй на вичерьйу 
—  кльучарь іж жоноу усе у друтуй хйжі вичйрьйали і йіх дьіти, служ
нйца лем сама у кухпи; кльуч буу од рамгазу у кухни на стьіні — 
усе му оддьілйла іс свойийі вичері, до рамгазу носйла. Кльуч буу 
у кухни, та сама видмикала. Годовала нивйнного за йидеи місьаць. 
Каждий день до рамгазу кльучарь ходйу позирати, ци умер, шчо го до 
рамгазу запер, а вуй жййи. Накой чудо ? Ачей вуй сьатйй! Йак повідау 
поґанським панум на суды, жи за місьаць ии йіу і пи пиу а жну: вар- 
туйти го, ци му дахто йісти ни носить. Кльучарь імйу сам свойу служ- 
яйцу, зйазау руки і ноги, верх йий до рамгазу до рана. Прийшоу пові
дати поґанським панум: Мойа служнйца вид мени крала, а йому давала; 
шчо з ньоу учинйти? Руки, ноги ізйавати, солотким медом намастйти, 
нерет пчоли йий покласти. ІІчоли за медом на ньу сідали, усе учули, 
жи то тьіло, ии дерево: дужи кусали, йуй жала лишали. Уна иухла; 
ішчй й вочи йийі... До Бога йойкала голосом, жи прокльатйй варош! 
Погнывау са Бог на Судогомур, на прокльатйй варош, отповіу: Ни буди 
стойатп, лем двацать чотйри годин; мусить са загнути, жеби лем там 
глубйна на тум містьі була. Лем йидного чоловіка із його дьіуками, 
з його жоноу чкода, та йі вйпушчу. Заліену мо’ ангила, жеби му ознай- 
мйу, жеби ґаздууство лйшиу, а сам йшоу вйттам гет, бо заутра загни са 
Судогомур. Прийшоу ангил „чоловіком пузно у вечур. Відьілп варошчаии, 
иакййсь там йшоу чоловік. Дужи Лота звідовали са, де йи тот чоловік, 
шчо прийшоу до нього, ци слобудно му на вароши ночувати. Ангил са 
дау ісховатп відльа< бібльійі пуд корйто і до рана там буу. Йак хотьіу 
бути день, ангил на Лота закричау, шчоби пофриштиковау і йшоу вйтти 
гет, кидь ішчй нп хочи прійати смирть затоплену; бо хто ту доуше зо- 
стани, каждий са затопить. Уварйла полиуку Лотова паньі па фрйштик 
свойім двом дьіукам і панови і про ангила с того дала. Про ґазду, про 
свойого пана і про дьіуки носолйла, ангилови такой д ал а : Чкода соли 
чьуджьому чоловікови! Скрнчау аигил по фрйштику: збпрайме са і сту- 
пайме, бо ту буде вода сйиьа, де тот варош сгойіть. Ни слобудно са



вам чѳтвѳрім по’бзйрати, закльа с того хотарьйа пи вййдете за гранйцу. 
Иак пѳрейшлй на другий хотарь, по’бзирала са Лотова жона і стала иа 
сульний камінь за тот штроф, шчо соли сановала. Ангил пи хосновау 
ИИЙІ полиуку, ани му ни треба було.

Зап. в серпни , 1896, від М ихаила  ІІуст ая , в Збую, Земѣлин- 
ськог столиці.

Паралелі: Коротеньку згадку про Содому і Гомору диви: Др. Іван 
Франко, Апокріфи старозавітні, ст. 87, при оповіданих про Авраама. 
(Памятники українсько-руської мови і літератури, т. І, 1896). Про 
Дота тамже, ст. 86— 90. Диви також: ст. 3 3 0 —333.

6. Про ЙосиФа прекрасного.
Було у Йакова дваиаЦьіть синоу; Йосиф буу найменший у нього 

УД другойі жоий. Иакоу май льіпши Йосифа льубйу. І  другі братьа сер
дили сьа дужи на нього, на Йосифа, шчо иьаньо льубить так дужи Йо
сифа, льіпши ги нас! І шчо оий учинйли з Иосифом, братьа му?

Порадили сьа му братьа: Ми Йосифа мусиме скитйти. Но, Йосиф 
уньіс двум братьім йісти ід воцьам. Но, шчо тотй учинйли з Иосифом ? 
Йшли купцьі мадииаицькі; і продалй тим купцьім мадийаицькім Иосифа. 
Но, йак у вечьур новіле ньаньови, де Йосиф йи ? Та сьак учйииме: 
«аріжеме йииіюго бараньчука і йинну шматйиу ньаиьови на знак при
несене з Иосифа? І  того бараньчука зарізали. За шчо зарізали? Обй 
нлатьа Йосифове покирвавйли кроуйоу. Ириншлй домі у вичері, звідать 
йіх Й акоу: Де Йосиф йи ?

Імйу воук Йосифа, таи зьіу го.
Та знак де йи йакйй з Йосифа ?
Ге ó здика нлатьа з Йосифа.
Ну, й нлатьа кирвавоіїи. Йакоу увіровау, ож йстинно' воук зьіу 

Иосифа. І  отй купцьі мадийаицькі де дьіли Йосифа? ІІиридалй цареви. 
Но, у царьйа того дьітйй ви було. Царь дау Йосифа во школу, учйти 
го дау і тая царь так допознрау, шчо тьашко Йосиф царйцьу ни льу- 
бить. Йосиф царйцьу ни льубйу, лем другі ученики на нього набре
хали, бо сердили сьа па нього, бо йому твёрдо йшло на ум. Шчо царь 
із Иосифом учипйу? Дау заперти у решч. Прйснило сьа цареви сім ко- 
лосбу порожних дужи, сім колосбу ноуних такйх, шчо ід земли зерно при- 
гйнать. Прйснило сьа цареви сім короу дужи худйх, сім короу дужи 
тушпйх. Но, царь завер заганку: ко то йому удгане, тому подаруй свойи 
пирвёнство. І  решгантбу з решту уиустйть, котрйй з них удгаиё тот сон.



Но ни годин нитко удганутп. I царьйові міньістрц угаиууть, айбо ни 
гоипи угаиути. Завер на рештантбу, би уганули тот с о я : ко уганё, упу
стить з решг^. I  завер на Иосифа тотб. Но, кидь ми уганёш серь сои, 
упушчьу тьа з решту і пиридам на тьа свбип царіство. Иосиф удгануу 
му сон. Но, шчо то Йосифи, за сои, повіш ти мины?

Тот сон, присьвхтлий царьйу йи, шчо сесьі сім рбкбу дужи богаты 
і хльіп сьа дужи родить.

Но друге, Йосифи, шчо то йи, шчо сім колосбу дужи пбуішх, а сім 
порожних.

Типерь тих колосбу дужи пбуяих, тих сім рбкбу дужи богатих.
А сім колосбу порожних, шчо то пи?
То буде сім рбкбу дужи голбниих за сими роками.
Сім корбу дужи тушийх, шчо тото йи?
Дбста молока йи за сих сім рбкбу уд усьакого доила, ут коз, 

корбу...
А тих сім корбу дужи худйх, шчо то йи ?
Та сім корбу худйх дужи — так молока ии буде за сім рбкбу, йак 

хлыба ии буди.
й о  і прауду ти, Йосифи, кажиж сисё?
Бо за тих сім рбкбу хльібови чести ийкус ни було і Бог сьа про- 

гньівау за ото уже; за ото буде типерь сім рбкб^ голбниих.
Но, шчо царь учшійу з Йбсифом ? Пиридау на иьбго царіство 

свбйи: Но, ти Йосифи, на мой пѳротинь иа свой перст. Йа тобі сисѳ 
дау і ти, Йосифи, завідуй типерь імінийом.

Но, шчо Йбсиф учиийу? За тих сім рбкбу богатих правиу ґлаиариьі 
па зерно. За тих сім рбкбу Йбсиф збрио ии обй нридавау, а шчи собі 
скупбвувау. Но й народ иа иьім чьудуйи сьа дужи, шчо Йбсиф зѳрио 
скуповуйи, тай зерна дбста йи. Но, Йбсиф йиипб думать усе, думать ош 
прййди тих сім рбкбу голбниих. I шчо сьа стало за тих сім рбкбу? 
Йбсиф много зерна іскупйу і прймного. Прийшло сім рбкбу голбниих 
і твёрдо голбниих, шчо хльін сьа ии зрбдиу ийкда. Ішчй льуде першого 
року бідй т.ікбйі ни відьіли, бо шчи у них хльіп буу старий, ай пак 
другого року, третього, дужи біда була, бо Бог йіх покарау, бо хльіб 
пи чистовали. І Йбсиф на воду митау гйчьа. Но поза чого шитау того 
Йбсиф на воду ? Бо такі роки отб булй тьісиьі, шчо льуде гичьа мололи 
та шли. За ото вбн на воду митау, обй відьіли льуде, шчо десь край 
йи богатий, колй гичьа йде дольі водбу. І у том вароши, утки Йбсиф пи, 
де отець йи му Йакоу, та увідьіу старий, ож на водьі гйчьа йде, айбо 
ни зчайи угки то гйчьа йде на водьі. Но і вбн свбйім сином повіу: 
Ідьіть, там десь у варош, йи зерно! І ни зиау казати, у котрйй варош, 
Йакоу, бо гйчьа му яи повіло, утки йде, лем так думау собі, там йи



богатий край, вадь варош за хльіп, шчо утти гичьа йде на воды. Но 
і управиу Йакоу пйатьох сипоу іс кбньми на зерно і довідали сьа они, 
де тотб зерно ни, у котрбм вароши і пошли они до Иосифа просто і Ио
сиф йіх іспозпау, уни Иосифа пи сиознауть. Звідать йіх Иосиф: Шчо 
ви ходити, льуде?

ІІрийшлнсьме купувати зерно туй до царьйа.
Но, Иосиф йім продау і кождому насйпау у міхи зерио і звідау 

й іх : Цц майити ви маму, ньаньа ? Ци живуть ? Живуть.
А больши братбу ци майити?
Майнме.
Колько братбу майити шчи?
Шчи майиме шість братбу.
І  Иосиф йім пи кажи, ож вби йіх брат. І  дау йім гостйну, пак 

йім намірьйау зерно. Шчо з ними Иосиф учингіу? Забйу кратцьі у міх 
пугарь сріберний. Овй сьа вобрали йти геть домо і пошли домо; узьали 
верно на коньі і пбшлй. Но Иосиф йіх погонну вон вароша: Стойти, бо 
ви украли уд мени шчось.

А ми, присьвітлий царьйу, нич ии украли.
Йа знау, шчбсьти украли; укралисьти пугарь сріберпий і найду

У вас.
Ми сьа дайиме мотоватп.
І  Иосиф найшоу у них пугарь і они сьа твердо устрашили, йак 

Иосиф найшоу. Иосиф йіх завернуу у варош з зерном. Опй твердо жу* 
рьйать сьа, ож буде біда. Зёрио Иосиф у них дома удобрау: Но, йды'ть 
Домо типёрь.

Та чого ми будемё йти домо ?
Б и  гроший ни вирнуу йім Иосиф, ни зёрпо пи дау йім: Йа вам дау 

Ирёшпонт свой; айбо вон йім ни кажи, ож вон йім брат. I тогдй уповіу: 
Йа вам брат. I то йи мой ньаньо, шчо дома, і отії мойі братья, шчо дома 
шість. Но, йдьіть домо, най прийди мама сьуда; ото шчо мауть дома, 
най продадуть ушитко, бо сьуда прийдуть бувати.

І прийшлії уни усьі. І твердо сьа Йакоу зрадовау Йосифови і мати 
Иосифова і твердо імйли плакати з радошчьу. І з радошчьу старий Йакоу 
умер і у зёмльу тоту го Иосиф попровадиу, з утки прийшоу, йак і ннесь 
закон у жидоу йи: тко де сьа уродить, там най йде умирати.

Записано в марші, 1896 , від М ихайла  Фотула о Строгою, Пе
рмської столицї.

Паралелі: L aura G onzenbacli, Sicilianischo M archen. Ч . II, ст. 
189— 193: Die G eschichte von Joseph dem  G erechten. — Епізод про



-г • • JПутиФара біблійного і його жону, що залюбила ся була в И о с и ф і ,  тут 
лиш легенько порушений. Докладнїйше представлений він в : T ausend  
und  eine N acht, T I , ст. 71 — 7 8 : G eschiechte der vierzig Y e z ie re .— 
Обширний текст оповідань про Иосифа надрукований у дра Ів. Ф ранка: 
Апокріфи старозавітні, ст. 124 - 1 7 8  (Памятки українсько-руської мови 
і лїтератури, т. L 1896). — Поодинокі епізоди подібні находять ся 
в оповіданях про Иосифа в :  Палея Толковая. Москва, 1892. — ї ї .  Я. 
ІІорФирьевъ, АпокриФическія сказаній о ветхозавѣтпыхъ лицахъ и со- 
бытіяхт. по рукописямъ Соловецкой библіотеки. 1877. — II. С. 
Тихонраізовъ, Памятники отреченной русской литературы. ■— Пыпинъ, 
Памятники старинной русской литературы. —- В . Г.

7. {Жиди і цигани за Моисея і Фараона.
Жиди були у Йапштьі. Там йім царь буу Фарайон. Тогдй цигани 

мали свого царьйа, бо то циганський царь буу Фарайон. І  вбн там іж 
жидами дужи робйу, скло з нйми робйу. І твердо там жиди біди відьілп. 
І уни Богу сьа молили, оби йіх Бо утти уньау. І так они сьа Богу до- 
молйли дужи, шчо Бо загнау Мойсийа за жидами. І  тот Фарайон ни 
хоты'у іс нут сёби жидоу упустити. Но, шчо, з ним Мойсёй чинну. Тво
рцу чьуда Мойсёй з ним. Дау Бб Мойсёйовп оружійи, обй с тим ору- 
жійом чьуда творйу. Махнуу Мойсёй на воду, вода стала крёульоу. 
І рано Фарайон царь хотьіу сьа мити і увідьіу, вода стала крёульоу. 
I  царь упудиу сьа. Махиуу Мойсёй на порох тим оружійом, іс пороху 
учинили сьа уши і льізли цареви у миску. І  Фарайон царь ни пушчьау 
за ото жидоу із Йап'шти і Мойсёй дужи з ним творйу чьуда виліікі. 
Махнуу с тим оружійом Мойсёй на зёмльу, із земльі жаби, гадини, йа- 
шчьурки льізли царевп у миску. Но такой ни давау вбн жидоу с пут 
сёби. I  Мойсёй узьау сіілоу жидоу із Йагнити.

Но, шчо Фарайон царь учишіу, йак увідьіу, ож Мойсёй жидоу 
узьау? Дау росказ виликйй у свойім вароши, ож до лаби і жони і дьіукй 
і хлони оби доганьали Мойсийа. І  сам доганьау царь ізуньати жидоу 
уд Мойсийа.

Но шчо сьа жидом случило у том пути? Зайшоу йіх велиґдеиь. 
Йак паски печи? Ньійак, бо у пути суть. Шчо жили чппюш? Качали 
кісто так патонепько і на плёчох ииклй паски собі ут сопьца, бо забули 
квас у Йагїштьі, коли утьікали і ииклй бис квасу. І нпесь у них ни 
слобінно с квасом пичй; і такі у них паскй і ииесь; йстинна прауда.

Но, шчо сьа з ийми стало? ІІрийшёу Мойсёй із ними ід водьі ви- 
лйкбу, ід мори і там почьалй оий на Мойсийа ревати дужи: На шчо ти 
пас, Мойсёйу, утти віу? Вольілисьме там бути. Туй мори йак ни пирёй- 
деме, шчо учйниме ? 1 йак нас Фарайон царь туй погонить туй нас побйи.



Ни бойти сьа, Богу мольіть сьа, та иирѳйдемѳ мори. ’Ай бо они 
Bóry ни хотьать сьа молити, лауть Мойсиови і грішать і роптауть проти 
Bóra. Мойсей стау, помолйу сьа Богу иакольіики і так махнуу на мори 
оружійом, мори росступйло сьа на два боки, жидй пирийшлй з Мойси- 
йом мори.

Фарайон царь погоньать жидбу і уже йи близь коло морьйа. І прий
шлу над мори, йаин так постйг, ож мори шчи сьа росступйло. І  тот Ф а
район царь на перед йшоу на конй. Ипип уже уходйу вон горі з морьйа;
но вон Богу ни дьакувау за ото, ож вбн мори пирийшоу, а дьакувау 
свому коиеви; каж и: Слава тобі мой коньу білобокий, шчо ти мине чи- 
риз шори иириньіс глубокойи! І мори жжйгнуло сьа у рокаш і цигани 
потопйли сьа і царь йіх.

Но, за шчо ннесь цйгаии письма ии мауть?
Бо йіх сьа пйсьма утопили там у мори.
За шчо оий ии мауть типерь ви царьйа свого, ни пана пийакого?
За ото онй ни мауть, бо сьа потопйли у мори там.
Но, шчого другі цйгаии суть, йак тотй сьа потопйли?
Опстада цпганьчишчи хрома, шчо ззаду йшла, та ни постйгла 

У мори, обй була сьа она утопйла.
Но, йак сьа с тоііі циганки уіілодили другі, колй она сама лем 

оистала ?
Чорт йіу справну других цйган. ІІрийшоу д ньіу чорт звідать сьа 

йій і: Шчо ти туй чйниш ?
К аж и: Опсталам сама.
Цит, кажи, ґазда твой буду. — І чорт циганку ириспау, і циган- 

цьі черево справиу і циганка тото носйла за рок, ни так йак то другі 
жони носьать, бо то йіу чорт справиу. І нйґди була би ии уродила тото, 
бо ото чортовоіш насьіньа.

А за шчо тииерь цйгани чориьі? — Бо й чорт чорний. Йшоу чо
ловік с пушкоу і увідьіу, тото у міхирй реве, бо того у міхирй только 
було, ги мурьашкбу у куцінцьі.

Чоловік сьа того напудиу і стрілиу у тото с пушки, йіу у черево, 
і тодй цйгаии усипались з міхирй і ймйли чоловіка доганьати: Даду, 
Даду! дай хльіба! І за ото цйгани ннесь просьать, тан усе голонньі.

Но, жидбу де Мойсей повіу?
У нустатйиьу.
Но за шчо йіх Мойсей повіу там у нустатйиьу?
За ото йіх повіу, бо согрішили проти Бога.
Т а де йіх Мойсей віу?
Віу йіх у зраельську земльу й за то йіх повіу у пустатйньу, бо 

там ии достоиньі були.
ЕтиоИтфі'хшій Збірник т. III. 2



Ну, ци добрі йім у пустатйпп було ?
Добрі йім і там було.
Шчо йім там Бо давау у пустатйни ?
Бог йім давау манну, шчо в неба падала, та вбирали у ракаш собі 

і с того жйли; шчо хотьіли: кить хотьіли мньасо, мньасо було с тойі 
маний; кить хотьіли хльіп, хльіб буу. Ішчй воші собі того ии льубйли 
і казали: Нам льіпши ото йи, шчо ми собі заріжеме самі, курицьу або 
гуску! І  усе на Бога хулйли і Бо на них за ото кару напустйу: гадй, 
шчо йіх кусали і ут того мерли і потьата йім Бо давау такі, шчо овй 
собі ймали та бйли, а ут потьат мёрли.

І ци вірували тотй жидй молоды, шчо опстали, ішчй Богу?
Вірували, бо Мойсёй із нйми чьуда творйу. Убиу Мойсей май ви- 

лйкого гада і того гада завісиу Мойсёй па роскоп і : тко того гада по- 
цьільуйи, тому польівпть! кажи Мойсей. І  жидом страх прийшоу твёрдо. 
І  обернули сьа д Богу уіке тотй, шчо опстали. І повіу жидоу Мойсей 
у зраельську земльу. Там йіх лйшиу у зраёльськоу земли: Туй ви 
бутьте.

Йак лйшиу жидоу, пошоу на гору синайську, і склау руки нау- 
хрест — доти шчи хреста ни було -  і почьау сьа Богу молйти дужи : 
Господи, кажи, отпустй йім, шчо согрішили.

І Бог заклйкау на Мойсийа: Ідй Мойсёйи і наномйанй йіх ; і ни 
будуть мяпьі служйти, Богу, тото місто уд них сьа удойме.

Мойсёй пошоу наказати й іх : — Мойсей буу жид; аж йак Христос 
нрийшоу, тогдй ухриству сьа — Но, служіть Боу, бо йа вам слово 
Божи проповідау!

Тогдй йіх лйшиу Мойсёй.

Записано в мартї, 1896 , від М ихайла  Фотула, в Стройнї, Ве- 
регської столиці.

П аралелі: Отся лєґенда належить до оповідань про М ойсея; цілий 
ряд таких оповідань надрукував др. Іван Франко: Аиокріфи староза
вітні. Ст. 225— 163. [ІІамятки українсько-руської мови і лїтератури. 
Т. І. 1896]. — Огляд лїтератури поданий в : И. Я  ПорФирьеьъ, Апо- 
крифическія сказанія о вѳтхозавѣтныхт. лицахъ и событіяхъ. Ст. 
289—294; тогож : АпокриФическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ 
и событіяхъ но рукой. Соловецкой библіотеки. Ст. 6 7 —71 ; 184—204; 
227— і!3 5 ; 2 5 9 -2 6 0 . — W eil, Biblische Legenden der M uselm anner. 
Ст. 126 -  191. — M. G riinbauin, Neue Beitriige zur sem itischen Sa- 
genkunde. Ст. 152— 182, — O. Zóckler, Die A pocryphen des A lten 
T estam ents. M linchen. 1891. Ст. 424, 437, 438, 476.



8. Про Самсона.
Народну сьа у йидного чоловіка хлопень, тай той нарек му імйа 

Саксон. І тот хлопець ріс, виріс на леґіньа, у свій стан человіческий 
прийшоу. І  його отець ни годин буу знати, ож він велику силу мани. 
І  кажи йиму отец ь: Жени сьа, сйне; ідьім даі'де сватати.

Ба, кажи: миньі пьаньу не йп у усьі вармедй дыуки, обйм льубйу.
Айно де сйне йи тобі дьака?
Ідьіме, ньаньу, у Филистийаньску вармійу.
І  тогди ізобрали сьа і ішлй йиднйм дьілом, хашчоу. Віттак кажи: 

Йдьіт ви, ньаньу, йа буду пішкати.
І  зайшоу у край іс путьа, з дороги, а там мидьвідь лежйт. І  мидь- 

відь сонний пустит сьа т Саксонови і хбпит Саксойа у руки. І Саксои 
ухопит мидьведьа за шййу — і перекрутйу голову мидьведьови. І тог- 
ДЙж приходит ід вітцьу собі і кажи собі вітцьу:

Такогом птаха відьіу, шчо на мени зинмау сьа.
Та кажи отець му: шчось, сине, з ним чинйу?
Відорвау ним голову, та ноложйу вор нього.
’Айбо прийшли до баби, поклоийли сьа:
Шчо ви, льуде, ходите до мени?
Ай то баба була вішчіуннцьа і знала ушитко у чім вони ходьат, 

лиш йіх зьвідала так.
Ми ходиме, бабо, по твойу дьіуку сватати.
Йа у вашу вармійу ни дам дьіуку, бо Саксои дужіш чоловік, та 

буде збптковати.
Ну, кой ти, бабо, ни даш за мени дьіуку, йа на тобі сьа потьішу.
І  тогди вййшоу Саксои у свойу вармійу і зафітькау уу одну ду

брову. И прийшло д ньому 360 лйсьіу і тогдїі, йак Фплистийани жжали 
ушгітко зерно у свойіх хітаріх, тогдй починйу такі сьвічки, смольаиикй 
і нопалйу на лйсах п пустйу у Филистийаньску вармійу. І ушіггко тотб 
лйси нопалйли тим огньом, сьійаньа, шчо було.

І тогдй зьвідаут Филистийани, журьйат сьа, тко тото учипйу.
Баба повіла Филистийаньім: Тото Саксои ізробйу.
Тогдй збере сьа тйсьача Филпстшіап на Саксона.
И прийшли имйти убйти Саксона. И дали тій курві, што з ним 

курва жйла, с Саксоном, велгікі гроші: 1000 сребрьаннкоу. Тогдй кажи 
курва то та : Буду му у голові обиськати, та заспит.

Тогдй махнула на иьі, приходьат Филистийани по нього.
І кажи курва: Уставай Саксопи, бо йдут по-тьа Филистийани.



И уста^ Саксон і йидно дреуце такойи, шчо було куртойи, узьау, 
і тим дреуцьом упштку тйсьачу забиу, Фплистийан.

Но, й тогдй збере сьа друга тйсьача Фплистийан птй по Саксона. 
Приходит друга тйсьача і кажи тьі курві:

Йакбй го полапау, Саксона?
Так го полапати: Буде йти типерь на друге село полежи два 

вершки так, йак сѳсы' гольі, (ту показуб оповід. на гори), што не йи
хагачі. Ай пи буди мати нич, лиш буди му піпа у руках.

I  там Филистийани доукола опступйли кошару Саксона. Саксон по- 
глйпау: не йи нич, лише йидна кістка із вола. I  так узьау у руки 
Саксон тоту кістку и тоту тйсьачу Филистийан ушйтку забиу тоу кісткоу 
осльачоу. [Ту оповідач вже забув, що перше говорив про кістку волову]. 
І  мало мау фарачак: пиу би буу водй. И подйвиу ід востокови, та 
каж и: Господи, тобим водйцьі сьа нанйу! И тогдй бльузиула с тойі 
кістки вода і напйу сьа водйцьі і помолйу сьа Богу.

И приходит по нього третьа тйсьача Филистийан. И приходьат ід 
курві ід його и повідаут: Біт чого, би зьвідзла, такйй дужий Саксои?

Не слобідно мины повісти, бо ти мине исчалуйиш.
І  она тогдй вйньала паленку і напойіла його дуж и: їаздо мій

Льубий! шчо мины ни п овіт? Йа с тобоу жййу, йа тва жона!
Віт тогом дужий: В мойі голові сут два волоси йагнйльскі. Та 

йак би тотй волоси від мёни узьау дётко, тогда бим буу слабйй.
Но і приходит Филпстпйаньска третьа тйсьача і дасть велйкий по

дарунок курві Саксонові. И тогдй пйаного приспала і відрізала тотй, 
ножицьами, волоси два. Тото були золотьі волоси. І махнула иа Филис
тийан, оби йшли по Саксона.

И прийшли Филистийани і кажи курва:
Саксопи, Филистийани по тьа прийшлії.
И устау Саксон, покйвау сьа, но сйли не йи.
И влапали го у руки и пописали до царьйа, шчо такого вйтьазьа 

ймйли, шчо йидноу жмениу дві тйсьачі вйбиу. 1 царь вітписау поганий, 
обй до нього привелй, до царьйа. І  тогдй царь вйкопау му (дау вйко- 
пати) обі очи. Тогдйж вер до темнйцьі, у арйшт. І так сидьіу у темнйцп 
піугода. І  у піугода зібрау велйку гостгіду, царі ушйткі, шчо у пього 
така слава, шчо майи такого вйтьазьа у руках, шчо вйбиу дві тйсьачі 
йидноу жмениу народа. И йак сьа загостили, по гостйньі хотьіу чудо 
и нього творйти, обй тот царь свойу тйтулу проказау другім царім, што
він такого вйтьазьа велйкого імиу. І загвау за ним йидного слугу,
котрйй буу у нього, іаош такйй.

А Саксои буу божий сйи і вішчиу, шчо з ним хотьаг чиийти. 
І кажи тому, кой го віу:



Веди ньа д цьісарському буркови, та там лиши, а сам утьікай да
лёко вітти.

И Самсбиови відросли на долбив тотй вблоси йагнёльскі золоты 
і силу мау таку, йак і дбтьі. І імгіу сьа ва тоту полату цьісарську ру
ками. А на тьі полатьі мур буу на три сьаги затоужкй, дьімевтом льа- 
нйй місто вапна, што буу дуже сильніш. І колй ним потрьйас, та ушйтко 
сьа росйпало на порох. И там побйло, што було народа: царі ушйткі, 
і його па-смирть там забило. Прийау смирть на віки, амінь.

Зап. в л и п н ї  1895, від Андрія Пряника, в Голятинг, Марамо- 
роськог столиці.

Паралелі': Казки Игиатія зт, Никловичь. Ст. 1— 3, Ч. 1. „О Ж о- 
лобчуку“. Драгоманов, Малор. народ, пред. и разск. Cr. 399 — 401. —  
Др. Іван Франко: Апокріфи старозавітні. Ст. 270— 271. [Памятки 
українсько-руської мови і літератури. Т. І. 1896.]. — А. Н. ІІоповъ, 
Книга бытія неба и земли. (Палея историческая съ ириложеніемъ со
кращенной Палеи русской редакцій, Москва. 1881. Ст. 122— 132). — 
Н. А. Начовъ, Сборникъ за народни умотворения, паука и книжница. 
Т VIII. і уваги в т. X . Ст. 100— 1Ó1. — Про рукописне оиовіданя 
Копенгагенської збірки, диви : Срѳзневскій, Свѣдѣнія и замѣтки о мало- 
извѣстиыхъ и неизвѣстныхъ памятниках!,, Ч. L X I. Ст. 353.

9. Коли Давид писав псалтир?
Пророк Давид мау деупадѳсьать і дёуйать жон. У брата му була 

йпина ж она; но хотьіу вбн уд брата узьатй оту йиниу, обй було сто 
йому, а у брата обй ни було йпииойі. Тай вбн за ото согрішйу. ’Аигіл 
д ньому прийшбу, д Давидовії. Кажи му ангіл : ІІІчо Давиди хочь?

Кажи: Хбчьу, обйх мау сто жбн.
Кажи му апгіл: Ко пут ким йаму кбпли, тот у ньу сам лопни.
Но Давид шчо учиийу? Укопау колодьазь, таку йаму на двацьать 

сьаг і тот колодьазь прикрйу рішчом із вёрьха і глйноу притрьйас. Отб 
віін свбму брату укопау йаму. І ангіл ід ньому припишу, ід Давиду, 
униат: Но, Давиди! Пой за мноу. Говорй: Помйлуй ньа Ьбжи... I так 
ангіл нроводйу йому „Помйлуй ньа Ббжи“ , дбки ни довіу го до йами. 
Йак го привіу у ночй і на тоту йаму просто. I йангіл пбшбу поверьх 
йами і йаигіл ни унау у йаму ; Давид ва йаигилом устуниу, айбо забуу 
за оту йаму, шчо вбн укоиау брату собі. I йангіл му там повіу „твбйі 
тёлци“ і Давид упау у йаму, у тот колодьазь. I Давит твёрдо сьа на- 
пудиу, йак упау і увідьіу уже, ош согрішйу.



Шчо Давид робііу у тбу йамі? Писау саутйрьйу там у тбу йамі. 
Но ни свойім вби розумом писау — Духом сьатйм. Усе йипну кафтйзму 
йак упише і па сьагу земльа усе урости вйшшп. Колько кафтйзмбу упи
сау і на только з ним тот колодьазь уріс. На двацьать кафтйз уписау 
і земльа з ним уросла на двацьать сьаг, тота йама і уписау у саутйрьйу: 
Усьакойи диханійи да хвалйть Господа! Но жабу ни уписау у саутйрьйу 
і жаба, сьа на нього твердо россердила за ото і прийшла д ньому ви- 
лйкоу жабоу і хотьіла го зьісти. Кажи Д авид: Шчо ти прийшла 
до-мньі ?

Кажи жаба: хочьу тьа зьісти. Чомусь усьакойи диханійи уписау, 
да хвалйть Господа, а мине ньіт?

І тогдй Давид царь уписау і жабу. Тодй сьа саутйрьйа уписала там 
у колодьази.

Зап. в жарті 1896 від М ихайла  Фотула в Строит , Иерегсъког 
столиці.

Паралелі: Драгоманов: Малор. нар. пред. и разск. Ст. 96— 98, 
Ч. 9. —  Твори Степана Руданського. Т. И. Ст. 140— 149: Цар Давид 
Ст. 2 4 5 — 247: Дар Давид — Др. Іван Франко, Аиокріфи старозавітні. 
Ст. 272— 274. [Памятки українсько-руської мови і літератури. Т. І. 
1896]. — Порфиръевъ, Аі.юкрифическія сказаній о ветхозавѣтныхъ ли- 
цахъ и событіяхъ по рукописамъ Соловецкой библіотеки. Ст. 242— 243. 
Начовъ, Сборникъ за народнії умотворения, наука и книжнина. Т. VIII. 
Також т. IX . от. 109— 112. —  Літературу сього оновіданя подав: 
И. Я. Порфиръевъ, АиокриФическія сказаній о ветхозавѣтиыхъ лицахъ 
и событіяхъ. Казань. 1872. Ст. 92 — 95.

ПРО ЦАРЯ СОЛОМОНА.

10. Соломон дитиною, парубком, царем.
Давйда царь мау премудрого Соломона, маленького хлопцьа. Та 

шчо там ішлй на скаргу до Давйда царьйа, а ун са по дворі бавйу й усе 
са звідау, чого йдуть. Уші йому повіли, шчо ун повіу, тай Давйда ни 
мух йншак повісти, його отець. Давйда са погньівау на свойого cńua, 
чого ушйткой то псуйи.

Ішоу старий, шчо хотьіу брати молоду жону до царьйа Давгіди ра
дити са, ци можи старшу жону брати, ци би льіпши молоду. Малйй хло
пець са по дворі бавйу, звідать го с а : Де ви йдете старий ?

Молодші нрінц! іду са радити, бо бим са хотьіу жеийти.



— Кидь возьмете дьіуку, ни буде вам догаиьати, лем би за вас
пушла; кидь возьмете таку, шчо мала уже ґазду, буде вам догаиьати,
буде казати, шчо льшшнй сесь йійі ґазда буу. На тум са будете сер
дити. Тшіёрь ідіте д ваййасньішому царьйови, д моному утцьови, шчо вам 
иа то дасть.

ГІушоу тот ід царьйови, лосньі слова повіу царь йому, шчо й царь-
ський прінц. Одбіу малого хлопцьа царь од дому свойого: Чого скарги
повідані пёрши, йак йа?

Ун са забрау, пушоу у світ, иолйшиу утцьа свого і так гіовіу:
Вуде його отёць гльадати! Ун пушоу далеко, найау са до ґазди йидну
свиньу пасти. ІІойиднау собі шумной шатьа, жѳбй уп свиньу ни пас
У бриткум шатьу. Свиньа була поросна.

Хлопчику, йому ґазда повіу, бо то шатьа шумной та дорогбй, а ти 
ни будиш пасти лем йидну свиньу!

Йа пн буду пасти, лем за мі'сьаць, свиньу йидну; буду пасти
вусьим пацьат, а диуйату свиньу.

Ачёй ти, сйну, ии вішчий! Кить то буде нрауда, дам ти шумпой 
шатьа і йидной пацьа.

Стала са прауда маленького хлопцьа. Радо хлопець свиньу пас,
бо уже йидна свинка його. Минуло рук, дузнау са другий ґа зд а : ІІодь
До мёни, у мёии вууцьі пастн, бо йа ни мау дьітйй, та тьа возьму за
годованцьа.

Ваша жона буде мати хлопцьа, буде хто вууцьі насти.
Ачёй ти, хлопчи, вішчий? Йаби тобі іюлоука тих овець дау, оби 

була нрауда.
Стала са прауда. Колй хлопець свиньу пас з маленькими пацыіти 

перший рук, загнау царь свого сина гльадати, войінських офіціруу: де 
найдуть білого хлбнцьа, абй са позвідували малого дьітвака, де найдуть 
на путй, на котруй горі сньіх на ІІетра. Буу йиден офіцір старий, шчо 
мау білу голову. Ішли коло хлопцьа, йак хлопець буу с свиньоу, с на- 
Цьати: Ци знаниш ти, сйне муй, де то на Петра сньіх, на котруй горі? 
Хлопець са з нього засмійау, жн царьські офіціри шаленьі: Вам сньіх 
на голові! —  Усагди х о ди л и  по крайу, нйгде йім ни новіли, жи де йи 
сньіх на горі, лем йиден малйй хлопець, жи йім сньіх на голові. Прий- 
шлй дому ізложйти скаргу, кади уші х о д и л и , коло свойого царьйа Давиди. 
Звідуйи са царь: Ци находйлисьте дьітину мойу?

Нигде ньіт.
’А н і вам ніхто ни нов ідау , иа котруй гор і йи сньіх на ІІё г р а ?
Ньіт, лем йиден хлопець гвариу, жн на голові.
Иаку роботу робйу?
Коло путй сидьіу, йидну свиньу з вусьим пацьатн пас.



Того хлопцьа було узвати бо то йи муй.
Другий рук, колй вун пас вууцьі, ішлй його зась гльадати тоти 

лбсьиьі офіцйри. 1 несли плух золотйй у папері, та каждому указовали, 
кулько варт. Т а каждий гвариу, жи то нич, то лем са ды'тьом бавити. 
Прийшлй д ньому, т примудрому Соломоаови. Указали му золотйй плуг 
і го са звідовали, ди зпайи вун, кулько варт тот плух ?

Орати нич ии варт з золота плух, повіу йім хлопець, аибо кибй го 
ростопйу, оби з нього зробйу гроші, та дужи много вар т !

Тогдй вууцьі гнали войймські офіціри до того ґазди. Повіу хло
пець : Ди прауда, колй йа са покладувау, кпдь ваша жона буде мати 
хлопцьа, та иолоука овець мойіх, за туту прауду ми нодаруйите.

Вуй радо са прийау, ґазда, і йому иолоука овець удметау. ІІочау 
за ним плакати, бо тот хлопець шчаслйвий. Закльа хлопець вууцьі нас, 
вууцьі були тучны і ніґда ни хворіли. ІІомоглй хлопцеви вууцьі гнати 
його ньанька слузи дому, до свойого утца. Зайшоу і до другого ґазди 
за тото, шчо му свиньу пас, шчо му пообіцау: кидь буди свиньа мати 
вусьим иацьат, та восьми його буди. Дау му йидной пацьа за тото, шчо 
у нього служйу, бо то серенчлйвий хлопець. У лонй мала свиньа вусьим 
иацьат, того льіто лем трой. Йака бідна дольа, же у лони хлопець пас, 
там хлонцьови заплатйу, а типерь ані мины ни йи. Улонй було миньі 
симеро, а того року другий пасе, та ии йи лем трой. Иа худобньішший, 
ті у лони буу, бо менше свинйй мау, а платйти нййак ии йи чим! — 
Дужи баиовау за тим хлоицом.

Прігнали вууцьі офіціри до Давиди царьйа, шчо його син собі за 
два роки ваобріу: ийадесать овець і пйадесать йагньат і йидну свиньу. 
Наколи прийшла свиньа там і там мала вусьим иацьат; сто деуйать ху
доби прнгнау маленький хлопець.

—  Хоть ти малий, сине муй, та ти будеш царьйом; ти льіпше 
нрауду знаииш, йак йа, твуй отець старий.

Вун повіу свому отцови: Кидь му ниридайй, жеби вун царьйом буу, 
жеби му зробйу йидну гостйну велйку. — А ун сіу іт столови, усили- 
йакима йазйками ванисау пісма, загвау по ушйткіх крайох, жеби прийшлй 
д ньому на гостйну, т премудрому Соломоновн.

Прийшлй Ньімцьі і Мадьари і Русиаки, усилийакі Тальійани, Тур- 
ци : вун зу ушиткіма йазйк знау. Уші йак коло стола сидьіли, йидньі 
з других сміх робили, бо тотй шаленьі, та йидньі других йазйк ни ро
зуміли, а вун йіх розуміу ушйткіх, із ушиткіма говорйу і йіх ушйткіх 
йазйк тот учйу, шчоби Ньімець Мадьара спознау на бесьідьі, жеби Ньі- 
мець Жйда, Жид Русина, жеби ушйткі знали бесьіду. Указау йім чуда, 
сотворйу йім зґло, шчо до хйжи облака ии було зґльааого, ані у самого 
царьйа, а вун сотворйу зґло. Дужи го хвалили, жи вуй мудрий. Уп указау



йім чудо, жёби прийшли птаки із ним бесьідовати. ІІрилетьіло много 
птакуу, по небо і по вемльу, шчо пёрет птакома не видно було сопце. 
І ун на долонь йіх імау і бесьідовау з нйма, жеби му повіли, іти вели
кий світ : ІДі тусьте ушйткі ?

Ішчй ніг йп когута великого.
Прийшоу когут великий: Де ти са забавну ?
У туй, у туй Амерйцьі, за морьйами.
Хто там бувать ?
Там б_увать йидна христьаньська особа, йидиа жона, та йп за ца

рившу, а дьабол за нарьйа; а ни сходьать са там хлопи, лем раз у рук
іж жонами. Маленького хлоїща мати годуйп за три роки, а у три роки 
бере на плечі, та нёсе у свуй край.

Зробйу примудрий Соломон йидной пісмо христийаньськой, а другой 
дьаблууськой і дау великому когутови, жеби туй кральоуньі хрестьань- 
скуй дати, жебіі прийшла д ньому на росказ; а другой дьаблови, жёби 
там дьаблови положити, де полуднуйп, жеби дьабол прийшоу на росказ. 
Дустала кральоуна пісмо свойп на свуй ґанок: нашли на ґанку, шчо 
іспустйу итак. І  почала читати, жебп сіла на дамшйфу, жёби йшла пре
мудрому Соломоновії на росказ. Уна повіла, же ни пуйди, лем му велй- 
кнй дар дасть: Тйсьач дьівок, а ушйткі з йидного року; а ушйткі 
Дьіукй у чотйрн роки умерти мауть у йиден день; так йім витсуджено 
на смерть ; бо тота кральоуна вішча, шчо уна каждого знайп, наколи го 
очйма увйдить, у котрий день умре. Убрала йіх у червеньі шати, дала 
йім гроший на два роки, спровадила йіх на мори, жеби пушлй до пре
мудрого Соломона. І дала йім пісмо, же кидь йійі народ у його крайу 
гйни, жеби йуй дорого заплатгіу.

Прийшлії дьіукй там ; ун тото увйдьіу і пісмо прочитау. Дау у еа- 
бова шати шити: тйсьач білих ш ат; червеньі шати од дьівок одобрііу, 
а йім більі дау. Погбстиу йіх красны', дау йім гроший на дна роки, 
шчобй шаиовалп дому йти, жебп ни померли у путй, бо крестьаньська 
кральоуна мудра, али шчи така пп йи, йак примудрий Соломон: Ньай 
твоіїі дьіукй у тебп умпрауть на тот день, бо йа звау, йак ти вішча, так 
і йа віїїічий. ї й  до менп загнала дьіукй на радусть, а йа йім дау білон 
шатьа на жалобу, обйсь йіх собі сама поховала. Загнауйим ти дьіуками 
до дьабла пісмо другой, жебй прийшоу на росказ, бо прийде зна
ваний.

Душло пісмо і другой. ІІурвау дьабол і тото. Ни поставну са на 
роскас. Премудрий Соломон додумау на нього мудрой дьіло: Дау спра
вити десать ланцуу; сім носьатйти с попома; гордуу вина, свойіх офі- 
ціруу сім. Дау йім прешпонт із валалу на валал і такой пісмо уеилн- 
йакого йазйка, на котрій край прййдуть, шчоби са розумільі, же то йи

Бтноірафічний Збірник т. III. 4



прёшпонт. Пришли на мори, перейшли на дамшйфах, пришли до краііу 
христьаиьського, де бувала жёпська за царьйа. І повіла йім, кади мауть 
іти, бо унй обойи у йидвум крайу царьйовали, жёвьеька і дьабол. Опа 
са повіновала на примудрого Соломона роскас прийти сама із ним на 
бесьідьі бути, шчо вун од нёйі жадать. Примудрого Соломона офіціри 
пушлй у такйй край, де не було нййак жонй, лем самі хлопи. Тота 
крестьан кральоуна ушйткім росказовала жонам і дьіукам, дьабол роска- 
зувау хлопам. Указала йім, кади мауть іти : Ун бувать у йиднуй горя, 
тот дьабол, котрйй у тум крайу хлопум за царьйа. На шинуй луцьі майи 
студничку, вйтки му на обід воду снилауть до камінного валоуа. Каждий 
день му донесуть вола його йнаш'и ; скору ссунуть, сисе ззість дьабол 
ни вареной, ани ии печёной! Спровадила крестьаиьська кральоуна, на 
котрой місто мауть ітй примудрого Соломона офіціри, вести віно і ланци, 
дьабла поуйазати, вйттам го провадити на роскас пёрет царьйа, приму
дрого Соломона. Прийшлії до гур з віпом офіціри, найшлй тоту луку іс 
прешпонтом, зложйлн там товари, гордуу віша, свойі лаици з боку луки 
і вартовали, колії зажене дьабол йнаша свойого на обід ізрихтовати. 
ІІрішьус му у повітру вола, ударну волом на серед луки, вул са рос- 
порс, скору з нього влупйу і йиден камінний валуу начерпау му води. 
Примудрого Соломона офіціри ушйткой тото вйдьіли; пуйшлй, туту коду 
з валоуа рукама вйметали, вйньали шпунт з гордова, вйпустилп вйно до 
камінного валоуа, жёби дьабол вйпиу тото вйно, оби са упиу, би йім 
було лёкше зйазати го. Прийшоу дьабол па обід, іззіу вола с кустьом, 
захоти'ло му са дуже води. Хльіпнуу рас, полоука води тойі вйпиу, шчо 
у камени була: Ішчйм нйґда таку воду ни пиу. Покоштуу другий рас, 
ци то така добра вода, ци лем ми са так вйдиіь! Ішчй рас нромкнуу 
води, на два крати. Вйпиу гордуу вйна: Ішчйм иіґда таку воду ни пиу; 
другий раз було ми доста, а типёрька мало. — Ни пушоу право дому, 
бо шчи би воду пиу. Зайшло у голову вйно, вйвердуу са дьабол, почау 
лежати. Відьать тото офіціри, жи ун са ни рушать, зйазали го на сім 
ланцуу, руки і ноги і кольіна і шчи мольать са Богу, пак са дьабол 
пробудить, шчоби нп пурвау ланци. Уші стойать у крайі з боку тойі 
луки, позирауть на дьабла, йак са пронйаивчить, шчо буде робити. 
ІІрийшоу вёчур, чонце уповивало, почау са дьабол перевертати пак снуй, 
ио ни годин устати. Почау ричати, аш са лука трьйасла. Ни буу піхто 
такий муцнйй йак ву н ! Нанудиу са, жи го порубауть, чому- нп послухау 
примудрого Соломона. Вун уже знау, хто го поуйазау; уже на вйдну 
свойу смирть айіда вйтти ни устану! — Примудрий Соломон свойіх 
офіціріу таку бесіду' научйу, шчо розуміли, шчо дьабол бесьідовау. 
Прийшли д ньому. Ун йім повідать: Чей иьа загубите?



Ой ньіт, лем тьа провадити будеме. Ци пуйдеш?
— Іду радо, лем не бийте, ани ни загуите. Ііустте ми ноги. Цп 

нп умру з голоду у туй пути?
Ци доста ти було гордуу вина?
Дост, бо а,жим ппаний буу, шчбйим упау.
Дустаниш па каждий обід гордуу вйиа і йиднбго вола.
Даупб миньі було так чинйти, примудрого Соломона послухати. Йа 

пиу воду, вуй ми дайй вїшо. Ни иьа ни убйи, ни ньа загубить. Хоче 
вйдьіти, йакйй йа хлоп, за муй укас дайй ми вина гордбвама і воли!

Іиібу дьабол радо. Уперед нього пушла тота кральоуиа, шчо у тум 
краиі була, де і дьабол, бо йий хотьіу вйдьіти прпмудрий Соломои, ци 
уиа йи дьабол, ци уна йи христьап. Кйдь би дьабол, таби волбсьа ни 
мала мйжи ногами. Йакби йуй тото увідьіти ? Пут свбйім бурком приму- 
дрий Соломои зробйу пиунйцьу на самум свбйум ґанку. Нбиат пйунициу 
закрйу зґлом на тото дьіло, жйби увідьіу. Йак йшла кральоуиа черес 
тото згяо, а уи сидьіу у пиунйци і иозпрау крузь зґло вонка. І вуна 
йшла понад нього. Вільіѵ вуй, жи йуй обросиутой: Ни йи уиа дьабол, 
уна крестьян такий, йак і вуй.

Ирийшоу дьабол ізйазанин, перет царьйа проваджений, чому са іш 
повинувау на росказ царьський. Дау ному царь добрий обід, хльіба, ва
реного мньаса і вйиа; Ци йа ни шалений буу у скальі сидьіти, сировбй 
миьасо йісти, студеиу воду пити, а миньі ту варьйать, сольать, петрушку 
і зельи (додауть), ііоиопрьйать і квасну ід мпьаеови подбиуку дайуть. 
Миньі було даунб ту прийтй. Йа уже вуд нього нйґда ии иуйду. Туй 
на чудо буду бувати.

Звідуйи са (дашчо) цримудрий Соломои от свойого дьабла, шчо го 
дау припровадити до бурку свойого. — Бурк полбука муй, а полбука 
отцьу, мойого утца Давйди. — Тогдй дьабол го порадиу, йак иримудрий 
Соломбн роскошно царьйувати майи, йак і вун царьйовау у свбйум крану, 
би са хлбни на жбни ни позирали. ІІольубйло са тот учйнок прнмудрому 
Соломбновн, створйу і вун тотб собі. Дау собі наклйкати по свбйум 
крайу три сто жун, шість сто шаидаріу: два шандарі на перед, а два 
зо заду коло царьськойі жонй. Раз у добу пополудни, колй йшли па 
шпацир у йидеи бук ушйткі иоубертаньі, шчбби царьська жоиа ии вй- 
дьіла лице шаидарьськой, аиі шандарь йийі. Ушйткі йшлй у шор, ии 
слобудно було са иообзйрати, йидпб на другой. Рбскас такйй вйдау нри- 
мудрий Соломбн, шчо кить са пообзйрать узат себи царьська жона, то 
йий тот шандарь, шчо зад нейі, та йий зрубати мани. Айбо і тот шан
дарь, котрйй йи уперед нейі, кить са узад иа иьу попозйрать, на лип,б 
царьськойі жонй, задиьі шандери мауть го істьатй, би са узад ни поио- 
зирали, лем ушйткі уперед. Много парода погибало; каждий день по дві



і по дёсать царьських жуй вйстинали шандарі; а шандеріу ішчй бульши 
і по пйадесать. Йидвбй іспблудие, коли пушлй на шпацір, —  примудрий 
Соломон иа то са льубйу позирати — колй оий за путьбу, хлбпи і жбии, 
маширували, упили са обайй, примудрий Соломби і дьабол, та собі чуда 
повідали, котрий йакбй доетавиу, котрий мудрішший, ци примудрий Со
ломон, ци дьабол. Примудрий Соломби повіу йому: Йа мудрішший, бо йа 
тибе поуиазати дау ; али типерька укаж ми такой чудо, кпть тп у мбйум 
домі зо миоу буваш, шчо йа шче такой чудо ниїде ни вйдьіу

Дай ти миньі, примудрий Соломбни, свбйі шати і тот пйрстииь, шчо 
на ньум вашой ймено і прузвиско.

Вуй ийаний буу, на тулько мау шалений розум, хоть і примудрий 
Соломби, і зньау шати с себи, дау иа дьабла червеиьі, сам пушбу, убо- 
льік са у сі'иьі; і пйрстииь с свойого падьцьа зньау, та дьаблови иа 
палиць дау. Повідать му дьабол: Укажу ти чудо. Утвбрь бблак у свб- 
йум бурку!

Йак го хбпиу дьабол до пашчеґи і з ним пльунуу, велйка тбупа 
слйни із ним ішла, с примудрим Соломоном, иа чотйри сто миль земльі. 
Примудрий Соломби до йиднбго вароша упау на пійацу, де хліДіі про
давали. Ун буу ийаний, ани добрі нп розуміу, шчо са з иим стало. 
Дьабол зустау царьйовати коло три сто жуй. Од йиднбйі до другойі хо- 
дйу аии йіх на шпацір ни пушчау! Дьабла ни кортьіло, шчбби жбии 
руковали гі войаки, лем жеби са з ним наурьйад кажда йибали. Дьабол 
зустау царьйовати —  примудрий Соломби на чотйри сто миль земльі упау 
і пушбу по світьі жебрати. Примудрий Соломби тот иершпй вечур у 
тум вароши, де на пійац упау, пропйанчпу са, свбйі палати гльадау 
і бурка, шчо у них бувау. й и  можи айґде спбзнати свуй дум. Приму
дрий Соломби зголоднілу, просить хльіба од ґиречкйиьі, жеби му 
продала, али жи вун йуй занлатйть иа другий раз, бо типерь на майи 
аіш ґрайцарь. Звідуйи са ґиречкйньа: Вйткисьте?

Йа с того вароша примудрий Соломби, ваш царь.
Уна му пльунула межи бчи, повідать: Нипрауда.
Прийшлй польіцайги, звідууть са кбфи: Шчо тот бесьідуйи пан ?
Уна йім повідать, же у u гварить, жи ун примудрий Соломби, 

наш царь.
Зараз унй иа нього: Вйткисьте пане ?
Уи повідать: Йа вгітти, с того вароша.
Шчо за йиден?
Йа ваш царь.
Унй його иочалй бити, на вармецький дум провадити. Зьвідууть го 

са нанбви: Шчо ти за пан?
Ачей ви ньа ни зиайите ? Та йа примудрий Соломбн.



Такой нрауда, же ми тебе нн знайиме, бо примудрий Соломон вйтти 
бивать чотйри сто миль земльі. Мн лем у иовинкох за примудрого Соло
мона чули, жи усилпйакі йазйкн знайи, дужи мудрий. Вергли го до 
бутки, би сидьіу до рана, до деуйатоні години ; так го са будемо пак 
звідати, шчо вун за йидён, вйткп вун валоушен.

На другий день о деунатуй годины прийшли панови на вармѳцький 
дум, росказали його пустити, до канцаларньі припровадити, жеби ун по
віу, шчо вуц за йпдеи. Ун повідать: Учерам на полудни іс свойім дьа- 
блом комѳдийі стройіу, а дьабол зо мноу так ізробйу, шчо йа ни тьамльу, 
йак па ту прнйшоу.

Та то, пани, ии ту примудрий Соломон бйвать; то йи вйгти далеко, 
на чотйри сто миль земльі.

Повіли му на котрі вар.ошй треба му йти дому.
Іншу царь, примудрий Соломой, по хйжах, йак жобрак, жеби му 

йіети давали. А усе дали з валала на валал, закльа дому ни прийшоу. 
За два роки ішоу чотйри сто миль земльі. Зиау дьабол, колй прййде 
примудрий Соломой дому і зверх шатьа і нйрстииь, полбжиу му на стул, 
и утьук у вертепи.

Зап. в ли п н и , 1896, від М ихаила  Пустая, в Збую, Зсм плин- 
ської столиці.

П аралелі: Епізоди про диявола i upo царицю християнську треба 
віднести до оповідань про Соломона і Китовраса та про Соломона і ІОж- 
оьку царицю. Паралелі до першого диви: Др Іван Франко, Аиокріфи 
старозавітні. Ст. 2 8 0 — 282. —  Тпхонравовъ, Памятники отреченной 
русской литературы издаваемые гр. Гр. Кушелевымъ-Безбородко. Вип. 
III, Ст. 51— 52. —  Паралелі до другого: Др. Іван Франко, ор. cit. 
Ст. 283 —285. —  П ы п и і і ъ ,  ор. cit. Ст. 5 4 — 55 і 61 — 63. —  Тихопра- 
вови, ор. cit. III. I. Ст. 271— 272. — Порфпрьевъ, АіюкрпФпческіи 
сказанія о верх. лиц. п соб. Ст. 2 6 1 — 263.

11. Соломон від дїтства до смерти.
Старого закону колії царі войували, ни так войували, йак типерь 

нового сьвіта. Йак івобрали трупу, тогдй у другого царьйа опйать така 
стойала. І висилали борьцьіу: котрйй котрого переможе, тот царь мусит 
піддати сьа, уступати. I буу оден царь Македонський. I тот царь буу 
такойі віри йак і ми. Вій росчау с поганйм царьйом войну. Коли мау 
вйладити одного леґіцьа до борбй, сказау : Но леґіиьі, тииерь висту- 
пайти! Аибо кождий легіиь бойау сьа ітй на пѳрід. I  тогдаж ишбу Да- 
вйд, що буу вівчарь у царьйа, у того Македонського, і каж и: ІІресьвіт-



лий цысарьйу ! йакбмусь треба першому бити тай йти т тому на 
войну.

А у того царьйа, у поганого, буу такий слон, на триста на шісьде- 
сьать шукіу високий.

І тогдйж кажи Д авид: Та пресьвітлий цьісарьйу, про божу вбльу 
йа йду д ньому.

Ти ни маниш, Давиде, ньійакойі збрбйі, йак ти будеш йти?
А Давйг собі узьау у свойу ташку три каменьі і приходит іт тому

(слонове). А тот ісклау руки отак (ту оповідач показує) піт плечі, та 
стбйіт, та дйвит. І  кажи тот Давйдовп:

Де ти йдеш ?
А йа йду т тобі иа воину. Айбо, кажи, хбчиш ізо мнбиу говорйти, 

та схилй сьа дб-мпьі, бо йа ни чуйу, шчо ти з гори говориш із під 
небеса.

І  він собі ноложйу руку у ташку, на свій камінь. І схилиу сьа 
слон ід Давйдови на збмньу, гет долы, тай наложйу ід ньому ухо свойй, 
обй говорили. А Давид ц е п ! каменьом у голоснйцьу, а тот тогдй заду- 
ріу і упау ід земльі. А Давйд вйхониу сабльу, його зньіжньіу і ніттьау 
йиму шййу і затбук його голову на сабльу і „ійин“ загойкау. І уеьа
труна Македонського царьйа ійин загойкала: перебир^івау Македон.

І віттак кажи Макидонський ц а р ь : Давйде, Бог тьа благословйу 
і йа тибё благослоуйу на царьйа. І настау Давйд місто Макидонського 
царьйа і царьйовау за 200 за 00 гбдьіу.

І уродила його царицьа цремудрого Сельимбна сйна. І мау Сельи- 
шбн сьім гбдьіу, тай пішбу, так колй вакация була, з другими фатьбви, 
і фатьбва йиднбго укусйу гад із лому. 1 тогдй узьау тот фатьіу кричати
і дужи попух тот фатьіу. І йау казати другий:

Іти треба за премудрим Сельимбном, за хлбицьом. Приходит пре
мудрий Сельимбн : Вітки тьа укусйу ?

Із отого лому, кажи.
Но і так де сьа дьіу ?
Йа ни знайу.
Премудрий Сельимби каж и: Йа знайу, де йи. Онди на нни, кажи, 

сидйт. Вйльіз з верха на пньа. І кажи премудрий Сельимбн: Льізь 
вігти! (гадови).

А чого йа буду льістн ?
Того будеш льісти: право туй тобі буде стойати, суд.
Ба, кажи гад, йа_ Ддятси вйслухайу суд.
Ни можи тотб бути, обй ти вітти слухау суд, бо і цьісарь, колй

му право стойіт, тай с свого коньа мусит зльісти, вйслухати право.



Но й тогдй альіз. І  казау му премудрий Сельимон: Бери тото 
з ноги, шчось положйу.

I тогдй вйньау свойй жало з ногй тому фатьовови і зоссау пух- 
ливйну.

I  каж и: За шчось го кусау ?
За тотом го кусау, бо ньа приступну.
Кажи тот хлопець : Йа пи вйяии, бо йа тибе ни вгідьіу.
Премудрий Сельимон каж и: Колй тьа пи вйдьіу, тобі було поенґп- 

довати йиму. Типерь такойи буде твойй право, шчо: хлопцьі, бййти! 
Котрйй ни майи біґарьйа у руках, а но майи дарап хльіба у тайстрйньі, 
тот, кажи, й хльібом убий, йак не йи іншого біґарьйа у руках.

І воріс премудрий Сельимон : прінц уже годний, леґінь. І кажи 
йнго отець, Давид царь :

Учйниме, сйне, велику гостину за мого живота, бо йа старий чоло
вік, та умру.

Йа, кажи, ньаньу і пресьвітллй цьісарьйу, ии гадану, чиньім.
І  пописали но царьйах і по велйкіх бароньіх, обй приходили до Да

вида царьйа на гостйну. І гостили сьа, і кажи Давид царь сину свому 
премудрому Сельимону: Обись, сйнеку, і по мньі добрі дьіла чинну.

Йа буду, ньаньку мій льубий.
І  иедьійшло гостини, напойу ; та женй сйпеку, підьінтри наші, бп 

донесли напойу. А ідьіме ми самі два, та донесеме доброго напойу 
і с шчйрого сёрцьа погостиме пановіу.

І узьау на сьа премудрий Сельимон великий кипень і запалку собі 
лампу йасну пйрет себе і пінкіу дольі сходами у пйуницьу і свому віт- 
цьу заступйу; не вйтко було му йти ззаду.

І повідайіи йиму отець:
Йа не вйджу, сйне, за тобоу ітй.
Йак, ньаньку, не вйдиш за мноу ітй, так ти ни увндиш добрі дьіла,

шчо йа буду за тобоу робйти. А й сам йись с шірет себи, шчо добре
зробиш, тотгі добрі дьіла на тім сьвігьі найдеш.

І його отець, премудрий Давид, царь, порахувау у евойі голові
і потолковау і : истйпиа, сйпе, тото нрауда йи. І кажи: Тибё, сйне,
премудрий Сельимоне, Бог дау мудрого і премудрого. Здороу жій, сйне, 
бо йа умирайу.

І  настала йиго мати за царйцьу місто свого ґазди Давида царьйа. 
І премудрий Сельимон хоче свойі матери проказати опйат: і учинйу 
сьаж він дурийй. А шче на сьвітьі ни було тимчасом вагу ньійакого. 
І тогдй зробйу собі вашкй і па тотіі вашкй положйу білоград (такни сьа 
називау; то було найперша краса, йак типерь вать срібло, вать шчо; 
пойаснене оповідача), а па другу вашку положйу иёсьу балеґу.



І  кажи його мати цариць а : Шчо ти, енне, важиш?
Важу ньанько женьський розум із песьоу балеіоу.
І кажи йиму мати: І мій, сйне, важиш ?
Тай ти пак така білоглова, йак і друга.
„Но, тогдй бись, ейнеку, проговорйу, коли тота лава піт тобоу".
І заньіміу і стау ньімйй так, шчо нич не говорйт.
„І тогдй обйсь змірьйау глубиньу і шириньу і тогдй сьа епокуташ 

за сесё слово".
І пішоу премудрий Сельимон у боут и купйу собі пилу і дьаглове 

і зробйу с тойі лави гусльі і натьаг струни на тотй дошкй; с коньа 
сёрсти вйрвау, смик ізробйу и заграу у тоти дошки і проньіміу. І кажи 
чйстим йазйком: Мамо, лава говорйт уже. І  пішоу мірьйати глубииьу. 
І зробйу собі йидну улатчйну і ссукау на сто локот шпарґу і улатчйну; 
узьау собі сверльа і два камеиьі і пустйу сьа у Чорнойи море на при- 
спія. І там собі пустйу із мізйльиика, провертьіу, кирвй; а Чорнойи 
море сьа чйстит і вйверло йиго на берег і тогди спокутау сьа дру
гу вину.

І тогдй  піш оу мірьйати сьвіт, на ох р ест  сьвіта. І 43'лп д р у гі царі 
за  иього і вилйкі паиови, ґроф ови, шчо найш оу сьа на сьім сьвітьі му
дрий, прем удрий. І  кортйт йіх вйдьіти, шчо тото ии за  чоловік.

І стрічаут йиго на дорозьі, а він вилйким їоудошом йде. Він знау, 
шчо тото по нього йдут дивйти і тогди сьіу піт корч і вйвьау дарапчик 
хльіба, та йіу тай ерау [а гійаба, тото сьа муспт так казати! замітка 
оповідача]. Кажут тотй панй: Шчо ти там чоловічії рббиш?

Йа, намови, новіш старойи вибивау, а голоуника забивау. Та усе 
за голову досьагни, та бйи ньіхтьома.

І кажут йому: Нп видьіу ти премудрого Сельимона?
Він кажи: Ни вйдьіу йа го.
Но тогдй цішлй, стали раховати: Ну, йакби могло тото бути, шчо 

тот робйу?
А тото добре, бо він новйм старойи вибивау, а головнпка забивау, 

бо його йіу. II вернули сьа. А нуш того, кажут, буде премудрий Се
льимон.

ІІриходьат, а він зробйу два плугй, та у одйжи уже цімирман- 
ській йи.

І кажут йому: Шчо ти робиш ?
Йа робйу хльібороби.
Йакі тотй хльібороби?
Такі, обй на хльіб робйли, обй орали.
Та йидйн ізробйу дирпуйаний, а другий волотйй плуг.
Та котрйй у тьа доросший плуг? Кажут йому панй.



Кажи: Отот днриульанпй у ньа доросший.
Та шчо тот коштуйи?
Коштуйи два срібньі двриульаньі.
А осёсь золотий шчо коштуйи?
Сесь вич, сесь, панёвп, і так вам даруу, золотий.
Но, дорахували пани: Та сисе дурний, пи премудрий Сельимои. Та 

кажут пани: Золотйй плуг тисьачі коштуйи, а дириульаним раз огива на
класти, та у нього тот дорогий. І прийшлії домі, упрьйаглй у золотйй плуг 
чотйри коньі орати, айбо орати ни хочи, лишй сьім-там похапау вёлньу; 
тай нитко пи можи за нього диржати. А упрьйаглй у дириульаний два 
коньі, днриульанпй так красно заорау, йак чирвотьік (червак шчо точит 
стьіни) прекрасно. І тогдй дорахували: Тото буу премудрий Сельимои; 
іды'м го гльадатн.

I приходьат ід ньому а вій уже стау сабовом. I нашйу одежі іс 
полотна з клочаного (так йак на миьі; ту показуйи оповідач на себе) 
і с шовкового. I кііжут:

Нашчо, тото шййиш ? Котра у тьа одежа дорога?
Він кажи за клочапу: Сисьа май дорога, а шоукова нпч ни 

варта.
Та шчо у тьа пара одёжі коштуйп тойі клочанойі ?
Два срібньі коштуйи йпдна пара клочанойі одёжі.
А тота, кажи, шоукова?
Сисьу вам, кажи, і задар подаруу.
Кажут наш і: Та тота у нас май дорога, шчо у тёби нич ни

варта.
Ну, тогдйж биріт на сьа, панови, нидйн клочану, другий шоукову; 

придьіте сьа вобігатн у хашчу, у тёрньа.
І бігали териьом. Шоукова одёжа так на шіндлички подерла сьа,

пйі'де нич, а клочапа шче май загусла,. шче мох на иьі сьа учиіійу.
І дорахували: Тото бизьіуно буу премудрий Сельимон.

Іірнходьат гльадати: ано віп уже шустром стау.
Ци ни відьіу ти майстир, премудрого Сельимона?
Йа го ии відьіу.
Та нашйу чоботи, ай нашйу постолй, йак Руснаки носьат.
Котре у тёби, майстир, обууйи доросше май?
У мёии сисыі доросша май, постоли, кажи.
Ай, сут чоботи такі, шчо й 20 срібних коштуут, та ми тото не

віриме, аж у тёби постоли доросші віт чобіт, бо чоботи і 20 срібних
коштуйут, а постоли срібний сороковец.



Ну, пи віруйити, йдьіт, панбви, у скалу, йидйи у постоли убутий,
а Другий у чоботи, та йдьіт сьа у скалы вббігати: котрйй скбршп
перейдете ?

Тот у постбльіх перешибу черес скалу й раз ни унау, а тот
у чоббтьіх иовідривау запйатки, вйкрутиу, тай долы скалбу потра-
тиу сьа.

Ну, бпзьіуно тото буу премудрий Сельимбн; ідьіме го гльадати.
Прихбдьат, анб уже шчіпкарьйбм (шчо торбу носит таку) стау. 

I кажут: Ци ии вйдьіу ти, папи, даі'Де премудрого Сельимбна?
На йиго ни вйдьіу, ни стрічау шіґде.
Та ви шчо там манити на продаж?
Йа майу но на продаж панґльічки і иожйчки з новбйі фабрічки 

і грнбеньі до чисаиьа і кистимбии до завиваиьа. І накупйли собі панбви
нового краму і пішлй гет.

А він ирійшоу скрусь сьвіт і ни гбдни були знати, де премудрий 
Сельимбн. І  вириуу сьа назад иа охрест сьвіта і за нього забилй уже, 
ож жійе на сьвітьі; за него гир нйґде ни чути.

І прийшоу у тоту крайіиу, де живе царйцьа, Давйдова царьйова 
жопа. ї ї  наробйу собі, кой ішоу у тот варош такі дорогі крами, шчо піт 
тоу царйцеу не йи у тій крайіньі. І  тогдйж ізробйу такий перстьінь су- 
хозолотний, шчо від кождого царьйа пичать на ньім й и ; тай тілько на 
ньім деймантьіу, кілько царіу иа земли.

І  прийшоу іт тьій царйци, іт свойій матери у тот бурок, де она
живе: Нресьвітла цьісарйце, чи будете дёшчо купчитн?

І куповала у нього велйкі речі, дорогі і дала му велйкі тйсьачі. 
І  увйдит у нього тот пёрстьіиь і кажи: Продайти ви меиьі, папи, тот 
пёрстьіпь.

Йа вам, пресьвітла цьісарйце, не продам, бо у менп тото много 
коштуйи.

Йа тобі дам за тот перстьінь велйкі мнлинони.
А шчо мнньі по грошох, нресьвітла цьісарйце, у міши доста йи 

гроший. Йа вам за іньче не годен дати, лише хіба йидну ніч спати зо 
мноу будете. А она сьа тому, царйцьа, твердо зрадуйи, шчо за милийони 
ии хочи дати, а за пустойи дайй. І кажи йі : Ни було у тебн сйна, 
цьісарйце нресьвітла ?

Буу у меті йиден син, премудрий Сельпмон, айбо пішбу по сьвітох 
і иогйб, нйґде за нього ни чути.

І  прийшла ньіч, сьвітло горйт і премудрий Сельимбн ходит і Богу 
сьа молит. І тогдй кажи та цьісарицьа:

Пани, льагайти спати.
Гадат соб і: та за перстьінь, та не йде спати.



Ай бо сьвітло загасили і він межи ньі положйу такий ніж пере- 
цьінбвий (шчо хаплет, притьагат гі маґнес іт собі) і учиииу сьа,
ош  СХІИТ.

Айбо царйцьа рахуйи собі: Тот зо мііоу за перстьінь спит, тай 
заспау фараднйй. І она хбчи йпгб покйвати і верже так руку д ньому, 
а ніж відбтие перст іс перстьіньом. І она нала йойкати помбучейки, обй 
його ни збудйла. І вій чуу тотб, айбо ии уставау, а пак дау Біг день, 
устау і кажи :

Шчо ви, пресьвітіа цьісарице, йбйкайити?
Тотб пбйкайу; йа вас покйвала, шчо ви заспали, а миньі перст 

шчось вітпалйло іс перстьіньом.
І він вйньау перст із жеба і приложйу на руку і помастйу такбу 

мастьоу, шчо нарас приріс. І  тогди повідали свбйі матери царгіци :
Ти йись мойа мама шайитна, йа ним твій син, премудрий Сельимон. 

І типерь прочитайти свойу ппчать на мбйі голові, кой йим сьа урбдиу. 
І  типерь йим вам тото ісказау, сьогосьвітньу прауду, зато коли йа важиу 
жеиський розум іс иесьоу балеі'оу. І  йа сьа спокутау, свои закон іздер- 
жау. І ви лише такйй розум мали, мамо мова мильныиша, йак і друга 
білоґлбва.

Но, сйие, тииерки иростй мине.
Бог сьвйатий, мамко, і йа тьа прбшчуйу і гріхи тобі вітнушчайу

свбйі.
І  такой від разу умерла.
І  віттак стау премудрий Сельимби за царьйа. І стау і иаробйу собі 

усьаку птйцьу, йака йи на-сьвітьі. І  тоту итйцьу склау иа дріть: так 
отойало, гейби живбііи. І  судйу іс того сут прбшчаві (льудьом). І  колй 
йшоу вйнний па суд і птйцьа тогдй усьа сьак (показує йак, оповідач) 
гупала, журна була, журйла сьа. 1 казау тому вйнному чоловіку: Шчось 
чоловічії завинйу, нават ііоснравуц сьа, наверни вішу і ви будиш гріш- 
нйй. А колй йшбу праведний на суд, невйіший пич: і усьа птйцьа тре- 
пешчала, весела була. І  тому казау: Не вйипн йись, чоловічи, со Богом 
жий на-сьвітьі.

І  зробйу собі такйй столець — тотб старого закону шче сьвіта 
було; — і по Христовому рождеству сьвіт стойит і ни нахбдьат сьа 
такі майстрй мудрі, обй на тот столець одну лабу зробйли.

І премудрий Сельимби сам умбр йишче до вавилоиського переселе
нь», колй сатан Ийву счалувау во pafii і сьвйатий Михайіл вйгнау із 
райу на земпьу і повідау так: Ти, Адами, будеш нбтом хльіба йісти; 
а ти Ййво гбрко дьіти родити. І уродила Ййва с Сатаном, йак сьа до- 
коснуу Йііви, по Кайіновп і по Авельови третього хлопцьа іс ийатьма 
головами. І гак рпдау тот хлбиец — на сьім миль задалеко. І ириишбу



Сатан, йау казати : Ййво, йа учйньу з нього так пак і другі хлёпцьі 
майиш; чотйри голови вріжу, а нйату лйнгу і будё чесний, лише дайти 
мины тото, шчо за нього ни знайити. I  прийшоу Адам із роботи і кажи 
Й йва: Адами, находит сьа такйй чоловік, шчо учйпит із нашого хлопцьа 
такого йак і другі.

Кажи Адам: Т а шчо бн ми дали? Нн знайнме, шчо т о т о  йи.
Ййва отповідайи йиму: Адамп, та шчо нам із нього, шчо за нього 

нн знайими і тото ни хоснуйими?

І пиридасть Адам Кондрат (або контратуш) Сатанови за тото, шчо 
за нього ни знайи. І пустйу Адам кирвй із мізйльннка і ударну на тот 
Кондрат пичать і поньіс Сатану на Гологофту гору і закопау у камінь, 
у синьак, на сьім локот зауглупшкй. І так промовиу:

Тогдй сесь Кондрат вйелободит тот, шчо сьа уродит, да умре і во 
третий день аж воскресне.

І  тото Адам ни зпау, аж він запродау увёсь сьвіт аду пекйльному. 
І  сам Сус Христос чйрес праведны душі дау сибё на муки і шусьіу 
умирати за нравослауну віру свойу. 1 йак Сус Христос оскрёс і пі шоу 
у Галагбфту гору і вйслободиу тот Кондрат, перечули злы духи снёрет 
того трьйома годи і далй так пекло опкувати, йак міхйр, самоу мідьоу 
і сйрет пёкла ізробйли коубицьу у тйсьача маж (сто фунтіу держйт 
мажа, пояс, оиов.) і на то 12 ланцьіу і скували і 12 колодиць ізробйлн. 
І прийшоу Сус Христбс іт пеклу іт воротьім іс сьвйатим Мнхайілом 
і кажи: Отворіти кньази врата свойі, бо йдут сини небеснійі. І кажи 
другий раз (то само), і кажи третий раз. І у читвёртий раз махиё на 
охрест свойоу паличкоу золотоу, і ушйтко лише хрьйакнуло, упало. Біт- 
так приходит ід адови пекйльному. І ад пекнльипй кажи:

Ти йиеь мн тиііёрь у руках. І  кажи : Сьідай ід коубини, тай уби
рай сьа у: ланцй.

Йа ни знау, йак сьа убирати, хіба ми укажнш. І  убрау сьа красно 
і позамикау: іно бись ти так на сьа узьау.

А Господь кажи: Ну, най буди так! І  ушйтко на ньім приросло 
тото. І  колй почау собоу бйти, і шче так буубн сьа заугрубшкй прого
нну, кажи:

Ни ридай, адн некильннй! во иосльідньа рсмйа тн ушйтко твойй 
буде цьільце (шчо перший клас, о н .) ,  а мойй позадьи.

Він так сьа тогдй зрадовау, шчо сьа засьмійау. шчо му два зуби 
с ннска вйскочили і тогдй за собоу душі праведпьі Госнодь ушіггкі ио- 
віу до райу так, йак йидйн віучарь віуцьі за собоу.

І премудрий Сельимон кажи: (Сельимон у пйкльі уже буу): Гос- 
нодп, кажи, та мнне туй лйшиш?



Ти буу, Сельнмбне, мудрий, премудрий, та вйелббоди сьа іс 
пекла.

І тогдй Сельимон стау шурувати манастйрь, вилйку ризидёньцьійу. 
І  кажи ад пекйльний:

Шчо ти, Сельимоне, будуйиш ?
Йа тотб будуйу: туй прййде Марійіи син, Ісус Христос назат 

сьуда. І будут ізо усы'ма сьвйатйми сыііватн красно і тимианом будут 
дужи красно кадйти.

І тогдй кажи ад иекйлыінй: Биріте го, та нисьіте тйхо, бйсьте 
мине і не здрбгли. І положіте шче инред других, би сьа замішау, би сьа 
назад ни вирнуу.

І  з Богом у рай премудрий Сельимбн нішбу йак другі праведпьі. 
І  там у райі ушйтко було, а пекло сьа остало порожнє аж до страш
ного суду. А на страшным суды станут праведники на правішу, а гріш
ники на льівицу. І буде йім казати Господь Б о г : Ви грішники ідете до 
пекла до ада пекйльного, де скрежет зубоу во віки вікбу, амінь; а ви 
праведники до царьства нибесного, со Богом веселите сьа.

Зап. в л и п н і  1895, від Андрія Пряника, в Голят инї, Марамо- 
роської столиці.

Паралелі: Ж итє і Слово. Т. IV . Ст. 346—853 (звідкп передруко
вано і ту). — Твори Степана Гуданського, Т. II. Ст. 149— 179: Соло
мон. Ст. 247—256 : Соломон. Ст. 259— 260: Давидові діти.

Паралелі до кінцевого епізоду про те, як Соломон виовободип ся 
з пекла, диви: Др. Іван Франко; Апокріччі старозавітні. Ст. 293—294. 
[Памятки українсько-руської мови і літератури. Т. І. 1896]. —  Ми- 
ронч>, Южнорусская пасхальная драма. Кіевская Старина. 1896. Т. L11I. 
Ст. 8 8 7 -4 0 2 .  — Т. LIV. Ст. 1— 29.

12. Соломон і його жона. А.
Премудрий Соломбп буу на-сьвітьі дужи мудрий. Но, тко сотворйу 

такі чьуда, машину і кульійу — жильізнйцьу, йак у нас кажуть — 
млйна? Соломбп! Ііо і вбн хотьіу ізмірьйати висоту, йак небо уд зимльі 
стбйіть високо. Но, уже воїн на сьім світьі ушйткі мудрости знайи, лиш 
шчи льубйу би дужи знати ото, йак небо уд зимльі стбйіть високо. Но, 
вби ізмірьйау до облак, йак онй уд зимльі суть, но небо ни змірьйау, йак 
високо уд зимльі, бо ни достойно му уже було зкірьйати. Йак пуллетьіу 
у машйньі нуд облаки горі і ангіл на нього ваклйкау: Соломбни! ни йди 
дале, бо ни достойно ти йти, бо ни дойдиш.



Вон закликау: Господи, кажи, знау се, кажи, йак стбйать облаки 
уд зимы ' високо, том уже змірьйау, но йак небо уд облакбу стбйіть, 
ни знау.

Но, йому ангіл повіу словом: Небо уд облак стойіть так високо, 
йак облаки уд зимльі. Но, Соломбни, обйсь сйлу божу ни толкувау і ни 
мірьйау, бо ви дбстойнпсь змірьйати сйлу божу, бо й ви помірьйауйись, хо- 
тьай ти пуллетьіу ту високо, лем іс свого розума будеш толковали дашчо, 
та так будеш знати.

*■
Но, і Соломон збйшбу дольі на земльу. Хбчи Соломон ізмірьйати 

глубиньу, углупшкй йак йи. І  дау собі Соломон такйй ланц справити 
прйвиликий, шчо йиннб кольце мажу важило. І  вбн сьа пустиу на при- 
йспонне на том ланцу і там сьа найшбу рак такий, шчо кольце неретьау 
ото. Но, йак вбя уйшоу утти, бо вбн упау на приисиоине ?

Соломбн мудрий і примудрйй. Дрийшлй д ньому дийаволй. Шчо ти 
Соломбни туй хочь?

Хбчьу манастгірь туй правити.
Ну, манастйрь ту ни прау, Соломбни, йди гет утци.
Но, шчо хочь ти Соломбни?
Та ничь ни хбчьу, лем повішти ми, йак сесь світ високо стойіть 

ут принспоннього.
Так стойіть, йак облаки уд зпмльі. Но, шчп шчо хочь, Соломонп, 

шчо ии йдеш ?
Шчо хбчьу ? То хбчьу, обйсьте ньа унисли горі, та дам вам поки 

туй. Но, унисли Соломона горі і поклали на сьім світьі го, бо Соломбн 
буу би ни уйшоу, кидь буу би сьа ни умудрувау. І так Соломбн знау, 
йак глубоко приисноние і йак високо нёбо.

Тодіі Соломбн прийшбу до дому, утти йак уйшоу, та стау важити 
женьський розум іс пёсьим томном. І  доти пйТда вашкй ии було. Но, 
мати му каж и: Сини, ци ти й мой розум так важиш, йак другойі 
жонії ?

Ти, кажи, така білоґлава, йак йинна-друга жона.
Мати му сьа на нього россёрдила дужи за ото, кажи: Тодибись, 

сини, прогвариу, колії стбл прогварить.
Шчо Соломбн тоді зробйу ? Стау, та стбл полупау, — бо вбн заньіміу, 

йак мати повіла — іс стола існравиу гусльі і загуу нараз і тоди прогва
риу, бо гусльі заговорили, йак загули і вбн прогвариу. Ут того чьасу 
за царьйа поклали Соломона. Поклали го за царьйа і Соломбн царьйом йи. 
Соломбн по крайінах тодй много ходить признаучи — айбо уже жона
тий. — І тут тим чьасом, йак ходйу, у нього царйцьа дужи прикраспа 
була, у Соломона; шчо сьа стало нат Соломоном? Прийшбу до нього



Поґан царь до царйцьі і кажи Поґан царь до царйцьі, звідать: Де йи, 
кажи, Соломон, присьвітлий царь?

Цариць а му кажи: Йа ни знау, де йи примудрий Соломон, бо уже 
три роки, йак пбшоу з дому, та ни знау сама де йи,

Кажи ІІоґан царь: Царпцп ! знайитп ви шчо?
А шчо ?
Ци ни пбшлй би ви зо мноу биватй ?
Но, кажи му царіщьа, Соломон мудрий і примудрий.
Йа, кажи, дам напой такий, шчо украду вас, шчо умрете і жгітн 

будете, йак йа украду. Ну, лем кажіть мины, ци пбшлй би ви зо мноу, 
та йа украду вас.

Ну, кажи, йа бих пошла, айбо боу сьа, бо Соломон мудрий.
Но, кидь ви пбдете, йа вас годин буду украсти, кидь ви хочити. — 

Но, шчо учинйу Поґан-царь іс царйциу? Дау йіу такйй напой, шчо вона 
сьа упйла і нарас ут того напоу умерла. І Поґан-царь так буу кратцьі, 
шчо Соломона міньістри ни вйдьілп і ни знали за нього, ож вбн там йи. 
Та увідьіди, ош царйцьа умерла, міиьістри і пустили куренцй за Соло- 
моиом nó-світу, обй Соломон ішоу домо скоро, бо царйцьа дужи на-скоро 
на смерть умерла. І Соломои прийшоу домо. Звідать сьа вбн у свойіх 
міньістрбу: ІІІчп ии буу туй датко ?

