
Misoellajaea.
Кілька духовних віршів з Галичини.

Про потребу трохи більшої уваги до наших віршів дзтховних 
не будемо тут розводитись; ще різдвяні і великодні вірші на 
Україні звертали на себе більше уваги, хоч тавт се лише рідкі 
останки — пережитки колись широкого уживання віршів; в Гали
чині* ж ся література віршева ще в повній силї і доси живе, і тиві 
більше треба заходитись коло неї, поки ще е коло чого. Пригото- 
влюючи до друку співанник з початку XVIII віка, знайшов 
я в музею Просьвіти співанничок віаленький, в вісївіку писаного 
аркуша, дуже заялозений, але судячи по письвіу — часів дуже не- 
давних — не - старше десь, як з середини сього віку; писаний 
дуже старанно, нїби славянськими буквавш; якоїсь титулової картки 
невіа; з устніїх відовтостей виходить, щ о' збірничок сей походить 
з Яворова і належав до яворівського вііщанина Голоти, а в музей 
Просьвіти перейшов від його сина, ученика руської їівіназиї (у 1887). 
Вірші сї сьнівають ся в Яворові й тепер, а списані вони, правдопо
дібно, десь в 1870-х р.

Збірничок сей віістить в собі ЗО псальм руських і поль
ських, але всї писано руськиві письмові, лише на чистих листках 
з заду, иньшої руки, е дві польські вірші, писані польськиві письвюм; 
дві руські псальвш дописано на приліплених листках. З написаними 
на тих листках всього віаемо 21 руську псальму, з них лише одна 
„пѣснь свѣтова“ : Тепер свѣтъ великои здради (N 26 \  та й ся вю- 
ральна, И Н Ы Д І псальвш (як і всї польські) — релігійного звіісту; з них 
чотири таких, що е в старіві Богогласиику, один переклад польської 
колядки, заведеної і в Вогогласник (W żłobie leży), дві є в повіві 
львівськіві Богогласиику (р. 1886) одна в „Колядах і піснях“, 
вид. Просьвітою 1895 р . ; одну надруковав др, Франко в повнїйшіві 
вариянтї; одну (N 4) призначив я в примітки до співанника з иоч.

1Записки Науков. .т ім. Ш евч ен к а т. X IV .
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XVIII в. (Неиостижившй человіческиві умом); иньші — недруковані 
або значно відмінні від друкованих вариянтів друкуємо тепер; роз- 
вязані титла і скорочення означаємо круглими ( ), букви пропущені 
[], число поставлене в () на початку показує ну мер вірші в збірничку.

Польські псальми в співанничку такі (заховую правоїшсь рукопи
си) : В жлобіе лежи (N 12), Аніолъ пастиржом мувил (N 13), А вчора 
з віечора (N 15), Народзѣлъ сіе Езус в стайнѣ убоі‘ѣ (N 16), Гей 
въ дзіень народзеня сина еднеїо (N 17), О менце Пана Езуса за 
душе, ктуре жаднеґо ратунку ніе маіон (N 21 — Езу в оїройцу 
мдлеіонцый), До найсвіентшей Маріи Панны за дзчие въ чисцѵ бен- 
донце (N 22 — Пршезъ чисцове упаленя), О свіентей Маріи Маґда- 
леніе (N 27 — Марія Маґдалена в свіеціе сіе кохала), О пану Езу- 
сіе въ пѣвнѣцы пши слупіе бѣчуіонцымъ (N 28 — Оуважъ побож- 
ный чловіече оу сіебіе), О найсвіентшей ІІанніе Маріи (N 29 — 
Бисми пшишлѣ до Цьебье до косцьола), О Найсв. ІІаннье Маріи 
Калварій. (N 30 — Ґвяздо слѣчна вспаняла); приписано: Nie 
opuszczay nas Panie i Pieśń o S. Antonim (Chcesz wiedzieć iakie 
Antoniego cuda).

У Львові 16 (28)/XI. 1896.

I (1). Пѣснь Бытыя

С початку вѣка, не было свізта...

Надрукована дром Франком в Житі й Слові 1895. II с. 216 
в вариянтї дуже близькім, але ширшім і подекуди докладнїйшім; 
є деякі вариянти не без значіння наир.:

Не віали ж вілѣти — Кличуть, рушають,
Першу смерть въ свѣтѣ Перевертають,
Взрѣти на своей дитинѣ Ахъ! не встанетъ до ныніз!

