
Сьпіванник з початку XVIII в.
приладив до друку М. Груш евський.

Серед ріжнородними памятками нашої старини розмірно мало 
звертали на себе увагу нашої науки старі сьпіванники й збірники 
віршів. Такі збірники не дуже рідкі, від часу до часу про них 
з’являють ся звістки в літературі (напр. П. Житецькпй використав 
кілька таких збірників для своєї праці про думи — гл. II і III, 
д. Нейман описав один співанник з кінця XVIII в. в Київській 
Старині* 1884. V і т. и.), але не заходили ся коло близшого студіювання 
тих збірників і публікування принаймні більш цікавого материалу 
з них in cxtenso (не кажу про поодинокі уривки). А се шкода. 
Такі збірники передо всїм подають часто дуже цікаві вказівки про 
літературні інтереси сучасні, часом дають собою цілий образ таких 
культурних інтересів, літературного й естетичного смаку тогочас
ного чоловіка. Далі, сі збірники часто дають нам можливість позна
йомитись з тою, колись досить широко літературою недрукованою, 
що — яка б не була її стійність літературна в наших очах, все 
була об’явом духовного житя, мала своїх приклонників і читачів, 
часом дуже численних, проходила в Сфери народні і зливалась 
з літературою устною і своєю дорогою — з него черпала чимало. 
Наші відомости про місцеву літературу XVII—XVIII в. власне 
могли б бути значно розширені дорогою студий над такими збір
никами, і можна б лише пожадати, щоб вони розпочали ся як 
найскорше.

Один з найцїкавійших з досі звістних збірників того рода намі- 
|ривсь я тепер опублїковати, потішаючи себе надією, що се б могло 
Звернути пильиїйшу увагу на публїкацию їх. Збірник сей був менї
L_ Записки Наук, Тов. іьг. Ш евченка т. XV. 1



М. Г Р У ill Е В С Ь К И Йс2

пересланий на початку сього року о. Петром Білинським, тодї 
парохом в Должанцї під Тернополем (тепер в Зарваницї, пов. Тере-, 
бовельський); належав він давншше д. І. Березі в Тернопільщині, 
що дістав його від свого батька-дяка; тепер становить він власність 
о., Білинського. Збірник сей мае Формат маленької подовгастої 
чвертки аркуша (може стала така маленька задля кілг?коразового 
обтинаня при оправі), є тепер 82 цілих і Фраїменти двох карток: 
оправлений він в лякеровану шкіру, оправа ся одначе мусить бути 
значно пізнїйша: в рукописи при оправі перемішано картки і пере
бито між собою частини двох осібних збірників, що розріжняють ся 
між собою й змістом і письмом.

Перший збірник — се сьпіванник- дуже ріжнородного змісту, 
як побачимо. Він виглядає далеко старшим і більш зачитаним.

Від першого листка його зісталась лише половина, тут з гар
ними орнаментами виписано титул сього збірничка: навколо в рамцї 
з рівнобіжних ліній: Изкслжиеллъ отца и споспкшш’йлл ви л
и сошествием Є таго д)£Л. Спи..., (далі урвано, мабуть було — спи
сали, або щось подібне); в середині', в другій рамцї, серед орнаменту 
з к в іт о к  і листків, в першім рядку: піісн'к нлкожни (далі* урвано), 
в другім рядку: Рок8 Кжїа  (урвано); слова першого рядка писані 
в середині своїх перших букв. Ще низше починаєть ся перша 
пісня: Помагай Богъ, Василино (написано всередині' великої букви 
11, штучно написаної, далї урвано), ся ж  пісня йде на другій сто
роні* листка і закінчуєть ся на л. 2 ; з другого листка починаєть ся 
стара нумерация словяньска, що подекуди лише зацїлила на обтріпа
них і занадто пообтинаних сторонах рукописи. Після вісімнадцятого 
листка початкової нумерациї1) (листки 14 і 18 були оправлені не 
на своїм місці) вплетено чотири листки другого збірника* 2), по чому 
іде знову перший збірник аж до листка 59 (нумерация хибна: по 
20 наступає 3 1 ),3) по тім наступає знову 8 листків другого збір
ника4), і знову по тім аж до кінця йде перший збірник5); можна 
сконстатувати брак трох листків всередині* (61,. 74 і 79) і при
наймні’ одного листка в кінці (від нього зістав ся край); нумерация 
славяньска в другій половині книжки майже скрізь зникла, бо за-' 
надто обтято листки в горі, так що лише значною працею удалось

0  Сї перші 1 8 'листків означимо буквою ЛІ.
2) Означимо їх  буквою с.
3) Сї листки: 19— 59 означимо буквою А II.
*) Означимо їх  буквою г).
5) Означимо сї листки від 61 до кінця буквою В.
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зреставровати нумерацию і порядок листків, перекиданих при оправі 
і потім.

Зацїлили в рукописи маленькі куснички ще одної обкладкової 
картки: орнаменти, в горі слова, мабуть з якоїсь духовної вірші, 
з краю між рівнобіжними лїнїями стовпцем славянські букви 
Ц з М Г (?),.. К, з другого боку була якась вірша про страсти 
Христові; письмо теж, що й взагалі в сїм збірнику; може се 
картка 74, бо на с. 73 уриваеть ся псальма великопостна, а на 
л. 75 починаєть ся новий роздїл — піснї різдвяні, з осібним титу
лом, але сього сказати на певне не можна.

Хоч в титулі* збірничка на першому місці значать ся „пісьнї 
побожні", і споряджаєть ся збірничок з звичайною побожною Фра
зою про поміч сьв. Трійці, одначе з початку його побожний елемент 
цілковито усовуеть ся на другий плян перед елементом СЬВІ'ГСЬКИМ, 

гумористичним, романтичним і Фрівольним: збірничок розпочинаєте 
ся народньою піснею, по ній наступають иньші „пісні світськиї", 
доперва як N 8 і 9 виступають „Пісня на усїкновение" і вірша 
про побитих Иродом дітей, почім знову виступають „пісні сьвітські", 
(N 10, 12 —14, 18—24, 26), перемішані з побожними віршами
(N 11, 15—17, 25, 27); доперва з л. 39 наступає довша серия по
божних віршів: серия пісень Богородиці (л. 39—42) і потім ріжні, 
иньші сьпівп, що аж на л. 54 переривають ся, і починають ся 
знову сьвітські, і се закінчуєте ся таблицею рахунків: Liczba Іасіп- 
ska tudziesz z polska. (л. 58—59), де виписані в кліточках цифри 
арабські, а на горі й з боку латиньскі назви: ш ш т, duio, trya, 
kwator, quinc, і т. д,

Но сїй таблиці розпочинаєте ся друга частина збірничка (В): 
вона містить в собі пісні побожні, уложені в кілька серий — піснї 
Богородиці (л. 62— 6, перед тют кілька поодиноких віршів, почавши від 
л. 60), пісні великопістні (66—72) і піснї різдвяні, що займають кінець 
збірничка. Відділена таблицею від решти збірника ( А І  і A l l )  і це
лостна змістом, ся друга половина (В) становить' як би осібну час
тину, але письмо цілком однакове з першою половиною, і орнамент 
подекуди траиляєть ся такий самий, нумерация обох збірників 
спільна і виглядає як сучасна письму; з сього всього мусимо ви
вести, що ся друга половина не становить осібного збірника,, що 
найбільше — представляє з себе осібний зшиток, писаний тією ж  осо
бою, щ о й перша половина, і нею ж сполучений до купи. За осіб
ністю могла б промовляти ще та обставина, що по таблиці арітме- 
тичній стоїть низше наведена приписка Леонтия з Ягольницї, і ся 
Сторінка помазана, але се можна об’яснити. легко тим, що тут було
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трохи порожнього місця, а ріжних%риписок, проб пера і ин. багато, 
є й на иньших сторінках збірника.

Рік написання першого збірничка, як ми бачили, урваний на 
титуловій картцї, але час можна вивести приближно з тих написей 
передовсїм, які знаходимо в нїм: так на л. 14 приписано з низу: 
Roku 1718 8-bris 29 w szko... На л. 59, під згаданою таблицею р а
хунковою написано: Gig псалми Рака Божого ЛИлдцл Леонтого 
Родича /йголницъкого: Рок8 Кж и а : a\|rpj М ца  М арта Д на а. 
Таким чином, сьпіванничок мусів бути списаним перед 1718 р. 
З другого боку заведені до нього польські вірші (л. 20, Пудзь 
Полска) про боротьбу саксонської партиї з сторонництвом, Лєщінь- 
ского не позволяють датовати написание XYII віком. Сї всї ознаки 
належать до першої частини сьпіванника (ЛІ—ЛІІ ) .

Що до особи укладчика, то він був Русином з Галичини, і то 
східнього її краю, на се вказують і деякі вірші, написані на честь 
галицьких місцевих сьвягощів як Божої Матери Настасівської (п. 
Тернопіль), Віцинеької (п. Золочів), деякі диялектичні ознаки, на
решті і надписи в книжцї — одна, дуже рання, як ми вже бачили, 
вказує на Ягольницю; можна додати ще одну (по письму теж не 
пізнїише 1-ої полов. XVIII в .): Caia Kapella Szkoly Olesko CSX 
(л. 50). Укладчиком була особа духовна чи близька до церкви — 
на се вказує великий запас духовних віршів і надписи про мотиви: 
подобен: радуй ся, Царице, або подобен: о преблаженное древо, 
(такі „подобні* на побожні співи стрічаємо і при співах зовсім не 
побожних, напр. л. 32 при Фрівольних віршах „Рвала Кася візшніек 
вказано подобен на „Радуйся, Царице"). Ледви чи був укладчиком 
сьвященник, скорше хиба дяк-бакаляр; тим би можна лекше ви- 
толковати присутність значного числа Фрівольних пєс, тим би можна 
об’яснити й те, що всї наведені написи вказують на школу, шко
лярську Сферу. В сих бакалярсько-школярських кругах співанник 
мабуть і потім обертав с я ; принаймні „иодобні" приписані пізнїй- 
шою рукою по декуди; деякі проби почерка дуже непевного (для 
прикладу подаємо сї „проби пера" з перших карток) і знов деякі 
цїничні надписи на книжцї найскорше б могли на школярські 
круги вказувати (нанр. л. 46, 60 v.).

Що до другого збірничка (с— й), то може нам удасть ся близше 
означити його початок: на однім з листів його, з  боку читаємо: 
Anno Domini 1727 тіеєіцса Iunia dnia 22 Pawiel Hryniewicz В : О : 
S N : Дисьмо сих слів дуже подібне, я-б сказав — ідентичне з тим, 
яким писані дві останні вірші сього збірничка, сї — з письмом ти
тулів попередніх віршів, що знов дуже зближене до письма самих
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текстів, і правдоподібно — всї вони писані сипі Гриневичопі. Ти
тули, зроблені другою рукою в першім збірничку (А І)  подекуди 
цїлком подібні до його письма (а то на л. 11 , 16, 17). Занотую ще 
що в сїм збірничку знаходимо „подобні" на песи першого збірничка 
(N 81; nop. N 21). У всякім разї — обидві частини сїєї рукописи 
належать до більш меньш близького часу, хоч перший збірник, певне, 
трохи старший.

Сей другий збірничок (c—d ) містить самі побожні псальми; 
письмо не таке однакове, як в першім збірнику, є певні відміни, 
одначе, я думаю, се все рука одна, лише в одній части вона пише 
ніби уставним письмом, подоблячись до друкованих літер, в иньшій — 
звичайним, в одній частині — свобіднїйше, в другій — якось 
меньш свобідно і вправно. І тут знаходимо певний місцевий ха
рактер — пісню Богородиці* ІІаньковецькій (п. Броди).

З складових частей збірника перша (л. 4 -  59, А —В) власно має 
особливий інтерес для своєї ріжнородности. Ся мішанина побожних 
сьиівів і Фрівольних, часом дуже вільних, віршиків, народних пісень 
і книжних композиций, віршів руських .і польських, відгомону су
часної політичної літератури (18, 2 1 ) і веселих безиретеизийних жартів 
дає нам як рідко повний і цікавий образок інтересів духовних і лі
тературних тогочасного письменного чоловіка. Він "ще раз пригадує 
нам, що поза побожною і сухою, богатою риторством і бідною сьвіжими 
гадками друкованою літературою сучасною, письменний чоловік звер
тав ся і до народної словесности; правда, він часто шукав тут лише 
материалу до глуму над „простим обичаєм" простого чоловіка, від
діленого цілою безоднею від мудрости якогось спудея або бакаляра, 
але не завсїди — те доводить і сей збірник, де заведено кілька 
народних пісень, очевидно — за для їх романтичного змісту, що по
добав ся, а не викликав посьпііх. З другого боку численні польські 
вірші, заведені сюди, здебільшого гумористичні або Фрівольні, зна
чить, попали сюди в збірку не як плоди вищої культури, а з причин 
анальоіічних, що й деякі руські вірші подібного змісту : бо відпові
дали вдачі збирача; цікаво, що політичний памФлєт польский (N 18) 
виступає тут як „пісня веселая" лише. Як сьміхотворна пародия 
заблукала сюди „пісня московская" (л. 50). Материял не пусто
тливий, поважний мають представляти з себе ріжні' вірші релїїійно- 
морального змісту, в переважній більшости — руські.

Окрім такого інтересу, чимало цікавого мають деякі поодинокі 
пєси сього збірничка самі по собі. Ми маємо тут деякі пєеи,‘ не 
ЗВІСНІ звідки инде: напр. пісню про війну жидівську, досі не звісну, 
хоч була вона, очевидно, розповсюднена в громаді; така напр. ще зга
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дана вже пародия на московську нісню і иньші (про побожні піснї 
тут не кажу). Знову деякі неси, хоч звістні з иньших вариянтів, 
представляють інтерес своєю давниною: вони ж тут записані за 
півтораста віайже лїт до видання свого в ріжних збірниках етно- 
їраФІчних; цїкаво видїти якусь — напр. жартовливу пісню про 
смерть комара, записану на початку XVIII в. (як не скорше).

Дуже важне значійнє мають проби літературного оброблення 
народних пісень; напр. пєса XLIV, на наш погляд, має виразні 
слїди такого оброблення. Пєса X представляє з себе теж штучну 
композицию елементів руських і польських.

Иньші частини збірника (В і c—d) не мають того інтересу ріжно- 
родности, інтерес їх полягає на тій вазї, яку мають взагалі побожні 
вірші сього збірника: вони важні, як причинок до літературної 
істориї наших віршів взагалі й специально — їх головного звода —; 
Богогласника. Українська побожна вірша ще дуже мало студиєвана, 
а вона цікава (більше уваги звернули на н е ї: др Франко — про коляди,: 
д. Житецький в книжцї про думи і Драгоманов в Житю і Слові 1895). 
В сей широко розгалужений рід книжної творчості! вложено було — по 
при риторичні віршоплетїння — не мало й щирого почуття й ііоезнї, 
а при тім, я сказав, цїкаві звязки істновали між ним і народною 
словесністю. До тепер давнїйші стадиї в розвою його закрити зводом-, 
довершеним в кінцї XVIII в. — Богогласником, куди збирачі ваенли- 
яни, як вони самі кажуть в передмові до першого видання 1791 р., 
завели лише частішу віршів, що обертали ся в гродіадї, відкинувшії 
„худо й неискусно составленный" і ті, що не мали мельодиї — 
значить не могли служити до сьпівання, а знов взяті до Богоглас-І 
ника багато поправляли за для їх неисправностей, що закрали ся| 
при списуванню і передачі: укладчикам, як вони самі заявляють, 
приходило ся „достигати намореній мыслей, елико мощно испра-. 
вляти, слоги стихомъ изобрізтати, многа нова ветхимъ при л агати 
так що вони самі уважають се „аки снйдь иными смаками утво-і 
репная и на ново ириуготовланная", одно слово — перерібкою дав-! 
нїйших текстів. При такім характері редакцнї Богогласника пов-І 
стають дві потреби: одна — се вистудиювати саму сю редакцийну 
роботу укладчиків Богогласника, як вони користали з того літера^ 
турного материалу, що мали в руках, в якім напрямі зміняли. Бо- 
гогласник, як найбільш популярна, безперечно, книжка- з цїлої на
шої старої друкованої літератури, варта такої студиї. З другого' 
боку — треба вистежити історию літератури віршевої до зведення 
її в Богогласник і по за ним. В обох разах мусимо ми звертати ся 
до старих сьніванників, і сьиіванник, що тепер подаємо, з сього по-'
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гляду має не мале значіннє. Досить сказати, що ми маємо тут 
вірші, записані майже на ціле столїттє перед виданнем Богогласника.

Я власне звернув особливу увагу на заведені в нього побожні 
вірші і результати своїх спостережень над ними уложив в приміт
ках в кінці текста, тут обмежу ся кількома загальними увагами.

І так передо всім маємо тут найліпшу ілюстрацию, яка роз
мірно мала частина віршевої літератури увійшла в Богогласник; 
з 58 руських псальм, що маємо в Сьпіваннику, лише четверта ча
стина (я нарахував таких 15, хоч може що й переочив) увійшло 
в старий Богогласник, хоч сыйванник сей уложений в місцевости 
дуже близькій до ГІочаєва, значить користав — що до териториї — 
з того самого репертуару. Деякі пєси з незаведених в старий Бого
гласник одначе жили далі і доховали ся до нашого часу: декотрі 
знайшов я напр. в зовсім новім співаннику з Яворова (див. Записки 
т. X1Y) (Иепостижимий чоловіческим умом, Ангел пастирем мовив, 
„пісня Бития“ (N 81)1); иньші ~  як звістна вірша: Ой хто хто 
Миколая любить — заховали ся в устах народа і увійшли до нових 
редакций Богогласника.

Всі псальми увійшли до Богогласника в більше чи меньше 
відмінній Формі; де що з сих перемін можна об’яснити відмінами 
в самій традициї: впорядникам Богогласника вони вже прийшли 
в редакциях відмінних від нашого сьпіванника; далї — де що на
лежить до емендациї покаліченого текста, доповнення до ритму 
і т. и., але знову деякі відміни вже мають характер цілком довіль
ної перерібки; щоб дати можливість кождому бачити відносини 
текстів сьпіванника до Богогласника, я подав в примітках варнянти 
з вид. 1791 р .1) Близше дослїдженнє сїєї редакцийної роботи улек- 
шить ся, коли збереть ся більший запас материалу, і я се поли
шаю дальшим дослідникам.

Всі сї псальми, заведені до Богогласника, належать до кате- 
їориї анонімних: вони не мають означення анї імен авторів анї 
місцевостей; се зовсім зрозуміло: більшість того рода вказівок 
брало ся з акростихів, а при всяких перемінах протягом довгого 
часу сї вказівки акростихові затратились, де й були, а традиция 
імен авторів звичайно не заховувала.

Далї, перегляд віршів сьпіванника показує, що деякі з них 
увійшли сюди вже значно покаліченими; се ж  можно об’яснити 
лише тим, що вірші сї вже досить довго блукали по сьвіту, доки

3) Примірник Богогласника з 1791 р. ласкаво уділив мені зі своєї бібліотеки 
ДР- І. Франко,



8 М. Г Р У Ш Ё В С Ь К Й Й

прийшли сюди, а се знову примушує час їх написання посунути 
значно назад, принаймні* на кілька десять лїт перед XVIII в. Що до 
вказівок місцевих, то окрім титулів кількох псальм, що уложені на 
честь певних чудовних ікон, можна зазначити ще вказівки в псальмі 
„Тройце сьвятая" (л. 36 v.): молитва за „росску корону", за „пана 
гетмана" і „все рицерство", се показує виразно, що вона зладжена 
десь між козачиною, на Подніпрянщині; се теж може бути доказом, 
що псальма ся зладжена значно давнїйше, бо треба було часу, аби 
вона замандрувала до Галичини. Теж можна сказати і за N 21.

Значна давність збірника в порівнянню з иньшими і його 
цікавий для науки зміст понудили мене видати його in exten- 
so1) ; при виданню я держав ся тих правил: друковати слово в слово 
і буква в букву, помилки поправляти хіба в нотках, букви напи
сані над лїнїєю вносити в слово без всяких означень; титла і ско
рочення розвязувати, але сї букви ставити в круглі ( )  скобки, де 
є знак титла або скорочення, і в ломані [ ], де знака не було; 
в ломані ж  взято букви додані, яких не було в оригіналі, а в ( )  
букви видерті, коли їх можна доповнити з контексту. На марїїнезї 
означено нумерациї збірника, без скобок, де ся нумерация захова
лась, і в ( )  де її викомбіновано ; що за л. 73 нумерациї не можна 
викомбінувати на певно, тож звідти її залишено. Що до порядку 
друку, то подано на сам перед перший збірник в обох його части
нах (А і В), потім вставні листки (с і d).

У Львові, 11 (23)/ХІ 1896.

J) Перед роками мав я анальоїічиу збірку віршів з тогож більш-меньш часу 
з Полтавщини (належала на поч. XYIJJ в. сьвященішку Богушкової Слободи коло 
Золотоноші) ; поетараю ся знову ї ї  відшукати.
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I.

Помагай Богъ, Василино1) . Г . .

. . . . . . тов)аришу взяла ся мя туга

.............................али вйрнейкого друга к

.......................... това)ришу,' не вдавай ся в тугу

..................... ..... . мати дйвчинойку другу к

..........................  але не такая

..................... не п)ристане к сердейку як тая 2

. . . . . . . яко вюя

..........................в)сю правдойку, ци будеш ти моя
........................т)воя, недоленкож моя
. . . . .  с)тарейкая еще лихейкая к
. ..................... бу я не любила
.......................... щобъ не розмовляла
По сйнейкахъ ходжу, Василинну воджу,
Ой Василю пане, хорошій твой стане! к 
Ой не люби дйвочокъ, анй чужихъ жйночокъ,
Люби жь мене самую, що я тебе шаную. к

II. ПІзсня Ганусейцй красной.

Ганусіейко, перло дроїа,
ніе бондзи же вій така cpofa, 
пршійвгіз віензня до покою свеґо, 
зржуць окови а учинь волнеґо.

Ганусіейка такъ цнотлйва, 
над . . .  .
страпіонеїо хентніе по . . .
до свих Пиаховъ роско . . . .

(У)казала віу покоіе,
заразъ дала ренчкіе своіе, 
од-ъправйла Фрасунекъ на строне, 
пршиіела ґо под своіе оброне.

Ніе Фрасуй сіє, віензню війлій, 
юж сіє завікй отворжилй, 
тераз вжива(й), цо твей души здрово, ' 2 . 
би наивіенци — вгашъ у вініе їотово. 2 .

2.

( і

я) Се написано в середині великого початкового П. Кропками означено видерте 

Записки Наук. Тов. ім. Ш евченка т. ХУ. - 2
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(Г)анусіейко, скарбіе дроїій,
покаж же м і оїіень сроґій,
бо мніе палі без(ъ) жадней пршичини,
ніе у їас і жаденъ члов1екъ живи 2 .

.............................СЛІЧНІЙ квіеціе
ніе мані ж е1) подобней на свіеціе 
. . . то Буї даль с твемі ж артамі
. . . и міендзи млудзянамі

.....................  віеліе,
. . . одмикай же замкі сміеліе!
шукай собіе в каждей коморецце, 
аж ал і знайдзіенгь тамъ и мое серце:

Іежелгіз тамъ знайдзіенгь серце моіе,
Везь же собіе яко своіе!
ніехай сіє твоіе з мо’Ьмъ сіє изїодзі,
іесл і твой ключъ к мему замку входзі. 2 .

