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Хоч наша старинна література зовсім не убога, хоч деякі 
її памятки визначають ся не аби якою красою з кождого боку 
і могли-б навіть нині вдоволити не одного вибагливого критика, 
то в цїлости вона дуже мало знана, спеціяльно в нас у Галичині, 
де крім спеціалістів ніхто нею не інтересуеть ся. Се й було го
ловною причиною, що не тільки в нас, але і в наших сусідів, 
виробив ся сей хибний погляд, наче-б то наша українська літе
ратура починала ся ледви з кінцем X V III ст. та що перед тим 
у нас не було властиво ніякої літератури. А тимчасом крім ц і
лого ряду памяток писаних церковно-славянською мовою, при
нятою в нас у попередніх столїтях за літературну, та все таки 
з меньшою або більшою приміткою живих народнїх говорів, 
маємо цілий ряд памяток, особливо починаючи з X V I ст., пи
саних мовою народньою, що й були тим етапом, який приготу
вав відроджене нашої літератури на чисто народнїх основах, хоч 
і з другого боку треба признати, що воно прийшло досить пізно, 
бо аж в минулім столїтю.

Маючи в руках кільканайцять рукописів із Угорської 
Руси, —  сторони найменше дослідженої з літературного боку —  
і то переважно заповнених духовними віршами, я  постановив 
опублікувати їх  у надії, шо вони кинуть деяке еьвітло не тільки 
на угроруську давнїйшу літературу, але й принесуть дещо ц і
каве для характеристики нашої поезиї взагалі з X V II— X V III в.
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Вправдї переважна частина тих рукописів не давна, бо 
з X IX  ст. і то навіть із кінця його, але що вірші поперепи
сувані в них —  се не витвір X IX  ст., але X V I I —X V III, те 
не підлягає ніякому сумнївови. І тут бачимо цікаву появу: по
біч віршів, писаних церковно-славянською мовою, подибують ся 
навіть у тім самім збірнику иньші, з більшим чи меньшим впли
вом народньої мови (і то ріжних диялєктів), ба навіть утворені 
в чистій народній мові. Отеє й власне незвичайно характери
стична прикмета творів X V II— X V III в. Возьмім якого небудь 
тодішнього письменника, от хочби Івана Некрашевича, якого 
твори опублікував як раз тепер д. В. П еретц.1) І щож ми ба
чимо? Побіч творів, написаних народньою мовою, подибуємо 
там і церковно-славянські. А сей спосіб писаня дотикає не тільки 
Некрашевича, але й иньших тодїшних письменників. Се можна 
теж у цїлости приложити до невідомих творців цїлої маси ду
ховних віршів, утворених у X V II— X V III в. і перший раз опу
блікованих у виборі в иочаївськім Богоглаенику 1790  р.

Надіюсь, що отеї вірші принесуть не тільки з того боку 
причинки до характеристики нашої давнійшої поезиї, але теж 
що до їх  зверхньої форми, на яку доси звертано дуже мало 
уваги. А  тимчасом бачимо, що майже всі форми вірша, вироблені 
остаточно в X IX  ст., були переважно знані вже й у попереднім? 
Що більше, сї форми стоять в очевидній звязи з формою народ- 
нїх пісень, та чи тут творці віршів черпали її  з народнїх взір 
ців, чи навпаки, сього не беру ся рішати, хоч варта-б переве
сти докладнїйші досліди в тім напрямі.

Маючи перед собою ріжні рукописи, бачимо, що вони без
перечно внетачені на Угорській Руси. Н а се вказують їх  дия- 
лєктичні прикмети. Пересуваючи одначе їх  давність у X V II—  
ХѴШ  ст. мусимо застановити ся над тим, який був у тім часі 
степень загальної осьвіти, чи були люди, що могли займати ся 
такими річами. Не сконстатувавши того, не могли-б ми зробити 
такої переставки, бо вона не мала-б ніякої основи.

Степень культурного розвитку кождого народа залежить 
у першій мірі від усіх культурних осередків, які він потрафить 
у себе витворити, отже головно від шкіл та таких інституций, 
що може не безпосередно, але посередно мають вплив на осьвіту 
ширших кругів якоїсь суспільности, значить ріжних наукових 
товариств та академій. Може одначе якийсь нарід не мати вла- *)

*) Записки ист. фил. факультета спб. университета. Т. LXIV.
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сних осередків культури, а проте не стояти культурою низько. 
На се можна-б навести докази з розвою ріжних народів, що 
вибили ся на верх у X IX  ст. і се належить приложити по ча
сти й до угорських Русинів. Культурний ровенъ певного на
рода залежить у такім випадку від висоти культури сусіднього 
народу, з яким першому доводить ся жити.

Сусідами, що мають і мали найсильнїйший вплив на угорських 
Русинів, були Мадяри. Одначе й галицькі Русини стояли з ними 
в попередніх віках у сильнїйших зносинах як нині, про що 
буде ще дальше мова. Угорські Русини черпали проте тоді свою 
осьвіту з двох ріжних культур: мадярської й польської (через 
Галичину), які знов стояли в звязи з загальною західно-євро
пейською культурою. Через те угорські Русини не стояли тодї 
культурою нивше від своїх сусідів —  як се має місце нині —  
і хоч численних доказів на те не маємо ще нинї, то все таки 
є факти, що вказують на те, і над ними й спинимо ся тут 
трохи.

Багато угро-руської молодїжи виховувало ся в X V II— X V III 
ст. в університеті в Тпрнаві (N agy S zom bat), перенесенім опісля 
до Пешту. Коли-ж у 1692 р. став мукачівським єпископом уче
ний Грек, Де Камеліє, тодї під його впливом оснував навіть 
крилошаннн пейчського собору, Яків Яні, окрему фундацию для 
богословів мукачівської єпархії при тирнавськім університеті, 
яка заховала ся й до нині. Ся фундация причинила ся дуже ба
гато для піднесеня просьвіти між угроруським духовенством. При 
її помочи виходили з тирнавської духовної семінарії богослови, 
що ставали опісля професорами богословія в мукачівській духов
ній семінарії, крилошанами, ба навіть єпископами.1). Вони то 
й були головними двигачами просьвіти між угорськими Русинами 
тащ само, як і їх  товариші, що вчили ся тоді в другім такім 
духовім огнищи, Я їрі. Розумієть ся, що студіюючи разом із Ма
дярами, вони не уступали їм у нічім з культурного погляду, 
а навпаки стояли на рівні з ними.

Ми знаємо також, що вже в X V II ст. мали угорські Русини 
свою власну висшу школу, богословську, що стояла під безпосе
реднім наглядом мукачівських єпископів. І  хоч вона не стояла 
може на повній виеотї своєї задачі, головно через тодішні неспо
кої, серед яких не можна було бути певним завтрішнього дня *)

*) Пор. Сабовъ, Христоматія, ст. 187.
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і які спонукували навіть єпископів переносити ся з місця на 
місце, то все мусїла приносити вона корисні результати і з неї 
мусїли виходити сьвященики як не з висшою, то бодай з середньою 
осьвітою. Знаємо теж, що в тім самім віці були й иньші 
школи порозкидані по цілій мукачівській єпархії і то більше 
народні, як шшїшні. Іванови Грегоровичови, мукачівському епи- 
скопови (1 6 2 7 — 1633) дозволює приміром семигородський князь 
Бетлен візитувати церкви, семінарії, школи, оснувовати нові та 
тримати в них учителів славянської, руської, грецької, латин
ської й єврейської мови.1) Такий самий дозвіл дістає також пі- 
знїйше єпископ Петро Партенїй (1655  р.) для заснованя школи 
в Унїварі. Знаємо теж, що вже в Х У ІІ ст. мали угорські Русини 
свій власний буквар для народнїх шкіл, надрукований в мона
стирській друкарні у Грушеві, де якийсь час друкували ся 
й иньші руські книжки, а єпископ Де Камелїс видав 1698 р. 
у Тирнаві „Катехисмъ“, перекладений з латинської мови на 
руську сьвященником із Галичини, Іваном Корницьким.* 2) До 
найвисшого розцьвіту дійшли одначе народні угроруські школи 
при кіпци X V III в. В 1793 іменовано для них навіть окремого 
проінспектора, Дмитра Поповича, що був рівночасно учителем 
унїварської препаранди до 1806 р. Протягом півтретя року 
оглянув він. понад 30 0  шкіл, а його справозданє, зложене про 
стан тих шкіл кошицькому продиректорови, було незвичайно вдо
воляюче. Учителі но тих школах були просьвічені, богато з них 
кінчило по 6— 8 їімназияльних кляс і аж тоді' віддавало ся 
учительству, а неодин із них говорив аж чотирма мовами (ру
ською, мадярською, латиньскою, німецькою).3) Розумієть ся, що 
заки дійшло народне шкільництво до такого гарного розвою, мусїло 
перед тим довший час існувати, а се знов доказує, що загальна 
просьвіта і то в ширших масах мусїла бути в Угорській Руси 
в X V I I —X V III ст. Руський проінспекторат знесено одначе вже 
в 1831 р., а за ним наступив упадок народнього шкільництва, 
з якого воно й доси не піднесло ся.

В часах, про які говоримо, були теж численнїйші василян- 
ські монастирі. Ми не знаємо вправдї, яка в них була загальна

’) Тамже, ст. 185.
2) Тамже, ст. 187. Дехто заперечує, мов би в Грушеві була коли- 

пебудь друкарня; я опираюсь тут на словах д. Сабова, що як місцевий 
чоловік міг сконстатувати у тамошніх бібліотеках істнованє книжок дру
кованих у тій друкарні'.

®) Тамже, ст. 191.
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просьвіта, але мабуть не лиха, коли в ХѴШ ет. подибуємо в них 
иротоігумена Григорія Дешка, доктора богословія і фільософії, 
А ндрія Еачинського, Данила Гавриловича, Дмитра Дороша —  
докторів богословія. Один із Василянів, Макаріи ІНугайда, про- 
тоігумен, що зреформував Василянів, заложив був навіть у Кра
снім Бродї фільософічну школу, звідки коштом монастиря виси- 
лано Ровиків на висшу науку до шляхетського конвікту в Ко- 
шицях. Три з них зложили також там докторати богословія.1)

Що до зносин із галицькими Русинами, то знаємо, що вони 
були в тих часах (аж до початку X IX  ст.) далеко сильнїйші. 
Багато нашої молодїжи, особливо з західних сторін Галичини, 
кінчило там свої студії в латинських школах. Угорські Русини 
вчили ся натоміеь-у-Галичині'. Руські сьвященики з Галичини 
діставали там парохії —  деякі були і з Молдавії та Семигорода 
—  а навіть мукачівськими єпископами бували галицькі Русини.* 2) 
При кінцп ХѴШ ст. і на початку X IX  учені угорські Русини 
займали професорські катедри в львівськім університеті' (Земан- 
чик, Лодій), бували ректорами тутешньої духовної семінарії та 
віденської, а коли свого часу пропоновано утворене в Австро- 
Угорщині митрополії для всіх греко-католиків Русинів із осід
ком у Львові, то першим митронолїтом мав зістати мукачівський 
єпископ Андрій Вачинський, до чого одначе не прийшло наслід
ком політичних обставин.

Очевидно, що й національна сьвідоміеть —  розумієть ся, 
не в новім значіню слова —  стояла в тих часах мілс угор
ськими Русинами далеко висше, як нинї. Маючи свої власні 
школи, в яких треба було вчити ся по руськи, вони привязу- 
вали ся до тої своєї мови, не гордували нею й уживали її не 
тільки в слові, але й письмі. І  не була се ніяка мішанина, як 
нинішнє „язи ч іє“ , се була чиста народня мова. На се вказують 
не тільки рукописи, але й ріжні документи, виставлювані 
в Х У ІІ—  X V III ст., прим, грамоти, єпископські розпорядженя 
і т. и. Аж X IX  столїтя змінило ся все ґрунтовно, розумієть ся, 
на гірше. Інтелїїенция поділила ся зразу на два табори, москво
фільський і мадяронський. І  москвофільство і мадяроньство на
повнило її фальшивим аристократизмом та грубим матеріалізмом. 
Воно відчужило її від народа, який попав у темноту та віддав 
ся цілковито під опіку зайшлих Жидів, що зовсім знищили

]) Тамже, ст. 128.
2) Дулишкович, Историч. черты Угрорусскихъ, вип. И.
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його матеріально. Розумієть ся, що виссаному і зруйнованому на- 
родови тепер не до просьвіти; він знає, що при теперішних 
обставинах не викреше з себе нового огню, що без проводу 
щирих інтелїїентних людий не вдіє нічого для свойого п ідне
сена, тому й еміїрує цілими тисячами в надії, іДо за морем 
найде для себе красшу до^ю, а може й причинить ся до по
прави положена тих братів, що лишають ся на рідній землі.

З усього наведеного бачимо виразно, що на угорській Руси 
не тільки могла бути, але була дійсно широка осьвіта в X V II—  
X V III ст. та що вона розтягала ся на ріжні верстви руського 
народа.

І  про стан сеї осьвіти, не тільки інтелїїентних сфер, але 
й народнїх мас, говорять нам власне ті рукописи, які перехо
вали ся там доси, з попередніх віків. Н а жаль не звертано на 
них в ученім сьвітї відповідної уваги майже до останніх часів. 
Розумієть ся, що винні тут багато самі угорські Русини, які 
мають їх  під руками, а не вміють покористувати ся тим та по
знайомити ширший сьвіт із цінними річами, які серед них скри- 
вають ся. Евм. Сабов, приміром, подає у своїй „Х риетоматії“ 1) 
назви ріжних рукописів, із деяких наводить навіть відривки, 
але доси не спроміг ся на докладний їх  опис, хоч се йому, як 
місцевому чоловікови не трудно зробити. Я подам тут короткий 
огляд тих рукописів, які вже доси звісні докладнїйше.

Перший пролом у сьому напрямі зробив покійний ігумен 
мукачівського монастиря Анатоль Кралнцький. Він іще 1868 р. 
надрукував в унїварській час. „С вѣтъ“ (ч. 2 і 8) дві статі н. н. 
„Дарственныя грамоты монастыря Зарѣчскаго“ і „Древніе исто
рическіе памятники и записки изъ архива монастыря Мстичев- 
скаго“ , де звернув увагу на те, що можна найти в угроруських 
жерелах для пізнаня історії та культури тамошніх Русинів. Третю 
статю, подібного характеру, як повисші, надрукував він у тім 
самім „С віті“ 1870  р. (ч. 1 5 —16, 19) п. н. „Памятники ста
ринной русской письменности въ Угоріцинѣ“. Від того чаеу ііо- 
являло ся більше документів в угроруських виданях, але супроти 
порозкиданости їх , несуцїльного і несистемачного та ненаукового 
виданя, вони не мають майже ніякої вартости.

В 1899 р. надрукував у „Н ауц і“ (унГварській) Матей Вра- 
бель, ігумен монастиря в Бороняві, цікаву мукачівську лїтонись

‘) Христоматія церковно-славянскихъ и угрорусскихъ литератур
ныхъ памятниковъ. Унґвар, 1893.
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п. н. „Краткое лѣтословіе о М онасты р/ чина св. Василія В е
ликаго на горѣ Чернецкой сущемъ, —  еже показуетъ въ котрое 
лѣто начался, к^о въ немъ игуменомъ былъ, что достопамятнаго 
подъ каждымъ сталося, отъ лѣта 1458-го  изобрѣтенное въ ли- 
стохранилищи Монастыря М укачевскаго“. Видане не мае одначе 
ніякого наукового апарату і мабуть довільно позмінюване так, 
що не може мати наукового зиачіня.

Звістки, про деякі угроруські рукописи, подав др. 0 . Ко- 
лесса у „Х роніці Наук. Тов, ім. Ш евченка“ (ч. 4, ст. 2 0 — 2 2 ); 
опису їх  одначе на разі не зладив.

Докладно описані угроруські рукописи маємо доси о т с ї:
1) „Мукачевская псалтырь XV вѣка“ , середньоболгарської 

редакциї, описана І. Соколовим у „Сборнику учениковъ В. И. 
Ламанскаго“.

2) Збірник апокріфічних молитов і замовлянь, спиеаних
народньою мовою ще на початку X V III в. (коло 1707 р.) опи
сав і опублікував .1. А. Петров в „Журналѣ мин. нар. просв.“ 
1892  р. Звідти була ся його праця передрукована теж в угро- 
руськім „Листку“ того самого року (ч. 21 —  24). Сей
самий учений рецензуючи опісля „Христоматію“ Оабова (Ж. М.
Н. П. 1893 , X ) подав до неї цілий ряд доповнень і виписок, 
пороблених із памяток угроруського письменства, документів і ин.

3) „Евангеліе учительное“ із X V II ст. описав др. В. Охри- 
мович (Записки, т. X IX , M iscellahea, ст. 4  —6).

Др. І. Франко описав у своїй праці „Карпато-руське пи
сьменство X V II— X V III в в .“ вісім угроруських рукописів. Ось 
їх  назви:

4) Данилівське учительне євангеліє (ст. 2 7 — 37).
5) Рукопис Стефана Теслевцьового (ст. 4 4 — 45).
6) Уніварський рукопис (ст. 5 5 — 61).
7) Рукопис із села Лїтманової А. (ст. 6 1 — 64).
8) Рукопие із села Лїтманової Б. (ст. 64  -  66).
9) Угроруська Александрія (ст. 80 ---91).
10) Угроруський співанник А. (ст. 137— 139).
11) Угроруський співанник Б. Митра Дочинця (ст. 147 

— 151).
Я подаю тепер опис дванайцяти рукописів (два иньші опи

сані вже дром Франком), разом отже число докладно опибаних 
угроруських рукописів зростає на 23. Коли додамо до того кіль- 
канайцять рукописів, які називає Е. Сабов, рукописи зібрані д. 
Годинкою, урядником фідеїкомісової бібліотеки у Відни, рукописи,
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що хоронять ея ще напевно по приватних руках (особливо у се
лян) та архівах, тоді переконаємо ся, що старше руське пи- 
сьменьство в Угорщині зовсім не таке бідне, як би могло зда
вати ся на перший погляд, а знов із виїмок, опублікованих доси 
з ріжних рукописів пізнаємо, що й їх  літературна вартість не 
мала і то не тільки для самого^угроруського, але й взагалі для 
цілого нашого старшого письменьства.

Що я не говорю на вітер про рукописи, незвісні доси на
уці, хоч вони певно існують, на се кілька доказів.

Коли я подорожував по Угорській Руси і питав між инь- 
шим місцевих сьвященників, чи нема в них або в церквах 
яких старих рукописів, то дістав кілька рази відповідь: Були, 
але я передав їх  д. Годинці, що цікавить ся ними, збирає їх  
і удавав ся до мене за тим (безпосередно або посередно). Жаль 
тільки, що доси д. Годинка не подав про них ніякої звістки, 
ба навіть не звісно, чи вони ще в нього, чи може вже попере
ходили в чужі руки, як багато наших галицьких рукописів. До
сить буде назвати тут Д. Зубрицького, що перепродував їх  до 
Росиї, та о. Петрушевича, що минулого року подарував кілька 
рукописів київському унїверситетови.

В часї мойого побуту в Уніварі бачив я у о. Д. їебея, 
тоді професора духовної тамошньої семінарії, а тепер православ
ного сьвященника в Америці, дуже інтересний великий руко
писний календарь на 1805  або 1806 рік. Задля браку часу не 
міг я поробити собі з нього виписок тай здаєть ся властитель 
його не був би на се позволив, бо скоро я тільки натякнув про 
те, він сховав його зараз до шафи, кажучи, що він зробить се 
сам або видрукує цілий календарь. Де тепер сей рукопис —  
не вмію сказати. По виїзді з Унївара довідав ся я ще, що 
в тамошнім міськім архіві переховуєть ся руський рукопис, зла
джений чистою народньою мовою, з часів Марії Тереси. Про 
зміст його не міг я одначе нічого дізнати ся.

Перебуваючи в Орябинї (Спішеької стол.) і маючи при собі 
рукописи з Лїтманови (описані дром Франком), показав я їх  при 
нагоді одному тамошньому селянинови. Він переглянув їх і ска
зав, що в нього теж був такий самий рукопис, тільки цілий, 
де не бракувало нї одної картки. Та коли ходив із дротом (на 
Спішу дуже багато дротарів), лишив його в Путилові на Буко
вині у дяка, що просив його про те дуже. Я звертав ся опісля 
до одного знайомого з просьбою, щоби постарав ся віднайти сей
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рукопис, але з того не вийшло н іщ о : він перейшов мабуть за 
той час в иньші руки.

В Керестурі в часі свойого побуту видів я  теж багато ру
кописів і міг їх  Н авіть набути на власність, але що не був при 
злишнім гроши, то й полишив їх  так. їх  можна одначе дістати, 
бо тамошні селяне переховують їх  дуже старанно, нема проте 
страху, щоби вони затратили ся.

Властитель чотирьох рукописів із Бачинець, д. Туринський, 
що прислав їх  минї в позику, має теж якісь незвісні мені старші 
рукописи, з яких попереписував прислані для мене. Чи він  пе
реписував одначе все за покотом, чи робив який вибір, того 
не знаю.

В сих отже фактів видно наглядно, що богацтво рукопи
сних памяток на Угорській Руси дуже значне. Тим то др. І. 
Франко мав повну рацию, коли писав: „Можна назвати щ асли
вим припадком те, що дд. В. Гнатюк і проф. 0 . Колесса' в часі' 
своїх подорожей на Угорську Русь повіднаходили рукописи, з ко- 

"трих мені довело ся опублікувати поміщені тут оповіданя. Та 
про те з самого факту, що в короткім часі-, майже не шукаючи 
специально, вони могли повіднаходити такі богаті збірки, ми мо
жемо догадувати ся про величезне богацтво таких памяток на 
Угорській Руси і про велику популярність, яку за недостачею 
новійшої просьвітної і артистичної літератури, має там доси отся 
література апокріфічних оповідань і лєїенд“ . 1)

Про початок повстаня тих рукописів на разі не можна по
дати багато позитивних звісток, хоч при дальших дослідах вони 
певно призбирають ся. В кождім разі сконстатувати можна вже 
тепер, що переважна частина тих рукописних творів не оригі- 
нальна, що се перерібки відповідних чужомовних творів. Та 
в кождім разі не можна відмовити тим перерібкам значної дози 
оригінальности. Належить при т ім . зазначити, що деякі річи 
в тих рукописах зовсім оригінальні і руські (хоч не конечно 
угроруські), а се особливо дотикає великого числа духовних в ір
шів, яких тексти я й подаю далі. Очевидно укладчиками тих 
ріжних збірників були інтелїїентні люди, передовсім сьвящен- 
ники. Що дотикаєть ся переписувана і ширена рукописів, то 
певна річ, що в першій л ін ії і розповсюднювали їх  сьвящен- 
ники. Н а се вказують слова поміщені при одній проповіди Ч

Ч Апокріфи, т. II. ст. І—II.
Записки H a j ’ K. Тов. ім. Шевченка т. XLVI. 2
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в Унїварськім рукопис!: „ Т й т ъ  каждый май (5уа с а л а ти ,
Л YT® $/иѢб'ГК ПИСАТИ, д ти cocfe перепиїйи“.1) Але з даль
шого буде видно, що дяки та учителї деколи по просту п ри 
мушені переписувати деякі твори, з анальоїії знов що в Бачц ї 
й доси е між селянами „ фахові V  переписувачі, що цілу зиму 
сидять над переписуванєм ріжних творів, можна догадувати 
ся, що такі переписувачі були й давнїйше в X V II —  X V III 
столїтю. На се вказує теж устна традиция на Угорській Руси, 
де таких переписувачів називано „чорнокнижниками“ .* 2) З того 
бачимо, що в переписуваню і ширеню рукописів брали участь 
не тільки інтелїїенция, але й селяне: тим знов можна пояснити 
те значне число рукописних збірників, що переховали ся доси.

Але де в такім разі поділи ся старі рукописи, які мусїди 
бути, а яких відповідно переховало ся дуже мало? На се від
повідь не буде трудна, коли завважимо, серед яких політичних 
обставин приходило ся жити угорським Русинам у попередніх 
віках. Напади Турків, перед якими війська мусїли ховати ся 
в глубокі гори, численні домашні угорські усобиці, револю
ц і ї  семигородських князів, вічні переходи військ вздовж і по
перек Угорщини, нищене, яке за тим ішло, палене монастирів 
і переховуваних у них книг, образів і т. и. се все було при
чиною, що старших рукописів переховало ся мало.

З другого боку багато старих рукописів понищили вже 
в X IX  ет. самі угроруські сьвященники, що виховані ееред инь- 
ших обставин, уважали ті памятки нашої давнїйшої літератури 
єретичними, шкідливими для розповсюдненя, отже й такими, які 
конечно треба було піддати „сожженію“ . Про таке власновільне 
палене рукописів оповідали дру 0 . Колессї, в часі його побуту 
на Угорській Руси, ті самі люде, що се робили. А хто знає, 
кілько і як цінних рукописів знищено тим способом.

Не один рукопис мусів знов пропасти наслідком недбаль
ства або незнаня властителя, яку він ціну може мати. Я примі
ром, виратував один такий дуже цінний збірник (прозовий) від 
загину тільки через те, що взяв його з кухні знайомого сьвя- 
щенника, де картками з нього підпалювано вже в печи. Коли-б 
був я там прибув тиждень пізнїйше, з рукопису певно вже не 
було-б сліду. •

•) Др. І. Франко, Апокріфя, т. II. ст. XXV.
2) Пор. ЕтноГр Збірник, т. II. Ю. Жаткович: Етноґрафічпі за

мітки в Угорської Руси, ст. 2—3.
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К ош  приглянемо ся тепер рукописам, які маємо під рукою, 
то побачимо, іцо старші з них прозові, новійші знов переважно 
заповнені віршами і то духовними. Сьвітських поезий не поди
буємо в угроруських рукописах ніяких крім одної або двох, хоч 
у галицьких вони досить часті. Чому се так, не вмію пояснити. 
Виїмок могли-б тут становити тільки похоронні пісні, що співають 
ся не в церкві, але при мерци, одначе зміст їх  в основі також 
духовний. Крім того замітне в угроруських співанниках велике 
число Господських і Богородичних віршів, а дуже мале сьвятим. 
Се також відріжнює їх  значно від галицьких.

В деяких віршах замітний вплив польський, словацький 
і сербський. На відповідних місцях буде се зазначене.

Супроти того, що в описаних мною збірниках є цілий ряд 
вірш ів не друкованих іще до нині, далі, що вони без огляду на 
поетичну вартість мають іще иньшу, як причинки до пізнаня 
і характеристики епохи, серед якої витворювали ся, та людий, 
що їх  творили і користували ся ними довгі чаеи і доси ще ко- 
риетують ся, я опубліковую їх  вповні, виключивши одначе ті 
вірші, що вже знані з Богогласника. Вірші знані вже з друку, 
але зі значнїйшими змінами в моїх рукописах, подаю теж у пов
ній основі, бо власне ті зміни можуть вплинути на докладнїйшу 
їх  характеристику.

Що до формальної сторони виданя мушу завважати отеє: 
1) Вірші з північної Угорщини подаю в однім роздїлї, з полуд- 
дневої (Бачки і Сриму) в другім. 2) Дїкавійші тексти писані 
прозою оголошу знов окремо, на скілько вони доси не були або 
не будуть використані в „А покріфах“ дра І. Франка. Маю тут 
на думцї головно „Страсти Х риетові“ , писані місцевим бачван- 
ським диялєктом та „ Керестурську хроніку“ , важну для ілю стра
цій традициї місцевих подій, передаваних із поколїня на поко- 
лїнє аж до найновійших часів.

При виданю текстів розвязую скороченя і титли, веї вставки 
зазначую [ ], а злишні слова чи букви ( ) ;  заводжу теж нову 
інтерпункцию, але правопись і язикові прикмети полишаю всюди 
без зміни. Тільки в описах рукописів придержую ся точно ори
гіналів, із виїмкою інтерпункциї, яку й тут треба було змінити.
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І. Рукописи З ПІВН ІЧНО Ї ^Угорщини.

А. Опис рукописів.

1. К у ш н и ц ь к н й  р у к о п и с .  А.

Опис сього рукопису поданий дром І. Франком у його „Кар- 
пато-руській літературі XVII—XVIII віків“ (ст. 137— 139), тому не 
буду його тут повтаряти. Завважу тільки, що сей рукопис дістав я 
від дяко-учителя в селі Кушниці, Марамороської столиці, де я був 
у часі своєї подорожі 1896 р. Він лежав у церкві і уживав ся — 
як то буває там і з иньшими співанниками — до співу у відповідні 
сьвята. Тепер передав я його до бібліотеки Наук. Тов. ім. Шев
ченка так само, як ч. II—IX (крім VII) і XIV.

2. К у ш н и ц ь к н й  р у к о п и с  Б.

Сей рукопис описаний теж у дра Ів. Франка (1. с. ст. 139— 
147). Він названий у нього співанником Митра Дочинця на підставі 
підпису того, хто писав його одну, найпізнїйшу частину. Я дістав 
його, як і попередній, від кушницького дяко-учителя.

3. К о л о п а н с ь к и й  р у к о п и с .

Отсей рукопис захований досить добре; на початку бракує 
тільки одної картки й паперової тектурки з оправи; друга тектурка 
є, в середині і при кінці* не бракує нічого. Рукопис має Формат 
вузкої вісімки звичайного сірого паперу. Усіх сторін 87. Остання 
сторона, 8 8 , чиста з таким тільки написом: Описалъ Брѣчъ (?) 
Ѳеодоръ Крестоігскїй На той часъ оучитедь Колопанскїй рок8 w 
рожд*стга Хіта awas. На долинї сеї сторінки стоїть іще напис: 
Купивъ М еш ке. Хто такий сей Мешко, на певно не знаю, та зда*
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бть ся, що се селянин і житель Колопани. Він вложив до рукопису 
карточку паперу, вирізану в колесо, з таким, теж колесовим, 
написом:

Дко Богородице,
БсемУ миру заступнице,
(Э противнымъ иридог[ъ] Тірани,
Q геєна вѣчнымъ 
Бгк*мгь насъ извлки,
Пвысме т а  могли оѵзргкти.
Бо неясномъ ч^ртозѣ,
Go ВсѢмЙ СВАТЫМИ Х&а лити,
Go всѣмй Янгглы вопѣти,
Гласъ Гаврииловъ (3) дквици,
Go ангели лр̂ анг(ли 
И е̂рУвимн и серафими 
единогласно 
РадУйсА, радУисА,
Госпоть с т о б о ю .

В середині* великого колеса зроблене менше, а в ньому напи
сано : Прекрасна пѣснь Богородици списан'а ö) Мешко ЯидрєА 
рУкою 1850.

Цїлий рукопис списаний одною рукою, кирилицею, зближеною 
трохи подекуди до скорописи. Зрідка подибують ся теж прикраси, 
але поганенькі. Рукопис прислав менї о. Ю. Жаткович зі Стройни 
(Берегської сгол.), за що й складаю йому тут подяку.

Огсей збірник відслонюб потрохи й заслону ґенези подібних 
саіванників. Побожний селянин хотів конечно мати понад зви
чайне богослужене в церкві ще на кожде сьвято, на кожду 
важнїйшу подїю зі сьвятого письма, окрему пісню, яку міг би йому 
дяк заспівати понад обовязок і зробити невеличку приємність. До 
сього треба було одначе творити пісні, бо їх не було. Хоч-не- 
хоч мусів духовний причт бавити ся в віршотворця й скакати на 
Пеґазї. Таким чином повставало мабуть найбільше число духовних 
віршів, а дяки — побіч духовних, — ставали їх безпосередними 
творцями.

Сей співанник замітний ще тим, що мав багато віршів, яких 
нема зовсім у Богогласнику, а й ті що є, то значно відмінні, з ма
лими виїмками.
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Зміст сього рукопису такий :
1. Титулу бракує, бо він був на другій стороні затраченої 

картки. Пісня призначена для співу на різдво Богородиці. Початок: 
РдДОСТЬ ВЄДЇ/А НнѢ ІЗВИС/А (ст. 3). Пор. Богогл. ст. 196, ч. 96.

2. С т т е .  во дТ день Коздвиженї[м] Че* Крт*д пѣснь. Поч. 
Б зддтововдиИіо т[р]8в8 д н і  вострЗвите (ст. 4 —5).

3. М ц/а О ктоврил во д день. Покров# Пре Б. пѣс. Под. 
Б# косу. Поч. Бдговѣстите д н і рддо всем# длїр# (ст. 6 —7). Пор. 
Богогл. ч. 98.

4. Лііц а  НоємрЇА во н день пѣсс. Яруй. М їудид#. Поч. Л \ї- 
удиде, кто га ко Б гъ  (ст. 7— 8).

5. Нов(мр. во кд день. Бокеденію Пре. Бц. пѣснь. Поч. G ua 
проницдє (ст. 8 — 10).

6. і\І ц а  декемрЇА BO s  день. c. Нїкоддю п. Поч. Горы, 
уодд/іы, дЗкрдвы, д їс т іє , цвѣты  (ст. 10— 11).

7. Декелѣ, во а д . Здчдтїю  П. Б. п. Поч. БострЗките в ггр#кы 
й фгддлогддсы (ст. 11).

8. ДІЦДѴ ДЄКЄД/\Врї<А ВО Кб Д . Іс. Хв8 п. д. Поч. Яггд'ь
пдетыредл й звѣ стидъ  (ст. 12— 13). Пор. Бог. ч. 26.

9. Пѣс в РжтвЗ Іс Хв#. Ноч. Крикнѣте дггдй w иксъ со- 
гддсно (ст. 13— 14).

10. Мц<А /ї\н#Дрї/А ко д д . Бдсїдїю с. п. Под. З ддтоко. Поч. 
ІЗДИАС/А кдгоддть (ст. 14— 16).

11. ІДН^рИА ВО S  [д ]. Б о г О/АКДЄНЇЮ 11. Под. Трце СТДА. Поч. 
Ііѵрдд рѣкіѵ Згіѵтови ca. (ст. 16— 17). Пор. Богогл. ч. 35%

12. Пѣснь в Б го а в д є н їїо . П оч . КрфдесА кддкд во Ііѵрддни 
(ст. 1 7 - 1 8 ) .

13. Б  той де Трцы явленію п. Поч. Трце стда , Бже ддскд- 
вый (ст. 18).

14. Бо 3 Д. ТОГОЖ Д/ІЦА. G oko Іоднд п. Поч. ВеседТсА, крд- 
снд/А пустыни (ст. 19—20).

15. Т огож  ДЛЦА ВО Д Д. Тре G T еде1 П. Поч. БдГОДДТНЫ/А ор- 
гдны (стор. 20).

16. Февр8дрї/А во в д . вчрѣтенѴю п. Поч. ЦрСКДА порфирд 
ПрОЗАКАбТЪ (ст. 20 — 21).

17. Л ідртд К б. Бдговѣціенмо п. Поч. П осла вы Сѵ нкс ь Гдв- 
рїил ко д в ѣ  (ст.  ̂ 21— 24).

18. М ц А  ЯпрїЛ/А во кг д . Геіѵргію п. Поч. Прдвды веенд 
свѣт# ндстд (ст. 24). Нор. Богогл. ч. 193.

19. М ц<А  І#ША во кд. [д .] . Рож. ІОДНД П. Поч. G lb lń  великій 
пррче (ст. 2 5 —26).
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20. Ь нїа ко кд [д .] . Петр# и ГІаклЗ п. Под. при. Поч.
Высокий іѵрганы (ст. 26—27).

21. Діц а  ііолїа ко к Гд.]. Ілїю п. Поч. Істочниче ваг дати  
(ст. 28). Пор. Богогл. ч. 205.

22. М ц а  ЯкгЗста ко s  д . Гню Преіувражжїїо п. Поч. На 
Ѳакорѣ преіѵвразсА (ст. 2 8 —29). Пор. Богогл. ч. 79.

23. ЯкгЗста ко єї* [д .] . Хспжїю п. Бцы п. а. Поч. Яр^гды 
з  нва прїйшди д о  Бцы (ст. ЗО— 31).

24. Хспжїю п. к. Поч. Торжесткжо д н і вси коскдикнѣте 
(ст. 31— 32).

25. Хспжїю п. г. Поч. Троне кышни дне дкїгнїса (ст. 3 2 —35). 
Пор. Богогл. ч. 120.

26. Якг8 ко кд [д .] . Хгккновеиїю п. Поч. 11амАгҐ ткоа пра- 
кєднда (ст, 35—36). Пор. Богогл. ч. 209.

27. Начало сТыа четкірдєс аницы. Пѣснь ко ндіо іѵ мытари, 
покданда. Поч. Горѣ, го, дше моа (ст. 37—38).

28. Во ндіо м а с о п 8с тн8. (*) гТрашн'о с8дѣ  п. Поч. Плачи, 
д8ше, рыдай гор* (ст. 39), Пор. Богогл. ч. 95.

29. О счашном с8дѣ  п. к. Поч. Горб чдккВ т  кд8 сл8жацібм$ 
(ст. 40).

30. Во ндіо сырнЗю. О Я д а м ъ  п. Поч. ПлакалсА Я д а м ъ  
предъ раем ъ (ст. 41).

31. О Ядалгк и. к. Поч. Х одил Я д а м  по раю (ст. 42).
32. Б ндіо первЗю с ч ы а  чеч'ыредесАтницы п. Поч. Ізлїй на 

м л  Бже со невесе рос8 (ст. 43).
33. Во нллю кторЗю сч го великого поста п. Поч. Час вы, 

члвче, CD грѣшокъ прТтати (ст. 4 4 -  45).
34. Во ндю г кртопоклонЗю крт8 п. Ноч. Крч ъ  ГДнь оувла- 

жае (ст. 45—46).
35. Во ндю д  счы)£ посто п. Поч. Ягнице счачена (ст. 47).
36. Во ндю ё  келикопонЗ п. Ко п. Бци. Ноч. Плачите срца 

(ст. 48).
37. Во ндю s  цвѣтною п. Поч. Рд д Зйса зѣлѵѵ діри G hvha 

(ст. 49—51). Пор. Богогл. 52.
38. к її. Бѣганію. Поч. Д н і в д гд ть  насъ совиравтъ  

(ст. 51—52).
39. г п. ц в ѣ то н о сн о . Поч. Цорко GViVKa д н і  веседисА 

(ст. 52—53).
40. Во чбткбртокъ счасный вечер п. Иоч. Црю Х І , пане мТлы 

(ст. 53—54). Пор. Богогл. 47.



41. Во сТыи великій л а т о к ъ  о м $ ц ѣ  Хвои п. Поч. <х) все 
створенА по оум ерш ом ъ панб (ст. 5 4 —56).

42. В тойже ПАТОВЪ вече П. В. П. Поч. (к) двце ПрЧТЛА 
(ст. 57—58). Пор. Богогл. ч. 116.

43. Во стбю й велїкбю сЗвотб п. Поч. ПодАКбиме Панб Бог8 
(ст. 5 8 - 5 9 ) .

44. Во счбю и вслі'кбю недѣлю пдс^и п. Поч. Боскрсъ Іс Я; 
грока (ст. 60— 61).

45. Во четв^то ВовнесенЇА п. Под. Ра зѣ л о . Поч. Бзкіде Б гъ  
ко высокой гіѵрѣ (ст. 62—64)). Пор. Богогл. ч. 64.

46. Вознесенію в л. Поч. Іерусалимъ градъ  с’Гыи в^ он ъ  
(ст. 6 4 - 6 5 ) .

47. Во нлю н-ю на С ош ествіе с. Д у а  п. Поч. Істочник д р о б 
н ы й  радою спонены (ст. 66—67). Пор. Богогл. ч. 69.

48. ВсегдашнаА Прстои Бци. и. Поч. Бце, вѣрны іѵворона 
(ст. 68—69).

49. ВтораА п. Бци. п. всегдашнА. Поч. Ббди восхвалена № всѣ^  
родо зсм ны уъ (ст. 70—71).

50. ТретА п. Бци. вседаш. п. Поч. Роже слѢчнла, дво чистла 
(ст. 71).

51. Четверта п. Бци. п. Поч. Д во Л ічи превлгаА (ст. 72—73).
52. ІІАта п. Бци. п. Поч. Вселеныи свѣте, лю дїє страны 

(ст. 74—75). Пор. Богогл. ч. 127.
53. Ш еста п. Бци. п. Поч. ПрчтлА Д в о  Літи (ст. 75 —76). Пор. 

Богогл. ч. 130.
54. Сема п. Бци. п. Поч. РадУисА Л ір їе, нвна црице 

(ст. 7 6 - 7 7 ) .
55. Ос/ѵѵа п. Бци п. Поч. Д'івны т в о а  т а  ни, ч і д а  іавишасА 

(ст. 77—78). Пор. Богогл. ч. 139.
56. На погревѣ п. Поч. Пришо ча м о того  л ѣ та  (ст. 79).
57. в на погревѣ п. Поч. GD всесУетнагш свѣта (ст. 8 0 -  82).
58. г на пог. п. Поч. Хш идУ д о  гровУ тем наго, смУтнд 

(ст. 82 —83).
59. На погревѣ младенцем п. Поч. (х> Бе* ласкавый, іѵче вез* 

конечны (ст. 84— 85).
60. в на погревѣ младенце* п. Поч. ГолУве, голУве, т о  красно 

гУркалъ е  (ст. 85—86).
61. О смрти м олодо' г п. Поч. ВоспллчитесА и возрида те 

(ст. 87).
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4. Р у к о п и с  М и х а й л а  Год я.

Так називаю сей рукопис по імени бувшого його властителя, 
у якого я його купив разом із рукописом ч. 5 у Кушници (Марамо- 
роської стол.). Чи він його сам писав, чи писав хто иньший, не знаю. 
Рукопис, як і 5—6, переписаний звідкись недавно, в кождім ра8Ї по 
1890 р. Розумівть ся, що з того не можна робити ніяких висновків 
що до оригінала, який певно мусїв походити, як і багато иньших 
подібних рукописів, із Х УДІ ст. Отсей рукопис — се нотатка, яку 
нераз купують школярі на препарациї, на писане викладів і ин. 
Формат її — мале кварто. Папір лихий, полїньованпй. Окладники 
з тектури, знищені вже, як і цілий зошит. Усїх карток ѳ 22, але 
з них записані тільки 1—7 і 13—22. Письмо — дуже незугарний 
шкільний полуустав. На одній окладинцї е напис : Anna Teszlovics, 
vizi betegiey. Зошит містить такі піснї.

J. Пѣснь на поревѣ правовѣр. Поч. смерте іѵкр#тна,
а не милостива (ст. 1 —2).

2. Пѣснь на погревѣ. Поч. (?) кассетнаго свѣта (ст. З—5).
3. Пѣснь на погревѣ. Поч. Пріишолъ часъ мой того лѣта 

(ст. 5—6).
4. Пѣснь на погревѣ младенцемъ. Поч. (?) Боже ласкавый, 

іѵтче Безконечный (ст. 6—7).
5. Пѣснь ц! смерти овціа. Поч. Болитъ на, болитъ, смерть 

СА ЗАВЛ А6 (ст. 8 — 11).
6. Пѣснь смертнаА. Поч. РазмышлАЙ w севѣ, w чловече 

каждый (ст. 12— 13).
7. Пѣснь покаАнага. Поч. Ід # т ъ  лѣ та з сего свѣта  

(ст. 25 —27).
8. Пѣснь на Боздвігженїе Ч. Крта ГДна. П од . Зарванїца. 

Поч. Зо емпировъ горьны̂ ъ Бгъ СА ИЗАВЛА6 (ст. 27—29).
9. Пѣснь на покровъ пресвАТОЙ Бци. Под. Богородице вѣр

нымъ оворона. Поч. Преста црца на высокомъ тронѣ (ст. 29 — 30).
10. Пѣснь счом# архистратиг# Михаил#. Поч. Михаиле, кто 

Ако Бгъ, велми возопилъ есь (ст. 31).
11. Пѣснь на Боведенїе Пре'гой Броци. Поч. G i‘a принїцаеть,

во церковъ ст#пает (ст. 32). ^
12. Пѣснь сттелю Николаю. Поч. Q кто, кто Ыиколаю лю

битъ (ст. 33—34).
13. Пѣснь сіителю Николаю. Поч. .Болшаго нѣтъ земнаго 

трона (ст. 35—46). Пор. Богогл. ч. 178.
З ап и ски  П а у к . Тов . їм. Ш е в ч е н к а  т. X L V I. %
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14. Il'kcNL Простой Кци. Поч. Б огородицу вѣрнымъ ОБО« 
ронл (ст. 3 6 —37).

15. ІІ'кснь присвдтой Богородици. Поч. БЗди кос^калжна G) 
в с ^ ъ  родовъ земнымъ (ст. 38).

16. ГРкс[ііь] Іс$ слаткол/іЗ повседневнл. Поч. По^в^лЗ пришсЗ 
слдтколлЗ ІсЗ (ст. 39).

17. Пѣснь ПОВСІНЄВНЛ КЪ ІсЗ СЛДТКОЛ/іЗ, в илю кождЗю и во 
инъ днь. Поч. Хвалите Г да съ  нбесъ ( ст. 40—41). Пор. Богогл.
ч. 86.

18. П'ксиь на Ооїшствїє счаго Дуд. Поч. Источникъ дивный 
рлдост* сполиный (ст. 42—43). Пор. Богогл. ч. 69.

5. Р у к о п и с  І в а н а  Л е м а н и н ц я .

Отсей рукопис, довжини кварта, а ширини вісімки . зла
джений на нотатці, призначеній до веденя рахунків, для повпи
сувана рубрик debet і habet. Нотатка оправна в полотно і мав 
108 сторінок. На 3—4 ст. в тільки проби пера, 5—53 записані, 
решта чиста. На трьох останніх сторінках переписана оловцем 
якась пісня, але так непоправно, що трудно її розібрати. Пісня 
різдвяна, як видно, бо зачинаеть ся словами: Бс* суожд лнге[л]ъ 
ко нимъ со шбесъ і т. д. Рукопис зладив Іван Леманинець, про 
що говорить ся на кількох місцях; від нього й даю назву рукопи- 
сови. На 3 ст. читаємо: Maramaros, Kusnicza, Lemaninecz Ivan, 
1893. Tekintetes, Maramaros, Kusnicza, Lemaninecz Ivan Lakas, Gali- 
cija, Kumy (Кути?); на ст. 37 при кінци пісні намальований не
зручно хрест, а по його обох боках написано : ЛНолиса, оучисл, 
трсзвИсА. БкчнлА пдллнать, блджжный покой, ино жиз[н]ь бєзко- 
[нє]чнда. На верху хреста написано: Конщь пксни аллжь; а під 
сподом: Лшанинщъ Иванъ писалъ. Опісля нарисовано десять 
десяток римських (X) побіч себе, обведених квадратиками, з таким 
поясненем: Grek лЗлмОмОръ значит с т о ; с*с* лЗлмръ латинскый. 
Сей рукопис купив я теж у Кушници від Михайла Годя. Його 
зміст такий:

1. ІГкснї w сл/мрти. Поч. Вже пр'кшов час, лишаю вас, при- 
лт<лгк ллой'к (ст. 1—7; перших чотирьох сторін, чистих, не па- 
їіную).

2. ІРксни о смерти, 2. Под. (на той): Оуж* дж рет потписЗє. 
Поч. Оуж* ca час звлижаб (ст. 8—16).

3. Пкс[н]к 3. Поч. (Э безЗллний чєловкчу іро ти дЗм аш , 
гадаш (ст. 17—19).
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4. Пкс[н]ь 4. Поч. Q  странъ серце проникав (ст. 20—29).
5. Иѣс[н]ь вез часУ оумираюфаго человѣка. ІІоч. Бес часУ а 

Уллираю, кратА м оѣ  м ѣ л ѣ  (ст. 2 0 —34),
6. Пѣс[н]ь овфа на смерть готовлАфагосА человѣка. Поч. 

Болит н а , водит, смерть ca  з а в д а є  (ст. 35— 37).
7. Пѣс[н]ь о смерти. Поч. £l)f, пора п[р]и£О дитъ, трека 

оумирати (ст. 3 8 - 3 9 ) .
8. Поч. Источникъ слезы разливайте са (ст. 40—42).
9. Пѣс[н]ь овціа о смерти. Поч. ФалшиваА юность, зрадлива  

фортУна (ст. 4 3 —45).
10. Поч. Беѣ притомнѣ взирайте (ст. 4 7 — 49).

6 . Р у к о п и с  М и к о л и  П р о ц  я.

Отсей рукопис складаеть ся з 11 карток, Формату вісімки 
звичайного аркушевого паперу і не має анї початку, анї кінця. 
Крім того останні дві картки подерті так, що по кавалку бракує 
з них. Він писаний досить незугарним письмом. Між поодинокими 
піснями є пародії рисунків і прикрас: зі справдїшною красою 
вони не мають нічого спільного. Рукопис сей дістав я у Марамо- 
роши, але від кого і де, не тямлю вже. Він містить отеї піснї:

1. Пѣснь смерти. Поч. Южъ идУ до гровУ смУтнаго, тем
наго (ст. 1 ).

2 . Пѣснь смертна. Поч. (£) смерте, смерте, чомУсь такъ
страшлива (ст. 2 —3).

3. Пѣснь смертна. Поч. Й^ъ пора п риводитъ , трека обм и
рати (ст. 4 —5). Пор. Богогл. ч. 230.

4. Смертна пѣснь младєнцУ. Поч. ГолУве, голУве, то  кра
сно [тУ] гУркаетъ (ст. 5—6).

5. Пѣснь смертна. Поч. Источникъ слезы, разливайте ca

(ст. 7—8).
6. Пѣснь смертна. Поч. G) смерте іѵкрУтна, а немилостива 

(ст. 9 -1 0 ) .
7. Пѣснь смертна. Поч. КажУтъ люде, фо а  оумрУ, л а

^очУ жити (ст. 10— 11). Пор. Богогл. ч. 227. При кінци сеї піснї
підписано: Николай Проць, во Бронецькой веси пѣвецъ и о^чи- 
тель, рока аиид (1889), м ѣ [с]лца септемра s -ro  д н а  римскаго, 
а рУскаго авгУста k s -го д н а .

8 . Пѣснь стѴо БасїлиА. Поч. Излиа са Благодать ко 
оустна^ъ твоимъ О тч е (ст. 12— 14). Пор. Богогл. ч. 187.



20 В О Л О Д И М И Р  Г Н А Т Ю К

9. Пѣснь крсціжїіо Господню на КогоАваєнїб. Поч. Крбфдєт 
сл Владыка во Йорданѣ (ст. 14—15).

1 0 . Пѣснь Еоскр*«шю Хртв8. Поч. Бсскркъ Іс#съ іѵт грова 
(ст. 1 6 -1 7 ) .

11. Пѣснь Георгію л/і8ченїк#. Под. Рлд#й сл царице. Поч. 
Йстиннал весна, Георгие наста (ст. 17—19). Пор. Богогл. ч. 193.

1 2 . Пѣснь на Сошествіе стго Д р . Поч. Оутѣшитмю 
(дальше видерто). Ст. 19—20. Пор. Богогл. ч. 70.

13. Пѣснь Илію пророк#. Поч. Нсточниче Благодати (ст. 
21—22). З сеї піснї б тільки 4 строфки, решта видерта. Пор. 
Богогл. ч. 205.

7. Р у к о п и с  О л е к с а н д р а  Л а д и ж и н с ь к о г о .

Отсей рукопис зладжений д. Олександром Ладижинським, 
учителем у Великім Липнику (в 1899 р .; тепер він уже деінде), 
Спішської столиці’. В рукописї е більше пісень, але я не можучи 
набути його, анї лишити ся довше у Липнику, щоби скопіювати 
його в цїлости, переписав із нього тільки те, що вважав більше 
інтересним. Тамошні селяне жадають, щоби сї піснї співано їм 
у церкві в часі великого посту*). Коли-б дяк — що буває заразом там 
і учителем, як звичайно в Угорській Руси — не хотів їх співати, 
тоді’ не міряють добре роківщини, не досипають до верха. Коли-ж 
співає, то дають навіть понад те, що належить ся. Розумієть ся, що 
дякови залежить на роківщинї, тому майже кождий з них або знає 
ті піснї на память, або має їх переписані і співаючи їх, піддаєть 
ся вповнї волі громади. Рукопис дуже інтересний, хоч не величкий, 
з огляду на свій характер. У ньому приходить подвійне письмо: 
славянське і латинка. Що знов до мови, то в ньому приходить 
аж три її роди: церковна мова, руський диялєкт уживаний на 
Спішу і пословачений (значно) диялєкт, уживаний там також, по
дібний дуже до бачванського. Оаису рукопису, на жаль, не маю ; 
подаю про те тільки початок тих пісень, які я вспів переписати:

1. По дяку йме Пану Богу.
2 . О грѣшный человѣче, памятай на себе.
3. Пісня під хрестом. Поч. О Боже мой милостивый (від- 

ривок).

*) Чи співають їх і при мѳрци, не знаю.
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4. Piseń pohrebna staremu і mlademu. Поч. О smerti okrutna, 
a ne lytostiva.

5. Ach clovece na sebe pamjataj.
6 . Ach jak smutni jest zivot cloveka.
7. Jakij tot svit mili, jaki je prekrasni.

Пробуваючи 1899 p. в липни у Мальцові, Шаришської сто
лиці’, мав я теж під руками якийсь старий рукопис, із якого й ви
писав собі вісім пісень, і їх початкові стихи подаю низше. Про 
самий рукопис не можу подати ніяких даних; в часї дороги, пере
носячись із місця на місце і звертаючи головну увагу на що иньше, 
я не міг займати ся специяльно слїдженєм за рукописами; що, 
так сказати-б, упало само в руки, тим я користував ся, на скільки 
міг, а за иньшим навіть не пробував розпинати ся дуже. З отсього 
рукописа поробив я собі виписки задля мови, на яку й звертаю 
увагу. Окремої назви для сього рукопису не даю; причіпляю його 
до рукопису д. Ладижинського, з якого також наведені тільки від- 
ривки і з яким лучить його подоба мови, для ріжницї одначе значу 
його числом 7 а. Виписані з нього мною пісні так і:

1. Похоронна пісня дітям. Поч. О жалосна, зармучена, неща
слива хвильо.

2. Похоронна пісня старому. Поч. А смерти окрутна а не 
милостива.

3. Пісня великопістна. Поч. Смотръ, грѣшниче, человѣче на 
распятя Хрѣстово.

4. Пісня Богородиці на процеси!*. ІІоч. Потъ твой плащ ся 
утѣкаемъ, о Дѣво Mapie.

5. Пісня на Успеніе Богородиці*. ІІоч. Архангели з неба при
шли до Богородицы.

6 . Пісня на Різдво. Поч. Предивна новина настала.
7. Пісня на Різдво. Поч. Сынъ божій ся намъ народилъ.
8 . Пісня на Різдво. Поч. Часъ радости, веселости свѣту на

сталъ нынѣ.
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Б. Тексти.

і.
Бетлегемскі ііастушкове ту прідьте, Ей гей ту прідьте,
Что сьа стало во той ноці, повічте.
Ангелі нам ту новіну донеслі, Ей гей донеслі,
Же уж прішол тот месьац небесні.
Народіл сьа с чістой Дьіві Марійі, Ей гей Марійі,
В йасльічкох йест положені на зімі.
Щасліва йе обтарганана маштальньа, Ей гей маштальньа,
Вол і осел і то сьіно і слама.
На которой бол положені Спасітель, Ей гей Спасітель,
Неба, земі той пан і Віткупітель.
Вол і осел там на него діхайут, Ей гей діхайут,
А так голе пахольатко згрівайут.
Маті йего із Йосіфом там стойат, Ей гей там стойат,
А кед плачі Ісус мілі та койат.
Льульай, льульай, пахольатко, сьпівайут, Ей гей сьпівайут,
А тот час го трійе царі вітайут.
Несут дарі із ІІерсіди сердечно, Ей гей сердечно,
Злато, Ліван а і смірну барз удьачно.
А так днеска небо і зем веселі, Ей гей веселі,
Біжат скочяо пастушкове к маштальньі.
Несут дарі Спасітельу свойому, Ей гей свойому,
Грудку сіра йак дітьатку бідному.
Ах Боже наш, Спасітельу, а пан наш, Ей гей а пан наш,
Шак ті од нас грішніх льуді не жадаш.
А мі грішні что же тобі оддаме, Ей гей оддаме,
Віру, льубоу і надежду складаме.

Зап. в Мальцові, Шаришської стол. в липни 1899 р. від селянки.

2. р. VII а. Ч. 7.

Сын б(о)жій ся нам народилъ, Витайме го сполу вшитки
А нас грѣшныхъ выслебодилъ. Ѳдѳн каждый гласомъ крипкимъ.

Витай сыну Божій, витай.4*)

*) Сей приспів повторюеть ся по кождих двох стихах.
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Ангели нам раду дали,
Бисме ему хвалу здали.

Іоанъ Кр[ес]тител пред тя йшол, 
А ты за нимъ на свѣт пришол.

Дѣтятко ся народило красне,
Яко слонде ясне.

Пастушкове хвалу здали, 
Ангели му пѣснь спѣвали.

А звѣзда ихъ провадила, 
К вертепу путь показала.

Хр[ис]те про тве народжиня, 
Дай намъ грѣхов отпущиня.

Паралелі': Cithara sanctorum, Прешбурґ, 1790, ст. 90. — Як ви
дно, ся пісня взята від Словаків. Так само ч. 4 , і певно 1  та 3.

Предивна новина настала 
От века, от века неслихана.
Народил се бжиш наш Спасітѳлъ,
бншъ на сене в ясличкохъ на сламе выкупитѳлъ.

Тисѣцъ сто пастырей горе стали,
До Бетлегема су бежали.
Налезли Єжишка спанѣлего,
Дары му давали, з радости плесали, а спѣвали.

Претож и мы ему проспѣвуйме,
Дары маличкому офѣруйме ;
Сердцами з устами его хвалиме,
Буд от нас велебен аж на веки амен.

Часъ радости, веселости свѣту насталъ нынѣ,
Же Б[о]гъ вѣчный, неконечный, народилъ ся съ Дѣвы. 
Въ мѣстѣ, в Вифлеемѣ, во яслахъ на сламѣ 
Лежитъ мале пахолятко на зими.

Щосме люде вшитки грѣшны з радости чекали,
Днес ангели сут весели, намъ то звистовали.
А претош плясайме, вшитки ся радуйме,
Пахолятку, немовлятку спѣваймѳ.

Спасителю, Хр[ис]те милый, І[су]се найсладши,
С чистей паны народзени, покладе найдракши,
Кралю нашъ, Пане нашъ, склон ся к намъ яко пан, 
Дай милости, твей радости дойти намъ.

3. Р. YII а. Ч. 6

4. Р. YII а. Ч. 8.

Паралелі': Cithara sanctorum, ст. 47.
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5.*) Р. 1. Ч. 1.

Ангелъ пастыремъ мовилъ, 
Христосъ нам ся народил 
Вифлеемѣ а мѣстечку Іудовомъ, 
С поколѣня Давыдовомъ,

Съ панны Маріи.

Пастыріе вѣрили тому 
Посольству веселому,
3 охотою въ Вифлеемъ бѣжали, 
Дитя въ яслехъ витали,

Марію зъ Іосифомъ.

О дивное народженя 
Нигды невихвалено,
Зачала панна сына в чистости 
Породила его в радости 

С панства своего.

Юж ся сіе исполнило,
Что въ пророцехъ было; 
Ааронова ружечка выквѣтнула 
Квѣтокъ себѣ выдала,

И овоцъ зродила.

Слухайте Бога отца,
Которий естъ сынъ мой любымый, 
Свѣту зъ неба посланный,

Того послушайте.

Тому будетъ честь и хвала, 
Которому естъ оддана,
Яко отцу такъ и сыну,
И святому духу,

Въ тройци славимому.

Паралелі: Записки, т. XVII, ст. 6 2 - 63. — Kantyczki, II, 12. — 
Богогласникъ, ч. 26. — Р. III. Ч. 8 . — Botowski, Pol. р. kat. ч. 141.

*) Р. НІ. Ч. 8 . (Ся пісня перейшла до нас від Поляків).

Ангелъ пастырем извѣстилъ, 
Же Хрістосъ ся народилъ,
Во Вѣфлеемѣ мѣстѣ Іудовомъ, 
С поколѣня Давидовом,
С панны Маріи.

X
Пастыріе звѣрили 
Тому вѣстію,
3 охотою бѣгли в Вѣфлеемъ, 
Въ яслах дітя витали,
Марію из Іосифомъ.

О дівное рождество,
И неизречено!
Зачала сына в чистотѣ, 
Породила в радости,
Пана своего.

Юш ся тое сповнило,
Што в пророцех писано; 
Ааронова ружечка проквитнула, 
Квѣтокъ с себе выдала,
Овоцъ возродила.

Слухайте вы Бога отца,
Который естъ сынъ исполненый, 
беи сынъ мой предвѣчный рож- 
Свѣту з неба зосланый, [деный, 
Вси его слухайте.

Тому будетъ честъ и хвала, 
бму бо естъ датона,
Слава отцу и сынови,
И святому духови,
Тройци славимой.
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6 .* )  Р. II. Ч. 17.

1 . Скѵния всезлатая, ковче1) завѣта,
Видячи днесь2) своего сына повита.

Раду[й] ся, Mapie, радуй ся3) присно дѣво,
Во нетлѣно[м] рождествѣ твоемъ.**)

2 . Пастырие преславное чудо яви ся,
Же въ худобномъ вертепѣ Богъ воплоти ся.

3. Слава во [ви]шнихъ Богу ангелы гласятъ,
Хвалу сыну своему, дары приносять.

4. Звѣзди ему служаще, вертепъ свѣтяще,
Трие цари от востока дары посяще.

о. Воды4), оселъ дышущѳ, хвалу дающе,
Рожденнаго нас ради парою грѣюще.

6 . Іродъ с того смутил ся, же Богъ роди5) ся,
Ищетъ его забити6), самъ потреби ся.

7. Радуют7) ся небеса Христа [хва]ляще,
Веселит ся вся земля миръ приносяще.

Паралелі': Р. X. Ч. 1 1 2 .

7. Р. II. Ч. 38.

От востока восиявыі звѣзда ясна!’, 
Показавьзї, днемъ восиявыі.

*) В рукописї X, ч. 112 е такі відміни: 1) ковчехъ; 2 ) Марія;
3 ) радуйте ся; 4 ) Строф 2 — 4  нема; пята (в Р. X друга) виглядає 
так:

Волъ и оселъ гди суще, хвалу воздаютъ,
Нарожденаго насъ ради во вертепѣ паровъ грѣютъ ;

5 ) родил ся; 6 ) хощетъ Христа оубити ; 7) сеї строфки нема; накісь 
неї є ннына:

t-

Преславное чудо яви ся,
Ижъ во охотомъ (sic! нам. оубогомъ) во вертепѣ

[Христосъ роди ся.
Приспів по кождих 2  стихах.

1-З а н и с к и  Н а у к .  Т о в  і м . Ш е в ч е н к а ,  т . X L V I .
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Валаамъ го пророковалъ,
Звѣзду ясну показова[лъ]
Днемъ восиялъ.1)

О которомъ то пророцѣ ясно писали, 
Котрѣ были во отхланї, все его чекали. 
Иротъ волъхЭДомъ изъвѣствуетъ,
Слуги своя изъкликуетъ,
Христа шукаетъ.

Скоро слуги прибигаютъ,
Кровь младенъцевъ проливаютъ,
Христа глядаютъ;
Маткы дѣти изъбираютъ,
От пороховъ отираютъ,
Слезами купаютъ.

О безбожный, о Ироде, злый Фараоне! 
Смерть младенцевъ тяготуешъ,
Плачу не чуешъ?
Прими, царю, наша птенца,
Во трохъ лѣтехъ наша младенца 
Во радость вѣчную,
А Ирода безъбожнаго,
Сына аду пекельнаго 
Во тьм£ кромѣчнѵю.

8 . * * ) . Р. I. ч. 3.

Крещает ся Владика въ їордани,
Имѣяй власть на небеси и над водами.

Простри руку, пророче, косни ся вереѣ 
Сотѣтеля1) своего и людие вси.2)

1) Отся строфка зовсім попсована, як і ціла пісня; її повнїйший ва- 
ріянт диви: Записки, т. XVII, 2 , ст. 61 — 62.

*) Р. III. Ч. 1 2 : 1 ) содѣтеля; 2) людей всѣх; 3) сей; 4) водою 
и молитвами в дому; 5) во; 6 ) кимвалех; 7) котрый на їордани наша 
грѣхи пзмыл; 8 ) вѣдѣша;

Вариянт із Р. VI. Ч. 9 походить із иньшої редакций Подаю його 
в цїлости:
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Крещения просяще, невѣдыи грѣха,
Сий3) естъ баранокъ божіи, наша потіха.

На їордань пришедше, воды почер(р)пѣте,
Во дому водою и молитвами4) всѣхъ окропите.

Крещшому ся во їордани въ5) гуслехъ спѣваймо: 
Во доброгласныхъ кимвалѣхъ6) вси заграймо.

Слава Богу во Тройци, же ся окрестилъ 
И Христосъ на їордани уже ся омылъ.7)

На їордани вѣдѣ8) Тройцу святую 
Въ божествѣ единомъ нераздѣльную.

Веселячи ся сице рецѣмо:
Крещшому ся въ струяхъ пѣснь принесѣмо.

Паралелі: I. Франко, Карпаторуська література. Ст. 133, ч. 6 6 ; 
ст. 138. ч. 3. — Р. VI. Ч. 9. — Р. III. Ч. 12. Записки, т. XV, 3 , 
сг. 48. —

Крещает ся Владыка во Йорданѣ,
Имѣяй власть на небеси и надъ водами.

Крещеніе просяща от Іоана,
Который выпровадилъ с пекла Адама.

Ноложивый дорогу презъ море Жидомъ, 
Который былъ пророкомъ царемъ Давидом.

Измѣривши пядію попуд небеса 
Со страхомъ ся великимъ к нему прикаса.

Крещенія просяща, невѣдый грѣха,
Сей естъ баранокъ божій, наша оутѣха.

И мы тую воду вси почерпаймо,
Яко панна нашего вси оглядаймо.

Слава во вышнихъ Богу, вси заспѣваймо, 
Крещаему ся въ Іордани поклонъ отдаймо.
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9 .*) Р. 1. Ч. 4 -
Іорданъ рѣко, уготови ся,
Се бо приходитъ Богъ крестити ся.

Плотію идетъ на своя струя,
Отъ Іоана услухъ1) требуя.

О Іоане, хтѣй2) послужити, 
fl верхъ Владицѣ3) спѣшъ ся омыти.

Іоанъ пророкъ, длань простираетъ,
Се Агнецъ Божій, ясно волаетъ.

Духъ святый сходитъ видомъ голуба,
Показа отцу того сугуба4).

Мы Іоану уподобѣмъ ся,
Чистыми серцы приоздобѣм ся5).
На рѣчныхъ струяхъ тебе6) витати 
И его7) миле всѣмъ выхваляти.

Бога во тройци единаго знати8),
Псалми и пѣсни согласно спѣвати9).

Дай то намъ, Боже, тя выхваляти,
На рѣчныхъ струяхъ миле10) оглядати.

Почерпѣте11) воды, убо брат[і]е,
Святого Духа на спасеніе.

*) Р. И. Ч. 22 : Но другій строфцї приходить отся:
Море вѣдѣвше прочь уступаетъ,
Іордань рѣка воспятъ вертаетъ.

Но пятій строфцї приходять у сім рукописї такі:
Іоанъ пророкъ длань простираетъ,
На верхъ Владіцѣ воду вливаетъ,
Грѣхъ весъ Адамовъ омывает ся,
Главы змыевы сокрушают ся.

Намісь 12-оі строфки е отся:
Бога во Тройци единаго знаеме,
Псалми и пѣсни такъ ему спувамо.

Деяких строфок із І р. бракує, иньші знов поперемінювані: одна 
стоїть скорше, друга пізпїйше, але в тексті не ріжнять ся.

Р. Ш. Ч. 11: 1 ) услугъ; 2 ) хотай; 3) владычный; 4) той пока- 
зуетъ отцу сугуба; дальше йде отся строфка :

Днес грѣх Адамовъ омывает ся,
Главѣ смѣевѣ сокрушают ся.

5) приготовѣм ся; 6 ) его; 7) тебе; 8 ) знаймо; 9) вси заспѣваймо; 10) 
тя ; 1 1 ) почернѣй воду.
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Диесь ся чловецы вси радуютъ,
Ангелы въ небѣ вси1) триумфуютъ.

Бога во троици такъ единаго 
Въ троици святой2) непостижимаго.

Купно съ отцемъ и святымъ Духомъ,
Тому честь и хвала на вѣки вѣковъ3).

Паралелі': Богогласникъ, ч. 35. — Записки, т. XV, 2 , от. 48. — 
I. Франко, Карпатор. література, ст. 138, ч. 4 . — Р. II. Ч. 22. — Р. 
Ш. Ч. И . — Коляды, Львовъ, ст. 87—88. — Коляди, Львів, 1900, ст. 
6 5 -6 6 . —

Ю. Р. Ш. ч. 13.

Тройце святая, Боже ласкавый,
Который себе, нам днесъ показавый,

Во тріех -персонах, в божествѣ единомъ,
Отче со сыном и с духом.

Котрого ради нас з неба послал єсь,
Нам людей своим збавленя дал ec ;

Благодарим тя и воспѣваемъ,
Богоявленію ти вси ся кланяем.

Имже спаслъ єси мир погибающъ,
Нинѣ ся крести грѣхи потребляющъ.

Во струяхъ Іорданских сіе содѣлавый,
Сущим во тмѣ свѣт возсіявый,

Отецъ створител с синомъ откунителем,
И святымъ духомъ поспѣшителем.

