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В ІД  У П О Р Я Д Н И К А

«Руское весілє» Йосипа Лозинського з’явилося книжковою публіка
цією польським алфавітом у Перемишлі 1835 р. Книжка вийшла, оче
видно, невеликим тиражем (докладніших відомостей про це немає) і на
лежить нині до бібліотечних раритетів. З того часу не передруковува
лася, хоча як перший відомий найповніший опис українського весілля з 
обрядовими піснями, як один з найдавніших видань українською народ
ною мовою на західноукраїнських землях, давно цього заслуговувала.

Нинішнє видання — перша спроба перепублікації цієї незвичайної 
пам’ятки. Здійснюється на основі першодруку, але сучасним українським 
алфавітом. Дає нам право для такої транслітерації той факт, що, як 
свідчить датований 1834 роком автограф «Руского весіля», ця праця 
була написана спочатку гражданським скорописом з кількома кирилич
ними буквами і що сучасна українська писемна система цілком задо
вольняє ті потреби, які в свій час намагався вирішити И. Лозинський з 
допомогою польського алфавіту.

Чому все-таки беремо за основу тексту публікацію, а не рукопис 
«Руского весіля». хоч останній має ту істотну перевагу, що позбавлений 
польського алфавіту — недоліку, який у свій час та й пізніше дуже по
значився на долі, трактуванні й суспільно-культурному резонансі книж
ки? Не тільки тому, що дана публікація юридично виражає останню 
волю автора, а головне через те, що друкований текст порівняно з ру
кописним є певним кроком у мовній і алфавітно-правописній еволюції 
Й. Лозинського. Власне, уважне порівняльне зіставлення публікації з 
рукописом — ще одне переконливе свідчення того, що «абецадловий» 
проект Й. Лозинського і його реалізація в «Рускому весілю» — не під
ступна чи легковажна затія, а пошуки засобів повнішої і точнішої, ніж 
давала кирилиця, передачі фонетичних особливостей живої української 
народної мови. Не так вина, як біда Й. Лозинського в тому, що через 
певні умови він не зміг врахувати наявного тогочасного досвіду вирі
шення алфавітного питання в новій українській літературі і що недо
оцінив його суспільно-політичної сутності.

В основному тексти публікації і рукопису не відрізняються чимось 
істотним. Однак певні відмінності є в окремих моментах тексту, мовних 
формах. Так, книжна форма «жена», використовувана в рукопису, в пуб-
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лікаїііі виправлена на «жінка»; «відправляє», «виміни» — на «відправ* 
ляє>, «відміни». Мають місце і деякі купюри та випадки якісного погір
шення тексту в друкованому варіанті (порівняно з рукописним): «наоч
ним свідком», «скарби народні» — «окозрітельним свідком», «забитки на
родні», слово «легко» чомусь замінено в друку полонізмом «лацно». 
Можливо , ідо ие результат втручання редактора.

Всі такі випадки відмінностей І різночитань основного тексту по
рівняно з рукописом враховуються в даному виданні і відповідно фік
суються у підрядковий примітках. Більш суттєві моменти і пропуски, 
що 8 якихось причин не увійшли в друковану редакцію, вводяться до 
основного тексту з позначкою в квадраіних дужках.

Головна мста нинішнього передруку — зробити «Руское весілє», 
одну з ранніх пам’яток української етнографії і фольклористики, більш 
доступною для науковців і широкого кола читачів. Водночас не зали
шається поза увагою і п неординарна філологічна сутність — фіксація 
народної мови певного регіону га з погляду історії — вирішення алфа
вітно-правописних питань На їх основні моменти вказується у вміще
ній тут розвідці доктора філологічних наук М Худаша.

Саме з метою максимального збереження філологічних якостей пам’
ятки вважаємо потрібним залишити незмінними не тільки лексичні реа
лії фольклорного і авторського тексту «Руского весіля», а й автентизм 
йог® синтаксису, фонетичні й морфологічні особливості. Зберігаються 
форми в орудному відмінку однини іменників, займенників, прикметни
ків і числівників на ов (руков. нев, котров, великов), тверді закінчення 
дієслів третьої особи теперішньою часу однини і множини (ходит, ноент, 
кладут), пом'якшення дорсально-палатальних приголосних (сьвідком, 
сьніданейко, сьпіває), відсутність подвоєння приголосних перед йотова
ними (весіль, зілє, жите, вите), непом’икшені закінчення в іменниках 
типу молодей, стрілец, відсутність пом’якшення -цьк, -зьк, -ськ (рус- 
кий, низкий), змішування в написанні ненаголошених е, и, протетичних 
приголосних (вотеи, вовеи, воко), займенник жіночого роду знахідного 
відмінка ю в значенні u (бере ю за руку), непослідовність вживання с, 
со і з, зо, префікс с (сюдят, сносят, снімают) Все ие здебільшого 
мовно-діалектні моменти, які Й. Лозинський зафіксував у «Рускому 
весілю» досить точно. Але транслітеруючи тексі праці, ми наближаємо 
йото деякою мірою до сучасних норм українського правопису і пунктуа
ції. Так, замість авторського написання складних прислівників разом 
(^денекудий) використовуємо дефіс (где-некудий), енклітичні займенни
ки з дієсловами («описавем») також пишемо через дефіс (описав-єм). 
Початковий і кінцевий звук ?, передаваний автором через г, позначаємо 
буквою ?, частки же, би передаємо роздільно (тим же, где ж би), зво
ротну частку ся пишемо з дієсловами разом, з іншими словами окремо 
(як ся, котрий ся). Усуваються авторські непослідовності в передачі 
окремих фонетичних елементі» (наприклад: «обрядні» пишемо відповід
но до частіше вживаного в друку і в рукописі — «обрядні»).
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Передаємо відповідно до норм фонетичного правопису написання 
етимологічного характеру, які застережені автором у вступній примітці 
«Уваги для читаючих», а саме ё у написанні вимовляється як і, наприк
лад: мед, нес, рек читаємо мід, ніс, рік; 6 вимовляється як і або и, на
приклад: Бог, конь, плот, злосьть читається як Біг, кінь, плит, злисьть; 
л після попереднього голосного вимовляється як в, наприклад: бил, ла
пал, дол, горілка читається бив, лапав, дів, горівка.

Без застережень виправляємо друкарські помилки, помічені і зазна
чені автором в обширному прикінцевому реєстрі «Помилки по витисненю 
появленії», незазначені тут допущені неточності і помилки в авторських 
посиланнях. Так, скажімо, момент, на який вказує ЇЇ. Лозинський у по
силанні «Рускою весіля» на с. 71, знаходиться не на с. 108 праці Л. Го- 
лембйовського, а на с. 100. Початок кожного рядка пісенного тексту по
дається з великої літери.

Текстологічні засади даного видання зорієнтовані в основному на 
якомога повнішу передачу змістових і мовностилістичних якостей як ос
новного друкованого тексту «Руского весі ля», так і його рукописного 
попередника. Однак, зрозуміло, що всіх філологічних нюансів наш пере
друк не відтворює. Тому для більш докладного і поглибленого філоло
гічного вивчення цієї пам’ятки (до речі, дуже потрібного і науково до
цільного) дослідник не може обійтися без безпосереднього звертання до 
оригіналів тексту — рукопису і першодруку.

В перепублікації даються пояснення незрозумілих та малозрозумі
лих слів і зворотів, складені М. Л. Худашем.

В передруку зберігаються підрядкові посилання в скороченому 
авторському написанні (з часто вживаним словом «здри», себто «ди
вись») на праці: Gołębiowski Ł. Lud polski, jego zwyczaje, zabobony.— 
Warszawa, 1830; Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego f  Zebrał 1 wada! 
Wacław z Oleska.— Lwów, 1833.

При підготовці тексту до друку чималу допоміжну роботу виконала
науковий співробітник С. М. Гвоздевич.



Ц І Н Н А  П А М ’ЯТКА У К Р А Ї Н С Ь К О Ї  Е Т Н О Г Р А Ф І Ї  
ГА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Понад 150 років тому з’явилася в Перемишлі книжка 
Йосипа Лозинського «Рускоє весілє* Це була одна з пер
ших публікацій живою українською мовою на західно
українських землях, що майже на два роки випереджала 
знамениту «Русалку Дністровую». Книжка могла стати 
визначною віхою в культурному розвитку західноукраїнсь
кого краю, якби не деякі обставини. Насамперед те, що во
на надрукована латинкою і ця її форма була виразом того
часного переконання автора в доцільності запровадження 
польського алфавіту в українську писемність — погляду, 
який він намагався обгрунтувати в опублікованій роком 
раніше спеціальній статті2. Цей виступ Й. Лозинського ви
кликав рішуче заперечення як уніатської консервативної 
верхівки, яка відстоювала так звану церковно-руську мову 
і кирилицю, так і з боку передової тогочасної української 
інтелігенції в Галичині, що групувалася навколо «Руської 
трійці». М. Шашкевич, як відомо, написав і надрукував у 
1836 р. полемічну брошуру «Азбука і абецадло», в якій 
аргументовано довів помилковість поглядів И. Лозинсько
го і їх невідповідність потребам розвитку української літе
ратури і культури взагалі.