III. Пісня 2—я свіцкая,2)

Дівчинойко, моя голубойко,
Клопоченгь ти БІОЮ головойку! В.

Якъ же ся мні да не клопотати :
Ци моя, ци не моя будешь,
Тилько мині сердейко смутишъ ! к. (2 v.)

Дівчинойко, не горди мною,
б'йднесейкимъ сиротою! в.

Якъ ти мною будешъ гордіти,
Не буду я до тебе ходити! в.

Дівчинойко, чемъ же*ти пишна:
Чемъ ти до мене з вечера не вийшла? в.

Не знаю, серце, не знаю,
Якъ я до тебе виходити маю? в.

Отецъ, матка на мя нарікають,
Ж е ся я в тобі, серце, кохаю. в.

0  Ж е написано двічи.
2) Нпзше того написано иньшими руками і иньшим чорнилом: пфсня pokosto- 

waty рега су dobre, Помощъ мои о. гди сот.
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Якъ я тебе не вижу годину,
Видитъ ся мнЪ, же сама загину; к.

Якъ рибЬ без води трудно,
Такъ мині без тебе нудно ! ії.

Ґди. бимъ я мавъ орловіе крила,
ЖЬтавъ бимъ до тебе, мила! к.

Упавъ 'бимъ я да на твоимъ дворЪ,
абимъ тебе обачивъ восъкорЪ ! К.

Дізвчинойко, моя голубонько,1)
Скажи ж  минй усю правдоньку: н.

Коли любиш, дай же що маєш,
А коли не любиш — якъ собіз знаєш ! К.

Коли любиш, скажижъ правъду,
А коли не любиш — я си иншу знайду! к.

Коли любишъ, люби гараздъ,
А коли не любиш, покин мене заразъ! к.

IV. ГОзсня Pannie id^c zam^z, rosczesui^c kose, siedzac za 
stolem tak ia spiewac.* 2)

Zalosnie panienka plakala,
gdy zam^z nieboga isc miala, 2 .

Rozczesuiac wlosy swe rozkosznie, 
te slowa muwila zalosnie: 2 .

Wlosy moie zufte, zlociste,
wyscie mie zdobili zajste! 2 .

Ostatnie sie z wami iusz wciesze
у znac ostatny raz was rosczesze! 2 .

Czemus mie w niewola wprawiia
у zlotey wolnosci zbawila? 2 .

Ach moia wolnosci niemala,
gdzies mi si§ teraz podziala? 2 .

Gdym byla w pani§skim swym wieku
pod milych rodzicow w opieku, 2 .

*) л у  приписано иныпою рукою.
2) Дописано иыьшою рукою і чорнилом : Piesn па weseliu spiwac.
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Iakom rybka ро wodzie bujala,
frasunkow у kiopotow nie znala, 2 .

A teraz musze si§ frasowac
у fuki у stuki przymowac. 2

Plakala na swoie rodzice,
ze mlode wydaiecie swe dziecie: 2 .

Gzem moie niewdzi^cznie poslugi?
wszak ia warn sluzyla czas dlugi? 2

Sluzylam warn wiernie, nieboga,
coz ia warn czynila, dla Boga ? , 2

Gzyz ia warn gloweyki nie zmila,
albo tesz przeciwna w czym byla? 2

Ale sie to na mnie nie znaydzie,
sluzylam warn wiernie po prawdzie!

Za stolem siedziala mlodzi^tko,
iak iakie pieszczone zwierz^tko; 2 .

Oczkami iak sokol patrala,
a lzy z nich iak ros§ pusczala. 2 .

Plakala, idac do szlubu,
spiewaiqn piesn swemu nielubu: 2 .

Ach moia pieszczona mlodosci,
dzis koniec vczynisz wolnosci! 2 .

Iusz idac od оуса у matki,
zegnai^c roskoszne dostatki, 2 .

Y оуса у matki zegnaiac,
plakala, v nogi padaiac: 2 .

Zegnam cie, moy siwy golobku,
zyi sobie szcz^sliwie w tym domku! 2 .

Iusz tedy sie od was oddalam
a Panu Bogu was oddawam, 2.

Za wychowanie warn dzi^kuie:
inszyi mie w opiekie przymuieA 2 .

Ganeczek swoy Izami skrapiala,
na ktorym z mlodosci sypiala: 2 .

Jusz wincey tu sypiac nie b§de,
bo iusz zst^t daleko odiade. 2 .

Gdym byla od matki puldrogi,
plakalam, az zal mi niebogi. 2 .

Plakalam na swoie zle szcz^scie,
ze si§ przemienilo w nieszcz§scie 2 .

(4 Y.)

(5 v/j
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Piaczacy tez v swey swiekruchi,
przywiodla rodzicow do skruchi; 2 .

Y wszyscy pokrewni piakali,
iak siwe golombki hukali. 2 .

Zalosnie poglada po domu,
nie da si§ vtolic nikomu: 2 .

Jusz to ia tu b§de mieszkala,
iak na swiat in^zyi si§ dostata; 2 . s .

Jusz musze lancuszki pochowac,
Nie masz tu czasu si§ gaehowac, 2 .

Y pierscionki musze polozyc.
r§kawy po.Iokiec zalozyc. 2 .

Koszyczek na r§ce wiozywszy,
dumaia precz dziatki stanowszy: 2 .

Jakoz mi tu przydzie kupowae,
ieszczem si§ nie nauczyta targowac: 2 .

Bom ia tego w matki nieznaia, 
tylo gotowego patrzala, 2 .

A teraz у kupic у przedac —
coz czynic ! musze si§ nauczyc! 2 .

Malzonka iu sJuchac iusz musze (6 v.)
у swoiey wygadzac swiekruse; 2 .

Trzeba te rzecz zrozumic na swiecie,
zeby maz nie lupil po grzbiecie. 2 .

У/ІГксня О woini zydowszkoyi.

Na mosci rosci trawa murawa,
spotkali zolnirze, polskyie rycyrze, 

bryckego rawa. 2 .

Jiedzien sluzalec ciol rawa w palec, 
czorna hodyna, niedobra nowyna, 

wziot kozu balec. 2 .

W misti Beresti Zydom kazanno, ы
a naszym iunakom naprzeciw Polakow 

na kun wsiadali 2 .

Weczerney fyli radu wczynili,
iakoiu bronoiu wybrancow do boiu 

wysylap mieli. 2 .



Starszemu rawu dali bulawu
takuiu welykuiu iak wolowu holowu — 

hrstem na slawu, perpik na slawu.

Wzieli szkolnika za polkownika,
a swego hazana za polnego hetmana,

Leybe za straznika, 2 .

Zyda Maiera za fureiara,
a Ycka w panceri со w syw[i]m kowneri 

za kawalira 2 .

Ar^darz zlodziey by! tam choradzy,
Lewitan kapitan, a Ycyk poruczyk,

Yrsz kaplarz hozy ; 2.

Ynszy Zydowie wlasnie m^zowie,
bachurzy, penchurzy, pobrawszy kosturzy, 

iako Mazurowie 2.

Wyszli v pole, stanieli wdole
wkowpakach, germakach, w kompletach, nngketach 

wlasnie iak w szkole, iako Zydowie 2.

Tam zobaczyli о pulcwerc mili —
az iedzie sluzalec у polsky szubrawiec, goly iako palec, 

mocno podpily. 2 .

О wey kapara, lychaia fa ra !
staneli do szychu, narobili krzyku

Szmun1) do bandolaty, Srul do pystolaty, 
a rabin za karabin,

Hyrsz do muszketa. 2.

Siw raw na klaczu, narobyl placzu:
oh moi bachury, od iednego ciury 

zgynie na pliacu ! 2 .

Poslaw raw poczte w nocy do zony;
by woysko zbyrala, do nich wysylala 

g wi^szey pomocy. 2 .

Rawowa zona zle uczynila :
listy odebrala, woyska nie zbyrala, у doma siedziala, 

iak zwyczay temu. 2 .

) Мабуть треба читати Szmul.
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Owyi sluzalec, golyi iak palec,
dobywszy palasza, wciat bez leb Anasza 
Morduchu po hruchu', 
a Ycku po iycku, 
a Leybe przez gembe, 
tak ich rubaw : 2 .

Holowy na polowy, a ruky na sztuky,
palce na kawalce, a zemby brzez gemby 

poodcinal! 2 .
A starszy raw sztany podraw —

czornaia hodyna, smutnaia nowyna! — 
tak vtykaw! 2 .

A Oszur stary byt przy tey sprawi,
bo widzial zdaleka, iako raw ucieka — 

sztanuw nie miah 2 .
KI

Wszyscy Zydowie po nim plakali, A*
ledwo w reznika szkury dostali, 
wszyli szarawary у iemu poslali, 

bo go dzi§tego. 2 .

Zusio у [z] z§ciem patrali wsz§dzie;
na strazy stoiali, woyska pilnowali, ledwo powciekali 

na ynsze miesce. 2 .

Lachman у [zj zono wciekali dwodem,
zbroie poruciwszy, germak uchwaciwszy, 
do miasta Ozowa, by dali doktora, 

iak rawu swem(u).
Z miasta Ozowa dali doktora,

iako rawu swemu, welykuiu, iak wolowu holowu — 
со nosii bulau takuiu *)

yrste na slawu, perpik na siaw u! 2 .

Lachman z doktorem iechali borem, (9
ctaneli przy wodzie, muwiono przygodzie, 
со to si§ trafilo, со naszych pobilo?

oh lyhy hod Zydom na zkod! %

A Olfow syn vsich prosyw, 4

zeb sie dobrze byli, serca nie tracili 
do sluzaiego 2 .

x) Очевидно, треба читати; rawu swerou, cq nosii bulau takuiu welykuiu etc,
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Gdy przyiechali do swego obozu,
barzo narekali, со pobite zostali 
od iednego ciury, со Іараіе kury.

Oh lyhy hod Zydom na zhod! 2.

W misti Beresti sluzalec skacze,
a zona rawowa barzo zm^czona 

po m§zu ptacze: 2 .

Nie daway, Boze, Lacham fortuny, 
со mego milego rawa molodego 

zagnal do trumy ! 2 .

Wracaio Zydzie nazad z obozu T.
spodziewali si§ wielkiego mrozu 2 .

Bawili sie wiele w subote, w niedziele 
nazad wracaio, 2 .

Przysli do miasta, seym yczynili,
poczte posylali, zeb na zgode przystali 

poiske zolnirze 2 .

Polske zolnirze na to przystali,
zeby у Zyduw pini^dzy brali 
na tydzi§ nie луієіє: po styry talerzy 

brali do skarbu 2 .

Sypali wiele woruw szeli^guw,
zeby nie brali do swych zaci^guw, 
by doma siedzieli, nic sie nie boiali, 

woyska zadnego 2 .1)

Y tak zwolili seym uczynili ^
Nie iechac na woynie у dawac pogiowne 

polskym zolnirzem 2 .

VI. ф*алма свЪцкая.

ІІереііеличенка2) я невеличе(н)ка
По полю латала, сокола шукала к.

*) В низу иньшим чорнилом і рукою: і се і се і се, і иньші проби пера, 
и) Се слово написано в середині великого початкового П.
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Соколонку пташе, охъ мой милий ґаше,
Чемъ ти гордиш мною, не береш [с] собою ? й.

А щож мн!з сталося, щомъ ошукалася
Не робълю любила1) — бізди захотізла! в.

Оставилес на чужинЪ при лихой годині
Мене молодую, мене хорошую и чо(р)нобривую!

Погуляю, побуяю да стану гадати —
Чи любити соб£ соколо(н)ка ци занехати? к.

У II.* 2)

Стукнуло грануло в лізсіз, 2 
комар з дуба звалив ся, 
траФивъ на коренище, 2 

збив co6t  гол'йн, плечище. 2 

Почули мухи горухи, 2 
принесли ему кожухи : в.
Наш комару сподару, 2 

жал(ь) тя намъ не помалу: в.
не чомъ ти в насъ не буваєш — 2

аж ти ся зле маваеш! в. 
Поховайте(ж) ви мене в поли 2 

при зеленой дубравг1з; в.
коли я буду вмирати, 2

кажізт мою дружину зобрати; 
а хрущъ буде нести, 2 

а овадъ буде густи, в. 
а журавел буде спізвати, 2 

а муха буде плакати.
Обгород'Ьтежъ ви мене 2 

друбнеикими стрізлойками, . в. 
полож'йтеж ви на мніз 2 

мой тугесейкій лучокъ. в.
Коли будутъ козаки Ізхати, 2 
мене буду(т) споминати : в.
тутъ лежитъ комарище, 2 

славній наш козачище! в.

3) Закінченне невиразне.
2) Надписано иньшою рукою: Psalma Swiatowa о weselacym sie ptastwie.
Записки Наук. Tor. ім, ІПевчсенка т. XV. З
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УІІІ. Пісня. На оуеікновеніе ч(ес)тнія глави с(вя)таго 
Іоанна Предотечи.

Веселися, красная пустини,
Радуйтеся, аггелскія сили,
Пр(о)р(о)къ в тебі пребиваетъ,
Котрій людемъ повідае(т) — покайтеся!

Агг(е)ле, н(е)б(ес)ній ч(е)л(о)в(і)че,
Креститилю и проповідніче,
Восхотілесь обитати 
І в иустини пребивати — со зв ірати !

Ірод тя незбожній шукает, їв .
Главу твою мечем усікает 
Іс(ус) з н(е)б(е)еъ возвіїцает,
Вінец тебі посилает — Кр(е)стителю.

Обличилес прегордаго змія 
Сквернаго ради плясанія:
Клятвою ся заклинает,
Пул кролевства обіцает — плясо(в)іцп.

Іроде проклятій ч(е)л(о)в(і)че,
Бісом друже и собезсідниче!
Не хотіль еси солгати 
И жизнь собіз зготовати — со с(вя)тими.

Го(р)лице пустиннолюбная,
Іоанне деннице св ітл ая !
Освіти нас во тм і спящих 
И во грісех жиючих — Іоан(не)!

Х(ристо)с тя с пустини взивает,
На 1орданъ ирійти возвіщает,
Крещеніе исио(л)нити (12
И Адама уволнити — от пропасти.

С(ъ) н(е)б(е)се глас от Отца походит 
Д(у)хъ с(вя)тій на Х(рист)а исходить,
Тройцу чести научает
И всіхь  вірних просвіщает — яко В(о)гъ.

Іоан версі ся касаетъ,
Іс(ус) Х(ристо)с главу преклоняетъ,
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Отец С(и)на поснлае(т)
и на С(и)ну почивае(т) — прес(вяЧій Д(у)хъ:

Сей мой с(и)нъ коханій любимій,
Во бжестві всегда е(сть) славимій,
Того всего послушайте,
И покло(н) му отдава(й)те — яко Отцу.

Прето днес красно запивайте,
Крестителя усердно благаймо,
Би намъ зіднал Б(о)га Отца
Ц(ар)я Х(рист)а и вс іх  творца — у н(е)бі.

Зде в храмі град твой процвитае(т),
Імя твое повсюду шяетъ,
Рач нас вірних сохранити,
До Б(о)га ся причинити — за нами!

Агаря(н) рачъ всйхъ потлумити,
А ц(а)ремъ н(а)шимъ дай спокойне жити;
Ми тя будем вихваляти,
Імя Твоє величати — на віки.

IX. Пізсня о избіенних младенцах от Ірода.

Не плачъ, Рахіиль1), зря чада ціли,
Не увядають, но процвитаютъ к.
Волніе крини в новой с(вя)тини: 
ко Б(о)гу и с(и)ну мйешъ причину, к.

5 (Не) имі(й) за шкоду, видяй яко воду 
Кров изливаемих и убиваемих :
Жизнь их непремінну, по смерти нет[л]інну 
За живота страту иріяша заплату, к.

Перестан[ь] ридати, печалная мати,
10 Не тривож серца, хочай мордерца к.

Ірод неситій в тое убитій2)
Мечем дерзаетъ и убиваетъ. к.

Малейкіе чада не пребуди града3),
Т ім  бо з н(е)ба платят, аже живот тратят * •

1) Зам.: Рахили.
L>) Вертеп: велитъ убити.
•п) Вогог^асник: цребудутъ внутрь града; Вертеп: вси пребудутъ ради.
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J5 За Х(рист)а и Б(о)га, и той им [м]зда многа 
Малимъ отрочатом, закланним овчатемъ. к.

Почто горлица слезами лица
Смутно вйщаешъ, тяжко вздихаеш? к.
Перестан[ь] от плача по закланних о[в]чатах1)

20 На радость2) ісполнися и ко ц(а)ру приближися 
всгйхъ приближися к.

Твои бо пернати в н(е)бо суть узяти, ді«
Путь пришедше3) п^сни4), поб'Ьдними ІГІЗСНИ 
Поют ц(а)ру слави, оже ихъ избави 

24 От сізте(й) ловящих, пагубу любящих. к.

X. Шзсня ходячи до панни в ком . . .5) 
под.: Роже слйчная, д(гй)во Ч(ис)тая...

Ой гой же гой же, мой моцний Б(о)же, 
тожем сіє заФрасовалъ !

Вшистко дла ціебіе, моя дзієфчино, 
жем сіє в тобіе закохал!

ІІовізц міз било, моя дзієфчино, 
же сіє ніе кохам в тобіе,

Абимъ ніе тращЬлъ своей млодосцй 
бавіонц сіє я прш(и) тобіе.

Р'Ьченки риня(т), лужейки шумя(т), 
калыно(й)ка процвитае(т)...

Гдеж моя дЬвчина, гдеж мое сердейко? 
з иншими розмовляе(т)!

Чемус ніе пршіяхал, мой коханечку, 
кіедим до ціе лйсти писала?

Цись коня нЪ дія л, цись в додіу ніе биль, (14 v.̂
ци цгЬ дтатка казала? 2 .

Мялем я коня, билем я в дому, 
маткаж міз заказала,

Вшистко для ціебіе, мое серденко, 
жесь сіє ве мніе закохала. 2 .

х) Зам.: чадах. 2) Зам.: но радости. 3) Зам.: прошедше. 4) Зам ; трений.
5) Кінець слова урза.ко:
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Свят сіє м і міені, свят сіє міз кренці, 
яко вє млиніе коло І 

Війди, дівчино, війди, се(р)дейко, 
промов до менее слово! 2 .

Рада бимъ я війти, 2.
с тобою говорити:

Люде брамуют люде шацуют, 
н і якъ тебе любити 2 .

Ніехже шацуіо, шехъже брамуіо, 
хоча й по вшитким свіеціе,

А я на то .ніе дбамъ, кіеди я ціе кохам, 
, ах мой ружовій квіеціе!

XI. Пісня великопостная хорошая, співати.

Елеонским голосом музи заспівайте,
ІІ(а)ну своєму миле при гробі заграйте:
Умер н(и)ні всего світа монарха.
С(и)н мой прекрасній спустил д(у)ха с(вя)та.
. . . рки те(ж) сионскіе сладко заспівайте,
На лютнях и на арФах миле утішайте... ві
Леч 2 ктож мя сму(тную) роспотішит,
А в жалю такъ горкомъ разсмішит?
Потішай, о Сину мой, сердце мое во м ні!
Оуви мні, о д(у)ше моя, оуви мні, потіхо сладкая!
О с(и)ну и Б(о)же мой, тебе умоляю,
Слезъ з очій свойхъ точити не престаю:
Возри на мя, чадо мое,
Промовъ, о с(и)ну, слово свое!
Вижду тя укрижованна и распята 
Во злобі Х(рист)а п(а)на с(вя)та...
Спаси люди своя, Б ож е!
Ктож мя смутную допоможе!*)

XII. ІІісня свіцкая. (15

Пошла панна по риби, злапала піскора 
ах, ах! их, их! злапала піскора! 2 .

х) Під тим орнаменти (плетені), і під ним на щв обтріпана надпись: fioku 
171§ § ferjs 29 \у $3kQ... Мщ орнаментами надпивано: fqczatek,
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Ніе прентко сіє вруціла — аж  о ніеншо(р)же ах, ах, их...
Hie наржекай, п. матко, жем ніе прентко пршишла ах, ах, их... 
Стомпілам там до ніколи, училам сіє пісма ах ах их 
(Н)аігіса(л) мг1з пан бакаларж віелкіе абіецадло ах...
Ніе моґлам go пршечитац(ь), аж м і лічко зблядло ах...1)
Кіеди по мніе пршіядо, я за піецем бенде, ах...
В ржечи бенде плакала, а я рада бенде ах...
Наїотуй м і, п. матко, з піенршем и о л і ф к і  ах...
(С)подзгізвай сіє, п. матко, хлопца албо дзіфки  ах...
Гіоїшгізціеж м і, п. матко, по Ціендза Марціна ах...
Ніехай идзіе з біалим цялем, ніех mb окршці сина!
ІІошліціеж міз, п. матко, по Ціендза Томка:
Ніехай идзіе з бялим цялем, ніех ніе біерже дзвонка 

ах, ах, их, и х ! Ніех ніе біерже дзвонка.

XIII.1)

Ой перестан[ь] 2 до мене ходити,
Мене молодейкую з розуму зводити! 2.

Ой не перестану, поки не достану 
Сумнаго личейка, хорошого стану! 2 .

Якъ я маю перестати, коли люблю тебе? (16 v.
Ох ти моя дівчинойко, пусти мя до себе! 2.

Якъ я маю упустити? мати клучіз має 
А великим замкомъ двері замикає. 2.

Оукради ключъ у матери, коли буде спати, 
а своего милейкаго упусти до хати. 2

Украла ключ у матери, мати не почула,
А своего милейкого до себе кликнула: 2.

Иойдиж тераз, мой миле(й)кій, потіш мою д(у)ш у:
Я для тебе, іцо розкажеш, учинити мушу. 2.

Матюнко сердейко, щос ся ми стало,
Щос ся ми в животі затрепотало — 2 .

Ци щука, ци риба, ци осятрина?
ІІоїцупай, пай матко, ци не дитина? 2 . зі.

Вишні, черешні, розвивайтеся! 2.
Вороги мои розсідайтеся ! 2.

Вишні, черешні порозвивалися, . 2.
Вороги мои порозсідалися.

х) Надписно іщьшсно рукою; Р$а1ща swatow^j знову иньш оїо: РгрЬа ріцга.,.
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ХІУ. ІІізсня свЬцкая.1)

Иоставълю ж я сторожейку* 2) о малеикой хвиліз,
Жеби мое(й) слізчноДі) дзмы ін(ь)іпе не любили. 2.

О(й) ти орле орличейку, цо високо ляташ,
ІІовіздзже м'й всю нравдо(й)ку, есыгй ти там биваш? 

Повймъ я ц'Ь новізнейке сментне ніе весоло, (17
Ж е юж твое сл'йчне даме до шлюбу ведзіоно.

Ніехай віодо 2 ніех іо и провадзо,
А пошліе я служке CBego, есл'й за мніе дадзо ?

Осядлавшы конгЬченка, сам пояде за ніо 
І бенде сіє прінипатривал, ци піенкніе ей пано.

Она сіедзіз за столікіем міендзи паніенкавгіз,
Св'Ьціз міз сіє яко вііесіоніуь міендзи ївяздечкавгіз;

На ніей юна злотоглава и ружовій віеніецт».
Віечор добрій, слізчна панно! яві першій млодзіенец.

Ци помнеш ты, моя кохана, кіедис была панно — 
Отв'йралас оконечко и патралас за мно? 2 .