Міиьістри йому каж уть: Ни буу туй шітко, ми ии відьіли.
Ну, вбн, Соломон ни віруни царйци, ош царйцьа свойоу смертьоу 

справеллйвоу умерла. Шчо Соломои учинйу ? Дау жильізиий рожен у огнй 
розогріти і такйй тото рожен буу дужи горьйачий, шчо йаснйй буу; і дау 
пронечй царйцн льіву долоньу наускрбсьть. Йак пропік, тодй віровау, 
ош царйцьа умерла йстинно, бо відьіу, ож нн кинула сьа уд горьйачого 
рожна. І дау йі спрьйатати у крінту; айбо шчи ии імать му сьа віра, шчо 
умерла йстинно. Но, кажи, дау бих коло нѳйі стражу, варту, ио пи до
стойно ми коло жонй дати стражу; лем Хрйстбу гроб стража вартовала, 
а другому ни достойно! Кажи: Рано загнау вбіг скоро іноша позирати 
у кріїггу. Інош увідьіу, царйцьі пи йи у крічтьі. ІІрийшоу, повіу Соло
моново : Ни йи царйцьі у кріїїтьі, царьйу! — І Соломон пбшоу, увідьіу 
і твердо почьудовау сьа. Но, увідьіу Соломон, шчо фіґльі улсе над ним 
і думать, шчо чпнйти, йак царйцьу найти. І Соломон скоро догадау сьа, 
шчо чинйти, бо Соломои буу мудрий і примудрий дужи. Дау заклйкати 
вби чотирьйох чіпкарбу, Соломои, і тим чіпкарім покуиувау дорогі речі 
чотирьйол і такі дорогі речі паньські: заушницьі, перстиньі, рукавички 
і ушйтко дорогойи та готовойи йиннйм словом. І такі рукавичкй дау 
справити й инн ь і, обй ньіт ван нйми. І  тих чотирьйох чіпкарбу унравий 
у світ: Ідьіть продавати nó-сьвіту, а усе гаткуйте на льіву долоньу;' 
тко буде у вас рукавичкй купувати, йака паньійа, обй вам колько гро-



ший миого давала, прймиого, то ви продавай™, лем тбу паньійі, шчо 
найдите льіву долоньу пробйту, оби ни хотыла с тойі долоньі з льівойі 
істьагати свойі рукавичкй, та тодй нп продайте, кпб вам колько гроший 
много давала. І уни прийшлй у тот варош, трафили прийти, де була ца- 
рьйова Соломонова царйцьа. І  там онй на пйацу иродауть ушйтко: за- 
ушницьі, перстаньі дорогі і ушйгко дороге продауть. Ну, тогдй рука
вичкй онй указали на пйацу, шчо май дорогі. Нйтко йіх ни годин у том 
вароши купйти, рукавичкй. Кажуть йім там ґроуфкйньі: Купить уд вас 
царйцьа, кидь ми ии гоньньі купйти. -  І  онй сьа звідауть, де царйцьа, 
де йи дбм царьськйй, тоті чіпкарі. Прийшлй онй там до царьйа, царйцьа 
купуйи у них рукавичкй і сты'гать с правойі рукй рукавйчку, а з льі
войі ни хочи. Онй тодй ни хотьать нродатй, доки із льівойі ни здьійи 
царйцьа. Она обирнула сьа у другий ббк уд них, бо она вішчьувала, 
можи онй йакі шішкуланти, можи Соломон загнау; і здьіла на-скоро 
і натьагла оту рукавйчку на льіву долоньу. ’Ай бо чіпкарь увідьіу, шчо 
долбньа дьірава, бо чйрис пличё позирау і увідьіу. І тогдй скоро при- 
дау царйци рукавичкй тотй, йак увідьіу. І  на йинньім слові стокнили 
сьа іс царйдиу і тодй онй іібшлй домо, тотй чотирё чіпкарі. Звідау йіх 
сьа тодй Соломон: Ци добрисьти ходйли ?

Ой добри і найшлйсьме присьвітлу царйцьу.
Но, Соломон кажи, ела’ Боу, шчосьти найшлй. — І шчо Соломон 

тодй чинйу, йак найшлй царйцьу Соломонову ? Дау три реґіменти кптун 
облечй у тройаку удьішчппу: йиден реґімент катун сама біла удьішчина 
і коньі більі, ушйтко біле; другий регімент сама черлёна удьішчина 
і коньі черленьі, йішийя словом ушйтко черлёне; третий реґімент сама 
чорна удьішчина, така йак жук. Бйла у нього пишчьалка, коли ходйу 
малйм дьітваком шчи з воцьами. І  такий там катуиьім удау пороньч: 
йак йа буду у сисьу ппшчьалку дути і ви обйсте так чинйли. Но і ви 
пойти за мноу нараз усы' три реґімеити. Но, Соломон йакби буу янау 
там нрийтй у тот вариш, де тот йи Поґан-царь? ’Ай бо йому мапу тотй 
чіпкарі уробили, ушйтко, обй знау, кудй йти і у котром вариши тото й и ; 
і нат тим варишом йи йинна гора із дубрбвоу і там вбн прийшоу с сво- 
йіми катуньми у ту дуброву і так ісказау свойім катуньім: Туй мине 
чикайти, бо йа йду у сесь варош; обйсьти сьа доги нйкде ви кивали 
бпз меїш, доки йа ни нрййду. 1 вбн у тбу дуброві упозирау йинного 
сухого. Но, йду йа типёрь у вариш ! Но Соломон пи йшоу у варош ца- 
рьйом такйм, ги вбн буу, по учинйу вбн сьа коудошом і дурнйм сьа учи- 
ниу. Зметау воя с сёби царьську уды'шчину дольі, узьау на себи кбу- 
доську удьішчппу, жпбрацьку і так вбн прийшоу у тот вариш коудошем. 
Прийшоу вбн до того царьйа до Ш ґана пут чьас фрйштика. Шчо йому 
тот царь казау Поґаіі, йак його увідьіу? Ного ІІоґап царь ймау сьа



й ни ймау, шчо то Соломон, бо вйдьіу, ож кбудош. Но царйцьа скоро 
спознала, ош Соломбн і кажи цареви свбму, уже тому: Загубй го, бо 
то йи Соломбн; бо Соломбн, кажи царйцьа, мудрий і примудрий 
царьйу!

Кажи царь царйци: Мины ни придано чоловіка загубйти.
Но Соломбни! Ци ти ото Соломбн ? кажи ну Пбґаи-царь.
Ой йа, кажи Соломбн. Айбо Соломбн позйрать по стьінах, бо дур

ним сьа учйаиу. Кажи царйцьа: Загубй го, бо Соломбн мудрий і при
мудрий ! Она вішчьуйи, ош шчось буди!

Кажи му Пбґан ц а р ь : Шчо ти Соломбии ходиш ?
Кажи : Хбжьу за свбйоу смертьоу.
За йакбу ти свбйоу смертьоу ходиш Соломбни ?
— Бо уже й Соломбн сибзнау, кить прийшбу, ош то йогб жопа 

царйцьа. — Йаку ти смерть хочь ?
Хбчьу цивільську смерть, простацьку.
Та йака то цивільська смерть Соломбни?
Колйм йшоу у сесь варош, та у дуброві відьіу йим дуба сухого;

там хбчьу, обй ньа повісили.
Ой, царьйу, кажи, ни давай му дбуго турмін, ай загубй го сам, бо 

Соломбн мудрий і примудрий.
Самому ми ни придание му смерть чинити, бо у мени суть мшы'стри; 

йак тотй усудьать, так буди.
I тотй уоудйлп: На йаку сьа сам просить смерть, таку най 

прийме.
Но, Соломбни, та йдиме иа смерть ти.
І Пбґан царь сьіу на гиньтоу с царйциу і пброньч такйй царь

укликау, ож ниесь смерть буде Соломбнови; там і там иа том містьі 
буде му смерть у дуброві. — Но і панй і міныстри йдуть па смерть 
Соломонову позирати. І Соломои сьіу иа гинтоу науиерет іт кбтьішови 
і кбньі йдуть вагбм, у ступу, помалу, бо царь сам ни смійи ийкде бес 
катуй; катуни йдуть з голими сабльами: йинньі наупередьі, другі ззаду 
і так доукбла царьйа йдуть катуїш. Но Соломбн нустиу голову долы, 
та смішно му, та смійи сьа. Кажи царйцьа цареви: Царьйу, ану звідай 
Соломона, шчо сьа смійи ?

Пбґаи-царь звідать Соломина: Шчо сьа Соломбни смійиш?
Кажи Соломбн: Смішно ми і нн смішно. Нат тим ми смішно, кажи, 

шчо, кажи, заииьі колеса йдуть, тай нйтко йіх ии тьагни, пиренньі йдуть, 
бо кбиьі тьагиугь; та нат тим смійу сьа і ии смійу.

Но, шчо вои тотб казау Соломбн, ош смішно му й ни смішно? 
Казау оту прйшту, ош чьудно му, нн чьудно, ош панй йдуть позирати



його смерть — нат тим му ни чьудно, — а нат тим му чьудно, ож його
жона йде иа смерть му позирати.

Кажи царйцьа Пбґанови: Ц арьйу! загубй Соломона.
Но, шчо ти сьа ббйіпі Соломона?
Соломби туй, сам вйдиш ; вйдиш, Соломби дурний, та ти бой сьа 

Соломона.
Но прийшли там у оту дуброву с Соломоном і хотьать вішати Со

ломона; і там гбугбль уже йи і Соломби уже ульіз горі, лем вішати го. 
Кажи Соломби иа остатнбу годйиьі: Ни у меии ш шчьалочька; ци можна
миньі подути у ньу иа жаль ? Бо шчи йа у спсьу пишчьалку дуу, колйм
із воцьами ходйу.

Мош Соломбни.
І Соломби рас иодуу у пппічьалку собі на ж аль; с тбйі дуброви 

йидеи реґімент уступить катуй самих білих.
Шчо то Соломбни?
То ангили йдуть за мбйоу душбу.
Подуйи другий раз у пишчьалку Соломби, уступить йидеи реґімент 

самих чорних катуй.
Шчо ото Соломбни?
То, царьйу, чортй за твбйоу душбу.
Но, Соломби долы іш шйбииицьі, бо сй.іа у Соломбна йи: а ти, 

царьйу, горі на шйбиницьу. І  нйраз йак бнскочили три реїімеити катуй: 
го-тб-во! ІІо, шчо Соломби учивйу іс свбйоу жонбу? Дау йі мйжи на
уки кбньі так (пок. опов.) розопйатй і руками ні ириуйазау ниукім кб- 
ньім сьак (ои. п.) і так царйцьу ниуки кбньі пурвали на-смирть. Чому 
Соломби сьата ни майи? —  А вон буу сьатйй. — Бо ни утпустйу жо- 
ньі гріх тот, та за ото сйата ни майи.

Записано в марші, 1896, від М ихайла  Фотула, в Стройнї, Пе- 
регської столиці.

Паралєлї: Драгомановъ, Малорус, народ, преданія, НН. 10— 15, 
ст. 98— 108. — Гринченко, Этнігр. Матеріалы, І, Н. 97, ст. 75— 76; ІГ, 
Н. 186 ст. 262—269. —

Про те, як С. міряв висоту і глубину, диви: Kollberg, Lud. K ra
kowskie. IV. Ст. 103 — 105: О królu ciekawym . — Ж ите і Слово. 
Т. II. Ст. 352—35.3: Як Соломон море міряв. —

13. Соломон і його жона. Б.
Буу йидеи молодші леґінь у йиднум крайу за царьпа. Ймепо мау 

красний Иосиф. 1 іак казау, жи са ньіґда ни буди живити, бо то зрада



чоловіковії. Черес жону годин на смерть прийти, а вун можи доуше 
жити. Майи три крайіни, котрі найдорожі у світьі, де са найвеце золото 
Править.

Прийшоу до нього мальарь, пояроейу од Йосифа царьйа: НаййасЬ- 
ньіший царьйу ! йа ни майстир, ни мау фурми мальовати, шчо запйуііим 
са, заставиуйим фурму за палинку, типерь ни хочи нйхто вймінити, йа 
ни мау ш чого жйти!

Звідуйи са од нього царь : Йака фурма дорога ?
Кидь ушильійако годин мальовати і по сто по пйадисать златих, 

кулько потрійно до того ремесла...
Добрий царь Иосиф учинйу добрі худобному чоловікови; дау му 

сто пйадисать златих, ни вильіу виртати. Йому мальарь у дарунок йинну 
кісасонку вмальовау, шчо са Йосифови польубйла: Кибй така даґде 
дьіука у йо; ó крану була, така шумна, йак тот образ, таби йий за жону 
узьау, ці богата, ці худобна! За гроші роскааау му мальовати сім обра- 
зуу такйх йиннаких. Мальарь ізмальовау такйх сім образуу. І  узьау царь 
тотй образи, дау свойім тьістум, би йшли с тима образома по його окра
ин ах  йому таку жону гльадати. Найшлй йиднойі баби дьіуку і прпвелй 
до царьйа. Була за пуурока у прекрасного Йосифа, закльа припишу на 
сватьбу турецький баша, другий царь. Йак са жениш і тапьцовали, 
турецький баша з Иоеифовоу кральоуноу, пошептау йуй: Ці льубиш 
ти-мине ?

Бабина дьіука, курва, повіла, же го льубить, чьуджьбго пана.
Он йуй отновіу, турецький баша, жи вун за ньоу прийде с клам- 

ством, привезе хустки іс свойого крайѵ до того вароша, де прекрасний 
Йосиф царь бувать. — ГІриуйув шваблики, пінки, дог&н, усилийакі хустки, 
пантлички, ножи, хто шчо хочи і дзьрередла, на сорок возіх, жебй по
віла Йосифа кральоуна, же то од йиііі матери, нагнала йуй мати у да
рунок. Уна дарупи варошчануі і войакум: Хто нгчо хочи, ньай собі 
возьми, ни треба му платити за тото, бо йа кральоуна даруу!

У тот день, колй до Йосифового вароша мала прийтй баї'ажійа ту
рецького баши і йиден гіптуу, котрий майи узьатй од Йосифа жону 
іс клачством, у тот день Йосиф пушоу до свого лыса на польовачьку. 
Тот лыс ншоу попри варошу з боку аж ід грацькуй од його кйрти.
Узьау Йосиф пушку, иаказау войакум три і'лейди войакуу у доуш од 
його бурку но його капури стоиати: три сто хлопа, йидпа ґлейда сто 
хлонуу, жеби його кральоуна з дому ни пропала, бо вун йде на по
льовачьку.

Кральоуна дала трубіти, жи ннесь прийди ту монийі матери баґа- 
ж ійа; мины мати даруйи, а йа даруу вам, свойім войакум; шчо йи на 
вароши, то берьти задармо, ни треба платити нйзашчо, бо то мой! Рос-



и

казала вартьі, пушла варта Йосифова, тристо хлопа на варош, йак прий
шли вози с ' хустками, лййками і з усилийачиноу. Кральоуна са зобрала, 
узвала таку хустку, шчо йуй дау Йбсиф, колй йшлй на прйсьагу, золоту 
і перстинь. Перстинь зохабйла золотйй; за ним дужи банувала, жи шчи 
такйй перстинь нйїда ни відьілаї

Йак гінтуу утьук до турецького крайу з Йбсифовоу жонбу, на то 
поутьікали і тотй возй, шчо привезли баґажіиу. У Йосифовум вароши 
стало са чудо: ушйткой привезли доброй, задармо лйшили, пінки, доугаи 
і шваблики, хустки, кабати, усилийакі поґрейтки на кламство Йосифовум 
войакум. Такі булй войаки у Иосифа, шчо ни йшли пйзачим іс піпацу 
брати; на капурі стойали, нйкого нйїде ии спирали, слобудно було йти, 
де хто хотьіу. Відьіли, йак са кральоуна вйбрала із Йосифового бурку, 
сіла до гінтбва, у котрум стойали чотйри кбньі і парадний кбчіш. Во
йаки далй трубіти, капітани і лайтнанти, бо са пудло стало у Йбсифо- 
вум дворі. Пана ви йи дома, наййасньішого царьйа, прекрасного Иосифа; 
кральоуна утекла, анй ни знайиме д е; ци там, вйткп прийшла? Почалй 
назад до ґлейдп ставати, кральбуськнй бурґ вартовати: Шчо уже варто- 
вати, а кральоуни ни йи ? ІІрййди царь Йосиф, дасть нас ушйтких за- 
губйти, босьме росказ ви послухали. Усудйли собі право самі: ІІобййми 
са пушками. Ми йак йидён стрілпме, так десать йиден забйиме, лем ньай 
у льіньійі стоиать. Зустау ниден капітан йіх командировали, йак будуть 
до сьа стрільати; йак унй попадауть, а ун собі до уст стрілить і ун 
упаде !

На то Йосиф прийшоу, шчо шче ни стрільали. Уголосиу са капі- 
танови Йосиф: Ни ропти тотб, шчбсьти хотьіли, йа вам ушйткой нода- 
руу; курва була і буде, курвйцкоу путьбу с того світа пуйди і курваш 
із ньоу. А йа буу царьйом, шче буду бульшим. Найшоу ми роботу про- 
кльатий мальарь за мбйі грош і! Заклйкау на свбйіх віриикуу, шчбби 
скоро пісма написали по його крайу за мальарьйамн, жбби прийшлй до 
Иосифа царьйа. Дау Йосиф на три реїименти шатьа пофарбйти: на йи
ден реґимбнт ушйткой па чбрной, на другий ушйткой червбной, на тре- 
тьій білой оболоченьа, йак боканьчі і калапи. Кидь ішчй чорний хлоп, 
закрохмалйли лице, шчобй було білой. Котрі були у тум рейиментьі, де 
самі червбньі, чбрпьі або більі, на червено йіх фарбйли, йіх лйца, чорно 
і б іло: Типерь пойме у шчаслйву путь на войну до турецького баши, 
чого узьау мбйу лсону. Узьау Йосиф иишчьаяку, котра мала шумний го
лос, ийскау на ньуй на свбйіх войакуу: Ци чулисьте дакбли таку ни
ні чьалку ?

Ньіт, ніґда.
Йак будемо у турецькум крайу, колйбим так шїскау, йак типерь, 

ббисьти біглй до мньі, бо йа буду мати лехкб смерть.



Прийшли т туй горі, до була турецька шйбень, горами і льісами, 
покрадмець: бо то йи чужий край, жёби нас ни збачили, бо йа хочу 
йидпу прауду указати, жеби знали, шчо то Йбсиф красний.

За гороу лйшиу три реґименти вбська, па котруй була шйбень ту
рецька. ІІуйшбу на гостйну до турецького бати. Увошбу до турецького 
баши до кухпьі, там такйй рбсказ буу, жи бкрем кральбуни ни слобудно 
нйкому і і и ч  даті. ї а к  росказала йиднбйі баби дьіука, шчо йийі баша вид 
Йбсифа вйкламау. Пушла фрайцймирка кральбуська повідати: Ианьі 
кральоуна наша, ньай будуть такі добрі, ту прийшоу йиден пап на гос
тйну, ци може му дешчб дати, або ньіт? Повідать тот пан, жи вун да
леко с світа.

Уна йому росказала дати. Ун тото йідло зчіу, на тарельі дарунок 
лйшиу, пйрстинь тот золотйй, за котрйм бановала жи забула узьатй, колй 
од Йбсифа утьікала. Фрайцімирка донесла таріль і золотйй нерстинь, 
жебй кральоуна собі узьалй за тотб, шчо йісти далй. Скоро уна опознала 
і турецький баша, жи то на пйрстиньу коруна Йбсифова. Далй г<Т скоро 
заклйкати до перевньойі хйжи. Повідать турецький баша Йбсифови: 
Кить тись царь, ни прау са жобракбм, бо йа шчи тьа погбшчу. Будеш 
у ньа вичерьйати, лем ни знау, ци будеш фршитвковати.

Отповіу му Йбсиф: Йа буду фриштпковатп, та ии знау, ци ти бу
диш, турецький башо1

Йаґ вичерьйали коло стола стрібернпма лотками, повідать: Ти-
ибрь йіш, заутра ни будиш ани з дириуйаноу! то му повіу турецький
баша.

Йбсиф йому отповіу, назад до нього: Не будеш ти уже по диеш-
ньуй вичері йісти; перше будеш висьіти.

Зато са баша погньівау, ани ни мух спати, лем чёкау рана, Ио
сифа вішати. Турецький баша скоро рано дау трубіти і бубиовати, би 
варошчани са йшли на смерть йиднбму царьйови позирати, бо го будуть 
вішати. Ішли варошчани іт турёцькуй шйбени на велйку гбру. Там буу 
етоуп закопаний. Турецький баша іншу із Йбсифовоу жонбу, іс прокльа- 
тоу курвоу: Жона присьігана Йбсифова ішла му са на смерть по
зирати !

Йаґ вййшли т шйбени, просйу Йбсиф турецького башу: Подаруй 
ми, брати, на три крати занйскати у йидну пйшчалку!

На тум росказау, жи слобудно, турецький баша, Йосиф запйскау 
раз, іде білий реґпмент ізза гбрп, дужи біжать до вароша, велйка тбупа 
кбпий і на кбньох войаки, ушйткой білой; біжуть на тот бук од вароша 
застати. Запйскау другий раз Йбсиф, другим боком горй, позгбри, 
червбний реґимент кбний, йак кбньі, так і войаки, же то ушйткой чер- 
веиой було.



Питать са турецький баша: Шчо тото було найперши, шчо пушло 
до вароша, ізза гори, Иосифе?

ІІовіу Йосиф: Ангели за мойоу душоу, шчо йа буду умирати!
Баша вйсмійау: А тото другой, шчо йшло червёнон повтори?
Отповіу му Иосиф: Мойа кроу нивйіша з меии.
Онй собі бесьідууть, ізза горй у право так на льіньійу ідуть самі 

чорньі коны і войаки. Звідуйи са баш а: А тото шчо такой чор-
вой йде ?

Отповіу му Йосиф : Дьаблй за твойоу душоу!
ІІрибіх чорний реґимент воська міжй турецький варот із куньма, 

почау турецький нарот до вароша утьікати. Од; вцроша воська ни вбо- 
жениа сйла: два риґименти уже на туркуу застали і поімали до рук
каждого, хто коло тойі шйбени буу. Росказау Йосиф: Завісьмн прокльату 
курву с курвашом. Вун лем пристау іт турецькуй кральоуни; то ви 
ного маййтки; а йа йийі узьау. йиднойі баби дьіуку, ни буде за ньоу 
чкода, шчо йий завісьать !

Закльа прийшлії вит шйбени до турецького бурку, йак тих двой 
завісили, уже Йосиф вйдить, шчо турецька кральоуна кури і гуси кор
мить. Звідуйи са од н ё й і: Де йи турецького баши наньі ?

Уна йому отповіла: Тать то йа, али йа у тум дворі уже лем служ- 
нйца, бо там уже друга кральоуна.

Йосиф йуй отповіу: Ни маниш ти уже пана, ани бульшойі тіаньі, 
йакйись сама. Котрі ти служили, та ньай ти шчи служать.

А уна са почала звідувати, де са задьіу йийі пай? Завішений іс 
ирокльатоу курвоу! отповіу йуй Йосиф; кить хочиш, будь мойа!

Уна його радо припала до бурку свойого.

Зап. в серпню, 1896, від М ихайла  Пустая, в Збую, Зем плин- 
ської столиці.

Паралелі: Основою сього оповідана єсть звісна леґенда про Соло
мона. Порів : Лѣтоп. русской литер, и древн. Т. IV . Ст. 119—121, 
141 — 147, 151— 153. — Памяти, стар. рус. литер. Т. III . Ст. 60—61 
і 68 — 70. — Намісгь імени Соломона вставлено ту імя Иосифа; в дру
гім знов місци леї-нда ся віднесена до Матяша, короля угорського. — 
Аѳанасьев-ь, Набодныя русскія сказки. Т. I I I . Ст. 152— 159: Балдагсь 
Барисъевичъ. Т. IV . Ст. 459—462. — Худяковъ, Великорусскія сказки. 
Т. I. И. 35. — Рыбниковъ, Тусскія народныя иѣсни, Т. II. Ст. 
277—303. — В. С. Караджич, Српске народне ііригіови,]етке. Ч . 42 : 
Дедна гобеля у као, а друга из кала.



14. Соломон і  чорти Б  бочцї.
Ходйу у йинну кирнйцьу воду пити Соломон. Айбо там і чорт 

ходить пити воду. Дужи сьа Соломон гньівать па чорта, чому там ходить 
чорт воду піїти. Но, Соломон думать, йак імиги чорта? Чорта ни можи 
нитко вмити , бо то ничйстойи . Соломон мудрий за ото буу, вон чорта 
ймиу. Но йак вон чорта ймиу?

Вбн дбстау собі пойас сьачений іс попа. Прийшоу іт кирнйцьі 
Соломон. Чорт, йак сьа води папйу і там уснуу коло кирнйцьі на бе
режку. Но, вбн імйу чорта на тот пойас, бо тот пойас буу сьатйй. 
І  чорт сьа напудиу дужи: Но, шчо ти Соломони хоч ізо мноу?

Ото с тобоу хочьу, обисте сьа усьі ізбйшлй у йидён гордоу. І так 
ривй дужи, бо буду тьа тиснути сим пойасом!

І вбп чорта дужи тйсни і чорт рпвё дужи так, шчо пальши па
дуть, огень. Но і чортп па тот голос дужи ідуть. І  кажуть Соломо
нова : Пусти того.

Соломон каж и: Ни пушчьу, доки ни станити усы' у йиину бочьку, 
у гордоу.

І  то була дужи бочька вилйка. Но і вонй сьа усьі збйшлй, бо Со
ломон доти ви пушчьать того, доки усьі сьа пи зойдуть: Но ідьіть 
у бочьку!

І кажуть онй Соломбнови: Ми ни станеме у бочьку.
Мусите стати.
І йак они стали у бочьку ? Мусьіли сьа стати зёрйьатами ма

ковими.
Ну, ци усы'сте туй? ззідать Соломон?
Кажуть онй: Усьі.
Шчо Соломон з нйми учпнйу? Соломон йіх заденьчиу у тоту бочьку 

і набйу обручь желы'зний моцно, обй утти нйґди ни пбшлй. Соломон так 
хотьіу, обй йіх ни було на-світьі і думать соб і: Де оту бочьку дьітп, 
обй онй ни уйгали з бочьки? Вёрбііх па огёпь, бочька згорйть, а онй 
ускочьать. Вербнх йіх у воду, бочька погнийй, а онй уйдуть з бочьки. 
Но, ни так собі Соломоп додумау. Додумау собі покласти йіх до церкви 
і замурувати йіх у пристбл, там де пбп службу служить на прйстольі 
усе і утти онй нйґда пи у йдуть. Но, шчо сьа стало? Соломоп так учи- 
нйу. Замурувау йіх у пристол і онй би булй утти нйїда ни уйшли, айбо 
онй йак уйшли утти. А тко йіх уііустиу утти ? Другий чорт йіх упустиу, 
бо опй того йиинбго затайіли булй ут Соломона. Ото буу хромий ; да
леко буу у світьі, та ніі прийшоу на тодй, колії другі прийшлй там у 
бочьку. А Соломоп за нього ии зн.іу, о:к в5н сьа шчи оистау. Ho, u тот



хромий прийшоу до попа, найау сьа у попа за слугу. I  служйу вон у попа, 
а нййаку симбрйльу ни хотьіу. I  дужи вон добри у попа служйу за рок, 
гачо робйу так, йак би буу палйу; так робиу! I  твердо го поп льубйу, 
бо вён сьамньаний буу. Но, вон у попа рок добуу. Йак рок добуу, шчо 
вон у рок попови казау? Кажи: Паии отчи! Ци знайити шчо?

А шчо хлопи ?
Кажи: Ии у них у церкві пут престолом, там гроші суть.
А йак ти зиайиш, ош там гроші суть?
Йа зиау.
Поп каж и: А йакбисьме йіх уньали ?
Кажи: Уймеме йіх у ночй, у самоу пбупочп, та пйтко ни будё

знати.
Ци суть на бизбуио? кажи поп.
Кажи: суть.
Но, йдьім за грошми.
Там только гроший, паии отчи, шчо йім пи треба попуватп, ііп 

ш чбго жйти.
I пошли уни до церкви у ночй.
Но, пани, возьміть собі йиден кол жельізшш. Но, отуй, пани, бййтп 

тим колом у пристбл, та заважити, та уймити гроші. А йа йду на варту
вартувати, обй датко ни падойшоу на нас.

I  поп удариу тим колом у пристбл, та уважиу; гадау йстинио, шчо 
гроші там ; і удариу у тоту бочьку колом, нробйу тоту бочьку і утти 
чортй сьа усипали і ухопили попа іс церкви, дах ізньалй, лем завійало, 
та пошлй.

Записано в марті, 1890 , від М ихайла  Фотула в Стройнг, Ее- 
регської столиці.

Паралелі: Ж ите і Слово. 1894. Т. І  Ст. 136— 140: Соломон 
і чорти в бочцї. (Там подана також обширна література); А. Н. Весе-
ловскій, Славянскія сказаній о Соломонѣ и Квтоврасѣ. — Той сам :
Разысканія вь области русскихъ духовныхъ стпхові. Зап. Н. Ак. 
Наукъ L. — Тальмудичну літер, зіставив М. Griinbaum , B eitrage zur 
yergleichenden Mythologie aus der H agada iZeitschrift der deutscben 
M orgenlandischen Gesellschaft, 1877, Т. XXXI) i Neue Beitrage zur 
yergleichenden Sagenkunde. Leyden, 1893. — Carl K iesew etter, F aust 
in der G eschichte und T radition. Leipzig. 1893. Ст. 3?5. — G. W eil, 
Biblische Legenden der M usulm anner. Ст. 229. — T ausend  und  eine 
N acht, arabische E rzahlungen W ien. 1854. Т. I. Ст. 60— 65 і даль
ше. — Про замикане духів, хоч і без імени Соломона, е много казок. 
Вариянтп польських і руських, див. J. Karłowicz, Ze św iata baśni. 
Tygodnik ilustrow any, 1892. Т. V. 4 .  116— 117. — Увязнене смерти:



Ciszewski, Zbiór w iad. do an trop . k ra j. XI. 6 . — Kolberg, Kujawy, II. 
118. — Chełchowski, Pow ieści z okolic Przasnysza, 178. — Kolberg. 
Krakowskie. IV. 135. — Zbiór wiad. do antrop. kraj. IX . 117; XII, 16; 
XV. —  Kolberg, Chełmskie, 11. 112. — Grimm, K inder u. Iiausm archen . 
4 .  82. — Увязненє Б іди : Zbiór wiad. do an trop . kraj. VII, 12; IX, 
52. — Kolberg, Pokucie, IV. 198. — Увязненє Лихорадки: Kolberg, K u
jaw y, I, 188 ; Przem yskie, 240. — Увязненє Зарази : Jahn , Volkssagen 
aus P om m ern , 1899. 36. — Аѳанасьевт., ІІоэтяческія воззрѣнія Ола- 
вянъ на природу. III, 40—52. — Др. Іван Франко : Апокріфи старо
завітні. Ст. .291—293. [Памятки українсько-руської мови і літератури. 
Т. І. 1896].

15. Соломон розсуджує жебраків.
Соломон царь упросну собі мудросьть уд Бога нат усьімп льудьми 

упраульати. Хто у йакуй вниьі пришибу, того росправиу Соломон царь. 
Та двайй жибраки у йидно сьа іспрьйагли: йиден мау коньа, а другий 
тильіґашку, та сьа обаш'і возили на возьі. І  так тота кобила мала ма- 
ленькойи; та сьа покарбульало пут тильігу. 1 тот жибрак нучьау казати, 
жи то його тильіга мала жирибйа. Жибракй сьа ночьали вадити на тулько, 
жи почьалй сьа й бити, іш то йіх нихто ии муг роснравити. І  забрали 
сьа до Соломона царьйа і ісказали вииу, тот і тот. Царь чьуу, жи того 
гашьа, чийа йи кобила, а сесь і коло царьйа протйвить сьа, жи то 
його тильіга мала гашьа. Кажи му ц а р ь : Ти дурний! твойа тильіга ни 
мала би була гашьа, кидь була би сьа укотила, лем маленькі тильішкй, 
бо йака створа йи, такой майи.

Зап. в ли п н и , 1896, від П и ли п а  Опале,ника, в Воронові, Уп- 
ґварської столиці.

П аралєлї: Отсей відривок належить до циклю опонідань, званих 
судами Соломоновими. П о р .: Др. Іван Франко, Апокріфи старозавітні. 
Ст. 285 - 2 8 8  [Памятки українсько-руської мови і літ. Т. І. 1896]. — 
Пъшинъ, Памятники старинной русской литературы. Т. III . Ст. 
5 6 —57. —  Найобширнїйший текст „Судів Соломонових'' паходпть ся 
у Тихонраиова: Памяти, отреченной русской литературы. Т. I. Ст. 
2 5 9 -  272.

16. Про Пророка Йону.
Буу йиден варош такий, што у ньім пе служили Богу. Та Бог нри- 

гнау пак такого чоловіка, оба канали сьа, та обн повіу йім, котрого
ч „

Етнограф ічний З б ірн и к  т. 1ІТ. /



дньа буде залбмовати сьа, вода учинит сьа. Та у тиждинь пришибу пак 
чоловік тот, та кажи: Будё там вода лише, де варош. Та пак вйишоу
на гору, та позирау, коли будё погибати тот варош. А била дйньа
і з дйньі лист буу Виден, лопух такйи. Та піт тим лопухом чоловік тот 
стойау. А пи мау він волбсьа туй на голові (так йак у пан а; ту ука- 
зуйи оповідач на т. Роздбльського). Та прийшоу червачбк, та підйіу 
лопух тот. Та казау тот чоловік т а к : што, Господи, кажи, кількось, 
кажи, тириіу тому варошови, а миньі Вись не годин буу, Господи, сесь 
лопух оборонйти від червачка. Кілько ти терпіу йись тому варошови, 
тай інґедуйиш, а миньі сесь лопух, Господи, не міг йись іііґедовати, обй 
стойау. Та согрішйу за тотй слова тот чоловік. Та пішбу пак гет вітти 
(тот чоловік), йак вйдьіу, позирау, айно варош не ногйб. Та пішбу пак, 
та сьіу у rani, Потому на водьі віс сьа на машины, на такій, гі на
жилызнипд; на такім сьа віс, та там заснау тот чоловік у тьі машины.
Та йала вода дужи бйти, та хотьіла затонути машина. А тот машииыст 
сказау : Господи, што сееё такбйи, што хбчеме погйнути ? Тогдй стали 
метати карти, на кого карта упади. Та упала на того, што спау. Йак 
упала на того, аж йали казати: што мечут вонтого там у мори. Онй 
узьали пак, та верлй у мори, та найшла риба, та примкла його. Т а буу 
три добі у тьі рибі Та пак Бог дау йак, вийшла рйба на бёриг пак, 
та вбпустила го гет іс сёбп, [куду го узьала, туду го і вбнустила] жи
вого, іс палицѳу, іс ншоу. Та коль стау на бёризьі, та сказау н а к : 
Господи, кажи, не погйб йим, кажи, трим дббн буу у рйбі, у воды' і ни 
погиб йим. [А у рйбі бйло істи ни треба]. Та тогдй нак прийшоу йагнел, 
та узьау го. І пішбу пак у хмару тьілёсну.

Зап. у  л и п н и , 1895, від Й урика М ихайлова у  Воловім, Мара- 
мороської столицу.

17. Про пророка Йону.
Ішбу Йоаи у зёмльу мадийанську научьати христійан. Ішбу вон 

чириз мори і сьіу собі у гідёш, кораб. І  вігир вилйкий сьа зньау і тот 
кораб хбчи пирнвирнути у воду. І Йоап увіді.іу, ош шчось того йи 
і кажи тогдй пиривбзнпкбвп — і другі льуде з ним сьа везли у корабі: 
Возьміте мине і вержіте у воду. Чйриз мёни иивйнньі погинуть душ і!

І  Йоана іс кораба вёрли у воду. Ци утопйу сьа Й оан? Ньіт. 
На ббжнойи слово ии утонйу сьа. Йак його верлн у вбду і кит пришибу 
і Йоаиа промок. Кит пирипьіс чйриз мбрп Йоана, $пльунуу Йоана на 
берега і Йоан твердо сьа ізмордувау у китовом череві і так Иоан уснуу



на бёрезьі дужи і соїщи на нього пригріло дужи і Йоанови над головоу 
уріс лопух, тиква, оби му холод б у у : Бог його ношкодувау, шчо го 
сонци спече. Ід Йоанови гірийшоу ангіл і Йоана ангіл ізогнау: Йоани, 
устанйши, шчо спііши?

І Йоан уетау і нробудиу сьа: Йои, Господи, шчо сиее йи?
Согрішйу йис Йоани. Іди, научьай христійаньську віру.

Зап. в марнії 1896 від М ихайла Фотула в Стройнї, Берсгськог 
столиці.

18. Про Анну пророчицю.
Ішоу народ во Йируеалйм на празник. При Йирусалймі при ното- 

цьі весь нарід через бир, перейшоу, а Анна пророчицьа перебрила по
тік. Звідали сьа од нені, чому она ни ішла через лауку, а брела. Она 
отвітовата: Не достойна йа на тото дерево ступити, зачйм на тім дереві 
откуплевійи буде рода чоловічого.

У той час будувау Соломон иирусалймську церкоу і ремеселники 
казали, віто нн годни докунчйти роботу, бо потребно йи селйтві ййдно 
дерево красноии, вусокойи. Зачйм Соломон уладьіу над дийаволами, дау 
йім росказ, обй тото дерево принесли хоть._утки.

Колй Адам умирау, ножадау йаблоко. Ййва пушла і принесла дві 
йаблока Адамови. Накой уна принесла, уже Адам умер. І так йаблока 
положйлн коло його головй і ногреблй го. У доугий час із Адамового 
гроба уросла йаблоиьа; і йак показали сьа іс тих двох йаблок прути 
верх земльі, опкрутили сьа йидён около другого і так прекраснойи, ycó- 
койи дерево уросло. У той час дау рооказ Соломон дийаволум, обй при
несли йиднб Красноии дерево ід церькві Гшрусалймськой. Дийаволй 
пушлй і йаблоньу над гробом Адамовим урвали іс коріньом, із глйноу, 
зоусьім і принеслй ід церькві йіірісалймськуй. Ремеселники неретьалй 
дерево над коріньом і почали тесати. Доти тесали, тай притесали, што 
од разу і тонкойи і куртойи було; перегораздйли. І сьак дерево учинйло 
сьа непотрібнойп. Поклали го на нотук на лауку, а пень іс коріньом 
нодале сьа опстау от дерьквн. Вйтер навійау межи тото коріпьа і по
верх нього пісок, порох, глйну і так іс того нньа учшійла сьа гора. 
Айбо у тім коріньу, колй дийаволи урвали йаблонь, буу і Адамоу че
реп, дхб із головй і с того називайи сьа до тинер гора тота Гол- 
гофта.

Колй жидй осудйли Хрйста на смерть, іт той бесчести, шчо пере
тер ту  Христос, май остатньойн дерево, бир іс потока узнали і учинйли



хрест, котрий пьіс Ісус Христос на гору Голгбфту. Там роспйалй його 
і закопали хрест у гору. Роспйатому Христу войін ребро його пробну. 
Утекла тогдй з нього сьата кроу і поплпла дольі ннм, дольі крестом 
і дупляла аж до черепа Адамового і так усы сьатійі бтци, пророки, 
котрі віровали о прйходьі Месійі, ут погибели вічнойі уткупленьі стали. 
І  так споунйло сьа пророцтво Анни пророчицьі.

Зап. в цьвгтни, 1896, від О. Грибовського в Задні, Марамороськог 
столиці.

П аралелі: Про голову Адамову, про котру ту згадує ся, диви : 
Др. Іван Франко, Апокріфи старозавітні. От. 31. [Памятки українсько- 
руської мови і літератури. Т. І, 1896J.

19. Богородиця і її слузканка.
Колй ІІречйста Дьіва ішчьй на тум сьвітьі жйла, та уна мала йи- 

дну служнйчку вірну. Йак сьа преставйла на небо і тоту слуашйчку 
живу дала ангелом принести іт собі. ІУшйтко йуй дозволйла Богородицьа, 
лем йиден студничбк од нейі заказала, жебй сьа ни дотулйла ід ньому. 
Но дьівоцьцьі чьудпо було, чьом то од нёйі заказала Богородицьа сту
дничок. І  прийшла іт студничкбви і мозьільиик замочйла до води. Али 
мозьільник дбраз золотом зостау. Настрашила сьа дьівочка от того 
і обвйла мозьільник листком. Пречиста сьа довідуйи уд дьіуки: Шчо ти 
пальцьови? Дьіуча отвітуїіи: Ничь. І другий і третий крат пречйста сьа 
довідуйи у и иёйі, но дьіуча усе отповідать : Ничь. Тогдй Пречйста дала 
йуй знести до йидного лыса ангелами у гору, котрі йий лишили у льісьі 
на висбкум дубі. Но уна ньіма була.

Тогдй ходйу по льісьі на вадаску йиден молодйй царь і унйдить 
йий на дубі і довідуйи сьа уд ней: Шчо ти за йидна?

Уна йому отповісти нп годна була, лем руками указала, же уна
ньіма.

Тогдй прийшло иа розум цареви, же ачей писати знайи. І так узьау 
церузу і папер і ийше: Шчось за йидна? Йак ись сьа ту узьала?

Закрутить коло йидного коиача і верже йуй.
Она тото імйла і чйтать. Пише му долу назад: Йа ни знау вутки-м,

чййа-м, йак йа ту сьа узьала; лем ізуйти-м не годна.
ІІрочйтать царь і курібзний буу. ГІрйбрау снбсуб і вйльуз аж ід 

ньуй. Узьау на плечьі, тай ізпьус долу. Иогльадать на йійі тьілеснойи 
состойанійи, котре — дужи прекрасна була і на тулько йі нольубйу,



шчо собі загадау, шчо то його жона буде. Родичі упрекали, але вун 
постойанний буу у свбйум маьіньійу і присьаг йуй по христійанськи.

Помимо рока дау Бог йім йиднбго прекрасного хлопцьа, котрому 
царь дужи сьа зрадувау. Но шчо сьа стани? У ночі прийде Богорбди- 
цьа д ньуй і каж и: Шчо ти пальцьови ?

Уна і так ни повіла.
Богорбдицьа узьала хлопцьа невидимо гет іт собі.
Другого года другий хлопець сьа наишбу. С тим такбжде так сьа

стало. Третього року третьій хлопець сьа найшбу. Царь хоть йак муцну 
варту дау, но Богорбдицьа тайно і того узьала гет.

Тогдй міньістрп гварьпать, же уна пойіла дьітй і так ни буди на-
сьльідника трона. І  осудили пий па смерть. Смерть такуйу осудили, же 
до йиднбйі малбйі хйшки йі заперли, нриуйазали ід йиднбму стільцьбви, 
а до жельізного пеца так тоийли, жеби уна од духоти умерла.

Близь була смерти, но Пречиста прийшла ід ньуй і каж и: Вйдиш, 
жи уже ии далеко ти смерть; та уже типбрь лем ми повідж, шчо ти 
иальцьови ?

І  уна прорекла: Заказали ми до студника не дотульати сьа, а йа 
палець замочйла, та бойалам сьа повісти, шчо ми пальцьови йи.

ІІречйста тогдй говорйть й у й : Та ти велйкий блазен, бо моглась 
бути тамон па віки, десь 6jbia, ки’ булаеь ми на перший вбирос повіла. 
Ну, а ш і теперь ви буй сьа ничь !

Ісправила у хйжи холод і принесла усі ігрьйох хлбнцьуу прекрасних, 
рослих. Двайй по хйжи уже бігали і бавили сьа, а третього на руках 
трймала і дбйчила. Цьілйй варош буу у зармутку. Чбрньі застави на 
каждум дому висы'ли на похорон дарйцьі. Приходить годйна, жи йі
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треба иогрібати: о чьудо! Иак увідьіли, жи уна жива, хлонцьі суть 
і уна бесьідуйи, тогдй чбрньі застави дбраз позніїмали, а веселы 
завісили. І царь велйку гостину дау. І жилй шчаслйво до смерти.

Зап. в л и п н и , 1896, від старого дяко-учитсля Рбпая в У бли , 
Зсмплинської столиці.

Паралелі: Р. D o b S i n s k y ,  P rostonar. slovenske povesti, I, ст. 
8— 17, Zlatovlaska. — G r i m .  Kinder- und H ausm iirchen. Т. I. Ст. 
15—20: M arienkind. Т. III . Ст. I I  — 12. Тамжѳ (иорівн. другу йодо
вану): Т. І. Ст. 220— 226. Т. I I I . 78 - 8 2 .  — L. G o n z e n b a c h ,  Sici- 
lianische M archen. Т. I. Ст. 124 — 130: V. d. Pathenk ind  des h. F ranz 
v Paula. — H a u p t  u. S m o l  e r  Volkslieder d. W enden in d. O ber- 
u. N ieder-Lausitz. 4 . 16. — S c h o t t ,  W alachische Miircben. 4 . 2 . — 
S c h ó n w e r t h ,  Aus d. O berpfalz. S itten  u. Sagen. Т. I I I . 317 
(311). — W a l  d a  u ,  Bohm isches M archenbucb. Ст. 600. — D a s e n t ,  
A nanzi Stories, 4 .  12. — K o l b e r g ,  Lud. Krakowskie. IV. C t  17—20:



Zaklęta baba. — C h e ł c h o w s k i ,  Pow ieści i opow iadania ludowe 
z okolic P rzasnysza. 4 .  II . Ст. 66— 7 0 : O Matce bosce i jedny  dzi- 
w use. — В . Гн,
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ЛЄҐЕНДИ ПРО ХРИСТА І ЙОГО УЧЕНИКІВ П ЕТРА  ТА ПАВЛА.

20. Як Бог роздавав народам долю. А.
Ішоу Христос за йидноу путьоу сам. Зустрітиу Русина, цііби Русин 

ни пуншу з ним на заробок на йидну нуч і на йиден день, таби дустау 
пйать золотувок. ІІрийау са радо худобний Русин, жи уже буде мати 
гроші. Наказау му Госпоть скоро рано устати, зладити са і на заробок 
й ти ; Господь го буде ждати ниже валалу. Опстау Русин, Христос пу
ншу гет.

Найшоу кальвіна, Мадьара. Поклонйли са йиден другому. Худобний 
кальвіи ни мау гроший. Позвідувау са Господь, цйби ии пуйшоу на за
робок за гроші. ІІрийау са радо кальвіи: На йаку роботу? Повіу йому 
Госпоть: Прийдй заутра рано, дам ти пйатку, укажу ти роботу. Опстау 
кальвіи, Христос пуншу гет.

Найшоу жйда на путй: ІІодь Ізо мноу на заробок, кидь хочиш 
гроші мати. ІІрийау са жит. Повідать: Колй? На заутра, на рано; зйй- 
дега нйже валалу, там тьа буду чекати.

Дау Вуг нуч, ии можи Русин спати, бо би му йти на заробок. 
Устау бочькори платати і жону зогнау варйти чир, бо майи на заробок 
йти; аж до рана бочькори платау, закльа сонце зуйшло, шчо са заба
вну. Жид доуго спау; йак Бог дау день, тогдй устау, узьау плахту, 
увйу голову, ии йшоу зарабльати, почау собоу у плахтьі махати. Закльа 
са вндмахау і пофріштиковау, забавну са на росказ божий. Кальвіи доуго 
спау; устау, узьау фалат хльїба, другий фалат солонйии, бо йде на з а 
робок. Прийшоу, іздьіу собі на палицу свойу тапы'стру. Прийшоу перед 
Бога, бо ун уже готовий. ІІоклонйу са Богу. Дай Божи счастьа, повіу 
Б о г : Поведу тьа, калвіне, на добру зёмльу; принесе тн вода рйбн, усе 
будеш йісти рйби, ачей мньасо і кочанйну.

За тим прийшоу Русин ід Богу на заробок. ІІовіу йому Христос: 
Забавну йис с а ! Русйн са ноклонйу: Дай Божи счастьа 1 Господь йому 
витиовіу: Узьау кальвіи счастьа. ГІовіу Русип: Та шчо за робота? Дам 
ти роботу, отповіу му Господь. Одвіу го у руський край, де иудла зем- 
льа, шчо усе треба робйти, кидь хочи жйти. Кальвіи майи счастьа, колй 
му треба робйти, а Русин сам прййде йому помагати. Кальвіи лёхко



робить, Русин му завидить; каждий день солонину ай усили,ііакойи 
мньасо, ай палинку хоснуйп.

Прийшоу жит, поклонйу са: Дай Божи счастьа. Отповіу му Гос
подь : Узьау кальвін счастьа, бось са забавну. Шчо, повідать, за ро
бота? Узьау Русин роботу. Шчо за фіґльі ? Дау му Господь зо готууку, 
жеби собі купйу ф іґльі: шваблики іглй, усилийакі папірчики, усилийаку 
фарбу, паптльічата і ножи, жеби ходйу по валальі помежи хлопу у і по
можи жони, обй йіх чаловау а з нйма фіґльовау.

Зет. в серпни, 1896, від М ихайла  Пустая, в Збут, Зетплин- 
ської столиці.

Порівн. L y d i a  S с h і s c h m  a n o  f f , Legendes religienses Bulga- 
res, Paris, 1896, N. XĆIX, стор. 284—287. L apart de chaąue nation, 
перекладено з збірки болгарських нар. оповідань Ш аикарева. І . Ф.

21. Иак Бог роздавав народам долю. Б.
Колй Бо роздавау дбльу народовп, прийшбу Жид до Бога. І кажи: 

„Ото ф іґльі"! кажи.
Но, ти будеш ізват фіґльіу жйти ! кажи Бог. І так типбрь Жидй 

ззат фіґльіу живуть.
Прийшоу Пай. Шчо пан кажи? — „Добрі, сисе йи"!
Та ти ото доставиш, шчо просиш і будеш добрі мати. І  та йи инесь 

тото, ож добрі Паву.
Прийшоу Мадьар, кажи: „Широкий світ, йи ґде жйти"!
Но, ти ото достаниш, бо так і йи, ож Мадьарови йи ґде жйти, 

йи на чом.
Прийшоу Русин нибожатко. Кажи Русин: „Ей, кажи, ото, ото 

робота!
Та ти будеш зза роботи жйти, Русине.
І так ото йи ннесь, ож Русин лем з роботи жийй.
Прийшоу Циганйн май уиосьльід. Но цигавйп сиґіньатко ви постиг, 

бо уже Бо дольу роздау, йаку мау. „Но, кажи, цигинйн: тото би лем 
бйти".

Но, циганйн і пнесг. бйи клепачом усе.

Зап. в марші, 1896, від М ихайла  Фотула, в Стройнї, Вересь- 
кої столиці.



22. Христос, Петро і Павло молотїльниками.
Коли ходйу Христос по земли со свбйіма товаришома і сьатйм Пе

тром, та повідау йім, йак мош лёхко робйти. Ішлй валплом, жони на 
плахтьі молотйли. ІІовіу Гбспоть: Йаби йім лекшу роботу дау, а веце 
би заробйли. Хлопи на зерно робйли, жони с пранникома зерно молотйли. 
Справну Господь Ісус Христос трбйи цьіїш : Йидньі собі, другі Петрови, 
третьі ІІаулбви. Казали жонам: Дапти нам полудновати!

Газдйньа витповіла: Суть тельата і гуси і корови, ґазда пушбу 
орати, йа сама дома, ни можу тулько намолотйти і намолоти, шчобйм 
сама сйта була!

Т а ми тобі намолбтиме, місто тебе, кидь нам даш йістц.
Намолбтьте, йа намельу, повіла ґаздйньа, зладжу обід добрий, 

упечу хльіба красного, же ми Бог дау добрих робутникуу, бо йа са- 
мбтна, ни буде са за тотб ґазда ачей гиьівати.

Положили снбии па земльу по ґаздууськум дворі де було красьньі 
заметено, почалй бйти цьіпами. ІІІвйтко почало зерно падати. Трійй 
хлопи ни дбуго са забавили — міх зерна намолотйти. Газдйньа са зра- 
довала і йіх похвалйла, жи уна шчи такой ийґда ни вйдьіла, шчо ціпами 
ачей і уна веце намолотила, йак прайником. Зладйла йім добрий обід. 
Мала зерна і мукй, шчо уни на час молотйли, на йиден місьаць; она 
мала зерна і мукй. Йак ішлй гет, дужи йім ґаздйньа дьакувала. Давала 
йім на путь хльіба, шчбби ни йшли голодны', бо уни добрі робітники. 
Озьнаймила у силы, жи шчи ийґда такйх робутникуу ии відьіла: за йи
ден куртий час тулько уни трійй намолотйли, шчбби ни намолотйлн аии 
сто баб. Учуу йиден богатий пан, шчо му стогй із зерном мохом приро
стали, каждий день по сто жун зерно молотйли; мибго було робутникуу, 
ни могли тулько намолотйти, шчбби усе сйтьі булй. Скоро пан б іх : Че
кайте, льуди, ачей ви йи молотцьі! Та за йакбй молотите, звідувау са 
дан, йаку мірку берете, ци ни на пул?

На пул ньіт, повіу Христос, али йиднако дьілйти будеме.
Йа ни збау, дам вам пйти і йісти: нйать раз на день палинки, бо 

вас хвальать, жйсьте добрі робітники.
Пришибу Христос с свбйіма товаришома до пана молотити. Найалй 

трбтьой молотйти: Кажда третьа мірка, шчо намолбтьать, та собі вбзь- 
муть; дві наиови охабльать за роботу, шчо го сійау і на нього робйу. 
Врадовау са пан, жи майи добрих робутникуу. ІІовіу ІІитрб ІІаулови, 
жибй Христос ни чуу, мпбго уни там зарббльать зерна у того пана іс 
ціпами. Далй йім мньасо, молотцьум, на полуднє і різанки і вапбйу 
дбста, йакбго хотьіли. До вбчура молотйли ціпами, на вечур, йак са



ы

стало темно, польігали льуди спати у тум силы'. Госпоть, сотворйу шва- 
блики, Ісус Христос, запалйу зерно. ІІетро вйдьіу і Павел, шчо Господь 
робйу: Господи, ци нас ту ни загубльать, кить тотб зерно згорйть?

Крем огньа, повіу Госпоть Петрови, та ни мож роздьілйти тулькой 
зерно іс соломоу.

Льуди спали, нйхто ни вйдьіу, колй паньськой зерно згоріло. Узьау 
Христос во свойу руку пороху, шчо горіу: Шчбйись була солома, будь 
і типерька готова до рапа, а верно вйлуць са от соломи і от полови на 
три громади, жёби була солома окреме і полова, лем би онстало чистой 
зерно. Дау Вог так свойому сйнови, шчо вид Бога нросйу, то са
ушйтко стало.

Відьіу Петро і Павел, йак Господь зерно палйу і роздьілйу. Дау 
Бог рано, устау пан, увідьіу новину, шчо були жони ніґда тотб ни по- 
молотйли, шчо трійй хлопи у йидну нуч. Много тйсьачуу кобликуу огень 
намолотйу на росказ божий.

Сотворйу Бог тогдй, шчоб огень молотйу. Огёнь молотить і типёрь, 
машйнами і усилинакима фабрйкома, або льуди молотьать цьіііамн, йак 
тогдй Бог сотворйу.

Дау йім пан добрий фрйштик: шчо у свойум ґаздуустві найльіншой 
мау, то йім ушйткой давау, бо йому зёрна ніґда пи доходйло, закльа
огёнь ни молотйу, а. типерь майн дост сам про сёби ішчн й продавати 
дужи много тйсьач кобликуу.

Повідать п аи : Ну, одбёрьте частку свойу. Петро с ІІаулбм радо 
хоты'ли подьілйти. Отиовіу йім Христос: Ни ви молотйли, обисьте дьі- 
лйли. Дарёмной ни мож брати. Ньай дасть пан хльіба до міха ничеяого, 
бисьтё ии йшли долу за путьбу голодны'.

Повідать Петро і Павел: А  ми с тобоу ходиме, та де же наш за- 
робок?

Та ви ни робйли, лемисьте са на то попозйрали.
Узьалй собі свойі цьіни Петро і П авел: Ни будемѳ с тоббу вёце

товариші. Би ми коло теби аароику ни мали ? Тулькось зёрна ізмолотйу, 
ушйткой панови зустало. Ми твойі товариші були, а нам нич.

ІІушоу Петро і Павел от Христа гет. Найшлй собі пана самі,
Петро і Павел. Наклали сноиуу у пана м олотити  по земли. Дау йім пап 
йісти і добрі пйти. На пул поклали с а ; шчо намолотьать і передьільать. 
До вёчира молотйли, закльа льуди польігали снаги. Відьіу Петро, йак 
Христос зерно палйу. Сотворйу собі огёнь і роздуу. ІІоложиу мйжи 
брадла — шчо і тйсьач брадла було. Почало тото горіти. Сотворйу са 
вилйкий огёнь, почау народ біштй гасйти. Хотьіли там Питра і ІІаула 
забйтп. Погоріло много зёрна і хйжі. Сотворйу са велйкий йойк. Прий
шоу на тото Христос, сгау отнрошувати от тих льудйй Питра і Паула:
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Ни упёцьте па туя огни тих льудйй. Научёра са так стало, повідать
Христос у йидиого пана. Ци чулисьте тото ?

Ой ми чули, то ни далёко було, лем на трётьум валальі.
Дасть Бог так і вам. Будуть хйжи і солома і зёрно; сотворйть

вам Бог. Ідіте, льуди, спати, огёнь сам загасне.
Огёнь загас, льуди пушлй спати; охабйли із зёрна, іс соломи, лем 

попіл, колй й ш л и  льігати. До рана сотворйу Бог зерно і солому і по
лову і тим льудьом хйжи, котрі погоріли. Прийшлії на рано пёрет пана 
перет того, до котрого са найалй молотити. Повідать п ан : Йа лем вас 
двох найау.

Повіу ГІетро і Павел: То ун йи наш товариш. Шчо за йиден?
Син божий, прозивайиме його, жи вун Христос.
Но, шчо жадайнте од меии?
Повіу П етро: Роздьілйти зерно з вами.
Ісус Христос повіу: Ни знайиш, йакись у ночй нлакау, колй тьа 

хоты’ли убйти, шчойись панські маййтки іспалйу і других льудйй ? Киб 
буу нн Бох, і аби льуди на біду прийшлії і пан черес тёбн. Ту ти на- 
казуу пёрет паном свідьггельом, би ти того ни робйу, шчо йа, бо ти лем 
Сімон, а йа Иеус.

Повідать пап: Господи, шчож йім за тото датй?
Ніч. Йак ни заробить, ни треба му датй.
Повіу Петро і П авел: А Господи, будь добрий, удьіль частку 

і нам.
Та сь цьіпома мологьте; та собі возьмёте пйатой.
Уйи ладили на пул, а Госноть Повіу, жн тот, шчо зарабльать, аш 

пйатой майи брати.

Зап. в серпню, 1896, від М ихайла  П уст ая , в Збую, Зем плин- 
ської столиці'.

П аралелі: Д р а г о м а н о в  ъ ,  Малор. нар. пред. и разск. Ст. 
125— 128. Богъ , святый Петрт. и цыганъ. В . Гн. — F. М. L u z e l ,  Le- 
gendes cliretiennes de la B asse-Bretagne, P aris 188J, t. І, стор. 19—21, 
La ѵіеіііе, qui vouleit faire com m e le bon Dieu. І. Ф.

23. Христос і Петро молотїльниюами.
Христос іс ІІитром пошлй до йиніюго пана і стокмйли жйго моло- 

тйти. Того жита було дужи много: було на три ста кобльіу. Иак Бог 
дау нбч, Христос ношоу іс Питром, де було жито і тодгі казні Христос: 
Да будет огёнь! І тото сьа імило, по іьало горіти: Чйстийи жіпо на-ббк



ішло, солома у другий бок. І тогдй Христос кажи: Да будет во д а! Жито 
загасло; солома у йинным ракашй, жйто у другом. Рано пан прийшоу, 
увідьіу трдо й дужи сьа зачьудовау, йак то тонни були двай льуде зро
бити за йинну нон.

Айбо ІІитро погадау собі: Ци йа сьак ии годин сам? Лйшиу 
Хрйста, та пбшоу до другого пана завалловати жйто сам собі. І сток- 
мйу сьа с паном і там було много жйта. Прийшла нон, пбшоу ІІитро ід 
жйту і у тот чьас, колй Христос казау, забудеш огёпь і ІІитро так 
каж и: Да будет огень! Ни йи огньа. Опйать ІІитро кажи: Да будет 
огень: Айно ии йи огньа. Кой поде Питро, запалйть сам жйто. Кой но- 
чьало кипіти! Айбо ни так, обй зерно окреме, а солома окреме; горйть 
у йинно усьо! Кажи П итро: Да будет вода: Ни гасни, ии йи водй. 
Опйать Питро: Да будет вода! Ни йи водй. Кой поде Питро, почьау 
у клебану носйтн воду. Йакйеь раз уньіс, а далѳ шапку у руки, та 
утьік гет.

Прййде т Хрйсту, Христос каж и: П етри! ни чинй тото, бо ти ии 
годин так йак йа.

А паи рано . у йшоу позирати, ци много Питро верна намолотйу. 
Нозирапи пая, айно лем попіл із його жйта. Та лем головй сьа ймиу!

Зап. в мартг, 1896, під Н иколи  Процл, в Д усинї, Первської 
столиці.

П аралелі: Етноірафічннй Збірник. Т. І. О. Шимченко. Ст. 13— 16: 
ІІоденіцики. — Ж ите і Слово. Т. III. Ст. 52 53 : Св. Петро і Павло
молотїльники. — В . Гн.

24. Христос лїкар і жид.
Буу йиден жйд, хотьіу са учгіти за дохторз. Сам собі додумувау, 

йак тото чудо учинити, шчоби годен сномагатп хворим, жйби була прауда. 
Зустрітиу го Христос, шчо знау його думки: ІІой зо мноу. Узьау його 
за товариша, жйда. Ішлй за путі óy товариші, жид і Ісус Христос. Прий
шли до йидного вароша: хвора була дьіука у йидного богатого пріаца 
уже три роки. Повіу Христос жйдови: Звідай сьа у тум вароши, деби 
са наїїшоу ту дахто хворий, шчоби дорого ваплатйу, табисьме го уздоро- 
вйлп; кибй богатий. Озиаймйлп, у йидного прінца дьіука хвора; Шчоби 
жадали, жебй йий уздоровйли, жебй була здорова?

Повіу Христос жйдови: ІІоклать са, а ни учалуй са.
Жит са покладовзу па Ісусово мено дьіуку уздоровйти; гордуу 

грошнй треба жйдови.



ІІріпау са прінц насипати за свойу контесу. Прийшли там до 
иріпцового дому обідва дохтбри, котрий старший і мудршшпй.

Повідать Іс у с : Ни тот мудрий, шчо токму править, тот мудрий, 
котрий прауди доставить.

Звідуйи са прінц: Паку польіку мауть ?
ІІовіу Ісус: Ніч вам до того. Особну хижу дайти і там донесьти 

дьіуку хвору, велйкой корито, дві ґарґали води і йидну балту. То ушйтко 
са стало і хвору донесли. Замкиуу Христос двері на замок, докльа здо- 
роульать дьіуку. Росказау Христос жйдови: ІІор»убай на фалати, сису 
хвору дьіуку! Порубау на фалати, помитау до коргіта і перемйу жит: 
Складуй фалат іт фалатови, котрой вйтки було! Жит поскладовау, то са 
ісцьілйло. Христос дйхнуу — красша дьіука устала, йак була. Радуйи 
са жид, бо уже збогатьійи: гордуу гроший буде мати. Припровадили 
иерет прінца дьіуку здорову. Дайй прінц плацу: гордуу гроший. Гос
поть повідать: Ни треба миньі грошин, бо йа ии йім, ани ни пйу, тай 
ийкому ии плачу.

Но, а йа с тобоу чому товариш ?
Ки’ буу ти с хворости вньау, тай бууись, плацу узьау! повіу 

Господь жйдови.
Жит са погньівау: Ни буду твуй товариш, хворих здоровйти, 

а плацу ии брати!
ІІушоу жит сам до світа хворих гльадати. Найшоу у друтум віі- 

роши уу йидного ґрофа хвору дьіуку. Прийау са уздоровйти. ГІоклау са 
з ним їрбф на гордуу трбший. ІІросиу жид от того ґрофа особну хижу 
і йидну балту, грубой корйто і коубицу, дві ґаґралп води. Ушйткой жй- 
дови донесли. Замкнуу жид хйжу з дыукоу і сам іс собоу. Увьау балту, 
порубау на фалати, иочау мйти й йидной ід другому складовати. Фалати 
са роспатууть, ни хотьать са трймати. Жид на тото дйхать, кулько сйли 
майи, тото са ни трймать. Ни хбчи бути живой за йидну добу. Повідать 
ґроф: Ни то би уздоровіла мойа дьіука, али за добу, йак ни йіла, тай 
такой умре!

ІІочалй двері ламати, шчо пан дохтор робить, ци контесу гоніть. 
Вйломили двері — фалатьа серед хйжв, кроу по коубици, йакби у мйа- 
сарни! Напудиу са ґроф : ІІрокльатий жид мойу дьіуку порубау! Шчо 
з ним учинйти? Дам го на гайбени загубйти.

Прийшоу і Христос: Шчо ту нового ?
Ииден жит повіу, жи вун дохтор і льікарь хворим спомагати, жи 

уздоровйгь контесу мойу. ІІорубау на фалати, йакби у йакуй мйасарии. 
Казау му дужи красьньі, та гвариу: Сьатйй паии ! дам жйда повісити 
за дьіуку свойу!



Просить Христос: ІІоиииґидуйте, му иа йидну годину, ачей би йа 
уздоровйу во хмйа божой !

Запер двері Христос иа сёбн: Складуй, жиди, котрий т котрому 
приналѳжить! Жид ісклау, то са сцьілйло доуййдно. Христос дйхнуу, 
дьіука на ноги устала. Повідать жид: Бо йа забуу, йак ти у тамтум 
Другум вароши дйхау.

Звідуйи са ґроф : Котрййисьте уздоровйли? Повіу Ісус Хрис
тос : Й а !

Шчо плаци жадайите?
Ніч, бо йа ни хочу йісти ани піти, ии треба ми платній.
Повіу жид: А мины шчо, а йа товариш?
Повіу Господь: Йа ту ни буу, колйсь са покладовау. Йа лем ту 

тогдй буу, колй тьа хотьіли вішати. Містом теби уздоровйу, бйсьте жй- 
ли обойи.

Повіу жид: Уже тьа ни буду лишати.
Йому Господь Христос так повіу: Кв’ бууиись зо мноу ходйу, та 

булибисьме са па спул дьілйли. Йа буу би свой даровау, а ти’ буу 
свої брау.

Повіу ж ид: 0  Божи, ни лишу т ь а ! Де ти, там і йа.
Ішлй за путьоу, на йидён трун иосьідали. Повідать ж ид: Де мойі 

гроші? Дві дьіукп-сьме уздоровйли, хо’ лем иолбука могла бути моніх.
Отповіу му Господь: Чомусь ни ходйу зо мноу вірно? Гроші ту 

суть, де u ми! повіу Христос жйдови.
Повіу жид : Укаж ми !
Сотворйу му Бог мотйку, дау му бёрех конати. Конау жид кушчьок 

глйви,'почалй са гроші сйпати. Росказау Христос: Доста ти! Зазбирай, 
жйди, гроші, прітесь йіх на груник і’ до-мпьі, ньай подьільу на три 
части.

Повідать жит : Т а кому трётьа частка, а ми лем двайй?
Повіу Христос: Утцьови моному. Де йа, там ушйткой зо мноу.
Отповіу йому жнд: Йакйй тн мудрий! Ти сидьіу, а йа коиау, оби 

ти дві части брау, шчо иа твого утца ани ни відьіу.
Прокльатии жйди! ідй вуд пьа. Ти ту гроший ни ириньус. Кидь 

муй отець ісхбчи, ани ви понесеш.
Повідать му жид: Ану, бись так зо мноу і ие зробйу, йакйись 

ізробйу два рас, шчо йа са наробйу, а ти тамой гроші лйшиу. Кибйм хо’ 
лем тотй уже третьі у зьау !

Повіу му Госноть: Свойу часть возьмй!
Жид його са звідуйи, Господа: А ти свойі де задыииш ?
Забёрь ти свойі до міха, повіу жйдови, на спут, а мойі звёрха!



Зрадовау са жит: ІІІчо у міху, та його, кидь нести буди. Забрау 
йидну грошатку, опстали на земли дві: Но, йди гет, жйди, іс свойіма. 
грушма, бо ту прийдуть худобньі льуди за тоу путьоу, та йа свойі 
роздам!

ІІушоу жит са хвалйти: майи гроші, знайп дохторйти, уже вун будё 
каждому спомагати, бо вуи відьіу вуд Бога: покльа хворой, та виттьатй, 
а здоровой загойіти. I  днесь дбхтор хворой виттйнать, а здоровой 
лгішать.

Зап. в серпни , 1896, від М иха и ла  Пустая в Збую, Земплин- 
съког столищ.

Паралелі: Д р а г о м  а н о в ъ ,  Малор. нар. пред. и разск. Ст. 
125— 128, Богъ, св. ІІетръ и цыганъ. Тамже Ст. 403 -406. Ісуе 
Христос, сьв. Петро і жид. — Ч у б и н с ь к и й ,  Труды, II , 333—335. — 
G r i m m ,  K inder- und  H ausm archen . Т. I. Ст. 353 — 363: B ruder 
Lustig. Т. I I I . Ст. 1 2 5 -1 2 6 . Тамже, Т. П . Ст. 2 3 2 - 2 3 3 :  Das jung- 
gegllihte M annlein. Т. I I I . Ст. 2 2 4 . C i s z e w s k i ,  Krakowiacy, 
Т. І. 4 .  219. — Р о і і ѵ к а ,  Casop. ćesk . Musea. 1892, Ст. 484. — 
P. D o b S i n s k y ,  P rostonarodn ie  slovenske povesti. Кн. IV . Ст. 58 —59 : 
P e to r  lakom ec. — J. Ś w i ę t e k ,  Lud N adrabski. Ст. 3 2 4 -3 2 5 . 4 .  8 : 
Chciwoś żydowska. Тамже, Ст. 326—331. Ч. 10. — Ж и т е  i С л о в о .  
Т. IV . Ст. 95—96. — X. Sadok Barącz, Bajki i fraszki na R usi. Ст. 
138—139. — В. Гн. — Подібний мйтів е в другій части лєґенди La ііап- 
cee de saiu t P ierre  у L u z е 1, Legendes chrótiennes de la Basse-B retagne 
I, 2 2 - 3 0 .  І. Ф.

25. Христос s Петром при перевозі. •
Прийшоу Христос іс Питром ід йиннбу водьі. Но, брилй би вовй 

у воду, айбо ни годни пирибрйсти. Кажи Питро Хрйстови: 0иди йдѳ 
ґазда із вольми, та пиривёзи нас. Тазда тот прийшоу, айбо ни хочи иіх 
узьатй на воз богач іс чотирма вольми. Но прийшоу сиґінь лиґінь дру
гий, убогий, із маленькими двома бицками. Кажи му Христос: Чоловічи! 
озьмй нас на воз і пиривизй нас.

Льуде чёсьньі! сьідайти, кобй тонни лем ішривести бикй, бо слабі, 
та нн бирууть ниривести.

Но і уни сьіли на воз. Нагнау тот чоловік бикй у воду, айбо бикй 
ни бирууть; стали у водьі. І  тот чоловік зльіз з воза у воду і тручать 
за биками воз. Но, й пиривёзли бикй Хрйста тай Питра. Звідать сьа 
ІІитро, кажи: Господи! шчо сьому чоловіку датй, шчо нас пиривіс чй- 
риз воду?



Обй у нього здохли й сесьі два, шчо майи.
I ІТитрб сьа дужи иочьудовау на том, шчо вой йіх пиривіс, тай 

обй му здохли. Кажи: Господи! а тому богачови, шчо мау чотйри воли, 
тай ни хотьіу нас пиривестн, шчо даш?

Т а шчи му чотйри дам.
Т а чому сьому, Господи, даш чотйри ішчй, тай ни хотьіу иас ии- 

ривеотй?
Во сесь уже, шчо чоійрн майи, та шчи му чотйри дам.
Т а чому, Господи ?
Бо сього царьство лем на сьім евітьі йи.
Но, Господи, а тому аічо нас пиривіз, два чому обй здохли? Бо 

тому кидь бпх ішчй дау два, то згордьіу би. І оти два у нього здохнуть, 
та тодй ни забуди за Бога, бо того царьство на том світьі.

Зап. в жарті, 1896, від М ихаила  Фотула, в Стройиг, Верегськоі 
столиці.

Паралелі: ЕтноґраФІчяий Збірник т. II. М. Дикарів, ст. 7— 8 Про 
Ісуса Христа, та апостола Петра. — Ж ите і Слово, т. II , ст 353: Кого 
Бог любить, того навіджає. В. Гн.

26. Св. Петро в ґоральни.
Колй Христос іс Петром ішлй дорогоу, айбо Петро дужи вголонньіу. 

Кажи Петро Хрйстови: Йой, Хрйсте, най йа йду до гинтойі хйжі, ачей 
би ми далй там хльіба, бо йа дужи голоден! — Зайде Петро там до 
хижі оно там чортй паленку варьйагь. Нальльуть Петрови бльашку па
левий там, Петро упну. Нальльуть другу: упну. Айбо уже чьуу мало 
у голові. Кажи: Ану, дайти ми шчи йнниу! — Йау уже сам проейти. 
Дали му й третьу, айбо Петро шчи й чптверту просить. Дали й читверту. 
іж е  Петро удьан путкурёний, уже й голод лишйу. Хбчи йти уже гет 
домо, за хльіб забуу. Петро у двері, а чорт каж и: Стой! Платй за 
паленку.

Петро каж и: Таже ви миньі самі давали.
Ай ми ти далй дві бльашки у чесьть, айбо ти сам дві ^просиу, та 

за отії майнш датй вуоьім ґрейцарбу. — А у Петра й ґрейцарьна ни 
йи. — А Христос то ушйтко знани, йак ІІетро иоходиу. А старшому 
чбртовн було імньа Кау. І тот чорт мішау у кадй паленку і раз лем 
Кау упаде у кадь. Другі чортй ізбігли сьа т кадй і иочьали гбйкати : 
Згоріу Кау ! А Петро тимчьасом у двері. — І зато ннесь палинку зо
вуть зоріука.

Зап. в жарті, 1896, від М иколи ІІроцн, в Дусин'і, Вереськоі 
столиці.



27. Христос і коваль.
Ходйу Христос і сьвйатйй Петро і Павел по землй. Прййдуть до 

йинного ковачьа, а ковачь куйй коны бес путкбу, так у лабу бйи. Кажи 
Христос: Ни добри ти куййш коньа.

А йакби иьіт? Йа усе сьак куу.
Но, пой, йа тьа научьу.
Тодй Христос роскаже Петрі, обй копьім лаби поуттинау. ІІетро 

поуттинау лаби усы чотйри, а коны лижать биз лаб. Лаби забрали до 
кузьньі, та там кууть, путкови кладуть. Йак уже поковали, Христос 
кожду лабу на свойи місто покладе і лаби імили сьа так, йак доти 
булй здорові і кочіиі повіу домо коньі. А Христос кажи ковачеви: ІІой 
геу ! обйсь сьак коньі кувау другий р а с ! Та й Христос пушоу с Петром 
і с ІІаулом дале.

Раз йинного іроуфа кочіш приведе коньі ковати іт тому ковачеви, 
шчо гвбздьа биу у лаби бес иуткови. А ковачь ухоїшу фейсу, ну- 
шоу, поуттинау коньім лаби, коньі позгибали. А вбн забрау лаби, та 
куий у кузни.

Кажи кочіш ковачеви: Шчо ти наробйу? Ти коньі постйнау!
Ой ти шины ни роскавуй, мине ни такйй майстир учйу гі ти, йак 

треба коньі ковати!
Йак поковау лаби, поде, прикладуйи лаби, лаби сьа ни ймауть. 

Вйдить уже й ковачь, шчо похибйу. А кочіш побіг домб, повіу ґроуфовп, 
шчо ковачь коньім лаби поуттинау. Ґроуф росказау того ковачьа ймйти. 
Ймйли його, так усудйли, шчо ковачьа завісити.

Кажи Христос: Петри тай ти ІІаули! Заутра того ковальа вішати 
будуть.

Ай за шчо Хрйсти?
Коньі ковау, так гі ми. ІІоуттииау коньім лаби, коньі поздихали. 

Айбо йдеме ми там ; ни завісьагь його.
Прййшли там, уже йнен ковачьа на вішильвицьу тьагнуть горі. 

Христос каж и: Панови слауньі! Ци ни може би сього ковачьа
охоронйти ут шйбинидьі, обй коньі такі були, гей були, живі ?

Удьачно, лем коньі най будуть живі.
Христос росказау, шчобй тотй кбсткй внесли іс коиіій, шчо дси 

росгьаглй. Кбсткй знесли, Христос кожду кбсгку на свойи місто поклау 
і коньі ожили. Тодй узьау ковачьа іт собі Христос: Пой сьуда, научьу 
тьа ішчй, йак коньі кувати! Йак іт тобі приведе кочіш коньі, то обйсь
ни уттииау лаби, бо ти ни годин так йак йа, ай коньа нрьйажи, а ко
чіш най держить за лабу, а ти так коньа куй, иа копії лабу.



Зап. в марші, 189в, від Н иколи  Процп, в Д усит , Пермської 
столицу.

Паралєлї: Жпте і Слово. Т. IV . Ст. 95—96. — В. Гн. — L u z e l ,  
Legendes chretiennes de la B asse-B retagne I, 9 3 —99. — J e  v u В 1 a d e, 
Contes populaires recueillis en Agenais. — K e m c e d y ,  Fire-side stories 
of Ire lan d  і перекладена відои у L o y s  B r u e y r e ,  Contes populaires 
de la  G randę Bretagne. — G a r  r e w  H a r l i t t ,  Early popu lar poetry, 
t. III. — А ѳ а н а с ь е в ъ  Легенды, N 5 : Попъ жадные гл аза ; N 3 1 : Куз- 
нецъ и дѳионъ, перекладено на авґлїйське R a l s t o n ,  Itussian Folk 
tales, New York, 1878, ст. 70—74 i 8 5 5 -  359. Ilop. M elusine, t. V, 
N. 8, t. VII, N. 2, L’ operation d ’ Esculape. І . Ф.

28. Як сьв. Петра уперед зкона, а відтак 
пяниці у коршмі побили.

Хотьіу ІІитро так, обй жона росказувала на сьім світьі і Христос 
дау так, обй жона росказувала чоловіку. Прийшоу Христос с Питром 
у йиннб сило. ІІрипрошуйи сьа Христос с Питром на нбч у том силы. 
Ни хотьать нйґде прийатй на нбч. Прийшли до йиннойі хйжі. Там ґазда 
дома й и : Приміть нас, ґаздо, иа нбч двох!

Йа бих, льуде чёсьпьі, пріінау вас на нбч, айбо жопа у корчмі 
нйи, нрййди с кбрчми, та убйи й мине й вас.

Но, кажи, Петро : Та ми два йи, а ви йидён, та ми сьа ни даме 
.жоньі три бйти.

Тай ви, льуде чёсыіьі, ночьуйти, та обйсьтѳ пи жалували ва мёни, 
йак буде жона бйти вас.

Опстали онй сьа на нбч у того ґаздй. Айбо Христос внау, шчо 
тота жона буде бйти Петру, уперед внау. Ну, льаглй собі убидва на 
пбстьіль, Христос і Питрб. Христос собі льіг ут стьінй, а ІІитро собі 
льіг ут хйжі. — Ой йде жона с корчми сьніваучи у почй і ґаздй сьа 
твердо бойіть жонй, бо йде с корчми пйана. Уйшоу ґазда с хйжі воп 
і поутворьйау двёрі обойи йіу, так йі сьа бойіть. І  войшла до хйжі дужи 
гойкаучи жона. Кажи жона у хйжи: ПІчо то за иланьітп спльать там на 
нбстели? На ґазду гойкать собі.

Цит, жоно, то подорожньі льуде сплять, дай йім поки.
Бон ідй з нйми! На шчось йіх прийау на нбч?
І узьала древо собі у руки і уперед ґазду иабйла древом і ґазда 

утьік вои; тодй каж и: Типёрь тих двох буду бйти ! Но, пошла з древом, 
бий Петру, бо ІІитро с крайу буу. І дужи нобйла Петру. Но, Христос 
кажи ІІитрбви: Петри, йди ти т стьіньі, бо буде тьа упйать бйти, та



пай мине бйи уже! •— Ай она сьа догадать: Ага, кажи, ни билам шчй 
оттого, шчо коло стьінй йи! Пошла, узьала собі древо і упйать Петру 
імила бйти на другу р ату ; гадала, шчо другий. Христос знау, шчо она 
буде йти бйти т етьіньі і за ото сьа нприміііьау, та Нитрб двічи битку 
дбстау. I  раньіцко устали і погалй гет уггн. Кажи Пптро Хрйстови: 
Господи; най ии росказуйи жопа чоловіку, бо сь сього нич, обй жона 
росказувала.

Кажи Христос Петрови : Ци казау йа тобі, Петри, ош се нидббре
буде ?

Но, Господи, най чоловік росказуйи жоньі. Кндь би чоловік буу 
такйй ги помило, а ікона така пак світ, та най росказуни жоньі, бо сь 
сього иич, Господи, обй жона чоловіку росказувала.

Іде Христос с ІІитром ішла корчмн. Кажи ІІптрб Хрйстови: Гос
поди ! най йа поверну до корчми!

П етри ! ни йди до корчми.
Йой, Господи, дужи ньа тота жона побйла, та шчо бпх мало па- 

линки униу.
Христос кажи: Петри ! убйуть тибе у корчмі, бо там ийанйдьі 

у корчмі суть, Петри.
І Питрб ни віру вау Христа, ай ношбу до корчми. Айбо там пйа- 

ийцьі увідьіли Петра скоро. Шчи й Питрб ни устиг йиден нугарь на
липни упити у корчмі, бо пйанйцьі грбзьать Питру, обй йім гуу, бо Бо 
дау му гусльі мйжи нличйма. ІІйанйцьі відьілп іусльі у нього, а вон 
сам ни відьіу і нн знау за гусльі, ож у нього суть ІІйанйцьі каж уть: 
Петри, гудй нам !

Питро каж и: Иа вам густії ни буду, бо йа нп знау густії, тай 
у мени ни йи гусёль.

А нйанйцьі ЙМЙ.Ш Петру та за ото, шчо нп хбчп густії, убплй 
дужи так, ож ледви с корчми упшоу. Но, звідать Христос: — Христос 
чинить сьа, ож ии знайи, шчо ІІптрб дбстау — ПІчо ти сьа, Петри 
вагуриу у корчмі так дбуго ?

Нн було кочьмарки у дома, та загурпуйим сьа.
Та шчось, Петри, чикау?
Чпкау ним, аж упйу мало палиикн.
П етри! бйли тнбе у корчмі.
Ой, Господи, ньіт, ни бйли.
Та чому тобі, Петри, сйньцьі пб-плечох,, а тп кажиш, нн бйли

тибе ?
Йа, Господи, схоус сьа, та самйим сьа побйу.
Но, Петри, цн казау йа тобі, обйсь нн йшоу до корчмн?
Большп раз, Господи, иьіґди нн буду йти до корчми, бо мине



пйанйцьі у  корчмі застаул ьал и  густн , тай ни зп а у  ньі густи, иьі гусёль  
у  иьа ии йи.

Записано в марті, 1896, від М иха й ла  Фотула в Стройнї, Пе- 
рвгської столиці.

Паралелі: Я с т р е б о в а . ,  Матер, го этногр. новор. кр. Н. 4. ст. 
124— 126. — Ч у б н н с ь к и й ,  Труды, II, Ст. 329 333. —  Етпоґра-
ф і ч н и й  Збірник, Т. II. М. Дпкарір. Ст 8 — 10: Колись жінка була 
старша від чоловіка і Кара сьвятому Петрови. — Ч у б н н с ь к и й ,  
Труды. Т. І. Ст. 153— 154 і 158— 159. — Р. D o b S i n s k y ,  Prosto- 
narodnie slov. povesti. Кн. IV. Ст 57 — 58 : P e to r ako ranostaj. — 
X. S a d o k  B a r ą c z ,  Bajki, Fraszki, Podania, Przysłow ia i pieśni 
na  Rusi. Ст. 40 41 : Deszcz. U. Th.

29. Христос i сыз. Петро та Павло. Петра бе 
баба на нічлігу, а відтак пяницї в коршмі. 
Петро вбирає черешні в пороху на доровї, а 
відтак краде колач, в котрого повстають 

гриби. Юда. [Про кровосумішника].
і .

Повіу Господь: Йа сз ро.ійу і умирати хочу і буду; пи сим, лем 
іс товаришома. Ск.ійкіїу своііх товаришуу, иогльадау йіх, Петра і IIаула: 
Будете мойі учйтельі, а йа ваш; йа вас научу, а ви будете других 
учйти во імйа утца мойого !

Ішли по світьі жобраками, пробаловали світ. Прийшлії до видного 
валалу. Дау Бох темпу нуч иа вёчур. ІІочалй са на нуч просйти. ііові- 
дауть льуди: Іди ти до топі хйжи, де йи грушка у дворі; там ни йи 
лем ґазда ж жоноу, двой дьітйй, та вас там приймуть, бо у нас много 
чёльади.