11. Р. Ш. Ч. 16.

Царская порфира прозябаетъ,
Радость всему миру днес раждаетъ,
От корене Іесеова, дѣвая приходить,

Младенца приносить*).

Дотол Сімеон умирати боял ся,
Ажъ на руцѣ свои прияти ужасал ся.

По закону сина старцу прпношаетъ,
Чистоты нескверпой от него жадаетъ.

1 ) сього слова нема; 2 ) во тріех персонах; 3 ) вѣком.
*) Сей приспів повтаряєть ся по кождих двох стихах.
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Сімеоне старче, приди днес весело,
Стрѣта[й] дѣву чисту й на рудѣ несено.

Над звычай радост, дівная новина,
Ґдьі Сімеон старецъ воспримуєт сива.

И мы трумфуймо, Христа стрѣтаймо 
Въ тѣлѣ младенческом выхваяяймо.

12.*) Р. I. ч. 6.

На рѣкахъ сидяще горка Вавилона,
Внегда помяпути (2 ) прекрасна Сіона.

И плачь нашъ нрезѣлный велми насъ пронзаетъ,
Серде и утробу (2 ) во мнѣ пробождаетъ.

Како въ земли чуждей плѣнникомъ на[м] сущимъ, 
Принуждают пѣти (2 ) органъ не имущихъ.

Воспойте намъ пѣсни, Сионския страны* 1),
Да услышимъ нынѣ (2 ) Вавилонскія страны.

Ты Іерусалиме, аще тя забуду.
Душею и тѣломъ (2 ) затленъ2) да буду.

Къ гортанѳмъ нашимъ, языкъ да прилипнетъ,
Аще тя забуду (2 ) вскорѣ да погибнемъ.

Дщерь прекрасная горка вавилонская,
Како что воздаетъ (2 ) тебѣ Богъ, Сионская.

Развѣ Вавилона имущихъ студедъ5),
И о камень твой (2 ) разбиетъ младенецъ.

Паралелі: Богогласникъ, ч. 42. — Р. II. Ч. 1.

13. Р. Ш. Ч. 32.

Ізліи па мя, Боже, со небесѳ росу,
Да се поста время безгрѣшно почну.

Откуду почну слези проливати,
Злаго ми жітія дѣла спамятовати.

*) Отся иісня надрукована так у Почаївськім Богогласнику з 1790 
р. під ч. 34 як і у Львівскім з 1886 р. на ст. 75—76. В нашім ру
кописнім збірнику вона на стілько ріжнить ся від надрукованих текстів, 
що можна її тут уважати вповні варіантом і оголосити на иово друком.

1) Р. II. Ч. 1. строиы; 2) забвенъ; 3) ищущихъ студенецъ.
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Навыкох на вся дѣла моя злая,
Прото лішен буду пресвѣтлаго рая. 

Уподобих ся вранови нощному,
День и нога, пребывающему.

Разорихъ законъ Создателя й Бога,
Прото лишен буду свѣтлаго чертога.

О душе, душе, чему не рыдаешь,
О многих грѣхах чем ся не восплачеш? 

Кій плач воспою днес языкомъ моимъ ?
Иомілуй мя, Боже, по щедротам твоим. 

Из глубины сердца глас мой услыши,
Помилуй мя, Боже, от грѣхов очисти.

Крестъ Господень ублажаем,
На нем Христа лобызаем,
Волею страсть приемшаго.

Древо жизн[и] украшеное,
Духом святым устроєное,
На нем Христос прозябе,
Нам вѣрный спасеніе.

На тебѣ кров ізлія ся,
Плот на покарм отда ся,
Агнца Христа на офѣру,
Во спасеніе міру.

На тебѣ Христос распят ся, 
Спасеніе нам содѣла ся,
Ѳда Христос в ребра прободе ся.

Древа ради давно,
Адамъ з раю ізгнаный,
От древа паде ся,
Древом краснымъ спасе ся.

14. Р. Ш. Ч. 34.

Древо жізни таинствено, 
Жіянодавца нам зявило.
Днес показа Христа Бога, 
Зведшаго нас от трывога.

На крестѣ Богъ умерает,
Солнце ясност заливает,
Завѣса ся раздираетъ.

Матка сіцѳ вопіяше,
Непрестано рыдаше,
Глас жалосны испущаше.

Горе мнѣ, сину наймилнѣшый, 
Ісусѳ мои нетлѣный,
Нынѣ тебе оглядаю,
Умершаго умлѣваю1).

Кресту поклонъ учинѣмо,
Хрісту хвалу воздадѣмо,
Же он рачилъ за насъ,
Пречисту кров пролїяти.

р. ш. ч. 36.15.
Плачите сердца моего зѣница,
Падох в тяжкій жал грѣховный пленица, 
Ей нѣстъ во мірѣ такого грѣшника, 
Якоже аз никто согрѣши от вѣка.

1 ) =  умоляю.
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Душу и тѣло погубихъ во мірѣ, 
Лиших ся любве, надежды й вѣры,
И раздрах одежду крщеніемъ данну, 
Юже ми даде Бог со више исткаиу.

Камо я пойду иреокаяный 
Стратив єві дар от Бога ми даный; 
Пойду и пріпаду ко щедрой дарици, 
Небѳси й земли, къ Маріи дѣвици.

И кто грѣшный, когда погибав,
Єда тя, лѣво, на помощь взывае,
И я грѣшный буду призывати,
Имя твое святое буду прославляти.

1 6 .* )  Р. І. Ч. 12.

Радуй ся зѣло, дщи сіона, Спѣшно пойдѣмо и припадѣмо,
Се царь твой восѣдый на осля; . И Виѳанію вси оглядѣшо;
Ісаія вопиетъ, Днесь виїя финика,
Софонїя глаголетъ Но нихъ грядетъ владика

5 Владицѣ. 10 Ѳстъ дивно.

*) Р. II. Ч. 5 : в. 23 — его устрѣтша; в. 25 — се жаль; в. 31
— осана; в. 37 — крвавыя излія; в. 38 — нынѣ нѣсти; в. 42 — 
вчера пришед; в. 43 — воскреси; в. 44 — словеси; в. 49 — то бы;
в. 50 — насъ; в. 51 — 55 нема; в. 61 — Владицѣ; в. 62 — поемъ; 
в. 70 — ангеловъ; остання строфка відмінна:

Честь Богу хвала в купѣ пѣиіе,
Воспѣваймо, людіе грѣшный ;
Благъ бо еси, Владико,
Ноемъ тебѣ, елико 
Достойно.

Р. ПІ. Ч. 37 : в. 2  — на жребя; в. 9 — пришедъ; в. 13—15: 
Иренайсладши, благословен сих ради,
В брусалим пришеди 
Спасти насъ.

в. 16—20 — нема; в 21—25 виглядають так:
Народы ризы на путь постилаху,
Младенцы купно осана спѣваху;
Усты его пояху,
Непрестано глаголяху,
Нѣтъ се ужасъ.

в. 26 — се знаменаше; в. 27 — на осли; в. 30 — о царѣ сем; в. 32
— избав от грѣховна лова; в. 3 6 -4 0  нема; в. 42 — вчера прішедый 
во; в. 49 — жив былъ; в. 50 — нань; в. 51—55 нема; в. 57 — че- 
тверодневна от гроба воздвиг; в. 65 — заблуждшихъ; в. 6 6  — избави 
насъ Боже; в. 6 8  — во вѣки; в. 69 — сочетай нас со лики.
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Усты медъ подаютъ, Осанна во вышних ноюще
Чающимъ в сердцу желчь маютъ; Младенцы еще от чреслъ суще ; 
Пренаисладшп во Іерусалимъ ходяще Благословенъ сын грядый 
На жребяти сидяше Во Іерусалимъ пришедый

15 Осанна! 2 0  Спасти насъ.

Р. ѴШ. Ч. 14: Сей вариант незамітйий нічим, досить поплутаний 
і скорочений; має тільки 6  строфок: 1—3, 6 , 13 і 10 (на кінци). Те 
саме дотикає теж варианта: Р. VIII. Ч. 31.

Р. X. Ч. 36: в. 1 — сіоня; в. 2  — возсѣдитъ на коня; в. З — 
Захаріа; в. 4 — Софроніа; в. 11 — 14 такі:

Усты медъ подаютъ сладчайши,
Сердцемъ желчъ лютый, прегорчайшій,
Во Іерусалимъ ходящу,
На жребяти сѣдящу.

Друга строфка в сім рукописї третя, а перші її два стихи такі:
Спѣшно пойдемо и принадимо,
Во Виѳанію вси грядимо; 

в. 16— 17 теж змінені:
Дѣти вопіютъ,
Сладцѣ глаголютъ.

Намісь в. 2 1 - 2 5  є отсї:
Осанна въ вишнихъ поющій,
Младенцы, иже от чревъ сущи;
Благодать намъ велика, 
бже пришедъ Владыка,
Сеть дана.

Дальші дві строфи перемінені; перше стоїть 7, опісля 6 ; зміни в них 
такі: в. З і —34:

Пріиде сіонъ спасъ Вавилоня,
Изведетъ грѣшныхъ его от огня;
............................воздвизаетъ,
Иже спасетъ от грѣха, 

в. 26—30 виглядають так:
Отроцы сіє знамѳнаше,
На жребцѣ спасеніе наше;
На немъ его узрѣша 
И устнама воспѣша:
Се царь нашъ.

Строфка 9 (в рук. 8 ) така:
Старый паде ся (s ic !),
Испроверже ся ;
Хрістосъ грядетъ возвести 
И ко себѣ привести 
Сіонъ градъ.

в. 47 — и горцѣ вси его; в. 4 8  — здѣ пребилъ; в. 49 — не бы братъ 
нашъ умерлъ; ( 9  і 10 строфки знов перемінені); в. 42 — днесь вчера

5Записки Паук. Тов. їм. ІПсвчсігка т. XLVI.
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Ризы постплаху, путь украшаху, 
Горцѣ его барзо плакаху;
На немъ его утѣшаху 
И уснами воспѣта:

25 Нѣсть се желчъ.
Пророци сіе знаменаша,
На жребцу спасеніе наше. 
Захарійа великій,
Ісаія пророки 

ЗО Ослятем.
Пріидетъ осяна спасъ Вавилона 
Всѣхъ насъ избавъ от Сіона. 
Воздвизаетъ фиииковъ 
Юже спасе от грѣховъ 

35 Тмами темъ.
Сулима избави пророки,
Кравія излиялъ намъ токи ; 
Нынѣ нѣсть ти Сулима,
Но Иерусалима 

40 Новый градъ.
Всяческая создавый дланію, 
Вечеръ пришелъ былъ въ Віѳанію 
И Лазаря воскресилъ 
Во единомъ словоси 

45 Смердяща.

Сестры рыдаху, путь украша[ху], 
Горко его барзо плакаху:
Аще бы ты зде былъ,
То бо братъ нашъ живый былъ 

50 Намъ зряще.
Ловитъ Владика спасти Лазаря, 
Гласит Асидскаго вертоградаря; 
Богъ егда отверзе,
Власть жидовску нсп[р]оверже 

55 Всѣхъ ради.
Ісполнивъ чудо Христосъ на земли, 
Воскресивъ из гроба четвѳро- 
Лазаре, гряди вонъ, [дневна:
Да пустотъ тя онъ демонъ 

00 Владицѣ.
Возми пасъ на осля, Владико, 
Ноетъ ти пѣніе велико,
Да насъ падшихъ возведе 
И ко свѣту приведе 

05 Лежащихъ.
Збави Боже от всякаго зла 
Сподоби насъ въ небѣ вѣчна[го] 
Да тя поемъ на вѣки [блага. 
Да имамъ жити съ лики 

70 Ангеломъ.
Честь Богу, хвала во купѣ 
И пѣніе заспѣваймо 
Людіе, грѣшныхъ Богъ 
Бо сей Владика поемъ 

75 Достойно.
Паралелі: Почаївський Богогл. (1790), ч. 44; Львівський, ч. 52, 

ст. 9 9 -1 0 1 . - Р .  II. Ч. 5 .— Р. Ш. Ч. 3 7 .— Р. ѴІП. Ч. 14 і 3 1 .— 
Р. X. Ч. 36.

17.*) * Р. Ш. Ч. 39
Цорко сіонска, дпес весели ся 
О том, же царь твой днес приближи ся.

шедъ во; в. 45 — изъ мертвыхъ смердяща; 11— 12, 1 4 —15 строф — 
нема; в. 63 — 65 такі: Самъ насъ падшихъ возведп 

И ко себи приведи 
Въ сіонъ градъ.

*) В Р. И. Ч. 28 — варіянт сеї пісні* виглядає так:
Церкве сиіонская, южъ весели ся 
О томъ, же царъ твцй днесь приближи ся.
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На тихом жребцу нокорне вжидаєт, 
її  всѣх вѣрпых на три[у]мфг взывает.

Приход же. Христе, з данными слугами, 
Додай веселости своими псалмами.

Котрый сиѣшит ся кров свою нролияти, 
Нас от вѣчной муки высвободит

Вижд человѣче, что Богъ даруетъ, 
Волное тѣло свое за насъ офѣрует.

Знай, же то милость отдевска справует, 
Невинного агнда нам высправует.

Котрый спѣшит ся тяжкіе муки пріяти 
її пречистое тѣло свое распяти дати.

Приходит всѣх пас от гріхов спасги, 
її распятием своим нас откупити.

Мы теш, о Христе, тебе стрѣтаем,
Сими квѣтками любезно витаем.

Осана, Христе, наш избавителю, 
Благословен грядый наш откупитѳлю.

Дай нам по смерти жал занехати, 
Хрістос воскресе радосно заспѣватн.

На тихомъ жребду покорне бѣжаетъ,
Всѣхъ людей вѣрныхъ на тр[і]умфъ взываетъ.

Которій спѣшит ся кровъ свою проляти,
На|съ] от вѣчныхъ мукъ выслободитп.

Страсть окрутную, тяжкіе раны,
Которій будутъ на тѣлѣ з[а]дапы.

Знай, чловече, что Христос ся даруетъ,
На полную страсть за нас ся готуетъ.

Мы тежъ, о Христе, тежъ тебе стрѣчаемъ 
Вдячними вѣтми любовно вітаемъ.

Осана, Христе и Збавителю /
Благословенъ грядый во имя откуиітель.

Даждь намъ по смерти жаль занехати, 
Христосъ воскресъ миле заспувати.



зо В О Л О Д И  М II Р Г Н А Т  ю к

18. Р. И. Ч. 34'.

Южъ ся жыды из[о] брали,
Абы Христа где поймали:
Поймавше хотятъ бѣчовати 
И на крестѣ1) розъпинати.

Во горотку поймали,
Назатъ ручкы завязали;
А Игода розъслабѣвше,
Свое серце запаливше 
Приступивъ до Христа чудне,
ІІоцуло[вав]2) его блуд[н]е.

О Июдо злочестивий,
Зеръцало слуг3) неправъдивый !
Болѣвъ бе[>] ся не въродити,
Нежели тое учинити.

Гды пришолъ панъ ко Пилату,
Возложили на него шату;
Приведоша ко Пилату 
Же его суди латву4).

Потомъ у стовпа бѣчовали 
И на крестъ роспипали;
Во той часъ ся слопце затопѣло,
Якъ на небѣ бы не было.

Но окрутной такой муцѣ.
Отдалъ Богу духъ во руцѣ.
Ученицѣ изъ креста пзняли 
И во гробѣ полагали.

Матка серъдечне плакала,
Коло хреста умлѣвала:
Увы, сыну, любимое!
За що теръпишъ неви[н]ное ?

Плачъме ся вс(ц)ѣ Христиане,
Якъ за насъ Христосъ теръпѣвъ раны.
За то нехай буде честь и хвала 
й  на вѣки вѣкомъ слава.

1 ) В ориґ. крестъ. 2 ) В ориі1. ноцулобаба. 3) В ориї!. слуго. 4 ) 
Тут попсовнний текст.
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1 9 .  Р. Ш. Ч. 11.

0  все створена! По уыершомъ пан}',
Плачут вси ревне по вышнемъ гетману.
По невинности, пане, уміраешь,
То за нас грѣшных страсти пріймаешь.

Гды та Жідовѳ такъ срого убили,
Терновий вѣнец на главу зложили.
Не мают пана за месѣяша,
А ты есь потѣха наша.

На гору Голгофту Христа провадили,
На крестъ руцѣ и нозѣ Жідове прибили.
А так волали: Возми, распни его,
Сего царя іюдейскаго.

Гды главу твою до моску пробили,
Тѣло святое бичями въ слупа збили 
И презъ потокъ кисовъ вели,
Ланцухами всѣ там упали.

Матка Христова под крижемъ стояла,
3 жалю тяжкого сердцемъ умлѣвала :
Сину наймілнѣший, что ми повѣ ідеш ?
Тепер святую главу схіляешь.

Мечь сердце мое из болем протече,
Яко ми пред тым Сімеонъ прорече,
Нинѣ ся сполнило пророчество его,
Праведнаго Сімеона того.

Видячи матку под крыжем болезиу,
Носячи жалость душевну и тѣлесну,
Апостолъ Іоанъ дѣву потѣшаетъ 
И за матку ея примаетъ.

На рукахъ сина як солнце держала :
Не такый ес былъ, колпм тя повивала.
А тепер тѣло святое зранили,
И кров святую з тебе выпустили.

А бокъ ти святый копіемъ пробіли,
А с креста знявши во гробъ положили,
Каменем тяжкым з верха прикрыли,
Дали печати стражіею с кустодиею.
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А мы па колѣна Ісусу впадайме,
Со страхом страсти его лобизайме ; 
Воскресни, Боже, ран нам даровати, 
Тут тя выхваляти, в небѣ царствовати. 

Паралелі': Записки, т. XVII, 2 , ст. 57—58.

2 0 .  Р. П. Ч. 87.

Ісусе, царю расъпятый на крест[ѣ] древляномъ,
Сокрушивъ есь модъ бѣсовъ, [в] радость христіяномъ.
О проклятый и невѣрный, злын роде евъре[й]ский,
Почто страждетъ бесъ милости Ісусъ Назоре[и]ский?

Анна, Пилатъ и Кайфа где крестъ бировали1),
Слуги Христа бѣчовалп і короновали.
Воина темна Лов[ги]на, его принудили,
Копию бокъ отворили, кровъ и воду пзъточнли.

Слонце во тму примиие ся, луна окропляше, 
бгда агнецъ незлобивый на крестѣ2) умираніе.
Ледъ тверъдѣшиі патъ каменемъ евреская серца,
Не зъпознавше створітеля, каменъ позна творца.

2 1 .  Р. II. Ч. 51.

Душе моя грішна[я], востани ране[нь]ко,
ІІозри на раны Бога (своего), зомлѣетъ серъденько3).
Рудѣ и позѣ его прибили,
Кровь и воду исъточили 
Лѣйте ся слезо[нь]кы.

А что то за бѣда, котра за сусѣда
............................вѣдаешъ, себе . . . .  маешъ,
біце ног[л]ядаешъ оченьками 
Смут[п]енькими, слове щиримы,
Раму (?) обѣцюешъ.

Гды восъзрѣвше на крестъ матка расъпятого 
Тебе сына и Бога окоронованого,
Ані сътерпѣти от жатю може,
Якую болѣсь на крестѣ4), Боже,
О г жидовъ терпѣвъ есь.

1 ) В ориґ. перша буква ф; я поставив о, бо слово з ф  не існує 
на Угорській Руси. 2 ) В ориґ. кресть. 3) В ориґ. серъденѣко; 4) В ориґ. 
кресть.
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Кто бы не заплакавъ на такую брагу.
Ґдьі остатиую кровп кроплю1) вылявъ2) 
бще за нима проситъ до Бога отца:
Отпусти имъ, пане, не видятъ, что творятъ
Окрутни жид^ве! Исъпол[н]и[ло] ся то все пророчество
И пекло сѣмо затворяеть ся,
Наротъ лютъски[й] назатъ вернетъ ся3)
До росъкопювъ небесныхъ4).

Такъже івоеи, Збавителю, незносне злости, (?)
Что пробито терностию ашъ до моек.и кости
Рудѣ бимъ..... сложпти, якъ добродѣю,
Толко же рудѣ не (и)вмытѣ мѣю,
Не имамъ где умыти.

Гради, душе, прямо, умыешъ ся тамо,
Босъпрпмисте нище (?), ко творцу слезаще,
Смерть болѣзнена, а намъ збавлена,
Крестъ и копѣе и всѣ гвоздие 
На наше збавленя.

Восъстань грѣшна душе, престань юшъ грѣшпти,
Якъ перестанетъ г[р]ѣшити, можетъ в небѣ бытп;
Творецъ и Збавитель тебе искупуе,
Крестомъ от враго[в] набавляє,
Будетъ кролевати.

Перестань грѣшна душе отриданпа,
Поки кроль небесный приде от горной полати5),
И насъ со собою обѣця[е] взяти,
Толъко потреба грѣховъ перестати.
3 ними вѣчне царъств[о]вати.

2 2 . * *) Р. VII. Ч. 1.

Подякуйме Пану Богу 
А здаваиме6) честь і хвалу ему! 7)

1 ) В ориґ. кровъ. 2 ) По сім слідує два слова: ко Пилату; 3 ) На- 
міеть: вертаетъ ся. 4) В сю строфку стягнені дві, незвичайно попсовані; 
5 ) В ориґ. полацовъ.

*) Р. Ш. Ч. 43: 6 ) здаваме; 7) по сім ідуть отеї два стихи:
Он бо чрез свое мучепя 
Даст нам грѣхов отпущепя;
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Зъ неба вступилъ1), понижил ся 
А зъ Маріи паней2) народил ся.

Три а тридетъ рочки працовавъ3),
Бичъ4) на святымъ крижу5) умерти мавъ.

Ламала Матка своей руди,
Нижъ видѣла сына въ тяжкей му ди6).
Сына свого премиленого,
Ажъ на святымъ крыжу7) разнятого.

Слышала го8) плачущаго,
Видѣла го9) укырвавепого;
Не могла го словомъ потѣшити,
Ани его святу кровъ заставити.

То свята кровъ по нимъ текла10 *),
Зъ главы, зъ бочка11), зъ чистаго живота;
Та свята кровъ12) насъ выкупила,
Зъ мукъ великыхъ, горящаго13) пекла.

Велькимъ14) гласомъ Христосъ волалъ,
Нижъ на святымъ крижу15) умерти малъ;
Бы ся чловекъ розпамятувавъ,
О якъ бы го Богъ вѣрно миловалъ16).

Христе про твое омучиня17),
Рачъ намъ дати грѣховъ отпущиня.
Бы насъ не взялъ вѣчный пламень,
Заховай насъ, Іезу Христе, аменъ.

Аминь, аминь, такъ Боже дай,
Бызме пришли сполу въ небесный рай.
Абызме ся такъ достали,
Зъ Христомъ паномъ въ небѣ пребывали,
Ажъ на вѣкѣ вѣковъ, аминъ.

Паралелі: Р. Ш. Ч. 43.

1 ) ступилъ; 2 ) сього слова нема; 3) трѳдят и три рокы прадовалъ ;
4) ґдьі; 5) крестѣ; 6 ) видячи сына в тяжкой мудѣ; 7) крестѣ; 8 )
его; 9) его; 1 0 ) свята кров его по нем текла; 1 1 ) з боку; 1 2 ) тота
кровъ; 13) из; 14) велікимъ; 15) коли на святомъ крестѣ; 16) Абы
ся чловек роспамятал, j Якъ его Богъ миловалъ; 17) ся строфка,
остання тут, звучить так:

Христе, презъ твое мученіе,
Дай намъ грѣхов отпущеніе,
Абы нас минул вѣчный пламень,
Уховай нас, Христе, аминь.
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23. Р. VII. Ч. 2

О грѣшный человѣче 
Памятай на себе,
Что Христосъ Богъ терпилъ, 
На крижу про тебе.

Найперше с панѣнкомъ 
Маріомъ ся розлучалъ,
Богу отцу своему,
Матичку поручалъ.

А потомъ си ишолъ 
Молити до заграды;
Жыди го вартуютъ.
Влапити бы ради.

Жыди го вартуютъ,
Абы ся имъ не сховалъ,
Вѣру христианску,
Бы не научувалъ.

Дванацъ апостоловъ,
Малъ Христосъ панъ вѣрный, 
А Іудашь го продалъ 
За тридцатъ срѣберныхъ.

А гнетка тотъ Іудашъ 
Давъ знамена жыдамъ:
Тогда го лапайте,
Кедъ я буду при н(ъ)омъ.

А якъ ужъ Ісуса 
Съ повразми вязали,
Тогда Іудашови 
Одийти казали.

А якъ ужъ на него 
Тяжкий крижъ сложили,
Же го муситъ нести 
Сынъ божій невинный.

А якъ го ужъ вели 
Съ Іерусалимъ мѣста, 
Скырвавена была 
Подъ ногами цеста.

А якъ го ужъ вели 
На калварску гору:
Седемъ разъ упаднулъ 
Про христианску вѣру.

Седемъ разъ упаднулъ, 
Сердце умлѣвало,
Между мордарями 
Лютости не мало.

Седемъ разъ упаднулъ, 
Нимъ на гору вышоль; 
Седемстократъ зомлѣвъ, 
Нежели на крижъ пришовъ.

Панѣнка Марія 
Стократъ разъ зомлѣла, 
Нижли свого сына 
На крижу видѣла.

А якъ му терньову 
Коруну сложили,
Ѳго святу главу 
Окрутнѣ зранили.

А якъ го ужъ горѣ 
С крестомъ поставили, 
Вшытку кровъ и вЬду 
Съ него выпустили.

Нихто не жаловалъ 
То пресвяте тѣло,
Лемъ ся то мордяре 
Высмѣвали с него.

Лемъ го жаловала 
Побожна Веронка,
С главы хустку сняла 
Втерти ся му дала.

Заразъ на той шматѣ,
Тварь Христа зостала; 
Побожна Веронка,
Ужъ святомъ оскала.

Записки Наук. Той. їм. Шевченка т. XLVI.
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Іосифъ съ Никодимомъ 
Съ крижа го съняли, 
Панѣнци Маріи 
На руки го дали.

Плачте над нимъ скалы. 
Плачте надъ нимъ воды, 
Плачте надъ нимъ вшытки 
Побожны народы.

О Христе, о пане,
Най ся намъ то станетъ, 
Най ся намъ то царство 
Небесне достанетъ.

О Христе, о пане !
Рачъ ся змиловати,
Бысме могли с тобомъ 
Въ небѣ пребывати,
Ажъ на вѣки, аминь.

Іосифъ съ Никодемомъ
Пилата просили, 
Жебы святе тѣло 
До гробу вложили,

Іосифъ съ Никодимомъ 
До плаща увили,
Съ великомъ побожностьомъ 
До гробу сложили.

24. Р. VII. Ч. 3.

О Боже мой милостивый,
Спасителю справедливый !
Христе, Спасе, на крестѣ висиши,
Про насъ грѣшныхъ тяжесть мукъ терпиши.

Подъ крестомъ, людіе, станьме,
На Іисуса позирайме;
Якъ онъ горко на души, на тѣлѣ,
Терпитъ муки тяжко неповиннѣ.

Онъ якъ злодѣй поиманый,
Мотузами повязаный;
Ко Пилату судіи веденый,
На горьку смерть лживо осужденный.

У Пилата прутованый,
Терновымъ вѣнцемъ вѣнчанный;
На смѣхъ предъ нимъ колѣна сгибаютъ 
И по святыхъ лицахъ ударяютъ.

Одежду ему снимаютъ,
Трость во руку влагаютъ;
Царемъ его смѣшно называютъ 
И во нечесть очи заплеваютъ.

Витай царю! смѣхомъ кажутъ,
Покойнѣ рудѣ повяжутъ;
Кричатъ: Распни, о Пилате, его,
На пасъ и дѣтехъ нашихъ кровъ его.
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25. Р. VII а. Ч.З.

Смотъ грѣшпиче, человѣче, на раснятя Хрѣстово,
Яки про тя терпитъ муки — смотъ на главу, ноги, руки;
Вшитки уды скатованы, преболестны всягдый раны. .

Смотъ грѣшниче, человѣче, на крест кырвю залятый!
Про тебе тота кровъ тече, грѣшный, злостливый чловече,
А ты ся прѳцп не каешъ, и грѣшити не престаешъ.

Затвердѣлый на грѣхъ смѣлый, под ку кресту, чловече,
Ачей смякне сердце твое — и розпадет ся на двое 
Як увидишъ невиннаго — грозны страсти Спаса твого.

О грѣшниче, безбожниче, нокай ся, покай ся уж расъ, 
Хрѣстіяномъ ся называшъ — а Христа на крест прыбивашъ, 
Векши болести додавашъ, бо грѣшити не преставашъ.

26. Р. п. Ч. 32.

По востании твоемъ, Христе,
Пресла[в]но яви ся ученикомъ твоимъ.
Откупилъ весь [сьвіт], Христосъ миръ свои дарує:
Рудѣ, нозѣ и ребра всѣмъ показує.
Приди, осяжи и виждъ, не буди невѣренъ,
Но вѣру проповѣждъ, же Бохъ естъ нѳтлѣненъ.
Жены мироносицы рано придоша,
Гласъ анге[ль]ский слышаніе, не обрѣтоша.
Воскресъ Христосъ Господъ, скоро теците,
Всѣмъ ученикомъ бывшимъ сие реците.
В лѣтехъ многихъ лежаще Христосъ исцѣл[ы]:
Возми одръ твой и ходи всюду поволи.
Проповѣждъ величество, виждъ вѣрою не смути с я ;
Слезне Христу помоли1) ся.
Во Самарию пришедъ воды прошаше:
Аще бы вѣдала, кто [г]лаголяше,
Источникъ во сей жизни далъ бы ти пити,
Всѣмъ благовѣр[н]ымъ серца в ней изъцѣлити.
Слѣпороженъ изъ чрева сонца не вѣдѣ; ,
Тому очи просвѣти еже провѣдѣ.
Ісус Христосъ Месия, той му далъ жити2),
Нихто же возъможе того изъцѣлити.

1 ) В рук. помоло ся; 2 ) в рук. жиди.
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На горѣ елеонъскои со ученїки,
Глаголаше тебѣ вся пророки.
Вышняя со нижними нынѣ спѣваютъ,
Правдиваго Месию всѣ выхваляютъ.

27.*) Р. И. Ч. 7.

Взынде Богъ к высокой1) горѣ,
Стрѣчають его ангѳлскія хори.
Другъ2) къ другу вопѣютъ,
Что3) сей грядетъ, глаголють — возмѣте.

Возмѣте врата князи ваша,
Грядетъ бо се оутѣха наша.4)
Имущъ ризы червлены5)
И кровію окроплены — царь силамъ.

Царь силам от нѣдръ Бога отца,
Денница пресвѣтлаго солнца6) ;
На земли то воспріятъ,
Гди на крестѣ былъ распятъ — за вес миръ.

За вес мир пострада множество 
Адама истлѣвше естество 
Во дно ада изходптъ7)
И всѣхъ вязнецъ8) свободитъ — [з] отхланы.

[3] отхлани вси сутъ свобождены 
Апостолы скорбми изполненны ;9)
Горѣ въ небо взирають 
И съ плачемъ волають: Не остави насъ.

Не остави нас сирыхъ своихъ1"), отче,'
Возми нас съ11) собою, творче.
Пречистая молбами
Буди всегда съ12) нами — на земли.

На земли апостоломъ рѣша13)
Ангели къ намъ14) сълетѣша:
Мужіе, что стоите,
Скорбми15) в небо что зрите — пакѣ нрїйде. /

*) Рукописи II—III не мають важнейших ріжниць, тому не виписую 
їх. Р. X. Ч. 65: 1) По висоци; 2 ) друхъ; 3 ) кто; 4) грядетъ царъ, 
сей естъ нотѣха наша; 5) червени; 6 ) слонца; 7) нисходитъ; 8 ) и всихъ



УГРОРУСЬКІ ДУХОВНІ ВІРШІ 45

Пакѣ прїйде во великой16) славѣ,
Воздати комуждо судъ явѣ;17)
Обличати вся дѣла,
Что18) на земли съдѣла19) — всякая плоть.20)

Всяка плоть на небо не взыйде,
Дондеже духъ святый не снїйде21)
На22) землю къ створеній), 
бго обличенію —- потѣха.

Потѣха въ Іерусалимѣ,
Духа свята ожидайте нынѣ,23)
Который васъ прославит 
И на путь правъ наставит — во скорѣ.

Во скорѣ зостали оутѣшены24)
Ангѳлскы25) словы оутвержденны.
3 дѣвою пречистою
Маткою божіею26) — съгласно.

Съгласно бренными оустами,
Молим тя, буди всегда съ нами:
Дару[й] часы спокойны,
Храни [от] гладу и войны — всѣхъ вѣрныхъ.

Норівнай: Почаївський Вогогласник (1790) під ч. G0  і Львівський 
під ч. 6 8 , ст. 134 — 135. В Богогласниках має ся пісня лише десять 
строфок, у нас дванайцять. Друга половина її ріжнить ся злачно від 
друкованих текстів. — Р. II. Ч. ЗО. — Р. III. Ч. 45. — Р. 10. Ч. 65.

28. Р. ПІ. Ч. 46.

Іерусалимъ градъ святый Сіонъ,
Просвѣти ся днесь, не буди мрачен.

Христосъ на горѣ прямо тебе стоит,
От земля на небо днесь ся возносит.

Ангелы тамо от небесъ слѣтают,
И апостолом красно повѣдают.

святихъ виводитъ; 9 ) скорбни наложеныи; 1 0 ) твоихъ; И ) со; 1 2 ) со;
13) апостолы быша; 14) егда; 15) скорбный; 16) велицеи ; 17) даръ
силамъ воздати сутъ яви; 18) што; 19) содѣла; 2 0 ) всякъ человѣкъ;
21) прїйде; 22—23) сих чотирьох стихів нема; 24) во скорый вси стали
внѣшены; 25) ангелскими; 26) останні два стихи звучать так:

Въ Ѳрусалимъ течаху,
Хвалу Богу здаваху.
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Невидимо галтлеяне;
Христос паки на свѣт судом стане.

Сей есть Спасител рода адамова,
Іже пришедый красный из едема.

Оужасоша ся лици ангелстіи,
Оустрашиша ся и преисподнии.

Хоры ангелстїи его хвалите,
Яко царя славы врата возмѣте.

Днес восходитъ ко отцу своему,
Послати духа хору апостолскому.

Взыдѳ и рече ко отцу своему,
Да іюслетъ благодать всему міру.

И апостолом сїце тогда реклъ,
Когда со славою от них ся вознесл.

Ѳгда отиду, утѣшител прїде,
Всѣх на истинѣ вас мнѣ прїведе.

Ми незлобиво уподобѣм ся,
Нрїяти духа уготовѣм ся.

Як на апостолов тако и на насъ,
Дух святый да снидет и оросит нас.

Соблюдай нас, Христе, от всяких бѣдъ,
Да славим тя во тройцѣ, во безкоиечный вѣкъ.

29.*) Р. II. Ч. 8

Источникъ духовный, радости исполненный,
Страны всего свѣта крикнѣте, съ апостолы прі’имѣте,

Росы благодати.

Облакъ покрываше, языки раздаяше,
Рыбарем огненная, бвреомъ ужасная

И всѣмъ врагомъ страшная.

Спасъ нашъ избавитель и духъ просвѣтитель,
Отецъ во безначален и божеством сину равень,

И духъ съ престоломъ.

*) Тут не подаю відмін тому, що ся вірша знана із Богогла- 
сників, на підставі яких (і мойого тексту) можна її докладно схаракте
ризувати.
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Истинный духъ правый от отца посланный,
Вѣрных сердца просвѣти, благодатію ороси,

Параклитъ небесный.

Фестъ пресвѣтлый, нынѣ въ Іерусалимской сѣни,
Духомъ покрываніе ся, шумъ бурный являше ся,

Во градѣ давидовѣ.

Умныя сили, поютъ херувими,
Богу въ тройци дадѣмо, на колѣна припадѣмо 

ІІоюіце ты трисвятый:

Святый Боже отче, святый крѣпкий творче,
Святый безсмертный царю, пр'ійми от нас честь и.хвалу 

На вѣки.

Паралелі: Богогласникъ, ч. 69. — Р. II. Ч. 31. — Р. IV. Ч. 18. — 
Р. III. Ч. 47.

ЗО. Р. III. Ч. 22.

На Ѳаворѣ преобраз ся Ісус Христос славно,
Со пророки бесѣдовалъ невидимо, явно.

Ко Моѵсею и Ілію царъ сыи глаголаше,
Тогда Моѵсеи и Ілія, ужасни бываше.

Петръ, Іаковъ и Іоанъ, егда узрѣли Христа,
Упавше лицем на землю, закрываху уста.

Ѳавор гора исполни ся истынныя славы,
Же царь силам со двоима стоялъ верху главы.

бще ему глаголющу облак свѣтел бяше,
Сей естъ сынъ мои возлюбленый, отецъ глаголаше.

Петръ глаголет: 0  Господи, добро бы нам зде быті,
Токмо бы нам три сѣни, Христе, учинити.,

Сіе буди, о владыко, властію твоею 
Сѣнь тебѣ, друга Ілію, третя Моѵсею.

Прійми, Христе, пѣсн малую, наше пѣніе,
Ты бо еси воистину, отчее сіяніе.

31. Р. III. Ч. 2

В златокованную трубу днесь вострубите,
Предвѣчному цареви пѣсн принесѣте,
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Во росїйском сіяетъ,
Чюдо велми изявляетъ,

У Зарваници.

Радост днес ся исполняет в познаны часы,
Воспѣвайте, вси людїе, слѣчніе гласы.
Назорея выхваля[й]те,
Над Стрѣпою там витайте,

Царя нашего.

Орган чюный возглашает в повѣтѣ земном,
Просвящает, оздоровляет, всѣх вѣрных:
3 рожиых краев притѣкаютъ,
Пред ним вси ся очищаютъ 

Милостиею.

Грай, дѣвницѳ духовная, в славной корунѣ,
Же Христос нас откупилъ на Олгоѳѣ горѣ ;
Вѣрных Сїон просвѣщаетъ,
Давидъ в гуслѣ выхваляетъ,

В прекрасном свѣтѣ.

Во Вѣзантію прихождаетъ, первїи Христа проповѣдаетъ, 
Чѳрмнаго моря досягаетъ,
Многия страны наоучаетъ 
Вѣрити во Троици

Всѣмъ славимаго.

Но земли его влачаху, из уст зубы терзаху,
Жилами нещадно бияху,
Каменія нань метаху,
И там здрав яви ся,

Орган исцѣли ся.

Доступилъ страны кѵевскія на горы Вѣѳанскія,
На которой крестъ поставляет,
Благолат изявляет 
Иждутъ возсїяти

Божои благодати.

Ознаймует благодати, на кіевскіх горах сїяти,
Радосте нынѣ явленіе, креста воздвїженїє.
Крестъ воздвизаемъ,
На нем Христа лобызаемъ,

Ѳму ся кланяемъ.
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Великим гласом Христос волал,
Коли на крестѣ святом умерти малъ, 
Абы ся человѣкъ роснамяталъ,
Якъ его Богъ 

Миловалъ.

(Початку нема).
32. Р. II. Ч. J2

Роды земный, соберѣте ся,
Оу Зарваници веселѣте ся,
Возвышает Богъ 
Христіанскій род,
Мы вѣрно пріпадѣм, кресту ся поклонѣмъ.

Вышніе силы здѣ приступите,
Въ мѣстечку малом сїє видите;
Квѣтовъ райскихъ цвѣтъ,
Веселит ся свѣтъ.
Мы вѣрно . . .

Агнецъ предвѣчный во миръ посланный, 
Милостивъ к нам зостал засланный, 
Съзидае люди,
Показує чуди.
Мы вѣрно . . .

Над Стрѣпо(то)ю град сей Зарваница,
В кролествѣ угерском врит ся царица; 
Надъ водами гласъ,
Богъ взываетъ насъ.
Мы вѣрно . . .

Царю, избавь насъ [от] гладу и войны, 
Огня, новѣтря, дай вѣкъ спокойный; 
Веселит ся градъ,
Оуступает гладъ.
Мы вѣрно . . .

Яви ся во снѣ крестъ Константіну,
Имже побѣду воспрїать сілну;
В руцѣ ему мечъ,
Прогналъ врагов преч.
Мы вѣрно . . .

З ап и ски  Н а у к . Тов. ім. Ш е в ч е н к а , т. XLV1. 7
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Псалмы и пѣснми крѳсть выхваляйте.
На нем распятому хвалу воздайте;
Идет в небо глас,
Бог ввивает нас.
Мы вѣрно . . .

Моляще всегда во дне и нощи,
Царю нашему додай помощи;
Крестъ за сцеіітровь дажд 
От вшеляких вражд.
Мы вѣрно . . .

Людїє тебѣ днес ся кланяютъ,
Оу Зарваниди поклонъ отдаютъ;
Взираетъ миръ вес 
Приходяще днес.
Мы вѣрно . . .

Абы Агаряномъ сокрушилъ главу,
Вѣрному скиптру додай державу;
3 высокости страх,
Сокрушъ враговъ в прахъ.
Мы вѣрно припадѣмъ, кресту ся поклонѣмъ вси ревно.

3 3 .  Р. IV. Ч. 17.

Хвалите Господа (2 ) съ небесъ,
Съ творшаго(г) сей свѣтъ оувесь;
Хвалите его и отхланы 
Блистаніемъ дарованы;
Небеса небесъ Господа хвалите;
Волы вышше небесъ суще возносите,
Хвалите Господа съ небесъ.

Сияюще в емпѣру языди,
Хвалите его со земными лиды;
Восхвалите творда,
Творца несозданна,
Блистаніемъ дарованны,
Хвалите Господа съ небесъ.

Хвалите ангели силы небо и земля,
И херувимы хвалите его со престолы 
Серафимы и ангелов хоры,
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Хвалите его слонце и луна,
Небо и земля полна хвали его, 
Хвалите Господа со небесъ.

Яко той рече тако и быша,
Той повелѣ и создаша ся,
Поставь! я во вѣкъ вѣка,
Законъ положи ради человѣка, 
Повелѣниемъ его вси немлющемъ, 
Хвалите его на земли живуще,
Хвалите Господа со небесъ.

Хвалите его от земли змиевы,
Бездна скоты, и дубравы,
Огнь, снѣгъ, градъ творящъ създание, 
Вси роды вънемлющѳ :
Вѣтры бурный Господа хвалите, 
Грады, холми, кедры суще 
Возносите.

Звѣріе, скоты, гады, птицы пѳрнаты, 
Хвалите Господа царскія палаты 
И вси людіе и вси кньязы,
Судїє земстїє и вси образы,
Юноша и дѣвы, старцы со юнѳты, 
Хвалите Господа вси чистоты,
Хвалите Господа съ небесъ.

Паралелі: Богогласникъ, ч. 8 G.

34. Р. Ш. Ч. 7.

Вострубите в трубы и псалмогласы,
Се бо дѣва, аки луна, нынѣ зачаша ся

Дѣва зачята, осѣненіем духа свята, 
Ѳзекіева врата, сія стамна злата.

Ёѵа з Адамом мает днес веселіе,
В сей день от клятвы им раздрушеніе.

Сего мѣсяца в девятый псалом крікнѣмо, 
Зачатіе присно дѣвы согласно славѣмо.
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35.

Свѣтлая зорнице, утрения деннице.
Приводит ся Господеви чистая дѣвица. 
Трилѣтствующая, всѣхъ святыхъ вышая, 
Обѣщанна, зготованна 
Всѣхъ Богу чистая.

Ты прежде Адама чистая нознанна,
Же ся маетъ народити пречистая панна.
Вси пророди давно повѣдали явно:
3 панны чистой народит ся 
Всѣхъ творецъ преславно.

Родителей славна, Іоакимъ и Анна,
Нехай будетъ Богу Отцу на офѣру отдапна.
Сія отроковица, чистая дѣвица 
Обрученна, приведенна 
В рай божій агница.

Возопѣй, Давиде, же дщи твоя прійдѳ,
Въ святая святыхъ церковъ жити тамо вънійде. 
Дѣвы возыграйте, пѣсн ей воспѣвайте,
Съ свѣщами предидуще 
Дѣву провождайте.

Захаріе святый, подщи ся прійти,
Обручѳнну, ириведенну въ храмъ божій воздати. 
Дванадесять тамо, ангеловъ питанно,
Яже тебѣ Дѣво служитъ 
Ангелъ непрестанно.

36.*)

Да пріидетъ всему миру радост,
От небесъ во Назаретъ сладость.
Архангелъ1) Гавріилъ, от небесъ приспѣлъ 
Благовѣстити, чудо зъявити2) — пречистой.

Емпѣра3) всѣхъ нас просвѣщаетъ,
От него Гавріилъ вѣщаетъ4)
Маріи паннѣ непобѣдоми5),
Из неба царици и владичпци — пресвятой6).

*) Р. X. Ч. 35.: 1 ) ангелъ; 2 ) явити; 3) емпировъ; 
радостъ ей вищаетъ; 5) непожаданѣ; 6 ) пресвѣтлой; в 
4*а строфка йде перед 3-ою; та 3-я виглядає так;

Р. II. ч. 15.

Р. II. ч. 4.

4) Гавріилъ 
сім рукописї
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Младенца раждаетъ от духа,
Гавріилъ вѣщаетъ,
Въ Тройци зачнеши сына, панно едина.
На радость миру, дѣво во емпѣру — святаго.

Изъ отца, духа1) святый изъходитъ,
Котораго тебѣ Гавріилъ2) глаголетъ:
Заченши сына, от духа3) едина
На радость миру, дѣво въ емпѣру — святого4).

Явственно буди тебѣ нынѣ:
Духъ святый сходитъ крылѣ5) голубинѣ.
Твоя ложесна, дѣво прѳчесна6)
На веселіе, во спасеніе — всѣмъ вѣрнымъ.

Инчимъ нророцы писали,
От конецъ земли проповѣдали,
Же то познанна, Марія панна,
Сніиде съ небесъ радость несказанна — на вѣки.

На весь свѣтъ Дѣвѣ святой хвала7)
От нынѣ и до вѣка да будетъ сей слава8).
От всѣхъ христіанъ, да будетъ9) нам
На земном трону10), въ небѣ корону — на вѣки11).

Паралелі: Отоя пісня є близьким вариантом до надрукованих 
в ІІочаївськім Бог. (1790) п. ч. 98. і Львівськім (1886) п. ч. 1 1 1 , на 
ст. 227—229. — Р. X. Ч. 3 5 .— Мал. Пѣснословецъ, 1885, ст. 31—32.

3 7 . * )  Р. VII а. Ч. 5.

Архангели з неба пришли до Богородицы,
Як послове от царя до своей царици.

Младенца раждаетъ от Духа святаго;
Гавріилъ вѣщаетъ во Тройци единаго;*
Радуй ся, панно, сличная Дияно,
Благовѣствую радостъ новую 
Дѣво днесъ.

1) духъ; 2) которїй тебѣ днесъ; 3) зачнеши сына, панно ; 4) святая ;
5) изиідетъ духъ святый в крилѣ; 0) прекрасна; шестоі строфки
нема; 7) слава; 8 ) от нынѣ да будетъ сияна: 9) Богъ даруетъ; 
1 0 ) тронѣ; И ) на вѣки вичныя.

*) Р. II. Ч. 1 1  — мае тільки 27 стихів і не має кінця; замітні 
в ньому язикові відміни. В. З — предпокорне аж до землѣ; в. 4 — 
и голосом ѳдностайным всѣ; в. 6  — поспѣшай ся что найсилнѣ до Хри
ста и пана; в. 9— 10: ІІрійди моя сличная, на вѣки радуй ся, | Прійди
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Впред покоряє вси до земли поклон упинили,
А голосомъ одностайним вшитки говорили:
Прійди, моя голубице, прійди отъ дивана,
Поспѣшай ся, що иарихлѣ до сына и пана.
Прійди, моя ближняя, прійди голубице,
Избраная, єдиная, любая горлице.
Прійди моя красная, ликуй и радуй ся,
Прійди моя слинная, на вѣки радуй ся.
С тѣломъ тебѣ и з душею казалъ приходити,
Подля боку тя своего казалъ посадити.
С тмами войска своего до тебе приходитъ,
До горняго палацу с клиромъ тя воводитъ.
А паненка здумѣвши ся так отповѣдала:
Вижду, же южъ година смертная настала.
На годиньку только заснешъ! — мовили ангели,
Жити будешъ аш на вѣки! — рекли архангели.
А ктож можетъ смертелне тѣло возносити?
О тое мѣ трудно Сына и Бога проситы.
Не смертелне сынъ твой, Богъ нашъ, три дни лежалъ в гробѣ, 
Моцу бой[с]тва встал с мертвыхъ, в небѣ почил себѣ.
Мы по(тъ) твое тѣло пришли! — мовят архангели,
З музикою и з органы стоят херувимѣ.
Готови ся восходити с телесной темпици,
Поспѣшай ся до небесной и вѣчной радости.
Поспѣшай ся, бо тя начнут всѣ роды славити,
От нынѣ и до вѣка „Радуй сяа мовити.
Послухай же, що на приход твой тебѣ спѣваютъ,
Что уха смертелны нигда не слухаютъ.
Не осгавя[й] же насъ сирых, наша заступнице,
Не о(т)пущай нас в напастехъ, моцная царице.
Не оставлю, але буду за вас ся молити,
Тилко и вы перестанте Бога юж гнѣвити.

моя странная, ликуй и красу[й] ся; в. 12 — ведлу[ґ]; в. 13 — 14 — 
нема : в. 15— 16: А паненка здумавши ся, тако отповѣла: | Вижу, же 
юж година мнѣ смертна(я) приспѣла; в. 19—20 нема; в. 21 — 
несмертелный сынъ мой и Богъ три дни...; в. 23—24 — нема; в. 27 — 
блажити; в. ЗО — чого уши смертелныи нигды не слушаютъ; в. 32 — 
можная; в. 33 — 34 і 36—40 — нема.

Р. III. Ч. 23 — мае 30 стихів; великих відмін у ньому нема, тільки 
останні два стихи нові:

Дай нам в небѣ пребывати, моли ся со слезами,
В ден страшнаго суда причини ся за нами.
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Гнѣваемо мы грѣхами, ты ся панно моли,
Очи смерти гнѣва его и тепер утыли (нам. утоли).
Где мы дѣти без матки маем ся подѣти ?
Заставилъ врагъ пекелныя, смертелные сѣти.
Упроси намъ сына свого, Мати Пречистая,
И милосерднаго творца, Дѣво всечестная.

Паралелі*: I. Франко, Карпат, літ. ст. 140. Ч. 11. — Р. II. 
Ч. 11. — Р. 3. Ч. 23.

38. Р. II. Ч. 13.

Предста царица на высокомъ тронѣ 
В шатѣ солнечной и в златой коронѣ.
Руцѣ простерши, сына си обемши,
Молитвы пріемши.

Сладкаго Христа мати сладчайшая!
Ратуй нас, панно, ратуй святѣйшая.
Спаси нас от бѣдъ, мати преблагая,
Дѣво святая.

Благословенъ плод чрева твоего, Mapie,
Щасливый овоцъ от такаго древа.
Сына своего умоли за нами,
Своими слугами.

Ратуй насъ, панно, ратуй волаемъ,
Мати святая, к тебѣ прибѣгаемъ;
Прійми молитвы, дай отпущеніе,
Душам спасеніе.

О панно, чому землю оставляєш 
И на воздусѣ вѣдѣти ся даешъ ?
Дай твою помощъ царю (имярекъ)
Благовѣрному пану.

Князей укрѣпи на враговъ противныхъ,
Крестом воружи воинов иредивныхъ.
Рицерем славным даруй теж звитяство 
Тримаючи панство.

Ратуй, Маріє, ратуй Владичице,
Кровом крылъ твоихъ покрый нас, царице 
Ратуй пас, ратуй, ниско упадаемъ,
Поклонъ отдаемъ.
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Паралелі: Р. IV. Ч. 9. — Сей варіант зовсім ідентичний з 
виспіє друкованим.

39. Р. Ш.

Благовѣстите днес радост всему міру,
Панна Пречистая во горнемъ емпиру,
Святій свои руцѣ простіраетъ,
Як матка сына за нас ублагаєт.

Со всѣми святыми и ангѳлскім хоромъ,
Нас покрываетъ своим омофоромъ,
Паче електра омофоръ сіяетъ,
Нас всѣх вѣрных людій покрывает.

Днес вси вѣрніи начнѣм празновати,
Избраной от всѣх родов весело снѣвати;
Чудо ужасно, а невѣрный страшно,
Нам христіяном зѣло ест прекрасно.

Сію на воздусѣ видѣв святый Андрей чюный 
Молящу Христа за миръ христіяски;
Моли ся к тому и во день судный,
Жебысмо не впали в пламен ге[е]нскі.

I Роман пѣвецъ молебно спѣваетъ,
Во влахерістей церкви Дѣва днес выкрікает,
Моли ся выну за царя и люди,
Сущим во скорбех помощница буди.

Тебѣ вси патриярси, молебно спѣвают,
Царіе и князи главы своя скланяют,
Свиток от тебе, царице, пріймуютъ,
Душу и тѣло тебѣ отдают.

Жезлъ Ааронов, квѣток из Ѳсея,
Избави нас нужды во времена сія;
Не дай во скорбех во свѣтѣ пребывати,
Бысмо тя могли, панно, вихваляти.

Ты бо престоиши у небесном трону,
У святыя Тройцы имѣетъ корону,
Тебѣ исткану от дванадѳсят звѣзд слѣчне,
По смерти жити нам даруй в небѣ вѣчне.

no-

ч. 3.
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4 0 , Pw II. Ч. 23.

О мати Дѣво святая,
Мати пренепорочная!
Ты намъ творца породила,
[Ты] намъ царство состроила.
Херувимовъ славнѣйшая,
Серафимовъ святѣйшая!
Тебе сили небесныя,
Тебе вси роды земныя 
Нѳпреста[н]но восклицаютъ,
[3] радостію пѣснь спѣваютъ:
Радуй ся наша царице,
Радуй ся владичице,
Радуй ся райска голубице,
Намъ всѣмъ вѣрнымъ заступнице!
Бѳсме моглы доступити 
Тебе чистую хвалити,
Одесную тебе стати,
От него благословенный гласъ услышати: 
Прийдѣте благословеныи,
Уготованное вам царство!
Которого Христе рачъ намъ вѣрнымъ доступити 
С тобою на вѣки.

41. Р. И. ч. 49.

Плачите ся серца моей золъницы,
Упадохъ у тяшкыя грѣховной темъници.

Ей нѣсть грѣшника, грѣшника толика,
Якоже бо й азъ согрѣшихъ от вѣка.

Душу и тѣло погубихъ во мѣрѣ,
Лишихъ ся любве, надежды и вѣры.

Погубихъ законъ создателя Бога,
Прото и зверженъ буду прѳсвѣтлого ч|е]рътога.

Раздрахъ одежду крещении пану,
Юшъ, юшъ Богъ ми дадѳ совышъше изътканну.

Ей кто бо ми може изъпомоществати?
Токмо едина Божа, о Божая Мати.

Записки Наук. Той. іи. Ш евченка т. XLYI.
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Шлемъ спасения имѣю,
Выну на тя бо возложихъ надежду єдину.

От камо я пойду сей преокаянный 
И зтративыи даръ от Бога данный?

Пойду и припаду ко щедрой царпцп, 
Небесе и земли Марии дѣвици.

42. * Р. VII а. Ч. 4t

Потъ твой плащ ся утѣкаемъ, о Дѣво Mapie,
За охрану тя жадаемъ, панно милостива.

Охранъ, заступъ, выслебодъ насъ, паненко Mapie,
Не дай, не дай згубити насъ, Мати лютостпва.1)

Хранъ своя дѣтки, о матичко, къ тебѣ волающихъ,
Обогати, божая родичко, в тебе уповающихъ.

Проти погляни, о Матичко, якъ ся з нами дѣе,
Ахъ подаждъ намъ руцѣ свои ты наша надѣе.

Насъ зо всѣхъ странъ обключаютъ вшѳляки ускости,
Нагинат насъ к вѳ[к]шому плачу не єдно нещастя.

О як ты насъ юшъ отпуститъ, о матко ласкава,
Ктожъ насъ в ускости потѣшитъ, матко добротлива ?

Причинъ ся всегда и за насъ до Іе[зу]са Сына,
Знаме, же онъ тя выслухатъ, бо есъ ему мила.

Просимо тя со слезами, змилуй ся над нами,
Выпросъ рокы урочисты, а часы спокойны.

Не дай же насъ загубити з нашими грѣхами,
Уховай насъ, Хрѣсте пане, о Матко ласкава.

Ходил Адам по раю,
По оном роскошном гаю. 
Всякѣ роскошѣ мал, 
Ходячи пѣсни спѣвал. 
Звѣрята го слухали, 
Пташки ему спѣвали. 
Звело Еву лакомство, 
Проклятое потомство.

43. Р. НІ. Ч. 31

Враг у густой травѣ,
Приближил ся ко Евѣ,
Крікнул на ню з древа,
Злякла ся его Ева.
Покоштуй ябка того,
Дознаєш всего добрего.
А Ева ябко урвала 
И Адамовы подала.

1) Рефрен по кождих двох стихах.
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Еда Адам скоіптовал,
Ангелъ з неба заволал:
Фора, Адаме, фора,
С того красного двора.
Адам закля з раю вышол,
Свои очи он заплакал.
О Ево, (2) зла жѳно,
Минути было то древо.
Мїнути было здалека,
Не зрадіти мене чловека.
А тепер есмѳ барзо согрѣші’ли.
Бога смо прогнѣвали.

4 4 .*) Р. И. Ч. 3.

1 Плакал ся Адамъ под раем,
Же выгнанъ былъ з райскихъ краевъ 
От архангѳлскихъ воевъ.

2 Для причины ужа злого 
Ева звела мужа своего:
Ѣлъ з древа змазаннаго.

3 Обнаженъ быхъ и стыдих ся,
Услышавъ гласъ и еъкрыхся,
Ѣлъ з древа, обезумих ся.

*) Варіянти з Р. II. Ч. 26 і 42 — написані так непоправно, що 
їх трудно навіть брати тут для порівнаня. Варіант із Р. IX. Ч. 18 
зложений з двох пісень, нашого ч. 44 і 45. Перша половина має 14» 
строф, друга (з другої піснї) 10, між тим 4 нові. Подаю ті 4 строфки.^ 
Перед нашою пятою приходить отся:

Во твоемъ раю листвихъ многихъ,
Отверзї двери твои,
Нехъ ся насмотрихъ красотъ твоихъ.

Перед нашою шестою строфкою йдуть отсї:
Раю всегда добродѣтели,
Раю святи, всегда богати,
Позбулъ емъ ся [тебе] окаяни!
В землю пойду, глаголаше,
От неяже созданъ бяшѳ,
Зла совита послушаше.
Слонде во тму премини ся,
Луна во кровъ претвори ся, 
бгда бї рай затворі ся.

Р. ІИ. Ч. ЗО. має тільки 7 строф і становить скорочений варіант 
друкованого отут.

Не слухати было ужа, 
Малас Адама мужа.
Не хотѣлас сі'дѣти в раю, 
Вандруй юж с тего краю. 
О Ево, Ево, нестыдлива, 
Чемус мене израдїла?
Зато юж пряди прядїво, 
Застругавши веретїно,
А я буду орати,
Свои дѣти годовати.
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4 Южъ не узрю отца мого,
Не услышу гласа его,
Бомъ прогнѣвал пана мого.

5 Древес райскихъ не обачу,
Квітовъ твоихъ азъ не узрю,
Роскошей ужъ не узрю;

6 Мене ради насажденный,
Бвы ради загражденый,
От архангела затворенный!

7 Адамъ сидѳ вопѣяше,
Непрестанно и рыдаше,
Глас жалосный изпущаше:

8 Увы мнѣ, раю прекрасный,
Свѣте очей моих ясный,
Прочто ес такъ барзо страшный ?

9 Милостиве, помилуй мя,
Ісус Христе ратуй мя,
Взыйди на крестъ, подвигни мя.

10 Воведи мя въ [нѳчитко; в Р. III. Ч. 30 : горы] свои,
Где живутъ ангелы твои 
[3J избранными твоими.

Паралелі': Пісня про Адама надрукована в Почаївськім Бог. з 1790 
під ч. 38, у Львівськім з 1886. під ч. 46. па ст. 84—86. Наша ріж- 
нить ся від них так формою, як і змістом; лише провідна гадка спільна 
ім. Пор. Р. II. Ч. 26. — Р. И. Ч. 42. -  Р. III. Ч. ЗО. -  Р. IX. Ч. 18.

45. Р. II. Ч. 18.

Размышлявъ себѣ Адамъ, чого бы ся добре звѣдалъ:
. . . .  роскошнѣмъ раю, ходилъ себѣ по гаю.
Охъ ту бѣда на свѣтѣ, як у зѣмѣ, так у лѣтѣ,
Робити тяшко треба, хот1) ся наисти хлѣба.
О Ево, Ево, минути было из далеку то древо,
Не израдити было чловека. Отожъ ти Богъ дал[л] за то,
Чтось уробила, на тъ2), машъ кужиль и веретено.
Уробила злая жѳно! Малась Адама мужа 
Не слухати было ужа;
Роскошно есме ся мали, бѣды есме не мали.
Пташки вамъ завше спѣваютъ,
Зас[ь з]вѣрятка васъ слухають.^
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А гды ангелъ ставъ шукати,
Везлъ Адама тирога (?),
Волавъ ангелъ до Бога:
Фора, Адаме, [фора]!
Из раю, сличнаго мѣста.
Выгнана была невѣста 
Для ябка вкушенаго,
Презъ у[ж]а поганаго.
Вандро[ва]въ Адамъ из раю,
Сталъ на зе[млѣ] краю;
Обыздрѣл ся п[о] хвѣлѣ:
Далюшъ (?) нѣтъ двѣ милѣ.
Въ пустыни край оравъ,
Внестыдный плачь нигды не имѣлъ;
................................. орати,
Гей, гей, за волы волати!
Теперь робити мушу,
Персты, своимъ макоствомъ (?) душу.

46.*) Р. И. ч. 41

[Г]ди1) Бо[гъ] Адама изътворилъ рукома2)
На обрасъ славы его:
И далъ му жену, на имня Еву3)
Изъ боку ребра лѣваго.

Обѣцялъ ему раїски роскошѣ 
Якъ изъ женою жити;4)
Толъко едного, древа райскаго 
Не казалъ ему укусити.5)

А еещасливы[й], а не зычливый 
Такъ Еву изъводптъ:
Возыи ябълыч[к]о, моя любочко!
Такъ Еву изъраждаетъ.

Ева не знала, от змея узяла,
Ябълычко изъкощовала:
Прозътеръше руки, вкусила щуки (?),
Адаму подала.

*) Р. X. Ч. 118 дає досить ріжнидь, тому наводжу сей варіант 
у цїлости у II части. ^ -
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Адамъ кушаетъ, нпчъ не въпознаетъ;
Ева изъпознала,
Барзъ гола стала,
Сама ся застыдала.

Дуже ся стыдали, творца чекали,
Жалосно плакали:
Бо[гъ о]тецъ приходитъ, до ніхъ говоритъ:
Щосте уробили?

Адамъ рыдае, слезы вливає,
На Еву изъкладае;
Мовитъ Богъ до Евы, до перьвой жены:
Що есь уробила?

Ева рыдаетъ, слезы воливаетъ,
На змею изъкладаетъ;
Мовитъ Богъ змею:
Серцѳмъ ти мовлю, крестомъ тя проклинаю ;
Годуй ся на чревѣ!
Ахъници (?) Евѣ . . . .  иди гетъ изъ раю.

Паралелі: I. Франко, Карпатор. література, сг. 145, Ч. 41 (через 
помилку подано там ч. 38). — Р. X. Ч. 118. — Записки, т. XVII, ст. 
77—78.

4 7 . * )  Р. И. 4L 14.

Михаиле! Кто яко Богъ? Велми возопѣіъ ес,
Гды с нѳбесе Луцѣпера под ноги струтилъ есть1).
Восхотѣлъ бо онъ2) проклятый равенъ быти Богу,

4 Той падаетъ съ димоном юж тебѣ подъ ноги3).

Свою гордост по неволи мусѣлъ нахилити,
Гды казанно му4) от престола до аду вступити.
Идеже бо имя твое славимо биваетъ5),

8 Сатанаилъ съ димономъ оттуду утѣкаетъ6).

*) Варіант Р. IV. Ч. 10 — коротший від друкованого тепер. 
В. 14 звучить у ньому так: А Фараону сотворивий горе. — Останні 
його два стихи — по нашім 16 — такі:

Ты Еноха принесъ еси южъ давно до раю,
Тѣм же и ми чудесъ твихъ славу отсылаймо (sic!).

Р. III. Ч. 4 мае такі зміни: 1) до аду струтилъ есъ; 2) той;
3).тѣ падає со демоны юж тебѣ под ногу; 4) му — нема; 5) хвалимо 
бывае; 6) сатанани со демоны оттуду втѣкае.
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Не стерпитъ онъ, Михаиле, свѣтлости твоея,
Утѣкает, забываетъ свѣтлости1) своея.
С[л]авен еси, Михаиле, по всѣхъ странахъ земных,

12 Во десарех и королехъ и славных гетманехъ.

Ты Моисея з божей волѣ превелъ ест чрез море;
Фараона звелъ в глубину огорнулъ ест море.
Ты пророку Гедеону на гумнѣ яви ся,

16 Тѣмже и онъ надь Маді'амы модно укрѣпи ся.

Варлааму, гди ослица ити не хотяше,
Пред тобою видяща тя из мечемъ стояща.
Даниила межи лвы, ты о немъ не забылъ,

20 Аввакумомъ, Михаиле, плѣнником поставилъ.

Архистарецъ молитвами тебе призываетъ,
Камен1 2) жезлом погруженный воды побераетъ.
Архангела молитвами тебе призываемъ,

24 Помощникъ ту на земли, ходотая в небѣ.

Михаиле, сохранилъ ес и твой храмъ от воды:
Храни нас,'Михаиле, от всякой пригоды.
Да воспою и с тобою Бога всесилнаго,

28 В тройци святой единаго, всегда славимаго.

Порівнай: Почаївський Богогласник (1790), ч. 157; Львівський 
(188G), ч. 164, ст. 345 -3 4 7 . — Р. III. Ч. 4. -  Р. IV. Ч. 10.

4 8 . Р. III. ч. 2 1

Істочниче благодати,
О Іліе в небо взяты!

Іліе сла[в]не, Іліе великый пророче,
Пред пришествием вторый Предтече,
Іліе славне, Іліе великый пророче.3)

1) гордости; 2) Вірші 13—20 тут відмінні:
Мойсея з божею ласкою превел єс през море, 
Фараона утопивый горе, горе, горе.
Еноха принеся єси юж давно до раю,
Тѣм же аз чудес твоих славу возсылаю.
В Ѳріхонѣ Ісус Навін ґдьі пре[д] тобою сталъ, 
Іисусъ Навинъ ґдьі обачпл, пре[д| тобою упалъ. 
Даніила межи лвома ты пе забыл ec,
Аввакумомъ пророком піщу ему послалъ єсь.

3) Сей приспів повторяетъ ся по кождих двох стихах.
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Ты пред Богом всегда стоит, 
А о мирѣ Бога молит.

Ты в небѣ престоиши,
Со ангелы ликуеши.

Ты вдовицу уіѣшивій,
3 мертвыхъ сына воскресівій.

Ты всѣх вѣрных утѣшивый,
А не вѣрных потлумивый.

Паралелі: Записки, т. XV, ст. 42—43.

4 9 . Р. III. Ч. 19.

Святый великій пророче,
Іоане предтече !
До тебе днес вси волаєм, 
Рождество ти выхваляем, 

Іоане.

Пророка нѣст болшаго,
В царствѣ Бога небеснаго. 
Прійди нынѣ посродѣ нас,
А моли ся Богу о нас,

Іоане.

Рач то для нас учинити, 
Христа Бога упросити,
Абы смо сей вѣк прожіли,
Без всякой злой хвилѣ,

Іоане.

А мы будем ден твой святіти, 
За все чесно празновати.
Днес рождей ся, Іоане,
Имя твой в небѣ славно, 

Іоане.

Абы рачил заховати
Богъ нас грѣшных не карати,
Наш всесвятый сотворітел,
Всѣм вѣрный откупітел,

Іоане.

Видит, пророче, нас паданных, 
Ласки божой жаждущих;
Ратуй нас ратуй волаючих,
До тебе пѣсн спѣваючих,

Іоане.

А по житіи сем мѣзѳрном 
3 инай нам в царствѣ небесном, 
С тобою ся веселити,
И з ангелы в небѣ бѣти,

Іоане.

Со всѣм пророческим ликом, 
Архангелским оршаком,
С пречистою дѣвою,
Пречистою Марією,

Іоане.

50 . Р. НІ. ч. 26.

Памят твоя праведная ест со похвалами,
Нѣст болшаго развѣ тебе в рожденых женами.

Тебѣ бо ест прилично правду глаголати:
Покайте ся грѣхов своих, на суд страшный стати.
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Ты бо еще во чревѣ матернем позна ся,
Когда Исус во пречистой Дѣвѣ возыслал ся.

у
По рождествѣ от сосцею в пустыню вселил ся,
С пустынѣ на рѣку Іордан снѣшил ся.

Нынѣ рекл еси Іроду: Не достоить тебѣ 
Брати жену Філипа, сіе внемли себѣ!

Ірод сіе слышавше, усумнѣ ся зѣло,
Казал яти тя пророка, вдадѳ в темницу.

Дѣвица же пришедше, велми царю рече:
Даж ми, отче мой милости, что от тя прошу.

Матка бывши лукава, дѣвицу научя:
Проси главу пророка! усѣкпути вѣща.