ХУ. ГПзсня на страсти Х(рието)ви. ні

І(су)с Х(ристо)с всего свіжі, ц(а)ръ над ц(а)ри візчне л іж і !
Которіе то Жидове кривавих рукъ зліє людове 2.
На той ся час веселили, ґди Х(рист)а поймати мЬли,
II поймавши его з собою и с проклятим Іюдою
Війшльї с кійми и з мечами. Іюда зрадне устнами
Даль Х(ристо)ви любзаніе — то й Жидові на знавіенаніе, 2.
Бо вювиль им : ире то знайте, того има(й)те, дерза(й)те,
Которого поц'Ьлую, того я ваві обізцую. 2 .
Таві за Кедровиві потокові наглянули Х(рист)а окомъ 
Жидове всі> гровіадою, нойвіальї Х(рист)а зрадою. 2 .
ІІонвіавшьі били, вины на него складали,
Орекли, що починает, же ся богові називает, 2 .
Івалтует закон зюисейскій, мовит, же ц(а)ръ іюдейскій. (18
От Анаша приведено, пред КаяФу поставленно,
От КаяФа до Пилата, аби била Х(рис)ту страта.
Пилат жаловаль І(су)са, але жидовская бурьса :

г) Висіле дописано иньшою рукою: Psalma Swiatowa, низше 
лом: спробовати.

2) Сї слова написані в середині початкового великого П.

иньшим чорни'
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Не вчиниш намъ того д(у)хомъ, не будеш ти ца(р)ским другомъ !
Там на гору на Голгофу, на високую висоту
Іс(ус) Х(рис)та иривиде(н)но и ко хр(е)сту пригвожденно :
Межи двома разбойники, випустил глас свой великий:
Б(о)же отче а в той муці* прійвш д/у)хъ свой в своЪ руцгЬ.
Пред ним матка его стояла, котрая ревне плакала,
Жалуючи с(и)на силне, 1(су)са глядЪла силне.1)
Амин, амин, Б(о)же той дай, жебисмо пЪшли вгЬчн...2)

XVI. П^сня великопосная
под.: О д(/Ь)вице пречистая. т̂1,

Даждъ ми слово, слове б(о)жій, славити крестъ, твое ложе 
Нехай твоя моцъ поможе!

С(о)лпце со свізщами шукает, м'Ьсяцъ миру потемняет.
Звязавши Хр(ис)та тручаетъ, 2.

Слуга на пана повстает, безецне3) его продаетъ,
Самъ на в£ки погибаетъ 2.

Давши Х(рист)у лобзаніе, провадцт наказаніе,
Котримъ даетъ диханіе!

От другомъ вс'йхъ оставленній, от Петра тиж отве(р)женій, 
Агнецъ от звйра снЪденшй !

Пастира их поразили, овечки южъ роспудили,
Ап(о)ст(о)ли ся покрили!

Щож без Б(о)га юж почнете, без свізтлости юж впадете, (19 v. 
Без живота погибнете! 2.

Ох С(и)нъ б(о)жій прівязанній, катомъ окрутнимъ-оданцй),
През три дни юж мордованній!

Еще главами кивают, ризи его разбираютъ,
Желчу оцтомъ напаваютъ.

О Х(рист)е, Б(о)же правдивий, тисъ баранку незлобивій,
За нас грішних вкрижованній! 2.

А ї(д)и будемъ умирати, не рач же нас забувати,
ЕИзчнымъ царствомъ даровати.

XVII. Ф*алма самогласная.

Радуй ся, Ц(а)р(и)це, н(а)ша заступнице,
Неб(ес)наго пеликана Маткоясъ названна!

х) Замісь : пилне. 2) Останньої букви не видно. 3) Може бути і: б е з  ц е н е ,  
бо ц зверху стоїть.
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У н(е)бі волають, пізснь тебіз співаюгь — к
Радуйся, Матко б(о)жа, тебе величают.

Р> Гепсиманстей веси д(у)ха испустилась,
Б(о)гу Отцу в руці его д(у)шу уручилась. 2 

Вси ап(осто)лове к тебі прібігають,
Маткою тя, преч(ис)тая Панно, назпвают. 2 .

Свят(ит)ели всегда молбу приношают,
С(и)на твоего, преч(ис)тая, Б(о)гомъ називают; 2 .

К тебі вси людне, Панно, Панно, прибегают,
Со плачемъ вси едностайне под ноги впадают. 2 .

Бось н(а)ша оброна, на тебіз корона
З розних цв'Ьтовъ украшенна, з високого трона. 2 

Н(е)б(ес)ними всізми силами керуєш,
И землимы еліементи в с в іт і сем справуеш, (20

Бось намь породила Х(рист)а, Б(о)жого С(и)на.
Ти з[м]іевия глави, Д(і)во, в нізвецт сокрушила, к.

О ч^ис)тая панно, райская Діянно,
Дай нам голось Х(рист)а чути, вірним зготованно 

Тебе вихваляти у райскихъ палатехъ,
Со агг(е)ли, из с(вя)тими в н(е)біз царствовати.

ХУІІІ. Шзснъ свіцкая веселая.

Нудзь1) Полска за монжь, еслісь дзіевечка!
Ой ніе пуиде, моспановіе, ой ніе пуйде, Фра(н)цузовіе, 

бомъ ніе цалечка ! в.

Зґвалцілі міе юж в Лізтвіе пановіе 
Взіелі міз вяне(к) волносціз, страп іл і міе без л ітосц і 

зліз Сапіговіе. в.

А кроль Ав1‘устъ, ктори в кроткіей сукмаиіе,
А в Варшавіе на Калварже ніе зоставізль жадней вцаліе 

мосціве паніє. в.

А панъ кізіовскій и тенъ с(и)нъ полскій,
Пізсаржь коронній — и тему ровній,
І тенъ зе мніе сукніе лупізль і сам сіебіе ліедвіе в и купіль 
От хлопа пишнего Москаля їардеґо в

1) Се слово написано в середині великого початкового П.
Записки Наук. Топ. ім. Ш евченка т. XV. 4
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' Скрилам сіє била, ніещенсна наніз,
Скриламъ сіє била в шляхетъней ста(й)н1з,
Панъ Ш м ^іелкій  наяхалши, коніе довипровадзавши,
Налязль міе в ста(й)нЪ ніещенсно паніо. в. (31 v.)

Намавяла міе Москва до ц(а)ря,
ПлацЬла тисіонцаміз легким срибремь копізйкавгіз, 

а я ніе хцяла.

Ііодкоморжина цо учинила :
в Полщи менжа зоставізла, до Са^оігМз сіє квапЬла, 

бо била ладна. в.

Польсцы синовіє, віелци пановіє,
Щодро матко учинізліз, каждєму дац пршизволізліз, 

би наймлодшему. в.

Москаль с Кад(ь)мукемь біеГлгіз за воде,
Наліезлгіз міе о косціеліе, забраліз ві1з скарбу віеліе —

дзгЬкіе народы. в. лк*

Пан Гіолонізцкій подъшль споднізчку 
Тил іому повонхаць дала, даліз віу шукац казала, 

в шведзкій їранізци в.

Ей ІІоляци, станціє в тропіе,
Тобіе з ІІолскіз вара, хлопіе,

віашеруй далізй! в.

XIX.

Подобенъ: радуйся, ц(а)р(и)це.1)

Рвала Кася в'йшніе у з1елюнимъ садку,
Ніе віедзяла, ніе слихала о своим пршипадку:

Млодій пахол1зчекъ носЪлъ кошелЪчекъ за ніо 
У малюскіей фильцє учинізль іо паніо.

До іздебки впадла, за столе(ч)кемъ сядла. (32 V.)
Пита сіє ей наніз віатка: чемусь, Касю, збядла? . в.

По садечкуві ходзізла трши вянечкы вйла:
Еденъ собіе, другій тобіе, тршеціз увіесізла, в.

Увіесізлавіь ціз ґо в сіенях наде држвямг1з.
Цо сіє нойржы паніз матка — залізе сіє лзавгіз. в.

*) Иизше иньїпою рукою: Псалма св^цкая, подобенъ: радуй ся црце.
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Моя віізла паніз віатко, ніе жалуй же теїо:
Ядлась, пізлась, уживалас за піеніонжки еґо. к.

Ходзізла по сіен'Ь мовізла хце вііз сіє
Ой дайже вгіз вюй коханій, цо віаш у киш ені! к.

А о(н) ціз іо даль даль, вшолъши с кізшеніз:
Паре ]*рушекъ и яблушек, трпіеціз коралюшек. к.

А онаць віу потивіь хусточке зе злотевть : йг.
Hie nowiaflafi вюй коханій, ніе віз віатка о ти(вт). к.

XX.1)
A w boru sosna gorzala,
Pod пщ dziewczyna stoiala,
Stoiala dziewczyna, stoiala nadobna, stoiaia 2.

Nad nio si§ Iasieyko zmilowal,
W swoi^ sukierdde przyodziai,
Przyodziai dziewczyne, przyodziai nadobne, przyodziai. *

Pami^tay Jasieyku, zes przyodziai,
Zebys na potym nie zalowal!
Nie b§de zalowal, b§de cie szanowal, bos mloda.

A w ogrodeczku lilia, - (33

A za ogrodeczkiem szalwia;
Tam panny siedzieli, wianeczki wiiele — ruzowy.

Przyiachal do nich pan stary,
Prosi о wieniec ruzowy:
Nie dam ci wianeczka: iam mloda dzieweczka, tys stary.

Przyiechal do nic-h pan mlody,
Prosi о wieniec ruzowy.
Jest tarn ich ieszcze szesc, wez sobie ktory chcesz, bos mlody. 2.

XXI.

Подобенъ: Роже слізчная.

Boze laskawy, przymi placz krwawy vpadai^cych ludzi:
Sercem wzdychamy, Izy wylewamy, niech prozba laskie wzbudzi! 2.

*) Нэдшса-но иныдою рукою: Piesn swiedzkia, P odobem : niech sie dobra noc 
Zaczyna,
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Polska korona, wielce strapiona, zebrze twoiey litosci:
Z iedneyze matki niezgodne dziatki szarpaia iey wnetrznosci.
A nieprzyiaciol wziol, sobie naciol .— a c h ! nieszcz^sliwa dola!
Tak znamienite r(ze)czy pospolitey poczynil dzikie pola!
Jusz niemasz dawnych kawalerow slawnych, r§ka poganska znosi...
Miudz sie dostata, у to nie ca la : smierc rano zniwo kosi... (34 v
Ani gromada, ani ludzka rada, placz wygrawa w potrzebie...
Serce truchleie, szabla t^pieie, gdy, Boze, niemass ciebie!
Naywyzszy Panie, mocny hetmanie, ty sam nas racz zahowac!
Vlicz te rany, day pozadany tu pokoy matce swoiey!
Badz tarcza dzi§na у nocna, poloz granice zlemu!
DIuga. czekamy — day pozadany pokoy dziedzistwu swemu.

XXII.1) де.

Gzemu byesz, bogini, swe dziecko pieszczone,
Czemu rany zadaiesz tak nieuleczone?

Prosze 2 . folguy, wszak ta syn twoy! 2 .
Matko droga, nie b^dz sroga, gdy sie vlituy! 2 .

Mila panie, nie karay swywolnego syna,
Bo to dziecko pieszczone, rad woyne zaczyna 

Choc z Marysi^; choczay s Krysia,
Chocz z Jagusi^, у z Nastusi^. woyne zaczyna!

Mila pani, nie bron ze swywolnego syna,
lam go na here wyzywala, swywolna dziewezyna.

Strzalkie nosi pewney Zosi,
Albo Kasi albo Rasi serce zranic chce!

Prosze, nie biy, nie katuy swego kupidyna:
Jam go na plac wywodzyla, swywolna dziewezyna, (35 v

Niechay strzela, poki sila !
Podczas nocy о pulnocy woysko szyehuie.

XXIII.*)

A gdziezes ty, euro, byla, zes trzewiezki zarosila? 
V lnum byla, matusi^ko, y  lnum byla. 2. 1 2

1) Иньшою рукою написано: Pomni Panie na Dawida у na pokore ie^o, ponmi 
у na mnie czlowieka.

2) Иньшою рукоіо надписано: Piesn swiezka,
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V lnum byla, v konopi, patrzatam tam, gdzieby lepi.
Lepi doma, matusieyko, lepi doma. 2 .

Moia cora, eos tarn iadla, zezes mi tak bardzo zbladla?
Karpiy ogon, Matusieko, karpi ogon. 2 .

Oy chocbym ia caty zziadla, przecie bym tak nie zbiadla!
Surowy byl, matusieko, surowy byt. 2.

Moia cura, cos tarn pita, zezes mi tak bardzo wtyla ? ля
Z studni wod§, matusieko, z studni wod§.

Oy chocbym ia z studni pila, przecie bym tak nie vtyta!
M^tna byta, matusieyko, m§tna byta.

Trzeba by mi do doktora, zeby cura byla zdrowa.
Trzeba by mi, matusieyko, treba by mi. 2.

A pan doktor, przyiachawszy, za brzuch oney pomacawszy:
Kaszper b§dzie, matusieyko, albo Woytek. 2.

XXIV. Piesn, kochai^c sie w damie.

Kocham sie w tobie, moia dziefczyno, serdecznie,
Gdysz nie przestane, poki nie dostane koniecznie.

Siedzi. ptaszeczk na bukowinie, skubie miech.
Day mi g^busi, moia dziefczyno, bym nie zdech! (36

Oy nie zdechniesz, ty тощ kochaneczku, nie zdechniesz,
Poki si§ moiey slodkiey g§busi nie dotkniesz!

Przyiechatern ia cztyry miasteczek, pi^te wies,
Nie znalaztem takiey g§busi, jak ty iest.

A w w-oziereczku zimna wodeczka, iako lud —
W moiey dziefczyny slodka g§busia, iako miud!
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XXV. Псалми с(вя)тіи троици 
под.: 1орданъ ріко.

Троице с(вя)тая, б(о)же ласкави(й), 
освіти серце, яко Б(о)гь прави(й).

В триехъ персонахъ непостижимий,
В едномъ б(о)ж(е)стві всегда хвалими(й)!

С(вя)тъ еси о(т)че, еотворителю,
Б(о)же предвічній, о(т)купителю, 2 .

Прес(вя)тий Д(у)ше, просвітителю, д3>
Снийди с(ъ) н(е)б(е)се, утішителю! 2.

Б(о)же правдивиГй], рачъ намъ зослати 
Д(у)ха С(вя)того, вірньїмг подати! 2.

Род сей сохрани и вірних пановъ,
Погуби войска злих Агарановъ, 2 .

Укріпьі князей на сопротивних,
Крстомъ Хр(и)стовимъ всіх бл(аг)овірнихт>, 2.

Ушикуй войска, додай помочи,
К тебі волаевгь во дни и в нощи 2.

И и патрона росс(ь)кой короні,
Аби зостала въ своей оброні, 2.

А ц(а)ремъ нашим даруй здравие 
На долгіе л іта  и спасеніе, 2.

Гетману пану подай булаву, (37

Всему рицерству вічную славу! 2.
Нехъ постыдятся вси прот[и]вници 
Кр(е)ста Х(ри)стова — вси геретици, 2 .

От лица его нехъ исчезают,
В пропастехъ земних всі погибают,

Во віки вЬкомъ в пеклі зоставают,
Гдижъ Б(о)га в Тройци не називают.

Мы восхваляемъ, низко падаемъ,
Тройце с(вя)тая — тя величаемъ 2.)

Твоея правды слово правящих 
Во вікьі вішвгь вciмъ тебе чтящымъ,

Абисмо тебе Б(о)га познали,
Честъ и пініє поклон отдали. 2 .
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XXYI. Шзсня свізцкая ~н
( под.: Помишляю окаянний.

Ци я була ци не красная 
Ци я була ци не вдячная ?
ЗвгЬнилаві ся за нелюбові; ох нещасте вюе!
Угратилавгь вюлодость и здоровя своє 

Ж аль ся Б(о)же !
Ци би я не мізла крашшаго кого,
Жебы могль пристати до серца biof;o,
С кивіь бивгь вюгла вюлодие лг1зта свои каратати 
И оугізхьі з милив1ъ друговгъ сего свгізта заживати?

Самавіь винна ї 
От тепер я і сама не знаю,
Да що чинитьт молода віаю?
Приправила бим си крила, на край свізта полетізла, (38 V .)

А чей биві тав1 Ъ віилейкаго своего где уздрізла,
Лубку вшлий!

Скоро на евЪтъ зайвіется ране(й)ко,
То я війду на вгізсто сиишне(й)ко,
Погляну я по сторонах всюди — бачу людій віного
Колы не main вшлейкаго — не утізшу ся иіз с кого — люб. ві.!

Прошу тебе вюе сердейко,
Прійдьі до віене не познейко:
Колы тебе на час віалій, серце вюе, не видаю,
Изганувши любов свою, слезавіьі ся заливаю — любку вт.!

Прошу тебе и повторе,
Прошу серденко и поко(р)не:
Не допускай нелюбови моивгь т'1злов1Ъ обладаты,
ВолЬла бивгь своє тг1зло зв'Ьремъ на пока(р)в1ъ оддати,

Бо негоденъ! 2.
Хочъ бы било серце кавтяное,
Ростопылож бы ся, як-би восковое! 2 .
Очейкавііз зранит д(у)шу, якъ бы острою стрілою,
Ручейками вшле прійвіе, побесЪдуе-ж зо вшою — л[юбку] вт.!
Хочъ би втніз віав хто що говорити,
Миніз не вюжна нелюба любити,
А своего милейкого 
Люблю щире и зичливе

Ажъ до свіерти ! 2.
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XXVII. Пісня Оуспенію Прес(вя)той Б(огороди)ци. 
под.: Гори сладостъ.

О девице! твое успеніе — пріймьі н(а)ше хвалніе 
и подаждъ намъ радованіе! 2 .

Отецъ свишше призивает — с(и)нъ м(а)т(е)ри руку дает £. 
о д(і)вице, твое успеніе и.

Петръ зовяше со слезами: о м(а)ти, змилуй ся над нами! к. 
о. д(і)вице, твое успеніе к.

Будь похвала ізбранная тп ц(а)р(и)це н(е)б(ес)ная! к. 
о д(і)вице, твое успеніе... к.

А ти, вомо, не иознайся, к(ъ) Гепсиману поспішайся. 
о д(і)вице, твое успеніе... к.

ТебЬ хвалу возсилаем, завжды тебе, панно, вихваляемъ 
о д(і)вице твое успеніе пр. наш хвал.

XXVIII. ІГізсня вторая.

Радуйся, радость твою восп1зваемъ 
Такъ горкій смутокъ мой осоложаем,

Радуйся, Д(і)во, Д(ів)о! волаемъ.
Сладкаго Хр(и)ста. сладчайшая м(а)ти,
Даждъ твою помощъ світу повідати,

Себе и своего С(и)на дай, Д(ів)о, познати! к. 
Неплодство своему отцу оФіруепгь,
Облюбленцови той овоц даруєш,

Ґдиж от агг(е)ла лелію  Д. пріймуеш к. 
Даждъ намъ той овоц, щасливая Евва, 
Бл(а)гословенній плод твоего чрева,

Бл(а)гословенній познати к. овоц от такаго древа. 
О Панно, чему землю оставуеш ?
Ґди омоФоромъ люд свой покриваєш, к.

У тіху з себе к и Б чо)гу готуєш. и.
Іной помощи на тебе не знаемъ 
Сердцемъ и усти тебе, Панно, вихваляєм,

Ратунку просим, Д., ратунку волаєм :
Ратуй, М(а)ріе, ратуй нас, о д(і)вице!
Кровомъ крилъ твоихъ Вл(а)д(и)ч(и)це!

Ратуй нас, М(а)ріе, ратуй нас покрій насъ, 
Ратуй насъ, покрій насъ, ц(а)р(и)це! К.

(39 v.y

iU.

(40 у.)
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XXIX. Шзсня третяя прес(вя)той Б(огороди)ци.

Роже слЪчная, д(1з)во ч(и)стая, вдячне пахнучая!
Подай нам руку, не дай на муку, м(а)тко милосердная!
БЪла лелізя, д(гі>)ва М(а)рія, слічне пахнучая!
Под(ай) нам руку, не дай нас в муку, м(атко) мил(осердная)!
Чертоже славній, квитками сланній, тис Хр(и)сту зготованнін, л\ а 

под. нам руку, не д.
Руно златое, в небо взятое, одесную посажденное!

под. нам руку, не д. нас в муку, мат. мил.
Возри своимъ окомъ з н(е)б(ес)нихъ облаковъ, визвол насъ из неволі! 

п. н. р. н. д. н. м. м. м.
Остан із нами, з своими слугами, ц(а)р(и)це н(е)б(ес)ная! 

под. нам руку не д. нас в муку м. мил.
Даруй нас покоем, покровом твоим вЪрнихъ насъ слугъ своих! 

под. нам руку не д. нас в муку мат. мил.
Подай нам обй, ирійми нас к собіз, матко милосердная! 

под. нам руку не д. нас в муку мат. мил.1)

XXX. ПЪсня четвертая. (41

К теб'Ь, б(о)жая м(а)ти, прибйгаемъ,
Ратуй нас, Панно, ратуй, погибаемъ!

Буд помощниця, естес ц(а)р(и)ца, бось от Ливана,
Трикрот нам царство і на моцарство до н(е)ба званно. 

М(и)л(о)стива намъ на всякій часъ буди,
От ядовитих враговъ н(а)ших соблюди !

Буд оборона, тебе корона здобитъ, ц(а)р(и)це,
[3] зв'йздъ учиненна, преукрашенна, Б(огороди)це! к.

Егда нам пршдетъ животъ нам кончати,
Не забувай нас, о б(о)жая мати !

Тя солнечная шата слйчна приоздобляет,
А м(Ъся)ць роги под твои ноги, Панно, схиляет. в. ^  

На страшномъ суд'Ь Г(о)с(по)да со мною 
Благой2), абись насъ взял до ц(а)рства з собою.

Твои сут двори, вдячніе хори на херовимех 
Шестокрилатих, из свЪта знятих на сераФимех.

1збавъ нас, Панно, от наглой смерти,
Помози главы враговъ н(а)шихъ стерти!

2) Під тим ипьшою рукою: finis koniec. 2) Замісь: благай.

Записки Наук. Тов. ім. ІНевчшгіга т. XV,
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Твои сут двори, вдячніе хори слугъ безтелесних 
С(вя)тихъ агг(е)ловъ і архангеловъ, д(у)ховъ н(е)б(ес)нихъ 

Додавай же нам, о Панно, ратунку,
В каждом припадку и в каждомъ Фрасунку.

В горнем Суоні и в Вавулон'Ь земном кролюеш 
Огнем, водами, в'Ьтромъ, гром|ам]и, Панно, керуєш! к.

Д(і)во прес(вя)тая, о м(а)ти б(о)жая, не забуди м(ене)1) прошу, (42 у.] 
Пилно тебе, прес(вя)тая Госпоже!

Р у ц і простираю, до тебе волаю: не з. мен. 2 пр.
Очи подношу, тя усе(р)дно прошу не з. мен. п.

Провадь насъ к Б(о)гу, показуй дорогу н. з.
А хтож мя споможе, gди не ти, Г(ос)п(о)же! н. з.

Да моли С(и)на своего и Б(о)га не з.
1збавъ насъ, о Па(н)но, от наглой смерти не з.
Бисмо тя хвалили, в н(е)бі вічне жили н. з. мен.