** Усю цю справу з алфавітним проектом Й. Лозинського 
і боротьбою навколо нього на сьогодні досить докладно ви
світлено в науковій літературі, в тому числі і в працях су
часних. дослідників3. Тому нема потреби спеціально зу-

1 Ruskoje wesile opysanoje czerez J. Lozińskoho. W Peremyszły, 1835.
2 Łoziński У. O wprowadzeniu abecadła polskiego do piśmiennictwa 

ruskiego/ / Rozmaitości (Lwów).— 1834 — N 29— 19. VII.— S. 228.
8 Маковей O. Три галицькі граматики (І. Могильницький, Й. Ле- 

вииький, И. Лозинський).— Львів, 1903.— С. 25—44, 77—92» Гербіль- 
сышй Г. Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій полови
ні XIX ст. (до 184Я р ).— Львів, 1964 — С. 83—97. [Палата М. Я Мар- 
кіян Шашкевич — К., 1969.— С. 53—58, Комаринець Т. /. Ідейно есте
тичні основи українського романтизму,— Львів, 1983.— С. 56—58,
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Титульна сторінка автографа «Руского весіляэ з дозволом львівської 
цензури на друк* датованої 26 березня 1834 р.

пинятися на цьому питанні. Безсумнівним е те, що не було 
тут якоїсь зловорожої тенденційності автора проекту щодо 
української культури. Як переконують опубліковані і збе
режені в рукописах праці Й. Лозинського, він був прихиль
ником утвердження народної мови в українській літерату
рі, відстоював фонетичний правописний принцип, відзна
чався демократизмом суспільних поглядів4. Його «Грама
тика української мови», не допущена до друку в 1837 р. 
тим же В. Левицьким, що закрив дорогу в світ «Русалці 
Дністровій», основувалася на досвіді живої народної мови 
і була однією з кращих філологічних праць того часу.

На основі таких поглядів базувалася і праця И. Лозин
ського над «Руским весілєм». Це засвідчує його рукопис, 
що зберігся до нашого часу5. Він написаний відповідно

4 Гербільський Г. Ю. Р озвиток прогресивних ідей в Галичині.— 
С. 86—97; Kozik J. Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830— 
1848.— Kraków, 1973.— S. 139—147.

5 Руское весілє, еписаноє через І. Лозінського 1834//Відділ руко
писів Наукової' бібліотеки Львівського держуніверситету' (далі ЙБ 
ЛДУ).— № 724/11,
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опрацьованою самим Й. Лозинським «гражданкою» із збе* 
реженням кількох кириличних букв, фонетичним у своїй 
основі правописом. На початку 1834 р. рукопис було пода
но до цензури і 26 березня того ж року одержано дозвіл 
на друк. Але саме в той час Й. Лозинський під впливом 
поглядів певної частини вчених, яка закликала до єдності 
алфавіту і правописних засад у писемності слов’янських на
родів, пропагувала особливе значення латинки для утверд
ження європейського контексту слов’янської культури, захо
пився ідеєю впровадження «абецадла» в українську писем
ність. Сам він відзначав, зокрема, інспіруюче значення 
виступів з цього питання відомого філолога-славіста В. Ко- 
пітара, який у своїх рецензіях на рукописи «Руского весі- 
ля» і граматики Й. Лозинського радив друкувати їх, як і 
взагалі українські книжки, латинкою6.

Отже, Й. Лозинський почав переписувати «Рускоє весі- 
лє» латинкою та виступив із статтею про «абецадла». 
Основною його помилкою було те, що, усвідомлюючи не
придатність кирилиці для нового українського письмен
ництва, він, на відміну від М. Шашкевича і його однодум
ців, не зрозумів важливої суспільної сутності алфавітного 
питання, не врахував того, що впровадження «абецадла» 
в писемність галицьких українців стало б на перешкоді 
єдності культурного процесу політично розчленованого 
українського народу, було б ще одним серйозним чинни
ком асиміляційних зазіхань його поневолювачів. Відповід
ні алфавітні ідеї і практичні кроки Й. Лозинського були 
на руку польським шляхетсько-шовіністичним і проурядо- 
вим австро-німецьким колам. Саме це в найбільшій мірі й 
викликало обурення проти нього в українському середо
вищі.

У розпал дискусії («азбучної війни», як назвуть її зго
дом дослідники) і з’явилося «Рускоє весілє», надруковане 
латинкою. Воно було сприйняте як ще один виклик україн
ській громадськості, як спроба практично довести справед
ливість «абецадлової» концепції автора. Ця ситуація вели
кою мірою вплинула на оцінку книжки. У рецензії, надру
кованій в «Русалці Дністровій», ЛІ Шашкевич писав: 
«Найбільшою обманою, ба непрощенним гріхом в сем ділі 
є, що писатель, відвергши азбуку питому рускую, прийняв 
букви ляцькії, котрі ціло не пристают к нашому язико
ві» 7.

• Лозинский И. И. Автобиографические записки // Литературный 
сборник Галнико-русской Матниы,— Львов, 1885.— Вып. 2, 3.— С. 117. 

т Русалка Дністровая,— У Будимі, 1837.— С. 131—132.
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Підходячи ДО ОЦІНКИ «Руского весіля» Й. Лозинського з 
позиції актуальних завдань захисту історичних прав укра
їнського народу і самобутності його культури, М. Шашке- 
вич цілком слушно загострив увагу на публіцисти<гно-кри- 
тичцому спрямуванні своєї рецензії, крім категоричного за
перечення алфавітного аспекту публікації вказав і на ряд 
інших її недоліків мовного, правописного і дослідницько- 
інгериретаційного характеру. Водночас рецензент звернув 
увагу і па позитивні моменти праці, назвав «великою і все- 
хвальною» думку зібрати весільні обрядові пісні, «привести 
їх в лад і приложити к ним опис обрядів весільних народа 
руського», відзначав чималу працю автора, який зібрав 
великий матеріал «з-помеж народа, з вічної казав-бись не- 
тямки двиг»8.

М. Шашкевич був, по суті, єдиним з української гро
мадськості, хто в атмосфері тогочасної «війни» з алфавіт
ним проектом Й. Лозинського зважився публічно сказати 
добре слово про його «Руское весілє». В інших випадках ця 
праця або ̂ замовчувалася, або трактувалася здебільшого в 
одному плані — негативному. Так, інформуючи П. Й. Ша- 
фарика про літературно-наукові праці галицьких українців 
у листі від 3 жовтня 1836 р., І. Вагилрвич навіть не згадує 
«Руского весіля»9, а в листах того часу до М. Погодіна і 
М. Максимовича обмежується упередженими згадками типу 
«невидовицю указує Лозинський», «пише з-польська по 
руськи» 10 11 і т. д.

Більше того, в тодішніх виступах і листуванні поширю
ється погляд про неоригінальиіеть «Руского весіля» і несум
лінність його автора, безсистемне змішання власне авторсь
кого з чужим і т. д.

У листі до М. Погодіна від 8 березня 1836 р. І. Вагиле- 
вич писав, що «Рускоє весілє» є «більше з книг польських 
переписане і переложене», що ця праця написана «піврусь- 
ким язиком»11. Аналогічне твердив і галицький письмен
ник та філолог Й. Левицький, зазначивши в своїй статті 
«Доля галицько-руського язика», що Й. Лозинський зібрав 
багато пісень весільних з різних авторів і видрукував їх 
польськими буквами в Перемишлі 1835 р.12 В інформації 
про галицьких фольклористів, написаній для О. Бодянсь-

8 Там же.— С 130.
* Матеріали до історії українсько-чеських взаємин в першій поло

вині XIX ст.— Львів, 1921.— С. 12— 13
10 Шашкевич М., Вагилевич /., Головацький Я. Твори.— Київ, 

1982.— С. 196— 197.
11 Відділ рукописів державної бібліотеки СРСР ім. В. І. Леніна.— 

Фонд М. Погодіна. Поч./11, пап. № 52 .— Од. зб. 10.— Арк. 1,
18 Денница—Jutrzenka.— Варшава, 1843, апр.— С. 40.
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Перша сторінка передмови автографа еРуского весіля».

кого, Я. Головацький вказував, що Й. Лозинський «перепе
чатал» весільні пісні із книг Вацлава з Олеська і Л. Го- 
лембйовського, «прибавил к ним и несколько им самим со- 
браных песен, описал обряды, хотя не ельником подробно, 
как бы надлежало... Он изменял подлинные песни на свое 
испорченное наречие и потому надо всегда обращатся к 
источникам — Вацл[аву з Олеска] и Големб [евскому]» 13.