Ірод же кленет ся : Дам ти до полъ царства!
Она паки вѣіцаше, даж ми что хощу.

Дѣвица тогда глаголетъ: Дай ми прѳцтечеву,
Іоана крестителя, главу его хощу.

Ірод сіе слышавъ, зѣло ся усумнѣв,
Єднакож пророка стяти повелѣв.

Спекулатор оття главу, даде плясавици,
Претвори ся во кров все в гостиници.

Апостолы Іоана днес благочесно погребоша,
Ірода й плясавицу демоны сокрушиша.

Іоанова глава аки слонце свѣтит ся,
Ірод и плясавица в геенѣ мучит ся.

Іоаие претѳрпѣл ес смертъ правды ради,
Сохраняй и нас, Іоане, от злой пригоды.

5 1 .* )  Р. II. Ч. 9.

Органы играйте, Петра величайте,
Апостолу Павлу радосно заграйте.
Нероне нѳзбожный, Фараоне проклятый,1)

4 Казал ес2) мордовати, якъ Пилат понтїйскїй.

*) В Р. X. Ч. 60 е такі відміни: 1) Ироде безбожни, а цесару 
римскій; 2) ес — нема.

Записки Наук. Тов. ін. Шевченка т. XLVI. 9
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Апостола Петра казал мордовати,
Апостолу Павлу казал главу стяти.
Нероне1) безбожный, Фараоне2) проклятый,

8  Будеш ты на вѣки у пеклѣ горѣти.

Апостоле [Петре], процвѣтай3) на вѣки,
Во горнем Сіонѣ изъ ангелскими лики;
Апостоле Петре, отвори рай клюнем,

1 2  Апостоле Павле, прожен враги мечем.

Даруй помощъ и намъ всѣм вѣрный,
А по многихъ лѣтехъ жити съ Христомъ на вѣки. 
Во горнем Сіонѣ до небеснаго царства,

16 Сподобите и насъ вѣчнаго кролевства.

Паралелі*: Р. X. Ч. 70.

5 2 . Р. III. Ч. 20.

Высокыи органы, вси вас выхваляем,
Радуйте ся, Петре и Павле, волаемъ,

Похвало вселенѣй4).

Вы при царѣ Неронѣ на земли терпѣли,
За вѣру святую живота позбыли.

Тя, Петре, каменем Христос называетъ,
Гды тя царь Неронъ на крест прибивает.

Тебѣ ся на пути Христос изявилъ,
Здѳ очи душѳвнѣ, Павле, просвѣтил.

Тя, Петре, в корабли Христос обрѣтает,
Паству овец своих тебѣ поручает.

От рыбарей ловца, тя Петре пріймает,
Ловитву душевну тебѣ подает.

Тя, Павле, ритора церков называет,
Іды тя Рим вѣнечника маетъ,

Тебѣ, Петре, ключа Христосъ поручаетъ,
Сла[в]ным тя ловцам, Петре, устрояет.

Ты, Петре, три краты Христа ся запрѣтил,
Гды страсти терпѣл, там сроґо ес зглядѣл.

1 ) Ироде; 2) тироне; 3) процвѣтаешъ; стихів 1.1—14 нема.
4) Сей приспів повторяетъ ся по кождих двох стихах.
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Котрий з Богом Отцем в небѣ кролюет, 
Збавленіє миру всему дарует.

А мы вси будем тебе вѣрный славити, 
Тройце святая согласно пѣти.

Слава тебѣ, Отче, котрый все створил ec, 
Землю на водах модно утвердил ес.

Слава тебѣ, сыне, от отца врожденый.
И тобою вес міръ откупленый.

Слава тебѣ, Душе, котрый походиш 
3  ясности отцевской, вся просвѣщаеш.

53. Р. ІИ. Ч. 6.

Горы, холмы, дубравы, л'істіе, цвѣты,
Псалмоґрафьі от сердца, вси будем пѣти.

Радуй ся, Школае, радуй ся святітелю,
Іерархо мїрлікєскїй, Барскій чудотворче.1)

Пастыр стада овец своих всѣх нас боронит,
А в припадках вшеляких всѣм нам помощник.

Святителем поборниче и отцем славо,
Істочничѳ чудесем, вѣрный похвало.

Апостолом прехвалне утвержденіе,
Іерархов Никол удобреніе.

Юношу от руки избавилъ еси,
Родителем во радост даровал еси.

Спаслъ еси воеводы от убіенія,
Запрѣтил еси царю, абы волныя.

Аще дѣвы оныя, отецъ ихъ дати,
Ні'щеты ради на брак скверный отдати.

Но ты, Отче, воскорѣ предварилъ еси,
Злата доволпо отцу их подал еси.

Ты же Арія лжуща посрамилъ еси,
Безбожнія ереси погасилъ еси.

Даж нам руку помощи, о святітелю,
Як дал ес во мори потопляему.

I) Сей приспів повторяетъ ся по кождпх двох стихах.
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Хто ся буде утѣкати под твою оборону,
Той одержит в небѣ вѣчну корону.

Хвалим тя, Ніколає, вѣрніи согласно,
Сподоби насъ дочекати Христово Рождество.

54.*) Р VI. Ч. 11.

1 Истинная весна, Георгие, наста,
Обновляетъ во свѣтѣ народъ познаніе Христа.

2  Украшаетъ церьковъ, Христову невѣсту,
Мученїче Георгїе, прославляемъ Христа.

3 Избавляетъ от бѣдъ правовѣрныхъ християнъ, 
бгоже и не возлюби царь Диоклитіанъ.

4 Копію снуша ся, святый быста невреждѳнъ,
На колесѣ привязанный ниско земли пущенъ.

5 Совѣтъ благодати на земли яви ся;
Правовѣрнымъ християномъ всюду прослави ся.

G Тако, Георгїе, земное богаство,
Раздавовалъ всегда нищимъ, пріялъ еси царство.

7 Нозѣ его обуша в желѣзны сапогы,
До которыхъ набиваша и гвоздія многы.

8  Свѣтло днесь сіяетъ, Георгїе, слава,
Которому осѣченна священна глава.

9 Ідольское его суетіе чтимо,
Георгія всесватаго памнять прославимо.

1 0  И мы восхваляймо Георгія славно,
Дабы за насъ Христа вмолялъ на небесѣхъ явно.

[Далі буде].

*) В Р. III. Ч. 18 приходить отся коротенька вірша сьв. Юріеви: 
Правды весна свѣту наста, Господня днес страдалца; 
Благочестна познаніем, Христа жизнодавца.
Ты за нас Георгїе, Бога ублагаєш,
А врага проклятаго ораз избиваеш.
Восхогѣл бо он проклятый царицу пожерти,
А тебѣ Богъ благоволи главу ему стерти.
Упроси нам, Георгїе, в небѣ царствовати,
А мы будем имя твоє всегда прославляти.
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Подав Володимир Гнатюк.

[Далї].

55. Р. НІ. Ч. 15.
Благодатныя органы, гуслѣ духа святаго,
Васілія великаго, кесаріи Кападокійскія.

Григорія Богослова і ритором сладка,
Достойно можем воспѣти, Грѣгорія восхвалити.

Іоана Златоуста, Константіна цариградска,
Орган духа святаго, Іоана Златоустаго.

Василіе чюдотворче, сіротам и вдовам еси отче,
Сохрани нас от напасти, не дай нам в грѣх впасти.

Грігоріе Богослове, іерарховъ началниче,
От стада Христова отгнал єс Арія волка далече.

Іоане Златоусте, храни стадо своє,
Нынѣ и присно и во вѣки от волков губящіх.

56. р. I. ч. 2 .
Излияй ся благодать от устъ твоихъ отче,
Ти былъ еси пастырь добрый, Васїлиє святче.
У чай словесная овца, вѣровати въ Бога отца 
В тройци единой.

Когда демонъ Евлавїю за жену записалъ,
Тогда святый Васілие пречъ демоны отгналъ.
Плачетъ, болитъ Кесарїє, вѳлми молитъ Васілие,
Абы бѣсы отгналъ.

Святителю Василие, отче щѳдротливый!
Молю ти ся, пастырю, буть мнѣ милостивый.
Записал ся мой мужъ врагу1), Луцѣперу некелному,
Своею кровию.

Замкнулъ святый Василіе Евлавїю въ дому,
А самъ пошолъ молити ся ко самому Богу.
Помилуй мя, Боже Отче, всего свѣта и мой творче, 
Избавителю мой.

1) Нам. вдругу, як в оригіналі'.
Заппскп Наук. Тов. ім. Шевченка т. XLVII, 10
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Кай ся грѣховъ, человѣче, покуты держи ся, 
Створителеви своему съ слезами моли ся;
Бы тя врази не вловили, во адъ, сѣ[р]ку не вкинули,
Где будетъ горѣти.

Рече демонъ Васїлию: Не чини намъ пакости,
Бо онъ ся намъ записалъ за тѣлесныя сладости.
Теразъ от насъ отбираетъ, въ руки наши намъ не даетъ 
Слугу нашего.

И глаголетъ Василіе: О .чловече, муже!
Евлавие! Бой ся Бога, согрѣшилъ есъ дуже.
Бога Отца отступилъ есъ, Духа свята похулилъ есъ, 
Сына божия!

Славословіе спѣваютъ, демоны прѳчь утѣкаютъ 
И записы вертаютъ; облакомъ с церкве утѣкаютъ 
Велми барзо Евлавію проклинаютъ 
Слугу своего.

Паралелі: Жите і Слово, III, ст. 307— 312. В. Гнатюк, Лірники, 
ст. 33—34. — Р. II. Ч. 25. — Р. УІ. Ч. 8. — Р. ПІ. Ч. 10. — Відмін 
не йодаю тому, що є друковані варіянти та що ще один прийде низше, 
у другім розділі.

57. Р И. Ч. 27.
Человѣкъ един богачъ былъ, 
Роскошно жилъ такъ и пилъ,
В драгйхъ шатахъ всегда ходилъ. 
Але предъ его враты 
Лежалъ Лазарь убогій,
Нагій, худый, вредовый.
Ишолъ богачъ мимо его,
Лазаръ на него заволалъ,
Жебы му дашто пре Бога далъ. 
Не былъ богачъ такъ добрый,

Бы ся змыловалъ над нимъ, 
Не далъ му стола одробин. 
Але псы пригодили,
Кости ему носили 
Вреды его лизали.
О богачу, брате мой,
Прошу тя, мало постой,
Дай ми воды и хлеба, 
Заплатитъ Богъ з неба 
Где ти буде треба.

Охъ ми тяшкый жаль, не малый, 
Многи скорби мня объяли:
Отца матеръ оставилемь 
И самъ от ніхъ заблудивъ емъ. 1

р . и . ч . зз.

Усѣхъ живыхъ я оставилъ,
А днесь слышу, ошъ помел[л]и! 
Отецъ, мати престави ся,
Во мнѣ серце расъдвои ся.

58.

1) „ІІомелли“ говорять декуди на Угор. Руси намість померли, по
дібно як н н и  намість д н и  і ин. Тут переписувач пропустив друге л ,  
звідки повстало ппомели“.
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Ци не плохый розумъ сталъ ся, 
Же в чужину бмъ загналъ ся? 
Хоть помел[л]и, не видаю,
В чужемъ краю пребываю.

Плачте очи, слезы лѣ'іте,
Отца, матеръ юж не възрите!
У чужинѣ мушу жити,
Изъ блескими ся не видѣти.

У чужинѣ пребывати,
Такъ чужину треба знати; 
Ани честе, ни похвали,
Токмо досыть изъневагы

У чужинѣ пребывати —
Не дай, Христе, [й] умирати. 
Слезы моя, Христе, приїми, 
Житие чисте даруй ми.

Паралелі: І. Франко, Карпатор. літ. ст. 143 — 144.

59. Р. П. Ч. 39.
Пасътырю душевныі, ты попе избраны!,
Лютъ грѣшны!* очищати от Бога есь данъныі.
Якъ же другыхъ очищаешъ,
Кеть самъ сквернымъ изостаешъ,
Жиючи блудно.

А ты якъ самъ во тмѣ ходитъ,
И всѣхъ со собою водишъ.
Во ровъ пекельныхъ.

Идутъ лѣта, попе, приходитъ кончина,
Абы тя не застала лютая година.
Глубоко спишъ, пробуди ся,
Заблудивъ есь, наверъни ся,
О попе пока[й] ся.

Охъ пока[й] ся, попе, бо тя чортъ возметъ,
Коли не зостаешъ, тогды тя порветъ.
Такъ ся тучишъ, . . . объсѣдуешъ,
Же чрево тѣгати не бируешъ,
Попе, вже пока[й] ся.

Тѣсенъ путь до раю, врата гускиі,
Людемъ показуешъ посты твердия,
А самъ (г)ѣшъ — шіешъ стравы дорогыйі.
Глубоко спишъ, пробуди ся,
Заблудивъ есь, наверні ся,
О попе пока[й] ся.

Паралелі: I. Франко, Карпатор. література, ст. 144— 145, Ч. 39.
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60.*) Р. II. Ч. 36.
Возърыдайтѳ всѣ и возъплачите:
Жалость велику нынѣ изъпознайте.
Жродло слезъ моихъ в ні'хъ ся вливаетъ,
Отъ жалю серца южъ умлѣваетъ.

Смутная бо труба южъ затрубѣла,
Нещасна смерте, щось уробила?
Наша1) путь горя, где твоя зоря,
Котра свѣтила, тай насъ тѣшила.

О Мукачъ, Мукачъ осирощеный,
Такъ тешикъ еръдѳлъ2) баръзо смущеный.
Весь народъ люски южъ ламентуетъ,
Уграхъ, Волохахъ велми жалуетъ.

Смутная бо труба южъ затрубѣла,
Штроґая смерте мѣтлу трутила 
И патерицу изъ руки выняла 
Н аръхиере[й]ску плачу подала8).
Южъ почиваетъ [в] темной ясъкиш,
Угасла наша потѣха нынѣ.

61. Р. I. ч. 7.

Плачи душе, рыдай — горе,
Памята(й)вши4) пѳкелное море,
Како имаши избыти когда Богъ прійдетъ5) судити.

Ангелы въ трубы гды затрублятъ6),
Мертвыхъ от гробовъ возбудятъ;
Рѣки огненныя потекутъ,
Всю тварь со собою7) повлекутъ.

*) Отся пісня написана на смерть якогось епископа Мукачівського, 
як то видно зі слів: О Мукач, Мукач осирочений! — якого саме, трудно 
вгадати; 1) В ориґ. наше; 2) прошу, Семигород (з мадяр.); 3) В ориґ. 
подала.

Р. Ш. Ч. 28 .: 4) спамятай си ; 5) прийде; 6) пред тым ангелы 
в трубы затрубят; 7) грѣшпых с собов; по другій строфцї іде тут 
отся нова:

Судія справедливий 
Сядет на престолѣ:
Грѣшных во муку отженетъ,

> Праведных у.радост доведетъ.
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Измѣнят ся1) лица прекрасна,
Наполнят ся страха ужасная2).
Тогда не можно3) познати,
Где царь, где князь, где владыка, где нищъ, где богатый.

Ндучи грѣшный4) волаютъ,
Отца и матерь проклинаютъ:
Проклятъ той день и година,
В нюже мати мя зродила5).

Мы ся грѣховъ охранѣмо6)
Ісусъ Христа возлюбимо7).
Пой намъ рачитъ8) даровати
Съ9) ангелы, архангелы въ небѣ царствоватп.

Паралелі: Богогласникъ, ч. 45. — I. Франко, Карпатор. літера
тура, ст. 138, ч. 7. — Р. Ш. Ч. 28.

62. Р. I. Ч. 8.
1 Горѣ, горѣ душе моя,

Ко творцу своему:
Бѣжи, бѣжи10) съ еленемъ 
Къ11) источнику живому;
К нему тамо припади12)
И его ся наслади13).
Который14) завше памятаетъ15),
Кто ко нему прибѣгаетъ.

2 Одинъ, единъ той источникъ 
Неизчерпаемый,
Всегда желаемый17);
Вѣрнымъ, вѣрнымъ16) токмо людемъ 
А гды з него черпаемъ,18)
В ничто себе вмѣняемъ19),
Мыслимъ себе20) червми быти 
И в21) прях ся претворити.

3 День онъ страшный грядетъ,
Гды22) судія пріидетъ23)

1) змѣнят ся; 2) вжасна; 3) не мож буде; 4) грѣшнѣ; 5) мя 
мати родила; б) охраняймо; 7) послушаймо; 8) бы нам рачил; 9) со.

Р. X. Ч. 28: 10) бѣжитъ; 11) ко; 12) прѣпадѣмъ; 13) изъ него 
ся насладимъ; 14) котрый; 15) напаяетъ; 16) добрымъ, вѣрнымъ; 17) 
отвореный; 18) вкушаетъ; 19) за ничъ себѣ тримаютъ; 20) мыслятъ 
себѣ; 21) во; 22) гди самъ; 23) судити станетъ.
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Грѣшныхъ разлучити1) 
ї ї  егенѣ2) предавати3), 
Абы там ся4) мучили, 
Червь пекелный кормили, 
Во источникъ презирали 
ї ї  о творцѣ незабывали5).

4 Єдну душу маешъ 
їїрочто єи утрачаешъ? 
Якъ естъ она драга 
Якъ свѣцка слава 
На тварь божу створена, 
Кровію естъ откуплена,
А от тебе доброволне 
Діяволу естъ преданна6).

1) людей отлучити; 2) геенѣ; 3) продати; 4) додане: на вѣки;
5) три останні стихи звучать так:

Же о творцу забыли
' И животъ свой на семъ свѣтѣ

Иолѣпшати не хотѣли.
G) ся строфка звучить інакше:

О мизерни человѣче,
Єдину душу маешъ,
Про что же єй в день и в ночи 
ї ї  завше встрачаешъ?
Охъ якъ она є предрага,
Драша нѣшъ свѣцка слава,
На образъ божый е створена,
Про злостъ твою затрачена.

Дальших отрофок у сім рукописї нема, а останна звучить так:
О Боже мой, створптелю мой,
Рачъ же ми то дати,
Жебы емъ моголъ за грѣхи мои 
Въ день и в ночи плакати;
Тебѣ завше служити 
ї ї  тебѣ ся молити,
А по смерти ис тобою 
Бо царстви ся радовати.

Р. II. Ч. 2 — ідентичний з надрукованою віршою; за те Р. II.
Ч. 60 — се тільки незначний відривок.

Р. III. Ч. 27: 6) два останні стихи сеї строфки відмінні:
Ты сам єи доброволне 
У пекло завдаешъ.

Строфок 5 —6, 7 —9 нема. Кінцева строфка (в сім рукописї 7)
така:



УГРОРУСЬКІ ДУХОВНІ ВІРШІ 75

5 Онъ Луцѣперь з діяволы 
Всегда в пеклѣ пребываетъ, 
Всетечниковъ, клеветниковъ 
К себѣ прізываетъ.
В рукахъ погаръ тримаетъ 
И всѣхъ грѣшныхъ чекаетъ,
Бо ихъ хощетъ напоити,
Вѣчнымъ огнемъ розпалити.

6 Небо, небо утрачаешъ,
Гды сваволно жиешъ;
В смордѣ грѣхов тяжкихъ 
В день и в нощи пребываетъ 
А до неба горнего,
Ничтоже тамъ сквернаго 
Можетъ внійти и пребыти,
Развѣ неповиннаго.

7 Плачи, плачи, человѣчѳ,
Покѣ часу маешъ;
Престань, престань уже грѣшити 
И царство достанетъ.
Вдай ся до покаянія,
Звитяжишъ свѣтъ діявола,
А найпаче тѣло твое,
Бо оно єсть найзрадливоє.

8 Алчи, жажди, человѣче,
Христа ради во свѣтѣ жіючп;
На источникъ благодати 
Всегда взираючи;
А гды с него черпаемъ,
В ничто себе вмѣняемъ;
Да испуститъ ласку свою, 
Охолодитъ душу мою.

Нинѣ же вси христіане 
Істочника пійте,
Плачем, жалем и слезами 
Бога умоляйте.
Он бо ест отецъ ласкавый,
Пріме ватѣ молитвы 
И дастъ царство пребы[ва]ющее 
Во вѣки вѣковъ.

Зрештою не мае сей варіант важнїйших відмін.
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9 Земля, земля затвердѣла.
Плода не даваетъ;
Сердце, сердце камяноє 
ї ї  Богъ его не пріймаетъ.
Твои очи отвори,
Слезамъ токи испусти,
Жебы землю оросили,
Твое сердце умякшили.

10 Ісусъ Христосъ Спаситель нашъ 
Всегда ожидаетъ;
Кающаго, плачущаго ся 
До себе пріймаетъ.
Токмо вы ся покайте 
И до него волайте:
Твоихъ ради святыхъ страстей,
Свободи насъ от напастей.

Паралелі: Р. II. Ч. 2 і GÖ. —  Р. III. Ч. 27. — Р. X. Ч. 28.

63. Р. Ш Ч. 29

Горе человѣку, тѣлу служащему :
Бога оставляет, тѣло утучаетъ,
На вѣчную муку.

Єда бы зналъ, што ся в пеклѣ дѣе!
Там ся страшно мучит тѣло грѣшное,
А ниґдбі не горитъ.

Аще ся не покаешъ й тѣло не стягнеш,
Дознаш во день судный, же ёс быв безуцный 
її  пекло достанешъ.

Спасител волаетъ, до сердца толкает:
Покай ся грѣшный, человѣче мѣзерный,
Буде[ш] спасеный.

ЇЇ8 боку своего кровъ выпущаетъ:
Терпитъ невиный и раны пріимает 
За наше спасеніе.

Матка милостива просит за нас сына,
Абы намъ и его умилостивила,
Обы нас в царство приялъ.
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64. Р. Ш. Ч. 61.
Восплачите ся и возрыдайте,
Жалост вел[і]ю нынѣ познайте,

Котрая жалост днес наступила,
Ґди страшна смерть меч поострила.

Меч(е) поострила и з нимъ утяла.
Чадо нам міле от нас зудняла.

Страшная труба днес затрубѣла,
Ґди страшна смерть меч поострила.

Ци уж пожала, ди покосила,
Чадо нам міле от нас изтяла.

Зостанте здравѣ, родичѣ мои,
Бо уж я иду до вѣчного покою.

Зостанте здравѣ, Богу вас вручаю,
В теперѣшномъ чясѣ от васъ отхождаю.

65
Ідутъ лѣта з сего свѣта,
Приближат ся конецъ лѣта.
Где ся маю я подѣти,
Где прійде часъ моей смерти ?

Восплачут ся вси грѣшницы,
Всего свѣта вси злосницы 
Як то тогда загатуетъ,
Душу мою поратуетъ.

Не будетъ тамъ поратунку,
Токмо плачу и фрасуяку.
Нази станутъ вси человѣци, 
Незакрытѣ таемницѣ.

Не встыдят ся грѣховъ своихъ, 
Наполнят ся глудомъ многимъ.
Не познати, где царь и воинъ 
В равно станутъ яко единъ.

День приходитъ, грѣх ся родитъ,
До покути не приводитъ 
Пойду, впаду предъ ногами,
Богу Отцу со слезами.

Записки Наук. Тов. ім. Шевченка т. XLVH.

Р. IY. Ч. 7.
А змилуй ся на до мною, 
Согрѣшихъ, отче, предъ тобою! 
Помилуй мня, Боже Отче,
Сего свѣта ты мой творче."

3 любовію прибѣгаю,
Со слезами тя волаю :
Помилуй мя, азъ есмъ твое 
Овча нынѣ заблудшее.

Ісусе мой и творче мой,
Призри на мя, аз есмъ рабъ твои ! 
И намъ (?) стати высокого 
3 неба кругу широкого.

День тамъ страшный грѣшнымъ 
[людѳмь,

Где на судѣ всѣ тамъ станемъ 
А забудемъ свѣта сего,
Где отиде душа с тѣла мого.

Тогда дрижитъ тѣло мое 
Душа тратитъ добро свое ;
До молодости вѣку моемъ, 
Наполненный емъ многимъ гноемъ.

11
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Тебѣ, врачу, прибѣгаю, 
Спасеніе азъ волаю:
Испаси мя раба своего 
И во грѣсѣхъ зачатого.

66. Р. II. Ч. 52,
О широкий свѣте, нѣкъде в тобѣ жити,
Прото я тя хощу нынѣ оставити;
Бо ты мене сегда горко мя смущаетъ 
И во горъкы[й] путь ми ноги направъляешъ.

Дорогое житие МИНИІИЪ,
Паки во горъкую тму насъ (сеи) провади[шъ], 
Младенъду земъномъ показуешъ сласти,
Во горъкую тму ведешъ до пропасъти.

Помолѣтъ ся о мнѣ, братия моя,
Обы мнѣ была добрая дорога,
Бо туй1) трудно жити,
Дияволъ, свѣтъ и тѣло кажетъ [в]се грѣшити.

Щасъливи будете всѣ соротницѣ,
Мои друзи, приятелѣ и (в]сѣ любимии;
Аще хощете знати, где от васъ отходжу,
Увидите мою черъную одежду.

Днесъ бо з вами ся уже расълучаю,
Днесъ бо я васъ усѣхъ засмущаю.
Здравуйте, здравуйте всегда во Господѣ,
Да васъ Богъ сохранитъ в семъ суетномъ свѣтѣ, 
И паки здравуйте сегда во Госъподѣ,
Б[о]лше расъ не буду во вашей краинѣ.

67. Р. У. Ч. 1.
Вже прѣшов часъ, лишаю васъ, 
Приятелѣ мойѣ;
Я вѣдходжу днесь в дорогу, 
Бывайте здоровѣ.

Я видходжу днесь в дорогу,
В далеку сторону,
Маю стати пред судѣевъ 
Всевишняго трону.

Смутна мнѣ ест та дорога, 
В котру я строю ся,
Бо на вѣки вже з дороги 
Сеѣ не верну ся.

Бывайтеж ми здоровенкѣ, 
Приятелѣ мойѣ!
Вчорамъ з вами бесѣдовавъ, 
Диес-емъ на ослонѣ.

1) Сей вираз повторений два рази.
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Давсь лежу на ослонѣ 
Мертвий перед вами;
Вже ся болше не увиджу, 
Приятелѣ, з вами.

Вже ся з вами н[е] зобачу, 
Н[е] буду говорити;
Днесь вѣтходжу из межи васъ 
В сиру землю гнити.

Днесь вѣтходжу из межи васъ 
В сиру землю гнити,
Тамъ ся будутъ моимъ тѣломъ 
Хробаки живити.

Вже не виджу, приятели, 
Свѣтовой утѣхи;
Тилко стали н[е]ред очи 
Моѣ тяжки грѣхи.

Я на свитѣ не нажив ся,
Лиш гриху набрал ся,
А днесь мене смерть постигла, 
Щемъ не сподѣвав ся.

Проіцайтеж ми, приятелѣ, 
Можем образив васъ,
Можемъ колись непослушной 
Й невдячен быв для васъ.

Може колись в своим житю 
Комусь зробив злое,
Давсь вас прошу, п[р]иятели, 
Огпустѣт ми тоє.

Проіцайтеж ми, приятелѣ,
Не судѣт ня сами,
Бо як мене днесь видите,
Так ся стане з вами.

Я за житя также не дзбавъ, 
Що треба вмирати,
А всем мысливъ, що маю часъ 
Грѣхи спокутати.

І та[к] ми йшли дни за днями, 
Рок завше за роком,
А днесь маю о тімъ знати1)
Отвіт п[е]ред Богомъ.

А днесь маю запитаня,
Щомъ приробив тутка;
Аж днесь виджу, що за грѣхи 
Жде грѣшника мука/

Яж бемъ, братя, днесь ваяв ся2), 
Покуту дѣлав бимъ,
Бога молив, грѣх не робивъ,
О смерти думав бем.

Но днесь, братя, вже за пѣзно 
Покуту чинити,
Бо вже вѣдти н[е] пускаютъ 
Житя попра[в]ити.

Тилко, братя, щи днесь маю, 
Усеѣ надій,
Жемъ до церкве за все ходивъ 
[В] свята и недѣлѣ.

Жемъ до церкве ходив пилно 
Слухати науки,
То думаю, же не пѣду 
На вичныя муки.

Хоть не мовлю, що [я] піду 
Ві[д] разу до неба,
Бо за грѣхи в чістилище 
Спокутати треба.

Алеж чистец ни ест пекло, . 
Тамъ пукута лекша;
Ходь тамъ муки ест до статка, 
Але много менша.

Але в пекло, хто дѣстав ся,
То вже вѣчно бѣдний;
Той н[е] буде вид вѣчнихъ [мукъ] 
Николи сво[бо]денъ3).

1) здати; 2) бояв ся; 3) зам. свобідний.
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За таким вже хотби хтось ту 
День и нон молив ся,
То той уже вид вѣчнихъ мукъ 
Не ocbo[6oJähtb ся.

Бывай здоров, милый свѣте, 
Днесь тя оставляю!
Васъ сусѣд и всих сродников 
В Богу поручаю.

Всихъ васъ Богу поручаю 
Братя и сусѣды;
І ти, жоно, будь здорова 
И вы любевнѣ1) дѣти.

Моѣ мили п[р]иятели, 
Здорови бывайте!
А в молѣтвѣ и за мене 
Не запоминайте.

А я буду молити ся 
До Бога за вами,
Щоби васъ всих Господь приявъ 
До вѣчноѣ славы.

68. Р. У. Ч 2.

Уже ся час приближав,
Душа тѣло отставляв;
Вже приспала2) година,
Душа тѣло отставляв3).

Душа тѣло оставляв3)
И Богу ся представила;
Тѣло зостало мертвое,
Котрое4) все робило злое.

Тепер тѣло у[м]ерає 
І з душив ся разлучав;
Уже силна кровъ застила,
Котра лишъ грѣху с[л]ужила.

Уже серце ледом стало,
Котре в [г]рѣху ся кохало;
Уже вси жили умеллї,
Котре5) грѣх н[а]д все любили.

Румняне личко ноблѣдло,
Свою красу гдесь подѣло;
Уже блѣде, нерумняне,
Як лист в осени зовяне.

Уже очи не дивят ся,
На цилий свѣтъ [г]нівают с я ; 
Вже ся ни хотят (ся) дивити,
На грѣх никого зводити.

Вже НИ будут ся дивити,
ІІидут злотом (?) в землю гпити; 
Тѣло пойде в землю гнити.
Душа буде вѣчне жити.

Душа тѣло оставив,
Так на тѣло нарѣкав,
Каже: 0 , грѣшное тѣло,
Менесь слухати не хотѣло6).

Не хотѣлос ня слухати.
Божій закон исполняти;
Теперь тобѣ едно гнити,
А я мушу в пеклѣ жити.

Ти вмертвило, а я жива,
Черес тебем нещаслива;
Через твои лести, блуди 
Вижу в пеклѣ нужди.

1) повинно бути: любі; 2) має бути: приспіла; 3) оставила;
4) котре; 5) котрі; 6) хтїло.
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Ти за житя гайновало 
И у грѣху ся валяло,
А я мушу бѣдовати 
И за тебе сиокутати.

Тай я грѣхи не робила, — 
Ти мой нуждѣ есь причина; 
Я за твоі гадки, дѣла,
Нераз муки претерпѣла.

Минѣ бы тяже в тобѣ,
Ніже тобѣ теп[е]р в [г]робѣ; 
Бо я в тобѣ бѣдовала,
Грѣхим вѣд тя відвертала.

Но ти было непослушне,
Так як скотина бездушна; 
Щось хотѣло, тось робило, 
Що лиш тобѣ било мило.

Но ти мене не слухало,
Бось на до ынов пановало; 
Тобі ни мож розказ[а]ти, 
Твойі блуди перервати.

Но що тобі было мило,
Тое мене все дражнило,
Бо ти завш[е] грѣх робило, 
Мепес [...] неспокоило.

Минѣ тое было шило,
Ко[б] болось ся все молило, 
Законъ божій наполняло,
А видъ грѣху видвертало.

Неразъ тобі то казанно,
Но ти тоє не слухало;
Бо як тобо1) то казано,
Ты ся тому спротивляло.

Ті на мене нп зважало, 
Лишесь в грѣху ся валяло; 
Самосъ собѣ догаждало,
На смерты ничсь не зважало.

Ті до збытку ѣло й пило 
І всякийись грѣх робило ;
Я не моглам в тобѣ жити, 
Мусѣлам ся отсавити2).

Тепер тѣло души каже:
Грих єсть спілно доло3) наше; 
Сели былась нич не винна,
То бись не была мученна.

Та же Бог ест справедливый,
Ни карає, кто невинний ;
А ты пусто нарѣкаеш,
Себе тепер вневиняєш.

Себе хвалиш п жалуєш 
І на мене нарѣкаеш;
Таже тобі лѣпше жити,
Ноже4) менѣ в [г]робѣ жити5). .

Ти можеш грих сиокутати 
Н до неба ся достати;
А я мушу в [г]робѣ гниіи, 
Собо[в] хробаки живити.

Мене буд[у]тъ черви гристи 
І точити моѣ кости;
Глина приляже на груди.
То за наші піенѣ буди.

О безумне грѣш[н]е тѣло,
Циж мене гр[ѣ]х, блуд, кортѣло? 
Гд[е]ж я с тобо[в] спивку мал[а]? 
Циж я в грѣхах розмишляла?

Щож ти минѣ приказуєш,
Кед ти мертве нич не чуєш !
Хоть бись у огни горіло,
Твоє єст [...] лекше дѣло,

Душ[е] моя грѣшна, бѣдна,
То ти ннесь менѣ вѣрна ?
Ти лиш сама ся жалуєш,
Що лиш ти бы6) тяшкей часъ ?

1) тобі; 2) мусїлам тя оставити; 3) діло; 4) нїже; 5) гнити
6) тобі.
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Циж я тягар не буду чути, 
Тольку глину на свой груди? 
Тольку глину и камѣня...
Душе ! ни маєш сумліня !

Безумним [м]я называет,
Мене ганені, понижаєш;
Колиж ти розумна,
Чомусь 8 дороги зблудила?

Кажеш, що лиш я єсм грѣшне,
За мене ся мучиш вѣчне;
Ану най теп[е]р грих зроблю, 
Коль вжем не в идно1) с тобою?

О безумний чѳловѣче,
Що ти думаш, гадаш?
Робиш тѣлу свому волю,
О душ[у] не зважаш.

Не зважаш на судъ божий,
На вѣчное пекло;
Доти грѣшиш, доки ти ся 
Во очохъ не змеркло.

Не зважаш, же смерть прейде, 
ІІослѣдна година,
Валяєш ся в тяшкихъ грѣхахъ, 
Як в [г]нои скотина.

Ти думаш, що так згниєш,
Як тота скотина 
И дух в тобѣ ни в[і]д Бога, 
Жиєш, як (в) битлина2).

Человѣче окаяний,
Где ся важиш скрити,
Як прейде Богъ в своей слави 
Всѣхъ людей судити?

А поки смо в єдно жили,
Обоє смо враз грѣшили;
Теперь мусимо терпѣти,
Тяжки муки износити.

Тепер, душе бѣдна, вбога,
Моли, проси пана Бога,
Щоби ся пан Бог (и)змиловал 
И до вѣчной славы приялъ.

Бо пан Бог ест добротливый 
I над нами милостивый.
Моли его со слезами,
Чей ся змилує над нами.

Р. V. ч. з.

Якъ Бог сниде мир судити 
И сядет на тровѣ 
ї ї  як тоби скаже стати 
На лѣвой сторонѣ?

Як судия справедливый 
Скаже слова сій і:
Идоте3) ви в оген вѣчний 
Грѣшни проклятиі!

Отями ся, человѣче,
Перестань грѣшити;
Моли Бога и нокай ся,
В небѣ можеш жити.

Моли Бога со слезами,
Зложи пред ним руки;
Не тручай ся з тѣлом, з душев, 
Сам у вѣчни муки.

А пан Бог ест милостивый,
Грѣхи отпускав,
Только хто ся щиро молитъ 
И гріхов ся кае.

69.

1) в едно =  разом; 2) бидлина; 3) идѣте.
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70.
О страхъ серце проникає,
См[е]рть малжинство разлучає;
Смерть марженство розлучав,
На молодисть не зважає.

На жаль и плач ни зважає,
Острим мечом убиває;
Нема жадной оборони,
Лише дзвонит усї дзвони.

О, жаль серце изтискає,
Смерть марженство разлучає;
Розлучає жену з мужомъ,
Своимъ остримъ оружием.

Аш ти, смерте, тось напасна!
Для молодихъ ] несчасна.
0  тось, люде, великей страхъ, 
Умирати в такихъ летахъ.

Волѣв бим ся (и) не родити,
Нѣж н[а] свѣтѣ толко жити.
Ни дожиєш трийцять лѣта,
Вже смерть жене [з] сего свѣта.

Лише дижде СЯ ДО СИЛИ,
Во1), треба йти до могили!
Кой на свѣтѣ лиш бы жити,
Ба, кой треба йти в землу гнити.

Ах несчасна година,
Гдеж ти, смерте, ся родила?
Гдеж ти, смерте, ся родила,
Чомусь так немилостива,

Же так люди убиваєш?
Мечом сѣчеш, убиваєш,
З сего свѣта изганяєш
1 кров люцку проливаєш.

Скажи, смерте, віткись зайшла 
И десь собѣ той меч найшла ?
И тко ти дав оружие 
Убивати, кто лиш жиє?

Р. V. Ч. 4.

Скажи, смерте, гдесь рождённа, 
На що ти сотворенна,
И колько ти жиєш лѣт?
Ци про тебе не бывъ свѣтъ?

Скажи, смерте, кто тя вродивъ, 
Таку страшну на свѣт сплодивъ? 
И хто тобѣ дає знати,
Кому треба умирати?

Ой я часу нн чекаю,
Кедь ві[д] Бога розказъ маю;
На жаль и плач не зважаю 
І милости я не маю.

Я на божий розказ мушу 
Взяти из человѣка душу ;
Панъ Бог знає, кому жити,
А кого треба вмертвити.

Хочеш знати, гдем рожденна? 
Се(д)ред раю сотворенна.
Хто ня вродив хочеш знати? 
Грѣх Адамив моя мати.

Питаєш ся, виткѣмъ зайшла 
І дем собѣ зброю найшла?
Мѣнѣ Бог давъ той меч в раю, 
Котрим сѣчу и рубаю.

Котримъ сѣчу человѣка,
Як здоровыхъ, т[а]къ калѣки;
Як здоровыхъ, так убогихъ,
Не шкодую и молодыхъ.

Молодыхъ [я] не шкодую,
Ай старыми не п[і]хую;2)
Не шкоду[ю] и младенцїв,
Ани дѣвчатъ, ани хлопцивъ.

Хто ся родивъ, мусит вмерти,
Не годен ми ся смерти;3) 
Сильный ми ся не зборонитъ,
Ани лжец ся не [обновитъ.

1) ба; 2) гордую; 3) оперти.
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Як убогий вмерти мусить,
Так богат ся не віткупить;
Пере до мнов ся не спряча1), 
Ани втече, ани віплаче.

Владыка ся не вімолитъ,
Цѣсарь ми ся ни вборонить; 
Славныхъ бордівь переможу 
І па груди руки зложу.

Всѣхъ васъ з сего свѣта зглажу 
ї ї  до гробу пр[и]проважу;
Роде грѣшній, тями собі;
Же каждий з васъ буде в [г|гробѣ.

Грѣхи своѣ спокутайте.
На мене ся сподѣвайте:
Ао як ничъ такъ день стою 
Перед вами из косою.

А вы о томъ ни збаєте,
Бес часу вмираєте;
Скоршю2) ваше житя,
Бо вы Богу не служите.

Тотож, братя, подумаймо,
Каждий с тим раздумаймо,
Же прийде час нашоп смерти 
I каждий з васъ мусит вмерти.

I я, братя, также мушу 
ї ї  я педамъ (?j Богу душу;
А Богъ знає, в яким вѣку, 
Трудно знати человѣку.

Томъ ни в стани уж гадати 
I часъ смерти пр[ѳ]дсказати,
Бо азъ есм грѣшни люде,
Не вѣмъ, що з грѣшником буде.

Бога тяшко образивемъ 
її  на муки заслужи[в]емъ;
Толко можу то сказати,
Же мусимо всѣ вмирати.

Смерти нашой ест причира 
Грѣхъ, пред Богомъ наша вина ; 
Грѣхом Бога образивемъ;
То бес часу умираемъ.

Тать нам житя скорчае,
Мам насъ некломъ покарає,
Где будет плач, скрезе[т] зубом 
ї ї  для грѣшникамъ погуба.

О, братя, отямѣт ся,
Всяких грѣхов стережѣт с я ;
На сѣм свѣтѣ спокутайте,
На смерть, пекло памнятайте.

Памнятайме на судъ божий,
Ци то старшей, ци молоджій; 
Всімъ намъ тое треба знати,
Же мусимо всі вмирати.

Памнятайме на судъ божий,
Ци то старший, ди молоджій; 
Всѣм нам тое треба знати,
Же ще мусим з мертвых встати.

Що ся стане в той часъ, люде, 
То вже в иншой пѣсни буде;
Нк можь наразъ всьо сказати,
В єдні пѣсни описати.

Толко ще вамъ, братя, кажу, 
Очістими душу нашу;
До сповѣди приступаймо,
Святыхъ тайни приѣмаймо.

Ростаньме ся, братя, з грѣхомъ, 
Пак дыхаемъ божмм духом ;
На часъ смерти памнятайме
....................................................3)

О, великий Боже отче,
И дилого свѣта творче!
Услиш[и] нас люди грѣшнихъ, 
Сохрани насъ ви[д] мук вѣчнихъ.

1) спряче; 2) скорочу; 3) одного стиха не стає.
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Молимо тя со слезами, 
Вмилосерди ся над нами;
Не скорчай [нам] наше житя, 
Со слезами молимо тя*.

71.
Бес часу я умыраю,
Братя моѣ мѣлѣ;
З тяжким смутком растаю ся 
З вами, приятели.

Ни часъ было мѣнѣ вмерти,
Но смерть ни зважала:
Мое житя [з] сего свѣта,
Вѣк изъкорча[ла].

Но я духомъ не вмираю,
Бо духъ вѣчне жие,
Только тѣло из кистками 
В могилѣ зогниє.

Зошлисте ся, братя й сестры 
И вы малѣ дѣти,
Мое тѣло послѣдней раз 
Ще днесь вѣдвѣ[дѣ]ти.

Отож, братя, придивѣт ся 
На мня умершаго,
Бо уж мня не ввидите 
Ві[д] дня завтрѣшного.

Вже ся, братя, перед цілимъ 
Свѣтомъ завтра зкрию ;
Муравою зеленою 
Все тѣло вкриютъ.

Покриют ся1) сировъ землив,
Пѣском, муравою,
Растаю ся з сусѣдами 
3 [с]воивъ родиною.

Растаю ся з дѣлым свѣтомъ,
3 полями, з горами;
Вже ся по нихъ ни п[о]ступлю 
Своими ногами.

1) мя; 2) тѣшили.

Р. V. Ч. 5.

Лишаю днесь свой маетокъ, 
Лишаю худобу,
Не возму нич найменшого 
3 [с]обою до гробу.

Лишаю тут всѣ р[о]скошѣ 
Свѣтовой утѣхи,
Лишъ не годен ем лишити 
На сем свѣтѣ грѣхи.

Тиѣ зо мнов зобрали ся 
Й перед очи стали;
Вшитко мня ся днесь лишило,
А вни не пропали.

Лишила мня крѣпка сила,
Очи мойѣ вмерли;
Через грѣхи врата ми ся 
До неба заперли.

О великій Боже отче,
Спасителю мира!
Не дай, что бі са мнов тѣшила 
Пекелная сила.

Не дай, что бы ся мнов тѣшила2) 
Пекелныя слуги;
Звяжи смутком Луцѣпира 
Й луциперски други.

Бо тко, Боже, без грѣха ест? 
Токмо ти на свѣтѣ!
И ктож може смило на твой 
Образ лиця зрѣти?

Навет церков свята каже,
Ирмоси ся пѣютъ,
Же ангели на твой образ 
Взирати не смѣют.

Записан Наук. Тов. ім. Ш евченка т. XLV1I, 12
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Не обем я мѣг взрѣти 
На тя, святый Боже. 
Измилуй ся на до мною, 
Бо ктож ми поможе ?

О, не суди мене, Боже 
По заслузѣ моей;
Спаси мене заблудшаго 
Вѣд вѣчной неволѣ.

Хоть я вижу* жем втратив 
Спасение свое,
Но помняни, что азъ есмъ 
Создание твое.

72. Р. У. Ч. 7
Ах, пора приходитъ, треба умирати 
И души1) о[т] тѣла горко отставати2) ;
День, година утѣкаетъ,
Страшный суд(т) ся приближав3).
Готуйме ся всѣ.

Небо крестъ покажетъ справедливый4), ясный,
Но5) то для грѣшниковъ станет ся ужасный.
Будутъ они6) закрывати,
Студа7), страха8) не знати,
Як приіде Христосъ.

Ангели вострублятъ на чотыри9) части,
Мертвыхъ возбудити по божиѣ10) власти:
Человѣцьт, вос[т]аните,
Своих дѣл ся о[п]равдіте 
Своему творцу11).

Рѣка огненна12) будетъ клекотати,
Землю осквернену буде13) очищати;
Поднесет ся до14) небеси,
Потомъ впадетъ во15) словеси (?),
Во пропасть земную.

Бѣдный человѣче, что будешъ чінити ?
Где ся от десницы16) скажут отлучити?

Р. VI. Ч. 3.: 1) душу; 2) разлучати; 3) приближаетъ; 4) спра
ведливымъ; 5) и; (і) очи; 7) стида; 8) тут е ще: бы; 9) четыри; 10) 
и мертвыхъ возбудятъ по божеѣ; 11) сї два стихи звучать так:

Вашихъ ся дѣлъ оправѣ[те]
На судѣ своемъ.

12) огнениия; 13) іматъ; 14) поднесе ся под; 15) подъ; 16) як ся от 
правици; 5-ої строфки бракує.
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Тогда Христосъ, всѣ святыіѣ 
Крикнутъ: Идѣтъ проклятыіи 
Во адскую' пропасть.

А кто тебе в той часъ будетъ ратовати?
Ни поможетъ отецъ, родина ни мати;
Кождий там(и) ся поставит(и),
От дѣл своих ся справитъ 
Своему творцу.

И мы1), христиане, грѣхов ся хранѣме2),
Судию страшного смиренно молѣме,
Бы изволилъ намъ подати,
Отвѣтъ благій услышати 
На судѣ своемъ.

Паралелі: Р. VI. Ч. 3.

7 3 . * *) Р. V. Ч. 8.

Источникъ слезы разливайте ся,
Камени серца распадайте ся,
Видячп нашу сладость времепу,

4 Красоту н славу [в] ничто совбернену.

Опаде твоя, человѣче, слава,
Потоптала ей смертна булава.
Ахъ не требуючи животе бѣдный,

8 Скоро ся скажешъ нагле измѣнный.

Обѣцуешъ намъ своей сладости 
Нѣкто ти извиритъ не зрат старости ?
Изъу[ч]орнѣла ти подоба сличиа,

12 Бо тя ожидае, фортуна вѣчна.

1) а вы; 2) хранѣте.
*) Р. II. Ч. 55.: в. 4 — вберънену; в. 5 -  - чловече; в. 6 — исто- 

птѣли; по 6 в. приходять отсї два:
Почерънѣла ти подоба слична,
Бо тя изѣдаетъ фортуна вѣчна, (нор. в. 11— 12). 

в. 7— охъ не трыбучи; в. 8 — змѣннвый; в. 10— о кто той звѣритъ, 
н[е] варитъ старости; в. 13— спущаетъ; в. 14— до приятелей бле- 
ськихъ волаетъ; в. 15— братия; в. 17 — 22 поперемінювані так, що е 
доказом неграмотности неренисувача одної частини сього рукописа; 
в останній строфцї виблїдло письмо так, що трудно його відчитати.
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На небо очи смертвѣ спущаю1) ;
До приятели блискихъ волаю2):  
Помилуйте мня8), братие*) і друзи,

16 Бо мня изѣдят земныі прузи.

Воспомняните вси любовъ мою,
Да не отрачу5) надежду мою6);
Похибы моя не спанятайте7),

20 Но за мене вси Бога ублагайте8).

Уже9) ми декрет опредѣленный,
22 Судия страшный, неумилепный10).

Грѣшную душу во адъ всылаютъ,
А покаявшу царствомъ вѣнчаютъ; 
Смертный гробъ темный,

26 Червъ тѣло точитъ, а душу страхъ.

Страхомъ суду престоитъ,
Да дашъ днесь отвѣтъ
.......................  твоему животѣ,

ЗО Чтось наробила на марномъ свѣтѣ.

А васъ умилно всѣхъ упрошаю, 
Сродниковъ своихъ равно вмоляю 
Возпомнянитѳ каждый во себѣ,

34 Же скверно не ест ничто во небѣ.

Ни влази, ни сла[вы], богаства, утѣхи, 
Роскошѣ, молодость, земныя смѣхи. 
Ісусъ Христосъ намъ крове заняныі,

38 Страшныя муки за насъ нещасныхъ.

Р. VI. Ч. 5.: По в. 6-— ідуть два як повисше; опісля слідує аж
13. 1) пущаешъ; 2) волаешъ; 3) ня; 4) братя; 5) утрачу; 6) свою;
7) памнятайте; 8) простите, Бога умоляйте; 9) южъ бо; 10) неумолен
ный; дальші стихи попереставлювані так: 3 9 -  40, 3 3 —34, 35 — 36; 
по сьому два стихи нові:

Да не отрыгну всѣхъ во той часъ,
Абесте чули мой остатный гласъ.

Дальше в. 37— 38, а опісля:
Блѳскихъ, далекихъ Богу вручаю,
Бо я от вас ся южъ разлучаю.

В кінци в. 4 1 —45.
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Блескихъ, далеких васъ упрашаю 
З вами бо я ся днесь розлучаю; 
Конецъ животу з вами,
А я васъ всѣхъ вѣнчую 

43 Многими лѣтами.

Тѣло ужъ мое гробу предайте,
45 А за мене вси Бога вблагайте.

Паралелі: Р, II. Ч. 55. -  Р. VI. Ч. 5.

74. Р. V. Ч. 9
Фалшивая юность, зрадлива1) фортуна,
Служитъ человѣку* 2) во молодом вѣку.

Теперь наступила3) — гдес сила оставила,
Старость человѣка [д]4) земли прихылила.

Куды ся оберну, слезы проливаю,
Во старости своей сам ся обуждаю.

Чом ся ни каеш и не возрыдаетъ?
Вже кончина вѣку, уж ся приближав.

Ужъ приходитъ времня до гробу ступати,
Не буду во свѣтѣ як орелъ лѣтати.

О роскошѣ мои, где ся сте подѣли ?
Цили во Дунаю есте потонули?

Н плачъ не поможе, когда смерть приходитъ 
Жаль немилостивый серцу ся знаходить.

О ѣѣгры бурный! от горъ новѣвайте,
Серца тяготу во мнѣ охлаждайте.

Излый на мнѣ, Боже, из небесе [росу],
Ухлоди ти серце, во мнѣ тяготу.

Р. II. Ч. 56.: 1) нечесна; 2) человеку; По в. 2-ім ідуть от с ї: 
Ахъ терая (?) старость послужилъ исъмалу,
Ачей бы мой серце май болте не вяло.

3) черасъ отступила; 4) итъ.
Дальше йдуть стихи: 11— 12, 9 —10. Опісля отсї:

Голъловая (?) юность, оберни ся ко мнѣ 
Потѣшъ человѣка..................годѣнѣ.

Потім 15 — 16, а останні два отсї:
Расътупъте ся воды, до землѣ ступите,
Юность молодости мои навернѣте.
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О несщасна смерте! Что [ти| наробила?
Что єсть пожала тай покосила 
Квѣточокъ бѣлый, еще недозрѣлый.

И ты сыра земле, жалую[сь] на тебе,
Что ты отбираетъ голуба от мене.

Даремно жалуетъ, сіе естъ на мене!
Узалъ Богъ душу, а я тѣло мушу.

То естъ правда давна Богомъ приказании,
Єще прародителемъ во рай извѣщенна.

Не жалуйте о мнѣ, родителие моѣ,
Я иду до дому ко творцу своему.

Буду его просити, як Бога молити,
Что бы вамъ даровалъ многа лѣтъ жити.

Жалую не мало, что есмь нещасливий,
Что на семъ свѣтѣ мало лѣтъ жилъ емъ.

Недавно мнѣ Богъ далъ, уже покликалъ,
Что бы емъ пред номъ весь отвѣтъ изложилъ.

Дякую я вамъ, родителие моѣ,
За вашиі труды при слабости моей.

Дякую на встатокъ всѣмъ вамъ, Христиане, 
Котрѣ есте приішли на похоронъ мѣнѣ.

Паралелі: Р. II. Ч. 56.

75. Р. Y. Ч. 10

Всѣ притомнѣ взирайте 
И на то памнятайте,
Же что на мнѣ видите,
То Й на себе чекайте.

Неска минѣ, завтра вам,
На то прейде и самъ царь; 
На то нрийдутъ вшиткі fij, 
Што на сей свѣтъ рожденѣ.

Вшиткѣ тѣла заслуги ж 
Четыри [и]ли пять дошки 
Ѳдинаго каждаго 
Сут истинно по смерти.

Оце лопату возьми 
Н печать з неѣ вчини,
На томъ то моемъ гробѣ, 
Котрый видитъ при собѣ.

Я туй буду лежати 
И з Богомъ спочивати, 
Себе земнымъ червачъкомъ 
Во ѣдѣня давати.

Докѣ труба ангелска 
Голосно не затрубитъ 
И ушитки поме[р]шѣ 
На сутъ божий возбудитъ.
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0  люба моя жено,
Зопставай ся здорова!
Я ся в[і]т тя разлучаю,
На Бога тя лишаву.

її  ушиткѣ родичѣ,
Зопстаньте ся здорови;
Я ся в[і]д(ы) васъ разлучаю, 
На Бога васъ лишаю.

И вы моѣ сусѣды,
Оп(ы)ставайте здорови:
Я ся в[і]д(ы) васъ разлучаю 
На Бога васъ лишаю.

И ушѣткѣ притомни 
Опставайте здорови;
Я ся в[і]д(ы) васъ раз(ы)лучаю, 
На Бога васъ лишаю.

И щи вамъ расъ дякую 
За остатню послугу ;
3 Богомъ домовъ ступайте, 
О мнѣ Бога благайте.

76. Р. И. Ч. 57.
Что мы человѣдѣ? Ѳсмы и съчезаемъ,
Якоже дымъ сеи суетна замънымъ жись расъточаетъ. 

Страшливая смерть, страшлива, страшлива, 
Страшливая смерть.*)

Юже рукы бреными емълетъ 
Крйшталу фиялу ламълетъ — о щетпа.

Днесь буди цвѣтъ а завтра пепелъ —
Сей естъ во всѣхъ живущихъ степень;
Позри якъ естъ сего свѣта жись:
Не фолы*уетъ, не жалуетъ никого же смерть.

Что тогда человѣчеськая слава исъчезаетъ,
Якоже трава, егда во гробы темнѣ несложитъ пасъ, 
Несъподѣваныі и во остатный часъ.

Плачи душе, рыдай горе,
Расъпамнятай пекелъное море,
Како, како, како имашъ исбыти, 
бгда, егда, егда Бог приде судити.

ї ї  съмѣнятъ ся лица прекрасныя,
Наполънятъ ся страха ужасного;
В той час, в той час, в той часъ не мошъно спознати, 
Где даръ, где кеясъ, где владыка, где нищъ тай богаты.

*) Сей приспів повтаряєть ся по кождій строфцї.

77. Р. И. Ч. 59.
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Тамо грѣшъници волаютъ,
Отца й матеръ проклинаютъ:
Проклятъ, проклятъ, проклятъ то[т] день и година, 
В ню же, в пю же, в ню же мати мя породила.

А мы грѣхи оставимо,
Ісус Христа восълюбимо;
Той намъ, той намъ, той намъ ранивъ животъ дати, 
Со ангелы, аръхангелы, в небѣ царъствовати.

78. (а). Р. IV. Ч. Ł

О Боже ласкавый, отче безконечный,
Творецъ сего свѣта есть неба и земли.

Нихто не возможе ласку твою зрещи,
Бо вышній претворитъ, доки маетъ жити.

Бо не знаешъ, котрый часъ конецъ маетъ прійти,
Смерть изъ тѣла душу — когда маетъ взяти.

Возлюбилъ есь мене, отрока малаго,
Жебымъ не узнавалъ свѣта погубнаго.

Нынѣ, мамко моя, я дякую тебѣ,
Же есь мня носила тяжко во утробѣ,
А потомъ прияла тверду болѣзнь себѣ.

Сокотилась мене якъ въ день такъ и въ ночи 
И варовалас ня от огня и воды,
А я ж[ад]енъ хосенъ не учинилъ тебѣ.

О смерте зрадлива, что есь учинила?
На что нянка и мамку до жалюсь привела,
Мене маленькаго отъ нихъ разлучила?

Не ратъ былъ емъ вамъ днесь жаль учинити:
Не моя есь воля, мушу отъ васъ ити.

Лишаю васъ, няньку и мамко, на семъ свѣтѣ,
Жебы Богъ животъ вамъ даровалъ на много лѣтъ прожити.
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79. (б). Р. И. Ч. 61.

О Боже ласкавый, Отче бесъконечный,
Творецъ1) сего свѣта есь неба и земли,
Нихто не возможе ласку твою зрщи2).

Бо не знашъ3), в который часъ к тому4) маешъ прити, 
Смертъ от тѣла душу коли маетъ взяти,
А тебѣ, Господи, во рудѣ предати.

Возлюбилъ есь мене отроча малое,
Же быхъ не узнавалъ5) свѣта пагубнаго6),
Але пошолъ к тебѣ до царъства вѣчнаго.

Ко мнѣ малелекой7) пославъ есъ ангела,
Который нагло взя[л] .душу мою с тѣла,
Абымъ8) отцу и мамъцѣ юшъ не заважала9).

Охъ, смерте ма горка, якъ есь мя зрадила.
Учора я з ня[нь]комъ, з мамъковъ говорила,
А днесъ перетъ ними лежу на жаль мертва.

Солотъкый мой няньку! перестань плакати,
Бо вже тобѣ за мновъ нѣщо жаловати,
Бо знаешъ, же буду в небѣ царъст[во]вати.

Мамъко моя люба! я дякую тобѣ,
Бо ты мя носила тяшко во утробѣ 
И прияла за мно тверду болѣсь собѣ.

Не рада я была10) жаль вамъ учинити:
Не моя воля — мунгу васъ лишити11),
А такъ12) ко вышнему Отцу отлѳтѣти.

Дозиралась13) мене якъ у день такъ в ночи 
И обганяласъ14) мя от огня от воды 
А я жадный хосникъ не въчинила тобѣ15).

Р. Ш. Ч. 59: 1) ты; 2) знати; 3) знаєш; 4) ко кому; 5) бых я 
не зазналъ; 6) суетнаго; 7) маленькому; 8) обых; 9) уже не саважал; 
строфок 5 - 6  нема; потім іде 9, а по ній 7—8 ;  10) не рат бы был я 
вам; 11) от вас ити; 12) и ко; 13) сокотилас; 14) и варовалас; 15) 
а я жадный хосен тебѣ не вчинив. Перед 12 строфкою є отся :

Коне[ц] живота моего теперь со вами,
Я вас вѣнчую многими лѣтами,
Всѣх вас Богу вручаю,
От вас бо днес отхождаю.

Записки Наук. Тов. ім. Ш евч енка т. ХЬѴІГ. 13
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Мои нушкы больше не будутъ ходити,
Ани ручкы ня[пь]ка и машъку обыймати,
Могутъ ся про мене дѣти бавити.

Лишаю васъ, ня[нь]ку, мамко, на семъ свѣтѣ,
Жебы Бохъ животъ вашъ деръжалъ долъголѣтѣ,
За дозуръ отцевски майте царство в небѣ.

Терасъ1) тѣльце мое лежитъ перетъ вами:
Якъ землю до землѣ треба юшъ предати2),
Бо тота нам усѣмъ послѣдная мати.

80. (а). Р. YI. Ч. 1.
Южъ иду до гробу смутнаго, темнаго,
Где я буду спочивати ажъ до дня суднаго.

Ни мѣсяць, ни слонце не засвѣтитъ болше,
Где я буду мати во гробѣ мѣсто,

Где вшитки панове, великѣ кральове,
Кости своя изкладаютъ и вѣкъ свой скончаютъ.

Ни богачъ, ни убогъ, там ся не уткунитъ,
Але токмо каждый терпѣти мусить.

Добра нощъ юшъ и вамъ, приятелѣ,
Котрѣсте ми были во свѣіѣ знаемыи.

Бамъ такъ желаю, котрѣсте ся зыйшли,
За тую ласку велику дьякую.

Ісусъ мой и Богъ мой, моя радость вѣчна(я),
Прими мня во царство, где радось ангелска.

Прими, Боже, душу мою, прими еѣ яко свою,
А ты, земле, тѣло мое, якъ мати детя свое.

81. (б). Р. Ш. Ч. 58.
Уш иду до гробу темнаго, смутнаго,
Де я буду сночивал аж до дня суднаго.

Звѣзд ясных не ввіжу, ни гласу не вслышу,
Але як звязаный терпѣти там мушу.

Ни мѣсяць, ни слонце не засвѣти на то,
Де я буду мати в темном гробѣ мѣсто.

1) тепер ; 2) котрох земли юж треба предати.



УГРОРУСЬКІ ДУХОВНІ ВІРШІ 9 5

Там вшѣткѣ кралеве и вшыткѣ панове,
Кости своя сктадаютъ, о горко, болезне.

Ни богач, ни худобный, от того ся не откупит,
Але кождый собовъ то измѣрити мусить.

Доброе жітя юж тебѣ, мила малжонко,
Богу тя вручаю а варуй ся грѣхов.

Мой дѣткы як квѣткы, зосталистѳ во вѣки,
Чтѣт мое наказаніе, да будет на вас божіе благословеніе.

Добре жійте юж и вы, милы пріятели,
Котрѣсте мѣнѣ были в свѣтѣ знаемѣ.

Вам также, которѣ ко мнѣ ся сходили,
Велико дякую за милость такую.

А Ісус мой ^-Богъ мой, радост моя вѣчна,
Да прійметъ мя [д] себѣ до царства небесна.

82. (а). Р. VI. Ч. 4.

Голубе, голубе, то красно (ту)гуркаешъ,
Ѳіце ты от мене скоро отлетѣлъ есь.

А я тобѣ давалъ, што есь от мня жадал,
Ѳіце ты от мене ити не жаловалъ.

Ото мнѣ нужно па тропъ твой позрѣти,
Кеть я не могу с тобов говорити.

О сердечко мое, вельку туту маешь,
Кеть ты свого голуба голосъ не слухаешъ.

Ластовѣцѣ отлѣтаютъ, тай назатъ ся навертають;
Ушъ тво[е] сердце назат ся не наверне.

Изпусти, Боже, с небесе росу,
Ухолоди сердце моего тяготу.

Конецъ животу моему с вами,
Я васъ дарю многими лѣтами.

Сы[н] мой премилый, радость сердца моего,
Но что ты лишаетъ Отца своего ?

Дякую вамъ, мамко, едина премила,
Же есь ня породила, в чистомъ повила.

Крестнѣ батечкове, наймилѣ призванѣ,
Люби вы моѣ, помилованѣ.
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83. (б). Р. Ш. Ч. 60.
Голубе, голубе, то красно гуркалъ ес,
Єще ты от мене скоро отлетѣ.І єс.

А я тебѣ давалъ, что ес от ня жадалъ,
Єще ты от мене отити не шкодовал.

Хот бы был ми горы и долины далъ,
Волѣ(и)лъ тебе от мене не взялъ.

Что мнѣ потому много в свѣтѣ мати,
Як(е) я не маву с ким ся потѣшати?

О моє сердечко, велику журу маю,
Кет свого голуба голос не слухаю.

Голубе прекрасный, сине мой любимый,
Не давно тя Богъ далъ, юж тя от нас узял.

Ох то мнѣ нунно на сон твой нозрѣти,
Кет я не могу с тобов говорити.

Бо очи запертѣ, языкъ загражденый,
Рудѣ звязанѣ, а ногы спутанѣ.

Ох красота его барзо почорнѣла,
Смертня година от нас его зудняла.

О Боже, посли з небесе росу,
Охолоди сердце и всю мнѣ тяготу.

84. Р. VI. ч. 3
О смерте, смерте, чомусь такъ страшлива, 
Надъ сякимъ створѣньомъ дуже безъочлива?

Многимъ сиротамъ бываетъ нещаслива,
Кто ти  есь мати, где єсь ся родила ?

Где єм ся родила, як ты хочетъ знати, 
Родилам ся в раю, а грѣхъ ми есь мати.

Во которомъ всѣ люде мусятъ разлучати, 
Заченше ся — мусятъ умирати.

От тебе, смерте, воины утѣкаютъ,
3[б]роѣ от с[т]раха из рук упущаютъ.

От тебе, смерте, дарѣ ся ужасаютъ.
Прет тобовъ коруни із головъ знимаютъ.
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Глуха єсь о смерте, не хочетъ стухати,
Якъ жена газду албо чадо мати.

Жалость, смерте, никда не бываетъ,
Отца з межи дѣтей залости вбираетъ,
Милыхъ товарышей вѣчне разлучаетъ.

Хоть най изъ жалю алѣютъ, а ты ничъ не збае[ш], 
Видитъ, смерте моя, із свѣта ня зганяєш.

Такъ немилосердно отдуху не маешъ,
Потерпи мало, кет дяку маешъ.

Люба моя жено, милый товарышу,
Аш ем ти завинилъ, для Бога тя прошу.

Вся родино моя, всѣхъ васъ яерепрошаю, 
Благода[ть] божию всѣмъ вамъ желаю.

Бога прошу, жебесте ся добрѣ мали,
А по смерти в небѣ вѣчне радовали.

Ісусе Христе, ко тебѣ воздихаю,
На свѣтѣ семъ мирномъ жити желаю.

Тѣло мое гробу, лѣбимо предаю,
Но во руцѣ твоей, душу предаю.

85. (а). Р

О смерте окрутна, а не милостива,
Каждому человѣку єсть барзо страшлива.

Она не убиратъ, бо наймолотшаго,
Во великихъ роскошахъ. хоть найбогатого.

Ужилам у свѣтѣ, три лѣта прешли,
А смерть окрутна не дала ми вѣка.

ІІрійшла смерть окрутна, ноги потинае,
На сироты моя никда ничъ не збае.

Былемъ во свѣтѣ вдячный каждому человѣку,
Теперь емъ подоб[н]ый земному черваку.

ооставай ты здрава, возлюбленна жено,
Возлюбленѣ дѣти, приятелѣ вшиткѣ.

А не плачите, Богу ся молите,
На Сафатъ-долѣнѣ там ся увидите

VI. ч. 6.
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0  дай пане Боже, на правицу стати,
Прерадосный гласъ от Христа слышати.

86. (б). Р. IV. Ч 1.
Ахъ смерте окрутиа а не милостива 
Кождому человѣку барзо єсть страшлива.

Не дбаешъ ничъ на роки чловека стараго,
А ни на роскошѣ хоть май молодого.

Что мамъ отновѣсти, кеть ся ужъ так стало:
Богъ мня на свѣтъ далъ, а уже покликалъ.

Былъ емъ свѣту вдячный кажлому человеку,
А теперь емъ потданный земному черваку.

Стал ся термѣнь божій, же мушу отити,
Изъ своимъ малжонковъ мушу ся разлучити.

Сусѣды и пріятелѣ когрѣ туй стоите,
Тѣло мое мертвое до землѣ отдайте.

А кеть емъ дакого въ свѣтѣ прогн[ѣвалъ],
Сусѣдемъ и пріятелемъ уч[т]ивость емъ не далъ:

То прошу чрезъ Бога, абы отпустили,
А тѣло мое мертвое до землѣ отпровадили.

Дякую мужови за ласку в хворотѣ 
И за услугу твою великой тяшкоети.

Най ти Богъ заплатитъ за твое стараня,
А посмотри, най ти дасть в небѣ пребыв[аня].

Не мамъ между вами покою сталого,
Бо емъ ужъ выкрочилъ из тѣла смертнаго.

А прошу — отхожду до гробу смутнаго,
Где я буду спочивати ажъ до дня суднаго.

87. (в). Р. VII а. Ч. 2.
А смерти окрутяа, а не милостива,
Кождому чловеку барзо ес страшлива.
Не цбамъ ничъ на старостъ чловека старого,
Ани на роскоши, ход и наймладшого.
Что мамъ отповѣсти, кед ся уж так стало :
Панъ Богъ мя на свѣт далъ, та юж и поволалъ 
Былемъ в свѣтѣ вдячный каждому чловеку,
Тепер ем подданый земному хробаку.
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Тепер ся отберамъ из дому своего,
Охабям пріятеля смутнаго каждого.
Стал ся уже термѣяъ, же мусю отдыйти,
С дѣтками манжелку смутну охабити.
Здрава буд, маижелко, моя наймилѣйша, 
Былас мнѣ жичлива й умилована,
Смутна ты зоставашъ с тыми сиротами !
Уже ся не буду тѣшити от того часу с вами, 
Дякую за ласку малженства вѣрного.
А за час живота все терпезливо[го].
Няй тя Богъ пожегнатъ з неба высокости,
А по смерти прійме до вѣчной радости. 
Дѣточки няймилшы, з вами ся розлучамъ, 
Боске ііожегнаня_ з моим вам поручамъ.
Най вас Богъ опатруе з неба высокости,
А по смерти прійме до вѣчной радости. 
Сусѣде, приятели, котры ту стоите,
А мое мертве тѣло к гробу провадите!
Дякую за ласку удѣлѳну днеска.
Каждого отплата няй буде небесна.
А гдыш ем дакого во свѣтѣ образилъ, 
Пріятелей, сусѣдомъ учтивости не далъ:
То прошу про Бога, бы мнѣ отпустили,
А мое мертве тѣло к гробу припровадили.