XXXI. Пісня набожная.
\

Яко Б(о)гомъ предизбранную, матер и діву прекр(а)сную, 
Херувим честнішую, серафим слав(ъ)н^шу
Превишъшую агг(е)лъ и вс іхь  архангелъ к. ,{\г.
Достойно есть .всегда славити, би нас могла избавити 

от нагло(и) смерти. в.

Ко ней бо кто прибегает а на помощ ей призивает,
Той будетъ збавленій от вічной геенни 
И всякаго студа в день б(о)жаго суда,
Не взалкает, но возискает 
Неско(н)чону в н(е)бі корону

во го(р)не(м) м іст і.

Она ибо ест воевода христианского рода 
Чудная ц(а)р(и)це м(а)ти влад(ичи)це,
Всім даєш присно дари.
Исціляеш, просвіщаєш 
Неомилно, лечъ изобилно

всгЬмъ благодарствует!

В день прише(ст)вія Х(ристо)ва предстани к нам готова,
Чесним си покровом своим омофором

1) Иньшою рукою надписано зверху букву н.

CC
Z
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Людей покривати, о Б(о)жая мати! к.1)
Бос вибранная, чистая Панна, (43
Д(Є)во М(а)ти, благодати

даждъ нам взирати.

Явственно с(и)на твоего, ц(а)ря и Б(о)га н(а)шего 
Во тройци славима вс1зхъ непостижима 
И от архаггел всегда славимаго,
Где сутъ с(вя)тихъ ликъ собори и над а(р)хаггелския хори 

най взиваютъ!

XXXII. Пісня а с(вя)тителю Х(ристо)ву о(т)цу Николаю, 
му(р)ликійскому чудотворцу.

Ой хто хто Николая любить,
/ Ой хто хто Николаю служитъ,

Тому с(вя)тій Николае 
На всякій часъ помагає,

5 Николае.

Ой хто хто к нему прибегает
И хто на помощъ его призиваетъ,

То(й) не будет ошуканній 
И греховной ізмет рани,

10 Николае.

Николае, імя знаменито,
Победы полкъ тезоименито :

Побеждаешь Агаране,
УтЄпіаеш христіяне,

15 Николае.

Побеждай враговъ н(а)ших всюди,
Помощънимъ во скорбехъ нам буди,

Мы тя будем призивати, 
ч Імя твое вихваляти
20 Н.

Пастиру словеенаго стада,
Ізми насъ грЄховнаго ада,

) Внизу иныдою невправною рукою: Помощъ моя, теж і на обороті картки.
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Хотящих н(а)съ поглотити 
І в пащеку заградити,

25 Николае.

XXXIII. Піснь о души н(е)нзной. (44 v.)

О д(у)ше моя, д(у)ше нензная,
Чему гріхи богатіеши

В кимъ надежду покладавши,
Ж е такь блуд ісполняеши? в.

Помышляй, д(у)ше, вел(ь)це тя проте,
Проше от се(р)ца, о страшная1) д(у)ше,

Кайся гріховь прежде смерти,
Ж е тя врагъ хощетъ пожеръти в.

Крикові ужаснимъ грішником власниві 
Стережи ся д(у)ше и аггловъ с(тр)а(га)ни(в!)ъ,

Ж еб тя они не ВЛОВИЛИ 
Во тму вічну не сокрили,

Бо таві юж будешъ и преизбудеш! мє.
Крикъ і воланя на грішніе люде...

Там не будет поратунку 
Кровгй плачу и Фрасунку,

Але всім ь грішним пагуби будуть,
Іди пред пеклом страшниві стогнати будуть;

Там н і царския держави,
Н і патріяршея слави:

Преосвящених и ос(вя)щених,
Таві не уважают, яко людей простих,

Н і гетманов наиславніших,
Н і рыцарей виборніших.

О Х(рист)е ц(а)ру, рач нась ховати,
Бисмо не знали таковой заплати!

Тебе, Х(рист)е, умоляевіь 
Со слезами к тебі припадаеві.

XXXIV. Псалвіа на благовіщеніе пресвятой Б(огороди)ци. (45 v.j

Прійде Арханггелъ в Назарет ко Д ів і,
Приносить радост правіатери Е в і : *)

*) Замісь: страстная.
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Раду(й) ся Д(Ь)во в. обрад(ова)нная,
Господь с тобою, радост с тобою всЬмъ будет даная !

Печаль погибне а клятва Адамля,
Ти процвитеши о тщи1) Авраамля!

Плодъ всЬмъ дарует к. благословеніе 
Х(ристо)с, цвЬтъ вс'Ьмъ жизни, миру сгіасеніе.

Сей Б(о)гъ на престолЬ Д(а)в(и)д(о)вомъ сядетъ,
М(и)л(о)сть и судъ вс'Ьмъ со правдою знайдетъ.

Сей с(и)нъ вишняго к. с(вя)тий наречеся 
И вЬчнимъ ц(а)рствомъ к. от Б(о)га почнеся. m s .

Радуй ся, Д(Ь)во и божая м(а)ти>
Паче тебе нЬстъ иной благодати :

ОбрЬла еси и. благодатъ пред Богомъ,
Радуй ся, Пр(и)снод(Ь)во в., веселие многимъ!

ОгвЬщай,. Д(Ь)во: 2. мужа азъ не знаю,
Како се будетъ, недоумЬваю.

Арханъгелъ паки в. Гавршлъ вЬщаетъ,
Стояще пред Богомъ в. ей отвЬщавает:

Не бойся, Д(Ь)во, в. прес(вя)тий Д(у)хъ снийдетъ 
I осЬнит тя, сила б(о)жая снийдетъ.

Аггелъ отідегь в. Д(у)хъ с(вя)тий снийдет,
Со Отцем и Д(у)хом в. едина всесилна.

XXXV. ПЬсня 1(су)су сладкому 
под. самогласна.*

НадЬя моя найвишшаго Пана,
Ж е злая доля будетъ отогнанна, в.

И жаль мой срогій будетъ отогнанній,
А я в смутку буду завше потЬшоній. в.

Претвори во плачъ гойное веселя,
Фрасунокъ в- радостъ и в роскош обернетъ; 

Лечь скоро пришла не добрая хвиля,
Латво тое все пречъ роспорошила: в.

Самъ я не знаю отколь охолода,
Якъ наступила лихая пригода, в.

Замісь: дщи.
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А такъ впадати для роскоший мушу... ^ 3#
Тебі, Б(о)же мой, поручаю д(у)шу! к.

Хочь бим ся схотіль под землю сховати, в.
І тамъ мя можеш рукою достати,

И в твердой скалі не могу ся скрити,
Ані в темъностех себе заслонити, в.

Тилко здалека стоячи, вздихаю,
Такъ много грішившу м(и)л(о)сти прохаю:

Змилуй ся, прошу, визвол мою д(у)шу,
В темности світа плакати толе мушу.

Бо врагъ мой на мя завше естъ готови(й\
Щирачи свои неслушніе мови. в.

Змилуй ся, Пане, буди ублаганній,
Ласкавій твой 1ъЛвъ будет поєднаний в.

Змилуй ся, прошу, визвол мою д(у)шу №  v*)
От смерты вічной — ахъ умерты муш у! в.

Абимъ/тя познал Б(о)га правдиваго,
В тр!ехъ персонах всегда славимаго. в.

Отца н С(и)на и Духа с(вя)таго,
Во Тройци с(вя)той непостижимаго. в.

XXXVI.

Помисли,1) человіче, презгоркій2) часъ смерти,
Ж е не на вікьі жити, потреба умерти. в.
О горе, слез море от очию злиймо,
Фрасунокъ за трунок во уста улиймо. в.

5 Когда бовймъ юж прійде смертная година, мн.
Не даст помощи в той час жадная родина,1 в.
Ни мати дитяти угодити моясетъ,
Ж ал іет  боліет, ничтолее поможе, в.

Юж ни сребром, ни златом ни иныними дармы 
10 Не может ся откупиты, когда юж под марми.

В жалобі во гробі смертъ нас покладает 
А злато во блато оная вкидает.

Не Фолґует смертъ ц(а)рем, ни славним гетманом,
Ни ир(е)дм(уд)рим, ни простим, ни д(у)ховним станом,

г) Букви: оми вписані в середині початкого П. 2) Зам .: прегоркій.
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15 ВсЪхъ косит, голосит, же умерти треба,
Караетъ, питает, чис не стратил неба?

Стратыле(м) (ю)ж н(е)бо през грішніе діла. (48 у
Постуй, смерте, о[т] д(у)ша не разлучай тіла,
Бо згину, не вмину пекелно(и) муки 

20 Не знійду, як впаду в дімонскія руки..

О пресладкій 1(су)се, прошу тя презрадній,
Да наглою смертію не буду каранній!
Соблюди всгЬхъ люди(й) со мною посполу,

24 Да взійде(м) и впадемъ ко твоему прест(о)лу.

XXXVII. Пісня с(вя)т(о)му Николаю 
по(д).: О Девице, твое оуспеніе.

Гори, сладост искапайте и вси людіе возиграйте.
1ерарховъ Х(ристо)въ Николае, ми до тебе вси прибігаєм,

а на помощъ тебе призиваемъ! в. ^
Ти явися во сн і Константину, ц(а)рю бл(а)гочестивому 
А кумиру сарацинскому, хіерарховь Х(ристо)въ Н.
Егвлавію во сні показа ся, трем отроком предстател, іер. Хвь Н. 
Николае, во бранех поборче, а на пути заступніче,

Николае чудотворче, іерархов Хвь Николае.
Кто прибйгнетъ ко храму твоему
Той одержитъ в небі корону, іер. Хвъ Никол.
И ми к тебі будем прибігати
А на помощъ тебе призивати, іерархо Хвъ Николае.
Архагг(е)ли, іерарсьі хвалят тя, вси патріярси, іера.
Х(ри)сте ц(а)рю, змилуй ся над нами!
Просимо тя вси со слезами, іерархо Хвъ
И ти, Д(і)во, поспішайся, а на пристя Х(ристо)во готуй с я ! (49 v.

Іерархо Хвъ Николае!

XXXVIII. Пісня прес(вя)той Б(огороди)цп.

О преч(и)стая Панно, Д(і)во Б(огородн)це,
Всего світа тис панна ч(и)ста,
Вдячная роже, ц(а)р(иц)е, госп(о)же !

Тись, Панно, над хори, н(е)б(ес)ніе двори 
Вивишшона и одвіел(ь)біона,
Рачъ заховати — тебе вихваляти!
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Вел(ь)можна кролева, м(а)тко цесарева,
Панно хору, н(е)б(ес)наго двору 
Вдячна лел'Ья, Д(гЬ)ва М(а)рія!

Сердечне волаемъ, тя, Д(,Ь)во, взиваемь:
Ісхити нас, борони нас,
Не дай во обладу пекелному ад у !

Рачъ нам, о Панно, бити помощніцею, Д.
Ти естес можна ц(а)р(и)ца в н(е)б'Ь,
ГрЬшних взивает на похвалу к(ъ) себ'Ь.

Ласкава причина до своего с(и)на 
За гр'йшнія Д(й)во ч(и)стая 
Упроси Б(о)га, би к нему дорога —

Абис(ь)мо тебе на в^кы хвалили,
Тебе о помощъ вси будем просити
Радуй ся, ц(а)р(и)це, муру помощнице! 1) в.

XXXIX. Псалма (50 у.]
под.: Якъ бисмо могли панну ч(и)сту хвалити.

0  треблаже(н)ное древо, на немже ц(а)ръ слави 
Распятся за нас грішних и стер врагом глави! в.

Тебе трепещутъ и страху трасутся, ^
1 т^нь твою узрятъ — заразъ пречь несутся.

Ц(а)ріе тебе носят на своихъ коронах,
Над'йющіися в певних своих оборонах,

Над перла сл-Ьчніе тя дорогше шацуютъ 
І над клейноти своя барзо гонорують.

Тебе архіерее превишше митръ носять,
Тебе вси іерее руками подносять,

Над Bet оздоби свои тебе прекладают,
Тобою всегда нам во всемь блгословяют. н а .

Ти на верхах ц(е)рковних якь с(о)лнце сидеш,
Ти в бою и в покою вс'йхь приоздобляеш.

0  Внизу під орнаментами дуже подібною рукою : Gala kapella Szkoly
Olesko CSX. •
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Велможы герби свои и печат тобою 
Висоце красно здобят и знаки тобою.

Тебе вси хр(и)стияне любезно цЪлуютъ 
И з любовию и страхом к тебі приступають.

Востокъ, и западъ, і югъ, и сівер тя славит,
Резві геретикъ мерзкій тебе не прославят.

Ми же правовірніе тебе прославляем,
Тобою дойти д[о] н(е)ба вс і надежду маемъ:

Щ е'бесъ высоких дверей разві ти отворишъ 
До н(е)ба естес ключемъ, бл(а)го нам сотвориш,

Бо ґдьі Б(о)гъ нашъ прійде вс'Ьхъ людей судити, (51

Тогда и свою славу хочет вс1змъ явити:

Явится знаменіе крестное всг1змъ явно,
Бл(а)гимъ во радост, а злим во пропаст вічную.

ІІреблаженній кр(ес)те, славо правовірнихтз,
Вірним пома(га)й, во всем прославляй, зловірнпх

Со Б(огороди)цею Д(і)вою с(вя)тою,
Котрую сполне славим на вікн с тобою.

XL.1)

Нескверна, неблазна, чистая госпоже,
Нетлінна явися мні, красная роже.

Раждалас 1с(ус)а ирез Духа с(вя)таго,
На рукахъ держалас вс1зхъ содержащаго.

Являєш чудеса, ц(а)р'и)це, во людех,' нк.
Нетлінна мя сцізли во смертелних грісех,

Дайже ми зріти тя ц(а)р(и)цу по смерти,
Кріпость бо бЬсовъска хощет мя пожерти, к.

Приводит мя на грг1зхъ и на д іла злая,
Ти мя да причтеши матко преблагая ! к.

Помилуй і мене, якоже блуднаго,
Не посрами мене в грЬсехъ рожденнаго,

Но покрий и мене чудним ОМОФОрОМЪ,
Ти мя да причтешы со лик с(вя)тих хоровъ, к 

Постави и мене одесную Б(о)га,
Тогда мні не вредитъ бісовская трвога.

х) Иныдою рукою надписано: Ш снъ подоб : Нескверная.
Записки Наук. тов. хм. Ш евченка т. XV,
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XLI. Пісня хорошая.

Д(у)ше, якъ ти барзо гойна, а до гр іховь и надер поволна!
В с в іт і  жити еси рада, а за тое отидеш до а д а !
Д(у)ше, світа удаляй ся, изведет тя, а х ! не подавай ся,
Бо свігь великая зрада, он упровадил Адама до ада.
Д(у)іне, не ревнуй Адаму, бо там узриш пекелную яму,
И тамъ будеш погибати, не пойдет тя Х(ристо)с ратовати.
Д(у)ше, спомни'ц(а)рей славних, а у  с в іт і  всему миру явних, 
Зриши зброю и булаву, а сам йду без глави, без слави.
Д(у)ше, ци знаєш гетманов, князей многих и великих пановъ! 
Д(у)ше, панство як би роса, отпадает без годнаго часа: к.
Роса не постоит с(о)лнцу, так тежъ панство без годнаго часа. 
Д(у)ше, прежде грйховъ кайся, прошу, душе, грЬхов сповідайся! 
Тепер покути держися, Х(рис)ту Б(о)гу со слезамы моліся, 
Д(у)ше, то он яко творец и предвічній всего світа отец 
Не даст аду тя пожерти, избави(т) тя от вічной смерти.

XL1I. Пісня с(вя)тому пророці Ілни.

Істочниче благодаты,
0  Іліе, в н(е)бо взятий
Црезъ агг(е)ловъ двохъ крилатих,
Іліе славній, Ілие великій пр(о)роче,

5 Пред пришествием пр(е)д[те|че, Іліе сла(в)ній !

Агг(е)лъ б(о)жій, ч[е]ловек н(е)б(ес)ній,
На землы илот оставивій,
На н(е)б(е)са возлетівій,
Іліе славній, І. В. II. П. І. славній.1)

10 Рукою своею Елисея благословивій 
Пр(о)рокомъ его постановивій
1 цілебником И. В. П. II. П. І. слав.

Ти вдовицу утішиви(й),
З мертвихъ с(и)на воскресиви(й),

15 А нeвipныxъ потлумивий
Іліе славній И. В. II. II. П. І. славній !

Ти всегда пред Богомъ стонши,
Со агг(е)ли ликуеши,

(52 v.)

нг.

(53 V.)

О Повторение припіву попереднього: Ілие великий пророче і т. д.
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А о вЬрнихъ Б(о)га м(о)лишн, 
20 І. С. И. В. И. II. П. І. славній!

Ко Господу припадімо,
И ко Д (і)в і притецімо,
А Илію умолімо,
И Елисея!

25 И. В. ГІ. П. П. Иліе славній!

XLIII. Пісня нресвято(й) Б(огороди)ци.

Богомъ изъбранная м(а)ти д(і)во отроковице,
Дівством похвала, пречистая владичице! в.
Во молодомъ віку  видишъ мою своеволю 
В тяжкомъ упадъку в(ъ) грг1ш>въ моих неволю.

В небо очи мои ахъ поднести не смію,
Тис мое небо, я на тебе уфъиость м ію : к.
Тись моимъ раемъ, Х(ри)ста квіток породила,
Абм насъ грішних до раю провадила.

Смілости не маю а до Б'о)га моего,
Ей причинися, Панно, до с(иЧіа своего,
Простирай руці, котріе Б о)га носили,
А показуй перси, котріе Б(о)га кормили.

Ирезъ тебе радость на с в іт і ся показала,
Аби д(у)ша н(а)ша нігдьі смутку не знала, в.
През тебе клятву самъ Б(о)гъ изнес всего світа, 
Бл(аго)с(ло)ви нас, Панно, на многие л іта ! в.

Ап\е)ли з мертвихъ ґдп п рій дут будити, К.
С(и)нъ твой а Б(о)гъ наш будетъ нас судити, к. 
Нехай на то(й) часъ ратунку дознаю:
Всю мою надію в тебі покладаю. к.

Покрій нас, покрій, Панно, своим омоФоромъ,
Нехай ми слугами вси будемъ под твоимъ дворомъ. в.

XLIV. Ф*алма свіцкая.

Дівчинойка тяжейко вздихае,
А щож собі за туженку задає ? 
Краса з личенка испала,
Чорни очи заплакала.
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Не тайная нужа,
Що ходит без мужа,
Щож тому за причина? 2*

Чемъ рубочьком очейки криєш нє.
И дробніе сліозо(й)ки сізеш?

Прошу, нехай буду знати,
Чого плачеш, якой страти?

Не псу(й) голово(н)ки,
Знайдем епоеобонки,

Порадимъ тя здорову! 2 .

Ой друженку, друженку мой лубий,
От плачуж я своей згуби,

А чужая сторонойка,
Бйдънаж моя головоинка!

Не тайная нужа,
Що ходит без мужа,

Щож тому за причина? 2.

Я ся ему о въсем звірила,
Да щом его кріпко любила,

ІІостілалам постілойку,
Подкладалам подушейку,

Е т у  под голови,
Тішачи ся слови,

Мовила, що мой власний. 2.

А я евіу хусточьку шила,
И рутяний віночок вила,

А он тое одобравши,
И иоихал не жеґиавт>ши,^

И с-амъ не буває, (55 v,
И знати не дає

А я в тузі сирото(й)ка..«.

Ойцевъский материн синец,
Казал ся родъм Волинец,

Самъ поихал в дорожейку,
Сушит мою голово(й)ку!

Не тайная нужа,
Що хожу без мужа,

Щож тому за причина !

cs
z
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Ой иокин плакати,
Тяжко нарізкати

Богъ бо о томъ знає.

XLY.

Ой мати, мати, ест дякъ у хатЪ, 
СиЪваетъ жартуетъ, не дает спати ! в.

И еще, мати, грает зо мною!
Бий его, донейку, хочъ кочергою! к.

Бою. ся, мати, щобъ не вкаляти,
Волю я дячейка поцюловати: в.

Жупан новейкій, дякъ молодейкій,
Не буду бити бо хорошейкнй, в.

Ба еще мати буду прохати 
У иостЬлойку до себе спати, в.

Ой, доню, доню, будеть 3 б'ЙДОЮ,
Коли дякъ ляжет спати с тобою! в.

О мати, мати, буду тривати,
Хоч мене будет дяк зачинати, в.

Хоч дяк жартуетъ, але не пустует, 
Нехай же, донейку, переиачует. в.

ГІоти ся грали, поки не спали,
Заким ся з собою не обизнали. в.

Обизнавши ся, почнет дякъ спати,
А дйвчино(й)ка почне(т) плак(ати).

Дізичинойка дрймлет, а дякъ спивает 
Погляд(а) в оконце, ци вже свитает. в.

Ой еще, дяче, барзо ранейко,
Присун ся до мене, моє сердейко. в.

Проспавши ся, дяк почнет сггізвати,
А дйвчинойка почнет плакати: в.

Ой дяче в. білого лиця,
Подобно з мене юж молодиця ! в.
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Ой пришла мати донки питати :
Ци гараздъ було, донейку, спати? в.

Ох спаламъ, спала, ледвомъ устала,
Тожемъ ся, м(а)ти, страху набрала! в.

(Ой до)ню, доню жарту не знаешъ,
Що ся такъ барзо дяка лякаєш, в-

XL VI.

Ci^szki to iest kryminat milosci 2 . нз.
Kochac dame, a bye w odlegtosci! 2 .

Publicznie sie czlowiek kochac boi 2 .
Lubo milosc wiele w sercu broi; 2 .

Alec trudno о to serce prosic, 2 .
Musi ten zal na sobie ponosic. 2 .

Kiedy affekt stanie w iedney mierze, 2 .
Iak nie dufac w grzeeznym kawalirze? 2 .

Choc by byto serce s kamienia twardego, 2 .
Kiedy krzesze, pada ogien z niego; 2.

Choc by bylo у z lodu zimnego, 2.
To topnieie od sltica cieplego. 2.

Moy kochanku, zale si^ na ciebie: 2 .
Dziele serce, posylam do ciebie, 2 . (57 v )

Moy kochanku, zale si^ na ciebie: 2.
Wziq.Ies serce, wez ze у mnie sobie. 2 .

XLYII.

Juz pochwalmi 2. krula lego, 
Betleiemie^narodzonego 2 .
Y Mariey 2. matke iego,
Tego krula niebieskiego! 2.
Jemu sluzy 2. slonko у miesiac
We dnie, w nocy nie przestaiac,: 2 . 
Apostoli, 2 . m^czenicy 
Chwalo Boga spolnie wszyscy.
Y my takze 2 . chwalmi iego,
Tego krula niebieskiego. 2.



СЫПВАННЙК 3 ПОЧАТКУ ХУІІІ В. 47

XLVIII.

Шзсня московская. н

Моя милейкая, чорнобриве(й)кая, N
Подля мене седит да какъ свіечка ґорат 
Да у нас на Дону да не по вавему,1)

Да растутъ пероґи да ґарачие 
Из(ъ) маселком,
Да Московка пекла, нс Пустеля* 2) їарода,
На ней сукня зеліона, сапоґи че(р)вони.

Та ну к. десъ мой мужъ на Дону!
Она дома була, трое дЬтокъ привела:
Да какъ сини поростут, бачъку за лоб приведут,
От кута, до кута кинутся гайдука.