13 Возняк М . У століття «Зорі» Маркіяна Шашкевича.— Львів, 
1935.— Ч. 1.— С. 122,
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Тенденція на принижений, знецінення «Руского й£сіля? 
виразно помітна і в інших тогочасних та пізніших вислов 
люваннях. Й. Лозинський намагався публічно заперечити 
подібні погляди, спростовував і рішуче відкидав звинува
чення в компілятивності, його праці, вказував на, великий 
власний збирацький доробок у ній. Полемізуючи із авто
ром названої вище статті, він заявив, що 180 пісень, надру
кованих у «Рускому весілі», взяті з його власних записів, 
а ті, що подані з інших джерел, зазначені у відповідних 
примітках н. На це ще раніше вказав і М. Шашкевйч, став
лячи у своїй рецензії в заслугу Й. Лозинському те, що він 
збирав весільні пісні між народом, а «також з других пи- 
сателів виняв» 14 15.

Однак різні несправедливі і неточні трактування «Рус- 
кого весіля» мають місце і в пізніших публікаціях. На осно
ві інформації Я. Головацького стримано охарактеризував цю 
працю О. Бодянський у передмові до збірника «Народные 
песни Галицкой и Угорской Руси» 16. Тільки загальні за
мітки присвячені праці Й. Лозинського в різних синтетич
них оглядах з історії української етнографії і фольклорис
тики. І. Франко у нарисі 1899 р. «Русько-український театр 
(історичні обриси)» категорично відмовив «Рускому весі- 
лю» у цінності з наукового погляду, мотивуючи це тим. же 
судженням, що пісні в ньому «нахапані» з попередніх пуб
лікацій і «з уст народу з різних сторін». Але тут же він 
відзначив, що це «перший синтетичний опис обрядів весіль
них, чого в згаданих польських збірниках не було». Нижче 
він вважав за потрібне додати ще таку примітку: «Ruskoje 
wisile» Лозинського заслугувало б на докладний розбір 
з погляду на репертуар пісень, у нім заміщених, і з погля
ду на обряди. Пипін у своїй «Южнорусской этнографии» 
лишив його без розбору — може, й не мав його в руках» 17. 
Згодом у статті «Огляд праць над етнографією Галичини 
в XIX в.» (1900) І. Франко назвав «Рускоє весілє» Й. Ло
зинського «цінною книжкою»18. Однак надто загальне 
уявлення про неї, невизначеність наукової вартості вміще

14 Bemerkungen fiber den Artikel «Das Schicksal der galizischrussis*
chen Sprache und L iteratur/ / Jahrbficher ftir slawischer Literatur, Kunst 
und Wissenschaft.— Wien, І845.— S. 127.

16 Русалка Дністровая — С; 130.
16 Чтения, в Императорским обществе истории и древностей рос

сийских при Московском университете.— М., 1863.— Кн. 3.— С. VI.
Г Франко /. Я. Зібрання творів: У 50 т.— К., 1981.— Т. 29.— 

С. 322.
18 Возняк М. З життя і творчості Івана Франка,— К., 1955,— 

С, 235.
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ного в ній матеріалу і в зв’язку з тим тінь певної недооцін
ки праці залишаються і досі. Так і не дочекалася вона «до
кладного розбору», до якого закликав І. Франко.

*  *  *

Джерела «Руского весіля», походження вміщеного в ньо
му матеріалу, його географія — ось коло питань, які з са
мого початку викликали різні кривотлумачення. Слід від
разу відкинути погляд на книжку й. Лозинського як на 
якусь компіляцію вибірок з «різних авторів». Вже навіть 
Побіжне ознайомлення переконує, що вона складається з 
матеріалу, який був надрукований раніше, і оригінальних 
записів, ніде до того не публікованих. Це стосується як 
фольклорно-пісенних творів, так і тієї обіинрної етнографіч
ної інформації — описів обрядів, дій, ритуалів, символіки і 
атрибутики народного весілля, коментарів, пояснень, яка 
займає велику частину тексту і яка майже залишилася по
за увагою критиків.

Звертання до відповідного матеріалу попередніх публі
кацій Й. Лозинський не приховував. У передмові він зазна
чив, що для накреслення картини українського народного 
весілля послужили йому особливо дві праці — книга 
Лукаша Голембйовського про звичаї і повір’я польського 
люду 19 і збірка українських та польських народних пісень 
з Галичини, видана Вацлавом з Олеська (Вацлавом За- 
леським) 20. Ця заувага продовжена в рукописі передмови 
ще такою фразою, яка чомусь випала в друку: «Що-м з 
котрой з тих книг виняв, се то означенеє на долі»2|. Мають
ся на увазі посторінкові посилання, якими зафіксований 
кожний конкретний випадок використання Й. Лозинським 
фольклорного і етнографічного матеріалу з книг Л. Големб
йовського і Вацлава з Олеська.

Таких посилань багато і в значній мірі через це книж
ка була сприйнята деякими сучасниками як компіляція. Не 
враховувалося те, що «Руское весілє» — не просто збірник, 
а й дослідження, що, подаючи обрядові весільні пісні чи 
описуючи народні обрядові дійства, автор не обмежився 
звичайною емпіричною фіксацією чи констатуванням, а на
магався звести матеріал в певну систему, показати його в 
певному аналітичному освітленні. Цей дослідницький аспект- 
книжки помітив М. Шашкевич, який відзначив у рецензії,

'* Gołębiowski Ł. Lud polski, jego zwyczaje zabawy...— Warszawa, 
1830 (у Лозинського роком видання книги помилково вказано 1833),

20 Pieśni polskie і ruskie ludu galicyjskiego.— Lwów, 1833.
Відділ рукописів НБ ЛДУ.— № 724/11,
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що весь матеріал, зібраний самим Лозинським і вийнятий 
ним «з других писателів», відповідно упорядкований, що 
автор «всякую ніснь на єя питомім постановив місці»22.

Саме Лозинському як дослідникові адресовано і ряд 
критичних зауважень та пропозицій в рецензії М. Шашке- 
вича: що в книжці не використано матеріал про українсь
ке весілля з «Истории Малой России» Д. Банти ш-Каменсь- 
кого, що автор не пояснив, чим корисні збірки народних пі
сень, зокрема обрядових, з яких позицій слід підходити до 
них читачеві і дослідникові, не з’ясував, «як давні тії пісні 
і обряди» і чому досі побутують, які з них архаїчні, «а кот
рі нинішні», «яка в них всіх разом мисль: що там діють 
князі, княгині, бояри, хоругви, коровай, кудерне деревце в 
нім, золотокуіочі ковальчики, що косу розковують, єдамаш- 
ки, паволока, посаг, хліб і сіль, козаки, скупний і много 
єншого»23. Рецензент висловив незадоволення, що автор 
«Руского весіля» лише поверхово торкнувся цих моментів 
чи взагалі залишив їх поза увагою, як і мелодику весіль
них пісень, їх склад, будову, те, чим вони відрізняються «від 
думок, чабарашок, шумок, коломийок й інших пісень русь
ких» 24.

Всі ці зауваження висловлені з позиції широкого погля
ду на завдання вивчення і публікації пам’яток народної 
культури, в даному випадку весільно-обрядової поезії. Во
ни показують, наскільки вище від И. Лозинського піднявся 
М. Шашкевич у етнографічно-фольклористичній ерудиції і 
взагалі в народознавчій концепції. Водночас вони засвід
чують і те, що останній бачив у «Рускому весілю» не тільки 
не ординарну тематичну збірку матеріалів, а й дослідниць
ку працю.

Цілком очевидним є те, що Й. Лозинським увів чужий 
матеріал не для збільшення обсягу свого збірника, як за
кидали йому деякі сучасники, і не шляхом простого меха
нічного накопичення, а для зіставлень, порівнянь, стверд
ження, доведення того, що. ті чи інші весільні пісні, обря
дові моменти і реалії побутують на широкій території чи 
є прикметними, специфічними тільки для окремої місцевос
ті. Цей напрям своєї праці він наголошує уже в перших 
рядках передмови «Руского весіля», вказуючи, що старався 
в міру можливості пізнати обряди і пісні українського ве
сілля у різних місцевостях і переконався, що «принаймні 
щоДо головних обрядків і пісень всюди тим же самим спо- * **

22 Русалка Дністровая.— С. 130.
** Там же.— С. 130— 131.



СобоМ ВесіЛй ся відправляє»25. Tyt же автор зазначає, що 
не може стверджувати загальну поширеність описаного ве
сілля «по селах межи простим руським людом», бо подеку
ди щось додають, де інде щось випускають, а знову де 
інде щось віднімають26.

Маємо тут типове для фольклористики і етнографії епо
хи романтизму намагання подати явища традиційно-побу
тової народної культури не в конкретних територіальних 
і хронологічних рамках, а в узагальненнях, часто навіть 
надто широких, позбавлених реальної географічної та істо
ричної визначеності. Цією тенденцією зумовлювалося те, 
що тогочасні записи і видання народознавчих матеріалів 
здебільшого не мають якоїсь більш-менш конкретної пас
портизації. Не було винятком і «Рускоє весілє» И. Лозин- 
ського.

Але порівняно з багатьма фольклорно-етнографічними 
публікаціями доби романтизму книжка Й. Лозинського ви
гідно вирізняється докладними посиланнями на використа
ні фактологічні моменти і текстові вибірки з інших праць 
з відповідним зазначенням їх сторінок. Для того часу, коли 
нерідко без будь-яких посилань на автора передруковува
лися чужі публікації і записи27, таке уважне ставлення до 
праць попередників було свідченням наукової і едиторської 
сумлінності Й. Лозинського.