Прийшли там. ночалй са на нуч просити. Повіла йім жона: Нн йи 
ґазди дома; ґазда у корчмі пйаний. Йа би вас прийала: може на вас 
буди кричати, а мине бйти? Чого прийімаш, колй мине дома ии йи!

Повіу Господь: Ми ни йдеше до хиш; типѳрь тёпло, і пуд груш- 
коу пересииме.

Прийшоу ґазда пйаний, на жону са дз'жи угромйу сердито, чого 
льудйй до хиж ни пустила, жёби серед двора спали; йакбп уна заспала, 
а унй би йий опкрали. ІІусть льудйй до хйжи. Йак собі льажиш, жибйсь 
двері замкнула, ньай льуди у хйжи спльать.

ІІосановау Петро тоту добру ґаздгіньу, айбо ґазда ни сановау. 
Росказау, би му дала вичёрьйатн і тнм льудьом, шчо прийшли на нуч.



Повіу ґазда ж он ьі: Ци ти годна знати, колії унй шли? ІІутиьі льуди, 
уни ии дома!

Уньус йім соломи, постелйу сѳрет хйжи, дау йім білу плахту, пере
ночевали і подьаковали. Петро просить Господа за тоту ґаздйньу: Йак 
уна са бойігь того свого хлопа, а уна добра; дай йуй, Божи, би уна 
була муцньішша, йак хлоп.

Указау укас Христос Питрови: Прийшлй у пару днуу назат до 
того ґазди, шчо грушку у дворі мау. Просьать са на нуч. — Уже ґазда 
слапший, а жона мудньіша; ґазда дома дьіти колйши і вичерьйу варйть, 
жона, у корчмі пйи, с хлопома са б ій : дау йуй Бух силу. — ІІольігали 
пуд грушку, йак і тогдй найперше, жи с пуд грушки до хнж закличуть, 
та йім дадуть вичерьйати і постельать, та будуть спати.

Прийшла жона пйаиа з грубіш колом. Христос пуд грушкоу сидьіу, 
Петро с ГІаулом лежали.

Повідать жона: А ци.тус са вйстер! Когось са просйу, колй мине 
дома ии було?

У ґазди.
Ґазда й сам нп знайи, ци буде дома у хйжи ночоватп, лем кидь 

вичёрьйа готова, ай дьіти ии плачуть. Та нучне Питра колом окладати!
Увойшла до хиж, дужи з ґаздом звойовала. Питро Бога просить: 

Колй пушла жона до хиш, та тьікайме ! Иак ми ноги колом посукала!
Повіу Господь Х ристос: Ци гвариу йа тобі, Петре, ни просй за 

жону? Ци также ґазда за нас на свойу жону кричау, чому нас до хйжи 
ии пустила ? А жона ґазду добрі через нас світом ни спровадила! За
брали са, пушлй світом.

2.
Кортьіло Петра до корчми зайтгі: Господи, пойми до корчми! Там 

льуди наливку нйуть, та чей дахто й мини дасть! — Сотворйу му на 
плёчох пан Буг гусльі, йому і ІІаулови. Увойшлй трійй до хиж, почалй 
пйаньі кричати, скакати, жи ту суть гудаки: Льуди, грайти! — Господь 
гусель ни мау, та йому нич ни гварнлп, лем Петрови і Пауловп.

ІІитро повіу: Иа грати ии знау.
Чому же гусьльі майиш? Почалй го бйти і гусьльі на них покйр- 

шили. Утеклй с корчми з мйжп пйаних льудйй.
Гвариу Христос Питрови і ІІаулови: Ци новідау йим вам, бйтьі 

будете, мйжи пйаних ни хотьте!
Повіу Петро і Павел: Ни будуть но світьі ваньґроватн, жеби йіх

каждий биу, йак у вёчур, так рано.
Зустау Христос сам. Збирау собі веце апостолуу, бо кидь го тотй

полйшать, та жеби другі булй.



3.
Пушоу Петро од Христа. Ни мух так лёхко бжйти, йак коло Хрйста, 

вирнуу са Хрйста гльадати. Увідьіу його Господь Христос, повідать му: 
Де йдеш Петре ?

Сьатйлибисьте ca ! іду вас гльадати, бо миньі лекше з вами жйти.
Но, прййму шче тьа за товариша на третьій завуд.
Ішлй обайй у ййдно за путьоу. Допустйу Христос голод на Петра, 

жеби са ІІитровп хотьіло йісти. Сотворйу му йиден ґрайцарь па нутй. 
Петро увідьіу, за ґрайцарьйом са ви схилйу, а на перед йшоу. Йшоу 
Христос позі аду, тот ґрайцарь зньау, бо ІДитро са пи хотьіу схильати 
за йиднйм ґрайцарьйом. Прийшлй до вароша, там продавали черешньі. 
Куіійу Христос за їрайцарь черешень. Іншу через варош, та по йиднуй 
до пороху пушчау; а Питро са схильау, та по йиднуй збирау. Так 
собі думау Питро, жи Христос тратить черешньі, та ун ни знайи, жи че
решньі падауть. А Госпоть но йиднуй пушчау. Йак пойіу Петро черешньі, 
повіу му Х ристос: Хто са ни радуйи їрайцарьйови, тот ни буди мати два.

4.
Про тотй черешньі Петро буу голоден. Зайшоу коло тих, шчо ко- 

лачі продавали, та собі йиден малйй украу. Повіу Петро Христовп: 
Подьме вйтти гет. А Петро са бойау, зато йшоу гет, бо колач украу. 
Вийшли вон вароша до йпднбго лыса,, Христос льух спати, а Питро 
сидьіти. Христос собі вакрйу вочп. Питро увідьіу, жи Христос са ни 
позирать, вйньау колач, почау кусати. Христос гварить: Ци вйдиш 
дашчо П етре? Ун пльунуу до жмеиьі колачом, вер вит сёби до льіса. 
Господь иич йому ви кажи. Тот укусить колача зась. Госпоть са зві- 
дуйи: Петри, ди сидйш ? Тому пи ладно ззісти, бо му йазйк мйльау; 
пльунуу хльібом до жменьі, верх до лы'са. І  кулько рас тот хльіба ку- 
сау, усе го са Госпоть позвідувау, а ун з рбта вйверг. Гозметау йиден 
малйй колач: і сам буу голоден і колач украу. Йак колача ни б^ло, 
Христос ід ньому устау, звідуйн са: Ци ти Петри ни голоден? Бо ту 
суть у льісі гриби; кидь иис, Петри, голоден, пуйдиш назбирати, та 
будеш печй, та йісти.

Сьатилибисьте са, йа голоден.
Збирай гриби, будеме класти огеиь, та печії.
Пушоу Петро по лысьі, назбирау колачуу : Сьатйлибисьте с а ! то 

йакісь колачі на корени.
Христос йому повідать, Петрови: Ки’ бууйись го, Петри, ззіу сам, 

та вйґда би са за теби льуди Богу ни молйли, жи ти учишіу гріх, а так 
са будуть за тьа Богу молйти. Будеш мати у льітьі пуст, колй будуть 
починати грйби рости: то буде на ііампьать, же ти колач украу.



Сьатйлибисьте са, тадь ви ни відьіли!
Ци также, Петре, кулькось раз укусйу, тась мусьіу і вйпльу пути?
Прауду майите, сьатилибисьте са.
Наклау ІІетрб ’гёнь, пйук грйби i йіу.
ІІетри, верниме са до вароша, бо йа мау чотйри Грайдарі, та ти

дам, та собі купиш колач.
ІІовіу Петро Хрйстови, жп голоден.
Повіу Христос Петрови : Лем пойме скоро.

5.

Прийшлй до вароша, звідууть са, де пекарь, жеби йім колач про- 
дау за чотйри ґранцарі. Загнау Христос Петра до пекарьіібвойі хйжі. 
Пекарь повіу: Ни йи хлы'ба пиченого. Христос знау, жи ип йи хльіба 
пиченого, лем йи квас. Кажи Петрови: Купуй од них квасу за чотйри 
ґрайцарі, ньай ти посадьать до пеца. Повіч тому панови, жи зо мноу ту 
йи Христос і то мииьі Христос хбчи кутати хльіба за чотйри ґрбйцарі.

Продайтн ми квасу ! Кидь ми продасьте мало квасу, ваша паньі, 
пекарьйу, ни майи дьітйй — буде мати йнднбго хлбпцьа.

Порадовау са пекарь тому і роскаиау товаришуй на вагу положити 
за чотйри ґрейцарі квасу : І иосатьте до неца тому чоловіковії, вічо 
с Хрйстом ходить. — Тотб мало квасу — у пецу, так Христос дау, 
шчо нбуна пец була вид йиднбго хлы'ба, жибй пекарь відьіу, шчо уии
за льуди. Пекарь увідьіу, тот хльіб велйкий, повіу, же не дасть за чо
тйри ґрейцарі.

Повіу му Христос иа тотб : Буде ти такого сина жона мати, шчо 
тобі буди на ирокльатьа, а миньі буди на проийатьа; за тот хльіп, 
шчом ти указау чудо небесной, будеш мати кару, будеш мати сина 
Іу д у  ; мусить тьа каміньом забйти, матьірь свбйу зґвалтувати. Тот хльіб 
дбтльа с пеца не вйймиш, закльа неп не розвальаш. Ки’ бууби муй хльіп, 
та би вййшоу сам іс твойого неца

ІІовіу пекарь: Буде хльіб ваш за два золотууки.
Будеш мати на три золотууки хйбу, собі иец розвальаш, кидь нн 

даш мбму товаришови! — Мусьіу Христос лйшити велйкий хльіб. Охабйу 
Христос ушйткой, пушлй ио світьі апбстолуу збирати, бо yate ушйткі були 
порбдженьі, лем Йуда иьіт.

Урбдиу са і Йуда, за котрого Христос наказау, же буде утцьбви 
й матери на ирокльатьа, а Хрйстови иа проийатьа. Учивйу са гньіу 
йидеи на білум хльібі.

Йак са урбдиу Йуда, зрадовау са його богатип отець, жи са на- 
рбдиу хлопець. Зараз загвау за йиураиами і за рабінами, жибй го охре- 
стйли, повіли ймено. Прийшлй рабіни і велйкі бібльійаши, шчобй ионо-



зирали до біблыйі, котрого са дньа уродиу, йакой ймеио тот день шау. 
Порьйаховали рабіни дни, значить, тот день, же му мож датй ймеио 
Йуда, бо на такий са день уродиу. Наиудиу са пекарь от того слова; 
ни хочи ун сйна Иуду, бо ун буу иаиом і буди, а погньівау боську 
лаську про йиден великйй хльіб, котрий буу за чотири ґреицарі. І рое- 
повіу рабіиом, от котрого дньа зайшла жона груба: Прийшоу ту Христос 
іс свойум товаришум, купйу за чотйри ґрейцарі квасу. Тот квас нова- 
жилисьме; урус велйкші хлы'п іс того мало квасу. Йа тот хльіб ви дау, 
просйу йим од нього два зо.тотууки. Ун ми на то новіу: Будеш мати 
сйна Йуду, бо то ии на твойу ласку такйй хльіб вйруст, то його Буг 
дау; і ви’ днеська твойа жона груба.

Рабіни са занудили і думауть: Хоть ун ни хочи Йуду, али нам 
го ни слобудно йньшак хрестити, бо са на такйй день уродиу. Йіли 
і пйлп рабіни, хлопца ни покрестили: отець і мати ни хоты'ли
Йуду, йім йньшак ни слобудно було похрестйти. Розуйшлй са рабіни.

Мала його мати золоту шпильку. Забила му до його малойі голови 
ноиут скору. Купйла ладичьку іс сашу і понесла, верла го до рікй, до 
води. Потонуу хлопець долу водоу: майн бути Йуда, ньай ии буди нич. 
Пушоу Иуда дванацать миль вешльі на водьі. Прийшоу на мельийцьку 
заткальницу. ІІушоу мельник позирати, ци порьйадбчно йде вода на 
йарок, увідьіу малу ладичьку, а у ньуй хлопца. Мельник хлопиа узьау 
і приньус до свойого млйна, у казау свойуй жоиьі, мельииццьі: Йа най- 
шоу дьітйну Дьакз'ймо Богу, же нам Буг дау дьітйну, бо йа бездьітки- 
ньа, повіла мельничка. Далй чужуй жоиьі корову, мельник, жебй хлопца 
дойчила, до валалу за три роки. Потому мельник го годовау сам до 
пйатнацать року у дома. Каждий го йньшак ни клйкау, лем Йуда, ани 
нйхто ни ёнау, йак тому хлопцева мёпо, лем самі льуди вит себи. 
У пйатнацать рокуу спровадиу го світом: Йа твуй ни отёць, мойа жона 
нп твойа мати; вигодовалисьме тьа, типерь йди, де хочиш.

'Гогдй Йуда са вернуу у гору назад до того крайу, де са родиу; 
али вун ни знау, ци даі‘де у вароши, ци на валальі. Прийшоу до йи- 
дного вароша у йидной рано; голоден буу барс; увідьіу у йидного ни- 
карьйа кирть шумну: усилнйакі грушки і планки. І  скочиу до кирти, 
почау планки рвати. Увйдьіу тог пай, шчо кирть його, почау біштгі 
і імати. Схилйу са Йуда за каміньом і верг до ньанька свойого. Йак 
ударну по голові, забйу од разу ньанька свого. Нйхто ни знау, жи то 
отець, аии жи ун його син. Зімйли Йуду полицайти і велй го па ва- 
роську хйжу і пекарьйову зкону, шчоби повіла, за шчо забйтий йийі пан.

Звідууть са на вароськуй хижи панови от никарьіювойі п ан ьі: 
Шчо ваш иаробйу сесь леґінь ?

Забйу мойого пана.



Ци майите дыти ?
Шестеро, а семий ни гбднам знати, ци жййи, ци умер.
Про иаку причйиу вашого пана сей легінь забйу?
Йаблока рвау тот леґінь, а муй пан його імау.
Типерь повічте, паны, ци го вам датй за слугу, жебй вам помагау 

дьіти годувати, ци го мечом ізрубати, ци го завісити? Ци будеш туй 
пани служити ?

Радо служу, лем ньай вит шйбени ни умру.
Пустили леґіньа іс пань'оу з вароськойі хйжи, шчо забйу пекарьйа. 

Прийшлії до дому свойого, дала му некарька йісти і ийти: На вароськуй 
хйжи вйміньала мужа молодого за старого! Прийшоу вёчур, польі- 
гали спати до постельі йиднбйі. Уна са його звідуйи, хто йому 
отёць ?

Ун новіу, жи ни знайи.
Хто тибё годовау ?
Йидён мельник.
Уяа собі роздумала: Чей йий Христос пролау! — А з ним дьіло 

уже учинила тогдй свои. —
Дау Буг рано, йак переспали йидну нуч і уна йому повідать на 

рано: Лбсно у мёни так син мау бути, Йуда, йак і ти. Тасьме ни хо- 
тьілп, верглисьме го на воду у надбвуй ладоццьі, али жи йа йому дала 
иа знак пут скору до голови золоту шпйльку.

Ун нуй новіу, жи ун майи на голові гйрьку. Ун тогдй скоро хопиу 
пожицьі і рас так урізау до тбйі гйрьки. Одрізау скору, найшоу 
шпйльку. Його са мати иапудила і ун са напудиу, жп гріх учинйли. 
Иушлй на вароську хйжу на другий день мельдовати са, шчо с того 
права майи бути : Син утца забйу, а матьірь зґвалтувау! Ушйткі панбви 
са па ньі запбзирали: Иакйм дьілом вун твуй син?

Уна на вароськуй хйжи росповіла. Столйца ни хотьіла прийатй 
кару нййаку, ани уни такой нйґда ии чули. Тогдй иушлй дому оббйи 
назат, син і мати, і банууть, жи гріх учинйли. Повіла мати йому: Ідй 
у Русалйм, там йи Христос, та ти повість, ци буде гріх витнушчений. 
Христос його за товариша прийау, Йуду, аж до того часу, закльа го 
ни продау.

Зап. в серпню, 1896, від М ихайла  Пустая в Збут, Земплин- 
ської столиці.

П аралєлї: Д р а г о м а н о в ,  Малор. нар. пред. и разск. Ст. 124. 
Ч . 22. Спасть, ев. ІІетрч. и подкова. Там ж е: Ст. 125—128, Богъ, св. 
ІІетръ и цыганг. Тамже: Ст. 129. Спасть, св. Петръ и злая жена 
Тамже: Ст. 130— 131. Кровосмѣситель (Андрій Первозванний). — К о о-



Т о м а р о в ' ъ ,  Легенда о кровосмѣсителѣ, МонограФІп І, 327. К о с т о 
м а р о в  г ,  Пам. Стар. рус. литерат II . 415—442. Ч  у б п н с ы ; и й , 
'Груды этяогр. эксиед. вт> Ю го-Зап. край, I, 182, Марія Є гипетсая. 
А н т о н  о в и ч ъ  і Д р а г о  м а н о в ъ .  Историч. пѣсни Малорус, народа 
т. I. Ст, 280 і дальші. (Подані ніснї і перегази українські і західні). 
C i s z e w s k i ,  Krakowiacy. Т. І. Ч . 58. Z przeznaczenia kazirodcą. — 
J a n  Ś w i ę t e k ,  Lud N adrabski. Ст. 324. 4 .  7, — Тамже, Ст. 333. 
Ч . 13. Jak P an jezus ukarał świętego P ie tra  za lenistwo. — Тямже,
4 .  14. Jak się wzieny grzyby bez łakom stw o świętego P ietra . — W isła. 
Т. V. Ст. 6 2 4 -6 2 6 . — W isła. Т. VI. Ст. 5 4 — 79 i 2 7 9 - 2 9 9 :  G r a 
b o w s k i  B r o n i s ł a w ,  Podan ia  o związkach między najbliższym  
rodzeństw em  (звгдѳна ту обширна література, що трактує про ьрово- 
еумішника). М. Д р а г о м а н о в ,  Славяпскитѣ нрѣправки на бдипопатя 
легенда (Сборпшгь за нар. умотворения, наука и книжнина),

Про кровоеумішнвка диви щ е; O o s t e r l e y ,  Gęsta R om anorum . 
Ст. 291 — 294: De am ore inordinato. — V i n c e n t .  В е П о ѵ а с .  Spec. 
hiśt. 7, 93. — Gringore, 19, s, 1 b. — O e s t e r l e y ,  Gęsta R om ano
rum . Cr. 399 4 ) 9 :  De m irabili divina dispensatione et ortu  beati
Gregorii pape Сповідане вельми обширне, иривязиіе до < ьв. Грні оря). — 
H artm ann  ѵ. d. Ane ed. G reith, spicil. vatica.n. 1838, ст. 1 8 0 - 3 0 1 ;  
ed. Lachm ann, 1838. — Gorres, deutsche volksb. 1809, Ст. 214. — 
H agen, M innesanger, 4, 264. — Vie du pape Gregoire le grand, ed. 
Lazarche. T ours, 1857. — Sir D egore; Ellos, spec. I, 3 4 7 ; W arton,
I, 180; U tterson, pop. poetry, I, 117. — Sir Eglam our of Artois. — 
H or. W alpole, T he m ysterious m oller, trag. — R einbote v. D o ren ; 
H agen, alt. d. ged. I. —  Grasse, Lit. - Gescliicb. 2, 2, 953. -  O e -  
sterley, Gęsta R om anorum , ст. 641— 646, 4 .  244. —  Caesarius, 2,
I I .  — W right, stor. 110, 112 a. — M ontalvan, sucęsos, la m aior con- 
fusion. -  M asuccio, 23. — Вгеѵіо, 4. — Bandelło, 2, 35. — M edrano, 
D unlop-Liebr. 289. — Jubinal, Nouv. rec. 1, 42, 79. — Meon, du 
senateu r de Rom e. -  H eptam eron, 30. — H. S tephanus, 12, 2. — 
Des Fontaines, Г inieste innocent. 1638. — L uther. T ischr. 224 b, 
4-43. — Schum ann, N achtbiichl, 1, 17; 2, 4, — W endunm uth . 1, 
329 — H ondortt, 312. — Lyrum  larum , 238. — D u n lo p -L ieb r, 
498. — Byshop, blossom s, 11. — В. T h .

30. Христос сватом.
У йиднум вароши буу нидён Русин, шчо там вёцѳ нн було Русна 

куу, лѳм тот нидён ІІитро іс свойоу матьірьйоу на коней,ь вароша. Ішёу 
сьатин ГІитро с Христом, зайшли до Питра на нуч. Звідууть са Питра: 
Чом са ни жениш ?

Йакби йа са придумау оженйти, а йа худобний, за мѳни ни дауби 
ту пйхто дьіуку у нашум вароши, ани ту ни ни такойі віри...

Повіу Христос, ци зиайи кнйшку читати.
Питро отиовіу, яси зиайи.



Дау му Христос кпйшку свбйу на тот йидеи вбчур, жеби са иушбу 
іт туй студни молйтй, де усе хбдьать на воду.

ІІушоу са Нитрб молити,, вййшлн д ньому три дьіуки: Шчо хбчиш 
леґіньу ?

Заклйкау йіх до хйжи до свбнийі перет Хрйста. Повіли дьіукй:
0  Ббжи, шчо жадаш од нас?

Ужинйти хочу сьбго лиґівьа. Ти оисіаниш найстарша ту. Зато сьти 
ту прийшлй, ббисьти знали, де ваша снстра.

А йийі, тоту третьу, присках с тим лиі'іньбм, жеби жили на віки.
Другий день пушоу Христос гет, а упй зустали трбйи: Питрб, 

його жона і стара шати. Дочули са у вароши, жи ІІитрб са оженпу
1 відьіли му жону, жи така красна, жи ни йи такбйі другойі у тум ва
роши ; шчи й царьйови новіли. Ізобрау са царь Питрбву жону позирати. 
Йак царь увідьіу Питрбву ж о н у Ш ч о  хочи Питрб, то му царь дасть, 
лем жеби з ним на жони номіньау, обй царь Питрбву, а Питрб царйцу. 
Питрб ни хотьіу нич, лем красну жону. Царь залудйу такой кривой 
право: вержуть на ІІитра штроф, жеби го ни шуг іскбиьчити; кидь ни 
хотьіу іс царьйом міньати на жбяи, та дасть за дармо.

Нитрб отиовіу: Миньі Бог дау, та йа кому дам, кндь йа собі нй- 
витки ни возьму другу ?

Та дайй ту царь, повідать столйц'а, жону свбйу; бо кидь ни хбчиш 
міньати, та йиден верх із льісом майиш хбйі нбчи зрубати; жеби льіс 
ізрубау, а грозна насадйу од вбчира до рана і на рано грозна надавйу,
жеби шчи царь T O tó  вйно пиу.

ГІрийшоу Питрб с нрава дому і дужи са зажурну коло стола сво
його, же ни гцдин тотб скбиьчити, шчо му росказала столйца, же вид 
нього видберуть жону на рано.

Жона отновіла: Ни буй ти са того. ІІовичерьйай, номбль са Богу,
льась собі спати, а йа йду т свойім сестрам, жеби попросили Бога, жеби
тотб Бог так дау.

Дау Бог рано, царь ани ни спау, лем рана ждау, шчо уже свбйу 
жону нн буди льубйти, лем Питрбву. На рано тотб са ушйткой стало, 
шчо таку Питрб вйнницу майи сам, шчо ушйток варош таку ни майи. 
Уже ІІитрб богатий, бо столйца нрисудйла льіс, а вун справну собі 
вйнницу. Прийшла столйца иа рано от ІІитра жону брати. Царь і хто 
там ирийшбу, ушйткі грозна у вйнници шли і вино ішли. Йак вииб шіли, 
та гварили: Чййа вйнница ?

Иитрбва жона повіла, ж и: вйнница мбйа.
Царь повіу: Ой так! — Присвітчиу: То вйнница йийі. Столйца 

записала. Повіли царьйови: Йакйййисьии штроф ІІитрбви вйдали, такйй 
доетавиу.



Судило право кривой ішчй йвден день їїитрбви пудло, оби Питро 
до другого дньа, кить таку шумну жону майи, жеби собі крашший дуй 
зладйу, йак царь майи, бо кидь буде царьський крашший вит Питрб- 
вого, та жону видбёруть бкрем жадного права. От Питрбвойі хйжи стрї- 
бёрний муст гіерет царьський ґанок, ушйткім варошом і коло моста стрі- 
бёрной дерево, на стрібернум дереві стрібёрной лйстьа, стрібертіьі птачки 
жеби на туш дереві співали. То жеби са стало од вёчира до рана. — 
Де і колй Питро тулько стртбла набере, кулько там росказ вйдашій ? 
На бівбуно уже от Питра жону про царьйа видбёруть.

Питро са дужи зажурну, жи му Бог дау шумну жону і велику 
вйнішцу, бо уд нього царь видбёре. Од вечира до рана дау Бог, шчо 
у ГІитра крашший бурк, йак у царьйа: стрібёрний муст от Литрового 
бурку аж до царьйа, коло моста, стрібёрньі строми, дерева і на них так 
дужи птачки співауть, шчо нйґда нйґде так шче ни співали.

Устау царь, же буде вит ГІитра жону брати. Загнау йнаша мостом; 
лем до полй моста дуйшбу, тамой каміньом стау, ни дуйшбу до Питра. 
ІІовіу царь другому такому, шчо го вірного мау: Іди, та попозирай, ци 
йи  крашший бурі* у Питра, йак у мёни! — І  тот дуйшбу до полй моста, 
зустау каміньом. Чекать царь, чом уже ни йде повісти. Загпау третього. 
Пушоу трётьій, та уже пи йшоу мостом, лем позбоку за путьбу, бо вун 
нн йи такйй пан. Прийшоу до Питра, у Питра му да.ій води пити. Йак 
са Води напйу, прийшоу назад дому до царьйа, так иовіу, жи нйґда та
кой йідло ни йіу, ани напуй нн ішу, йак у Питра вода, шчо лем му 
поконгговати дали. Прийшла ушйтка столйца і царь позирати тот дум, 
муст і Иитровой йідьіньа і нитьа, бо кндь у царьйа льіпшой, та видбё
руть жону. Прийшли там до Питра ушйткі; хто тоту воду покоштовау, 
каждий иовіу, жи доброй йідьіньа і нитьа і сам ц а р ь ! Ни мот Вит 
Питра жону видобрати, бо Питро уже гурши богатнй йак царь. У Питра 
уже йи вгінвица вилііка і крашший бурк і стрібёрний муст, аш по царь- 
ський бурк.

Ішчй столица im віровала, жи жона Нитрбва, лем мусить бути 
царьйова.

Царь иовіу ІІитровп: Так буде жопа твбйа, кидь із глини корову 
ульіпиш, а дасть молока.

Прийшоу Питро іт свбйуй жовьі і повіу тотб. Повіла жона: Пойме, 
возьміме кнйшкп, мбльме са Богу, ньай прийди д нам т у !

Прийшоу Господь і д иим помочи, жёбн са ни розлучили. Шчо од 
ньа просити?

Одбирауть од ньа жону, кривой право.



Госпоть повіу: Ни одбере вит тёбп нйхто жону, ни буй са. Іди, 
Петри, повіч царьйови, жеби тотй корову справили, шчо пінки праульать, 
жебй царь росказау, а не т и ! А йа прийду на рано.

Зрадовау са парь, шчо уже жона ного буде, бо тотй, шчо пінки 
праульать, ни спраульать корови, жёби молока дала. — Ісправили гон
чарі корову на росказ царьський з велйкима рогами і ціцками. На дру
гой рано нрийшоу Бог до царьйа на фрйштик, шчоби іс царьйом фрпш- 
тиковау. ІІовіу Бог царьйови : Возьмиш вит Питра жону, алп кить тота 
корови, шчо днеська гончарі справили, молока дасть ; а йак ни дасть, 
так ти ни слободен жону присьагану брати!

Пушлй корову дойіти : молока ни надойіли і ціцьки поломали. —
Повіу му Бог, царьйови: Ти шчи ни можиш никому росказовати, 

бо на твуй роскас шчи са ни хочи ушйткои стати, лем дашчо, а на 
боський ушйткой.

Царь Богу повіу: Зажёнь ти, ньай ти дасть молока!
Бох так дау: Заклйчти ІІитрбву жону, ньай йде корову дойіти тоту 

з болота. — ІІитрова жона дойіти, а царь і Бог вартовати, жеби ми 
принесла другой молоко, лем тото от того болота. — Нрийшоу Бог ід 
корові іс царьйом і Пилена, ІІитрова жона корову дойіти. Бог на ко
рову дйхвуу, корова ожила. Надоіїіла дуйник молока. Напну са Господь 
найперша свойого молока, бо тото його було і повіу царьйови, ж и: ти 
у свойум домі про Бога ни майиш ни йісти, ни пйти, анись ни годин 
узьати вит присьагиеного чоловіка жону, кить Бог ии схочи, вит ІІитра 
худобного Пилену.

Зап. а серпни , 1896, від М ихайла  ІІустап, с Збую, Зет плин- 
с і і к о ї  столиці.

Паралелі: Ч у б и н с ь к и і і ,  Труды, II , Ст. 180—194 (деякі спільні 
мотиви). Подібпож і ст. 194— 203. Тамже, Ст. 400—403: Про чоловіка 
і його жінку аньола.

31. Христос, вдова і її сини.
Коли ішоу Христос іс ІІитром, зайшли до йннного сила, та зайшли 

до йинпойі убогойі удовйцьі просили сьа на ноч. Ота така худобна жона 
була ии мала нич, лем одну корову, та три хлопцьі. Кажи Христос тоу 
ж оньі: Прийміть ви нас на ноч !

Дужи удьачно йа бпх вас прийала, бо йа й так дужи рада, коль 
датко до мени зайди, бо до мёни ниґда интко ни заходить; і сусьіда 
ни зайди нйґда до мёни; та яж майити дьаку, та опстаиьти.



Онік опстали, айбо дьіти дужи плачьуть; Йіли би, айбо ньішчо і уна 
сьа ганьбить, шчо дьіти плачьуть, а она ни майи шчо дьітьом дати.
Тодй иоде до стайньі, узьме с стайньі балеґу, посипле попелом і верже 
у піч і кажи дьітьом: Цйтьти, ни илачти! вйдитіґ, усадйлам вам ко.чачь. 
Дьіти сьа радууть: будеме Місти хльіба! Стбйіть дбуго тота балеґа,
у печй. Кажи Х ристос: Мбжити уже уньати тот колачь.

А жопа кажи: А, кажи, тото пи колачь; тото, кажи, балеґа. Йа 
лем дьіти дурьйу, шчебй ни плакали.

Но, кажи Христос, нйч то, уйміть, най буде й балеґа, уже роз
дайте дьітьом.

Позйрать она у піч, айнб такйй вилйкий хльіп, шчо би містить сьа 
у п і ч ; пбуна піч хльіба. І  уна сьа зачьудовала, шчо тотб за божий дар.
Уньала хльіб іс печі, дала дьітьом тай Хрйстови і ІІитрі, иідьать ушйткі.
І  Христос сьа забрау с Питрбм гет.

Ідуть дорбгоу, кажи ІІитрб: Йой Христи! шчбби ми тбу жоньі 
далй? Така жона чесна, а убога!

Та, кажи, Христос, най у нейі здбхии ота корова, шчо йи.
Ой, Хрйсти, та йак би то могло бути?
Та так, шчо суть у непі три сияй; йак уростуть, та будуть сьа 

рвати на тоу корові, ци будуть гбиии подьілйти сьа. Йидеи буде ка
зати : Мба най буде корова. Другий буде казати : Мба иай буде. Трб- 
тьій буде казати: Най мба буде. І так сьа ссвадьать і убйуть йиннбго 
на рмерть. А тота корова йак здохни, та ни будуть мати на чім бйти 
сьа, ни буде голоунйцтва.

Раз ббизрпть сьа Христос, а тотй хлбпцьі три біжать за пйми. 
І  хлбпцьі кажуть: Йой льуде чбсьиьі, чекайти нас і ми йдеме з вами!

Та ви пойти.
Ідуть і хлбшіьі з ними; ідуть йинніш пбльом, а на том поли йиина 

ріка тичб. Кажи йиден хлбпиць: Бууби туй млин; туй би йидйн мельник 
годин прожйти.

Та ци ти бууби туй за мельника ? ®'Ь/. j ag
Чому ньіт, йа бим буу.
Ци даубись ти кбудошови хльіба, йакби до тьа нонирнуу?
О, йабим дау, кажи.
Но льігайме спати. Пульигали спати, устали, а оно млин такйй на 

дванацьать каменьіу, кинлирйцьа з міхами, ушйтко, шчо треба мельни- 
кови у руки, ушйтко йи. І  тот хлбниць оистау сьа там за мельника.

Ідуть дале с тйми двома. Ідуть опйать другим нбльом. Кажи дру
гий хлбпиць: Туй би було файио йиниьіу кбрчьмі; туйби йидеи корчь- 
марг. ужиу.



Христос кажи: Ци дау би ти худобному пугарь палинки, кйдьби 
до тьа новирнуу, задарь ?

Ой чому ньіт ; удьачао бим дау.
Но, льігаіїме спати.
Поустауть, айно там така корчьма, иа два штоки, а у тоу корчмі 

гордове з вином, с пивом, с палинкоу, усьакий напой; міри усьакі, пу- 
гарй, скльанкй, шчо треба йипному корчьмареви. Но, ти оистадь туй, ти 
корчьмарь.

Йдуть дале. Прййдуть опйать на йннно поли, тот хлопиць скажи: 
Но, ту йиден би ґазда годин іаздовати на сьім поли, кой би, кажи, 
були у нього туйки воли, корови, хйжа, стайньі, плуги, шчо треба вин
ному ґаздьі у руки.

Кажи Х ристос: Льігайме спати.
їїольпгали спати, устануть, айно там дужи прпкрасна хйжа, три 

стайньі, плугй, вози, шчо треба х'азды' у руки, ушйтко готови. Но, ти 
опстаиь туй, тай ґаздуй.

Іде Христос іс Питром дале. Раз у рбк провнрнуть сьа Христос 
с Питром наяат тим путьом. ІІрийшлй іт тому млинови, шчо Христос 
дау учинити. Кажи Христос ІІитрі: Ану йди до сього млина, та проси 
дарапчик хльіба подорожному чолові'кови !

Зайде ІІитро у млин і почьау иросйтп убогому чоловіку подорож
ньому дарапчик хльіба оби далй.

А мельник каж и: Иа хльіб задарь ньікому ни д а у ; йа пи шау 
хльіба роздавати хоть кому.

І ІІитро пушоу гет. ІІрййде т Хрйстовп, кажи Христос: А што, 
ци далй тобі хльіба?

Т а ни далй Казали так, ож задарь хльіба пима давати нйкому.
Но, йдуть дале. Кажи Христос: А вирий сьа Петри, там йим забуу 

паличку коло млина! Вирнуу сьа Питро, иозйрать, айно там де буу 
млин, заломило сьа, та лем бёзно там, крутьіль; лем наличка обертать 
сьа на том крутьілй у водьі. ІІрййде Питро т Хріістови і кажи: Ой 
Х рйсти! там лем безно опстало, де тот млин, та паличка серед крутьільа 
обертать сьа, нн мош йійі уньати з водй.

Но, йдьім гет дале. Прййдуть т тоу корчьмі. Кажи Христос Пи- 
трови: Ану ІІетри йди до сейі корчьми, та просй пугарь налинки ху- 
добиому подорожному чоловіку.

Зайде Питро до корчьмп і просить пугарь палинки ут корчьмарьйа. 
Корчьмарь каж и: Йа пи мау палинку задарь. Іди ми дроу нарубай; йа 
палинку за гроші куиуу.

Петро, уйшоу вон іт Христови. Зьвідать Христос Негру: Ци достау 
ти палиики?



Йа ни достау; казау, шчо у нього ни йи п'алинки задариьойі, вон 
палинку за гроші купуйи.

Но йдьім гет. Ідуть мало, Христос кажи: Вирий сьа'П етри, таи 
йим забуу ширйночку пут кбрчьмоу, нут хйжоу! — Верне сьа ІІитро, 
позирать, айно там де кбрчьма ии йи иич, леи бёзио онстало. Ширй- 
ночку ни наншбу.

Нрййде Пптрб т Хрпстбви, зьвідать Христос: Де ширйночка?
Та йа ни найшоу Хрйстп, бо там де ота кбрчьма, лем безио 

опстало.
Но, йдьім дале. ІІрййдуть там, де тот ґазда бйвать, третьій хлб- 

ниць. Зайіплй оба до хйжі і Христос і ІІитро. Зайдуть до хйжі, а у 
хйжі ни йи нич; да того ґаздй жона у постили лежйть і дьітйна мала 
у нейі. І тота жона дужи сьа врадувала, шчо до них льудб прийшлй. 
Хбтьай хвора, ии льінувала сьа устати; устала, найшла колачь, поклала 
патинку на стбл і дужи сйлуйи Хрйста та Петру, шчбби кусали та ішли. 
Тан кажи: Мой ґазда, кой до нас льуде прййдуть, дужи рат, та типерь 
його ни йи дома, та бутти такі добрі ни йдьіть ткось, доки ґазда іірйи- 
д и ; пбшбу на дрова, вон дбрас прййде.

І раз лем ґазда прийде с слугбм з двома возами дроу привезуть. 
І  йак тот ґазда увідьіу, шчо у нього льуде суть, воли ни пушчьать 
із йарша, зайде до хйжі, та кажи: Най волй ностбйать ткось, бо на мау 
льудйй у хйжі. Май пёрши ми будеме йісти, а вбльім йи коли потому. 
І дбрас тот ґазда уклау Хрйста і Петру за стбл, дужи сйлуйи пйти, 
Йісти, дужи удьачно йіх приііау. І тодй йак йіли, кажи слузьі: Ідй волй 
упусти типерь, та дай йім йісти.

Айбо Христос так собі дау, шчо на нозьі вилйка рана уросла му. 
Тот ґазда увідьіу тото і кажи: Йой чесний чоловічи! Иака вам вилйка 
рана на нозьі! Ци ни мбжбп тото да шм заговіти ?

Христос кажи: Ни мош тото, хоть чим загойіти.
А тот ґазда каж и: Йа два воли ии гадау датй на ото, обй сьа 

загойіло.
Кажи Х ристос: Ой двома воли ни загбйіть тото.
Айно чотйри дау.
І чотирьма ни загбу.
Айно шісьть.
А Христос каж и : Аж бйсьтп двацьать пар далй, тан шчи сьа ни 

загбйіть.
А у того ґаздй тота дьітйна перша була, шчо йпен тодй наро

дила сьа. Кажи Хрпстбс: Ви тотб ни дасьтб, ш чим би йа сисьу рану 
загощу.

Ґазда кажи: Аж би шчо, йа дам.



Ну та дайти тоту дьітйну, шчо у вас йп, накладьіть огёвь вилйкий 
у печй, обй піч онь йасна, та тодй верёчи дьітйну у піч, обй сьа сни
кла; та йак тоу масьтьоу поиашчьу з дьітйни, та нога сьа загёйіть.

Стау сьа радити ґазда ж жонбу, шчо ды'йати, бо больши ни йи 
дьітйй, леи тото йинво, тай то леи два ннп, йак сьа народило. Дора
дили сьа т а к : прийшло му у гатку, толу ґаздьі, йак вон онстау ґаздом 
на том місци, та пристали, шчо дадуть дьітйпу. I  Христос каж и: Кидь 
дайитё, та мечте у піч.

Вёряи дьітйну уд разу у піч і піч заклали двёрьиами, обй сьа дьі- 
тйна пик.:а жива. Йак дьітйна була гей зза три чьаси у печй і тодй 
кажи Х ристос: Но, можиби тоту дьітйну уиьати с печй ?

Роздопруть ніч, нозирауть у піч, а дьітйна стойіть сёрет печй на 
кбльінки, та іе кнйшки Богу сьа молить. Така вилйка, йакби йіу 
ш шість рокіу. I ушла с нёчі, почьала ходйти, із ныіньом тай мамоу 
говорйти. I Хрйстови нарас пропала рана із ноги. Тодй Христос кажи 
тому ґазд ь і: ІІодёржау йись слово, шчось иообіцьау, коль йим тьа туй 
наладйу; туй ґаздуй, твойі дьіти, твойі унуки, нрауиуки і до сконча- 
нійа віка.

Зап. в мартг, 1896, від Н иколи  Процп, в Д усині, Верегської 
столиці.

П а р а л е л і " :  Д р а г о м а н о в :  Малор. нар. пред. и разок. Ст. 110. 
Ч. 18. (Лиш початок). — Ч у б и н с ь к и й ,  Труды И, От. 355—357: 
Три брати і Бог. — К. J. E r b e n ,  Vybr. baj. а роѵ. n ar Ст. 21—23. 
B ulharske pohostinstvi (Дитя u печи). Конець сеї казки иорівн. з кіп
цем казки у Ґ р і м м а ,  M archen, Т. І. Ст. 34 —42, Ч . 6. Der getreue 
Johannes. Т. II. Ст. 20—23. — Кровіго дїгий иривсдять до житя ска
менілого чоловіка в :  G. В a s  i l e ,  P en tam erone. IV. 9. (39). Lo сиогѵо. 
В . Гн. —  lipo печену дитину гл. М. Д р а г о м а н о в :  Славянскитѣ ска
зания за пожертвование на собственно дете (Сборника, за нар. умотвор.
І  ). де зведена література предмету. Надто гл. польську редакцию
Księgi о siedm iu m ędrcach вид. в Міколові стор. 129— 134 і не при
ведену у Драгоманова лєґенду L u z e l ,  Legendes chretiennes de la 
Basse B retagne II, 11— 17: L’erm ite et la bergere, а надто портуґальську 
романсу, звісну міні в німецькім перекладі: М а х  W a l d s t e i n ,
Volkslieder der Portugiesen und  C atalanen in freien N achbildungen. 
M iinchen 1865, стор. 37— 39. „Die A m m e des In fan ten". І. Ф.

32. Про Василия і Евладия.
Буу у йидного пресьвітлого царьйа катуна, та він служйу за зупу, 

потому онстау сьа пекарьиом. А була йинна жона удовйцьа, та він до



непі заходйу. Зьвідала сьа його, чому він сьа ни женит. А він утітові- 
дау так, шчо такойі дьіуки ии йи, обй він узьау йі собі ва жону. Но, 
тота жона кажи, шчо найде сьа така дьіука, шчо буде йому жона. А він 
кажи, шчо такойі ии йи. Приступила сьа до ш.ого, котру хочи узьатй, 
буде його. А він на тото утповіу, шчо тото ни буде його жона. Потому 
просйла його, котру би він хотыу. А він так утказау, шчо хотьіубн 
пріицьізну царьську. Кажи йому жона, шчо мусит бути. Потому роска- 
зала му, йак посажан хльіб о двашіцьать годин, та майи прййтй на три 
роспутьа, та маіін там гойкати три рази. Гойкау раз, ни йи нич. Гойкау 
другий раз, ии йи нич. Гойкау третьій рас, прийшлії д ньому два льуде, 
йалії го вьвідати, шчо хочи. Він ісказау, шчо хочи сьа женйти. Зьвідала 
сьа його, кого хочи брати. Овій казау так, шчо хочи брати царьську 
пріицйзну. Увьалй його тотй льуде не собоу, поволі го до пекла. Уві- 
дьіли його там пропасники, зрадовали сьа дуже, шчо ід ним другі нро- 
пасники занеслй чоловіка із душеу, іс тьілом. Иау го Ад вьвідати, шчо 
ходит. Сказау він Аду, шчо хочи сьа женйти. Мовит Ад: Т а од кого 
ти хоч узьатй собі жону?

Йа хочу узьатй, от нресьвітлого царьйа пріицьізну; ци можи ото 
так бути?

Кажи йому Ад, ож булй туй уже такі льуде, ге ти, шчо приймаут 
сьа, шчо онй наші будут, а потому піде вйтцьі, та молит сьа Ма- 
реиьцнви.

ІІішоу тогдй домі. Зачау царь звідовати пріицьізну, обй сьа одда
вала. М овит: Буду сьа оддавати.

Скажй ти миньі, за кого майпш дьаку іти ?
Мовит : Йа ньаньку хочу йти за того Пекарьйа.
Дау царь заклйкати пекарьйа до свого дому. Кажи му: Майиш ти

дьаку женйти сьа?
Мовит: Мау бих дьаку женйти сьа, ии йи ии такойі дьіуки, обйх 

льубйу узьатй за жону.
Мовит ц а р ь : Найде сьа хлопе.
Кажи пекарь : Ни йи.
Мовит ц а р ь : І скажй, котру хочнш, тоту за сьа і возьмиш. — Но 

бойіт то він сьа ісказати, шчо прййме смерть за царьську пріицьізну. —
Мовит царь: Кажй, ви соромй сьа.

Кажи пикарь : Хоть умру, хоть буду. Йа хочу од вас дьіуку узьатй. 
Кажи царь: Можи бути.

Потому ізробйлп свадьбу іс царьеькоу пріпцьізноу. Дау йому царь 
йинну цьімрьйу, дау того самого там ; а овін стау, та заудау сьа дийа- 
вольім у пекльі. А потому стау, дау собі зільльати йинно роспйатьа 
Христово і йиниого гада. Йау сьа вій іг тому молити; иа роспйатіііи



шіьуйи, а гадови молит сьа. Діздріла тото дніло служницьа і йала ка
зати прінцьізни, шчо йійі сьа ґазда молит дийаволу, а на роспйатійи 
пльуй. Дуже сьа прінцьізна угньівала ва оту служницьу, шчо тото пи 
можи бути прауда. Кажи прінцьізна свбму ньаньови царьйу, шчо служ- 
ницьа діздріла, ож йійі ґазда гадови молит сьа, а на роспйатійи пльуй. 
Дау царь заклйкати служницьу, шчо тото відьіла. Мовит она, шчо ві- 
дьіла тбйі ирінцезни ґазду, шчо гадови молйу сьа, а на роспйатійи 
пльувау. Кажи царь тіу служници, шчо обй она його закликала, йак 
тото досокотит.

Унйкат дьіука у тоту ншару, куда кльуч сьа зазшкат, та поклйче 
царьйа, обй нйкау, шчо му зьать робнт. Діздріу царь, шчо тото прауда 
йи. Стау царь, дау заклйкати іт собі йинного сьашчённика Васйлійа.
І  йау сьа царь із ним радити, шчо його зьать молить сьа гадови, а на 
роспйатійи пльуй. Дорадили сьа так, сьашченник Васйлий іс царьйом, 
шчо будут із ним робити. Заклйкали го до сёби, Васйлий ізьвідат його, 
ци хочи він бути христийанішом.

Мовит: Йа хочу.
Кажи сьашченник Васйлий йому, шчо йа тобі буду служити службу, 

обйсь сьа ід Богу обертау.
Потому зачау тот царьськйй зьать дуже ревати. Імйяи сьа дийа- 

воли до його тыла, йалй з нього тьіло так обривати, шчо лиш кістки 
йалй сьа опставати. Тілько тото тьіло на ньім онстало сьа, шчо сьаш- 
чеиик Васйлий у свойі рйзи обвйу його. Потому лишили сьа його дийа- 
волй. Зачау у Бога віровати і справеллйвим чоловіком опстау сьа. На 
посьльідок сьашченник Васйлий вйсиовідау його і служйу му службу.

Зап. в цьвітни, 1896, від Василя Шурника, в К уш ници, Мара- 
мороської столиці.

П а р а л е л і :  Ж итє і Слово. Т. Тії. Ст. 215 -2 1 7 . — С. K i e s e -  
w e t t e r ,  F aust in der G eschichte und T radition . Ст. 114. — Безсо- 
новъ, Калѣки перехожіе. Т. I. Ст. 777— 778. — Ж ите і Слово. Т. I I I . 
Ст. 307— 312. — В . Гн. — E tt foru svenskt Legendarium , Stokholm  
1847, стор. ( 0 3 —GOł; J a c o b u s a  V o r a g i n e ,  Legenda A urea, ed. 
Gritsse, 122—123; D o u h e t ,  D ictionnaire des legendes du christia- 
nism e, 1855, стор. 257—260. Ів. Фр.

33. Про ґра$а ТеоФіста. А.
Бо начальі христійанства жиу оден ногаїїськойі віри царь, котрому 

одён ґроф барз богатий пушоу молодйм служити за вонака і так, шчо од



молодих льіт дажн до старости царь от себе його отпустили не хотьіу — 
прауда же і першим ґинеральом го здьі.тау. Тот але х'роф мау два ва- 
роші свойі. Тіштови усе му писали, же добрі му іде господарство, ну 
але ошї вароші тілько спустошили. На остаток осташі х'роф пгільа царьйа. 
І  ііросиу собі слободу мало дому, бо од молодости свойий ии вйдьіу 
вароши ани свуй народ. Так царь отнустйу го, говорьйачи: Іди межи 
конь і, та собі вйберь, пакі хочеш; іди до каси, паберь собі пшьави, 
кулько ти треба. Але ун царьйови благодариу за піпьазьі, токмо просі'іу 
от царьйа, жеби му дау його двох вірних льудйй із ним. І  так царь му 
дозволйу.

Прийшлії уии до вароша до ґрофського, позирать Троф по вароши, 
вйдить, жи народу ни йи і барс сьа засмутиу. У тот час йакййсь жи- 
доуськпй войімський тісьт дустау пйсьмо од вёрхности такой, обй йшоу 
по крайіньі дознавати сьа о христійанах і жебй пойімау і ушйткіх при- 
провадиу нерет суд. Але тот тісьт служйу пут тим Грофом при воську. 
Вйдить х'роф, же вун провадить да с три сто хлсїііуу иоуйачаних з во- 
йаками і стаиовйть го па пуїй. Вопрошать сьа од нього: Де ти прова
диш тот народ?

Отвішчать м у : Проваджу на суд царьський, бо то ущйткі хри- 
стійаии.

Тогдй гварить му Троф, йак перший Генѳраль : Лйш миньі тот на
род, бо муй варош порожний'; йа іх одверну Христа.

І тот на росказ їенеральіу нустиу ушйткіх иа слободу, а сам пушбу 
ід царьйови і існовіу, жи Тиофіст істрймау народ. Нрийшоу Тиофіст 
межи народ і говорить йім т а к : Кидь будете ту нудо мноу, дам вам 
і хижу і ноле. Каждий ідьіте дому і приведьіт собі жону і дьіти, кидь 
майііте і хвальте Бога, накого знайите; йа буду ваш заступник.

І так народ розуйшоу сьа кожднй до свого дому і з радостуу ио- 
нрйходили назад іт Тнофістови. Случило сьа Тиофістовн іс свойіма 
льудьмй иуйтй у льїс на вадаску. Перед вечером указау сьа Тнофістови 
одіїн прекрасний олень. Ун крайом йшоу; увідьіу оленьа і на коїш за 
оленьом ііочау біштй, бо ольінь дуже не утьікау, однаковож од своніх 
льудіій оддалйу сьа, шчо льуди ви стьамили, до сьа пан йіх задьіу. 
Уморений барз на коші прибіг межи лі.іеом на одну прекрасну луку: 
ІІустиу коньа пасти, а сам сьіу собі при однум студиичкови, іс котрого 
чйста, зймна вода через луку текла. Напйу сьа води і позйрать луку 
с квітками. І ирййде му на мйсель, зачне думати і сам іт собі говорйти: 
То не може бути, жебй муй Буг так прекрасну луку ту дау і такті 
сгуднйк, бо то на лем дау на нього свой золото; а ун ничь ии годин 
датй. Можи бути, жи тот народ, котрйм стрймау пут собоу, жи тотй 
снраведлйвого Бога унозиауть, того, шчо тоту луку ту дау. І так чьуйи,



жи висше студника хтось шелестить. Попозйрать і вйдить, же уласпий 
тот олень, котрого вуй доганьау. І хбпить фельвер і цьільуйп до нього. 
Но позирать на блеиьа і вйдить межи рогами му прекрасний хрест. 
І  устрашиу сьа, не стрільау. Но али нучь тамой го захотіла на туй 
луцы. А тот народ, шчо з ним буу, дужи го гльадайи. Ай бановали, 
де сьа задьіу, цьілу нучь. Рано зморепьі польагали до хблотку пут де
рева, тай журьйать. Раз вйдьать, же Тиофіст веселий, здоровий іде ід 
ним. І  дуже сьа зрадовали і так прийшли дому.

А жена Теофістова каже му так: О йакйй ти чоловік, же ти миньі 
пи повіу, же ти тамой будеш ночувати, а йа цьілу нучь журила. Спалам 
і ие спалам, але так гібим вйдьіла, же прийшбу ід до мньі йиден чоло
вік і гвариу ми так, жеби ми тот варош лйшили гет, а пушлй до там- 
тбго бувати. І йа од його бесьіди велйку радость чууствуу у свбйум 
серцьу.

Так дау вуй ісклйкати свбйіх пуд даних і дау йім на знаносьть то, 
жи он одійдё од них до другого вароша, котрйй нарас преокрутно ба- 
иовау і плакау. Але ои йіх утьішау, же буде на них позбрствувати. 
І так одуйшбу.

ІІушбу до другого вароша і свбйіх двох вірний льудй пуслау до 
вароша у вечьур, шчо льуди говорьйать і жеби гльадали хрйстійаиського 
біскупа. Хбдьать по вароши і уже ньіґде сьвітла ие видно, лем у йиднуй 
пйуници. І  пуйдуть там, увйдьать, же йидеи старий чоловік велйку книгу 
перет соббу майи і читать. Хбпили кийшку і вйдьать, шчо то пиванге- 
лійи христовой. І вопрошауть сьа от старика: Чи ти біскуп христі- 
йаиом ?

І тот учений одрек (шчо) гадау собі, жи час нрийшбу і йому му- 
ченичеський вінець прійатй.

Але онй му гварьйать т а к : Наш пан нас ту за тоббу загвау, жи 
прийди ту т тобі чогось.

Але старик отповіу: Ни заслужйу йа того, жеби так великий пан 
адде ід до миьі йшоу, до тбйі пиунйцьі. Але ноздорбуте го так од 
мене, же йа на сьльідуйушчнй вечьур сам пуйду ід ньому, лем кидь 
дому буде.

Прийшбу другий вечьур, а Тиофіст дау ісклйкати народ до свого 
двора, простер червеиий нбстау от свого стульцьа аж ід канурі, а сам 
ждау іс тйма двома пришбствійа старца. І вйдьать раз, же іде йиден 
старий чоловік у гуньчати, бочькбрах, холошньах за путьбм. Тоти двайи 
льуди Тиофістові дбрас скричали: Атту йи тот біскуп! Он али іс соббу 
прішьус і йивапгелиііи і кльачушчого пана за руку імйу і так вййшоу 
аж па ґанок і гйттам учйу народ христійанський і приобіцьау Тиофіс- 
тови, шчо он і больше раз буде приходити. І  так дбтдьа ходйу, пбкльа



ушйток народ не обернуу ід Хрпстови. Тогди Тиофіст просиу го, жеби 
його похрестйу. I так біскуп повіу му: Прийдеш с свойіма двома хлон- 
цьами і жоноу у вечьур, йак сьа стемньійи до вашойі пудвелнойі церкви. 
Шчо Тиофіст і здьілау. У церкві службу Божу коньчили, шчо і Тиофіст 
притомний буу даже до тьіх слоу: Оглашёньійі ізийдьіте. Тогда Тио
фіст токмо оглашений, а ішчыі нн крешченний, принужден буу оддалйтн 
сьа вон, шчо дуже му смутно упало. Али но сьватуй льітургійі окрестйу 
сьа і сам со жеиойу і два хлопцьі. Но енйскои так сказау Тиофісту: 
Тибе Бог пи зато ізбрау собі, жебй ти лея сам христійап буу, але йак 
учений чоловік обйсь і других научау на віру Христову. І тогдй нере- 
подау му сьатойи йивангелійи. І так розойшлй сьа.

У тот час, у вароши пановала йакась пошесть так гі кольйра і по- 
ґани ушйткі вароські урадили сьа так, жи то ушйтко йіх Бог про Тио- 
фіста на ньі заганьать, же он сьа стау христійаном. ІІрийшлй нучньоу 
годйноу раптом і шчо лем мау Тиофіст: зерно, наргу, піньазьі, ушйтко 
на сйлу забрали так, же Тлофістови не остало ничь. Другий день нушоу 
до свойого сусы'ди Тиофіст, жебй му иозйчиу два мйрки зёрна, а тот го 
ішчй із двора вйгнау говорьйачй: Ідй прокльатнику з двора ми! Про 
тебе наш Бог нас каре !

І  прийшоу дому барс смутний. Лем с тим сьа тьішиу, же читау 
у іивангелииі т о : Бог дау, Бог узьау, Бог ішче датй може. На другий 
вечьур загнау опйать Тиофіст тих двох вірних льудйй по вароши дузпа- 
вати сьа, шчо льуди за нього гварьйать, котрі пушлй і говорьйать Ти- 
офістови т а к : Чулиеьме у вароши тото, же кить ти моучьки дакаде ни 
утечеш іс свойоу жоноу та дьітьмй, то вас позабйвауть. І йак сьа при- 
вечеріло, науйавала ірофка до зайди шатьа позостаушойи; а Тиофіст ісь 
сьльіпого облака з муру вабрау остатпьі дукати іт собі і так поза свойу 
кйріту іс хлонцьами, пішо, утекліг.

Прийшли ід морьйови, бо там недалеко було. Правиу йиден гайуу, 
хотьіу йти до другойі страии зёмльі. І довідуйи сьа Тиофіст капітана, 
чи не узьау би його ж жоиоу та дьітьмй на другу страну морьйа. Ко- 
трйй радо прийау, али чьнну, кйльчнґу межи собоу ии зробйлп. Прййдуть 
недалеко сухойі земльі, але лем остроу буу голий. Тогдй капітан гва- 
рить: іілать за перевуз тай за кост. Тиофіст сьа унрошанп, кулько 
треба платити Но капітан таку чьіну вйсловну, шчо ани його гайуу 
тулько ни стойау. І повідать капітану, же ун тулько ни майи. Капітан 
не женатий буу, а ґрофка прекрасна невіста була, до котройі сьа ка- 
пітая муцио зальубйу. 1 у тот час дау вйверечи Тиофіста на остроу 
іс хлопцьами, а сам із ґрофкоу отнлйу морьйом.

Тиофіст і хлопцьі дужи плакали, усе утратили предобру матьірь ; 
а ґрофка плакала реуни, жо утратила мужа і дьіти. По дармо. Типерьже



Тиофіст пушбу гльадати воду дьітьом, бо дуже булиби ішли. Сонце дуже 
пригрівало, холотку жадного не було; але прбтцьай иайшбу йидибго 
стропа далеко, пут котрим була йидна тбуа іс студеноу водбу і холод 
добрий пут стрбмом. Ходить коло тбуи і диких качок пайцьа назбирать 
де с трйцьцьать. І пупіоу по хлбицьуу і прнньус йіх на то місто. 
Иайцьа до горьйачого піску уложну, котрі сг.а попекли. Сам іс хлбн- 
цьами сьа погодувау і студенойі води напйу. Ідуть дале. Прийдуть на 
крап острова, вйдьать, шчо йидна, ни так глубока вода оддідльать острбу 
от сухбйі збмльі. І пробуйи Тпофі'ст вбду, н,и годен би перейти і увідьіу, 
же нож, хоть йак глубока. Але двох хлопцьуу перенести нараз ни го
ден буу; так одного лйшиу на острові, а другого ньус на другий бук
через вбду. Верне сьа назад за хлбіщьом і увйдить, шчо нрйскочить 
воучйцьа, хбнить хлончйська і утьіче. Біг за ньоу далеко, но дармо. 
Так вернуу сьа, обй хоть тот сьа лем не нерестрашиу. Шчо дуйде 
д вбдьі і вйдить, жи прйскочить левицьа, хбпить і того — понесла,! 
Дбкльа вун неребрйу, уже і сьльіду не було. І реуно заплакау. Али 
отворйу йивангелийи і чйтать толи слова Ісуса Хрйста: Хто льубить 
льіпше маййток, або жону, або дьіти, тот мине ни дбстойіп. І так утьі- 
шиу сьа, же Вог од нього ушйтко забрау, та прййме його на ласку. Не 
нарікау ничь. І тогдй йде а йде.

І прийшоу до йидибго села у чьужум крайі. Йак приходить іт пер-
шуи хйжі, вйдить там йидибго старого чоловіка із дьітьмй сьа бавити 
при дбмі. Кланьать му сьа так: Слава Ісусу Хрйсту. На віки, амінь. 
І  становйу старик Тиофіста і вопрошать сьа од нього: Тадьже ти із 
другойі страии сьвіта; тадьже і там уже прослаульауть Ісуса?

Отіювіу му Тиофіст, жи уже і у йіх крайу унозоауть. Хотьіу Ти- 
офіст дале ітй, але старйй го не пустиу, гварьйачй му так: Ти нодо- 
рбжний, трудніш чоловік будеш ту ночувати у меии. Із ласки ббжойі йи 
у мени чим тебе погодовати! І Тиофіст зостау у него.

Но у иочй Тиофіст спати ии муг од жальу, але усе ід Ббгу уздн-
хау. Старик але довідуйи сьа г о : Шчо тобі так тьашко на серци ле- 
жйть, чоловічи? Ізйау мнньі.

1 Тиофіст існовіу сьа старчикови, котрйй го потьішау гак: Йа знау,
де тот капітан свуй гайуу нрнйазуйи. Ни журь сьа; йа мау дванацьать
сииуу; усьіх дванацьать зажену і жопу ти удбймуть од капітана. 1 та 
кой на рано усьі дванацьать иушлй, гануу найшлй, але анн капітана, ани 
жонй уже там не було. Повідали там, жи капітан хотьіу на гріх ізвбстн 
ґрбфку, котра сьа не енґедовала; зато до мбрьйа йий вер і сам скбчну.

Вун прауда, же скбчиу до мбрьйа, али ґрбфку продали за иіньазьі 
одному там жпвушчому качьмарьйбви, котра пйатнаньать гбдуу тому па- 
нови служила, но так вірно, шчо ушйтко иа ньу збізувау пан.



А Тиофіста тот старий ue хотьіу отпустите от себи. Дознали сьа 
сельани, жи Тиофіст знайи йівангелийи читати, Христову науку: сельаяи 
так много сходили сьа каждий вечьур слухати, шчо хижньуй чѳльади 
барз заваджали. Тогдй старик дау у кйртьі постройіти про Тиофіста 
окремішну хйжу. I  так народ ходйу обучати сьа от Тиофіста.

Поминуть пйатнацьать годуу. Отказау одйн муцнйй царь на того 
царьйа войну, шчо Тиофіст нуд ним служиу. Ізойшлй сьа пяпови і восько 
у ййдно і говорили так: Царьйу, кидь нам даш вйяайтн Тиофіста, обй 
нам буу за ґинеральа, так хоть нас йак меньше йи от тамтйх, сьміло 
йдемё; а йижели Тиофіста не буде, тогдй кладь коруну долу, бо ми ни 
йдеше на войну.

Царь вйсловиу межи войаками т а к : Котрий сьа побере Тиофіста 
вйнайти, велйким паном зостане.

I вйступили двайй прбстьі войаки і приобіцьачп сьа, же уни пуй- 
дуть гльадати Тиофіста. Цар йіх обдарйу голосно і луииілй, али право 
черес тото море, куда Тиофіст пуйшоу. І прййдуть право до того села, 
де Тиофіст буу; на-поли плугом орау. І тотй двайй йдуть коло нього 
і гварьйать: Слава Ісусу Хрйсту. І он йім отповість і довідуйи сьа од 
них, шчо гльадауть по чужуй земли. І унй сповіли Тиофістови, но ни 
ун йіх, ни унй його нп пузнали. Та говорйть йім Тиофіст: Но будете 
ту ночовати у менп; у мени йи окремішньа хижа і мау чим вас пожи- 
вйти! Бо сьільськйй народ нйґда ни прийшоу голоручь іт Тиофістови, 
ай каждий прииьус зо собоу дайакий дарунок, шчо тот ґазда весьма 
збогатьіу іс того.

Дузпау сьа старий, шчо майи Тиофіст із другойі страни морьйа 
госьтьуу, росказау у свойум домі велйку вечерьу вготовити і иослау 
і ванросйу Туофіста із гбсьтьами па вечёрьйу. При вечері одйн іс ирн- 
хутчих вопак заклйче пайташа собі вон і говорйть : Брати, то ачей Ти
офіст тот, котрйй нас істрймау; так ми сьа вйдить.

Тот му отповідать: Кидь буде хусткоу утирати собі карк, воістину
тот йп, бо на войньі дустау раиу на ншйу і оттогдй усе вода му тече
с потидйцьі, та вун тото усе утйрать. Дай позур.

1 прййдуть назад до хиж, сьадуть іс столови. Тот али часто утй
рать потилйцьу. Тогдй тотй Двайй вйступльать воп, кльакпуть на ко- 
льіна пёрет Тиофістом і просьать го: Тиофіста, пани наш, ни тай сьа 
од нас, але зроб нас, простих войакуу, шчасливими.

І  Тиофіст сьа прпзнау і ириобіцьау с ь а : Ідьіте, повіште царьйови,
шчо йа пуйду на тоту войну, кидь шче жадать. І  дау йім письмо і от- 
клонйу сьа от там жииушчих льудйй і одуйшоу.

Тотй али з радости скоро біглй ід царьйови і повідали му, жи онй 
уже найшлй Тиофіста і жи уже йде. Царь сьа дужи зрадувау і загпиу



на перід нього свойу карйту. І  прийшоу. Тогдй царь гварить му: Мойі 
тісьтови отреклй сьа од войви, кить ти не будеш йім за вожда. Та змй- 
льуй сьа, возьмй на себи тоту службу назад.

Ун прійау і вййшоу межи восько і так прекрасно бесьідовау, шчо 
ушйгкі сьа з ним прийалй ітй до воська. І побідйу ненрййательа і гнау 
го аж через море до дртугойі страни земльі. Стау собі у йиднум вароши; 
лоґир лйшиу з вон вароша, а сам собі росказау квартіль у вароши. Тот 
али качьмарь, шчо кунйу іфофку, та загнау іїі продавати льоґрови пануй 
на вон вароша. І уна продавала. Тотй двайй, шчо Тиофіста наишлй, уже 
перші капітани були при ґинеральі; одйн з йидного боку йшоу, другий 
з другого при ґинеральі і через ньі роскази видавау. Тотй двайй при 
окремішньім стольі гостили сьа і оден другого вопрошайи: Брати, ми 
разом до век ька прийшлй, разомпсьме Тиофіста найшлй, а нп низнайиме, 
витки ти, а вйтки йа.

Тот му отиовідать: Йаби ти, брати, повіу, али ви сьшіу, жи ньа 
вйсьмійиш. Тадь йа нашого ґинеральа син. У нас імали до воська, та 
мнпё ґазда місто свого ейна оддау.

Так і йа, брати, за ґаздууського сйна служу і воістйну Тиофіст 
наш отець йи, а ми братьа собі.

Йакжи то сьа могло стати?
Ну, та тото так: Йак нас гайош-капітан виметау на остроу, та 

узьау йидного, та ньус через воду на другу страну; а мине, докльа сьа 
вернуу назад, воучйцьа хоинда за шатьа, тай несла, утьікала льісом. 
Але там були йугаси із вууцьами, пустили сьа на воучйцьу і мине верда 
там воучйцьа. Йугаси ньа узьалй, дому принесли і вйгодовалп за 
войака.

А йак от тебе сьа вернуу ід до шньі, наколй прийшоу ід водьі, 
мине левйцьа тиж так хопила і утекла зо мноу льісом. Али там хлопи 
сьаги рубали, учьули, жи йа вирешчьу і од левйцьі мине зодпьалй. При
несли дому, так ньа вйгодовали, йак тибё і так @а войаком зостау, йак 
ти. Так ми воістйну рудньі братьа собі. Али ми уже ту, хвала Богу, 
і отець нам т у ; али де паша мати; ци жййи шче даґде, ци яьіт ?

Тота али прислухуйи сьа і порозумі.та ушйтко. Тогдй прййде ід 
ньім і просить й іх : Будьте такі добрі, офіруйте ньа перед вашим паном, 
жи йаби дужи, а дужи рада з ним слово переміийтп.

Оден йуй говорйть: Зиау, же йншого бись од нього ни просйла, 
лем свободу.

А другий повідать: Тадь ньай іде, ід е ; тадь ми повіме. Кить тьа 
пустить іт собі, та твоіа дольа.

Прийдуть оіш двайй іт Тиофістови дустати росказ про восько — 
а баба за дверми стойала — і говорьйать Тиофістови: Йакась рапкйиьа



хотыла би з ними йиднб слово перемінити; кибй так ласкаві були 
і пустили.

Тиофіст говорйть: Ну, та ітьте вон, пьай прийде.
Прийшла уна у дну і кльакии на кольта пёрет Тиофістом і гово

рйть : Тиофісти, вірний муй мужу! Спамйатай сьа, йакисьме утьікалп 
з наших варошуу; спамйатай сьа, йак мине от тибё капітан зудиьау; 
сам до води скбчиу, бо йа сьа ни хотыла пуддати му, а мине матрбуци 
продалй йидному качьшарьйбвн, та йа му служу уже 15 рокуу.

Тиофіст од радости ісплакау і опцьільовау жону свбйу і говорить 
йуй : Тать так, т а к ; ми, хвала Богу, ту, али за наших хлопцьуу пи до- 
відуйиме сьа пичь.

Она на то отповість: Йа ти наших хлопцьуу дбраз укажу. Заклй- 
кала хлопцьуу у уну і росповіли ушйткой состойапійи свбйи. І опцьіло- 
вали сьа і кбждий пушоу на свойи дьілб. Тиофіст отписау тому качьма- 
рьйбви, же на другий день у нього на обідьі хоче б^ти. Качьмарь сьа 
чудовау, же так велйкий пай до нього на обід нрййде і приготовау 
обзлачний обід. При обідьі ізьйавйть Тиофіст качьмарьйбви, шчо тота 
рапкйньа, шчо у нього служила, йи його уласна жона. Качьмарь устра
шений скоренько упау на кольіна перед ньоу і перепрбшувау йнй, кидь 
колії йуй дашчо нудлого рік. І дбраз із иейі зиьалй чйньчері рапські 
і далй до купельуу. Тота качьмарка, йакі найкрасші шати мала, одаро- 
вати хотьіла йий. Но Тиофіст ни ирийау, ай тотй піиьазьі му вернуу, 
шчо за ньу дау качьмарь і так вернуу сьа іс свбйоу родиноу і іс вусь- 
ком дому. У весёлости жили усьі читверб, али ии задблга. Дознау сьа 
царь о тум, жи Тиофіст христійан, усьакими дарунками хотьіу го ода- 
рйти, абй сьа од Христа одрьйук. Но он ни хотьіу. І  так ведлуґ иове- 
льінійа царьського осуждён буу оо женбу і чадами на смерть. І так рос- 
налйли вапённу нечь і усьі читверб там верглгі во пламень. Алп нолб- 
міпь айн волоска йім ни спалйу, токмо душй йіх во вйдьі гблубіу усьі 
чотйри нат пёшчейу трепетали сьа і одиётьіли на небо.

Зап. в л и п н и , 1896, від старого дяко-учит ели Репа я в Ѵбли, 
Земплинськог столищ.

П аралєлї: Ч у б и н с ь к п й ,  Труды, II, Ст. 5 3 9 —540: Про ща- 
стє, котре прийшло на старість. Ст. 5 6 1 —5 6 3 : Послушний снн. — 
Р . D o b S i n s k y ,  P rostonarodnie  slovenskć povesti. Кн. IV. Ст.39 - 4 2  : 
Psota. — X. S a d o k  B a r ą c r z ,  Bajki, Fraszki i т. д. na R usi. Ст. 
1 2 - 1 4 .

Лєґенда ся відносить ся до св. Евстахія і є дужо давпа; пор. 
Oesterley, Gęsta R om anorum . Ст. 444 - 4 5 1 :  De erran tium  m irabili 
геѵосасіопе et afflictorum  pia  consolacione. —  Aus Legenda aurea, 161,
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Sarisberiens, I, 4, ст. 27. — Ath. K ircheri, H ist. Eustachio — M ariana, 
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gende doree, 1842, 1, ст. 335. — В. Baro, St. E ustachę, tragśd . P ar. 
1649. — Bibl. du th ea tre  franę. 1768, 2, 56. — M ercure galant, 1680, 
ст. 27. — M ercure de France, 1725, ст. 65. — Buli. du bibliophile, 
1841, 7 3 9 -8 0 9 . — P ierro  Bello, St. Eustachę, tragśd . Liege, 1632. — 
Nisard, H ist. de la litter. pop. 2, 209. — Lfizel, Gwersion Breiz-Izel, 
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54 — R '4. — Gaxton, golden legend, bl. 3 2 3 .—  Sir Isum bras, U tterson, 
1, 73 ; Ellis, spec. 3, 153; Sw an, 1, LXXVI.J; 2, 430. — Dodvidge, 
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34. Чи лїпше ва молоду, чи на старість 
каміне гривти ? Б.

Були два богачі такой у йиниьім сильі; йидеа мау сіїна, а другий 
мау дьіуку. У того ґазди сина удобрали у катуни. Но і твердо сьа тотй 
двоїш льубйлн, тота дьіука і с тим леґіньом; і ґазди отй старі такой сьа 
льубйли. Пише тот леґінь с катуй дьіуцьі: Оби ти сьа ии уддала, доки 
йа ни уйду іс катун. Надьій сьа на мёни, бо йа тйбё всмьму.

Старі на то ии бизували сьа, на тото слово, а учинили письмо 
мйжи собоу, тай кауцийу поклали: Йак твой син уйди іс катун, обй 
йому ии слббодно другу узьатй дьіуку, ани твойі удданйци ііи слободно 
за другого сьа уддати 1 Но й поклали межи собоу ве.шкнй безіуіпак. 
Уйшоу іс катун тот катуна і посватау тоту молодйцьу, шчо иисау йі. 
Но вбн йидинак буу собі у вбтцьа і дьіука у свого вбтиьа йидинйцьа 
була, больше дьітй ви було і ссвата.іи сьа онй і так на еватанках старі 
межи собоу уговорили, ож йа свому сйновп найму слугу, чим сьа ужё- 
нить, айбо ти свойіу дьіуйьі служницьу наймй, чим йі уддаш, І  найму. 
Но, посвадьбували і справили йім хйжу старі, дали йім і слугу і служ- 
ішцьу. Такого слугу дау отець сйновп, обй му ни треба иич росказу- 
вати до ґаздоусгва; і отець дау свойіу дьіуцьі служницьу таку, обй 
йіу иич ііи треба росказувати, обй онй двойи так жйш, молодьата, йак 
гёйльата, йак двойи иотьат. І твёрдо йім прймного далй, ви.іику чьасть 
і тотй двойи молодьат твердо ґаздууть добри і так собі живуть, ішчіі 
май льіпши, йак паий живуть, бо д ним нййакий урьйаднйк ни майи йти 
просйти иййаку дань; йинийм словом, ото старі мауть за ньі оплачьу-



вати, обн опй за журу нййаку ни знали, лем обй собі жили, та жили по 
паньськи. Но, шчо йім сьа случило ? Ниеиреньча ходить до них. Прийди 
у вичері пуд оболок і покльбпкать у бболок: Ци спиш, шіии ґаздо?

Ой нн снльу.' Та шчо хоч ти?
Ци на старость хоч камінь грйсти, ци замолоду?
Ей йди гет собі; йа каміньа жаииого ип хбчьу грйсти; йа кибйх 

бирувау ціпово йісти, ии каміньа твбіїи грйсти.
По та ци кажиш ми, ци ньіт?
Йди так собі гет, бо пушку возьму, та забйу тьа с пушки.
Но, й ниеиреньча пошла! Прийде другий вечьур, упйать ізвідать 

она, кажи : Но, кажи ми чоловічи, йак хоч: ци на старость камінь грй- 
сти, ци замолоду ?

І вон ізгбйкау на нисиреяьчьу, каж и: Іди собі гет, ти ни майиш 
до мбни дьіла.

Кидь ни кажиш, та ии буде ти доти супокбу, бо ии польівить ти.
Но, ци кажиш ?
Кажи му жона: Уже новіш вать сьак, вать так, пай собі йде гет, 

бо ип мбжиме спати.
Но, так вон нодумау си лем, хбчи казати, та кажи : Буду замо

лоду камінь грйсти.
Ниеиреньча тод і пошла.
Шчо сьа стало нат тим чоловіком? Почьало у нього гинути ушйтко 

усьади, де худоба здихати, де град сьійаиьа збиу, де шчббудь, такой сьа 
хльіп ип урбдиу і сьтьісьньіу дужи, иа нич прийшбу. Уже ии йи слугй, 
на служиицьі, бо ни треба. Но, ношбу вон у йияну нидьільу до церкви. 
У йшли с церкви льуди і вііи слухать, тьісньі говорьйать, дбби йти у за
робок. Айбо і вбн сьа прислухбвуйи, бо й вбн би іішоу. По вбн сьа гань
бить казати йім, шчо й вбн би йшоу у заробок. Прийшбу вбн домб, кажи 
евбйіу жоньі: Ниббгойко ж бао! Ідьім і ми у заробок! Йдуть льуди, тай 
ми йдьім.

Но вон сьа ни зобрау йти тодй, колії ліуди йшли, бо сьа гань- 
бйу, ай другий деиь пбшоу іж жонбу. Були у них два хлопчики. 'Готи 
два хлопчики с соббу узьали; иа шчо онй будуть дбма опставати? Де 
ми будемб робити, там і онй будуть коло нас.

По ідуть онй, прийшли у йивну дуброву на нбч; там йіх ибч зай
шла. Но, де будемб иочьувати ? Та туй будемо ночьувати у дуброві. 
Крузі, дуброву орсаґ буу, дорога, і там собі пуд дубом наклали мало 
огника, сидьать там нбіо бгникі, та журьйать сьа, бо ньішчо йісти. Вй- 
дьать онй, пбтьатко скачи коло ’гпе. І то пбтьатко убиу тот чоловік. 
Но, кажи, отб нбтьа спнчнмб осим хлбпцьам малхім, та «’йідьать, а ми 
такой будемб. Но, шчо сьа стало ? Йде паи у ночй на гнньтбві і увідьіу



с того гиньтова, шчо там блиск ни, огень. Кажи котьишови: С тань! Ко 
там йи ? Йди увидь.

I котьіш стау. Но, йди увидь, ко там йи.
Котьіш пбшоу, увідьіу. Прийшоу іт пану, сказау, ко там ни : двойи там 

чельади ночьуйи пуд дубом, тай два у них хлопчики суть дужи красьньі 
і жона у нього, того чоловіка, йи дужи красна, пани. — У пана у того жони 
ии було. — Кажи котьіш: Ни мауть шчо вичерьйати, биз вичері льаглй.

А ци красна у нього жона, у того чоловіка? звідать пан.
Ой дужи красна.

Но, хлопи, йди лем, та кажи жоиьі, най прийди еьуда т пану, та 
там дасть вам хльіб.

Ну, котьіш пбшоу і повіу ж овьі: Пойти, пап загпау, дадуть вам 
хльіп, та будете йісти.

І жона прийшла т пану. Кажи п ан : ге, ту йи хльіб у гиньтові путь 
сьідаком; досьагнй собі, жоно !

Айбо они йинну бесьіду мали с котьішом: Йак тота жона прййди 
на хльіб, — оби ти тодй скоро коньі кинуу, та возьмеме с coóóy жону. 
І котьіш так учинйу. Йак жона прийшла, утьік пан іж жоноу. Но, тот 
чекать там чоловік коло ’гне жону собі; но й жони ни й и ; увідьіу, ош 
пан узьау собі жону: ни обй хльіб буу, ай жонй пи й и ! Твердо сьа тот 
чоловік пожурйу, шчо тьіснйй, ай шче й жона пошла уд нього. І так 
опстали два хлопчики із ним. Но, дау Бо ден ь; йак вон пириспау там, 
но йде він на роботу йиинаково; йинного нисё на руках, а другого виде 
за собоу хлопчика. Прийшоу вон ід водьі йинньіу, вилйка вода дужи, 
оту би воду брпсти, бо путь чйриз ньу йи; журить сьа, йак йі ппрп- 
брйстп. Но, сам би иирибрйу, айбо оба хлопчики ни годин ппрннести 
нараз, но по йшшого. Но, пирииьіс йинного на дріугнй ббк чйриз воду, 
поклау того па берега так, но вирнуу сьа ва другим; іде нести другого. 
Йак вон сьа вирнуу за другим, прийшоу на тот бок, хлопчика ни йи, 
бо за ним йшоу ривучп, йак того ньіс, та упау у воду, тай утопйу сьа. 
Вйрнуу сьа вбн іт тому, шчо го уже пирииьіс. Прийшоу і того ни й и ; 
того воук узьау. Жжурйу сьа твердо так, шчо пбшоу у хашч — ни жонй 
ани хлончикіу ни ни — і там ходйу за два рбки так, гйби здичау уже 
іж журй. Но, прийшоу вбн цуравий за два роки ід йидньіу табльі, та 
затьах сьа у терньа, а у сило за ото ни йшоу, бо ганьбйу сьа, бо цу
равий. Но, думау собі, ту прййди датко жати сисе сьійаньа, вадь кирий- 
тьіу позирати, тай так собі у нього буду иросйти йакойи платьа. По, 
прийшоу паи тот, шчо його сьійаньа було, на возьі і там увідьіу того 
чоловіка у терньу. ІІрийшоу пан іт чоловіку тот, ввідать сьа чоловіка: 
Шчо ти йись? Ци правий ти дух, ци ниправий? — Вбн гадау, 
шчо чорт.



Ой йа, кажи, правий дух.
Кить ти правий дух, пой сьуда до м і і ь і .

Би йду йа т пану, бо йа голий, бо сьа гаиьбльу.
Пан стау, іс сёби платьа зньау, шчо с споду: но на на сѳбн, пой 

сьуда. Но, типерь кажи, шчо ти за йидён?
Тот указау папу, йак вон ходйу, айбо уже вон іс паном ни бируин 

і говорити тот чоловік, бо голод го убиу.
Паи кажи йому: Ци бйубись у мёни хоть лем із гусьмй у дворі?
Буду, шчо роскажуть ми, лем обй ми йісти давали.
Но, йа картку ти напишу, та йди до мёни іс сеу карткоу, обй тьа 

віровали, ож йа тобі дау платьа с сёби, тай йа тибё загнау до сёби, бо
йа шчи ни йду домо — тот пан кажи йому — бо йа мау ту роботу
ішчй. Но прийшоу тот чоловік до иана у двор, паньійа го звідать: Шчо 
ти, чоловічи, ходиш?

Мине пап загнау і оту картку дау, обй паньійа прочитала, обй 
віровала.

Айбо папьійа ни віру йи иа оту картку, бо спёзііайи платьа папь- 
ськбйи на чоловіку на том: Он, кажи, ти собі сам письмо написау; се 
нлатьа паньськбйи ; ни віруу йа тибё. Ти пана убиу!

І  дала заойкати свбйі слуги паньійа і розказала бйти того чоло
віка : Бййти, бо пана забиу віін, бо йа платьа іспбзнала паньськойи І — 
Но, й дужи били того чоловіка. Надойде пан на ото, а они го бйуть, 
його чёльадь двбрна. Шчо воп кажи робйти? На шчо ви сього чоло
віка бйитё ? То йа дау йому платьа, тай йа му картку написау за ото, 
обйсьте го вірували.

ГІаньійка кажи: Йа ни вірувала на картку, бо йа думала, шчо вбн 
забиу тибё, пани.

Но вон опстау сьа такой у пана у дворі, буу за дворника, Звідау 
його пан: Ци годин ти бйти за кбтьіша у мёни? Ци зианиш ти?

Кажи вбн: Зиау і буду за котьіша.
Но пан йому кажи : Рихтуй кбньі та воз, пойдемё на гостйну далёко.
І  вбц врихтувау кбньі і вбз іс паном, іде уже на гостйну, айбо 

вон ни знаЙи, де йде на гостину, бо пан йому ни кажи, лем: Женй 
кбньі. Прийгалй на гостйну на ііпннб иблп так у нустотйньу, далеко ут 
сила і тот кбтьіш увідьіу там твердо нрикрасньі волати суть. І  най його 
лйшиу ішла вбза, сам пбшбу на гостйну у тотй подати, хижи. Но, й кб
тьіш ни знаііи, де вбн йи. Іт тому кбтьішови прийшбу чорт і увідьіу 
чорт на кбтьішу кітку свбу, тоту нисерепьчьу, шчо звідала пуд бболоком 
пёрший раз, колй повінчьали сьа булй то ті двойи молодьат. І каж и: 
Кітко, чьас би тобі уже польівйти сьому чоловіку. Кажи: Дбстась за 12 
рбкбу посйла му сьа на гаййі. Но, пой гет уже. Но шчо тогдй сьа опка-



вау кбтьішови чорт? Кажи му: Прийди т тобі твой пан, та шчо ти твой 
пан буде розказувати, обйсь пич ни слухау го, бо погинеш. Обйсь сьак 
чинну, гей йа тобі буду казати, кажи чорт тому котвішовн. Прийди т тобі 
твой пай, буде тьа клнкати у йинну маштальньу. Пак ти нрййдиш у ту 
маштальньу, а у маштальпн самі сомарй. Буде ти пан казати, обйеь бну 
того сомара у чоло, обнсь убиу; а ти кажй, шчо нйґда муху нн убйу- 
йим—  бо тото ня сомарй, а чортй ушйтко. ’Биеь казау. папу, би тн ука
зау пак бйтп, тодй й ти будеш.