Л'ішіде пиво нізж вода!
Ой з(ъ)мерзъ на печи, стару бабу гнетучи!
Человізче рудій, не полохай людій,
Як сполошиш люде, лихо тобіз буде.

По сим наступає табличка чисел: Liczba lacinska tudziesz z polska. 
На першій стороні (58 v.) в сто квадратиках (10x10) написані 
числа від 1 до 100, під числами від 1 — 10 підписано: ш ш т duio 
trya kwator quinc sex septem okto nowem decern, з лївого боку, проти 
чисел десятків знов: Decern Viginti Triginti Quadragiti Quginti ...inti 
Septe...nti Octointi Noueinti Centum Sto. На другій стороні* (н$) 
в таких же квадратиках (10ХЮ) виписано числа від 101 до 200 
(на марґінезах приписки маловажні), на третій (59 v.) в 27 квадра • 
тиках числа соток від 300 до 900 і тисяч від 1000 до 20000, під 
•тим порожні квадратики, де написано (окрім пізнїйших „проб пера"): 
Сіє псалми Раба божого Млдца Леонтого Родича яголніщкого Року 
Бжия ^л\|гді Мця Марта Дня а.

Тут кінчить ся перша частіша сьпіванннка (означена нами А).

0  Мабуть: вашему.
2) Може : Путивля ?
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хых.
Шзсня на крещеніе Г(ос)п(о)дне, g.

под.: Тро(й)це С(вя)тая.

Иордань рЪко, уготови ся
Се бо прыходитъ Б(о)гъ крестити ся, в.
Илотию ідегь на своя струя,
От Іоана услугъ требуя. к.
О Іоане, хтізй послужити,
И верхъ вл(а)д(и)чній спЪшся омити! к.
Д(у)хъ С(вя)тій сходитъ видом голуба,
Показа О ф ц а 1) того сугуба в.
Іоан пр(о)рокъ длань простирает:
Се агне(ц) бжій — ясно волаетъ. к.
Море, видізвши, пречь уступает,
Іордань видитъ — в зад ся вертает. в.
Что Іордане взадъ ся вертаєш, (68  у
Творца своего днес ся лякаєш? в.
Днес гр'йхъ Адамовъ омывается,
Глава змиева сокрушается, к.
Днес человЪци вей ся радуют,
Агг(е)ли в небй вей тріуфуют. * 2.
Ми Іордану уподобимся,
Чистими серцц. приоздобимся:
На рйчныхъ струях тя оглядати 
И тебе миле днес вихваляти 2 .

L.
Псалма

по(д).: От утробы дйвыя В(о)гъ.

Крещается Ісус во Иордани
Имйяй власт н(е)бси и над водами и.2)

Албо мудрствуетъ високо глубоко,
Покладает ся на свйтъ широко и.
Тилко тис мудрость всймъ премудрости,
Прошу ратуй мя бурной навалности! в.
І(су)се, цГа)рю ч(е)л(о)в('й)колюбивій,
Услиши глас мой а плачъ жалосливій к.
И со агг(е)ли даждъ намъ ликовати 
И со с(вя)тымы в небй кролевати. в.

*) Зам..* Отцу. 2) Тут бракує картки.
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LI. Псалма пресвятой Б(огороди)ци Рудянской 

под.: О треблаженное древо.

Якъ бисмо могли Панну Ч(и)стую хвалити,
Котрая за нас грѣшних рачиг ласку мѣти: 
Хвалимую пристойне в пѣснех преизгодне 
И во \|галмехъ спѣваймо, поклон ей отдаймо: 
Радуй ся, Ц(а)рчи)це и Б(огороди)це,
Грѣшним людем скорая ес(и) помощнице,
К тебѣ прибѣгаемъ, з слезами волаєм,
Под кровъ твой прибѣгаем, под ноги впадаєм!
Ти со н(е)б(ес)нихъ круговъ призиваешъ,
Во бѣдахъ и скорбехъ людей посѣщаетъ,
Во помощъ скорая1), Д(ѣ)во, ласка твоя!
Тис бо всѣмъ нам здарила образ свой пречудній, 
З Новадвора принесен, котрій бил южъ в Руднѣ: 
Н(и)нѣ на синайских южъ горахъ Печерскихъ 
Ясностю тут сияет и всѣхъ просвѣщает 
Во обители панянской, при ц(е)рквѣ Печарской 
В храмѣ своем живетъ лѣпшъ веси Рудянской. 
Многихъ вздоровляеш, цѣлби подаваеш,
В недугахъ солежащих и всѣхъ нас болящих,
Кто з серцемъ сокрушенним к тебѣ прибѣгает,
О що певне просит, завжди отримает;
Дознал того каждий во скорбехъ недужни[й]: 
Бѣсноватих и хорих — всѣхъ чинитъ здорових. 
Якъ прежде Чернѣговско(м)2) повѣтъ бил славній: 
В мѣсцу знаменитомъ и барзо обфитом 
Б(о)гомъ бл(а)гословенний, тобою утвёржденній, — 
Печерская обителъ то ест барзо славній, 
Славнѣйшая юж тепер, якъ была здавна,
Ж е с теподбними3) отци печарскими 
Образ твой знаходит и тя барзо здобит.
ІІремногия радос(ти) юж всѣ наполнѣмся, 
Благодати д(ѣ)вія гойне наситѣмся,
Не одмедлѣваймо, але притѣкаймо,

г) Над словом знак скорочення, ніби для с.
2) Замісь: Чериѣговской. 8) Замісь: преподобними* 

Записки Наук, тов, ім. Шевченка т. XVII.

(62 у.)

(63)

(63 у.)
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Молящейся1) прилѣзно и всегда подвижно:
Не забувай, Ц(а)р(и)це, словеснаго стада,
Тис бо всѣмъ намъ естесь едемскаго града! 
ІІрійми моленіе н(а)ше і пѣніе,
С(и)ну своему принеси, за нас его впросй,
Би даровал здравіе ц(а)ремъ и монархомъ, 
Блгочестивим князем і всѣмъ іерархомъ, 
Престолъ свой правящихъ, усердно блажаіцих 
Во мирѣ семъ пребити, долгому2) дни жити.

LII. Пѣсня Прес(вя)той Б(огороди)ци Настасовской.

Возвеселися, веси Настасово, н(и)нѣ:
Пришла южъ Фундаторка в щасливой годинѣ,
Тамъ радостъ проквѣтнула з високого трону, (64)
Тамъ д(ѣ)внца восияла на синовомъ лону:
У престола с(и)на своего радость подаваетъ,
Воду медоточную ихъ струй появляше. в.
О Настасово, веси гойне знаменіта:
От тебе проквитнула радост нам обфита ! 2.
Там хроміе отходят здравие в цѣлости,
Там отгонятъ д(у)ховъ злих незносніе злости.
Во Настасово(й) веси отмѣна ся стала,
Чого корона Полска миле юж дознала:
Ж е у Настасово(й) веси Панна и Дѣвица 
Непокаляна, чиста, нескверна анница 
Бл(а)г(о)дат подаваше вѣри хри(с)тиянской,
Би убѣгай, народе, от власти поганекой. в.
Соберися, народе, витай Б(о)га матку, (б4 ѵ.)
Пришла юж Фундаторка к тебѣ оу достатку,
Котра в Настасово(й) веси милост подаваеть,
Облюбленцу своему на радость посилаетъ;
Тамъ бо роса от корене бл(а)га исходяще,
Там д(ѣ)в(и)ца на престолѣ со сѵном сѣдяще.
О Настасово веси, даждъ намъ радисть н(и)нѣ,
Би смо могли прожити в щасливой годинѣ! 2.

х) Замісь: молящеся. 2) Зам. мабуть: долготу.
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LIII. Пѣсня Вѣци(н)ской ІІрес(вя)той Б(огороди)ци.

Д(ѣ)во м(а)ти преблагая, тисъ ц(а)р(и)це н(е)б(ес)ная!
Рачъ намъ ласку свою дати, бисмо могли отримати —

О всепѣтая М(а)ти! в.

Ми к тебѣ вси прибѣгаемъ, ратунку от тебе жадаемъ:
Покрий в-, владичице, арх(а)ггелская ц(а)р(иц)е, о в. М.! (65)

Свободиж нась от напасти, а не дай нам в грѣхи впасти 
И потлуми враги н(а)ша, ти естес потѣхо н(а)ша, о М.!

О всепѣтая М(а)ти, хтож тя может вихваляти?
По всем свѣтѣ естес славна, от Б(о)га отца поволанна о М.!

О всепѣтая М(а)ти, рачь нас ратовати,
До сина ся причинити би, нас рачилъ боронити, о М .!

От поган людей злосливих, вѣры нашей незичливих,
Котрѣи на нас воюют, на християн наступуют, о М.!

Молимо тя со слезами, покажи ласку свою над нами,
Рачь намъ тое даровати, бисмо могли отримати о М.!

У с(и)на своего1) корону, котрий сидит на трону.
Тому служат херовими со святими серафими,

О всепѣтая М(а)ти!

О всепѣтая М(а)ти, даждъ нам тое оглядати ! (65 V.)
Будемо тя вихваляти, поки житя будем м(а)ти, о М.

О всепѣтая М(а)ти, в прозби рач нас вислухати,
Не допускай на нас войни, нехай буде люд спокойній, о М.

Тись, Панно, пречистая, чудотворная вѣци(н)ская,
Подай руку вси, жадаєм, подай обѣ, при(й)ми к собѣ, о М.!

О всепѣтая М(а)ти, со слезами будемъ волати:
Ратуй 2. вѣцинская чудотворная преч(и)стая о М .! *)

*) Зам.: твоего.
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ЫѴ. Под.: Усе створеня.

Б(огороди)це, вѣрнимъ оборона,
Оуповающымъ над тебе корона,
Сп(а)си нас от бѣдъ, м(а)ти преблагая, д(ѣ)во с(вя)тая! в.

Тись жизнодавца на свѣтѣ породила, gs.
Адама и Еву от бѣдъ свободила,
Свободиж и нас, м(а)ти преблагая, д(ѣ)во с(вя)тая! в.

Тебе н(е)б(ес)нихъ д(у)ховъ поют хори,
Тебе патріярх и пророкъ собори 

Вси вихваляют, м. п. д. с.

Тебе аіі(осто)лъ и с(вятй)тель лики,
Тебе ві(у)чник и с(вя)тих жен чини 

Вей вихваляютъ, м. п. д. с. в.

Тебе пустелник и пр(е)п(о)д(об)них полки 
Яко ц(а)р(и)цу и всѣхъ нас патронку 

Усердно просятъ М. П. Д. С. В.

Да моли с(и)на своего за нами,
Би не попрали враги нас ногами,

Молим ся тебѣ, м. п. д. с.

Предстателнице и покрове миру,
От геретиков храни н(а)шу вѣру, (66 ѵ.)

Не дай зблудити м. п. д. с.

Абисмо тебе гойне вихваляли 
И Б(о)га во тройци единаго звали !
Тому да буде от нас чест и хвала, а на вѣки сл(а)ва!

Пѣснѣ починаютъ ся великопостніи. 

LV. Пѣсня л.

Ц(а)рю Х(рнс)те, пане милій,
Тис баранку незлобивій!
В четвертокъ вечеру бившу,
Совѣтъ Жидомъ сотворившу,
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5 Стали Жидове гадати, §з
Як би нам Х(рис)та поймати,
Ж е нам законь уставует,
Ц(а)рем ся нам називуетъ.
Ц(а)ря не имам(ц) інаго,

10 Токмо кесара еднаго.
А Июда к ним притече 
И претекши, до них рече:
Что вій дасте — предам его,
Я естемъ ученик его?

15 Мовячи: сребрникы дамо,
Тилко ти нам преда(й) его.
А Июда, розглядѣвши,
Свое сердце запаливши,
За сребники предал Х(рист)а 

20 Юж там позбил в[с]его панства.
Билъ ученик знову,
Якъ би не бил у ѣхъ дому.
ІІознал Х(ристо)с [з] своей моди,
Ж е онъ Жидові на повюци:

25 Х(ристо)с хлѣбъ преловш, да я(ст)
И всѣвіъ учеником подаст,
Овючивши в сол, Іюдѣ даст:
Той мя от вас Жидом предаст,
Мовилъ Х(ристо)с наперснику,

ЗО Своевіу другу ученику,
Мовил: Не спѣте, но чу(й)те, (67
Моей віуки очеку(й)те,
Приско(р)бна д(у)ша ко свіе(р)ти,
Юж час приходит увіерти,

35 Приспѣ конец и прп(й)де час,
Встанте, юж я йду от вас.

LVI.
ІІод.: Дажд вій слово, Слове Божій.
О девице пречистая,
М(а)ти благослов(е)нная,
От всѣхъ родов избранная!

5 Во рождествѣ І(сус) Х(ри)ста 
Вшедшагося Б(о)га іста,
Обрѣтеся Д(ѣ)ва чиста. к.
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Симеонъ старец прорече:
Твоє серце меч протече.
Егда с Х(рис)та кровъ истече,

15

20

25

ЗО

35

40

От невѣрных закланнаго,
Убитаго плеваннаго,
Агнца пренепорочнаго

С(о)лнце во тму премѣни ся,
Луна во кров претворіся,
Б чо)гъ бо на кр(е)стѣ явися.

Ти ж с плачем вопіяше 
Непрес(та)нно и ридаше,
Глас жалосні(й) іспущаше:

Оувп мнѣ, любими(й) с(и)ну,
Оставляєш вія єдину,
В девятую дня годину!

Что Жидовіъ сотворил еси,
Но что на кр(е)сть возшел еси,
Престол имущь на небеси ? в.

Оувы вінѣ, с(и)ну прскра(с)ній,
Свѣте очи(й) вюи(х) ясни(й),
По что такъ есть барзо страшній? (6 8 ѵ

Вижу тя окривавленна,
Ребра твоя прободенна 
От .рода неувшленна.

Іспусти глас чадо моє,
Неха(й) слишу слово твоє,
Вижу, же тожъ остатное.

Ковіу вія ти поручаеш,
Ковіу вія ти в опеку даєш,
Поки еще д(у)ха віаеш?

Видиш віене убогую,
Видиш віене віѣзе(р)ную,
За весь віиръ отпуще(н)ную!

Где пріклоню главу вюю,
С кпві потѣшу жалост свою,
Чевіь вія не бере(ш) з собою ?
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Х(ристо)с на кр(е)стѣ прорече,
Іоанна с(и)ном нарече:

45 Се мати твоя, чловече.

Незлобівий Агнче, Ц(а)рю,
Страсти твоя бл(а)г(о)д(а)ру,
На н(е)б(е)си господару!

ІІретергіѣви(й) за нас страсти,
50 Свободи нас от напасти,

Дѣмонскія> ненависти!

Да(й)~ся~вѣрни(м) оглядати!
Где маешъ от мертвихъ встати,
По всем н(е)бѣ кролевати.

LVII.
Под.: Жалост на свѣтЬ пануетъ.

Юже декрет подписует 
Иилат, виро(к) юж сказует,
На сме(р)ть к. крижовуют Агнца,
Тебе тебе всего свѣта тво(р)ца! к.

5 Юж окрутне зготованно (69
Крест и гвозды покова(н)но,
Ланцух к. на шию складаюг,
В руки К. Х^ри)ста катом даютъ.

Идетъ с кре(с)том Пан сромотне,
10 За ним всѣ Жиди охотне,

Кричат: к. неха(й) то с(и)нъ б(о)жий
Рихло к. свой живо(т) положитъ, к.

Матка їди то увидѣла,
ІІадша на землю, умліла 

15 С(и)ну к. такъ смутне волаєш1),
Слезами к. землю поливаетъ2).

Упал с крижем ввесь кровлю сплине(н)ній 
І на посмѣхъ всѣхъ поданній, к.
Не машъ, r. ктобн поратовалъ,

20 Пана к. хтобы пожаловалъ.

L) Зам .: волаетъ. 2) З ам .: поливаетъ.
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Всѣ болести проникали, (70.)
К пану всѣ Жиды волали:

, Заби(й), Е. неха(й) болш не живет,
Що ся Е. Божиимъ снномъ зовет!

25 Южъ на гору на Голгоѳу
Кр(е)стъ сво(й) несет на висоту,
Змѣнивъ 2 свою всю красоту.
Жиди Е. волають к Пилату:

Неха(й) будетъ осужденні(й)
ЗО На сме(р)ть цале юж поданій,

Вкрижу(й) Е. Маріина с(и)на —
І(су)с Х(рис)та і Назаранина!

Вступует с крижем на гору 
Крол архангелского хору,

35 Отцу Е. себе оФѣруеть,
Нас всѣхъ Е. впадлих подоймует.

Юж на кр(е)стѣ ростягненно,
З пана сукню изомкненно,
Напій Е. за нас вс;гидъ поносит, (70v.j

40 На крестъ Е. свои руцѣ зноситъ.

Прагнет, на крестѣ висячи,
Котри(й) на пущи прагнучи(й)
Народъ Е. напои(л) живою 
З боку Е. кровию и водою.

45 Юже очи запирает,
А намъ н(е)бо отворает,
Вмѣсто Е. роскощи райской1)
І(су)с Е. з ласки то своей2).

Юже пана вмордовали 
50 И на крестѣ юж ра(с)пяли.

Щож ми Е. без пана почнемо ?
Юже Е. марне погинемо!

От пастира поразили 
И овци всѣ распудили

) Зам .: райской. 2) Зам .: своеи.
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55 Прійшолъ ß. на муку волную
Згубилъ ß. южъ смерть пекелную. 04.

От Петра ест отверженній 
I другов всѣхъ оставленні(й).
Даждъ намъ в. Тебе оглядати 

60 В то(й) день судній тебе привитати 
И одесную тебе стати 
И нам вѣчне кролевати.

LVIII.

ІІод.: Б(огороди)це, вѣрнім оборона.

Усе створена по умершом Пану 
Вен ревне плачут но вишнемъ гетману 
По невинности, Пане, умираєш —

И страст пріймаеш!

Ґди-ж тя Жидове такъ сродзе убили 
И терновъ вѣнецъ на главу зложили,
Не мают Пана за Месияша —

Ти потѣхо наша ! в.

Ідижъ главу твою до мозку пробили, (71
Тѣло с(вя)тое бичми в слупа збили,
През потокъ Кисов вели ланцухами 

Всѣ там упадали.

На гору Голгоѳу Х(рис)та провадили,
На крестѣ руцѣ Жидове прибили,
Іди такъ волали: озми, распни его,

Ц(ар)я іюдейскаго! к.

Матка Х(ристо)ва под крестомъ стояла,
З жалю тяжкого сродзе умирала :
С(и)ну наймнлшій, что мнѣ повѣдаеш,

Главу схиляєш ?

На крестѣ Х(ристо)с прорекъ тие.слова:
Не плач, М(а)ріе, матко наймилшая,
Третіяго дня воскресну от мертвих,

В радосг своих вѣрних.
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С(о)лнце и мѣсяцъ ясност юж закрили 
I темность хмурну обоє терпѣли.
Матка Х(ристо)ва скоро тое вздрѣла,

Зо страху умлѣла.

Огляди, матко, на крестѣ П ана!
В церквѣ опона на двое роздранна!
Дикие поля плоду не пускали,

В жалю зостали.

О незбожніе Жидове тие 
Видали Х(ри)ста на расиятие, —
Розніе муки Х(ри)сту завдавали 

И на крест распяли.

Мечь з болемъ серце твое протече,
Яко ми пред тим Семион прорече ;
Юж ся виполнило пророчество его 

Семионна того.

Видячи матку под крестом болесну,
Носячи жалост д(у)шевну, телесну 
Сімеон старец Д(ѣ)ву потѣшает,

За матку пріймает.

На рукахъ с(и)на, якъ с(о)лнце, держ ала:
Не такій же биль, ґдим тя повивала, —
А тепер тѣло с(вя)тое зраніли,

Бичми в слупа абили.

А бокъ ґди с(вя)тий копіем пробили,
Кровъ из водою на землю спустили:
Випала кропля ис тѣла с(вя)таго 

Пренайсвятѣшаго.

А с креста знявши, в гробѣ положили,
Каменем тяжкимъ изверха накрили,
Дали печати стражию своею 

Со кустодіею.

Ми на колѣна, І(су)сс, впадаєм,
Со страхомъ твоим страсти лобизаем, ог.
Воскресни, Б(о)же, даруй нам спѣвати,

В небѣ царствовати ! к.

ок.

(72
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LIX.

Иод.: Усе створена.

О ц(а)ру силам, Б(о)же превелікнй,
На древѣ крестном ти бил еси прибитий! к.
Радуйся, кр(е)сте, вѣрним оружіе непобѣдимое,
От людей сро^ихъ и злих неужитий,
Котрій далес нам в достатках обфитий !
Ра(дуйся), кресте, котрий на пущи манною кортилес,
От Фараона тн-их свободилес.
Радуйся, кр(е)сте, тли раздрѣшителю, вѣрним снасите(лю)! (73 
А Фараона в морю потопилес,
А люд влюбпмий на брегь иоставилес! рад. кр.
Ти ц(а)ря вѣрна от бѣдъ свободилес,
Иноплеменник кр(е)стомъ ихъ прогналес, рад. кр.
Мойсеови данній, море намъ прогнавій,
Ти М(а)тЕсу цареку ги увеселивій, рад. кресте!
Кр(е)стъ твой той честній с(вя)тый нзявилес,
А враговъ лютих ти разорилес, рад. крес.

LX. іралма

Под.: Юже декретъ подписуетъ.

Жалостъ на свѣтѣ панует:
Пилат вирок южъ сказует 
Сроґій к. на С(и)на б(о)жого 
Ц(а)ря к. всего свѣта творца

Далі нема; може хіба уривки сїеї вірші зацїлили на Фра^мен 
тах титулової картки :

Мисци п л и ............. Потим к р .............
Смутно в ............. .....................................
. . олести я . . . . . . .  поненна б . . . .
От люду о ............. . . закрило и вет . .
Терновъ вѣ . . . . . . и скали иада(ли . .
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Пѣснѣ починаются на рождест[во] Х(ристо)во. (л.)

LXI. Пѣсня а.

под.: Непостижимій ч(е)л(о)в(ѣ)ч(е)ски(м) умомъ.

Небо и з(е)мля н(и)нѣ ликвствуетъ,
Агг(е)ль и ч(е)л(о)в(ѣ)къ весело празднует :

Х(ристо)с род(и)ся,
Б(о)гъ воплотися,

5 Агг(е)лы спѣваютъ:
Ц(а)ря витают,
Поклон отдают :
Х(ристо)с род(и)ся !

Во ВиФлеомѣ велия новина,
10 Ч(ис)тая Панна с(и)на породила —

Х(ристо)с родися...

Вертепъ и ясли — палацъ зготованній, (ѵ.)
Над н(е)б(ес)ніе троны обебранній —

Х(ристо)с родися...

15 Слово отчее взяло на ся тѣло,
В темностях земнихъ с(о)лнце засвѣтило —

Х(ристо)с р(о)д...

Адамъ и Ева н(и)нѣ свободися,
Д(а)в(и)дъ праотец радости наполнися —

20 Х(ристо)с р(о)дися...

Агг(е)ли служатъ н(е)б(ес)ному кролю
Дне(с) во вертепѣ чинят его волю —

Х(ристо)с родися...

Тріе кролеве от востокъ прійдоша1),
20 Смирну и Ливанъ, злато принесоша —

Х(ристо)е родися...