Це також полегшує можливість конкретно визначити, 
що і як взято Й. Лозинським з інших публікацій, та доклад
ніше * з’ясувати, що було зафіксовано ним самим. Аналіз 
«Руского весіля» з цього погляду дає підставу стверджу
вати, що кількість вміщених тут весільних пісень у запису 
автора значно перевищує вказану ним цифру 180. За на
шими підрахунками їх більше 250, не враховуючи пісень з 
певними редакційними відмінностями порівняно з текстами 
з праць Л.. Голембйовського чи Вацлава з Одеська. У не
поодиноких випадках посилання на цих авторів вказує не 
на передрук їх текстів, а на варіантну однотипність чи по
дібність. Так, наприклад, на с. 24 И. Лозинський у приміт
ці до пісні № 7 посилається на пісню в збірнику Вацлава 
з Одеська (с. 12, № 31). Але за текстом вони відмінні —

85 Рускоє весілє. Передмова (тут і далі посилання на цю працю 
дається в написанні українською транскрипцією).

26 Там же.
27 Це, до речі, стосується і названих вище книг Л. Голембйовсько

го та Вацлава з Олеська, в яких використано матеріали, багатьох зби
рачів, але без відповідної фіксації цього при їх публікації. За це ЇЦ 
докоряли вже сучасники.
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у Лозинського:
Попід дуброву, попід зелену, 
Тамтуди й ходить два тесельчики; 
Ой тешут, тешут, на Дунай мечут, 
Убір-деревце не потапае,
Староста сванейки не сподобає,

А на останку:

Імбір-деревце юж потапае, 
Ивасейко Марисейку юж сподобає.

у Вацлава з Олеська:
В лісі, лісі буковім,
Ой шло, шло два тесельчики, 
Сікут, рубают самбір-деревце, 
Сікут, рубают, на Дунай пускают. 
Чи виїрне, увірне самбір-деревце, 
Чи поійме, чи возьме староста 

сваненьку?
Ні виїрне, ні увірне самбір- 

деревце,
Ні пійме, ні возьме староста 

сваненьку.

Аналогічне спостерігається і в зв’язку з посиланням 
И. Лозинського на с. 27, 34, 35, 38, 54, 55, 76, 114, 116, 126, 
128, 130, 136, 137, 141 28. Тут бачимо часто більш повні і точ
ні текстові варіанти, ніж у попередників автора «Руского 
весіля». Це цілком оригінальні записи Й. Лозинського і їх 
ніяк не можна відносити до запозичень тільки на основі на
явності при них посилань на інші джерела.

На оригінальному матеріалі побудована в основному і 
вся прозова частина тексту книжки — етнографічний опис 
народної весільної обрядовості, пояснення і ремарки до пі
сень. В загальному власні авторські фольклорні й етногра
фічні записи складають основну частину тексту книжки 
«Рускоє весілє». Звідки, з яких місцевостей вони походять? 1

И. Лозинський не залишив прямих вказівок щодо гео
графії власних фольклорних і етнографічних фіксацій. Йду
чи за романтичними традиціями свого часу, він, очевидно, не 
надавав ваги цьому питанню, а подекуди й ускладнив, за
темнив його вияснення заявами про охоплення обстеженням 
широкої території, намаганням «в розмаїтих місцях обряд- 
ки і пісні руского весіля пізнати», поспішними узагаль
неннями і твердженнями, що «принаймні щодо головних 
обрядків і пісней всюди тим же самим способом весіля ся 
відправляє»2811. У цій авторській заданості бачення свого 
матеріалу в широкому контексті залишився невизначеннм у 
«Рускому весілю» зв’язок цього матеріалу з конкретними 
місцевостями.

Однак дане питання піддається з’ясуванню. Уже в мину
лому деякі автори вказували на походження записів Й. Ло
зинського з Надсянщини. На основі біографічних відомос
тей про автора «Руского весіля» можемо більш докладно 
окреслити територію його збирацької діяльності. Очевидно 
те, що ця територія не була широкою, що И. Лозинський

м В даному виданні — 68, 74, 75, 78, 91, 92, 109, 110, 142, 143, Т69,
153, 155, 160, 161, 164.

2,р Рускоє весілє. Передмова,
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насправді не мав. можливості безпосередньо пізнати народ
ну весільну обрядовість «в розмаїтих місцях», як можна б 
судити з його слів у передмові.

Він народився 20 грудня 1807 р. у с. Гурку (Вурку) над 
Сяном поблизу Перемишля (тепер Польща), де батько Іван 
Лозинський був священиком. З цим селом пов’язані дитячі 
і юнацькі роки И. Лозинського, в ньому він часто бував 
під час навчання в перемишльській гімназії та у Львівсь
кій духовній семінарії, яку закінчив 1831 р. У рідному селі 
вперше привернули його увагу народні пісні і звичаєві тра
диції, які він почав записувати ще в шкільні роки. Саме з 
тогочасних записів і вражень постав опис народних вели
кодніх звичаїв И. Лозинського, що був опублікований знач
но пізніше29. Цей матеріал цінний відомостями про цікаві 
місцеві весняні звичаї, приурочені до великодніх свят, опи
сами репертуару молодіжних ігор і текстами гаївок.

Очевидно, ще в юнацькі роки виникло зацікавлення 
Й. Лозинського народною весільною обрядовістю та її пі
сенністю. Але збиранням цього матеріалу він зайнявся, як 
можна судити із цитованих вище автобіографічних записок, 
під час перебування у батьків після закінчення семінарії, 
а особливо з початку 1832 р., коли став священиком у селі 
Радохинцях (нині належить до Гусаківської сільради Мос- 
тиського району Львівської області), що було розташоване 
недалеко від рідного Гурка. Не виключена можливість, що 
деякі записи И. Лозинського походять і з інших сусідніх 
сіл, але епіцентром збирання того польового матеріалу, що 
ліг в основу книжки «Рускоє весілє», стало, напевне, с. Ра- 
дохинці. Засвідчують це і згадки назви цього села та сусід
нього містечка (тепер села) Гусакова в текстах весільних 
пісень:

Через село Радохоньское 
Ідут купці чужоземці,
Везуть пите дорогое...80

Радохоньчане заспали,
Ми їм Марисю вкрали81

Заїхали на ню ловці,
___________  Панове гусаковш,

88 Лозинський И. Галагівка // Зоря галицька яко альбум на год 
1860.— Львів, i860.— С. 506—515. При публікації наводиться така ав
торська примітка: «Опись тая галагівки єсть то праця моя ще з мо
лодих щкольних часів, но понеже не мав-єм позднійше случайності до
повнити і усовершати єї, про тоє пускаю ю нині в світ лише яко ма
теріал, котрий хто інший, маючи до того часу случай ність і добру 
волю, дополнити і усовершити не залишить» (с. 515).

80 Рускоє весілє,— С. 87.
81 Там же.— С. 123.
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К о н Й к Й  ć h  Д б Т б М Й Л Й ,
А кунойки не зловили32.

Усе це підтверджує, що записи Й. Лозинського охоплю
вали порівняно невелику територію правобережного пере
мишльського Надсяння. Крім біографічних відомостей, цё 
підтверджується і досить добре переданими в тексті «Рус- 
кого весіля» особливостями місцевої народної говірки та, 
зокрема, даними недавно проведеного нами спеціального 
польового дослідження в цій місцевості. Зрозуміло, що по
над 150-літній період, який відділяє нас від часу записів 
Й. Лозинського, з його бурхливими політичними подіями, 
соціально-економічними і культурними перетвореннями 
останнього 50-ліття, демографічними і міграційними проце
сами вніс дуже істотні зміни як в загальну структуру тра
диційно-побутової культури населення зазначеної місцевос
ті, так і у його весільну обрядовість.

Результати ідентифікації «Руского весіля» з тим, що 
збереглося в традиційній обрядовості сучдсних Радохинців 
та інших сусідніх сіл, з інформацією, одержаною від місце
вих старожилів, могли б бути предметом спеціального до
слідження. Тут простежуються різні зміни, модифікації, пе
реосмислення, спрощення, нівеляції, трансформації тради
ційних обрядових моментів. Найбільше позначився час на 
обрядовій весільній пісенності. В сучасному весіллі пісні, 
записані Й. Лозинським, зустрічаються лише епізодично, а 
багато з них зовсім забуто. Щоправда, традиційна мелоди
ка цих пісень глибоко закарбувалася в пам’яті людей стар
шого покоління. При начитуванні пісень з «Руского весі
ля» корінна жителька Радохинців Г. Ф. Мазур, 1912 р. на
родження, пригадувала деякі з них, зауваживши, що всі 
вони вкладаються в ті мелодії, з якими колись співали ве
сільні пісні.