І пан йому указау йак бйти: Но, сьак бий. Пан дотулйу сьа, со
нар здох нараз; айбо пан знау, шчо то чорт, а котьіш ньіт, лем чорт 
пак кбтьішови іекавау, та знау і котьіш. Но, дирй типерь сомара! Кажи 
пан кбтьітови.

Кажи котьіш: Иа нйґдн нн відьіу, йак тото дируть; укажіть 
ми, пани.

Пан указау, тай обдер на чьас, ож кбтьішови ны'шчо драти. — Бо 
тот пан — казау чорт — 99 кбтьішоу лйшву туй, тай тибе хбчи л і і і і і й -  

т и ; а типерь сам майи опстати нан, завиршйти ним ладиме сотку, бо 
уже узьау 99 куф грбши, а трперь пан опстани туй.

Кажи йому тот пай, кбтьішови свбму : Ну, льізь у тоту кожу. Кажи 
котьіш : Иа пани пи знау йак льісти, та укажіть ми, пани.

Пан указау і схилйу сьа. Тодй котьіш ухопйу пана за нбги і вер 
у оту кбжу і тодй ііоньіс чоптьім пана свого. Кажуть чортй: Ми типерь 
завирншме паном, обй сто рууно було, бо уже вон 99 дау ту кбтьішоу; 
типерь ти, чоловічи, за нього иа гордбу грбши. Ото пан за тбби мау 
узьатй гроші отй, айбо ти за пана узьау, бо уже дбста пап дау оту 
льудй. Йди типерь домб.

Та йак йа домо прййду ? ІІапьііІа буде звідати, де пан.
Ідй, там йи у ниунйци 99 гордбвоу грбши, то усьо твбйн, а ту йи сто. 

Ідй у варош типерь другий, та купй на сьа одежу паньську і сесьі кбньі 
уміньай собі, обй паньі ни спознавала. Йак прййдиш домб, буде паньійа 
казати, шчо ти с паном поміиьау майоршаґи, та пан туй опстау, а тн 
там прийшбу. Тай кажй паньійі, обй паньійа сьуда йшла іт чортьім!

По і вон прийшбу там, паньійа го звідать: Шчо ви за пав? 
Кажи: Иа с паном майораны поміньау, та пан там опстау, а і'іа туй 
прийшбу; поміиьали ушйтко, йиннйм словом. — І паньійа пошла там на
раз і чортй і паньіу узьалй там. Паньійа булабп нн йшла, та ни знала 
сама, де йде. Так тот сьа котьіш опстау там за пана па том місьтьі. 
Но, бйриші журьйать сьа, ош прокльатин ото пан буу, а сей можи ііупі- 
чий буде. Но вон дау рбсказ, йак там сьа опстау: До нне бйриші, слуги, 
обй па роббтьі булй! Ббжп, журьйать сьа твердо, се прокльатий пап. 
І  прийшбу раиьіцко паи тот на роботу дуже-е, шчи темно було, на конй.



Бож и! онй так робльать, шчо нйкус сьа і ии приньімауть д горі зо 
страху і так говорьйать самі с собоу: Ни збйти у сього пана, бо про- 
кльатпй дуж и! Но, вбн на тот йиден день дау сьа йіш на знаньа ож 
вон такйй прокльатий. У вичёрі дау росказ, обй усьі прийшлй д ньому 
уписати сьа. Прийшлй онй, айбо вбн у день росказау іношови свому 
йииного вола зарізати; по й за ото служаньцьі ии знати нич, шчо вбн 
ладить, лем бойали го сьа усе. Вон заклау йім гостину вилику, йак 
прийшлй уже з роботи і грбшми йіх дарувау і так они казали: Но, та 
у день йисме говорйли, ош пан сисе ирок іьатий, айно се пан божий. 
Но, шчо онй чинили, йак сьа попйли ? Імйли сьа бйти пйаиьі. Но і пан 
тото увідьіу, шчо с того иич, йак отй сьа напйли у пана, тай гріх 
робйлп і пак додумау собі, ош так больши раз пи буди. Уже її ии було 
так больши раз, бо грішили, пан йіх шкодувау, ош тьісньі і слабі, та 
давау гей на божи; йому Бо дау, паву, та вбн йім давау; айио відьіу 
пан, іс того ипч. Прийшоу до пана другий пан на гостйну; радить сьа 
вбп того пана, хотьіу би правити вби йинну школу сирбцьку, то, рахуйи 
собі, на божи хоть только би було, зачйм і йому Бо дау. І  так вбн 
тому пану говорить, ож ладить у тбу дуброві шкблу, де пан у нього 
жону узьау на пазшать на ото місто, ош ту у ньа жона пропала. Но 
і дау там школу збудувати шайстрім, мурийкім і усьакі римиселышки там 
робйли, столаші усьакі, йакі було треба там і тко лем йшоу відьітн оту 
школу, йак сьа робить, тим платну грошми свойіии тот пан, шчо лем 
позирали. І справили оту школу, поставну там у оту школу професури, 
обй учйли дьіти і у тоу школьі дау учпвйти гостйну прйвилику і пу- 
стиу пйсьма усьади iió-сьвіту за усьїкоу вірбу, за панами, Руснаками, 
обй там йшли на гостйну. Но, й прийшлії там на гостйну пани, Руснакн, 
уеьака віра... Но, прийшоу і тит пан на гостйну, шчо у нього жону 
узьау ; айбо тот иан ни знайп, того пана ии сіюзнайй, ож у цього жону 
узьау, бо йакбп буу спознавау, табп ви прийшоу буу иа гостйну. Тот 
пан, шчо школу справну, спознау, шчо: тот у мёни жону украу на сьім 
містьі. Звідать сьа: Панн брати! а паньійа чому ни прийшла?

ІІочьау крутити, кажи: Паньійа хвора, та за ото ни прийшла. Ну,
кажи, пани брати, йа зажену свойі коньі за паньійоу, тай двох крели-
кбу, шчо учьать сьа у школьі.

Вбн крутить, ви хбчи: Но, йа уііраульу. І уиравиу. Прийшоу кб- 
тьіш за паньійоу і иодау йіу письмо, оби йшла на гостйну там до пана; 
пан загнау. Но і она йшла би була тогдй с паном на гостйну, айбо пай
йі ни брау, бо бонау сьа, ож датко йійі спозпать. І тогдй нарас сьа
врихтувала, йак прийшоу вбз за иеу і два крелики. Сьіла на вбз, іде. 
Сьіла собі ззаду иа сьідак із йиднйм креликом, а другий иауиерид, іс 
когьіаіом сьіу. Звідать она йіх тим иутьом ідучи : Уткі ви ?



Ми самі ни знайиме, уткі ми; бо знайиме, типерь зо школисьме
прийшли за даньійоу, бо во школьі сьа учпме.

Ци майите ви ньаньа, вадь маму ?
Ой ни йи у мени ньі ньаньа, ньі мами.
Но та де твбйа мати ?
Йа ии знау. Знау й ии знау; мойу маму пай украу йакйсь із

дуброви.
Ци сьак? Уиа уже увідьіла, ош то йійі сни, ай ии кажи, шчо оиа 

мати його. Кажи: Ци буу у тёби брат шчи ?
Кажи вон: Буу у мёни брат шчи менший.
Та ци знайиш, де вон йи?
Йа кажи, ни знау. Знау, кажи, шчо утонйу сьа.
А тот слухать наупередьі; бо оий, два у школьі учйли сьа, а ии 

знали за себи, ож онй братьа суть собі. Кажи тот старший: Ньіс мине 
ньанько чйрез воду, та пирииьіс мине на тот ббк, тодй сьа вериуу за 
меншим братом. Доки сьа вериуу за меншим, а тот упау у воду, та уто- 
пйу сьа; а мине, кажи, воук ухопиу.

Кажи ота напьійа: Та тибе тко удньау уд воука ?
Кажи: Мине з’удньалй козарі, шчо йшли с козами.
За меншого ии знайиш, ци ймиу датко, ци утонйу сьа?
Кажи: Нн знау.
А тот слухать менший. Менший слухать, ци прауду вбн говорйть, 

та почьау плакати, йак ночьуу, ош прауду говорйть, ож оті братьа.
Кажи йому ота паиьійа з воза. Шчо ви, кажи, крёлику плачите ?
Кажи : ІІлачьу, ож двайисме братьа, та ии майиме ви ньаньа, ньі мами.
Ота наньійа слухать, та ии кажи йім, ож она йіх мати, а слухать, 

шчо онй два сповіли сьа, ож онй братьа собі. І  уна ж жальу, йак учьу- 
ла, ож йійі хлонцьі ото істинньі, імйла плакати. Звідауть йійі крелики: 
НІчо паньі илачьуть?

Кажи: ІІлачьу ото з велйкойі радости, шчо ви мойі істинньі синй. 
Но, кажи, ела’ Боу, ту йисьмё тройи, айбо, кажи, за ньаньа ни знайиме, 
де йи. Ви нибожата ни тьамите де иьаньо вам? Бо, кажи, то мине пан 
украу з дуброви; ви мойі дьіти, йа ваша мати.

Уже знауть онй тройи за себи. Прийшлії там до тойі школи на 
гостйну і пан сам ии знау за отй хлопцы, ож онй у отьіу школьі сьа 
учать. Рахувау так, ги сталось, йишшго воук ізьзьіу, а другий утонйу 
сьа. Ну, йак онй сьа сповіли, ож онй свойі суть, твердо імйла наньійа 
плакати. їо д й  пай звідать й ій і: Шчо ви паньі плачите:

Ото пани нлачьу: Оддика найшлй сьа мойі хлоицьі два, та плачьу, 
ож ии було у них иьі отцьа, ньі мати, ай самі сйротами онстали. Та 
уже йім сьа мама найшла.



Кажи тот пан: та йак сьа найшла мама йіх?
Та чей, кажи, йа йіх мама.
Та йак, шчо уші сиротами були, тай ви мама ?
Так кажи: Мине сесь пан, шчо йа з ним, украу иьа.
Та пак вас украу?
Так, кажи, шчо йа за першого ґазду ии знау де йи, шчом божйла

сьа з ним; сесьі ми хлопцьі типер сказали, шчо йа йіх мама, та йак
отець з нйми ходйу, та нинного воук зьзьіу, оіісього старшого, а другий
утопйу сьа. Та дау Бо, та туй суть оба.

Тот пан нарас тодй ж жальу, йак увідьіу, ош то його ііаиьіііа 
і дау вилйку там банду учинйти на радість. Тодй пошли с паньійоу 
у кирт на шпацір і тотй йіх два хлопцьі пбшлй з нйми такой. Но й того 
пана, шчо у нього наньійу украу, дау вбн у тимнйцьу вапирти. Онй 
у кйртьі том сьіли собі пуд йпнно дерево обони і там нараз обойп умер
ли з радости. Тотй крелики два там йіх погребли.

Ну й йа там зайшоу туда позирати у ту школу, кортьіло иьа ві- 
дьіти. Ну, й трафиуим сьа там на погріб, йак прьйатали тих померших. 
І зайшоу йа там нсалтйрьйу сьпівати і напйуим сьа дужи, та усш'вувау 
цим сьа в дьаком дужи, бо там давали усьакин наиой, йакйй йи на- 
сьвітьі. Та йаклм сьа тодй наппу та ут тодй ии знау ньі читати, ньі 
писати.

Зап. в марнії 1396 від М ихайла Фотула в Стройнг, Еерегськог- 
столицг.

35. Чи лїпше за молоду, чи на старість 
в гаравдї ж ити? В.

Були два ґазди, а вилйкі б$ій богачі. Йидён мау дьіуку, другий 
леґіньа. Збйшлй сьа они у ййнно, та гостьать сьа богачі, та йиден дру
гому кажи: Брати! таких других богачоу ии йи гі ми, та мй свойі дьіти 
иобирім! І пристали онй, побрали дьіти собі. Йидён дау сйну собі салаш 
овёць, фот свиий, а мінне кони; а тот дьіуцьі собі только дау. Раз 
умерли дьіучин отець і мати. Ушйтко ґаздоуство оистало молодым. Умер 
молодого отець і мати, опстало ґаздоуство на ньі. Лем восьім хлопо'у 
з вбцьами у того ґаздй ходьать, а восьім кондашбу, а вбсьім ґульашбу. 
Раз імйла сьа ннсиреньча до того ґаздй. Снить му сьа кождий раз, 
а усе кажи му: Йак хоч жйтп, ци замолоду добрі, ци иа старості, 
добрі ?
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Айбо вби кажи у вичері:' Жоно, миньі сьа снить усе, йак йа хочу 
жити : ци замолоду, цп на старость у гараздьі; та ии знау, шчо казати.

Так каж и: ош скбршп годин йим кашінь грйсти, доки мау зуби, 
а йак ни буду мати зуби, та ни годин йим грйсти.

Кажи ииспрбньча: Дббри, дббри! — йак йіу то повіу.
Раз другий день прийдуть ґульаші: Качен: Шчо ви ходити?
А опй кажуть: Ни добрі! й нидибні корови ни йи.
Та де йи? кажи.
Увойшли у льіс, а бурьна була ; льіс падау і побиу.
Овон йім кажи: Та йдьіть гет, миньі ии треба вас.
Прийшлй домо вочарі уд овець. Кажи вбн : А вбцьі де суть ?
Прийшлй льу'ди, злодьійі, та зайалй й йинну ии лишили.
Та йдьіть, кажи, гет, мины ни треба вас.
Прийшлй кондаші у т. свинй. Овбн кажи йім: Шчо тото ни?
Та, кажи, й йидибйі свинй ни йи, пропали.
Та, кажи, йдьіть гет, мины ни треба вас.
Прийшли коньухарі уд кбний. Шчо ви ходити ?
Та пи добрі.
Та йак? кажи.
Та учора скочили кбньі у Дунай та сьа утопили.
Та йдьіть гет, кажи, мины ии треба вас.
Р аз імйли сьа будйнки, погоріли. ІІобудувау вбн шчи раз. Імйли 

сьа на другу рату, погоріли. Упау тьіснйй час, хльіба ни йи. ІІозастау- 
льау вби земльу ушйтку, прийшло, шчо лем умерти з голоду, бо ни йи
за шчо купити. Кажи вбн йіу: Ниббго жбно! йдьім у світ. I  йп у них
двбйи дьітйй. Забрали сьа, йдуть. Айбо дыти йбйкауть твердо, йіли би. 
I  вби забйу нбтьа, стали у льісьі, наклау вбн огепь і то пбтьа скубе. 
Ідё йиден пан чотирьша коньма і там собі стау і кажи кбчішови: Ідй, 
кажи, спечи солонину, та будеме вичйрьйатн.

Кбчіш пушбу і пік там солонину. Йак нанньіс, кажи п ав : • Тко
там йи?

Йн там чоловік іж жонбу, а дужи файпа жона а двбйи дьітй; 
айбо дужи голбнньі, так просили хльіба, шчо... Та чомусь, кажи, ип дау 
йім? Дати було. Та, кажи, на, неси ибу хльіба йіу, та кажи, най шчи 
прийде, шчи дамб. Ота жона прийшла, д вбвови за хльібом і тот пан 
узьау жону иа воз, тыкать ж жонбу. їазда, сидить, чекать, ни йи йійі. 
Ухопиу сьа на путь, ни йп. По, то біда, уже й жони ни й и ! Дойіли тот 
хльібець із дьігьмй, узьау сьа, тай йде з Дьітьмй у світ. Прийшбу ід 
водьі, вода вилика, а на тбу водьі неревбзнйк, айбо його ии хбчи пере
вести, бо вбн ип майи чим платйтп. Вбн твердо просить, плачи, обй го



перевести, айбо ни хочи. Прийди йиден чоловік, та кажи йому: Йди ти, 
брати, там дольі, та там ти перебридёш, айбо платьа змёчеш.

І вон там прийшоу і платьа звер і йинну дьітйну лйшиу, а другу 
ігоньіс чйриз воду. Йак дереньіс, кажи дьітйньі: Буть туй, а йа йду за 
Другоу! Йак бу^ сирнк водй, воук прийшоу, ухоїшу дьітииу і уть ік ; 
а тота дьітйна, шчо иереньіс, скочйла у воду і так обойи дьіти загйбли. 
А вітервицьі прийшлії і платьа забрали уд нього. Опстау вон голий. 
Кажи: Божи мой, Божи! шчо йа чинйти типерь буду, де йа сьа дьіу?

І залы'з у іішиїшцьу, льіг там і там умерти хочи, бо пи знайп,
шчо чинйти. А тот ґазда, шчо його пшинйцьа прийшоу та ходить по
пшиници. Найди його там голого і кажи: ІПчо ти чиниш туй?

Твердо вбн почау плакати, каж и: так і так, йа ии годин пуйтй
голий.

Тот ґазда сьа змйлувау, стьагнуу ногавйцьі і дау му ґатьі і со
рочку і каж и: Б рати! Ідй лем до коршми і у коршмі шипе чикай. Йа
зиау, ош ти голодеи, та йа тобі там йісти купльу.

І  вбн увбйдюу до коршми, а того ґаздй жона там нйи. Рас позй- 
рать тота жона на нього: Йой, т а т а  мого ґаздй платьа! Імйла йойкати; 
та, кажи, мого ґазду забйу, а платьа зпьау з нього.

І там були пйанпцьі, імйли, зйаза.тн того чоловіка і бйуть. Тот 
твёрдо плачи, просить сьа, молить сьа, йа ни забйу! Натходить тот, 
шчо му платьа дау: Льуди! ни кйвайти го, йа му платьа дау!

Айбо уже му доста було, бо убили го твердо. Дау му тот ґазда 
там йісти, тай каж и: Брати! Йди з Богом типерь! І вбн сьа узьау, ідй! 
Ииден день ви йіу ннч; другий день іде ші йість нпч; іде третин день 
і нн бируїш йти; льіг на иутй, обй умерти. Йде йиден чоловік, каж и: 
Дай Божи! Щчо лижйш?

Умирау з голоду.
Но, ин бой сьа,‘ устань, ной, йа тобі дам йісти. І тот чоловік дау 

му йісти, сорок їрейцарбу. Но, кажи, йдй з Богом, можи даґде собі шчо 
заробиш, або заслужиш.

І тот прийшоу у варош йиден. Іде, а пан на канурі стойіть, кажи : 
Воткп ти чоловічи?

Та вотки? зо світа
Ци наіїау би ти сьа? кажи.
Йой, йой, найау.
По, та ной до мени. Ци знаніїш коло коний ?
Знау, кажи.
Но, ни будёш нич робйти, лем коло чотирьйох копий ходйти; а йісти, 

пйти, шчо будеш лем хотьіги, то буди, а еимбрйльу, йаку хбчиїи, таку 
дам ти. А раз у рбк ііудеш у гостину. Йак ііакормйу, тогди унрьйаг, тай



йдуть у гостину. Йдуть, йдуть, прийшли у йиниу пустотйиьу, а там 
хльіу йи. Тогдй кажи: Слуго, йди зганьай коршшарьйа, туй будемо ви- 
чёрьйати.

І вон пушоу, айбо там ии коршма, лем там ііидеи сомарь лежйть 
І тогдй прййди і кажи: Пани! тая ни йи ничь, лем сомарь. Но, кажи, 
пойме го забйти.

Пошлй, забйли того сомарьйа. Тогдй кажи най: Обдерй скурку 
долы! -  Обдерли і тогдй кажи иан: Прострй, слуго, кбжу, ци вилйка 
он а! Слуга простер кбжу і чорти завйли слугу у кожу і понесли у нре- 
епбнне, а тому пану насипали бреку гроший. Айбо там у ириспбннбу 
була того пана тытка а того слугй сиреньча. Тота тытка кажи диаво- 
льім : Гой нисьіть го вон, вби туй ни майи бути, ай сам пан мани бути.

А того слугй сиреньча кажи : Ідй до нього, та будеш опйат у нього
служйти, у того п ан а ; а йак будете сонара бйти, йак обдереш, обйсь ни 
uu кивау кбжу. Йак пан ймить сьа йиннйм пальцьом, та там буде у при- 
снбнноу, а то ушйтко ґаздоуство твбйи буде.

Унесли слугу дпйаволй і пушоу опйат до того пана служйти. На-
йау сьа бпМт до того пана. Дуйшбу рбк, ідуть там опйат. Прийшли
у тоту иустотйньу пут тот хльіу і пан каж и: Стой слуго, туй коршма, 
будеме пити, йісти! Рас слуга пушоу, а там нн йи нич, лея сомарь. Но, 
кажи, пойме го бити!

ІІушлй, забйли. Но, кажи, слуго! дри кбжу дольі.
Слуга обдер і так кбжу ссунуу у рокаш, обй у рокашй була. Айбо 

пан кажи: Простри кбжу, слуго.
Айбо слуга кажи: Укажіть йак, йа простру.
Дужи пай сьа роесердиу і схилйу сьа: Аттак простерти! А дийа

вол п узьали пана і понесли у прпспбние, а слузьі насипали фуру
грошин.

Прийшоу слуга домо, уже паном йи. Наімать.тот слуга роботішкбу, 
та ии дайй йім сорок ґрацарбу, ай нрйгоршчами данії і за ото льуди
назвали його: пан ласкавий, милосериий. Рас тот пай думать- собі: 
Господи ! ии буду йа мати с того хосён; бо льуди твердо пйлн, а бйлп
сьа, бо мали за шчо; ай йа йім дбм вилйкий спраульу! І дау справити
дбм вилйкий і писау но орсаґови, де сйрота йи, обй .до иьбго нести,
а вбн буде годовати. І тот пан ласкавий, милосериий назбирау 9000
сирот і тогдй кажи: Господи! йакйй на голоден буу і шчи дахтб такий 
йи, гі й а ! 1 справну за місьаць гостйну і дау росказ йти до нього пити 
і йісти, хто схочи. А тим дьітьом нрофесорбу учйти і кухаркй йісти ва- 
рйти поставну, а саббвим платьа дьітьом шйти. І там сьа народ ізойшбу, 
ний, йість, шчо хбчи. Рас прийди тот пан шчо у нього жону узьау. 
Дай Вблси! кажи.



Дай Божії. Йак ту, шчо ту?
Йа, кажи, пани брати на гостину ии постиг.
Ай, кажи, на шчп за місьаць буду держати гостину, лем сьа гости.
А тот пан, шчо у нього ікону узьау, усе на водах буу, води мірьйау; 

а йійі ховау на ланц на гайові; і кажи: Йа би сьа гостиу, айбо йду 
гет, бо там ны'ским говорити мойіу чельатцьі.

А тот пан, шчо спраульау гостину, кажи : чикай, йа мау дьіти 
Доста, та там зажену хлонцьі з новинками, та най читауть! Закликау 
професора, та кажи: Убери хлонцьі розумньі, обй там йшли, та читали 
новиикй коло той і жонй! — Професор убрау, загнау два хлонцьі там. 
І  хлонцьі там читауть, а жона плачи і кажи: Вотки ви хлопчики?

Ай ци йа знау! йиден кажи; йа ни знау вотки. V- Йиден кажи: 
Йа знау. Ми йшли з мамоу і з ньаньом, та ночувалисьме у йинпы'м льісьі, 
та пап уд пьавьа нашу маму узьау. Раз, кажи, ньаньо з нами йшоу ід 
водьі вилйкоу, та мине на тот бок поиьіс, а меншого лишйу. Та, кажи, 
нрийшоу воук, та узьау того меншого, а йа скочпу у воду. Мине ймйли 
галасй... А малйй каж и: А мине воук ньіс і вочарі уньньалй.

А она кажи: Идьіть ви кажіть свому пану, ож йа ваша мати.
А онй кажуть: Ми пп тонни . пуйтй, бо наш пан вилйкий, мило- 

серний, хіба професору новіле! —• І хлонцьі бігай іт професоровії; 
сказали; професор пушоу і новіу пану. Тогдй пан бігай там сам і тотй 
хлонцьі узьау. І так онй сьа сповіли: Йа твойа жона, ти мой муж, а то 
наші дьіти, — Вбттак обйалй сьа, ноцьільували сьа і тот пан узьау 
слугй і тот ланц порубау, а йійі зньау з ланца. Йак йі нрг.віу у свой дом 
і набйу собі дві пістолй і вййди іт тому пану, шчо йому жону узьау, 
кажи: Пани брати! ПІчо би ти тому робну, шчо ут теби би жону узьау?

Кажи: Йа би го забйу.
А вбн уиьау пістбльу і забпу го. Така була комашньа!

Зап. в л и п н и , 1896, від М ихайла  К улі, « Солочітг, Верегської 
столиці.

36. Чи ліпше за молоду чи на старість 
мати щ астя? Г.

Та де буу де не буу йиден чоловік. Дужи буу богатий. Сам сьа 
чьудовау на собі, жи так му добрі йде. І вуйдн у ночгі до хльіва, тай 
пошщуни воли, ц и  добрі лижать, бо то було у ночй. І  чьуйи, ІІІЧОСЬ 

раз долу рогом ісцорконьіло. А то сирёньча була його, та йому сьа на 
шййу хотіла і вун сьа мало гі ианудиу, йак то у ночй: Нн буй сьа,



йа твойа сирёньча. Та йакбись хотьіу, ци типёрь с тобоу бути, ції на 
старість? Бо усе нн мош!

Иоду мау ун со б і: Ий, та типерь йа шчи молодіш і би’ сирёньчі 
зайду сьа. Т а вольійиш прийти на старі нни до мньі!

І сиреньча пропала уд нього. Вуйде вун рано назад до хльіва, 
улсе чотири воли здохли. На другий день чотири корови; і коиьі мау 
і тото здохло трётьій день. Четвертий день вууцьі, пйатий день свйньі, 
шестий день гуси і кури, йиднйм словом до тйжиьа ви зустау лем йак 
палиць ж жоиоу. На восьмий день пушоу із дому; хтось хйжу запалйу. 
Ушйтко згоріло, шчо мау, ни зустало лем тото шатьа, шчо на ньум було 
та на жоиьі. Так на нього біда сйльно падала!

Продау зимльі жидум, бо ни мау ізза чого жйти. Пушоу до варо
ша, жи дашчо купить, ж жоиоу, зерна тай шатьа; гроші стратиу тотй 
усы, шчи й у варош ии дуишоу з нйми. Та уже відьіу, жи на ньум іш- 
шчьастьа вилйкойи йи, тай уже сьа ганьбйть бути у тум силы, жи такйй 
ґазда буу, тай уже пропау. Та кажи ун свойуу жоиьі: Поймемо гет 
с того сила!

Та йдуть долу путьом голодньі і гбльі. Али жона му барс шумна 
була на тварі, а шчи й молода була. Біжйть йиден пан долу путьом на 
кочьови; тай йак йійі увідьіу, тай станоийу кочь свуй і кажи чоловікови 
тому: То твойа жона?

Ой мойа.
Ци ни продау бн ти миньі йійі?
Та йак, паиьцьу, продам жону ут себи ?
Йа ти дорого ваи.гачьу.
Кажи жона: Продай иьа, ґаздику, продай. Ти будеш жйти за гроші, 

а йа с паном.
Т а продам.
Та кулько хочиш?
Сто дукатуу.
I так сьіла собі жона на вуз і пушла, а ун сьа за ньоу иопри-

зйрау, тай сплакау, бо му жаль було. — А йак сьа росходйли, та собі
знак зробйли: перстпнь ростьалй на полй і хустку роздерли; кидь би 
сьа даколи зуйшлй, таби сьа познали по тум. — Та ун тих сто дука- 
туу зуйазау до таплоуки, тай поклау до тайстрішп, тай лйшпу, а сам 
удуі'ішоу на потребу иа свойу. ІІрилетьіла ворона, тай собі сьіла коло 
топі тайстрйни, тай почьала крухотйни у тайстрйньі дзьобати. А тота 
таплоука була ут солоийни масна і йуй сьа тото подьачило, та чьап ! 
танлоуку у свуй пйсок. І ун увідьіу, жи ворона узьала, та почьау бішти; 
і кричьау і метау буком за иьоу, али она полетьіла. Та собі думать: 
Божи, том нишчьаслйвий! Ушйтко уд ньа пропало. Пропали уд ньа ма-



ййтки иа самий нерит, пропала хйжа, пропали зимлы, та кибйм лем жо
ну ии продау: пропала жона, пропали гроші, зустауйим сам типёрь йак 
пень голий у поли. Тот паи жи жону купйу, та то буу ґроуф молодіш ; 
та йі краспьі убрау у панськбйи шатьа, тай із ньоу жййи; а у и ходить, 
та помалу жййи; де древа ріжн ианум, де иицкй топить, де води униси, 
та де два ґрайцари дадуть, де три, та жййи. Та помалу сьа научиу 
кйртьісити. А за жону собі ии знайи, де у котрум крайу йи. А тота 
ворбиа тотй дукати узь ала, та до того ґрбуфа кйрги понесла. I так ун 
помалу іде іс сила на сило, та пушоу до того вароша, де його наньі 
бувала, тай там у того найа умер кйртьіс і дбраз ун сьа йакбсь дочьуу, 
тай пушбу і вун там. І пан його узьау за кйртьіса. А тота ворбиа упу- 
стйла тотй дукати до дуплавойі грушки... То уже миогі роки перейшли, 
пак розуйшбу сьа вуй іс свбпоу жонбу ; уже сьа вун старіші, та умер 
уже і пан тбйі паньі а уна мала двух хлопцьуу ут того пана. А вуй 
свбйу роботу робить у кйртьі. Тай пудрірау тоту грушку, бо то уже 
суха була. Вуттам сьа усипало сто дукатуу. Айбо і иуу перстиньа було 
с т й ш її дукатами. І думайи ун собі: Бож и! ачёй мбйа сьа сиреиьча на
вертать ! А жи тотй хлбпцьі увідьіли тотй сто дукатуу і побігли, тай 
сказали мамі: Наш кйртьіс ізрізау грушку, а у ньуй гроші сьа найшлй. — 
І паньі уйшла вои і кажи: укажй гроші тотй геу ! — А то вун йуй ґазда, 
а уна його жона, а ни внавуть сьа ни видно. — Ун кажи: То мбйі гроші.

А уна кажи: То мого .пана гроші; шуй пан сховау ту до грушки.
Ай вуй до прйсьаги кажи, жи то його гроші. — А шчбби ту пгвбйі 

гроші робйли? наиьі йому кажи.
Паньі вилькомбжна! Йа колйсь буу добрий ґазда, іс сиреньчоу им 

говорйу іс свбйоу, а пуд марнйм чьасом ушйтко уд ньа пропало; ішчйм 
жону продау собі, тай тотй гроші пропали уд ньа, тай у тотй гроші иуу 
перстиньа ноклау, тай тинбрь найшли сьа.

Ай, кажи йому ианьі, та ци маііши ішчй дайакпй знак?
Ой мау, наиьі велькомбжньі, иуу хустки.
Ни гварила йому на тотб ничь веце, бо уже зрозуміла, жи то йійі 

ґазда сьа навернуу, лем узьала иуу хустки і иуу перстиньа і пушла до 
хйшки, тай свбйу уиьала иуу хустки і иуу перстиньа, тай тогдй склала 
тотб у йидио: Йиден иерстпиь, йидна хустка; то уже акурат так йи. — 
І дбраз заклйкала го у дну і закликала, обй шумно обрйтвили і дала на 
нього краснойи шатьа і імйла го тбжи і опцьілувала го; а вун усе нп 

знайи, жи то його жона. І уна му тбжи ісказала, ж и: Йа твбйа ж она! 
І так жйлн, доки ии померли у йпдао. Та так сиреиьча на старі льіта 
повернула сьа д ньому.

Зап. в ли п н и , 1896, вії) П и ли п а  Опаленика, в Коропові, Ун- 
гварської столиці.



37. Про роздїлюване щастя.
Буу йидён пан, а тот пан мау двох синоу. Рас пав умирау, кажи: 

Дьіти, йа вас подьільу ґаздбуством. А уии кажуть: Ни треба нас дьі- 
лйти, ми будеме у ййдно. Були уии у мінно три роки ; айбо йидён буу 
жонатий, а другий ньіт. Тот, шчо ни буу жонатий каж и: Роздьільія сьа 
брати! Та роздьілым сьа. Роздьілйли сьа. Тот шчо мау жону, дьіти, 
такой пан буу, а тот шчо ии мау жонй, дьіти, тот линґарь опстау. Рас 
каж и: Ну, йду йа гльадати сиреньчу, на шчо ми Бог дау, а дале узьау. 
Раз узьау сьа, йде. Йде йинна баба. А вбн кажи: Дай Божи наньі мамо. 
А она кажи: Дай Божи. Кажи: Де ти йдеш пан урфій ? Йду того гльа- 
.дати, шчо снреньчу даііи; нашчо дайй, а дале бнре?

Йди кажи, туй дораз буде. Йак прййдшн у сило, та дві хйжі буде 
под йинним побойом; та до тойі хйжі поверньіть, шчо на льіву руку. 
Там будь, доки тьа нп буди зьвідати.

Айбо йа ііи  мау наньі мамо шчо йісти!
Там, кажи унесуть йому йісти, тому шчо сиреньчу дьілить, а ти йіж.
Раз вби там увойшоу і поклонйу сьа, айбо тот му нп здороукау, 

ии казау нич. Йак унесли тому йісти і тот урфій пушоу і сьіу йісти. 
Тот го ни силовау йісти, ай ни проганьау. І легли спати собі. Раз коло 
дванайцьать годин о пбуночи, прййди чоловік і коутать у оболок, каж и: 
Дьіду, ди спиш? Дьілй сиреиьчу; уродило сьа йзир дьіти на світьі.

Дьідо устау і пушоу у ладу і там самі дукати були і почау там
мішати і кажи: Усы шчаслпві! І леглй спати.

Дау Бо день, дауть тому йісти, шчо сиреньчу дьілить, а $рфій йде 
тай йість. Дау Бо вечір і коло дваиацьать годин прийди опиат чоловік 
тот і клйчи: Дьіду, ци спиш ?

Кажи: Ньіт.
Дьілй сиреньчу, уродило сьа йзир дьітй на світьі.
Вбн устау і пушоу у другу ладу, а там самі банкові. Кажи: ІІІча-

слйві, айбо ни такі, ги онтотьі були! І леглй спати.
І дау Бо трётьу ноч. Повичерьйалн і коло дванацьатп годин прййди 

тот чоловік, кажи: Дьіду, ци спиш ?
Ньіт.
Дьілй сиреиьчу. Уродило сьа йзир дьітй на світьі.
А вбн тогдй посьагнуу у ногавйцьі, та уиьау три ґрейцарі, тай 

каж и: Лёхко с тоу сиреньчоу, ибдла.
І  леглй спати.
Дау Бо четверту ибч, повичёрьйали, а тот урфій усе там лежить, 

чекать па сиреиьчу. Тот чоловік прийди опйат. Дьіду, ци спиш?
Ньіт.



Дьілй сиреиьчу. Уродило сьа йзир дьіти на світьі.
А вби тогдй зньау порох із зимльі, та вер, та кажи: Усьі нишча- 

слйві, ни мауть сиреньчі! Тогдй кажи тому урфійови: А ти шчо лежйіп ?
Тот кажи: Йа ходжу, де мойа сиреньча; раз йим мау, а типерь 

ип мау.
А дьідо кажи: То вбтцьбва сиреньча була, ии твбйа, а отець ти 

липшу на сйиа старшого, а ти ви майиш, йди гет.
А тот урфій каж и: Йа дьіду ии йду. Повішти ми за сиреньчу.
Чуниш, кажи, ни майиш.
Та йак буду мати? Повішти ми.
Та так, кажи, йа тьа пораджу. Йи там у вашбм сильі йидеи чоло

вік. Дужи буу во и худобини, бо мала му жона пйать хлбпцьі, а йак 
уродила шесту дьіуку, дужи заґаздувау, богач вилйкий. Оту дьіуку во- 
зьмй, та будеш паиом. Ай обйсь нпґда ни казау, ож мбйи, лем так ка- 
жй, паши.

Тот урфій прийшбу домо, пушбу дьіуку посватау, простого ґазди 
і твердо тот кміть рад, ож у нього нап дьіуку бире, а пан рад, ож 
сиреньчу бире. Побрали сьа і так йім ґаздоуство йде, шчо ііьіт дале. 
Твердо багатьі. Йинну таблу вилйку засьійау пшинйциу. Ідуть льуди, 
а вбн ходить коло пшиийцьі. Кажуть:

Пани, чийа то ншинйцьа?
А вон кажи : Мойа.
Раз іде попила пшиийцьі, попозйрать, а уже иима й половини 

пшиийцьі, уже зерно опало. А вбн догаиьать тих льудий і гбйкать: 
Отойти льуди! Йак догонйу, каж и: То ии мойа нншнйцьа, лем паш а! 
Айбо уже по іішинйди. —  Коли двбйп сьа побируть, пи треба казати 
мбйи, лем паши, бо пи знати, у котрого сиреньча.

Зап. в липн і, 1896, від М ихайла  К улі в Солонині, Берегської 
столиці.

Паралелі: Гринчѳнко, Эгногр. М атеріали, II. 130, ст. 187— 189. — 
Ясгребовъ, Этногр. Матеріали, Н. 3, ст. 122— 124. — Драгомановъ, 
Малор народ, иреданія, Н. 21, ст . 123— 124. Р. DobSinsky, Prosto- 
narodnio slovenskie povesti. Ku III. Ст. 65—67 : Sytno.

38. Щ астя і Нещастя.
Були дванй ґроуфбвп, котрі пустили сьа до сьвіта позіїавати, де 

йак сьвіт йде. Прийшли до йиднбго вароша. Г йак приходьать, та вй
дьать, йак йиден мотузарь мотузи суче. Та йидеи а ґрбуфіу повідать:
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То дужи худобний майи бути, бо кидь би вун дашчо мау, то вун би 
с такого пудлого клочьа пи еукау мотузьа, ай купйуби собі ирьпадива 
доброго! А другий му на то кажи: Ньіт, брате, вйдиш, жи робутнші 
чьолові'к йи, та лем то, жи яи майи шчасьтьа. Таштой му кажи: Та йа 
му дам щньазьі, та увйдиме пуд йидним роком, чи вуп ни буди богачь. 
І так прийшлй аж ід мотузарьйови. Довідуйи сьа од мотузарьйа йиден, 
шчо му хотьіу піиьазьі датй: Чьом ти так худобний?

Бо йа хйжу ареидуу — отвітуйи мотузарь; — йа мау двойп дьітн 
і жону, та ни годин йим тілько заробйтп, жебйм йіх погодовау, та арен
ду заплатйу. Другі мотузарі мауть мног о піиьазиіі, та з льіпшойі материні 
січуть мотузьа, та йім льіпше нлатьать, а йа ни мау.

Отвітуйи му на то йиден ґроуф. А кидь би йа тобі дау дна сто 
золотоукп, чи вернуу би ти йіх миньі даколи назад?

Ой, пане, у йиден рук бих вернуу.
Другий ґроуф му на то отновідать: Дармо даймі, бо вуй шчасьтьа 

пи майи, та ни годин буде вернути.
Ай йа лем му дам.
І так дау му. Мотузарь сьа дуже зрадувау, пушоу дому, купиу 

жоньі кабат, чйжми і дьітьом хльіба, а з другими піньазьми найау фур
мани, та пушоу на сёла скуповати прьйадиво, І накупйу два вози прьйа- 
дива. Лем з межи тих піньазий були два дукати золотьі, та тотй зашйу 
собі до кучми, ни дау за прьйадиво. І так з велйкоу радостьоу йшоу 
дому. Но у той чьас на небі узьала сьа йидна хмара, іс котройі нерун 
запалйу клочьа на обпдвух возах. Так уже ни мау ничь, лем тотй два 
дукати. Прийшоу йидеи вітор такйй, шчо сьа крчутить і так схоїщу 
з нього шайку, поньус у гору. Вун за шапкоу позирать, жи даґде упаде: 
але надлётьіу йидён орёл і гадау собі, жи то бараньа; хопиу мйжи ші- 
зури і поньус, полётьіу. І так з два сто золотувок ии зоСтало му ничь. 
Плачучи прийшоу дому і наново іс пудлого клочьа почьау сукати мо
тузьа.

У йидён рук зась тотй двайп їр.оуфови йшли до вароша. І знбва 
увйдьіли того мотузарьйа і говорьйііть міжди собоу: О уже теперь богат- 
ший й и ! говорйу тог, жи му піиьазьі дау.

А другий му опрекау: Тадь видиш, жи такйй цундравий, гі буу, 
і с такого клочьа сучи, гі сукау. І пішлй аж ід ньому.

І довідуйи сьа тот від нього, шчо му піиьазьі дау: Та цц льіпше 
йде'ти ремесло, от колйм ти піиьазьі дау?

І тот отвітуйи, йак иоходйу с піньазьми, жи ани за ґрайцарь із 
них хусиа ни узьау.



Другий му ґроуф на то о тв і тун и : Йа ти, брате, повідау, жи вуй 
шчьасьтьа ии майи. Ану на му дам йидён ґрайцарь шчьаслйвий — увіі- 
Диш аа типерь рук, жи буде богачь.

І так тот узьау уд нього ґрайцарь. Іде дому і вйдить, зки на 
улици дьіти бауйать сьа з йидибу олоуйаноу кульоу. І вун тот ґрай
царь дау за тоту кульу хлбпцьом. Гадау собі, жи і його дьіти будуть 
так бавити сьа іс кульоу, йак тотй. І бавили сьа. Рибарі імали із вйз- 
мнком рйби, та ііидному сьа удорвало тото, шчо важить, та визмнк ни 
муг йти до вбди. І так пришибу до того мотузарьйа, жпбй му дашчб тьаш- 
кбй позйчиу. І ириобіцьау мотузарьйбви, жи чим першу рйбу імить, хбтьби 
йака велика була, та му дасьть. І  так мотузарь дау му тоту кульу. Вуй 
приуйазау на вйзмик і дбраз велйку рйбу іншу і ноиьус мотузарьйбви по 
обіцьанцьі. То уже нувно у вёчьур було. Мотузарька дбрас почьала 
рйби чьйстити. Йак йі роспорбла, тогдй випаде йидён сьвітлий камінь із 
рйби так, шчо аж цьілу хйжу осьвітйу. А рйбу спеклй, та зьзьіли; 
а с тим каміньом бавили сьа ды'ги но пецу.

Припишу йиден жид мбтус купувати і вйдить, но чьим сьа дьіти 
баульать і говорйть мотузарьйбви : Продай миньі тот камінь, йа ти дам 
два золотй, та купиш дьітьом хльіба.

А мотузарь собі погадау: Кить ти за нього два золотй обіцьаш,
так то шчось майи бути: Та ни дам йа за два золотйх, ньай сьа дьіти
баульать, хоть і голодны'.

Кажи ж ид: Дам ти пйать; дам ти десьать!
Але мотузарь повіу: Ньіт, ви дам.
ІІушбу жид гет тот, загнау другого. Тот давау му сто, два сто,

три сто -  і так мотузарь ни хотьіу дати.
Прийшоу третьій жид; сибзнау, шчо то за камінь, дау му пйатна- 

цьать тйсьач.
Тогдй ізрадовау сьа мотузарь і купйу у вароши йиден фуидуш

і кйрту велйку і збудувау на штоки дум і по панськи собі жну. lipo
дьіти у загородьі дау збудувати школу і шійау учйтельа ід дьітьом.

Третього року ідуть тотй двайи ґрбуфбви зась до того вароша
і говорьиать мёжи соббу: Ей ие сучи наш мотузарь уже мотузьа; ачей 
уже умер. Тот але, што му ґрейцарь дау, говорйть: А, та вун уже шиї, 
та ии буди мотузй сукати. Дознауть сьа у вароши, де сьа задьіу і по- 
відауть йім шчо вун уже паном зустау. І показали місто, де бувать. 
Ідуть тотй двайй ід ньому, али порталі довідуііи: Ву ї кисти, шчбоги за 
йидиьі? Во на ту ііостаулеііин вартовати, обй ту хоть хто ни йшоу.
І говорьйііть му: Ідгі, повідай папови, жи то ми, тотй двайи, жйсмо му 
піньазьі далй. І  так дустаїи слободу прийти іт напоїш.



Розбесьідовали сьа і ун сповіу, йак сьа з ним новело і нохвалйу 
сьа, шчо його хлонцьі учать сьа у загороды у хйжп. Говорьйать тотй 
двайй: Подьме там, до загороди. Ми би ради вйдьітп і чути, шчо уни 
сьа учать. І  пушлй. Вйдьать, жи йиден хлопчисько на високої! дерево 
лызе, бо там було орльаче гньіздо. І тото гньіздо розметау і мотуза- 
рыіёва кучьма вуттам увала. І говорить му мотузарь : Йи гедде моіїа 
кучьма. Ну, ци там суть дукати, шчом зашйу? Понозйрать і там булй. 
І  так ґроуфови ушйткой його состойанійи увйдьіли і вун доуство с но- 
дьаковаиьам ґроуфом уддау, а сам шчаслйво жиу.

Зап. в липп ї, 1896 , від дяко-учит еля Рвпайа, в Убли , Зем плин- 
сіікої столиці.

Отеє звітна лєґенда про Щ астя і Нещастя, котрі ту представ
лені Графами. Паралелі' диви: Гринченко, Этногр. Матеріалы, I I , II. 131, 
ст. 190— 191 — Ж итє і слово, ї ї ,  Н . 4, от. 191 — 194. — Аѳанасьева, Народ, 
русекія сказки, I I I ,  241 -  243 і IV , ст. 4 Ч7—488 — T ausend  und eine 
Ń acht, arabische Erzahlungen. Neueste vollstandige, correcte und  bil- 
ligste T ascb en  A usgabe. W ien, IV, ст. żOO— 238. — Докладні бібліогра
фічні вказівки подані в : R einhold  Kohler, A ufsatze uber M archen und 
V olkslieder, Berlin, 1894. Vom Gliick und Ungliick, ст. 99— 118.

39. Доля богача і бідака. (Бідак богатїе 
через розбійників).

Були два братьа: ііидён буу богач, а другий буу худобини. Та 
тот худобини мау сьім дьітйй, а тот богач пи мау иич дьіти. Тот тьіснйй 
ходйу служачи усьади. А пому ни доходйло того хльіба, шчо вон заслу- 
жувау на дьіти. Прийшоу вон до брата богача, кажп: нрпймй мине до 
сёби, та на буду у тёби служйти !

ІІрійау його тот богач до сёби; на поли за кирітова у богача буу, 
та у день епау, а у иочй сокоїйу там. Рас прййде гуска йинна, та
збйрать колосьа. А вбн йійі хотьіу іс нушки убйтп. Она кажи: Нн
бий мине.

Кажи: Та чому бих тьа ии биу?
Иа, кажи, братньа ти ‘ сирнньча.
А, кажи, моа де йи ?
Кажи: Твоа нбшла з розбойниками; там і там у тоу горі сидйть 

у пиунйци за двёрьй іми на нёршоу кадй на грошох. Т а можиш йти д ньіу, 
та опа прййде за тобоу.

Кажи вон до брата: Пустй ньа сені ночи, йа бнх десь йшоу.
А де бпсь йшоу, кажи, та шчо тобі хибгіть?



Т а леи иьа пусти, буду у тьа рок служйти больше.
А ци прййдиш, кажи, на заутра?
Прийду, кажи.
А гуска йому так казала: Ідй, та там буде иольанка шшна, та до 

Дванацьать годин чекай, а у дванацьать годин будуть ітй дванацьать 
розбсшшкбу на коньох, та обйсь добри личйу, ци усьі дванацьать пошли. 
ІДЙ у пиунйцьу тодй, та иа льівий бок сьа одмйкать тота пиуийцьа, 
а кльучь над дверьйами. Та, кажи, там твойа сириньча у пёршбу кадй 
за дверьйами сидйть. Ну, вон прийшоу там і. там, на-скоро удомок тоту 
пиунйцьу, а там сьа засьвітйло. I тодй она йому каж и: Ага, кажи, ци 
ту йись?

Кажи вон тодй: Пой за мноу гет.
Она йому каж и: Йа ни йду. Берй собі, кажи, с тойі кади грош і! —

Набрау вби собі йинну бисагу грошин: Та иисй скоро, запрьйач, та вернй 
сьа иазат сьуда, та наберй собі опйать. I  тай вон сьа вериуу, набрау
опйать. — Она мата знати, колй мауть прийтй розбойники з вароша.
Бои набрау собі шчи і поиы'с, бо уже тото його сириньча була, та з ним 
Пошла. Прийшли розбойники, упозвали, ош ткось буу там ; бо дванацьать 
розббйникоу і дванацьать кадй гроший у тоу ниуници. Но, пай буде.

Вон прийшоу домо, ириньіс гроші і загиау свого хлоццьа до брата 
собі: Ідй, кажи, до стрййа, най нам дасьть віка! — Прийшоу хлоішць 
та кажи: Стрййку ! дайти нам віка.

На шчо вам, кажи, віка?
Кажи : Гроші мірьйати.
Ідй, кажи, йа вам ни дау, ви нн майитп, хіба попиту только.
І хлониць пошоу домо. Кажи му отець: Ідй лем назаг, та кажи,

за кбждим обручом принёсеме му гусош, лем пай дасть віка. -  Кажи
тодй його нивістка: Та дай йім віка!

Бон йім дау віка, айбо й пбшоу сам там до нього. Кажи тот богач:
Де ти то, брати, дбстау?

— На шчо иа би гибе, брати, віу, кить ти майиш ш чого жйти!
Тодй каж и: Та йа тибё животом дарувау, а ти миньі на хоч но- 

пісти, десь того дбстау?
Бо ти майиш, хвала Богу, ш чого жйти, та иа шчобих тото казау?
Кажи : Мусиш миньі казати.
Б рати! кажи, нич тобі с того, бо ти смерть поймеш тамка, бо ти 

майиш доста. — Но й такой вбя його мусьіу вести тамка. Айбо вбн 
йио, лем на поли увіу, та почьау йому качати: Іди, кажи, на оту ио- 
льанку, та сьать собі у крані, та обйсь личйу добри, колй буде йти 
дванацьать розббйникоу у варош. — Ну й так вби личйу, айбо сьа 
хмарно було, та ни уличйу йинного, а йому сьа вйдьіло, о ас дванацьать



пошло, а оно лѳга йидинацьать пошло, а дванацьатий опстау у ппунйци. 
Надбйшоу вбн там іт пиунйци, удомкии ішуийцьу, а там дванацьатий 
розбойник сидйть: Ага, кажи, ци ти тото гроші брау? Но, вон тогдй 
узьау сабльу, розббйшік., тай пому утьау і олову. Йак утьау голову, тогдй 
го потьануу на-бок. Чекать його чельадь, а його яп йи дому. А брат
му надбйде та кажи: Шчи пи йи брата?

Ой, кажи, ни йи,
Уже, кажи, й ни прййди. — Но, айбо юти ровбойникп прийшлй 

доиб, тих йидинацьать, та дужи йім жаль за тішп грбшми. Убрали сьа 
опй у таку одежу, ги чинкарі і пустили сьа на вашарй. І уни собі иібрали 
сріберньі лошки і вйлки, ножі, та пошли так на вашар, обй свой! гроші 
упознали тайка. Айбо онй ни хотьать никому на вашарі продати, лем 
такому, шчо ушйтко йім нараз купить. Надбйшоу тот, шчо у них гроші 
забрау і закупйу у них ушйтко і уни свойі гроші спізнали. І уни пбшлй 
з ним, бо його хотьіли загубити; а вои йіх хотьіу там уплатити, та воші 
ни хотьіли: Ідемё до теби на впчерьйу.

Прийшлй до нього, а вбн собі поправну доми так, йак і'роуф. Айбо 
вои знау, тко то: та уни у хйжи сьа госьтьать, а вои дау у сило знати; 
прийшла варта, цьілком сило прийшло, та обистало доукола. Но, й так 
онй хотьать його загубити, та кажуть, обй йшоу із шіми до лругойі 
хйжі. Увошоу вон до друтойі хйжі — но иочьалй льудё йти, та йіх 
ймати. І так йіх поймали ушйткіх; тодй йіх ноуйазали і ушйтко у них 
удобрали; йак удобрали, та йіх новішали, а вбн сьа сам опстау.

Зап. в мартг, 1896, під Івана Русина, в Д усинг, Верегської 
столиці.

Паралелі': Драгоманов: Малорус, народ, пред. и разек Ст.
182— 184. Доля богатаго п бѣднэго. — Чубннськнй, Труды, т. I. Ст. 
216. — Драгоманов. Мал. нар. пред. и разск. Ст. 410— 413. —  Чу-
бинсъкий, Труды, II , Ст. 4 2 4 — 428. Ч. 127 — 129. — Grimm, K inder
und H ausm arclien. Т. II. Ст. 22 4 — 224 : Sim eliberg. Т. I I I . Ст. 219. — 
Аѳапасьевъ, Народ, рус. сказки. Т. III. Ст. 234—241: Мудрая дѣвица 
и семь разбойниковъ Т. IV . Ст. 486—487. — Шідді Кур. Гл. XIV. 
В Этнограф. Сборникѣ. Т. VI. — Худяковъ, Великорусскія сказки. 
Т. I I I . Ч . 100. — Рудченко, Народвыя гожнорусскія сказки. Т. 11. 
Ч . 33, — L. Siem ieński, P odan ia  i legendy polskie, ruskie, litewskie. 
Ст 104— 107: P ieczary w Czarnej górze. — Valjavec, N arodne pri- 
povjedke. Ст. 204—206. — G onzenbach, Sicilianische M archen. Т. II. 
4 .  79. Die G eschichte von d. zwólf H aubern. — Sim roek, Deutsche 
M archen. 4 .  62. — Cam pbell, P op u lar Tales of the  W est-H ighlands. 
4 .  39. - Ciszewski, Krakowiacy. Т. І  4 .  7 8 —8 4 : O A li-babie
i rozbójnikach. — Zbiór wiad. do antropol. kraj. Т. V. Від. 3. Ст. 263. 
Т. ХѴІ. Від. 2. Ст. 52. — Ghelchowski, Powieści i opowiad. lud.



z okolic Przasnysza. Т. І. От. 183. — Романові, Бѣлорусскій Сбор
ники.. Т. ИТ. Ст. 31.1 Ч . 6 6 , — Ѵасіаѵек, Pol), і роѵ. ѵаіабке. Т. I I . 
Ст. 11— 1:5, — Р. DoJoSinsky, P rostonarod . slov. povesti. Кн. ILI. Ст. 
67— 75 : H opsa hor sa zem otvorsa. Kolberg. Lud. Krakowskie. IV. 
Cr. 84—87. — W ójcicki, Klechdy, star. podania i pow. ludowe. III. 
( ' t . 163— li 6 . — Chelchowski, Powieści i opow iadania lud. z okolic 
Przasnysza. 4 .  I. Ст. 183— 188: O Alibabie.

40. Про три віри руські.
Сьак було три віри ру ськ і:
Та у йидного дьідя була йидна донька. Та прийшлії нараз три 

сватачі. Та усьі-три були богаты. Та тогдй гостиу йіх дьідо і кавау 
йім т а к :

Идьіт, синкопе, домі, та йа віткажу иа вас, на котрого уже дам 
дьіуку.

Айбо тогдй йак пішли, дьідо кажи: шчо чинити, бабо? Йинна у нас 
донька; за котрого йі дати? Т а с того дьідо, дужи журний, дужи за- 
спау. І прийде йагньіл д дьідовп у сньі, і повіу: Запри ти дьіду, до 
кучі свйньскоиі суку, свиньу і дьіуку; усьі-три.

Рано дьідо віїнустит с кучі і вискочили усьі три дьіуки однакові: 
не иознати, котра дьідова, так йак би йидна.

І тогдй дьідо віткаже за тими леґіиьами, усьіма трьйома, обй йшли. 
І зробйу свадьбу, віддау усьі тотй три дьіуки. И по свадьбі дьідо 
кажи бабі :

Божи, кажи, банко, нгго на пас се уи а іо?  Йішну дочку-сме мали, 
тай тнперь нп зііайіше істинно, котра йи типерь наша дочка.

І прийде Гіагннл опйать д дьідовн у сьньі і скаже дьідови.
Приходи дьіду до дояькіу у недьільку рано, та увйдиш, котрії ііи 

істишіа твойа донька. Тогдй нрийшоу до йиинойі дьідо у недьільку рано 
і подивну, што робит, а но она на постели шче спйт, а сонци зійшло 
уже високо — тай она між дьітваками крекне, квора, у с е : ё, в, ё ! Йинно 
ссе, друге йісти просит, треге реве. І тогдй увідьіу, што тота йи свйнна,
ВІТ С ВІШ Ь І.

Піїїюу у другу недьільку до другойі донькй, аиу тоту ни застїіу 
дома. Она побігла до сусьід і учинйяа велйку ларму: тамтоту (першу) 
оббрехала; ти, кажи, необйнранка. І потім піїнау, што она віт суки.

ІІішоу дьідо до третойі. А тота раненько у недьільку устала, і зго
товила йісти і хгіжу вимела, обй при службі істи пи готовйла, ни кипиньа- 
чила. І  тогдй каж и:



Ньаньку мій льубнй! сьідайти. Цп горазд ви ? Ци здорові ? I так 
пати мало фриштиковати, бо йа іду до цёркоуцьі. А йак прийду с цёр- 
коуцьі, тогдй будемё сьа гостити, шчо Бог судну ; обим служѳпку ни 
утратила.

I тогдй прийшла с церкви і угостила сьа і тогдй дьідо увідьіу,/
Зза того у нас три в ір и : так зовемо ми Русваки бес письма. 

ІІёрша тота православна від Адама, што у ньі мау дьідо одну доньку. 
Перша тота, пани, вір(н)а, котрб свойй набожеиствб держит; здорова 
і красно Газдуйп бес сббласти жаднойі. А друга тота, што від свииьі. 
Та пьіґда не йи здорова, усе хвора. Ґазда каки йти у роботу, а она 
хвора усе, та крекне: е, ё, е! Дьіти оиа удбма не лйшпт, кажи. А котрб 
віт суки, трётьа, — піде на свадьбу: на ньі сьа бйут; ніде у кбрвіму: 
иа ньі сьа вадьат, бйут с ь а ; ніде до сусьіди, зваду найди і учйнит 
внлііку суйиту. Ни дивуйти: вилйка курва ньікбли чйсний рід ни про-
И&ДИТ. / і /  9 t  )  z ,у о  /

I Ърй Uii 'І спР ґ( Vа
Зап. в липпїу 1895, від Андрія Пряника, в Голятинг\ Марамо- 

росьіїої столиці.

41. ЬСальвін прикликаний на сей сьвіт 
руським попом.

Оден піп руський говорйв на льутираиську віру і дав такйй наказ 
на кальвіни і на льутри, што то не добра віра і фальчйва, кальвінська 
і льутеранська. Кальвіном був Кальвіп Йанош, а льутираном Льугир. 
[Сесьу віру учинили фальчйву|. Йиден герцик був. Клйче він рас свойу 
чельадь; а мав і кальвіньіу і руснакіу і усьаких; у него, знайитп, 
служби много, до трйста; а він буу кальвінськойі віри. Прийшлй його 
слуги. Питайп сьа: Што було у церкві? Дуже, кажи пін говорйу на 
нашу віру. Што говорйу, ушйтко йому сказали, нп тайіли пич. Дуже сьа 
россердпу герцик і стайй попа клгікатп до себн і кажи йому: Кить ти, 
кажи, ни укажнш миньі Кальвін Йаиоша, [а тот пій говорйу, што він 
у пекльі], кидь мп туй пп укажнш, тогдй живота нп майиш. А сам дужи 
сьа загадау, што йак він покажи го с пекла? [Зачим піп говорйу, што 
він у пекльі пойазанпй льутпми вази]. Іде піп до церкви, бере Йпдну 
кийгу, колй увідьіу, што лучит, тогдй кажи: У тебп буду читати, шчо- 
бйсь вйдьіу. Герцик кажи: у мени. Тогдй тот узьау кнйгу та чйтат до 
12 часоу так твердо, што герцик аж нріу. І йому кажи иіп, што: й ти, 
пани, ни будиш спати, обйсь відьіу. Колй 12 часоу було, вйдьат: велйку 
йасность вон, сьвітло, бо то у ночй було; два дийавольі льутьі, зл ь і;



огпьанйм ланцом закований Кальвін Йанош; два дийаволи го ведут, два 
муриви; і знайитн, ие треба йому домикати, так зайшли собі просто. 
Тогдй піп хрестом сибё означит. Кажи тогдй тот Кальвіи Ианош: што 
хочиш з мени ти ? Йа ньіт, сесь пан тьа пожадат! і указуйи на герцика. 
Вилйкий огёнь у хижи йи от того жильіза горйачого і од дийавольіу 
і пичѳ у хйжу. Попови ие шкодит иич ; они де стойат, горйт. Тото за
чало печи там, гёрцика. Тот кличе: 0тчѳ, што хочеш, дам ти, най іде 
собі г е т ; на го більше вйдьіти не хочу ипґда. — Наколи тот читау на- 
зат, тай онй собі пішли назат. Тілько тот сказау, Кальвін Йанош: Мине 
ту більши клйкати ни треба, бо йа здалеку йшоу тьашко твёрдо.

Тот другий депь дужи рано, гёрцик, усьу чёльадь у церкву брау 
і ушйткі сьа охрестили іс жонами, дьітьмй. І казау йім написати: што 
се справедлйва руська віра.

Зап. в л и п н и , 1895, від Андрія 10  рик  А )  в Вучкові, Марамо- 
росьісої столиці.

42. Чому Кальвіни ходять з квіткам и 
до церкви?

Зато кальвіиська віра несе до костила у руках квітки, коли са йде 
молйти :

Мали богату цёркоу, маґнесовий боут, тото шчо са кличе боудо- 
ваиьа. Умер йіх пуп, дужи богатий: чотири частки жельізна труна, 
а йидиа зґльана, шчоби його у зґльі видно умерлого. Принесли го до 
костила, за ннм отнраву кончити, жеби дау Буг кальвінови царьство; 
а кальвіни молили сьа Богу. Труна жильізпа, маґнесовий боут: положили 
його серет костила на дільа. Маґнес схоїшу жельізо і вдвигнуло поті 
у гору до боудованьа. Дужи са кальвіни зрадовали, шчо разом йіх пун 
умер і узьау го Бог до цйрьства. Цёркоу мала боудованьа. Ни вййшоу 
вйшше пуп до царьства, лем по маґнесовнй боут. Витнраву му ни кон
чили, бо такой крем вйтправи йіх пун сьатйй. Кидь була ни турньа, та 
буу пушоу до нёба. Не треба було го ховати.

Стала са новина міжи кальвіньськоу віроу; ушйткі кажуть, же уни 
найльіпши сьатьі. Прийшоу тйждень, перша нидьільа, прийшли кальвіни 
до костила. Повідауть йиден другому: ЇІи можу са молйти, смирдйть 
йакась біда! Прийшлй дому. На другу нидьільу ішли назад до костила. 
Росказау йім ректор, жеби собі узьалп каждий бурьйаи у руки, котрий

' )  Оповідач казав кодо свого імени н аписати : Русин  чистий. 
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усилийако пахни. Вурьйан у руках тримали і за носи, бо у костилы 
смирдйть. Йак йіх умер пуп, ушйтка йім са сьатість загубйла: Мусине 
поносовати коло свойого біскупа мадьарського.

Ни муг зиати мадьарський біскуп, про йаку прйчину засмердьіу 
са кальвіиьський костьіл. Напудиу са, ачей його віра уже умалы'йи, бо 
ни будуть ходйти до костила. Пушбу біскуп мадьарський до руського 
порадити са, про йакйй то гріх ни мош костьіл хосиовати. ІІривітау го 
руський біскуп: Шчо там пани брати ?

Приньус-им ти новину. ІІуд мойбу рукбу йиден пуп умбр. Несли 
го ховати, та му хотьіли отправу у костилы витпраульати місто того, 
шчо мали та тиметьбві. Жилызна лада і зґльана мадьарського попа була. 
Зрадовали са його льуди: сьатйй пуп наш. Разимесьме го принесли до 
костила, сам йде до неба іс свбйоу труноу, із ушйткім. Ани са за ним 
Вбгу ни молйли. Типерь ти повідау, муй льубйй брати, виттбго часу за- 
вбньау са костыл, ни мож го хосиовати, ани Вбгу са молйти.

Повім ти, браги прауду, новіу йому руський біскуп, мадьарському: 
Вун са засмердьіу. Попробуй купйти бціль маґиесбву, йндну іглу жи- 
льізну і попробуй у ййдно, йиднб при другим класти. Верь бціль, а ’гла 
сама за тим иуйди.

Ой тото, брати, прауда; йа й сам тото вйдьіу! повіу мадьарський 
біскуп.

Порадиу го руський біскуп: Кальвіни шалеиьі, пуп са засмердьіу, 
ии вйвержуть біду с костила.

Дьакуу ти, брати, шчось ньа добрі порадиу, бо уже ни хотьіли до 
костила ходйти. Йа са упудиу, жи са віра затратить, та ии буде треба 
біскупа мадьарум.

Зап. в серпню, 1896, від М ихайла  П уст ая, в Зиую, Зем плин- 
ської столиці.

43. Ангел на службі у попа. А.
Служйу йиден слуга у нона, айбо поп ни зиау, шчо ото за слуга, 

бо то буу йангіл, та пришибу у кару служйти до иоиа. А за шчо прий- 
шбу у кару служйти до нона? За ото пришибу, бо ии хотьіу душу 
узьатй с ионадьі, жалувау і Вб його загиау служйти до попа у кару. 
Служйу вон у попа цьілйй рбк і нйі'да ни засміиау сьа ни начім. Но, 
йде поп у варош і слуга йде с попом у варош. Пошбу пйла кбрчьмп 
і там зиьау тот слуга клебаи і перестйу сьа. Но і пбп сьа пат тим 
дужи почьудувау, шчо вбн сьа коло кбрчьми перестйу. Лрийшбу іт цер
кві, а там другий пбп службу служить. І  набрау каміиьа і у церкоу



Почьау метати. I поп сьа дужи на тол почьудувау упйать, шчо вон 
У церкву каміиьом мечи. Прийшоу поп у варош; йннньі чоботи пби ку- 
пйу, а на другі заудау правити, а третьі му на ногах, понови. І на том 
вон сьа тодй засмійау, слуга нопоу. І аби увідьіу, шчо вон сьа засмійау 
і дужи сьа нон почьудувау, шчо вбн сьа засмійау, шчо вбн нгікда сьа 
Доти ни смійау. Но, прийшлії домо. Пби го дома звідать: Шчо ти сьа 
коло корчьми стпу, колй сьме йшли у варош ?

Там два льуде пили у корчьмі, колй служба стойала. Йиден сьа 
змітувау чьашу купйти, а другий вагнелийи; та за том сьа нерестйу, 
обй йім Бог помох купйтн.

А у церкоу шчось метау каміньом ?
Кажи : у церкоу метауйим каміньом, пби службу служйу.
Та чомусь метау?
Бо пби казау наказ у церкві, а льуде дремали, а чортоу только 

було на даху, колько шенґол. І за ото йа вер 'каміиьом, обй сьа льуде 
начудили у церкві; і йак йа вер каміиьом, льуде сьа перестіїли.

Но, шчось у вароши смійау сьа, колй йа чоботи купйу, а иа дру
гім заудау ?

За отом сьа смійау, ож і отьі, пани, ни доносити, шчо вам на 
ногах.

Та чому нн доношу?
Бо ньіколн вам уж е!
І  тодй душу узьау с попа йагнил тот.

Зап. в марнії, 1896, від М ихайла  Фотула, в Стройнї, Еересь- 
кої столиці.

П аралелі: Ж итє і Олово. Т. Іі. Ст. 350 - 352 : Ангел у службі. — 
W isła. Т. V. Ст. 8 6 5 -8 7 1 . -
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44. Ангел на службі в монастыри. Б.
Йидна жінка була, удова, та мала семеро дьітйй. Та загнау пан 

Буг небесний ангела, од иелі душу брати. Она бідна була. Та нрийшоу 
ангел там до йійі дому, де она мешкала. Оиа хора бума на свойіу луш- 
Цьі. Та той аигил божий прийшоу, жи з непі душу возьме, та понесе гет. 
А іи там дьіти плакали барв за мамоу. Прийшбу той ангел назад ку 
Богу, та гварить : Господи сьвйатий, небесний! йак з нейі душу брати, 
кить ту тілько ойрот йи. Йидной кажи: Мамо, што хоіете, ци не пйли- 
бисьте мало водй? Моложе кажи: Мамко, данти мн цйцьі мало. Друге 
кажи : Мамко, ви ачей умирапите.

Кажи: Умирау сйну.



Та нас, мамо, на кого лишайитѳ? Ми на віки сироти. Мамо мбиа, 
бульшесьми ни мали, ай Бога йиднбго і вас йидну матьір, та ви иас ли
ш ай те ; шчо ми зробимо ?

А с тим ангелом паи Буг шчо зробйу? Загнау го иа земльу: Ти, 
чоловічи, будёш так роботати, йак другі роботауть за тото, шчо ти мого 
ббського слова ни послухау, шчо ти ни узьау с тбйі біднойі жонй душу.

I  ангел божий на ббський рбсказ шусьіу піти на земльу. Та йшбу 
по дорозьі, та думау собі за слугу пойиднати сьа. Тай його жйди йид- 
нали, айбо вун ни хбтьіу, бо Буг йому другу дорогу указувау. Т а нрйй- 
шоу коло йиднбго кльаштбру, тай барз поголбдньіу буу, тай гадат собі: 
Божи, ачей бим ту у кльаштбрі дустау дашто зьзьісти, тай службу мб- 
жеби дустау. Так і було. Чим там поступйу, дали му йістп і там го по- 
йиднали попи до копий, бо вун буу чесний, ладний чоловік. Там буу до 
рбка. Менб було му Ианко. А у рук треба му було пуйтй на квбсту 
ш черцом на церкву просйти. І ходйли і йім подаровали дост; та, с тим 
ідуть до свого дому назад. То було у нидьільу. Колй сьа назад вернули, 
тогдй пуп у службі буу. Т а ішлй за дорогбу, та прийшлй коло корчми, 
та там двбйи старі льуди пйли вйио. Йиден другому мбвиу: Божи, дьа- 
куйиме ти за твбйи благодаренійи, шчось нас до старйх льіт дотрймау. 
А той фурман йак почуу тото — а то було перед кбршмоу — та стау 
на кольіна, та мовить: Господи і йа тобі дьакуу і буду тьа просйти, 
жебйсь ньа с тбйі служби вйньау, бо то тьашка. І так іс тим чбрцом 
прийшоу до свого дому. Та при дорозьі казау піп казаньа; а там 63'ла 
попова коханка у церкві, та мурґау очима до ибйі: Та ци мош по служ
бі прийтй іт тобі мойа льубепька ? А она сказала: айпо. А дийавол сп- 
дьіу на церкві на горі, та нпсау, шчо піп робить. А той фурман, Йанко, 
набрау собі до крисаньі каміньа, тай мече каміньом до дийавбла на цер
кву : Ідй ти дол}ц бо то дум ббський, трй наш ! А той чернець не вй- 
дьіу дийавола, бо вун буу грушиий. Прийшлії дому; барз благо нохо- 
дйли і наквестовали ушйткого і піиьазьі і зёрна. І прийшлії до дому 
і звідуйи сьа найстарший, гумен: Йакжести, дьіти, ходйли? Благо, на- 
квестувалисмо дост, лем штось Йаикб похибау у розумі, ци што, бо ишоу 
поперёд коршму, тай нрпкльак на кольіна, тай гвариу „Оченаш" божий, 
бо там у уну були старі льуди, пйли вйно, та гварилп: хвала тобі, го
споди, жи иас дотрймау до наших старйх льіт у добрім здороульачку. 
А Йаііка дау закликати гумеи до хати. Айбо пуншу раз, та клйчи: 
Йаику, пой до хати. Ішчё коньі не пуцоваиьі; йа типёр у роботьі. Ай 
другий раз го клйчуть: Йаику, пой ту на росказ. Штось робйу у до- 
розьі с паиом превелебним? Йа так робйу, йак ми пан росказовау. Та 
усьо благо, али чому ти сьа перед кбршмоу Богу мблиу? Зато, бо гам 
двайй старі льуди пйли вйно, тай йиден другому казали: Дай Божи



здороульа, брати. Та, Божи, дьакупиме тобі, жись нас до наших дньуу 
при здороульу ііерѳтримау. I так Иаико мусьіу повісти, шчо ун вйдьіу 
на церкві дийавола. Та типерка йа, иовідау, пани, йа чистий ангел, бо 
йа видьіу, шчо сьа чинило. Та кить ти, кажи, ангел, то засыгівай: Ан
гольский глас .. Папови, йа засьпівау, али панови, не витримайитѳ. Зо- 
звали сьа до купи ушйткі пони. Йак коло нього стали усьі, йак вун за- 
чау сыіівати, кождий упау, усьі сьім разом, і вун зостав, той фурман 
і кажи: Господи, таким утратиу свойу роботу, так типер назад хочу 
йти т тобі. Заганьауйис ньа за тоу баби душоу, там нн муг брати, бо 
там сироти були, семеро. Али тішер йим ти приньус еьім йазйкуу і сьім 
псуу, шчо льудйй сьлы'иома праульать, а самй вйдьать. Та прийиюуйим 
іт тобі, Господи, назад: Слава й Сусу Хрйсту, обйсь ньа шче раз ири- 
ньау на свойу ласку.

Зап. в л и п н і , 1896. від Стефана Лабанца в У личу , Зем плин- 
ської столиці.

Паралелі: Dr. F riedrich  S. K rauss: Sagen und  M archen der 
Siidslaven. Leipzig. 1884. Т. II. 4 .  72 : Vom Engel, den Gott
verbannte .

45. Піп ручить ангелови ва душу свого 
парохіянина.

Буу йидеи сиііиь лиґінь такйй, шчо з анаксаму жиу. Вои роботу 
таку зн ау : Камінь тесати. Твердо вон побожний буу чоловік і Богу слу
жбу ; колько заробйу, с того жиу, а йншн нич ни мау. May пйитеро 
дьітй; так сьа Богу молиу, обй хоть нинну корову собі зладйу міжи 
дьіти, айбо ни годин буу нйїда. І вбн буу ішла попа і паньійа шкодо- 
вала дьітн тотй і усе заганьала йім молока. І пби го шкодовау дужи. 
Но нбп відьіу, ож вбн дужи побожний, тай аби сьа за нього Богу мо- 
лйу, обп йому Бо дау лем пинну корову мйжи дьіти. І нбп сьа так Богу 
домо їйу твердо, шчо ангіл іт понови у ночй прийшоу. Кажи му ангіл : 
Пани отчи! Ції даййш ти своу душу за того чоловіка, кить тот чоловік 
согрішить, та Бо му дасьть.

К аж и: Нп кажу тииерь до другойі иочп, доки сьа ііи роздумау.
Но, роздумай сьа пан отчи, бо ирййду упйат т тобі.
Прийшоу другу нбч ангіл іт понови. Звідать сьа ангіл попа: По, 

ци роздумау йись пайи отчи?
Ой роздумау им.



Ци даййш ти своу душу за того чоловіка, паип бтчп, кить тот 
чоловік согрішить ?

Дау-
Но, й дау Бо тому чоловіку скоро. Мау тот чоловік два бицки 

малы, шчо узьау на спбл у другого чоловіка собі. Упрьйаг тотй бнцкй — 
то було вймно того часу — у сани, іде вбн за плйтами, обй привести 
домо з баиьі, бо було зймно. Усадиу плйти у бани на сапи ; бикй дурньі 
були, ии знати стойати самі, бо вбн іс свбйім лиґіпьбм саджау плйти иа 
сани, а спйрид бикоу ийтко ни стойау. Но, бикй сьа понудили там самі
і утьікли уд них із горй до.іьі путьом. Йак утьікаяи бикй, та ни моглй
йіх догонйти, доки ни стали самі. Йак стати? Запнйли у йиннбго ка- 
міиьа, тогдй стали, бо уже дале ни тонни булй пбтй і уважили того 
каміньа. І тот чоловік иадбйшбу ід бикім, нозйрать на сани, ди ни по- 
казйли дашчо, айно ни покавдяи ни ч ; но позирать, сани уважили камінь, 
а пуд каміньом котёл із грбшмн. Твердо сьа зрадувау тот чоловік гро
шом. Но, шчо онй учинйли? Стали з леґіньом, тотй гроші уньау і по- 
клау на сани і прикрйу тотй гроші, обй нйтко ни вйдьіу, йак привезе 
тотй гроші домб і за тотй гроші нйтко ни знау, лем жона та дьіти. Но 
вон скоро убогатьіу с тйми грбшми. Дау Бо, так убогатьіу, шчо уже ви 
хочи у тьім сйльі бувати. Но, перечьуу у йинньім вароши, шчо буде 
вплйка лпцитацийа, шчо будуть пивного пана продавати; у тот варош 
вбн пбшбу і купйу отй доми на лицитанийі, бо уже собі так думать, 
шчо на простом сильі ии хбчьу бути, ай иа вароши хбчьу бути. Тот пбп 
за нього нп знаии. шчо вбн тотй доми купйу на лицитанийі, лем такой 
ибп вйдить, шчо вби сьа добрі майи. Но, вбн кратци пбшоу у тот ва
рош, бо пбп ни знау, ош там у том вароши вбн сьа так убудувау, шчо 
вилйкии пан. Там го узьалй твердо у славу, поклали його у том вароши
за таблабирова. Апгіл йде іт иопбви уже упйаг: Наин бтчн! шчось
ізробйу? твба душа пропала за того чоловіка!

І  так пбп твердо ймну сьа журити і молить сьа упйать Богу, обй 
наверпуу того чоловіка у то сило, утки пбшоу, бо поибуська душа гйне, 
бо уже тот чоловік твердо згордьіу протй Бога, гордіш сьа зробйу. Кажи 
му аи гіл : Пани бтчп! ди ирйимиш того чоловіка на ласку, кить ирййдн ? 
Бо дасьть, шчо вбн прййди шчи тибё у кольіиа буде дьульуватн. Ідй го, 
пани отчи, напомйанй у тот варош, обй сьа обирнуу ід Богу.

Но і пбн пбшоу у тот варош іт тому чоловіку. Прийшбу там пбт- 
чьас обіда до того пана, тот, пан, шчо з Русина уйшоу на пана с про
стого, уже чйнить сьа, шчо ун ни спозиайй попа. Пбп йому ка кп : Папи 
брати — уже йому дайй титулу, бо, пан — па бих тибё просйу, зна- 
йиш, шчо йак було у том сильі, колй ти робну у наксам, ци забуу 
ти ото?



Ой, кажи, йа твбу наксаи ньійакий ни зн ау ! тайіть сьа уже, бо 
вон паном.

Кажи йому поп: Ой хлбпи! ни тайі сьа! Цись забуу, коли мойа 
паиьійа носила твбиім дьітьом молока?

І вбн сьа за ото на иона дужи прогиьівау, россердиу сьа і с того 
серцьа казау попа угнати вон, ни дау му й обідати і кутьуш пи устиг 
кбньі уирьйачй у воз, так го упровадили з двора на-скоро. Но ибп пб- 
шбу плачучи утти і иожурйу сьа дужи. Прийшбу домб і дома сьа жу
рить поп. Звідать сьа ианьійа пана: Шчо ти сьа, пани, журиш так 
твердо ?

Ой журьйу сьа дужи, бо мой душа гйие за чого Іваиа, кажи поп.
Прийшбу д ньому ангіл у ночй. Кажи йому ан гіл : Ци прйймиш 

його на ласку, та Бо дасьть, буде упйать такйй тьіснйй, гей буу.
Но, шчо сьа стало нат Тим таблабпрбвом у том вароши? Пбшбу на 

сут тот таблабироу, шчось траба було судити на дигѳту. Но, шчо вбн 
там повіу? ІІовіу два слова такі проти царьйа иидббрі. Прийшбу вби іс 
СУДУ домб, айбо уже тотй дві слова до царьйа дбйшлй скоро, шчо вби 
иидббри иовіу. Но буу у нього такйй добрйй чоловік, шчо прийшбу 
У ночй до цього і сказау йому, сьак чоловік кажи йому: Пани бирбви! 
та ни дббрисьти учора сут судили, паии бирбви!

А йак?
Шчо дві слова повілисьтѳ проти царьйа і вас заутра, кажи ио- 

вісьать.
I вон сьа упудиу дужи у ночй і такой, йак у том нлатьу буу, 

такой шчо на нбч укладувау сьа, то у том лем платьу утьік і жону 
і дьіти лйшну зо страху. І ни узьау с соббу нич, ни грбший, ани нич 
і прийшбу до попа десь у три тйжиьі, бо піший йшоу, цуравий, голий, 
обдертий і упау на-кольінкп на пудамент і імйу попа цьульувати у ко- 
льіна, ци прййми його шчи ибп на ласку іт собі. І аби йому сьа тнердо 
зрадувау, хотьань ві'ш попа угнау буу іс свого двора, іс свбйі хижі. 
Звідау го пбп: А жона де йи та дьіти?

Такой опстали у том вароши, кажи.
Та чомусь лйшиу жову та дьіти? Кажи му пбп.
Лйшиу им во страху.
Тогдй нон загиау за жонбу і за дьітьмй: Такой ти, Івани, тпіий 

камінь, ги тнсауйись, бо гараздбви пи гбдинйись буу тирніти, а бідьі 
мусиш.

Зап. в жарті 1S90 від М ихайла Фотула в Стройнї, Верегської- 
столицї.



46. Про рицаря і смерть.
Раз у мадьарськум крайу ии знали, котрий буяьший пан і богат- 

ший. Шчо учинили? Почали са бити панови; котрий звитьажить, жеби 
буу царьйом. Ішли валали йидньі на другі, хто вид кого шчо видобйи. 
Ішоу йиден худобний йаґир поззаду, ішчй й голоден: ґаздови з вилами, 
панови с пушками, шчо худобньі — нішо, шчо богагьі — иа кбньох. 
Ішлй с свойіма слугами, жебй йім і слузн помагали вндбивати. Тот йа
ґир поззаду голоден. Смирть пробовала, ци йи дахто такйй, шчоби са 
йуй поклониу. Крем смерти ни можи нйхто умерти. Она иа шанцу сн- 
дьіла у жунських, білих кабатах. Ни поклошіу йуй са нйхто, лем голо
ден йаґир. Она повіла йаґрови і дала му нуш : Йак ирййдеш иа войну, 
де са будуть бити, йак увйдиш много народа, та лем вйнми нуш, а укаш, 
Вун так зробйу. Вйньау нуш і указау ; кулько народа відьіу, ушйток 
народ иа зёмльу унау. Ун прийшоу і но’бзйрау, чому льуди лежать, 
а льуди уже й покріпли, так йіх смерть постинала. Іде дале номіжи 
народ. Вун іде, а наруд лижйть. Приходну на йидиу гору, та бо й живі 
польігали; али тотй такой польігали, шчо йіх ии больіло. Почали му са 
кланьати і у ноги цьіловати: Ви нас царь, лем нам подаруйти жйтьа!

Вун повідать: Йа худобини чоловік, йа ни годин царьйоватп, бо йа 
ішчй й голоден !

ІІриступйу д ньому йиден богатиі пан: Ушйткой, шчо йи, пиридай 
на мени, та йа буду царьйом. За тото, шчо ти мииьі пиридаш, на каж- 
дум третьум валальі дам ти маййгок; дам ти по сто короу на каждум 
валальі; можиш са у молоцьі купати за мойі гроші і будеш ушйткого 
доста мати; дам ти доми побудовати, повіу му тот пан богатий; возмй 
собі йнаша, жеби ти служйу.

Ун худобний йаґир буу, та ножалувау свого брата, шче гурши ху- 
добного, шчоби тот за йнаша буу. У велйкум роскошу миого рокуу жйлп 
обайй з братом. У много рокуу по йидвум полудинку пушлй на польо- 
вачку обайй с пушками. Прийшло йидному па прохут сідати, на земльу, 
котрйй буу старший брат. Приступйла д ньому смерть у білих кабатах, 
шчо старший брат відьіу, а молотший ньіт. І повідать смерть старшому: 
Льітир — такой прузвиско уни мали — верни са дому і зроп собі вй- 
слонь, шчо на иьуй будеш умирати, бо уже доуше ни будиш жити!