Кролю и Пану тое ОФѣруют,
Пастире людемъ чудо повѣдуют —

Х(ристо)с род.

О Зам .: прійдоша.
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ЗО Ми же устами пѣніе спѣва(й)мо,
Слава во вишнихъ Б(о)гу — викрика(й)мо! 

Х(ристо)с род.

І на земли мир — людемъ повѣдаймо, 
Б(о)гу предвѣчному поклонъ отдава(й)мо ! 

Х(ристо)с род.

LXII. Псалма в.

Подобенъ тойже.

Непостижімій чловеческимъ умомъ
И непонятій агг(е)лъскимъ разумомъ
Такъ барзо той свѣтъ в. улюби мѣзерній и.

Б(о)гъ милосерній, в.

Ж е намъ своего коханого с(и)на 
Послал родити з Щдова колѣна,
0  котром здавна в. пророцы писали — в.

ІІрез д(у)ха знали.

Ото Месия ирийшол пожаданній.
Ото навѣдил люд свой коханій 
Ото безлѣтній в. Б(о)гъ и творецъ вѣкомъ 

Стался человѣкомъ. 2.

Радуются днес агг(е)лъстіи лици
1 веселят ся д(у)хом человѣци,
Ижъ Б(о)гъ на земли в. во плоти яви ся, в.

3 дѣвы роди ся. в.

Прето и ми днес всѣ GH веселѣмо,
Нарожденному хвалу припесѣмо,
Аби насъ рачилъ в. животом даровати, в.

В ласцѣ своей ховати.

LXIII. Пѣсня г о рождествѣ Х(ристо)вомъ.

От востока восія в. звѣзда ясная, и повстанетъ человѣкъ от Израѣля, 
Валаамъ то прор(о)ковал, ясну звѣзду показовал, — днес восияетъ, U3

Z
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Що ся тераз виполняет, ясно свѣту откривает, с(о)лнце сияетъ, Е, 
О котровіъ пр(о)роцы Е. ясно писали,
Во остатніе лѣта Е. тайно открита —
От корене Іесеова и от плоду Д(а)в(и)д(о)ва жезл прозябает.
Лоза бл(а)гоплодовита и пред вѣки знаменита — панна раждает. 
От Перейди тріе ц(а)ри Е. пришли со дари,
Ясну звѣзду вожда мали Е., прудко ступали
В Іерусалимъ прихожают, о рожденном мя питают, где ся раждает? 
Волсви ц(а)ря визнавают, іюдейским називают, на твар падают. Е. 
Волхвовъ Иродъ питает Е., где ся раж дает:
Сполне поклон отдадѣмъ Е. и даръ принесѣмъ.
Они на то отповѣдали : от пр(о)роков ѣлас слишалн та вѣщали. 
Прудко волхвовъ отпущает и слугъ своихъ посилает, Х(рист)а шу- 
Пилно ц(а^)ря шукайте Е., вѣсть ми давайте. [кает: Е.
Ясностъ звѣзда закрила Е., слугъ навернула.
На волхвов ся разгнѣвает, яко аспидъ позирает, мечъ вихваляет. 
Звѣзда ц(а)ремъ возсияла, пут вертепу показала, ясность сняла. 
Тамь великій монарха 2. во яслах лежитъ,
Пеленамы ся повиль 2 ., створеня влюбилъ.
Ц(а)ріе творца визнавают, тайну свѣту откривают, под ноги впадаютъ. 
Мир кадило гробъ значило, ц(а)ріе злато дар принято.вѣчност ви- 
Виполнител закону Е. ступиль па землю [знавают.
С пр(и)ч(и)сто(й) ц(а)рици £., всѣхъ владичици
Народил ся всея твари н(е)б(ес)наго ц(а)ря слави убогой стайнѣ,
Которого всѣ чекали во преисподнихъ плакали иристя Х(ристо)ва. Е.
0  незбож ній Іроде Е., злій Ф а р а о н е !

Смерть мл(а)д(ен)цемъ готуешъ Е., жалю не чуеш,
Во В ифлєом  посилаешъ, дѣтокъ малих посѣкаеш, Х(ри)ста шукаєш,
1 от персий отдираеш и о камен розбиваєш, кров проливаєш.
Матки горко ся илачут Е., власи торгаютъ,
Дѣтокъ своих жалуют Е. - и умлѣваютъ :
Прими, Ц(а)рю, н(а)ша птенца і во тріех лѣтех первенца в радост

[вѣчную,
А Ирода незбожнаго, с(и)на аду пекелнаго во тму вѣчную ! S.

LXIV. Пѣсня д  о рождествѣ Х(ри)с(то)вомъ.

Агг(е)лъ пастире(м) мовиль :
Х(ристо)с ся нам иародил
В(ъ) ВиФлеомѣ не барзо в подлом мѣстѣ
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Народил ся в убосгвѣ 
Панъ всего створеня. в.
Хотячи ся довѣдал того посла веселого 
Ішли до ВиФлеому щасливо,
Знайшлы Х(ри)ста у яслех 
З Марією І осифомъ  в .

LXV.

. . . и пана витаймо (л
И поклон ему . . . даймо — звѣзда пресвѣтлая в.

Даст нам в покою весело жити 
И со агг(е)ли его хвалити — звѣзда прес. в.

ІІрийдѣтъ днес, Х(ри)ста оглядайте,
М(а)рію Д(ѣ)ву вси вихваляйте — звѣзда пр. в.

Звѣзда ясная, ІІанна чистая
ІІоздоровленна u похваленна — звѣзда прес. в.

Д(ѣ)вая денес — красно спѣваймо 
И вси Ц(а)р(и)ци поклон отдаймо — звѣзда прес. в.

ІГѢснъ веселую вси заспѣваймо
Ща)р(и)цу с царемъ вси привнтаймо — звѣзда. в.

LXVI. Пѣсня самогласная. (у.

Радуйтеся, вси людіе в.
Радост нам з н(е)ба спадает,

Ступил до нас з високости, в.
Аби нас могль усѣхъ спасти.

5 Пришли к нему трие ц(а)ри -  в.
Поклон дают, кладут дари в.

Ливан, змирну, так тежъ злато — в.
З розних краевъ дар то взято.
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ГІастиріе дают хвалу к.
10 Прийми от нас Х(рист)е цару ! К.

А ми ему даймо сумленя — к. 
Даст грѣховъ отпущеня.

Тому поклон и пѣніе, к.
Хвала на вѣки вѣяніе.

LXVII. Пѣсня самогласная.

Х(ристо)с спасител к. усізмъ вѣрнымъ к. православним и. просвѣ-
[тител,

На земли н(и)нѣ и. нарожденній и во яслех и. иоложенні(й), 
Емуже звѣзда и. послѣдова к.
От востока к. тріе ц(а)ри к. поклонншася к. Х(ри)сту со дари : 
Ливан, змирну к. так теж злато, дающе хвалу к. яко Б(о)гу 
И предвѣчному всѣхъ ц(а)ру к.

LXVIII. Псалма самогласная

Х(ристо)с ся с панни раждает,
Б(о)гь ч(е)л(о)вѣкомъ стает,
Агг(е)ли вдячне спѣвают.
Покой землѣ повѣдают,

' алилуя4, алилуя, алилуя.

Н(е)бо весело ликуетъ,
Б(о)гь человѣкомъ обцует.
Утренка с(ол)нцу прудкуетъ —
Панна Х(рп)сту услугует ал. ал.

Услугуетъ с пороженя,
Нам прудкуетъ избавленя.
Звѣзда поселство справует,
С трома кролми путшествует ал. ал. ал.

Пастиріе прибѣгают 
Покорне ся ему кланяют,
Яко Б(о'гу небесному,
Творца свѣту широкому ал. ал.

US
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До стайнѣ ихъ проважают,
Где вол з ослом пана грѣет;
Тому ся они кланяют,
Скарби пред ним покладают алГ ал.

I ми ся ему кланяймо,
Яко Б(о)гу, поклон даймо,
Тому малому дитятку 
Н(е)б(ес)ному пахолятку ал. ал. ал.

Уставичне тамъ бивают,—
А хто бодрий умиел мает,
Агг(е)ли тому услугуют,
Звѣзда розум помурует ал. ал. ал.

Додай же намъ, Х(рист)е Пане,
Поки сего свѣта стане,
Бисмо тя, Б(о)га хвалили,
А с тобою вѣчне жили ал. ал. ал.

LXIX. Пѣсня

под.: Крещается І(су)с во Иордани.

От утробы д(ѣ)выя Б(о)гъ произийде,
Вселитися на землю от н(е)б(е)сь прійде, 2.

Рожденному во вертепѣ взлеже младо,
Да згибшее привлече ко себѣ стадо. ' 2.

Bq яслехъ безсловесніх яко дѣтище,
Имѣяй на небеси престол жилище — 2.

Не возгордѣ во вертепѣ положенъ бити 
Отроча,,самъ пеленами днес повитий. 2.

Рожденному во пѣснехъ н(и)нѣ играймо,
В доброгласныхъ кишвалех пѣсн восклицай(мо)! • 2.

Агг(е)ли, вопиюще, хвалу воздаютъ,
Пастиріе яко Б(о)гу поклон отдают, 2.

Тріе ц(а)ри от востока [в] ВиФлеомъ пришли,
Ливан, змирну и злато ему принесли. 2.
Записки Наук. тов. їм. Шевченка т. XVJI. 3
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Веселяще ся днес сице рецѣмо :
От д(ѣ)вы рожденному пѣснь принесѣмо, R.

Слава во вншнихъ Б(о)гу — всѣ заспѣваймо, 
От д(ѣ)ви рожденному поклон отдаймо ! к.

LXX. Пѣсня

Под.: Весели ся красная пуст.

ІІредъвѣчній1) родился под лѣти, 
Хотячи землю просвѣтити,'

Да нас от [т]мы возведе 
И ко свѣту приведе 

5 о мрачній к.

Новое лѣто зачинає 
Новий ц(а)ръ ц(а)ря низлагае, 

Убого ся народил,
Богатого засмутил 

10 Ав[г]уста.

Ґди с(и)на породила панна,
ГІадает Е фєсом  Диянна.

Прийми также храмина, 
Веселится дружина 

15 Х(ристо)ва.

Привикай, Панно, повивати,
Не престай, старче, пилновати 

Содѣтеля своего,
Знают пана не(бесна)го 

20 бидлята и.

Яснота мѣсячная била,
Ґди панна с(и)на породила,

Цѣлую ночъ свѣтити,
Волю его чинити 

25 мусѣла.

О Слово се вписано в середині великого П.
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А звѣзда понудила ц(а)ри,
Бѣгучи к вертепу со дари.

Перше зна(й)пілы пастирів,
Нѣжли мудри звѣздаріе 

ЗО І(су)са.

А Иродъ барзо засвіутился,
Ж е Х(ристо)с с Паннц народил ся — в.

Казалъ его питати (ѵ.
По все(й) зе(м)ли шукати —

35 для ради.

Ирода д’жива омилила1),
Иншим ся путей возвратила2),

Радуют ся неложно,
Ж е ходили не прожно 

40 в дорогу, в.

Смутят ся вен Іродияне,
Крушат ся в(ъ) Егѵитѣ булване,

Агг(е)лъ во снѣ сказуетъ,
Ж е ся Ірод готует 

45 на Х(рпст)а. в.

ІІоймуй же, іосифє, ІІанну 
3 отрочам бѣжи в(ъ) иншу странну :

Поки врази погибнут 
И кончину воспріймутъ,

50 пребуди там. в.

Агг(е)ли с иастнрмн ириходят,
Ц(а)ріе подарки приносят,

Ладан, злато отдаютъ,
ГІред ногами падают 

55 Х(ристо)ви. в.

И ми тежъ с того веселѣмся,
Рождеству его поклонѣм ся,

Жеби от грѣхъ свободил,
60 А на земли покой мир даровалъ, в.

О Зам.: осилили. 2) Зам.: возвратили.
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Слава Б(о)гу в Тройци; нашему обронци ; в. koniec1) (В)

LXXI. Ф*алма самогласна.

Агг(е)лскій ц(а)рю, предвѣчній Б(о)же,
Добръ твоихъ язикъ зрещи не може,
Терпѣлъ за [на]съ муки от жидовско(й) руки — 

безви(н)не. в.

За человѣческій грѣхъ безвинне 'бито,
От боку его аж кров пролито,
На крижомъ тронѣ в терновой коронѣ — зрится ц(а)ръ!

Тобою человѣкъ велик во чести,
Но непремѣно во грѣховной лести
На творца воюютъ, вторій крижъ готуют — якъ Юда. в.

Що за утѣха грѣху служити,
Б(о)га не знавши врагу соживутъ,
Плачъ, скорбъ, болѣзнъ души — оуслишат то уши — во адѣ. в.

Стой в. человѣче, познай, для Б(о)га,
Ж е распусником злая дорога,
Просто аби в зуби провадит до згуби — ахъ ст[р]ашно. в.

Южъ покути Б(о)гъ тамъ не потребує,
Понеже* грѣшнихъ на вѣки забуде;
И плачъ не  ̂поможе, gди грѣховное ложе — наступитъ ! в.

Жадной же тамъ южъ не буде(т) помощи,
Ґди сѣрчистій огнь заливаетъ очи,
Во огни не згорѣти, а по 6мер[т]и жити — ах трудно! в.

Проста есть к небу с(вя)тимъ дорога :
Живши не грѣшат — тайна е(сть) премнога —
През Хр(ис)тови страсти, да не мѣе[м] части — во адѣ. в.

*) Починаетъ ся другий збірник (c—d); сей рядок становить закінченнє загу
бленої вірші.
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В горнем Сионѣ, где локъ агг(е)лскій 
С(вя)тъ, с. с. поетъ хоръ архгг(е)лскій,
Даждъ нам, Х(рист)е, пѣти и зрак тво(й) видѣти — на вѣіш.

LXXII. Псалма Прес(вя)той Б(огороди)ци.

Посланъ бистъ арх(а)ггелъ Гавріилъ ко Д(ѣ)вѣ ІІреч(нс)той 
Возвѣстити в Назаретѣ веселіе вѣсти. в.

Обрѣте ю в дому.своем, на тронѣ сидящу,
Нѣ празную нѣ лежащу, тилко книгу чтящу. в.

А читавши в едиом мѣсцѣ знайшла тіе слова,
Ж е ся має народити предвѣчная слава: к.

От Назарету изіиде от Иоакима и Анни,
От праве(д)нихъ богоо;те)цъ из М(а)ріи пани. в.

Ґди теж собѣ тіе слова до оуваги взяла,
3 мудростію, с пилностию тое оуважила, в.

В той часъ арх(а)нгг(е)лъ Гавріил ясно показался,
С Преч(и)стою Девицею вдячне привитался.

Ужаснула ся М(а)рія онаго мл(а)д(е)нца,
Не знаючи самого анѣ его отца.

О Преч(и)стая Панно, мене не лякайся,
Анѣ слузѣ свему на розмову дайся: в.

Азъ есмъ ар(ха)гг(е)лъ Гавріил, посланіи от Б(о)га,
Да на тіе, которіе читали ест слова ; в.

Г(лаго)лю тебѣ : радуй ся, обрадова(н)ная,
С тобо[ю] Г(осно)дъ, панянко Непокалянная! в.

Бл(а)говѣщу тебѣ радост велію, ц(а)р(и)ци 
Правовѣрнихъ хр(ис)тіян и всѣхъ вл(а)д(и)ч(и)це! к. 

Бл(а)говоли Б(о)гъ в тебѣ н(и)нѣ вселитися,
Би моглъ в тобѣ промешкати, потом родитися. в.

Како может сіє бити, азъ раба г(осно)дня,
Прошу тебе : нехай буду от того свободна, в.

Есмъ дѣвица, а до того мужа азъ не знаю,
Тое тобѣ, мой мл(а)д(е)нче, до оуваги даю. в.

Не Фрасуй ся, Панно, над всѣхъ иропзбраная,
Над всѣхъ с(вя'тихъ и всѣхъ родов пронаре[че]ная,

koniec.
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Будет твое зачатіе без сѣмени мужеска,
Бо Д(у)хъ с(вя)тій найде на тя о[т] дхненя божеска, в.

А зачавши и породитъ с(и)на Еммануила,
Наречетъ імя ему, о дщи Ф ануила! в.

Буди мнѣ, рабѣ г(оспо)дней, но г(лаго)лу твоєму,
Не буду ся збороняти Г(оспо)ду своєму. в.

Скоро тое вимовила, заразъ и почула :
В той час ей д(у)ша в тѣлѣ юж ся зрадовала. в.

Веселѣм ся с Преч(ис)тою и ми сполне вшисци 
В кождомъ граду и веси и на всяком іиѣсци, в.

Нехай будет о[т] всѣх родов, Д(ѣ)вѣ с(вя)той похвала,
Н(и)нѣ завше и на вѣки Б(о)гу честъ и слава. в. koniec. (НЕ

LXXII1. ^алм а на бл(а)говѣщеніе Прес(вя)той Б(огороди)ци#

Ліікуите диес[ь], Сионе, вознграйте, гори,
Согласѣтся труби надъ агг(е)лскіе хори,

Красно процвита{й)те 
Весь миръ наиочл)ня(й)те,

5 Кедри лива(н)скн. в.

Сотецѣтся купно от конецъ, вси цари,
Царскіе несѣте со собою дари,

Н(е)бо свѣтилами 
Земля же квѣтами

10 Н(и)нѣ оукрасися. в.

Звѣри, скоти, гади и птица пернати,
От всѣхъ стран мудрій сніидѣтся сенати,

Е диними гласи 
Веселими часи

15 Свѣту оглашайте. в.

Морскіе сѣвери сво(й) гласъ отмѣня(й)те *),
По смутних новинах 
Веселих годинахъ

20 (19) . неха(й) оиливаетъ. в.

х) Один вирш упущено, див. в примітках.
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25 (24)

ЗО (29)

35 (34)

40 (39)

45 (44)

50 (49)

55 (54)

Гавріилъ приноситъ бл(а)годатъ новую :
Д(у)хъ С(вя)тій осѣнитъ Д(ѣ)ву преч(и)стую, 

Та* заченши с(и)на 
От Д(у)ха, едина

Д(ѣ)вою породитъ. к.

І(су)с імя ему будетъ наречено 
Архангі\е)лским гласомъ Д(ѣ)вѣ извѣіценно, 

Сп(а)сетъ миръ от ада 
ІІреисио(д)ня а.

Силою божества. к.

Перве(й) Адамъ з раю изгнанъ през невѣсту, 
Вторій Адамъ Х(ристо)с през Д(ѣ)ву преч(и)сту 

С подземнаго краю 
Адама до раю

ІІришед воздвнгнути. к.

Адамъ грѣхи своя слезами омываетъ,
Х(ристо)с кровъ за всѣхъ нас свою проливает, 

Дреній1) крест носитъ,
Нас превозносит

До неба. к.

Кую мзду н(е)б(ес)ной и зе(мн)о(й>і ц(а)р(н'ци, 
Возвѣщайт(е) радостъ М(а)рін девици — 

Должни ми будем дати,
Что от нас прійняти

В радость себѣ зволитъ. к.

Арханг(е)лским гласом пѣснъ еи воспѣваймо, 
Радуй ся, ц(а)р(и)це, радостъ, зачнѣмо, 

Обрадованная,
За матеръ даная

Самому І(су)су. к.

Б(о)гу честъ и слава1 да будетъ во вѣки, 
Вострубѣте в труби вси человѣка,

М(а)рія оттуду 
Прославися всюду

Без грѣха зачата. к. Koniec.

*) Правдоподібно, замість: древній (деревяний).
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LXXIY.

І(су)се, І(су)се, Цсу)се, І(су)се, покарме небесній,
О Х(рист)е, о Х(рист)е, о Х(рист)е, о Х(рист)е, напою агг(е)лскій! 
О Д(ѣ)во, о Д(ѣ)во, о Д(ѣ)во, о Д(ѣ)во, преукрашенна,
О м(а)тн, о м(а)ти, о м(а)ти, о м(а)тп всѣхъ преизбранна!
К ней вопіем, к ней вопіем,
И ми вси, и ми вси людіе воспоем:

Радуйся, д(ѣво) обрадованная 
Г(оспо)дь с тобою Д(ѣво), ІІаня(н)ко 1)

LXXV. Ф*алма возведенію Прее(вя)той Б(огороди)ци 
под.: Істочннче.

Патриярси, триумфуйте,
Со прор(о)ки ликовствуйте,
И вы, дѣвы, днесь бо(д)рствуйте :

! приведутся дѣвы, ближняя ея, во слѣдъ ея во святая святыхъ !
5 Еѵва н(ы)нѣ весели с я :

Се дѣвая днесъ родися,
На престолѣ посади ся.
Прнведут ся дѣвы б.
Тамъ въ ц(е)рковъ въведеся,

10 Іерею воздадеся,
ГІр(ис)но мыръ нею сп(а)сеся.
Приведутся д. б. в. е.
Руцѣ старецъ простирает,
Ч(ис)тую ІІанну пріимает,

15 Со дѣвамы воспѣваетъ :
II. д. б. в. е. в. е. в с. стых.
Захарія со дѣвамы 
Пріймаетъ Д(ѣ)ву съ свѣщамп.
Днесь Агг(е)лы поют з намы :

20 II. д. б. е. в. е. в с. в.
Архаггелы викрикают,
Ч ис)ту ІІанну призываютъ,
Ц(а)рицею называютъ. (I ѵ.
Приведутся д. б. е в. е. в. с.

х) Далі бракує, нмзше подані листки d.
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25 О которомъ здавна гадали :
Прор(о)цы южъ презъ Д(у)ха зналы 
И нам тое повѣдалы 
П. д. б. е.
Тамъ днесь хоры аггелскіе 

30 ІІоют пѣсны красніе 
От Д(а)в(и)да писанія 
II. д. б. е. в. е. в. с.
О премудрій Соломоне,
Весели ся н(н)нѣ го(н)не :

35 Будетъ житы южъ споко(й)не!
II. д. б. е. в. е. в. етых.
Ц(е)рков твоя виставлена,
В коло злотом обложена,
Днесъ свѣту ирославенна.

40 П. д. б. е. в. е. в. с.
Днесъ проходит днесъ Ц(а)р(и)ца 
Трілѣтствующая юныца 
Днес М(а-рія Б(огороди)ца 
II. д. б. е. в.

45 И мы вси днесъ прыхбждаем,
ІІрея(и)стую прославляемъ,
Вдячними гласи выхваляемъ. (И.)
Приведутся д(ѣ)вы; ближняя ея, въ слѣд(ъ) ея

[въ с(вя)тая святыхъ!

LXXVI.

Самъ я не знаю, якъ на свѣтѣ житы :
Бувши тѣлу на землы Б(о)гу не служиты! в.

Але я хощу жыти й еще грѣшиты,
А тутъ кажутъ оумерты и въ гробѣ гниты ! в.

Але я на тое нѣчого не дбаю,
О покутѣ не мышлю анѣ теж ся каю. • її.

Скоро слонце зайде, заразъ положу ся,
А епомнѣвши на грѣхъ свой, слезамы залюся.

Аггелъ мя збужаетъ, иод бокъ мя тручаетъ,
Ж е страшная смертъ на мя косу закладает.

Але я тъ живу межи панами, (Ц у.)
СиодЬюся скарбъ мати нѣгди непребраный. в.

ЗапжскпНаук. тов. ім. Шевченка, т. XVII. 4
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Але все тое мнѣ не будетъ мило:
Д(у)ша війдетъ, простелят мнѣ в тру мнѣ мягкое ложе, 
Д(у)ша страху наберет ся, ох, модный Б(о)же ! в. 