І все ж навіть у цьому дуже зміненому сучасному мате
ріалі зримо проступають контури традиційної місцевої об
рядової структури народного весілля, описаного Й. Лозин
ським. Особливо в своєрідних, побутуючих нині чи збереже
них у пам’яті старожилів, весільній термінології, атрибути
ці, назвах весільних персонажів («зальоти» — в значенні 
сватання, «староста домовий», «старостіна», «дружби», 
«піддружбики», «пропійці», «преданьці» та ін.), характер
них для даної місцевості звичаях, обрядових діях. Наприк
лад, посилання молодою сорочки нареченому, прив’язаної 
до прибраної барвінком гілки, своєрідні коровайні звичаї,

Там же.— С .07. & авторській примітці назначено, що йдеться 
про жителів Гусакова.
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запрошення на весілля із вживаною і в наш час (у Радо- 
хинцях, у сусідньому селі Хідновичі) словесною формулою 
«прошу вашедя на весіля»33 34. Люди старшого віку згадують 
і про колишній звичай частування молодою подруг сиром, 
званий у цій місцевості «посиранками» (він описаний у 
Й. Лозинського) 84.

Перелік таких моментів, збережених нині частково чи 
як пережиткові ремінісценції, можна було б продовжити. 
Вони переконують, що основний матеріал опису народного 
весільного обряду і репертуар весільних обрядових пісень 
Й. Лозинський взяв із вказаної вище місцевості, що це 
автентичний матеріал, який відображає етнографічну ре
альність свого часу, має достатньо визначені географічні 
параметри і хронологію його фіксації (1831—1833).

Отже, зібраний Й. Лозинським і поданий у «Рускому 
весілю» фактичний матеріал визначається в просторі і часі 
значно конкретніше, ніж будь-які інші матеріали з того ча
су, що стосуються українського народного весілля. І це 
один з незаперечних аспектів наукової вартості даної праці.

* * *
Цінність «Руекого весіля» полягає і в тому, що воно міс

тить найдокладніший і найповніший (з існуючих на той 
час) опис українського народного весілля, в якому зафік
совано всі характерні для досліджуваної місцевості його 
етапи, складові частини, обрядові компоненти і деталі. Крім 
того, у відповідному контексті етнографічного опису народ
ної весільної обрядовості тут подані і традиційні весільні 
пісні з інформацією про те, коли, де, як і хто їх виконує. 
Досі описи українського весілля або взагалі не включали 
обрядових пісень (наприклад, у Г. Калиновського — 1777 р., 
І. Червінського— 1805 р.), або вони наводилися лише спо
радично, у польському перекладі чи вибірково і з фрагмен
тарною інформацією про зв’язок з обрядовими діями (як 
у згадуваній праці Л. Голембйовського, описі М. Гославсь- 
кого35, у збірнику Вацлава з Одеська).

Й. Лозинський зафіксував багато своєрідних моментів 
народної весільної обрядовості, що в такому ж вигляді чи 
певних варіантних видозмінах побутували на широкій тери
торії або були характерними лише для вказаної місцевості. 
Він детально описав довесільні звичаї — «зальоти» і «зару.

33 Там же.— С. 8.
34 Там же.— С. 32.
33 Кирчів Р. Ф. Один з ранніх описів українського весілля // Мате

ріали з етнографії та мистецтвознавства.— К., 1975.— С. 117—132.
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чини», домовленість про віно, підготовку до весілля, запро
шення; розповів про весільні дружини молодого і молодої, 
дійових осіб, їх чини, весільні обряди у молодої і молодого 
(розплітання молодої, приготування короваю, сідання на 
посаг, благословення молодого і молодої, прощання моло
дої з подругами — «посиранки», посилання молодою сороч
ки для нареченого, прихід молодого до молодої, виряджан
ня молодят до вінця, забава в корчмі після вінчання, час
тування короваєм, прощальна вечеря і танець у молодої, 
відхід молодої до молодого, зустріч із свекрухою, чепчини 
або пов’язини, відвідини молодого подружжя родиною мо
лодої та ін.).

Істотним є те, що опис И. Лозинського відноситься до 
часу, коли народна весільна обрядовість побутувала ще в 
досить повному традиційному комплексі і з властивими їй 
ритуальним семантичним навантаженням, віруваннями та 
магічними дійствами. Тому в «Рускому весілю» зустрічаємо 
чимало просто унікальних моментів, відсутніх у матеріалах 
з.інших місцевостей чи згодом розмитих, деформованих, ні
вельованих часом. Тут відображені і характерні звичаєві 
моменти, пов’язані з феодально-кріпосницькими відносина
ми і порядками, зокрема прихід на поклін до поміщика з 
короваєм та іншими подарунками, обдарування економа, 
комісара тощо.

З погляду новизни етнографічної інформації важливим 
е і те, що автор не обмежився тільки місцевістю своїх 
основних спостережень, скористався й відомостями про ве
сільні звичаї і обряди з інших місць. Очевидно, на основі 
розповідей знайомих він описав звичай посилання дівчи
ною сватів до парубка, якого вона хоче взяти до себе в 
прийми, що побутував в окремих околицях міст Сянока та 
Ліська (Лемківщина).

Незвичайного характеру надає описові Й. Лозинського 
й широке звертання до друкованих матеріалів про українсь
ке весілля, насамперед до згадуваної тут праці Л. Големб- 
йовського, з якої він приводить певні відомості про весіль
ні звичаї та обряди українців Підляшшя, бойків, гуцулів. 
За Голембйовським наводяться і дані про народне весілля 
з «Опису України» Г. Боплана (XVII ст.) та білоруські ве
сільні народні звичаї. Звертався Лозинський і до «Истории 
государства Российского» М. Карамзіна, вибравши з неї 
відомості про давньоруські і російські весільні звичаї.

Увесь цей матеріал підпорядкований певній системі 
авторського розгляду, порівняльним та історичним екскур
сам. Можна сказати, що «Руское весіле» є однією з пер
ших спроб розгляду етнографічного і фольклорного мате-
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ріалу українського весіллі з Певної місцевості у зіставленні 
з відповідними даними з інших місцевостей України, а та
кож з російської і білоруської весільної обрядовості.

Звертає на себе увагу виразно визначений східнослов’ян
ський контекст розгляду описуваного матеріалу. Він, оче
видно, не випадковий, а був зумовлений цілеспрямованою 
авторською тенденцією показати народну весільну обрядо
вість із західного українського етнічного пограниччя не 
абстраговано, а наскільки дозволяв наявний і доступний 
авторові матеріал у широкому загальноукраїнському і вза
галі східнослов’янському зв’язку. Наголошуючи уже в пе
редмові думку про спільні риси народної весільної обрядо
вості на всій території України, Й. Лозинський зауважує' 
при цьому: «Находив-єм такжей, же никоторих з тих об- 
рядків і пісней і люд мінський уживає»36. Чи не було і в са
мій назві праці, і в цьому контекстуальному освітленні її ' 
матеріалу свідомо закладеної думки, що населення захід
ноукраїнського краю і його традиційна культура — органіч
на частина етнокультурної спільності українського народу 
і східнослов’янського світу та полемічного заперечення шо
віністичних польсько-шляхетських концепцій, у тому числі 
і положень згадуваних праць Л Голембйовського та Вац
лава з Одеська, які вважали український народ частиною 
«люду польського» і виступали проти самобутнього розвит
ку української національної культури?

В тому, що «Рускоє весілє» було виразом саме такої 
авторської ідейної позиції, переконують нас аналогічні дум
ки Й. Лозинського про спільність української мови на всьо
му просторі політично розчленованої української землі, про 
потребу розвитку української літератури і мови, чітко вис
ловлені в його «Граматиці» того ж часу та в інших пра
цях 37. Цією ідейною настановою «Рускоє весілє» було до 
певної міри співзвучним з «Русалкою Дністровою». Воно, 
безперечно, не піднялося до ідейного пафосу і прогресивної 
значимості знаменитого творіння М. Шашкевича та його 
однодумців, а в азбучному питанні й суперечило йому. Але 
з точки зору історичної перспективи маємо підставу ствер
джувати, що «Рускоє весілє» було породжене ТІЄЮ Ж, ЩО 

«і «Русалка Дністровая» актуальною культурно-історич
ною атмосферою і в основному знаходилося з нею в спіль
ному ідейному фарватері.

36 Рускоє весілє. Передмова
37 Макоеей О. Три галицькі граматики — С. 25—44; Гербіль-

ський Г. /б. Розвиток прогресивних ідей у Галичині у першій поло
вині XIX -сі. (до і №  р.),—.С 97.
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Окремо слід відзначити безсумнівну фольклористичну 
вартість пісенного матеріалу «Руского весіля». Тут пода
но обрядово-пісенний супровід до всіх частин й дійств ве
сілля. Особливо багаті й регіонально своєрідні коровайний, 
посажнин, «посиранковий», «дівоцький», «старостинський», 
«боярський» цикли, пісні, що співаються під час готуван
ня сорочки для молодого, вечері у молодого, прибирання 
молодої і виряджання до вінця, зустрічі дівчат зі свахами, 
посаду молодят, проводів молодої з рідної хати і її зустрічі 
з свекрухою, чепчин, застілля молодої з «приносними» і 
«старостінами» та ін. Незвичайне кількісне багатство і роз
маїття пісень збірки дають підставу вважати, що в ній 
охоплено весь обрядово-пісенний репертуар народного ве
сілля, характерний для вказаної вище місцевості. З цього 
погляду «Рускоє весілє» складає певний історико-культур- 
ний прецедент не тільки в українській, а й загальнослов’ян
ській фольклористиці.