8 8 .  (г).

О smerti okrutna, а ne lytostiva,
Każdomu cloveku jest barzo strasliva.
Stupila spoznannu do naśeho domu, 
Zasmutila moju premilu rodinu.

Шіѵаі jem svita 24 lita —
Priśla smerf okrutna, ne dala mi vjika.
Sam Христосъ bozibal1) vo novom zakoni, 
Ostavajte gyiti2) prichoditi ko mni.

Ach żeno premila, moje pofiśińa,
Żil jem tu s tobom jak tvoj muz laskavi: 
Teraz uź odchodzu do nebesnej slavi,
Za uprimnu lasku uprimne ti gyakuju3).

P. VII. 4. Ł

1) возівал =  взивав; 2) дїтї (мадяр, правопись); 3) дякую.
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Czo sobi żadaś od Господа — желаиу. 
Kumove, svagrove, priklad z mene berte, 
Zavtra vo hrobji pri mńi lezati mozete ; 
Eśći jem pred vcerom s vami besidoval 
А dneska na viki z vami sja rozlucam.

89.

Ach? clovece, na sebe pamjataj,
A straśnu smerf pred ocami trimaj.
Bo vidime, ze vszi sja mineme,
A do zemli tam sja naverneme.

А і vi vsi molodi і stari,
Pozirajte na straśniji mari.
Na nich leżu dneska położeni,
Od vas vsitkich uż jem opuśceni.

Pamjataj te że i ja s vami bil,
Kolko roki jem sja s vami trap ił;
I ja s vami mnoho tu praczowal,
A zoz sobom jem dneska nic ne vżal.

Rozmiślajte jako nam svit platit,
Jak bohaćom, tak a i chudobnim;
Nahlej prideś i nahli odideś,
V temnom hrobji na prach sja rozsipeś.

I zaisto bjidni mi tu lude,
Kotrich żivot jako dim sja prejde,
Sto vi dneska, to ja böl vcera,
Zautra może(ś) biti, jak i ja sja prejti.

Na zem sja oberneś, jako svicka zhasneś,
Od hrobakoch zhineś, jako dim sja prejdeś; 
Bo vsja krasa lem z bolota bola,
To nam priklad aż dneska davat.

Jak raz pri de rozkaz na jvisoho,
Nit pod solnkom, bi ne słuchał jeho.
To nam divno, że i tu sja zjavil,
Jeho rozkaz na mńi sja vipolnil.

Ne żal mi je za docasnim svitom,
Lem mi najbarże żal to za milom żenom,

P. VII. 4. 5.
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Vjirnim serdczom moho tovariśa,
Sto jem żil vjedno tich to 12 lita.

Za duvernost manźelsku krasno ti gyakuiu, 
Scaslivoho żifa od Boha żelaju.
Żij tu scaslivo s tima gyitoczkami,
Z kotrima moje filo odprowadzaś na viki.

Ti premili sinu V delekej krajini,
Uż mńa ne uvidis, aż na straśnim sudi;
Naj fa Boh pofiśit z neba visokoho,
I dast ti na tom svifi żifa scaslivoho.

Teraz vola Boha, sto mńa povolal(a),
Daj bim s tobom vo nebji prebival(a). 
Lubezni gyiti, pristupte że ku mńi,
Naj vam pogyakuju v poslidnej hodińi.

Bo ja uż idu na vik spocivati 
1 budu tam vsitkich vas ćekati,
Jak pridete sud bożi sluchati,
Jak pridete ko mńi spocivati.

90.

Ach jak smutni jest żivot cloveka, 
Toho vsehda smert okrutna cekat; 
Ledvo poćne svit sej użivati,
Uż sja musit smerti spogyivati.

Ledvo jem sja obhladla vo svifi, 
Uż ho musu dneska opustiti.
Vo seredu povolal hlas b o ż i:
Divo, ber sja na pokoj vicnosti.

Odbiraj sja do temnoho hrobu, 
Zloż tam twojej mladosti ozdobu; 
Oddaj tvoji kosti rozboleni,
Obcoj naśoj materinoj zemli.

A tak idu vjicno spocivati 
I budu tam vsitkich vas cekati,
Jak pridete ko mńi spocivati,
Koli budete sud bożi sluchati.

P. V II. 4. 6.

Записки Наук. Топ. ім. Ш евченка т. ХГ/ѴТІ. u
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Dotlą źe tu zostavajte zdravi,
Budte zdravi prijatele drahi;
Budte zdravi załom obłożeni,
Vi rodice mojo premileni.

Otce, mati za lasku gyakuju,
Za visluhu ruki vam cziluju;
Ubliżińa kazde odpuste mi,
Vi rodice mojo premileni.

Babo krestna, matko, sto pri mńi stojite, 
Tilo moje ko hrobu provadite;
Naj racit vas pan Boh pofisiti,
Vo tomto svifi scaslivo żiti.

Jim otce duchovni, prevelebni pane,
Dnes s poniżenostu takze daju vale;
Za odpravii smireno gyakuju,
Mnohaja lita od Boha żelaju.

Pristup ko mńi, naj milej śi brate,
Selzami oblate prijatele vsitki,
Naj vas Hospod vsitkich blahoslovit,
V tom to svifi naj vas neopustit.

Teraz idu do temnoho hrobu,
Budu spocivati do straśnoho sudu;
Budu obsluchoval bozestvenö trubö,
Kotori rozbudat vsich nas na tedi (суді).

Zijdeme mi sja na Josafat-dolini,
Jak zivi, tak mertvi, pravedni i hriśni. 
Pravednich povolal Boh do svoho carstva, 
Hrisnikov poślet do horjacoho pekla.

Boże moj, spasę moj, kotriż mńa povolal, 
Daj, zebi mńa Avraam na svoje lono prijal. 
Daj, abim sja mohol tarn dostati,
Z procima pravednima tebe velicati,
Tebe velicati, V nebji prebivati,
Slava tebi Hospodi, aź na viki amin.

91.

Jakij tot svit mili, jaki je prekrasni 
Kazdomu cloveku, ale lern docsasni*

P. ѴІГ. 4. 7
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V nim duzo vidime, a dosti mało marne : 
Jak nas Boh povolat i to pońehame.

Jake solncze mile, ked ono nam svitit,
A skoro prestane, temnota nastanę,
Uże tohda clovek rabotati prestal,
Vo svoiim pribitku w pokoj sja oddal.

Jak vo den rabotaś, tak v noći spocivas,
Jak sobi zaslużiż, tak płaczu odbiras.
Boh bo spravodlivi spravodlivo su d it: 
Dobrim svoje czarstvo, peklom karajet zlich.

Proto pamjatajte, pred oćami majte,
V tom doćasnom svifi Boha prizivajte;
Ale jak vidime, mi tak ne robinie,
Boha prokliname. o nim zabivame.

Ale vo tom svifi jest zavisti mnoho,
V cloveka staroho tak i molodoho.
I każdij sja clovek, lern o sebe starał, 
Niżsoho od sebe uze za nić ne mai

Hodz bi zme tu sobi vsitko priobrili, 
Velikich bohatsvach bi zme sja tiśili,
To vse tu zostanę, vsitko zochabime,
Jak mladi, tak stari umerti musime 

(Вариант: Do temnoho hrobu tam pojti musime).

Proto i mi ne żal za doćasnim svitom,
Lem mi najbarże żal za mojim potomstvom, 
Za zenom, za gyitmi. sto tu narikajut,
Że oni sja so mnom na vik rozlućajut.

Ostań że tu zdrava, żeno premilena,
V tom velikom svifi budi p otiśen a;
Żij że tu scaslivo s tima gyitoćkami,
Sto jest z bożej voli, naj sja stanę z vami.

Najmilsi gyitoćki, sto pri mńi stojite,
Moje zimne tilo pred sobom vidite ;
Ktoże vas potiśit, ktoże poradu dast,
Ked ja uż na viki, uż odchodżu od vas.

Najmilśa rodino, ostavajte zdravi,
Ostavajte zdravi prijatele drahi;
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Naj vas milostivij Господь blahoslovit,
V tom docasnom sviti naj vas ne opustit.

Pritomno gyakuju cloveku każdomu,
Na pohrebi mojem tu dnes pritomnomu 
Że ste domä svoju robotu lisili,
А na tim ostatku ste mi posluzili.

Iści sja obertam ku svojim srodnikam,
Vo Христѣ zhromażdenim, także i susidam : 
О primite, prosu, vśi od mene społu 
Smutne gyakovana teraz na ostatku.

Za visluhu vaśu krasno vam gyakuju,
Zita scaslivoho od Boha vjincuju,
Bo ja uż odhodżu do temnoho hrobu,
De solnce ni misacz nigda ne uvidzu.

Kebi jem V zivoti dakoho obraził,
Jednomu, druhomu poctivost ubliżil,
Tak prosu pro Boha, bi mi odpustili.
Sto jem sja prehriśil v mojem krechkom fili.

Teraz uż ja idu do temnoho hrobu,
Budu obsluchoval bozestvennu trubu,
Kotora rozbudit nas vsitkich dakedi,
Zijdemo mi sja vsi sovokupno tedi.

Boże moj, Boże moj, kotris nma povolal,
Daj żebi jem s tobom vo nebji prebival;
Vo nebji prebival, a tebe velicil,
Imńa tvoje slavil, aż na viki. Amin.

92 . P. V II а. 4. 1.

О жалосна, зармучена, нещаслива хвильо,
Котра такъ нагло отберашъ мое младе тѣло.

Не знало есь, мое тѣло, жесь мало умерти,
А своимъ милымъ родичомъ ку зармутку быти.

Видимъ, видимъ, свѣте марный, же не машъ ничъ сталого, 
Бо моего не сануеш вѣку так младого.

Берте собѣ приклад з мене, младенцы и паны,
Отквитнѳте, так як и я в том паненском ставѣ.
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Что мнѣ днеска, то вамъ заутра, может ся такъ пригодити, 
От смерти ся жаден чловек не може выслободити.

Дякуєм ти за хованя, мой ми[ли]й отичку,
Так и вам, мила мамичко, за опатрованя.

Няй вамъ Богъ буде отплата в небесной радости,
Котру абыстѳ достали, жадам з упримности.

И з вами ся, братя, сестры, скупне розлучаемъ,
А сусѣдам и c j сѣдомъ упримнѣ дякуемъ.

И вам вшитким за выслугу, котры сте ся ту зышли,
Нягай вам Пан Богъ заплатитъ в кралевстви небесномъ.

Я ся южъ от вас отберам з дому смертелности,
Рачиш, Пане Іезу Хрѣсте, привести до радости.

93. Р. IV. Ч. 2.

О все суєтного свѣта 
Марно идутъ нашѣ лѣта:
Якъ роса утреняя,
Такъ суєта человѣческая!
О марности, о болести,
Юж у смерте нѣтъ милости.*)

Яко прахъ свѣтомъ гонімый,
Такъ тотъ вѣкъ нещастливый;
Сіе уподобляет ся,
Гды свѣтомъ разлучает ся.

Яко цвѣтъ зѣля красное 
От позору веселаго,
Воскорѣ премѣняет ся,
Гды со нами разлучает ся.

Вчерамъ бесѣдовалъ с вами,
А днесь лежу мертвый пред вами;
Нѣтъ ми пома[гаю]іцаго,
Развѣ Бога спасающаго.

Красота ми есть почернѣла,
Смерть мя з вами разлучила,
От всѣхъ сродниковъ, знаемыхъ,
Вселих ся въ гробѣ земной.

*) Сей приспів повторяетъ ся по кождій строфцї.
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Сталемся мертвый пред вами,
Не бесѣдую з вами,
Богу всѣхъ васъ поручаю,
Во далекій путь отхождаю.

Не терплю земной красоты,
Ни свѣта сего доброты;
Иду судищу престати,
Отвѣтъ от своихъ дѣлехъ дати.

Предъ судию правдиваго, 
Господа Бога моего,
Къ нему же ся помолѣмо,
Со слезами ся восплачите.

Блиски, далекѣ,
Сродники, знаемыи,
В послѣдный часъ мя простите, 
Гды во гробѣ ту видите.

9 4 .  Р. Ш. Ч. 57.

О всесуетпаго свѣта,
Мимо йдутъ нашѣ лѣта,
Гинутъ як роса утреная,
Так суетна человѣческая.

Якъ прахъ вѣтромъ гонимый,
Такъ сей вѣкъ нашъ нещасливий;
Во скорѣ ся премѣняетъ,
Во попел ся претворяетъ.

Вчера емъ бесѣдовалъ з вами,
Я днѳс лежу мертвый пред вами;
Красота мѣ почорнѣла,
Смерть мя от вас разлучила.

Стал емъ ся мертвый пред вами,
Такъже и не бесѣдую з вами,
От всѣхъ сродников и знаемыхъ,
Отхожду во гробъ земныхъ.

Богу всѣхъ вас поручаю,
В далекій путъ отхождаю ;
Иду судищю предстати,
От всѣх дѣлъ отвѣтъ дати.



УГРОРУСЬКІ ДУХОВНІ ВІРШІ 107

Пред судище правдиваго,
Господа Бога своего,
К нему всѣ восплачитѳ ся,
Со слезами молите ся.

Ближній й далекыи,
Сродниди й внаемыи,
Остатній раз мя простите,
В сем гробѣ, де мя видите.

Ужъ мя отъ днесъ не ввидите,
Ани глас мой не вчуєте;
Молите за мя грѣшнаго 
Творца и Бога моего.

Смерть мя з вами разлучила,
Очи мои заступила,
А члонки ми почорнѣли,
Ко земли ся прилучили.

Молѣт за мя Бога, бы мнѣ грѣх отпустил,
И вѣчнаго царства сподобилъ,
Да не буду осужденый,
На лѣвиди поставленый.

Со святыми да предстану,
Не лицемѣрному пану,
Со ангелы ліковати,
Тебе, Христе, оглядати.

95.*) Р. IV. Ч. з.

Прійшолъ часъ мой того лѣта 
Ужъ пойти с того свѣта1) :
Плачу, слезы проливаю,
Южъ васъ любимыхъ лишаю2).

Южъ ся з вами разлучаю3),
Далеко ся выбираю.
Жійте и добрѣ ся майте,

* Мене тежъ не заб[ыв]айте.

*) Р. Ш. Ч. 56: Оба рукописи мають по 6 строфок, але в сім іде 
перше 6, а потім 5. Відміни такі: 1) уж ми пойти cerjo] свѣта; 2) же
лаю ; 3) уш ся от вас разлучаю.



108 В О Л О Д И М И Р  Г Н А Т Ю К

Былъ з вами, якъ небылемъ1) ;
[6с]ли в чемъ васъ образилемъ2), 
Майте милость, прошу майте,
А за мене Бога ублагайте3).

Не взялъ емъ со4) собою ничого,
А 5) треба барзо много.
Что мнѣ6) теперь ту почати ?
Мушу от васъ любимыхъ7) жадати.

А на гробъ позирайте8),
Любовь мою споминайте;
Тежъ мя в потребѣ ратуйте 9),
Бымъ могъ [с] Христомъ жіти в небѣ.

Васъ любимыхъ оставляю,
И во потребѣ 10) всѣхъ жадаю: 
Давайте о мнѣ Бога умолите11).

Паралелі: Р. Ш, Ч. 56.

96. Р. V. ч. 6

Болит мя, болит, смерть ся зявляе,
Хто ми на сесѳ пораду дає?
Дают ы ми12) люде усѣ такую :
Усповѣдай ся, та мня спѣху ютъ.

Я собѣ думалъ у срѣ[б]рѣ, у златѣ,
Не [с]повѣдал ся, но все у роб[о]тѣ;
О люта смерте, буть милостива,
Чомусь то мнѣ н[е] возвѣстила?

Бо ты зо мною усе ся дворилъ,
У сребрѣ, у златѣ усе ся бавилъ.
О, люта смерте, устой годину,
Най я искличу свою родину.

1) был ем з вами, як не был; 2) если в чем вас ем образил ; 8) 
майте милость, майте, | прошу для Бога, прощайте; 4) с; 5) а там; 6) 
ми; 7) любых; 8) На гроб мой позрите; 9) теж мя ратуйте в потребѣ ;
10) и повторе; 11) Давайте, о мнѣ не забывайте, | тож ся о себѣ ста* 
райте; 12) минѣ.
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Родина тобѣ ничъ не поможе;
Ступай за мною пане вельможе!
О, люта смерте, пожалуй мене,
Най не оставлю бес часу себе!

Я тобѣ часу [доста] давала,
Дасколко разы напоминала;
Ты собѣ думалъ на вѣки жити,
А ничъ не хотѣв на смерть лишити.

О, люта смерте, не дай ми страху;
Я тебе прошу, возми заплату.
Мѣнѣ бы душа кажда платила,
А кеть бемъ ся жити лишила.

Ни ся отъплатити, ни отокупити,
Кожду мѣнуту лиш ся ладити.
О, смерте, смерте, щось така страшна?
Та же я ся скрыю, обес ня не найшла!

Не треба (ся) тобѣ нич ся туляти,
Я не пр[е]бачу жадномъ детяти.

О смерте, смерте, то зла година,
Дѣти заплачут и вся родина.
Не жалуйте мня друзи ны роды,
Що я не прожилъ на многѣ годы.

О, смерте, смерте, най не йду у н[о]чи,
Бо ми не видятъ тѣлеснѣ очи.
Душѳв(е)нѣ очи ти ся утваряютъ,
Грѣхи, злѣ дѣла, покой не даютъ.

О, жено моя, проси п[о]коя,
Я добрѣ [в]жи вижу, сесе смерть моя.

А жона и дѣти, смутно взирає,
Що смерть его духъ выганяе.
Остатню сесю годину узирайте,
А за мен[е] Бога благайте.

Паралелі': Р. IV. Ч. 5. Сей варіянт майже зовсім ідентичний з на
друкованим.

Записки Наук. Тов. ім. Ш евченка т. XLVII. 15
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97. р. IV. ч. 6.

Размышляй о себѣ, о чловече каждый,
Порохъ земный, сосутъ избрашіый.

Изъ землѣ созданный 
Животъ твой марный;
Во свѣтѣ живетъ,
На смерть не дбаешъ.

Ты есь человѣкъ смертелйый,
Во томъ надѣю маешъ,
Же о души своей 
Ничто не дбаешъ.

Утучишъ тѣло поясти хробакамъ,
Либо звѣрямъ земнымъ, либо небеснымъ нтахомъ.

А на остатокъ і душу загубитъ,
Же свѣту служитъ, а блудно жиешъ.

Ты, человѣче, ко грѣху похилый,
Чому не памнятаешъ, же вѣк твой недолгій ?

Диму и парѣ жи есь подобный,
Скоро изовянешъ якъ квѣтокъ травный.

Нынѣ гайнуешъ, завтра умираетъ,
Якъ душа уйде, трупомъ ся станетъ.

Роскошов земныхъ час ся юшъ лишити,
Абесме могли вѣчнѳ в небѣ жити.

98.*)

Каждый человѣче слухай уважно,
Въ книзѣ живота, что написано!

Молодый, и старый, бѣдный и богатый,
Умираетъ равно.

Где панска и дарска, будь яка сила,
Котру бы окрутна смерть не сломила?

Въ день и нощь воюетъ, плачь, нросбу не чуетъ 
Смертельна сила.

*) Сю віршу передруковую з угроруського „Листка“ 1892 р. ст. 
235, без зміи.
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Ударила моя остатня година, —
Жона и дѣти мои и вся родина:

Съ планомъ тя просила, жебысь ся отдалила, 
Смерте немила!

Но еще сь не найшла земная сила,
Чтобъ тя отпросила, смерте страшлива;

На мя сь ся спросила, житя сь мя збавила, 
Смерте немила!

Но зачимъ я марный сей свѣтъ лишаю,
На немже мѣста ужь нигде не маю:

Гробу ся предаю, и васъ оставляю, —
Вамъ ся кланяю.

Любѣ дѣти, внуки, и громадо мила!
Я велики (малѣ) лѣта межи вами пожилъ.

Но ужъ сямъ отдалилъ, мене погубила 
Смертельна сила!

Жійте всѣ счастливо, долго и весело, —
И не забывайте, что ся мнѣ стало;

Знайте всѣ, что и васъ погубитъ во свой часъ 
Смертное жало!
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В .  З а б а в и  п р и  м е р ц и .

Колп в пас, у Галичині', умре чоловік, то до мерця сходять ся 
люди, слухають псалтирі, що дяк читає, розмовляють із собою пошепки, 
декуди грають у карти, а в перервах між зі зчитуваними кафтизмами опо
відають ріжні пригоди або анекдоти, щоби розсьмішити присутних, а як 
ні, то говорить казку, якої всї присутні слухають уважно і від часу до 
часу роблять до неї свої примітки („Zwischenruf-и“). Рідко коли спі
вають яку побожну пісню, а звичайно не співають нічого.

На Угорській Руси відбуваеть ся церемонія при мерци далеко 
ріжнороднїйша. Крім псалтирі співають там багато пісень, утворених 
специально для сеї цїлн (вони надруковані під чч. 61— 98, „Плачи 
душе“ — „Каждый человѣче“ ; деякі з між них співають одначе також 
у "церкві в часі' великого посту), а надто забавляють ся на ріжні спо
соби, до чого мають теж свої окремі забави1). Надрукувавши повисше ті 
пісні, з яких багато було в нас доси зовсім невідомих, уважаю за по
трібне подати тут і деякі забави при мерци. Розуміеть ся, що їх му
сить бути далеко більше, бо в кождій околици иайдеть ся щось нове; 
та вже й се, що є, кидає характеристичне сьвітло на похоронні обряди 
угорських Русинів. Шість перших забав із коротеньким вступом подаю 
за угроруським „Листком“* 2), пять дальших записав я в Унґварській сто
лиці' в часі свойого побуту на Угорщині’ з уст селянина.

В Мараморощинї є звичай, — пише „Листокъ“ — що коли хто 
вмре і лежить у хаті, то його рідня робить „за його душу“ добрі діла, 
пр. кормить голодних і бідних, нагих обдаровує одежою, що лишила ся 
по ломершім і т. и. Крім того дяк мусить відчитувати при тілі псал
тирю, за що бере відповідну винагороду.

Тому одначе, що тіло лежить по дві або й три добі в хатї і на
суває ріжнї жалібні спомини, то вечерами сходять ся „до тіла“ мужчини 
і женщини, молоді і старі, і своїми розмовами та забавами старають ся 
розвеселити рідню і розігнати її сум.

*) У нас такі забави звісні доси тільки між Гуцулами; пор. Мат. 
до укр. р. етн. т. V. Ст. 243— 247.

2) „Листокъ“, 1892 р. ст. 184— 185, 209— 211, 220—221 і 2 3 4 -  
235. Сї забави записані в Терешулї і Дубовім, Марамороської столиці’, 
невідомо ким. Записки пороблені, як звичайно в Угор. Руси, недокладно, 
тому я мусів дещо позмінювати в них у мові, але самого змісту не 
тикав.
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Забави ті ріжні, але найчастїйші і найбільше розповсюднені отсї:
I. Л о п а р ь к а  або л о п а т к а .  Присутні вибирають із поміж себе 

одного чоловіка за судю. Топ еїдае на призначенім для себе місци, го
ворячи так: „Я, як біров, тото сужу, што Петро (або хто ииьший) ище 
не мав нужду, за то м^сит туй лїгати, .нашу бавку починати!“ — По 
сьому починають тру чати викликаного судією (біровом), аби схиляв ся 
йому на коліна. Коли він те зробить, біров кладе його голову під полу 
петека і завиває її так, аби той нічого не бачив. Тоді* один із прнсут- 
них підносить ногу викликаного, а другий хапає приготовану на те ло
патку (лопарьку), бє нею по його підошві і передає скоро лопатку инь- 
шому в руки, аби викликаний, що зараз же встає, не пізнав, хто його 
вдарив. Засуджений встає і говорить: „Побили мя, пане!“ — Біров: 
„Найди собі, Іване!“ — Побитий: „Што буде за яндик (дарунок) ?“ —- 
Біров: „Што собі знайдеш!“ — Тепер він угадує, хто його вдарив, 
але мусить угадати за першим разом, бо коли нї, то кладе ся знов і його 
бють доти, доки нарешті пе згадає, хто вдарив. Коли вгадає, тоді кладе 
ся той, що бив і тепер сього бють так само. Як черга перейде вже по 
всіх, тоді біров підносить ся з місця і говорить, що чесна громада пра
цює від давна, був би час уже дещо в’їсти, та коли біда, бо в селі 
є вправдї млин, але мельник умер і нема кому змолоти збіжа; з тої 
причини треба поперед усего постарати ся за мельника. Підемо отже те
пер до сусїдного села по мельника, а ви тпмчасом приладьте зерно па 
мливо, бо мельник зараз прийде. — По сих словах біров із трьома муж
чинами виходить на двір, по чім начипаєть ся нова забава.

II. М е л ь н и  ця,  д і д  і б а б а .  Двох мужчин перебирають у сі
нях, одного за дїда, другого за бабу. Дїдовп- роблять на плечах горб, 
дають із клоча бороду і вуса, закладають на голову вивернену шапку, 
накидають на плечі подерту гуню і дають у руки костур (біґарь). Так 
само вбирають і бабу в жіпоче плате, роблять їй горб — і мельник уже 
готовий. Та доки давний біров із товаришами шукають так за мельни
ком, тимчасом у хатї ладять млип. Ставлять посеред хати жамелик (ма
лий столець), садовлять на нього оіного чоловіка, накривають його ве
ретою, кладуть на його голову решето, а в руки дають деревляну мір
ку, в якій стоїть короткий патик. К >ли все готове, роздаєть ся стукіт 
до.дверей: ідуть! Отворяють двері і входить біров, а за ппм тягнеть 
ся дїд. Він підходить до млина і починає здоровити людей: „Дай Бо
же, што може, чесні ґаздове“. — Люде відповідають: „Най буде і тобі, 
што просиш собі“. — Дїд:  „Я уж собі випросив“. — „1  што такое?“ 
— питають його. — Дїд:  „Торбу“ (себ то горб із заду). — „А па 
што тобі, дїду, просити било торбу?“ — „На то, бо я мельпик, та па 
торбі добрі міхи з муков носити!“ — „Но, дїду, коли ти мельник, та
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тебе туй потреба, бо ми маеые мельницу. Ци будеш молоти?“ — „Ой, 
ой, буду; муку на мелай (кукурузу), а пшеницу па овес ізмелю, чому 
нїт“. — „А што за мірку будеш брати, д їду?“ — „Я? Із віка мірку, 
а з двох двіи. —  На се біров каже до діда: „Ти, дїду, великий бі- 
танґа (гундвот), бо лиш фіТлї показуєш, мельница стоїг7 а людям треба 
муки!“ —  „Стоїт? Та де є вам матиця, еге, забив ем, мельница?“ — 
„Но ти, дїду, слїпий, перед тобов мельница, а ти не видиш!“ —  „Е, 
йдїт, я не слїпий, але сліпа ваша мельница, што мня не видит“. — Дїдо 
зачинає шукати за млином і звалює решето з млина. —  „Но, дїду, што 
ти наробив?“ — Дїдо втікає, але в дверях притримують його. Дїдо пи
таетъ ся: „Кому голова отпала?“ — „Тадь не голова, дїду, ай ти
мельницу иоказич (попсував)!“ — „Показив? Но, я поправлю!“ — Він 
іде до млина, оглядає його і спостерігає камінь що упав : „Ой, ой, тадь 
сесь камень миши поїли, як хочете молоти?“ — „Тото ти, дїду, пока
зив, тепер го поладь!“ — Дїдо поправляє млин, направляє решето (ка
мінь), обертає ним і тисне; чоловік під веретою бє патиком по мірці 
і гучить, як млин. Мельник сипле па камінь зерно і каже, що млин го
товий. Починають молоти. Дїдо скаче з радости на одній нозі. Доки 
в хатї мелють, ті що лишили ся в сїнях, обвивають у плахту кітку і да
ють на руки бабі намісь дитини. Дїдо пригадує собі тимчасом, що він 
має родину і просить, щоби йому позволено привести її тут. Йому до
зволяють і вія виходить. В хатї настає тишина. Нараз чути плач — то 
йде родина мельника. Чути стукіт до дверей. — „Мож“ (herein). — 
В х о д и т ь  д ї д о  і приносить на плечах хлопця в лахмітю, якого в сїнях 
убрали; входить і баба і приносить малу дитину (кітку) па руках. Дїдо 
здоровить присутних: „Дай, Боже, гаразд, чесні ґаздове!“ —  „Най 
дасть і тобі повен міх муки, бо видиме, маєш і діточки!“ — „Тадь так, 
чесні людкове, я, видите, чоловік з дітьми. На старость мя діти при
сіли. Баба лиш єден місяць, як дїтпну мала, айно не дивуйте ся, бо она 
не стара, лиш іскривала ся“. Звертаєть ся до бірова: „Прошу пана бі- 
рова. дайте ми квартїль (помешканє), бабі і дітям!“ — Біров показує: 
„Еге, там в углї на припічку“. — Дїдо веде туди бабу і діти. Бабі 
каже прясти куделю і дозирати діти, а сам іде до млина молоти. Як 
змолов, несе бабі миску муки (попелу), аби їсти варила. Баба бере зба
нок, наливає води в горнець і всуває до печі, але горнець вивертаєть 
ся і парить дитину. Дитина зачинає кричати: вар-вар*вар (баба тисне 
ї о д ї  кітку за хвіст). Перестрашений дїдо біжить до печі: „А што дї- 
тинї, бабо?“ — „Попарилась!“ — „Йон-йой, солодка моя дїтинко, по
парила тя біда!“ — Дїдо зачинає бити бабу в горб костурем, а баба 
хватає куделю і бє діда в горб. Настає величезний галас, а до того 
підсуваєть ся ще хто з присутних до кітки і начинає її сильно потис
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кати за хвіст, аби вавкала. Врешті дід лапає дитину на руки і кри
чить: „Гой, люде, умпрат дїтина!“ Тимчасом баба бє далі і діда і ди
тину. Дїдо розсерджуєть ся тай бу х ! дитиною в бабу. Баба зачинає тоді 
втікати, дід біжить за нею, а присутні регочуть ся з комедиї.

III. Жид,  к о з а  і ц а п .  Біров: Коли не малисме щастя в мель- 
иицї, та починаймо иншій ґешефт. А што теперь в близкум, славнум ва- 
роші, в Цудплеші (розумієть ся найпідлїйше село), є ярмарок, то пуй- 
деме і куниме козу і цапа і будеме мати хосен; коза буде давати мо
локо, а цапа заріжеме, та вонь тогди уладиме гостину. -  На се годять 
ся всі присутні. Тимчасом — поки біров говорить — на дворі переби
рають одного чоловіка за Жпда, одного за козу, а одного за цапа. 
Жида вбирають у чорну плахту, буцім у кафтан і підперізують реме
нем; борода з клоча, а пейси з загорненого волося перебраного (в Ма- 
рамороші носять селяне довге волося), решту якого загортають під ка
пелюх (клебаи); у руки давоть йому костур, а тонкий патичок у рот, 
намісь люльки. Козу і цапа вбирають у білі гуиї; вони накривають ними 
людий, що вдають звірів ; в один рукав гунї встромляють кривий де- 
ревляний держак, який перебраний тримає в руці понад собою; на дер
жак застромлюють козячу голову (штучну); із коначів роблять їй роги, 
з ложок уха, з клоча бороду, — Біров виходить на ярмарок, у хаті 
тихо. Чекають, доки він не верне з козою й цапом. В сїнех чути голос: 
Ме-ке-ке! — Отворяйте двері! — Отворяютъ. — А што там? — Еге, 
цапа не могу загнати до хижі, імайте го! — А цап скаче і реве, що 
ледви заженуть його до хати. Та цап і тут боїть ся і хоче втікати. 
Чути знов: Ме-ке-ке! — В тім надводить Жид на мотузку козу, але 
й вона боїть ся, реве й не хоче йти за Жидом. Один чоловік підганяє 
козу і приспівує: Старий Моїпко козу веде, іги-іги! — А Жид собі: 
Ізгибла би, чом не іде, іги-іги! — Тепер заходять до хати. Біров: Но 
чесні ґаздове, я не лиш козу і цапа — ай і Жида за пастиря привюв 
вам ! — Відповідають: Дуже добрі! —  Біров: Но, Жиде, та як ти хо
чеш козарити? — Жид: Я дуже добрий козар! Я на своїх ногах буду 
ходити, своїми очима буду дивити ся, своїм ротом буду кричати, своїмп 
руками і палицев буду махати, своє їсти і пити, но ви будете мп пла
тити. — Відповідають: Будеме. — Та што ми дасте? — Відповідають: 
Даме ти скору із цапа, як ся подре. — Жид: Тото мнї мало, но дайте 
ми іщи і мясо з него! — Мясо н їт! Но, даме ти іщи і хвост та роги. 
— Жид: Та най буде, ци я збаю? — По сьому Жид зачинає пасти 
кози. Козу веде па мотузку, а цана гонить — буцім то по скалах —  
на постіль, де сидять дівчата і жінки, далі на піч, де сидять 
старі баби, що утікають перед цапом, бо боде. Всі присутні сьміються. 
Жид сьмієть ся також, випускає з рук мотуз, а коза ревучи втікає на
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двір. Жид біжить за козою, а цап побачивши се, зачинає теж бігти на 
двір. Жид хватає козу в дверях, бє костуром і кричить: Крі, іграти!
— Коза зачинає танцювати по хаті, а цап побачивши се, і собі йде 
з нею в танець. Жид командує цапом і козою і показує, котру дівку 
цап, та котрого чоловіка коза має вибирати до танцю; але й чоловіки 
і жінки втікають неред ними. Розлючений жидівськими приказами цап 
бє його чолом, Жид кричить: ай вай — і втікає, а коза за ним.

IV. Г р у ш к а .  Пор. дальше ч. X  „Шийку бити“. Се та сама 
забава.

V. Г о л о в  єн ьк а. Хлопці і дівчата сідають на лавки. Один із 
них запалює скіпку і подає свойому сусїдови, а сусід дальше по черзі, 
доки скіпка не згасне. В кого скіпка згасне, той — коли він хлопець
— мусить цілувати дівчата, коли дівчина — хлопців. Забава тягнеть 
ся доти, доки всі не перецілують ся.

VI. Н и т о ч к а .  Хлопці і дівчата сідають на переміну побіч себе, 
при чім мусить бути паристе число. Один з поміж них бере в кулак 
тілько ниток, кілько є пар і один конець нитки дає тримати хлопцевп, 
другпй дівчині (не конечно сусідам); середину нитки тримає в пальцях, 
доки так не обділить усіх. Коли обділить, тоді випускає зі своєї жмені 
нитки, а пари, що тримають кінці одної нитки, цілують ся. Се повто
ряють кілька разів.

Дальші забави записані вже мною в Ворочові (Унґвар. стол.) від 
Пилипа Опаленика, 1896 р. Вопи такі:

VII. Д ї д о .  Йак сьа змеркн§, та прийдуть хлопцьі, дьіукй і старі 
льуди ід мерцьбви. І кажут хлопцьі: Зрббме дьіда! І попрбсьат уд 
ґаздйньі шатьа і поведуть до другойі хижі уже котрого уберуть за дьі
да. І возьме на сьа шатьа поверха того, шчо Mafię на собі, та нахпа- 
уть соломи до того шатьа, acę такий грубезний!... І шапку на нього 
зладьать і вуса іс клочьа, начорньать го чьадом, шчо й Hę знати, чий 
то парубок 6 ^ ę . Та го вусадьать на пец, та зладьать му кропило 
і води до мйсочьки тай так му кажуть — вун M afię коло себе двох 
инашуу: Дьіду, гоу! — А вун кіж<}: Гоу! — А шчо робиш? — Гу
сака пеку. — Та чьом сьа не nęne ? — Бо з нього масьть не Tęne. Не 
текла й не буде, поки онтбт лęґ^нь, шчо бнди етойіть, H ę  поцьілуЙ9 мо- 
лодйцу оттуту. — А йак nonbbiyuę, то ды'до гойкать: Пойіли сьа, по
шли, бодаж на ланпу сидьіли! — Так ушйткім леґіньім дасть цьілува- 
ти, шче й старйм дасьть і дьакови, шчо чйтать, та сьа сьміуть. —

VIII. С у с і д а  б а в и т и  ся.  Закладуть у каріку дошькй, тай по- 
сьідауть собі усьі, дьіукй і хлбицьі, а усе fięAÓH хлопчйсько, друга 
дьіука, так сидьать. А у середйньі йеден етойіть леґінь с капьчухбм,
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шчо у плите із рушьника. Та прийде ід дьіуцьі і каж§: Ци льубиш того 
леґіньа? —  Уна каж§: Льубльу. — Та поцьілуй го. — Прийде д дру- 
гуй, друга каж§, жę Hę xÓ4ę. — Та чьом Hę xÓ4ęui ? — Онтого хочьу, 
Васильа, Івана... Тогдй той, шчьо при ньуй сидьіу, пуйде гет, а прийде 
другий, та пак того поцьілу^. А той шчьо с каньчухом, та усе уда
рить, йак не льубить. Так йде за шаром, тай довід}^ . Та так доуго 
сьа баульать.

IX. В е з т и  с і л ь .  Покладуть дошьку c ę p ę K  хижі і посьідауть ма
лы хлопцьі на тоту дошьку, такі десьатиручьньі, ай бульші. Та тотьі 
хлопцьі суть дроби, а йęдeн другого закапчить попут плечі1), а двайф 
сьа уберуть за пануу, муцньі хлопцьі. Та fięAÓH продай^ суль, а дру
гий K y n y f ię  пан, а чьотири стойать у сьіньох красти суль. Та пан до- 
ганьать, жę пудла суль, тот, шчьо купуйе. А сесь, шчьо продай^, та 
K ^ ę, жęбы коштовау, цп солена (на сьшіх). Так тот зäйдę коло них, 
та попльуй<£ йіх, а унй ушйткі тогды на пана спльууть. А ун потому 
заричьйть на них так: Е -е -е ! А унй ушйткі так само заричьать, куль
ко йіх f ię ,  дробу. Потому унй сьа кладуть, двайф панови, а тотьі, шчьо 
у сьіньох, покрадуть суль. Ухопльать за ноги та тьагнуть по землй, 
шчьо голова му 6 f ię  по порозьі. Натьагнуть го так, шчьо вун йойкать.

X. Ш и й к у  бит и.  Сплетуть собі ручьпйк доугий на твердо та 
собі у каріку сьадуть хлопцьі по 15 до 20-ручьньі. Меньший H ę йде, 
бо слабый, H ę r < ^ ę H  бити. А гуньі засьонкауть (запнуть) та обернуть 
тым у зад, шчьо було у передьі. Та fięĄHoró дадуть у cępęдńнy хлоп- 
чйська, муцаого та тогды лем ушйткі атак чйньать : Шой, шой, той... 
та f ię  ден до другого да,fię  попуд гуньі моучьки шййку, а усе у ймуть 
і бйуть того, шчьо у cępęĄńHbi та скоро дауть йęдeн до другого, абы 
тот H ę ухватиу. Та H ę fięAÓH дуста^ і пйaдęcьaть на плечі, а йак 
ухватить собі, та уже ун n ^ ę  сьісти, а тамтого бйуть.

XL Л о п а т к у  бити.  Й^ден cba^ę собі на кут, на прйпічьок, та 
му другий імить ногу та му ударить дванацьать по нозьі лопаток та- 
коу малоу лопаткоу, шчьо ґаздьшьі завівауть огень. Та йому сьаAę на 
кольіна другий хлопчйсько і вун йому так застелить руками очьи, шчьо 
Hę вйдить. А ногу му пудоймуть та ударить му з долу по нозьі лопат
коу хоть хто, та кажуть, абы угануу,.хто го ударну по нозьі, бо тот, 
шчьо го ударить, верже лопатку на земльу. А ун к^дь y r a H ę ,  та уже *)

*) Тримає так із заду, що руки його стоять на грудях у того, 
кого тримає.

IG *Записки Паук. Тов. ім Ш евченка т. XLV II.
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тот пуйде та сьаде там, та уже того бйуть. А к§дь H ę y r a H ę ,  то бйуть 
го доуго, шчьо вун йбйкать пак. Бйуть лопатку, кулько майуть дьаку.

Паралелі': Отеє варіянт забави, поданої під ч. І. Тому що в по
переднім числі є деякі відмінні подробиці, як тут, то подаю оба числа.

Отсї забави протягають ся в пізну ніч. Колиж скінчать ся, тоді 
присутні відмовляють 3 рази „Отче наш“ і 3 рази „Богородице діво“ 
за душу помершого, а опісля розходять ся домів, співаючи на відходнім 
іще одну з надрукованих висше пісень.
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II. Рукописи з Бачки і Сриму.

А .  О п и с  р у к о п и с і в .

8. Р у к о п и с  Л ї  к а р а.

Сей рукопис дістав я в Керестурі (1897 р.), від одного з та- 
мошнїх учителів, д. Лїкара, від чого й даю йому назву. Він не має 
нї початку, нї кінця, надто перша картка його і одинайцята пороз
дирані так, що з них лишили ся тільки половинки. Здаеть ся одначе, 
що з початку не багато в ньому бракує. На другій стороні першої 
захованої картки при титулі піснї подане число 6, по якому слі
дують иньші порядкові числа пісень. З того можна б догадувати ся, 
що в руко писі бракує зовсім перші 4 піснї, з пятої заховало ся 
три строФки ( 2—3 на 2 ст.). Чи багато карток бракує при кінці, 
того очевидно годї знати. Увесь рукопис має 36 карток (72 сторін), 
кварта. Походить очевидно з початку XIX ст. Писаний мабуть кіль
кома руками, кирилицею. З початку письмо досить велике, полу- 
уставне, зближуєть ся дальше до скорописи, а опісля переходить 
у малий полуустав, писаний виразно і, як видно, вправною рукою. 
Чорнило виблїдло майже всюди. Декуди пробували переписувачі 
давати прикраси, особливо в інїциялах, але се не повело ся їм  
зовсім.

Рукопис вистачений церковною мовою, тому одначе, що пере
писувачі не розуміли її добре, то поплутали багато слів так, що 
нераз наслідком того виходить иньше значінє речень. Цїкаво, що 
майже всї піснї, які приходять теж у Богогласнику, мають тут 
такі зміни, що я вважав потрібним надрукувати їх  тексти, щоби 
представити їх докладно. Деякі строфи в тих піснях попереставлю- 
вані, деяких бракує, деякі зовсім нові, иньші знов значно позмі
нювані. Також поперемінювано декуди поодинокі слова на м ісце
вий диялєкт, за чим мусїли піти зміни в ритмі і римі, наслідком  
чого повиходили піснї в новій редакции Ось зміст сього рукопису :
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1. (Конець четвертої строФ ки : 3  матками са  пожинали, 
жарто не мали, ст . 1).

2. Пѣснь на Рожтво Хтово. Поч. Китай д Ѣ т а  малое, лгна 
незловивое (2 —3 строфи нема; ст. 2 —3).

3. Пѣснь на Рождество Хртово. Поч. Нова радо[ст] стала 
(ст. 4). Пор. Богогл. ч. 13.

4. Пѣснь на Рождество Хтово. Поч. Предвѣчный родилсА 
под лѣти (ст. 5 —6). Пор. Богогл. ч. 7.

5. Пѣснь на Рождество Хт ово. Л о ч . Д Ѣ т а т к о  ca намъ 
народило (ст. 7).

6. Пѣснь на Рождество Хрво. Поч. Д ивнла новина (ст. 7—8). 
Пор. Б о г о г л . ч . 8 .

7. Пѣснь на Рождество Хтово, Поч. Вси азиц и  восплеціите 
роками (ст. 9—10).

8. Пѣснь на Рождество Хтово. Иоч. Ангелъ пастиремъ мо- 
вилъ (ст. 10-11).

9. Пѣснь на Рождество Хт ово, Поч. Є ки нїа  все зл л тл а  
ковчеуц завита (ст. 11—12).

10. Пѣснь на Б огоавлєниє Хртокс, Иоч. Иіѵрданъ рѣко 
оѵтотови ca  (ст. 13—14). Пор. Богогл. ч. 35.

11. Пѣснь на Б огоавлєниє Хтово. Поч. Креціаєт ca  владика 
во Йіѵрданѣ (ст. 15).

12. Пѣснь на Отрѣтение Хтово. Поч. Богородице дво, 
оупование ^ртнаномъ (ст. 16 — 17).

13. Пѣснь Бци на Благовиціение. Поч. Лик8й днесъ вишне 
(ст. 17— 19). Пор. Богогл. ч. 113.

14. Пѣснь на цвитн8ю недѣлю. Поч. Рад8й са  яѣло діри 
С іпѵна (ст. 20—21). Нор. Богогл. ч. 52.

15. Паки на цвѣтоносие. Поч. Днесъ клагодатъ насъ сови- 
раетъ (ст. 21—22: бракує строф. 2—5 і кінця).

16. Пісня на Великдень. Бракує початку цершої строфи, друга 
зачннаєть ся словами: Што ИфбТС ЖИВДГС, СИЛ вѢцЫШЕ (ст. 
22 - 24).

17. ІЬрвдА пкснк ксликспсснд. Поч. Q  д’квице пречистдА 
(ет. 2 5 - 2 6 ) .

18. Пѣснь велнкопсснд. Поч. Црю XpTt, пдн( мили (ст. 2 7 — 
28). Пор. Богогл. ч. 47.

19. Пкснк ВЕДИКОПОСНД. Поч. МдрЇА ПОТ Кр’кжШ ’К стддд  
(ст. 2 8 - 2 9 ) .

20. П'кснк великЄпсснл. Поч. їр е т д г е  д н а  стдд'к створитіл’к
(ст. 2 9 - 8 0 ) .
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21. Пѣснь на велико(ї)днм четверчюкъ. Поч. Южъ са  декретъ 
подписУечъ (ст. 31 —32). Пор. Богогл. ч, 49.

22. Пѣснь пртой Брци. Поч. Куди восувааена w кси^ъ ро
довъ земныуъ (ст. 33).

23. Пѣснь пртой Брци. Поч. РадУй са  црце, наша засту
пнице (ст. 33—34).

24. Пѣснь, пртой Кгородици. Поч. Дивны т в о а  тайны ччаА  
ави  ca  (сг. 3 4 —35). Пор. Богогл. ч. 139.

25. Пѣснь пртой Кгородици. Поч. Бселеный свѣте, людїє 
сч'раны (ст. 36).

26. Пѣснь пртой Кгородици. Поч. Q  мчи дво ччаА 
(ст. 37).

27. Пѣснь пртой Кгородици. Поч Рождесчъо славно присно 
д Ѣ в'іа  ( с т .  38). Пор. Б о г о г л . ч . 92.

28. Паки на просецїю. Поч. Маріє, родичко в о ж а А  (ст.
3 9 - 4 0 ) .

29. Пѣснь опіраА. Поч. Здравствуйте вси на многаА лѣта 
(ст. 40).

30. Пѣснь [на] Оуспение претой Кци. Поч. Архангели з нека 
пришли до Когородици (ст. 41—45).

31. Пѣснь на цвитнУю недѣлю. Поч. РадУй са  Бѣло дціи 
С иіѵна (ст. 45— 46). Пор. Богогл. ч. 52.

32. Пѣснь на Боздвиженїб Ч. К. Поч. 3  емпировъ горнимъ 
Кгъ СА ЗАВЛАбТЪ (ст. 46—50).

33. Пѣснь пртой Кци. Поч. ЧистаА Богородице (ст. 5 0 - 5 1 ) .
34. Пѣснь на Оошествї[б] (£ч*аго Д)£а. Поч. Источникъ 

дровни (ст. 5 1 —53). Нор. Богогл. 69. ,
35. Пѣснь на ПреіѴБрлженіб Гдне. Поч. Белимъ гласомъ ис 

оужасомъ (ст. 5 3 -  55).
36. Пѣснь ко смергїи. Поч. Повичте ми, соловиб, правду 

(ст. 55— 57).
37. Пѣснь пртой Бдци. Поч. Дѣво мати превлагаА (ст. 

5 7 - 5 9 ) .
38. Пѣснь пртой Бдци. Поч. Потъ твои покровъ приви- 

га[б]мъ9 пречиста а  дво (ст. 59—60).
39. Пѣснь ПреСАТОЙ Бдци. Ноч. Исполни СА НВО И ЗЄМЛА 

(ст. 60—62). Пор. Богогл. ч. 137.
40. Пѣснь счомУ Пїколаю. Ноч. Гори сладосч* к искапайте 

(ст. 6 2 - 6 3 ) .
41. Паки счомУ Пїколаю. Поч Николаю вса тїтєл ю  ( ст.

6 3 - 6 5 ) .
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42. Пѣснь [на воскр]*сжїє X. Поч. Всталъ панъ Хртосъ 
з  ллертви^ъ ннѣ (ст. 66— 67).

43. Пѣснь w ляУчжїю Хрвіллъ. Поч. Ісъ Хртосъ крижованї 
(ст. 67 —68).

44. Пѣснь ІсУ слатвомУ. Поч. По̂ валУ принесу слатколлУ ІсУ 
(ст. 69— 70).

45. Пѣснь Василію великоллУ. Поч. ізл и а с  са  влагодатъ во 
оустнауъ ггвои^ъ Юче (ст. 7 0 —72, кінця бракує).

9. Р у к о п и с  М и х а й л а  М у н к а ч і я .

Сей рукопис назвав др. І. Франко рукописом Ф. ІНовґоря 
(АпокріФи. II, ст. 195) на підставі того, що на окладинцї написане 
се імя подібним почерком до почерку текстів. Я не знаю, хто зла
див рукопис — може й Ш овїор — але я дістав його від М. Мун
качія, тодї богослова (1897 р.) і від властителя даю йому назву. 
Рукопис представляє з себе досить обємистий зошит, оправний 
в іектуркові окладники, звичайної вісїмки. Папір звичайний, білий, 
полїньований переписувачем. З початку паґінациї карткові, від 14-ої 
картки йде вже паґінация на сторони. Карток 10—12 бракує. Р у 
копис писаний зразу кирилицею, опісля скорописю. Від 152 ст. 
чисті картки до кінця. На остатній картці і окладинцї відписаний 
уступ із якоїсь мадярської читанки чи христоматії -  по мадярська. 
На першій окладинцї такий напис; J886 рокУ шесггаго нове[л/івра] 
У Кере[стУр Ѣ] дво)(”Ь завили, а двом* спадли з [о з ъ ]  тУрнѣ предъ 
крачУньскил/гь пУфа[нбл/ѵъ] на три тижнѣ. Страшно..,, В к і л ь к о х  

місцях понаписувані імена ріжних осіб, очевидно як проби пера. 
Ст. 100— 107 чисті. З сього рукопису надрукував дещо др. І. 
Франко (АпокріФи, II), що буде й зазначене дальше. Зміст руко
пису такий:

1. Уривок із якогось учебника ґеоґраФІЇ, що зачинаєть ся сло
вами : „Что разУллиб.ѵгь подъ словом вселжал“? — уложений 
у Формі питань і відповідий. Він обіймає картки 2 —9. Кінця бра
кує. Замітний тілько своєю мовою, в якій мішаєть ся церковщина 
з місцевим диялєктом.

2. Відривок божого листу, без початку, нічим не важний 
(ст. 1 3 - 1 5 ) .

3. Благословъ доллУ. Поч. (/) мрегоркое ІсУса терпиниє 
(ст. 1 5 - 1 8 ) .

4. Воздирнїе ко БогУ. Поч. Ö  Господѣ їсУсе назоржскі*
(ст. 1 8 - 1 9 ) .
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5. Писнь ІГГо[й] Богоци на Еов[е]ден[їє]. Поч. Bo Соломо- 
новой церкви аби  ca  (ст. 20 —23). Пор. Богогл. ч. 102.

6. Пѣснь прістой Богородици. Поч. Q  пресвАтал царице, 
помочнице наша (ст. 24 -2 5 ) . Пор. Богогл. ч. 150.

7. Пісня без титулу. Поч. Кедъ іш Іссъ Хрстъ на ньево 
вивералъ (ст. 25—26).

8. Пѣснь Пресвлтой Богородици. Поч. Мати дѣво наша, 
пано Марїє (ст. 2 6 —27).

9. Писнь пртой Бого[родици] [съ] поздравлением. Поч. Витай 
w  дѣво Марїє (ст. 27— 28).

10. Пѣснь пр?[стой] Бого[родици]. (Эуодъ. Поч. З  Богомъ 
w стань w Марїє (ст. 29—30).

11. Пѣснь ко простой] Бого[родици1 великопосна. Поч. 6й 
лювезна матко, оу т н у ъ  вслкиуъ м8ко\ь (ст. 30 — 33). Пор. Апо- 
кріфи, II, ст. 2 3 7 —239.

12. Пѣснь на Боведенїє «нам. на Вознесеніе) Христово, Поч. 
Иже совершиви смотреніе (ст. 34—36).

13. Писнь Бци на процесии. Поч. Q  Марил панѣ красна, 
о Марил, Марил (ст. 37).

14. Божий лист. Поч. вил кнѣга, которЗ самъ Господь 
Богъ послалъ, рече (ст. 38—59).

15. Молитва. Поч. ДЗше Христова о свати  мене (ст. 59 — 60).
16. Писнь Бгци на процесій. Поч. Q  Марїл панѣ красна, 

о Марїа, МарЇА (ст. 61—65). Пор. ч. 13, де подано тільки три 
перші строфки.

17. Найновше ч8до, роре ше стало 8 Америки 1886-го рок8 
1-го мал. Поч. Америка є место найвекшей несретѣ (ст. 65—67).

18. Писнь, паки о Адами ї Сви. Поч. Плакалъ ca  Адам 
предъ раемъ (ст. 6 8 —70).

19. Писна. Поч. Маріо, Маріо, красна раньша звиздо 
(ст. 7 0 - 7 2 ) .

20. Пѣснь страстна. Поч. Христе царю справедливый (ст. 
7 3 —74). Пор. Богогл. ч. 48.

21. Сказанїиїє о зачатіи и рождестви пестил Бцы и присно 
дѣви Маріи. Поч. Богоѵѵтци Іоакимъ и Ана (ст. 75—89). Др. Ів. 
Франко опублікував сю поему в АпокріФах, II, ст. 74—98 зі стар
шого рукопису і повнїйшого. Перед сим „сказаніемъ“ на ст. 75 
такий напис: Боже, помози ми сїє дѣло влаго почати и скон- 
чити. Бо им а  (х)ца н Сна счаго Дуа, аминь. Молитвами Бого- 
родици. Сї а  кнѣга нарече са „Страстословъ“ во слав8 едино- 
сЗірнЇА, животворлфИА и нераздѣлнил Тройци, (Эца и Сна
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И СВАТЛГ© Д р ,  В© Ч*СТЪ И £КЛЛ$ ЧССГНЛГ© И ЖИВ©ЧВ©рАфЛГ©

креста и всиуъ с в а т и ^ъ  и лл©е писанкѣ р©к©в©тств8юціл от с©- 
тв©р{ША ллїр[а] 7394, а іѵт к [Христа] 1887-го.

22. ЛИ©литкл catch  Яни. Поч ІЬріш вирЗю в© единаго Kora 
Отца (ст. 89—90).

23. Сїм радостей Богородицї. Ст. 91—92. Пор. АпокріФи, II, 
ст. 369—370.

24. Розмова Ісуса з матїрю перед муками. Ст. 9 5 —98. Пор. 
АпокріФи, II, ст. 219—220. — На ст. 99 наведений початок опові
дана про жите Ісуса : Кедъ іш Христосъ і т. д. Пор. понизше
ч. 29.

25. Божий лист, відмінний від попереднього і мовою і змістом 
(ст. 1 0 5 -1 1 1 ) .

26. Сон Богородиці. Поч. Їс8са Христа страсти к сни авили 
c a  вили лллтери er© (ст. 111—112; а тут одна картка ненумеро- 
вана, тому називаю Її а).

27. Про 12 пятниць. Поч. Отъ п©в©жни̂ ъ людей иеврани 
пости церковні' (ст. 112 а — 112).

28. Ради в часі громів. Поч. Коли идетъ, гакъ гремит (ст. И З).
29. Жите Ісуса (без кінця). Ст. 114— 152. Ст. 114— 132 

і 135— 151 надрукував др. I Франко. Пор. АпокріФи, II, ст. 1 9 1 -  194, 
1 9 4 -1 9 6 , 211—213, 2 1 3 -2 1 8 .

10. Р у к о п и с  М. Т у р и н с ь к о г о .  А.

За посередництвом д. Миколи Ерделї*) в Лїповацу (Сримська 
стол. Славонія) дістав я в позику чотири дуж е інтересні рукописи

*) 3 д. М. Ерделїм познайомив ся я особисто перед двома 
роками у Львові, куди він приїхав із своєю донькою, бажаюча її  
примістити у тутешнїх Василянок. Зараз по приїзд!* удав ся він до 
мене, маючи письмо від одного мойого знайомого з Керестура і я 
давав йому потрібні інФормациї в його справі, які міг. Д. Ерделї 
забавив тут цїлий тиждень і познайомив ся через мене з ріжними 
нашими людьми. При одній дискусиї на тему руськости Бачванцїв 
жартуючи сказав до нього д. Маковей: Що ви за Русини, коли ви 
говорите якоюсь мовою не подібною до руської? — На те відловів 
йому д. Ерделї, що таким висловом досить образив с я : То ваша 
бешеда нье йе чіста руска, а наша оправдзіва руска! А опісля 
звертаючись до мене сказав: Панье, йак мі ешчі дахто нове, ж е йа 
нье Руснак, дораз будзем біц! — Наводжу сї слова на доказ силь
ної національної сьвідомости між нашими кольонїстами-селянами 
(Д. Ерделї, як і Туринський — селяне, але дуж е інтелїґентні, як 
у загал!* більшість Бачванцїв).
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від д. Михайла Туринського в Бачинцях (Срим, Славонїя), що 
перше жив у  Керестурі, матері руських осель у  Бачцї і Сримі* 
Як д. Єрделї, так і Туринському складаю на сім місци щиру 
подяку за те, що дали менї змогу використати сі рукописи.

Рукопис А має Формат кварта і був оправний у  шкіру, як 
видно з хребта, на якому останки ї ї  ще лишили ся. Перехований 
він майже в цїлости, бо з початку бракує з першої пісні тільки 
23 вірші, далі є все. Рукопис має 224 ст. і містить 118 пісень, 
що всі понумеровані. З останньої картки, на якій був зміст спі- 
ванника, полишив ся ще невеличкий клаитик — майже четвертина 
картки. Увесь рукопис писаний одною рукою з разу похиленим, 
а далї звичайним полууставом, дуж е виразним і читким. Написів 
нема ніяких у цілім рукописї, тому й не можна знати його похо- 
дженя докладно. В кождім разі написано його на полудни, бо на 
се вказують слїду бачванського говору. Малюнків, крім звичайних 
досить інїциялів, нема теж ніяких. Зміст його ось який:

1. Лїтанїя до Богородиці. Початку бракує, є тільки вірші від 
24—42. Вірші 2 4 —25 звучать :

Маріє, тѣла нашего исциленїє,
М аріє, грѣховъ нашивъ штпУціенїє.

По кождім віршу повтаряєть ся сталий рефрен: Про за  Іс Х р. 
[Проси за нас Ісуса Христа].

2. Пѣснь на просецѣю. Поч. РадУй са  вселенаА позвало, 
ллнлУа  (ст. 2 —4).

3. Пѣснь на покаАнїє человѣкомъ. Поч. ФалшиваА юностъ, 
зрадлива фортуно (ст. 4 —7).

4. Пѣснь на Оуспенїие пресьтой Богородици. Поч. Бо Оігспе- 
нїє предъетаетъ (ст. 8 — 10).

5. Пѣснь на Оуспенїйє пресАтой Бдци. Поч. Ярхангели з  нева 
пришли до Бци (ст. 10 — 14).

6. Пѣснь на Оуспенїє пресАтой Бдици. Поч. Торжество днесъ 
вси воскликните (15—16).

7. Пѣснь пресАтой Бдрци. Поч. ЧистаА Бдрце (ст. 16— 17).
8. Пѣснь п р е с А т о й  Бдци. Поч. БУди восхвалена іѵт всиуъ 

родовъ земни^ъ (ст. 18 — 19).
9. Пѣснь пресвАТОЙ Бдци. Поч. Богородице вѣрнимъ w во

рона (ст. 19—20).
10. Пѣснь пресАтой Бдци. Поч. РадУй са црце, наша засту

пнице (ст. 21—22).
11. Пѣснь пресАтой Богородици. Поч. РУже СЛИЧИЛА, дѣво 

ст*аА (ст. 2 2 —23).
Записки Паук. Тов. ім. Шевченка т. XLVII. 17
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12. Пѣснь пресАТОЙ Богородицѣ. Поч. Дѣво мати прилагал 
(ст. 2 3 —25).

13. Пѣснь пресАтой Богородици. Под. Дивни т в о а  тайни 
чистал ави  са  (тт. 25 -2 7 ) . Пор. Богогл. ч. 139.

14. Пѣснь великопоснл. ІІоч. (ї) дѣвице пречистал (ст. 27 -2 9 ) .  
Пор. Богогл. ч. 116.

15. Пѣснь великопосна. ГІоч. МлрЇА подъ крижомъ стала 
(ст. 3 0 - 3 3 ) .

16. Пѣснь престой Бдци Повчанской. Поч. Рад8й с а , Л\арїе, 
невесна цлрїце (ст. 34—36).

17. Пѣснь на рождестго простой Бдци. Поч. Радійте са  вси 
людїє, дѣва са  рлждаетъ (ст. 3 6 —38).

18. Пѣснь рождествѣ Богоматере. Поч. Радость вєлїа  нынѣ 
гави са  (ст. 3 9 —40). Пор. Богогл. ч. 96.

19. Пѣснь на Поведеніе пресвАтей Бдци. Поч. Бал проница
етъ, во црковъ ступаетъ (ст. 4 0 —41).

20. Пѣснь Богородицѣ по^валнаА. Поч. ЧЗдна еси помощ
нице, пречистаА мати (ст. 42).

21. Пѣснь Оуспжїю прКВАТЫА Богородицы. Поч. ПречистаА 
дѣво мати, невесна царице (ст. 43 44).

22. Пѣснь пресАтой Бци на про[с]ецию. Поч Е#ди вос^ва- 
ленна ти  м ати невесна (ст. 4 4 -  45),

23. Пѣснь пресАтой Богородици. Поч. По[д] твой покровъ 
приБигаемъ, пречистаА дво (ст. 4 5 - 4 6 ) .

24. Пѣснь пресвАтой Бдци на просецию. Поч. Оставай т8 
здрава, пречистаА дѣво (сг. 46 —48).

25. Пѣснь престой Богородици. Поч. Исполни са  ибо и зєм ла  
(ст. 4 8 —50). Пор. Богогл. ч. 137.

26. Пѣснь на втрѣтеніе Хртво. На & пѣсни прїпив. Поч. 
Бце дво, основаніе )(ртіаномъ (ст. 5 0 —52).

27. Пѣснь на Отритенїє Хіво. Поч. Свѣтло днесъ ликЗймо 
(ст. 5 2 —54) Пор. Богогл. ч. 40.

28. Пѣснь человѣкомъ на покаАнїє. Поч. Гори, гори, д$ше 
мол, ко творцѣ своем# (ст. 54—55).

29. Пѣснь покаАна. ІІоч. П ом ыш лаіо  іѵкланый азъ (ст. 
5 6 - 5 8 ) .

30. Пѣснь великопоенл. Поч. ХристиАне плачите (ст. 59—60). 
Се якась вставна картка, написана иныпим письмом і на иньшім 
папері. Також порядкового числа нема при нїй. Через те даю я 
низше знов число ЗО (з додатком а), щоби не переривати тяглости 
рукопису.
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ЗО (а). Пѣснь, покланнла. Поч. Часъ оужъ, человѣче, w грѣ
ховъ престлти (ст. 61—63).

31. Пѣснь показна кдждомЗ человѣкѣ. Поч. Чзйте, людїе, 
тр8к8 господню (ст. 63 — 65).

32. Пѣснь на в с а к ъ  день. Поч. Южъ йдЗ ск[в]д пливе (ст. 
6 5 -  68).

33. Пѣснь на Бллговѣфені'б Бдрцѣ. Поч. Посланъ кыстъ 
аруанглъ Гавріилъ (ст. 69—71).

34. Пѣснь на Благовѣфені'б БДцѣ. Поч. ЛикЗй днесъ, биіѵне, 
возиграйте горы (ст. 71—73). Пор. Богогл. ч. 113.

35. Пѣснь на Бллговѣфені'б пртой БДцѣ. Поч. Да пріидетъ 
всемЗ мирЗ радостъ (ст. 7 4 --7 5 ). Пор. Богогл. ч. 111.

36. Пѣснь цвѢ тоносіа . Поч. РддЗй са зѣло, дфи G iivha 
(ст. 7 5 —77). Пор. Богогл. ч. 52.

37. Пѣснь на цвѣтонос'іб. Поч. Днесъ клагодать насъ соки- 
раетъ (ст. 77—79).

38. Пѣснь великопоенл. Поч. Црю Хрте, пане мили (ст. 7 9 — 
81). Пор. Богогл. ч. 47.

39. Пѣснь великопоенл. Поч. Южъ са декретъ подъписЗетъ 
(ст. 81—84). Пор. Богогл. ч. 49.

40. Пѣснь w мЗченїю Хрвимъ. Поч. Іссъ Хртосъ крнжовани 
(ст. 8 4 - 8 5 ) .

41. Пѣснь IV страсти Хртовои. Поч. Пгнице ст[р]дченд, дЗше 
зармЗчена (ст. 8 5 —86;.

42. Пѣснь великопоенл стрдданЇА Хртовд. Поч. Жалостъ на 
кртѣ пднЗетъ (ст. 87—88).

43. Пѣснь ко БгЗ іѵцЗ на страданію Х£* товимъ. Поч. Q  Бже 
іѵче нксни (ст. 88—91),

44. Пѣснь на велйкп четвертокъ. Поч. Повѣчь же ми, соло
віє, правд8 (91—93).

45. Пѣснь великопоенл. Поч. ПодАкЗймежъ пнЗ БгЗ (ст.
9 3 - 9 4 ) .

46. Пѣснь великопоенл. Поч. а  мікд зарм8чена (ст.
95—96).

47. Пѣснь Воскресенію ХрїстовЗ. Поч. Беселте с а , рддЗйте 
с а , вси вѣрши (ст. 96—97).

48. Пѣснь Воскресенію Хр'вЗ. Поч. РадЗйте с а , ликовствЗйте 
(ст. 9 8 - 9 9 ) .

49. Пѣснь Воскресенію ХртвЗ. Поч. Воскресъ ІисЗсъ СО гровд 
(ст. 99).
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50. Пѣснь Воскресенію ХрТВ*>. Иоч. ІСЪ Хртосъ з ллертвы^ъ 
въста'лъ (ст. 99 — 101). Пор. Богогл. ч. 62.

51. Пѣснь на Воскресеніе Хртово. Поч. Всталъ панъ Хртосъ 
з ’ ллертвы^ъ ннѣ (ст. 101—102).

52. Пѣснь на Воскресеніе Хртово. Поч. Весели налл(а) день 
днесъ насталъ (сг. 103—104).

53. Пѣснь на Воскресеніе Хртво. Поч. Воскресъ Ісъ w грока,
радостъ вєліа (ст. 105-----107).

54. Пѣснь страстна. Поч. Христе царю справедливий (ст. 
107—111). Пор. Богогл. ч. 48.

55. Пѣснь страстна. Поч. Оірке Нілатъ подпишетъ (ст. 
111- 114). Пор. з ч. 39 повисше.

56. Пѣснь страдані'А Хрства. Поч. Q  Інс8се пораненый (ст. 
114-115).

57. Пѣснь Бдрцѣ Повчанской. Поч. Ко твоей с в а т Ѣ й иконѣ 
(ст. 115-116).

58. Пѣснь Богородицѣ. Поч. Подъ твой покровъ привигаел/гь 
(ст. 116-119).

59. Пѣснь Богородицѣ. Поч. Воспойте согласно (ст. 119—122).
60. Пѣснь на ЕоведенУе пресАтой Е£цѣ. Поч. Величай д8ше

моа пречистою панн8 (ст. 122 123).
61. Молитва пресАТОЙ Богородицѣ. Ноч. ПресвАтал М арїє, 

влагословенаА дѣво (ст. 123—125).
62. Пѣснь Іс$ слаткол/ѵ8. Поч. По\'8ал8 принес# (ст. 125—126).
63. Пѣснь великомученик# Геіѵргію. Поч. Гойне вы^валАЙте, 

вѣрный воспойте (ст. 126— 128).
64. Пѣснь на Вознесете Іисъ Хртово. Иоч. Иже совершивый 

смотреніе (ст. 128—131).
65. Пѣснь на Вознесеніе Хртво. Поч. Бзыде Бгъ ко висоци 

гори (ст. 131—133). Пор. Богогл. ч. 68.
66. Пѣснь Сошествію счаго Д#)(л. Поч. Источникъ д#уов- 

ный (ст. 134 — 135). Пор. Богогл. ч. 69.
67. Пѣснь на Сошествіе стлго Ajfa. Поч. Бгъ во Сиіѵнѣ 

(в) ч#дал\и сиАетъ (135—136).
68. Пѣснь счом# Iumh# Бгслок#. Поч. Ііѵна Богослова (ст. 