Старший брат, Льітир, повіу йуй, смерти: Йакйй йа мау нуш коло 
себи! Кидь го иа тьа вййму, та ти вараз буде конець.

Не учйиить твуй нуж мииьі нич ! Зарас Льітра у рёбра укололо, 
ни біровау руку іспустйти до жёбиьі за ножом. Увідьіу Льітир, почау 
смерть просити: Смерти страшна і зубата! Даруй жйтьа, бо у мадьар-



ськум крайу, шчо доброй, ушйткой мой. Возму тьа за жопу; на каждум 
третьум валальі будемо са у солоткум молоцьі купати..

Льітир! ви такі мине вірньі просйли. Адам і його потомки і ца- 
рьйови і біскопи! То йім ии помогло, каждий мусить умерти, ід кому йа 
прййду. А де не йи смерти, хотьби ножбм на фалатки порізау, або колом 
забйу, або фейеоу порубау — де не йи смерти, та ни умре; а де прйй- 
Ди смерть, хоть би го лем поїшсарбм ударну, уиади і ^мре. Льітир ! ни 
буду ти вёце ирйкаски прнказоватн; кидь ви йдеш на смерть са убрати, 
кидь иьа ни слухаш, упать ту сбрет путе і умри! Ту ти йи брат, ньай 
Дасть до вароша знати!

Зап. в серпни, 1896 , від М ихайла  Пустая в Збую, Зсм плин- 
ськог столиці.

Паралєлї: Пор. брошурку для народа: Рицарь и смерть. Коломия. 
Зт. печатнѣ Михаила Бѣлоуса, 1894. (Друге видане). — Записки Наук. 
Тов. ім. Шевченка. Т. X V I: Лєґенди з Хітарськохо збірника. Ст. 1.4— 18 : 
Сказанїє о єдном’ рьхцерї славном’, который надѣяв ся на сілу свою 
и пробалопал’ щастія свсєго воевати из каждом’, а на останок’ из’ 
смертїю. Тамже надрукована була і сеся лєґенда на ст. 18— 20. — 
В рукоиисї маю текст сеї лєґенди записаний в Коцурі, Бач-Бодрог- 
ської столиці', в Угорщині'.

47. Про Мадея.
Упау тьіснйй гід так, шчо кобе.х киндирйцьі шісьиацьать срібер- 

ш іх .'Т а  узьалйсьа льуде дванацьать вбзіу, та йдут пуд другого царьйа 
на киндирйцьу. За два місьацьі купйли киндирйцьі. А межи нйми буу 
йиден такйй чоловік, шчо нн було у його жонй. дьітйй; та колй йшоу 
на киндирйцьу, та ни знау, ож жона му зайшла дьітйною. Вернули сьа 
вітті у вісьім місьацп І8 зерном. Ідут путьбм, та зайшла іх ніч. А тот 
чоловік іскаайу ґб.іесо, а його другі льуде лишйли. Позйрат у ночй, 
а уиб вода велйка вайшла, ии знайи йак утти вййти. Ирййде д ньому 
дийавіл. Кажи: Чоловіче, йа тпбе вйцьцьі вийму, продай ми тото, шчо 
за нього тш внаиш дома.

Гадат собі чоловік: Йа зиау за ушйтко. — І папйше дийавіл 
коядрат і запрьйаче у лнтку. І тогдй чоловіка витті вйвѳде на путь. І ни 
годен тотй цьімборй догбнйти. Тотй його цьімборй прийшлй ііереже 
тйжиьом домі. А його жона зьвхдать: Де мій чоловік онстау? Тай у мени 
дау Вб хлопчйшче.



Тай рас прййде йійі їазда домі, видит у хйжи колйску; тай за 
ньу овііі пи знау. Журит сьа дуже, бо за тото овій ни знау, тай тото 
продау дийаволу. Хлопчйшче росте; минуло шісьть гбдіу і знай велико 
письма. Кажи в ітдьу : Ньаньу ! шчо ви сьа так журите ?

Ни кажи отець нич; а дале повіу: Йа тибе, сйне, продау дийаволу, 
бо йа ви знау, ош ти сьа народиш.

А хлопчйшче піде до попа, кажи: Пане, пишіть ми-йиннб письмо, 
бо йа іду до пекла, бо мине ньаньо продау, та іду, тотб письмо мушу 
дістати.

Мати і отець реве. Кажи: Ни йди, сйне!
Ни буду ітй, та пропаду! І  узьау сьа хлончйшче, пішбу. Іде пу-

тьбм, зайде у йинну дуброву, а там у йинніу хйжи розбійник, шчо убиу 
сто і дві голови. І того розбійника нн йи дома, лише його жона. Кажи 
хлопчище: ІІусьтьігь мине иа ніч.

Кажи жона: Найбпсь туй спау, у мени такйй чоловік, шчо накой 
прййде до хищ, так тибе учуй і тибе убйй.

І  прййде тот розбійник, каж и: Де ти ідеш ?
Іду до пекла, бо мине ньаньо продау, та іду за тим письмом.
Кажи розбійник: Ідй, та увйдиш, йака там буде міньі мука, шчо 

йа убйу сто і дві голови; бо кидь міньі ти ни новіш, та йак сьа витті
вернеш, та тогдй і тобі голову івдбйму, бо ти другим путьбм іс пекла
пп підеш, лише мусиш сьудй прийтй.

Узьау сьа хлопчйшче і пішоу. ІІрййде до пекла. Зьвідуи го дина-
в іл : А шчо ти сьудй прийшбу ?

Йа прийшбу по тот Кондрат, шчо мине ньаньо продау, та обесте 
ми далй.

Кажи старший: Того на-сьвітьі ни йи ; тотб буу хрбмий, та того 
грім убиу, уже йи іс чотйрп годи. Та ідй собі, хлопче, гет вйтцьі, туй 
ни маиш ньійаку роботу.

А хлопчйшче пбчау сьаченоу водбу брйскатп, а вода пала іх пе
чй.. Онй ішчй нп даут. ІІбчане ішіеннцьі метати на вьі, шчо сьа дйуйать
раз на ньіу сейнбчнойи сложит.

Кажи старший: Дайте му кбпдрат.
Онй кажут : Його туйки нп йи.
Айбо старший засвйшче у перст; тай хрбмнй буу у дванацьатіу 

вармедп, тай прийшбу, йак старйи засвистау. І старший каж и: Дай 
сьому хлончиїнчеву письмо! — Айбо він нн дай. — А старший дийавіл 
так го удариу, хромого, шчо му вйпали з рота два зуби. Тай тогдй 
вийме із лйтки кбпдрат і пбдасьть хлопчйшчови. І. кажи старший: Типбр 
собі ідй вйтцьі гет.



Хлончйшче кажи: Ни йду.
Кажи дийавід: Та чому ?
Веди ньа иа тото місьто, де буде тот лежати, шчо убиу сто і дві 

голови! — Привели хлончйшча, позйрат, а тот розбійник буде лежати 
У постели у вогньаііьіу. І тото увідьіу хлопчйшче і пішоу домі. Прийде 
До того розбійника на ніч. Кажи розбійник: Но, кажи, шчо йа буду там 
чинйти ?

На тебе там посьтьіль огньана.
Кажи розбійник: Типерь мине сповідай і дай ми покуту, бо кидь 

моньі но даш, так типерь голову і тобі ітш зіау. f
Кажи хлопчйшче: Берй собі геньтрт біґарь йаблінковий! — Узьау 

розбійник тот біґарь і іде іс хлопчйшчом. Вийшли па йииио поле. Кажи 
хлоичйшчо: Туй сесь кіл забивай! — А на тім поли була йинна 
кирнйцьа. І  каже хлопчйшче : Зати носй іс сені кирийцьі воду і поли
вай сесь біґарь, заки не уродит йаблика! — Розбійник послухау і по- 
Чау воду носйти, а хлопчйшче пішоу домі. Нрййде домі, мати сьа йому’ 
Дуже радуй. І  піп йак тото учуу, ош хлопчйшче приньіе іс пекла Конд
рат, зажене до Рйму тоту иовииу. А Рймський зажене письмо, обй тот 
хлопчйшче прийшоу до нього, обй Рймський відьіу, шчо тото за такйй 
розумак. Хлопчйшче іде до Рйму. Перебуу у Рймі сьім годіу і тогдй 
уженйу сьа, узьау уд Рймського доиьку. І йак сьа уженйу, догадау сьа 
за того розбійника. Росказау кочішови: Уирігай копьі. І  пішлй із дому. 
Ідут два нни. Чуй кочіш, шчо пахнут йаблика ішчй із далеки. ІІрййде 
тот пан иа тото поле, де розбійника лишку, позйрат, йабліика ізродила 
Дуже йаблика. А иут тоу йабліпкоу стойт йидеи иорохиавий пень. 
Прййдѳ тот ній і кажи, „уставай"! тому пиеви. І  устане. Кажи: Берй 
за сиее дерево і трьйасй. ІІотрьйасе раз, і упало половйиа йаблок. їїо - 
трьйасё, упали усьі, лише опсталн дві. Тото була мати тай отець. По- 
трьйасе третий раз і упали тотй дві. І кажи тот п іп : Отпушчаут ти сьа 
гріхй і йа ти отнушчау.

І тот розбійник росйиау сьа на попіл. І тот пін пішоу назад до  
Рйму і  там собі жиу.

Зап. в цьвітни, 1890, від М ихайла  ІІодя, в Куш нгщ и , Мара- 
мороськог столиці.

П аралєлї: Казки И гнатія зъ Никловичь. Ч . II . О Мадѳю. Там ж е: 
Друга половина казки назначеної Ч . I I I .  — Драгоманов., Малор. народ, 
пред. и разек. Ст. 1 3 1 —132. Разбойникъ. — Кулїш, Записки о Ю ж
ной Руси, І. Ст. 309—311. — Афанасьева, Народи, рус. легенды, 478 
(білоруський вариянт). — Драгоманов, Малор, нар. пред. я разек. Ст. 
4 0 6 —410. - До першої части казки див.: Ciszewski, K rakowiacy.



Т. І. Ч . 43— 4 4 : О Tw ardow skim . — Также Ч . 60— 62: О zbójcy 
M adeju. — Садовниковъ, Сказ, и пред. Самарскаго края. Ч . 99. — 
Ul. Jahn , V olks-M archen aus P om m ern  u. R agen . T. 1. 4 .  61. — 
E. Meier, D eutsche Volks-M archen a. Schw aben. Ст. 57. -  P . Dob- 
Sinsky, P rostonar. slovenske povesti. Кн. II . Ст. 12—26 : M ataj. — 
K olberg, Lud. Krakowskie. IV. От. 121— 124. — W isła, Podan ia  o M a
deju. (Студия I. Карловича). Т. И. Ст. 804 -8 1 4 . Т. I I I . Ст. 
102 — 134, 300—304, 602—604. 881— 885. — W ójcicki, K lechdy, staroL  
podania  i powieści ludowe. II. 1 0 5 - 1  6 . — Відбуваня покути через 
садженя головень і нлеканя їх  — мотив дуже давний. П ор.: Др. Ів. 
Франко, АпокріФи старозавітні. Ст. 88 і 90. [Памятники українсько- 
руської мови і літератури. Т. І. 1896].
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1. Про Якима псотника.
Служйу йидён Йакйм у попа. Наньау сьа вон іт коньім у попа. 

Айбо ііо іг  чьудуйи сьа, шчо коньі у нього так пбсхлй, йак тот найау 
сьа слуга — і іде позирати на поли кратцьі, шчо вбн чйиить, шчо они 
такі сухі. Наттьах сьа поп на поли і кратцьі у тёрньа зальіз, обй ии 
увідьіу слуга. I позйрать, шчо тот Йакйм буде чинити. Айбо тот ни 
внайи, шчо поп го вартуйи. Бон почьау дути у пишчьалку, Йакйм, і коньі 
почьалй грати, йак вбн почьау дути і поп у тёрньу іграть. Оббдрау сьа 
поп у тёрньу граучй, такйй цу'раввй! Прийшоу домо, кажи поиадй: Но, 
ни зиайиш, ти паны, шчо наші коньі сухі: бо Йакйм дуйи у пишчьалку, 
а коньі грауть, та ньіколи йім пасти. Но вйдиш і йа грау, та оббдрау- 
йпм сьа у тёриьу йакой!

Кажи паньійа: Ци чортй тибё ободрали пани ?
Но, ти ни віриш паньійи, ож наш Йакйм зпайп так у пишчьалку 

дути, шчо кибй наш Иакйм дуу у дома, тай й йака ти стара, паньійи, 
тай ти би грала.

Но, йди, йа бих ти грала. Та мины кибйх банда з вариіиа була, 
та ни гралабих, па уже стара.

Но, йак прийди Йакйм домо, йа застаульу го дути. І паньійа шчо
учинила? Стала, ульізла на ііод і сьіла собі у гордбу ; а ґаздйньа хльіп
инкла. Прийшоу Йакйм домо с коиьми у вичёрі: Ану Иакйми, дуй у ту 
пишчьалку.

Пани, ии пп у мени пишчьалкп.
Но, нп тайі, бо йа знау, шчо йи.
Йакйм у нишчьатку ймиу дути і їаздйньа вёрла хльіп спрпд зимльі

і імйла з лопатоу іграти. І попадьа на подьі f  гордові імйла грати. 
І  так грала у гордові, шчо упала на зёмльу граучи і вабила сьа. 1 нон 
тодй імйу Йакйма і убиу і прбгнау го гет. Вбн пбшоу ут попа і стау 
собі пуд вёрбу у жйтьі: Верба скрйиить, а вбн держіть вербу. Іде 
соуґабирбу з вотарушом на возьі. Шчо ти держйш готу вербу?



Ой держу вербу, обй у жйго ни упала.
Ци ти коаьі знайиш ковати.
Зиау.
Но, ідй коньі укуй.
Ни годин йим лишйти вербу.
І соуіабироу пбшоу з нотарушом вербу держати: Но, йди куй 

коньі. — Вбн лйшиу соуіабирова. Вітер подуйи, верба заскринйть, соу- 
х'абироу каж и: Дёржме вербу, бо упаде у жйто. Пбшоу вбн за серцамоу; 
онй його чекауть і ни йи його. Ну, кажи, соуґабироу до того : Ідьім 
гет, бо того ни й и ! Лйшили вербу, верба ви паде. Но, дурны ми, шчо 
дёржиме вербу! Найшлй онй го на путе, а вбн сидйть коло баби на 
путй: Шчо ти ту сидйш ? Та ми тибё чикайиме дауно! Но, пани, моучте; 
аддика найшбуйим камак з медом, та ии годинним понести. Пани соуґа- 
бироу! заткайте нёрстом, патока-обй ни утикла. — А вбя закрйу плах- 
тоу бабу, та пан ни відьіу, шчо то. — Соуіабироу почьау тримати, 
а вби утьік. Кажи соуіабироу нотарушовп: Саджайме на воз тот камак 
із медом. — А баба зо страху тай ни кйвала сьа. — І пан роскрйу 
той камак, глйпни, а то баба така стара, шчо мохом поросла. Соуіабироу 
зганьбйу сьа, йак увідьіу, шчо баба, твердо ; і кажи б аб і: Б аб о! моуч, 
ни кажй ньікому, дам ти такйй міх гроший, йак самась! — Дау бабі 
гроші і пбшоу собі гет. Но тот Йакйм найшоу свадьбу, шчо ведуть мо- 
лодьат уже, шчо сьа повінчьали. Кажи тбу свадьбі: Ей, ппаньісти, та- 
кісти дуриьі! Ни вйдите, шчо бнди у бёризьі марга поздихала, ай спі- 
вайите.

Онй тогдй бігай у берега, а молоду лйшили коло нього. Тодй кажи 
вби молодоу, йак ті побігли позирати, ци прауда, шчо вбн кажи: Ой ии 
внайиш ти, за кого йдеш. Ото, кажи, пйангіцьа, такйй бптаиґа, та ии 
йди ти.

Айно шчо буду чинйти, йак йим сьа повінчьала з ним ?
На ти платьа з мёни на сёби, та йди у світ, куда тьа бчи несуть, 

до чорта. Ну, дай типерь свойй платьа на мёни, йа буду за шододйцьу, 
та йа з ним порахуу.

Но, молодйцьа послухала, дала с сёби платьа на Иакйма і тот 
оистау сьа за молодйцьу, а молодйцьа пошла.

Прийшлії отй с T Ó fii горй, та каж уть: Пси би му матьір йибали. Ото 
камінь, ни марга, а ми сьа задарь уходили! — Айбо ото ни вйдьать, 
шчо молодйцьі ии йи, бо вон сьа убрау у одёжу молодичнну, та нн 
спознауть,

Привели молодйцьу там до молодого, йак то закон руський, і мо- 
лодьага уклали за стбл гостити сьа. Тай стати отй, шчо прийшлії з мо
лодоу, госьтьать сьа. Айбо на молоду котрйй прййди пугарь палинки,



кождий упйи; а они ни спознауть, ош то ни молода, а тот Йакйм, шчо 
йіх шчалувау, а тот би спиу хмару !

Поклали нїсти на стол молодьатім; молодйцьа так йісьть, гей би 
на огень шитау, нич ни ганьбить сьа. ІІозйрать молодого мати, йак тота 
йісьть: Г е , каж и, йак тота йісьть, ни ганьбить сьа нич; то чй- 
тава буде.

Но, йак дауно було по звйчайови руському, йак уіке пйли, йіли, 
тодй пошлй іграти молодьата. Йак іграли, уже хотьать ітй спати моло
дьата, бо дауно такйй звйчай буу у Руснакбу: йак улсе молодьата, та 
ішли на пот спати обойи. I  там молодйй просить дашчо у молодйцьі; 
она йому ни хочи давати, бо она вбн; а вбн ни знайи, шчо то ни моло- 
дйцьа. Кажи она йому: Дан ми поїси типерь, бо йшла бих сьцьати.

Та де будеш йти сьцьати?
Ге одде йоду до сьіїшй, та вйшчьу сьа. Кажи: Дай гасьньак, та 

йа буду держати і у сы'ньох сьцьати, та ти будеш чьутп; йа нйґде ни 
лишу тибе! — Зльізла молодйцьа долы', а там баран ночьувау у сьі- 
ньох і анталак стойау там іс квасннноу ноуний. Роскотйу тот шпунт до 
анталаґу, а то імйло сьцьати у сьіньох. І  зауйазала баранови гашьник 
на йайцьа а сама утьікла. Молодйй чекать доуго, бо гадать, шчо моло- 
дйцьа шчить і кажи и іу : ІІой гет, утколй шчиш! А то анталак. Но 
йому уже з’уновало чекати; клйчи горі йі і утьагни горі за гашьньаком; 
утьагнн вбн барана на нбд, а молодйцьі нн йи. Імйу вбн барана за йайцьа: 
Йой, кажи, мамо, та у мойіу молодойіу йайцьа суть! загейкать утти. Кажи: 
Ци буди у вас, мамо, йайцьа колй ви сьа уддавали ?

Уйди мама с світлом: Шчо ти, еїши, говорйш ?
Та, мамо, у мойіу молодйцьі йайцьа.
Засвітйла му мати: Сїши, та то ни молодйцьа, а баран !
Йо, п о ! Но, кажи, а сисе то нишчасьтьа !
Тодй увідьіли, ош то Йакйм буу, иіі молодйцьа, а молодйцьа пошла, 

йак онй. за маргоу ходили. Тодй забрали сьа шісьть леґіиьі догаиьати. 
Догаиьауть уже на другий день і тот надбіг Йакйм, а мельник куйй 
камінь.

Но, кажи, мельнику, утыкай, бо чортй біасуть за твойоу душеу, 
шчось велйкі мірки брау.

Мельник сьа схопиу, тьікай, тьікай! пйла води. Онй за ним. А 
Йакйм опстау сьа за мельника. Мельник сьа нообзирау, а онй уже блись 
суть. Йак увідьіу, шчо хотьать го уже догоните, скочпу у воду, та 
утопйу сьа, А онй кажуть: Но, уже нас больше нн буде чалувати, бо 
уже сьа утонйу Йакіш.

Зайшла тих шісьтьох леґінь! нбч на том другом енльі: Ну, де бу- 
деме ночьувати? Т а йдьім у млин на нбч. ІІршіросйли на нбч у мёль-



иика, айбо они ии спознауть, ош то Йакйм. Мельник кажи: Йа вас 
прййму на нбч, льуде чесьньі, кидь бисьте красно у пьа спали.

I  они польагали спати сйрит зймлы у млины. І  мельник шчо учи
нити сміха з нйми ? Зварйу горнёдь чйру і нальльау коло них; шестому 
забйу батальіу у гузйцьу. У стани йиден у ночй, пробудить сьа: Пой, 
кажи, брати, йа сьа усрау.

I  кождиі так казау : I йа сьа усрау! йиден другому. ІИёстий поца- 
пить сибё: Пой, кажи, брати, та мины й костка з гузйдьі ускочила!
Тьікайме! І утьіклй на инйшньі нни.

Записано в мартг, 1.896, від М ихайла  Фотула, в Стройнї, Ве- 
регської ст олиці.

2. Дурна баба.
Дауио Татари ходили. Закопали булй йинному чоловіку бисаги 

з грошми у гной. Тот чоловік пошоу гнбй утконувати дале і найшоу 
там бисаги з грошми. Заньіс до хйжі, а баба аужп стара иозйрать на
нього, тай каж и: А шчо тото шйнику там нисёш ?

Ой, байко, тото збожа.
ІІбшоу, завісиу бисаги у комору, а сам ибшоу у поли робити. Раз 

увизуть горшчьарі горшки у сило. Баба сьа утьагла иа улидьу і зьвідать 
сьа уд горшчьарбу, за шчо горшки, дауть: Ой, банко, ми хоть за йа- 
койи збожа даме горнёдь.

А баба на ото кажи: Тать мой син дауно у коморі завісиу, татам
вас чекать. Кобй ви миньі за ото горньатко дали !

Ану, банко, де, йакойи ото збожа?
Поведе баба у комору і укаже горшчьарёви бисаги з грошми: Ге

отото збожа.
А горшчьарь: Ой, байко, ми вам за сисе збожа усьі горшки даме.
Баба сьа врадувала, ож і син пі иохвалйть. Горшчьарь поіюзирйу, 

ош то гроші, зьау бисаги на плечі, та ноньіс. Бабі горшки склали серед 
улицьі. Баба ни знайи, шчо з горшки дьійатп. Коло баби, колько дьіти 
йи у силы', усьі коло баби. ІІозирауть, шчо баба буде з горшки дьійати. 
Айбо там йи городйна і другим боком, городйиа, путьа. Баба дьіти за
ставила, обй горшки вішали иа кульа здоуні йиинїш боком і другим. 
Айбо уже нйґде вішати горшки. Баба узьала біґарь, та т кождому ко- 
лови прййде, та усе колом ударйть. Показйла усьі горшки, лем черепйа 
сьа оистало. Йде баба утти дужи весела домб, тай кажи кождому: Нич



йим ни рада, лем тото, шчом собі дьаку споунйла. Льуде ни будуть бі- 
довати з горшки, а мой сии з збожом !

Прийде син іс польа, позирать, шчо только черёпйа на улици. 
Айбо й баба убігла спёред нього, та каж и: Но, нибожи, йа ннесь збожа 
стерьйала тото, шчось буу наладйу у коморі: йа дала за горшки, горш- 
ким ни знала де дьіти, та показйлам.

Айбо годуйи йі.йі сии вилйкого вепрьйа на еолонйну. Йак зарізау 
вепрьйа, а бйба на печй сидйть. Они йак розббрау годбуника, та соло- 
нйну склау у сало. А баба дужи позирать. Кажи баба: А шчо ти шй- 
нику там зашйваш?

Ой, банко, сисё йа д весьньі ладжьу.
А баба думала, шчо то йакйсь чоловік такйй прййде. I  син поньіс 

на иод у дим сало, а сам пбшоу у поли.
Рас прййде йидён коудош до баби, а баба сьа зьвідать: Ци ни ти

иибожи весна?
А тот задворйу: Ой йа бапко.
Он та син тобі дауно наладйу на поду, уже сьа закурйло. Кобй ти 

такйй добрий буу, обй ти уйшоу па пот, та обйсь собі зиьау із байт.
Уйшоу коудош иа под, увідьіу, шчо то солонйна, узьау на плечі, 

та пушоу. Баба шчи здороульа нолросйла, ош такйй добрий буу, та 
узьау. Прййде снн іс польа, кажи баб а : Но, шйнеку, ннесь була весна.

Догадау сьа син, шшозирайи на под, айно сала на йи. Кудй иу- 
шоу? зьвідать сьа баби.

Баба махиё рукоу: Ге оттудй.
Біжйть тот чоловік дагапьати, іійбо й баба чѳнак у руки, тай баба

догаиьать. Айбо баба оистала ззаду на толоцьі. Там на толоцьі росте
вилйкий осетнйк. I баба увідьіла на ййнньім осетинку — там марта хо
дить, череда — увідьіла гам балеґу на осетинку і клйче собі на сйна, 
шчобй сьа вирнуу. Снн думайи, шчо сало найшла там баба. Прййде син: 
Та шчо треба ?

Йоіі нибожи! Йак, кажи, туй корова ульізла горі снпшкбм, та туй 
балеґу лишила ? — Баба думала, шчо корова лы'зла горі осетником. — 
Прийшла домо баба і сип й ій і! Кажи син іт свойіу жоиьі: Забйу бабу 
на смерть.

Жона му каж и: Дан покой, пн гльадай собі біду.
Но, та пи биу й ій і: Іду у сьвіт ; кидь найду таку дурну ги 

баба, та ни забйу, аж ни найду таку дурну, тодй чим нрййду, таки 
йі забйу.

Ходить nó-сьвіту усьадп і у ііиішу пйатницьѵ прййде до шшнойі 
жйтки, а жйтка пичё халн на суботу. Тот чоловік поклопйу с ь а : Дай 
Божи здороульа.



Жйтка кажи: Дай Божи й вам здороульа.
Сьідайти чоловічи. А утки ви ?
Ой йа, байко, з усього сьвіта.
А жйтка каж и: Іс того сьвіта ?
Тот задворйу: Іс того.
А шчо наш Чмільо там робить?
А шчо би робйу? Е, загнау мине, обйсти му загнали йакі ґрей- 

царі на тот сьвіт, тай йакойи платьа, бо обдер сьа, кажи, йак пушоу 
з дому.

Жйтка, де була йака дутка, платьа, хльіба, ушйтко спакувала 
Чмільови на тот сьвіт. І тот чоловік ионьіс.

Кажи жйтка: Йак му буде хибйти опйать йакі ґрейцарі, пай за
жене, йа му опйать зажену.

Рас син прййде іс польа на кош і: Мошку, повім ти новииу. Еге, 
наш Чмільо загаиьау чоловіка с того сьвіта на гроші. Можи й у теби, 
йакі ґрейцарі суть, тай от би буу дау Чмільови на той сьвіт!

Айбо жит сердйтий скочить іс коньа і каж и: Та кудй пбшбу, ци 
даунб пушоу тот чоловік?

Жйтка- каж и: Нидауно.
Сьіу жид назад' на коньа і доганьать того чоловіка. Увідьіу тот 

чоловік, шчо його доганьать жид — а там була йинна верба крйва по
над овёс -  і тот чоловік вер бисаги пут тоту вербу, та прйпер вербу 
плечом. Жит гірййде иь ньому і зьвідать с я : Ци ии відьіуйись йакбго 
сьудй чоловіка?

Ой відьіу, айбо ти го ни найдиш : ай пой сьудй, держ вербу, обй
у овёс ни упала, а йа с коньбм -дбраз його догбньу.

Так жид і учипйу. І  зльіз іс коньа, пошбу ід вербі, путиёр вербу 
плечом, обй вёрба у овёс пи упала, а тот чоловік кажи жйдови: Знайиш 
кидь упади верба у овёс, йак прййду, та забйу тьа на — смерть.

А жид каж и: Відау ии йи трафна ?
Чоловік сьіу на коньа і ии вирнуу сьа; а жид вирбу держить.

А вирба була порохиава, та усе скрипить. А жит иозйрать горі вирббу 
на нёбо; хмари йдуть, а жйдови сЬа вйдить, шчо вирба хильать, а жит 
тодй шче май сьа путправить, та пудбпре вербу, обй ни упала у овёс. 
Иак жит там буу до вёчира, уже сбици зайшло і тодй ускочить уд вирбі 
і каж и: Угу, надй! А вирба стойіть. А жит кажи тодй сам іт собі: Еге,
маму би буу ни ізвіу, аж мине ав іу !

А тот чоловік із бисагамп, іс коньбм прийшоу домо і кажи собі
жоиьі: Ой найшоу йа шчи май дурну, йак мама. Най жийй, доки йіу
Бох судцу.



Зап. в мартг, 1896, від Н иколи  Проця, в , Дусинг, Всрсгоъког 
столицу.

Паралелі': M oszyńska, Bajki, И. 28. Про дурних людий на сьві- 
тї. — ІІІейковскій, Вытъ ІІодолянт., II , 68— 72. — Чубинськин, II , 
Н. 9, ст. 504 -  505. — Рудченко, II, Н. 50. — Грннченко, Этногр. 
матеріали, І, Н. 171, ст. 203— 2 05 ; II, II. 190. ст. 278—282. — 
Ж ите і Слово, I I I ,  Б . 7, Ст. 67— 6 9 : На дурнях сьвіт стоіть. — Ч у- 
бинський, II, Ст. 571—573 (друга половина). Ст. 577—578. — Grimm, 
Kinder- und  H ausm archen , Т. I. Ст. 271— 277: Der Frieder und  das 
C atherlieschen. Т. I I I . Ст. 99— 100. Тамже. Т. II. Ст. 80—8 4 : Die 
klugen Leute. —  Аѳанасъевъ, Народныя русскія сказки. Т. I I I . Ст. 
349— 352 : Вороватой мужикт>. Т. IV. Ст. 502. ■— Худяков-ь, Велико- 
русскія сказки, Т. II. Ч. 76. — Черниговск. Губерн. Вѣдомости. 
1853 р. Ч . 24 : Поваръ съ того свѣта. — W enzig, W estslavisclier 
M iirchenschatz. Ст. 41—43. — Ciszewski, Krakowiacy. Т. І. 4 .  155— 156 : 
O babie, co dała dziadowi strach a  z kom ory, nie wiedząc, że to były 
pieniądze Тамже. 4 .  225— 226. — Kulda, Moravske naród, pohadky 
a povesti. Т. II, 161. — Kolberg, Lud. Т. XIV. 276, — Slam a, Slez. 
poh. 4 .  21. — Pav. DobSinsky, P rostonarodnie  slovenskć povesti. Кн. II. 
Ст. 59— 61 : O hlupej йепе. -  Kolberg. Lud. Krakowskie. IV. Ст. 
2 2 0 -2 2 2 . — X. Sadok Barącz, B ajki; Fraszki. . na Rusi. Ст. 71— 75 : 
Głupcy. — Манжура Сказки. Ст. 82—8 3 : Якъ мужыкъ пана дурывъ.

3. Дурний піп 1 його наймит. А.
Буу пбп. Та прийшбу до нього слуга. Кажи: Ци ни наііау би ти 

сьа Івани?
Чому ньіт, кажи, пани.
Но, та токмім сьа Івани.
Т а будем е пани.
Та так сьа токмім: Котрий на котрого сьа россердить, тот тому 

буде горі хрептбм реміиь драти.
Тодй другий ден ь: Та йдеш, Івани, жердьа рубати.
Іду пани.
Та там будиш рубані, де Петрушка стани! — А отб Петрушка 

п ес ; так миьа му було.
Доори пани.
Дау поп йому йиден хльіп цьілйй і дарап солонйни: та обйсь тим 

ситий і ти буу і Петрушка, тай на вечьур обйсь тотб цьілбйи припы'с 
ушйтко.

Йак рубау жердьа, рубау, на пблуини иаклау огбвь. Тодй уиьау 
іс хльіба мньакушку, а тотб склау назат, та тотб назад цьілбйи. Тай



солонину так обрізну, та ісклау назат, тай ото назад цьілойи. Тодй 
і ІІетруеьцьі давау і сам йіу. У вичері іде вон домо, а нон с пнрид 
нього іс коноульоу, із водоу: На, Івани, кажи, пий воду.

Бодай ви здорові, пани.
Ай, кажи, хлопи, тото ни добри.
Шчи сьа й сердите пани?
Ой ньіт Івани. Ну, ти будеш заутра вести тото жердьа Івани.
Та буду, кажи, пани.
Та обйсь туди йшоу Івани, куди Петрушка буде йти...
Тодй вбн упрьйаг воли другий день, та пбшоу на жердьа; а пбп 

замок тодй двбр. Прийшоу вон домо, та гойкать, обй му утворйли. Ни 
утворьйау му нитко ; а вбн тодй пиримитау жердьа, дале й вбз розобрау,
та пиримитау, тодй й воли порубау, та пиримитау у двбр. Прийшоу до
хйжі: Кудйеь, кажи, прийшоу Івани ?

Тудй, кудй й Петрушка пани.
Та воли де Івани?
Т а порубауим, кажи, пани.
Біда би тибе найшла Івани.
Ци сьа, кажи, сердите пани ?
Ну, та заутра будеш гнбй возити Івани; та тим будеш сїшати, де 

Петрушка стани. — А Петрушка стала над водоу, та забивала сьа 
у воду. А вбн там гнбй ссйнау у воду. Пбшоу нон другий день пози
рати, а оно гнбй у иодьі: Нишчьаеьтьа бн тибе побило Івани!

Чей сьа, кажи, сердите, пани?
Ай ньіт, айбо шкода Івани. — Та тодй паньійа с паном радьать

сьа: Йдьіме гет утси, бо Іван удере нам горі хреитом ремінь! — Устали, 
та йшли иа други сило до церкви. А слуга кажи: Та йа шчо буду 
робити пани?

Та, кажи, шчо будуть сусы'ди, тото й тн.
А сусьіди були Ньімцьі. Та, кажи, обгісь ІІетрушкоу іюлиуку за-

кришйу, а дитйну оичистн.
Тодй вбн уклпкау Петрушку, та зарізау, закришйу полиуку; 

а дьітйну упороу, учистпу, та повїсиу на клинок. А Ньімцьі хгіжу роз
питували; та вбн ульіз на фару і розмітувау. Нриходьать опй с церкви, 
а вбн половина даху удбйу.

Кажи: Шчо ти робиш Івани?
Шчо сусьіди, тото й йа, пани.
Нишчьаеьтьа, кажи, тибе побило би Івани.
Чей сьа сердите пани?
Ай иьіт, кажи, Івани. Тодй почьалй казати : Ізбирім книги у міх, 

його унравім на под, а сами нбдемб і фару запалимо. — Онй опстали



у хижі, а вбн пбшоу, та книги усипау з міха иа другойи місто, а сам 
валыз у міх. Они ізобрали сьа, узьау пан міх иа плечі, паньійа путса- 
дйла на нього, а фару заиалйли. Но, хоть типерь і згорить Ів а н ! 
кажи пан.

А вби покличе з м іха: Згорьйать ваші кнйги пани.
Та ци ти ту Івани ?
Ай, кажи, туй пани. Чей сьа сердите пани ?
Ай ньіт Івани. — Тогдй прийшлй над йиннбго бѳрига д водьі, 

уклали сьа па нбч, тай Івана уклали уд водії, паньійа у сирадйну, а пай 
іс крау. $  ночй Іван утсунуу паньіу ід водьі, а сам у сиридйиьі сьа 
опстау. А пан сьа схватиу заспаний, та трутну паньіу у вбду. А Іван 
тогдй сьа схватйть, тай каж и: Та шчбсьти чробйли пани ?

Та ци тото ти Івани ?
Ай йа пани.
Бог би, кажи, тибе иобйу Івани.
Чей сьа сердите пани '?
Де бих сьа, кажи, ни сердиу у чорта Івани!
Т а типерь йа вам буду драти реміиь горі хрептом, папи.

Зап. в мартї, 1896, від Івана Русина, в Д усинї, Пврвгської. 
столицу.

П аралелі: Драгоманов, Малор. народ, предан, и разск. Ст.
8 4 9 —352. — Попівський наймит. — Етнографічний Збірник. Т. І. О. 
ІІІимченко Ст. 17 — 18: Суворий пан. — Афанасьева, Народныя рус- 
скія сказки. Т. І. Ст. 4 1 0 -4 2 1 . Ч. 87— 89. Т. IV . Ст. 147— 156. — 
Як господарь хоче позбути ся ріжпими способами наймита, диви: Х у- 
дякопъ, Великорусскія сказки, Т. І. Ч . 27. Т. II. Ч. 71. Т. III. 
Ч . 95. — Grimm, Kinder- und H ausm archen. Т. II. Ст. 19—27: Der 
jungę R iese. Т. I I I . Ст. 153— 157. —  Mały-, Biblioteka zobavnóho 6teni, 
Ст. 177. — H ahn, G riecbische und albanesische Miirchen. 4 .  75. — 
Schott, W alachische M archen. Ст. 233—235. — ІІермскій Сборникъ. Т. II. 
Ст. 172. — W enzig, W estslavischer M archenschatz. Ст. 124— 127. — 
H altrich, Deutsche Volksm archen aus dem  Sachsenlande in Sieben- 
biirgen. 4  16. — Chełchowski, Pow ieści i opow. lud. z okolic P rz a 
snysza. Т. I. Ст. 4 4 —50.

4. Дурний піп і його наймит. Б.
Та буу йидён піп, та йайау собі слугу цигапйна. Була у нопа 

дьітйна. Іде пій рано до церькви і кажи слузьі: Слуго, йа йду до 
церькви, а дьітйна йак сьа упоганить, та обйсь вйчистиу.

Кажи слуга: Дббри, йа вйчишчу.



Піде піп до церькви і кип'шьа, а слуга дитину заріже і помййи 
і складе у кошарь і кладе на стіл і прикрййп ручником. Вййде піп 
іс церькви і, кажи: Слуго, а де дьітйна ?

Тать, пани, на стольі.
Кажи п іп : Тать бо ти дьітйну зарізау.
Тать бо ви, пани, казали, обйм йа красно вйчистиу.
Кажи піп: Йакусь ми, хлопе, шкоду учинйу! І піде піп до хйжі. 

Кажи кигиньа: Ідй, дай слузьі ісьти.
А слуга, йак дали ісьти, а овін піде у кагльу, та сьаде, та слу- 

хат, шчо будут говорйти. Кажи п а н : Кигйне! ізберіи книги у міх, та 
вйнисьім вон, та так го сьа ачей ізбудиме.

А слуга піде до хйжі, а онй вйнеслн кнйгн вон; і слуга кпйги 
вйтрьйасе, а сам зальізе у міх. А піп вййшоу іс кигйниу вон і удобйи 
двері і кажи т кигйни: Ідьім г е т ! А хйжу запалйли. І  узьме ніп слугу
на плечі і несе. Кажи кигйни — тай йалй брести у воду — кажи піп:
Но, болисьми сьа слугй ізнебули!

А слуга каж и: Болисьми сьа ізнебули.
Кажи п ан : Ци ти туй слуго ?
Та йа туй.
Но, хлопе, тай тн мины ни кажиш, ош ти туй !
Прййдут ід водьі, йали бреетй у воду, йала сьа слузьі мочйти

гузйцьа. Кажи: Пане нупнимай —• йак йау слуга пердьіти — май горі, 
бо самойи йивангелийи проговорйло ! — 1 тодй вййшоу слуга із міха.

Кажи п іп : Хлопе слуго! Якусь ми шкоду ізробйу! Та дале не 
йдеме, будемё туй спати.

Кажи слуга: Най буде.
Льаже слуга понад воду, кигйньа повильа слугй, а нап нопидьа 

кигйньі. А слуга учинйу сьа, ош спиг. Кажи гіін кигйни: Йак ти буду 
казати, обйсь трутила слугу у воду, ачей го сьа так ізиебудеме! А йак 
пан іс кигйниу уснуу, а слуга устане, та льаже иопильа попа, а кигй- 
ньу наладйт над воду. Кажи піп слузьі: Кигйни! тручай слугу у воду. 
А слуга заладит сьа, трутит кигйиьу.

Кажи п іп : Болисьми сьа го ізнебули.
А слуга каж и: Волисми сьа, пане, йійі ізнебули.
Кажи пан: Та,ть ци то ти слуго?
Тать йа п ан е!
Но, хлопе, та ти трутну кигйньу у воду.
Тать бо ви, пане, мииьі казали.
Устали рано, кажи піп: Но, хлоне слуго! Умйу йись ньа і дьітйни 

і хйжі і кигйньі, та хиба підеме на вандріуку.
Кажи слуга: Най буде.



Ідут путьом, вйдьат, а циганйя сидйт на пути. Кажи: ІІанови, а де 
ви йдете?

Кажи слуга: Ідеме на ваидріуку.
Кажи циганйн: Най йа йду з вами.
Кажи слуга: А ти пой, та буде нас трійй! —
Ідут дале, а жит сидйт у шанцу. Кажи жит: ГІаиови, де ви йдете? 

Кидь би мож зьвідати.
Кажи слуга : Ідемё на ваидріуку.
Кажи ж ид: Най йа іду з вами.
А слуга каж и: А ти пой. Уже ідут чотире. Прийшлії у йинну ду

брову і зайшла йіх ніч. Рахуут, де будут спати. А у дуброві йи йинна 
хйжа, а у тіу хйжи йи дьіука, а т тьіу дьіуцьі хбдьат вічарі. І прийшоу 
слуга просйти сьа на ніч. Кажи дьіука: На вас ии гойна прййати, бо 
туй у самойи піуночи Нойова потопа заходит.

Кажи слуга: Будеме спати, котрйй де.
Кажи дьіука: Най буде.
Зайщлй до хиш усьі чотире. Льаже піп на лавицьу, а слуга иа

стіл — та льіх слуга головоу ід вйзорови — а циганйн льіг у піч,
а жид увідьіу на грьйатцьі лйтчанпк, бо жит собі то думау, ож буде 
у ночй потопа, та він сьа пи утопит. А дьіука легла собі иа 
иосьтьіль.

ІІрййде у ночй вічарь иуд вйзір. Кажи: Ци ти спиш ?
Кажи слуга: Ой ии спйу, хлопе.
Кажи вічарь: Пак йак буде?
Кажи слуга: Тать буде так, шчо типерь йись ии годин до хйжи

зайтй, бо туй сут чотире льуде подорожньі.
Кажи вічарь: Ци ни годин йим йіх убйтп ?
І кажи слуга: Шчось приньіе, та тото дай сьудй. А дьіука тото 

ни чуйи нич.
Кажи вічарь: На нн приньіе нич, бо адде йинну курнцьу печену, 

тай йиден колач за сорок ґрайцаріу, тай два льітри вина.
Кажи слуга: Тать гійаба, буде нам і того.
Тай тогдй вічарь тото подау; а вічарь гадат собі, ош тото дьіука. 

Кажи слуга: Прийди у вйчір, та ми собі дьіло іспоуниме.
Кажи вічарь : Солотка ти мойа! Дай ротик, иай тьа поцьульуйу.
А слуга ісьцьагне ґатьі і наладйт гузйцьу, а вічарь йау крузь вйзір 

цьульувати. А слуга дуже завоньіу.
Кажи в ічарь: Йак ти пахнеш із ротика.
Кажи слуга: Ни чудуй, бо йілам часнок. Кажи слуга: Солоткий 

ти м ій! ану, пай йа тебе поіштау.



Наладит вічарь у вйзір омашйшче, а слуга нацабау тові'р, тай
тогдй вічаревп прйтне. І  вічарь собі лішоу.

Стане слуга, напій сьа вина, а дале укусит колача, а дале кури-
цьі. А піп учуй і каж и: Слуго, тош ти іси.

Кажи слуга: Адде кусау.
Дай і миньі.
А слуга подасьть йому і каж и: На й ти адде концик иікпицьі, та 

укусй раз.
А піп узьау, та жве. Кажи п іп : Слуго, сисе сиропи.
А слуга каж и: Вйдиш огеиь у нечй ? — А циганйн вйставйу 

зуби на-хижу. — І  піп верже, а циганйн йау мирчати. Кажи слуга по
нови : Но, зашчй!

ІІочау сьцьати; айбо жид учуу на гр а гцьі і йау казати: Положи 
Боже иа бйстру воду ! Упаде па ды'уку із лйтлаником. І йалй дуже го- 
ворйти.

Другий день устали іс слугом, ідуг. ІІіп іде уперед, а слуга ззаду.
І  слуга кусат помалу. Кажи п іп : І йа вер собі сночи тоту пікничку
у жеб. І  йау виймати ж жёба і кажи слузьі: Сим йись ньа пого- 
довау ?

І  слуга імит понови і вйдре іс хрепта ремінь.

За71. в цьвітни, 1896 , від М ихайла  Нодя, в Кугиници , Мара-
мороської столиці.

Паралелі: X. Sadok Barącz, Bajki, Fraszki, Podania , Przysłow ia 
i pieśni na R usi. Ст. 1 4 6 —148: Odwet.

5. Дяк БЛОДЇЙ і п іп  ворожбит. А.
Були тьісньі роки, ни родиу са хльіб, льуди ии сплачували поиум 

і дьакум йіх доуг. Радну са пуп дьака: ИІчо будемё робйтп? Не ма- 
йиме ш чого жйти! Дьак йому утповіу: Иа са нн журьйу, бо йа буду 
красти. А йа йак буду жйти, пуп ? А ви будете ворожйти.

Украу дьак корову, та удйуу йий до польа і прцуйазау там до 
гушчави. Прийшоу дому і иовіу ионови, де, на котрум місгьі стойігь 
корова. Пуп скоро устау, іде по валальі проходйти са. Там плачуть, 
шчо украли злодьійі корову.

Пи буйте са, повідать йім гіуп, йи у менп йинна кнїішка, шчо йа 
з непі повім вам нрауду. У гушчаві ваша корова, хотьать злодьійі зарі
зати йийі; бігайти скоро, найдете живу корову.



І нашли корову, привели дому. Шчоби за тото пуп жадау, шчо 
нам повіу прауду?

Ци найшлисьте корову ? Ци так повіу йа вам прауду ? Мины' за
платите дёсать золотувок. — Добрісь, дьачи, учинйу; купиме собі зерна, 
будеме жити і наші дьіти. І  скильтовали зерно.

ІІІчо будемё робити, дьачи?
Дьак повіу: Йа са ви журьну нич, буду красти, йак ви буде шчо

йісти.
Украу уд доброго ґазди два грубі воли і видогнау йіх у йидну 

глубоку йаму. Вернуу са назад і повіу понови, де воли, на котрум 
містьі. Скоро тотй устали, йіх волуу ии йи. Пойме до попа. Повіу 
прауду, колй украли корову, ачей повість прауду і типерька, де суть 
наші воли.

Повіу пуп: Ни буйти са, ішчй ваші воли живі. Там суть иа йамі. 
Ідіте скоро, приженьте йіх дому. Пуйшлй, скоро воли найшлй. Повіу 
пуп прауду. Шчо жадауть за тото, шчо нам повіли прауду ?

Двацать золотувок, бо кибй ни йа, та булиби вам пропали воли.
Унй йому далй двацать золотувок. Купйу собі нуп і дьак за два

цать золотувок зерна, шчоби мала чельать іш чого жйти дьакова і по
пова. Учинйло са чудо: прийшлй ворожйти і з другого сила. Йак пуп 
знау, так йім повідау. Уп йім кавау на фіґльі, то са стало иа прауду. 
За нього условйли, жи ун вилйкий ворожйльник: шчо чоловік думать, 
а пуп уже знаии.

Пропали гроші iii чісарьськойі каси. Украли йіх дванацать, його 
найвірньішчі, самі войімські тьістбви. Де ісховайиме ? Законне йіх до 
гнону, Устау царь рано, ионозйрау свойі гроші, ііи  йи гроший нййак, 
шчо пропали ушйткі. Дуже би го обдарувау, хто би му повіу, де його 
гроші. Повіли другі, його йнаш. же кибй новорожйу, ачёй би ворожйльа 
повіла, айбо дайакйй ворожйльник. Де знали о ворожильникови, загнали 
за ним царьськнй гінтуу іш чотирьма куньмі. Прийшлй за ворожйльоу, 
за йинноу жонбу, шчо уна повідала, жи уна знайи прауду. Привезли 
йий там, йийі са звідуйи сам чісарь: ІІовідж, кидь знайиш, хто мойі 
гроші украу. Уна ни можи знати, уна ни вйтьіла. Дау йий царь загу- 
бйти, ньай іш ходить поміжи глупих кламатп. Дау йіх возйти, жони 
і хлопи, три сто іс свого крану, ворожйльшікуу. Йинного дау завісити, 
другого застрілити, чому ни иовідауть ирауди, кидь ворожйти знауть; 
иолоука йіх пострільа іи, а другу нолоуку повісили. Прийшбу шор, царь- 
ськии кбчіш із гінтбвом за попом і за його товаришом, за дьакбм прнй- 
шоу, жеби йшли до царьйа повідати прауду, кить иовідауть другим льу- 
дьом. Занудну са пуп і нові іать дьакови: Заунуу йись иьа до баламути;



не буду дьіти годувати свбйі, ани ни увйджу жонй свбйі череш шалений 
розум, жи йа з голоду умру.

Дьак са того ни напудиу; Сідайми, а пбдьме, повіу дьак. Умирати 
усе треба, кидь не днесь, та другий раз. Од смерти са ни утпросйти. 
Кидь нам смерть ни прййди, та нам пич ни буди.

Ідуть на царьськум кбчі. Пуп са радить дьака: Шчо, ниббжи, по- 
віме коло царьйа?

А шчо ббисьме повідали? Роскажме собі у нашого царьйа йинну 
хйжу і напбйу, кулько нам буде треба: доброй йідло йісти, паленку пити 
дьакбви, а попбви вйпо, бо пуп тотб лем льубить. ІІовіме коло 'царьйа: 
Ми лем повідайиме за мінутами! — жебй ішчй нам царь дбуши поии- 
ґидовау, а йак на нас буди курто, та мусиме померти. Йак прийдемо 
там, ии будеме нич ббсідовати, ані ви миньі, ані йа вам, бо уни нас 
будуть вартовати і слухати, же ми лем пробууники, та або нас забиуть 
с пушок, або завісити дадуть.

Повіу пуп дьакбви: Прауду майиві; ішчйм тому рат, шчо годину, 
дві, дбуши буду жйти.

Прийшлй до царьйа. ІІривітау йіх радо царь; ачей повідьать 
прауду, де його гроші. Унй условйли: Нп прийшла тота мінута, шчб- 
бпсьме знали повісти, али у па прййди.

Звідуйи са ц а р ь : Та шчо хбчити типерька ?
Повідать пуп і дьак, йак са порадили на путй: Добрий квартіль 

і папбйу на йипну нуч. Про дьака, двапацать фльашок паленки і доброй 
йісти, і на шушнуй постели спати. ІІанбви добрі йісти, дванацать фльа
шок вина позад йідьіньа, вид вечира до рана пйти. І так будуть на 
рано ворожйти.

Отсадйть йіх царь до краснойі хйжи, шчобй до рана почекали, ци 
повідьать прауду, ци будуть брехати, та йіх дасть пострілгати.

Пуп ии вичерьйать, лем са журить: Лйшиу свбйі дьіти і жону на 
віки. Дьак са радуйи тому : Ни збау иич, лем би ми Буг помуг двана
цать фльашок иаленкп до рана попйти; буду дужи ийаний па рано, нн 
буду знати, йак ньа будуть губйти! Насйпау собі йиден погарь тбйі 
дббройі паленки і пйанойі. Повідать понови: Уже йиден.

Иуд облаком прийшбу слухати у тот час тот, шчо гроші украу 
і таґже йиден. Пуп слухау, шчо дьак новідау. Злбдьій пуд облаком от 
того са упудиу: Тот добрий ворожильиик. Льіпше знаии дьак, йак пуп. 
Йак йим прийшбу пут хйжу слухати, шчо будуть казати, од разу повіу, 
ж и: уже йиден.

Повідать му із міжи тамтйх злбдьійуу йиден: Ннпрауда; лем са 
тобі нричуло.

. Но та йді ти, учуйиш сам, ци ти ии повість, йак повіу і мииьі.



ІІрийшоу другий пуд облак слухаті, шчо тотй будуть говорйті.
Дьак вйпіу погарь налинки, повідать понови: Т а уже, товаршие, 

Другий.
Злодьій са напудиу: Існо, прауда, же вид разу повіу, жи йа сього 

товариш другий. Напудиу са дужи злодьій і утьук: Товариші мойі, тот 
прауду знайи !

Повідать му третьій: Самісьте собі придумали тот страх. Уже йіх 
ту було три сто, а ни знали повісти, ажби тотй двайй такі були.

їді, слухай, учуйиш, йак будуть бесідовати, ци ми буде прауда.
Прийшоу пуд облак, слухать йіх бесіду.
Повідать дьак нопови: Уже третьій! (йак вйпіу): Уже йи ту (по- 

кавуйе: у череві).
Злодьій са напудиу: Повідать прауду, бо йа сам знау, жи йа ту 

уже третьій приходйу-им слухати. Прийшоу назат т свойім товаришум: 
Небожага! нидобрі. Тотй нас дадуть вагубйтп. Буди ганьба, же ми царь- 
ські служебники і ми царьйа ’пкрали.

Повіу другий так, йак тот перший: Може лем ти са причуло?
Ідй слухай.
Прийшоу тот пуд облак слухати, дьак насйпау собі погарь і ви- 

піу. На шор ходили ушйткі дванацать злодьійуу слухати, шчо тотй два 
бесідууть. Йак унй на шор приходили йиден за другим, так дьак па
линку пиу дванацать ■ пугароу. Йак пиу дванацатий: Шчо са бойіш ? 
А йа уже вйпіу з йиднойі фльашки дванацать. Унй добрі ни вйчули пуд 
облаком, дванацать злодьійуу. Колй ун новідау тото попови, а йім са 
лем причуло, жи ун повідать, жи ту ушйткі товариші. Повід ауть прауду 
тот пуп і дьак. Подьми йіх упросйти, би нас пи далй загубити на рано, 
йак устани царь, бо шчи ту такі ни були мудрі. ГІоклбпкали до дверий 
злодьійі, пуп са напудиу. Дьак пйаний двйрі йім утворйу, сердитой слово 
йім повіу: Шчо у ночй гльадайите, злодьійі ?

Унй просьать: Ньай будуть добрі, ньай будуть тйхо, ньай нас пи 
вйііаульать ! Ни бунти са, бо гроші суть у гнойі, повіли злодьійі.

Дьак повіу: А, йа уже внау. — Йак би ун ни знау, кнть самії 
новіли ! —

Ізрадовау са пуп: Ачей йа шчи буду жйти. Узьау фльашьй з вй- 
вом, почау сйпати до погару, гостити злодьійуу. Пуп йіх гостить: Пййти 
товариші! — дьак са грозить, бо пйанпй. Забрали са злодьійі йти дому. 
Дужи дьака просили: Сесь пан добрий, превелебний, али уші ньай бу
дуть такі добрі, жеби иас нп далй на рано иосмертйти!

Пуп з радости упйу са вйиом, ни можи на рано устати. Дьак пйн- 
ний через нуч по хйжи ходиу, на злодьійуу са грозйу, бо са самі при
знали. Дау Бог рано. Закликали пёрет царьйа ноші і дьака. Ш чо? Пуд



пйаний, ни знайи повідати нич. Дьак утповіу: Йа ни знау булше, лем 
тулько, же гроші у ГІІОЙІ.

Та повіч, хто украу.
Йа тото ни знау, бо йа ии вйпиу лем йидну фльашку наливки,

а пун дванацать вйна; лехкб би льінши знау. кидь би ни буу спитий,
а йа булши ни знау.

Дау царь гроші гльадати, шчо ворожйльник повіу. Дау копати гнуй. 
Найшли гроші у гиойі.

Гроші мі повіли, де суть, али уже доста льудйй ногубйу чёрес
тотй гроші, та ньай буде І  так; хоть і ни знау, котрі злбдьійі, коли
ми са гроші навернули. Звідуйи са уд них ц а р ь : Шчо жадайите за тоту
путь плаци, шчбсьти ту прийшли ?

Йидеи гордуу гроший.
Про обох, ці лем про йиднбго?
H a-то пристау дьак, жи са чесно роздьільать, лем йіх одвести 

назад дому. У туй пути, колії йшли дому й дьаковали Богу, радиу са 
пуп од дьака, йакби уже чинити, жеби ии ворожіїти?

ІІрййдиш дому, заиаль фару, жебй фара згорйла; тобі хйба ии 
буде, бо то фара валальська; льуди фару збудууть, а ти повіш, жи
й тота кнйшка згоріла, шчось із нёйі ирауду повідау.

Зап. в л и п н и , 1896 , від М ихайла  П уст ая , в Збую, Земплин- 
ської столицу.
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148—16^: ТТонъ — ворожка. — Чубинський, Труды, II, Ст. 646— С47. 
Пророк. — Grimm, K inder- und  H ausm archen. Т. II. Ст. 61—6 6 : 
D oktor Allwissend. Т. III. Ст. 1 7 4 -1 7 5 . -  Аѳанасьевъ, Народныя 
русскія сказки. Т. I I I . Ст. 3 1 2 —320. Ч. 216 : Ворожея. Ч . 2 і7 :  Зна
харь. Т. IV. Ст. 495—496. — Худяк< въ, Великоруескія сказки. Т. II. 
Ч . 67. — Schleicher, L itauische M archen. Ст. 115 Г '1 . — O rient
und  Occident, von Benfey, 1861 р. Т. II. Ст. b7 1—373: Som adeva’s 
M archenschatz. — Ciszewski, Krakowiacy, T І  4 . 215 : O organiście, 
który krad ł i o księdzu, który wróżył. — Kolberg, Lud. Т. X IV . Ст. 
333. 4  94. Ст. 273. Ч. 6 *. — Listy filoiogicke. 1889. 382. — Садо- 
вникоьъ, Сказки и преданіа Самнрскаго края. Ч . 40. — Р. DobSinsky, 
P rostonarodn ie  slovenske роѵезіі. Кн. IV . Ст. 31—3 9 : Prorok Rak.

6. Дяк злодїй і піп ворожбит. Б.
Було у йиннбго чоловіка три синії. Тотй служйли усьі у йиинбго 

пана. А у йиниум сильі буу пбп і дьак, та оба льубйли пйти, а ни мали



за шчо. Айбо кажи дьак: Йа вас, пани, нараджьу, йак буде. Ви сьа 
учпны'ть промітвикбм, а йа иоду, та украду воли, та поведу у хашчьу, 
так оби нитко ни найшбу, а вам повія де, обй ви знали чоловіку по
вісти !

Пошоу дьак, украу воли ут чоловіка, вилйкі воли, та прийазау
у хашчи. Айбо тот чоловік ходить, гльадать воли, виїде ни можи найтй.
Прййде до дьака. Кажи дьак: А шчо, Івани, ви ии найшли воли?

Ой, пай учйтель, ии йи, ужем усьагди згльадау.
Кажи : Иан привилёбний знайи с кнйги промітувати, та тот иовісьть, 

де воли ваші.
Ге, кобй то Бо дау, йа би йому йшшбго вола дау.
Айно пбп знайи де волй, бо дьак повіу, де прийазау. Прййде чо-. 

ловік до нона: А што ти, Івани, ходиш?
Ой, паночку, воли уд меви украдены ; та ужем зимльу усьади со

боу збйу, тай ви могу найтй. Т а чьуу ним, ош пан зпауть цримітоватп 
іс кнйги.

Нон узьау календарь -  бо йньшойі кнйги ни мау — позирать
у книгу; там ии йи, ож де волй, лем так позйрать проти Іван а : Та,
хлопи, так туй сьа указуйи, шчо твбйі волй туй де сбици сходить, иа 
восток, там суть прийазаньі коло корчьа! — І указау му просто де, бо 
дьак му повіу, ож де волй прийазау.

Іібде чоловік, найде волй там. Прижене волй домб і сто срібних 
понесе понови місто пивного вола. Ну, улсе йи за шчо пйги. Айбо дбрас 
пустйли куринц, шчо пбп вилйкий промітнйк, а пбп нич ни зпау. Айбо 
раз у йиннбйі паньійі дорогій! перстипь пропау. Тота паньійа просто 
до попа, обй йіу повіу, де перетині,. Там уже дьак ни крау, пбп ни 
знайи, шчо казати. Паньійа прпсеренйла, шчобй йіу показау, де пбрсь- 
тьінь. Айбо пбп собі гадать, шчо дашчо казати, та кажи: Служнпцьа 
умила іс кухньі, увирла вои на помегеньа, а пульак прийшоу та 
промок.

Рас паньійа заклйче пульака, дасьть заривати, найде у воли пер
стень Попови й самому чьунно. Дала паньійа два сто золотйх за ото. — 
Айбо ішчй ни так у новинках пустйли, ош такоо нромітннка ньіт 
больши.

Айбо у того наиа, шчо трп брагьа служать, украли ладу з грошми.
Тот пай скоро прийшбу там, такой попа у кочійу узьау іс собоу домб,
обй йому повіу, де його гроші.

Йак го нривіу до себи і дау му хйжу малу, наклау огень у кагли,
обй чйриз нбч нознрау у кпйгу, та обй му унайшоу, де його гроші.
Айбо пбп ни то, ож у кийгу позйрать, ай молить сьа Богу, йакби го 
Бог мньшітовау уд біди. А ішчй тодй, колй го пан привіу до себи, та



так му казау, шчо кидь му гроші ни унайде, то горі хрептом ремінь 
удере му. Айбо слуги ісчьули, шчо промітнйк прийшоу — а ото слуги 
булй украли гроші — і такой у того пана у дворі у гной закопали. 
Почьали сьа слуги радити, шчо ни гараід буде, бо тот промітнйк упо- 
вісьть на нас, та ни знати, шчо з нами буди. Йти би слухати, шчо про
мітнйк чйнить. - Йинному слузьі було імпьа Іван: Ану йди ти, Івани, 
пуд оболок, та слухай, шчо промітнйк робить.

Пбде Іван, натьагать сьа у оболок, а поп молить сьа у хйжи, 
йакби го Бох хоронйу ут промітнйцтва. Раз запійи когут. Поп кажи: 
Уже ту йиден. — Скоро побіг і кажи тим другим слугім: Ни горазд 
буде! Чим йим прийшоу: А, слава Богу, кажи, уже туй йиден. — Ану 
йди ти, Грйцьу, слухай.

Прййде Гриць пуд оболок, слухать, раз запійи когут у другий раз. 
Кажи поп: Но, слава Боу, уже туй другий! —  Кой Гриць тото учьуу, 
лёдво ноги блйсли: Ниборьйата! сисе ни горазд. Чим йим прийшоу: 
Уже, кажи, слава Б огу , другий. — А поп за когута казау, ож 
другий.

А третьому слузьі було мньа Х рйпта: Ану йди ти, Хрйпто, слу
хай. Прййде Хрйпта пуд оболок, натьагать сьа у оболок, а поп стопіть 
горі кагльоу, та нанньау сорочьку, та грійи хребет горі кагльоу, та шу- 
иать сьа по хрептови. Раз запійи третьій когут, а поп кажи : Но, слава 
Боу, уже третьій. Тай каж и: Ой хрепти, хрепти, то ти ваутра будеш 
дратий !

Кой Хрйпта ото учьуу, скоро побіг іт тим другим: Сисе ни горазд 
буди. Ітй було нам просйти того промітпика, йакби нас дайак хоронйу 
ут сёйі напасти, обй на нас ии уповіу. Ізвершми дайак йпнну дисьатку, 
та понисьім промітникови, обй на нас ни уповіу!

Так і учинйли. Прийшлй до сьінйй, покоуталп у двері, иои пустйу
до хйжі: А шчо вам, нибожата треба?

ІІаиочку, бутьти такі добрі, ми вас дужи красно просиме, нас 
дурнйи розум зайшоу, та ми сьа потворйлп на грбші, та просим йіх, 
кобй на нас ни уновіли. Дайиме йім адди йинну дисьатку, обп уповіли, 
ош то другі йакісь украли.

Добри нибожата, ни бойти сьа, йа на вас ии уновім, йа повім, ош 
тото другі украли! — Ilon тому рат, шчо му самі уновіли. —

Та дёсьти йіх дьіли ?
Т а закопалисьме такой у пановбм дворі у гиой.
Но, добри, йдьіть собі гет.
Прийде рано пан, обй му уповіу, ож де грбші суть. Поп кажи:

То такойи дьіло, шчо злбдьійі уже дньом гроші украли, та у дворі
у гнбй закопали.



ІІан уйшоу вбнка, клйчп на слуги: Хрйгіто, де йись ?
Най роскажуть, шчо треба.
Ідй гной росконуй.
Хрйита знайп, де гроші запрьйатау. Пошоу, дбраз найшоу гроші. 

Пан сьа дужи зрадувау, шчо гроші суть і дау слугім па алдомаш, По

пови дау коло триста срібних, і так поп пошоу домб. Айбо поп ни знау 
уже, йак сьа проиітнйства істрьйастй. Заклйчѳ д ь ак а : Ну, дьачи, па
радну ти мине на сисе; нарать ти мине, йакби йа сьа сього стрьйас, бо 
йа уже у вплйких руках буу.

У, пани, вам ото лёхкойи ды'ло. Убиріть іс хйжі, шчо у вас йи, 
хйжу запалы'ть, та кажіть, ож з иеу ізгоріла ота кнйга, шчосьти з нёйі 
прошітували, та бес кнйги ни знайите нич.

Так поп і учинйу; убрау іс хйжі, шчо било, хйжу запалйу, хйжа 
згоріла і так колії датко д ньому прийшоу, та казау, шчо бес книги ии 
зиайи нич, бо кнйга згоріла.

Зап. в мартї, 1896, від Н иколи  Проця, в Дусині, Всрегської 
столиці.

7. Мужик З  Ж И Д О М  В  С П І Л Ц І .

Буу йиден чоловік: дужи буу худобний. Прийшоу він до коршмп, 
а льуди нили у шбр. Колй прийшоу д нього шор іс кильушком, тогдй 
йому не дали, али провертали до другого.

У ййдеп рас прийде до дому і кажи до свойі жонй: Жоно! йа
хочу тпперь зробйти йидну гостйиу. Тотй льуди, котрі мине пи иозиайут
у коршмі, ушйткі поклйчиме до нас.

Кажи жона: Чоловічп, та што ми даме льудьім істи тай пити ?
Кажи у н : Жоио, ни так то буде; йи у нас йидна корова; та за- 

ріжеме, та со зада зготовимо льудьум істи, а с пиреда ішчё будб 
корова.

А пйти што даме льудьум ?
Йи свиньа, та свиньу иродаме зоусьім, та раз йім даме гостйну, 

штобй знали їаздц, ож на майу раз дати йім добру гостйиу.
Так се стало. Нродау свиньу, купйу паленки; зарізау корову: 

дьіти дужи плакали, ай бо уи ппрёт путпёр па дві сохи, а зад удрубау, 
тай приготувау гостйну. Закійкау льудй, усьіх тих їаздіу, котрі його 
не честовали у коршмі.

Тотй прийшли. Іс каждим ґаздом прийшоу його нес. Раз зачали 
сьа гостити і ун ни позйрат вон, аж панй гостьат сьа у хйжи, а пси



на дворі. Рас попозйрат, айно пси і тото іззіли, што ун буу лишйу собі 
тай дытьам иа змаганьа. Зайде у уну, тай кажи: Гей панове, не добре 
дьіло! Иа лиш вас клйкау на гоетйиу, а не ішче ваших псуу. Йа буу 
лишйу собі на змаганьа, тай дьітьом, а ви пулувииу самі ззьіли, а иу- 
лувйну пси.

Тотй зачали сьа сьмійати дужи і зачали межи собоііу говорйти, 
што дурень. Та йак то можна іс пуу корови змаганьа зробйти, а пуу 
корову оставити, обй жила ?

Тинёрь ун россердйу сьа і вигнау вон іс свого дому тих нануу, 
тих ґаздуу. Тотй пушлй, а ун там скоро занравотйу.

Прийшбу до суду с тими ґаздами: і у судьі із нього сьа сьмііїут. 
Типёрь мильдуйи д ал е ; замельдувау сьа аж до царьйа. ІІрийшбу йому' 
росказ од царьйа: йде до царьйа. Прийде до царьйа, а у царьйа така 
була йидна кішасоньа, што вьіґда не знала сьа сьмійати; усе сумна була. 
Заклйкали сего на вопрос, айбо сесь зачау приказувати, пак ун нрходиу 
с корбвоу тай с панами. Сесьа кішасоньа тото слухат і зачне дуже сьа 
сьмійати, а царь із радости ішче май ізвідбвуіїи, йак було, того Івана. 
Царь визвідбвува, а кішасоньа сьмійи сьа, тай дужи. Доста того, што 
уже сам царь жаловау на то дьіло, што розболйт сьа кішасоньа сьмі- 
йучи сьа) с того дьіла. І  раз зачау казати: Чоловіче, што ти хоч за 
есе дьіло, бо ти велику прауду майиш на сьім.

А ун каже : Пресьвітлий царьйу! йа не хочу нич, лиш триста па
лиць. — Кішасоньа шче май зачала сьа сьмійати. Гадат собі: Та сесе 
дурень цьілнй, што ун просит трйста палиць; та тото не удержит.

Но, та дайу ти, неббре, кажи царь. Царь рат, што кішасоньа сьа 
сьмійи, тай обіцьат му. Гадат собі: Дам йому йакбго гайдука, най го 
вйфраскат де с три рази.

Но розкажи ун до царьй а: Т а най йа йду на прохут по варошови, 
бо йа й так не буу ішче у сьакому вароши, а може йа й сьі цалицьі 
трйста даґде иродам.

ІІушбу воп з вароша. Забавну сьа. Прийшбу ку воротам, іти до 
царьйа, там шірбок не пушчайи. Кажи тим: Иа дужи за великим дьілом 
іду. Дам вам с того третину, лем пусгьіт ньа. Пустили го. Прийшбу на 
другі ворота, тотй уже не пушчайут. Кажи тим : Дам і вам с того тре- 
тйну, за чим іду, бо дужи за велйкнм дьілом йду. Пустили го і тотьі 
за третйну.

Но, каже, цареви: Пресьвітлий царьйу! Та ледвим прийшбу до 
вас. Задарь вас чоловік просит, бо іс того уже лем третина опстала, 
а дві части уддауйим: йидну часть на первуй стражн, а другу на дру- 
гуй, та миньі уже лиш одна опстала. Айбо прошу тим май скоро ву- 
платити, што йа йім дау с свойі части.------------------------------------------- ------



І  тогдй царь важене гайдука на нерву стражу. ' Уддадут тим сто 
палйць, д ал е , на другу страж у; дадут і тим сто , шче йому оп- 
стало сто.

Кажи у и : ІІресьвітлий цару ! ІІустьіт мене шче ци не иродау бим 
шче сьі сто.

Іде варошом, купйу собі йидну дуже красну паличку, писану. 
Найде йиднбго жида. Кажи йому жид: Ну, продай мпньі тоту паличку!

Ей, та што йа тобі буду продавати йидну; купи на-угул сто ; у мене 
йи сьакі йпеп.

Ну, пак што просиш?
Сто срібних.
Ну, де пак сут ?
Та дай гроші, йа ти покажу.
Дау йому жид гроші, веде жида у бурк до царьйа. Там уже варта 

знайи, чого тот жйда веде. Уже нп спиравут иич, иьі його, ньі жйда, 
бо знайут, што жид за налпцьами йде. Приведе жйда, вийде царь і каж е: 
Та што ви прийшли два сьудй?

Жид кажи: Ну, пресьвітлий ц а р у ! сесь майи туй сто палиць, та 
йа уд нього купйу.

Та штос му, неббре дау, кажи царь?
Та дау йим му сто срібних.
Тогдй царь клйче гайдука і кажи: Неси столець серед бурку, бо 

сесь жид купйу от сього и тоти остатньі сто палиць, што мау достати, 
тай треба му удатй иорьйадошно горьйачі.

Кішасоньа і па тото войшла, тай дуже сьа сьмши. Вуплатили 
і жйдови тоти сто палиць; а царь того обдарувау ііорьйадочно.

Зап. в .т ипі, 1895, від Василя Погости, в Вуйкові, Марамо- 
роської столицу.

8 .  Пан І  Ж И Д .

Буу йиден жид дукош. А у том сильі буу нан йидеи. Тот паи ни 
мау нич, уже буу на пйнзьійі і пи мау пьі жону, аньі дьіти. Держау 
іноша йинного собі тот цан. Жит тот шчо собі унпшкульувау у свбйім 
розумі ? Бо тот пан мау грбший много; та так ушникульувау, йакби 
гроші дбстау ут пана, йакймп фіґльами, бо сйлоу нп годин. Прийшбу 
вон до пана йиішбго вечира, кажи п ан у : П апочку! шчбби на йіх 
просйу?

А шчо? хлопи жйди хоч?
Йа йду, папочку, у купецтво, тай йаби про :йу й іх ..
Та шчбби ти просйу, жиди?



May на йинну ладу гроший...
ї а  шчо ти хоч іс тими грошми, жиди ?
Та йду, пани, у купецтво, у гандиль, та боу сьа тотй гроші ли

шати дома; та йаби йіх просйу, та бих приньіс до них ладу з грошми.
Ну та, хлопи, кить такойи дьіло, шчосьми сусідови добрі собі, та 

принеси.
Йа бизуу иа пана, бо кить мойі гроші узьше, то й йіх забере.
Ну, шчо жид ушпикульувау ? Пбшоу домо жид за ладоу і дома 

жйда другого у ладу поклау; ледви двайи жпдй принекали йійі до пана. 
Ну, й пан ии знайи, шчо у тоу ладьі йи. Пай пи позйрать у ладу,
кажи : Йи, шчо й и ; шчось там поклау у ладу, то найдиш, йак прййднш.

Жит пбшоу у купецтво, лйшиу ладу. У пана було йинно вйжльа, 
такйй пспк малйй, шчо тот псик ис паном усе спау. ІІан ни мау ньі 
дитйни, аньі жони, тому сьа псикови радувау лем, болыіш радости нп 
мау, с тим псиком і обідау: рас собі понисе, а рас пспкови дасьть. 
Доті псик усе с паном у постели спау; а йак жид ладу прины'с, ужи 
исик с паном нн хотьіу спати. Пан льіх собі у постьіль спати і клйчи
т собі того псика спати, айбо псик ии хочи йти т пану сиатщ ай йде
д ладьі. Ну, пап сьа чьудуйи, чому псик ни йде д ньому, а йде д ладьі. 
Псик скавунйть твердо горі ладоу у почй; пан чьудуйи сьа, но псик 
скавунйть горі ладоу. Ну, доти псик іс паном спау, а тодй нп хочи. 
Зачьау иан ладу домикати, што у тоу ладьі й п : Ану буду пози
рати ! Пан кажи шошови, шчо : псик усе зо мноу спау, а типерь скаву- 
ийть коло лади.

Кажи інош : І йа сьа пат тим чьудуу.
Но, кажи, домикай но тоту ладу, ан у !
І домикауть ладу кльучами свойіми, айбо й ййднн сьа кльуч пн 

нридайи паньськйй іт іоу ладьі. Загнау іпоша свого до лакатоша, шчо 
замки править, обй прийшоу, удомкнути ладу оту. Лакатош прийшоу, 
удомок ладу* і увідьіу, жид лежйть у ладьі горінйць іс таким грубим 
ножом (онов. иок: йак рука)! Но й паи сьа устрашну, йак увідьіу того 
жйда у ладьі. Кажи пан жйдови : Шчо ти ту лежйш у ладьі ?

Ну, уже й жит сьа унудиу, йак увідьіу, шчо удомклй ладу. Ви- 
дить, ож мусить прауду казати, бо уже у руках йи. Но, шчо ти жгіде 
хотьіу ізо мноу ?

Та, папочку, мине тот жид найау; йа мушу прауду казати.
Кажи жиди хлопи прауду, бо смерть ти зробльу, бо ґрацині больши 

ни майиш.
Ну, йа уже вйджьу, ож біда, папочку, та скажу прауду. Мине на

йау тот жит, шчо с ночи говорйу з нймп. Йак онй льажуть спати, а йа 
бих зарізау сим поясом йіх.



Та шчо буу бись, жйди, тогдй чинйу, йакбись мннб зарізау?
Забрау бих гроші папа усы.
Де би ти тотй гроші дьіу, жйди ?
Та йа буу би сьа, паночку, с тим жидом подьілйу, шчо найау мине

йіх різати.
Но, ти жйди, типерь майиш ґраціну ; за ото, шчось сказау, майиш 

восьім рбкбу решту, а тот майи жит смерть иа шйбеницьу.
Шчо с тим жйдом чинйти? Прийшоу тот жид із дороги, жида 

имйли, завісили. Тодй з радости пай шчо чинйти с тим малйм нсикбм? 
Дау тому псикбви хйшку справити іс скла і у тот день, у рок, тот пан 
давау усе гостйну робйти псикбви, шчо му житьа нодарувау.

Записано в мартї, 1896 , вг'д М ихайла  Фотула в Стройнг, Бе- 
регської столиці.

9. Убійники рідного сина.
Буу йиден кату на; служйу за дванацьцьать рбкбу; прийшбу домо, 

айбо його мама тай ньаньо ни іспбзнали його і вон сам ни казау, шчо 
вон син йіх. Йак пришибу до хйжі, дбраз загнау мало палинки принести 
і погостйу вбтцьа і маму; а старі льубйли сьа нанйти. І пак вичерьйали 
коло стола, розговорюй сьа. Кажи старйй: Йи і у мбни сип у катуньіх; 
каж и: Вог внайи, ци жийй, ци ньіт.

Айбо увідьіли у того катунй, шчо тот майи коло трйста срібних. 
І  йак уже сидьіли дбуго, пбчьау казати тот катуна, шчо вон би уже
йшоу спати. Повили його так у малу хйжу, постилйли му пбсьтьіль
і катуна там льіг і засиау. Айбо стара ішана була, нбчьала говорйти 
з іаздбм собі, шчо: Ни так, кажи ми чиньім ! У сього катунй Ііа відьіла 
много гроший. Узьмй ти фейсу, та йди, та забий того катуну, та гроші 
узьмеме, а катуну запрьйачеме!

Старйй дужи ии мау дьаку: Йак такого молодого лиґіньа стра
тити сь сьвіта! Айбо уна усе на пьбго: Лем ідй, та забий!

Вбн узьау фейсу, пбшоу ку постили, хотьай тьашко було йому па 
румньанбйи лице фейсоу ударити. Айбо йиднако махнуу раз і другий 
раз і забйу. І  тодй узьалй кіло і забйли нут стайньу пут помост. Дру
гий день позирауть гроші, айно, йи трйста срібних: Ну вйдпш, старйй 
будемо мати ш чим ґаздувати !

Айбо другий день рано прийде йиден катуна до хйжі. — Покло
нінь сьа : Дай Ббжи здорбульа !



Дай Ббжи вдорбульа.
А Іван де ? зьвідать сьа катуна.
Шчо за Іван ?

Тать, кажи, ваш син. Ми снбчп оба прийшли домб. Ішчй вам нри- 
ньіс триста срібних у подарунок, вбтцьу тай матери.

Тодй стара пбчьала йойкати, шчо онй свого сина забили на тих 
грбшох, шчо йім буу приньіс у подарунок. Пошли, уньали с пут помосту
і вотцьа і матьірь нойазали, у темпйцьу забйли, а сина погреблй.

Зап. в марнії, 1896 , від Н и ко ли  Нроця, в Д усин ї, Берегськог 
столиці.

10. Як пес урятував зкитя пановп.
Буу йиден пан, та у них із віцьами киришкидіу буу. Та буу у них 

йиден пес такий, што дуже йім буу вірний. А тот нес с паном обідали 
усе на йииьньім столы, усе йому мусьіли так пан датй пбрцьіу, йак 
собі. Рас нрийшлй до пана госьтьі, а пан ганьбйли сьа на обіг при- 
ньати нса межи госьтьі і забули з його нордійі йому удати. Тот пес 
сьа россердиу, нішбу та зайіу йаліуку. Йак пан то учули, принесли знак, 
ош пес зайіу йаліуку. І пан тогдй ймйлії пса, дужи набйлн. І пес сьа 
тогдй забрау і пішоу собі гет. Пішоу у йиден льіс і там найшбу йиину 
нолату велйку, йиден дім і у тім домі булй розбійники. Йак увйдьіли 
тотй розбійники, ош пес зайшоу, польубйли пса дужії, бо пес буу дужп 
файннй. І  пса почали лашчати, пес цристау там. Раз у мнбгі рокй зай
шоу тот пан у тот бік — ішоу на збір — і там новернуу, бо там корчма
була, та мусьіу там ночувати. Рас нбчау пан нросйти, чн дадут йому
там квартьіль на ніч. І тогдй почали казати: Сьівешно дадут. І уклали 
пана у йидіїбму долгасичку, бо там була йидна посьтьіль. Айбо тот нес
льіх собі на поріг. ІІбчау пан того пса гнати вон, гадау собі, ож най
йде пес вон. Ни годин буу го угнати; пес ни хотьіу йти з міста. ІІо- 
гадау собі: Най спит там, де буу. А раз у ночй, йак пан сііау, а пес 
усе ймиу, та потйрмау пана. Пан сьа схоппу, усе пса скирґитловау. 
Потому пан опйат льіх; пес нц хотьіу йти. Онйат пан, йак заспау, 
опйат пес імйу пана тйрмати. І тогдй пан нбчау собі гадати, нн горазд 
сисб йи уж, бо сисб буде йака новіша у нього; та уже нп годин і за
спати. Потому пан усе гадат собі, што буде с того. Раз овін учуйн,
а пуд ним крутит сьа посьтьіль. І рас сьа схопить, а він уже румпо 
с падементом, подлашбм. І тогдй він устау і натьаг нагавйцьі і утьік 
крузьі вйзір. І  прибіг у варош свій і дау знати рендерім і жандарім,



ушйткім, обй йшли на поміч, бо там розбійники сут. І потому йак ириґі- 
шлй оті льуде і обістали тот дім і почали нйкати то злоды'йство, шчо 
сьа там робит. І потому почали гльадати і найшлй йиину пйунпцьу таку 
сьльіпу і там у тіу ийуници дуже много голоу такйх паніу великих ио- 
бйгих. І  тогдй тих розбійникіу поймали. І потому тот пан упознау сво
його пса: Ци ти мене укупиу із мойі смерти? Та пой ти до мени ти
перь назад, йа тобі дам твойу порцьіу усе. Другий раз май льіпшо тьа 
буду бічаловаги, йак до типерь.

Зап. в ц т т н и , 1896 , від п . Грибовської в Задні, Марамороської 
столиці.

11. Випарений піп.
Льубйу поп твердо йинну Маріку, ходйу ід ньіу. І у тоні Маріки 

ґазда буу, айбо ґазда мало колй буу дома. Колько ґазда прййде домо,
усе Маріка хвора: Ой, Маріко, шчо тибе болйть ? Принесе йіу ґазда
ціпова з боута вать чого: На, Маріко йіжь.

Хлопи! ни гоииа йа йісти, бо мине дужи болйть. Йа ннесь й огеиь
ни клала, бо ии треба ми.

І крекне Маріка дужи на печи.
Ци ни пйлабись, Маріко, палпнки ?
Кий бись мало уньіс, та можи бих упила йидеи пугарьчик, а йісти 

ии тоннам нич.
І пошоу вон, приньіе: Дайти жйди, добройі палинкп, бо жона 

ми хвора.
Йди, дурнйй Івани, жоиа ти хвора? Ану, дурніш Івани, колй поп 

прййди, тодй ии хвора.
Ви уже нич ни віруйите і умрете, а ии будете вірувати сусідо!
А жид кажи : Ну, ну Івани, ану кибйх ти надоишоу у день, шчо 

оий робйать, йак ти подеш у дорогу.
Но Іван приньіе палинки і ейлуйи на Маріу: На пугарьчик, упий, 

бо cucó добра палинка.
Но, уна упила йидеи пугарь пилинки.
А ци йілабись дашчо, обйх ти зладйу?
Ни тоннам нич йісти аньі раз.
Но, пибогойко, auó с чим будеш дйхати? Но, кажи, йа коло тебп 

ни буду сидьіти; да йак помалу наиинмай сьа, бо йа ии мау коло тёби 
чьас сидьіти, бо мау роботу.



Ну, та ти собі йди гет, йа уже буду йакбсь бідувати: хоть умру, 
хоть буду.

Но і пошоу Іваи у дорогу іс кбныю, у фурманку. Поп увідьіу, 
шчо Івана ни йи дома. Прийде ід Марійі і каж и: Іди лем принеси па- 
линки мало.

Айбо, кажи, йа пи йду, бо жидй увйдьать, ож йа здорова, та убре- 
шуть ньа ґаздьі.