або: Чрезъ девятъ сот лѣтъ 
И тридцать свій вѣк 
Проживши умираютъ.

Вірша тут кінчить ся потопові.

И (2).
Що за радость на свѣтѣ повстала, 
Которая предъ тивіъ не бивала
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С(вя)тъ, с(вя)тъ, с(вя)тъ! Богъ народилъ ся, 
Ото днесь и повилъ ся

Во яслехъ.
Бый, Давиде, на гусли весоло,
Бо т.0 нынѣ исполныся слово !
С. С. С. Б. Н. О. Т. Д. И. П. В. Я.
Исайя на престолѣ зряше,
Херувими окрестъ предъстояіце.
С. С. С. Б. Н. О. Ї .  Д. И. П. В. Я.
Даныилъ то предъ лѣти предърече,
Ж е от Дѣвы на землю ирииче (sic)
С. С. С. Б. И, О. Т. Д. И. II. В. Я. 
ІІастирѣе къ нему прибѣгаютъ,
На колѣна предъ нымъ оупадаютъ,
С. С. С. Б. Н. О. Т. Д. И. II. В. Я.
Тріе цары от востокъ прихотятъ,
Ливанъ, смирно, злато му приносятъ.
С. С. С. Б. Н. О. Т. Д. И. II. В. Я.
Іродъ съ того бардзо засмутилъ ся,
Ж е от Дѣвы на землю родилъ ся,
С. С. С. Б. Н. О. Т. Д. И. П. В. Я.
Казалъ дѣти малыя стинати,
Рожденнаго въ вертепѣ шукати.
С. С. С. Б. II. О. Т. Д. И. П. В. Я.
Що Іроде безумный шатаетъ,
Ж е за Христомъ въ Егѵпетъ вганяешъ?
С. С. С. Б. Н. О. Т. Д. И. II. В. Я.
Нехай Іродъ вѣчне погибаетъ,
Нарожденнаго імя сіяетъ.
С. С. С. Б. Н. О. Т. Д. И. II. В. Я.
И мы ему дары днесь отдаймо,
Трісвятое яко Богу спѣваймо.
С. С. С. Б. Н. О. Т. Д. И. II. В. Я.
Дай нам Боже того дочекати,
Нарожденного тебе вихваляти 
С. С. С. Б. II. О. Т. Д И. II. В. Я.

Початок пригадує колядку Богогласника: Radość wielka nam 
nastała, jaka nigdy nie bywała (N 16 в вид. 1791 p.), деякі строфи 
(як 5 і 8) пригадують знов иньші колядки (Нова радість, Видї 
Богъ).
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III

Ликуютъ вси, на небеси 
Хоровъ лики, человѣки,
Царіе тежъ и владики 
Поютъ красно, велегласно.

Где при кринѣ въ той яскинѣ 
Дѣвая днесь раждаетъ,
Во вертепѣ полагаетъ 
Въ оубогой стайны Пан(а) на(д)

[паны.
Где при кринѣ въ той яскины 

Изъ чрева прежде денныцы 
Родися Б(о)гъ от дѣвицы,
И Марія радость сія.

Квѣтокъ слѣчный, Б(о)гъ предвѣч
ны й

Днесь въ яслехъ проквитаетъ, 
Которого послушаютъ 
Вси бидлята, Б^о)га свята.

Тріе Цари текутъ съ дари, 
Тецемъ и ми дари дати,
Серце чисто готовати 
Вси подщимся, послужимся. 

Сей избавитъ и возведетъ 
Адамовъ весь родъ от ада, 
Ведетъ до горняго града.
Вси потшимся, послужимся,

IV (5).

Слава будетъ въ вышныхъ Богу . . .

Див. Богогласник вид. 1791 р. N 11, вид. 1850 р. N ІЗ, вид. 
1886 р. N 16, вариянти проти вид. 1850 р . : вірш 2: благодать многу, 
5 витаютъ 6 къ нему прибѣгаютъ 7 со дары 8 Нерсидстіи 13 Дай 
намъ Боже златіи лѣта, А в спокою заживати свѣта, Докій свѣтъ, 
покій вѣкъ, Людіе рожденнаго вси вихвалѣтъ. У

У (6).