136—138). Пор. Богогл. ч. 196.
69. Пѣснь с. Иіѵанн# Крестителю. Поч. Весели са краснаА 

п#стини (ст. 138—139).
70. Пѣснь апл# ПеггрУ и ПавлУ. Поч. ВЭргани играйте (ст. 140).
71. Пѣснь Преіѵкрлжені'ю ХрУстовУ. Поч. На Ѳавіѵрѣ преіѵ- 

вражсА Iclf Хртосъ славно (ст. 141), Пор. Богогл. ч. 79.
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72. Пѣснь на Прешвраженїе Гдне. Поч. Бедїим гласомъ и 
оужасомъ (ст. 142— 143).

73. Пѣснь на Оусѣкновеніе чсныа главы(и) стаго пррка 
Ііѵана КрестителА. Поч. Человѣкъ нвесный (ст. 144— 145).

74. Пѣснь на Воздвїженїе Че Крчм. Поч. 3  емъ пировъ гор
нымъ Кгъ са зълвлАетъ (ст. 145 — 148).

75. Пѣснь на Воздвиженіе Хртво. Поч. Q  древо пржлажжое 
(ст. 148—149).

76. Пѣснь ар̂ ангелЗ Михаил#. Поч. Хвалим т а  вси сгодне 
(ст. 150—151).

77. Пѣснь счом8 Яндрею. Поч. Во всю землю изидитетъ 
(ст. 152—153). Пор. Богогл. ч. 168.

78. Пѣснь вем$ченци Варварі. Поч. Q , Барваро, мученице 
(ст. 153— 154). Пор. Богогл. 171.

78 а. Пѣснь а на непорочное Зачатие пресвАТИА Кци. Поч. 
Всемирна радость Янна іавлАетъ (ст. 155—156). Пор. Богогл. ч. 108. 
(Тут вставлені знов дві картки, писані тим самим почерком, що 
попередно вставлена і містять три піснї, які відзначую буквами 
а, б, в, при ч. 78).

78 б. Пѣснь считедю Хртов8 Николаю. Поч. Волшаго нѣтъ 
на земли трона (ст. 156—158). Пор. Богогл. ч. 178. ^

78 в. Пѣснь гГителю ХртовИ Нїколаю. Поч. Q  сватѢшіи 
(х)тче (ст. 158). Пор. Богогл. ч. 180.

79. Пѣснь счомИ Николаю. Поч. Гори сладостъ искапайчт 
(ст. 159— 160).

80. Паки стом8 Николаю. Ноч. Нїколае сч'ичтлю (ст. 160—163).
81. Паки гГом$ Нїколаю. Ноч Q  кч'о, кі’о Нїколла любитъ 

(ст. 163— 164).
82. Пѣснь Великом# Василию. Поч. Излиай са Благодать 

ко оуечнауъ твоимъ, іѵче (ст. 164— 166).
83. Пѣснь вседневна иокаАна. Поч. Два расъ іѵелѣпъ, кто 

на емерт ъ  не памнАтаетъ (ст. 167- 167). Пор. Богогл. ч. 229. 
По сьому йдуть: Оти^ири Когородични ПОКОИНИМЪ, кочори СА 
на великомъ и на маломъ ( с а ) погревѣ спѣваюч’ъ (ст. 168 — 172). 
На ст. 173—174 переписана знов подяка для тих, що відпроваджу
вали тїло до гробу, замітна своїм диялектом.

81. Пѣснь на велики погревъ. Поч. Плач# са и оѵжасаю ca 
(ст. 1 7 4 -1 7 5 ).

85. И паки счмрол*# человѣкѣ. _Иоч. Южъ л\и прншолъ часъ 
до гров# сч #пи ги (ст. 176).
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86. И ПДКИ СТДрОМ» человѣкѣ. Поч. Юшь преселнм ca № 
васъ зо ск'ктд мдрніѵго (ст. 177).

87. И пдки старом» члвѣк». Поч. Заплатилъ а  емъ іожъ 
и,илом» живот» (ст. 178).

88. Сього числа бракує, нема одначе слїду, щоби звідси ви
дерто картку. Мабуть переписувач помилив ся тільки при паґі- 
нациї. ^

89. ІІ'кснь. нд погревъ младенцемъ. Поч. Ю нємилостивда 
смерте, што емъ ти прекиниль (ст. 179—180).

90. И пдки младом» нд погревъ. Поч. Прелестъ диаволскд 
Пддма прелстилд (ст. 180—181).

91. Пѣснь дѣтини мдлой. Поч. Прекрасна есъ Аръ (ст. 181— 
182), На ст. 183 - 185 поміщ ені: їрллоси нд Рождество Хртво.

92. Пѣснь нд Рождество Хртово. Поч. Слава во вѣшни^ъ 
Бг», воспойте ліодїе (ст. 186).

93. Пдки нд Рождество Хртово. Поч. бгдд придетъ конецъ 
в'ккд (ст. 187—188).

94. Пдки Ро Хртв». Поч. Шедше трїе цры (ст. 188).
95. Пдки Рож. Хрв». Поч. Лик»й днесь, Оїюне (ст. 188— 189).
96. Пдки нд Рож. Х^тко. Поч. Беи азы ц ы  воспдеціите р»- 

кдми (ст. 190).
97. Пдки нд Рож. Хртво. Поч. Предвѣчни родил ca по лѣти 

(ст. 191— 192). Пор. Богогл. ч. 7.
98. Пдки нд Рож. Хртво. Поч. Вѣдѣ Бгъ, вѣдѣ творецъ, 

же миръ погивдетъ (ст. 192— 193). Пор. Богогл. ч. 5.
99. Пдки нд Ро. Хртво. Поч. Пгглъ пдстиремъ мовилъ 

(ст. 193— 194). Пор. Богогл. ч. 26.
100. Пдки нд Р. Хрво. Поч. Битдй, д Ѣ т а  малое (ст. 

194-195).
101. Пѣснь нд Рож. Хртво. Поч. Л\дрЇА дѣвд намъ породила 

(ст. 195 -196).
102. Пѣснь нд Рож. Хртво. Поч. Синъ вжи са ндмъ наро

дилъ (ст. 197).
103. Пѣснь нд Рожд. Хртво. Поч. Крикните анггли нд некеси 

согласно (ст. 198 — 199).
104. Пѣснь нд Рож. Хртво. Поч. В день вждго ндрожденА 

(ст. 199-200).
105. Пѣснь нд Рож. Хртво. Поч. Бгъ предъвични народилъ

са (ст. 201—202). Пор. Богогл. ч. 27.
106. Пѣснь нд Рож. Хртво. Поч. Дивна а  новина (ст. 202— 

203). Пор. Богогл. ч. 8.
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107. ІГксиь на Рж. Хртво. Поч. би паненка милеыего сынка 
(ст. 203—204).

108. [Нень на Ро. Х^тво. П оч..Гори сладость искапайте 
(ст. 204—205). Пор. ч. 79 повасше.

109. Пкснь на Рож. Хртво. ГІоч. Где ca спѣшитъ, Ііѵсифе, 
вдрзо ск[в]дпливе (ст. 205- 206).

ПО. ПНкснь на Рож. Хртво. Поч. Нова рддостъ стала (ст. 
206 - 207). Пор. Богогл. ч. 13.

111. Пѣснь на Рож. Хртво. Поч. [Бо] Вифлеєлли тайна са 
взАВИла (ст. 207—208.

112. Пѣснь на Рож. Хртво. Поч. Є кїниа всєзлдтда, ковчегъ 
завита (ст. 208).

113. Пѣснь на Рож. Х£тво. Поч. Гди Хртсъ Спасителъ мдл 
са народити (сг. 209 — 210). Дальше йдуть: Ірмоси на Богоавлєнїє 
(ст. 210— 213).

114. Пѣснь на Богоавлєнїє Хртво. Поч. Иіѵрданъ рѣко оуго* 
тови са (ст. 213—215). Пор. Богогл. ч. 35.

115. Паки на Богоавлєшє Господне. Поч. Креіравтъ са вла
дика во Иіѵрданѣ (ст. 215—216).

116. Паки на Богоавлєшє Гдне. Поч. (Э ГалилеА Хрчсъ ко 
ИіѵрданВ (ст. 216—217).

117. Паки на Богоавлєнїє Гдне. Поч. Хртосъ Гдь свѣтит са 
(ст. 217—218).

118. Пѣснь Адамова. Поч. Гдѣ Бгъ Адама (ст. 218—219). 
Дальше до ст. 224 йдуть ріжні ірмоси. 11

11. Р у к о п и с  М. Т у р и н с ь к о г о .  Б.

Отсей рукопис неодностайний. З початку (ст. 1— 20) і при 
йінци (ст. 189—208) приліплені картки якогось сїрого, бібулястого 
Паперу, середина писана на звичайнім, трохи вже пожовклім папері. 
Формат рукопису — мале кварто, але висота його менша, як ши- 
рййа, через що рукопис набирає виду кантички, які звичайно дру
кують у таких Форматах. Окладники заховані ще добре. Письмо не 
всюДй однакове, але писане мабуть одною рукою, тільки раз пиль- 
нїйше, другий недбальше. Рукопис не дуж е інтересний для нас, бо 
головна його частина — се виїмки з евангелий, в яких глави, за 
чала і йн. писані киноваром. Вони тягнуть ся від ст. 21 — 123, по
чім слідують „изаснєнїа“ евангелий — частинами; по кождій ви  ̂
ясненій Ч&стинї слїдуе ще коротке „)£РЇСТЇЛНСК0Є оучєнїб“ Та „нрд-
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воЗчжїе“, але вони незамітні теж нїчим. Від ст. 191— 197 подані 
поученя Христа грішникам на спасене, виголошені буцїм із хреста. 
При кінци говорить ся про прихід Христа. Цілий рукопис має отже 
208 ст., але ними покористаемо ся тут тільки в дуж е незначній 
частині*. Зміст сього рукопису такий:

1. Алфавитъ дровни (ст. 2—9).
2. Сон Богородиці і божий лист (ст. 10— 16).

3. Пѣснь страстна. Иоч. Ми дюкєзна матко (ст. 17— 20).
4. бвангелїя з виясненями я)£рїстїанскимиа та „нравоЗче- 

нїам и“ (ст. 21— 189).
5. Поуки Христа грішникам для спасеня (ст. 190— 197).

6. Q  страшном при"шествіи Іса Хрта (ст. 1 9 8 -2 0 8 )  з до
датком : Размишлжїб іѵ гннѣ іѵгнжои.

12. Р у к о п и с  М. Т у р и н с ь к о г о .  В.

Отсей рукопис, писаний рукою Туринського, мае Формат 
кварта звичайного аркушевого паперу. Оправний в дуж е сильні, 
грубі окладники зі скірою на хребті*. Написів нї прикрас не має 
ніяких. Як видно з титулової картки написаний він у  Керестурі 
1888 р. Усіх записаних сторін звичайним полууставом є 187; 
дальше йдуть чисті картки, а при кінци поданий зміст пісень. На 
початку бракує одної картки (третьої), через те й нема цілої другої 
пісні*. Остатня пісня в рукописї нескінчена, з незаписаних карток 
видно одначе, що переписувач мав намір її закінчити. Рукопис 
інтересний особливо через те, що в ньому пробиваеть ся новий 
вплив на літературу Бачванцїв, а власне сербський, який замітний 
теж в устній літературі. Зміст рукопису такий :

1. Писнъ інрвал на проекцию. Поч. Марне, родичко кож на  
(ст. 1—4).

2. Писнъ 2 на проещию. Поч. Рад8й са вседжаА позвало 
(ст. 4, дальше нема). Се лїтанїя, як і попередня, що має тільки 
три перші стихи.

3. Пісня на Успениє. Титулу нема, але строфи не бракує 
ніякої. Поч. ПрєчистаА дѣ во мати, невдена цац* (ст. 7—8).

4. Пѣснъ на Оігспжїе (в ориґ.: спс*) прти Когородици. Поч. 
Бо Хспжїє предъетаетъ (ст. 9 —11).
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5. Писнъ на с£спенїе п£то Богорци. Поч. Архангели з  нева 
пришли до Богородици (ст. 11 — 15).

6. Писъ 6. На 2>пие пртой Боци. Поч. РадЗйте с а  ангеломъ 
лики (ст. 16—19). Пор. Вогогл. ч. 121.

7. Писнъ 7. На ^снїе пртой Богородици. Поч. Торжество 
днесъ кси возкликниме (ст. 19—21).

8. Писнъ пресвАтой Богородици. Иоч. Чистла Богородице 
(ст. 21—22).

9. Писнъ пресвАтой Богородици. Поч. ©ставай т8 здрава 
(ст. 2 2 - 2 5 ) .

10. Писнъ 10. Приводъ со COiiöctS. Поч. G  Богомъ постань 
іѵуъ Марие (ст. 2 5 —27).

11. Ниснъ 11. Поздра[влеиї]е Д гкви М арии, Поч. Витай о д гкко 
Млріво (ст. 27—29).

12. Писнъ пресвАтой Богородици. Поч. Мати дѣво наша 
па[н|но Mapie (ст. 29— 31).

13. Писнъ пресвАтой Богородици. Поч. Марїко, Маріо, ран
та звиздо (ст. 31—34).

14. Писнъ прсвАТОЙ Богоци. Поч. бед ж и  свите, лю дїе страни
(ст. 34—36).

15. Писнъ прстой Богрци. Поч. Бзди восхвалена Ф вси^ъ 
родовъ зеллни^ъ (ст. 36—37).

16. Писнъ пртой БоДици. Поч. Дѣво мати превлаглА (ст.
38— 39).

17. Писнъ пчой Богоци. Поч. Богородице вирниуъ іѵворона 
(сг. 4 0 —41).

18. Писнъ престой Бородици. Поч. РадЗй с а , M ap ie , невесна 
царице (ст. 41—44).

19. Писнъ претой Бци. Поч. Q  пресвАТЛА царице (ст. 44 — 
46). Пор. Богогл. ч. 150.

20. Писнъ прстой Боци Повча[нской]. Поч. ©  Марїе повчан- 
ска (ст. 4 6 — 47).

21. Писнъ пресй Богородиці*. Поч. Матко кожа и сина (ст. 
4 7 - 4 9 ) .

22 . Писнъ Богоро[дици] Повч[анской]. Поч. Марїе с в а т л а  

Богородице (ст. 4 9 —51).
23. Ниснъ пріой Богородици. Поч. Повне граде весели ca 

(ст. 51—53).
Записки Наук. Той. їм. Шевченка т. XLVII. 18
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24. Писъ на [Боведе]нїе прттой Боци. Поч. Соломоновой 
церкви ави  са (ст. 53—57). Пор. Богогл. ч. 102.

25. Писнъ на Бо[веде]ние прі ой Бци. Поч. Беличай дЗше 
мога, пречистою пан[н]8 (ст. 5 7 —58).

26. Писнъ прстой Богородици. Под. Дѣво мати превдагаА. 
Поч. Q  мати дѣво чистал (ст. 59—61).

27. Писнъ прі ой Богородици. Под. Нова радость стада. Поч. 
Дивна т в о а  тайни (ст. 61—63). Пор. Богогл. ч. 139.

28. Писнъ пресАтой Богородици. Поч. Архангелъ Гавриилъ 
принесъ гласъ Діарїи (ст. 63-65).

29. Писнъ на Роство піой Бци. Поч. РадЗйте са  вси дюдие
(ст. 65— 68).

30. Писнъ Богородици. Поч. Я  певаймо писмици (ст. 6 9 — 72).
31. Писнъ претой Богородїцї. Поч. ХрїстЇАне по всемъ 

свитѣ пойте весело (ст. 7 2 —74).
32. Писнъ прі ой Богородици. Поч. Хваленъ їс#сь Ліар’кѵ 

(ст. 7 5 - 7 6 ) .

33. Писнъ прі ой Богородици. Поч. (X) пресАтаА Mapiw (ст. 
77— 81).

34. Писнъ на Рожво Богородїци. Поч. Свите велми и при
емли (ст. 81—84).

35. Писнъ на Хспеніе Богоро[дици]. Поч. Троне вишни днесъ 
двигни ca  (ст. 8 4 - 8 8 ) .  Пор. Богогл. ч. 120.

36. Писнъ на Рож. пртой Богци. Поч. Радостъ вєлїа ави  са

(ст. 88— 90). Пор. Богогл. ч. 96.

37. Писнъ прі ой Богородици. Поч. (X) Марїе, панѣ красна 
(ст. 9 0 —94).

38. Писнъ пресАТой Богородици. Поч. ЦарА вдагаго царици
(ст. 9 4 - 9 7 ) .

39. Писнъ на Бове[денїе] Богоро[дици]. Поч. К а А  проница
етъ (ст. 97—99).

40. Писнъ прі ой Богдици. Поч. РадЗй с а , Ліарїе, невесна 
царїце (ст. 99— 103). Пор. ч. 18 повисше.

41. Писнъ [на] Рожво Бого[родици]. Поч. Радостъ вєлиа 
нынѣ ави  са  (ст. 103— 104). Пор. ч. 36 повисше.

42. Писнъ пртой Богородици. Поч. Исполни са  нево и зєм л а  
чудесъ твоигъ царице (ст. 105—107). Пор. Богогл. ч. 137.
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43. ПиСНЪ ВЕЛИКОПОСНД. Поч. Царю ХрїСТЕ, ПДНЕ /МИЛИ (ст. 
108—110). Пор. Богогл. ч. 47.

44. ПиСНЪ ВЕЛ ИКС ПССН Д. Поч. Юж'к СА ДЕКРЕТЪ П0ДЪПИС»6ТЪ 
(ст. 110— 114). Пор. Богогл. ч. 49.

45. ПиСНЪ W М»ЧЕНЇЮ Хрі'СТОВИМЪ. Поч. ІС»СЪ ХрїСТОС'к кри- 
жовани (ст. 114— 115).

46. Писнъ w стрдсти Хрїстовой. ІІоч. Я гнице стдченд (ст. 
1 1 6 -1 1 7 ) .

47. Писнъ w страдании Хріетовомъ. Поч. Жалостъ на крЕ- 

ст’к панЗетъ (ст. 117— 119).
48. Писнъ [w] страданию Хріетокімъ. ІІоч. Q  Коже іѵче he- 

бесни (ст. 119— 123).

49. Писнъ на велики чгтвртокъ. Поч. Повичъ же ми, соло
віє, правд» (ст. 123— 125).

50. Писнъ ВЕликопосна. Поч. Под ак»йме-ш ъ  пан» Бог» (ст. 
125— 127).

51. Писнъ ВЕликопосна. Поч. .Я у ъ  а  м атка зармбчЕна (ст.
12 8 -12 9 ).

52. Писнъ w страданіи Хитовомъ. Поч. ХрїстЕ царю спра- 
ВЕДливн (ст. 129— 133). Пор. Богогл. ч. 118.

53. Писнъ w  страданіи Хртвим. Поч. Оужг Пилатъ подпи
шетъ (ст. 134— 137). Пор. ч. 44 повисше.

54. Писнъ w странїи Христовимъ. Поч. Ю іс»се порангни 
(ст. 137— 138).

55. Писнъ ВЕликопосна. Поч. М а р ЇА  подъ крижомъ стала  
(ст. 138— 143).

56. Писнъ ВЕликопосна. Поч. GD д ’квицЕ прЕчїстаА (ст. 144— 
146). Пор. Богогл. ч. 116.

57. Писнъ ВЕликопосна. Поч. Х ристиане плдчите (ст. 147— 149).

58. Пиенк w страсти Хртови. Поч. Мй любезнд матко, оу 
тиуъ ВЕлкиуъ м»коуъ (ст. 149—154).

59. Писнъ покдАНДА. Поч. Часъ оужъ, человиче, <И> гр'куовъ 
нр ЕСтати  (ст. 154— 156).

60. Писнъ іюкданл каждом». Поч. Ч»йте, людіе, тр»к» го
сподню (ст. 157— 159).

61. Писнъ на Рождво Хртво. Поч. Д енб еождго нарождЕНА 
(ст. 1 5 9 -1 6 1 ) .
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62. Писиъ ыа Рожд. Хрїстово. Поч. ЛІарЇА дііва намъ по
родила (ст. 162— 163).

63. Писиъ иа Ро[ждество] Хрїстово. Поч. Когъ и Господь 
всего свита (ст. 163—171).

64. Писиъ иа Рво Христово. Поч. Б а с л є )(гь  лежитъ (ст. 
1 7 2 -1 7 4 ) .

65. Писиъ ыа Рождес. Хрїстово. Поч. Радостъ ca намъ 
з а в л а є т ’ь  (ст. 174— 176). Пор. Богогл. ч. 31.

66 . Писиъ иа Рож. Хрїстово. Поч. Радуйте с а  в с и  л  іо д  і є  

(ст. 176— 177). Пор. Богогл. ч. 30.
67. Писиъ на Рож. Хрїстово. Поч. Цвитъ мислеии диесъ c a  

родитъ (ст. 178— 179). Пор. Богогл. ч. 12.^
68. Писиъ иа Рожд. Хрїстово. Поч. Народзело ше иамъ па- 

jfoaATKO (ст. 180—181).
69. Писиъ иа Рож. Хрїстово. Поч. Христосъ роди с а  (ст. 

181— 185). Пор. Богогл. ч. 9.

70. Писиъ н а  Рожво Хрїстово. Поч. СЗтъ востока в о с ї а  

звизда АсиаА (ст. 185 — 186).

71. Писиъ на Рож. Хрїстово. Поч. Шедше трїе цари (ст. 
186— 187), без кінця.

13. Р у к о п и с  М. Т у р и н с ь к о г о .  Г.

Отсей рукопис ріжнить ся від иньших головно тим, що запи
саний самою прозою з виїмкою поеми про „зачатіе и рождество“ 
Богородиці*. Визначуеть ся також тим, що значна його частина 
списана чистим бачванським диялектом, хоч в й уступи в церков
ній мові. Він становить велику книжку зі звичайного паперу, кварто, 
оправну в сильні і грубі окладники. Усіх сторін 358. Хоч рукопис 
містить ріжні статі, то на титуловій картцї його стоїть такий напис: 
То с8 толковании страсти Господа їса Христа. Писалъ Турински 
Мигалъ, житель керестЗрски. Писани с8 АнЗара другого, докои* 
челъ февр$ара штернастаго, по наши рокЗ 1888. Рукопис зладж е
ний дуж е старанно, виразним письмом, полууставом. Написів ні 
прикрас не має ніяких. Зміст його отсей: 1

1. Сон Богородиці і божий лист (в угро-руських рукописах 
вони звичайно приходять разом). Ст. З — 13.

2. ІІрисьвята малої дитини Христови (ст. 14).
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3. Про сьв. Івана і хрест Ісуса (ст. 15—27).
4. О страсти Христово[й] (ст. 27— 229). Се цілий роман про 

муки Христові, зложений з трьох окремих частин. В першій і тре
тій частині приходять епізоди, що випередили страсти, або насту
пили по них. Друга частина — се самий опис страстий. Предста
влене річи дуже гарне і богате на апокріфічні подробиці.

5. Ю страшномъ пришествіи ІсЗса Христа (ст. 22 9 - 241).
6. Размишъльениб іѵ геенѣ іѵгненой (ст. 242—247).
7. Благословъ дом8 (ст. 247—252).
8. Еоздирниє ко БогЗ (ст. 252—254), два, перше і друге.
9. Бннчованьє ст ей Дгкки Маріи (ст. 254 — 260).
10. GiA кн'кга, которою самъ Гдь Богъ послалъ (ст. 260 — 

281). Се знов божий лист, тим разом без сну Богородиці.
11. Виїмок із божого листу, що зачинаеть ся словами: Рече 

Господь синолѵь израилевимъ (ст. 281—284),
12. Молитва Богородиця. Поч. Помани о всемилостива (ст. 

284— 286).
13. Q  ж іт іа  счы^ъ іѵтецъ. Сказаніе, како претерпи Хрї- 

стосъ Господь ради спасеніе нашего (ст. 287—292). Се оповідане 
Христа про його муки сьв. ПаФОнтію. Вичисляеть ся в ньому, 
кілько Христос дістав ударів і кілько мав від них ран.

14. На празники пресАТЇА Бородици трека ше л\одлгЬцъ 
(ст. 292—296). Се — сім радостей Богородиці, які надрукував уж е  
др. І. Франко (АпокріФи, II, 369 —370), тільки в пньшій редакциї.

15. Три чуда Богородиці, виняті з якоїсь книжки. Тут по
дані чудо 6, 8 і 27 (ст. 296—299).

16. Молитва преевлтой Богородици. Поч. Q  преевлтал 
и пречиста и влагословенаА прісно д гкво Маріє (ст. 300 — 305).

17. Молитва 2 пресАтой Богородици. Поч. ПресваггаА Маріє, 
нлагословенаА дгкво (ст. 3 0 5 -3 0 7 ) .

18. Сказаніе іѵ зачатіи и w рождестви престіА Вци и прісно 
д гкви Маріи (ст. 307—348). Се та сама поема, що її  надрукував 
др. І. Франко (АпокріФи, II, 84— 9 8 ), на жаль нескінчена, як 
і попередня.

19. Споменъ вични НестЗрски (ст. 3 5 0 —355). Се хроніка важ- 
нїйших подій керестурських і иньшох. Вона починаеть ся роком 1746, 
кінчить ся 1894.

20. Тут на одній сторінці (358) уложена порівняна, табеля 
арабських, церковних і римських ц и ф р  ;  останні не подані всюди 
вірно.

Виемки з сього рукопису будуть опубліковані пізнїйше.
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14. Р у к о п и с и  Ю р і я  Ма й  ой л а (А, Б, В).

Від д. Юрія Манойла, дяка в Керестурі, дістав я три руко
писи, які містять у собі відривки писаних викладів в унґварській 
препарандії (семінарії). Літературної вартости вони не мають, тому 
застановляти ся близше над ними не буду, мають одначе історичну 
вартість, як докази руських викладів у тій середній школї, по чім 
давно вже слїди поросли травою. Перший з тих рукописів (А) 
містить науку аритметики (кусник); писаний дрібним полууставом, 
рукою Івана Манойла, дїда Юрія, бувшого дякоучителя у Ква
сові, Берегської столиці. — Другий рукопис — се відривок із пе
дагогіки. Він писаний в унґварській препарандії 1875 р. д. Ю. Ма- 
нойлом. — Третїй рукопис, що містить відривок науки про „обра
зованіе чувствованій“ всякого роду, писаний теж в Унґварі, бать
ком д. Ю. Манойла.
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Б .  Т е к с т и ,

99. Р. X. Ч. 92
Слава во вѣшнихь Богу,
Воспойте людіе,
Днесъ Христосъ раждавт ся 
И пеленами повиваетъ ся

Богъ правдиви, агнецъ невлобиви.

Царие днесъ шествуйте,
Христу дари даруйте ;
ІІастиріе свиряйте,
Пѣснь нову воспивайте

Со ангели и со архангели.

И ви, гори, возиграйтѳ днесъ съ нами,
Дебри и кедри веселите ся!
Каменъ Мойсей порази,
Воду людемъ источи.

Каменъ от гори отсиче ся,
Христосъ от Дѣви намъ роди ся,
Жизнь всѣмъ приведъ и напаяетъ.

И вы, гори и холми,
Возиграйте со нами;
Дебри й кедри селния!
Лі'ванъ гори прослави ся,
Воздвигайте ся, вси веселите ся.

Марія днесъ повиваетъ,
Спаса Христа намъ раждаетъ,
Емануила его нарицаетъ.

Богу во Тройци буди от насъ хвала,
Божіей Матери на небеси слава ;
На пебеси и человѣкъ буди поклоненіе 

И умиленіе.

100. р. X. Ч. 93
Ѳгда придетъ конецъ вѣка,
Богъ от Дѣви народи ся,
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Спасти хотяй человѣка,
Самъ человѣкъ яви с я ;
За презѣлну свою благость,
Восприялъ естъ нашу слабостъ,

Даби возвеличилъ насъ.

Пой, Адаме, ликуй Єво, се бо плодъ вашъ прорасте, 
Изъ Ѳсеа свято древо во вертепѣ процвѣте.
Міръ, врагъ, похотъ истреби ся,
На семъ древѣ умертви ся,

Крѣпостію божества.

Прочь отиди пѳчалъ всяка,
Да воспрійемъ мы міру,
Разжени ся темностъ, мрака,
Днесъ возсия свѣтъ міру,

Хотяй всѣхъ насъ просвѣтити,
Освятити самъ своею кровію.

Срадуйте ся вси намъ лѣса,
Зѳлѳнте ся вы древеса, вѣтви земнаго круга,
Спасъ бо прійдѳ обновити 
И всяку тваръ обдарити 

Щедротами своими.

Умъ въ похвалу восперитѳ,
Благодушествующе уста въ пѣснехъ отверзите,
Тайно ликовствующе чистимъ серцемъ и удеси,
Всѣми чувстви и тѣлеси 

Славословите его.

101. р. X Ч. 95.

Ликуй днесъ, Сіоне, возиграйте горы,
Согласит ся труба со ангелски хори;
Красно процвѣтайте,
Весь міръ наполняйте — кедри лїванскія.

Сотѳцем ся купно от конецъ всій цари,
Царскія несите со собою дари,
Нёбо свѣтилами,
Земля же цвитами — славно украси ся.
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Гавріилъ приноситъ благодать новую,
Духъ святи осѣнилъ Дѣву пречистую :
А зачпеши сина
От Духа едина — дѣвою породитъ.

Ісусъ имя ему будетъ наречено,
Архангелскімъ гласомъ дѣвѣ извѣщено 
Спасетъ міръ
От иреисподнаго ада — силою божества.

Первый Адамъ из рая изгнанъ чрезъ невѣсту,
Вторый Адамъ Христосъ чрезъ дѣву пречисту,
Изъ земнаго края
Адама до рая — нрійдетъ воздвигнути.

Мы же что за сіе принесемъ невѣстой ?
Мзду небесной и земной царицѣ 
Должни будемъ дати,
Что от насъ пріяти — въ даръ себѣ изволитъ.

Богу честъ и хвала, да будетъ во вѣки,
Возгласитъ труби и вси человѣцы;
Марія оттуду,
Ирослави ся всюду — безъ грѣха зачата.

Паралелі: Записки, т. XVII, ст. 96.

102.*) Р. X. Ч. 96.
Вси языцы восплещите руками,
Яко Христосъ избавитель есть с нами.

Во Вифлеемѣ Іудейстѣмъ роди ся,
Яко отрокъ пеленами пови ся.

Пастиріе во цѣвницахъ1) свиряютъ,
Хвалу Богу рожденому воздаютъ.

Тріе цари от Перейди придоша,
Смирну, злато2) и кадило дадоша.

Ангелъ во снѣ Іосифу сказуетъ,
Гдѣ ся Иродъ со воинствомъ готовитъ.

Да убіетъ несквернаго младенца,
Прежде вѣчна и всѣхъ тварей первенца.

*) Р. ѴШ. Ч. 7: 1) цимницахъ; 2) диванъ, смирну.
Записки Наук. Тов. ім. Ш евченка т. XLV1I. 39



142 В О Л О Д И М И Р  Г Н А Т Ю К

Востань скоро, Іосифе, во Згипетъ побѣжи,
Рожденому смертію послужи.

Да погубитъ во бгидтѣ ідоли1),
Иже быша дїяволу создани.

За то сниде Бога слово предвѣчно,
Да сокрушитъ вся ідоли конечно.

И погибнетъ вся сыла ихъ во прѳки,
Да царствуетъ Христосъ Богъ нашъ во вѣки.

Паралелі: Р. УШ. Ч. 7.

103.*) Р. X. Ч. 100.
Витай дѣтя малое,
Агня незлобивое!

Днесъ во Рождестви твоемъ,
Вси согласно ликуемъ.
Радуєм ся, веселим ся днесъ во рождествѣ твоемъ, 
Радуемо ся, веселимо ся, яко с нами Богъ**).

Небо росу испусти,
Земля травовъ прорасти.

Ангели пѣснь снѣваютъ,
Богу честъ, хвалу воздаютъ.

Богъ от дѣви3) рождени,
Грѣхъ Адамовъ зглаждени.

Труба, труби трубите,
Рожденаго хвалите.

Тріе дари кланяютъ4),
Трои дари даваютъ.

Давидъ в гусли вдаряетъ,
Рожденаго вихваляетъ.

А ты, вертепе, украси ся,
Земле южъ не смути ся.

Слава во вышнихъ спиваютъ,
1 Богу честъ, хвалу здаваютъ.

Паралелі: Р. ѴШ. ч. 2.

1) болвани; 2) да.
*) Р. ѴІН. Ч. 2: 3) Богу Отцу от дѣвѣ ; 4) клякаютъ.
**) Сі чотири стрічки повторяють ся по кождій строфці.
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104.*) Р. X. Ч. 101.
Марія дѣва намъ породила 
Квѣтокъ райски пожаданий,
Которого] свѣтъ оплаканый 
3 давна пожадалъ.

Во Вифлееми, в1) Давидомъ доми,
Панъ патъ папы раждаєт ся 
И пеленами повивает ся /
Барзо убогими2).

Котрого3) небо не вомистило,
Земля его вомисгила,
Же ся на ней народила 
Божія слава.

Іесей заснулъ,
Квитокъ заквѣтнулъ;
Давидъ в гусли ударяетъ.
Же ся уже4) исполняетъ — его пророчество.

Мойоей вѣщаетъ и росказуетъ,
Яко Богу честъ давати.
За Месію его мати,
Бмануила, Израиля5).

Царіе пришли,
Честъ ему дали,
Яко Богу и цареви,
Небеснихъ силъ десареви — барзо сличную.

И мы пойдѣмо,
Чесгъ ему даймо,
Отрочаткови малому6),
С чистой паны7) рождепому — Ісусу Христу.

Же ся народилъ,
Насъ увеселилъ,
Нехъ му будетъ честь и хвала,
Но всемъ свитѣ продвигала — на вики виковъ.

Паралелі': Р. XII. Ч. 62.

*) Р. XII. Ч. 62: 1) в — нема; 2) убоги; 2) которого; 4) уже 
-  нема; 5) Израиля — нема; 6) маленкому; 7) панѣ.
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105. Р. X. Ч. 102.
Синъ Вожи ся намъ народилъ,
А насъ грѣшныхъ вислебодилъ.
Витай сину Божий, витай.1)

Витаймежъ го енолу вшитки,
Спиваючи ему писмі.

Народило ся намъ дѣтя красно,
Свитло яко слонце ясно.

Марія, панна пречиста,
Породила Ісуса Христа.

Ангели намъ раду дали,
Бісме его привитали.

Народилъ ся намъ избавитель,
А нашъ мили откупитѳлъ.

Йоанъ Креститель тебѣ прѳшолъ,
А ті есъ самѣ на свѣтъ пришолъ.

Прсроцы намъ раду дали,*
Бысме Христа вихваляли.

Христе нресъ твое славне нарождѳня,
Дай намъ грѣховъ отпущена.

106.*) Р. X. Ч. 101.
В день1) божого нарождена,
Весело люде, благо вамъ буде,
Хвалу Богу засниваймо,
Весело всюде.

Ангелъ пастиремъ такъ звѣеговалъ,
Же ся народилъ, насъ увеселилъ,
Краль Иродъ ся зафрасовалъ,
Дѣти побити далъ.

Били, сикли, мордовали
Сроги 2) катове, власни збойдове,
Крічать дѣти3), плачутъ матки 
Кирваве, сердечне.

1) Сей приспів повтаряеть ся но кождій строфцї.
*) Р. XII. Ч. 61 : 1) день ; .2) стройни; 3) дѣтки.
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От перси ихъ отривали и растиналп *),
1 Рици рев малихъ2),

З матками ся пожегнали,
Жалъ то ие мали.

Знакъ кирваве, слези виливаютъ 
Плачливе матки о своихъ дѣти,
Лежатъ збити баранковѳ,
Якъ в полю снопки.

Руки матки заламують,
Власи таргаютъ и омлѣваютъ,
В небо гласи пробиваютъ,
Сердечне плачутъ.

Рахѣль нанѣ такъ рекнущи8),
Потѣхи не малъ, праве умиралъ,
Патряючи на своихъ дѣти4),
Тяшко умлѣвалъ.

Охъ, Ироде окрутнѣку,
Велика5) то вина, же твоего сина 
Между дѣтми забитого6),
Што за причина.

Хтѣлъ есъ7) т[р]афити8) на Ісуса, сина божого, 
Але ти его не викоренишъ 
С кралевства9) его,
Во небо его и земля его10).

Паралелі’: Р. XII. Ч. 61.

107.
Ей паненка,
Миленего синка 
Намъ породила,
Обвинувши до ясличекъ его єсть 
Спій, мое дѣгятко, (положила. 
Мале нахолятко !
В немъ ся тѣшила,
Такъ му спивала.

Р. X. Ч. 107.

Волъ и оселъ на него дихали, 
Такъ му рыкали :
Краль нашъ, панъ нашъ, лежитъ 
Такъ го витали, [межлунами, 
Тежъ и немовлятко,
Различии пташатка 
бму спивали •
И выхваляли.

1) расдинали; 2) ризи не мали; 3) рекяуши; 4) на своего сина;
5) велка; 6) между дѣтками на забитохъ далъ; 7) есть; 8) трафити;
9) краленства; 10) додано щ е: и сей свитъ его.
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Котрый своей великой милости, 
Тое учинилъ,
Послалъ сына своего з небесной 
Абы насъ спаслъ. [высоти
Котрый от нарождена,
Жадне потѣшеня 
Не малъ нашъ мили,
Христосъ едини.

Протошъ и ми, разумне створиня, 
бго витаймо,
Gro славне нарождена 
Чтіймо и вихваляймо.
Тешъ Отцу небесному 
На насъ ласкавому 
За дари дякуймо и ему служмо 
Во вѣки вѣковъ аминь.

108.
Гори сладостъ искапайте,
Вси людіе возиграйте;
Вифлеемъ веселит ся,
К тебѣ дѣва приближпт ся.

Царя ти иматъ родити.
Дѣвою паки пребити :
Гори сладостъ искапайте,
Вси людіе возиграйте.

Богъ во вертепѣ раждаетъ,
Волъ и оселъ послушаетъ.
О [святой же дѣви народи ся 
Н з нея воплоти ся,
И во тѣло облече ся.

Се свѣтъ во тмѣ просвѣти ся,
Намъ животъ и пут яви ся.

109.

Р. X. Ч 108.
Слонце во нощи нагинаетъ,
Свѣтъ той и намъ просвѣщаетъ; 
Звѣзда царемъ луно водитъ, 
бгда на вертепѣ приходитъ.

Лі'ванъ, злато, дайте смирну, 
Честъ воздайте царю смирну ; 
Царіе дари южъ носѣте, 
Рождшему ся поклоните.

Царіе дары южъ приносятъ, 
Рождѳнаго они просятъ :
Дадѣмъ и ми величие,
Нѳсѣмъ жертву и пѣніе.

Невидимому,
Во тріехъ персонахъ единому, 
Горы сладостъ искапайте,
Вси людіе возиграйте.

Р. X. Ч. 109.
Где ся спѣшитъ, Іосифе, барзо скапливе,
Чемъ ту соби не отпочиаешъ в шопѣ щасливе ?
До Єгипту утѣкаешъ,
А спокою ту не маешъ — впгнаный.

бгипетъ тебе очекуетъ, крушитъ болвани,
Поспѣшай ся з отрочатъ въ египецкпхъ страни,
Изъ Маріею, з матку его,
Пану двору небеснаго — въ египецки страни.

О, Ироде окрутнику, прочъ ся такъ журишъ,
А пре дѣти вифлеемски чемъ такъ барзо смутишъ ?

Кровъ невинну виливаешъ,
Христа убити жадаешъ — якъ діяволъ.
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Рахилъ плачетъ чадовъ своихъ и нарикаетъ,
Вифлеемъ тежъ смутнимъ гласомъ велми волаетъ — дѣтки умливаютъ.

НО. Р. X. Ч. из.
Гди Христосъ Спасителъ малъ ся народити,
И в яслехъ на слами малъ зиму терпити,
Исаия пророкъ явно пророкуетъ 
И сина божаго Мануиломъ навиваетъ:
Се дѣвая, рече, юшъ породи сина,
Богомъ избрания Марія едина,
Ты еси невѣста презъ мужа названа,
За всихъ Бога моли, о мати упримпа.

И ми тя, Маріє, вшитки вихваляемъ,
И сина божаго от тебе витаемъ:
Витай сину божий, витай, много нарождени,
Изъ неба на землю от Бога послани.

Прото, хрістіяне, добро памятайте,
Новорожденому поклонте ся ;
Люди синъ божи волаетъ,
Бы насъ рачилъ сподобити,
3 Богомъ отдемъ и духомъ царствовати.
Зачалъ ся в чистотѣ,
Народилъ ся в радости :
Радуймо ся, веселмо ся,
Ісусъ Христосъ, Спаситель нашъ, народилъ ся.

111.*) р. X. Ч. 103.
Крикните, ангели, на небеси согласно,
Вы людіе на землѣ пойте пѣсни прекрасно.
Царіе вдарте в струни,
Возиграйте князи в труби,

*)"Р. Ш. Ч. 9:
Крикнѣте, ангели, от небесъ согласно,
Вы, людіе, на земли нойте пѣсни прекрасно.
Царіе, вдарте въ струны, взиграйте князи в трубы,
Христосъ раждает ся, славѣте, языди разумѣйте,
Яко с нами Богъ.**)
Слава во вышних Богу, ангелы гласятъ,
Хвалу сину дѣвыя, дары приносятъ.
Пастыріе бѣжат купно един по другому,
Вземши в рудѣ баранка, несут до Вѣфлеему.

**) Сей приспів повтаряєть ся по кождій строфцї.
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Христосъ раждаєт ся, славите,
Язици разумейте яко с нами Богъ.* 1)
Иастиріе бижатъ скоро, единъ по другому,
Взявши в руки баранки, идутъ до Вифлеему.
Иастиріе заграли рожденому в пѣщали,
Царіє от востока кланяют ся со дари.
Аврааме, не сомнѣ ся и Ісаакъ синъ твой свободи ся, 
Христосъ во Вифлееми днесъ от дѣви роди ся.
Пойми нивѣ, Гедеоне, твоє руно, святне,
Хрістосъ з дѣвы роди ся, всю тваръ к себѣ прівлече. 
Пріиметъ силу дамаскову и плінъ самарійскую, 
Иобиждаетъ вси власти, князи моавитскія.
И мы нынѣ прійдѣмо, дари Христу дадѣмо,
Ливанъ, смирну и злато, будетъ от пасъ приято.

Паралелі’: Р. XII. Ч. 71.

Пастыріе взиграли, рожденому восклицали,
А царіє от востокъ кланяли ся со дары.
Слава Богу отцу, котрый нам послалъ
Сына своего едінородного, збавленіе намъ далъ.
Сподоби нас, Христе, весело здѣ празновати,
Богоявленія ти всѣмъ дочекати.

1) Сї чотири стрічки повтаряють ся по кождій строфц'і.
*) В Р. XII. Ч. 71 е такі відміни: 1) гди; 2) ко; 3) ко; 4) 

чуднп; о) преста; G) путъ ; 7) дальше пісня нескінчена.

112 .*) Р. X. Ч. 94.
Шедше тріе цары,
Ко Христу со дары, 
Иродъ ихъ пригласи, 
Гдѣ1) идутъ, вопроси. 
Отвѣщаша ему :
Идемъ къ2) рожденому. 
Къ3) рожденому идите,
И мнѣ возвѣстите.
Азъ шедъ поклоню ся, 
Пред царемъ смирю ся, 
Новорожденому,
И царю нашему.
Звѣзда идетъ чуднѣ4), 
Съ востокъ на полудне; 
Камо звѣзда предста5), 
Тамъ обрѣли Христа.

Трїє цари пришли,
Даръ Ісусу внесли, 
Лі’ванъ, злато, смирну, 
Отдали безмѣрну. 
Поклонше ся Богу,
Путу пошли другу ;
Съ радостію поютъ,
Славу Богу воздаютъ. 
Ангелъ имъ вѣщаетъ,
На путь6) наставляетъ: 
Инимъ путемъ7) идите,
Ко Ироду не ходите. 
Пришли въ страни своя, 
Христа славословя,
Чаютъ въ небѣ быти,
И съ нимъ на вѣкъ жити.
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113. р X. Ч. 111.
Вифлеєми тайна ся взявила,
Гди пречиста Дѣва породила,
Во яслехъ на слами, не мъ1) полатѣ,
На твердой зими изъ бидляти.

Которому в неби херувими,
Ангели и вси серафими,
Служатъ непрестано пѣснь ноюще,
Святъ Господь саваофтъ глаголюще.

Теперъ ту на земли днесъ яви ся,
Изъ Маріи Дѣвѣ воплоти ся.
Дѣва досто[й]ная совершити,
Будущаго гнѣва викупити.

От востока тріе цари прихождаютъ,
С подарунки к нему приношаютъ;
Ливанъ, злато, смирно приношаютъ,
Якъ царю и Богу отдаваютъ.

Богъ и Господь всего свита, 
Послѣдняя уже лѣта;
Духа свята воплотил ся,
От Маріи народил ся,
Нашъ избавителъ.

У вертепи вифлеемстѣмъ, 
Междъ народомъ юдейстѣмъ, 
При Августѣ велителю,
Всей всѳленѣ властителю,
И кесарю.

Той бо посла велѣніе, 
Исполняя хотѣніе,
Хотя зрити явленную, 
Въласти своей вселенную,
Да убит ся.

Р. XII. ч. 63.

Писалъ о томъ Киринею, 
Владѣющу Сиріею ;
Тогда спишно идяху,
Во градъ кождо свой течаху 
Написати ся.

Шелъ Іосифъ с Маріею,
Суще юже непраздною;
Ѳгда приспи къ Вифлеему, 
Приспиху же дніє сему 
Рождѳному.

И породи та младенца,
Христа Бога и первенца,
Бога роди прѳвичнаго,
Для живота намъ вичнаго,
Дѣва чиста.

114.

1) Нам. въ.
Записки Паук. Ток. ім. Шевченка т. XLVII. 20
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Тамо бяху пастирів,
Младів же и старіє;
Тій остадѣ1) ту нощъ бдяще, 
Свирили же свиряюще 
И играюще.

йшли купно къ Вифлеему, 
В далшу страну незнаему, 
Богомъ суще направлени, 
Звиздою же наставлении 
Во Іудею.

Явѣ славу Христа зряху, 
Пѣсиъ ангелску вси слишаху; 
Страхомъ бита одержими,
Но ангелъ ста между ними, 
Утѣшая ихъ.

Въ Іерусалимъ гдѣ приспиша, 
Тамо звизди не узриша,
Ибо тая от нихъ скриласъ, 
Рождшаго ся всимъ розгласила, 
Трема дарма.

И рекши к нимъ: Небойте ся, 
Вси ви нинѣ устройте ся,
Ити спишно къ Вифлеему,
И к новому днесъ бдему, 
Христа зрити.

Яко тия тамъ искаху,
Яви у всихъ вопрошаху:
Гдѣ рождей ся царъ іудейскій, 
Въ странѣ сей еврейской, 
Всимъ намъ рците.

И абие ускориша,
Млада Христа купно зриша, 
Поклонъ ему яко Богу, 
Должки дали, по премногу 
Радуя ся.

То слишавши скверни Иродъ, 
Таже и весъ жидовски родъ, 
Зило сему дивиша ся,
И вси купно чудиша ся,
0  глаголемъ.

Се бо Хрістосъ народі ся, 
Имже радость умножи с я ; 
Нынѣ по мнѣ вси грядите, 
Рожденому честъ дадите, 
Не медлите.

Собра Иродъ священики,
И людскія3) вся книжники, 
0  нѣмъ о семъ глаголаше,
0  Хрістѣ всихъ вопрошаше, 
Гдѣ родит ся.

И се звизда на востоци, 
Писаная во пророцихъ,
Яви себе свитозарно,
Триемъ царемъ волкомъ2) явно, 
Необично.

Родит бо ся въ Вифлееми, 
Въ Давидовомъ племи, 
Писаша бо намъ пророци, 
Ими учимъ ей отроки,
Да вси читаютъ.

Сію егда они зрили,
Не прес тоту бити мнѣли, 
Аще въ жизни расстаяху, 
Мислъ едну вси прияху, 
По ней ити.

Тогда Иродъ гнѣвъ сокривше, 
Отай волхви пригласивше,
0  времени извистити,
Ѳгда и азъ имамъ знати, 
Глаголаше.

1) Нам. осталѣ; 2) волхвомъ; 3) юдскія.
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Шедше нинѣ къ Вифлеему,
И спитайте о младому,
Рождшему ся дѣтяти,
Ѳгда и азъ имамъ знати, 
Поклоню ся.

Они царя послушавше,
Во Вифлеемъ иоть свой вземше. 
И се звизда уже бяше,
Паки ихже предваряше,
Ихъ ведущи.

Достихжеи же Вифлеема,
Звизда та имъ би знаема,
Явно надъ домомъ тѣмъ стала, 
И младенца показала,
Гдѣ лежаше.

Волсви зряще сію вину,
И ушедше у храмину,
Увидѣвше тамъ младаго,
Хріста Бога повитаго,
Поклонъ дали.

Сокровища вси отвѳрзше,
В них же дари драги вземше, 
Предъ нимъ купно вси припали, 
Яко Богу честъ давали, 
Достойную.

ї ї  абіє вистиша ся,
От ангела явиша ся,
Ииимъ путемъ во свояси,
Всиже паки в тия часи, 
Отидоша.

Тогда Иродъ зазорливи,
Аки звиръ немилостиви,
Зрящи себе укорена,
От волхвовъ тѣхъ посрамлена, 
Въ яростъ прійде.

Въ Вифлеемъ сій вся повисти, 
Посла онъ врагъ дѣтъ избити, 
Дво лѣтъ и нижае,
Христа бити тамо,
Окаянный.

Но Богъ свише призираяй,
И младенца сохраняяй,
Соблуд сего отрока,
Рождшаго ся безъ порока 
Гриховнаго.

Не пусти онъ на рани,
Но во египетской страни, 
Іосифу сказалъ ити,
До умертвия тамъ бити, 
Иродова.

Сія вчинилъ вседержителъ, 
Рода вичного соблюдитель,
Да от темнаго же всяки родъ 
ІІекелнаго рода волни 
Вчинитъ.

Къ сему нынѣ притецемо, 
Похвалная вси рцемо,
Зашлетъ его явлену,
Дадимъ хвалу преславлену,
Во викъ вѣка.

115. Р. ѴШ. Ч. 3.
Нова радос[т] стала, яко в небѣ хвала,
Надъ вертепомъ звѣзда ясна свѣту осияла.

Где Христосъ родил ся, з дѣвы воплотил ся,
Якъ человикъ пеленами убоги повил ся.

Которому цари великие дари,
Ливанъ, смирну отдавали, златомъ покладали.
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Пастушкове з ягняткомъ пере[д] тымъ дѣтяткомъ,
На колѣна упадали, ему ся кланяли.

Давидъ о немъ смѣлне виграваетъ,
Гойне на всѣхъ струнахъ ударяетъ, Бога вихваляетъ.

Ангели спѣваютъ, во вишныхъ волаютъ,
Якъ на небѣ такъ на земли покой повѣдаютъ.

И мы тешъ спѣваемъ, когда оглядаемъ.
Но Марии рожденаго, Бога пред виннаго.

Паралелі: Богогласникъ, ч. 13 . —  Вертеп Г. Галагана (К .Старина 
1882, IX) ч. 4. — Коляди і щедрівки, Львів, 1900, ст. 22—23. — Ко
ляды, Львовъ, ст. 31.

116. P. ГІИ. 4. 5.

Дѣтятко ся намъ народило, 
Вшитокъ свѣтъ увеселило.

Три кралѳве прихождали, 
Трой му дари даваютъ.

Взяло на ся чловѳченство, 
Что значило его боство.

Принесли му дари за то, 
Миро, кадило и злато.

Позналъ его волъ и оселъ, 
Што былъ небесни поселъ.

На то, Боже, начиня,
Веселите ся вшитокъ створиня.

Святу Тройцу визнаваймо, 
Богу честъ и хвалу отдаймо.

117. Р. XII. Ч. 68.

Народзело ше намъ пахолятко, 
Ей, ей лелїйо, пана Марійо, панъ

[Хрістосъ*).

Яки же му поясъ даме ? 

Яке же му мено даме ?

Учимъ же го окупаме?

У водички у студеней.

А до чого же го обвиемѳ?

До пеленкохъ, до шматочкохъ.

А дзе же му посцель даме ? 

В ослечкохъ на слами.

А хто же го витацъ будзе ? 

Тріе дари к нему придутъ, 

И вони го витацъ буду.

*) Сей приспів новтаряеть ся по кождій стрічці.
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118. Р. X. Ч. 117

Христосъ Господь свѣтит ся, 
Всему міру явви ся,
Пришѳдъ от Галилея :
Га, га, га, пришедъ от Галилея.

На Іорданъ ко Іоану,
Сыну Захаріину,
Крѳстити ся от него:
Го, го, го, крестити ся от него.

Азъ крещаю водою,
По мнѣ грядетъ Хрістосъ,
[С] хрісмомъ, благодатію.
Гу, гу, гу, [с] хрісмомъ, благодатію.

О Іоане предтече,
Славный божіи пророче!
Моли за насъ грѣшныя:
Га, га, га, моли за насъ грѣшныя.

119. Р. X. Ч. 116

От Галилея Христосъ ко Йордану,
Глашаше пророку, пророку Іоану:

Простри руку, пророче, косни ся вереѣ,
Создателя своего и моли всихъ.

Крещенія прося, ижъ не вѣдѣ грѣха,
Сей есъ баранокъ божий, наша потѣха.

Гласъ с небесе слишаше синъ мой любими,
Образъ носяй голубины.

На Йордану вѣдѣ царицу,
Во божестви единомъ, нѳраздѣлную.

Крещему ся во Йорданѣ вси восплещимо,
На во гласнихъ пѣніяхъ вси заспиваймо.

Слава Богу во тройци, вси викричаймо,
Надъ Йорданъ явлшему ся, Боже, поклонъ отдаймо.

Христе Боже явлей ся, ижъ насъ просвитилъ,
Ту на земли падонѣ1) жити сподоби.

Церковъ свою сохрани, неподвижимъ от нпнѣ,
Племени кровъ необориму.

Рачъ, Христе, здорити (?) тебѣ спѣвати,
Во[с]танія бо твоего всимъ дочекати. *)

*) Зам. падолѣ.
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120 .*) Р. X. Ч. 26.

Богородице Дѣво, упованіе христіяномъ,
ІІокрый, соблюди и спаси на тя уповающихъ.

Богоносне Симеоне, приди подими Христа,
Ѳго же роди дѣвая чистая Марія(мъ).

Подъемлетъ рукама старецъ Симеонъ,
Содѣтеля закону и владику всихъ.

Пріемлетъ на руку старецъ Симеонъ,
Иже вся съдержащаго рукою своею.

О дщи Фануилева, прійди, стани съ нами,
И благодари Христа спаса, сина божія.

Анна цѣломудреная провѣщаваетъ страшная,
Исповѣдуетъ Христа творца небу и земли.

Не старецъ мене держитъ, но азъ того,
И то от мене отпущенія проситъ.

Не старецъ мене держитъ, но азъ старца держу,
Иже рукою содержу всяческая.

Старче, прійди весело, на стрѣтеніѳ Хрістово,
И радуй ся, прійми владику и зиждителя твари.

Неспостижимое естъ1) содѣянное о тебѣ,
Ангеломъ и человѣкомъ мати, Дѣво чистая.

Чистая голубице, нескверная агнице,
Агнца и пастиря приноситъ во церковъ.

О, Христе, всихъ царю, побѣду на враги,
Вѣрному си рабу, цару нашему, даруй.

Трисіятелнаго2) тріѵиосгаснаго божества,
Благочестпо да похвалимъ.

Богородице Дѣво3), міру благая помощнице,
Нокрый и соблюди от свякия4) нужди и печали.

Паралелі: Р. ѴШ. Ч. 12. *)

*) Р. ѴШ. Ч. 12: 1) естество; 2) воста слава трисиятелнаго; 3) 
в мѣсто нынѣ дѣво; 4) всякия.



УГРОРУСЬКІ ДУХОВНІ ВІРШІ 155

121. *) Р. X. Ч. 27.
Свѣтло днесъ ликуймо1), псалми восклицаймо2),
Бога отца створителя у всихъ вихваляймо3).

Же намъ далъ благодать пребити4),
Со сипомъ своимъ единимъ всимъ намъ5) кралевати.

Старче, прійди весело на стритеніе Хрістово,
Поклонъ отдай Ісусу Хрісту и Маріи пречистой6).

Подіймо7) рукама творца всего свѣта,
Нехай и насъ благословитъ на многая лѣта.

Голубица чиста, Марія пречиста,
Во цёрковъ въноситъ пана8) Ісусъ Христа.

Вѣрнихъ воспойте, духовно играйте,
Створителя въсего свѣта, Бога, прославляймо9).

О Христе, всихъ царю, вишнихъ господарю,
Рачъ намъ тое даровати, в неби царствовати10).

Со святими лики и ангелскими хори,
Бысмо могли пребивати во сионскомъ двори.

Тебе вихваляти, святъ Господь спѣвати,
Тебе Бога во тройцѣ единаго знати11).

Паралелі*: Р. I. Ч. 5. — Богогласникъ. Ч. 40.

122. **) Р. XII. Ч. 55.
Марія подъ крижомъ1) стала, жалошне2) плакала,
Гди на смертъ сина своего смутне позирала3).

Серцемъ умливала, усти страплѳними,
Ко сину жалошне мовитъ предъ вшиткими4).

*) Р. I. Ч. 5: 1) ликуйте; 2) восклицайте; 3) всѣмъ прославляй
те ; 4) на земли пребыти; 5) насъ; 6) и матери его; 7) подъими; 8) 
приноситъ во церковъ панна; 9) створителя, своего Бога, прославляй
те; 10) пребывати; И ) тебе, Бога единаго всегда во тройци знати.

**) Р. ѴПІ. Ч. 19: 1) крѣжемъ; 2) жалосне; 3) жалосне патрила;
4) ся строфка і дві дальші звучать так:

Сердцемъ земленымъ (?) вздыхала, усти страпленіми,
Так то к своему сину мовитъ ту гцѳтъ предъ вшиткими.
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Ахъ сину мой наймиленши, якъ барзо високо 
Висишъ на крестѣ распяги, от мене далеко.

Ни тя на крижу распятимъ достати не могу,
Ни у твоимъ утрапленю спомочи не могу.

Веденъ билъ есъ от Анаша, ko Каяфашови,
Укрижованъ и оплюванъ, оданъ Пилатови.

Пилатъ го далъ невинаго Жидомъ роспаленимъ* 1),
Баранка пониженаго, аки звиремъ лютимъ2).

На муку велику и на смертъ престрашну,
От Жидовъ всихъ проклятихъ тебе осуждену3).

Руди твои пресвяти на крестѣ ростягнули,
Ноги енолу в едно з гвоздами прибили.

Ребра твои пресвятій копиемъ пробили,
Кровъ и воду серца твоего сяту испустили.

Пресвятое тило твое такъ барзъ скатовали,
Штири тисящъ и пятъ ранъ велики задали.

Одѳжди пресвятий ис тебе сторгали,
Якъ изъ разбойника злаго, Жидове невирни.

Остатное слово твое: Жажду, дажд ми пити!
Одетъ и желчъ донесли ти, Жидове прокляти.

Остатную горкостъ тоби трунку, сину, дали пити,
Бо ти имъ далъ во ихъ нуждахъ святовъ мановъ жити.

Отъслужили ся ти, сину, за твою угоду,
Же ши имъ не далъ искапати якъ быдломъ з голоду.

Матки, котри синовъ своихъ двохъ, трохъ маете,
Кетъ4) вамъ з нихъ еденъ зомре, як барзо жалите5).

Ахъ мой сыну найміленшый, висишъ на крѣжу распяти,
Такъ барзо високо, от мене далеко.*

Такъ же и я тебе не могу, Ісусе, дося[г]ти,
Анишъ тобѣ, мой синочку, не могу спомогти.

1) злореченымъ; 2) баранка великоночнаго яко вилкомъ стро
гим; 3) строфок 7 — 14 нема в сім рукописї; 4) гдижъ; 5) нарѣкате ; 
дальше йде строфкр,, якої нема в Р. X II:

Терасъ я смутна мати, якъ я не маемъ нарѣкати,
Не маючи лемъ единаго и того имамъ стратити.

Остання строфка — що йде за сею — рівна 18 стр. Р. XII.
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Ахъ я смутна матка того сина маю,
С котримъ во великимъ жалю днесъ ся разлучаю.

Якъ же я мамъ плащаницею тѣло покрити,
На високимъ крижу цилованя дати.

Боже отче з високости, рачъ же ми то дати,
Абимъ могла синомъ моимъ енолу погребъ мати.

Ахъ сину мой намилейши, моли отца своего,
Би мя рачилъ слѳбодити жалю великого.

И по онимъ великимъ жалю приялъ до свитлости,
Где з нимъ буду иребивати сполу во радости.

Прошу тебе, Христе царю, рачъ мнѣ даровати,
Бимъ пребивалъ во царстви твоемъ со всими святими.

До тѳй радости вичней, ясней, неконечной,
Намъ отъ початку свѣта в небы сготовано.

И всихъ напоминаютъ, хріетіяне мили,
Бисме вси на семъ свитѣ животъ полѣпшали.

Молим ти ся Богу с плачемъ ай с чистимъ серцемъ, 
Ближнихъ своихъ миловати, нищихъ ратовати.

Нищихъ ратовати пре Бога живаго,
Кажди памятали, же есъ приказалъ.

Ѳсли исполнимо, хріетіяне мили,
Тогди ми вступимо пре'сятой коруни.

Хрістѳ пресъ твое умученя, дай намъ гриховъ отпущеня, 
Бисме могли вихваляти, со ангели ликовати.

Паралелі: Р. УШ. Ч. 19.

123.*) Р. X. Ч. 46.
Ахъ я матка зармучена, что мамъ учинити?
Мой синъ смертъ окрутне рачилъ подступити.

Пойдемъ, плакати будемъ надъ его ранами,
Сина своего премиленаго омиемъ слезами.

Онъ в заградѣ на молитви кирвави потъ1) вилялъ,
Аби тяшки и окрутни грѣхи наша омѣлъ.

*) Р. XII. Ч. 51: 1) плоть.
21Записки Наук. Той. ім. Шевченка т. XLVIT.
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Корунованъ, поличкованъ, синъ мой наймиленшій,
Оцѳтъ и желчъ то есть терп[к]и горкій напой пѣлъ1) естъ по семъ нинѣ.

О ти фалшиви Юдашу, что естъ ти учинилъ,
Же си его невинаго тымъ злимъ Жидомъ продалъ?

Ахъ Жидове злы, окрутни, прочъ сте его зранили, 
бго святу тваръ солнечну слинами спалили ?

Ахъ поглядите, што ся на свѣтѣ дѣе,
Человикъ грѣшни Бога своего на смертъ осуждаетъ.

Ламала матка свои руди, гдижъ вѣдѣла сына в тяшкой муцѣ,
Сина своего премиленаго, а на святымъ крижу распятаго.

Паралелі*: Р. XII. Ч. 51.

124.*) Р. XI. гі. 3.
Яй любезна матко,
У тихъ велкихъ мукохъ,
Шерцо ци роспадне,
У тихъ велкихъ жальох.
Глѳда вона сина,
Нѣгдѳ1) го не найде2),
Питала ше Яна3) :
Чи ши го не вицѳлъ4)?

Гуторелъ святи Янъ5) :
Жалослива Матко !
А твой любезни синъ 
Пилатовимъ дворе.
Жици6) го влапели,
Терасъ є у суде,
На шмердъ му суддели,
Сенѣтенцію дали7).

Матка того чула,
Дорасъ ше рушела,
Барс ше понагляла,
До Пилатового двора.

1) пилъ.
*) Р. XII. Ч. 58: 1) нѣ?двѳ; 2) найдзе; 3) Іоана; 4) видзелъ;

5) Іоанъ; 6) Жидзи; в сім Р. всюди приходить правильно „дз“ нам. 
„ца, тому окремо не буду його всюди визначувати; 7) сентенцію.
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Обрасъ ше ей пременелъ,
От вѳлкого крику;
Розопнѣ1)! — въшицки 
Такъ крѣчали.

3 велкимъ народомъ Ісусъ 
Рушелъ шѳ до драги,
А драга Марія 
Чула и плакала:
Любѳзни мои сину,
Натъ тобу шѳ жалімъ.

А тотъ велики крижъ,
На Христа вонъ спаднулъ, 
Позбивалъ вонъ лѣца,
Барсъ з- вѣхъ тамъ крѳвъ цѳкла. 
Уцерацъ2) любезна мацъ его3), 
Не могла прегварицъ 
От жалю велкого.

А потъ крижомъ Христосъ 
Вельо расъ вонъ спаднулъ, 
Нѣхто не дошмевалъ 
Ѳму тамъ помагацъ.
Овалялъ ше му обрасъ,
Долу нѣмъ подекло4),
Веронка видела,
Хустку му подала,
А Хрістови5) вона 
Тамъ була служнѣда.

Побожна Веронка6)
Барсъ за Хрістомъ плаче,
Хустку му подала 
Та ше поуцералъ.
Богъ ше Ту ней нагнулъ,
Хустку ей назадъ далъ.

Побожна Веронка 
Попатри на хустку,

1) розпни и ; 2) сього слова нема; 3) іього; 4) кревъ декла; 5) 
сього слова нема; 6) Верунка; так і дальше звучить се слово.
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А то Хрістовъ обрасъ 
Шицокъ на ней осталъ. 
Побожна Воронка 
Барз шѳ вона злякла1):
О мой люби пане,
Не забуцъ ти за мне.

А на Калварію 
Gro тамъ отнесли2),
А тотъ велики крижъ 
На жемъ му звальели,
А его голого,
Гвоздами прибили.
Такъ нашого Хріста 
Жиди роспяли3).

Жалослива матка 
Терасъ го опатра,
Gro велки болѣ 
би давѳли;
Христа облапѳла,
Кревъ з него4) сцерала, 
Попатрела на сина, 
Дорасъ тамъ заилила.

Жалослива матко,
И ангели плачутъ, 
Слунко и мешачокъ 
Жалосливо швѣ да ;
Ищѳ и камене 
ПІидко попраскало,
Такъ нашого Хріста 
ПІидко жаловало.

Подъ небомъ звирина 
Терасъ шидка плаче,
Бар [с] ше тамъ задмело, 
Цевятей години ; 
Зармудело ше тамъ 
Драге слунко пашо,
Нема мешадъ ясносдъ 
Анѣ нашо звизди5).

• 1) зльекла; 2) отведли; 3) розопяли; 4) нього; 5) гвизди.
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Зармуцело іие тамъ,
Цо подъ небомъ шицко;
Шицка жем шѳ трѳсла,
Квитки пожовкнулъ1),
Ищѳ родни древа,
Шидкі ше сгубели,
Мертви ше рушели,
Труни вохабели.

А Хрістови шерцо 
С копію пребили,
Драга мацъ видела,
Доразъ на жемъ....2).
Барзъ тамъ Хрістосъ скричалъ, 
Святу душу видалъ,
Любезному отцу 
Хрістосъ душу видалъ.

Паралелі': Р. XII. Ч. 58.

О дѣвидѳ пречиста,
Мати благословеная,
Всихъ родовъ избраная.

Во рождестви Ісусъ Христа, 
Вшедшаго ти Бога иста, 
Обрите ся дѣво чиста.

Симеонъ старецъ прорече, 
Ѳгда Христа кровъ истече, 
Твоє серце мечъ просече.

От невирнихъ закланаго, 
Убитаго, испльованаго 
Агнца пренепорочнаго.

Слонце во тму прѳмини ся, 
Луна во кровъ претвори ся, 
Богъ бо на крестѣ яви ся.

125.* *) Р. X. Ч. 14
Ты же с плачемъ вопияше, 
Непрѳстано и ридаше,
Гласъ жалосний испущаше.

Увы мнѣ, сину прекрасни,
Свѣте очи твои ясни,
Про что есъ такъ барзо страшни?

Виджу тебе скирвавлена,
Ребра твоя прободена,
От рода не умилена.

Уви мнѣ, любими сину, 
Оставляетъ мя єдину 
В девятую дня годину.

Что Жидомъ сотворилъ еси? 
Почто на крестъ вошелъ еси? 
Престолъ имашъ на небеси.

1) пожовкнули; 2) на жем спадла.
*) Порівнань тут не подаю раз, що вони незначні, друге що па

ралельний текст є в Богогласнику.
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Испусти гласъ чадо мое, 
Нехай слишу слово твоє, 
Вижду, же уж остатноє.

Кому мя ту поручаетъ?
Кому мя в опику даетъ?  
Покиль еще духа маетъ.

Видитъ мене убогую,
Видитъ мене мизерную,
За весъ міръ опущеную.

Где приклоню главу мою,
С кимъ потѣшу жалостъ мою, 
Чемъ мня не беретъ собою?

Хрістосъ на крестѣ прорече, 
Іоана сипомъ нарече:
Се мати твоя, чловѳче.

Незлобиви агнче дарю,
Самого тя благодарю 
На кебеси господарю.

Нретерпиви за насъ страсти, 
Свободи насъ от напасти, 
Диявольской ненависти.

Дай ся вирнимъ оглядати,
Гди маешъ от мертвихъ встати, 
По всемъ свѣтѣ дарствовати.

Паралелі: Франко, Карп. літ. Ст. 139. — Вогогласникъ. Ч. 116. 
— Р. I. Ч. 10. -  Р. УШ. Ч. 17. — Р. XII. Ч. 56. — Записки, 
т. XVII. Ст. 53— 55. — Малый пѣснословѳдъ, Коломия, 1895, ст.
39— 41. —

126.*) Р. X. Ч. 30.