Ой прауду ти майиш, М а р к о ! кажи пбп.
І  там сирохмаи йиден прийшоу на нбч, ай так, шчо онй за нього 

ни знали. Наладйла Марійа йісти, дорогбйп йідьіньа дьільа попа; йи 
шчо й йісти й пйти, доста йи ушйтко. Айбо тот сирохман прийшоу до 
хйжі так, шчо онй ни відьіли — то було у льітьі — тай затьах сьа 
у лопати. Йак сьа уни гостили і пили там і тодй нбп кажи : Ну, впбб- 
гойко, ци зважиш шчо ? К аж и: Иа би хотьіу відьіти, йак тотб у теби йи 
навйтки! — Хотьіу би засвітити.

Айбо йиеи тогдй, колй унй тотб говорйлп тай пили за столом, та 
ни устйгли сьа догбстити, но й там циганйн увойшбу так ож : кидь ньа 
будуть бйти, та утьікну, а кпдь ньіт, та буду, бом дужи голбдин. — 
Тотб було льігнього чьасу, йак май колй дужи тепло було і двері хижньі 
утвореньі були за ото, обй хблонно до хйжі було. І  уни сьа гостили 
коло стола, аби із Марікоу і такі булй напйтьі, шчо про ньі мох хоть 
тко, хоть шчо уже. І  тот циганйн увойшбу потйху до хйжі, обй го нн 
увідьіли и нн учьули і так собі думать: Ачей онй поснуть пйаньі, йа 
вйджьу, ож онй усього ни пойідьать і яи упйуть ушйток наиой, бо йп 
там доста. Но, шчо сьа стало? Надбйшоу у ночй із дороги ґазда Ма- 
річин і у дворі згриміу вбз. Она учьула скоро, ож ґазда прийшоу. Но, 
пбп каж и: М арко, йой, де би йа сьа снрьйатау ?

І у хапушчбх де би то сьа істулйти ? І  спрьйатау сьа пут пбс- 
тьіль. Но і тотб йідьіньа і наной пут ибстьіль ісклала на-скоро. По, 
уже там пут пбстьільоу йи циганйн і пбп. Айбо пбп ии знау, ош там 
йи циганйн пут пбстьільоу. І  скоро М арка легла собі на піч і огень 
зальльала водбу. Доки ґазда коньі прийазау, дау йістп кбньім, она за- 
порайала у хйжи, обй нич ии вйтко; і огу страву склала пут ибстьіль 
наскоро. Увойшбу ґазда до хйжі і кажи: Ци такой ти, М ар ко , 
хвора ?

Ой йа, кажи, дужи хвора, ни бируйу і говорйти.
Ци йіла ти дашчо ннесь ?
Та ийчйим ии йіла. — А цигавйн йість пут пбстилиу помбучки.
Айбо ґазда йійі ни знайи нич, шчо йи у хйжи. І цигавйи, йак сьа 

напйу пут пбстьільоу: — а на поні волбсьа кбміть стани коло цигаийиа 
с страху — Йой, кажи циганйн, паночьку, йа бих свистау!



А поп зо страху і ни дйхать, думать собі: Біда би тибё найшла 
циганйне! Кажи пбп циганйнови: Моучь, біда би на тьа найшла. Кажи: 
На чоботи, циганйпи, али моучь, бо ґазда учьуйи, та нас убйи.

Но, паночьку, та ми двайй.
Но, циганйн чоботи узьау і натьаг иа ноги: Йой, паночьку, лем 

кобйх собі мало пошпацірьйовау, ци йало сьа мины' у чоботьах.
На циганйни нагавйцьі, лем моучь.
Узьау циганйн нагавйцьі с попа. Но, паночьку, кобйх рас нройшоу 

по хйжи, обйх увідьіу, ци надайй сьа на мёни ото.
Моучь циганйни, на й ґййрок, лем моучь.
Циганйн узьау, айбо тодй ни слухау уже попа, ай помалу сьа 

усуни іс пут пбстильі, тай уйди вой. I  увойди циганйи до хйж і: Дай 
Божи здороульа! ґаздо.

Дай Божи здорбульачько й вам ! Кажи ґа зд а ! Ґазда вйдить, ош 
то одьішчина попоуська, тай думать собі, шчо сисе пбп такой цылком 
йи і каж и: Най сьідауть паи привилёбньі; най сьа льубить. Звідать 
тодй : Шчо онй так позно прпйшлй пан привилёбньі ?

Та, кажи, треба ми. Чьуу ним, ож жона вам хвора, та кортыло 
ньа удознатп за ньу. I  дужи тот пбп сануйи М аріку: I шчо вас, Ма- 
ріко, так дужи болйть ?

Маріка вйдить, ош то ни пбп, бо знаии, де пбп йи, ош пут пось- 
тьільоу і думать собі: Сисё зводйтель йакйсь йи, ии пбп, ги мой дурийй 
ґазда гадайи.

Но, кажи пбп, пани ґаздо, ци знайити шчо ?
А шчо пан иривилебньі?
Та йа бих йіх дум усьатйу, бо йіх дум пичистотиий, кидь ваша

так жона хворійи усе. Иа, кажи, посьачьу йіх дум, бо туй йи чорт, та
тот вередйть вашіу жоиьі.

Но, пан привилёбньі, йа бих йім заплатйу чёсно, шчоби хотьіли, 
лем кобй онй мины так дом усьатйлн, обй мойа жона ни хвбра.

I она тодй кажи іс печі: Йди, йди, тйби задарь кильтовау, ци 
споможи мины ото, ци ньіт. І  уна дужи ии дайй ото чиийти, бо уна 
знайи, йакйй ото пбп.

Но, цить жоно, а кидь дасть Бо, та льшши ти буде?
Бй, ти би давау гроші; ти так тьашко зарабльаш!
Но, йа сьа тибё ни звідау, Маріко. Т а шчоби хоты'ли пап при-

вилёбньі, обй посьатйли ?
Йинну дисьатку. І йа зараз посьачьу, мипьі иьійакі ии треба зби

рати помпи.
Но, кажи М аріка: Ти би планьітови давау дисьатку.
Но най мины' дисьатку дадуть.



^ньау ґазда, дау дисьатку.
Ну, пани ґаздо, так обйсь чинйу, йак йа буду росказовати.
Та ци майити, пани ґаздо, йиден горнёць жильізний?
М ау; та на шчо вам треба гориёць ?
На окроп нальльати.
Нальльау ґазда тот горнёць гріти воду і скипіла тота вода, го- 

рьйача дужи : Ну, пани ґаздо, возьміть собі древо у руки, станьти па 
двері собі, пани ґаздо, бо йа буду сьатйти.

Узьау собі циганйн мйсель і зачирёть тбйі кйііене, кйпйатку і по- 
чьау льльати у кбждого закута помалу. То вбн сьатйть тим окропом 
хйжу і усе каж и: Сьать, Ббжи сьать ! Йак прийшоу пут пбсьтьіль, де 
пбп йи, там май льіпши льльи укропу і усе каж и: Сьать, Ббжи сьать! 
Пбп сиґінь утеувать сьа усе дале, а цигаиин усе льіпши льльи окро
пом. І так попа попариу окропом, шчо пбп мусьіу уттн уйти! Но, ти
перь пани ґаздо бййти древом; ге вйдити, йакйй чорт вплйкий. Но, ци 
казау йа йім, ож йа чорта ужену з йіх домууства ?! Ґазда імйу, твердо 
пока убиу: Но, типерь, пани ґаздо, най го пушчьауть, уже дбста м у; 
типерь йіх жона ни буде хвора нйкда.

Зап. в мартї, 1896, від М ихайла  Фотула в Стройпг, Берегської 
столиці.

Паралелі: Гринченко, Этногр. Матеріали, II, НН. 107, 108, 109, 
ст. 157— 162. — Сумцов!, Пѣсни и сказки о гостѣ Терентьищѣ. Этиогр. 
Обозр. X II, 1892 і доп. в X V III, 1893. — Малинка А. Нѣсколько варіан- 
товъ на тему о гостѣ Терентіи. Эгногр. Обозр. X V I, 146— 147. — 
Дашкевич!, Вопрос! о литер, источникѣ укр. оперы И. II. Котлярев- 
скаго „Москаль Ч арпвн ы к!11, Кіев. Стар. 1>93, X II, і доп. ІІеретця, 
Кіев. Стар. 1894, III, 548 и Боцяновсгаго. Кіев. Стар. 1894, X, 
151— 154. — Сборн. Харьк И. Ф. О. VI. 171— 172 — Драгоманов!, 
Малор. народ, преданія, НН. 49—51, ст. 155— 166. —• Рудченко, Сказки, 
I, НН. 6U, 61 ; II , НН. 37, 51. — Манжура, Сказки, 91 — 9 4 : Я к ! вовкы 
въ хатѣ завелись. П б п ! , молодьщя та цы ган!. — Чубинськпй, II, 
510—5 14 ; 540—5 42 ; 5 4 9 - 5 5 6 ;  6 5 2 - 6 5 6 ;  668- 668. — Ястребов!, 
Варіапты сказки о певѣрной женѣ, Кіев. Стар. 1894, IV, 159— 1 6 5 .— 
Kolberg, Pokucie, IV , НН. 36, 65, 66, 67. — Чубинськпй, Труды, II, 
Ст. 382—386. Ст. 623—632. Ч . 92 і 94. Ст. 636—639. — Grimm, 
K inder- und  H ausm archen , Т. I. Ст. 209— 304: Das Btirle. (Лише по
чаток). Т. III . 105— 107. Тамже. Т. I I .  Ст. 47— 5 1 : Der alte Hilde- 
brand. Т. I I I . Ст. 167 — 169. — Аѳанасьев!, Народныя русскія сказки. 
Т. I I I . Ст. 455—4 5 6 : Мужъ да жена. Т. IV. Ст. 534. — Тамже. Т. 
I I I . Ст. 458 — 461 : Дорогая кожа. — Рыбников!, Народныя русскія 
пѣсни. Т. I I I . Ст. 251— 254. — Основа, 1862. р. VII. Ст. 56—64. — 
Во2. Nemcova, Slovenske pohddky. Ст. 433—443. — Schleicher, L ita- 
uische M archen. Ст. 121 — 126. — Твори Степана Руданського, Т. І.



Ст. 154— 157: Чорт. — Ciszewski, Krakowiacy. Т. І . 4 .  182— 183. — 
Listy filologicke, 1889, 380. — Иваницкій, Матер, uo этногр. Воло
годской губ. Ст. 210. ■— Р . Dobśinsky, P rostonar. slov. poyesti. кн. 
V III. Ст. 51—65 (лише оден епізод). — Kolberg, Lud. Kujawy. I. Ст. 
168— 172 4 .  29—30. — X. Sadok Barącz, Bajki, Fraszki.... na  Rusi. 
Ст. 4 2 —43. — Chełchowski, Powieści i opow iadania lud. z okolic 
P rzasnysza. 4 .  I. Ст. 8 8 —94. 4 .  14 (початок лишень). — Тамже, 
Ст. 2 5 4 —258.

12. ЖЗонї правди не казати! А.
Буу йиден пан у йиднуш валальі богатнй, мау много гроший. Од 

другого валалу другий пан загнау чоловіка с вісьмом до нього, шчоби 
му на його слово і на його шісьмо позичиу йидну стууку. Уя жичау, 
чоловікови у руки давау. Чоловік відьіу, йак у пана много гроший було 
у касьі: Божи, помовь йіх украсти! ІІрииьус гроші тому паиови, котрий 
йіх загаиьау: Но, ци пожйчющ гроший?

Пожйчили.
Тог пан, шчо гроші узьау, повідать чоловікови: Ци таґже, жи бо- 

гатий? Дау му погарь палиики і хльіба зато, жи му послужйу. Прийшоу 
худобний дому, перекладуйи, йак із другого валалу от пана гроші 
укрйстн: Украу бим, али пи сам ’ Поклйчу чьуджього чоловіка, пи бу- 
демё са мочй чеспо подьілитн. Поклйчу свойу жону — кибй на ньа пи 
повіла, бом ни годин із ньоу так жйти, жйби йий ниґда ни бйти. Лем 
ньай йий ударьйу раз, уна иа пьа повість, жи йа панські гроші 
украу.

Пойме жоно до пана гроші красти!
Газдику, де? до котрого?
На другий валал.
Подьме, лем бгісьме украли.
Жона йшла на перед, а ун поззаду. Мау у дома риби ііаіманьі. 

Жопа у тум ни знала. Узьау собі дві, продьіу йіх на копач, вйложиу 
коло путе на другой дерево, а йидпу охабйу, поньус дале, вавіспу на 
шітку на грушку. Коли йшоу гроші красти, жона йшла уперет, та са ии 
ію’нзйрала, шчо ґазда коло путе робить. Прийшлії нуд облак, нут наи- 
ський. ІІутсадпла жона ґазду на облак, гроші украли. Ідуть назад 
з грушми, жона ззаду, ґазда иа перет. Прийшоу ід грусьцьі, темно са 
було, та ніітку ни видно було, а риба бульша, та йий вйдно було, хоть 
і у ночй. Указау ґазда ж оиьі: Ци віідпш ти, жоно, чому то так риби 
ростуть? Бо унй у ночй грушки рвуть. Ци чуйиш, йак лист шелесніть? 
То риба грушки р в е ! Йде дале. А то уже йшли дому, йак гроші украли.



Йдуть дале, указау йуй дві риби пробиты на йиднум копачі і високо 
на дереві. Ци вйдиш ти, жоно, де шчи бнди дві рйби?

Хто йіх, ґаздику, там положйу?
Йака ти жоно шалена! Хто би рйби імау, а на дерево виткла- 

д овау !
А йакжи там са, ґаздо, узьалй ?
Ішчй вит потопу. Дужи вилйка вода бігла, та йіх копач пробйу, 

а йак упласала вода, тай рйби иа дереві зустали! Ідуть дале. На хб- 
тарі йидён млин з боку путе. Там чогось пес зйбнкау.

Ци чуйиш ти, ґаздо, шчо йа чуу, десь пес йойкать!
Ун йуй повіу: Жоно мбйа, та то ни пес, то той пан, шчбсьме уд

нього гроші украли, бо його дому нп було, колйм ти гроші видавау, бо
тот пан пушоу до того шлйна ід мельницьцьі, бо ун мельничку льубить, 
та го мельник бйи, ньай там ии ходить ! Али можи уже ходити, бо грб- 
ший ни йй.

Йак принесли гроші, сховали до капусти у ббчьку. А то ун зду- 
рйу жону: до ббчьки руку поны'с, а гроші до пазухи, жёби му жона 
дакодй баламуту ни найшла! — Прийшлії дому, ґазда ж жонбу жйвуть 
красьны, ни вадьать са. Почау ґазда ходйти на вечьурки до сусіди. 
Шчо ун прййди дому, а уна са звідуйп усе: Десь ходйу? На другой 
село до пана, бо тот пан богатий, та так майи дьаку докбньчити, жёби 
йидён хлоп дві жони м ау!

Жона са напудила: Ньай Бох так нп дасть 1
То уже, жбяо, докбньчилисьме, то уже такой уд заутра буде каж-

дий мати по дві.
Повідать жона: Йакі ви м^дрі! ви за тулькі часи ходйли до пана, 

тасьте собі докбньчили, а йа шчи ни була ани раз. Йа йак пуйду т тому 
панови, та уно нйкда так ни буди; скорій так буди, жёби два хлопи, 
а йидна ж она!

Дау Бог рано, жона устала і корови скоро подоґпла, бо би йуй 
йти на другой сею  до пана, жёби так ни учинйли, йак докбньчили. 
Прийшла до панського двора на другой село, почала кричати: Ой ни 
буде так, пани, йак ви собі думайите!

Учуу пан на бблак, зрозуміу добрі, шчо тота жона кричйть, жи то 
на нього, а уц йийі ни внайи. Пай па облак Толосйу са нароком: І зато 
так, Марьйо, буди !

Айбо, пани, ни буди, хибаль би йа умерла.
Пан па Марьйу нароком: Та чому ии буди ?
Тадь мины ґазда повідау, йак ви докбньчили.
Пай у ийчум пи знау, лем нароком са звідовау : Та йак то, Марько 

йак твуи ґазда повідау?



ІІовідау ши, жйсьте так доконьчили, жи йидеи хлоп дві жони 
буде шати.

Тото прауда, Марько.
П аночку! ньай так нп буди, повім йім, хто йіх гроші украу.
Подь лем, Марько, до хиш, нодь. — Дау йуй палинки і хлыба. —

Йа знау, пани, же уни добрі, же уни мине льшше послухауть, гі ґазду
мойого.

Ой так, Марько.
Т а уже ии будуть дві жони ?
А хто то мойі гроші украу?
Муй ґазда.
Дали Марьйі Мсти і пити, повіли Марьйі, жи Марьйа тамои буде

бути у пана. Кить са йийі ґазда радовау, жи буде мати дві жони, та
пи буде мати й йиднойі!

Загнали шендаріу гроші погльадати і ґазди, припровадити до папа. 
Привели го там до папа шандарі, вибіг ід ньому пан ! Тусь злодьіу, 
шчось мойі гроші украу!

Йа ньіт, пани.
Жона шчи й ґазду ни вндьіла, лем чула, ані ґазда йийі. Гбйкать

із другойі хйжі ж ова: Ой ти украу, ой т и !
ІІочау ґазда гварптп: Пан великоможний ! Мойа жона шалена.
ІІропау бись, та йа шалена? Заганьау тьа наш пан до атого пана 

гроші зичати, та тн відьіу, йакйй ван богатий; прийшоуйись дому і но- 
віуйись зараз, кулькось грошин много відьіу.

Но, вйдпш, злодьіу, жи жона ирауду майи! Оддай мбиі гроші, бо 
тьа дам завісити.

Та йа собі, пани, ви поможу! Ньай росповість сама, йак було, 
колйсме гроші крали, ци йа гроші крау.

Повідать пан: Нодь, Марьйо, нерет шандеріу росіювісти прауду, 
йакйисьтп мойі гроші украли !

Йа йшла, панн, уперед, а ґазда поззаду. ІІрипшлйсьме пуд облак, 
йа ґазду путсадйла: Відьіу, де гроші, та ньай йде брати! Йакйисьми 
йшли вйтти за путьоу, колйсьме гроші украли, иа груеьцьі лист шелес-
тьіу, шчо рйбп грушки рвали. — Ни иовідьать, пани, жи йім ирауду
ии повідау. — А там дале на дереві находйлисьме рйби, шчо шчи зу- 
сталп вит потопу; а унй там у млйиьі та так йойкали, йак нес, шчо йіх 
мельппк биу.

Ниирауда М арьйо!
А до капустисьме гроші сховали...
Ну, вйдьать, пани, йакйй мойа жона розум майи!



Зап. в серпяи , 1896, від М иха й ла  П уст ая, в Збую, Звм плин- 
ської столиці.

Паралелі: Драгоманов, Малорус, народ, пред и разек. Ст. 173— 174. 
Болтливая жена. — Чубннський, Труды, I I , Ст. 505—510: Про чоло
віка, що купив жінці таку куртку, як нанї посить. Ст. 530—537. 
Ч . 25 —28 : Ж інці правди не казать, з паном не братать ся, чужої 
дитини за свою не брати. — Аѳанасьевъ, Народныя русскія сказки, 
Т. I I I . Ст. 449— 454: Ж ена докащиця. Т . IV . Ст. 530— 533. —  Чер- 
ниговск. Губерн. Вѣдомости. 1860 р. Ч . 15. — Очѳркъ литер, исторіи 
старин, повістей и сказокъ А. Пыпинъ. Ст. 338 — 339. — Худяковъ, 
Великорусскія сказки. Т. II. Ч. 75. — Bosanski p rijatelj. Т. I. 1850 р. 
Ст. 111-— 114. — Gliński, Bajarz polski. Т. IV. Ст. 231— 243. — Ci
szewski, K rakowiacy. Т. І. Ч . 157. — Zbiór w iadom . do an trop . kraj. 
Т. XVI. Від. 2. Ст. 4. Ч . 6. — Kolberg. Lud. Krakowskie. IV . 
Ст. 2 1 4 -2 1 6 .

ІЗ. Ж он ї правди  не казати . Б.
Прийшоу йиден ґазда на поли орати, айбо ни на своу зёмльу по- 

шоу орати, на паньську. Ут того пана зёмльу узьау вон на спол робити. 
Ну, шчо вби найшоу там на тоу землй? Найшоу котёл із грошми. (І йа 
бих такойи льубйу). Но, вон там іс сйиом буу собі; айбо вон гроші 
у день ни брау, йак найшоу, лем вби гроші тотй там прпкрйу. А за шчо 
йіх ии брау у день ? Бо льуди були би увідьіли. Чекау до нбчи. Прии- 
шоу домб у вичёрі; сам ии брау тодй, колй прийшбу домб. Та чому ни 
брау, колй йшоу домб такой? Ни брау за ото, бо чьуу із льудй, ош 
тко гроші впнймать із зимльі, тот умре. Прийшоу домб, повіу собі жоньі: 
Но, кажи, жоно, йа найшоу гроші.

Десь найшоу гроші?
На паиьськбу табльі.
Ґаздику! йа йду с тобоу за тймн грбшма, обйх відьіла й йа, де 

онй суть!
Но, упрьйаг вбн воли у поз і узьау жону с собоу, завйу йі очи, 

обй ни відьіла. Та чому вбн йіу очи завйу ? Завйу, бо розумний буу. 
Кажи оиа му: Чому ти ґаздику, очи ми завйваш?

Бо, кажи, пи годно йти за грошин так, обй вйдьіу, тко найди.
Но, шчо йім сьа у том путй случило, колй йшлй за грбшми? 

Йдуть через воду і стрілиу с пушки вбн. Шчо ти, ґаздику, стрілиу 
с пушки ? Убиу йим зайацьа у водьі пуд каміньом! Ідуть дале, ідуть 
крбсь хашчьу. Стрілиу вби іс пушки там. Шчо ти, ґаздику, стрілиу 
іс  пушки?



Убйу йим рйбу у гньіздьі на корчй.
Т а шчо там рйба чинила?
Кажи: Уводйла сьа.
Ідуть дале; дбжджик імйу помалу падати: Шчо то, ґаздо, паде?
Кажи вбн й іу : Гбмньанйй дошч!
Ідуть дале, ідуть пйла цйгап. А тко ту, ґаздику, так риве?
Кажи : Цигани бйуть соуґабирова.
Та за шчо соуґабирова бйуть ?
Бо ттницьі соуґабироу украу ут цйган.
Прийшлй типёрь ід грошом. Ну, ґаздику, де отії гроші суть ?
Ту суть, жоно.
ПІЧО коло тих гроший стбйіть ?
Кажи: Биль стопіть коло гроший.
А шчо на тбу бплй стбйіть?
Кажи вбн: Світ стбйіть.
Йой, ґаздику, та на тбу бплй, кажи, світ стбйіть ?
Ой світ.
А киби ту биль датко сьтьау?
Та би світ упау.
Тодй узьалй гроші, уньали з землы. Прийшоу вбн з грошми домо 

і почьау ґаздувати з вймп, айбо уже й пйи, бо йи за шчо му піїти. 
Иійі почьау бити у ж е ; колько напни сьа, усе йійі бйп нйаний. За шчо 
вбп йі биу? Бо вон йі ни льубйу. Иак йі биу, она тодй убігла вон. 
Кажи она: Ага, тпперь ти треба посестрй, йакись найшбу гроші на 
паїїьськбу табльі. До тпперь йпсь ньа ни биу, колй ти иы'шчого було 
жйти. І кажи она йому: Иак ти сьа йи тпперь за шчо напйти, тпперь 
ти треба посестрй. Чикай нимало, повім йа папови тому, ош ти найшбу 
гроші на паньськоу табльі! — І пошла тай новіла паньім. Пангі го за
кликали на право: Хлбпп Васйльу! Кажи прауду, бо буди біда. Йак 
ти найшбу отй гроші па мбйіу табльі ?

Ой, пани, йа ни найшбу і тотб сьа нн дойди, ож йа найшбу.
Но, хлбнн Васйльу, вабереме ут тебе ушйтко ґаздоуство, тай гроші 

мусиш датй. Но, ни тайі, бо жона ти повіла сама на тёби.
Заклйкали і жону му на право: Но, кажи жоно, йак ото було, колй 

ви йшли за грошми ?
Прошу пана фиусоуґабпрбва, тодй колй ми йшлй за грошми, ґазда 

стрілиу іс пушки.
І шчо там убиу ґазда?
Убиу зайацьа у воды.
Шчо зайаць чпийу у воды? — С о у ґ а б и р о у  в і д ь і у ,  шч о  

ж о н а  н п п р а у д у  к а ж и ,  а й б о  в бн  з а  п р а у д у  п р и й м а у ,



бо н н е с ь  т а к й й  с в і т ,  ш ч о  н а й  д а т к о  г р о ш і  д а с т ь  п а- 
н ь і м ,  т а  о н и  з а  п р а у д у  п р й й м у т ь  н п п р а у д у .

Кажи: Тот зайаць пуд каміньом лижау у воды.
Но, дале йак було? звідать жону соуґабироу.
Ішлйсьме чйрис хашчьу, та там ґазда стрілиу іс пушки.
Та шчо убиу ґазда там ?
Убиу рибу на корчі у гньіздьі.
Но, соуґабироу й тото прийау за прауду.
Но, дале, шчо шчи йи? кажи соуґабироу.
Колйсьме йшли, та падау дошч на нас.
Йакйй ото дошч буу?
Кажи она: Гбмпьанйй дошч буу ото.
Соуґабйрбу думать собі, ож і то прауда можи бути.
Дале йак було, колйсьте йшли?
Цйгани бйли соуґабирова.
За шчо бйли соуґабирова цйгани?
Бо пітницьі украу.
Ото ти смійиш брехати на пана соуґабирова? Та ни брехалабись 

на ґазду собі, ай на соуґабирова брешиш ?
Соуґабироу каж и: Ци йа циганйн, обй йа пітницьі крау ут 

цйган ?
І дау йі соуґабироу у решч заперти за ото слово: Іди ти, чоло- 

вічи чесний, домо соб і; видиме ми, ош то ни твоа жона, ай твоа на- 
пасьть!

Соуґабироу йі з решчу пустиу і уна сьа дужи россердила на па- 
ноу, шчо таки йому нич ни учипйли. Тогдй она ухопила фёйсу у руки 
і прийшла т тбу билй с фейсоу і хочи рубати оту биль. Ей, кажи, 
Бож и! чйрис песього сйна світ мусить гйнути! І  махне фейсоу у биль 
і  зотне биль. Вйдить она, шчо світ ни упау, йак биль істьала: Ну, 
кажи, за песьім сйном ви обй пани ни стойали, ай Бо за ним стойіть.

Записано в мартг, 1896 , від М ихайла  Фотула, в Стройнї, Пе
рмської столиці.

Паралелі: S. Grundtw ig, D anische V olksm archen. Т. I. Ст. 77— 83: 
Der Schatz.

14. ЖЗоні правди не казати. В.
Буу йидён чоловік і так хотьіу пробаловати жону, цп буде віру 

з ним держати у праудьі. Жоно, йа тобі ни вірьйу; йак би йа дорогі 
речі найшоу, ти би на мёни вокликала ?



Ґаздо мій льубий! йа сьім рас пирид тьа поббжу н а  с о к и р і ,  
шчо йа на тьа нйґда не вбкличу.

І  пішбу тот чоловік першого нньа і убиу ґбтиша і попьіс і положйу 
У воду. У впчйрі кажи свбйі жбньі: Ідьіме ми, жбио, із лучницеу на 
ґбтиші, бо снастили сьа у ріцьі воду пйти. І  она сьвітйла йому лучни
цеу ; він стрілиу у ґбтиша і вйньіс де берег. Другий день пішоу у воду 
і ймиу струга вилйкого і повісиу (того струга) на вербу і кажи свбйі 
жоньі друго’ вечира: Йдьіме мп, жбио, струги імати, бо спастйли сьа 
лазйти на вербу. Запалйу йі лучницьу, обй сьвітйла, а сам стрілиу: 
упау струг із верби. Третого нньа пішоу і найшбу грбший шибго. У вй- 
чирі поиосйли тоти гроші і ссипали у йидну ладу. Четвертого вечира 
кажи свойі жоньі: Жонб ма, льуба! із віри сме жйли; ай ту прййде на 
тббп сені ночи смирть. Она йому каж и: Иака тотб ґаздику, смпрть ? 
І він йі каж и: Лбпотова війна.

Но, пи дай мі, ґаздику, типерь умерти; йа тибе з віри буду 
служйти.

Занесли до хйжі йиден сусьік (такйй шчо збрпо сьа сйпле), і там 
йийі замок у тот сусьік. Засьвітйу йасно у хйжи у ночй і вйпустиу 
дванацьатеро курий; пасйпау на тот сусьік курьйом пшешіцьі: тогдй 
голос дали кури дьббами (дужи бубиовали там) і він так дау велйкий 
страх, шчо тотб йи Лбпотова війна. Вйпустиу йийі вітти з сусьіка і кажи 
она: Йа тибе, ґаздику, за сисе з віри буду до смерти служйти.

І  пішбу він пйатого нньа на сило, бо хотьіу свойу жону пробовати, 
ци буде тотб прауда. И прийшбу домі і учинйу сьа, ’ж ийаний. І узьау 
лискарь у руки і ііаганьау сьа на ньу, аж йий ударит. І він сьа зашпо- 
тиу за сьтьіл, обй його жона попри прйиічок утекла. А жона відбігла 
на два сьаги віт хйжі п почала гойкати: Йой, йой, у мепй ґазда голов- 
нйк; найшбу много грбший і типерь пйп, а мине бйи.

І  пішла она іт паиьім, заудала його до су д у : ІІаибве слауньі! 
найшбу мій ґазда много грбший і мине типерь збиткуйи.

Зашшкали його паші до суду і йали йому казати: Чому ти, чоло- 
вічп, ни ознаймйу слауньіп вармеди, колй ти найшбу гроші ?

Тко на мени тотб, панове, сьвітчит, аж йа найшбу гроші?
Ай, на теби твойа жона йстиниа сьвітчит.
Ни вірти йі, пайове, аж тотб ирауда, бо тота жопа здуріла.
1 йали панй казати: колй тотб бйло ?
І она нала сканувати: Першого вечира ходйлисме ґбтиша бйти; 

йа сьвітйла, а він стрілиу у ґбтиша; другого вечира ходйлисме струпі 
на вербу імати; третього вечира иішлисме й топі гроші поиосйли, а чи- 
твбртого ниьа, прауда панове, ие дау ми погйнути на таку смерть, иа 
Лбпотову війну. Пйатого ниьа пішоу та сьа упну, а мишз убиу.

Збірник Е тнограф ічний  т. I I I . 21



Но, панове слауньі, ци мож сисе віровати, сѳйі жони каску? 
Гльадайти ви у протокулах, ци йи тото приписано, обй ґотиші ходили 
у ріку воду пйти? Ай то ци йи даґде у протокулах, обй струги иа 
вербу лазили брост йісти ? Ай ци йи тото припйсано, за таку смирть 
даґде чути, за Лопотову війну?

І  панй передивйли у протокулах і тото нйґде не находили. І його 
жоиьі вйдали дванацьать біґаріу па плйчі і :  обй ти, жоио, нйґда ни- 
ирауду пи казала, ай обйсь сьа з ґаздоу справовала.

Ай тот чоловік, йак би буу ни мау свій розум нарожёний и дужи 
би буу мау много клопоту чйрис свойу жону божену.

А кілько жоиьі мож віровати?
Мож йі віровати во животы’ три речи т ак і:
Коли прййди чоловік иа Вилнкдень іс церкви і каж и: Хрйстос 

воскрес ! і жона йому кажи : Воістину воскрес ! — то тото істйнна прауда.
А другу річ мож йі віровати сесьу: Коли вйнесе ґаздьі у поли 

йісти, тай кажи : ІІой ґаздо обідати; і ґазда кажи: Пой і ти жоно, 
ршчена обідати; — а она повість: ни хочу, уже обідалам — і тото йи 
істинна прауда, бо она обід дома готовила и там пи мусьіла тирпіти, 
обй ни шла.

А трётьу річ мож йі віровати сисьу:
Колй опльат обоііи у воросьі: Тко с тобоу жоно тинерь спит? 

И она кажи: Саі-ись ршчепий! — і тото трётьа річ, истинна прауда, 
бо другий чоловік цц сьмійи тогдй іірийтй д жоиьі, колй ґазда 
йи дома.

Сисьа усьа; но, ци ии каска була? Пиричитайти йі!

Зап. в ли п н і, 1895, від Андрія Пряника, в Голят гт ї, Марамо- 
роської столиці.

Паралелі: Всї три вариянти повисшої казки були з давна вже 
знані в цілій Европі — як то видно з ионизших паралель — в ріжних 
комбінациях, коротших і довших. H o p .: Oesterley, Gęsta R om anorum . 
Ч . 124: Q uod m ulieribus non est credendum , neque a rch an a  com m it- 
tendurn, ąuoniam  tem pore iracundiae celare non possunt. 4 .  125: 
M ulieres non solum  p an d u n t secreta, sed ad haec m en tiu n tu r p lura. 
4 . 126: Quod m ulieribus in nullo est credendum  et presertim  de se- 
cretis celaudis. Exem plum  jocundissim um . — Дальше: R atherius, in 
d ’ Achery spicil. Ст. 895®. — Neckam , de nat. rer. 2, 157, ст. 255. - •  
Scala celi, 50 b (H eraclius). — W ardtw ein . Dioces. Mogunt. 1, 4-88. — 
Enxem plos, 347 (Troj. P om pej, lib. 14). — C. nov. antich . 100. — 

- S traparo la , 1, 1 i Scbm idt, 292. — D olopathos, bibl. E!zevir. 1856, 
с/г. 225; Loiseleur, essai, от. 191. — Enenkel bei M assm ann, Kaiser- 
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H. Sachs, 24, 59. — Schildbttrger, г л . ; Hagen, narrenb . Ст. 129. — 
W olgem uth, 2, 4 6 ; Schreger, 17, 190, Ст. 635. — Altd. Ы. 1, 149. —



Wolf, A ltfranzós. H eldenged. 133. — W olf, K inderm , 125. — Schw ab, 
volksb. 1, 341. — Birlinger, Schw ab, 1, ст. 435. — Germ ania, 2, 244. — 
Jahrb . f. rom an. litter. 1, 433. — O rient, und  occ. 3, 375. — H eidelb. 
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Serm ones discip. de tem p. 50, H elyn. 125. — A bstem . 128. — H ułsbusch, 
4. — Chev. de la Tour, 74, c t .  151, bibl. Flzevir. 1854. — G ratien du Pont, 
Controv. de sexes m asc. et fem. 133. — L atontaine, 8, 6. — Le Feov. 
de T hór. R abelais, 3, 33. — E utrap . 33. — M ontanus, Gartenges. 
2. 6. —  Eyering, 1, 289. — A brah. a S. Clara, Gehab dich wohl, 
c t .  30. — Gódeke, d. dichtung, 1, 125. —  Scoggin’s jests, c t .  89. — 
Byron, T hree  black crows, misc. poem s, 1, c t .  3 1 ; Sw an, 1, 444. — 
M. Gato, oratio, qua usus est et c. ed. Jordan , c t .  56. — P lu tarcb , 
de garru lita te , 11. — Polybius, 3, 20. — Gellius, Noct. A tt. 1, 23. — 
M acrobius, Sat. 1, 6, 2 0 ; у Sw an, 2, 448. — Vincent. Веііоѵас spec. 
doctr. 5. 10. —  Scala celi, 49 b. — Jac. de Cassalis, 8. — Hollen, 
89. — Gritsch, 34 k. — R osarium , 2, 253, S. — Fulgosus, 7, 3. ее, 
4 b. —  Сопѵіѵаі. serm on. 1, 214. — Lange, 1, 22, c t .  26. —  Е п х е т -  
plos, 338. — Fuggilozio, c t .  103. — Libro di bel parlar, 1574, 64. — 
Libro di nov. 1, c t .  4. —  Веііеѵоѵ. 1.24, Federm ann, 213. — Enenkel, 
D om itian b. Massm. 741. — Agricola, 192, bl. 80 b. —  M ath. F or- 
chem ius, Ein schon kort nye gedichtet speel i т . д . Liibeck, 1551; 
Keller, fastn. 1474, 36. — Scherz m. d. w arh . 29. — Memel, 681. — 
A cerra philołog. 1, 1. — M assm ann, Keiserchron. 3, 404. — Gaston, 
gam e of the  Chesve, 1474. — Meary tales and  qu. ausw . 21, c t .  31. — 
P a in te r, P ałace of pleas. 1. 4 .  18. — W ilson, Bulle of reason, 1551.

15. Про чоловіка, що слузкив за розум.
Були три братьа у йпянбйі жони. Прийшли они усьі три служйти

до йипнбго пан а; два з них найалй сьа у того пана за гроші служйти,
третий за розум у нана стау служйти. вслужили усьі три у пана рбк, 
тодй пан тих двох уплатпу грошми, а тому третьому кажи: А тобі йакйй 
розум датй?

Йакйй розум ми дадуть, такйй йа возьму.
Йа тобі дам розум сьакйй: пушку.
Та шчо с тоу пушкоу буду чинйти?
Но, бис тоні пушки нйґда абйсь ии йшоу у дорогу, обйсь усе 

с собоу брау пушку. Й а к  ти  с ь а  т р а ф и т ь  у л ь і с у ,  а х о т ь  де,  
й а к  у ч у й и ш ,  ож б і д а  в ѳ л й к а ,  т а м  б і ж й  с т о у  п у ш к о  у.
Т а й  с а м  ни б і ж й  н а  о т у  б і д у ,  ай к л и ч  і т  с б б і  д р у г и х ,
хотьай ни йи коло тьа цимборіу, лем ти сам. Йак будеш клйкати, то
клич: Штефани, Гаургіле, Расйльу ! нойте сьуда, бо ту біда. То йидеи



розум. — Типерь тот ти розум дам, ож д е  ї ї  р и н д и  Ш І Д  В Ó д ь і  
с а м ,  о б й с ь  с а м  б и с  ч о л о в і к а  ни й ш о у  у в о д у ,  к и д ь  ии 
з н а й и ш ,  й а к а  в о д а ,  бо сам сьа утопиш, кидь будеш сам йти. Д е 
т ь а  н б ч  з а й д и ,  т а м  п о ч ь у й .  Де  п р й й д п ш  н а  н б ч ,  а ж о н а  
м о л о д а ,  а у ж о н й м о л о д о й і  д ь і д о  с т а р й й  ґ а з д а ,  т а м  
о б й с ь  п а  н б ч  и и о н с т а в а у  с ь а ,  бо т а м  б і д а .

Но, йде вбн іс свбйіми братами у заробок. Казау братьім: Ни 
йдьім типерь, бо там вода, та ви пирейдиме.

Айбо братьа його ни слухали і пбшлй биз нього. Прийшлй у иочй
д воды онй, ни чикали онй до ниє, обй вйдьілк, йака вода, ай у ночй
пбшлй у воду і утопйли сьа. Брат йіх раньіцко, йак дау Бо день, йде 
на роботу. ІІрийшоу ід водьі там, де онй брилй у ночй, увідьіу чоло
віка коло водй. Звідать сьа того чоловіка, куда тот пирпхіт чйриз воду. 
Тот йому чоловік указау много нйже, йак братьа брйли, бо чйриз воду 
буу путь, но й вбн у воду пбшбу, нирпбрйу, но шчо сьа стало, йак воду 
нирибриу ?

Йшоу ішла водй і вон ни знау за свбніх братьіу, ош потопйли сьа 
му братьа. Но, найде вбн йинпогб брата на зарінку, шчо вода уже 
увирла і вбн брата спбзнау. І  другого брата найшбу у водьі і спбзнау 
того другого б р ата : І се мой брат. І  тогдй увідьіу, шчо му тот пан 
розум д а у : Ге, ни задарь йа у пана служйу за розум, бо йа свойім 
братьам казау, обй у ночй нйкде пн йшли з дому; де йіх ноч зайде, 
обй ночьували! І  вбн тих двох братбу дау донести у сило і дау йіх 
іспрьйатати у сильі, айбо вбн бирбвови ни казау, шчо вбн брат йіх. За
шчо ни казау ? Бо буу би бироу у нього нросйу много грбший за тнмн-
тоу — і понови ни казау. Йак йіх погребли, пбшоу вбн собі гет іс 
пушкоу. Прийшбу вбн у йинну дуброву, а у тіу дуброві — она була 
велика дужи — пи вйдить, ож льуди йбйкауть: Ни дайти душй пота
нути! — а чьути чьуии. Чьуйи вбн, там дужи біда, ііойк дуаси. Дер
жить вон тот розум собі у голові такой: с сеу пушкоу обйсь там йшоу 
де б ід а ! І почьау гбйкати: Івани, Грйцьу, Васйльу! ІІбйти, бо б іда;
ту бйуть льудй розбуйники !

Йак доходйу д розбойникбм, с пушки стрілву. Сьі го розббйішкц
нн відьілп, а чьули вилйкий гойк, тай зо страху лишили чіпкарбу, тай
утьікли, бо той ни біг д ним с пушкоу, а з далеку гбйкау. Надбйшбу 
тот чоловік с пушкоу іт чіпкарьйом, шчо продауть кнстемени, заушницьі, 
пирстбньі, годинкй, дорогі речи. Звідать йіх : Шчо туй така біда
була ?

Йой, чоловічи чесний, хотьілн нас розббйиики побйтн туй за грбшми. 
Ци ти ото, чоловічи, с пушки стрільау тай гбйкау ?



Ой йа, кажи, іс пушки стрільау тай гбйкау.
Но, ти чоловічи, нас подарувау животом, шчо нас розбойники ни 

побили; типерь пой ти з нами, де шчо будемё продавати і с тобоу бу- 
деме сьа дьілйти, лем пой з нами.

Но, вон з нйми йде; і увойшлй у йинно сило і ходьать цьілйй 
вечьур, приирошууть сьа на ноч, но нйґди йіх ни хотьіли прийатй на 
нбч. Прийшлії уни до йиннойі жоий, звідауть сьа жопй : Ци йи у вас 
ґазда ?

Ой йи.
Т а де вам ґазда йи ?
Шчи го ни йи з робота, дорас прййди.
Ци перша ви жона у ґаздй ?
Ой йа, кажи, уже трётьа; дві умерли, а йа трётьа.
Зачьау той чоловік звідати: Йак вас узьау ґазда, чи дьіукоу, чи 

удовйциу? Бо тот чоловік усе розум держить у свойіу голові, шчо му 
тот паи дау, за ото звідайи вон оту молоду жончоуку, ци старий у нейі 
ґазда.

Она кажи: Старйй; чьуйите, ож йа уже третьа у нього.
Но, тих шість чіпкарбу звідауть с ь а : Ци нрйймите нас на ибч ?
Та ирййму льуде чесьньі.
Но тому семому чоловіку, шчо з нйми йи, ии йи дьака з нйми 

иочьувати, бо йому усе тото у голові, шчо му пан дау розум тот. Кажи 
вбн свойім товаришбм : Би ночьуйме ми тут, йдьім гет.

Товариші йому каж уть: Та де уже нодеме, колй нас ииґде ии хо- 
тьать прийатй, а туй принмауть.

Вбн кажи : Пойти гет !
Онй го ни слухауть, лем иочьууть там. 1 ота молода жбнчбука 

унесла соломи і ностилйла на земньу і Ііак фараллованьі льуде, та 
уснули дужи. Тот ни хотьіу сёмий такой у хйжи спати, нбшоу вбнка 
і хотьіу позирати, шчо с того буди, шчо му тот пан казау: де молода 
жона, а старйй ґазда, там нн оиставай сьа на нбч. — І вбн на двбр 
собі льіг на оборбг, хочи вбн позирати з’утіи, шчо с того буди. Повй- 
рать вбн, а йакйсь чоловік прййде у иочй д ньіу -  а то нон — а йіу 
було миьа Марійка — і подрашиать у оболок і уиа уйшла вон. Кажи 
поп: Ци дома ти ґазда ?

Ой дома, спить, кажи, иа стольі.
А шчи тко у хижі у тёби йи, спить там на вемлй?
Та шість льудй подорожнпх там у мени ночьупи. І уни у иочи ии 

йшли до хйжі обойи, бо там льуди були і ґазда у хйжи буу. А тот чо
ловік слухать з оборога, шчо оий говорьйать у двойи, Марійка с попом. 
І  пошли онй обойи кратцьі пуд йинну стодолу і тот чоловік йак увідьіу



із оборога, зльіз иомоучки з оборога увідьіти, шчо онй будуть робйти. 
Зльіз вбн з оборога, хочи слухати, шчо пбп буде говорйти. Пбп зньау 
с себи загортку і клебан і на-ббк поклау; і піпа доуга була на доугіу 
попісарі с кйтицьами.

Онй свойи дьіло дьілали уже двойи, а вбн позирау на тото. Шчо 
вбн хочп тпіюрь чинйти? Утьаг піпу ж жёба й йинну кйтичку удрізау 
і собі у жеб поклау. Тодй досьаг клебан, тай з клебана урізау устроку, 
тай собі поклау у жеб і ото. Досьаг пайову загортку, склау заучитверо 
і там урізау такой устроку і ото поклау у жеб собі. Но, што сьа стало 
іс того ? /

Кажи пбп М арійі: Типёрь ти майиш моуть зарізати дыда.
Та йак бих зарізала дьіда ?
Так зархжиш дьіда, бо типерь у тёби шість льудй ночьуйп, та бу

дуть мовити, шчо то льуди зарізали.
І уна зарізала дьіда, ґазду свого. І  раньщко вийде на двбр і йой- 

кайи, ривё: Пойти льуди, зарізали ми ґазду! — Так пбп радиу. — По, 
шчо сьа стало?

Прийшоу бирбу, льуди с сила, імйли тих льудй і ті льуди почьалй 
казати: Ми ии зарізали і ни чьули тко зарізау. — Но йім віри ни йи, 
бо у них сьвітка ни йи, шчо они ни зарізали. Но, йім шйбиннцьу 
усудйли, вішати йіх. Но, йіх димбора ушйтко знайп, айбо йім нич ни 
кажи. Закопали два стоуїш вон сила вішати йіх. Поза чого йім осудйли 
так скоро право? Бо такойи тодй право було: Йак йиден судийа осудйу, 
так на том сьа такой опстало, ни  т а к  ге й  к о л й  н н е с ь  к а р а у т ь  
п р а в а м и ,  ш ч о  і з а  д ё с ь а т ь  р о к б у  нп  г о д и н  ч о л о в і к  у й т и  
і с  п р а в а  і д о т и  н н е с ь  п а н й  п р а в о  т ь а г н у т ь ,  д о к и  вй-  
д ь а т ь  у ш й н н к  о с т а т н и й  к о л о  ш й й і  І в а н о в и .  Н у ,  й а к  
у ж е  з н а у т ь ,  о ж п ь і ш ч о  т ь а г н у т и ,  бо ни й и  н и ч  у Йі -  
в а н а  і т о д й  п р а в о  г о т о в и  у же .  — Прийшоу там гоугіль вішати 
тих льудй шісьтьох за того ґазду, шчо зарізала жона. По гоугіль йім 
синтёнцнйу прочитау: Нн ми тьа вішайиме, а й ваші дьіла вас ві- 
шауть !

Тодй на остатньіу годйньі, йак уже ладили вішати, тодй йіх това
риш тот сёмий поклйче: Чи може би миньі дві-три слова повісти?

Ой мож.
Уиьау тогдй кйтичку ж жёба свого — а там і пбп нрпйшоу по

зирати — приклау іт поповіу кйтиди на піпу: Ци можи цесьа кйтидьа 
цені товариш бити ?

Кажуть панй: Можи бйти.
Уйме ж жёба устроку ту, шчо з загортки утьау і прикладе на ча

нову загортку і кажи: Ци утті сисе йи?



Кажуть сьвіцькі пани: Ой тото утті.
Уйме третьу острбку ж жеба свого і пирикладе попбви иа калан 

і каж и: Ци можи сисе утці бити ?
Кажуть пани сьвіцькі: Такой утті йи.
Но, типерь йак тото йи? Так йи, шчо ви сисьі льудй зарізали

дьіда, шчо йіх хотьать вішати, а жона му зарізала ?
Йак ти знайиш, чоловічії, шчо жона му зарізала?
Йа так знау, бо й йа там ночьувау, айбо йа ии у хйжи ночьувау, ай 

вовка, а тих шісьть льудй у хйжи; та йа сьа научйу тот розум у пана, 
бо служиуим за нього, обих так ни спау у хйжн, де молода жона, 
а старій чоловік, та поза того йа спау вбнка.

Но, та йак ти відьіу ото?
Йа позирау на ото; бо у мёни сьвітки сисе ііи, шчом указувау,

острбкп і кйтицьа; то у менн сьвітки, ци так?
Так. Ну, тко зарізау сьбйі жонй ґазду ?
Зарізала сама.
Тко йі радиу на ото ?
Радиу йі пбп на ото, бо пбп прийшбу ід ньіу, бо ona посёстра 

попова.
Но, йак йі пбп радну?
Звідау йі пбп: Тко у теби ночьуйи ? Ночьуйн у мёни шість льуди. 

Но, типёрь ти заріж на йіх мньа, Маріко, ґазду собі, тай то нйтко ііи  

буди знати, шчо ти зарізала; і ^йди вбнка, тай ривй, ож льуди зарізали 
ґазду ми.

Но, то так ти знайиш, чоловічи?
Так йа знау. Иа йім сьвідок шісьтьбм, а миньі три острбки за 

сьвітки.
Но, типбрь тих пустили іс шибиницьі; типерь Марійку узьалй 

на шйбиницьу. Повісили М арійку: А тибё, пани, с хльіба звержиме; 
больше кари нн майнме!

Так тот чоловік буу на помочи тим чіпкарьйом, шчо за розум у пана 
службу; і собі буу на нбмочи і льудьом тим, бо його були би завісили, 
йак би дурній буу.

Записано в мартг, 1896, від М ихайла  Фотула в Стройнг, Пс- 
регської столиці.

Паралелі: Kolberg, Lud. Krakowskie. IV, Ст. 105—106: О trzech 
przestrogach, danych królowi przez rybę. — Chełchowski, Powieści 
i opow iadania ludowe z okolic przasnysza. 4 .  II. Ст. 62—6 6 : O to- 
w arnem  subjekcie.



16. Не подумавши не начинай.
Буу йиден чоловік іс свбйоу жонбу, тай сьа повороговали. А ун 

иуу кажи: їй  трймаш фрайіріі ! Али уна чесно жила. I ун забрау сьа 
с того гньіву і ну шоу у світ, тай у йиднум вароши ун сьа иайау до 
йиднбго склепарьйа служйти. Али жи шчи молодий буу, файшш чоловік, 
дужи норьйадбчний буу у склені, йак сьа нриучйу, а склепарь мау
йидну дьіуку і його зальубувау, жи прййми го іт туй дьіуцьі; али жи 
вун ни казау, жи майи жону, лем жи вуй легінь. Склепарь йому ушйтко 
здау на руки ; ай колй вун йшоу ут свбйі жонй гет, та жона зостала 
уд нього тьашка і мала двух блисцьуу, хлопчики оба, і уна йіх дала
учйти до школи обидвух. Йак уже на нього иатйс склепарь женйти сьа
і ун глубоко уже почьау роздумувати собі, жи йак то можи с того бути. 
І  його склепарь научьувау, об и в и ч и р і ш н ь і й  г н ь і у  н а  р а н о  
у т к л а с т и ,  ай ж и б й  н о в  б у и у т ь  б у ни й т и ,  лем сьа старойі
трймати, ай и а  н у ч ь  ни з а х о д  й т и ,  д е  м о л о д а  к о ч ь м а р ь к а ;  
та ун собі тотб трймау усе иа намйатцьі. Та ун тогдй ут склепарьйа 
пушбу гет, колй склепарь ии знау. Набрау собі грбший, кулько хотьіу 
і пушбу. Тай ночьау ітй иазад ід дбмови. Тай йшоу чйриз день йиднйм 
льісом; на вечьур найшбу дві п у ты : иова і стар а ; тай думать собі: 
Котрбу, Ббжи, мау йти? Ци староу, ци иовбу? Лем иуйду вовбу! 
А у тум льісьі була кбрчьма йидна, а та кбрчьма була живаньцька. 
Увуйшбу вун до кбрчьми, а там ни йи нйхто, лем молода кочьмарька; 
Таи просить сьа па нучь. Ай уна йому каж и: Ни йи ту про тёби міста, 
бо ту другі льуди прйпдуть. — I  так вун уйшоу вон, тай думать собі: 
Де сьа типерь дьіу у иочй? Тай найшбу там мёрьву таку, тай сьа за
гріб до тбйі мёрьви. Прийшлй фурманьоши, шчо товар везли, тай зайшлй 
там на нучь. І уна йіх прииьала на нучь, тота жйгка. Дбрас прийшли 
йіиі живани, шчо йіх перетрймувала, і так вуйшли вон радити сьа — 
жйтка ж живанами: -  А шчо з пйма будемё чинйти, с тйма фурманьо- 
іпама? Тай кажуть собі: Товар спрйатайиме, а йім голови ностйнайиме. — 
А уни так сьа близь нього радьать жи мало на нього пи стануть; а вун 
вуслухау, вутки овй суть тотй жпванп, бо унй ни знали за нього, а вун 
вуньау ножички і;к жёбньі і удрізау йидибму живанбви іс кшіииьа кре- 
плик так, жи тот ни чьуу і сховау собі і пушбу до того вароша, утки 
були живанп і озпаймйу до шандарськбго капітана і так дбраз загнали 
шандаріу де не шість із цим і він нривіу йіх там до тбиі кочьмарьки 
і сказау удмикати пиунйцу і у ниунйци мабго льудй іюбйтих і тот товар 
найшлй, шчо тогдй заховали у почй; та уже жйтку скапчплн, уже у ру
ках йи, али ни хбчи повісти на тих живануу, котрі там були. Али вун



кажи іти до того вароша і зогнати таких льуди, шчо иа них сьа дашчо 
сподьійи чоловік злойи і : Йа спознау, бо йидному калан на голові буу 
білий, а другого знак мау. Та дораз ізогнали тих льуди вароськпх, шчо 
на них сьа сподьівали дашчо злойи і тот спознау йидного, шчо мау 
калан білий, а другого спознау, бо му удрізау іс кйпнпьа вуглик. При
клали у ййдно, а то йиден постау. Тому занлатйли вандрууникови із 
вароськойі каси, а тих нагнали сидьітп на віки, а манйтки йім попро
дали. А ун сьа забрау, та пушоу долу іт свойуй жоньі, уткп буу. Та
прийшоу у ночи пут хйжу, та відьіу, жи там двайй молоды попи сидьать
коло стола тай Богу сьа мольать — ай уна сидьіла коло них, тай сьа
нрислухувала; — тай хотьіу до них стрільати, жи забіїи йидного і дру- 
іого і йійі із лаворвира, бо думау, жи то ціні фрайірови — а то його 
синови пітньі. Ай погадау собі, ж и : тот вичирішньій гньіу уткладу йа 
на рано, та увйжу, шчо с того буди. І  пушоу до бирова ва нучь; а його 
нйхто ни спузпавау уже, бо вун 20 рокуу йак з дому пушоу. І кажи 
вуй бировови: ІПчо то у туй хйжи за попи сидьать? Хотьіу йим сьа 
просйти там на нучь, там ни сміу. Ай, кажи йому биріу, ту йидна жунка 
вугодовала два хлопцьі і дала йіх учити, та заутра йім буде ве- 
сільа.

Та, кажи, вун бировови, ци муг би йа там путй?
Биріу кажи: Чому ньіт? лем чёсно! І йа пуйду, бо і мине будуть

клйкати, бо то сусіди.
Тай прийшли рано кликати; та йак клйкали, тай вун кажи: А мииьі 

ци можна вринтй почьудовати сьа на тото весільа ?
Ай, кажи йому, прийдьіть, ирнйдьіть солоткий і ви.
Та прийшоу вун, та гостить сьа, йак другі льуди; а нйхто ии знау, 

жи то отець. Тай иочьау просйти уд музикантуу, жибй му далй ваграти. 
Али дорас сказали йому: Мало почёкайти, суть ту старі гусльі, шчо
наш ґаіда лйшну, коли десь пушоу до св іта ; — а то уи сам. —
І нушлй і унесли му гусльі, тай почьау густи тай співати :

Гуселочки мойі с кйдри зеленойі,
Уж двацьать рочькуу йак ви положены.

Та тожи устау, та опцьілувау свойу жону і свойі дьіти і так жи
вуть і типерь і шчи ни померли. Та дале ни йи.

Зап. в ли п н и , 1896, від П и ли п а  О палент а в Воронові, Ун- 
Гварської столиці.

Паралелї : Драгоманов, Малорус, народ, пред. и разск. Ст.
2 92—294. — Аѳанасьевть, Народный руоскія сказки. Т. I I I . Ст.
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198— 205: Доброе слово. Т. IV . Ст. 477 — ШО. — Очергсь литерат. 
исторіи старин, повїстей и сказокъ, А. Бынипа. От. 186— 187. — 
Schleicher, L itauische M archen, Ст. 89— 41. — Лѣтописи рус. литер, 
и древн. Т. I. Ст. 118— 119. — L. G onzenbach. Sicilianische Mar- 
chen. Т. II . Ст. 133— 138: Die Geschichte von den drei guten R ath - 
schlagen. — H altrich , D eutsche Volksm archen a. d. Sachsenlande in 
Siebenbiirgen. 4 .  47. — Liitolf, Sagen, B rauche u. Legenden. Ст. 
85. — O esterley, Gęsta R om anorum . Ст. 431 — 4 3 4 : De om nibus rebus 
cum  consensu et proyidencia sem per agendis. — P lu tarch , de garru- 
litate, 14. — P etr. A lphon. 19, Schm idt, ст. 141; 16, ст. 114, Paris. — 
Dialog, c rea tu rar. 93. — Vincent. Веііоѵас. spec. m or. 3, 1, 10, ст. 
907. — B rom yard, C, 9, 14 — Specul. ех етр іо г . 5, 97. — Pelbar- 
tus, hiem al. 21, L. — M art. Polon. ex. 8. N. — A rnoldus de H ollan- 
dia, 1, 8, 5, 2. — Baldo, 3. — L iber apum , 2, 43, 3. —  Lucanor, 
48, Q uibusque, 50, c t . 460. — Bibl. des rom ans, col. 1777, c t . 197. — 
Fuggilozio, 158. — Libro di nov. 18, c t . 41. —  Boner, 100; Zflrich, 
1757, app. 10. -  H . Sachs, 1, 4, 383 — Eyering, 2, 51. — Egenolf, 
114. — Memel, 1695, c t . 360. — A cerra philolog.. 4. 39. — A brah. 
a. S. Cl. Lauberhtitt, 1, 259. — Zeitverkiirzer, 498. — Schm eller in 
H a u p t’s Zeitschrift. 1, 407. — M assm ann, K aiserchr. 3, 741. — Cab. 
des iees, 16, 258 — X L Veziere, Behrn. c t . 235; Cóntes tures, Petis 
de la  Сгоіх, 1707, 12, ст. 398 ; Loiseleur, 366 ; Sw an, 2, 411.

17. Робиш, що робиш, усе посмотри 
на конець.

Ходйу царь по країнах учити сьа розуму; де прййде, де шчо чьуйп, 
то собі у голову бирё. Айбо пут тйми роками, шчо царь ходйу по кра
їнах, шчо міньїстри його досудйли ? Досудйли його шіпьїстри, царь, йак 
прййди, його зарізати. Кого міньістри найалй зарізати царьйа ? Найалй 
такой царьйового бурьбільа, шчо царьйа брйтзать, і далй йом^ много 
гроший, лем обй царьйа зарізау. Но, йак прийде царь домо, то ти пб- 
дёш брйтвати царьйа, бо цареви ийтко ни годин дбнтй, лем ти дбйдеш! 
Но царь за отй рокй научйу сьа розум. Дау за дві слова царь три сто 
сріберних йинному ды'дови. Прийшоу царь іт тому дьідовп, вйдить, си- 
дйть ды'до на стбльцй. Царь сьа почьудовау на дьіду, шчо дьідо такйй 
цуравий, рьйаидавий дужи. ІІо, за шчо сьа почьудовау царь на дьіду ? 
За ото сьа почьудовау, бо дьідо цуравий дужи, а столець пуд ним до- 
рогйй дужи. Дьідо такйй пак коудош, шчо ходить по хйжах, айбо сто- 
лець паньськйй пуд ним. Звідать сьа дьідо тот ц арьй а: Шчо ти
ходиш ?

Царь каж и: Йа ходжьу за розумом.
Но, то йа тобі дам розум.



Та йакйй ви мины, ды'ду, дасьте розум ?
Заплати ми уперед.
Шчо хочитй ви ды'ду ?
Три сто сріберних дай !
Дау царь три сто сріберних дьідови. Но, дьіду, дайти мпньі 

розум !
Йакйй ото розум!
Р о б и ш ,  шч о  р о б и ш ,  п о с ы о т р й  и а  к о н е ц ь .
Но і е тим царь пбшоу собі. Айбо царь зазвідау ды 'да: Ци 

болыни ни ни розум ?
Но, йди собі г е т ; доста ти того розума, шчом ти дау.
І цареви дужи тотб чьудно упало, шчо тотб йи. I царь куда йде, 

усе тотб говорйть: Робиш, шчо робиш, усе посмотрй па коиець. Прийшбу 
домб і так бурбіль наладйу собі брйтву, ушйтко, йде царьйа брйтвати. 
Йак бурбіль утворйу двері, уступйу до сьвітлйцьі цареви, царь йому, 
бо усе цареви у голові ото було : Р. tu. р. п. н. к. Но царь і сам ни 
знау накопи то слово йи. I  тот бурбіль нараз унау накольінки і ймиу 
царьйа цьільувати у ноги, у кольіна, усьагди: Но, істинно вйжьу, шчо 
присьвітлий царь знауть, шчо йа хотьіу з нйми. І царь сам ни знау, 
шчо вбн хотьіу, лем поза того слова: Р. ш. р. п. н. к. — бурбіль сьа 
устрашпу, тай унау ід земли, бо думау, шчо царь знайи, шчо хбчи вбн
чинйти. І царь відьіу, ож вбн устрашпу сьа, ай нн давау по собі знати,
ож вон ни знайи, шчо ладить із ним. Но, кажи, вйдиш хлопи, устань
го р і; йа ушіред знау, шчо ти ладну зо мноу чинйти. Но, кажй ирауду
типерь, бо кидь нн кажнш ирауду, так ґрацнйі ни майиш!

І бурбіль вйдьіу, ож царь знайи і каж и: Мине міньістри павелй, 
такой царьські, на снсе; йак нрнйідуть присьвітлий царь іс крайіни, 
тогдй бих йа ирисьвітлого царьйа дорізау.

Но, хлопи, та праудусь ісказау, ци так ?
Ирауду.
Яо, типерь ідй тотй міньістрн заклйч сьудй, котрі тибе найалй, бо 

кидь ни повіш прауду на них, то тпбе загубльу.
І  вбн приклйкау тих міньістроу, бо мусьіу і присьвітлий царь 

тих иа шйбиницьу осудйли і тому ґраціу дау бурбільови; тому пи усу- 
дйу иич. Тодй царь собі подумау: Та ни вадарь йа дау три сто срі- 
ббрннх, бо отй миньі дві слова живбт подарували : Робиш, шчо робиш, 
позирай на конець.

.3ст. в марші, 1896, від М ихайла Фотула в Стройн'і, Еерегсікоі 
столиці.

П аралелі: W isła. Т. V III. Ст. 439 4 43 : Trzy rady.



18. Чудова машина.
Обновну са йиден майстир у йиднум вароша, шчо снравиу таку 

машину, шчо місто попа Службу служила, айбо місто дьака, а унй дома 
на постели спали. Лем принесли машину т понови двайй йнаши, поло
жили коло яостельі, вйиьали з нейі йидну бльаху, то йи с тойі машйии 
йазйк і тому йазйкови у постели вйслужиу пуп службу. Уднеслн йий до 
церкви йнаши, тоту машйну: витслужйла з дьаком Службу. На другу 
видьільу принесли машйну два йнаши до дьака. Положили коло постильі, 
вйиьали бльаху: шчо майи дьак служйги у церкві, та витслужйу коло 
бльахи. Понесли йнаши двайй до церкви і витслужйла машйна Службу 
місто дьака. Учинйла са новина: ни треба ни попа, ни дьака, бо буде 
кончити машйна!

Узьау майстир машйну, поньус до того на друкарпьу, жеби поно- 
зирау, йака то машйна, жеби йий записау і вймальовати дау, то буде 
і місто царьйа бёсьідовати. Увйдьіу новинкарь сесьу машйну і роздумау 
собі, жн каждий доходок велйкий бере, а вун ньіт, колй вун до новинй 
ушйткой мух би мати окрем плаци на рук вит царьйа йидну стууку 
дарунку. Узьалй машйну, понесли до царьйа.

Заклйкали новинкарьйа, ци чуу і ци вйдьіу, йак тота машйва го
ворйть. Вйиьау царь картку, тоту бльаху іс тойі машйни, наповіу йуй, 
же вйдасть нікому бульшу плацу, бо нн вистапй царьйа каждому даро
вали. Царь пушоу с хйжи, машйну лйшиу на пана новинкарьйа. Новин
карь скоро вйтьах бльаху і повідать бльасьі: Ушйткі майстри, йак зму- 
дріли, та мауть бульшу плацу, а йа, новинкарь — аші йиден їрайцарь 
ми ии хочи путступйти царь. Побйу би го Бог, того скупого царьйа, 
жи вун ни позйрать на мойі дьіти, ушйткой велйть друковати. Фрас би 
го са улапиу.

Положиу новинкарь назад до машйни бльаху, ньай машйна стош'ть 
моучки, закльа дахто прййди другий ід машйньі. Чей го машйна місто 
мени поганьбйть!

Виде царь миого uauyy, машйну указувати. Новинкарь са скоро 
зобрау і витклоийу, жеби там ни стойау, колй буде царь ганьблений од 
машйни. Іде царь із радістьоу машйну указати, жи уже буди лем у по
стели лежати, а машйна буди місто нарьйа роскази давати. ІІрийіилй 
мпогі паиовн тото позирати; прийшоу і царь пёрет панома іірославйтп 
са. Вйпьау бльаху із машини, почала машйна бесьідувати: Иропау би 
такйй царь, бо ун скупий, ии уважать на новинкарьйа, жеби иодарувау 
йидну стууку на його дьіти; бодай го укльалб, трймау би го фрас !



Заганьбйу са перет панами ц ар ь : Купйу собі біду за велйкі гроші. 
Иак почала біда брехати, ни мож біду" по пйску ударити: апи ca ии 
гаиьбйть, ани са ви бойіть. Кбипуу бим до нейі, чого ньа ганьбйла: поламле 
са, чкбда гроший мбйіх. ІІоламльу — дам йий поііраульати; затрачу йа йий 
г е т ! Того майстра, шчо йий справну, завісити дам, ньай са затратить 
тота вйстанова. Чого би двайй машйву несли, а пуп би сам дома спо- 
чпвау? Ньай остави, тай ньай служить. На машйву ньай са ни бізуйи, 
та дустани кбрунґ.

Та місто тих, шчо буде сам до церкви ходгіти, ии буде треба двом 
до церкви машйну носйти, та достали попи коруні.

Поручила крайіна: сього майстра узьалй на ееби, жи го ии да
дуть загубйти, бо то, майстир розумний справити годин! Кому тотб ни- 
потрібно, ни мусить уд нього купити, шчббн го бйло і ганьбйло. Ньай 
майстир жййи !

Зет. в л и п н и , 1896, від М ихайла  П устая, в Збую, Земпл/ен
ської столиці.

19. Добре заробив.
У йиднум вароши бувау біскуп. Там були у тум вароши йармарки. 

Прийшлй льуди па йармарок богатьі, ночовали у касинбві. Похворіу 
з мйжи них йиден зешньан богатий, дау са сповідати на смпрть. Хто 
пуйди за попом? Плачу му пйатку, бо знау сам, жи варошом ни мож 
іти па самуй пууночи. Пушоу сам тот пай, шчо кавейгаз трймау, бо 
чкодовау слугбви датй за курту путь пйатку. Прийшоу — йак коло 
біскупа, много пбцуу бувало і ходить йидеи пуп коло біскупського 
дому у ночй, шпаціруйи, нп хбчи му са снаги. Хто там йде? звідуйи са 
пуп от того пана, шчо на вароши кавейгаз трймау.

Йа пан с 'кавейгазу. Прийау йим льудйй на нуч, жебп у ньа пере
ночували. Йиден похворіу з межи тих льудйй, з міжи куіщуу, йиден 
земньап.

Шчо вам за то платйу, шчбсь-ти за мііоу прийшлй?
Темна нуч була і йи, та платйу пйатку.
Скоро пушоу пуп хворого на смирть сповідати, жеби ни умер крем 

спбвіди. Йак го вйсповідау, кавойгазпик хотьіу загостити попа іс сво- 
йийі ласки, ии за гроші, лем задармо. Посідали іт столбви, шчо його 
кавейгаз і тот пуп, до камараства. Дау кавейгазник понови дббройі 
палинки і напйу оа й сам. Зайшбу з ним до фіґльіу. Повідать кавей
газник поповії: Усагди біда худббпому; богатьі собі спльать, а худббньі 
хбдьать.



Повідать пуп кавейгазникови: Ачей унй худобньі ?
Табо йа пан, миньі грошин треба; жаловау йіш слугу на таку 

курту путь загнати пйать золотувок заробити.
Повідать пуп: Ни хочи са богатим спати, лем худобним.
Ачей унй, пани, ни богач? понови гварить.
Ци ви кавейгазнику знаиите ?
Та нрауда, повідать кавейгазник, жи йа знау. Ви лем пуп, тасьте

прийшлй у ночі ту, а ваш біскуп собі спить.
Повідать му п у п : Ни схотьілибисьти са заставити, ци біскуп спить ? 

Иа стаульу дві стууки.
Йа застаульу дві стууки, жи біскуп спить.
Йа вам, повідать пуп кавейгазникови, по пууночи у йиднуй годиньі, 

йа вам са застаульу, жи типерь біскуп ни спить.
Повіу кавейгазник: Полоніте туй два сто златувок, буду віровати.
Вйньау пуп буґільарь з грушми і положйу на стул дві стууки. Но, 

ци положйу йа свойі гроші на ваш стул ? повідать пуп. Заклйчте собі 
мудрих світкуу, чужйх льудйй, купцуу, на свидьітёлство, котрій гроші 
утратимо.

Повіу кавейгазник, же вун ни збайи.
Роскапчау пуп свойі шати верхньі, вйньау золотйй ланц, на золо-

тум лаицку хрест золотйй: Ізвідуйте са, кавейгазнику, ш ю йа за йидён,
тих чужйх льудйй.

Присвітчили льуди: Пуп нййиден ни носить золотій ланцок
і золотйй хрест, йак у день, так у ночй, лем біскуп, бо йи заслу
жений.

Утратиу кавейгазник за йидну пйатку дві стууки. Ни мух собі 
спати, зогнала го біда на біскупську дольу. Дорога нлаца у ночй ка
вейгазникови ходйги, а шче дорожа попова. Кавейгазник за пйатку, 
біскуп за дві стууки і за йидён иогарь палинки!

Зап. в ли п н и , 1896, від М ихайла  Пустая, в Збую, Зем плин- 
ської столиці.

20. Виграв!
Iiuóy пан варошом іс наньоу, провадили са попуд бокй. Мала паиьі 

доугі віґаии, шчо на йидён метер іззаду са зёмльоу тьагали. Рьйаховгіу 
собі пан, тот йидён кабат, жи вун за нього стууку дау свойуй пани. 
Ішоу йидён войімський офіцир швйтко варошом коло тоні паиьі на роскас 
перет капітана, у котру» годиньі росказ мау дустати, шчоби са ии за-



бавиу. От павьі далёко стонали кабати. Лайтнаи дуишбу, купцом чіжмом 
до кабата увадиу: Муцнйй хлоп буу, молодйй — много йуй са того 
кабата розодрало. Почау на пьбго пан кричати. Учули нольіцайти: Ни 
поможи, пан лайтнант, жи йдуть на рбскас перет пана капітана, бо 
йдуть на вароську хижу. Йак йім варош-капітаи опсудить, ци будуть 
мати штроф, айбо ньіт.

Зарас прийшла тота година, у котруй са мау поставити лайтнант. 
Дау го капітан гльадати, де йи тот лайтнант, войакома по вароши. За
рас са дочули, жи лайтнант запрёний у вароськуй хйжи, шчо роздер 
кабат иидиуй наші. Напудиу са капітан за свого лайтнанта: На ту 
старший иад войакома, йак добрий отець пат свбйіма дьітьмй. Дьітвак 
завиийть, отець штроф заплатить. Заплачу й йа за нього! Ни майи го 
другий карати; йа його капітан, йа го мау штрбфати. Заплачу за нього 
два тйсьач золотувок, бо вуй х л о іі молодйй, та його чкбда пивйнного — 
ай хоть і вйвний — у арёштьі мордовати.

Прийшбу вошмський капітан д варош-канпаиови. Звідуйи с а : Де 
муіі лёйтнант ?

У арёштьі запрёний! Чом пудрау на пани кабати? Там вйдьіли 
льуди і йийі пан : Пбпуд боки са трймали, колй ун кабати розулрау. 
Шчо вйнин, треба платйтп, повідать варош-капітаи; крем того пана ни 
зиау, шчо йуй кабат куповау.

Заклйкали пана й наньу: Иакйй кабат дорогий ? Повіу пан: Йинну 
стууку.

ГІовіу войімський капітан: То ни много, йа заплачу за нього, али 
винусьтте го.

Полоніте стууку пан капітан на столик, та са пустить пана лаит- 
нанта.

Полбжиу капітан стууку перед варош-капітана, жебй узьалй пан 
і напьі. Одобрау пан свбйі гроші. Подьаковау лайтнант капітановії свбму, 
шчо го з бідй вйміпьау; Чекай лайтнант, ти шчи ии зпайпш. На муй 
рбсказ, за мбйі гроші, кабат муй. Долбу с паньі, ньай вйтти йде гола.

Повідать пан: Хтбби тотб ’исудйу, жебй йшла паньі гола? Ни 
луйди она вйтти гола ани за два тйсьач златих.

Добрі, пани, ти миньі за тот кабат два тйсьач заплатиш. Будемб 
са борати, котрйййисьме моцньійші: Ци твбйийі паньі кабат, ци муй 
лайтнант. Ти йи пан сам снуй: Иа капітан кральбуський. Кить ту го
дину утрачу, иа рбскас са ии иостаульу, твердйй штроф мау. Мбжиш 
ти ту, пани, до вечира етойати, дишкуровати: ва мбйі гроші, муй лайт
нант. Долбу кабат з неп і!

Капітан уланву за груди паиьу: Роскаичуй ґбмбички, муй даіїт-
нант !



Повідать пан варош-капітанови: Ци вйдиш ти, шчо вун робить?
Кидь купйу, слободеи свой узьатй.
Та ун мойу паньу до ганьби заведе !
Ни гурше, йак ти мого лайтнапта. Повідау ти, жи лайтнант кабат 

пудрау, а йа шчи за нього етууку дау. Та де тото пудраний, кить шчи 
етууку варт?

Просить иаи капітана войімського: Жеби такі добрі були, закльа 
принесе фрайцімирка другі кабати...

Йа ни чёкау за свойі гроші ани крок, нйґда!
Шчо же жадайите?
Йа ни жадау нич, бо ви, пани, оисудйли два тйсьач златих сво- 

йийі паиьі ганьбу, шчо пудрау лайтнант кабати. Самі знайпти, жи до- 
рожий лайтнант, йак панин кабат.

Ни було помочі у пана. Положиу два тпсьач златих папу капі
тану, шчо ни брау капітан вид нього розодраиий кабат. Дорого го пан 
купйу, колй буу новйй, шчи дорожи, йак пудраний. Жи з войімськима 
офіцірьйома ни мож собі заходйти, бо уни мауть усьаку прауду; унй 
самі право коньчать, ай у праві служать. Крутьать на свойи, жпбй 
прауда була йіх, доки ни вйкрутьать.

Зап. в серпни , 1896, від М ихайла  Пустая в Збую, Зет плин- 
ської столиці.

21. Покаране зло.
Йидён префесор — больіли го очи, шчо аш хотьіу осьльіпвути. 

Його жена привела д ньому дохтора, жеби му спомог, вочум. Дохтор 
новіу, же дужи пйи, та му вочум шкодить; ай ньай ви курить.

Ни муг вйтримати тот роскас професор, жёби ни куриу. ІІушоу до 
дохтора, ци би то йому ии лекше було, шчоби з доугого попісара, іс 
піпи курйу.

Повідать дохтор: Можете.
Айбо префёсора куртьіло і пити: та кйдьби таку фльашку дужи 

доугу купйу, а до того палинки, та так далеко от себи трймау і так 
тогдй пиу, таби ни чкодило вочум його.

У нашум крайу йидён префесор із ґаздом право мали. Тото пре
фесор мудрий буу, казау ґаздови: Ни пушчай свойі вууци до копйцьі 
пуд мойи c iao ; дам бичиловати на твоіїі вууцьі.

Ґазда буу богатий, пи бойау са слова от префёсора, зробйу йому 
чкоду. Дау префесор сіно обичпловати. Ваклйкау ґазду того, чййі були 
вууцьі: Йак майиш дьаку? Ци заилатйш, ци тибё до права давати?



Ни бону са права, ани тибе, ти світууцу! повіу ґазда префё- 
сорови.

Пушоу префёсор на пбяус до соуґабйрова: Колй мины чкбду учи- 
нйу, шчи пьа і вйгапьбиу! I  вйньау бичёлний лист.

Соуґабйроу прийау радо тотб право. Вййшли кошешійі до валалу, 
би са поставили на право ґазда і дьак. Ґазда тотб учуу, же вун будё 
право лати. Закуриу йидён кімак пчуд, узьау цалком на плечі і поньус
соуґабйровови, шчоби було його право. Соуґабйроу зрадовау са за мед
судйтп добрі право ґаздовн, а префёсоровп ни барз на його страйку.

Іірийшлй на право обайй, йак нрефёсор, так і ґазда. Звідать ca 
соуґабіроу: Котрйй гурше впноватий ?

Повідать нрефёсор: Опсудйли біраки, же чкбда мбйа. Іззіли ми 
сіно вууцьі ґазди того, шість цёнтуу чкбди мау, на шість золотувок. 
Айбо вун мине і ганьбйу; нречік йа учений, а уи ньіт і йа у нього
блазен за свбйу плацу!

Йак вун тибё ганьбйу ? звідовау са соуґабйруу. S /ty  jg g
Казау шиньі пудло, учёному: Иоййб матьір свбйу!
ІІовіу соуґабйроу: Не великбй слово руськой. На то йи маті, би 

са з ньоу видмагаті! — То повіу соуґабйруу.
ГІрефесор подумау: Шчо глупому соуґабіровови повісти ? Де не 

слобудно соуґабіровови вередйти? У канцаларньі — попбви коло нрй- 
стода — али йиднако, жи йа учёний: Поййб і ти свбйу матьір, пан
соуґабіруу, за мбйі гроші.

Ачей йа пи твуй блазен, бим ти сисе енґидовау, бо йа соуґабйруу ; 
пуп ґазда у церкві, а йа у канцаларньі.

Йаку прауду кбньчиш, таку прауду майиш. Узьауйись ґаздовп 
с плеча, повідать му дьак, важну роботу. Йак, пан соуґабйруу, будемё 
ми двайй іти па право?

Запоносовау соуґабйруу до права перше: чому його ганьбйу йидень 
півёць, же утратну шість золотувок, а миньі до маттери наклау, соуґа
бйровови !

Прийшло право перет фійошпана, шчбби повідали прауду іс свбйоу 
скаргоу. ІІовіу соуґабйруу: Ун мнньі повідау у мбйуй канцаларньі, обй 
йа свбйу матьір нойибау.

ІІовіч нрауду, казау йому фійошпан, пан соуґабйруу, шчо ун у тебп 
гльадау ?

На праві буу.
Йакбй було право?
Бичилупок. Опшацовалп сіно, шчо у копйци пойіли вууці. Вууці 

були ґаздууські, а сіно сього ніуца; давау го бичилувати на шість зо
лотувок.
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Одобралисьте, пане, гроші, учйтѳльу ? повідаґь му фійошпан.
Шчи ми казау ґазда, бим свбйу матьір пойпбау.
На то соуґабйруу нрисвітчиу, жи так мани бути.
Повіу фійошнан: Буде за тотб три стууки, соуґабйруу штрбфу 

платити; ньай го мед нн кортйть, ани лакуткй, ньай повість ирауду 
й свбйуй маттери. Шчо мау сидьіхи ґазда, та ньай сидить соуґабйруу 
за йиден рук, ньай знайи, йак право йде.

Зап. в л и п н и , 1896, від М и ха й ла  Пустая, в 36ую, З елп ли н -  
ської столиці.

22. Дурний дає, мудрий бере.
Двайй братьа са подьілйли, шчо йім зустало по йіх утцьбви: пйать 

корбу і чотйри воли. Повідать молбтший: Мнньі будуть три корови. 
Чого ти старший так йись зле ґаздовау, шчо ни суть дуйидному 
по три?

Повіу старший молбтшому: Йа почау перши робйтп йак ти, та 
миаьі приходить тота корова, бо йа тим часом собі заробйу, зак.іьа ти 
в й р у ст.

Повіу молбтший: Йа тобі ни поивґидуу, дам тьа до права. Мусить 
бути корова мойа.

Пушоу старший, найау собі фішкариша, шчбби корова його була. 
Дау фішкаришови йидну дисьатку. Прийшбу дому із радустьоу, жи його 
корова буде, бо ун собі нойидпау фішкариша. Брат тотб учуу, молбт
ший ; пушоу і вун іюйиднати собі фішкариша. ІІорайіли льу’ди доброго 
фішкаріша, котрий знайи добрі судити права. Пойиднау того, шчо й брат 
його: дау йому дисьатку. Повіу фішкаріш, ж е : корова твбйа; йак прйй- 
деш на право, принесеш ми нйатьдесать золотувок; па бізбуно мусить 
бути корова твбйа! ІІрийшбу дому, построкошйу са — зробйу, шчо ни 
бойіть са о брата: — Нп бойу тьа с а ! буди корова мойа, бо йа найау 
фішкаріша! Прийшлй комешійі за нйма, шчбби корову на право пригнали 
і по пйадесать золотйх принесли, обідвбм. Привелй корову до фііпка- 
ріського двора: йиден брат віу, другий гвау ! Заклйкау пай фішкаріш 
па служнйцьу свбйу, ва М арьйу: Возьми, Марьчо, колбтку, замкни корову 
у хльіві. Но, типерь пойме до канцаларньі, чййа буде корова.

Ідуть братьа позад нього. Прийшбу фішкаріш до канциларньі пе- 
рет соуґабірова, повідать му мадьарську бесьіду, би тотй два братьа ии 
розуміли. Шчо фішкаріш повідать?

Пан фисоуґабіроу! унії мауть дома чотири корови, а йа ни мау ани 
йиднбйі. Т а мииьі тииерь йинну привели, жббим йіх з ньоу іюдьілйу.



Ппретну йий на пул, ни бугдё корови, лем мньасо. Дам дві лаби нинному, 
а дві другому, збудуть са вдороуйа із вароша дому мньасо нести. Ньай 
зустани корова мины! Так йіх прошу, йак папа фисоуґабірова, свойого 
камирата.

Можете, брати, вустати. Ни такі упи богачі, йак ти. Уни тобі лем 
туту привели, шчо йім са нильубйла.

Прошу тьа, брати, присуть ми гроші, бо йа йім росказау принести. 
Знау добрі, жи нринесли, лем ти роскаш утдатй по пйатьдесать золоту- 
вок йиден а йиден. — Типерь повічте пай великоможний фпсоуґабіроу, 
котрого корова буде? Ци старшого, ци молбтшого?

Соуґабіроу повіу руським навиком: По кулько дома мийпте?
Ішчй чотйри: йпднону два, старшому і молотшому два. І по два 

воли, лем са иа туй корові вадимё.
Охапте корову туй у паиа фішкаріша, пи будете са на пьуй бйти, 

ани вадити. Будете добрі братьа.
Ой ми нп енґндуйпме свойу корову.
Ачей йа вам корову ии ииретпу, бо иа йий пп ожпульу, а зиау 

добрі, жи ви двайй йидну корову ии понесете, кидь вам перерубау, бо- 
бисьти са здороульа збйли! повіу соуґабіроу двом Руснакум. ГІо, ти- 
пёрька готовой право. ІІолож, Васйльу, пйатьдисать золотувок, кидь хо- 
чиш, ту на столик і ти Андрійу !

Соуґабіруу дау гроші фішкарішови ушйтькі. Руспаки са угрумйли: 
За шчо ми тулько гроший положили фішкарішови ?

Фішкаріш са иогньівау, на Руснакуу скричау: Ачей мойа паньі ии 
Руська зальуштапа ходиць коло крави. На мушу собі иайатй служийцу 
за пйадесать золотувок, дозирати корову.