Пловы Іона во мутехъ нынѣ, О горлице сладко глаголила (sic), 
Хр(ис)тосъ родися въ земной яс- Тись намъ, Панно, сына породила, 

Даруетъ намъ яко Панъ [кины, Глаголяй нынѣ, вашой винѣ —
Зъ собою жити а въ небѣ бити. Къ вамъ гірихожду, васъ воз-

Лѣствицею съ небесъ приходитъ В и ф л и є м є , земле Іудова, [вожду. 
Б(о)гъ, от дѣвы на землю восхо- Отверзи намъ врата адова. 

Которого чекала, [дитъ, Ангели въ небѣ спѣваютъ,
Всяка оудоль плакала. Хоры на земли голошаютъ.

И вси концы всего свѣта нынѣ 
Воскликнѣте Маріи единѣ:

Слава въ вышныхъ единому,
На землн Б(о)гу славимому!
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VI (7).

Витай, дитя малое,
Агня незлобивое,
Днесь въ рождествѣ твоемъ 
Вси согласно ликуемъ, 
Веселмося, радуймося

Царіе приближайте,
Злато, Л и в а н ъ , смирно дайте.
Д. В. Р. Т. В. С. X  В. Р. Д. В. Р. Т. 
і о с и ф є , п о с п ѣ ш а й ,

Чистую Панну поздравляй
Днесь въ Рождествѣ твоемъ ! Д. В. Р. Т. В. С. Л. В. Р. Д. В. Р. Т.
Б(о)гъ от Дѣвы нарожденный Въ сурми труби трубите,
И въ яслахъ положенный Рожденнаго хвалѣте
Д. В. Р. Т. В. С. Л. В. Р. Д. В. Р. Т. Д. В. Р. Т. В. С, Л. В. Р Д. В. Р. т.

Б(о)гъ раждается, ктож то можетъ знати ?
Імя ему Іс(ус), Марія му мати 

Тутъ ангели чудятся,
Рожденнаго боятся,
Ба[в]олъ стоитъ — трясетъ ся,
Оселъ смутно пасетъ ся,
Пастушко вы клянчатъ,
Въ плоти Бога бачатъ
Тутъ же, тутъ же, тутъ же, тутъ же,- тутъ.

ІІанна пречиста такъ ему спѣваетъ,
И хоръ архангелскій такъ допомагаетъ.
Т. А. Ч. Р. Б. Б. О. С. Т. О. С. П. П. К. В. Б. Б. Т. Т. Т. Т. 
Люляй же, мой сину, а не на вѣки,
Бо потомъ возмешъ съ пекла человѣки !
Т. А. Ч. Р. Б. Б. О. О. Т. О. С. II. 11. К. В. Б. Б. Т. Т. Т. Т. 
Тріе царіе от востокъ прихотятъ, •
Ливанъ, смирно, злато дари му приносятъ.
Т. А. Ч. Р. Б. Б. О. С. Т. О. С. П. П. К. В. Б. Б. Т. Т. Т. Т. 
іосиф  старец колишетъ дитятко,
Нипай же, нинай, мале пахолятко !
Т. А. Ч. Р. Б. Б. О. О. Т. О. С. П. II. К. В. Б. Б. Т. Т. Т. Ъ

Пастирѣе, заспѣвайте, 
До вертепу прибѣгайте

Небо росу испусти,
Земля траву прорасти
Д. В. Р. Т. В. С. Л. В. Р. Д. В. Р. Т.

Д. В. Р. Т. В. С. X  В. Р. Д. В. Р. Т.

И ти,- Давиде, вигравай,
И на оусла оударай
Д. В. Р. Т. В. С. X  В. Р. Д. В. Р. Т.
Пѣснь ему заспѣваймо,
Честь яко Б(о)гу отдаймо!
Д. В. Р. Т. В. С. X  В. Р. Д. В. Р. т.