Християне плачите,
Смутне вси приступите;
Все серце да ся смутитъ,
Котре Исуса вѣритъ.

Іерусалиме славны,
В тебѣ вырокъ мукъ явны,
На Исуса спаса свѣта,
Гди ималъ тридять три лѣта.

Жиди всѣ собрата ся,
На Христа шаташа ся;
Кричатъ : Маріина сына,
Распны1) Назарянина.

Слухай, кажди чловече,
Пилатъ сія прорече:
Не вижду я въ немъ вины,
Не естъ смерти повины.

*) Р. XII. Ч. 57: 1) распей и.
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Паралелі*:

Много нань клеветали 
ї ї  во лице ударяли;
Повторяли словеса :
Распни, распни Ісуса.

Ахъ грѣшнику, страхай ся, 
Зряше1) сїя, нокай ся;
На смертъ Христа готують,
Жида Спаса крижуютъ.

Все створиня рушит ся,
Всѣ вирньґи смутят ся,
Ѳгда видятъ на крестѣ 
Христа распята за ны2).

Слонце въ тму преминыт ся, 
Луна въ кровъ претворит ся, 
Скали ся распадаютъ3),
Мертви от гробовъ во[с]таютъ4).

Земля велми трясет ся,
Зависа распаде ся;
Сія Христа жалуетъ,
А грѣшницѣ не плачутъ.

Ктожъ будетъ такъ невдячны, 
Ктожъ твердѣши натъ скали ? 
Котри Хрістови раны 
Видятъ змордовані.

Ахъ грѣшнику кай ся, кай (ся), 
Ѳгда хощетъ5) войти в рай, 
Котри Христосъ отвираетъ,
Гди на крижу умираетъ.

Отворъ серце отцови,
Подай мисце духови,
Поклони ся синови,
Яко твоему Спасови.

Ахъ престанъ южъ грѣшити, 
Христа знову ранити;
Покашъ любовь за любовь 
ї ї  не грѣшъ на віки віковъ.
Р. XII. Ч. 57.

І) зряще; 2) ни; 3) распадали; 4) восталп; 5) хощешъ.
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1 2 7 .* )  Р. X. Ч. 37.

Днесь благодать насъ собираетъ,
Духа святаго всимъ намъ подаетъ.

Во Вифтанію Христосъ приходитъ,
Всихъ насъ от грѣховъ южъ выслѳбодитъ1).

Чѳтвѳродневна зъбудилъ от мертвыхъ2)
И всихъ возведе от ада пожернихъ3).

Всѣди на жребя подъ яремнича,
Хотяй насъ збавити от прелестника4).

Грядый Сионе, возвесели ся,
Прияти Христа въ сѳби5) спѣши ся.

Во Іерусалимъ идетъ от Вифтания,
Вислебодитъ насъ6) от ада и змия.

Изъ устъ младенецъ хвалу нриемлетъ7)
И царство свое днесъ восприемлетъ8).

Іже9) приходитъ ко волной страсти,
Хотячи всихъ насъ от грѣховъ спасти.

И юдейскіи вси10) пособници,
Горко рыдаютъ, якъ11) преступници.

Мы незлобивый12) уподобим ся 
И чистимъ сѳрцемъ приоздобим ся13).

Осана Богу во вишнихъ рецимо,
Згодне ноюще вси восклицаймо14).

Іже насъ избавилъ от всихъ нашихъ грѣховъ,
Нехай ему будетъ хвала на15) вѣки вѣковъ.

Паралелі: Р. ІИ. Ч. 38. — Р. ѴШ. Ч. 15.
(Конецъ буде).

Р. Ш. Ч. 38 : 1) высвободит; 2) з мертвых воздвигнув; 3) и всѣх 
пожертых из ада уволилъ; 4) хотя избавити от прелести человѣка ; 5) 
нынѣ; 6) высвободити; 7) пріймуетъ; 8) царство свое вѣрный днес да
руетъ; 9) еже; 10) Іудейская вся; 11) яко; 12) незлобиво; 13) чисты
ми сердцы приготовим ся; 14) алилуя поюще мило крикнѣмо; 15) 
слава во.

В Р. ѴШ. Ч. 15 — не ціле, тому пропускаю його.
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Подав Володимир Гнатю к.

[Конець].

Царю Христе, пане шили,
Ты баранку незлобивн.
Въ четвертокъ вечеръ1) бывшу,
Совитъ Жидомъ сотворившу.
Стали Жидове гадати,
Якъ би Христа поимати.
Женамъ законъ уставляетъ,
Царемъ ся намъ називаетъ.
Царя не имамо инаго,
Токмо кесаря единаго2).
А Юда к нимъ притече,
Прибигнувши ко нимъ, рече:
Што ми дасте3), продамъ его,
Я естѳмъ ученикъ его.
Тридетъ сребреники ти дамо,
Тилко ти намъ продай его.
А Юда расгадавши,
Свое серце запаливши,
За сребреники продалъ Христа;
Ужъ4) позбулъ свого панства.
Бывши у нихъ прибихъ знову,

Паралелі: Р. ѴШ. Ч. 18. -  Р. 
т. 52—53.

1 2 8 .* ) Р. X. Ч. 38.

Якъ би не былъ у ихъ дому. 
Позналъ Христосъ своей моди, 
Же ойъ Жидомъ на помоди. 
Христосъ хлѣпъ преломи и ястъ 

~ И всимъ ученикомъ подастъ. 
Умочивши хлѣпъ въ соль Іюдѣ

[подастъ,
Тодъ5) мя от васъ Жидомъ про

дастъ.
Въстанте, а не спите,
Мои муки очекуйте.
Прискорбна душа ко смерти,
Ужъ приходитъ часъ умерти6). 
Приспилъ конецъ и пришолъ часъ, 
Въстанте горе, иду от васъ. 
Въстанте, а не спѣйте,
Мои муки очекуйте.
Тамъ за кедровимъ потокомъ, 
Увѣдѣли Христа окомъ7).
Вишли с кійми и зъ мечами, 
її Юда зрада своима уснами.

XI. Ч. 43. — Записки, т. XVII,

*) Р. ѴШ. Ч. 18. В сім Р. нема строфок 14—18. Зрештою він не 
мае важнїйших відмін.

Р .-Х ІІ. Ч. 43: 1) вечаръ; 2) еднаго; 3) дате; 4) ужъ ся ; 5) 
тот; 6) умрети; 7) з окомъ.

Записки Наук. Тов. ім. Ш евченка т. XLIX. 22
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Хрісте царю справедливу 
И Господи терпезливи,
Страшн[о] битый, катоваии 
И скаредно порубани.

Колъ молил ся вертоградѣ1), 
Знающи о злобной зрадѣ,
Же ученикъ твои лукаву 
Предастъ тебе дѣловави.

На молитви ти умливалъ,
И кровави потъ изливалъ,
О ти пріялъ чашу страсти, 
Хотѣ2) всихъ гришниковъ спасти.

Хоть страшал ся тяшкой страсти, 
Но вручилъ ся отчей власти; 
Хоть якъ тяшка участъ тоя, 
Рекъ: да будетъ воля твоя.

То естъ совитъ предвичнаго 
Бога да спасетъ гришнаго,
Прото себе без уприои3)
Далъ на страстъ агнецъ покорпи.

Такъ Господа свита сего,
И створителя своего,
Злостиви го4) поймали,
Якъ злодѣя повязали.

Привели го во дворъ Анни,
Где го слуга окаяни 
Ударивъ в сяту ланиту,
Но дияволю совиту.

Гнетъ Каяфи преставили,
И весъ пародъ наустили;
Сей сталъ злостно ризи дерди5), 
•Рекъ: о повиненъ естъ смерти.

1 29 .*) Р. XII. Ч. 52,

Бойни бютъ, укаряютъ,
Глумлят ся и вопрошаютъ: 
Прореди намъ, кто тя биетъ ? 
Бесъ народъ пакости дѣетъ.

Рано весъ народъ собрал ся, 
Христа убити потщал ся;
Прото ведутъ стидно гору 
До Иилатового двору.

Чому сего приводите,
Яку вину приносите ?
Царемъ себе називаетъ,
И народъ намъ превращаетъ.

О семъ небо ужасе ся,
Судій наеудъ приведе ся ; 
Невинностъ Пилатъ узнаетъ,
Руки своя умиваетъ.

Мислилъ Христа отпуститу 
А Вараву погубити ;
Но народъ немилостиву 
Судъ жаждетъ несправедливый. -

Обвиненъа свобождаетъ,
Христа на смертъ осуждаетъ; 
Рекъ сипомъ Бога бити,
Прото долженъ естъ умрити.

О. Ісусе вождѳлѣни,
Про чтосъ такъ ненавидѣнний ? 
Про твоя блага толика,
Горша тя мнятъ разбойника.

Горка кара наступаетъ,
Бо злостъ людей не престаетъ ; 
Кажетъ Пилатъ обнажити,
И при столпи люто быти.

Р. IX. Ч. 20 : 1) въ вертоградѣ; 2) хотѣвъ; 3) безупорный ; 4) 
злостивій; 5) дерти; сей варіант кінчить ся на 12 строфцї, дальших 
бракує.
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Реклъ есь, Христе укоханп, 
Прещи моя дахъ на рани,
Се днесъ явно исполни ся,
Душе грѣшна, ужасни ся.

Обнажени среди града,
Богъ спасъ окрутно пострада; 
Нѣтъ в немъ от лютско[и] злости, 
От ногъ до глави дилости.

О про кого терпишъ сія,
Христе, правдиви месія?
Терпишъ цро наша зла дѣла, 
Про лакомство и грѣхъ тѣла.

О сихъ убо умолим ся,
И предъ крестомъ прослезим ся ; 
Христе, терпяй за насъ рани, 
Умилосерди ся на ни.

Паралелі: Р. IX. Ч. 20.

130.*) Р. X. ч. и.

ІІовѣчь же ми, соловіє, правду,
Где я своего Спасителя найду?
Ци на гори, цили на долини,
Ци на крижовной высѣ деревинѣ ?

На долинѣ треба возмѣняти,
А на горахъ треба умѣрати;
3 горъ небесныхъ на земную долю 
Ступаетъ Христосъ на нашу подъпору.

На полудне слонде наступаетъ,
Тамъ на правѣци Христосъ почиваетъ. 
О голубе, не дармо гуркаешъ,
Любо1) нанскую смертъ оповидаешъ.

Всѣ пташкове жалоснѣ2) спиваютъ,
А Божія мати от жалю умираетъ. 
Апостоли от Христа отбигли,
Гди Христово муки увѣдѣли.

Петръ трикратне ся запрѣвши,
Дворъ Каяфовъ скоро возгласивши; 
Повилъ: Не вимъ сего человѣка,
Не далъ о немъ жадного отвѣта.

Христосъ своимъ ученикомъ рече : 
Нехай ко мнѣ Петръ скоро притече! 
Гди алекторъ скоро возъгласивши, 
Петръ Іаковъ слезами умилъ ся.

*) Р. XII. Ч. 49: 1) любовъ; 2) жалошне.
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Мовить Христосъ, вывелъ отдевъ з муки 
А на томъ мыстѣ дайми ихъ въ руки;
А шковранокъ гори ся подноситъ,
Богу своему такъ голоситъ.

Цѣлую нощъ соловѣе спѣваютъ,
А на крестѣ Христосъ умѣраетъ!
3 креста зняли, до гроба положили, 
Каменіемъ запѳчетовали.

Паралелі': Р. XII. Ч. 49.

131.*) -
Южъ ся декретъ подъписуетъ,
Пилатъ виру исказуетъ1),
На крестъ (2) крижуютъ анда,
Тебе (2) всего свѣта творда.

Южъ окрутне сготовано,
Крестъ и гвозди поковано.
Ландухъ (2) на шию складають, 
Христа (2) в руки катомъ даютъ.

Идетъ с крижемъ Богъ срамотнє,
За нимъ Жиди вси охотне;
Кричатъ: (2) пехай тодъ* 2) синъ божий 
Скоро (2) свой животъ положитъ.

Матка гдижъ то увѣдѣла,
Спадши на землю замлѣла.
Сину, (2) чемъ смутне волаешъ, 
Слезами (2) землю поливаетъ?

Упалъ с крижемъ весъ полнени,
На посмихъ есь3) всимъ подани ;
Не малъ, (2) кто бы поратовалъ,
Бога, (2) аби поратовалъ.

Вси болести проникала4),
Гди Жиди ко кресту волали:
Забій, (2) нехай болше не жие,
Чемъ ся (2) царемъ навиваетъ.

Р. ѴШ. Ч. 21 і Р. XII. Ч. 44 — не мають великих 
вони (перший Р. зву а, другий б для короткости): 1) а —
2) а — тотъ, б — то; 3) б — есть; 4) а — проникали.

р. X. ч. 39.

відмін. От 
искузуетъ;
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Ступаетъ1) с крижемъ на гору,
Кроль2) архангелского хору ;
Скрижуй (2) Маріиного сина,
Ісуса Христа, (2) Назаряніна.

Южъ на крестѣ ростягнено,
С3) Христа шмату изъвлечено;
Наги (2) за насъ смертъ подъноситъ,
На крестъ (2) южъ руки подъноситъ.

Прягнѳтъ на крестѣ висящи4),
Котри на пущи жиючи 
Народъ (2) напоилъ водою,
3 боку (2) кровию своею.

Южъ очи запираетъ,
А намъ небо отвираетъ.
Мисто (2) роскоши райскій,
Ісусъ Христосъ (2) даетъ свои знаки.

Южъ Христа змордовали,
И на крестъ южъ го розняли.
Прягнетъ, (2) матка лемеятуетъ,
Ісусъ Христосъ (2) отцу духа даетъ.

Ужъ5) пастиря поразили,
Волки овци розъпудили.
Дайже, (2) Христе, оглядати,
Гди южъ (2) з мертвихъ маешъ въстати.

Вся тваръ нынѣ ся лякаетъ,
Гди тя мертва оглядаетъ.
Христе (2) Боже, буди з нами,
А змилуй ся, (2) Ісусе, надъ нами.

Рачъ насъ упацлихъ подняти,
Гди маешъ из мертвихъ встати.
С тобовъ, (2) Христе, пребивати,
Со6) Ангели в неби ликовати.

Паралелі: Р. ѴШ. Ч. 21. -  Р. XII. Ч. 44. -  Записки, т. XVII, 
ст. 55 -  57.

1) б — ступалъ; 2) а — краль, б — кроя; 3) а — и зъ ; 4) а 
— висяща; 5) а — южъ; 6) а — съ.
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1 3 2 .* )  Р. X. Ч. 55

Уже Пілатъ подписуетъ,
Ужасный декретъ вказуетъ,
На крестъ агнца неповинна,
Даетъ небеснаго сына.

Орудіе сготовано,
Грозно гвоздами ковано,
Ланцухъ на шію складаютъ,
Христа катомъ до рукъ даютъ.

Идетъ съ крестомъ Богъ сромотно *),
За нимъ злый народъ охотно,
Бѣжитъ кончину видѣти,
Кричатъ, бы скоро убити.

Вся болѣзни проникали сердце,
Якъ ся сбытковали,
Сіи горко укаряли,
Тій безбожно ругали.

Иаде крестомъ натисненный 2),
Всѣмъ на посмѣхъ выставленный,
Млѣетъ зъ болю и жалости,
Господь, образъ невинности.

Мати якъ тое узрила,
Падше на землю умлѣла.3)
Сине, жалостно волаетъ,
Землю слезами окропляетъ.

Вышолъ на Голгофту гору,
Царь архангелского хору,
Богу Отцу жертва быти,
Всѣхъ насъ ему примирити.

Тамъ зъ 4) одежды совлеченный,
И ко кресту пригвожденный,
Нагій, стыдъ за насъ поноситъ,
Отца за убійцевъ проситъ.

*) Р. XII. Ч. 53 : 1) срамотно; 2) нетиснени; в сім варіянтї всі 
прикметники кінчать ся на „ик ; 3) замлѣла; 4) зъ — нема.
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Жажду хотѣвъ 1) утолити,
Христосъ на крестѣ прибитый;
Оцетъ и желть ему дали,
Што отъ него манну мали.

Между збойми пригвоздили,
Съ беззаконными вмѣни іи;
Висяй тужитъ, горко млѣетъ,
Свята кровъ ся крестомъ лѣетъ.

Въ полуннѳ 2) Христосъ распятый, 
Духъ предалъ въ часъ дне3) девятый. 
Господь4) живій отъ вѣкъ вѣка, 
Померъ спасай человѣка.

Вся натура занѣмила,
Слонца5) ясность затемнѣла,
Небо видъ сей оплакало,
Съ архангелами рыдало.

Возрыдайме6) купно и мы,
Сердцами сокрушенными.
За насъ Спаситель пострада,
Бы насъ искупилъ отъ ада.

Грѣхи наши суть причина,
Смерти крестной божа сына,
Прото щиро перси бійме7),
Спасе помни! возопійме.

Помяни о молящихъ насъ,
Сыне божій помилуй насъ 8).
Призри насъ, въ слезахъ вопіемъ, 
Помни насъ въ царствіи твоемъ.

Паралелі': Р. XII. Ч. 53.

1 3 3 .* *) Р. X. Ч. 40.

Ісусъ Христосъ крижовани,
Царъ надъ царми есть вибрани ') ;
Терпилъ за насъ муки, рани,
Межи жидовскимъ2) погани.

1) хотѣлъ; 2) полудне; 3) дне — нема; 4) Господь — нема; 5) 
слонце; 6) воіридаймо; 7) биймо; 8) насъ — нема.

*) Р. VIII. Ч. 43: 1) избрані; 2) жидовскомъ.
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Веяики на него вини складали: 
Чинишъ ти ся Паномъ Богомъ 1). 
Не былъ злодѣй ани збойца, 
Ступилъ з неба от отца.

Ступилъ з неба от Бога Отца, 
Веденъ на судъ яко овца.
От Каяфи предъ2) Пилата, 
Обидна3) Жидомъ заплата.

А по пятницу барзо рано,
Лице ему заплювано.
Стояла предъ нимъ 4) матка его, 
А плачуци мовила5; :  -

Сине мой, мили сине!
Терпишъ муки много невине 6). 
Хощу днесъ на крестѣ спати,
А на трети день воскреснути.

Горки напой мусилъ пити,
А насъ грѣшнихъ изволити 
От диявольского мученя,
Дай намъ грѣховъ отпущеня.

Паралелі: Р. ѴШ. Ч. 43. — Р. XII. Ч. 45.

Агнице стачена,
Душе зармучепа,
Ту ко мнѣ прихождай,

1 3 4 .* *) Р. X. Ч. 41.

В ласци моей уфай,
От ситей ловящихъ 
Нич ся не ужасай.

1) Богомъ нашимъ; 2) претъ; 3) обідная; 4) нимъ — нема; 5) 
молила г о ; 6) безъ віне.

Р. XII. Ч. 45: в. 2 — надъ царми; в. 18 — много невже; в. 
23 — моченія; в. 24 — отпущенія.

*) Р. ПІ. Ч. 35:
Агнице страчена,
Душе грѣхом зармучена, 
Сѣм ко мнѣ поспѣшай, 
Ласки моей уфай,
От сѣтей вражіих 
Нич ся не ужасай.

Аз есмъ пастыр твой,
Ты єси драг скарбъ мой; 
Обращ ся, зорніце, 
Превозлюбленице, 
Заблудена душе,
Страчена агнице.
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Азъ естемъ пастиръ твой, 
Ты еси драги скарбъ мой. 
Обрацъ ся, зорнице, 
Превозлюбленице, 
Зармучена душе,
Страчена агнице. ^

Руци южъ простираемъ 
И рани отвираемъ;
У тихъ надежду маемъ, 
Тилко незамедляемъ; 
Заблуждена душе, 
Страчена агнице*).

Паралелі :

Остави вси злости,
Будеши1) въ радости;
Остави времена,
Будеши2) спасена.

Аще не оставитъ,
В грѣхахъ животъ скончишъ; 
Не узритъ блахъ емпирскихъ, 
Ни хоровъ ангелскихъ.

Трицатъ и три лѣта 
Жилъ з людми на свитѣ,
Для твоего спасенія 
На крестѣ былъ распятъ.

Р; Ш. Ч. 35. -  Р. X II. Ч. 46.

135.*) Р. X. Ч. 42.

Жалостъ на крестѣ пануетъ,
Гди Пилатъ декретъ феруетъ *);
Арри (зри ?) (2) на сина божаго,
Царя (2) всего свѣта того.

Десница2) плинъ зготована,
Барзо гвоздами покована;
Жиди (2) на то совитуютъ,
Злые (2) свѣтки поставляютъ. * У

Біжи душе моя,
Зри, де радость твоя, 
Ты ес божею кровію, 
Сердца болестію,
На крестѣ куплена 
Горкою страстію.

Остави всѣ злости, 
Будетъ в радости; 
Остави земная,
Будеш спасеная.
Душе духомъ 
Вѣнчяная.

Аще не оставиш,
В грѣхах жівот скончишъ. 
Не узриш милости,
Ни свѣтлой радости,
Ни благ имперецких,
Ни хоров архангелских.

Сотвори благая,
Будешъ достойная,
Раю небеснаго
У отца вышнаго, 
Триестѳсвенаго.

*) Повторяетъ ся по кождій строфці.
Р. XII. Ч. 4 6 : 1) будешъ; 2) будешъ.
*) Р. XII. Ч. 47: 1) оферуетъ; 2) десницею.
Записки Наук. Ток. ім. Ш евченка, т. XLIX. 23



174 В О Л О Д И М И Р  Г Н А Т Ю К

Свѣ ся на то уложили,
Абы на крестъ Христа прибыли ;
Прото (2) Пилату отдаютъ,
Велики (2) муки оферуютъ.

С терня вѣнецъ уплетени 
И въ порфиру обничени1) ;
Идетъ (2) с крижемъ Богъ срамотнє, 
Збити (2) от Жидовъ окрутне.

Христа на крестъ распинали,
3 гвоздами го прибивали;
Руци, нози прибивали 
И на крестъ го натѣгали,
Желчѳмъ изъ 2) оцтомъ напавали.

Матка, гди го увидѣла,
Впадши на землю замлѣла;
Слези (2) з очи виливала,
Гди сина (2) на крестѣ видѣла.

Копиемъ бокъ прободено,
Кровъ и воду изпуіцено;
Олонце (2) пременъ свой закрило,
Все ся (2) во тму преминило.

Луна во тму претвори ся,
Яеностъ во тму премини ся:
Звизди (2) были обминени,
Во жалостъ (2) были обличени.

Ми тежъ вси ся возрадуймо,
На смертъ его поглядѣймо 3) ;
Царю (2) Христе, змилуй ся надъ нами, 
Просимо тя (2) вси со слезами.

Паралелі': Р. XII. Ч. 47.

1 3 6 .* *) Р. X. Ч. 48.

О Боже Отче небесни, 
Створителю нашъ пречесни! 
Заслалъ єси сина своего, 
Для спасенія нашего.

Которого1) Жиди поймали, 
Вси ся з него насмияли; 
Червленицу отбирали,
До Ирода отсилали.

1) нам. обличени; 2) изъ — нема; 3) поглядаймо.
*) Р. XII. Ч. 48 : 1) котораго.
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От Ирода провачено,
Предъ Анатомъ поставлено;
По лицу пана ударено 
И ланцухомъ оптяжено.

Отдани билъ предъ Каяфу,
Тамъ пану въ1) очи плюваху;
От Каяфи до Пилата:
Нехай буде Христу страта.

Пѣлатъ жаловалъ Іисуса,
Але жидовская бурса2) :
Возми, распни! — так волали, 
Абы Христа крижовали.

Пилатъ руки умиваетъ,
Ко Ироду отсилаетъ;
Вязня того, визвелъ3) его,
Якъ невипаго.

Іродъ рече невстидливо4) : 
Покажи ми яко дѣло5) ;
Жидове ми повидали,
Ижъ твои чуда видѣли.

Зналъ Христосъ Ирода лживаго, 
Не рекъ му слова жаднаго.
Знову ведли Христа6) предъ Пнла- 
Ііредъ окрутнаго ката. [та,

Казалъ бити пана много,
Столпа вязати каменаго.
Вили Жидове и сами 
Желѣзними ланцухами.

Жиди ся намъ снравдовали,
Котри Христа катовали;
Ледво живаго Христа,
На смерть умучели.

Паралелі': Р. XII. Ч. 48.

Немилосердий Жидове 
А окрутнѣйши катове,
На Пилата заволали,
Укрижовати казали.

Пилатъ в разуми поблудилъ7), 
Ісуса на смерть осудилъ.
О Пилате яезлобиви,
На Христа немилостиви!

Ото баранокъ невини,
Идетъ на смертъ бесъ причини. 
Жиди Христа ухватили,
3 гвоздами на крестъ8) прибили.

Вѣситъ на крижу распяти,
От народа збити и зъранени;
На его дари9) не дбали,
Желчъ му пити давали.

Матка милостива,
Плачетъ подъ крестомъ ледво 
На сина ся поглядаетъ, [жива; 
На той народъ нарікаетъ.

О сонмище невдячное,
На Христа немилостивое!
Ісусъ Христа распинаетъ, 
Копиемъ бокъ отвираешъ.

Очи с кирву заплинули,
Рудѣ, нозы притягнули ;
Стоячи ся насмияли,
3 гвоздами го прибивали.

О Боже, отче справедливи, 
Торжествѳни днесъ терпѳзливи! 
Же синъ божій днесъ умираетъ, 
Тебѣ духа своего отдаваетъ.

1) въ — нема; 2) бурся; 3) вивѳлъ; 4) нестидливо ; 5) яке дѣ
ло; 6) Христа — нема; 7) поблуди; 8) крест го; 9) нам. рани.
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1 3 7 .*) Р. X. Ч. 56.

0  Іисусе пораненні 
її на крестѣ уморений!
Ты мене такъ миловалъ,
Самъ себе за мене далъ.

Ты на крестѣ кровъ выцѣдилъ,
Чтобы мене высвободилъ2) ;
Святую8) кровъ невинну 
її  то про мою винус

Ты померъ про то, бы я жилъ,
Ты за мене долгъ заплатилъ.
О, ты терпѣлъ невинный,
Брото, бо я былъ винный.

О ласкавый Іисусе мой,
Драга цѣна4) души грѣшной!
Помози мнѣ хотѣти,
Про тебе страсть терпити.

Съ тобою я хочу жити,
Про тебе жизнь положити,
Бо ты драгій животъ твой ь)
Положилъ за'животъ мой.

Паралелі: Р. XII. Ч. 54.

138 . Р. УШ. Ч. 20.

Третаго дня сталъ створптелъ,
А нашъ милий откупителъ.
Радуймо ся, веселмо ся, алилуя, алилуяу).

Котрый ю[ж] предъ Пилатомъ осуждени,
А такъ рѣжу (?) умучени.

Плачу его драгой болести,
Нинѣ ходячаго помазати.

Къ нимъ ангелъ славно рече:
Што глядите? во гробѣ го ненавидите.

*) Р. XII. Ч. 54: 1) поранени — і так при иныних прикметни
ках; 2) вислободилъ; 3) святу; 4) цѣна — нема; 5) свой, 

f )  Сей приспів повтаряєть ся по кождій строфцї.
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Іидіте а повичте, до Галилею ідите, 
її тамъ его ви узрѣте.

Весели ся, зборе ангелски, 
її вшиток свѣтъ архангелски.

Пекелны моди звоевалъ, 
Створителевы своєму придалъ.

Ужъ жадной моди не малъ,
Кролъ славни пекло поламалъ,
А по смерти до неба ступилъ.

Радуймо ся и вшитко створиня,
В денъ божаго зъ мертвыстаня.

139 . Р. X. Ч. 47.

Веселтѳ ся, радуйте ся вси вѣрніи,
Яко Христосъ избавитель есть съ нами.

Сего ради днесь воскресе от гроба,
Да избавитъ стадо свое изъ рова.

бже заключено бѣ въ темности,
Несытаго ада горка во усты.

За премногій грѣхъ праоца Адама, 
їїже въ рай преліценъ бѣ Евою.

Навожденіемъ вселукава діявола,
Преступити заповѣди божія.

Сего ради Хрістосъ крестомъ порази 
її избранно стадо свое днесь спасе.

Возсія бо яко солнце нресвѣтло,
От чертога тридневнаго всесилно.

Яко крѣпокъ царь своея славы,
Во всѣхъ бранѣхъ адовскія побѣды.

Отбѣже бо всяка печаль от вѣрныхъ,
Токмо едно веселіе просвѣти.

Радуйте ся, весѳлте ся, о вѣрніи,
Восплещите днесь руками вси съ нами.
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За не Хрістосъ Богъ изъ мертвыхъ востаде, 
И всѣмъ вѣрнымъ животъ вѣчный онъ даде.

Сего ради радуйте ся вси ему,
Да пріимѳте вы от него вси славу.

1 4 0 .  Р. X. Ч. 48.

Радуйте ся, ликовствуйте,
Составите нречестный ликъ,
Мужайте ся, бодрствуйте,
Отложивше плачевный крикъ;
Воспойте умилно,
Пойте изобилно — пѣснь побѣдную.

Адъ разоренъ, уже стенетъ 
И болѣзнуя нлачет ся,
Умерщвлена и попрана 
Прелютая смерть тлѣет ся,
Яко Хрісту Богу
Поимъ по цремногу — пѣснь побѣдную.

Изъ гроба днесь произыде 
Побѣдитель хитрыхъ козней,
Тѣмже ненрестанну
Воспоимъ избранну — пѣснь побѣдную.

Что мы тебѣ, Хрісте Спасе,
За благость твою воздами?
Умъ въ похвалу, уста въ пѣсни 
Тя превозносяще
Немолчно гласяще — пѣснь побѣдную.

Аще лестно сія ною,
Ты самъ еси мнѣ свидѣтель,
Ты бо вѣси составъ мой весь,
Ты самъ еси мой содѣтель,
Я убо воспою,
Всегда предъ тобою — пѣснь побѣдную.
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141.*) Р. X. Ч. 50.

Ісусъ Христосъ з мертвыхъ въоталъ,
Мертвимъ живодъ даровалъ,
И житі6 намъ направилъ,
От грѣховъ насъ избавилъ 1).
Kipie, кіріе елеизомъ, алилуя,
Господи, Господи насъ помилуй,
Откупилъ еси насъ кровию|).

Изтлѣвшее естество 
Обновилъ своимъ божествомъ2),
Нови Адамъ Христосъ спаслъ3),
Котори умеръ былъ для 4) всихъ насъ.

Кто Лазаря воскресилъ 5),
[Д]верія-адовз сокрушилъ6),
Ада Вавилонъ забралъ,
Незнаный Сионъ погубилъ 7).

Кто слипия просвитилъ,
Прокаженія очистилъ?
Возопыйте8) святъ, святъ, святъ,
Ангелскимъ ликомъ въ небо зрятъ9).

Ангели ся дивуютъ,
ІІознати творца не смиютъ ;
Апостоли дивятъ ся,
Херувими чудят ся10).

Архангели спиваютъ,
И всекрасно волаютъ,
Въ мири въ покою прежити 
И другъ друга любити.

*) Р. II. Ч. 63: 1) усъволилъ; 2) обнови свое божество; 3) панъ;
4) за ; 5) воскреси; 6) сокруши; 7) сей в. недокінчений; 8) тому во-
зопѣемъ; 9) взятъ; 10) по сім іде остання строфка така:

Ангелы пѣс[н]ь спѣваютъ,
О сем красно волаютъ:
Восъкресъ Христосъ днесь, днесь, днесь.
Который умеръ бывъ за миръ весь.

f)  Сей приспів повтаряєть ся по кождій строфцї.
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Ми вопиемъ устнами,
Радуєм ся душами,
И смирено прѣпадѣмъ. 
Ѳденимъ гласодъ спиваемъ:

Слава Отцу и Сину, 
Воскресеніемъ днесъ выну, 
Такъ тешъ Духу святому, 
Во Тройци святой единому.

Паралелі': Р. II. Ч. 63.

142.*) Р. X. Ч. 51.

Всталъ панъ Христосъ зъ мертвыхъ нинѣ,
Алилуя, хвалме Бога, Бога нашего!).
Увеселилъ людъ свой милый.
Котрый1) тѳрпилъ дня третяго2),
Для чловека3) мизернаго. 1
Три невѣсти ко гробу ишли,
Драги масти с [со]бовъ4) несли;
Хтѣли Христа помазати,
Але его тамъ не нашли.
Не нашли тамъ токмо5) ангела,
На камѳни сѣдящаго.
То имъ святый ангелъ рече:
Невѣсти, кого глядате?
До Галилею идите,
Тамъ вы его найдете!
Повичте тамъ ученикомъ,
Же всталъ Христосъ на вѣки вѣковъ.
Христе ирезъ6) твое з мертвыхъ встаня7),
Дай намъ грѣховъ отпущиня8);
Святу9) Тройцу визнаваймо10),
Честъ и хвалу ей воздаймо.

Паралелі: Р. ѴШ. Ч. 42.

*) Р. ѴШ. Ч. 42 : 1) котри; 2) третаго; 3) чѳловика ; 4) [с] со- 
бомъ; 5) лемъ; 6) пресъ; 7) востаня; 8) отпущена; 9) сяту; 10) ви- 
знавамо.

f)  Сей приспів повторяєть ся по кождім віршу.
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143. Р. X. Ч. 52.

Весели нам(а) день днесь насталъ,
Которихъ насъ шитки жадалъ,
Во днесь Христосъ от мертвыхъ въсталъ.
Алилуя, алилуя, алилуя*).

Кролъ небесни к намъ заволалъ,
Слични квитъ заквиталъ,
Вчера во гроби лежалъ.

Пекелни моци звоевалъ,
Неприятели потопъдалъ,
А надъ нами ся змѣловалъ.

До третаго дня тамъ мѳшкалъ,
Отцевъсвятыхъ тамъ
Потомъ за собовъ имъ йти казалъ.

Котори во о(т)хланахъ мешкали,
Плачливе до него заволи [волали],
Гди Избавителя узрили.

Витай пожадаючи,
Пане Боже всѣхъ могучи,
Избавилъ насъ с пекла вѣ чнаго.

Велке тамъ веселя мали,
Гди Избавителя узрили,
Котрого здѣ чекали.

Потомъ свою моцу з мертвих сталъ,
А печати с гроба нерушилъ.
На стражи велики страхъ ся сталъ.

А гди Панъ Христосъ з мѳртвихъ сталъ,
Ученикомъ ся показалъ,
Ангеловъ до матки послалъ.

О ангели наймиленши,'
Ицте до матки найсвятѣйшой,
До матки моей наймиленшой.

От мене ю поздравляйте,
А весело заспивайте :
Кролевна райская, радуй ся!

*) Повторяетъ ся по кождій строфцї.

UЗаписки Наук. Тов. ім. НІевчепка, т. XLIX.
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Христе презъ твоє з мертвихъ встаня, 
Дай намъ грѣховъ отпущена,
А потомъ душне спасѳня.

1 4 4 .*) Р. X. Ч. 53.

Воскресъ Ісусъ отъ гроба, 
Радостъ велія,
Ангелъ на гроби сѣдяй,

4 Женамъ вопія.

Што ищете живаго?
Сія вѣщаше;
Что плачете нетлѣнаго,

8 Миро носяще?

Плащеницу и сударъ 
Въ гробѣ вѣдитѳ, 
Воста, якоже рече,

12 Южъ не плачите.

Во Галилею шедше, 
Скоро теците, 
Апостоломъ и Петрови 

16 Сія реците^

*) Р . І. Ч. 11: f  по сїй строфцї йдуть отсї чотири, яких тут нема: 
Яко воскресе Христосъ проповидите 
Плотію от гроба, южъ не плачите.
Весели ся и ликуй, граде Сіоне,
Красуй ся и радуй ся, Іерусалиме.
О востаніи Сина твоего, царице,
Кролзвая святая, всѣмъ помощнице.
Моли сына и Бога, абы далъ жити 
На семъ земномъ падолѣ ве...
(дальшого слова не мож розібрати).

Р. II — пропускаю, як вельми неграмотно написаний.
Р. ІИ. Ч. 44: друга строфка в ньому така:

Что ищете, жены, со мертвыми сія,
Что плачете нетлѣнаго носяще міра? 

в. 10 — во гробѣ зряще:
Пята строфка відмінна:

Яко востал ест Христос, оповѣдите,
Со плотію от гроба — а не текнѣте.

Дальше йде три строфки (Весели ся, О востаніи, Моли сина) як 
у Р. І ; останні* слова третьої строфки: падолѣ тебе славити. Крім того 
є в сім Р. ще отся (остання) строфка:

Христос воскрес из мертвых, весело спѣваймо, 
Воскресшаго нынѣ вси выхваляймо.

Р. VI. Ч. 10. =  Р. I. Ч. 11. По слові: подолѣ — Р. І (остання стр.) 
тут є : весело пѣти. Крім того е тут іще одна строфка як у Р. III, але 
знов відмінна;

Купно со сыномъ своимъ и святымъ духомъ;
Тому слава и держава во вѣки вѣковъ.

Р. VIII. Ч. 16: 3 перших двох віршів е тільки: велія; в. З — 
сидяй; в. 11 — воста; в. 24 — сердечный; в. 33 — во радости; 
в. 49 — вирны; в. 61 — тебѣ; в. 62 — тобовъ ся.
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Воста яко сияй Христосъ, 
Всимъ изявите,
Со плотію изъ гроба,

20 Всѣ ся радуйте.

Христосъ воскресъ изъ мер- 
Всѣ заспиваимо, [твихъ — 
Ѳго славне востаніе 

24 Сѳрдечнѣ хвалмо.

Молимъ Христа и Бога,
Бы намъ далъ жити 
На семъ свѣтѣ дочасномъ 

28 бму служити.

О Христе, всихъ царю,
Рачъ намъ то дати,
Бызмѳ твой сей гласъ 

32 Могли вси услишати.

Прійдите вси во радостъ 
Отца моего,
Спасителя и творца,

36 Спаса Божаго.

Котрый терпилъ муки 
Ганебни, страстни 
И на крижъ распятъ былъ,

40 За всѣхъ насъ грѣшнихъ,

Днешняго дня славнаго, 
Воскресъ изъ мертвыхъ 
А насъ всихъ викупилъ 

44 3 моци дияволскей.

Прото барзо жадатъ насъ, 
Якъ сины свои 
И милостиви зоветъ къ себи. 

48 Якъ чада милы.

Прійдите вси вирныи,
Во радостъ вѣчную,
Вамъ ис початку свѣта 

52 Зготованую.

Которой насъ радости,
Рачъ сподобити,
Бызмѳ могли щасливо 

56 Вси доступити.

Доступивши — щасливо 
Тебе хвалити 
її с тобовъ въ неби 

60 Вси радовати.

Со святыми ангели 
її апостоли,
Со пророки, мученики,

64 Со всими святыми.

Нехъ ти будетъ честь и хвала,
От насъ всихъ грѣшнихъ,
По всемъ свѣтѣ квитнула 

68 На вѣки вѣковъ.

Паралелі: Р. VIII. Ч. 16. -  Р. I. 11. — Р. VI. Ч. 10. — Р. ІИ . 
Ч. 44. — Р. IL Ч. 29 і 64. — Франко, Кар . літ. Ст. 139. Ч. 11.

145.*) Р. X. Ч. 64.

Иже совершивый смотреніе,
От земля1) исполни вознесеніе —
Христосъ Господь на небѳси,
Оставивый2) своя словеса 
Низу на земли:
Человѣче, внемли!

*) Р. IX. Ч. 12: 1) земли; 2) остави.
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Умныя сили удивиша ся,
Веселія вси1) исполниша ся,
О Христовомъ Вознесеній,
А о мирскомъ спасеніи, 
бже исполни 
Христосъ на земли.

Слово собысть ся2) Ісусъ Христово,
Ко апостоломъ бяше таково:
Пошлю вамъ зде3) параклита,
Съ небесе всимъ открыта;
Сіе исполню,
То вамъ глаголю.

Тогда апостоли радосни стали,
Когда от Христа гласъ той4) слишали 
И вси купно пребывали,
Понеже духа свята5) прияли 
Нізу на земли,
Человѣне, вънемли!

И мы радосно вси восклицаймо,
Серцемъ и усты всегда6) вихваляймо 
Христово Вознесеніе,
На небеса восхожденіе,
Со апостоли 
Суще на земли.

На небеса Христосъ нынѣ восходитъ,
Радостъ велію там7) приноситъ.
Архангели воспиваху,
Херувимы вихваляху:
Съ нами̂  Богъ нынѣ,
Въ8) кождой годинѣ.

Ко Христу вси куцно припадѣмъ слезно,
Со апостоли рецимъ любезно:
Даждь намъ, Христе, духа святаго,
Во Тройци святой единаго,
Всимъ оглядати 
И вы хвалят

1) вся; 2) збит ся; 3) здѣ ; 4) той — нема; 5) святаго; 6) все 
гда — нема; 7) тамо; 8) въ — нема.
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О восхожденѣи Христа славимо, 
Серцемъ и усты купно молимо:
Христе дарю, вознеси ся,
На небеса пресели ся,
Дай ся оглядати 
И выхваляти1).

Руди святѣйши, воздвижѳни2) гори,
Ко отду небесному взийде во скори; 
Тамо сѣде на правици,
Царъ силъ, небесной столиди;
Съ нами Богъ нынѣ 
Въ кождой3) годѣнѣ.

Тамо выхваляти4) предвичнаго, 
Вознесшаго ся5) Бога истинаго; 
Котрый тако извиствовалъ6),
Параклита обицовалъ, '
От отда мною исходящаго7).

Єсть слово от отца Спасителя,
Небеса и земли Створителя,
По всемъ свѣтѣ прославлено,
На небеса вознесено,
На престолѣ славы посаждено.

Небеса нынѣ торжествуютъ,
Людіе на земли вси ся радуютъ, 
Празнуютъ Вознесеніе,
Христово восхожденіе 
От земли славно,
На небѣ явно.

Слава бысть Богу вознесеному,
От отда прежде вѣкъ рождѳпому, 
Нашему створителеви 
И насъ грѣшнихъ откупителеви,
Низу на земли, /
Человѣче вънемли.

Кій язикъ изречѳ тыя чудеса,
Христосъ вознесій ся. днесъ на небеса,

1) вихваляти; 2) воздвиженъ; 3) во каждой; 4) вихваляти Бога; 
5) возяесившаго с я ; 6) извистовалъ; 7) дальших строфок нема.
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Которое ты являешъ,
Всегда вездѣ пребиваешъ,
Въ небѣ и на земли.
Человѣче вънемли.

Истинный Боже, тебе молимо,
Вси христіане слезно просимо,
Избави насъ вичния муки 
И не дай намъ въпасти Аду в руки 
Всимъ человѣкомъ 
На вѣки вѣковъ.

Паралелі: Р. IX. Ч. 12.

146 . Р. X. Ч. 67.

Богъ во Сионѣ чудами сияетъ,
Духа святаго, святаго с вишѳ испуіцаетъ.

Радостни бившии вси апостоли,
Прияша духа божественой сѣли.

Отецъ небесни то все справуетъ,
Духа святаго всимъ вирнымъ даруетъ.

Гди придетъ времня ко вичной смерти,
Прими насъ к себѣ до вичной радости.

Свитомъ преславной духъ святи сияетъ,
И насъ всихъ вѣрніхъ завше умудряетъ.

1 4 7 . *) Р. X. Ч. 72.

Веліимъ1) гласомъ и ужасомъ днѳсъ, Давиде, возыграй,
У арфи свои2) з радостию, прекрасно ударяй.
Фтаворъ и Брмонъ гора просвѣти ся,
Господь Богъ нашъ3) на ней преобрази ся,
Предъ4) ученики своими.

Синайскую и святую5) гору, Фтаворъ славную,
Прохождаетъ, возвышаетъ от Бога6) днѳсъ данную,
Котрій на ню въступивши 
И на ней ся воцаривши 
Днесъ преобразуетъ ся7).

*) Р. VIIL Ч. 35: 1) велимъ; 2) своей; 3) нашъ — нема; 4) 
претъ; 5) сятую; 6) Богомъ ; 7) преобразуй ся.
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Истинну тамъ непреминну, Фтаворъ гора намъ показуетъ; 
Свѣтлостію, красностію Ісусъ1 11) ся презентуетъ2) ;
Правда теперъ триу[м]фуетъ,
Богъ, который3) ся показуетъ 
Днесъ на Фтаворстей4) гори.

А на гори такъже въскори Мойсѳй и Илія,
Где страшливый, позорливый свѣтъ съ небесъ всимъ восия5); 
Петръ6) и Яковъ подъ горою,
Со Іоаномъ подъ святою7)
От ясности упали.

А гди лиде, яко слонце8) от ясности сияло,
Живущаго, будущаго Бога въ тѣли въказало;
На Фтавори восияло 
Слонце весъ міръ осѣняетъ9)
Божію силою.

Господь изъ горы схождаше10),
Ученикомъ глаголаше:
Не кажите, не явите,
Но вся въ себѣ содержите“ ) ;
Самъ я явлю свѣтлостъ сію,
Когда сполню должностъ сію 
Отца моего.

Паралелі ! Р. VIII. Ч. 35.

148.*) , Р. X. Ч. 74.

3 емъпировъ горныхъ Богъ ся зъявляетъ,
У Зарваници чудами сияетъ;
Ликуетъ міръ весъ, весъ, весъ,

4. Трепещетъ Адъ днесъ, днесъ, днесъ.
Мы вирно припадѣмъ,
Кресту ся поклонимъ
Вси равно, вси — вси, равно Bcnf).

1) Сионъ; 2) презентуютъ; 3) покори; 4) Фтаворскей; 5) во- 
сиялъ; 6) Петеръ; 7) сятою; 8) слонца; 9) осиняетъ; 10) схождаще;
11) здержите.

*) Р. IV. Ч. 8.
І )  Сї стрічки повторяють ся по кождій строфі.
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Адамъ претъ часи вѣдѣлъ па крестѣ 
Христа распята на древѣ райстѣ1)
Во снѣ зряще тамъ, тамъ, тамъ,

8. Пророковалъ самъ, самъ, самъ.

Роды земныи соберите ся,
У Зарваници веселите ся,
Возвышаетъ Богъ, Богъ, Богъ,

12. Хрістиянскій рогъ2), рогъ, рогъ.

Вышній силы здѣ припадѣтѳ3),
В мѣстечку маломъ сіе видите,
Квѣтокъ райскій цвѣтъ, цвѣтъ, цвѣтъ,

16. Веселит ся вшитокъ4) свѣтъ, свѣтъ, свѣтъ.

Агнецъ претъвични, во міръ посланий, 
Милостивый, за насъ5) закланый,. 
Созываетъ6) людъ, людъ, людъ,

20. Показуетъ чудъ, чудъ, чудъ.

Надъ Стрипо(то)ю градъ7) Зарваніци,
Во кролѳвствѣ полскомъ8) зритъ ся царица, 
Натъ водами гласъ, гласъ, гласъ,

24. Возвышаетъ Богъ9), Богъ насъ.

Царю избави насъ гладу и войни,
От огня и повитря дай вѣкъ спокойни; 
Веселитъ ся градъ, градъ, градъ,

28. Же престаетъ10 *) гладъ, гладъ, гладъ.

Архиереи руци тебѣ подъносяютъ 
И чистимъ серцемъ крестъ выхваляютъ, 
Слонце, мѣсяцъ, свѣтъ, свѣтъ, свѣтъ,

32. Приноситъ отъ многихъ лѣтъ11).

1) райстѣмъ; 2) родъ; 3) приступите; 4) сього слова нема; 5)
милости ко намъ зосталъ; 6) созидаетъ; 7) градъ сей; 8) угѳрскомъ;
9) Богъ взываетъ; 10) отступаетъ; 11) сеї строфки нема; намісь неї 
стоїть отся:

Яви ся во снѣ крестъ Константину,
Имже побѣду восприялъ силно;
Въ руцѣ ему мечъ, мечъ, мечъ,
Прогналъ враговъ прѳчъ, пречъ, пречъ.



УГРОРУСЬКІ ДУХОВНІ ВІРШ І 189

Псалмы и пѣснми крестъ выхваляймѳ1),
На немъ распятому хвалу воз даймо1 2), 
Идетъ въ небо гласъ, гласъ, гласъ,

36. Созываетъ Богъ3), Богъ насъ.

Арфы з гуслями днесъ выгравайтѳ,
Трубы всѣ свѣту оглашайте,
Ты, Давиде, грай, грай, грай,

40. Идутъ люде въ рай, въ рай, въ рай4).

Людіє тебѣ днесъ ся кланяютъ,.
У Зарваніди поклонъ отдаваютъ,
Взиваетъ5) міръ весъ, весъ, весъ,

44. Приходящимъ6) днесъ, днесъ, днесъ.

Молящи всегда во дне и ночи 
Христараспята на дрѳви райстѣ,
Да намъ будетъ орожіе, дияволомъ огнаніе, 

48. На всяки часъ, на всяки часъ7).

Абы агарянски8) сокрушивъ главы9), 
Вѣрному царю дати держави10 *).
3 высокости страховъ11),

52. А на земли сокрушати враговъ12).

Паралелі*: Р. VIII. Ч. 32. -  Р. IV. Ч. 8.

1) выхваляйте; 2) воздавайте; 3) Богъ взываетъ; 4) намісь сѳі 
строфки стоїть така:

Моляще ся всегда у день и в нощи,
Додай царю нашему помощи.
Кресте святый помози,
Враговъ нашихъ порази.

5) взираетъ; 6) приходяще; 7) сеі строфки нема; 8) Агарянамъ; 9)
главу; 10) вѣрному скиптру додай державу; 11) страхъ; 12) сокру
шилъ враговъ въ прахъ.

Р. VIII. Ч. 32: в. 2 — чудамъ; в. 4 — трепещуетъ ; в. 12 — 
рохъ; в. 13 — вѣшнихъ сили: в. 14 — в мисточку маломъ видѣте; 
в. 19 — лютъ; в. 20 — чутъ; в. 27 — жатъ; в. 28 — глатъ; в. 29 —
архирей... подноситъ; в. 30 — вихваляетъ; в. 32 — приносит с я ;
в. 37 — гушлями днесь; в. 38 — всему свѣту; в. 40 — идутъ д а ;
в. 42 — отдаютъ; в. 45 — сегда во дне и в нощи; в. 47 — оружие,
дияволъ отгнение.

Записки Наук. Тов. ім. Ш евченка, т. XLIX. 25
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149. Р. X Ч. 75.

О древо преблаженое,
Во Едемѣ насажденое!

Радуй ся живоносноє 
Алилуя, древо кресноє*).

На тѳбѣ Христосъ пригвожденъ,
Царъ славы в ребра прободенъ.

Руди и нози произноша,
На главу вѣнецъ зложиша.

Окропленое кровию честною 
Ісус Христовою.

Ангелское хваленійе,
Церковно украшеніе.

Царемъ, княземъ и всим земннмъ,
Древо святое Бого-вирнимъ.

Оружие пречестное,
Бъ бранехъ побѣдоносное.

Свѣту ясно и ужасно,
Всѣмъ врагомъ барзо страшно.

Честнѣйши кресте сохрани насъ,
Силою своею укрипи насъ.

Вознеси ся на крестъ волею,
Тезоимени тому.

Спокоенъ насъ обдари,
Щедроти твоя намъ даруй.

Рачъ намъ, Христе, даровати,
Крестъ твой честны циловати,
Поклонъ теби завжди дати.

*) Сї дві стрічки повторяють ся по кождій строфі.
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150.*) Р. X. Ч. 62.

Похвалу принесу 
Слаткому Ісусу,
Бо то моя слава 
И всимъ бетъ похвала:

1. Ісусе, Ісусе прекрасни|).

Во тройци славимый, 
Всихъ1) непостижимый; 1
Архангеломъ творче,

2. А бѣсомъ поборче.

Инокомъ радосте, 
бреемъ2) сладосте!
Дайжѳ и намъ сладостъ3),

3 Спасенія радостъ4).

Вышнихъ создателю, 
Земнихъ спасителю!
Не забуди мене,

4 Но возищи5) мене6).

Памятай, чѳловѣче,
Же тя смерть посѣче; 
Престань грѣшити,

5 Ісуса гнѣвати.

Не отрини мене,
Не забуди7) мене 
Въ грѣхахъ лежащаго

6 И востающаго.

Не по дѣломъ моимъ,
Но по щедротамъ твоимъ 
Суди мене, пане,

7 Вышнихъ силъ, гетмане8).

О царю нредвични,
Агнче непорочный! 
Надѳждо во смерти,

8 Животе смертный9).

Остатную молбу 
Тебѣ прииошаю,
Изъ смиреннимъ серцѳмъ 

9 До Тебе волаю10).

Паралелі: Р. VIII. Ч. 44. — Р. IV. Ч. 16.

*) Р. IV. Ч. 16: 1) и всѣмъ; 2) евреемъ; 3) радость; 4) сла
дость; 5) пе погуби; 6) по сій строфцї йде 6, опісля 8, дальше 5 ;
осьма строфка в сім Р. иньша:

Прійми то малое моленіе мое,
Скоро подщи ся и умилосерди ся.

7) возыщи; 8) сеї строфки нема; 9) одѣяй ся шатою райскою своею; 
10) волаемъ.

Р. VIII. Ч. 44: в. 7 — тройчѳ; в. 8 — поборниче; в. 19 —
перестанъ; в. 20 — гнявати; в. 25 — не бо дѣломъ; в. 32 — бе- 
смертни; в. 34 — преношаю.

f ) Повтаряеть ся по кождій строфцї; в Р. IV нам. нрекрасни — 
е: преслаткій.
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151. Р. IX. Ч. 15.
Душе Христова освяти мене,
Тѣло Христово спаси мене,
Крове Христоваго напойте мене,
Воду з боку Христоваго умиєте мене.
Муки, укрипи мене,
Откупителю преблаги, вислухай мене,
Во твоихъ глубокихъ ранахъ сохрани мене,
Во годѣни смертной приволай мене,
Дозволь смило стати предъ тобою, со воими стати,
Тебе величати во пренебеснихъ нашихъ силнихъ царствіи, аминь.

Кедъ ше Ісусъ Христосъ, на ньебо вибералъ,
Свою любу мацеръ на жеми охабѳлъ.
Нье охабяй ме, синочку мой, на жеми веселей,
Льемъ ти мньѳ вешъ, синочку мой, зо собу на ньебо. 
Нье можешъ ти, матко моя, зо мну на ньебо пойсцъ, 
Бо ти мушишъ, матко моя, ту на жеми умрецъ.
Кетъ мушимъ, синочку мой, на жеми умрецъ,
Нье допущъ ты ґу мнье, злому присгуповацъ.
Не бойше, матко моя, дябла шкаредного,
Я пошльемъ ангелогъ з ньеба високого;
Я пошльемъ ангелогъ, шицкихъ архангелогъ.
1 дванацъ апостола,
А тринасти пойдземъ самъ, Христосъ небѳсни. 
Спойцемъ, матко, пойдземъ, поидзешъ медзи нами,
Якъ ясни мешачокъ, медзи гвиздочками.
Пойдземъ, матко, пойдзѳшъ на праву правицу,
А я, матко, пойдземъ на судну столицу.
Хтору ти будзешъ душичку просити,
Нье може то душичка затрацѳна бити.
Вислухай нас, Боже, и пана Марія,
Ублагай же за нас своего сина.

Паралелі: Етноґр. Збірник, т. IX, ст. 123 — 124, ч. 10 — 11.

152 . Р. IX. Ч. 7.

153. Р. XII. Ч. SŁ

Свите велми и приемли, 
Радостъ со више дану:
Се непло[д]на благородна, 
Раждаетъ дщеръ избрану,

Безъ порака зачату, 
Вожделѣну и святу,
Паче всихъ крайснѣшу, 
Серафимъ славнѣшу,
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Отроковицу,
Небесъ царицу 
И владичицу.
Ангелъ хори и вся двори, 
Небеса спивайте,
Патриарси і ереарси,
Дѣвицу прославляйте,
От викъ пазпамену,
Вамъ Богомъ обищану, 
Ангеломъ явлену,
Днесъ во миръ рождену, 
Дщеръ отца исту,
Духа невисту,
Матеръ пречисту.
Надъ небеса свя словеса, 
Марію вихваляйте;
Роди звапи, днесъ собрани* _ 
Слова матеръ витайте.
Се побида во брани,
Ужасъ на Гаряни 
Вирнихъ крипостъ, слава, 
Всякихъ блахъ держава, 
Ходатайница,
Престателница,
И заступница наша.
Ктожъ возможе, о госпоже, 
Рождство ти воснити ?
Себе явно, еже славно,
Во емпири бистъ претъ лѣти.

Тѣмъ пророци ликуютъ, 
Нраоци торжествуютъ,
Ричи гадния,
Конецъ чаяния,
Приближиша ся,
Исіюляиша ся,
Совершиша ся.
Тебе нинѣ монахинѣ,
Серца наша складаемъ, 
Милостъ виру на офиру,
Вси усердно отдаемъ;
Прими подъ крила крова,
Изми адскаго рова,
Дажтъ намъ вирнимъ въ неби, 
Во викъ нити теби,
Радуй ся, мати,
Кивоте святи,
Полнъ благодати.
Аминь буди на вся люди, 
Милостива царице,
Во день суда, изми студа, 
Нескверная агнице;
Одесную постави,
Страха гнѣва избави,
Чертохъ зрити даруй,
Вишни тронъ доспити,
Где тебе лики,
Со человѣки,
Хвалятъ на вики,

1 5 4 .*) Р. X. Ч. 18.

Радость велія нынѣ яви ся,
Пречистая дѣва изъ нѳплодъ роди ся,
От Іоакіма бо и Анпы,
За избавленіе свѣтъ подани,
Нынѣ всему міру.

*) Р. III. Ч. 1:
Радость велія нинѣ яви ся,
Пречиста панна от нѳплодове роді ся, 
От Якима, Анни,
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Возвесели ся, Адаме, нынѣ,
Что тя избавилъ грѣховной винѣ; 
Чистая дѣва Богородица,
Марія мати и царица 
Изъ неплодие роди ся.
Ко Іоакіму отцу идите,
Въ скорби бывшу увеселите;
Горы и холми днесъ ликуютъ,
Гдѣ ему дщеръ даруетъ 
Дѣву матеръ свою.
Гласно въ гуслы брящай, Давідѳ, 
Изъ неплодове плодъ изиде;
Изъ неяже безъ сѣмене,
Яви ся намъ царъ надъ цари, 
Хрістосъ царъ и Господь.
Днесь всему міру радость велія,
Гди ся народила Дѣва М арія; 
Избавитъ1) всѣхъ от напасти,
Не даетъ вѣрнымъ въ грѣхи пасти, 
И во огнь неугасимый.

Паралелі: Р. XII. Ч. 41. -  Р. III. Ч. 1.

Для збавленя плодъ поданы,
Нинѣ всему міру.
Веселі ся, Адаме, нынѣ,
Избавшѳ ся грѣховной вины,
И Ева въ радости буди,
Анна неплодна дѣву народи.
Лікуй, весели ся,
Чистая дѣва роді ся,
Радость всему міру.
Голосно въ гуслѣ вдарай, Давиде, 
От неплонныхъ плодъ произыйде, 
От Іоакима и Анны,
Изъ твоихъ чреслъ плодъ поданый, 
На радость всему міру.
О дѣва мати, моли ся за нами, 
Просимъ тя, матко, со слезами,
На земли ратуй,
А въ небѣ даруй,
Со святыми жити,
Тя въ небѣ хвалити,
На вѣки вѣяніе.

Р. XII. Ч. 41: 1) избавитель.
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Радуйте ся вси людіє,
Дѣва ся раждаетъ:
От початку избранная 
На свѣтъ ся являетъ.

Глагола1) Богъ ко Адаму, 
бгда въ рай згрѣшилъ2) : 
Родитъ ся от дѣвиди 
Той, же тя потѣшитъ.

Нынѣ наста время Анни, 
Дѣвицу раж дати;
Восхотѣ3) Богъ спасеніе 
Людѳмъ своимъ дати.

Радуетъ ся Іоакимъ,
Иже4) есть пожегнани,
Прежде того и офири5)
Суть Богу данны6).

Іоакимъ грядий въ гору7)
Богу ся молити,
Не хотѣвъ8) онъ во домъ свой 
Въспять9) ся возвратити.

Донелижѳ не покажетъ 
Господь милостъ свою,
Сина мити10) албо дѣвку11) 
Будеме съ12) собою.

Анну въ дому, жену свою, 
Сиру ей оставляетъ13) 
Бѳзчадную, неплодную 
Богу оводъ исправяешъ14).

Яви же ся ангелъ божій, 
Іоакиму15) повѳлѣ:
Возврати ся въ16) домъ свой 
Не смути ся отселѣ.

15 5 .*) Р. X. Ч. 17.

Слиша Господь плачущаго. 
Глаголетъ онъ къ тѳбѣ:
Будетъ всегда изъ Анною 
Ликовати себѣ.

Безъчадная Анна,
Днесъ17) дѣвицу раждаетъ; 
Іоакимъ хвалу Богу 
Своему воздаетъ.

Хвалу за то Іоакимъ 
Даетъ18) Господу Богу,
Увѣдѣвши во старости 
Анну у пологу.

Радует ся Іоакимъ,
Анна веселит ся,
Увѣдѣвши дщеръ19) свою,
Радосно тѣшит ся.

Радует ся20) Іоакимъ,
Торжество справуетъ,
А дщеръ21) свою Анна 
Господу Богу офѣруетъ22).

Радует ся рождшая 
Марію дѣвицу,
Пресвятую и чистую 
Славную23) царицу.

Радуй ся, панно святая,
Чистая Mapie,
Славимая натъ вшиткими,
Дѣвице святая.

Радуетъ ся рождшая 
Царя Ісуса24) Христа,
Предъ рождествомъ, во рождестви 
И по рождестви чистая25).

*) Р. XII. Ч. 29: 1) глаголя; 1) во рай згришитъ ; 3) возхотѣлъ;
4) же; 5) офиру; 6) дати; 7) къ гробу; 8). хотѣлъ; 9) спятъ; 10)
мати; 11) дзивку; 12) съ — нема; 13) оставяешъ; 14) нам. останніх
двох стрічок е тут тільки отся: Бѳзчадную Богу исправляетъ; 15)
Якиму; 16) во; 17) днесь; 18) далъ; 19; церу; 20) радує ся ; 21)
церу; 22) офируе; 23) славну; 24) Ісусъ; 25) чиста.
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Дай намъ, дѣво, въ нѳби 
Вѣчнѳ ликовати,
Изъ ангели трисвятую 
Пѣснь всегда спѣвати.

Паралелі* *: Р. XII. Ч. 29.

Алилуя, алилуя,
Всегда восклицание,
Бога отца, святу Тройцу 
Завше вихваляймо1).

Кая проницаетъ1),
Во церковъ ступаетъ,

156 .*) Р. X. Ч. 19.

Дѣвица пречиста2),
Як заря червлена3).

1) вихваляти.
*) Р. НІ. Ч. 5 : 

Сія проницает,
Во церков вступает, 
Дѣвица прекрасна,
Як зоря червлена, 
Красна яко луна,
В ад слонце ясная, 
Сія ест Марія, 
Небесна лелѣя,
Ни первороднаго,
Ни учинковаго,
Грѣху неучасна.

Херувимъ преболши, 
Серафімъ вышній, 
Нинѣ ликовствуют, 
Земля веселит ся, 
Діявол смутит ся, 
Людіе празнуютъ, 
Видячи тое,
Днѳсъ Воведеніе. 
Радуй ся чистая, 
Благословенная, 
Кунно возываемъ.

Іоаким и Анна 
Во малженствѣ здавна 
Неплодно прожили;
Аш у старом вѣку, 
Прозбою велікою,
Сіе испросили,
Гнет во дѣтинствѣ сущу, 
Три лѣта имущу,
До храму введена,
На престолъ зложена, 
Богу поручили.

Обитай дѣвице,
Утреня горлице,
Богу обручена,
Ты еси от вѣка,
Спасти человѣка,
От него зволена.
Ту проживше свѣта,
Тогда, дѣво мати, ] 
Господа раждати,
Заченши не скверно.

Р. IV. Ч. 11: 1) сія

Радуй ся чистая,. 
Благословенная,
Цвѣтѳ украшеній,
Богом почтеная,
Заступаетъ люди,
Як столп нерушимый,
Не ест бо от вѣки,
Спасти человѣки,
Кто бы къ нуждѣ сущи, 
Тебе взывающи,
Не былъ утѣшеный.

Ты нам веселіе,
Душамъ спасеніе,
Єдина исправишъ;
Христа родишъ,
От напрасной смерти, 
Истинно избавит.
Ю дитъ обручена,
Слѣчна Голоферна,
Тыже проклятаго,
Врага пекелнаго,
Славно обезглавиш.

прпні’цаетъ; 2) прекрасна; 3) червена.
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Красна яко1) луна,
Надъ слонцемъ2) яснѣйша? 
Сияешъ3) Марія,
Небесна лелия!
Ны первороднаго4),
Ны учинкового 
Грѣху не причасна.

Іоакимъ и Анна 
Во младенстви здавна5) 
Неплодно прежпли.
Ажъ южъ въ1*) старомъ вѣку 
С прозбою6) велику 
Сей плодъ испросили.
У дѣтинстви7) сущу,
Тріи2*) лѣта имущу,
До храму ведену8),
На престолъ сложену9).
Богу поручену10).

О витай11) дѣвидѳ! 
Утреная3*) зорниде,
Богу обручена;
Ты еси от вѣка 
Спасти человѣка 
От него створена12). 
Дванадесять лѣта 
Ту прожили13) свита.

Тогди дѣва мати, 
Господа в радости14) 
Зачнеши нескверна.

Ты намъ веселіе, 
Душамъ15) спасеніе, 
Ѳдина испросишь16) ;  
Ты намъ от пропасти, 
Злоби и напасти, 
Истино избавишь. 
Юдифтъ оружна 
Сѣкла Голоферна17) ; 
Ты же проклятаго,

1 Врага пекельнаго 
Славно обезглавишь18).

Херувимъ пресвити4*), 
Серафимъ чеснѣйши, 
Нинѣ ликовствуютъ; 
Земля весели ся, 
Дияволъ смути ся5*), 
Людіе празнуютъ,
И видящіе6*) твое 
Днесь воведеніе ; 
Радуй ся чиста, 
Благословѳная!
Купно возиваютъ19).

Паралелі: Р. Ш, Ч. 5. — Р. IV. Ч. 11. -  Р. XII. Ч. 39.

1) якъ; 2) слондѳ; 3) сія есть; 4) по сім іде тільки одна стрічка: 
грѣха не имѣла; 5) во малженству зданна; 1*) иже в о ; 6) справою ; 
7) гнедь во дѣтинству ; 8) вовѳденну; 9) занесѳнну; 10) занесенну;
11) обитай; 3*) горняя; 12) зведенна; 13) прежила; 14) разждати; 
15) души; 16) исправишь; 17) дѣво окруженна | всяка Голоферна; 18) 
главу избиваешь; 4*) Херувимовъ преболша, | Серафімовъ вышша; 6*) 
увѣдѣвше; 19) купина взывае.

Р. X II. Ч. 39: 1*) въ — нема ; 2*) три; 3*) утреня; 4*) пре- 
виши ; 5*) смутит ся ; 6*) видяще.

Записки Наук. Той. іи. Ш евченка т. ХЫХ. 26
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157 .*) Р. X. Ч. 60.

Величай, душе моя, пречистую панну,
Воведѳную во церковъ Марію преславну.

Во триехъ лицехъ1) Тройцѣ святой за даръ приноситъ ся,
За праотца Адама небу молитъ ся2).

Кланяет ся Господеви ниско до престола,
Во церкви С оломонова3), где зритъ Бога слова.

/ Молитви изъ устъ чистихъ .и слезъ дѣвичѳскіхъ 
Проливаетъ предъ Богомъ за родъ христіански.

Ѳдина капля твоя, дѣво, пречистая мати,
Угаситъ огнь4) пекелни и вся страсти наша.

О дѣво пречистая, о цвѣте трилѣтни,
О слонцѳ праведное, облачѳ пресвѣтли.

Нехай Вовѳденіе всихъ насъ приведе 
От земли на небо, где жити потреба5).

Паралелі: Р. XII. Ч. 25.

158. Р. XII. ч. 28.

Архангелъ Гавриилъ принесъ гласъ Маріи,
Духъ святи осинитъ дѣву пречистую,
Ти зачнеши сипа от духа едина,
На радостъ намъ миру и спаса емъпиру,
От духа святаго тройци единаго,
Дѣвою породитъ.

Ісусъ имя ему будетъ наречено,
Архангелскимъ гласомъ дѣви извиіцено.
Весъ миръ онъ спасаетъ, синъ дѣви биваетъ,
Радуй ся ти, нано, святая намъ дия(в)но.
Благовиствую радостъ новую,
Силою божества.

Р. XII. Ч. 25: 1) лѣтахъ; 2) помоли с я ; 3) Соломоновей; 4) 
огень; 5) потребно.
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Богу честъ и хвала да будетъ во вики, 
Восгласите труби и вси человиди. 
Мария от туду прослави ся всюду, 
Радуй ся, невието, намъ невисная, 
Радуй ся, Mapie благодатная,
Госпоть с тобою.

159 .*) Р. X. Ч. 33.

Посланъ быстъ архангелъ Гавріилъ 
Ко дѣви пречистой,
Возвистити в Назарефти 
Веселие висти.

Обрите ю въ дому своимъ 
Во тронѣ сидящу, 
Празнующу а не спящу 
Токмо книгу читящу.

*) Р. Ш. Ч. 17 — иае далеко повнїйший і подекуди ноправнїй- 
ший текст, тому наводжу його в цїлости.