Повідать Васйль: А йа за шчо другий ?
— Ачей йа ии боднарь пуд корову зробйти дуйник, корову дойіти, 

вит стольарьйа столёць купйти! Зійшло право от царьйа з Будапешту, 
от кіральа і готовой право!

Зап. в ли п н и , 1896, від М ихайла  П уст ая, в Збую, Зсмплгш- 
ської столиці.

23. Піп і владика.
Та буу у йииного ґаздй сип у Бирховииьі; та дау його во школу, 

рад буу його на попа уучити. Т а йак буу у школьі, та там ии дужи сьа 
учиу, ай ходйу так. А отець ходйу усе до уладйки, та иросйу, обй 
з нього буу поп. І ладйка казау: Найби буу, кобй хотьіу учйти сьа.



І  овон добуу свбйіх там льіт во школьі і ни мог доучити. Айбо отець 
му буу вилйкий ґазда, та платну иного ладйцьі і тим професорім, обй 
ун уйшоу на попа. І  йак дуйшлй рокй, зайшло так дьіло, ож уйшоу иа 
попа. І  пушоу і буу коло отцьа; фари йому ни придьільали скоро і вои 
пак ходйу му .просити фару, отёць му. І придьілйлп му таку пусту фару, 
де нйкто ни заходйу. Там овби поповау. Тай кортьіло ладйку знати 
у йакййсь чьас, йак овон попуйи. Ладйка прийшоу пут церкву, та імйу 
слухати. І  далй му знати церкбуникй ци дьакй, ож йи ладйка. Тогдй 
вбн утпраульать, та кажи: Сто кобльіу пшенйцьі буду мати, та 50 буде 
мипы, а 50 буде ладйцьі! Ладйка тото услухау і так йому одвітйу: 
Манй, сйнку, манй, йак йись до типерь мануу; утпраульай дальше. — 
Тай там до смерти буу за попа, тай ни рушиу го нйтко.

Зап . в л и п н и , 1896, від М ит ра Вочка, в Солочинї, Верегської 
столиці.

24. Як зшїд Русина правотив.
Буу йиден ґазда, фурман. Ходйу усе по путьох, от свойого дому 

на два мільі земльі і спбзнау са з йиднум добрим качмарьйбм. Хоть мау 
гроші, або й ньіт, а ун йому усе дау йісти і пйти. Були собі добрі 
льуди. Ішоу раз, росказау собі дві йайца вварйтп, тот фурман, у сво
його доброго побратйма, у жйда. Не платйу тотй йайца, опстау дбужеи 
чотйри ґрайцари. ІІрийшоу дому; та му приунувало ходити по путй; 
продау коньі г е т : Ніґда пи спочину, лем усе по путьах ходжу! Ни мау 
кбний за вусьим рбкуу. У вусьим рбкуу купйу собі шумньі два коньі 
і коч, буде фійакрйти. Узьау собі вести двох пануу на шість міль вёмльі 
ва двацать золотувок. Дужи дорога фурманка б й л а ;  богатьі панови пи 
жалували му платйти, бо шумньі коньі мау і коч. Прийшли до побра
тйма, до жйда. ІІрдвітау го жит. Звідуйи са: Чййі коньі? Првідать му 
Русин, жидууський побратйм: Копьі й коч, то хвала Боу, ушйткой мой. 
А дбма-сь ци богатий? Мау доброй поли, шумньі дві хйжи і шчо ми 
треба у ґаздуустві; ушйткой мау. Ми були, повідать му жид, добрі по- 
братимбви, айбо ти мины учпнйу чкбду; уже вусьим рокуу йа тобі зва- 
рйу дві йайца, а ти ни заплатйу; кидь буу-йим тогдй полбжиу пут курку, 
та буу-йим мау два кури; ни рьйахуу ти дорого, йак побратймови, лем 
по 40 ґрайцаруу йидну; то лем на йиден рук. Сам знайиш, побратйми, 
жи до рбка — то ни много. Иидна курка знесе трйцать йайиць; ци 
прауда? Прауда, иовіу йому Русин. А йа тобі ни рьйахуу дорого за два 
роки: шісьдесать і два курйй, кажда курка по штирйтцать ґрайцаруу.



Йа собі порьйаховау, ку'лько того можи бути за вусьпм рокуу у меии, 
курий, та мі вийшло ушйткойі суми на йиден мільійон, Заплать ми, по 
братймп, бо тьа дбуше ии ждау.

Побратйм са напудиу. Тьікау до води скочити, жи тулько собі за- 
фурманйу с пудлйма куньма, шчо са ушйткого збуу; а йак са радуйи 
добрим, Бог му дау — та тото уже жид бере.

Отповіу му жид: Кидь ии хочиш чесно оддатй хйжу і копьі, 
с хйжи са вйбрати, дьіти свойі, найму на тьа фіскаріша; такой іду, за 
йидну дисьатку.

Фіскаріш са узьау до права. Росказау коньі до права у алашу 
заперти. Худббний са напудиу: Ньай рббльать з дьітьмй, шчо хотьать!

Сам са йде повісити.
Зустрітиу го цйґан чорного, засмученого дужи. І го са звідуйи: 

Шчо вам йи ? Ви у йакумось страху!
Ун іж жальу нп можи повісти. Лёдво йому отповіу: Через дві 

йайца, та-м са коний і коча і ґаздууства збуу ; типерь са йду по
вісити.

Звідуйи са ц й ґаи : Колй було тото право ?
Шчи ни було, али уже коньі васиквистованьі.
Йак Буг дасть, так буди! повіу йому цйґан. Вйслухайте право; 

аш так будеме знати, ци пропадуть ваші коньі; бо ваш чорт нудбуриу, 
та са радуйи, жи пре дві йайца ви са усмертпте.

Тадь бо жид найау фішкаріша.
Та найміте й ви 1
Т а за шчо? Уиузим двух пануу; мау-им дустати двацать волоту- 

вок. Коньі засиквистовалп, панови собі фурмана другого найали 
і  пушлй.

А йа буду ваш фішкариш; дайтп мииьі десать ґрайцаруу. Вер- 
ньіте са на право. Повічте коло фпсоуґабірова, жи: Йа уже найау фіш
каріша иа того жйда.

Скоро жидууський фішкариш вйступиу перет соуґабірова і почау 
кури рьйаховати, кулько много за вусьим рокуу бууби жид нагодувау. 
Хочи соуґабіроу знати, де фурмануу фішкариш: Ушйтькі панови ту?  
Котрій то йи того фішкариш, жи ми ту ушйтькі, а ун собі шчи йидиого 
найау. ІІоклйчте па тото право свойого фішкаріша.

Пушоу клйкати. Ни увойшлй разом.
Но, де йи фішкаріш?
Забавну са дома, бо пйльну роботу мау.
Увойде цйґан. Звідууть са панови: Чого-сьти прийшлі?
Йа фішкаріш сього чесного ґазди.



Ѵшйтькі панбви посмійали са, чей цйґаи шалений. Покорты'ло соу- 
ґабірбва цнґаньські ф іґльі: Йакісь пісма брау, колись йшоу до каица- 
ларньі, шчось са забавну, ясись ни ириишоу тогдй, колй й ми?

Бо йа ходйу до лозйньа позирати ленчу, шчом посьійау йиден 
горнець ленчі варбнойі.

Т а  ци посходйла, цйїани ?
Ой иьіт.
Та де ти вйдьіу цйґани, жибй варена ленча ізуйшла?
А унй, пан великоможний фисоуґабіроу, де унй вйдьілн або чули, 

жибй із двох варених йаййц дахто тулько курйй пагодувау? Типерь 
вусьим рбкуу мау жид вйно і палинку і слугу і ґаздууство : за вусьим 
рбкуу пи ґаздувау нич, лем за дві йайца на йиден мільійбн? Кулько би 
то треба хльіба на мільійбн курйй на вусьим рбкуу. Його фішкаріш 
рьйахуйи, а хльіб н ьіт!

Прауду майиш, цйґан. Опсудйу соуТабіроу тотб право, жебй фурман 
заплатйу жйдови чотйри ґрайцари за тотй дві йайца, а за ганьбу, 
жебй полбжиу двацать банькбвок; чого му спер кбньі і коч і фур
манку ?

Зап. в серпни, 1896, від М ихайла  Пустая в Збую, Зем плин- 
ської столиці,

25. Як прийшов бопач на біду.
Буу у йиднум валальі йиден ґазда за бірбва. Ни мау сйна, лем 

йиднбго. І у сусіди такий буу ісстарьйа, йак бірууський і у качмарьйа, 
шчо були валбушньі тот рук у катуий йти, за войакуу. Прийшбу рбсказ 
до бирбва, жибй доставиу войака иидибго: ци свойого сина, ци сусідо
вого, айбо качмарьйбвого, айбо місто них трьйох ньай звербууть за гроші 
йиднбго. Повідать біруу т сусіди: Ізлбжме гроші, три сто золотих, пай- 
міме войака місто наших синуу! ізложйли три сто златих, звербувалп 
войака. Отпровадиу біруу до войакуу вербункоша і вдау са. Похвалйли 
го паибви войімські: Файногось хлбпа нам нривіу ! Навирвуу са біруу 
до свойого дому, зайшбу до корчми. Повідать качмарь : Йак там, 
Мікули ?

Та добрі, хвала Богу. .
Скоро жид дау йидеи жйдльік палинки задарь бірбвови. Біруу 

узьау туту палинку, иоклонйу на сусьіду блйжнього, с котрйм у ййдно 
бували, шчо і у тбго сусіди такйй син буу, йак бірууський. Біруу по- 
клонйу палиику до сусіди, а сам попйу. Сусіда са на тум погньівау: 
Чого з нього блазна учинйу?



До нього кланьау, а сам вйпиу.
Узьау сусіда Дзвонарчик жйдльік палинки, поклонйу на б ірова: 

Дай Божи здорбуйа, сусіде М ікуло! І  сам вйпіу.
Біруу са иогньівау, чому вун з цього сміх учинйу : Вуй му сйиа 

од войакуу заступйу, а ун жпдльік налиики узьау, та на мени поклонйу, 
а миньі саповау датй. Иогньівау са біруу, узьау собі палицу у руки, 
сУсіду Дзвонарчика, ачёй собі з ним зайде, та го буде бйти. Айбо су
сіда Дзвонарчик ни гварпу біровови пудло; ви мух са біруу за дармо 
До сусіди імйти, сусіду бйти: Іду с корчми гет, стану собі коло плота, 
йак буде йти Дзвонарчик, та го ударьйу иалпцеу через голову.

Сусіда уже тот фіТиль зпау, нп йшоу дому с корчми сам, з мно- 
гйма льудьмй. Йшли льуди на иеред і поззаду, а Дзвонарчик у сере- 
дйиьі. Увидьіу тото б іруу: Ни ладно го бити; чекай, йа му ий енґидуу, 
хоть би го чорт брау. Ки’ буу йа тото знау, та йа буу його сйиа за 
войака дау. Ун тииерь мудрий, йакйии му сйиа вуд войакуу за
ступйу.

Не моглй са бйти, обайй були мудрі, аж до льіта. Возили сіно 
с польа обайп. Йак прптьах сіно Дзвонарчик, вйпустиу воли до свойийі 
кйрти. Загнау ід ним дьіуча, шчоби воли дьіуча дозирало. Дзвонарчик 
з воза сіно змітувау. Тумч-асом вун скочиу черес нлут до бірууськойі 
кирти. Біруу увидьіу, узьау пушку, вола у тиньґирйцьі застрілпу, жеби 
вуй вола ни м ау: Ни будеш са зо мноу носйти; у теби два, а у мени 
чотйри; обись знау, шчо то б ір у у !

Мудрйіі Дзвонарчик дау вола поіиацовати із другого сила біро- 
вама. Справну собі іпсмо — то буу великий вул -  задау до соуґабі- 
рова бірова на право, жеби му вола заилатйу. Упудиу са біруу, пушоу 
са до попа радити, циби му у тум дьільі пуп ни спумуг.

Дай ми двацать овець, нп буй са того права! ИІчось забйу 
у свойум, то пропало.

На другий день біруу дау попови ушйткі свойі вууцьі, бо лем 
двацать мау. Пушоу біруу до льіснього пана, цйби го порадиу, котрий 
право утратить: ци вун, шчо вола забйу, ци тот, шчо його вул.

Повіу йому фоштир, же: Буду ти у помочи, ии будеш йому вола 
платйти, кидь дані миньі два.

Нп збау, пани; раднп йім два, йак йому йидного, оби вун знау, 
шчо то біруу.

Прийшло право, одрук са пуп, жи вуй му пи помучішк; уп пи ви- 
дьіу, йак там було.

Клйчи фоштира. Повідать фоштир: Буубпм ти у помочи, кидь буу- 
бись ньа заклйкау, колйсь вола биу!



ш
Прийшли на право Дзвонарчик із бірбвом. Опсудйли, жеби випла

тну за йиднбго вола два, за рук сидьіти, на кральбуську касу двацать 
златувок платити, бо бірбвови пи слобудао у валальі безрьйад робйти.

Прийшлй дому, оддау біруу воли сусідови свойому, ии ’пстало му 
нич, лем два корови. Треба йти сидьіти: помалу будуть йісти давати. 
Продам корову, вбзму гроші с соббу, ачей би з гблодум ни умер.

Дау Бог зиму, треба у воїїаки датй од валалу йиднбго войака. 
Імйли, зйавали бірууського сйиа, Лпсьньака. Мати похворіла, жпдй ко
рову за доуг узьалй; хто йуй подау вбди про Бога, с хйжи брау мйску, 
лбшку за тотб. Хто са йий ни бойау, узьау с комори ладу, лем ньай 
уна ни видьіла, і гордуу бо вуй буу пудлий б ір у у : Типерька го ни 
сануйме, так му треба.

Отсидьіу за рук у рамгазьі запрёний, іде дому. Ганьбйть са, же 
на ньум чбрной ш атьа: Йа го вйперу на нашум хбтарі у малум нбточку! 
Збольук са до гола, вйпрау шатьа свбйи, повішау на льіскового корча, 
сам собі льух на земльу. Прийшоу на нього сон, почау біруу спати 
голий. ІІастйрь там завертау маргу, увйдьіу шатьа на кбрчи: Хвала 
тебі Ббжн, ви мау шчо убувати, а маргу би завертати; хбтьби шатьа на 
ворошки, та го буду браги. І  біжйть, завертать маргу: Гоу, н а ! Біруу 
учуу, ие мау колй шатьа свой ходити, бо са дуже загаиьбйу, же лонйй 
біруу буу, а типерька голий лежау у малум нбточку! Узьау пастйрь 
шатьа на унучки. Журить са біруу, йак голому дому прийти. Льух спати 
назад голий. Дбуго са журйу, ни мух заспати; думау думки, шчо чи
нити. Додуиау собі йидну: Найду вбгниско, де клали ’ген ь ; натбучу
вугльа, ульльіу до того вбди, та са иамашчу. Буду забабраний, будуть 
думати, же йа дьабол. ІІрййду дому; чбльадь утѳче с хйжи, же нрийшбу 
дьабол. Иа погльадау шатьа тим часом і уболочу са, умйу са, ни будуть 
внати, жи то йа.

Справну собі вугльа, намастйу са брйтко, льух собі спати тамой 
на-поли у малум пбточку. Прийшло му па сон, же його жона знаии, же 
ун йде дому і стьала курку і варйгь про ґазду і різавьцьі до пблиуки. 
Пробудйу са на вечур: Хвала Богу, шчо уже вбчур, та йду дому, чей 
ми жона дасть йісти і ш атьа! Біжйть голий хбтарьйом дому. ІІрййде до 
хйш : Його жона умерла, там йий Дзвонарчик, сусіда, с свбйім дьіуча- 
тьом іс свбйоу жонбу у корйтьі мйпи. Ун убіг голий йак дьабол. Напу- 
дило са дьіуча і жона Дзвонарчикова. Ун, Дзвонарчик, гварить: Ни 
буйте са, сйну муй, коли йа ту, бо то ни чорт, то паш сусіда, Лишнак
Мікула. — Йидяб ймбно мали, йак вуя і його син. — Ідй сйну дому,
принесь шатьа сусідови!

Принесло му дьіуча: Умйи са, сусідо, чкбда шатьа закалйти. Пушлб 
ти цалком спблудне!



Уішшьатау са біруу, жѳ му са пудло водить: Сусідо, до муй син?
От фебруара нушбу у катунй.
Зайбйкау дужи: Ни сйиа, ни вблуу, ани корбу, ани уводь. Шчо 

типерь робйти ? За шчо жону поховати ? Ни йи нічого на нбгріб, ви 
понови, ани дьакбви, ани иа налинку качмарьйбви, ани тим льудьом, шчо 
будуть жону нести, або на вбзьі вести. Не купйуби дахтб муй стул йа- 
ворбвий, сусідо? Ачей би стойау йидну нйатку, йак худббно похо
вати жону.

ТЧ - /  t  о  '  \J  t  \ j  OИа сам возьму, сусідо, твуи стул, али лем у застауку, йак ми 
вернеш гроші.

Возьмй собі стул! Просить дбльу і сиренчу сусідови.
Дзвонарчик жону умну і прикрйу, дау йуй труну зробйти, дау 

пйатку, жёби йийі поховати. За три волотууки жону поховау, а два зо- 
лотууки охабйу про гробаруу і вро каждого па налинку. Дау сусіда хльіба 
за налинкоу льудьом закусйти.

Жону поховали: Нич ми ни зустало. Шчо жи учйньу? Збиу ньа 
сусіда ґаздууства, Дзвонарчик, а йа го типерь запальу! Здогадау са 
о три ґрайцарі, жи шчи йіх майи. ІІопросйу од жйда палиики за два 
ґрайдарі, а за ґрейцарь швабликуу, сусіду спалйти, а сам у світ пуйтй. 
Іде за путьбу пйаний, за тнм пішникбм, кадй й дауно ходйу, право пут 
свбйу хйжу. Та йа уже, повідать, ту. Вйхониу шваблик і стріху запа- 
лйу. Тогдй у поли утьік. Позйрать са здалику, йак сусіда горйть.
Вид огньа са вйдно. Вун хйжи рахуйп, чийа хйжа горйть: лбсна мбйа І 
Так іду у світ. Нн верну са ніґда. Уже не йи нічого, лем гола земльа, 
а йа старий, та йду по жббраньу.

За нйать рбкуу ходйу по світьі іж жобракбм. Прийшбу на бтпуст
до Іібучі1): Хочу увйдьітп, ци красньі там у церкві. — Дуже го льуди
стйсли, шчо хотьіу умерти. За нйать рбкуу нйґда са Богу ни молйу, по 
жббраньу ходйу. Чого би са молйу Богу, кндь му Бог так дау, збиу го 
їаздууства!

Іс церкви у Пбучі вйнесли го льуди на двур на собі, шчо ии 
йшоу земльоу. Прийшло му на розум, йака добра ббська сила. Ідуть
льуди, іду й йа до свойого крайу: Ньай шчи раз увйджу свой місто, де 
йа ґа'здувау.

Прийшбу до свого валалу і на свой місто, позйрать са с путй, 
шчо за хйжа мурована: ци ту жнт, ци ту бйвать пап ? Вйбігне молода 
нивіста з мурованойі хйжп. Увідьіла жобрака, біжйть до хльіва повідати 
ґаздови: Мікуле, Мікуле, ту твуй ньааько.

Шчо ти гвариш ?

Ч М ария-Повч, відпустове місце, де сходять ся люди а ц іло ї Уг. Руси.
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Поть позирати, стопіть на пути.
ІІуйшоу син на путь ід ньанькови, іншу го за руку : Чого на пути 

стойіте, та миньі робите ганьбу? Иа ваш син; уже пйать року у йак 
ґаздуу; усьагдим са за вас звідувау, нйґдам нйґде за вас ни чуу, ци ви 
жййите, абосьте умерли. Пойте до хйжи.

Т а шчо за нивіста, сйне муй, сисьа, шчо пут хйжоу?
То йи мойа жона.
Од когось са ожениу ?
Од Дзвонарчика.
А Божи, вутпусть ми тьашкйй гріх. Йа його хотьіу спалйти, а йа 

сиалйу себе. Згоріло мой дерево, а вун ми збудувау муровану !
Зустау тамой до смерти.

Зап. в л и п н и , 1896, від М ихайла  П уст ая, в Збую, Зем плин- 
ської столиці.

26. Як царівна зійшла на біду, та знов 
п ан то  стала.

Буу царь та мау сйиа. А син му сьа хотьіу жпийти; та наіїау 
двох мальаріу, та загнау у сьвіт, обй умальувалп де йака красна че- 
льадь йи, бо ни мог собі пару прибрати, красу. Та йидеи мальльарь 
пушоу нуд другого царьйа. А тот царь мау таку пріицезну, шчо у день 
ни ходйла, лем у ночй, бо дужи красна була. Тот мальльарь увідьіу, 
та умальувау йі і приньіе прівцови письмо тото, обй відьіу, йака красна. 
А пріиц тогдй йому казау: Мальуй мине, та май паскуниого мальуй ньа,
та пбдеш йі сватати за меии. .

Пушоу мальльарь сватати; она увідьіла, йакйй овби краспий, та
утписала му т а к : Ішчй би му ии дала топанки поутпрати, а ии за ґазду
би буу.

Привіз мальльарь иисьмо прінцовп. Прінц прочитау, ож ии достой
ний і топанки поутпрати, ии за ґазду бути, тогдй купйу собі бритвй, 
узьау собі гроші, иерстииьі красньі скупйу і пушоу пут того царьйа 
і просйу собі службу. Царь го зьвідау, йакйй ремесельник овон. А вбн 
сказау, ож барбір, стрйчп зиайи, брйтвати... І  царь його прийау у службу 
за барбіра. Йак у вичёрі йшоу ут царьйа, а тойі прінцезни собойанка 
увідьіла перстпнь у иього, тай каж и: Продай миньі.

А вбн каж и: Иа ии продам.
Тай но йак, кажи, даш?
Так, кидь будиш спати зо мноу.



I  она сьа прийала. І овон дау йі перстинь. Спау із неу, айбо йі 
ни чинйу иич, так ті з мамоу спау. Увідьіла прнацезпа у топі собо- 
ианки перстипь. Кажи: Тко тобі дау тото ?

Кажи: Дау ми барбі'р.
Та за шчо ти дау ?
Спадам із цим.
Шчо ти казау у почй?
Ничь. Присьагла, ож йі ничь ни казау.
Закликала у вичері прінцезна барбільа: Продай ми иерстшіь.
А барбіль кажи: Йа ви продам, бо йа ни жид.
Кажи: Йа ти дам пйать дукатбу за перстипь.
А барбіль уньау жменьу дукатоу, та указау йі.
Айпо йак даш? кажи.
Так, йак будете зо мноу спати.
І уни спали і мали дыло межи соббу. І  прінцезна зайшла ут того 

барбільа.
Пуйшбу йійі присьвітлий отець по орсаґах, а она барбільа з а о й 

кала: Шчо буди, кажи, з нами? Мбйа буде смерть і твбйа, кажи бар- 
бірьйбвн, бо йа, кажи, ’пстала груба ут тбйі ночи. Та иаймй вбз, та 
йдѳме у твой край.

Найали вбс собі і сьіли на вбз і увойшлй у його край. І увойшлй 
у кавельгаз гостити сьа. А вби тогдй пушоу, та фурмаиьошови уплатиу, 
гет обй йшоу домі, а гроші у касу поклау у царську, шчо она мала. 
Тогдй она каж и: Идй лем, та увидь фурманьоша.

Овон прийшоу, кажи: Ни йи його.
Кажи: Шчо будпми робйти? Там гроші були, а, кажи, у меии ии 

йи гроший нйкус, а ми ту йіли, пйли; чим ми заплатимо?
Овон кажи: Ту такйй звйчай: Ко йість, пйи, а пи шіатйть, та буде 

сидьіти у регату.
Тот тогдй трактйрник кажи: Платьіть.
Та ми ни майиме чим.
Та будете у решту сидьіти за годйну.
Тогдй заперли царьського сйна і царьську дьіуку у решт. І  там 

она твердо плаче і руки ламле, шчо за неу ианй шальіли, дуріли, а оаа 
на ото прийшла, шчо у решту сидйть!

впустили йіх вои і онй йдуть піші. Раз вбн иа ньу глйппе, опа 
убута йи. Та, кажи, дольі стьагни топанки, та боса йди, бо йак тотй 
порвеш, других ни буди! І уйшли вон вароша. Твердо оиа плачи, ож 
боса. А там стбйіть чоловік худббний с сомарами. Тогдй тот пріиц 
кажи: Шчо ти, чоловічи, с тим робиш?

Та йа такйх буду вести, шчо ии мауть чим платйти.



Ну, та вѳзй нас.
Прінц сьіу на сомарьйа і иріицезна і тогдй сьа везли. І прийшлі

у йидеи варош. Тогдй кажи прінц: Знайиш ти шчо ?
А она кажи : Шчо ?
Заарендуу йа коршму туй, а ти будеш паленку продавати.
Она каж и: Буду.
Овон заарендувау коршму і она стала коршмарка. І  вбн дарувау 

катун грошма, оби там йшли піти. Йому нарада, а уна паленку
продайй.

Прийшбу вон у вичёрі, та звідать сьа, йак сьа виде, ци добрі.'
А уна каж и: Дуже добрі, бо, кажи, піньазьіу мау доста уже.

А вбн другий день дау катуньім росказ, обй там йшли ішли,
а ульльали ушйтко, лем обй йійі ни кйвали. І катунп уребрували ушйтко, 
винб, паленку. Йак вбн прийшбу у вичері, кажи: Йак ту йи?

Но, кажи, тьікайме, бо йа ниплатйу ничь, йа лем так брау, 
иа-бор.

Тогдй забрали сьа, утьікауть у вечір. Раз воа нопозйрать, а она 
убута: Стьагнй, кажи, та йди боса, бо порвеш, та других пи буди.

$йшлп вон вароша, а чоловік стойіть іс фуроу, та у фурі кбнь, 
та вол. Кажи: Шчо ти, чоловічи, туй стойіш?

Й а, кажи, такій шчо буду такого вести, шчо ни майи чим 
платити.

Онй сьіли на вбз і визуть сьа. І  уна твердо руки ламле і плачи
і кажи: Божи, мой Божи! у день йим вбнка ни ходйла, бо твердо иьа
пани льубйли, а типерь на конй, та на волы сьа визу.

Прийшлй у другий варош. Кажи вбн й іу : Ци знайиш шчо? Ци
будеш ти гбпьцьі продавати?

Ояа каж и: Буду.
І  вон накупйу гбяьцьіу много і справиу шатро, даровау варош 

грошми, обй у нейі гбньцьі купували. І  тогдй прййде вбн у вичері, 
кажи: Но, йак йи?

А она каж и: Йой, шчи була бих только продала!
Та, кажи, йа шчи больши накупйу заутра.
І  вбн накупйу два рази только шчи і так навіз на йиннб ябли

вон вароша і дау росказ канопьірім, обй уирьйаглй коньі у канбин і обй
тбу, шчо гбньцьі продайй, посукали гбньцьі. Каноньіри прийшлй, альб, 
посукали до черепа. Йому парада стойіть, вбсько рокуйи, а она гбньцьі 
продайй.

Прййде вбн у вичері, кажи: Й ак?
Она каж и: Біда. Подимикали гбньцьі до черепа.



Тогдй вбн кажи: Тьікайме, бо йа пи платйу тотб иичь, лем так 
йим набрау, на-борґ. Йак ми тотб ни уплатимо, та за рбк будемо 
сидьіти!

Тогдй оий тьікауть. Айбо вон наиау уже вбз, кбньі добрі. Прий
шлй ід вбзови, сьіли, а она каж и: Ббжи, мой Ббжи, шчо йа учиийла ? 
Про йидеи перстинь на бітку прийшла!

ІІрийшлй домо, де його отець буу, царь. І  тогдй вбн кажи йіу :
Ци знайиш шчо ? Кажи: Ци будеш тотб чинити, шчо туй рббйать ? Туй
будуть заутра паньі ходити, та тко упуцуйи чоботи, дбстаии дуката.

Она каж и: Йа буду пуцувати.
Купйу йіу кйфи і шубіську і поставну пуд мура і дау йіу два 

стольцьі. Сам пушбу, ^брау сьа у друге илатьа і його отець із ним 
і прийшбу, поклау ногу на столець. А она пуцуйи му чоботи за тотб, 
ож. казала, ож ни хбчи, обй вбн йіу пуцувау топааки. Твердо плакала, 
колй пуцувала і вбп дау дуката. А його отець прийшбу, поклау пбгу, 
она ймйла отцьу пуцувати; айбо твердо сплакала — і його отець хбгшу 
й ій і: Цить дьітйно! ти йи царйцьа, а твой ґазда царь. ЬІйґда ни будиш 
уже пуцувати.

Тогдй банда турк! Узьалй йі на гінтоу і увезлй у царьськйй дбм 
і там вилйка гостйпа була. І йа буу там, та грау. Наносну йим сьім 
міхбу води — а йа мау чоботи ві шарканьцьбвами — та йак иа грау, 
роздер міх і ота вода мине туй принесла.

Зап. в л и п н и , 1896, від М ихайла  К ул і в Солочинї, Керєгськог
столиці.
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27. Цар, пан і царівна.
У царьйа . бу.та йипнй прінцбза. І  дау такий рбскас присьвітлий 

царь, ош тоту пріпцбзу дасьть за тбго, шчо до нього прййди сватати 
на конй і ни иа конй і шчо прийди до нього удьітий і ии удьітий 
і принесе до иьбго дар і ни дар. Ну, туй много йи мудйрцьіу, шчо



учать, йак прийти до царьйа сватати прінцезу, яо шїтко ии годин до
думати, йак прийти до царьйа. Но найшоу сьа йиден такйй мудрий чо
ловік, шчо прийшоу сватати так, йак казау ц а р ь : на кони і ии на конй, 
удьітий і ни удьітий, приньіс цареви дар і ни дар. Но шчо тото на 
коий і ии на конй прийшоу? Ото буу гусак на двох лабах, на том 
прийшоу. Но, то й конь, й ни конь; ци прауда йи ? Удьітий і ии удьі- 
тий прийшоу до царьйа. Но шчо то удьітий і ии удьітий ? Тото завйу 
сьа у такйй гальі^ і так прийшоу. Приньіс до царьйа дар і ни дар. 
Шчо тото дар і ни дар? Імйу потьа жпвойи. Ну, казау цареви, оддики 
дар йи, йак буу па дворі, айбо пустйу. Но, дар і ни дар. І  царь за 
нього дау своу прінцезу.

Айбо царьська прінцёза ничь ни хочи робити, бо царьська і такой 
ни знайи робити, ни то, шчо ни хочи. І вон йак йі узьау, царьську 
прінцезу, она ничь ни робить, лем колиши сьа у бильшові. Вби робить 
дужи тот пан; і так із матьірьйоу говорйу тот пан — шче матьір 
м ау: — Мамо! йак зладите фрпштик, ко робйу, най йде йісти. І царь
ська принцезпа ни йде йісти, бо пи робить, лем тот пан йде, бо вбн 
робить. І уна то уже чуйи, ож ко робйу, най йде йісти, а ко ни робить, 
тот і йісти ни майи. Но зладйть обід — то йи полудинок — і мати 
паньська оппать каж и: Ко робйу, най йде обідати. Зладила вичёрьйу, 
кличе: Тко робйу, пай йде вичерьйати. Другий день рано наклала прин- 
цеза огень царьська. Ци робота сисё мамо? зьвідать.

Ой робота.
Ізладйла фрйштик панови мати: Тко робйу, пай йде йісти. І  царь

ська прінцеза пошла уже фрнштиковати, бо й она уже робила.
Присьвітлий царь тото сьа дочьуу, ош тот пан научйу його прин- 

цезу робити. І шчо му казау на тото присьвітлий царь?
Казау му, ож колько хочь мильіонбу гроша, то йа тобі дам, бо : 

вйжьу, ож мош ти датй, бо чйтагий ись чоловік, шчо ти моу прінцезу 
научйу робйти. Ти йак би буу ни потрібний, то ти би буу погйб 
із ньоу.

Записано в мартг, 1896, від М ихайла  Фотула в Стройнї, Пе- 
регської столиці.

Паралелі до першої половини: Чубпнський, Т руды , II, Ст. 
611— 616. Ч . 84 і 85. Розумна дівка. - -  Аѳанасьевъ, Народный рус- 
скія сказки. Т. III. Ст. 188— 193. — Т. IV . Ст. 469—477. — П амят
ники стар. рус. литер. Т. I. Ст. 29 — 48. — Худяковъ, Великорусскія 
сказки. Т. I. Ч . 6. — С. В. Караджич, Српскѳ народне припови]етке. 
Ч . 25. — Kulda, Moravske narodni pohadky a povesti. Т. І Ч . 76. — 
H altrich , Deusche V olksm archen a. d S achsenlande in S iebenbiirgen.



Ч . 45. —  Schleicher, L itauische M archen. Ст. 3 - 4 .  — Ciszewski, 
Krakowiacy. Т. І. 4 ,  192— 193. — Kolberg, Lud. Т. XIV. 305 i 308. — 
Zbiór w iadom . do antrop. kraj. Т. V. Бід. 3. Ст. 207. Ч. 13. — 
W isła. Т. V. Ст. 139 і 152. —- Романові., Б ілорус. Сборникъ. Т. III . 
Ч . 12— 13. — Драгомановъ, Сборникт, за народ, умотвор. Т. I I . Від. 1. 
Ст. 172.

Паралелі' до другої половини: Чубипськпй, Труды, I I ,  Ст.
543—546. Ст. 546—548 : Як учить лижобоких жінок роботі. — Ол. 
Стороженко: Вчи лінивого пе молотом, а голодом.

28. Русин-вояк і царь.
Буу йиден муцнйй войак; али жи лем по йиднуіі шальці,і йому 

йісти давали, йак і другим войакум, та йому було мало, бо вун ани ни 
такий муцнйй, йак другі буу. Пушоу мельдовати до капітана, жи вун 
голоден. Капітан повіу, жеби го заперти; кидь другий можи опстатн, 
тай вуй ньай опстани.

Так його войаки йімали, хотьіли го заперти, а вун біг вид капі
тана, та на капітановуп капурі заставну са на войакуу других. Йак йі- 
мйу за рйґиль, шчо капура на ньум була, на пул переломну. Тогдй ка
пітан казау войакум: Ни мусити го йіматп, бо ви лем мотильі у нього; 
али й стрільати ии слобудно.

ІІовіу войак: Чекай пан капітан! Йа йду на вас на скаргу до 
царьйа! Кидь йа годин веце зробйти, йак другий, а йісти уже ньіт?

Царь далеко от того вароша бувау ; ун ишоу з валалу на валал, 
а усе у бірова просйу йісти. І  йому давали. Йак уж ии далеко буу од 
царьйа, да зпайидно дванацать миль земльі вит того вароша, шчо у ньум 
царь буу, та заблудйу у йпднум льісьі. Блудйу до вечира. Йак са по
чало змеркати, почау гбйкатн, ж е : Ци йи шче дахтб у льісьі ? Уголо- 
сйу са йидён йаґир і зойшлй са у ййдно. Йаґир мау рух і пушку, 
а войак нич ни мау, лем войімськой шатьа на собі. Повідать йаґир.- Ци 
зналиби, пани, кадй то треба йти на путь?

Отповіли собі обайй, жи обайи поблудили, ии знауть нийидеи кадй 
путь; а то йи темна нуч! Вййшоу войак на иидиои високої! дерево по
зирати, ци йи даґде світло. Увідьіу світло нидалеко. Узьау собі добрі 
на розум у котрум боцьі. ІІушлй обайй тото світло гльадати і найшлй, 
шчо дванацать розбунникуу там були у йиднуи колйбі. Прийшлй і са 
поклонйли. Йаґир собі сіу із боку, а войак межи розбуйникуу. Заклй- 
кали йіх розбуйиикп вичерьйати, йак йаґрьйа, так і войака. Йаґир ни 
хотьіу йти із нйма вичерьйати. Войак пушоу ід йаґрови, імиу го: 
Устань, подь, вичерьйати, кить ти муй камират, колй добрі льуди ви- 
черьйати да^ть!



ІІробалууть йіх коло вичері розбуйпики, йакі йазйки знауть. Войак 
йншакий йазйк ни знау, лем руський, а йаґир повіу, жи ии знайи, лем 
ньінецький. А уни собі бесьідууть по мадьарьськи: Ни пусьтьме йіх 
вйтти, туй йіх загубме, туй йіх иостйнайме, бо на нас повідьать, кидь 
даґде прийдуть до вароша!

Ізрозуміу войак і йаґир, бо йаґир усилийакі йазйки знау, бо то буу 
царь, лем пушоу по світьі кимштовати, та заблудну. І тогдй войак тіо- 
віу розбуйникум: Йа знау такйй фіґиль, шчо ви шчп ани ни ві'дьіли. Йа 
вйпйу дванацать льітруу вина, колй буде найтурше кипіти. Ішчй до того 
вйиа два льітри соли усйити, а йа вйпйу нараз.

Унй скоро тото зробйли, про войака вино варйли. Далй войакови
йиден ручнйк у руки, жебй го нн никло, горьйачий горнець. Вун узьау 
у руки горнець із вйном і новідать йім ушйткім : Но, добрі са на мени 
позирайте, ци на ного нн вйпйу !

Йак вун йім через вбчі нерепйук ушйткім горьначнм вйном, уни са 
так долбу посхйльали... Там стойау живанський палаш; вун узьау, та 
йім голови постйнау. Тогдй царь са зрадовау, жн добрий хлоп його 
войак; кйдьби са царь дустау дому, свого коньа би му подаровау 
і стріберпнми путковами поковати дау, бо вьа вит смерти видньау. Дру
гий день, йак оттак пушлй гет і найшлй валал, зайшоу царь до йидпбго 
пана і са признау, жи вун царь. Скоро його витшіковали дому. Войак 
опстау. Йак ішлй од живануу, та войак много стрібла набрау — а на-
ґир нййак нн брау — указоватн царьйови, жи йак го влодьійі оп-
крадууіь.

Йак царь прийшоу дому, загнау уперед нього вонакуу, банду 
і усилийаких льудйй і про войака найкрашшого свого коньа. Дау го 
путковати стрібервими путковами нро войака. Зуетрітиу варод войака, 
поставали па кольіиа і так са войакови клаиьали. - А то буу Русий 
тот войак, справедлйвий. — Повідать иарот: Пан войак! Загнау йім тут 
царь коньа іс стріберними путковами.

Повідать войак: Йак иа сам гроші мау, та ми дауть жпдй йісти,
пйти на дост і льуди; та шчи ми й царь коньа загнау і свбйіх льудйй,
жибй мн са кланьали. А колії йа б)у голоден, та тогдй ньа шче до
рамгазу хотьіли усадйти.

А царь тотб ушйтко чуу, шчо ун у  капітана на капурі такого 
ріґльа переломну, на дванацать цбльуу тоустйй буу. Присвітчну му ц ар ь : 
То годна бути прауда. — Припровадили го до царьйа тотй льуди і во- 
йакй, айбо му ви хотьіу нйхто царьйа указати. Ун іс царьйом бесьідо- 
вау, лем пи знау, котрйн то царь. Шчо з ним царь зробйти, йакйй фі- 
Ґиль із войакбм ? Та му отаовіу, ж н : Будете відьіти заутра на ббіт
царьйа, жибйсьти са поставили ту! А то сам царь бесьідовау тотб. На



Другий день на обіт там сидьіло коло стола сім фоштѳруу йиднаких. 
Кажуть войакови: Цп спознау би вун того йаґра, шчо са з ним у льісьі 
найшоу, колй коло живануу цочоваяи?

А уи повідать: Табим спознау, кибйм дуйидного вас за вус вімау.
А царь са напудиу, та почервеньіу. А ун повіу: А тамтот гуц- 

цьут, бо са почервеньіу !
Ушйткі панови звокатьіли, шчо тот царьйови гварить; вуй го за 

тото дасть завісити! Царь го са ночау тогдй звідовати — уже му повіу, 
аси вун царь. — ІІІчо же хочиш за то, бо то йа буу, колйсь ньа вид 
смерти видмінйу. Ватом ти дау свого коньа і шчо вид ньа хочиш, та ти 
дам. А вун нич ни просйу вит царьйа: Котрйй льіпший хлоп межи во- 
йакома, жёби му булыии хльіба давали, йак слабому ! І вит того часу 
добрий хлои бульшу гіорцийу хльіба при воську дустайй, йак другий.

Зап. в серпни , 1896, від М ихайла  Пустая, в Зиую, Зем плин- 
ськог столиці.

Паралелі': Чубннський, Труды, II , Ст. 593 — 601. Ч. 78 і 79. — 
Grimm, Kinder- und H ausm archen  Т. II  Ст. 383 — 387: Der Stiefel 
von Biiffelleder. — Аѳанасъевъ, Народ пыя русокія сказки. Т. III . Ст. 
221— 226 : Солдатъ и царь н-ь лѣсу. Т. IV. Ст. 481. — W olf, D eut
sche H ausm archen . Ст. 65— 72. — Ciszewski, Krakowiacy. T, I. Ст. 
241— 242. —  Listy filologicke. 1889. 381. — Jahn , Volksmńrchen aus 
Pom m ern  und  Riigen. Т. І. 4 . 31. Ст. 164 i 368.

29. Вожак і цар.
Де була де не була раз вадаска йидна. Та на тоту вадаеку і чі- 

сарь булй прийшлй. Тотй шчо тоу вадаскоу коминдирували, роестау- 
льалп її ану у усьіх, алп нйхто ни знау, жи чісарь були на вадасьцьі, бо 
оий у йншакум шатьу булй, у йаґйрськум йак усьі, ни чісарьськум. 
І  так сьа дужи замрачило у льісьі, жи ііи моглй чісарь потрафити тоу 
путьоу за другима панома. Тай з йиднйм опшйтошом опстали, та пушлй 
йньщнм путьом. Тай йшли, йшли льісома, йшлй, зайшли далеко у глупі 
льісй і там нучь йіх постйгла. Али жи увідьіли унй у йнднум містьі 
сьвітло; унй думали, жи то йіх панови, вадаока. Унй ирпйшлй там, а т о  
асивапи, дванацьать йіх. І  так уже відьіли, аси то иишчьасьтьа, жи ни 
гбдньі утечй, тай опстали сьа там. Кажуть йім живани: Шчо ви ту 
гльадаиитп у нас? Ай вйдьать асивапи, жи у них пушки на нлечох 
у обйдвух.

Т а ми заблудйли, чесьньі льуди.
Етяоірафічняй Збірник т. III. 25



І так живани йім каж уть: Ви ту обидвоме голови положите.
Та за шчо? Ми вам ничь ви винньі.
Та ушйтко ййдно, бо ви за вас повісте, та ми пропадемо. Ми би 

вас упустили, али ви би сказали за нас, та нам би смерть була.
Увели йіх до хиж обйдвух, замклй йіх у хйжи і почьалй йім су

дити смерь. І  думать собі чісарь із англйцького вадь із пруського край у :
Ни муг йа жйти, йак тшіерь межи живаиами умирати?

Али живаии сьа найіли, напйли, жибй мали лы'ишу мудь, жибй ни
еановали чоловіка, жибй постйвали. І кажи йім тот оишйтош: Ци зна-
йити ви по мадьарськи вйно пйти ?

А унй кажуть: Ми ньіт.
Но, та йа вас научьу, кидь ни знайити; буде вам хоснаво аж доки 

будете жйти.
Росказау накласти огиьа, нальльати котёл вйна, обй кипіло тото 

віпіо, а йім росказау стати у карйп усьім дванацьітьом живаиом. Йак сьа 
вйно роскииіло, та узьау у оба руки куглнк і увуйшоу мйжп них і гва- 
рить: Добрі позирайте, йак го вупйу !

А унй очи иовивальували на нього, а за сёби забули самі. А вун
рас сьа так обирнуу (у около, опов. показ.) і зальау ушйткім очи. 
Тогдй попадали но земли усьі двапацьать. Кажи тот опшитош тому йа- 
ґрови, жи буу чісарь, жибй сабльу ханау а рубау голови живаном. Али 
жи чісарь ии бнровали рубати, бо у страху були, а тот ухопиу сабльу 
ут чісарьйа і ноуттйнау ушйткім голови. Йак до остатнього уже стьау, 
а чісарь тогдй бесьідууть: Далйсьте йім, гварить, духа! А вуй сьа й ии 
кйвау! Ну, уже сьа ушйтко добрі споуншго; типёрь дау Бог день, за
брали сьа та йдуть гет уттам путьом на о р с а ґ .  Йак уйшли, та чісарь 
собі дому пуйшлй, угки було, а опшитош собі, лем сьа поиросйли тому 
оишйтошови, йак ирузвишчи мани. Тот сказау.

Так да у йиден місьаць прийшло письмо ут чісарьйа до того оп- 
шйтоша, обй ун сьа поставну ийрит чісарьйа. Ун сьа запудпу, жи шчо 
сьа такого стало иа нього, шчо сьа иисподьівау; али пушоу. Кить прпй- 
шоу прит чісарьйа і бесьідууть йому ч ісарь: Ци спознау би ти того 
паиа, шчось із вим на вадасьцьі буу ?

Лехко бим сиозпау, кйдьбим увйдьіу! А вун гваригь і нп спознайи. 
Чісарь пушлй уд нього гет і убрали сьа у тото, шчо тогдй були, тай 
вйци такйх прийшло у йаґйрськум шатьу, ци спознайи. Йак стали у ґльіду, 
тай спо-шау. Чісарь тогдй бисьідууть йому, йак спош ау: Та йа това
риш тобі буу, колй по мадьарськи ми ж живанами вйно пйли.

Вун сьа тогдй напудиу, жи дашчо нудло вурік тогдй, йак у бара- 
тоустві були, та перепросйу смиреино, бо ни зчау, с ким говорйу. Чісарь



йому подьакували за живот, бо булії би тогдй пропали: За тотб будеш 
жйтп коло менп иа віки, жись ми даровау живота! Тай шче дпесь жийй, 
кидь ии умер.

Зап. в л и п н и , 1896, від П и ли п а  Опаленика в Воронові, Ун- 
ґварськоі столиці.

ЗО. Царевич злодій.
Йидён царь мау Видного сйиа. Дау го до школи, шчобй са добрі 

учиу. Дау му впвроваджаііа так, жебй го дозирау. Був випроваджайа ии 
слухау. Йак пустили у йидииацатуй зо школи на обід, а ун йшоу до 
стольарьйа, та маленькі ладичкп правиу. Його вппроваджаи па иього до 
царьйа ішсау, шчо у віколу ни робить, ни учить са, лем до ремесла, до 
стольарьйа, ходить. Царь його с того вароша узьау гет, обй уи до ре
месла ви ходйу. Царь ремесёльникуу доста майи. Узьау ного до другого 
вароша, дау го до школи. Там б)у близь коваль. Йак вййшоу у йиди- 
нацатуй годиньі, так іншу до ковальньі, помагау ковальім робйти. Шчо 
чйрес полуднє робйу, та шчи йім зологууку усе иа полудни охабйу зато, 
шчо го до ремесла прійалй. ІІотбму швйтко два рас, три рас хльіба 
укусйу і йшоу до школи. Бипроваджай ии муг му росказати. Отипсау 
до царьйа : Баш син провадить школу і ремесло, ани майи колй иолу- 
дноватн, бо на полуднє ремесло робить. Узьау го царь гет до третього 
крайу, до школи го дау. Там були колисарі, шчо возй і кочі правили. 
Ун ходйу помагати колиса правити усе на полуднє і по золотууцьі иа 
каждой полудне лишау. Бипроваджай скаргу до царьйа лау. Царь са 
погньівау, випроваджайа дому узьау, сина тамой ліпшу. На ийатвацать 
рокуу, йак син зрозуміу, йак мау уже добрий розум, дужи са красиві 
пйсьма учиу і усилппакі йазйки. Ремесло усилийакой знау, усилинакий 
ремѳсёльник буу. У двацать рокуу отписау царь, жеби уи дому йшоу до 
утца на гостйну. Син пришибу до утца: Йа нп жадау, шчоби йа са сам 
гостиу у свойого утца, бо на шчи дем буу, там сам ни буу лем с па
нами, учйтельами і з ремесельннкома; а типерь хочу з войімськими тіс- 
тбма, шчобй прийшло хо’ лем три сто хлона, самі молоды. Послухау царь 
свойого сйиа, бо вун мудро бѳсьідовау. Вато зробйу вилйку гостйну. 
Зазвау царь і льльа себи богагих старих пануу і льльа сйиа молодйх 
войімськпх тістуу. Йак гостили са, зробили коло стола видну бесьіду, 
йак старі, так і молоды: Добрі тому жйти, шчо ушйтко знайи; йакйй 
хльіб хбчи, такой на світьі дустаии. Хто нич і і и  зиайи, то бідно жййи, 
йак упадуть нудльі роки, кидь нічого ни маііи, роджай му са ііи родить, 
ремесла іш провадить.



Условйу са царьський син, ци ни ганьба би була, жеби свбму ут- 
цбвп йидеи шумний коч ізробйу, шчбби його отець такого кбча ии мау. 
Ай такі кбньі хбчи до того кбча, шчо шчи нйґда ни упріганьі, котрі 
дужи куоауть і бйуть, шчи ийґда ни були кбваньі, лем йіх у маштальни 
прб-красу трймауть. Отповіли ушйткі панбви і сам царь: Ци доставиш, 
сйни, тотб чудо ? ІІовіу царьський син, же до тйжньа коч зрббльу, 
а зльі кбиьі покуйу. Купйу царьський син міх ковальський і ковадло 
і зробйу собі шмйтньу і колесарьський сарсои: гублики і барти і молоти, 
йакі треба ковачім. Ізробйу дужи шумний коч, али того вартовали царь- 
ського сйна, колй робйу коч, жеби місто сьа другого пи напау, бо хо
тьіу царь знати, ци то прауда буди. Повіу царь свойому кбчішови, 
шчобй погльадау у маштальни у иарьськуй, котрі пудльі кбньі два, 
шчбби ни муг його сии поковати: бо йа ии хочу, жеби муй син реме- 
сельпнк буу, бо йа лем його самого йиднбго сйна мау; бо уи, муй спи, 
йак би ремесло робйу, таби ии царьйовау.

ІІривелй дванй два кбньі льутьі перет царьський бурґ, котрі бйли 
і кусали, жеби царьський син пи поковау йіх. Царьський сии росказау 
д йиднбму рйґльовп приуйазати коньа. Йак дотулйу са його двома паль- 
цбма, так кунь зустау стойати, йак закопаний. Повіу кбчішови: Іздвигнй 
му ногу! Кунь дау ногу чесно і коньа поковали. І  скричау царь на 
кбчіша: ІІрокльатий гунцьоти! Вйуйууйись коньа кувати, котрйй най- 
льіпший, шчо са дау ковати.

Посердиу са кбчіш, жи утратну ласку у царьйа. Ішчй буу йидеи 
у маштальни, шчо го ийґда ии чесали, бо биу і кусау; лем йидеи кбчіш 
буу, шчо го кормйу а нановау. Йак велй т царьському буркови того 
льутбго копьа на капуцанох, жеби йіх ни ззіу, кбчівіуу — зато царь
ський сии прийшбу перед нього, дотулйу го са двома пальцбма, кунь 
зустау стойати так йак укопаний. Кажи кбчішови: Тримай лабу го р і! 
Тот за лабу імпу, кунь лаби дау і коньа поковали. Ни радовау са царь 
тому. Йак кбньі поковали і запрьйаглй до кбча, три рас царьський бурґ 
иа докбло обпшлй, жеби вйдьіу иьаиько й мати, ци ии добрі вун науку 
кбньчиу: знайи римесло усилийакой і пісма усплпйакі читати, писати 
і хлоп добрий. ІІохвалйли го тотй панбви, шчо на гостйньі були. Царь- 
ськйй сив просйу са от свого утца царьйа, жи уи йишчй йпдну роботу 
пп знайи, а тбби потрібно зиати. Повіли панбви ушйткі і сам царь, жи 
то добрі, кидь би знау. Нато вун собі йиден кбитрат написау, жи хто 
там буу, колй му дозволили тотб зробйти: Ішчйм нп крау, та уже буду 
красти. Іду до ковальньі, спраульу собі шумну балту, положу на пьу 
усилийакі ціхп, обух «ольлы'у золотом, жеби нйґде такбйі балти пи було, 
йак мойа; і йидеи шумпий иуш за capy, бо миньі го потрібно буди 
у світьі: дзьвередло, свічку і шваблик, йиден карабін, жеби коло себн



ушйткой мау. Узьау собі золота, бо уа у  свого утца крайовії ііи буди 
красти; уи йде пуд другого царьйа, шчо мау йидну дьіуку, бо уц його 
злодьійством вйфіґльуйи, та шчи й дьіуку возьми.

У тум крайу, де тот царь бувау, шчо лем дьіуку мау, та такого 
влодьійа мау, шчо такйй вішчий буу, шчо дашчо стойало, а уи уже знау. 
І  того знау, йак треба украсти. Царьський син йак прийшоу до другого 
крану пуд йидньі гори, перед нього, вастау того мудрого розбуйника 
вішчого. Повідать му: Де йдеш цімборо?

Йа іду са учити ремесло.
Йакой?
Красти.
Иодь і’ до миьі, йа тьа научу, бо у мёни йи дванацать това- 

ришуу.
Прийшоу тот на таньу царьський син, розобрау са, зложйу с себн 

пушку, таньістру і балту і йидну велику ґубавьу. Повідать йому старий 
розбуйпик, жи ту буде вести тадй таку йалууку миьасарош, за етууку ; 
та кажиш, жись са прийшоу учити красти? Кидь украдеш, та ии будеш 
са учити, лем уже будеш такой товариш, та нас ту буди чотир- 
нацать.

Пушоу красти царьський син од мньасароша із рук йалууку і ду
мать собі: Ни буду йа йогб бйти, ани загубити, бо ун майи дьіти, та 
треба дьіти годоватн. Али йалууку украду. Роздумау собі, кйдьби уи 
сіу при путй — ньай неребачать — срати. Йак са уерау і положиу до 
того фа.таток золота. Надуйшоу миьасарош і тото найшоу. Миьасарош 
буу мудрий, знау шчо тото йи, наколи увідьіу: али йа богатий, та ви 
мушу тото с такойі брйди брати; пьай собі дахто возьми худобний; йак 
го умййи, та буде богатий. І тото тамой охабйу. Тот царьський син пу
шоу і вйньау волото і поньус дале науперед мньасароша. Із мньаеаро- 
шом зробйу і другий рас так. На такой бриткой місто положиу золото 
і сам са сховау тото вартовати: Ци буде миьасарош волото брати. 
Миьасарош приуйуу йалууку і увідьіу золото і повіу собі сам : То йа 
шалений.буу, жим нп узьау таатот фалаток; такі два фалатки золота 
тулько варта, йак ушйток наш варош. Вернуу са назад, йалууку ирну- 
йазау, золото брати. Золота ии було, а ун ходйу то узат, то уперед, 
гльадау, ци то ун нн можи трафити. А тот тимчасом йалууцьі балтоу 
шййу иеретьау і собі золото узьау. Тогдй розрубау балтоу йалууку на 
чотири части і видньус за путь до гушчави. Голову узьау, поньус до 
йиднойі води. Запйау копач і здьіу на копач голову потльа, покльа 
видрізау, жеби ни віідпо було, ци уна жива, ци лем голова. Вйдно було 
ропі і писок воц з води. Миьасарош ходить по путй, ни йи ани золота, 
ани йалууки. Варош ви заробйу і шчи са налууки збуу. Царьський син



коло води зарпвау. Мньасарош загойкау: На мой, яа! Пушоу ід водьі 
йалууку гльадати. Імпу йалууку за роги, почау з води тьагати. І скри- 
чау : Гей сарваш ка! За гблоу потьах, голова са ссунула, зустау голий 
копач: То злодьійі йалууку зарізали, повіу миьасарош; хвала тобі 
Господи, шчо мбйіх семеро дьітйй ни осиротйли. Тогдй утьук, йалууку 
лишйу. Царьський син добрий хлоп буу: на чотири фалати йалууку роз- 
рубау, та на чотиріч иа таньу вйньус.

Повідать му старий розбуйник: Хоть йись ни вішчий, али дужись 
мудрий, царьський сйни!

А вуй са звідуйи : Йак ви знайити, жи йа царьський син?
Розбуйник повіу: Бо йа вішчий.
Ун розбуйника за пазури імйу і пущ кольіна верх, пуд ноги: Ти

перь тьа забйу, бо йак би йа дашчо даґде украу, а тйби на мёни повіу,
таби мине завісили!

Ун присьах, старий розбуйник, ж и : Нйґда на тьа нп повім, хбть-
бим шчо знау. Отповіу му старий розбуйник: Ти йи, царьський сйни,
мудрий. Ти уже туй будеш бувати на туй тани, а йа са дам імйти царь- 
ськйм войакум.

Звідуйи са царьський си н : Колй тьа будуть імати царьські
войаки ?

Заутра, йак са буде россвитатп.
А йа са де сховати мау ?
Ти пуйдиш іс товаршпома у нууночи вйтти гет ід варошови, там 

будуть три корчі свербигуски. За то собі нольігайти, будете са ва 
грецьку позирати, йак будуть йти войаки з вароша розбуйникуу імати 
і ґаздовп з вилами, бо много розбуйникуу, шчо каждото опкрадууть; од 
мньасароша украли йалууку, а од льулйй вит кого воли, вит кого ко
рову, од жидуу іс склепу гроші пукрали. Йак му росповіу старий роз
буйник, царьському сйнови, прийшло ід ним йіх товаришуу дванацать. 
Звідууть са старого, шчо за чоловік ?

Ун йім отповіу: То йи наш товариш.
З паловицьі миьасо варили і йіли, шчо царьський син украу. Чо

ловіка ви забйу, а йалууку украу і взіу іс свойіма товаришома. Старий 
повіу розбуйник, жи обйсьти го слухали, бо то ваш буде ґазда тот мо
лодіш розбуйник! Иереночовалн нуч ушйткі до нууночи. На нууночи 
зогнау йіх старий, жёби гроші брали і мньасо, лем йпдну лабу лишили, 
а самі жёби иушлй д варошови па чистой поли, жёби собі польігали на 
зёмльу; а йа, старий, уже са ни буду тулько тратити по горах; дам са 
гет імйти. Миньі буди добрі і у рамгазьі. Мине буде царь трйматн, бо 
йа му буду прауду повідати.



Ідуть вой аки на кбньох розбуйиикуу іматй. Розбуйпики са на то 
позирали, йак вонакп луже бігли і льуди з вилами. Імйлп старого на 
таїш. Звідууть са : Де товариші твбйі?

Ун йім утповіу, жи : Йа товаришуу ни мау, бо йа старий чоловік.
Імйли го і далй го провадити па сорок миль земльі до того ва

роша, де бувать сам царь ; а сесьі иустали у льісбх бувати. Царьський 
син за три пни коло розбуннпкуу буу і казау, жибй остаии унй дайидеи 
дома. Унй ии хотьіли зустати: Кйдьйись са обрау за ґазду, та ґаздуй! 
А ун за то са погньівау і охабйу йіх гет. Забрау свойі веци і пушоу 
гет, аж до того вароша, де царь бувау.

Там прийшбу у суботу у вечур. На нидьільу там иочовау у йин- 
ного вароського ґазди, котрйй дьітйй ни мау, лем йіх двой бувало. На 
другий день пушоу ґазда ж жонбу до костила, його охабйли дома, 
шчбби фрйштик, пак са буде варйти, жибй дозирати. Надушибу фурман, 
шчо уйуз сорок міхуу гороху. У каждум мішку б)'ло по два курцьі го
роху. Звернули до шанцу; фурман застау на вбзьі, кбньі зайшлй коло 
крайу, зверніші до шанцу. Ун вййшоу т фурманбви і номуг му горох 
скласти назад до вбза. Дау му нолбука курда фурмап гороху. Тот того 
ґазди, де ночовау, фрйштик іззіу, гороху начйсгиу, та місто того поста
вну. Прийшбу зимньан іс костила іс свбйоу паїп.оу і вун повіу, жи йак 
са стало: Пуукбриць гороху заробйу, та йіх фрйштик іззіу, а йім дру
гий поставну. Зимш,анка повіла, жн уже сім рбкуу йак горох ви йіла. 
Запражила солонйноу горох і дббрнй фрйштик зладйла і остау через день 
тамой бивати, царьський син. Далй собі бесьіду, шчо у тум вароши йи, 
і такой, цп богатиіі царь, ци мибго грбшнй майи. Звітуйи са тот нутньій 
чоловік і повідауть му, жн у царьйа гроші пут іпбмоу, опиушченьі вб- 
доу; такйіі широкий капальіш, на оброк сьах, пбвип води; на сім сьах 
глубокий, нйхто там ни годин дуйте; лем у царьйа йиден рівес, шчо 
гайбвом там гонить. Ун отповіу, тот нутньій чоловік: Папи ґаздо, пбдьме 
і  ми до царьйа, на грбіпі, кить там нн іш нийака варта.

Зобрали са обайн, ґазда і чьуджьйй чоловік, царьські гроші красти. 
Прийшлй д гайбвови, откапчалн ланц, посідали на гайуу, тот чоловік 
чьуджьйй узьау калан у жменьу і ночау так вбдоу горнути калапом. 
Місачок світну, та відьіли, де на другум ббцьі прикапчати. Брали гроші 
до міхуу. Тот ґазда вароський брау гроші йак му са трафили; царь
ський син стрібло вибирау, бо вун ни годин тьашко нести. Ішли вйттам 
назат, перегибу чьуджьйй чоловік. Принесли дому два міхи грбшнй до 
вароського ґазди. Отповіу вароський ґазда чьуджьбму чоловіковії: Туй, 
пани, бувайте, ни йдыти нйґда нйґде, бо майнме на чум жйти. Царьський 
син повіу, жн лем до вечира, бо на вечур на другі треба йти. У рано 
царь устау, пушоу позирати свой зерно. Царьськой зерно гроші. Була



миш у царьськум зерпьі тойі иочи; ни знайи царь, ци йидна, ци дві. 
Загнау за розбуйником, за тим, шчо вішчий буу, шчоби иовіу, хто то 
царьські гроші крау. Розбуйник прийшоу і царьйови повіу: Де з га
йова сходите, колй йдете дому вид гроший, вйберьте там йидну йаму, 
смолй натбпте і там злодьій другу нуч упаде.

Дау царь войакома йаму віїбрати. Натопйли смолй, поупу йаму 
пальльали. На вечур вароський ґазда іс тим чьуджьйм паном пушлй 
гроші красти. Тот чьуджьйй пай узьау собі паличку, а тот inióy такой. 
І  зайшоу коло тойі Ііами тот, шчо ни мау палички, упау до смолй; 
а тот пан імиу го за руку, почау тьагати вон: хпбаль буу ушйтку смолу 
вйрвау! Вйиьау зза сари пуш і так йому долу голоу сгьау і до води 
верг. Сам еіу на гайуу, та собі сгрібла набрау. Прийшоу дому ґу туй 
пани і повідать: У туй нутй ваш пан умер.

Уна почала плакати: Ни буйти са, майиме доста гроший, а йа вас 
возьму !

Уна са зрадовала. Дау Бог рано, пуйшоу царь позирати, ци при- 
ходйли злодьійі його гроші красти. І  увідьіу царь, жи тот стопіть крем 
голови у смольі. Заклйкау старого розбупинка, жибй повіу, хто його 
гроші крау : Хто ваші гроші крау, та са імйу.

Царь отповіу: Табо вун голови ни майи.
Розбуйник повіу: Бо то були двайй; йак йиден упау, а другий 

йому голову виттьау. Уп ішчй са улапить. Налошти на цього такі жи- 
льіза, шчо мидвёдьі лапауть, та го імпть або за руки, або за голоу, або 
за ноги.

Дау Бог вечур третьій і пушоу назад гроші красти. Увьау собі 
грубпй кул ; йак прийшоу д грошам, та перше по грошах колом подьуґау. 
Жельізо — до зельіза са дотулйу — кул хопило; ун у жильізьі кул 
лйшиу і гроші украу. На читвертий депь вййшоу царь позирати, ци крали 
злодьійі гроші. У жельізьі зустау грубіш кул. Заклйкау царь старого 
розбуйнпка, котрйй буу вішчий. П овідать: ІІовіч , хто мойі гроші 
краде.

Розбуйник иовіу, жи : уланпу са.
Царь утновіу, жи то лем кул, та кул мойі гроші краде 1
Царьйу, гварить розбуйник, возьміти того трупа і дайти го вйвести 

вон вароша, завісити го на йидного стоупа; за вим будуть плакати; та 
хто буде плакати, та то тот. А злодьій го украде. Пак прййди злодьій 
красти того трупа іс стоупа, треба го імйти. І  тому труповії ньай да
дуть чотйри двацать войакуу вартовати, котрі шчи нйґда вину ви маги.

Тот пан, шчо гроші крау, пушоу до другого валалу, куийу собі 
вит худобного чоловіка вуз і коньі. Прийшоу т качмарьйови, куийу гор- 
дуу вина, а другий палинки, Склау тото до воза і вези до вароша ва



тоу путьоу, дѳ войаки трупа Еартовали. То було у вечур. Труп на 
стоуці, лампа коло нього і войаки іс пушками сакомпак. Йак вуп уже 
відьіу, жи лампа ни далёко, зайшоу до шанцу і почау по земли колом 
бйти; на коньі кричау: й у ! Охабйу коньі й вуз у танцу нароком, же 
кбпьі ни бірууть. Узьау собі у руку корбач, прийшоу ід наййасньішого 
царьйа войакум: Кибй такі добрі були да с трійй, шчоби йидиьі трупа 
вартовали, а да с трійй пушлй, та ньа вйттам вйратовали, бо ии можу 
пуйтй; хотьіуйим коиьі побйти, а ни можу йіх с шанцуу вйтьагиути. 
Кибйм лем ту дотьах, табим ту лйшиу, бо ии бірууть коньі тьагати, а са 
дужи темно.

Пушлй войаки чотирё, скоро його норатували і вуй прийшоу там, 
де на стоуні войаки труиа вартовали. Вйирьйах коиьі, вуз і гордови 
тамоп лйшиу.

Кажуть т собі войаки: Кибйсьме са напйли, табисьме льіпше вар
товали ! Одоткали шпунт, до полотньанойі ґарґали налипку ітушчади і так 
пйли, йак воду, вйно. Тот фурмаи, шчо там лйшиу вйно і палпнку, до 
того сабова, де про nóiiyy шйлп шатьа, пушоу і купйу двацать і чотйри 
реверёнди. Закльа вуй сходйу, а уии са поіійлп. Трафили му са двайй 
худобньі льуди, шчо за путьом ішлй. Заплатйу йім дорого, жёби му по
могай йидного трупа поховати. Прийшоу д войакум, войаки пйаньі, уже 
ушйткі иольігали, сильать доийден. Зньалн трупа с стоуиа і до зёмльі 
закопали. Узьау собі нуш, на них, на іійавпх ушйткой ноцерерізовау, 
шати воїнські і одобрау, змитау до йиднойі води. Унй пйаньі ии чули. 
І усе реверёнду на зёмльу нрустёр, чоловіка па тото переверпуу і ре- 
веренду закаичау, ушгіткіх двацать чотйри. — Прийшоу дому, повіу туй 
папи, жи йийі мужа чотйри двацать попуу поховали: По ушйткіх косте- 
лох дзвовйли, колй вашого пана ховали. Ци ви чули ?

Уна кавала, жи ии чула.
Та хибаль ви спали ?
Уна отповіла, жи мало спала.
Ішчй будуть і на рано по ушйткіх костилох дзвонйти і побожно 

попи співати.
Дау Бог рано. ІІробудиу са йиден войак, зогпау другого: Устань 

горі, иаи камерат! Тот устау, табо тот у реверёндьі. Залау му пйаиий: 
Басом ти душу, та ти уш пуп?

Тот йому отповіу: Нп лай, кить ти пуп!
Ушйткі йиден другого згавьали а са попами називали. Йак устау 

иосльідпьій: Шчо будемё робйти? На сл^иі трупа ньіт. Подьме доводи, 
та са потопиме! Прийшлії ід водьі, порадили с а : Ни скачме до води, 
бо шчи дольа наша, жи реверёнди майиме. ІІочалй побожно співати два-

Етноірафічиий Збірник т. I I I .  26



цать і чотири хлбпуу великим голосом. Почали по костелбх дзвонити, 
а ун паиьі повідать, же то йийі ґаздови за ним бтправа стойіть.

Прийшлй на царську капуру двацать і чотйри пбпуу сніваучи. 
Вйбіх царь ід ним, шчо стау такой у їачох у страху, жи са даґде 
земльа загнула у світьі: Шчо жадайите мойі паибви духбуньі ?

Ми жадайине, би такі добрі царь були, би нам подарували йидну
ґбмбу.

Царь повіу, жи удьачно, лем би тото мау, та йім иодаруйи.
То ми, тотй войаки, шчбсьми трупа вартовали.
Царь отповіу, жи шчо пльунуу, та ни хбчи лизати. — А вун бууби 

дау йіх ушйткіх мечами порубати. — Йакжи ви вартовали тулько 
мибго хлбпуу, шчо вид вас злбдьійі умерлого чоловіка крали?

Унй повіли царьйови, же з них злбдьійі ішчй шатьа украли, а ми 
ни відьіли.

Звідовау са царь, де уии тогдй були. Розгньівау са царь ва ста
рого розбуйника, же з впм тулько кобиряьуііи; царь го са усе звідуйи, 
а ун прауду ни повідать: Старші розбуйнику! Дам тьа завісити; иовіч 
прауду, хто мойі гроші крау і труна с слупа ?

Повіу йому розбуйник, жи то пи праута, жи там ни много злб-
дьійуу було, лем йиден. Ішчй го сам, царьйу, шіеська імиш, бо хоть вун
тулько грбший украу, а шчи му усе мало, бо вун дуже грбшом рад.
Возьмй таріль банкбвок стрібериих а заплать у йивпуй корчмі напуй
окремішно того тарільа грбший, та хто хбчи, ньай каждий вйно а па- 
линку пйи усилийаку. Йака палинка на світьі йн, тот царь ушйткой до- 
ставпу ; заплатйу у йиднуй кбрчмі і росказау льудьом йістп і пйги за- 
дарь. Йак льуди були пйаньі, царь помёжп льудйй пушбу у кбрчму 
і вйсшіау тотй с тарільа грош і; позйрау, хто буде збирати гроші, бо то 
тот злбдьій.

Тот увідьіу царьський син, жи тот гроші розмітуйи, пушбу вбнка 
гет іс хйжі, найшбу на дворі пйаного шустра. Звідуйи са коло нього, 
ци ни майи шустир смолй коло сёби. Упхау шустир руку до кпшеиьі, 
такой вйньау, йак йидну пйасть. Царьський син вйньау шваблик, запа- 
лйу смолу, іздблу по чіжмах поцьапкау смолбу, увошбу назад до корчми, 
почау шпаціровати по хйжи, по кбрчмі, та усьагди ставау, де відьіу 
гроші. На його чіжми прнлйпли ушйткі стрібёрньі банкбукп. Царь сидьіу, 
та тотй гроші вартовау: хто буде гроші збирати, та тот злбдьій. Царь
йови перед очйма змінйло, шчо ни відьіу, де са' гроші зады’ли. Ачёй 
гроші до зёмльі пушлй ! Царь са схбпиу і побіг ва старим розбуіїником 
до рамгазу : Ішчйсь ньа науйуу, жёбим на свбйу чкбду ішчй до
платну І



Ви дайти, наййаспьіший царьйу, по вароши трубі'ти, хтбби хотьіу 
вашу дьіуку льубйтн, та можи на вечур до йиднбйі корчми прийтй, де 
через день льуди йідьать а пнуть, а дьіука на вйшньум штоку па корчмі; 
та ун ід ньуй вййди, буде з ньоу фіґльовати, а уна з ним; та ньай
майи у кишбни лапіс, та ньай коло нього зайди, жи го дужи льубить,
ай ньай са лапісои дотулить !

Так то са стало. Уи ід дьіуцьі прийшбу, дьіука з ним дишкоро- 
вала і його иа шййі пуд вухом лавісом позиачйла; того на другий день 
завісьать, хто буде шати вид лавісу знак, бо то буде злбдьій. Ун зайшбу 
долуу од кральбуськойі дьіуки, його шийа болйть. Вйньау свічку і шва- 
блик, запалйу свічку, вйньау іс кишеньі дзвередло, попозйрау, шчо його 
болйть. Ун іспбзнау, бо ун буу мудрий, жи то тото лапіс. Побуло мало,
вернуу са д дьіуцьі назад. Вййшоу ід иьуй тйхо, найшбу йийі спати;
почау коло нейі ’бзирати, дбби найшбу лапіс. Найшбу коиець голови 
у постели. Ѵзьау, зуйшбу долу до корчми; там булй пйаньі варошчани, 
стольарі і ковальі, царьські майстрбви і жобракй крйві. ІІолапісувау 
ушйткіх і видньус назад лапіс на тотб місто, вйтки узьау. Устала скоро
рано царьська дьіука і пушла дому повідати, жи уже тот позначений;
такйй вилйкий хлоп, білий! Пушбу царь позирати иа рано, гльадати го 
на вароши. А там були позначеньі ушйткі ковальі, стольарі, жобракй 
крйві і сльіпі. Повіу ц а р ь : Фрас би тьа трймау, розбуйиику, за мбйу 
дьіуку, шчо д ньуй ушйткі льуди ходили тбйі пбчи і- ушйткіх позиачйла,
а коло утца повіла, жи лем йиден буу.

Наййасньіший царь заклйкау розбуйника, жеби му укавау, котрий 
то з ним тулько фіґльіу робить. Розбуйиик витпоиіу, жи йому ии сло- 
будио, хбтьби го зараз царь істьау. Али ви го уже типерь йімпте тбйі 
ибчи, шчо прййди назад, у туй корчмі. Йімить ваша дьіука на вйишьум 
штбку, бо ун прийди д иьуй. Та пьай го другима ґарадичами у дблииу 
спровадить. А пут тйма ґарадичами, царьйу, дайти вйбрати глуббку йаму; 
так вуй там упади до тбйі йами.

Та бо, царь розбунниковп казау, на го хочу живого мати, а йакби 
упау до йами, табп са забйу.

А ви памечте до йами вуз соломи.
Дау Бог вечур, а вун прийшбу іт царьськуй дьіуцьі іс царьськоу

»VJ у • J  '  t \ J  Т  ’  '  u  t  І fдыукоу фіґльовау, сидыу. 1 спровадила го долоу другима ґарадичами. 
Уи упау до йами, Обзйрать руками, де вуд йи і гварить: Ей Ббжи, то 
надо мноу зр ад а! Упхау руки до соломи, иочау са у кружілку обертати, 
та накрутйу такой, йак йиднбго стоуна. Зйазау новереслпмп і так дале
вит стріхи витхилйу, імйу го за коиець і зоїчіуу іт собі, запалйу шваб-
ликом. Гбйкау ва льудйй, жи горйть, бо то було вои дома, ва дворі. 
Льуди д ньому біг.тй тот огбпь гасйги, жебй дум са ии уйау; огень ві-



дьіли, а його у земли н ь іт ; ід ньому до вами попадали. Упау царьський 
шустир і коваль і римарь. Тогдй імйли тоту солому, загасили. Звідууть 
са йиден другого тотй чотйри льуди, йак ти са ту узьау ? Вігйим гасйти, 
там упау. Рімарь путсадйу царьського сина, жи йак царьський син вййди, 
тай його за руку вйтьагыи. Тот йак вййшоу з йами, тай утьук, а тих 
лйшиу трьйох у йамі, Повідать ц а р ь : Шчо ту робити мойі варош
чани ?

Наййасньіший ц ар ьй у ! горіло, тасьми гасйли, тасьми ту до йами 
упали.

Повідать царь: Та ни було вас веде?
Ой буу ішчй йиден. ГІрисвітчили, жи го вйсадиу рімарь.
Повіу ц а р ь : Йакйй мудрий прокльатйй злодьій! Заклйкау розбуй- 

пика ц а р ь : Шчо мау робйти, шчо зо мноу тулько иафіґльовау ?
Отповіу розбуйник царьйови ж и : Дайти по вароши трубітп і буб- 

новати, хто тото чудо учинйу, та му будете епґидовати, лем жебй са 
приуказау сам перед наййасньішим царьйом. — Царь дау бубноватп по 
вароши іструбіти, же му поенґидуйи, шчо з ним мудровау, ушйткой: 
гроші, трупа, лем хочи з ним на бесьідьі бути. — Царьський син прий
шоу до другого царьйа бурку, указау свойі дипломи, ш чййийі вун фа- 
мельійі і йакйй вун пан. Роскапчау на собі шати на грудьох, указау 
златий ланцок, на ланцку хрест: Шчом вам з дьіукоу фіґльовау, кидь 
майи дьаку на мени, та йий возьму, а ни майи дьаку, йа йий узьати 
ии мушу.

Тай так радо царь чьуджього царьйа сйиа до свого бурку прійау. 
Поженили са, та чей і днесь тамой суть.

Зап. в серпни, 1896, від М ихайла  Пустая в Збут, Зем плин- 
ської столиці.

Паралелі : Драгоманов, Малор. народи, предан, и разск. Ст. 
3 4 3 —347 : Хитрий дурень. — Чубинський, Труды, II. Ст. 362—361: 
Клим і чорти. Ст. 6 0 1 -  605 : Про царевича злодїйа. Ст. 6 1 8 -6 2 2 . 
Ч . 88—90. Ст. 670—671. Злодій. — Grimm, Kinder- und  H ausm ar- 
chen. Т. II . Ст. 350—3 58 : Der M eisterdieb. — ЕтноїраФІчний Збірник. 
Т. II . M. Динарів. Ст. 2 4 -  25 : Племінник перехитрував дядька зло- 
дїя. —  Гринченко, Этнограф. Матеріальт. Т. І. Ч . 115. — Аѳанасьевъ, 
Народныя русскія сказки. Т. I I I  Ст. 3 2 4 —349: Борт,. Т. IV. Ст. 
496— 502. — Рудченко, Народныя южнорусскія сказки. Ч. 36, 73 
і 74. — Boź. Nemcova, Slovenske pobadky. Ст. 263—274. — L. Zin- 
gerle, Kinder- und  H ausm archen  aus Tirol. 4 .  18 i 29. — W olf, 
D eutsche H ausm archen . Ст. 397—403: Vom R auberliaup tm ann  H ans 
Ktthstock. — Schleicher, L itauische M archen. Ст. 13—20. —  Ш ідді 
Кур, гл. X II. В Этнограф. Сбор. Т. VI. — N orw agiscbe Volksm ar-



chen. Т. II. Ч . I V : A sbjornsen und  Jórgen Мое. — Halin, Griechische 
und  A lbanesische M archen. Т. І. 4 .  3. Т. II. Ст. 181 — 182. — X y- 
дякові, Великорусокія сказки. Т. I. Ч . 34. — Русскій Архивъ, 1863 р. 
Т. V. і VI. Ст. 444—451. — Очеркъ литер, исторія старин повѣстей 
и сказокъ А. Пыпина. Ст. 268. — Отечеств. Записки. 1856 р. Ч . 
IV . Сг. 62. — Повѣстн, сказки и разеказы казака Луганскаго. Т. III . 
Ст. 477—488. — Ciszewski, Krakowiacy. Т. I. Ч. 202—205. — Kol
berg, Lud. Т. XIV. Ч. 102. — Романові, Бѣлорус. Сборникъ. Т. III. 
410 , — Садовников^, Сказки и предан. Самарскаго края. Ст. 139. Ч . 
31. — Р. Dobśinsky, P rostonar. slov. povesti. Кн. II . Ст. 6 — 14. — 
Тамже. Кн. IV. Ст. 79—8 8 : Klinko a kom pit kral. — Jan  Świętek, 
Lud N adrabski. Ст. 409—419. 4 .  47. — Ж ите i Слово. Т. IV . Ст. 
358— 359. —  Chełcliowski, Powieści i opowiad. lud. z okolic P rzasn y 
sza. 4 .  I. Ст. 112—117 : O śtucnem  złodzieju. Тамже. Ст. 246—254. 
Ч . 39. — R om an Zawiliński, Z powieści i pieśni górali beskidowycli. 
Ст. 5 2 — 61 (подібний лишень епізод з коровою).

31. Піп і злодїй Шоловка.
Були у йипнбйі баби три сиии. Отець у них умер, лем стрййко буу. 

Тота кажи ды'вирови: Хлопи, чинй з нйши дашчо, бо нииотрібньі усьі 
три йи. Ну, кажи, бирй с соббу по йидногб па роботу, шчо з нього 
буди. — Узьау того йидногб, май меншого і пбшоу з ним у льіс, ходить 
із ним пб-хашчи, ни можи нич припозпрати собі иа роботу. Но, йдуть 
у внчері домо, йдуть йиднйм током, де глйну беруть черлёну. ІІо, кажи, 
стрййку, ци знайити шчо?

А шчо ? кажи стрий му.
Шчб-би с сёйі, кажи, глйни було стрййку ? Йак, кажи, стрййна 

гбиьцьі купуйи, йа бих сь сьбго гбньцьі правиу.
Ирийшлй домо, звідать мати дьівирьйа : шчо, кажи, сь сього буди 

май меншого ?
Кажи: Гоньчарь буди з нього.
Ну, йди з другим, кажи.
Пбшоу із другим у хашчьу, у льіс, ходить цьілйй день; йдуть уже 

с хашчі у ночй; нич ни мог увндьіти у день; увйдьіу леучьу, каж и: 
Шчо с того, стрййку, буде ?

Кажи: На вбз буде леучьа. Но ти, сгіие, кажи, будеш колесарь. 
Прийшоу домо, звідать го мати: Шчо сь сього, кажи, буди в другого?

Кажи: Сь сьбго буде колесарь.
По, йди с трётьім у льіс.
Нбшбу с трётьім у льіс. Ходить іс тим, тот ни мог ничь иайтй, 

лем йидён біґарь мбципп, чйтавпй.



Ци знайити, стрййу, шчо сь сього буде?
Иа ни знау, шчо буди; новіш ми.
Чйтавому чоловіку цим бора у руки. С сим, кажи, куда поду, то 

никого сьа ни ббу.
Но, йдуть они тим путьбм с хашчі чирёз йиден фільійарь. Там на 

том фільійарі у Газди поп нарастас служйу.
Ну, кажи, стрййку, ци знайити шчо?
А шчо, кажи, сини ?
ІІбп барана виде, шчо му далй за парастас, та йа му укра

ду його.
Та йак ти украдеш того барана у попа ?
Лем увидите стрйу.
ІІбп удоншбу па-ббк сьцьати, а барана приуйазау т корчевп. А вбн 

украу барана, голову уттьау, та поклау у рит з рогами. Пбп сьа нро- 
вирнуу за бараном, позйрать, а барана ни йи. Но, ди сьа баран дьіу? 
хоть удорвау сьа та утьік, хоть де й н ! думать собі пбп. Гльадать пои 
барана, напишу го на риту. Думать собі, ош пиу водй баран — а баран 
бнс тулуба. Но, клйчи пбп барана утти з бёрига, бо пбшоу би сам, та 
умочйу би сьа, та пи годин. Кличи го: Ватрйш, ватрйш (пой сьуда)! 
Баран ни хочи йти. А пбп гадау, ож вбн цьілйй — а з  него лем го
лова. Но, шчо чинйти з бараном? Стау, азуу сьа і платьа с сёби зми- 
тау, тай йде за бараном. Йак пбшоу за бараном, пуиьньау за роги, а то 
лем голова та роги. Обернуу сьа пбп на берега уже йти гет, бо відьіу, 
ож барана ни й и ; хбчи платьа на сёби брати, а платьа ни йи; тот украу 
платьа, шчо й барана украу. Йак тішёрь домб гблпй иоду ? думать собі 
пбп; то ганьба голому йти. Чикау ночй; йак кондаші свйньі пу'сьтьать 
домб і прййду межи свпньами, та ни спбзнауть ньа чпй. Ну, так вбн 
і учпнйу. Йак свйньі кондаші пустили і вон іс свпньами ідё. Іде межи 
свиньааш, а кондаші йдуть іззаг свинйй, та позирауть, та кажуть, ож 
ізоу умішау сьа межи наші свйньі, та дббрнй буде файт! І  йдуть онй 
за кондом і позирауть, де поверне у двбр. Свйньі скоро біжать, тай вбн 
так біг скоро. Онй ваустали ззаду і ни відьіли, де повирнуу у двбр. 
Мало утьамйли, заглипіли, ош там повирнуу хйба у паньськйй двбр. 
Прнйшлй там, служннцьі уже пбать свйньі. Кажуть служницьам: Ни 
відьіли ви ту иакбго ізбва ?