VII (8).
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А пастирѣе къ нему прибѣгаютъ,
Яко Пана своего витаютъ.
Т. А. Ч. Р. Б. Б. О. С. Т. О. С. П. П. К. В. П. Б. Б. Т. Т. Т. Т.
Правда, же не знали и ангели цѣло,
Ж е Б(о)гъ взялъ на себ[е] человѣческое тѣло.
Т. А. Ч. Р. Б. Б. О. С. Т. О. С. П. П. К. В. II. Б. Б. Т. Т. Т. Т.
И ми вси вѣрныя къ нему ирибѣгаймо,
Нарожденному Богу хвалу отдаймо!

Тутъ Ангели чудятся,
Рожденного боятъ ся,
Бо[в1олъ стоитъ — трясется,
Оселъ смутно пасется,
Пастушкови клянчатъ,
Въ плоти Б(о)га бачатъ
Тутъ же, тутъ же, тутъ же, тутъ же, тутъ.

Див. Богогласник вид. 1886 N 57, коляди вид. Просьвітою N 2; 
відміни так значні, що за лїпше минї здалось подати цілий текст 
співанничка.

VIII (9).

Веселѣтеся, небеса, Сіоне, братіє любимый, 
Шедше от Ерусалима,Зряще дивная чудеса,

Се бо радость, вѣчная сладосъ 
Намъ съ висоти приходитъ, 
Б(о)га иста дѣва чиста

Лобизайте, величайте 
Смотренію его,
Воспрянѣте что во яслехъ

Въ ВиФлиемѣ Хр(ис)та родитъ. Его ложа страшнаго.
Престаны, земле, от плача, И скоти сего познаша,
Ликуй, играя и скача,

Рости цвѣти, дасть отвѣти 
Господеви своему, 
Радостію коль велію 
ВозвЬстите ему. IX

Волъ бо и оселъ предъ нымъ сташа, 
Смиреніемъ, диханіемъ 
Хр(ис)та загрѣваша.
Въ немже по образу своему 
Вси воспоемъ пѣснь Господню :

Слава въ вышныхъ, 
Миръ на земли, 
Хр(ис)та вихваляляймо.

IX (10).

Херувими святъ, архангели зрятъ 
Чудъ невидимый, велми славимый
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Ахъ, ахъ зѣло велми цѣло 
Оудивишася.

ІІрійдѣиъ, прійдѣмъ до шопи, 
Оузримъ Б(о)га во плоти 
И Матеръ его святу,
Дѣву Марію чисту,
Которая сина 
Якъ матка едина 
Въ ясла въкладаетъ.

Ж е невмѣстимый вельми въмѣстися 
Зъ оутробы дѣвичой Хр(ис)тоеъ родися 

О глубина всѣмъ разума 
Недовѣдима!

Витай пане и крулю,
Витай нашъ Спасителю,
Витай скарбе предрагій 
Никогда же пребранный !
О радосте, о сладости

Явися всѣмъ днесь! 
Предвѣчный Боже, що жесь оу чинилъ,
Ж е въ яслехъ скотіяхъ низко ся зложил ? 

Ахъ ахъ, Пане, нех ся стане 
О воля твоя !

Чемъ ангели не служатъ,
Чемъ волъ зъ ослом такъ дрижатъ? 
Познали Б'о)га въ плоти,
Хотяжъ нѣмыя скоти,
На колѣна оупадаютъ,
Творцу своему

Хвалу отдаютъ.
Шукаетъ Іродъ, якъ написалъ ся,
Въ которой странѣ Хр(ис)тосъ родился, 

Восирашаетъ и взываетъ 
Книжныки своя,
Оны же ему рѣша:
Въ ВиФлиемѣ родися.
Въ той зѣло заричалъ,
Власи своя потаргалъ 
Оубити Хр(ис)та рожденнаго 

Бардзо ся готовалъ.
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Аможе звѣзда идетъ предъ цары,
Котрыи ему несутъ дари.

Злато, смирно, Ливанъ предивно 
Пану своему.

Бардзо ниско кланяще,
Подарунки даяще,
Познали найвишшого 
Творца, спаса своего 
И во страны своя

Возвратшцася съ веселієм.
Кушашеся царъ Іродъ безъ оума 
Шлетъ войско свое до ВиФлиема:

Идѣте, бійте, кровъ проливайте 
Всѣхъ дѣтей малыхъ!

Десять тисящъ четиры 
Малыхъ дѣтей побилы 
Невинныхъ невинятокъ 
Ревне плачущыхъ матокъ,
Кровъ невинну проливали 

Въ ВиФлиемѣ.
О Вифлиємє, оуже не драхлюй !
И ти, Рахиля, благодушествуй !