Навезутъ тамъ дровъ в. изъ усего лѣса, 
Запаливши огнъ жаркій, дадутъ д(у)шу бѣсу.

LXXVII. 4Галма I(cy)cy гладкому.

І(ису)се мдй прена(й)сладшій и творче свѣта,
Еще хоча(й) мало пожди моего отвѣта! к.
Радъ не радъ мушу ся бавыты в моем оупадку,
Особливе н'е)бо трачу оу недостатку. в.

Д(у)шу с тѣлом погубылем, жиючи в мирѣ,
Искаляхъ одежду кр(е)щенія без мѣри. в. (Ш
Явне грѣшачы, на свѣтѣ все скверно живу,
К тебѣ з болестію с(е)рдца, І(су)се, зову. в.

Овая бо наймилшая д(у)шевна сыла 
Несподѣваннаго часа на мя наспѣла. в.
Где приклоню главу мою, кого упрошу ?
Едынъ к тебѣ гласъ мой, Б чо)же, жалосній вношу, в.

Рудѣ с(е)рдца простыраю такъ теж й душу,
А во многихъ трѣсех бывших просити тя муш у: в.
Самъ вселилною рукою на пут наиравы 
І от пути блудящаго к себѣ прызовы. в.

Море моихъ прегрѣшеній рад бым избыти,
Презъ тебе, Б(о)га моего, в радости житы, в.
А щомъ згрѣшил з молодосты ире(з оувес мо(й) вѣкъ — 
Распуснѣйшій над бидлята, а не як человѣкъ! (Ilhj

Фрасунокъ маю на д(у)шѣ, а в тѣлѣ болестъ,
Еще чую в сердцу моемъ ирикрую горестъ: в.
Несподѣванаго часу мушу оумерти,
Оброндо мой и Б(о)же мой, не да(й) мя пожерты

Веліорыбови оному преисподнему 
И смокови надерзно(му) и суровому! в.
Что тя хвалят архангг(е)лы со человѣки —
Бл(а)г(о;с(ло)венъ, препрославлен буди на вѣкы! в.
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LXXVIII. Псалма ІІрес'вя)той Б(огороди)цы.

Б(огороди)це ц(а)рице,
ІІреч(и)стая вл(а)д(и)ч'и)це,

Мати всѣхъ ц(а)ря, ц(а)ря u Б(о)га —
Милостъ его ко нам многа! в.

Творца всѣхъ питала еси,
Престол его на н(е)беси !

Молитвы внемлы сущих на земли 
Болѣзнъ д(у)шъ н(а)шыхъ отемли ! в.

Аггелы тя воспѣвают, (17.)
Ир(о)роци вси прославляют,

Сущую ц(а)р(и)цю, всѣхъ заступницу,
Въ всемъ мырѣ молебницу. в.

Рогъ возвисы хр(ис)тіянскій,
Побѣды полкъ агарянскій,

Храны, отвраты, нлѣныхъ возвраты,
Хр(ис)та спаса всѣмъ дай знаты, в.

Заступай обыдимія,
Всегда утѣшай сирія,

Болныхъ посѣщай, темнихъ просвѣщай,
И всѣх вѣрныхъ насъ сохраняй! в.

Прилежно вопіемъ тебѣ,
Яко да обрящем себѣ

Твоего с(и)на прем(и)л(о)стыве,
Во д(е)нъ судный незлобиве

Даждъ на(м) тво(й) гласъ оуслышаты,
Одесную тебе стати,

Огче и С(и)не, премылостиве Д(у)ше,
Д(у)ше с(вя)тый незлобыве! В. (IW.)

LXXIX. Псалма с(вя)тому великом(у)ч(е)нику Дизіитріию.

Лику(й)те свѣтло празнующе, во^трасѣ Б(о)га хваляще, 
В храмѣ с(вя)таго намгь^сесвѣтлаго 

Димытрія бл(а)женаго, в.
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Великаго поборныка, намъ всѣмъ грѣшномъ заступныка,
Зѣло славнаго, мыроточнаго

Дымітрія вседобраго, в.

Котрій за Хр(ис)та прободен,
Димитрій мученык честенъ,

То естъ ц(а)рское оукрашеніе,
Всѣм свѣтило великое. в.

Ц(е)рквы Сионска Солунне,
Веселыся днес праведне!

В пѣснехъ спѣваймо днес, вихваляймо,
Димитрія прославляймо ! 2 .

Поправъ гординю Лиеву, (V.)
А стеръ южъ главу змыеву,

Славный мученыкъ, в скорбехъ помощникъ, 
Свѣтозарный свѣтылныкъ. в.

Радуйся, Х(ристо)въ страдалче,
Ди[ми]тріе мученыче !

Лию побѣдивъ, Нестора избавы 
И [в]сѣхъ нас вѣрныхъ сохраны ! в.

Речемъ ему вси от сердца,
Упроситъ нам Б(о)га Отца,

Котрій за грѣхы далъ намъ естъ страхи 
И трасет земніе і'махы.

ІІршіадѣм же ко всѣхъ Ц(а)рю,
К небесному гоподару,

Южъ бы гординю от насъ смертную 
Отдалилъ свею ласкою, в.

Аби прыйнялъ нас до ц(а)рства,
Роскошнаго всего панства,

В радости быти, з' агг(е)лы жити, (V ѵ,
На вѣкы ся веселыты. 2. Koniec. Finis.

LXXX. іралта  с(вя)тому Іоану Б(о)гослову 
нод.: Б(огороди)це ц(а)р(и)це.

Апостоле, учениче, Іоане д(ѣ)вственниче !
В ласцѣ всѣх ховай, Б(о)га нам бл(а)гаи, 
Б(о)гослове Іоане, просимо тя непрестанне ! в.
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В началѣ слово возгримѣлъ и Хр(и)ста всѣмъ исгювѣлъ,
В ласдѣ всѣхъ ховай, Б(о)га нам б.

На персы Х(ристо)вы возлегій, предателя его познавый,
В ласдѣ всѣхъ ховай, Б(^о)га намъ благай !

В креста ХГристоІва стоявіи, ласку в Хр(и)ста оттримавый,
В ласдѣ всѣхъ ховай, Б(о)га н. б. Б. I.

Ми тя за патрона маемъ и к тебѣ вси прибѣгаемъ,
В ласдѣ всѣхъ ховай, Б(о)га н. б.__

Ти всегда пред Б(о)гом стонши, а за вѣрных Б(о)га молиши, (VI.) 
В ласцѣ всѣхъ ховай, Б(о)га нам благай!

Радуй ся, Іоапе, Хр(и)сту Б(о)гу возлюблене,
В ласдѣ на земли нас назирай, а у небѣ Б(о)га благай !

Прославляй всегда хр/и)стіян, будь покровомъ на Агарянъ,
В ласдѣ всѣхъ ховай, Б(о)га нам. .6.

Запровадъ вѣрныхъ до неба, того нам завше потреба,
В ласдѣ всѣхъ ховай, Б(о)га нам б.

Хотящихъ при тебѣ жити не восхотѣ боронити,
В ласдѣ всѣхъ ховай, Б(о)га нам б.

ІІріимы ОФѣру дающихъ и всѣхъ вѣрно тебе чтущихъ,
В, ласдѣ всѣхъ ховай, Б.

Бысмо щасливе прожили, на вѣки Б(о)га хвалили,
В ласцѣ всѣхъ ховай, Б(о)га нам благай, Богослове Іоане!

LXXXI. Псалма о изъгнаніи Адама из раю (VI ѵ.)
подобенъ: Б(о)же ласкавій, прийми плачъ1).

Іди Б(о)гъ Адама створилъ рукама во образъ славы его,
Дал ему жену на имя Еѵву з ребра боку лѣвого. к.

Обѣдал ему роскошне в раю ж женою оуживати,
Тилко едного древа райскаго не казал ся тикати. в. *)

*) 3 боку написано тою самою рукою: Anno domini 1727 miesiąca Junia 
dnia 22. Pawieł Hryniewicz B. O. SN.
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А врагъ злослывій а не жичливый такъ Еѵву намовляетъ :
Озми яблко, моя коханко, такъ ей изражаетъ/ 2.

А взала Еѵва нс того древа овоцу скоштовати —
Простерши ручку, вкусила штучку, Адамовы подала. (VII.)

Адамъ пріймаетъ, яблка вкушаетъ, наготу познаваетъ;
Еѵва познала, же нага стала, себе ся завстидала. к.

Творецъ приходит, до ныхъ говорытъ, голосомъ выволаетъ;
Адамъ стенаетъ, слезы выливаетъ, на Еву иоглядаетъ. 2.

Рече Б(о)гъ женЬ: кто ти повелѣ древа ся дотикати?
Еѵва стенаетъ, слезы виливаетъ, на змыю иоглядаетъ. 2.

Рече Б(о)гъ змыю: гнѣвъ тебѣ мовлю, оразъ тя прокликаю,
Ползуй на чревѣ, а не шко(д) Евѣ, южъ пречъ иди из раю. 2. (VII ѵ)

Змыя отходитъ, такъ ей Б(о)гъ мовытъ: южъ ти на вѣки проклятая, 
Насѣня твое все проклятое, и ты. з нымъ проклятая. 2.

LXXXII. Dysputa anioł z diabłem.

Juzes zginiony, iuz potempiony,
Nie ufay w Bogu, iuzes na progu 

Piekiełnim.

Jeszczec nadzieia nie trać zbawienia,
Tylko, grzeszniku, popraw sumienie.

Wierz my statecznie, ze1) zgyniez wiecznie, 
Bog zagniewany byc przebłagany 

Nie może.

Nie takto gniewu Bug zawziątego,
Tylko serdecznie wetchni do niego.

Dekret na ciebie — nie będziesz w niebie, 
Bogas utracił, to ci zapłacił 

Koniecznie.

Weyzrzy na obraz krwawey miłości,
A w bogu połuz swoie ufności. *)

*) По ze стоїть В велике
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Oto płomienie na potempienie,
W pikelney hucie przy swey pokucie (VIII.)

Zgorzeiesz!

Oto krzef toczo zbawięne ran y :
Ten ogień wieczny będzie zaliany.

Strzały, granaty, miecze, bułaty,
Pioruny, grzmoty, śmierć у kłopoty 

Nad tobą!

Wszytkoc to bozskie wstrzymaią ręce,
Tylko się polec nayswięszey m ęce!

Ty spisz, Bug czuje.,.„piekło gotuie;
Schylił powieky — iuzes na wieky 

Zgyniony.

A ktoz bespiecznie zasypiać może:
Ten tylko, ktorego sam strzeszesz, Bozę! 2.

Finis. Koniec.

LXXXIII. Псалма ІІрес(вя)той Б(огороди)ци Панковецкой 
под.: Іточниче.

Цвѣтъ мысленніи и кринъ полній
Во Панковецкой малой веси! Чудо бяще на небесп:
От слонца во слонце от луни луни луна
Слѣчна Діянна, п речи стая1), чудами славна Б(огороди^це!

Панковецка весъ славна чудо веліе показуетъ,
Ц(а)рство вѣрный всѣмъ готуетъ от в. от л. л. л. с.

Осана ты вопіем, с(вя)тъ с(вятъ) с'вятъ) глаголемъ (VIII ѵ.)
Со агг(е)ли, архангг(е)ли, херувими, серафими и вся сили с ними

[от с. в. от л. л.

Страшній якъ громъ оустрашаетъ, бѣсовъ темнихъ о(т)гоняетъ г 
Бѣси от нея оутѣкаютъ от с. л. л. и во бездну отганяетъ, от

Iслонца во слонце от л. л. с. *)

*) Пропущено: Панна.
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Клейнотъ драгій даровавій и м(о)л(н)тву оуслшнавій,
ІІастирская свѣрил, денница, за Фудаментъ ц(а)р(и)ца не отврати 
От слонца во слонце от луни луни луна с. [лица

Избави нас ямы темной и муки пекелнои,
Плачем вси со слезами, измилуй ся, Панно, ыад нами!
От слонца во слонце.

Не предаждъ нас Вавилону и во вѣчную неволю!
Рай правди отвори и до ц(а)рствія всѣхъ воведи !
От слонца во слонце от луни луни луна
Слѣчна Діянна, преч(и)стая Панно, чудамп славна Б(о)городице! н. 

Finis Koniec.
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П Р И М І Т К И
До V.

О woini zydowskoyi.

Ся дїкава сатира на Жидів представляє мішанину мови руської 
і польської і багато помилок; се вказує безперечно, іцо вона обертала 
ся в устній традициї, і звідси вже була, безпосередно чи скорше може — 
посередио, до сьпіванника заведена. В теперішній своїй формі вона ви
глядає як польська вірша, притерта від довгого обертання в руських 
кругах. Вариянтів її в друку нам не відомо, але я в дитинні часи чув від 
свого батька Сергія Грушевського руську пісню дуже близьку до сїєї 
вірші, а де в чім буквально тотожну. На жаль в памяти мого батька 
тепер зацїлили лише уривки її, які він і був ласкав списати и прислати. 
От сї уривки:

Початок: Не свидно, не видно і не слихано, ✓
Як військо жидівське та збунтовано !
Теле-лей-лей-лей, беле-лей-лей-лей,
Бом, бом, бим.

Далї: Вийшли на гору та взяли костур — '
З костурами, з булавами,
В черевичках, в панчишках,
В камзельках, ярмілках
Красні як шкіл (мабуть: як кир)!
Теле-лей-лей-лей, беле-лей-лей-лей,

Пах, пах, них.

Як Турок їх нагнав, то так їх рубав,
Що Абрумких по ярмулких,
А Йосим по носим,
А Лейбим по тельбим,
Теле-лей-лей, беле-лей-лей,
ІІах-иах-пих.

А найстарший раб и штани подрав (або: ус-в);
Не дивуйтесь, панове, не дивуйтесь, Жидове :
Дуже втікав!
Теле-лей-лей, беле-лей-лей,
Ох-ах-ух.

До сього батько мій додає: „памятаю, що покійний батько (а мій 
дїд, Федор Г-ий, сьвященник в Чигринськім, потім в Київськім повіті

5Записки Наук. Тов. іаг. Шевченка т. XVII.
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в першій половині* сього віка) сю пісню зачисляв до катеї'ориї так 
званих бакалярських (дяківських \  гумористичних; чи вона відома в на
роді’, не знаю; київські школярі (бурсаки і семинаристи) моїх часів її 
не знали, і я перший вніс її в репертуар школярських пісень, як і де
які иньші“ ^батько скінчив бурсу в 1849 р.).

Сей вариянт має тему вже відмінну: Жиди воюють з Турками, 
за тим всім не може бути ніякої непевности, що обидва вариянти мають 
спільний початок; одначе на разі годі сказати, яка версия — руська чи 
польська старша; були б пожадані нові вариянти.

Про сатири на жидівське войованне взагалі див. статю дра Франка 
Pieśnią о woynie Żydowskiej, Wisła, 1892, II, де оглянено деякі са
тири на Жидів з кінця XVIII в.; особливий інтерес для порівняння ма
ють вірші Гладєвпча.

VII.

Стукнуло, грануло в лѣсѣ ..

Галицький вариянт сївї широко розповсю дивної пісні див. у Голо- 
вацького II с. 303.

VIII.

Веселися, краспая пустішії...

Вірша сьпівапнвка представляє з себе, здаєть ся мені, сполученнє 
двох: одної похвальної на честь Івану Хрестителю і другої — єрдан- 
ської, почавши від строфи 7. Перша половица має деякі подібні місця 
з віршою Богогласника (в вид. 1791 р. N 205, вид. 1880 N 208), 
наведемо сї вірші:

Бог. в. 1 : Возрыдай, красная пустыни
В строфі 3: Иродъ велит тя искати

пор.: Иродъ тя незбожніи ш^кает
В строфі 8 : Ироде во пьяпствѣ несытый

пор.: Ироде, проклятій человѣче
В строфі 9 : Горлице нустыннолюбная.

Перші і останні приклади дають дуже близькі подібності!, середні 
лише далекі анальоґії, але ясно, що обидві вірші (уложені до того 
тим самим розміром) або походять з якогось спільного жерела, або автор 
вірші Богогласника користав з сїєї.
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Строфа U вірші сьпіванника (друга половина) пригадує звістну 
віршу Богогласпика.

Глас Господень на водахъ глашаетъ,
Пророкъ владичня верха ся касаетъ.

ЇХ

Не плач, Рахилн...

Вірші 1—8 відповідають псальмі Богогласнпка (вид. 1791 N 4, 
вид. 1886 N 23), по вид. 1791 р. ( 1—8):

Не плачь Рахили, Зря чада цѣли:
Не умираютъ, Но пребываютъ,1 
Кр а с н і я  с ыпи ,  Въ новой святыни.
Ко Богу Сыну, Сут ь  з а- причину.
Не имѣй ва шкоду, Видя яко воду,
Кровь раз лпваему, Плоть убиваему ;
Т ѣ л о м ъ  бо у м р ѣ л и ,  Ду ша м и  же ц ѣ л и ,
За живота страту, Пріяша заплату.

Вірш 7, цілком відрізняючись від верснц Богогласнпка, пригадує 
віршу Вертепа (вид. Жигецького):

Изъ убиваемыхъ къ жизни непремѣнной, ко смерти нетлѣнной. 
Вірші 9—16 мають відповідні вірші (виключаючи 10) в псальмі Вертела:

Перестань рыдати, печальная мати

Иродъ не ситий велитъ убити,
А воивъ терзаетъ и убиваетъ.
Маленькіе чада вси пребудутъ ради ;
Тѣмъ бо съ пеба платятъ, что животъ свой тратятъ 
За Христа п Бога; то и мзда прёмиога 
Йалимъ отрочатамъ, закланішмъ овчатамъ.

В дїяльоїу Богогласнпка вірші- 11 — 12 мають подібні (в від
повіді* Рахили): >

Моя же дѣти Ищетъ губити,
Мечъ обнажаеіъ, И убиваетъ (в. 27--8).

а 13—16 відповідають словам „нівця“ (в. 29—32):

0 \бо твоя чада Пребудуть внутрь града,
Тѣмъ бо въ н(е)бѣ платятъ, иже жнвот тратят
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, За Хр(нс)та п Б(о)га; Заплата преміїога 
Малымъ отрочатамъ Закланым овчатам.

Вірші 17— 8 відповідають 9—10 Богогласшіка :

По что горлице, Слезами лице 
Все обливаетъ, Тяжко вздыхаетъ?

По чім там наступають :

Ловецъ несытій, Распростре сѣти,
Въ руцѣ не прія Птенцы юнія;

Знов вірші 21—4 мають відповідні:

Твоя бо пернати, Суть до Неба взяти,
Путь нрошедше тѣспый, Нобѣднія пѣсни 
Ноютъ Царю славы, Иже ихъ избави,
От сѣтей ловящихъ, Прелестей губящихъ.

Спмп ж  віршами закінчують вірша вертепна.
І в Богогласннку, і в Вертепі псальма ся має рефрен: слід його 

зістав ся і тут в в. 20.

XXV.

Тройце святая, Боже ласкавий !...

Ся псальма увійшла до старого Богогласника, але в значно зміне
ній формі (вид. 1791 р. N 29, вид. 1886 N 37), навожу вариянтн 
з вид. 1791 р . :

2 Просвѣти,
потім в Богогл. є : Даждь несумнѣнно в тя вѣровати,

Серцемъ и усты исповѣдати
3 Ты в тріех лицах, 4 В естествѣ едном всегда славимый 6 С(вя)тъ 

есп, Сыне... 7 С(вя)тъ еси... міръ просвѣтивый. 8 Благодатію тварь утѣ- 
шивый. Далі текст Богогласника цілком иныний :

0 (т)че, егоже родишъ пред вѣки 
С(ы)на, являетъ пред человѣки 
С(ы)не рожденнїй з 0(т)ца едина,
Днесь от Матере вѣми тя С(и)на.
Душе от Началъ двохъ исходиши,
Между обѣма нынѣ ся зриши.
Отецъ превѣчный С(ы)на глашаетъ 
0 (т)чую к нему любовъ являетъ
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С(ы)иъ о(тъ) Марій в мірѣ рожденный 
Званъ бысть О т)цемъ днесь соестественный.
Духъ о(тъ) Рождшаго к С(ы)иу паряше,
0(т)цу н С(ы)ну сославимъ бяше.

Дальше знов маемо очевидну перерібку давніншого тексту (нор. 
з Сыііванником):

Пѣніе поклонъ Тройцы. воздаймо 
Тройцу с(вя)тую нрисно благаймо :
Оутверди Б(о)же Церковь с(вя)тую 
Во вѣки вѣковъ недвижимую.
Родъ хріепанскій сподоби в вѣрѣ 
Тебѣ служити в глубокомъ мирѣ 
Отврати враговъ движущихъ браиы 
На славяідыя тя хріетіаин.
Да обратятся къ тебѣ языцы 
Да иенравлятся вси еретіды 
Да постыдятся крестиін вразн 
Да державствуютъ вѣриіи князи,
Приспѣй Воинству въ крѣпкой помощи 
Да тя проелавлятъ во дни н в нощи.
Благопоспѣшн Царю на тронѣ 
Поблагослови ІІолской Коронѣ 
О семъ тя выну Тройце благаемъ 
Поклоненіе, честь возсылаемъ.

Що вірша ся походить з Гетьманщини, з часів її надежности до 
зверхности московської, вказав я в передмові (е. 8).

XXXII.

Ой хто хто Николая любить.

Ся дуже популярна вірша не увійшла в старі вилаїшя Богоглас- 
пнка; я маю її лише в нових виданнях його на Україні’ роснйській (Холм- 
ське вид. з р. 1894, N 24 с. 87), де вона друкуєть ся в версиї, близшій 
до сьніваниика, ніж, ділком природно, як в верзиях, записаних з уст 
народа (збірник Вересня в Записках Юго-зап. отд. Геогр. общ. І, N 8). 
Відкидаючи дрібні відміни і поправки редакциї, навожу головні ріжиицї 
текста/ Богогласника;

1—8 однакові, 9 уйде II побѣждай тезонменито 12 Побѣждай 
13 Сохраняй. Вірші 18— 19 заступлені віршами 23—4, вони натомісь прихо-
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дать в закінченню з такими відмінами: 18 выхваляти, 19 величати, 
22 варварскаго. 23 разорити, 24 Зволь ихъ уста... Окрім того верзия 
Богогласника має одну строфу (після 1 — 5 і перед 6 —10 Оьніванника):

О кто кто живе въ его дворѣ,
Помощникъ на землѣ и морѣ,
Изметъ его отъ напасти,
Не дастъ ему въ грѣхи впасти,

і закінченпє (перед 19—20): Николае, моли ся за пами,
Просим тя всѣ тутъ со слезами.

Верзия Вересая окрім дрібних відмін і покручень дуже близька до 
верзиї Богогласника, лише має відмінне закінченнє, за те не має 5—10 в. 
Оьпівапника.

XXXVI.

Помисли, человѣче, презгоркій час смерти...

Ся псальма увійшла в Богогласник (вид. 1791 N 251, вид. 1886 
N 223), навожу вариянти з вид. 1791 р.

1 прегоркій 3 всегда изливаймо
4 3 висока вирока Бога ожидаймо.
5 Когда же нріити имать 6 в той час помощи 7 свободити 8 по

можетъ 9 Не сребром, ниже... дары 10 можемся.. не пойти на мари 
11 всѣх (зам. нас) 12 якъ блато отъ насъ отвергаетъ 13 Не прощаетъ и.