Кажуть: Ми ни відьіли.
Кажуть кондаші: Таш туй повирнуу!
Айбо служннцьі нн знали, ош то пбп буу, тай кондаші нн знали. 

Тогдй почьалй звідати служниць: Ни пи, та ни й и ; і дали поки служ
ницьам. Пбп убіг до хйжі і кажи попадй: Дай ми платьа скоро.



Дочьуу сьа тогдй пан, шчо Шьолоука ІІейтер украу у пего барапа 
і платьа ушйтко. Загнау раньіцько церкбуиика у час, обй прийшоу до 
пан а: Загиау мине пан, поите ви до пана, ІІёйтер.

Но, хлоии, шчось ізробйу?
А шчо пани?
Та сміхась зо мноу зробйу. Украуйись бараиа, та пай би ми було 

барана! біда ми до того! лем ко’ буу йись ми платьа ии украу. Та то 
сміх, ганьба хлопи !

Йа, пани, украу і украду шчи.
А у попа була біла кобйла : Кить ти такйй добрий злодьій, украдй 

у меии білу кобилу з маштальньі. Та йак ти украдеш?
Та украду.
Паи сьа бізовау, шчо вби ни украде у нього, а вби украу.
Ну, йак тоту вбн кобйлу украу ?
Пан ноклау двох котьушбу, шчобй тот ни украу тоту білу кобйлу. 

Йиден ймиу за хвбст, другий ймиу за китифйк. Вбн сьа заладйу, устау 
у ночй і прийшоу до стодоли. Там поклау кочьал палинкп і поклау 
чьуміу дугану, а йидну корчьагу палипки розольльау там, обй воиьала. 
Но, тотй учьули котьуші, шчо надппка пахни. Кажи йиден другому: 
Брати, то ми служницьі іспрьйатали палиику ; та йдьім гльадати. Пбшлй 
гльадати, тай найшлй: У пйли сьа тоу палиикоу, йак найшлй і там пос
нули. Тот у ночй прийшоу Шьолоука до маштальпьі, поклау теллпдьу 
місто коньа, на теллицьу приуйазау госьть ирьйадива і ноклау китифйк 
на теллицьу так, ош то так йак кбиь, а сам коньа украу тай пбшоу.

Устау раньіцько пбн чим Бо дау день. Тогдй пбшоу до маштальньі 
попозирати коньа, ци ии. Утворйу двйрі, позирать, коньа ии йи. Позй- 
рать, там теллицьа місто копьа. Гойкать на свойі котьуш і: Івани, Ми- 
гальу ! де йи мой кбиь?

Ой ту йи, папи.
Та де йи?
Ге оддика.
А шчо тото?
Кажи: кбиь.
Ой тото, Івани, ни кбиь, а тетлпцьа! —  А вбн пйаний, та пп 

тьампу, шчо держить у руках. Но, ймиу пай дужи кричьати на ньі, пак 
сокотйли коньа, кидь ного ни йи. Тогдй загнау йидиого: Бігай до того 
Шьолоуки скоро, пай прййди сьуда.

ІІрийшоу вби до того Шьолоуки, кажи, шчо загнали пай, обйсти 
йшли до иана. Прийшоу до п аи а : Но, хлопи ! краунись, шчось крау, 
лем коб бууйись у ньа ни украу коньа.

Йа, паии, украу і украду.



Укради ти у мёни вола, коли ти такий злодьій, іс плуга, із 
йарма.

Но, управиу поп двох слуги у йарі орати у поли і онй брьйуть 
і слухауть, а понад ньі так у хашчи гбйкать: Ни дайти чоловіку пота
нути ! — Тот Шьолоука Пѳйтер бйи по дереву фбйсоу, а гопкать, ии 
дайти погинути души! Тотй кауть дпа слуги: Бігайми, із’удоймім чоло
віка! бо думали, шчо там звір найшбу чоловіка, та хбчи зьзьісти. Ли- 
шйли воли у плузьі, у йармі і пошли у хашчьу, айбо тот усе дальі уд 
них гбйкау, віу йіх далеко у хашчьу. Уддурйу сьа у них так, шчо онй 
пи вйдьіли, де сьа дьіу. Заблудйли онй у хашчи хбдьачи. Вон прийшоу 
тим чьасом, оббйшбу йіх доукбла, там де онй орали. Йинногб вола стау 
та упрьйаг із йарма. Йак упрьйаг того вола, удрізау му хвбст, та забйу 
другому у пйсок, а сам с тим волом пошоу, утьік. Прийшлй тотй двайп 
слуги там де орали, увідьіли, вола ви йи, лем хвбст стирчйть с пйска 
і иочьалй казати: Вол вола зьзьіу ! Но, шчо учинили ? Прийшлії домб 
і сказали попбви, шчо вол вола зьзьіу. Пбп зачьау на них гбйкати: 
Нипрауда, шчо вол вола зьзьіу ; бітанґи прокльагьі, дбсьти були ?

Унй сказали попбви прауду, де булй: чоловіка хотьіу у хашчи 
зьзьісти зьвір, та ми там бігали.

Пбп йім кажи иа ото: Н а шчо ви бігали ? Та то буу Шьолоука. 
Бігайти до нього скоро, можи шчи вол живйй.

Прийшлй, вола уже зарізау Шьолоука. Но, шчбсьти прийшлй ?
Пан загнау, обйсьти пбшлй до папа скоро.
Прийшоу вои до пана, най го звідать: Х лопи: ци ти вола украу ?
Ой йа, пани, вола украу.
Колй ти вола украу, украдй ти у мени паиьіу.
Вои сьа загадау, йак ианьіу украсти ут пана. У стау, зладиу гор- 

пёць чйру вбусьаного. Стау, мальку ободрау і за Дим справну ґбйди; 
за тим собі напарувау дроту і так дале. Стау у вичері, прийшоу у иань- 
ськйй двбр укратцьі, йак уже льигали спати і упозирау собі дбгі уже 
гордбвп, шчо у сьіньбх стойать. Гордбвп впрпверниньі були девьцьом 
із вйрьха, а дуплавим ід земли. О тим мистиршиібм, шчо собі зладйу, 
увойшбу до сьінй кратцьі і зальіз у гордбу. Йак слугй поснули і служ- 
ницьі, увойшбу до хйжі тодй — а у пана мати була стара і свала у чи- 
льадньі пуд кошбм, де огень кладуть слулшицьі, бо стара уже бабуньа 
була — йак увойшбу до хйжі, стау, межи служпицьі увер мальку на піч 
обйдрану. Слуги спали иа лаві на дбугіу, головами у ййиио; тим ізйа- 
зау волбсьа дротом; бабі забйу ґбйди у гузйцьу. Ибшбу до ішредньойі 
хйжі, де пай спить іс павьійоу. Пан уже на то сьа надьійау, шчо вбн 
хбчи украсти уд нього ианьіу, али забуу на тот чьас; межи ньі двбйи



ульльау горнёць чйру такого ріткбго. Пан у ночй сьа пробудить, поца
пать коло паньійі, каж и: Шчо ти зробйла паиьі ?

ІІаньійа кажи: Шчо ?
Ех, кажи, ти сьа усрала. Стау і убву досить паньіу і угнау вои. 

А Шьолоука ухбішу паньіу на плечі, та тьікай! Пан сьа угадау у йа- 
кййсь чьас, ож ни йп паньійі; уйди до чильадиойі хйжі, гойкать на 
служницьі: Ци туй паньійа ?

Служницьі кажуть: Ми ии знайиме, ци туй — бо дауно сьвітла 
ни було, йак ннесь, нафти ии було, ни сьвічбк, а сьвітйли факльами 
дереуйанйми — і почьалй сьа бйти.

Кажи пбп: Шчо сьа бийте там ?
Гей, кажи, сесьа, иани, свбу дитину пудверла пуд мёни.
А ота кажи д р у га : Ти пуд мёни пудверла, то ии мбйа !
А то була малька.
Но, гойкать, на слуги, уставайте, учииьіть сьвітло, бо ни йи па

ньійі ! — Слуги бйуть сьа упйать так, б о : ти мине мйчиш! Ти мине 
Н.ЙЧНШ! другий кажи. — А йім дротом волбсьа зйазали, а онй ни вшіуть, 
гадауть, ож йидён другого шйче. Тогдй гойкать иа мамку своу п ан : 
Мамко уставай, кладй огёнь!

Баба уміла класти огёнь; почьала дути; шчо задуйи, а ґбйда 
ґбйдать.

Кажи пбп: Гбркі би па тёби тапьцьі І Ти, кажи, таньцьі зво
диш? — Ну, нон увідьіу, ож ни гаразд. Дау Бо день, вагнау за тим 
злодьійом скоро у чьас рано. Нрийшоу слуга: Пойти до пан а!

Йду. Нрийшоу до пана: Но, шчо хлопи ? Крауйись, шчось крау, 
най би було було, та ушйтко бим ти енґидовау, лем коб бууйись паньіу
нп украу. Дай ми наньіу, то ушйтко ти нольіуйу.

Ба, йа паньіу ни дам, пани.
Та чому ни дані паньіу ?
Бо йа дау чортім за віко срібра, та уже паньіу ни дам.
Но, хлопи, кобйсь ти дау дайак паньіу, та дам ти ушйтко евойи 

імінійи, лем кобй дауись ми паньіу.
Тодй Шьолоука узьау кобйлу білу, шчо украу ут пана, набрау 

міх каміньа иоуний, узьау собі водй сьвйаченойі у фльашу і нрий
шоу у пёкло т чортім. Звідауть сьа чортй: Шчи ти, чоловічи, upuu- 
шоу сьудй ?

Вои кажи: Йа прийшбу за ианьійоу.
Ми ти ии дамб иаиьіу, ай дамб ти грбший, колько хочь.
Імйу вби бйти цівек на фундамент, мапастйрь будувати там. Ко 

бйла йржи так, шчо палы иолитьать с пекла, бо голбина дужи, та гіржи. 
Чорт імйу його иросйти, кажи: Шчо робиш, чоловічи, туй?
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Кажи: Манастирь праульу.
Чорт просить, обй ни правиу.
Ни пипе просй, ай присьвйату дьіву йди просй, бо она миаы рос- 

казуйи правити, та мушу. — А то ни присьвйата ды'ва була, а кобила. 
Айбо чорт дурнйй буу, ни знау. Кобйльі нароком ни дау йісти за три 
пни, обй реала дужи. Чорт пбшбу просйти кобйлу, а кобйла сердита, 
та чорта убйла. I  так вон ревучй, прийшоу іт свбйім товарйшім. Кажи: 
Дайти му ианьіу гет, най собі йде, бо тота мине ударила, шчо йа зау- 
мбр! І далй му паньіу: На ианьіу, йди собі гет, лем ту шанастйрь 
ни прау !

Прийшбу вбп с папьійоу домо, приньіс паньіу; но, пбп свбйи слово 
ни обертать, шчо му обіцьау. Дау му паньіу, попбви, а пбп дау му 
свбйи імінійи, ґаздоуство. І забрау сьа пбп у світ іс паньійоу, лем за- 
брау у міх кийги. Йде іс тим і там би брйсти у воду вилйку ; айбо фа- 
радлбваньі овй оббйи, поснули коло водії і так поснули, шчо прийшбу 
тот Шьолбука ід впм і стау, умитау кнйги із міха у воду і сам зальіз 
у міх. Пробудить сьа пбп, глйпни на сбнци, а сбпци ийско. Іде, ианьіу 
покйвать : Уставай, ианьійи, бо нам би далеко йти. Ісхбипли сьа і у во
ду ; а ион на сбои міх усадну, несе. Іде сиред водй, а той Шьолбука 
загбикау: Горі, попи, горі, бо сьа йивагнблийи мочить.

І  пбп кажи: Йой, наньійко! Горі наннимай, бо сьатбйи йивагне- 
лпйи прогварило, бо мочить сьа. — Прийшли воду на тот ббк, кажи 
пбп: Позирайме, паньійи, ци ии змочйли сьа книги у міху! — Увідьіли 
онй, ш.чо книг ии йи, айио Ш ьолбука: Ой шчи нам туй біду гльадаш ? 
Нишчьастьа би тибе побило! —  Айбо вбн з ними йде уже, йіх сьа ии 
лйшить, бо вбн йіх нисеревьча. Но, прийшлй на йиден мбст, там би 
платати. Польигали собі спати па мбсьтьі іж жури, фарадлбваньі дужи, 
пршючйти. Йак поснули, тогдй сьа Шьолбука схбвить, кажи: Пани, 
типерь спить Шьолбука, та трутьме у воду го, обп нам уасе больше 
біду ии гльадау! — Йак трутили у вбду, пби глйпне, Шьолбука йи, 
а попадьу трутили. Пой, кажи, шчось учиниу? Ни дбстась ми гльадау 
бідй до типерь, а типерь ми найшбу май вилйку! Пбп у йиден ббк пб- 
шбу, а той у другий і так розбйшлй сьа.

Записано в март/, 1896, від М иха й ла  Фотула в Стройнг, Бс- 
рвгської столиці.

32. Про злодїя Данка.
Було у йиннбго чоловіка три синй. Т а уже впликі булй, нич 

ни хотьіли робйти. Нбшбу тот чоловік радити сьа до йиднбго пана



шчо чинйти, сиий ни хотьать робйти, а росказати йім пи годинним, бо 
уже хлопи.

То так чпны'ть, шчо дайти кождому фёйсу у руки, та удуріть йіх 
дайак у хашчьу.

Так овбп й учинйу. Пбшлй у хашчьу. Раз йидён найде йасинье 
і каж и: Ей йакі красьны бйрфп иа во з! Та опстау такой там, та ро
бить. Йдуть дале другі два. Йиден найшоу йавора і кажи: Йакі крась- 
ньі дошкй сь сього би були на поетельі, иа столи. — І тот опстау ро
бйти. Уже лем йиден сьа опстау. Імньа му було Данко. Тот іде іс евойім 
ньаньом; айбо тот Данко позирать по хащчи і увідьіу йиден біґарь 
з вилйким суком і кажи вбтцьу собі: Ей, ньаньу, шчо за хльіб!

А шчо сйни ?
Гльадь, ге тот біґарь утьати, та у розбойі!
Ой то, сйни, ии добри.

Но, ньапьу, кажи, а де вам лекшпй хльіп треба? Поти у комору, 
набрати собі шчо треба, вола украсти, гроші украсти, ии робйти нич, 
лем істи та ходйти.

Та ци ти, сйни, злодьій? Но, кить ти злодьій, укради ти миньі 
типерь дашчо.

Йа, ньапьу, украду. Двойп льуде орьйуть чотирма воли так у бе
ретку. Еге, ньаиьу, йа гппьтого вола йинного украду.

Йак ти украдеш, кить тотй воли орьйуть ?
І  тот Данко пбде у крайа у хашчьу, та так свйшчи, ож’ вол вола 

зьіу. Льуде ото учьулй, йалп говорйти, шчо тото за потьа?
Ньіґдасме потьа такойи нн чьулп! Ану йдьім позирати.
Пбшлй у крайа, воли лишйли самі; а Данко усе ниже, та усе 

свйшче : Вол вола зьіу. Льуде вайшлй у двори, а Данко оббіг і прийде 
д волом і удотне йпнпому воловії хвбст, та забйи другому у ийсок; 
а того узьме, шчо хвбст му утьтьау.

Прййдуть льуде, позирауть, айно ии йи витертого вола: Йой, йой, 
ба до вол ? Увйдьать, а оно у вола два хвостй; бйуть того вола, ож вбн 
вола промок. Кажи йиден: Ци вйдпш, йакойи Бо дау? І  пбтьа вішчьуйи, 
шчо вол вола зьісьть.

А Дапкб повіу того вола, зарізау, та наклау огень з вбтцьом собі, 
та нечьуть мньасо. Кажи Данко вбтцьу собі: Ви, иьаньу, ни будете ісь 
сього вола йісти.

А чому сине? Та аж бим утьікау, та хоть раз бим із ньбго по- 
кушау.

Но, йдьіть ньаиьу на воду.



Узьау му отёць горньа, нушбу иа воду, а Данкб упуетиу кильухй 
з вола, та узьау біГарь, та дужи ізббйи кильухй біГарьйом, та кажи: 
Йой, йой, ни йа крау, ньаньо крау.

А отець му ото, учьуу; дуыау собі, шчо Данку бйуть: шапку
у руки, тьікай домо. — Данко напік мньаса, найіу сьа, набрау у міх,
та принесе домб. Прйиде домб, а отець му сидйть за кошбм на печй. 
I  кажи му отець: Ой бйли тьа, бйли!

Ей, кажи, ни мине бйли, а йа биу.
Айно гадаш, ож йа ни чьуу, колись казау : Ни йа крау, иьа

ньо крау.
I тодй Данко усипле мньасо із міха. Старий лем сьа зачьудовау. 

ІІбшоу до пана старйй казати, ож йак його синй радууть його. Два ньа, 
кажи, радууть, а третьій Данко, тот мине до нишчьасьтьа приведе, бо 
тото вилйкий злбдьій.

Но, йди го приклйч сьудй.
ІІрййде Данко до пана, кажи му пан: Ци ти, Данку, злбдьій?
Йа, паии, злбдьій.
Но, кить ти злбдьій, украдй ти уд мёни копьа з иаштальньі: Коньа 

буде шісьть хлопа сокотйти; кидь ии украдеш, дам тьа забити.
Йа, пани, украду.
По, украдй.
А Данко йак буу у хйжи, с паном говорйу, тай тодй панову шапку 

украу, та пушоу. ІІап наладку варташбу: Йидён на порбзьі сидйть, 
другий на конй, третьій за хвост держить, а йдён за китифйк. А Данкб, 
йак звечеріло, узьау на сьа панову шапку, босий, лем у більім платьу, 
уйде там ід варташбм і каж и: Но, нибожата, типёрь з вечира польп- 
гайти, та спіть, а йа буду доти коньа сокотйтн; обйсте па зорі пак ни 
заспали.

Варташі думали, шчо то пай; польигалп, та заснули, а Данкб 
узьау коньа. Тот, шчо на конії сидьіу, того ноклау па теллицьу; тот 
шчо за хвост держау, тому дау ручку ирьйадива у руки; а тому, шчо 
китифік держау, тому китифік ур ізау ; куньа узьау, та пушбу.

ІІрййде рано пан і кажи: Но, ци туй конь?
Ой ту, наночку, ми ни спали, йак ви були ту снбчи.
Т а колй йа буу т>й?
Тать йакисьте казали, обй ми спали, а ви будете коньа сокотйти.
Пан каж и: Та уже знау, шчо коньа ни йи.
А тот, шчо на тёллицп сидйть, кажи: Тать Иа на конй сй- 

жу, пани.
Ану ведй го вон.



Тот почьау гнати вон: ґін е! Раз лем ізгрѳмпть, іс теллициу упа
де : Но, видите, йак ви коньа сокотили! Данко украу коньа! Прикличе 
рано паи Д анку: Ци ти, Данку, украу ?

Йакбим йа ни украу, кидь йа злодьій.
Но, чикай мало, заутра будё сорок гглугоу орати па поли, та 

укради ти тотй сорок плугбу, бо кидь ни украдеш, ногйнеш.
Йа, пани, украду.
Другий день пбшлй плуги оратп, а Данко пбшоу у село, та ку- 

пуйи гуси, качкй, пулькй, кури — того накунувау міх поуний — а там 
була ріка, де плугй орали. Данко ізобрау тоту живину; шчо купйу і нб- 
шбу там ід водьі, сьіу собі пут корча, та сидить. Айбо йиден баран 
пбшоу водй пити у ріку. А Данко пустить тоту живину із міха, шчо 
накуповау, у воду. І  тот бйреш почьау гойкати на тих других: Пойти, 
кажи, сьудй, ануш наімайиме йакойі птйцьі файнойі пану, та дасьть нам 
добрий альдомаш. Полишали плуги, плаульуть nó-водьі, імауть тото по
воды. А Данко тим чьасом пушоу, та волй нагпау із борозди, та домб. 
Прййдуть тотй із водй, айно плугбу ни йи тай вблбу. Но, ци вйдите, 
кажи, типерь вам дасьть пан альдомаш.

Заклйче пан Данку: Ци ти, Данку, украу воли?
Йакби ньіт, кидь йа злодьін.
Но чекай, укради ти уд менп кигйньу мбу; кидь нн украдеш, по- 

гйнеш.
Йа, пани, украду.
Айбо пан у впчері кигйньу за шиарґоу пушчать вонка. А Данко 

наладйу сьа на ґанку босий у пановоу шапцьі і йак кнгйньа йшла вонка, 
а Данко кажи: А йми ми сьа, йми, на плечі, бо можи тот бітанґа дайак 
тьа ухопити! Данко ухбппу на плечі і ноііьіс домб. Другий день поньіс 
у пекло, та продау чортым. Зьвідать сьа пан Данкй: А де кигйиьа?

Кажи: Йа продау.
Йой, кажи, на шчо тн тото чиниу?
Айно шчо? Йа би буу иогйб, кить би бууйим нн украу.
Йау пай просйти Данку, обй му кигйньу дайак пришіковау.
ї а ,  кажи, добрп. Куніть йинну кобилу таку суху, обй йіу на клу

бах клибан иостбйау; тай нйать козбу купіть, тай качок, курок, гусйй,
пульок, ни дайтн йім нич ва три ппи йістн.

Ііан накупувау ушйтко і за три ний нич ни дау істн. Читвертого 
нньа прийшоу Данко до пана, та узьау кобилу, тай нйать кози, а кури, 
качкй, гуси, пулькй, та лишйу пану, бо кажи, на йду науперед у пекло, 
а ви за мноу, панн, у пбудруга ч^са обйсти йшли іс курьмй, качками, 
гусьмй, пульками.



Данко нушоу у пекло, прийазау кобйлу, забиу остроу, а на оту 
остроу найазау сына горі, а сам бйи палькй, та нитками снуйи, мана- 
стйрь будуйи. Рас прййде чорт: А шчо ти ту робиш ?

Ци ни вйдиш шчо ? Манастйрь будуу.
Йой, того нам туй ни треба.
Дармо будеш казати, шчо вам того ни треба. Чуйиш, там уже про- 

цесийа йдуть. — А то пан йшоу с птйцеу тоу. — Доти майи бути ма- 
пастйрь готовий, доки процёсийа прййдѳ.

Хоть шчо ти даше, лем тото ни чиий туй.
Та дайти ми кигішьу, шчом вам продау, та так ни буду будувати.
I  так чортй привели кигйньу скоро і далй Давкови і так Давко 

лишйу сьа будовати манастйрь. Кигйньу пирндау панови.

Зап. в мартг, 1896, від Н и ко ли  П роця , в Д усинї, Верегсъко'г 
отолицї.

Паралелі: Далеким відгомоном сьої новелі є у S. Grundtvig-a, 
Danische V olksm archen, Т. I . Ст. 110— 114: Das Siebengestirn.

38. Як немудрий мудрих одурив.
Була йинна жона, мала сина йинного, а дужи худобна була; а тот

сии пи хотьіу нич робйти, лем леасати. Тогдй она йому кажи: Чому ти
иич ии хочиш робйти, лем сидьіти?

О, кажи, мамо! йа буду годин с того ужити, ож буду сидьіти, бо
сьа оженьу.

Та тко за теби пбде, кить ти такйй нипотрібипй?
Мамо мойа, йа йду сватати до ґрсіуфа.
Т а йак ти до Іроуфа пбдеш, кить ти такйй нппотрібний ?
За мени ґроуф ды'уку дасьть скоро, чим ньа увйдить.
Ізобрау сьа і пушоу до ґроуфа сватати. Йак припишу до ґроуфа, 

ґроуф прийау його у гостйну і кажи му : Шчо ти, молотцьу, до мени 
прийшоу ?

Йа прийшоу, сьвітлий ґроуфи, сватати.
А ґроуф кале : Ипеи таку мау йинну прінцёзну, шчо хочу датй

за худобпого, а ти худобний прийшоу до мёни сватати.
Тогдй вон каж и: Йа ии худобний, бо у тёби, сьвітлий ґроуфи,

костьаного стола ии йи, а у мёни кістьанйй стбл йи.
І так прінцеяна ізрадовала, шчо лем його польубйла. І  тот ґроуф 

дау за того дьіуку свойу і польубйу його і дорогу свадьбу справну



і одьішчину шоукову надавау нрінцезпьі і зьативи собі і допровадиу йіх 
до домб.

Йак вбн прийшоу домб іс тоу пріпцезноу, шати му сьа зрадовала 
дужи так, ож ґроуську дьіуку привіу, та йійі нивіста буде. Дала му 
йісти, а у нього ньійакого стола ви йи, лем иа кольїна узьау собі 
миску — то кбсьтьанйй стол. Но, ной жоно ід до мчьі, ід кбстьаиому 
столбви ; у твого ньаиьа ви йи кбстьанбго стола, а у меии й и ! І  так 
почали ґаздувати. Ньішчб йісти йім, бо він нипотрібний; так она сьа 
ганьбйла до вбтцьа собі йти казати, ош такйй йіу ґазда нинотрібний. 
їо гдй  тоту одьішчииу шоукову, шчо йіу отець дау, дала ґазьдьі собі : 
Но, йди, ґаздо, ото продай, та будеме мати гроші за ото! Вбн узьау 
тоту одьішчину, ионьіс. Перестау його йиден жид, дужи богатий: ПІчо 
ти за оту хоч одьішчину ?

А вон дурнйй, пи потрімипй, ни знау, шчо просйти за ото і жид 
його норадиу сам. 'Гота одьішчииа коштувала йзир, а вбн дау жйдови 
за чотйри золотй. Прийшоу вби домб і кажи о ттак : Но, йа, продау 
одьішчину.

Она кажи : Деж гроші ?
А вбн укажи чотйри золотьі. Почне она йойкати: Ти намістііу таку 

одьішчину дорогу! Она коштувала йзир, а ти дау за чотйри золотьі; 
тото нам буди на Виден день кильтовати А дале шчо будеме пак тпперь 
чинйти? До ньаньа ни пбду, бо сьа гаиьбльу.

А вбн кажи йіу оттак: Цить, нп жургі сьа! Ми хбгьбисьме доки
були, то майиме шчо кильтовати, бо вам иьаньо доста дау.

Раз онй скильтовали оті чотири золотьі, облмии нн ви нич киль
товати, а одьішчина шчи йи. На одьішчину будеме потирати, кажи ова, 
а грбшнй пи майиме, обйсьме кильтовали.

Ну, типерь дай ти миньі другу одьішчину, кажи вбн, йа опйать 
продам. Дала она йому опйать одьішчніш на йзир золотих і вбн ионьіс
опйать. Перестау його опйать жид, брат того, шчо куийу перши і каж и:
Шчо ти хоч 8а оту одьішчину?

А уна, пріицезна, йому ии повіла, шчо вби майи за ото просйти, 
лем овон так собі подумау, ож кить тоту продау за чотйри золотьі, та 
і се больши пи коштуйи, лем чотйри золотьі.

Тогдй тот жид каж и: Но, та йа у тёби куийу. Мой брат у тёби 
куийу, тай йа у тёби куийу! Куийу уд нього, дау му чотйри золотьі. 
Прийшоу вби домб, а она кажи му, жоиа: Но, ци продау ти тоту 
одьішчину?

І вби кажи : Продау йим.
Та де суть, кажи, гроші ?



1 раз уньау чотири золотьі. Колй она почне опйать йойкати: Йак 
ми будемё жйти, коли ти тото ушйтко погубйш, а ми т тому ни прибййме 
нпч. Йа за тёбп чула, ош ти нипотрімний буу, а чей мины Бб обіцьау 
сисе, аттакого пипотрімного ґазду мати.

Цить лем ти, жоно, йа шчи типерь молодіш такйй, никудам ішчй 
ни ходйу, овіта ни знау ішчй, ии знау, йак сьа Богу молйти, нп обйм 
знау, йак йи у світьі. Най лем йа буду старійшин, та йа сьа з льудйй 
шчи научу.

Айбо она му кажи так: Ґаздо, мои ти научиш сьа розуму, айбо 
тогдй мати ии будеме нич, а до ньаньа ганьбльу сьа йти, бо ти казау 
так у ньаньа, ож у тёби йи стбл кбсьтьанйй, а ньаньо ґроуф йи, а ни 
йн кбсьтьаного стола, а ти мине привіу до хижі свойі, та нп маниш 
і диреульаного стола. Ти собі узьау шйску, та поклау йись па кольіна, 
та казау йись : Пой, жоно, до мньі йісти, у мёни адди кбсьтьанйй стбл. 
А йа киб була знала! Айбо йпен миньі обіцьау Бб тибё.

Тотьі чотйрп золотьі скильтовали, ни йн ннч больши. Йісти бп, 
айбо ньішчо. За шчо собі типерь купиме? І так була ішчй одьішчнна, 
шчо ішчй була лишйла собі. Но йак голодним сидьіти, а на одьішчнну 
позирати ?

Но, кажи, на оту одьішчнну, нисй, та продай, ай добрі сьа токмй, 
бо уже больши ии йи жаднойі.

Забрау вбн ото, іде с тим. І так би іти у варош ; айбо прийшоу 
на мбст, на мосьтьі мито просйли, а вби нп мау і ґраццарьиа, лем одьіш- 
чина була. А на том мосьтьі жид буу опйать, тнх двох, ож у нього до
купували, брат. І кажи му тот жит: Та продай типерь миньі тоту
одьішчнну; уже братьа мойі ішкун)валп ут тёбп і на бпх хотьіу купйти,
бо то дорога одьішчнна! А вбн сьа узьау токмити; а тот жид йолу 
кажи так: Не будеш сьа доуго токмити зо мноу. бо ни майиш мита; 
йа ут теби такой озьму, бо мито ни платйш. Платй мито, а хоть так 
мп продай, гн мойім братьім продауйись. І дау йому чотйри золотй.

І нрийшоу вбн домб іс тйма чотирма золотйми опйать. Кажи она 
йому : За кблькось дау ?

Вбн кажи: За чотйрп золотьі.
Кажи она: На шчось за только дау? Йак типерь буди? Так

тупо датй!
А вбн каж и: А хотьіу такой у ньа узьатй.
А оиа каж и: Чому такой ?
Бо ии мау йим мита.
Узьала она чотйри золотьі уд нього, жона му, і вбн сьа забрау 

тогдй гет. Кажи: Буть ти типерь здорова.
Она йому каж и: Та шчо ти хочиш ?



I  вон каж и: Йа хочу сьа утопити.
А уиа йому тогдй кажи: На шчо би ти сьа топйу?
Ни годин йим жйти, кажи, на-світьі.
І  узьау собі мотуз і пушбу. А йиден чоловік коньа віу до 

фбшчира на отрбву. Тогдй вон каж и: Та шчо ти с тим копьбм хбчиш, 
чоловічи ?

Виду до фбшчира.
Вбн йому кажи: Продайти миньі того копьа.
Кажи: Йа продам.
Шчо за нього хбчиш ?
Та два золотьі.
Но, шчи вбн майи два золотьі. І  дау за того коньа. Иривіу того 

коиьа домб. Тогдй кажи жона м у: На шчо ти тотб купувау ?
Цить лем, кажи, жбио, йа за того коньа тоту дорогу одьішчиву 

достану. Йа иаучйу сьа розума.
Узьау того копьа, виде путьбм. А файио його учисау, уладиу i тот 

жит, шчо май пёрши у нього купйу дорогу одьішчину тоту, увідьіу тогдй 
і так думать, шчо тот чоловік дурнйй, бо продау йому дорогу одьішчину, 
та продасть йому дорогого коньа. І кажи йому: Та шчо тот конь 
коштуйи ?

Вбн кажи тому жйдови, шчо уд нього удуриу тоту одьішчину до
рогу май пёрши: Тот конь, кажи, дужи сиринчлйвий, бо вон много 
срібла наплбдиу; та, кажи, хотьіу бих його продати, бо дбста мау срібла, 
а купйубпх одьішчину.

Но, та йа, кажи, дам тобі оту дорогу одьішчину назад.
Вбн каж и : Йа собі одьішчину купйу другу, бо ви тоту спала- 

рували.
Но, та, кажи, шчо хоч за того коиьа типерь?
І вби хбчи йзир золотйх.
Но, того коньа, кажи, типёрь запріть у машчальньу красну, а ибйти 

го на оболок за тйждень, тай йісти ва тйждень. А оту одьішчину иудь
нього треба пхати, абй срібло було чйсхойи.

Так тот жид робйу. Нхау одьішчину пудь нього, а у тиждень 
утворйу машчальньу, а кбнь отб ушйтко згубйу, нич ии йи доброго пуд 
ним. І  вбн, тот нипотрібиий, прийшбу домо і каж и: Жбио, ге у мёпи 
йзир золотйх.

І вона сьа дужи зрадовала.
Тогдй вби імйу собі мидьведьа і віу. Иривіу на тот мост, де тот 

жит, шчо уд нього удуриу другу одьішчину. А у нього ґульі з маргоу
були; і кажи йому: Шчо отб йи?



Се великий, кажи, ґульаш.
А тот жид мау восьім ґульашбу, та йім давау кумунцшу і гроші. 

А тот нипотрі'бний кажи: Сесь, кажи, такйй ґульаш, ии треба го удьі- 
вати, лем йісти му датй ; кумунцшу ни треба му давати, ай вбн годин 
за тйждень бути там йиднйм кирчиґом, пи треба сьа за него тво- 
рйти нич.

Но, кажи, чоловічи! кидь би тото буу такйй пастйрь, та миньі би 
треба такого було. Йа мау роботу іс тима восьма; прийди аиґарійа, да
вати би гроші і зерно; а тому йинному пи треба буде давати, а худобу 
буде сокотйти. Тогдй кажи вбн : Та шчо ти за ото хочпш ?

Йа хочу йзир золотйх, бо ото дорогойи. Тот може бути і иа де- 
сьать рокбу, тот пастйрь, а годин сокотйти худоби і чотйрп сто д араби.
І дау йому жид йзир золотйх. Но, уже вбн майи два йзирі, уже му сьа
вирнуло. Жид узьау, привіу і нагиау його д ґульі у кошару і за тйж
день ід ньому ни йшоу; а тот мидьвідь ушйтку худобу иобйу. І тогди 
прийшоу тот нинотрібний іс тйма грошми домо. Кажи му жона аттак : 
Ну, хвала Богу, дау тобі Бо розум. Вууйись нинотрібний спйрет сього, 
а типерь йись жидбу тих унирьйовау. Айбо жиди оті, тот шчо купйу 
коньа, ни казау собі брату, ош так тот конь ногубйу уд нього одьіш- 
чину оту дорогу, а тот ни казау другий, шчо купйу пастирьйа, ож 
у нього ногубйу ушйтку худобу; най майуть оба шкоду. — Імйу вбн 
воука і виде його; а тот третий жид кажи: Шчо ти тото видеш?

Кажи: Пастирьйа виду.
Йакого тото пастирьйа?
Такйй, кажи, пастйрь, шчо годин воцьі насти.
А у нього чотйри салаші овець. Та, кажи, йа вочарбу держу.
Вбн каж и: Сесь пастйрь годив дозирати хотьби колько овець було

і годин позначйти йіх.
Ну, кажи, та йа його у теби купльу. Айбо, кажи, шчо хочпш за 

нього ?
Хочу йзир золотих.
Жид пушоу і дау му йзир золотйх.
Типерь того пастирьйа йак приведеш ід кошарі, обись його нагиау 

у иочй у кошару, а сам утти йди гет, ни треба вартоваги нич, бо вбн 
сам буде сокотйти.

І тот нипотрімний чоловік прийшоу домо; уже майи три йзирі во
логах. А тот жит того воука нагиау у кошару, а воук до рана пости- 
иау усьі вбцьі. Тогдй вбн надбйшоу тот жид ід брату собі, ід дру
гому. Но, йа собі, кажи, купйу біду. Иа гадау, шчо ото чоловік дурийй 
бо продау буу таку одьішчину дорогу, ано йак ньа урадиу типерь! 
ІІродау ми пастирьйа такого, ож ми ушйткі вбцьі постииау, так ми усо-



котйу. — А тот кажи, шчо купйу мидьвёдьа: А мпньі продау другого 
такого настпрьпа; ушйгку худобу у мёии нобйу. — А третий кажи: 
А йа заплатйу йому за коньа, а вбп росказау ми иуд коньа дорогу 
одьішчину стелйти. Йа стелйу, а вбн ушйтко іспустбшувау. Но, кобйсьмѳ 
го увідьіли, нич з ним чинйти нп будемё, лем го забйиме. А онй мали 
жонй старі уже. Тогдй нипотрібний чоловік зладйу собі чамньанйй бі
ґарь — вон хотьіу усьакатп добрі — і с тим біґарьйом іде. Дау собі 
тот біґарь, іпчо у руки брати, тото офарбйти на-червено; а тотй жидй
усьі три у ййдно стойали. І вби прййде іс тим біґарьйом і кажуть йому
жидй: Но, колись ту припишу, больши жйти ни будиш.

Вбн кажи: А чому?
Ти нам такі пастирі продавау, тотй пам гбрко пастушили.
Вбн кажи : А чому ?
Йидён, кажи, пастйрь ушйткі воли нобйу. Йа мау вбсьім ґульашбу, 

а типерь ньі йиннбго уже ии треба, так ми усокотйу.
А вбн йому каж и: Ти миньі ии учиниш нич, кажи, бо ти сьа забуу

довідувати мине, шчо с тим пастирьйбм чинйти. Ти лем сьа радувау, ош
тунього пастирьйа майиш; а ото було пригварпти, та дужи би добрий 
буу пастйрь. Ни пригвариуйись, та бідусь собі учинйу.

Другий жит, шчо купйу уд нього вбука, каж и: Ти миньі опйать
такого пастирьйа продау, шчо сьа йакісь воцьі опстали, шчо пи пости-
нау йіх і отй ии здорові; такйй ото пастйрь йи.

Вбн йому каж и: Ото було пригварпти; ти нп пригвариу, лем йись 
скоро у кошару иагнау у вичёрі.

Тогдй тотй жидй кажуть, трійй: Ми вйдиме, ош ти чесний чоловік, 
а ми самй ничёсньі, бо ми йидён другому-сьме ни казали, ож хибу ма- 
йиме, а тииерька ми собі завинйли самй, обй усьі три хйбу мали. А ти- 
иёрь шчо ти майиш, чоловічп, таке, такйй біґарь файний ?

Тотб, кажи, такйй біґарь, шчо у котрого у вас стара жона, та лем
тим добрі ударити у чоло і молода буди і дужи чамньана, ріска буде. 
Кить свадлива дужи, дужи чеспа буди, буде моу іати, лем добрі ударити 
у голову.

І  онй тогдй усьі трійй жидй, йиден кажи: у цього стара жона
і иппотрібна; другий кажи; у нього стара жона і нипотрібна; і третий
каж и: і у нього така ж она; позно наладить сьа фрйштик варйти, йак
сьа успить.

Сисё файнойи молодйло, кажи тот нипотрібний; тим йак удариш,
молода буде.

1 зложйли сьа на три стоуки і дали му за біґарь ; кбждий по сто, 
усьі трійй. І  тогдй пбшлй домб. Май старший убіг до хйжі, а жона му 
стойала коло стола; і нагнау сьа із біґарьйом і ударну собі жону тогдй



і забйу. Тогдй ні спрьйатау до другойі хйжі і надбіг другий жид і кажи 
му: де твбйа жона?

Вбн каж и: Така ми жона чампьана, шчо роботу собі робить і го
ворити ни хочи.

І  тогдй ухопйу тот другий біґарь і тот свбйу ударну, забиу. 
Прийшбу тот третий. Кажи му: Де твбйа жона йи?

А, кажи, мбйа жона пушла у сило; шчось, кажи, треба йіу.
Чи, кажи, чамньана?
Ріска й ни хочи зо мноу говорйти, така чамньана.
Узьау тот третий тогдй біґарь, ударну тот свбйу, забиу. Йак забиу, 

збйшлй сьа усьі тріии жидй, кажуть йиден другому: Йа свойу жон^ 
забйу. Другий каж и: І йа свбйу. І третий каж и: І йа свбйу. — Но, 
гбркйй ми вашар мали; худобу у нас нашістйу і шчи жбии ми собі 
побили.

Зап. в л и п н и , 1896 , від М ихайла  К у л і в Солонині, Берегськог 
столиці.

Друга частина сеї казки, де граФський зять вироблює збитки 
з жидами, відносить ся до численних казок про шутів. Паралелі до 
них д и в .: L aura  G onzenbach, Sicilianische M archen. Т. I I . Ч  70— 71. — 
Strackerjan , A berglaube u. Sagen a. d. H erzogthum  O ldenburg, Т. II. 
Ст. 286. — A rnason, Islenzkar P jódsógur og AEfintyri. Т. I I  500. — 
Аѳанасьевъ, Народныя русскія сказки. Т. I I I . Ст. 359—371 : Ш утъ. 
Т. IV . Ст. 502—509. — Труды Курск. Статист. Комит. Т. I. Ст. 
532—533. — Худяковъ, Великорусскія сказки. Т. I. Ч. 30. —  Мате- 
ріалы для изученія народ, словесности. Ст. 33—34. — Во2. Nemcova, 
Slovenskć pohadky. Ст. 433—443. — Mały, Biblioteka zabavn6ho ctenl. 
Ст. 232. — Schleicher, L itauische M archen. Ст. 42—45 i 83— 86. — 
H ahn , G riechische u. a lban . M archen. Т. І . 4 .  42. — Gliński, Bajarz 
polski. Т. IV . Ст. 215— 220. — Nowosielski, Lud Ukraiński. Т. I. Ст. 
339—343. — Grimm, K inder- u. H ausm archen . Т. І. 4 .  61. — Kol
berg, L ud. Kujawy. I , Ст. 190— 192: O Żydach i Maćku. — X. Sadok 
Barącz, Bajki, Fraszki... na  Rusi. Ст. 5 5 —61 : Filuty. — Chełchowski, 
Pow ieści i opow iad. lud. z okolic Przasnysza. Т. I. Ст. 76—8 3 : 
O m ądrem  i głupiem  bracie.

34. Як вояк паном став ?
Йиден чоловік умер; остали по пьум два сивбви: старший і мо

лбтший. Тот молбтший иушбу у войаки, старший опстау дома за ґазду. 
Поставили го у валальі за бірбва. I тот, шчо у войакох буу, пісау дому, 
шчбби му дапакі гроші до войакуу пуслау, бо йому помалу дауть при



воську. Ун йому ни послау ничь; і шчи го лау брат і його жона, шчобіі 
піґда дому ни прийшоу па йіх біду, чей би його поле йім зостало. Ун 
буу за три роки у войакох. Нп пришпорувау гроший на путь, ии було 
ш чим дому йти. Йак минуло три роки, ун апельовау, лей тчи  буди три 
роки служити за наййм, жеби му платили три стууки на три роки. Ун 
ни звисйу гроші ані ґрайцара; йак і перші три роки, так і другі; не 
майи гроший нич. Треба іти дому, ни майи ш чим. Вйфасували му вут- 
там сорочку й ґачі і йидну кікльу. Вуй ішоу дому, ни мау ґрайцара 
на драгу. Прийшоу на йидну корчму; у туй корчмі йиден католик буу, 
ґазда, за качмарьпгі. Али вуй мау у тум вароши три корчми: дві свойі, 
третьу за наішм. А дьітйй ии мау, лем йидпу дьіуку. Ішоу войак з воська 
до свойого дому, зайшоу до тоні кантйии, до того католика, шчо прода
вала налинку його дьіука. Звідать сьа од войака: Чому ии пйуть па- 
линку? — уна йому повідать — або хльіба ии йісте?

Ун повіу, жи ии майи й йидного ґрайцарьйа; з воська йде до 
свого домуства.

Уна його са звідуйи: Ци ви дома добрий ґазд а?
Ой, йи поли і хйжі дві, али ми нато двайй братьа.
Ни зуетали ви би туй, кидь би вам трафило са місто? А уи йуй

повіу, же опстанп, лем ун би са ганьбйу, лей вун шумний хлоп, а иа
тот час пййакой ґаздуство ви майи.

То ии ганьба, уиа йому повідать, бо йа ґаздуство мау; ци можу 
йа свойого утца нато заклйкати, жеби ту прийшоу ?

Можуть, але кйдьби з мёни ганьбу ии учинйли.
Прийшоу позирати йийі отець, шчо дьіука подьубйла, Звідуйи са 

йиііі отець: Ци добрий вун розум майи? Ци вун з ним чйсто буде го- 
ворйти, айбо иудло ?

Прийшоу отець, росказау йому дата палинки і хльіба і мньасо, 
шчо потрібно чоловікови. Звідуйи го с а : Ци несуть гроші, кидь уд 
воська йдуть?

Йа ни несу ані ґрайцарь. Йа хлоп молодйй, чйсто хотьіу ходити. 
Тих гроший мало давали, шчо ми шче й ии доходило.

Та типерь де йдете ?
Йду дому, т евому братовп.
А утца уже ни майите апі матери ?
Ни пп нікого, лем йидеи брат і систра.
Ці майите хижу ?
Дв;і, али уййдно (з братом).
Ви молеита туй оистати? Иа ни мау дьітйй, лем йпнну дьівочку. 

Йакби йа умер, таби було ушитко вашой. Мау два корчмй свойі і на



ореньдьі трѳтьа. Шчо доходов, то йи ушйткой мой. May слугу і два 
служницьі, та вам би ту добрі було. То йи мбйа дьіука сисьа.

Войак са иопозйрау: То йи шумна і богата, пристану йа д ньім.
Звідуни са його католйк: Йакбйісти віри?
Ун пувіу, жи Русин.
Зато ни йи хйби, бо ви хрест знаиите так, йак і ми.
Пушлй до натра датй собі руки, бо католйк прийме сього леґіиьа 

т свойуй дьіуцьі. Вйстойали часй туй женйтві, ие вельать войакбви 
нйґда робити. Войак думау, же лем спершу йому ласку пасуть, та ро
бити не вельать, айбо то усе так. На йиднуй корчмі продайй палинку 
служнйцьа, иа другуй сам католйк, а на третьуй того войака жона. 
Войак сидйть, із ньоу фіґльі стрбйіть, йість а пйи, роботу жадну нп 
майи. Прийшло му до розума: Кидьби вун пушоу у гостйну до свойого 
брата! Повіу свойуй жоньі тотб. Уна йому отповіла: Повіч і утцьбви; 
ньай ти дадуть вапрьйачи кбиьі до коча і Мішку за кбчіша. Уи са 
зобрау до свойого брата на госійну. Ішбу за иутьбу, найшбу пуд горбу 
деуйать льудйй забйтих. Звідуйи са Мішку: Шчо будеме робити, Мішко ? 
Ци то охабиме, ци то забереме ?

Заббрме йіх. Умерльі льуди ни мауть ту гнйти, бо ми би мали 
штроф, кйдьисьми найшлй, а ни повіли, або ни забрали.

Забрали до коча. Тьашко почалй кбньі тьагати умерлйх деуйать 
льудйй. Унй са радьать: Шчо будеме робити, Мішко? То ачей злодьійі 
побйли тих льудйй, та вабйуть і н а с ! Али ми майиме пушку коло себи, 
ламанку; будеме бйти на патрони; чей то буде скоро, шчо нам нйхто 
нич чей ни зробить! Прийшлй дале, найшлй Тень і дванацать розбун- 
пикуу. Прийшоу войак, повіу йім шчастьа й ци би го ни прийалй, би 
собі зладйу коло них вичбрьйу.

Унй йому утповіли: Ньай собі ізладьать пан вичбрьйу.
Ун скричау на кбчіша, на Мішку: Принёсь геу йидибго умерлого 

чоловіка; будеме го варйтп і печй на вичбрьйу.
Розбуйники са напудили: Ми льудйй бйиме, али самі ни йіме; тот 

прокльатий розбуйиик, бо тот йак забйи, та шчи ззість.
Повідауть розбуйники: Ньай буде пан добрий, ньай нп несуть геу 

чоловіка; ту йи доста на вичбрьйу з йаловичого мйаса. Звідауть са 
розбуйники : Ці много йіх йи ?

Иовіу войак: Не суть лем двапй.
Кулько унй уже забйли?
Кидь деуйать іззім, а дванацать забйу, жебй мньасо йиднб па дру

гой усе було.
Т а ви ни йісте воли або йалууки?



Йа тото ни хоснуу нйґда. У чоловіку льішиой миьасо, бо вун йість 
соленой і маснбй, та са у ньум миьасо випраульать.

Розбуйники ииден на другого са зувдріли, ачёй тот і йіх пубйи.
Витпросйли, жебй ун ни вариу чоловіка на вичбрьйу.

Ун отповіу: На тот час мало гроший мау; ви будуть ми помагати 
Йісти тих деуйать льудйй, кидь ми дадуть деуйать шіхуу грбший.

Страшно много. Уддалй йому ушйгкі гроші, лем би льудйй пи йіли. 
Ун поміньау за деуйать льудйй дбуйать міхуу грбший; уд них вйфіґльо- 
в а у ; а йім так наказау, закльа са тадй назад верне, жебй його працьа 
ни пропала, жебй тих деуйать льудйй ззіли. Ун пушбу до свойого брата. 
Ровбуйники утекли с тбйі горй до другойі, жеби уи йіх там ви найшбу, 
йак буде йти назад.

Уи прийшбу до свойого брата і повідать: Ці йи дахто дома?
Оголосили са жона його брата: Хто там йи ?
Иа, ваш брат, шчо буу у войакох.
Уна са дужи напудила, почала го лайати, жи даґде біда бід£

у вбйньі ни забйла, або го колька нн уколола, було’ там умерло, лем 
шчи прийшбу на нашу біду ід нам назад дому.

Ун гіушбу гет; лйшиу брата, бо ни було брата дома, лем братова 
жона його дужи лапала. Звідуйи са льудйй: Де ту бувать систра мбйа? 
До кого уна са виддала?

Виддау йий твуй брат за худббного чоловіка, та ни мауть нічого. 
Уна ходить шатьа прати, а ун по валальі дрйва різати. А твуй брат 
біруу і типерька у кбрчьмі йи.

Ибтьте, ми укашти, де мбйа систра бйвать. Чи иьа нрййми иа нуч 
і мойі коньі і мойого кбчіша!

Уни йому указали, де його систра. Уи поклйкау спут хйжи: Ци йи 
ту дахтб дбма ?

Йому са оголосйла систра його: Хто там йи ?
Йа, твуй брат, шчом буу у войакох. Та ди нрйймеш иьа сестро, 

мойі коньі і кбчіша?

ІІодь, брати, до хйжі. Уиа ни мала хльіва. ІІушла до валалу, вид 
другого ґазди дустати хльіва, ууйазати кбньі. Побігла за ґаздом, жеби 
ґазда йшоу дому, бо прийшбу йийі брат у гостйну: ІІодь дому, бо ту 
муй йи брат, а ии йи го чим гостити 1

Узьау пйлку, шчо ньоу дрйва різау, ва свойі дьіти хльіба зара- 
бльау, і сокйрку, заставну до склепу за муку і 8а ольш, бо ии буде 
годин йістп пуснбй. І узьау уд качмарьйа палинки погостити шбуґра: 
Ішчй шбуґор добрий, шчо ни нушбу до брата богатого, лем до систрй 
худббнойі. Ун у валальі за бирбва, а йа ио валальі шатьа перу: шчи



гурши жаловау свойому братови вичерьйу датй, йак йа систра худббна 
іс свбйім ґаздом худббним.

Посідали д вичері, закликали кбчіша. Повіу пай свбму кбчішови: 
Ни гирбуй мбйоу систрбу; йаку вичорьйу дала і таку йіч.

Файна вичерьйа; похвалйу кбчіш, із білоні мукй і ульійом маш- 
ченой.

Обдарувау брат систру за худббну вичерьйу; дау йуй сто золотих. 
Роздьілйу тотй гроші н-а-двойи: Полбука шбуґрови на шатьа, жибй собі 
купйу за пйадисать золотувок, а систрі, повіу т а к : Веди ти дам грб
ший, йак ти майиш трісок, бо йа, хвала Ббу, мау добру дбльу. ІІриуйуу- 
йим до тьа деуйать міхуу; кибйсь мірковала даґдб, шчбби дахтб продау 
поли і хйжу, йаби купйу тобі.

ІІовіу йому ш буґор: ІИбуґри льубйй! продауть ту панський бірток, 
поли і дом, кбньі і воли і корови, чіґашуу і біришуу.

На тобі, брати, стбуку, муй льубйй шбуґре, йак будуть продавати 
па льіцитацииу, будуть давати кауцийу на стул перет пануу, шчо бу
дуть продавати.

Прийшлй там другий день до пана панбви його ґаздууство прода
вати. Жидй багатьі прийшлй купувати. Клали до кауцийі по десать зо
лотувок. Біріуськпй шбуґор, шчо у з ь а ц  його систру, та полбжиу сто 
банкбвок. Крем бірбва и и  моглй продати. Мусіу біруу бути світком, йак 
продавали паньськой ґаздууство. Чудно бірбвови, вйтки біда стууку 
узьалб: 'Ни майи вблуу, ані копий, лем с шілкоу зарабльать!

Прийшбу його брат бірууський, привітали го паибви.
Чей ви, пани, прийшли бірток купувати ?
Муй шбуґор купуйи, йа лем го хочу вйплатити. ІІовідауть жидй, 

жи дадуть чотйри тйсьач. Вуй росказау шбуґрови, жеби ун дау пйать. 
Жидй бйуть, жибй буу шість тйсьач бірток; а вун на жпдуу набйу сім. 
Жидй над нього деуйать тйсьач, а вуя на ньі десать тйсьач. Зустало
худббному: Ідй, шбуґор, д мбму кбчішови, иьай ти дасть з йиден міх 
іс кбча! Приньус шбуґор гроші. Звідуйп са свого шбуґра войака: Де 
задьітп тотй гроші?

Вйсип іт стбликови па дільа перет пануу.
Розйазау йіх із грушми і вйсипау. Ушйткі панбви са збздріли, шчо

там дужи много грбший.
Ци будуть рьйаховати, ци йім дбста буди крем рьйахунку тих 

грбший?
Паибви са звідували, же ци ушйткі охабйти?
Войак у гповіу: Слубудно собі забрати.
Переписали бірток панбви на худббиого чоловіка. Біруу почау

цросйти брата свого: Дай ми, брати, лем полбука с того,



Ни дам ти нич. Твойа жона мине колькоу покормила; а муй шоу- 
ґор заставну пилку і секірку за туту вичерьпу, шчо ми вичерьйати дау. 
Іди, шоуґре, ньай прижене Мішко с куньми до нашого двора, иьай 
укажу свойім льудьом гроші, йакйм тьа ту паиом лйшу.

ІІриуйуз Мішко вусьим міхуу гроший. Росказау поносйтп до каш- 
тельа свойого иерет свойіх урадийкуу і дирёхторуу і шафаруу, жеби 
знали, же його систра паньі, а шоуґор пан. — Ни сипали гроші до 
лади, лем у йидну закутану до бучнойі хйшки, шчо тулько много гро
ший нйґда ни видьіли йак войак приуйуз. Росказау йім ушйткім слу- 
жити; йак служйли сьому панови, та пьай служать його пюуґрови, йак 
біреші, так і чіґаші, бо вуй у йидвуя вароши бувать, три корчми майи, 
та уи там іде бувати. Утклонйу са родичум і пушоу дому.

Йак йшлй у путй дому, та са с кочішом радили: Колйсьме йшли 
ту, велйкусьме дольу мали. Али у туй путй пумреме перед живанами; 
дому нп прййдеме. Не йдйме тоу путьоу, за котроуйисьме ту прийшли. 
Подьме через йидну гору, та убуйдеме тоту путь, до лспвани вартууть.

Жене кочіш коньі до високойі горй. Пан узьау пушку на плечі, та 
йде позад коча. Тих дванацать розбуішикуу на туй горі сидьать: Про
пала би напасть; уже д нам іде. Шчи лем-исьме диесь тйждень перед 
ним вйттам утеклй, а вун уже туй й д е!

Ун йіх увідьіу. Уии зачалй утьікатн. Ун па ньі скричау, жи буди 
стрільати: Ни утьікайти, потьте т у ; тадь йа такйй розбуйник, йак і ви, 
можи шчи гурший.

Прийшли д цьому і посідали. Вйиьау патроии і до пушки ладуйи. 
У нього са звідууть: Шчо хочити робити ?

Ци пойілисьте тих дйуйать льудйй ? Т а вас хочу побйти.
Унй кажуть, жп пошли.
Айбо нипрауда, бо йа там буу, та такойисти па громадьі охабйли.
Дужо са почали паиькати і просйти : Хибаль так, кидь ішчй деу- 

йать міхуу гроший дасте.
Шчо йидён варош опкрали, та ушйткі гроші дали, склау на коч, 

потьаг дому. Перед грушин ни було де на кочі сидьіти, мусіу пап пішо 
йти. Йак йшоу дому, иа нього вартовала його жопа. Спознала го і по
бігла ґо утцови свойому. Повідать: Апу, муй пан пішо йде, а коньі 
шчось везуть.

Иобіх отець скоро до доброго, богатого папа, жеби му пожйчили 
коньуу і коча і кочіша, бо його зьать пішо дому йде, бо па мойі коньі 
і на муй коч, та шчось набрау тьашкой, ледво коньі везуть. Вййшоу 
тесть у перед нього з вон вароша до ровени. Шчо везеш, сйне муй ?

Деуйать міхуу гроший.



Хто ти дау?
Йа з утцьууського ґаздууства, вид братам узьау.
Дужи са католик зрадовау. Узьалй його на коч, привезли дому ве

село, жёби його ноги ни больіли: Сйие муй! ти гвариу, жи ірайцарьиа 
ни майиш, а йа тибё прийау т свбйуй дьіуцьі, а ти такйй богач, шчо 
пи йи такого богача у тум вароши. Льуди по деуйать міхуу пшевйцьі 
мауть, а ти майиш стрібла а золота деуйать міхуу!

Зап. в л и п н и , 1896, від М ихайла  Пуст ая, в Збут, Земплин- 
ської столиці.

35. Про бідного чоловіка і судию, що 
любив хабарі.

Були двайй братьа, йидёи богатий, другий худобний. Худббиий мау 
шестеро дьітйй, а богатий йиднбй. Худобний ни муг нййак у йарй впо
рати, бо ии мау вблуу. ІІушоу од брата просйти : Брат му повіу: Одрбб 
ми шість ішіу, а семий день дам ти вблуу і слугу, та пуйдиш собі!

Худббиий брат за шість нніу богатому робиу, семий ни прийшоу, 
бо то була иидьільа. Гірийшбу у понедьілок: — Ну, подь, брати, 
орати !

Та ци заробйуйись собі у ньа? Ннёська перший день.
Та йа тобі робііу за тйждень!
Ун йому повіу: Ти свуй день Богу поенґидувау, бось пи хотьіу 

йти орати. Кить хбчиш, та шче ми йидён тйждень р о п !
1 так сеґінь ішчй йидён тйждень робйу, брат братови, до другойі 

нидьільі. У лругу иидіільу иушлй орати худббному. Загнау му брат чо
тири воли іс слугбу. Йак вййшли на фалат і обишлй на около, прийшла 
ід ним сме р т ь : Шчо робити ? А днесь иидьільа! Ци хбчиш, жёби воли 
ту поздихали, ци хочиш, жёби твуй брат умер, або твого брата хлопець, 
шчо лем го майи йидёп?

ІІовіу худббиий : Хоть ии буду нйГда орати, а радньи ньай воля 
поздпхауть, йак майи умерти муй брат, або мого брата син, бо лем го 
йидибго майи, а уп вблуу доста майи.

Наколй тотб худббиий повіу, одразу воли на зёмльу упали ушйткі 
чотйри. Забралй йарма іш чотирбх вблуу, плух і тельішки, потьагли 
дому ушйткой.

Увідьіу тотб брат: Та де воли?
Прийшла смерть і так повіла: Хоть ти майиш умерти, хоть твуй 

син, а хоть воли поздихати.



Бось так дужи уганьау, та вато поздихали! отповіу брат братови.
Йа ти, брати, укажу, жи ни вирізали ави йидну борозду I
Подь, брати, до соуґабірова, бо ти пи енґидуу.
Худобини узьау дарап хльіба іти з братом на право; а богатий 

грбшнй, красного хльіба і солонини, бо вун йде на право, до путе. Пе
рейшли да з йидну мйльу земльі, зайшли до йиднбго качмарьйа. Тот 
качмарь тому богачови буу побратим: Вітайти у нас, побратими! жит 
повідать.

А ґазда повідать: Даити лом дббройі палинки.
Богач са напйу палинки, вйиьау солонйну і хльіб, сіу іт столбви, 

почау йісти. Худббний вййшоу на пец, упёр са у щуку. Ціука була 
тёпла; нагрі'у са у плечі, ночау на сйдьачи спати. Жйтка малу дьітйну 
купала у корйтьі. Ун на сйдьачи заспау, на малу дьітйну упау. Йак 
упау, одразу головбу дьітйну забйу І

Повідать його брат: ІІозирайти, побратйми, йакйй то живан!
Повіу жит: Иа йому ни ипґидуу свбйу дьітйну. Йа йду з вами, 

побратйми, на право.
Іде жид на перет, побратйм позад нього, а тот живан найзаду. 

Прийшли д йиднуй вилйкуй вбдьі, шчо на ньуй буу вилйкий муст ви
соко. Тот худббний собі роздумау, шчо вун майи чинйги: Хотьбнм смерть 
ва воли ни пбжиу, нбжиу за дьітйну. Колй вид ньа вндуйшлй, а йа скачу 
з моста до тбйі води !

Там богач риби імау пуд мостом, та трйяау дручок. Худббиий йак 
до вбди скакау, та нп позирау нич: Скбчиу богачбзи на голову, вило- 
миу му уйаш. Вогач його т собі ймиу, жеби са ии утопйу. Учинйу са 
гойк, внрнули са сесі двайн і імйли худббного. ІІрийшлй до того бо
гача, шчо му уйази ноламау. Богач упрьаг кбньі, потьах і худббного 
і сам пушбу. Худббному дббрн са учпнйло, бо ни драу бочкбр. Прийшли 
на вбзьі до соуґабйрова. Тадьать са, йак будуть повідати: Иншак нййак, 
лем за шбром!

Найперши прийшбу його брат пёрет соуґабірова. Худббиий то уві
дьіу; — та вішала йидна цегла з муру, тоту цеглу узьау пут плече: 
Кидь ньа соуґабіроу зле усудить, жеби ньа завісити, та мииьі ушйтко 
ййдно, тай його забйу ц еглоу!

Заклйкау го соуґабіроу днука, а уи цеглу так путтьах (опов. по
казує: иідньіс під плече). Соуґабіроу са зрадувау, жи то д ар : богач 
ни притрймуйи нич! Соуґабіроу страйку трймау худббному : Росповідж, 
йаку крйуду маниш! ве.ійть богачови.

Забйу ми чотйри воли муй брат, шчо мп робйу дванацать ннуу, 
а йа му дау день ораги у нидьільу.



Соуґабіроу на нього скричау: Хто вйдьіу у нидьільу орати ? Вёце, 
богачу, ни каж нич! Терас ти худобний повіч, за цось його волки побиу ?

Худобний повіу, жи ун са з братом так поклау: шість ннуу робйти, 
а вун йому дасть семий орати. Тот день семий то була нидьільа; так 
йа ни пушоу орати. Прийшоуйпм у понедьільок, жёби йшоу брат орати, 
вуй повіу, жи уже ни доужен, бо учёра буу семий день, нидьільа: Ни 
мусьіуйись, жобраку, дома сидьіти, лем кйдьйим ти давау волуу і слугу, 
та було йти оратй. Роб ми шче йиден тйждень, та ти пуйду семий ден ь! 
Зато йа робйу, пан велйкоможний фийсоуґабіроу, за дванацать ннуу. 
І  тогдй ми дау тринацатий день волуу орати у нидьільу. Загнау ми 
слугу і чотйри воли, а сам муй брат пушоу до церкви. Ми рошчалй 
’рати, ни обийшлйеьми ани рас, прийшла ід нам смерть йидноу нивістоу 
і повідать : Чому орете у нидьільу ? Йа орьйу, бо йа худобний чоловік, 
лёмем собі од брата заходйу, шчом му за дванацать ннуу робйу. Позві- 
дувала са ньа смерть, шчо йа жадау свойому братови: Ци жёби му воли 
поздихали, ци жёби брат умер, ци братова дьітйна, шчо майи йидйного 
сйиа. Йа повіу, аеи лем ньай воли поздихауть, бо й брата чкода і сйна 
чкода.

Ну, вйдиш, богачу, йакйй твуй брат вірнйй тобі. Воли мож вйго- 
довати і куийти, а сйна льуцького ни вйгодуйиш за свого, кить твуй 
умре. А йак бууйпсь сам умер, табись ани воли ии годувау, ани свойу 
дьітйну; а типерька та шчи з братом по правіх ходиш ? Кулько дома 
волуу майиш ?

Чотйри.
То братньі, ии твойі.
А тот тогдй цёглу путсунуу, лёкше му стало.
Заклйкау соуґабіруу жйда, ньай повідать, чим ну дьітйну забйу.
Прийшлй двайй до хши; статечний ґазда сіу за стул палинку пйти, 

а асиваи вйльіз на муй пец гріти са. Там нагрху са, почау спати такой 
па сйдьачи. Мойа паньі дьітйну купала. Ун на дьітйну унау, забйу дьі
тйну у корйтьі.

Но, та цо хцеш ?
Йа му ии инґидуу.
Но, та жибисьти му зробйли другой дзйцко, на-цосте забйли ? А 

цо ви са забйли у корйто, ни жадайити ніч ?
Худобний повіу, жи ии жадать нич.
Йа на тото, паии, ни пристау! повіу жид.
Ну, та дай му йидну краву, бо кидь ии даш чесно, будеш му шче 

за то плацьіць, цо собі забйу у корйто главу1).

J) Судия старая ся говорити на словацький лад.



А тот тогдй путсупуу цеглу, жибй ни упала у долину. — А соу- 
ґабіруу усе думау, жи то йому дар.

Увошоу тот трётьій.
Но, до хцеш?
Тот ми чоловік иоломау мойі уйази!
Звідуйи са соуґабіруу: Йак ?
Йа пуд мостом риби лапау, а вун з моста иа голоу ми скочиу, шчо 

са ладйу затопйти.
Ну, та цо хцеш за то?
Йа му нп инґидуу.
Та ньай ун на тото місто стани, де ти буу, а ти уже скоч 

з моста.
О йа, папи, ни скачу.
Та коньі, пиббжи, ни твойі.
Радньи дам два коньі, йак скакати буду.
Йак тотй пушлй ушйткі воика, худобвий зустау сам: Нибожи 1 шчо 

там майиш ?
Пан виликоможний фийсоуТабіруу! йинну цеглу.
Та на шчо то трймаш ?
Йа думау, жи то буди пудлой право, тай йіх іс тоу цеглоу забйу.
Соуґабіруу до Бога здйхиуу, аси дбльа його, жи доброй право 

опсудйу. Вйньау худобному сто златих: Ідзь дому ґаздоватп!

Зап. в серпню, 1896, від М ихайла  Пустая в Збую, Зем плин- 
ськог столиці.

Паралелі: Чубинський, Труды, II , Ст. 657 : Не завше по правдї 
і в судї судять. — Аѳанасьевъ, Народныя русекія сказки. Т. I I I . Ст. 
174— 179: Шемякинт. судъ. Т. IV. Ст. 4 6 6 —469. -■ Памятники ста
рин. рус. литер. Т. II. Ст. 4 0 5 —406 (вид. ґр. Кушеливим Безбород- 
ком). — Историч. Христоматія церковнослав. и древлерус. языковъ 
Буслаева. От. 1443 — 1446. — Лѣтоипси рус. литер, и древн. Т. V. 
Ст. 34— 38. — Архивъ истор. и практич. свѣдѣній о Россіи. 1859 р. 
Т. IV . Розд. V. Ст. 1 — 10. — Очеркъ литерат. исторіи старин, по
вістей и сказокъ. А. Пыпина. Ст. 300—301. — В. А. Клоустон, Н а
родні казки та вигадки. (Перевід А. Кримського). Ст. 86 -  92.

36. Як бідний правотив ся в богачом.
Та були опйать два братьа; та йиден буу такйй, шчо пан буу, 

а йиден худобний. Прийшло у йарй, орау би тот худббний. Прййде до 
того пана. Звідать його пан: Т а шчось прийшоу?



Кажи : Ци дайакби онй нп йшли миньі орати ?
Та йак ти, кажи, йоду орати, за шчо ?
Кажи: Буду вам робйти.
Та, кажи, шчо ми будеш робйти ?
Хоть копати, хоть косити.
Копати, кажи, ііи подиш миньі, бо треба тобі йісти заробйти; а ко- 

сйти, кажи, ни подиш, бо треба ти удьішчину купйти на сьа. Ай так, 
кажи, буди, шчо будиш у мени коло плуга за шість ниоу, а семий пбдеш 
собі орати. А то семий день нидьільа. Но, й так тото було, шчо на ве- 
лйґдень йому припадало орати. А вон заставну, тот пан, слугу, обй 
йшоу тому орати, загнау його там із вбльми. Та кажи тої худобний: 
Шчо ви прийшлй?

Та загнау иьа, кажи пан, ораги.
Но, й такой вон ни хбчи йти, бо ото велйґдень, айбо мусить.
Тодй кажи тот худобний: Йа ннесь ни буду орати.
Нрийшоу слуга домб, пай му каж и: Та шчось прийшбу ?
Бо, кажи, тот ни хочи орати, бо ннесь, кажи, велйґдень.
Іди йому кажй так, ож йа йому большп ви нбду орати, най оре 

ннесь.
Прийшоу вбн орати, почьалй орати. Прийшбу ід ньому старйй чо

ловік : 'Гай ви, кажи, брити ?
Тать брпме.
Та ци знайити, шчо ннесь йи, ож ннесь нидьільа тай велйґдень?
Айбо мусиме, бо так нас росказау.
Ну, та йди домб, та кажй так пану: Ци хбчи, обй му бчи упали, 

ци хбчи, обй у нього усьі чотйри воли здохли?
Прийшбу слуга домб: Но, кажи, шчось прийшбу?
Прийшбу, кажи, старйй чоловік ід нам, та казау так, о ж : Ци хо- 

тьать пан, обй йім бш  уиали, ци хотьать, обй усьі чотйри воли здохли 
у плузьі ?

0 чи ни хбчьу, обй ми упали, бо треба мп позирати, а кажи, воли 
ож іздбхнуть усьі чотйри, та йа купльу другі.

Воли усьі чотйри здохли у плузьі. Тодй вбн ваправотйу брата, ож 
брат му так орау, ож усьі чотйри воли здохли. — Прийшло на право 
йти. Тот пан ізобрау собі світкбу мибго, а тот худобний іде сам, ай ни 
майи й хльіба. ІІбшла му жона та запрала мало мукй вбсьанойі, та 
сникла му боґачь. Прийшли до кбрчьми; тот богач дайй свбйім світком 
пйти, йісти доста; а тот худобний йість тот боґачь. А жйтка увідьіла 
у нього тот боґачь; каж и: Дай миаьі.

Айбо, кажи, нринесй миньі другий.
Айбо жйтка кажи опйать: Дай миньі тот боґачь.



А вон каж и : Дай иины' другий, бо йа ни мау больши.
Айбо жйтка була тьашка, пошла до другойі хйжі, та вийшли у нейі 

два хлбпцьі. Тодй і жид його заправотйу; а вби сьа дужи застрашиу, 
ож уже його два заправотйли, а вбн сам. Ну, йдуть онй па право йии- 
нако усы. Прийшлй у тот варош, де буди право ; тодй вбп сьа зббйау, 
та ульіз горі на церькоу, на турньу. А два урфійі йшлй посперет церкви: 
А вбн тодй скбчиу утти, тай йиниогб забиу, бо вбн гадау, шчо забйи 
сьа сам, а вон забиу урфійа. Тодй тот його другий заправотйу опйать. 
Тодй пбшбу із усьіма трьйома на право — а вбн сам.

ГІоклйкали май перши того пана: Но, кажи, ци хбчиш ти богачьу,
обй ти бчи упали, ци хбчиш, обй ти тот только грбший дау за воли?

Кажи: 0чи ии хбчьу, обй ми упали; хбтьбих ішчй только грбший 
поклау, ги воли коштууть, а бчи ии хбчьу, обй ми упали, бо треба ми 
позирати.

Тодй почьалй му казати, обй клау там гроші на стол тот богач. 
Вбн положйу. — Тодй поклйчьуть жйда. — Йак покликали: Но, шчо 
ти жйди хбчиш ?

Йа хбчьу тотб, обй ми дау назад два хлбпцьі т ак і; бо, кажи, вбн
йіу вбсьаний боґачь, та мбйіу жоньі ни дау, та вбйшлй у нейі два хлбпцьі.

Та іди жйди домо, та пай вби тобі такі два хлбпцьі учйнпть.
Ни хбчьу йа, кажи, обй вби чинйу, вольіу покласти только грбший, 

гі два хлбпцьі важать. — Тодй поклйчьуть того урфійа. А шчо ви 
з нього хбчите?

Та забиу, кажи, цімбору.
Типерь вбн най стани пут церькоу, а ви ульісьте горі, та скбцьти 

на иьбго, та ви його вабйити.
Кажи: Хбтьбих только грбший поклау, гі цпмбора важить, та пи 

хбчьу на нього скакати. — ІІоклау вбн там гроші. Тодй далй тому ху- 
дббиому, шчо йшоу с тими трьйома иа право, усьі.

Айбо1) уйшлп с того вароша дужи далеко, а тот собі худббний пи 
купйу хльіба. Прийшлй до йинибиі кбрчьмп, тогдй почьау тот богач брат 
йісти, а тот голбдин почьау уд нього просити. Кажи: Брати, дай ми да- 
рапчик хльіба!

А богач каж и: Дай собі око укопати, тодй ти дам хльіба.
Ну, такой вбн голбдии буу, дау собі око ^копати. І тодй богач дну 

йому хльіба мало. А вбн йак ізьіу, та каж и: Дай ми шчи !
А богач кажи: Дай собі други око укопати.
Айбо, кажи, ни буду відьіти домб прийти! Та ци' будиш ньа, 

кажи, вести?

Ч Т у  кінчить ся новеля, а  починав ся к а з к а ; я не уваж ав однакож конечним 
ї х  розбивати  на два окремі оповіданя.



Кажи: Буду. Ну, кажи, дай, най ти укопльу. — Укопау му і дау̂  
опйать дарапчик хльіба. Тодй ідуть утти гет. ІІривіу його па йпнну 
пустйньу, а тая стоуп йи на тоу пустатйни. Тодй каж и: Но, йми сьа 
коло сього стоупа. Кажи : Сисе хрест; та будуть льуди йти сьуда на 
вашарь, та будуть ґрайцарі давати. Тодй його там лишйу богач; а вби 
сидьіу там, сидьіу, ни чьуйи ничь. Айбо вбн там моучьки сидьіу до 
дваиацьцьать годин. У дваиацьцьать годин прийшлй пронасники на того 
стоупа — тото шибйницьа була — три і почьалй звідати йиден дру
гого : Шчо ти знайиш ?

Йа, кажи, знау тото, шчо ут сього стоупа на дёсьать крокбу гака 
кирнйцьа йи, шчо кить чоловік ии майи очйй, та помастйть сьа тоу во
доу, та буди відьіти.

А другий каж и: А ти шчо знайиш ?
Йа, кажи, знау тото, шчо царьська кішасоиька уже сім рокбу йак 

лежйть хвора.
А третий кажи: А ти шчо знайиш?
Кажи: Йа тото знау, шчо у том вароши уже вбсьім рокбу йак 

льуде пишчьать биз водй.
А тот пбшоу ут того стоупа, та помастйу собі очи тоу водоу, та 

увідьіу нарас, та ночьау слухати. А тот пропасник кажи: Царьська кі- 
шасонька причьашчьала сьа на царьськйх дверьйох; та, кажи, удариуйим 
попа по руцьі, та упало причьасьтьа, та жаба зьіла. Ткоби найшоу сьа 
такйй, обй тоту плйту пуньньау, де тота жаба сидйть, таби йі роспо- 
póy — у ньіу тото причьасьтьа йи — розмпу на три пугарп, та обп йі 
давау пйтп, нп нараз, лем пуу годину.

А тот, шчо пут стоупом лежау, слухау, та обибрау сьа за дох- 
-тора. І  прийшоу до царьйа і почьау казати, шчо вон йійі здойме с того. 
І  загнау царь до церькбунпка, узьалй кльуч і пбшлй до церькви. Тот 
нуньньау плйту і уньау жабу. Тодй роспороу йійі, причьасьтьа упьау, 
Припьіс домо, розмну на три пугарп, дау йіу йидён, она упила і обер
нула сьа на другий бок. Дау йіу другий, й другий упила; тодй устала, 
та почьала сьідьіти. Дау йіу третьій; йак упила третьій, устала, та 
облекла сьа. Тодй кажи царь йому: Шчо ти за сисе хочиш ?

Шчо присьвітлому цариви дьака, тото пай ми дадуть.
Т а буди ти, кажи, за жону.
І тодй она сьа йому опстала за жону. І  дау йому чотйри коньі 

і кочійу. Тодй вбн сьа забрау, та пбшоу у другий варош воду нушчьати. 
А вби, тот пропасвик, повіу: Уже вбсьим рокбу, йак ии йи водй там, 
а йа спер пуд йиііноу нлйтоу. Ткоби сьа, кажи, такий найшоу, обй 
пуньньау плйту, та обй пустйу воду, та много би варош даровау його.



Но і тот прийшоу у тот варош і дау на усьі боки укопати кана- 
луші, бо кидь би нараз упустиу, обй ии було каналушбу, та варош би 
вода ульала. — Тодй укопали, вбн наньньау плйту і води нбуний варош 
йавйу сьа. Тодй йому васйиали йиден воз грбший, тот варош, і кбньі 
му далй, тодй вбн прийшоу домб. Увідьіу му тот брат богач, ош тотб 
у иьбго только йи і кажи му : Ведй мине там, де ти ото дбстау.

Йа, кажи, там дбстау, десь мине лишйу.
Кажи: Коплй миньі очи, та ведй мине там.
Кажи: На шчо йа бих тобі копау, кить ти майиш ш чого жйти?
Ти, кажи, мусиш мине вестй тамка.
I  так вбн йому очи укопау, та иовіу його тамка т тому стбуиови. 

Тодй кажи му: Ну, туй сидй.
Раз у дваиацьцьать годин прййдуть пропасники назад на того 

стоуна. Кажи: Тко тотб такйй буу, шчо тотб учинйу ушйтко?
Другий каж и: Ткось такйй буу.
А трётьій каж и: Можи датко слухау пут стоуном ? Ану ідьім, можи 

й типерь йи тамка!
Прийшлй там, а вбн пут стоуном. Тодй імйли, та порвали го.

Зап. в мартг, 1896, від Івана Русина, в Д усинї, Берегської 
столиці.

Паралелі: Етноґр. Збір. Т. І. Роздольський, Ст. 69 —7 6 : Як брат 
брату за дві чвертки жита очи вибрав. — Św iętek, Lud nadrabski. 
Ст. 340—341. — Ciszewski, K rakowiacy. Т. I. Ст. 1 3 1 -1 3 6 . — L. 
Bechstein, Neues deutsches M archenbuch : Der Blinde und  die w issen- 
den T hiere. — Аѳанасьевъ, Народный русскія сказки. Т. I . Ст. 
215—2 3 2 : Правда и кривда (Сїм відмін). Т. IV. Ст. 6 8 —72. — Х у- 
дяковъ, Великорусскія сказки. Т. I I . Ч . 47. — Собраніе старипныхъ 
русскихъ сказокі. Ст. З — 12. — Труды курск. статист, комит. Т. І. 
Ст. 539—540. — Черниговск. губерн. вѣдомости. Р . 1860. Ч . 15. 
Звідти иерецеч. у Рудченка, Народныя южнорусскія сказки. Т. I I . Ч . 
35. — H au p t u. Sm oler, Volkslieder der W enden  in  der O ber- u . Nie- 
derlausitz. Т. I I . Ст. 181— 184. — Бук Стєф. Караджич, Срискѳ на
роди. n p n n o B j .  Ч . 16. —  Bo2ena N6m cova, Slovenske pohadky a  po- 
vesti. Ст. 558— 560. — Kulda, Moravske narodni pohadky a povesti. 
T. 1. 4 .  75. —  Mały, B iblioteka zabavneho Steni. Ст. 81. — Schott, 
W alachische M archen. 4 .  5. — N orw agische Volksm archen. Т. II. 
4 .  18. — Grim m , Kinder- u. H ausm archen . Т. I I . Ст. 89— 100: Die 
beiden W anderer. Т. III. Ст. 183— 184. — H ahn, G riechische und  
albanesische M archen. Т. І. 4 .  30. — Аѳанаоьевг, Поэтичѳокія воз- 
зрѣнія С лавят, на природу. Т. I. Ст. 168. Т. II . Ст. 171 — 191 
і 294—304. — Ciszewski, Krakowiacy. Т. І. Ч. 96— 99 : О bogatym  
bracie, со dal b iednem u chleba za oko. — Літературу подав Bece-



ловский, Разыоканія. V . вып. 77. — Chełchowski, Pow ieści i opow. 
lud. z okolic Przasnysza. Т. I. 194. — Z biór wiad. do an trop . kraj. 
Т. XVI. Від. 2. Ст. 50. Ч . 35. — Романові, Бѣлорус. Сборникъ. Т. III. 
322. — Манжура, Сказки. Cr. 73— 74 : Правда. — Ѵасіаѵек, Poh. a роѵ. 
ѵаіаёке. Т. І. 7. — KolaS, Z chatek m or. Slovace. 48 — P. Dobśin-
sky, P rostonarodn ie  slov. povesti. Т. I. Ст. 31—40: б і jesto  p ravda 
na  svete?  — Chełchowski, Pow ieści i opow iadania ludow e z okolic 
P rzasnysza. Т. I. Ст. 1 9 4 -  2 0 2 : O biednem  i bogatem  bracie.



Друкарські похибки.

Ст. 2 5 в і р ш а гори
Н а д р у к о в а н о :  

і з ;

Мав б у т и  :

і з ;

Я 2 1 5 Я я и е ; и а ;

» 3 7 Я 3 ДОЛИНИ іи го ; ЙИГО ;

я 4 1 3 Я я недостойім ; недостойін ;

я 6 1 1 В з гори У н устиу ; У п усти у ;

я Я 1 4 я я оту оту ;

я я 2 1 я я в бт ц ь у ; вбтцьу ;

я 7 1 2 я я Увили ; Увили ;

п Я 9 я 3 ДОЛИНИ м ного ; много;
я 1 3 1 2 я я ó здика; 08дика ;

я я 1 6 я я д о м і; домб ;

я 1 8 9 я з  гори м ер и ; м ерли ;

я 2 4 2 0 я я Улонй; У л онй ;
я 2 0 7 я 3 ДОЛИНИ ч о н ц е ; с о н ц е ;
я ЗО 2 0 я з гори неребиривау; иеребирувау ;
я 3 5 1 3 я я п р и р іс ; п р и р іс.;
я 4 6 5 я 3 долини Н абодны я; Н ар одн ы я ;
я 5 0 2 я я Упльунуу; Упльунуу ;
я 5 5 1 4 я з гори Йак; як ;
я Я 2 0 я я т а ; т а к ;
я 6 0 1 6 я з долини ґаґраяи ; ґарґали ;
я 7 0 2 я з гори виильу чути ; вш ільунути;
я 7 3 1 5 я я O o ste r le y ; O e s te r le y ;
я Я 2 0 я я А и е ; А л е ;
я 7 5 3 я 3 долини і д ; ід ;
я 8 7 5 я я нарьйови; царьйовн ;
я Я 1 0 я я вечерьу ; вечёрьйу;
я 8 8 1 3 я з гори а ни ; а н и ;



Н адрукован о : Mag б у т н :
Ст. 89 17 вірш 3 гори нрийде; прийде;

3) 33 13 33 8 долини пламеиь; пламень;
r> 90 9 33 Я дьіуйі; д ь іу ц ь і;
я 94 18 33 3 гори трперь; теперь;
33 95 21 33 3 долини відьіти; відьіти;

33 97 11 33 3 гори радість; радость;
33 106 20 33 3 долини прьйадиво,; прьйадиво.;
33 108 14 33 я каж и; каж и ;

33 112 5 33 3 гори то увідьіу — пропущено: котро йи му спра
ведлива донька ;

Г) 114 11 33 3 гори т а ; и а ;
я 128 11 33 я у ку й ; укуй;
Y> 133 15 33 я Т. І. Ч. Т. І. Ст.
33 163 2 я 3 долини цимборіу; цимбороу;
33 196 3 33 я зольльіу; зольльіу;

33 209 7 я я ш чи; ш чо;
33 214 3 я я кістьаний; кбстьаний;
33 220 17 і 18 3 гори казки, казок новелі, повель.