Не плачте мати, ваши дѣти взяти 
Сутъ до неба,

Круловати тамъ будутъ,
Васъ матокъ незабудутъ 
Но оублаютъ Хр(нс)та 
Рожденнаго пресвята,
Бисте слезы своя оутолили,

Въ небѣ бити съ ними.
Волхвъ то Валаамъ все иророковалъ,
Лечъ оубити Хр(ис)та никтоже досталъ:

Южъ крулюетъ, обѣцюетъ 
Въ небѣ бити.

Тилко ми го благаймо,
Щире его кохаймо,
Би намъ грѣхи отпустилъ,
Мукъ пекелныхъ избавилъ 
Оударовалъ на земли благая,
А въ небѣ съ нымъ бити.

Див. Богогласникъ вид. 1886 р. N 29, коляди вид. 1895 N 35.
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X (11).
Въ яслехъ лежитъ . . .

Початок ееї колядки представляє переклад польської колядки 
W żłobie leży, але далї вона сааіостійна; друков. в Богогласнику 
1850 р. N 18, 1886 р. N 14, перші 3 строфи в співаннику подібні 
до версиї Богогласника вид. 1850 р. (в 7: Пану своєму, 13 Парув 
его, 20 Подъ вертепомъ просвѣщаетъ), далї відмінно :

И ангели, архангели 
Въ небѣ вси восклицайте, 
Голосами со тромФами 
Вдячне му виспѣвайте

Надъ вертепомъ въ ВиФлиемѣ 
Въ Давидовомъ подломъ домѣ 

Нынѣ ся оутѣшайте!
Вси людіе, пастиріе 
Нынѣ ся веселѣте,
Съ отрокомъ радостъ его 
Выспѣвайте ем у!

Слонце, віѣсяць со звѣздами 
И ти Ево съ Адамомъ 

Нынѣ ся оутѣшайте!

XI

Днесь прійдите, навидите 
Б(о)га въ яслахъ вишняго, 
Облечите, прославите 
Мира сина Божого. [ный,

Въ оубогѣхъ яслахъ нарожден- 
Въ пелюшечкѣ повиненный — 

Правда всему свѣту. 
Пастушкй ся полякали,
На колѣна поклякали 
Для насъ грѣшныхъ зъ Нанны чис- 
Въ шопѣ нарожденному. [той

Пастушкѣ ся полякали 
На колѣна поклякали,

Хвалу Богу воздаютъ. 
Милость Бога дана многа 
Черезъ Духа Святаго.

И тве горы и вси хоры 
Еше ся днесь оутѣшайте,
А вы птицы и пернати 
Нынѣ ся веселѣте,

Ж е ся рачилъ народити,
Исъ Пречистой воплотити 

Дѣвы Маріи.
А ви птицы нынѣ въ той годинѣ 
Воспѣвайте Ему,
Рожденнаго безсмертнаго 
Въдячне вихваляйте,

Которому честь и хвала 
А на вѣки вѣковъ слава,

На вѣки вѣковъ слава.

(14).

Зъ чистой Панны для насъ даный 
Для спасенія нашего

Народилъ ся безъ причины 
Сотенъ грѣховъ нашыхъ вины 

Спаситель нашъ коханый.
А бидлята немовлята 
Пана своего познали:
Загрѣвали, пильновали 
Того Пана, якъ могли.

Звѣзда ясна свѣтитъ красна,
Во естъ Богу слуга власна, 

Служитъ Пану своему. 
Идутъ цари, несутъ дари,
На колѣна въпадаютъ,
Ливанъ, смирно, также злато 
Яко Богу воздаютъ:
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Вельми радость ся зъявила, 
Панна чиста намъ повила 

Спасителя нашего.
Вельми радость ся съявила, 
Всему свѣту весола,
Всѣмъ пташатамъ, такъ звѣря- 
Всѣмъ земнымъ пеленамъ, [тамъ, 

Мори, води мило граютъ, 
Ангели въ небѣ спѣваютъ 

Слава въ вышныхъ Богу.
А Іродъ царъ довѣдалъ ся 
Въ крулевствѣ своемъ,
Ж е ся народилъ Христосъ 
Въ мѣстѣ ВиФЛиемъ;