16 пріемлетъ, поемлетъ и з стратою неба. ,
Тут в Богогласнику наступаютъ 4 вірші, в Сьпівапнику їх нема:

Осужденіе на смерть всякъ в себѣ носпши:
Земля еси, и въ землю отидешъ, слышиши;
Словеса в ушеса нам сія впадаютъ
Но лести отвести к себѣ ионуждаютъ!

*
Сї вірші представляють собою безпотрібну вставку в дияльоґ Сьпь 

ванника. Дальші вірші

17 Утратилемъ азъ небо чрез грѣховны 18 Но стой... души 
19—20: Каюся, нрійму ся стези покутныя,

Бо згину немииу, муки пекелнія

21 Иресладкій Іисусе, молимъ, призри на ны
22 Не будемъ 23 вся люди 24 да взійдемъ и прійдемъ,
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XXXVII. .
Гори сладость искапайте.

Перший вірш сїєї псальми пригадує початок шспї Івану Хрестителю 
в Богогласиику: Искапайте горы днес сладость

И холмы взыграйте в общую радость ’
Се ластовица, красна горлица і т. д. (вид. 1791 р. 

N 198, вид. 188G N 201).

XLIL
Істочниче благодати

Ся псальма увійшла в Богогласник (вид. 1791 N 202, вид. 1880 
N 205), наводимо вариянти з вид. 1791 р .:

1 Ісполиеній благодати 3 Чрезъ Агг(е)льскія пернати, 4 О Иліе 
славнѣй (двічи), велій Пророче, Предъ пришествіемъ вторымъ Иредтече, 
Иліе славный. 5 В земных бывый О Земную плоть воскриливий.

Дві дальші строфи в Богоглаенику переставлені, при тім значно 
змінені :

В силѣ дивной ти десницы 
Воскресивъ сына вдовицы,
Отверзъ къ животу зѣницы 
Ты пророку Елисею 
Подалъ рукою своею 
Милоть и всю силу с нею 

17—19 : Днесь предъ Богомъ предстоиши,
Вышняя благая зриши,
О вѣрныхъ его молиши 

24 в Богогл. нема.

XLILI.
Богомъ избранная мати дѣво отроковице!

Псальма ся, з значиимп скороченнями, увійшла в Богогласник (вид. 
1791 р. N 141, вид. 1880 р. N 149), наводимо вариянты з вид. 1791 р . : 

1 Дѣво нема, 2 Дѣвству, 3 юностпом... сваволю 4 Сею впадохся 
в лютую грѣховъ неволкк

О Ты... в тебѣ надежду имѣю 
7—8 в Богогл. нема.
9 не имам до Судіи 10 Мати 11 И разнростри... яже 12 Окажи... 

яже его воскормили.
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13 — 1.4 в Богогл. нема.'
15 Тебе ради... Творецъ знеслъ з сего 10 Благословиж... Дѣво... 

многая.
17 — 18 в Богогл. нема. Кінець пнакше:

Покрывай насъ твоимъ всечестпымъ омофоромъ 
Предъ супротивныхъ супостатовъ нашихъ взоромъ.
Будь милостивою до вѣка намъ Маткою,
Да сподобимся Сына зрѣти из Тобою.

XLIX
Йорданъ рѣко, уготови ея...

Псальма ся увійшла, з деякими відмінами, в Богогласник (вид. 
1701 р. N 28, вид. 188G р. N 35), навожу вариянти з вид. 1791 р .:

З твоя 5 .. изволь креститн 0 Тако бо сему достоитъ бытп 
7—8 в Богогласнпку стоять по 9—10 (в Сьпіванпику хибно по

ставлено напередъ).
8... того отцу... 9 Трепеща (вам.: Іоан) 10 глашаетъ 11... возму- 

щашеся 12с. видя, воспящашеся. 13 Что вспять о струе возвращается? 
14... оустрашаешся.

15—16 однак. 17... вѣрныхъ роди вси ликовствуютъ 18... купно 
соторжествуютъ. 19 Мы Іоанну уподобимся 20... скоро потщимся 21... 
Тройцу славити 22 Даже достигнемъ в Небеси нѣти:

Слава ти Б(о)же предъ человѣки,
И предъ Аггли буди на вѣки.

LV.
Дарю Христе, Пане мидій

Ся псальма, з значними відмінами, увійшла в Богогласник (вид. 
1791 N 39, вид. 1886 N 47 — тут вона дуже „исправлена“); навожу 
вариянти з вид. 1791 р.

1 Незлобивий 2 Агнче долготерпеливый! З Совѣту жидовску...
4 И часу Пасхи ириспѣвшу 6 Тебе (зам. Христа) 7 Закон (мовлят) , 
уставляетъ 8 називаетъ 9 не знаеми.

10 римскаго 11 Но (зам.: а) 12 сице (зам.: до них) 13 Что вы 
мнѣ дасте за Него, 14 Азъ бо есмь.

15—24 заступлені в Богогл. иньшими:
Азъ убо вамъ его в руки 
Предамъ на смертныя муки
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Они ся с нимъ совѣщанія,
Тридцять сребрнихъ обѣщаша:
За сребрники продалъ Хр(ис)та 
Учителя Бога иста.
Отшедъ отъ нихъ, тамъ идѣже,
Вечерникъ готовъ, побѣже :
Неситія души бяше,
Сребрениики той ношаше.

25 Хлѣб преломи Хр(ис)тосъ 26 однаковий, потім Богогл. має 
вставку :

Не отверже-ни-Іуду,
Аще вся вѣдяшѳ всюду.
Сій имъ глаголъ смутній бяше 
Единъ отъ нихъ имѣяше,
Иже сѣде свечеряти 
На смерть Г(оспо)да предати.

2G—ЗО знову значно змінені:
Предреклъ Хр(ис)тосъ Ученику,
Іоанну Наперснику :
Хлѣбъ в соль вмочивый,хмя предастъ,
Вмочепній хлѣбъ Іудѣ дасть.

По тім вставка:
Се терпѣлесь прежде страсти 
Хр(исчте, хотяй грѣшнихъ спасти;
Егдажесь имѣлъ страдати,
Началъ к другомъ глаголатп :

31 — 2 чпе мають собі відповідних в Богогл.; 33 однаковий, 34 На
лежитъ бо мнѣ..., 35 одн., 36 Останѣте 

В Богогл. потім закінченнє :
Отшедъ зачатся молити,
На страсть себе готовити;
И мы Хр(ис)ту помолимся,
Отрастемъ его поклонимся.

LVI.
О девице пречистая.

Ся вірша, з незначними досить відмінами, увійшла в Вогогласник 
(вид. 1791 N 102, вид. 1886 N 1 І6), навожу вариянти з вид. 1791 р .:

6Записки Назгк. Тов. ім. Шевченка т. XVII.
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1 всечестная 5 ты в Рождествѣ Сп(а)са... 6 Воплощенна 7 Обрѣ- 
лася 11 сплованппого 13 преложися 14 претворися 15 Ґдп Б(о)гь на 
16 вопіяла 17 ...и рыдала 18 ...гласъ испускала.

19—21 і 25 — 28 в Богогл. переставлено.
1 9 -2 1  однакові. 22 Толь прославився чудеси, 23 Почтожъ... 

25 свѣте 26 Очемъ моимъ велми 27 Чесожъ сталесся ужасный ? 30 не 
увѣренна. 32 Да услышу 33 Поне еще 35 ...мя в опѣку 36 Доколь 
37 ...мя велми бѣдную 38 ...печалную 39 Паче всѣхъ оставленную 
40 Гдежъ... свою? 41 3 ким утѣшу 42 пойметъ с 44 рече 47 благодарю 
48 Неба и земли Владарю! 50 Восхотѣлъ еси всѣхъ снасти 51 Хра- 
нпжъ вражія напасти 52 Даждь 5В Егда маешъ з 54 Во всемъ мірѣ 
дарствовати.

LVIL

Южѳ декрет подписует.

Вірша ся, значно змінена, увійшла в Богогласник (вид. 1791 р. 
N 41, вид. 1886 N 49, тут вона значно підправлена), наводимо вари- 
янти з вид. 1791 р .:

1 Уже 2 ...судія всказуетъ 3 ...Агнда неповинна 4 ...Творца не
премѣнна. 5 Орудіе 7 вкладают 8 . .  катом в рудѣ 10 Жидове 

11—12 заступлені відмінними віршами:

Бѣжатъ кончину видѣтн,
Кричатъ бы скоро убити.

13—16 в Богогл. стоять по 17—20.
13 ...тое узрѣла 15 жалостно 16 ...слезами скропляетъ 
17—20 в Богогл. стоять по 21 — 24, при тім змінені:

Паде крестомъ натисненныи,
Всѣмъ на помету виставленный,
Млѣетъ з болю и фрасунку,
Жаденъ не даетъ ратунку.

21 Вся болѣзни, 22—4 знову змінені:

Гдисъ вси надъ нимъ знучали :
Сіи горко укаряху,
Тій нещадно біяху.

25—32 не мають відповідних в Богогл., лише 25 змінений заступив 
там 33 Сьпівапнпка.
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33 Возшедъ на Голгоѳу, 34 Царь, 3 5 - 8  змінені:

Б(о}гу 0(т)цу жертва быти,
Всѣіъ васъ ему примирити,
Там з одежди совлеченный,
И ко древу пригвожденный,

39 ...встид за насъ 40—44 відмінні:

0(т)ца за убійцевъ проситъ 
Жажду їди хтѣлъ утолити 
Хр(ис)тосъ ко кресту прибитый,
Оцетъ со желчію дата,
Иже манну воспріята.

Дальше закінченне цілком иньше в Богогласнику.

LXI.

Небо и земля...

Ся загально популярна тепер в Галичині* вірша увійшла в Бого- 
гласник з деякими відмінами (вид. 1791 р. N 5, вид. 1886 р. N 6), 
наводимо вариянти з вид. 1791 р.:

1 торжествуютъ 2 Аггели людей... спразднуютъ 6 Царіе 7 отда
ютъ, почім наступає:

Пастыріе граютъ, Чудо, чудо повѣдаютъ.

9 весела 10 ...Дѣва породила...
12—13, 18—19 в Богогл. пема.
15 — 16 одн. 21 своему королю 22 И во... творят 24 ...Царіе... 

пріидоша 27 Царю и Б(о)гу...
Закінченне відмінне:

Пастыріе всѣмъ людемъ вещь сказуютъ 
И мы Рбжденну Б(о)гу поклонъ даймо,
Слава во вышнихъ ему заспѣваймо.

LXII.

Непостижімій человеческим умомъ

Сю віршу, не заведену до Богогласника, подибав я (під N 4) 
в рукописнім сьпіваннику з Яворова (див. Записки XIV, miscellanea); 
навожу з нього в цїлости ту нсальму:
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Непостижимый чловеческимъ оумомъ 
И непонятся агг(ел)скимъ разумомъ 
Такъ бардзо той свѣтъ оулюбивъ мѣзерпый 
Б(о)гъ миюсѳрный,

Же намъ своего коханого сина 
Послалъ родитися з Оудова колѣна,
О которомъ здавна Пророцы писали 
Бо духомъ знали.

Ото Мессіа нрішолъ пожаданный;
Ото навидѣлъ людъ свой оукохаиый,
Ото бездѣтенъ Б(о)гъ и творецъ вѣковъ 
Сталъ ся человѣкомъ.

Радуютъ ся днесь агг[ел]стій лицы 
И веселят ся духомъ человѣцы 
Же Б(о)гъ на земли во плоти явися 
Зъ Дѣви народилъ ся.

ІІрезъ то н мы днесь вси ся веселѣмо, 
Р(о)ж(дест)ву Х(ристо)ву вси ся поклонѣмо, 
Абп насъ рачнлъ животомъ даровати,
В ласцѣ своей заховати.

LXIV.
Аггелъ пастирем мовил.

Вірша ся стоїть в звязку з польського віршою, друкованою 
в старих виданнях Богогласнпка: Anioł trzody pasącym (Богогласник 
вид. 1791 р. N 18, вид. 1850 р. N 20), що знов представляє з себе 
переклад латинської Angelus pastoribus dixit vigilantibus; в першім ви
данню Богогласника означено, що видрукована там польська вірша stosow
nie do łacińskiego textu nowo poprawiona. Псальма Сьпіванника стоїть 
в звязку, очевидно, не з сїею, а з иньшою, „непоправленою“ верзпею 
потьською, досї дуже популярною. В яворівськім сыііваннику музея Про- 
сьвіти є під N 13 переписана руськими буквами польська верзия, дуже 
близька; з порівнання видно, що перекладчик не пильнував риму, а дбав 
про можливе зрущеннє мови. Иаьшу руську верзию знаходимо в новім 
виданню Богогласника (1886 N 20), але се є вже переробка, значно 
відмінна, з римом і мельодиєю. Навожу текст з згаданого Сьпіванника 
ІІросьвіти :
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Аяіолъ пастиржомъ мувѣлъ:
Христусъ сіе намъ народзѣлъ 
В Бетльеем ніе бардзо подлим міесціе 
Народзѣлъ сіе въ обуствіе 
Панъ створженя свей).

Хцонцъ сіен теґо довіедзѣць 
Посельства весолеґо 
Біежелѣ до Бетльеемъ шенслѣвіе, 
Зналезлѣ дзѣдіе в жлобіе 
Марія зъ Юзефемъ.

Якѣ ГІанъ хвалы віелкіей 
Оунѣжилъ сіенъ впсоце —
Палацу коштовнеґо жаднеґо 
Нѣ малъ зъгі>тованеі!о,
Панъ свеґо створженя.

О дзѣвне народзевіе 
Нѣі'ды ніе выславіоне :
Почела Панна спна въ чистосцѣ, 
Нородзѣла въ радосцѣ 
Паніеньства своеґо.

Южъ сіе ово спелнѣло 
Цо подъ фѣ^уровъ било:
Ааронова ружчка зіельона 
Стала сіен намъ квѣтнонца 
И оводъ родзонда.

Слухайціежъ Боґа Ойца,
Яко намъ ґо залѣда:
Тенъ естъ сипъ муй наимѣльшый единый, 
Вам в раю ншиобіецаный,
Теґо ви слухай діє.

LXVL
Радуйтеся^ вси людіе.

Ся псальма є лише в нових виданнях Богогласника (анї в вид. 
1791 р., анї 1850 р. її нема) — вид. 1880 N ЗО, холмське виданне 
р. 1894 N 8, тут вона одначе має иньше закінченнє і рефрен: „веселая 
нам новина породила Дѣва Сына, Марія, Марія, Марія“, — псальма наша



9 4 М. Г Р У Ш Е В С Ь К  II ,Й

його ие має. Навожу вариянти з тексту холмського видання, меньш „ по
прав ленного“ :

2 спадає 3 Зступил 4 Щобъ могъ насъ всѣхъ тутъ 7 также 
8 Съ... принято 10 ІІрійми.

11—12 Ему мы даймо покаяніе, Дастъ намъ грѣховъ отпущенье.
Далї инакше.
В старім Богогласнику натомісь маемо польську псальму: Radość 

wielka nam nastała, що має деякі місця анальоґічні:
Wschodni królowie przybyli, Troiste dary złożyli:
Mirrę, Kadzidło, i Złoto, Przyimi Boże te z ochotą
My zaś Go iak uwielbemy? Jakie dary przyniesiemy?
Miłość, nadzieię, i wiarę, Tę ma naymiiszą Ofiarę.
Цїкаво, що про сю польську коляду тут зазначено: Nowotna, 

тим часом як ми маємо руську анальоґічну о сто лїт старшу.

LXX.
Иредвѣчній родился под лѣти.

Ся псальма, дуже популярна тепер, увійшла і в Богогласник, де 
її заведено під катеґорию „иныя пѣсни вмѣсто небогоугодныхъ обыч
ныхъ колядъ простшимъ пѣвцемъ служащыя“ (вид. 1791 р. N 17, вид. 
188G р. N 7), навожу вариянти з вид. 1791 р .:

1 ІІревѣчный 3 возведетъ 4 приведетъ 5 заблудшихъ 6 зачинаетъ 
7 низглаголаетъ 9 богатаго 10 Ирода 12 в Ефессѣ 13 Познай Б(о)га 
Храмино 14 дружино 17 престань 21 Полнота 23 ночъ 24 полнити 
27 Спѣшити.

28—30 змінено:
Витали ІІастыріе, Но семъ знайшли Царіе Царя всѣхъ.
31—35 в Богогл. стоять по 36 — 40.
31 с того 32 Г(осио)дь (зам. с Панни) 33 шукати 34 питати 

35 здрады. 36 оставили 37 возвратили 41 Смутятся всп 42 В Егѵитѣ 
балваны... ѵ49 Пойми 47 В Егѵнетъ твори стезю странпу 48 Даже 
50 Буди.

51—5 в Богогл. нема, та і в тексті* Сьпіванника вони представля
ють безпотрібпу вставку (повтореннє в. 26—30) і зайшли сюди, мабуть, 
з иньшої коляди.

56—60 в Вогогл відмінно: Ироду пе уподобимся
Вѣрніи, Хрпсту поклонимся:
Бы насъ грѣховъ заховалъ,
Свое царство даровалъ

На вѣки.
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Подаю заразом варпянт, записаний для мене на українськім Полїсю 
(коло Іскорости) д. П. Голотою :

Новиї літа начинали,
Богатого царем називали,
А вбогий цар народивсь,
Богатого засмутив

Ірода.

Привічнпй на сьвіт народив ся,
Сходящий з неба воплотпв ся.
Зьвізда всю піч сьвітила, 
бго волю чинила,

Мусїла..

В Ірода місячна обіда;
Вже Дїва Сина породила.
Казав бго шукати,
По всім сьвіту питати,

Убити.

Радуйте ся да всі бурлаки,
Хрестите ся да всїї людяки.
А хрестяне не того1),
Чого Ірод лютує —

Для Христа.

Привикай Бога сподївати,
Не переставай старців пильнувати —
Родителя своего,
Знаемъ Бога нашего

Із роду.

Де-які колядники починають сю колядку такими словами:

А в печі пироги сиділи,
Вони собі горя притерпілп.
Я до печи приступав,
По одному витягав,

Поки були.

х) Себ т о : а хрестяне і не дога дують ся (примітка записувача).
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У печи пирогів не стало. 
Я полїЗ' на гору по сало 
І там сала не дістав,
З драбиною з гори впав 

Забив ся.

LXXIII.

Ликуйте днесь, Сионе...

Ся псальма увійшла в Богогласник в цїлости, хоч з деякими від
мінами (в вид. 1791 р. N 100, вид. 188G N 113); наводимо з вид. 
1791 р. варіанти:

I Ликуй днесь 2 Возгласите в трубы Аггелстіи хори 4 Міръ бла
гоухайте 5 ліванстіи.

7 богати 9 цвѣтами.
II і 12 переставлені один на місце другого; замісь: скоти, гади — 

рыбы морски 15 Вѣсть міру гласити
1G стрени... отмѣните.
17 Сладостными трены землю неполните;
18—9 новинах і годинах переставлено.
20 днесь да. 21 вѣщаетъ... намъ тую 23 Ты 25 породитъ 28 Яда 

31 чрезъ 32 Чрезъ 33 краю 34 раю 35 Пріиде.
36 слезми 37 Христосъ же кровъ свою за нас изливаетъ, 38 Крестъ 

древяный 39 А нас 40 Отъ земли до Небесъ.
41 дань 42 Воздами в радости 43 должни 44 пріяти 45 Любезно 

изволитъ.
4G нашя восклицаймо 50 Сладкому.
51 буди во вся 52 Да возгласитъ всяка тварь со человѣки, 55 Без- 

мужпая Мати.
Як бачимо, поправки здебільшого стилістичні; що до гадки попра

влено лише останній вірш, і то досить многозначно.

LXXV.

Патриарси, торжествуйте...

Псальма ся увійшла в Богогласник (вид. 1791 р. N 93, вид. 188G 
N 10G); навожу вариянти з вид. 1791 р.

1 торжествуйте 2 і 3 переставлені; 3 Отроковицы бодрствуйте 
6 Непорочна дщерь 8 возложпся 9 Та,., воведеся 11 Егожѳ міръ весь
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13—16 в Богогл. нема.
18 зам. Дѣву — ю 19 Возвѣщаютъ всн устнами : 21 торжеству

ютъ 22 Богоматерь привѣтствуютъ 23 именуютъ.
25—28 в Богогл. нема.
29 Всяжѳ силы небесныя 30 прекрасныя.

33—5 Соломоне премудрѣйшій
День си есть пресвѣтлѣйшій,
Вон’же праздникъ всечестнѣйшій.

37 совершена 38 чистымъ... украшена 39 Ликовствуетъ просвѣщена: 
41 К ней... Дѣвица 42 Трилѣтотвующа 43 Небесная Владычица: 

45 ...Ю привитаймо 4G—7 Цепреетанно восхваляймо: Со пророкомъ 
восклицаймо :

LXXVII.

Іисусе мой прѳнайсладшій.

Псальма ся, але в значно відмінній формі, увійшла до Богогл«ас- 
ника (вид. 1791 р. N 243, вид. 1886 N 235), навожу вариянти по 
вид. 1791 р .:

1 нресладкій 2 хоч ...моего пожди обѣта:
3—4 инакші: Тмамп ти покаянія обѣщахъ плоды,

Но дотоль есмь неплодное древо, Господи;
5 живущи 6 И крещенія одежду скалях...
7—8 в Богогл. нема.
12 Единъ (зам. Токмо)... жалосній 13 купно и душу 14 Предъ то

бою каменную утробу крушу' 15 мя правый 16 В безпутіи золъ блудяща 
к тебѣ наставп 17 согрѣшеній преглубокое 18 Волнами всегда смущаетъ 
житіе мое.

19 Чтомъ согрѣшилъ, отъ младенства чрезъ юностній вѣкъ 20 Наче 
скота то содѣлахъ, не...

21—6 пе мають собі відповідних, натомісь в Богогл. :

Лѣта плинутъ, грѣховъ тяжкихъ болшъ прилагаю:
Спаси мя Г(оспо)ди, спаси, бо погибаю.
Уже при корени сѣкира смерти 
Лежитъ, убо нечаянно мушу умерти.
Древо безъ плода (реклъ еси) посѣкается,
И на сожженіе в вѣчный огнь вметается.
Но ахъ! еще не вели мнѣ отсюду ити!
Еда могу в сіе лѣто плодъ сотворити.

Записки Наук. тов. ім. Шевченка, т. XVII. 7
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Души носящей печати твоего дара 
Непредаждь пожертой бытп отъ Веліара1),

27 Да тя славлю со Агг(е)лы и... 28 Б(о)же (зам.: буди).

LXXXI.

Сї вірші представляють уривок з т. вв. „Пісні бития“, що пере
ховала ся досі в Гааличинї; вариянт яворівський (див. Записки XIV 
miscelł. с. 2) кінчить ся потопом, ще довший вариянт, надрукований 
дром Франком в Житю й Слові (1894 т. II. с. 216), кінчить ся розсе- 
леннем народів.

-ХХфХГ-

1) Пор. „Веліорыба“ Сьпіванника.

П о п р а в к а :  на с. 8 рядок 9 зв. надруковано : N 21 — треба : N 51; с 42 
р. 18: б л а г о д а т ы треба : б л а г о д а т и ;  с. 48 на марїінезї: 68 у. — треба: 60 V.