Велику і вдумливу роботу провів Й. Лозинський щодо 
систематизації і розміщення пісень відповідно до того, як 
і де вони виконуються у весільному обряді. Добре знання 
і розуміння автором «Руского весіля» контексту традицій
ною обряду і його пісенного супроводу помітив уже 
М. Шашкевич, який відзначив у своїй рецензії, що И. Ло
зинський кожну пісню поставив на належне їй місце.

Записаним і надрукованим Лозинським весільним піс
ням притаманні цікаві архаїчні елементи і багата поетич
ність. Серед них і чимало справжніх шедеврів, які вра
жають яскравою художністю образів, проникливістю 
думок і висловів та глибоким ліризмом. Маємо бути 
вдячними авторові «Руского весіля» за те, що врятував від 
забуття і зберіг для нащадків неповторні зразки народної 
пісенності. Хоча все те, що зібрано на сьогодні з українсь
кої народної весільної пісенності становить чимале багатст
во, все ж без записів Лозинського ми багато-чого не мали 
б, обмеженішою була б перспектива нашого наукового по
гляду на цей предмет.

Тим більше, що зібрані пісенні тексти відзначаються до
бротністю і точністю запису з фіксацією місцевих говірко
вих особливостей, які Й. Лозинський як уродженець цього 
краю і як філолог добре відчував, розумів і намагався 
відповідно передати. Це також одне з історичних фолькло
ристичних достоїнств «Руского весіля». Слід зазначити, 
що взагалі текстологія цієї праці характеризується непере
січними для свого часу рисами. її автор розумів цінність 
варіантних різновидів пісень і на відміну від сучасників, 
Що нерідко практикували контамінації, зведення текстів.
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він передав їх окремо. И. Лозинський уважно ставився до 
народнопісенних стильових і строфічних структур, семанти
ки образних виразів.

У зв’язку з цим очевидною є безпідставність цитованого 
вище твердження Я. Головацького про те, що И. Лозинсь
кий «изменил подлинные песни на свое испорченное наре
чие». Власне, автор «Руского весіля» не переінакшив, а 
автентично записав ці пісні із надсянського середовища і 
говору. В цьому не вина його, а велика заслуга.

Щодо втручання Й. Лозинського в текст наведених ним 
пісень із книг Л. Голембйовського і Вацлава з Одеська, то 
це питання заслуговує докладнішого дослідження. Справа 
в тому, що вже сучасники цих видань, у тому числі й чле
ни «Руської трійці», вказували на неточності, перекручен
ня і помилки в опублікованих у них українських піснях. 
Тому критичне ставлення Лозинського до тексту українсь
ких пісень у цих публікаціях мало підставу. Слід зазначи
ти, що його виправлення позначені вдумливістю і добрим 
знанням змісту та поетики народної пісенності, в більшості 
випадків вони слушні і влучні, як, наприклад, у редакції 
пісні «До Дунаю стеженька», взятої И. Лозинським з кни
ги Л. Голембйовського:

у Голембйовського
Над Дунайом стояла
З коси росу чесала..
— Ой опадайте,

волоси,
Коло моей коси.
Падете не тонете,
До батенька пливете
Hex батенько знає,
За кого мене дає!
— Знаю, дітятко,

знаю,
Але доленьки не

ви і лядаю.

Наукова цінність записів Лозинського підсилюється і 
тим, що вони походять з достовірного першоджерела — 
дроблені, за свідченням автора, як на основі його власних 
спостережень, так і від людей, що добре знали весільний 
обряд і його пісенний репертуар, часто були його учасника
ми і виконавцями. У передмові він вказував: «Моїм найпер
шим і найбагатшим, а навіть і нігди невичерпним джере
лом, з котрого-м тії відомості черпав, було допитування по 
селах тих людей, котрії часто на весілях бували і весіль
нії уряди nici овали. Никотрих обрядків був-єм сам око-

у Лозинського (с. 40)
Над Дунайом стояла, 
Русу косу чесала
— Ой падайте, волоси, 
Та із мо«гй коси,
Падете, не тонете.
До батенька плинете; 
Нехай батенько знає,
За кого мене дає.
— Знаю, дітятко, знаю, 
Але долі не відгадаю.
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арітельним свідком» *®. Згодом у автобіографічних записках 
Й. Лозинський додав ще таке зауваження про методичні' 
установки своїх записів: «Я збирав дома від жінок, котрі; 
деякі чини весільні часто займали, обряди і пісні весіль
нії» 38 39.

Поява «Руского весіля» викликала в свій час певний ре
зонанс у слов’янському світі. Відгуки про нього з’явилися 
у варшавській газеті «Dziennik Powszechny» (1836.— 
№ 48.— С. 208) і в петербурзькому «Журнале министер
ства народного просвещения» (1836, март, с. 694—695“  
«Разные известия»), згадується воно в працях Й. Шафари- 
ка, І. Срезнєвського та деяких інших славістів. Об’єктив
но ця публікація сприяла активізації громадсько-культур
ного руху в Галичині, посиленню зацікавлення народною 
традиційно-побутовою культурою, загострила увагу до ал
фавітного і правописного питань, до справи розвитку укра
їнського письменства на народній основі. Певний слід за
лишило «Рускоє весілє» Й. Лозинського і в історії розвит
ку українського театрального руху в Галичині. На його 
основі у другій половині ЗО — на початку 40-х років 
XIX ст. -були здійснені аматорські вистави у Львівській 
духовній семінарії.

Як бачимо, «Рускоє весілє» й . Лозинського — незвичай
не історико-культурне явище. Можливість ідентифікації те
риторіального походження матеріалу цієї праці і часу його 
фіксації, відомості про методичні принципи його збору, ори
гінальність і багатство вміщеної в книзі інформації про на
родну весільну обрядовість і повнота репертуару текстів 
обрядових пісень визначають її як справді цінну пам’ятку 
української етнографії і фольклористики, цікаве і своєрідне 
для свого часу явище у слов’янському народознавстві. Вра
ховуючи властиві цій праці недоліки і слабкі місця, спри
чинені обмеженими моліливостями автора, все ж є всі під
стави зняти з неї тінь колишньої недооцінки й упередженос
ті, активніше ввести її в контекст ранніх досліджень сло
в’янської обрядовості і обрядової поезії, ширше і повніше 
використовувати її як унікальне і достовірне джерело етно
графії та фольклористики. До цього покликана і нинішня 
публікація.

Р. Ф. Кирчів

38 Рускоє весілє. Передмова.
w Лозинский Я. Автобиографические записки.—-С. 116.



АЛФАВІТНО-ПРАВОПИСНІ ПРИНЦИПИ
й. лозинського

За фахом Й. Лозинський не був ні філологом, ні етно
графом. Його зацікавлення лінгвістикою й етнографією, що 
припадають в основному ще на юнацькі роки,— це данина 
духові свОго часу, результат захоплення просвітницькими 
ідеями тогочасної передової української галицької інтелі
генції. Лінгвістичних знань Й. Лозинський набув завдяки 
наполегливому самостійному вивченню тогочасної словянсь- 
кої мовозначної думки. Ще на четвертому році вивчення 
богослов’я він простудіював граматику Мразовича, працю 
И. Добровського «Institutionis linguae slavicae veteris dia- 
lecti» (1822) і тоді ж полюбив читати праці про слов’янські 
народи і їх мови, спеціально відвідував .лекції проф. М. Ми- 
халевича з польської мови і склав навіть іспит з цього пред
мету на «відмінно». Здобуті таким чином знання, як згадує 
сам Й. Лозинський, розбудили в ньому любов до грама
тичних досліджень, а згодом придалися при написанні гра
матики української мови *. Він був також добре ознайомле
ний з лінгвістичними працями інших тогочасних слов’янсь
ких (і неслов’янських) дослідників — В. Копітара, В. С. Ка
раджича, Й. Грімма, зі східнослов’янськими граматиками 
тощо, про що свідчать відповідні посилання у його власних 
лінгвістичних працях. Крім того, він добре знав відповідну 
слов’янську історичну літературу. Отже, як на свій час, 
й. Лозинський мав грунтовну лінгвістичну підготовку.

Захопившись пропагованою передовими українськими 
культурно-освітніми діячами того часу ідеєю українського 
відродження на базі живої розмовної української мови, він 
уже з початку 30-х років активно включився в реалізацію 
цієї ідеї на науково-педагогічній ниві, хоча, треба сказати,

1 Дедицкий Б. А. Материалы к истории галиико-русской словес
ности Н Литературный сборник, издаваемый Галипко-пусскою Матицею
под ред. Б. А. Дедицкого.— Львов, 1885.— Вып. 2—3.— С, 115,



И ад могильний пам'ятник И. Лозинському на цвинтарі 
у м. Яворові Львівської обл.



це, нажаючи на тодішню суспільно-політичну обстановку 
в Галичині, йому не завжди в цьому таланило.