Іродъ бардзо засмутилъ ся,
Ж е Б(о)гъ съ панны народилъ 

Іродъ въ смутку зостае. [ся. 
Казалъ внетъ жомнѣрамъ 
Всю землю сплюндровати,
Въ ВиФлиеміз, по всей земли 
Хр(ис)та иилно шукати :

Скоро его изнайдете,
Къ мнѣ Хр(ис)та приведете 

Яко цару своему.
Ахъ идѣте, мечъ берѣте,
Чада вся витинайте,
Проливайте кровъ дитячу,
Пильно ми знати дайте!

Ангелъ въ снѣ даетъ знати 
І о с и ф у  и дитяти,

Яггь тежъ Паннѣ Маріи. 
І о с и ф ъ  старый мужъ коханый 
Марію тежъ поймуе 
На осляти и зъ д и т я т и  

До Египту въступуе.
Ангелъ страшный воинь власныі 
Не впускаетъ, проганяегъ 

Брати въ пекло на вѣки. 
Иде войско къ Іроду,
Дає знати самому
Ныма Христа въ ВиФлиемѣ

Нѣ въ крулевствѣ твоемъ:
Всю смо землю сгілюндровали, 
Дѣти тяли, кровъ ихъ ляли 

Для розсказу твоего,
А Рахиля монархиая 
Не могла ся оутѣшити,

Ж е дѣти яко квѣти 
Казалъ Іродъ витяти;

А Христосъ Б(о)гъ всѣхъ прій-
[муетъ,

Въ небѣ мѣсце имъ готуетъ 
Со ангелы своими.

Кровлю землю наполненно 
Зъ невинятокъ маленькихъ ; 
Зъраховано, реестръ дано 
Витятыхъ дѣтей :

[, Двѣ тмѣ разомъ записано,
Три тисячи знову рано

Мученикъ Хр(ис)товыхъ. 
Плачутъ маткѣ за дитяткѣ,
Бо нестало жаднаго 
Черезъ Ірода безбожнаго 
И немилостиваго,

За что маткѣ оумлѣваютъ, 
Главы своя розбиваютъ,

Дѣтей своихъ жалуютъ. 
Іродовії безбожному 
Будетъ пекло на вѣки.
Насъ оборонытъ и заслонытъ 
От огненной муки.

Веселѣмъ ся, не смутѣмъ ся, 
Витаймо ся, кохаймо ся

О рождествѣ Хр(ис)товомъ. 
Іродови безбожному 
Будетъ пе?;ло на вѣки, 

и Насъ обороны Хр(ис)те Цару 
Съ своимы человѣки.

Ми тя будемъ выхваляти,
Імя твое прославляти

По всемъ свѣту на вѣки.
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XII (18).

Гласъ Господень на водахъ глашаетъ . . .
Див. Богогл. вид. 1791. р. N 26, 1850 N 31, вид. 1886 N 34; 

вариянти проти вид. 1850 р. цїлкові незначні (окрім помилок): в. 4 
принесе 14 оувіиваетъ владичне племя.

' XIII (19).

От Галилея къ Іордану
Глаголаніе пророку Іоанну:

Простри руку, пророче, косныся вереѣ 
Создателя своего и людей всѣхъ!

На Іорданьстей рѣцѣ видѣ Тр(ой)цу с(вя)тую 
Въ едииовіъ Б(о)жествѣ нераздѣлную :

Гласъ Господень слишаше : С(и)нъ мой любимый, 
Д(у)хъ образъ нося С(вя)тый голубинныщ 

Крещается владика, невѣдый грѣха,
Се агнецъ Б(о)жій, наша оутѣха.

Рачъ намъ, Хр(ис)те, дарити, тебѣ спѣвати,
Во веселой радости триумФОвати.

ХІУ (20). '

Крещаетъ ся владика въ Іорданы,
Имѣяй власть на небеси и надъ водами. 

Крещшевіуся въ струяхъ нинѣ играймо,
Бл(а)гословенъ явлейся — вси заспѣваймо! . 