Посланъ быст от небесъ 
Гавріилъ ко дѣвѣ,
Что|бы] возвѣстити въ Назарефтѣ 
Веселіе вѣсти.

Ужаснула ся Марія 
Оного младенца,
Не знаючи самаго 
Анѣ его отца.

Обрѣте ю въ дому своем 
На тронѣ сѣдящу,
Не празную, ни лежащу, 
Тилко книгу чтящу.

О пречистая пано, 
Мене не лякай ся,
А мнѣ слузѣ своему 
На розмову дай ся.

А читавши пісаніе, 
Найшла тіе слова: 
Же ся мает народити 
Предвѣчная слава.

Аз есм архангелъ Гаврилъ 
Посланий от Бога 
На тіе, которіе 
Читала ес слова.

Въ Назарефтѣ изыйде 
От Акима и Анны,
От праведных Боготедъ 
И Маріи панны.

Благовѣщу тебѣ радост 
Вѳлію, царице, 
ІІравовѣрним Христіяном 
Всѣм владичице.

Гды собѣ тіе слова 
До уваги взяла,
3 мудростию, спілностію 
Тое уважала.

Глаголю я тебѣ: раду[й] ся 
Обрадованая,
Господь с тобою,
Панянко чистая.

В той час архангел Гавріил 
Ясно показал ся,
С пречистою дѣвицею 
Вдячне нривитал ся.

Благоволи Богъ в тебѣ 
Нинѣ вселити ся,
Бы могл в тебѣ промешкати, 
Потом родити ся.
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И читавши въ є дномъ мыстѣ, 
Знала ши тие слова,
Же ся маетъ народити 
Предвичная слава.

Въ той часъ Архангелъ Гавріилъ 
Ясно показалъ ся,
С пречистою дѣвицею 
Вдячне привиталъ ся.

От Наварефтъ Богъ изидѳтъ 
И Іоакимъ и Ани,
Же ся маетъ народити 
Изъ Маріи пани.

Оджаснула ся Марія 
Онаго младенца,
Не знаючи го самого 
Анѣ его отца.

Скоро соби тій слова 
До уваги взяла,
3 мудростію, пильностию 
Тое у[ва]жала.

0  пречистая дѣво, 
Мене не лякай ся, 
А мнѣ слузи своему 
На розмову дай ся.

Як може тое быти?
Я раба господня, 
Прошу тебе, да бу̂ ду 
От того свободна.

Буди мнѣ рабѣ господней 
По глаголу твоему,
Не буду ся збороняти 
Господу своему.

Ѳстем дѣвица,
А мужа не знаю, 
Тое тебѣ до уваги, 
Младенче, подаю.

А тое умовила,
Зарасъ й заняла,
В той час ся душа ея 
Возрадовала.

Не фрасуй ся, панянко,
Всѣх произбраная,
От всѣх родов и всѣх святых 
Пронарѳченая.

Веселим ся с пречистою 
И мы вѣрный,
0  занявшем ся нинѣ 
Нашемъ спасеніи.

Тое буде зачатіе 
Без сѣмене мужеска,
Бо духъ святый найде на тя 
От [т]хненя божеска.

Слава отцу, отцу который нас 
На сей свѣт створил,
Слава сину, который пас 
Кровію откупилъ.

Зачавши породиш 
Сипа Емануила, 
Наречеши имя ему, 
0  тщи Фануила.

Слава духу святому, 
Котрый нас освятилъ, 
И всѣх христіян 
Благодатію осѣнилъ.

С которого ся увеселит 
Бшитко створеня,
От пропасти діяволской 
Вѣрный збавленя.

Тройце пренайсвятѣшая, 
Єдиносущная,
Ты еси во естествѣ 
Ирославимая.

Да будетъ дѣвѣ святой 
От насъ честъ и хвала, 
Нинѣ, завше и на вѣки 
Слѣчне воспѣвана.
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Азъ есмъ Архангелъ Гавріилъ 
Посланъ быстъ от Бога,
Да на тие, которіе 
Читала есъ слова.

Како можетъ сіе быти 
Изъ раба господня?
Прошу нехай будемъ 
От того свободна.

бстемъ дѣвица а до того,
Же мужа не знаю,
Тебѣ тое я, младепче,
До уваги даю.

Не фрасуй ся, о пане[н]ка 
От всихъ родовъ избраная,
От всихъ родовъ и всихъ святихъ 
Пронареченая.

Паралелі: Р. Ш. Ч. 17. —

Твое будетъ зачатие 
От дѣви мужейска,
Бо духъ святи найдетъ на тя 
От дихненя божія.

Нехай будетъ и мнѣ нинѣ 
По глаголу твоему !
Скоро тое вимовила 
И сина зачала.

А заченши породила 
Сина Емануила.
И наречеши имня ему,
О тщи отца Фануила.

Нехай будетъ от всѣхъ родовъ 
Дѣвѣ святой слава,
Нинѣ, присно и во вики 
Богу честь и слава.

Записки, т. XVII, ст. 69 — 70.

1 6 0 .*) Р. X. Ч. 5.

Архангели зъ неба пришли до Богородици,
Якъ послове от царя до своей царицѣ.
Напретъ покорне1) до землѣ поклонъ учинили,
А голосомъ единостанимъ1*) вси заволали2) :
Пріди, моя голубице, приди от Ливана,
Поспишай ся якъ найскорей до сина и пана.
Прійди, моя ближнѣйшая, приди голубице,
Избраная, единая, любимая горлице8).
Прійди, моя красная4), ликуй и красуй ся,
ІІрійди, моя сличная, на вики радуй ся.
С тѣломъ тебе2*) и зъ душею казалъ Богъ приходити,
Ведле бочку3*) тя своего хощеть положити1**).
С тмами войска своего, отто Богъ приходитъ4*),
До горнего Сиону за веселіе5*) въводитъ2**).
И3**) паненка здумивши ся5) так отповидала :

*) Р. Ш. Ч. 23: 1) прод покорне аж до; 2) усѣ говорили; 3) сих 
двох стрічок нема; 4) ближняя; 2**) сих двох стрічокъ нема; 5) па
нянка здумавши ся.

Р. ѴШ. Ч. ЗО: 1*) едно з ними станимъ; 2*) теби; 3*) ведлю 
боку ; 4*) от початку о Богъ приходити; 5*) з веселимъ.

Р. XIL Ч, 5 : І**) посадити; 2**) водитъ; 3**) а.
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Вижду же южъ4**) година мнѣ смертная6) приспила.
На годину7) тил ко заснешъ! мовили ангели;
Жити будетъ ажъ6*) на вѣки! рекли архангели.
А ктож7*) можетъ смертелное тѣло возносити?
О тое мнѣ трудно сина, Бога просити.
Несмертелни руцѣ Бога пестовали,
А не речъ естъ, абы в землю были заховали8*).
Несмертелни синъ твой, Богъ нашъ, три дни лежалъ въ5**) гроби, 
Моду боства всталъ от мертвихъ, отпочивалъ въ неби8).
Ми по твое тѣло пришли — мовили6**) архангели,
З музикою и з органи9) стоятъ серафими.
Готовят ся виходити с темной темности10 *),
Поспитай ся до небесной и вичной радости.
Поспитай ся, бо тя начнутъ вси роди чтити,
От нынѣ и до вика, радуй ся мовятъ ти11).
Послухай же, что на прихотъ твой тебѣ спиваютъ,
Чого уха9*) смертельни нигди не слухали10*).
Не оставляй же насъ грѣшнихъ, наша11*) заступнице,
Не оставляй насъ во напастехъ12) можная12*) царице.
Не оставляю7**), але буду за васъ ся молити,
Тилько и ви престайте13*) Бога южъ гнѣвити8**).
Гнѣваемо ми грѣхами14*), ти ся, пано, моли,
Гнѣвъ его въ часъ смерти и терасъ утоли13).
Где ми дѣти безъ матери маеме ся15*) по дѣти?
Заставилъ бо на насъ врахъ пѳкелнии9**) сѣти.

6) смерти; 7) годинку; 8*) сих чотирьох стрічок нема; 8) во
скрес моцю свого богства, в небѣ спочил себѣ ; 9) и оршалком; 10)
готови ся выходити с свѣтовой темности; 11) сї дві стрічки звучать 
так: Поспѣшай ся, бо тя почнут вси роди блажити,

От нинѣ и до вѣка вѣрніи славити;
дальших двох стрічок нема; 12) избавляй нас от напасти; 8**) токмо 
же вы перестанте Господа гнѣвити; 13) в час годины нашой смерти 
гнѣв его утоли; замісь дальших стрічок йдуть отсї дві :

Дай нам в небѣ пребывати, молим ся со слезами,
В ден страшнаго суда причини ся за нами.

G*) аш ъ; 7*) ктошъ; 8*) двох останніх стрічок нема; 9*) врага;
10*) слухаютъ; 11*) намъ; 12*) мовная; 13*) престаните; 14*) грѣ
ховъ; 15*) безъ Марии маме ся.

4**) уш ъ; 5**) в о ; 6**) мовятъ; 7**) оставлю васъ ; 8**) гнѣва- 
ти ; 9**) пекелни.



УГРОРУСЬКІ ДУХОВНІ ВІРШІ 203

Радость теби во молитвахъ вси днесь прпнесимо16*),
Допроватъ17*) насъ до радости вичной, ми тя вси молимо. 
Алплуя18*), алилуя, всегда восклицати10**),
Тебе матеръ и зо синомъ на весъ вики вихваляти19*).

Паралелі’ : Р. ПІ. Ч. 23. -  Р. ѴШ. Ч. 20. -  Р. XII. Ч. 5. — 
I. Франко, Карп, літер. Ст. 140. Ч. 11.

161.*) Р. X. Ч. 6.

Торжество1) днесь вси воскликните1*).
Человѣкъ2) множество купно градѣте.
Во3) Гефтсиманію,
Хвалите Марию,
Во чіиснехъ.

Чудо преславно велми яви ся,
Матерь Христова днесъ прѳстави ся.
Вичную4) обитель,
Где естъ5) Богъ створитель 
Во тройци.

Ангеломъ лики поютъ прекрасно,
И вся музики поютъ ужасно;
И граютъ дѣвици,
Спиваютъ дариди 
Весело6).

Апостоли вси днесь ся собрали,
От конедъ земли ко7) гробу престали ;
Слези виливаютъ,
Со жалемъ возираютъ8)
На небо.

16*) просимо; 17*) допровадъ; 18*) а ликуй; 19*) на вѣки ви- 
ковъ хвалити.

10**) восклицаймо.
Р. Ш. Ч. 24: 1) торжествено; 2) человѣди; 3) во вес; 4) во 

вѣчную; 5) естъ — нема; 6) ся строфка виглядає так :
Ангеловъ лики поютъ ужасно,
И вся музики — пѣсни согласно:
Спѣвают дѣвици,
Тріумфуютъ пророци 
Весело.

7) ко — нема; 8) слези изливают | жалоснѣ взирают.
Р. XII. Ч. 7 : 1*) возкликниме.
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Отецъ предвични9) щож си2*) витаетъ, 
Слово10 *) матѳре душу пріймаетъ;
Духъ святий царицу11)
И возлюбленицу 
Лобзаетъ.

Приди, царице, горняя12) страни, 
Идежѳ3*) лики святи собрани,
Да послужаютъ4*) теби,
Вся яже на неби,
О пано!13)

Грѣшнихъ на землю5*) теби вручаю, 
Их же хощеши прійми до раю,
Вичная радости,
Идѳже сладости 
Насилятъ ся6*).

Паралелі : Р. Ш. Ч. 24. — Р. XII. Ч. 7.

162.*) Р. X. Ч. 4.

Во успеніе предстаетъ,
Престолъ въ небѣ возприймаетъ.
Память твоя, дѣво святая1),
Днесь во радости процвѣтаетъ2).

9) небесный; 10) син; 11) дѣвицу; 12) въ горняя; 13) да слу
жат тебѣ I вси ангелы в небѣ | согласно; по сім ідуть отсї дві строфки:

Чистая дѣво, в небо внесена,
От земних краев не отлучена !
Соблюди нас грѣшных,
Долѣ плачя бывших,
От всѣх бѣдъ.

Во горнем Сіонѣ дай царствовати,
Чистая панно, тя оглядати,
Сподоби, Маріє,
На вѣки вѣчніе 
Тебе чтущихъ.

2*) щеръ свою; 3*) идѣже; 4*) послужаніе ; 5*) землѣ; G*) на- 
ситят ся.

*) Р. XII. Ч. 4 : 1) чиста; 2) процента.
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Днесъ царица возлѣтаетъ,
И со синомъ ся витаетъ:
Витай, витай, матко любишая, 
Надъ1) всихъ святыхъ святѣйшая.

Витай, царице преславна,
Днесъ во небо предъизбрана2), 
Процвитати во небесномъ трону, 
Восприймати от сина корону3).

Коруну не увядену,
Зъ рознихъ квитковъ4) украшену; 
Надъ лелию и надъ ружу5) чисту 
Изъбра6) самъ синъ божи.

Отецъ и синъ и духъ святый 
Хощетъ тебе къ себи взяти,
Як царицу всего свѣта,
До пресвѣтлаго миста.

На брашно тя совиваютъ,
На руцѣ тя возириймаютъ ;
Приди, приди, матко, в той години, 
Между нами сядетъ нынѣ.

Тебе архапгелския хори 
Поютъ во небесномъ двори; 
Непрестано триумфуютъ,
Царицу тя именуютъ.

Ми вирніи7) прибигаймо,
I 8) до ней молитви даймо,
Аби сина ублагала,
И насъ грѣшнихъ изцѣляла.

От всякіхъ бѣдъ и скорбей,
От дияволскихъ пакостей9),
Сохрани насъ, матко блага,
От силъ проклятаго врага.

Паралелі: Р. XII. Ч. 4.

1) натъ; 2) избрана; 3) коруну; 4) з горнихъ квиткохъ; 5) надъ; 
G) избралъ; 7) вирни; 8) а ; 9) накости.

Записки Наук. Тов ім. Ш евченка, т. XLIX. 27
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1 6 3 .  р. XII. Ч. 6.

Радуйте ся ангеломъ лики,
Грядетъ до васъ матеръ владики!
Гавріилъ єй висте принесе,
Синъ зо ветръ тя до небесъ принесе;
Приди от Навана, мати моя укохана,
Маги укохана.

Апостоли сутръ [сутр] облаками припесеяи,
И со слезами Гефсимани преспали,
И царици тамъ ридали:
Грядешъ о[т] насъ, о царице!
Гради, гради голубице,
Гради голубице.

Ѳгда тѣло на рамо взяли,
Тми ангеловъ гласити стали;
Возмите врата князи ваша,
Се грядетъ утѣха паша,
Давно от насъ пожадана,
Богоматеръ чиста пана,
Богоматеръ папа.

Страшни ангеловъ лици,
Сритающе душу дѣвици,
Вси любезно окруживше,
Глави своя приклонивше,
Другъ ко другу приницаютъ,
Арфи своя устрояютъ,
Арфи устрояютъ.

Даръ пречесни иходъ свой,
Приятъ душу во руци свой,
Честъ отдалъ єй матерну;
Пойду блѣжайше ко сину!
На престолъ посаждена,
Во слонце свитло ополчена,
Во слонце ополчена.

Торжествепа во небо вопровадилъ,
Блисъ трону посадилъ,
Увинчалъ ю коруною,
Нотъ нози ей мисяцъ данно,
И такъ от всихъ заволано,
И такъ заволано.
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Витаемъ тя, царице,
Давна воєводо во мири преславна ;
Ти натъ всихъ насъ прославлена,
Со синомъ Богомъ носаждена,

. Во викъ вѣка царствовати,
За весъ миръ творца благати,
За весъ миръ благати.

Ублагай же благословена,
Иреблагаго Бога рождена,
Во твоемъ днесъ Успении,
Да вси будемъ помпени,
Претъ престоломъ святѣшаго,
Сина ти любимийшаго,
Сина любимийшаго.

1 6 4 .*) Р. XII. Ч. 3.

Пречистая дѣво мати, небесна царице,
Ангели вси поютъ писнъ теби, владичице;
Апостоли вси отъ конецъ облакомъ летѣли,
Въ Ѳрусалимъ чистой дѣви на погребъ приспили.

Когда пьесли апостоли одръ владицице1),
Тогда бившу невирному съ ними Афтонию,.
Покуси ся науіцениемъ одру2) сокрушити,
Фтома близнецъ у Індий тамо3) забави ся.

Когда отцу нрикосну ся, безъ руки являет ся4),
Потомъ ириде и припаде, гробу взираюіци;
Ангели вси вопияху: возмитѳ ся врата!
Со триумфомъ5) грядетъ небо царская палата.

Духъ святи и синъ матеръ, Богъ отецъ невисту6),
Короняютъ у имфору7) днесъ дѣву пречисту;
Пречистая дѣво мати, горнихъ силъ царице,
Не забуди 3as) насъ гришаихъ, чистая горлице.

Паралелі: Р. X. Ч. 21.

*) Р. X. Ч. 21: 1)втадичицы; 2) одръ; 3) тогда; 4) сеї стрічки 
нема; 5) торжествомъ; G) Богъ отецъ діцеръ и сынъ матерь, духъ свя
тый невисту; 7) увѣнчаютъ порфирою; 8) и.
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Витай, о дѣво Маріє,
Керестурска ясна1) звиздо!
Нѣнѣ къ теби тузме пришли,
Пре ти* 2) образъ твой поклевали3), 
Маріє, Маріє.

Велку радостъ чуствуєме,
Же тебе вси4) видиме;
О5) Маріє, слатка6; мати,
Сподоби насъ благодати,
Маріє, Маріє.

Попатри на насъ очима,
О мати милосердія7);
Пришли зме тя оглядати,
И на номощъ призивати8),
Маріє, Маріє.

Прекрасне твоє зриниє,
Обрасъ твой свитло ясниє,
В тимъ то святимъ божимъ дому, 
Теби на честъ справеному,
Маріє, Маріє.

Паралелі: Р. XII. Ч. 11.

16 5 .*) Р. ЇХ. Ч. 9.

Ту себи мисто избрала,
Со9) Исусомъ ся показала,
На тимъ керестурскимъ нолю, 
Миогимъ свою номощъ дала10), 
Маріє, Маріє.

Радуй ся благодатная,
Пресвятая дѣво Маріє11) ; 
Поздравлена от всихъ буди,
На насъ гришнихъ не забуди, 
Маріє, Маріє.

Словомъ не мошъ виновисти,
У тей велькей12) радости;
Сердце ашъ ся запалило,
Же матеръ божу видѣло,
Маріє, Маріє.

Буди слава отцу Богу13),
Синови Духу святому,
От насъ честъ14),

Маріє, Маріє.

1 6 6 .**)  Р. X. Ч. 16

Радуй ся Маріє,
Небесна царіце,
О радуй ся матко божа,
Пресвитла зорнице.

*) Р. XII. Ч. 11: 1) красна; 2) предъ; 3) ноклєкали; 4) ту вси ; 
5) охъ; G) славна; 7) милосердна; 8) тебе призивати; 9) з ; 10) мно
гимъ дала номощъ свою; 11) мати; 12) великей; 13) Богу отцу; 14) 
дѣви Маріи, Ісусъ Хрістовей матери.

**ї Р III. Ч. 54:*) Р.
Радуй ся Маріє, 
Небесна царице, 
Радуй ся пречиста, 
Пресвѣтла зорпице, 
Ты обрадованная, 
Сына породила,
Ты клятвы Адама

Дѣвством свободила. 
Приди до нас, панно,
3 высокого ґмаху,
Потѣшай нас усѣх,
У великом страху,
Котрый час смертный
На нас наступуєт,
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Тызъ1) обрадована 
Сына породила,
Ты изъ клятви про Адама 
Дѣвствомъ свободи u а.

Свободи насъ, мати,
Не дай погибати,
Избави насъ, охрани насъ 
Злой поганской руки.

Которая нынѣ 
На насъ наступуетъ,
Всихъ християнъ православнихъ 
Погубити хощетъ.

Покрій же насъ, матко, 
Омофоромъ, твоимъ 
Избави насъ, охрани насъ2), 
Всѣхъ християнъ твоихъ.

Одейми3) мечъ остри 
От злихъ рукъ поганскнхъ,
Не дай, не дай погубити 
Всѣхъ душъ християнскихъ.

Тызъ обрадована,
З високого неба 
Иная намъ помочници 
Опрочъ тебе [не] треба4).

бретическа рука 
Нас огортует.
Отими меч острый 
От рук бесурмянских,
Не дай нас губити 
Всѣх душъ христянских. 
Слезы выливала 
До своего сына,
Плакала за нами,
Як матка едина.
Плакала крем болю 
В мѣстечку кралевском, 
Повторе в Каменцу,

Плака[ла]съ жалоснѣ 
У повчанской церкви 
И молиласъ сина свого5)
За людъ христиански.

По(в)чаевска скала 
Ты ся раступила,
Гдижъ6) от поганъ омофоромъ 
Християнъ покрила.

Хорихъ изциляласъ,
Нищихъ ратоваласъ 
И от злихъ, поганскихъ рукъ, 
Многихъ охраниласъ.

Дознали ся пани 
Велможни и мали,
Приходили и молили 
Тя вси со слезами.

И людіе странпи,
Нищи и упадли,
С чистимъ серцемъ и со плачемъ 
Теби ся кланяти7).

Теби ся кланяли,
Чуда позирали,
И по иравой вѣри8) своей 
Вси ся изциляли.

Повѣтѣ подолскомъ.
Добра голубице,
Храни своя дѣти,
Абысмо тя могли 
Вси усерно нѣти.
Зовѣмъ непрестано,
Чтѣймы сіе,
Не забуди нас,
Госпоже Маріє!
Не забуду, але буду 
За вас ся молити,
Але вы престапте 
Господа гнѣвити.

Р. X II. Ч. 18: 1) ти; 2) охрани насъ, уховай пасъ; 3) одойми; 
4) сеї строфки нема; 5) своего; 6) гди; 7) молили; 8) правовири.
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Мы тежъ прибигаемъ,
Теби ся кланяемъ1),
Якъ царицу всего свѣта 
С плачемъ умоляемъ2).
Рачъ ся змиловати,
Сина ублагати,
Бы намъ рачилъ як отецъ3) 
Грѣхи опростити.

Грѣхи опростити4), 
Царство даровати,
У котором бысме могли 
Ѳго вихваляти.
Со всими ангели 
И со архангели 
И со всими и святими5) 
В немъ ся радовати.

В немъ ся радовати,
Тебе вихваляти,
Яко матеръ Христа пана6) 
На вѣчніи вѣки7).

Ко твоей святѣй иконѣ 
Прибигаемъ грѣшніи,
Заступница велія,
Пресвятая Марія.
Изъ высоты небесныя 
Прозри на стеняпія 
Рода тебѣ вѣрнаго,
Не оставп сираго.
Отврати отъ насъ напасти, 
Войну, гладъ и бѣдности 
Не дай намъ погибнути,
Сохрани насъ въ цѣлости.
Всю надѣю 
Полагаемъ въ тебѣ

Паралелі*: Р. III. Ч. 54. —

167 . Р. X. ч. 57.
И ожидаемъ вѣчное спасеніе 
Чрезъ твое заступленіе.
Не имѣемъ бо иную,
Токмо тебе единую,
Нашу ходатаицу,
Неба, земли царицу.
Умоли сына твоего,
На лонѣ держимаго,
Войнѣ, гладу пресгати 
Смерть напрасну отпяти.
Изъ глубины сердечныя,
Пріими, моленія паша 
Заступница велія,
О пресвята Марія.

Р. XII. Ч. 18. -  Р. XII. Ч. 40.
168. Р. XII. Ч. 20.

О Маріє повчанска, ходаице паша !
Mapie, о Mapie пресвятая, дѣво пречистая*).
Моли Господа Бога, спаса нашего Х ріста!
Достойно тя возхваляемъ, стопам(и) твоимъ прибигаемъ. 
Всякъ, кто тебе не славитъ, помоіцъ твою не знаетъ;
Ти помочница биднимъ, хранителнпца странимъ,
Прими наше пипие, дай намъ гриховъ прощение.

1) до тебе волаемъ; 2) волаемъ; 3) отецъ нашъ; 4) отпустити ;
5) и всими святими и со архангели; 6) Бога; 7) па вѣки вичнии.

Р. XII. Ч. 40 — не мае важнїйших відмін.
*) Сей приспів повторяетъ ся по кождім стиху.
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169 . Р. XII. Ч. 23.
їїовче граде весели ся, . 
Влагодат(и) во тебй яви ся, 
Препрославленой с висоти, 
О Маріє чистоти,
Мирови, мирови.

Органи дѣви приносите, 
Устнаыі и серцемъ х[в]алите 
Священици со лики,
И миръ дари велики, 
Примите, примите.

Радуй ся роде хрістиянски, 
Тивроне квите тронъ сионски! 
Дражащая паче злата, 
Хрістова бетъ пйлата,
Марія, Марія.

О дѣво всихъ найдостойнѣйшая, 
Херувимъ глаголемъ чеснѣйшая, 
Молим ти ся от серца,
Раби твои младенца,
На вѣки, на вѣки.

Изведи гришниковъ из гроба, 
Приведшимъ теби дойти двора; 
Буди намъ гришнимъ веселие, 
Душамъ нашимъ спасеніе,
На вѣки, на вѣки.

С Богомъ оставь* охъ1) Мария, 
Ушъ от тебе отходиме,
Образъ твои ту оставляємо* і 2), 
Подъ твой покровъ ся вручаєме, 
Mapie, Mapie f)*
Дай намъ благодати словепиє3), 
Укашъ и милосердие,
Подай здравля путовати,
Рачъ нам вирпимъ помагати.
Охъ якъ тя ту охабиме4),
Слатка мати, тя молиме,
Серце во5) насъ млѣетъ,
Ктошъ насъ други помилуетъ? 
Хочъ образъ твой ту останнє, 
Но серце собомъ возмеме ;
Приди с нами, охъ Маріє,
Тобою намъ спасение.

1 7 0 .*) Р. XII. Ч. Ю.
С радостию пришли ту сме,
А зо жальомъ отходиме,
Ох Mapie, розвешель насъ 
И на путъ6) настави насъ.
Серце намъ е отворене,
Теби7) пресвята Маріє,
Видяще т я 8) чуствуеме,
Сердечно ся радуеме. .
Про то с нами9), мати,
Наставъ руки благодати,
Трудъ нашъ даетъ прияти10),
И отпустъ намъ хасновити.
Слава Богу отцу11),
Синову духу святому12,
Во твойци святой едини,
Честъ чистей дѣви Маріи.

Паралелі*: Р. IX. Ч. 10.

*) Р. IX. Ч. 10: 1) о; 2) оставляме; 3) благословеніе; 4) оха- 
бяме; 5) серце, душа во; 6) путѣ;  тут іде перше 5-та, а опісля 4-та 
строфка; в останній дві стрічки пропущені; 7) ко теби; 8) тя вси; 9) 
буди с нами; 10) приятни; 11) слава були отцу Богу; 12) сятому —
і далі: сятой.

І)  Ся стрічка повтаряеть ся по кождих чотирьох.
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171.*) р. XII. ч. зо.

А певаймо писмици, от Маріє дѣвици,
Коя света є била, приє некъ се родила, 
взушъ, Марія, откутъ нама сунде ся,
Суеце сія с планине и от юдкой Марій,
Здрава ґоспо’ юцка, дѣвице премудра.* 1)

Катъ Марія отрасте, изъ младече изайде,
Богъ Марію изабра и за матеръ изабра.

Да че сина родити, у утробу носити,
Богъ послао ангела и светоґа Гавриила.

Да Маріи нависти, породе не изъ усти,
Да че сина родити, и да чѳ намъ краль бити.

Ангелъ дойдѳ к Маріи и овако ґовори:
Богъ мене послао, здрава буди Маріо.

Милости си ти пуна, небеска свихъ коруна,
Ти чешъ сина зачати, с духомъ светимъ почати.

А Марія ґовори, понѣзно се помоли:
Како може то бнти, да чу сина родити ?

Мужа ни самъ познала, премъ да самъ ґа имала.
Духъ че свети дочи, майки светой у помочь.

Катъ Марія разуми, што єй анґель ґовори:
Служѳбница я хочу бити з божиомъ помочу.

Лисавѳти родици и низиной сестрици,
Иной у похотъ долази, Марія є родила.

Марія се радує и мило єй то буде,
И еръ избра сироту, Богъ за матеръ дѣтету.

Марія є сирота и побожна девойка,
Побожно се влада, дѣвичанство чува.

Боґу съ у викъ молила, божию помочь искала,
Да єй буде у помочь и сваки данъ и обоночъ.

Паки Марію дѣвицу Богъ придаде Іосифу,
Да се за ну онъ брине, да не умре от зиме.

*) Ся пісня взята з сербщини, на що вказує мова.
1) Сей приспів повтаряєть ся по кождій строфцї.



УГРОРУСЬКІ ДУХОВНІ ВІРШІ 213

1 7 2 . *) Р. XII. Ч. 32.

Хваленъ Ісусъ, Маріо, хваленъ Ісусъ, дѣвицо,
Хваленъ Ісусъ, майко наша, заґоворнице.

Прими насъ все путники, тужне ктєре и синке,
Прими, о Маріо юцка, сатъ насъ неволнике.

Котри змѳ те хвалили, данъ и ночъ се трудили,
И на ово мисто желіо сатъ смо допили.

Дакле, любезна майко, просимо те овако,
Прими насъ всихъ, о кралѣце, чиста ружице.

Пришли смо те прославицъ, изъ ангеломъ поздравицъ,
Ти от Бога надарена, майко блажена.

К теби сниде свети духъ, же си майка Ісусу,
А и наша помочница, блага дѣвица.

Спомени се прелила1) и прими насъ потъ крила,
Слатка майко от радости, ево ти ґости.

Ми ту тужни стоимо, смирено те молимо,
Дѣли милостъ божу и намъ всимъ християнамъ.

Моли за насъ ти Бога и Ісуса слаткоі*а,
Моли и духа святаго, ради рода гришнаго.

173. Р. XII. Ч. ш.

Исполни ся небо и земля чудесъ твоихъ, царице,
Изъбраная яко луна, одѣяна во слонце;
Па глави ей винецъ, на рукахъ младенецъ,
Прежде викъ рождени и з ней воплощени,
3 Маріи дѣвици синъ ей возлюблени.

О пречистая царице, на образъ твой взираемъ,
Страмоловной, чудотворной дѣвици волаемъ:
Призри на насъ, мати, не дай погибати,
Во суетномъ свѣтѣ, во угор[с]комъ повитѣ.

Абы змо тя вси усердно могли хвалити,
Архангеломъ, херувимомъ, чеснѣйшая царице.
И серафимомъ во истину, славнѣйшая дѣвице;

*) Ся пісня взята теж із сербщини. 1) Нам. премила.
Записки Наук. Тов. iw. Ш евчепка т. XLIX. 28
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Тизъ в неби на тронѣ, въ тройческомъ корѵнѣ,
Днесъ во храми твоемъ подъ ноги падаемъ,
Тебе чудотворну на помощъ ввиваемъ.

Восплещите вси руками вирно днесъ царици,
Во угорскомъ землѣ, гласомъ радоснимъ, пресвятой дѣвици; 
Обрадованая, Маріє преславная, Господь с тобою,
Дастъ милостъ свою, тебе вихваляти въ мири, у покою.

Ликуй граде и весели ся, гди мати в теби изяви ся,
От свякихъ бидъ свобождаяй, виру нашу охраняй,
От лютихъ Агарянъ, геретиковъ безъбожнихъ,
Повитра и огня, якъ мати господня, заступница наша.

Кто прибигнетъ ко образу в Повчи застающему,
Наполнит ся благодати и ласки пресятой.
Слези изливаютъ и тваръ просвпщаетъ:
Царице прекрасная, невиреимъ ужасная,
На престоли святомъ яко слонце ясная.

Сіяешъ чудѳси на землѣ, яко слонце на небеси,
Просвищаешъ сущихъ во грисехъ прибигающихъ к теби; 
Упроси намъ сина, о матко едина,
Би намъ былъ милостивъ и грѣхи отпустилъ,
На правици своей всихъ насъ просвитилъ.

174. Р. XII. Ч. 31.

Хрістіяне, по всемъ свитѣ пойте весело,
Вознесла ся дѣва свята нынѣ на небо.
Ныпѣ на небо, пойте весело,
Вознесла ся дѣва свята нынѣ на небо.

Вознесла ся со славою, сила на свой тронъ,
От него же виряихъ своихъ не иженетъ вонъ.
Не иженетъ вонъ, сила на свой тронъ,
От него же вирнихъ своихъ не иженетъ вонъ

Ахъ Марія, мати божа, сущая в неби,
По возданой благодати от оца теби.
От оца теби, сущая в неби,
По возданой благодати от оца теби.
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Удѣли намъ мисто в неби при тронѣ твоемъ,
Гдѣ царствуетъ со славою со сипомъ своимъ.
Со синомъ своимъ при трони твоемъ,
Гдѣ царствуетъ со славою со синомъ своимъ.

Радуйте ся также вирнихъ, мисто ожидаетъ васъ,
Коя жадна сила ваша не возметъ от васъ.
Не возметъ от васъ, мисто ожидаетъ васъ,
Коя жадна сила ваша не возметъ от васъ.

Любте вдови и сироти, возлюби Богъ васъ,
Постави насъ на правицу, докъ придѳ тотъ часъ.
Возлюби Богъ насъ, докъ [приде] тотъ часъ,
Постави насъ на правицу, докъ приде тотъ часъ,

1 7 5 .* ) Р. X. Ч. 23-

По[д] твой покровъ прибигаемъ, пречистая дѣво,
За охрану тя жадаемъ, пресвятая дѣво.
Охранъ, захранъ, вислухай насъ, мати милостива1).

Котри к теби прибигаютъ, на помощъ тя призиваютъ ;
Бо ти естъ имъ помощница, гришнимъ людемъ заступница. 
Не дай, не дай пропасти намъ, мати милосердная.

До нохъ твоихъ упадаемъ, ласки твоей вси жадаемъ,
Охранъ, захранъ, вислухай насъ, мати милостивая.

Паралелі*: Р. ѴШ. Ч. 38.

1 7 6 .  Р. X. Ч. 58.

Подъ твой покровъ прибигаемъ,
Пресвятая Дѣва,
Твоей помощи желаемъ 
Мати милостива!
Сохрань, заступъ, выслободь насъ,
Пресвята Марія,
Не дай, не дай сгубити насъ,
Мати милостива.

*) Р. ѴШ. Ч. 38: 1) тут е ще одна стрічка: не дай пропасти 
намъ., мати милосерна; обі останні стрічки повторяють ся по кождій 
строфцї; иньших відмін нема.
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Сохрани насъ, о матичко,
Къ тебѣ вопѣющихъ,
Покрый насъ, божа родичко,
Въ тебе надѣющихъ;
Покрьш плацемъ, заступи насъ,
Пресвята Марія,
Не дай намъ всѣмъ загинути,
Мати милостива.
Моли сына о насъ грѣшныхъ 
Въ сей и на каждый часъ,
Бы отъ бѣдъ часныхъ и вѣчныхъ 
Благо свободилъ насъ.
Моли сына, проси о насъ 
Пресвята Марія,
Не дай сыномъ изчезнути,
Мати милостива.
Разширъ твой плащь, заступи насъ 
Отъ злыхъ враговъ нашихъ,
Несправедливо на родъ нашъ 
Злостію нападшихъ.
Заступъ, покрый, охрани насъ,
Пресвята дѣва,
Выслышъ твоихъ дѣточковъ гласъ, /
Мати милостива.

Сохрани насъ отъ бѣдъ скорбныхъ,
Отъ огня и града, отъ хвороты, заливъ водныхъ, 
Отъ войны и глада,
Отъ мора, труса, потопы,
Пресвятая дѣва,
Сохрани насъ 
Отъ всей злобы,
Мати милостива.

Молиме тя со слезами,
Пристой намъ въ ускости 
Просимъ тяшкими гласами,
Помоги въ бѣдности.
Охранъ, заступъ, выслободь насъ,
Пресвята Марія,
Не дай, не дай сгубити насъ,
Мати милостива.
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Подъ охраною твоєю,
О матичко мила,
Не вредитъ полна лестію 
Враговъ нашихъ сила;
Во ты надъ всѣми силнѣйша, 
Пресвятая дѣва,
Побѣда твоя певнѣйша,
Мати милостива.

Воспойте согласно 
Пѣснь нову прекрасно,
Маріи дѣвицѣ,
Небесной царицѣ,
Вси земляны, хриотіапы. 
Котора на тронѣ,
На горномъ Сіону,
Руки подноситъ,
За весь міръ проситъ.
Прошу тя, сыне ласкавый, 
Пощади вся христіяны, 
Помилуй насъ и помилуй пасъ. 
Любовно насъ смотри 
И плащъ твой распростри, 
Которымъ, царице,
Мати владичице,
Покрываешъ, соблюдаешъ 
Наземни вси роды 
Отъ смертной пригоды. 
Повѣтря брани 
Свякія страны,
Правовѣрныя во скорѣ,
На земли же и на морѣ 
Неизмин[н]о, неизминно.
Люта врага зѣло,
Побѣдилась смѣло,
Голоферна давна,
Воевода славна,
Юдитъ иста,
Дѣво чиста,
Смири враговъ роги

Р. X. Ч. 59.

Подъ наши подноги,
Подкори поганы,
Спаси христіяны,
Дай намъ во мѣрѣ пожити,
Тя Богоматеръ блажити 
Непрестанно, непрестанно. 
Свѣтлости святѣйша,
Надъ слонцемъ яснѣйша,
Свѣтя непрестаешъ,
Благодать подаешъ 
Отъ небеси въ градѣ,
Весѣ мы тебе волаемъ,
На помощъ взываемъ : 
Нредстатѳлнице, ходатаице,
Ко творцу всѣхъ непреложна, 
Маріє мати всеможна,
Не презри насъ, не презри насъ. 
Кивотъ благодати,
Ты пречиста мати,
Въ тя слово всели ся,
Съ тебе воплоти ся 
Чудо красно и ужасна,
Небесъ пространѣйша,
Серафімъ славнѣйша 
Ангелъ царица,
Богородице, за насъ сына убла

жаетъ,
Праведный гнѣвъ утоляетъ,
Якъ мати, якъ мати.
Избранна святая,
Порфира царская.

177.
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Блажимъ та вси роди,
Ты насъ выслободи 
Вражіихъ рукъ,
Пекелныхъ мукъ.
Упроси у сына,
О мати едина,
Абы въ день судный,
Человѣкъ блудный,
До благости былъ пріятый 
Чрезъ тебе, чистая мати, 
Надеждо всѣхъ, надеждо всѣхъ. 
И еще ко тебѣ,

Въ единой потребѣ,
Рудѣ вси возносимъ 
И помощи просимъ:
Призри па насъ 
Во смертный часъ,
Дай благая мати,
Въ небѣ оглядати 
Сына твоего,
Бога нашего,
Которому честь и хвала 
Съ тобою бы не устала 
Во вся вѣки, во вся вѣки.

178.*) Р. X. Ч. 7.

Чистая Богородице,
Грѣшнимъ людемъ помощнице1*) ! 
Теби1) в день и в нощи просимъ, 
Руци своя2) вси подносимъ; 
Буть2*) причиною своею,
А не3) прозбою нашею,
Донеси я сину своему,
Царю и богу нашему,
Абы рачилъ заховати,
Не допущалъ воевати,
Церкви божой4) боронити,
Нашу5) хоронити8*).
От поганъ, людей злосливихъ 6), 
Вири нашой7) нежичливнхъ, 
Котори8) з давна воюютъ,
На християнъ наступуютъ 4*).
Як би могли уловити,
Ко9) вирѣ своей прихилити.
О Христе царю и Боже мой,
Я предъ тобою слуга твой.

*) Р. ѴШ. Ч. 33 : 1) тебе; 2) твоя; 3) не горть; 4) божей; 5) 
вѣру нашу; 6) людне злошливихъ; 7) нашей; 8) котри; 9) к..

Р. XII. Ч. 8 : 1*) помочнице; 2*) будъ; 3*) охранити; 4*) на
ступаютъ.
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До ногъ твоихъ упадаемъ, 
Гатунку от тебе жадаемъ,
Рачъ намъ ласку свою дати, 
Вичнимъ царствомъ даровати.

Паралелі': Р. ѴШ. Ч. 33. — Р. XII. Ч. 8.

179.*J Р. X. Ч. 8.

Буди восхвалена от всихъ родовъ земнихъ 
И возвеличена от хоровъ небеснихъ1) ;
Богородице, небесъ царіце,
Чистая дѣво* 2), ласкава горлице.*)*

Архангеломъ сладостъ, херувимомъ радостъ,
Безсименая красота1*) всимъ грѣшникомъ радостъ3).

Чистотою дѣвства4), више всихъ славима5),
Богу предвичному, прежде викъ сламима6).

Избраная7) от грѣховъ Адама и Еви8)
И от первородной2*) избраная9) клятви1**).

*) Р. Ш. Ч. 49: 1) архангелскихъ; 2) пан[н]о; 3) ся строфка 
звучить так:

Архангелов радост,
Серафимов сладост,
Безцѣна красото 
И нам всѣмъ помощъ.

4) дѣвством; о) славнѣша; 6) паче всѣх любезнѣща; 7) избрала; 8) 
бву; 9) избавила.

f  Сї дві стрічки повтаряють ся по кождій строфцї.
Р. IV. Ч. 15: 4) дѣвство; б) любима; строф 4 —6 нема, за те е 

дві кінцеві з Р. Ш. Ч. 49.
Р. ѴШ. Ч. 22: 1*) радостъ бесименая; 7) изрядная; 2*) первой. 
Р. XII. Ч. 15: 1**) Намісь сеї строфки є така:

Изъ боку своего Хріста породила,
Адама и бву дѣтствомъ свободила.

Дальші чотири строфки також досить позмінювані:

Надъ слонцемъ и луну красотѣ избрана,
Близъ пресвятой тройци въ тронѣ пожадана.
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Силою святого духа осинена10),
Пресвятой Тройци в тронѣ посаждена11).

Надъ слонде и луна више всих сламима3*),
Просимъ, да памъ будетъ ласка єи4*) дана12).

Паралелі: Р. ПІ. Ч. 49. — Р. IV. Ч. 15. -  Р. ѴШ. Ч. 22. — 
Р. XII. Ч. 15.

• 180.*) Р. X. Ч. 9.

Богородице, вѣрнимъ оборона,
Уповающимъ1) на теби коруна;
Спаси насъ от бидъ, мати преблагая,
Дѣво сятая.

Ти жизнодавца на свѣтъ породила,
Адама и Єву от бидъ свободила;
Свободи же и насъ, мати преблагая,
Дѣво сятая.

Силою святаго духа осиненаго,
Что хощетъ упросити у сина своего.

Котораго у своемъ жити зачала,
Проси, да будетъ намъ ласка его дана.

Смертную не дай намъ лихую годину,
Але благую у неби коруну.

Р. ПІ. Ч. 49: 10) ты ес; 11) при пресвятой тройци трону посаж
дена; 12) ся строфка йде перед пятою і звучить:

Над солнце и луну естес свѣтлѣша, 
її намъ по Бозѣ паче всѣх милостивѣша;

крім того е тут іще отсї дві строфки:

Котраго в своем жівотѣ чтос зачяла,
Просящим нам буди ласкава.

їїспроси нам при смерти блажену годину,
Уготовай нам в небѣ вѣчну коруну.

З*) славима; 4*) єи — нема.
*) Р. II. Ч. 54 — пропускаю, бо має багато помилок.
Р. ПІ. Ч. 48: 1) уповающих.
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Тебе небеснихъ духомъ1) поютъ хори, 
Тебе патриархъ, пророкъ исобралп2),
Вси вихваляю[тъ], мати преблагая,
Дѣво сятая.

Тебе апостоли, преподобнихъ полки,
Яко даря, и всихъ насъ матеръ патронки, 
Молятъ ....дно, мати преблагая,
Дѣво сятая3).

Тебе мучѳпіки, и святихъ женъ лики,
Тебе дѣвственици и вси небесніе 
Молятъ усердно4), мати преблагая,
Дѣво сятая.

1) небесных духов; 2) тебе апостолов и пророков собори ; 3) сеї 
строфки нема; 4) ся строфка відмінна:

Тебѣ мученик и преподобных лици,
Яко царици и всѣх заступпици 
Молят ся всѳда....

Так само відмінні всі дальші:

Тебѣ посников и святителей сѣни,
Тебѣ пустыных и святых жен чины 
Покланяют ся....

Тыс ходотайца наша ко владидѣ,
Мы же будучи в грѣховной темници 
О помощи просим....

Предстателниде и покрове миру,
От геретиков храни нашу вѣру,
Не дай заблудити....

Умоли сина своего за наяи,
Бы не попрали враги нас ногами,
Молим ся тебѣ....

Бысмо по смерти в небѣ пребывали,
Роскошей ангелских вседа уживали;
Учини нас горных....

Тыс молебнида и всѣх заступнида,
К тебѣ прибѣгающпх скора помощнида,
Спаси нас от бѣд....

Записки Наук. Той. ім. Ш евченка т. XLIX. 29
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Умоли сина своего за насъ,
Абы не попрали враги насъ ногами,
Молим ся теби, мати преблагая,
Дѣво сятая.

Ти є съ молебнида наша ко владици,
Ми же будучи во грѣховной въ темници,
О помощъ просимъ, мати преблагая,
Дѣво сятая.

Престателнице и покрове миру,
От геретиковъ храни нашу вѣру.
Не дай заблудити, мати преблагая,
Дѣво сятая.

Абы зме тебе годне вихваляли,
Бога во Тройци единаго знали;
Тому да будетъ от насъ честъ и хвала 
Н на вѣки викомъ слава.
Мати преблагая,
Дѣво сятая.

Паралелі': Р. И. Ч. 54. — Р. Ш. Ч. 48. — Р. IV. Ч. 14. — 
Р. XII. Ч. 17. — Записки, т. XVII, ст. 52.

Радуй ся царице, 
Наша заступнице, 
Небесного пеликана, 
Маткою названа.

181.*) Р. X. Ч. 10.

Тебе вси ангели 
її вси архангели,
Херувими, серафими 
її вси сили з ними.

Ты родъ христянскій дуже возлюбила,
Ко спасенію всѣх Богу поручила,
Спаси нас от бѣд...

Абы смо могли тебе выхваляти,
Бога во Тройци единаго знати;
Тому нехай буде от нас чест и хвала, 
її дѣвѣ святой от нас посыланна.

Р. IV. Ч. 14 — не має важнїйших відмін. Р. XII. Ч. 17 — до
сить лихий і фраґментарний. а в поодиноких словах не ріжнить ся та
кож багато.

*) Р. ѴШ. Ч. 23.
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Тебе вси нророци, 
И вси патриарси 
Тебе вси святітелиє 
її  вси патриарси,

У небо волають,
Пѣснь теби спѣваютъ: 
Радуй же ся, матко божия, 
Тебе величають.

О чистая пано,
Райская Дияно,
Дай намъ голосъ Христовъ чути 
Вирнимъ сготовано.

А ти наша оборона,
На теби коруна,
3 райскіхъ квитковъ украшена 
3 небеснаго трона.

Небесними и всими силами кѳруешъ 
ЇЇ земними елементи в семъ свѣтѣ снравуешъ ; 
Дай намъ оглядати,
Райския палати1),
Бисмо могли предъ майстатомъ 
Сина твоего стати.

Тому алилуя от насъ грѣшнихъ Богу,
Слава, хвала и держава во Тройци единому.

Паралелі': Р. ѴШ. Ч. 23. — Записки, т. XV, ст. 24—25.

1) палици; зрештою нема відмін, тільки 7 строфка йде перед
6-ою.

*) Р--ПІ. Ч. 5 0 :
Роже слѣчная, дѣво чистая,

.Буди нам вседа ласкавая.
Подай нам руку, най не йдем во муку, 
Матко милосерная.f

t  Сей приспів повтаряеть ся по кождій строфцї.

182 .* *) Р. X. Ч. 11.

Руже сличная,
Дѣво святая,
Вдячне пахнучая !
Подай ми руку,
Нехъ не йдемъ въ муку, 
Матко милосерная.

Била лелия 
Дѣво Марія 
Темни заквитнула; 
Чертоже давни, 
Квитками славни,
Ти есъ Богу зготовани.
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Порфиро зацна, •
Свѣту прекрасна 
А врагомъ . . .
Барзо руно златое 
Бъ небо всятоє, 
Одеждую постановленіе.

Остань за нами 
Своима слугами,
Студне живота.

Станно златая,
Матко святая,
О зоре пресличпая.

Зорнице ясна,
Свѣту прекрасна, 
Царице небесна!
Подай ми руку,
Нехъ не йдемъ в муку 
Матко милосерная.

Подай намъ обѣ, 
ІІріми насъ к соби 
Матко милосерная. -

Паралелі: Р. Ш. Ч. 50. — Записки, т. XV, ст. 33.

1 8 3 /)  Р. X. Ч. 12.

Дѣво мати преблагая.
Ти царице пречистая1)!
Рачъ намъ ласку свою дати,
Бисме могли отримати2),
О всепитая мати.

Ми к теби вси прибигаемъ.
Ратунку от тебе 3) жадаемъ :
Покрій4) владичице,
Архангелская царице,
О всепитая мати. *)

Бѣлая лелѣе, дѣво Mapie,
Чертоже славный, квѣтками устроепый.

Ногу возлюбленая, духом орошеная.
Сина рожшая, заступнице наша.

Руно златое, з неба взятое,
Небесъ вышая, Mapie славная.

*) Р. Ш. Ч. 51 : 1) небесная; 2) вседа помагатіі; 3) от тя; 4) 
покрыв пас.
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Свободи же1) насъ от напасти,
А2) не дай намъ въ грѣхи въпасти3), 
И потлумъ4) враги наша,
Бо5) ти есъ потѣха наша,
О всепитая мати.

О всепитая мати,
Ктожъ тя можетъ 6) вихваляти ?
По всемъ свѣтѣ естесъ 7) славна,
От Бога отца похвална8),
О всепитая мати.

О всепитая мати,
Рачъ иамъ тое даровати,
До сина ся причиняти 9),
Би насъ рачилъ боронити,
О всепитая мати.

От поганъ, людей злосливихъ,
Вири10) нашей нежичливихъ;
Котори на пасъ11) воюютъ,
На християнъ наступуютъ,
О всепитая мати.

Молимъ ти ся со слезами 
Иокажъ ласку надъ 12) нами;
Не допущай на насъ войни,
Нехай будетъ людъ спокойни,
О всепитая мати.

О всепитая мати13),
Прозбу нашу рачъ вислухати;
Подай руку, вси жадаемъ,
Подай обѣ, прими к соби,
О всепитая мати.

1) же — нема; 2) а — нема; 3) грѣх упасти; 4) а потлуми; 5) 
бо — нема; 6) мы тя будем; 7) є с ; 8) послана; 9) сына твоего умо
лити; 10) вѣрѣ; 11) которіи здавна; 12) свою над; 13) дальші строф- 
ки, яких є більше, відмінні:

О всепѣтая мати,
В прозбѣ рач нам ласку дати, 
Бысмо тебе хвалили,
Спасение получили,
О всепѣ тая мати.

У сина твоего корунѣ, 
Котрий сідит на тронѣ, 
бму служат херувими 
Со святыми серафими,
О всепѣтая мати.



226 В О Л О Д И М И Р  Г Н А Т ІО к

О всепитая мати,
Со слезами будемъ волати;
Ратуй, ратуй, ти чистая,
Чудворва, пречистая 
О всепитая мати.

Паралелі: Р. Ш. Ч. 51. — Р. УШ. Ч. 37. — Р. XII. Ч. 16. -  
Записки, т. XVII, ст. 51.

184.*) Р. ѴШ. Ч. 25.

Веѳленый свѣте, людіе страны,
Совокуплше ся вси хрѣстияне,
Челомъ ниско ударяйте,
Серцемъ, усты выхваляйте,
Матеръ царицу и заступницу.

Царіе и князи великой славы,
Скланяйте своя покорпи глави,
Предъ образомъ монархинѣ,
Ижъ угарской1) краинѣ,
Бремене давна 2), нудами славна.

Мати дѣво пречистая, 
Помощнице велікая ! 
Подай руку, вси жадаєм, 
Избав от бѣд прибѣгаем, 
О всепѣтая мати.

О всепѣтая мати,
Со слезами будем волати; 
Ратуй, ратуй пресвятая, 
Ходотаицѳ велікая,
О всепѣтая мати.

Сподоби нас, Mapie,
Дати тройци хваленіе:
Оцу и сину со духом,
Слава во безконечный 
Вѣкъ вѣковъ.

Р. ѴШ. Ч. 37 — не мае важнїйших відмін. У Р. XII. Ч. 16 пер
ші пять строф також не мають змін; дальші три змінені:

Ти есъ пана пречистая, Молим ти ся со слезами,
А на вики святѣшая; Покажъ ласку свою над нами;
Подай руку, подай оби, Рачъ намъ ласку свою дати,
Прими, матко, всихъ насъ к соби, Визме могли отримати.
О всепитая мати. О всепитая мати.

У сина своего коруну,
Котри сидитъ на трону;
Тому служатъ херувими,
Со святими серафими,
О всепитая мати.

*) Р. Ш. Ч. 52: 1) иже во угорской; 2) временѣ здавна.
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На повчанской зостаетъ гори,
Намъ всѣмъ вѣрнымъ даетъ во скори1); 
Пречистая дѣво мати1 2),
Сокровище благодати,
Своей иконѣ во горнымъ Сионѣ3).

О гора еси, гора Сіону,
Подобна еси Господа4) трону;
Вѣдѣвъ Мойсей ведъхомъ вѣку,
Наша5) дѣва6) человѣку,
Явѣ ся свѣтѣ в но[во]мъ завѣтѣ7).

Чинитъ докумѳнъ источныкъ води,
Же во повчанской веси8) народи,
На [по]тѣху почерпаютъ9),
Души своя очищаютъ10),
Рожные11) змази, при томъ образи.

Паралелі*: Р. III. Ч. 52. — Богогласникъ, ч. 127.

185.*)

О мати дѣво чистая,
Звиздо в неби пресвитлая.

Ти еси заря свитлѣйшая,
Надъ всихъ святихъ святѣйшая;

Засвитила въ1) темной нощи, 
Додала намъ всимъ помощи,

Родящим ся от Адама,
До початку2) Авраама.

Р. хи. ч. 26.
С которого поколеня3),
Вишло4) правдивое симя.

Панна, чистая дѣвица, 
Пресвятая5) голубица.

Вибрана с початку свита,
И презрала6) южъ полъ лѣта.

Звизда моря глубокого,
Мати Бога високого.

1) всѣм людей дае вѣрный помощи; 2) Богомати; 3) як во гор
нем тронѣ; 4) Господню; 5) же; G) на спасеніе; 7) во вгорском по
вѣтѣ ; по сім іде нова строфка:

Хто не вызнаетъ 
И не дает вѣры,
Же в повчанском 
Єст монастырѣ, 
Источник ласкы,

8) пресвятой стопы, иже; 
11) грѣшныя.

*) Р. VIII. Ч. 26: 
пречистая; G) презрѣла.

Отвореный,
ІІравовѣрных,
Нас временыхъ,
Нова завѣта,
О мати свѣта.

9) на престолѣ всѣ черпаютъ; 10) омываютъ;

1) ф; 2) потонку; 3) поколиня; 4) вѣшъ; 5)
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Ни болѣзни1) предвиннаго,
Слово презъ духа святаго2).

Вирнихъ своихъ охрани,
Двору небеснаго панѣ.

И ми, дѣво, к теби надѣю маемъ, 
Тебе ми вси вихваляемъ.

Б е имами помощи иной,
Осимъ3) тебе пречистой.

Ти бо еси наша оборона,
От всихъ клопотовъ заклона.

Котораго породила,
И презъ него насъ откупила.

За твоими молитвами,
Наша пречистая панѣ,

Дай намъ в неби пребивати, 
Со ангели ликовати.

Тебе святую зовущихъ,
Зачувай насъ мукохъ вичнихъ4).

Паралелі': Р. VIII. Ч. 26.

186.*) Р. X. Ч. 13.

Дивни твоя тайни, чистая, яви ся1),
Новоповчанская1 2) дерковъ чудесъ исполни ся.
Гди3) икона твоя слези источила4),
Невидячимъ очи дала, хромих исдиляла.
Слези виливала до своего сина 
И плакала чиста панна, якъ матка едина5).
Ми к теби прибигаемъ, до теби волаемъ,
Якъ даріцу сего свѣта подъ ноги падаемъ,
Би насъ боронила6), от бидъ7) свободила,
От повитра, наглой смерти всихъ насъ хоронила8).
Рукою своею, котра ееъ помощею9),
Подъ часъ смерти йлини враги, прими насъ10) собою. 
Славимъ Бога отда, всего11) свѣта творца,
Нѣнѣ присно и во12) вѣки онъ не маетъ13) конца.

1) болести; 2) тут іде 14 стрічка; 3) опрочъ; 4) заховай нас 
мукъ вычныхъ.

*) Р. III. Ч. 55: 1) явиша ся; 2) новосамборска; 3) ґди ; 4) вы
ливала; 5) намісь останніх двох стрічок е отсї:

Тогда плачевне сто дни исполнила,
Созывав, да рыдае, Бога умолила.

Дальші дві стрічки так і:
Мы к ней нрибѣга[й]мо, до нея волаймо,
Як царици всего свѣта под ноги впадаймо.

6) избавила; 7) грѣхов; 8) боронила; 9) прозбою своею, котра со сле
зою; 10) нас со; 11) сего; 12) на; 13) и не будет.
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Славимъ сина его, единороднаго1),
Невидимо сошедшаго, з дѣви рожденаго.
Славимъ Духа святаго, от твоихъ персонъ единаго2),
Якъ отцу такъ сину во божестви единого3).
Троице всесвятая, спаси люди своя4),
Ііризри на насъ, помилуй насъ, всегда славимая.

Паралелі: Р. VIII. 4L 24. — Р. XII. Ч. 27. -  Р. III. Ч. 55. — 
Богогласникъ, ч. 139. — Богогласникъ, 1790, ч. 133.

1 8 7 . Р. X. Ч. 20.

Чудна еси, помощнице, пречистая мати,
Изобилно и повсюду твоя благодати.
От востока до запада твое имя славно,
И от юга до сивера вездѣ вѣрнымъ явно.
Во бодіянёкой обитатели ясно нроцвѣтаешъ,
Аки солнце во всей Бачкой нредѣли сіяешъ.
Преславно тя, пречиста, дарми украшаютъ.
Бога духа пресятаго, царская палата,
Дражайшая милостъ твоя паче сребра, злата.
Осіяй насъ, владычице, сущихъ во тмѣ страсти 
И избави рабы твоя всякія напасти.
Д олжна есмы, владичице, имя твое знати 
И от нынѣ и до вѣка всегда величати.

1 8 8 . * *) Р. X. Ч. 25.

Исполни ся небо и земля чудесъ твоихъ, царыце,
Изъбраная яко луна, одѣяна во слонце;
На глави ей вѣпецъ, на рукахъ младенецъ,
Прежде вѣкъ рождени, изъ ней воплощени,
3 Маріи дѣвицѣ синъ ей возлюблени.

О пречистая царице, на образъ твой взираемъ,
Стромо л овной1), чудотворной, дѣвици во лаемъ :
Призри на насъ, мати, не дай погибати,
Во суетномъ свѣтѣ, во угор[с]комъ повытѣ,
Абы змо тя вси усердно могли хвалити.

1) Бога предвѣчнаго; 2) Бога исіинаго; 3) равнаго; 4) сиасай 
рабы твоя.

Иньші рукописи не мають важнїйших відмін.
*) Р. VIII. Ч. 39 : 1) строломовий.
Записки Наук. Тов. ім. Ш евченка т. XILX. ЗО
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Архангеломъ, херувимомъ, чеснѣшая царице,
И серафимомомъ воистину, славнѣшая дѣвице;
Ты-зъ въ небѣ на тронѣ, въ тройческой корунѣ,
Днесъ во храми твоемъ, подъ ноги падаемъ,
Тебе чудотворну на помощъ взываемъ.

Восплещите вси руками вирно1) днесъ царицѣ,
Во угорскомъ2) земли гласомъ радоснимъ, пресвятой дѣвицѣ; 
Обрадованая, Маріє преславная,
Господь с тобою, дасть милость свою,
Тебе вихваляти въ мири, у покою.

Ликуй граде и весели ся, гды мати божія въ тебѣ изявп ся; 
От всякихъ бидъ свобождаяй, вѣру нашу охраняй3),
От лютихъ Агарянъ, герѳтиковъ безъбожнихъ,
Повитра и огня якъ мати господня,
Заступница наша.

Кто ирибигнетъ ко образу, в Повчи застающему,
Наполнитъ ся благодати и ласки пресвятой;
Слези изливаютъ4) и тваръ просвищаетъ5),
Царіце прекрасная, нѳвирнимъ ужасная,
На престоли святомъ, яко слонце ясная.

Сияешъ чудеси на земли, яко слонце6) на небеси, 
Просвѣщаешъ сущихъ во грисехъ, прибигающіхъ7) к тебѣ, 
Упроси намъ сина, о матко едина,
Бы намъ былъ милостивъ и грѣхи отпустилъ,
На правѣци своей всѣхъ насъ просвитилъ.

.Паралелі: Р. VIII. Ч. 39,

1 8 9 .* *) Р. IX. Ч. 8.

Мати дѣво наша, пано Mapie,
Молити ся1) непрестано, Маріє.
О Маріє, о Маріє, наша заступнице!).

Небесъ творца ти умолишъ, Маріє,
Милости его намъ испроситъ, Mapie.

1) вирной; 2) угорской; 3) сохраняяй; 4) зливаешъ; 5) просві 
щаешъ; 6) сонце; 7) прибигающа.

*) Р. XII. Ч. 12: І) молим ти ся.
f )  Сей вірш повтаряеть ся по кождій строфці.
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Ангелъ хори, небесъ двори, Маріє, 
Поютъ теби писнь в неби, Маріє.

Слонце єси на небеси, Маріє,
О свитлости во благости, Маріє.

Каждомъ ризи1) приобрази, Маріє,
Дѣво твоемъ2) получаемъ, Маріє.

Всегда к теби во потреби, Маріє,
Мы прибигаемъ, тя прославляемъ Маріє.

О царице всего свита, Маріє,
Избавъ скорби по вся лѣта, Маріє.

Паралелі: Р. XII. Ч. 12.

1 9 0 .* *) Р. XII. Ч. 14.

Селени свите, людіе страни,
Совокупшѳ ся страни, вси хрістияни,
Челомъ нѣско ударяетъ,
Серцѳмъ усти вихваляетъ,
Матеръ царицу и заступницу.

Царіе, князи, великой слави,
Скланяйте своя покорньѳ глави,
Предъ образомъ монархинѣ,
Иже естъ угерской ,краппи,
Времена давна, чудами славна.

А на к небесной зостаешъ гори,
А намъ всимъ вирнимъ скори,
Пречистая дѣво мати,
Сокровище благодати,
Своей коронѣ, въ горнемъ тропѣ.

О гора єси, гора Сиону,
Подобна еси Господу в трону;
Видѣ Мойсей ветхомъ вику,
Несе дѣва человика,
Яви ся въ свитѣ, во новомъ завитѣ.

1) ради; 2) твое.
*) Отся пісня, як видно по мові, взята із сербщини.
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Ктошъ не познаетъ и не даетъ вири,
Же у Повчанскомъ есъ шанастири,
Источникъ лаекъ оттворени 
Правовирнихъ насъ временихъ,
Ветха завита, о мати свита.

191.*) Р. IX. Ч. 19.

Маріо, Маріо, красна раньша звиздо,
Ти даешъ гришникомъ на вѣкъ вѣки1) швитло2).
Маріо, Маріо, радосдъ всимъ ангеломъ,
У тебе надежда шицкимъ християномъ f).

Маріо, Маріо, прекрасна леліло,
Славя, поштую це милиона людзѳ8).

Маріо, Маріо, кивоту завита,
Ти еси шицкимъ намъ едина надежда.

Маріо, Маріо, заштита гришныкомъ.
Заступница дзецомъ, сиротомъ и Новомъ.

Маріо, Маріо, якъ плачу сироти,
Вудзъ имъ, матко мила, буцъ имъ у помоци.

Маріо, Маріо, добра мацъ сиротомъ,
Буди заступница шицкимъ християномъ.

Маріо, Маріо, пебеспа царице,
И всимъ християномъ миле прибижпще.

Маріо, Маріо, ти найкраше квеце,
Запахъ твой шири ше по тимъ шицкимъ швеце.

Маріо, Маріо, Бога отца дзивко,
И Духу святому красна заручнице* 4).

Маріо, Маріо, Гавріломъ названия,
Благословена ши ти медзи5) женами.

Маріо, Маріо, дѣво избранная,
Бо ти сина мала> а дѣвомъ остала.

Маріо, Маріо, дай намъ твою руку,
Назаретска ружо, примъ насъ у заштиту.

*) Р. XII. Ч. ІЗ : 1) вѣковъ; 2) свитло; 3) сеї строфки нема;
4) заручницо; 5) мѳджи.

f )  Сї два вірші повтаряють ся по кождій строфцї.
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Маріо, Маріо, нье зохабъ1) насъ нгЬґда,
Буцъ намъ у помоди и во днь2) и в яоци.

Маріо, Маріо, одъ насъ возлюблена,
Одъ ангелохъ надъ Бога виславлена.

Маріо, Маріо, милостивна мати,
Тебе поштуєме, бо ши божия мати.

Маріо, Маріо, модлѣ Ісусъ Христа,
Да намъ шицкимъ будзе оборона8) защита.

Маріо, Маріо, буди возлюблена4),
Отъ всихъ християнохъ па вѣкъ виславлена.

Ты ньешка шедзишъ на найвишимъ престолу, 
Ты єси царица надъ небомъ и надъ землю.

192 . Р. ХИ. Ч. 21

Ахъ от насъ ся не отлучи, 
Иомощ тѣлу дай и души,
Бо ктоже намъ дасть,
Кетъ отвратишъ от насъ очи?

Серцу сина твоего обрати, 
Милосердно насъ забрани,
Насъ неволни сироти,
Плащомъ твоимъ доброти.

А за сипа твоего имя,
Насъ у мири матко всима,
Да по твоей милости,
Всимъ намъ опрости.

Буди с нами всегда, мати,
Дай подъ плащомъ твоимъ стати, 
Тебе, матко, служити,
Тебе матку любити.

На часъ смерти насъ сохраняй,
Плащомъ твомъ насъ покривай;
Тогда, слатка дѣвице, прийми,
Нашя души к теби.

Паралелі’: Р. XII. Ч. 13.

Матко божа и сина,
Ти едина дѣвице,
Пресвятая царице!
Къ теби серца наша мили, 
Благословъ твой намъ удѣли,
О Маріє, депъ и нощъ,
Буди намъ всимъ у помощъ f).

Мати божа, котра звати, 
Достойпѣша наша мати;
На насъ бриґу носити,
Сина за насъ просити.

Попать на насъ, сине,
Тужне цери туже, сине,
Видишъ и знашъ наше,
Матко неволніє.

1) нье охапъ; 2) во днье; 3) обрана; 4) восхвалена, 
t )  Сі чотири стрічки повторяють ся но кождій строфцї.
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193. Р. XII Ч. 38.

Царя благаго, дариди, О владичице наша,
Пречистая владичице, Ти еси оборона перша;
Угерской коруни, Молимо ся к теби,
Свята еси заступнице; Во свякой потреби,
Подай руку, Ратуй же насъ,
Гришному человику, Проси за насъ,
Ти еси патрона, Грихозъ прощенія,
У злой наиасти оборона; Душамъ снасенія;
Проси сина своего, Подай руку праву,
Пренайсятѣйшаго, Ту естъ жажда сия.
Ради рода гришнаго. Котори тя любятъ,
Богородице Маріє, И тебе волаютъ,
Буди слово твоє, Якъ гришни так прави,
Проси сина своего, Тебе прививаютъ;
И Бога нашего, Припади, огради,
Да Онъ ся змилуетъ, У миру насади,
Любовъ намъ даруетъ, Правовирнихъ серца,
На его путешествие, Пожадаетъ творца,
Пожадаетъ сие, Миръ соединение
Другъ друга любити, И благое житие.
А не навидѣти.

Житие благое,
Каждому есть полезное,
Которое пожадаетъ,
Царствие небесное;
Сину дѣви Мариї,
Жадаютъ тебе християни,
Пошли намъ Духа сятаго,
До серца нашого,
Всимъ намъ просвищениє,
Котри жадаютъ слово твоє.

194. Р. XII. ч. і.

Мариє, родичко божия!
Проси за насъ Ісуса Христа своего сина,
О Мариє, матко божа предивна,
Превелебна, свята пана, о Маріє f). І)

І)  Сї три стйхи повторяють ся но кождім віршу.



УГНОРУСШ  ДУХОВНІ ВІРШІ 235
Маріє молебшіце наша.

Маріє помочнице наша.

Маріє гришникомъ потѣха.

Маріє колебна райска.

Маріє ангеломъ радосце.

Маріє апостоломъ похвало.

Маріє дѣвице чистая.

Маріє царице небесна.

Маріє голубице боска,

Мариє всего свѣта матко.

Маріє цвите неувядаєми.

Маріє покрове миру.

Маріє Давидова вежо.

Маріє ковчеже позлащени.

Маріє пепоколибими столпе.

Маріє нерушимая стѣно.

Маріє агнца и настиря матко.

Маріє райскихъ дверъ отверзениє. 

Маріє ключу царствия Христова. 

Маріє сина своего за насъ умолениє. 

Маріє праведнаго судии умолениє. 

Маріє душъ нашихъ спасение.