Лозинський написав найкращу, як на той час, грамати
ку живої української мови, яка, однак, через цензурні пе
решкоди побачила світ лише в 1846 р.2 під заголовком 
Grammatyka języka ruskiego (małoruskiego) (Przemyśl, 
1835); взяв участь у конкурсі на кращий переклад німець
кої граматики для шкіл, але перевагу, на жаль, 
було надано гіршому перекладові й. Левицького; у 1837 р. 
склав буквар української мови зі значними елементами фо
нетичного правопису, але конкурсна комісія перевагу на
дала буквареві І. Лаврівського, значно гіршому з мовного 
боку, внаслідок чого буквар Лозинського так і не був на
друкований. На той же час припадає і вихід у світ етно
графічної праці дослідника «Рускоє весілє».

Характеризуючи і оцінюючи діяльність Й. Лозин
ського на ниві української мови і шкільництва, акад. 
М. Возняк цілком слушно відзначив: «Значно розумніше 
(від своїх попередників.— М. X.) ставився до народної мови 
дуже освічений на ті часи Осип Лозинський. його грамати
ка української мови, оперта на живій народній мові, була 
найліпшою до 1848 р. Не віддала вона тих прислуг, які мог
ла нашому відродженню віддати, бо цензурні митарства 
спізнили її видання о кільканадцять літ. У гарній передмо
ві до граматики станув (Лозинський. — М. X.) рішуче на 
тій точці, що тільки народна мова, хоч її досі не вживали 
в книжках, може бути в нас мовою літератури, науки та 
громадських зносин. Працював дуже щиро над піднесенням 
народного шкільництва. Хоч зладив значно кращий пере
клад шкільної німецької граматики, нагороду та затвер
дження умів здобути О. Левицький за гірший переклад. 
У 1837 зложив гарний буквар народною мовою у напівфо- 
нетичній правописи, та до шкільного вжитку одержав за
твердження буквар крилошанина Івана Лаврівського, уло
жений у народній мові, що від мови Могильницького різ
ниться може тільки більшим числом полонізмів. Буквар Ло
зинського лишився в рукописі як один із багатьох докумен
тів його старання всіми силами ввести народну мову й, по 
можливості, фонетичну правопись у книжки. В тих поглядах 
він станув непорівняно висше, здавав собі справу з ваги 
народної мови для народної просвіти непорівняно ясніше 
від усіх попередників і загалом усіх членів, так сказати би, 
перемиського гуртка»3. * *

* Возняк М. Просвітні змагання галицьких українців в 19 віці (до 
1850 р.).— Львів, 1912,— С. 16—17.

* Там жа.
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Однак уже в toй час, у середині 30-х років, твердо стоя
чи на позиції українського відродження на базі живої роз>- 
мовної української мови, в пошуках основ і принципів ш 
писемного вираження, зокрема, захопившись ідеєю фонетя» 
зації українського правопису, Й. Лозинський піддався спо
кусі запровадження в українську писемність, замість уж/и- 
ваної тоді кирилиці або гражданки, латинського, чи кон
кретно в даному випадку польського, алфавіту (абещад/іа).

Сформулювавши цю пропозицію з відповідним oferpy нту- 
ванням у спеціальній статті «О wprowadzeniu abecadło pol
skiego do piśmiennictwa ruskiego (Rozmaitości».— У834.— 
N 29.— S. 228—230), він, як відомо, з меток» па очного 
практичного втілення своєї ідеї опублікував ївші аВД цадлом 
власної редакції і етнографічну працю «Рускоє ввіллє», не 
пошкодувавши при цьому великої пращ і. часу x ś  я її абе- 
цадлової транслітерації з незначними дрі'бни'Ші з мінами з 
уже готового до друку тексту, написаного тогфч»  сним гра
жданським скорописом з використанням кількох кирилич
них букв *.

Як випливає зі змісту зазначеної алфавігдо^ статті, а та
кож з пізніших свідчень самого її авторг>, виступаючи зі 
своєю ініціативою латинізувати українськ/у писемність, він 
керувався хоч і раціональними, від дулЬі іДирими, але в 
своїй основі недалекоглядними бажанкАмп: з одного боку, 
шляхом запровадження латинки усунули з української пи
семності громіздкість і правописні Мкгручності застарілої 
для вжитку кирилиці, а з дфугого/—ідом же заходом сприя
ти зближенню і залученною українського народу до захід
ноєвропейської культури*

Ідея ця на той час we була нова і не належала виключ
но И. Лозинському. За його ж власними свідченнями, він 
прийняв її, спостерігаючи в> польських публікаціях друко
вані абецадлом українські пісні, а Також під безпосереднім 
впливом В. Копітара та Вацлава з Одеська 4 5 6. Проте кри
терії доцільності та основні прАпщици реалізації цієї ідеї 
розробив сам і опублікував у згаданій вище статті.

Ці основні критерії і принципи докладно переказав, ци
туючи з оригіналу, І. Франко^ тому викладемо лише їхню

4 Кирчів Р. Ф. Цінна пам’ятка, української етнографії та фолькло-1 
ристики/ / Народна творчість та етнографія.— 19fe.— JSfe 4.— С. 15. Ха
рактер алфавіту цього скоропису див.: GrammatiІ  der ruthenischen oder 
kleinrussischen Sprache in Galic/ieni von Joseph Lewicki.— Przemyśl,
1834.— S. XXVI.

6 Дедицкий В. А. Материалы к истории галицко-русской словес
ности.— С. 115.

• Франко I. Я. Азбучна війна >в Галичині J859 р .//1 . Я. Франко.. 
М р . творів: У 50 т . -  К , 198* .- Т ^4 7 £ - С  5 6 7 ^ 7 1 .



квінтесенцію.. беручи за основу інтерпретацію О Мако-
Вся

До 1834 р. граматики української мови ще не було, а з 
грамаїики Павловського не багато можна було скористати; 
всі письменники писали згідно з правилами старослов’янсь-- 
коі* мови, в чому можна переконатися з виписок із літера
тури в граматиці Й. Левицького, читаючи які, важко сказа
ти, що це чиста українська мова. Тому, оцінюючи українсь
ку мову як нелисемну (без власного алфавіту і власної гра
матики), И. Лозинський дійшов висновку, шо для неї мож
на вибрати такий алфавіт, який був би найвигіднішим. Та
ким алфавітом він вважав польський, перевагу якого над 
кирилицею вбачав у тому, що:

— вже самі назви кириличних буки: аз, буки, віді і т. д.
мають у собі багато звуків, через це дитині важче їх зрозу
міти, ніж короткі назви a, be, се, de і т. д. польського алфа
віту; '

— кирилиця має багато букв, неоднакових з вигляду, але 
однакових у вимові: і та и, s і з, о і ш, оу і У, іа і А . Цього 
немає в польському алфавіті;

— деякі букви в кирилиці читаються двояко: е звучить 
іноді як е (тебе), іноді як є (моє.); и звучить іноді як ї 
(им), а іноді як и (роби);

— деякі букви ś кирилиці не мають певного значення; 
наприклад: ї означає j (1 Єрусалим, Іона), а часом і (низь
кій, спасенїє);

— навіщо писати ь? В абецадлі його немає і воно не 
потрібне;

— в кирилиці відсутні букви на позначення г, початко
вого е (внаслідок чого вигук ей! довелося б читати як ейі, 
а не ей\); немає знаків на дз, дзь, дж, йо (внаслідок чого 
И. Левицький придумав є), правда, що і польський алфавіт 
не має дь, ть, рь, але можна писати d', t^ r1,. Довгі наголоси 
можна позначити знаком — : мука, мука;

— у кирилиці немає знаків на е і о, які переходять в і; 
у польському абецадлі з цього приводу можна собі заради
ти і писати рек, nes, Kóń, rów (читай пік, ніс, кінь, рів);

— при запровадженні абецадла стануть простішими та
кож форми відміни і дієвідміни. Адже для іменників чол. 
роду в кирилиці є дві форми відмін: тверда (дубъ, дуба) і 
м’яка (конь, кон/й), тоді як з використанням абецадла буде 
dub, duba; kiń, konia (вже без зайвого А) Так само із

IP.

7 Матвей  О. З історії нашої філології. Три галицькі граматики
(Іван Могильницький, Иосиф Левицький і Иосиф Лозинський) Ц
ЗН Т Ш .-Л ьвів , 1903.— Т. 61.— С. 33—34.



двох форм дієслів на -ю, *еш '(лупаю, лупаєш) вийде уиіфГ 
коване -ju, -jesz (lupaju, łupajesz);

— запровадження латинки в українську писемність при
несло б їй велику користь. Латинська азбука знана в ціло
му світі, а тому сприяла б розповсюдженню українщинй 
між іншими слов’янськими народами. Вживаючи кирилицю, 
ми замикаємося в черепашій шкаралупі перед чужими на
родами. Кирилиця — це одяг мертвої мови, абецадло—-жи
вих мов. У алфавіті живих мов ожила б та виробилася най- 
скоріше також українська літературна мова, а в кирилиці — 
скелеті мертвої мови — вона якщо не вмре, то щонаймен
ше не так легко і не так скоро здужає сформуватися як лі
тературна мова.