Хвальшъ Б (о) га вси нынѣ крещаемаго,
На струяхъ Іорданьскихъ являемаго, 

Крещенія просяще от Іоанна,
Который Б(о)гъ випровадилъ з пекла Адама, 

Положилъ дороги безъ море Жидовіъ,
Который билъ Спасителеві, а не пр(о)роковіъ. 

Не евтѣю, пророкъ рече, крестити Пана
Не научихъ ся небесныхъ хоров гетвіана. 

Море граетъ, Іорданъ взадъ вертается,
Гди Панъ ізбавитель крещается.

И вш вси тую воду днесь почерпаивю,
Яко Пана своего, вси привитаивю.

Крещаевту въ Іорданы поклонъ отдаймо,
Слава въ вьппныхъ яко Б(о)гу заспѣвайвю.
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ХУ (23).

Пѣснь къ Пречистѣй Богородицѣ за оусобшыхъ

Избавы всѣхъ от геенны,
Абы были избавленны о

Ми къ тебѣ вси прибѣгаемъ,
На помощъ тя призываемъ о

Возри зъ неба високого,
Изми съ пекла глубокого о

Котры рудѣ простираютъ,
На помощъ Тя призиваютъ о

Не дай въ чисцу погибати,
Рачъ сина своего благати о

Нехай будутъ оуволненны
От вѣчныя геенны о

Подай руку въ тяшкои муцѣ —
Съ слезами зносимъ руцѣ о

Матеръ Божіяго Сина
Будь за нами причина о

Дшеръ Б(о)га небеснаго,
Невѣсто Д(у)ха Святаго о

Ратуй всѣхъ насъ, о Царице
Ратуй, ратуй, Владичице о

Недоиускай наглой смерти,
Би насъ не моглъ адъ пожерти о 

Сокруши сердце камяное,
Аби било плотяное о

Рачъ ся за нами причиныти,
Бисмо тя могли хвалити о

Моли, моли Бога сипа,
Матко свята едина. о

Mapie! 

M apie! 

Mapie! 

Mapie! 

Mapie! 

Mapie! 

M apie! 

M apie! 

Mapie! 

Mapie ! 

M apie! 

M apie! 

Mapie ! 

M apie!

Вариянти сїеї вірші наступають по ній під N 24:

Избавы всѣхъ от геенны,
Нехай будутъ оуволненны Mapie !

Къ тебѣ руцѣ простираемъ,
На помощъ тя призываемъ о M apie! 

Окомъ возры на грѣшный
Зъгаси муки чисцовыи Mapie !

Чрезъ страсти Сина твоего
Визволь зъ пекла чисцового о M apie!
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Ахъ страшливый огнь пекельныи,
В которомъ человѣкъ земный Mapie !
Терпятъ муки безъ милости 
За свѣтовыя сладости о Mapie !
Недай въ чисцу мукъ терпѣти, 
Змилуйся Божая мати M apie!
Нехай будутъ оуволненны,
3 мукъ чисцовыхъ вибавлены о M apie!
Возри съ круга небеснаго
На грѣшныка нещаснаго M apie!
Котрыи въ чисцу оумлѣваютъ, 
Свободы твоей желаютъ о Mapie !
О ласкавая царице,
Грѣшныхъ людей споручныце M apie!
Нехай черезъ твоя руки 
Згаснутъ чисцовыя муки о M apie!
Лютой смерти насъ сохраны — 
Вся вѣрный Христіяне M apie!
Безъ покути не даждъ смерти 
За грѣхи прежде оумерти о M apie!
Справъ то ласкавая мати,
Аби каждый моглъ познати Mapie!
Жемъ прогнѣвалъ сина твоего 
От всего сердца своего. о Mapie!
Кругу горняго Сіона
Збавъ темнаго Вавилона Mapie!
Измы зъ чисца, отвори врати 
От тебе бо ждутъ заплати о Mapie!
И въведи до свободи
Христіанвскія народы M apie!
Где святый святъ спѣваютъ, 
Тройцу святу вихваляютъ О M apie!

XVI (25).
Чудо преславно, по всемъ свѣтѣ явно,
Ог всѣхъ говѣнно, недоумѣнно 
Въ новой бл(а)годати, о Божая Мати,
Въ небо шествуетъ, милость всѣмъ даруетъ : 

От всякія страны вси сюду собраны 
Архангеловъ хоры, с(вя)тыхъ ликъ соборы :
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Даде орлу крилѣ, би ся солетѣли 
На погребеніе, о чудо веліе.