Маріє тѣла нашего исцилениє.

Маріє гриховъ нашихъ отпущение. 

Маріє матко Христа Бога нашего. 

Маріє райскихъ дверъ отверзениє. 

Маріє заступнице всимъ християномъ. 

Маріє всимъ святимъ сладости.

Маріє нѳвидимвхъ враговъ мучение. 

Маріє во виру всихъ утвержденіе. 

Маріє молитви нашихъ приємиице.
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Mapie нагихъ одѣяние.

Mapie доме смутни потѣшение.

Маріє всихъ сиротъ матко.

Mapie всихъ християнъ патрунко.

Mapie всего свита отпущени.

Марие надъ всихъ святихъ болтая.

Mapie натъ всихъ святихъ чеснишая.

Mapie надъ всихъ святихъ славнѣіпая.

Маріє надъ всихъ святихъ святѣшаи.

Mapie надъ всихъ свитлихъ свитлѣйшая.

195.*) Р. IX. Ч. 16.

О Марія1), панѣ красна, о Марія, Марія,
Ти есъ надъ слопце яснѣйша, о мати милостива.
Звизда2) небесна,
Панѣ ангелска,
О патронко3) наша керестурска4), f

Ты еси Бога отца цера, о Марія, Марія,
Прежде вѣки избраная5), о мати милостива.

Тебе Богъ синъ хцелъ6) за матку, о Марія, Мария,
Помагай намъ въ недостатку, о мати милостива.

Духа святаго7) невиста, о Марія, Марія,
Намъ до неба драга8) иста, о мати милостива.

Колико естъ звиздъ на нѳби, о Марія, Марія,
Толико кратъ зовемъ9) к теби, о мати милостива10).

Ти ше* 11) ужъ радуетъ в неби, о Марія, Марія,
Заступи12) насъ ту на земли, о мати милостива.

Р. XII. Ч. 37: 1) Mapie; 2) звиздо; 3) натрунко; 4) хрістиян- 
ска; 5) ужъ от вика виволена; 6) хтѣлъ; 7) святаго есъ; 8) будъ до 
неба цвета; 9) волаемъ; 10) тут слідує строфка:

Тисящъ кратъ будъ похвалена,
А милионъ расъ почитана.

11) ся; 12) заступай.
у Сей приспів повтаряеть ся по кождій строфцї.
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Якъ звирина и птици,о Марія, Марія,
Такъ1) просиме тя гришници, о мати милостива.

Бо не знаме до1 2) утечи, о Марія, Марія,
Кедъ не придетъ намъ помочи, о мати милостива3).

Мысме4) вшитки дѣти твои, о Марія, Марія,
. Отъ всего злаго насъ храни, о мати милостива.

Гладъ, моръ, войну таже5) нужду, о Марія, Марія,
Отврати отъ насъ всяку6) кару, о мати милостива.

Чтоколвекъ жадати будетъ, о Марія, Марія,
О тъ Бога вшитко7) осягнешъ, о мати милостива,

Небезъпечни естъ часъ войни, о Марія, Марія,
Отдалъ отъ нашей крайни, о мати милостива.

Але змилуй ше надъ нами, о Марія, Марія,
Вирними християнами, о мати милостива.

Обрацъ8) очи милосердии, о Марія, Марія,
Позри на горки плачъ, слези, о мати милостива.

Дай шмелости9) нашимъ войномъ, о Марія, Марія,
Поставит шѳ непріятеламъ, о мати милостива.

Святи Стефанъ, мадярски10) краль, о Марія, Марія,
Тебе за патронку избралъ11), о мати милостива.

Ахъ сохрани то кралевство12), о Марія, Марія,
Подай му побидитѳлство13), о мати милостива.

Не знамѳ де прибигати14), о Марія, Марія,
Лемъ при крижу тя глядати, о мати милостива.

Защитнице християновъ, о Марія, Марія,
Хрань насъ отъ неприятельовъ, о мати милостива.

Прото сердечно жадаме, о Марія, Марія,
С плачомъ тебе просиме15), о мати милостива.

1) вси; 2) где; 3) тут слідує строфка:
Свитъ тѣло дияволъ скушае,
Твой плачъ насъ сохраняе.

4) естъ; 5) ай; 6) свяку; 7) исто; 8)’ обратъ ; 9) милостъ; 10) угор
ски; 11) вибралъ; 12) сохраняй то кральевати; 13) слави звитяство;
14) не маеме где утѣкати; 15) и во помощъ тебе просимо; дальших
строфок нема.

Записки Наук. Тов. іи. Ш евченка, т. XLIX. 31
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У крипъ нашу душу, тѣло, о Марія, Марія,
Аби в теби радостъ мало, о мати милостива.

Кедъ насъ людзе зненавидять, о Марія, Марія,
Твои очи насъ обранять, о мати милостива

Богъ синъ не умеръ безъ святости, о Марія, Марія, 
Бо видзелъ Троицу в божестви, о мати милостива.

Тѣло, сердце и душу, о Марія, Марія,
Одавамъ ти подъ охрану, о мати милостива.

Богъ хцѳ дати вшитко черезъ тя, о Марія, Марія, 
Якиколвекъ дари с неба, о мати милостива.

Надаме ше, же ся стане, о Марія, Марія,
Цоколвекъ отъ тя жадаме, о мати милостива.

Випроси намъ дочасне счестя, о Марія, Марія,
По смерти прими до неба, о мати милостива.

Ты Марія найкраши кветъ, о Марія, Марія,
Най ше намъ такъ шицко станетъ, о мати милостива.

Паралелі’: Р. XII. Ч. 37.

1 9 6 . Р. X. Ч. 22.

Буди восхваленна, ти мати небесна,
Котрась прославлена от народа земна.

Охъ Маріо юдска,
Драгши квѣтъ,
Тебе славитъ 
Дѣли свѣтъ.*)

Мѣ ко тебѣ всѣ прпбигаемъ,
На помощь тя призѣваемъ.

Буди намъ матрона,
И всѣмъ грѣшнымъ оборона.

Молимо ся тебѣ во всякой потреби,
Буди помощнице на землѣ и в небѣ.

*) Сї чотири стрічки повтаряють ся по кождій строфці.
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На землѣ жѣвущимъ,
Мѣръ благи будущѣмъ 
И укрипленіе путешествующимъ.

Сохрани насъ от напасти,
Не дай врагомъ в руки пасти.
Буди оборона,
Ты еси патрона.

Моли сына своего,
Спасителя нашего,
Котрый ест пострадалъ 
За рода грѣшнаго.

Да намъ то даруетъ,
II такъ ся змилуетъ,
Ту мѣрно пожити,
Другъ друго любити.

А по смерти з нѣмъ ся радовати,
Во царствию его въ єдно прославляти.

197.*) Р X. Ч. 24.

Оставай ту здрава, пречистая дѣво,
Ты Маріо юцка, пресвятая панно.
О прекрасна такъ и милосердна,
Грішнимъ людемъ оборона.|

Благодариме1) тебѣ за твое милосердие,
Котре есъ намъ укрипила сие путешествіе.

Буди благословена от початку дана,
Котра заступница, грѣшникомъ охрана.

Котри тебѣ служатъ ангели, архангели,
Мисто2) крилати, херувими и славный серафими.

Тебе прославляютъ всѣ святителие,
И на помощъ призываю гришиыи людіе.

Ты еси помощница, всымъ грѣшникомъ заступница,
Не дай намъ погибнути3), буди хранителиица.

*) Р. XII. Ч. 9: 1) благодаримъ; 2) и мисто; 3) погибнут 
f  Сї дві стрічки повтаряють ся по кождій строфцї.
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Даруй же намъ сие наше1) прошение, 
У миру прежити2).

А по преставлению прими души наша 
Ко сину твоєму и Богу нашему.

Паралелі: Р. XII. Ч. 9.

1 9 8 . Р. X. Ч. 2.

Радуй ся вселеная похвало!
Алилуя, о Мариє! аби былъ синъ твой ласкавъ на насъ, о Марие! 
Царю предвични, сину наймилши, вислухай насъ, о Марие. * *)

Радуй ся храме Господенъ.

Радуй ся горо преосиненая.

Радуй ся всихъ прибижище.

Радуй ся свѣтилниче злати.

Радуй ся слово православнихъ, чистая.

Радуй ся Марие, мати Христа Бога.

Радуй ся раю.

Радуй ся божественая трапезо.

Радуй ся сѣне.

Радуй ся ручко всезлатая.

Радуй ся висото непохититѳлная.

Радуй ся глубино неизмиримая.

Радуй ся звѣздо являющая слонца.

Радуй ся утробо божія воплощенія.

Радуй ся чудесъ Христовихъ начало.

Радуй ся мосте преводшия вирних.

Радуй ся ангеломъ много словущее чудо.

Радуй ся многихъ научившия всякого.

Радуй ся многихъ во разуми просвѣтившая.

1) наше — нема; 2) у миру пожити, другъ друга любити.
*) Сї два стихи повторяють ся по кождій стрічні.
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Радуй ся вирнихъ своихъ просвѣтившая мисли.

Радуй ся бисовъ изъгонящая.

Радуй ся свѣтлой благодати познаніе.

Радуй ся райскихъ дверъ отверзеніє.

Радуй ся враговъ невидимихъ мученіе.

Радуй ся враговъ изверженіе.

Радуй ся всимъ християномъ спасеніе.

199. Р. XII. Ч. ;-3.

О пресятая Маріо, о пресятая Богородице,
О пресвятая-дѣво дѣвнце, моли ся за насъ.

Матко Ісусъ Хрістова, матко божественой милости,
Матко непоколебимая, моли ся за насъ.

Матко пречистая, матко неоскверная,
Матко нресвитла, моли ся за насъ.

Матко любезлива, матко чудотворна,
Матко створителя, матко спасителя, моли ся за иасъ.

Дѣво премудрости, дѣво високодостойна,
Дѣво пророкована, моли ся за насъ.

Дѣво всемогуща, дѣво милостива,
Дѣво вирна, моли ся за насъ.

Зерцало праведности, престоле мудрости,
Узрочѳ наше и радости, моли ся за насъ.

Суде духовни, суде високодостойни,
Суде великаго боголюбства, моли ся за насъ.

Квитку найкраши, квитку найумиленши,
Квитку найириятнейши, моли ся за насъ.

Турньо Давидова, турньо райская,
Турньо билокосная, моли ся за насъ.

Храмино златая, храмино всихъ вѣрнихъ,
Храмино всимъ прибигающимъ къ теби, моли ся за насъ.
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Врата царствия, Хрістова звиздо утреняя,
Врата небесная, молі ся за насъ.

Здравие немощникомъ, очищение всимъ гришникомъ,
Утѣшение жалосникомъ, молі ся за насъ.

Помочницѳ хрістиянска, заступнице наша,
Буди помощъ наша, моли ся за насъ.

Кралѣце архангеломъ, кралѣце патриархомъ,
Кралѣце пророкомъ, моли ся за насъ.

Кралѣце апостоломъ, кралѣце мученикомъ,
Кралѣце исповидникомъ, моли ся за насъ.

Кралѣце всихъ преподобнихъ, кралѣце всихъ дѣвицахъ, 
Кралѣце всихъ святихъ, моли ся за насъ.

Анче божи, котри опрощаешъ гриху свиту,
Опрости и намъ, Господи.

Анче божи, котри отнѣмаешъ гриху свиту,
Услиши гласъ, Господи.

Анче божи, котри отнѣмаешъ грихи свиту,
Змилуешъ надъ нами, Господи.

О Ісусе Хрісте, вислухай насъ, о Ісусѳ Христе, змилуй ше 
О Господи, помилуй нас. [надъ нами,

О Ісусе Хрісте, помилуй насъ, о Господи слава теби,
На вики виковъ аминь.

Проси за насъ Ісусъ Христосъ своего сина, о Mapie, 
Матко божія предѣвна, превелебна, свята пана, о Маріє.*)

200. Р, ѴШ. Ч. 28.

Маріє родичко божая,

Mapie молебнице наша. 

Маріє помощнице наша. ' 

Mapie грѣшникомъ потѣха. 

Mapie кролевно райская.

Mapie ангеломъ радости. 

Маріє апостоломъ похвала. 

Mapie дѣвице чистая. 

Маріє царице небесная.

*) Сї два стихи повторяють ся по кождій стрічці*.
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Маріє голубице боска. 

Маріє всего свѣта матко. 

Маріє цвѣте неувядаемый. 

Маріє покрове миру.

Маріє Давидова вежо.

Маріє ковчежѳ позлащеный.

Маріє непоколѣбими столпе. 

Маріє нерушімая стѣно.

Маріє агнца и пастиря.

Маріє райскихъ дверъ отверзениє. 

Маріє ключу царствия Христова.

2 0 1. Р. XII. ч. 22 .

Маріє святая Богородице,
Проси за насъ своего святаго сина,
Пресвята, благословена, святѣйша, пречіста Марія.*)

Маріє мати Хрістова." ' Маріє здравие немочнпхъ.

Маріє божія благодати. Маріє прибижищѳ гришнихъ.

Марія мати пречиста. Маріє царице ангеловъ.

Маріє мати любимая. Маріє царіцѳ апостоловъ.

Маріє дѣво вирна. Маріє царице всихъ святихъ.

Маріє столпе Давидовъ. Маріє дѣво чести достойная

Маріє двери райская. Маріє соединение святихъ.

Маріє храме злати.

2 0 2 .  Р. X. Ч. 1.

Маріє тѣла нашего исциленіє,
Проси за насъ Ісуса Христа.**)

Маріє грѣховъ нашихъ отпущеніе.

Маріє матко Христа, Бога нашего.

Маріє райскихъ дверъ отверзеніє.

Маріє заступнице всимъ християномъ.

Маріє всимъ святимъ сладости.

Маріє невидимихъ враговъ мучение.

Маріє во виру всихъ утвержденіе.

*) Ci два стихи повторяють ся по кождій стрічці.
**) Сей стих повтаряє ся по кождій стрічці; ся пісня без початку.
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Mapie молитвъ нашихъ приємнице.

Mapie нагихъ одѣяніе.

Mapie доме смутни потѣшеніе.

Маріє всихъ сиротъ матко.

Mapie всихъ християнъ патрунко.

Mapie всего свѣта отпущение.

Mapie надъ всихъ святихъ болшая. 

Маріє надъ всихъ святихъ чеснѣшая. 

Mapie надъ всихъ святихъ славнѣйшая. 

Mapie надъ всихъ святихъ святѣйшая. 

Mapie надъ всихъ свитлихъ свитлѣйшая.

2 0 3 .  Р. X. Ч. 118.

Гдѣ Богъ Адама створилъ рукама,
На образъ слави его,
Далъ ему жену, имя ей Еву,
3 ребра боку лѣваго.

Обищалъ ему роскоши в раю,
Зо жену заживати,
Тилко з еднаго, древа райскаго,
Не казалъ ся дотикати.

А врахъ злосливи а не жичливи,
Еву подмовляетъ,
Вигрѣш ти япко, моя коханко,
Такъ ся з нимъ зраждаетъ.

Вона зорвала и скоштовала,
Оводѣ райской,
Спростѳрла руки, вкусила ис щутки,
Адамови дала.

Таргали лѣща, чекали самого Ісуса Христа;
Стали гадати,
Де ся сховати,
Мусили ся тамъ застидити.
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Христосъ приходитъ, ко нимъ говоритъ, 
Голосомъ ихъ волаетъ,
Адамъ стаетъ, слези виливаетъ,
Та на Еву складаетъ.

Ангелъ приходитъ, ко нимъ говоритъ, 
Голосомъ ихъ волаетъ,
Станетъ фукати, з мечемъ витати,
Адамъ от страху умѣраетъ.

Вишолъ за двери, мовилъ до Е ви :
А штошъ учинила?
Насимя твое все проклятое,
И ти з нимъ проклята.

Паралелі: Порівн. повисше ч. 46.

Хвалимъ тя вси сгодпе, 
Збраный воеводе1) 
Архангеле дивни,
Воини страшливи. 
Архангеле Михаиле,
Чудне воине страшливи f).

Ты всегда предъ Богомъ, 
Стоитъ зо всимъ хоромъ, 
ІІоешъ с херувими 
И зо серафими.

Святъ  єси трикратне, 
Михаиле2) царю, 
Небеснихъ и земпихъ3), 
Вишни господарю.

204 .* ) Р. X. Ч. 76.

Луциперъ пекелни,
Изъ неба звержени,
Тебе ся лакаетъ,
Подъ ноги падаетъ4).

Тебе въ Ѳрихонѣ,
Во златой корунѣ,
Вѣдѣ окомъ чистимъ,
Изъ мечомъ огниетимъ.

Ты во Вавѣлонѣ,
На огнистомъ копѣ,
Стоитъ с крестомъ чистимъ,
Из мечомъ огниетимъ5).

*) Р. II. Ч. 40: 1) зборонне воине; 2) саваофте; 3) небесе и зем
ли; 4) і 5) сеї строфкИчНема; дальше йдуть відмінні:

Израиля во морѣ,
Во потъземномъ падолѣ, 
Проводитъ по суху, 
Пресятому духу.

Ты бо страшнымъ 
Громомъ вдаряешъ,
Огнь з неба попущаешъ, 
Содомъ, Гоморъ запаляешъ,

f)  Сї дві стрічки повторяють ся по кождій строфцї.

Записки Наук. Тов ім. Ш евченка, т. ХІЛХ.
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Ты во черномъ мори,
Якъ на сухомъ нолѣ, 
Людъ божи провадилъ, 
Фараона потопилъ.

Имя твоє святе,
По всемъ свѣтѣ славне,
И надъ хори ангелскія, 
Ѳстъ возвеличене.

Прострый на пасъ крила, 
Святыя своя,
И покрій насъ грѣшнихъ, 
От враговъ лукавихъ.

И хто хощетъ спасти, 
Душу свою вичную,
Нехай молитъ Бога 
С плачемъ и душею.

И святымъ ангеломъ 
И архангеломъ,
И святыхъ пророковъ 
И апостоловъ.

Бы намъ булъ милостивъ, 
И грѣхи намъ опростилъ, 
Бы ся розлютовалъ, 
Царство намъ даровалъ.

У которомъ его 
Будемъ вихваляти, 
Со всими святыми 
У немъ ликовати.

Паралелі: Р. II. Ч. 40.

205 .* ) Р. X. Ч 69.
Весели ся красная пустине,
Радуйте ся ангелскія сили,
Пророкъ к1) теби прибигаетъ,
Котри людемъ повидаетъ — покайте ся.

Іоане* 2), небесній чловечѳ,
Крестителю3) и проповидниче!.
Восхотѣлъ есъ обптати,
Во пустини пребивати — со звирми4).

Мы тебѣ спѣваемъ,
О помочъ желаемъ;
Рачъ насъ бороніти,
От грѣхъ слободити.

А иноплеменныхъ 
Языковъ невѣр[н]ыхъ 
Потлумѣ во скорѣ,
Якъ Сгиптянъ во морѣ.

*) Р. Ш . Ч. 14: I) в ; 2) и ангеле; 3) крестителю'Христовъ;
4) дальші строфки відмінні:

Горлице пустынолюбная,
Іоане денице свѣтлая,

Буди хранитель миру, - 
Во златом паньциру,
Во дусѣ носимый, 
Всѣмъ нѳпостыжымый.
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Іродия незоожна шукаетъ,
Главу твою мечемъ у сикаетъ,
Христосъ с небесъ возлагаетъ,
Винедъ теби посилаетъ — Крестителю.

Обличенъ естъ през горнаго змия,
Скверна Іродияною,
Клятвою ся заклѣнаетъ.
Нолъ крелевства обицаетъ — плясавиціі.

Іроде, прокляти чловече,
И друже и сосидниче!
Не хотѣлъ есъ тогда солгати,
Вичностъ себи зготовати — на небеси со святими.

Голубице, пустино любима,
Іоане, деннице свѣтлая,
Освити насъ во тми сущихъ,
И во грѣсехъ лежащихъ — Іоане.

Іоане вереи ся касаетъ,
Ісусъ Христосъ главу приклоняетъ,
Отецъ Духа посилаетъ 
И на сѣнѣ почиваетъ — Духъ святый.

Освѣти нас во тмѣ спящихъ,
И во грѣсѳх мешкающих — Іоане предтече.

Христосъ тя с пустынѣ взывает,
На Іордань тебе призывает,
Крещеніе изполнити,
Адама з ада уволити — Іоане предтече.

Исходитъ со небесъ от отца,
Духъ ест на Іордан па сина,
Чести тройцу научаетъ,
Всѣх вѣрных созывает — хвалити.

Іоан Христу ся касает,
Ісус Христос главу поклапяет;
Отецъ Духа посилает,
И на синѣ почивает — все ест Духъ.

Сотецѣм ся вси роды чловекы,
На рѣку ко источнику,
Оглядати Іоана,
бму бо ест власт дана — крещенія.
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Сей мой сиііъ любими 
Бо божестви всегда есть слава,
Вы того всегда послухайте,
Поклонъ ему отдавайте — яко Богу.

Ирето днесъ красно заспиваймо,
Крестителя у всимъ вихваляймо,
Би насъ рачилъ на семъ свѣтѣ 
Животъ вични упросити — на вики.

Паралелі: Р. III. Ч. 14. -  Записки, т. XV, ст. 18 —19.

2 0 6 .  Р X. Ч. 73.

Человѣкъ небесный, земный ангелъ стаетъ,
Чистую главу Иродъ усѣкаетъ.
Радуй ся, радуй ся, всесвятая главо,
И ангеломъ славо I).

Онѣру скверный, аигеломъ жалосни,
Засмути.т ся Иродъ, же дѣвиди клял ся.

Глава святая, о иреблаженая,
Ради плясавпцн усѣкаемая.

И глаголетъ Иродъ без’божнои славы,
Котрый дерзнул ся всесвятои главы.

Нещасливый есъ, Ироде, во трудѣ,
Святую главу отдаетъ на блюдѣ.

Лучше бы ти было, Ироде, солгати,
Якъ плясавици всю вѣру сказати.

Лучше бы солгавшу царство получити,
Нежъли плясавици волю исполните

Хтѣлъ есъ на пиру показати славу,
Пророческую усѣкнулъ есъ главу.

Гды Богъ предвичпи на свѣтъ народилъ ся,
Во Іорданѣ от Іоана крести ся.

Сохрани насъ, Боже, от пира сквернаго 
И от блуда Иродияного.

f)  Остатні дві стрічки повторяють ся до кождій строфі.
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2 0 7 .* ) Р. X. Ч. 79.

Гори сладость искапайте,
Вси людіє возиграйте,
Іереарховъ Христовъ, Николае,
Ми до тебе вси прибигаемъ 
И па помощь тебе иризиваемъ,
Іереархо Христовъ, Николае у).

И яви ся во снѣ Косгангипу, царю благочестивому, 
А во мири царю христианскому.

Евлавіи1) во снѣ показалъ ся,
Тремъ отрокомъ предстатель сталъ ся.

Архаигели, ереарси2),
Хвалятъ тя вси патриарси.

44 ти, дѣво, поспитай ся,
На рождество Христово готуй ся.

Николае, во бранѳхъ поборниче,
А на пущи всѣмъ застушшче8).

Пастирю нашъ предобрийши,
Святителю найсвятѣйши.

Кто прибигаетъ ко храму твоему,
Той одержитъ въ неби коруну.

И ми будемъ к тебѣ прибигати,
А на помощь тебе призивати.

Христе Боже, змилуй ся натъ нами,
Молимо тя вси со слезами.

Паралелі’: Р. VIII. Ч. 40. — Записки, т. XV, ст. 39.

О всѳсвятѳ НїколаєЦ).

*) Р. VIII. Ч. 40: 1) Евлавию; 2) и ерарси: 3) дальших стро- 
фок нема.

**) Р. VIII. Ч. 41.
f )  Сї чотири стрічки повторяють ся по кождій строфі, 
f f )  Ся стрічка повторяеть ся по кождій строфі.

2 0 8 .* * ) Р. X Ч. 80.

Нїколає святителю,
Мирликійскій учителю,
Ми во храмъ твой вси прибигаемъ, 
На помощь тя призиваемъ,

Просимо тя со слезами,
Ты нашъ пастиръ, стань за нами; 
Змилуй же ся, Школае,
Нехай лютъ твой не вмирає.
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Боронишъ насъ всего злого 
И повитря морового,
Заховай насъ гнѣва, войни,
Дай намъ людемъ часъ спокойни.

С плачемъ до тебе волаемъ, 
Слези серцемъ вилнваемъ,
Не забуть насъ людей твоихъ, 
Християновъ синовъ своихъ.

Преосвященая главо,
Патриярхомъ єси славо, 
Хрістияномъ учителю, 
Мирликійскій святителю.

Боронишъ насъ от напасти 
А не дай намъ въ грѣхи впасти, 
Твоему имену святому,
Что воздаме храму твоему.

Н'іколае, святый отче,
Сиротъ и вдовицъ дозорче, 
Плавающимъ во мори,
Ратункомъ станешь во скори.

Море с тобовъ* 1) освяти ся 
И градъ барскій прослави ся, 
Тобою вси Киевяне,
Хвалятъ ся Мирликияне.

Школае и ерархо2),
Мирликійскій патриархо3) !
Ти злихъ духовъ отгоняешь, 
Слѣпихъ, хромихъ исциляешъ.

Кійми же тя винци вѣнчаемъ, 
Кійми писми вихваляемъ?
Во храмъ твой идемъ на офиру, 
ІІрійми, отче, нашу виру.

Кое принесемъ хваленіе,
Кое благодареніе1),
Во кимвалѣхъ доброгласнихъ 
И во пѣснехъ днесъ прекраснихъ

Буть прославленъ от насъ нпнѣ 
Во твоемъ храмѣ сей годѣиѣ, 
Моли о насъ Бога отца,
Тебе просимъ чудотворца.

Святителемъ пречистою 
Маріею нресвятою,
На колѣна упадаемъ, 
Матеръ божію воспиваемъ.

Паралелі: Р. VIII. Ч. 41.

2 0 9 .  Р. X. Ч. 63.

Гойне выхваляйте, вѣрный воспойте,
Георгія славна пѣспмп величайте.
Георгие, мучениче славный,
Воине избранный, f )

Ты есъ былъ ревнитель по Господѣ Бозѣ,
Воевалъ за Христа во подвизи мнози.

Обличилъ есъ царя, зѣло безбожнаго,
Диоклитияна, мучителя злаго.

1) тобомъ; 2) ерѳаровъ; 3) патриаровъ; 4) благодатне.
І )  Сї дві стрічки повтаряють ся по кождій строфцї.
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Рѣдѣръ ты былъ еси даря небеснаго,
Кровъ свою нещадно пролиялъ за него.

Глаголалъ еси дарю Диоклитияну:
Вовержу(тъ) твои боги во геєну адну.

Источникъ ярости, даръ безъ всей милости,
Казалъ тебе стяти, муками стязати.

Изведенъ на муки, преданъ катомъ въ руки:
Христа отврѳщи ся, нужденъ ты на вѣки.

Богъ есть на небеси, тому кланяю ся!
Глаголати дарю, тебѣ не бояв ся.

Онъ мучитель срогій, казалъ твои ноги 
В распалены огнемъ обути сапоги.

Раны и колеса, ни инныи муки,
Не разлучили тя от Христа на вѣки.

Рвѣщами жегоми, по ребрахъ струженый,
И по многихъ мукахъ во главу усиченыи.

У вышнемъ сіонѣ ликуешъ ты нинѣ,
Проси намъ у Христа, миръ дати вселѳнѣ.

Гдп ирійде кончина, рачъ намъ зготовати,
Одесную Христа съ тобомъ свѣтло стати.

2 1 0 . Р. X. Ч. 82.

Излияй ся благодать во устнахъ твоихъ, отче,
И былъ еси пастиръ добри, Василие святче;
У чай словесныя овды,
Вѣровати Бога отда — въ Тройду єдину.

Когда демонъ за жену Евлавия записалъ,
Тогда святый Василій пречъ демони отгналъ;
Плачетъ, болитъ Кесария,
Велми молитъ Васілия — абы бѣсы отгналъ.

Святителю Василіе, отче щедротливи,
Молю ти ся, пастирю добри, будь ми милостивп!
Записалъ ся мой мужъ врагу,
Лудиперу пекелному — своею кровию.
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Глаголетъ Василій: О человѣче муже, 
бвлавиє! бой ся Бога, согрѣшилъ есъ дуже;
Бога отца опустилъ есъ,
Духа свята похулилъ есъ — спаса божія.

Замкнулъ святый Василій бвлавия во дому,
А самъ пошолъ молити ся ко самому Богу:
Помилуй мя, Боже отче,
Всего свѣта ты мой творче — пощади мене.

Демонъ рече: Василію! не чини намъ пакости,
Бо онъ намъ ся записалъ за свѣтови сладости,
А тѳрасъ намъ отбираетъ,
В руки наши не даваешъ — мужа нашего.

Бой ся грѣховъ, человѣче, покути держи ся,
Створителеви своему завше помоли ся,
Бы тя враги не вловили,
Во адъ, въ сѣрку не вкінули — где будетъ горити.

Гды славословѣе спивали, пречъ демони утѣкали,
А записи повертали, окна въ церкви кидали,
Велми барзо нарикали,
Звлавия проклинали — слугу своего.

Нехай будетъ честъ и хвала якъ творцу моему,
Же мя рачилъ охранити,
Врагомъ душу не спустити — на вѣчну муку.

I тебѣ теж, отче святый, зѣло на мнѣ любими,
Же мя рачилъ охранити страшной той геєни !
Hex ти будетъ честъ и хвала.
От християнъ вѣчна слава — на вѣки амѣнь.

Паралелі: Р. VIII. 4L 45. — Пор. теж повисше ч. 56.

211. Р. X Ч. 29.

Помышляю окаяный азъ,
Падаючи во грѣхи кожди ч асъ :
Охъ, якъ предъстану, судіи и Богу,
Маючи в себи грѣховъ премного.

Ко кому прибѣгну азъ окаяный,
Когда я буду от врахъ попраный,
Во адъ страшный, пекелну долину?
Охъ мпѣ на вѣки, тамо загину,
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За мою безъчесностъ и сваволю,
Утратити мушу сщасливую долю,
Небесное царствие, со ангелами пѣніе,
За роскошное во свѣтѣ житие.

Чомъ южъ, человѣче, на смертъ не помпиши, 
Але безъ уваги за свѣтомъ гоні'шъ? 
Спамнятай, человѣче, остатніе дары,
Когда тя возмутъ от всѣхъ на мары.

Тѣмже прежде конца, душе, нокай ся,
А от грѣховъ смертелнихъ всегда удаляй ся, 
Бо врахъ хощетъ того поглотити,
Кто радъ роскошне на свѣтѣ жыти.

Бодрствуй, человѣче, и трезви ся,
А предъ творцемъ своимъ прослези ся,
Да милостъ обращеши своего владики,
Абысъ могъ жыти в неби на вѣки.

И со архангели и святыхъ лики,
Абысъ былъ участнікъ оной музыки.
Святъ, святъ, святъ Господь владика ;
Нинѣ и присно и во вѣкъ вѣка.

Где патриарси и всѣ святый 
Будутъ ликовати в радости вѣчной. 
Благословеный, на мой бракъ званый,
И в шатахъ солнечнихъ преукрашеный.

Дивное веселя духа святаго,
Уготованое презъ агнца божаго,
Которое отецъ небесный украсилъ,
Гды насъ заблудшихъ прияти хотѣлъ.

Въ дѣвичой утробѣ хлѣпъ испече ся,
На древѣ крестнѣмъ принесе ся.
Євхаристія намъ преподаетъ 
И еремиями ся осв[я]щаетъ.

Нрійдите вѣрный и приступите,
Христа глаголющаго гласъ услишите;
Ядый мою плоть и пияй мою кровъ,
Имать животъ вични и твердую любовъ.

Записки Наук. Топ. ім. Ш евченка т. X IІ.X. 33
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Пріидите вѣрный во спасеніе,
И душъ нашихъ очищеніе.
Христосъ Господь рече своимъ ученикомъ:
Сія дадите всимъ человѣкомъ.

О, Христе, всихъ парю, рачъ намъ то дати,
Абызме могли гласъ твой услишати.
Внійдите во радостъ Господа своего,
Спасителя миру, Бога нашего.

212.*) Р. X. Ч. 30. а.

Часъ ужъ человѣче от грѣховъ престати,
Помоли ся Богу и почни плакати:
О Боже ласкави, жалую за тое,
Жемъ согрѣшилъ на свѣтѣ барзо много злое. * У

*) Р. Ш. Ч. 33:

Час бы, чловече, от грѣховъ престати, 
Богу молити ся и щіре плакати.
О, Боже ласкавый, жалую за тое,
Штом в свѣтѣ грѣшил барзо много злого.

Пріказ твой, Боже, я грѣшный ламал ем,
В недѣлю и свято службу опущал емъ.
Ото за тое у пеклѣ горѣти, >
Бога во тройци нигды не видѣти.

О горе, горе, пекелной муки, 
бгда ймут грѣшника демоны в руки.
Не ест пожалована ани теж милости, 
Терпѣти мушу за всѣ мои злости.

Я грѣшний лютый, на то нич не дбал емъ, 
Гды мя научали, не послушал емъ.
О волѣлъ ем ся и не народити,
Як тебе, Боже мой, грѣхом образити.

У пекло на вѣки пойдеш за тое,
А ще ламлеш приказана божіе.
Грѣшник лукавый на то нич не дбает,
Все еднако грѣшит, Христа распинает.

Памятай, чловече, на Христовы мукы,
Же за тя ся дал Жідом поганом на рукы. 
Про тебе дал Христос кровъ випустити, 
Рукы и ногы на крестѣ прибити.
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Нрикасъ твой, Боже, я грѣшни поламалъ,
В недѣлю и свято хвалу божію опущамъ,
За тоє злое у пекли торити,
Бога во Тройци иигди не вѣдѣти.

О горе, горе, пекелніи муки,
Во огень, сѣрку, вержутъ грѣшную душу на муки; 
Нѣстъ пожалованя, ани тежъ милости,
Терпити мушу за вси мои злости.

Кто тебѣ виненъ, земни человѣчѳ,
Царство есъ утратилъ, пекло тя попече;
Служилъ есъ свиту, тѣлу и дияволу,
За то есъ досталъ пекѳлную долу1).

Слухати было въ церкви приказана,
И всихъ святихъ артикули знаня;
Тройцу святую соединяти 
И чистимъ серцемъ слатко вихваляти.

Я гришни люти того не слухалъ емъ,
Гди мя научали въ серце не приялъ емъ; 
Прокляти на вѣки, а то все за тое,
Же емъ поламалъ приказаня твое.

О волилъ би емъ ся на свѣтъ не родити,
Якъ тебе Бога моего грѣхами образити;
Образилъ емъ и прогнѣвалъ емъ,
От божей ласки на вѣки отпалъ емъ.

Я за тебе мою кровъ розлялъ емъ,
Руци и нози на крестѣ распялъ емъ;
Тернови винецъ Жиди положили 
И главу мою до мозґу пробили.

Терновый вѣнецъ Жиды положили,
А главу святую до моску пробили.
За грѣшных людій Христос то снравуетъ, 
бще за вес міръ сам ся офѣруетъ.

Христе ласкавый, терпѣлъ єс за нас рани, 
Уволил ес насъ з пелвои ямы.
Просим тя, Боже, нинѣ со слезами,
Буди вседа милостив над нами.

Р. XII. Ч. 59 : 1) долю.
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0 покай ся, зѳмни человѣче,
Грѣховъ смертелнихъ, бо тя смерть ПОСИЧЄ 5 
Престань грѣшити и Бога гнѣвати,
И матеръ Христову въ животѣ своемъ всегда вихваляти.

Паралелі': Р. Ш. Ч. 33. — Р. XII. Ч. 59.

213.*) Р. X. Ч. 31.

Чуйте, людіе, трубу господню,
Востантѳ равно ко покаянію;
Идутъ лѣта юности,
Приближит ся ко старости 
Неравно вси, неравно вси.

Уже приходитъ житію кончина,
Ведълюдъ1) Августина лютая година.
Шестъ на десятъ и двасто,
Пройдутъ лѣта прекрасно,
Преставимъ ся вси, преставимъ ся вси.

Рѣка огниста от Зедеома потече,
Скуситъ огень вшитокъ свѣтъ,
Петръ апостолъ такъ свѣчитъ,
Всимъ равно, всимъ равно, всимъ.

ІІозрій2), чловече, на твои лѣта,
Жесъ не по правди уживалъ свѣта;
Покай ся ужъ, чловече,
Во смерть на тя притече 
С косою, с косою.

бзекіилъ пророкъ тое предкладаетъ,
О конецъ живота всихъ наноминаетъ;
Во глави седмой говоритъ,
Житию конецъ, такъ мовитъ,
Всимъ равно, всимъ равно.

Августинъ святый то намъ говоритъ:
Такъ творъ за живота, то намъ всимъ мовитъ,
Якъ бисъ творилъ при смерти,

*) Р. XII. Ч. 60: 1) дедълютъ (ведлуї); 2) нозри.
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Кедъ ужъ маешъ умерти,
Тогда не маешъ часъ творити.

Ко Маріи дѣви, скорой засгушшци,
Вси прибигаемъ к великой патронди.
Со святыми моли ся,
Со Давидомъ змилуй ся 
Надъ нами, надъ нами.

И мы тешъ к теби прибигаемъ,
Ратуй насъ, матко, до тебе волаемъ;
Ранъ намъ быти патрона,
Матко наша премила,
Всимъ равно, всимъ тебе молящимъ.

И рачъ умолити за насъ сина своего,
Бы насъ рачилъ прияти до царства своего; 
Абы намъ булъ милостивъ 
И грѣхи намъ опростилъ 
Всимъ грѣшнимъ, всим грѣшпимъ, всимъ.

Паралелі’: Р. XII. Ч . 60.

214. Р. X. 4. 83.

Два расъ ослѣпъ, кто па смерть не иамнятаетъ,
Два расъ ослѣпъ, кто по смерти устати не чаетъ;
Посмотри мой другъ,
На солнечни крухъ,
Вечеру сущу заходитъ,
Но утру восходитъ
Такожде и ти пойдеши во тойжѳ слѣдъ.

Иди па поля, посмотри стеблъ и нѣви 
И што дѣлаютъ изъ твоими засиви;
Гпиютъ зимою,
Растутъ весною,
Такожде и ти истлиешъ,
Послѣ же оживетъ 
По вредному цѣли.

Воставъ иногда четверодневпи Лазаръ от гроба емердящи, 
Скоро услиша гласъ Христа своего животворящи ;
Той же самъ и тонъ
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Изидите вонъ,
Воструби трубою
Архангелъ грозною
Всихъ насъ возивающихъ на сутъ.

И што било би, аще би грѣшни на сутъ не встали би, 
Оставили би ся благи безъ мзди,
Грѣшнии безъ кари оставили би ся би;
Будетъ убо часъ,
Тогда кажди з насъ,
Возприметъ мзду, муку,
Цѣли отраду, кажди по своему,
Но своему дѣлу.

215. Р. ѴШ. Ч. 36.

Пович те ми, соловие, правду,
Где я своего Спасителя найду ?
Ой цили на гори, цили на долинѣ,
На крижови виситъ древленѣ.

О идоли, треба васъ миняти,
А на горахъ треба умирати.
С горе небесныхъ на земную трону,
Ступаетъ Христосъ на нашу подъпору.

На полудне слонцѳ наступаетъ,
На праци Христосъ опочиваетъ.
О голубе, не дармо гуркаешъ,
Лубо пананцку смертъ оповида[еш]ъ.

Иташкове жалосне спиваютъ 
Божие, матко, о жалосне умливаютъ.

Апостоли от Христа отбигли,
Ди Христовъ муки увидили.
Петръ приходитъ, слеза прившли,
Дворъ Каяфовъ скоро омивши.

Повимъ: не вимъ сего человика,
Не дамъ о нѣмъ жадного отвита.
Христосъ своимъ ученикомъ рече:
Нехай ко мнѣ Петръ скоро притече.
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Гди алехъторъ скоро возгласивше,
Петръ и Яковъ слезами умивши,
Мовитъ Христосъ, визвалъ оцовъ муки.
А тое мисде даютъ Жидомъ в руки.

Богу погрибъ голоситъ дилую нощъ,
Соловие спиваютъ на крестъ.
Христосъ на крестѣ умираетъ.
С креста зняли, во гробъ положили,
Камениемъ запечетовали.

216. Р. X. Ч. SŁ

Плачу ся и ужасаю ся, 
бгда онъ часъ помишляю.
Тди придетъ судія правдиви,
Во Божестви своей слави,
Суіъ справедливый судити 
И страшни декретъ творити.

Тогда земля потрясе ся,
Каменіє распаде ся,
Такъ тешъ небеса погибнутъ,
А звизди на землю спадутъ,
Рѣка огпеная потечетъ 
И всю тваръ до себе пожретъ.

Ангели въ труби затрубятъ,
Мертвия от гробовъ во[з]будятъ;
Охъ якъ велики страхъ будетъ,
Гди самъ Богъ на сутъ сядетъ,
Книги будутъ отворени,
Справи наши предречени.

Охъ якъ возримъ на судію,
Яки отвитъ дадемъ ему,
Когда страшній гласъ услишимъ,
Послѣдни декретъ дастъ грѣшнимъ: 
їїдите тамъ проклятии,
До тми и муки вичнои.

Тамъ вамъ плачъ и скрежетъ зубый,
Червъ люта и огнь не^гасими:
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Тамъ вамъ пропастъ и мука вѣчна.
Того насъ рачъ заховати,
До тихъ мукъ не отсилати,

Боже, от Дѣви рождени,
И ко кресту пригвождени.

И вамъ вшиткимъ за вислугу,
Котрій сте ся туй зишли, тѣло мое землею покрити, 
До страшнаго суди ту мнѣ треба бити.
За погребеніе, Боже, вамъ дай всимъ доброе здравіе, 
А по смерти царство небесное.
Алилуя, алилуя, алилуя, слава теби, Боже.

217. Р.

Южъ иду скапливе,
Дай же, Боже, щасливе,
З дочасного свѣта 
Нескончани лѣта — южъ иду.

Запригамъ дочаснихъ,
Пять смисловъ тѣлеспихъ,
Котри мя до злаго
Ведутъ жиющаго — запригамъ.

Напередъ очи перхливи 
И уха слихливи,
Бо злого слухали и злого смотрили, 
Аби ся справили — предъ Богомъ.

Йдутъ изъ руками,
Йдутъ изъ ногами,
Бо тыи сгрѣшили,
Абы ся справили — предъ Богомъ.

Збойници на мя застоятъ,
На злобу мя гонятъ,
Свѣтъ, пекло и тѣло 
И грѣховъ не мало — заходитъ.

Страхъ мя подражнаго,
Здѣетъ грѣшнаго,
Же я предъ судію 
Такъ справедливаго — южъ ста

дамъ.

X. Ч. 32.

Лежъ вични обороня,
Всего свѣта творца,
Храни мя от злаго,
Южъ я предвичнаго — южъ ста

дамъ.

Шатанъ зазросливи,
На то барзо хитливи 
И пропану етъ 
И оштиі?уетъ.

Сваволу у молодости 
И упочливости,
Не престаетъ злого 
Ст[в]ориня онего — величаетъ.

Наймиленши Боже,
Твоего приказаня,
Ласкавъ твоихъ невдячнихъ 
Сваволи безълични преступилъ.

Творче мой предвични,
Я чловекъ всетечни;
Прошу отпустъ вини 
Не прегину руни — грѣшнаго.

Боже, для моего 
Кровъ с тѣла твоего 
Вилялъ есъ для люди,
Лечъ діяволъ люти — обвинулъ
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Лечъ кролевпа неба,
Твоя тешъ потреба,
Поважной причини, [грѣшни. 
Былъ не моголъ мукъ вины — я

До сина своего,
Бога предвичнаго,
Абы мя грѣшнаго 
Милосердямъ его — покривала.

Пехъ ся непраца 
Нивочь его праца,
Причинъ ся, Маріє,
Нехай пекло мине — человѣка.

Юшъ зла шентенція,
Иде крестъ межіГнами,
Такъ въстанулъ бы в неби, 
Хвалилъ бы тебѣ — на вики.

А діяволъ рачачѣ 
И проклинаючи,
Отступилъ насъ трану,
Я узалъ коруну — вичностп.

Сшивамъ Богу моему,
Створителю своему:
Святы, святы, святы,
Нигда не пояти — Богъ вични.

Тому честъ и слава,
Же емъ ся достала 
До неба вишняго,
Милосердямъ его — угодна.

Правимъ было страху,
Колимъ заробила 
На пекло горуце,
Бо тѣло жикще — грѣшило.

Лечъ, милостивы Боже,
Я створена боское,
Отпусти ми грѣхи,
Дай зажити потѣхи — на вѣки.

Дайже, Боже, каждому,
Свѣтѣ жиющему,
Звитяжити шатана,
Бога мати за пана — на вики.

218. Р. X. Ч. 85.

Южъ ми пришолъ часъ до гробу ступити,
Терасъ я ся мушимъ з вами разлучиги.
3 вами разлучити,
Во землю ступити,
От ней сомъ создани 
И до ней позвани.
ІНто емъ ту согрѣшилъ на семъ марномъ свѣтѣ,
То я терасъ мусимъ судыи отвѣтъ дати.
Боже добротлѣви,
Будъ ми милостивѣ,
Прости ми вся грѣхи,
А и мои вѣнѣ.

А вѣ, приятели, добри памнятайте,
Во вѣ терасъ зо мя добри прикладъ мате;

34Записки Наук. Тов. ім. Шевченка т. XLIX.
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Охъ южъ мп вѣбила остатня година,
Южъ ми не иомага ни жадна родина.
Оставайте здрави в сѣту живущыи,
В сѣту живущыи а и ближни с ними.
От Бога благодать на васъ оставляю,
Ту дочасномъ вѣку, да здрави будете,
Котори во остатной годинѣ за мномъ ся трудите.

219. Р. X. Ч. 86.

Юшъ преселим ся от васъ зо свѣта марного,
Терасъ прихождаю до живота виннаго.
Охъ позрѣ, о человѣче, на вся послѣдняя, по заслуги твоей, 
Яка будетъ заплата твоя.
За добрая дѣла примеши благая,
Котри ти предложатъ животу конечная.
А за злая дѣла достанеши нещаслѣвая,
Когда найдетъ смертъ на тя немилосердная.
Берте соби прикладъ всѣ ту, приятели,
Такъже послѣднему часу всѣ служителів.
Зохабте лукавство а и фалечности,
Бпжпте ко правдѣ такъ и лгобостѣ.
Зо землѣ азъ естемъ и во землю ся возвращаю,
В сѣту живущѣи Богу васъ поручаю.
Тый, Господи спасителю, откуиѣлъ есѣ душу мою,
Прими ю ко себѣ до вичнаго раю.

2 2 0 .  Р. X. Ч. 87.

Заплатилъ я емъ южъ дилому животу,
Терасъ я положилъ тѣлесну тяготу,
От калъ емъ створени лежу у тимъ праху,
Вѣжду чармну землю.
На тимъ марнимъ свѣтѣ, котри зоставате,
Сей конецъ и вамъ будетъ, што на мнѣ видѣте.
Ту царямъ и краломъ коруни спадаютъ,
До землѣ складаютъ всѣ ту мои сѣлѣ,
Будутъ въ земнѣхъ мрежахъ, покля сей свѣтъ стоитъ,
У терашнихъ часохъ чекати ту буду,
Судію страшнаго, спасителя своего*
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Охъ, lcyce, не позирай на животъ крехкости, 
Але ти позирай на распятя сятостп;
Воскреси мя па радость с тѣломъ моимъ кости, 
До вѣяной радости, амѣнь.

221.
О немилостивая смерте,
Што емъ ти превинилъ,
Же з’ причини стрили на мене 
Спустила есъ — руци свои

Млади мои лѣта, 
бсъ ми завѣдѣла 
И иемилостнви стрили на мя,
Чемъ ужъ испустила?

Прочтосъ не чекала,
Болшей моей верстви,
А нѣнѣ разлучаешь мя 
От братовъ и сестри.

Нынѣ емъ починалъ,
В любви з ними жити,
А тишъ з ненависти 
Отдаешь мя в земли.

Ви невиностъ мою 
Вси добро знаете,
Же иду безъ грѣха в небо 
Всимъ есть послушайте.

Я васъ, отецъ мой и ви мати моя,
Мушу оставити,
В молодихъ моихъ, в лѣтахъ!
Отъ, мусимъ я в темпомъ гроби

[жити.

Р. X. Ч. 89.

Я васъ, отець мой и ви мати моя, 
Васъ препрошаю,
У чимъ емъ вамъ превинилъ,
А опростите ми, молю.

И за вашу ласку,
Котру есте ко мнѣ мали,
Смирено я вамъ дякую 
И во гробъ ся вселяю.

Не позналъ емъ дикости,
НЇ свицкой марности,
6 ще ушъ от нынѣ 
Погніютъ мои кости.

Проштосъ пе чекала,
Болшей моей верстви,
А минѣ разлучашъ 
От братовъ и сестри.
О немилосердна смерте,
Отдаешь мя в земли.

Дай вамъ, Боже,
Всимъ доброе здравіе,
Щасливое житие 
И смерть щасливу,
И в царствіи небеспимъ 
Коруну вѣчную.
Алилуя, алилуя, алилуя,
Слава тебѣ, Боже.

2 2 2 .  Р. X. Ч. 90.
Прелесть дияволска Адама прелстила,
Щасливостъ отняла, пустаго лишила.

Такъ мене изила смерть немилосердная,
У молодомъ вѣку до гробу зложила.
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Любиме родиче, ко вамъ я волаю,
Ту дочаснимъ вѣку, здравля вамъ винчую.

Такъже креснимъ отцемъ сіє то желаю,
А с тамтѳй страни гроба, да будете у небесномъ раю.

Любима родино, всѣхъ васъ напоминаю,
Братя и сестри мои, сие вамъ желаю :

Ту здрави здравствуйте, другъ друга любуйте,
На смертъ памнятайте, а не согрѣшайте.

А вамъ вшиткимъ за вислугу, котри ми чините,
Во остатной годѣнѣ за мномъ ся трудите.

Ту дочаснѣмъ вѣку, да здрави будете,
А по смерти в неби радостъ обтягнете.

2 2 3 .  Р. X. Ч. 3.

Фалшивая юностъ, зрадлива фортуна,
Служитъ человѣку во молодомъ вѣку.

Теперъ оставила, бо сила нохибила,
Старостъ человѣка к земли прихилѣла.

О витри бзрнии! бистро подувайте,
Серде фрасовливе во мнѣ охладяйтѳ.

Дай ми твою милостъ, Боже справодливи,
Бым завше хвалилъ за ся фрасовливи.

О роскоши мои! десте ся подѣли ?
Озда у Дунаю велкомъ потопили?

Теперъ о старай ся, кажди человѣче,
Же тя смерть страшная — не знашъ где — носяче.

Где ужъ оберпу ся, слези виливати 
И за грѣхи мои горѳяко плакати.

Чомъ ся не возплачешъ, грѣшни человѣче,
Ужъ приходитъ конецъ, не моіііъ жити далши.

И плачъ не поможетъ, где смеріъ на тя придетъ,
Жалъ велики въ серцу в той часъ ся з нѣмъ зцайдетъ.
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Смутна душе моя, чомъ ся не возплачешъ,
Ужъ житию конецъ, де ся ти повернетъ?

Ужъ приходитъ время до гробу ити,
Ужъ не буду в свѣтѣ якъ орелъ лѣтати.

Гойностъ не поможетъ и велке богаство,
Лемъ штомъ добро творилъ, вкажетъ ся ми вшитко.

Лѣпшѳ би ся було на свѣтъ не родити,
Якъ ту на семъ свѣтѣ не побожно жити.

И такъ лѣпше було на свѣтъ не родити,
Якъ не готовому на други свѣтъ ити.

Албо вродивши ся, дорасъ в землю ити,
Аби па семъ свитѣ грѣхи не поляити.

Страшно-ми тамъ буде предъ судию стати,
I на лице его святе позирати.

Тамъ ся ми покажетъ вси учинки мои,
Злии и добрій, вси предъ очи мои.

Тамъ ся ми покажетъ дочасне житие,
Якъ емъ ту провадилъ, — вкажетъ писание.

Не поможетъ ми тамъ ни отецъ, ни мати,
Лемъ што добро творилъ, будетъ ратовати.

Господи Боже мой, буд ми добротливи,
Прости ми вси грѣхи, будъ ми милостиви.

Паралелі: Пор. Ч. 74.

2 2 4 .  р. X. ч. 91.

Прекрасна есъ яръ, каждій стваромъ ся розвпваетъ,
Жалобу звѳрзуетъ, в радостъ ся облечетъ;
И с теи то надѣи, же овоцъ донесетъ,
Изъявѣномъ своимъ радостъ всѣмъ донесетъ.
А затимъ от грозной хвилѣ виторъ на него задуетъ, 
Оставитъ го квитокъ и радостъ весела...
Такъ мене избила смертъ немилосердна,
У молодомъ вѣку до гробу зложила.
От Бога благодать на васъ оставляю,
Любими родиче мои, Богу васъ поручаю.
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Ту дочаснимъ вѣку здрава вамъ вѣнчую, 
її по смерти в иеби вамъ царство желаю.
А вамъ вшиткимъ за вислугу, котру мнѣ чините 
Во остатной годѣнѣ за мноыъ ся трудите.

2 2 5 .

Здравствуйте вси,
На многая лѣта,
Лѣта, лѣта, лѣта,
Безъ злаго павита.
Да изволитъ дѣва,
Пречистая мати,
Вамъ здравстовати, 
її многъ животъ дати.

Р. VIII. ч. 29.

За здравие того,
Кой любитъ кого,
На погибелъ тому,
Кто завидитъ кому.
Віватъ, віватъ, віваіъ,
На многая лѣта,
Лѣта, лѣта, лѣта,
Безъ злаго навѣта.

У В А Г А . При порівпувапю текстів належить іідѳ узгляднити отсї 
паралелі віршів з Почаївського Богогласнпка, пропущені на своїм місци:

Угроруські 
дух. вірші. 

Число:
9

Почаївський Бого- 
гласник, 1790. 

Число:
28

12 = 34
13 = 218
29 = 61
30 = 70
33 = 77
41 = 21С
48 = 201
50 = 206
61 = 37
72 = 239

Угроруські 
дух. вірші. 

Число: 
101

Почаївський Бого- 
гласник, 1790. 

Число:
100

121 = 32
128 = 39
129 = 40

131 = . 41

153 == 82

163 = 106
184 = 111

205 = 205
210 = 181

214 = 238

Крім того подаю тут повні назви тих книжок, яких уживав я при
порівпуваию текстів тільки в скороченю: 1) Citliara Sanctorum. Pjsne 
duchownj, stare у nowe, klerychź cyrkew kfest’anskä pri wyrocnjch 
slawnostech a pamatkach, gakoź у we wsselikych potrebacli swych, 
obecnich у obzwlässtnjch, s mnohym prospechem v2iwa; k obecnemu 
cyrkwe ЬоЙ wzdeläni, nekdy shromaźdene a wydane od kneze Girjka 
Tranowskeho, sluźebnjka Pane pri cyrkwi swato-mikulaśske w Liptowe. 
W  Presspurku, 1790. 2) Богогласникъ содержащій пѣсни благоговѣйныя 
і т. д. Второе исправленное изданіе. Львовъ, 1886. Типомъ и иждиве
ніемъ Института Ставропигійского. 3) Богогласникъ... і т. д. Въ святѣй 
чудотворнѣй Лаврѣ ІІочаевскѣй. Лѣта от Рождества Христова 1790.
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4) Карпато*руське письменство XVII—XVIII вв. Написав др. Ів. Франко. 
У Львові, 1900. (Відб. з „Записок“ т. 37—38). 5) „Записки“ т. XV
і XVII. Пор. статю: Сьпіванппк з початку XVIII в., приладив до друку 
М. Грушевський. 6) Коляды пли пѣсни на Рождество Христово і т. д. 
Львовъ. Типомъ и накладомъ Ставроп. Института. Управитель типографіи 
О. Дапилюкъ. 7) Коляди і щедрівки і т. д. У Львові, 1900. Коштом 
і заходом тов. „ІІросьвіта“. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. 8) 
Малый пѣснословецъ или сборппкъ пѣсней во честь и славу Преч. Д. 
Маріи. Зъ типографіи М. Бѣлоуса въ Коломыи, 1885. 9) Polskie pieśni 
katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI wieku. Zebrał 
Mik. Bobowski. W  Krakowie, 1893. Nakładem Akademii Umiejętności.

Поца>цчиц пісень,
р о з л о ж е н и х  н а  н а с , в  я к ім  с п ів а ю т ь  с я .

Різдво: Ч. 1—7; 99 — 117. 
Богоявленє : Ч. 8 —10; 118— 119. 
Стрітене: Ч. 11; 120—121. 
Неділя блудного сина: Ч. 12. 
Великопістні: Ч. 13 — 15; 122 — 

123; 128.
Шуткова неділя: 1 6 -1 7 ;  127. 
Страстні: Ч. 1 8 —25; 124— 126; 

129—137.
Великдень: Ч. 139 — 144.
Томипа неділя: Ч. 26; 138. 
Вознесене: Ч. 27—28; 145. 
Тройцип день: Ч. 29; 146. 
Преображене: Ч. ЗО; 147. 
Воздвиженє Ч. X .: Ч. 31; M e

n g .
Зарваницький Ісус : Ч. 32. 
Псальми Ісусовп: Ч. 33; 150 -  

151.
Розмова Христа з Богородицею: 

Ч. 152.

Зачате Богородиці: Ч. 34.
Різдво Богородиці: Ч. 153 -1 5 5 . 
Воведенє : Ч. 35; 156 — 157. 
Благовіщене: Ч. 36; 158 — 159. 
Уснене: Ч. 37; 160 -  164.

Покров: Ч. 38 — 39.
Пісні співані підчас подорожі на 

відпуст: Ч. 198—202. 
Загальні пісні богородичні :Ч. 40 — 

42; 1 7 0 -1 9 7 .
Керестурська Богородиця : Ч. 165. 
Повчанська Богородиця : Ч. 166 — 

169.

Сиропусна неділя (Адам і Е ва): 
Ч. 4 3 - 4 6 ;  203.

Сьв. Михайло : Ч. 47 ; 204.
Сьв. Ілля : Ч. 48.
Сьв. Івап: Ч. 49 — 50; 205 — 206. 
Сьв. Петро і Павло : Ч. 51—52. 
Сьв. Николай: Ч. 53; 2 07—208. 
Сьв. Юрий: Ч. 54; 209.
Три сьвяті: Ч. 55.
Сьв. Василь: Ч. 56; 210.
Лазар і богач: Ч. 57.

Плач на чужині: Ч. 58.
Зазив до духовного: Ч. 59.
Пісня на похороні єпископа: Ч. 60. 
Пісні при мерци: Ч. 61 — 98;

2 1 1 -2 2 4 .
Многолїте : Ч. 225.

х>є<х-



Азбучний покажчик пісень.
--------О---------

Агнице страчена, душе зармучена .
Число.
134

Стор
172

Ангелъ пастыремъ мовилъ . . . . . 5 24
А иеваймо писмици, от Маріє дѣвици 
Архангелъ Гавриилъ принесъ гласъ Маріи

171 212
158 198

Архангели з неба пришли до Богородицы 37 53
Архангели з*неба пришли до Богородици 160 201
Ach jak smutni jest 2ivot cloveka 90 101
Ахъ я матка зармучена, что мамъ учинити 123 157
Ах, пора приходитъ, треба умирати . 72 86
А смерти окрутна, а не милостива 87 98
Ахъ смерте окрутна, а не милостива . 86 98
Ach clovece, na sehe pamjataj 89 100
Бес часу я умыраю, братя моѣ мѣлѣ 71 85
Бетлегемскі пастушкове ту прідьтѳ 1 22
Благовѣстите дпес радост всему міру 39 56
Благодатныя органы, гуслѣ духа святаго 55 69
Богородице дѣво, упованіе христіяномъ . 120 154
Богородице, вѣрнимъ оборона . . . . 180 220
Богъ и Господь всего свита . . . . 114 149
Богъ во Сионѣ чудами сияетъ . . . . 140 188
Болит мя, болит, смерть ся ЗЯВЛЯЄ 96 108
Буди восхвалена от всихъ родовъ земнихъ 179 219
Буди восхвалена, ти мати небесна 197 238
В день божого нарож деня........................... 106 144
Величай, душе моя, пречистую панну . 
Веліимъ гласомъ и ужасомъ днесъ, Давиде,

157 198
возыграи 147 186

Весели нам день днесь насталъ 143 181
Весели ся, красная пустине . . . . 205 246
Веселте ся, радуйте ся вси вѣрніи 139 177
В златоковапную трубу днесь вострубите 31 47
Взыйде Богъ к высокой горѣ . . . . 27 44
Вже прѣшовъ часъ, лишаю васъ . 67 78
Витай дѣтя малое .................................. 103 142
Витай, о дѣво M a p i e ........................... 165 208
Вифлееми тайна ся взявила . . . . 113 149
Высокыи органы, вси вас выхваляем . 52 66
Возърыдайте всѣ и возъплачите . 60 72
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Воскресъ Ісусъ отъ гроба ..................................
Число.

144
Сгор.

182
Восплачите ca и в о зр ы д а й т е ........................... 64 77
Воспойте согласно пѣснь пову прекрасно . 177 217
Вострубите в трубы и псалмогласы . 34 . 51
Во успеніе п р ед стаетъ ........................................ 162 204
Вселеный свѣге, людіє страны • 184 226
Вси языцы восплещите руками . . . . 102 141
Всѣ притомнѣ взирайте и на то памнятайте . 75 90
Всталъ нанъ Христосъ зъ мертвыхъ пинѣ 142 180
Где ся спѣшитъ, Іосифе, барзо сквапливе 109 146
Гдіі Богъ Адама изътворилъ рукома . 46 61
Гдѣ Богъ Адама створилъ рукама 203 244
Гди Христосъ Спасителъ малъ ся народити . • 110 147
Гойне выхваляйте, вѣрный воспойте . 209 250
Голубе, гол) бе, то красно гуркаешъ . 82 95
Голубе, голубе, то -красно гуркалъ ес 83 96
Горе человѣку, тѣлу служащему . . . . 63 76
Горы, холмы, дубравы, лїстіє, цвѣты . 53 67
Гори сладостъ искапайте .................................. 108 146
Гори сладость искапайте, вси людіе возиграйте 207 249
Горѣ, горѣ душе моя, ко творцу своему . 62 73
Да прійдетъ всему миру радост . . . . 36 52
Два расъ ослѣпъ, кто на смерть не памнятаетъ 214 257
Дивпи твоя тайни, чистая, яви ся . . . 186 228
Дѣво, мати преблагая, ти царице пречистая . 183 224
Дѣтятко ся намъ народило ................................. 116 152
Днесь благодать насъ собираетъ . . . . 127 164
Душе моя грішная, востани раненько . 21 38
Душе Христова освяти м е н е ........................... 151 192
Ей паненка, миленего с и п к а ........................... „ 107 145
Жалостъ на крестѣ п а н у е т ъ ........................... 135 173
Заплатилъ я емъ южъ цилому животу 220 262
Здравствуйте вси, на многая лѣта 225 266
3 емъпировъ горныхъ Богъ ся зъявляетъ 148 187
Иже совершивый смотреніе................................. 145 183
Излияй ся благодать от устъ твоихъ, отче . 56 69
Излияй ся благодать во устнахъ твоихъ, отче 210 251
Исполни ся небо и земля чудесъ твоихъ, царице 173 213
Исполни ся небо и земля чудесъ твоихъ, царыце 188 229
Истинная весна, Георгие, наста . . . . 54 68
Источник духовный, радости исполненный 29 46
Источникъ слезы разливайте ся 73 87
Ідутъ лѣта з сего свѣта . . . . 65 77
Іерусалимъ градъ святый Сіонъ . . . . 28 45
Ізліи на мя, Боже, со небесе росу 13 30
Іорданъ рѣко, уготови с я .................................. 9 28
Істочничѳ благодати, о Іліе в небо взяты 48 63
Ісусе, царю расъпятый на крестѣ древляномъ 20 38
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0  smerti okiutna, a ne lytostiva .
Число.

88
Стор.

99
Оставай ту здрава, пречистая дѣво . 197 239
0  страхъ серце проникає . . . . 70 83
О г востока восыявыі звѣзда яснаї 7 25
От Галилея Христосъ ко Йордану 119 153
О широкий свѣте, пѣкъде в тобѣ жити 66 78
Охъ ми тяшкый жаль, не малый . 58 70
Намят твоя праведная ест со похвалами 50 64
Пасътырю душевныі, ты попе избраньи 59 71
Плакал ся Адамъ под раем 44 59
Плачи, душе, рыдай горе . . . . 77 91
Плачи, душе, рыдай горе 61 72
Плачите ся серца моей золъницы . 41 57
Плачпте сердца моего зѣница . 15 31
Плачу ся и ужасаю с я ........................... • 216 259
Пович те ми, соловие, правду . 215 258
Новче граде весели ся, благодат во тебп яви ся 169 211
ІІовѣчь же ми, соловіє, правду 130 167
По востании твоемъ, Христе 
Подякуймо Пану Б о г у ...........................

26 43
• 22 39

Под твои покровъ прибигаемъ, пречистая дѣво 175 215
Подъ твой покровъ прибигаемъ, пресвятая дѣва 176 215
Помышляю окаяный азъ . . . . 211 252
Посланъ быстъ архангелъ Гавріилъ . . 159 199
Потъ твой плаш, ся утѣкаемъ, о дѣво Mapie 42 58
Похвалу принесу слаткому Ісусу . . 150 . 191
Предивна новица настала . . . . 3 23
Предста царица на высокомъ тронѣ . 38 55
Прекрасна есъ дръ, каждій стваромъ ся ро шиваетъ 224 265
Нрелесіъ дияволска Адама прелстила . 222 263
Пречистая дѣво мати, небесна царице 164 207
Прійшолъ часъ мой того лѣта . . 95 107
Радость велія нынѣ яви ся . . . 154 193
Радуй ся, вселеная похвало 198 240
Радуй ся зѣло, дщц Сіона . . . .  
Радуй ся, Маріє, небесна царіце .

10 32
166 208

Радуй ся царице, наша заступнице 181 222
Радіш е ся, ликовствуііте . . . . 140 178
Радуйте ся вси л ю д і є ........................... 155 195
Радуйте ся ангеломъ лики . . . . 163 206
Розмышлявъ себѣ Адамъ, чого бы ся добре звѣдалъ 45 60
Размышляй о себѣ, о чловече каждый . 97 110
Роды земный, соберѣге ся . . 32 49
Руже сличная, дѣво святая . 182 223
С Богомъ остань, охъ Марие . . 170 211
Свите велми и приемли ........................... . 153 192
Свѣтлая зорпице, утрения деннице . 35 52
Свѣтло днесъ ликуймо, псалми восклпцаймо 121 155
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Святый великій пророче, Іоане предтече
Число.

49
Стор.

04
Селени свите, людіе с т р а н и ........................... 190 231
Сип божп ся намъ народилъ ........................... 105 144
Сын божій ся нам н а р о д и л ........................... 2 22
Скѵиия всезлатая, ковче завѣта . . . . 6 25
Слава во вѣшпихъ Богу, воспойте людіе 99 139
Смотъ грѣшпиче, человѣче, па распятя Хрѣстово 25 43
Торжество диесь вси воскликните 191 203
Третаго дня сталъ створителъ . . . . 138 176
Тройце святая, Боже ласкавый . . . . 10 29
Уже ся час приближав ................................. G8 80
Уже Пілатъ п о д п и с у е т ъ ................................. 132 170
Уш иду до гробу темпаго, смутнаго . 81 94
Фалшивая юность, зрадлива фортуна . 74 89
Фалшивая юностъ, зрадлива фортуна . 223 264
Хваленъ Ісусъ, хваленъ Ісусъ, дѣвицо . 172 213
Хвалимъ тя вси сгодне, збрапый воеводе 204 245
Хвалиіе Господа съ н е б е с ъ ........................... 33 51
Ходил Адам по р а ю ........................................ 43 58
Христиане илачите, смутне вси приступите . 126 162
Хрістінне, по всемъ свитѣ пойте весело . 
Христосъ Господь свѣти и с я ...........................

174 214
118 153

Хрісте, царю снраведливи и Господи терпезлпви 129 166
Царская порфира п розябаетъ ........................... 11 29
Царя благаго, царици, пречистая владичице 
Царю Христе, папе м и л и .................................

193 234
128 165

Цорко еіонска, днес весели ся . . . . 17 34
Часъ радости, веселости свѣту насталъ нынѣ 4 23
Часъ ужъ, чолоьѣче, от грѣховъ престати . 212 254
Человѣкъ небеспыГі, веяный ангелъ стаетъ . 206 248
Человѣкъ един богачъ б ы л ъ ........................... 57 70
Чистая Богороіице, грѣшнимъ людемъ шшоіцнице 178 218
Что мы человѣцѣ? бсмы и съчезаемъ 76 91
Чудна еси, помощнице, пречистая мати . 187 229
Чуйте, людіе, трубу господню........................... 213 256
ІІІедше тріе цары ко Христу со дары . 112 148
Яй любезна матко, у тихъ велкихъ мукахъ . 124 158
(згда придетъ конецъ вѣка ........................... 100 139
Южъ иду до гробу смутнаго, темнаго 
Южъ иду сквапливе, дай же, Боже, щасливе

80 94
217 260

Южъ ся Жыды и зо б р а л п ................................. 18 36
Южъ ся декретъ нодъписуетъ . . . . 131 168
Южъ ми иришолъ часъ до гробу ступити 218 261
Юшъ ііреселим ся от васъ зо свѣта марного 219 262