Въ той единой годинѣ, собра на единѣ 
Архангеловъ хоры, с(вя)тыхъ ликъ соборы 
Отпроваждати, о Божая Мати,
Въ небо шествуетъ, миръ всѣмъ даруетъ.

Петръ горко ридаетъ и опроваждаетъ,
Молитъ со слезами: буди мати съ нами! 
Царица даруетъ, ему обѣцуетъ:
Що хочешъ оу сина, оупрошу едина;

Что плачетъ безъ мѣры, о каменю вѣры:
Не оставляю, но прославляю 
Яже въ вѣки и съ человѣки 
Мольбу къ сину приношу азъ вину 

И яже желаю, и да отримаю:
Всѣхъ от бѣдъ спасати, сирыхъ заступати 
Небесной отради, сладкія огради 
Всякія надежды будутъ и одежды за труди. 

Аѳоный неситый, Іродъ ядовитый 
Воскорѣ бѣжаше и къ одру достизаше,
Хотяше струтити и начатъ хулити 
Пречистую Панну, слѣчную Діанну.

Ангелъ зъ мечемъ сташе, руцѣ отсѣцаше. 
Аѳоный волаетъ, Дѣву прославляетъ,
Ж е естъ всѣхъ Царица, М(а;ти Вл(ади)чица, 
Матер Б(о)гу явна, во всемъ свѣтѣ славна.

А Ѳома преславный, по всемъ свѣтѣ явный,
Въ Индіи забавился, на погребеніе не поспѣшился 
Дѣвы пречистой, Маткѣ Божой истой,
Чистой голубицы, Небесной Царицы.

А потомъ приспѣвше,' гробъ Маріинъ обрѣтше, 
Ѳома такъ ридаетъ, къ гробу припадаетъ,

. Жалосно волаетъ, слезы проливаетъ:
Облакомъ шествуетъ, въ небо поступуетъ:

А Ѳомина жалость воспріята въ радость:
Сама Божая Мати казала свой поясъ дати 
На знакъ апостоломъ, же естъ Дѣва съ тѣломъ 
До неба взята во прекрасный полата.

Ѳома повергаетъ, и южъ не ридаетъ 
Ликъ апостольскій во весь Гепсиманъекіи,
Ж е южъ гробъ празнуетъ, поясъ показуетъ 
Оуснувшой Царицы въ небесной столици.
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Див. Богогласник 1791 р. N 109, 1850 р. N 116, я навів цїлий 

текст, бо відміни значні.

XVII (26).

Теперъ свѣтъ великой здради,
Нема теперъ на всемъ свѣтѣ правди: 

Отецъ сина не любитъ,
Синъ же отца израдитъ 

За свою злѣсть.

А дочка матку зневажає,
Матка ю въ щастю проклинає.

Братъ на брата воюе,
На здоровіє чатує,

Би го згладивъ. .

А сусѣдъ и зъ сусѣдомъ жие 
Еденъ другому непрыязнь готує, 

Аби его оуловивъ 
И въ нещастя въпровадивъ 

Великое.

XVIII. Пѣснь на рождество Хрістово1).

Часъ радости, веселости 
Свѣту насталъ нынѣ,

Бо Спаситель, Искупитель 
Народилъ от Дѣвы,

ІІришолъ на свѣтъ самъ Богъ, 
Народилъ ся оубогъ,

Не въ златихъ неба палатахъ,
Яки могъ.

Якъ нещасный народъ земскій 
По грѣху первомъ былъ,

Якъ жадостно разумъ людскій 
Во жалости тужилъ,

1) Вірша ся написана на обкладці співанничка.
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Вси во тьмѣ ходили,
Въ тяжести скорбѣли,

Безъ пастиря и безъ вожда
Блудили .. і т. д.

Див. Коляди вид. 1895 р. N 30; вариянти: в. 17 обѣщанно 
19 исполънило 23 избавитя і т. п. дрібні. 30 плясите 62 Давно из- 
вѣщанна одъ Пречистой жданий.

XIX.

Воярдань рѣко, уготовися . . . (без кінця).

Див. Богогласник 1850 р. N 33; відміни дрібні і то лише по
милки.

Ж  Гру шевський.