Єдину перевагу кирилиці над абецадлом Й. Лозинський 
бачив у тому, що для звуків, позначуваних у абецадлі лі
терами cz, sz, szcz, кирилиця має окремі знаки ч, ш, щ. 
Однак це не зменшує переваг абецадла.

И. Лозинський був переконаний, що запровадження абе
цадла в шкільних українських букварях сприяло б швидко
му і легшому навчанню дітей письма і читання. Кирилицю 
він пропонував залишити в сільських школах як предмет не 
обов’язковий, потрібний лише тим, хто хоче вчитися на свя
щеника, учителя або дяка.

Така коротко квінтесенція алфавітно-правописних прин
ципів Й. Лозинського, сформульованих у статті «О wpro
wadzeniu abecadła polskiego do piśmiennictwa ruskiego», 
що спричинилася до відомої «азбучної війни» в Галичині.

Відзначимо, що «дзбучна війна» в науковій літерату
рі по суті не має ще й досі однозначного об’єктивного трак
тування як щодо її ролі і місця в історії формування і ста
новлення української літературної мови, історії українсько
го національного відродження в Галичині, так і щодо об’єк
тивної оцінки принципових вихідних позицій у ній самого 
И. Лозинського, його мовознавчої компетенції на фоні до
сягнень тодішньої мовознавчої науки. х

Не буде перебільшенням, якщо скажемо, що в сучасній 
українській науковій літературі це питання якщо й пору
шується, то зводиться, по суті, до одностайної констатації 
факту виступу И. Лозинського з пропозицією латинізації 
української писемності в Галичині, який, звичайно, оціню
ється HerafHBHO та засуджується як полонізаторський, ча
сом ще й як науково необгрунтований, та до такої ж кон
статації факту одностайного виступу передової тодішньої 
української галицької інтелігенції проти цієї пропозиції 
И. Лозинського. Цей контрвиступ, навпаки, оцінюється ви-
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к.Иючмо позитивно, іноді ще й як переконливо науково об*
грунтований.

Дроте така оцінка ролі Й. Лозинського як зачинателя 
ціє'г -«азбучної війни» однобока і не зовсім об’єктивна. Во* 
на враховує, так би мовити, лише предметний бік питання — 
кринику і засудження позицій у ній її зачинателя И. Ло* 
зинс£кого — і не враховує великого суспільно-політичного і 
наукового значення цієї війни у справі піднесення націо
нальної самосвідомості української галицької інтелігенції 
та в справі розвитку мовознавчої думки на Україні. А між 
тим, дещо взяти до уваги саме цей бік питання, то його не 
можне відповідним чином не оцінити позитивно і цю оцін
ку не. віднести саме в актив Й. Лозинського.

Адрке ^азбучна війна», одностайне відстоювання в ній 
авторитетними силами української галицької інтелігенції 
кирилищі sta традиційної народної святині, виразника на
ціональної самосвідомості і східнослов’янської єдності 
розворушили" тодішню українську громадськість Галичини, 
сприяли її  консолідації в боротьбі з полонізацією, за роз
виток націоналі>ної культури, а поява полемічних алфавіт
но-правописних ^праць будила в інтелігентському середови
щі галицьких українців зацікавленість мовознавчою проб
лематикою, вивчєїїняїй живої української мови, чим сприя
ла розвиткові* українського мовознавства і української фі
лологічної науки в цілому.

ЛозинськиЙ' у своїх автобіографічних спогадах з приво
ду «азбучної фійни» пише: «Критики не щадили своихъ 
острыхъ, хотя не дуже сильныхъ стрВлъ; крыл [ошанин] 
І. Лавровскій лочалъ мене переслвдовати, и я впрочемъ 
увВрился, что «опинія публична на Руси розбудилась и про
тив моего мнВЮш ришительно висказалася. Моя статья («О 
wprowadzeniu abecadła polskiego do piśmiennictwa ruskie
go».— M. X.), въ найлучшемъ намореній написана, а 
однако беспошядно критикована, и мВ л а для мене, висту
паючого первый раз на попрыщв литературномъ, болесныи, 
но и добрый п|ослВдствия: ибо увВрился я, что, виступаю
чи публично, я должен дВло основно изготовити (очевидно, 
написану вже ним на той час граматику української мо
ви.— М. X.), съ изданиемъ (цієї граматики.— М. X.) не 
спВшитися [*.], а в прочем на стрВлы и напасть критиковъ 
сердце закалити. ТВшило мене такожъ и се, что по той 
статьи Русины як бы изъ сна обудились и до своего само
сознания приходили» *.

* Двдицкий Б. А. .Материалы к истории галицко-русской словеснос
ти,—С, 117; Маковей О. З історії иашоі філології.—С. 42—43.



Слід відзначити також, що критика Й. Лозинським ки
рилиці як алфавіту вже мертвої мови, який не зовсім від
повідав фонетичній системі живої української мови, і його 
пропозиція внаслідок цього замінити даний алфавіт абецад- 
лом не були марними, цілковито знехтуваними тодішньою 
передовою українською громадськістю; навпаки, вони при
вернули до себе увагу навіть найпалкіших прихильників 
кирилиці і сприяли активізації думки про її заміну граж
данкою та дальшій реформі українського правопису, зокре
ма «Руською трійцею» в «Русалці Дністровій». В цьому від
ношенні ми повністю поділяємо думку О. Маковея, «що су
перечка з Лозинським навела і «Руську трійцю» на рефор
му правопису, нема найменшого сумніву. Се була доволі 
велика операція, зроблена на кирилиці, зовсім незгідна з 
величанням її в тій же самій книжці, в «Русалці» 9.

Не можна не погодитися і з висновками О. Маковея, що 
«перша війна за азбуку мала вплив і на будучність, на ви
творення галицького москвофільства й українофільства. Ті, 
що боронили кирилиці, чинили се з прихильності до цер
ковнослов’янської ~мови, і вони-то в дальшім розвитку, по 
ЗО роках дійшли гладко до гадки, що руська (українсь
ка.— М. X.) і російська мова — одна; а ті, що важилися по
правляти кирилицю й зовсім її нехтувати, відділювали 
церковну мову від живої руської і в дальшім розвитку дали 
основу партії національній (тобто народовській.— М. X.), 
оборонцям живої народної мови. Зав’язки сих двох напрям
ків-якраз почалися в ЗО роках 19-го століття»10. І далі: 
«Гадаючи, що тільки настає (зароджується.— М. X.) русь
ке (українське. — М. X.) писемництво (писемність.— М .Х.), 
Лозинський бажав у -самому зародку прислужитися йому 
реформою, заведенням польського абецадла,— і ми тепер по 
довгих роках, приглядаючися сему проектові, не можемо не 
признати Лозинському, що він брався до діла з розвагою 
(обдумано.— М. X.). Не польська інтрига була причиною 
сього проекту реформи, лише бажання добра народу, не 
менше щире, як у М. Шашкевича, що не годився s Лозин
ським. Потребу реформи руської азбуки признав же й 
Шашкевич, бо завів у «Русалці» і гражданку, і деякі нові *

* Маковей О. З Історії нашої філології.—- С. 43. Під словами «ве
личанням її (кирилиці.— М. X.) в тій же самій книжці, в «Русалці» 
О. Маковей має на увазі, очевидно, 8 великим пієтетом висловлену 
М. Шашкевичем оцінку кирилиці у поміщеному в «Русалці Дністровій» 
його відгуку на «Руское весіле» Й. Лозинського під заголовком «Рус
иче весілє, описаное через І. Лозинського в Перемишлі [.,.] 1835», про 
який ще буде мова далі,

,в Там же.— С. 32.
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Фукви. тим-то не можна чудуватися й. Лозинському, що він 
S-Поміж трьох, можливих тоді головних проектів: затрима
ти (зберегти.— М. X .) кирилицю, покинути кирилицю і за-, 
вести гражданку або завести латинську азбуку (на польсь
кий лад) — вибрав собі також один, і то третій, найради- 
кальніший» п.

У зв’язку з наведеними вище фактами, що промовляють 
в основному на користь позитивної оцінки наслідків запо
чаткованої И. Лозинським «азбучної війни» в Галичині, пев
ної переорієнтації і коректив вимагає також інтерпретація 
наукової вагомості аргументації pro і contra в цій «війні», 
тобто аргументів, висунутих Й. Лозинським на користь абе- 
цадла, та аргументів його опонентів на користь кирилиці.

До порушення цього питання зобов’язує нас той факт, 
що пізніше різко негативна оцінка спроби Й. Лозинського 
латинізувати українську писемність механічно поширилася 
також майже на весь його науковий доробок з цього пи
тання.

Відзначений факт досить яскраво простежується не тіль
ки в принагідних висловах окремих авторів, а $  навіть у 
глибоко ерудованому дослідженні І. Франка «Азбучна вій
на в Галичині 1859р.», у якому автор, скрупульозно зіставив
ши аргументи на користь запровадження в українську пи
семність польського абецадла з аргументами И. Левицького 
та М. Шашкевича, спрямованими на захист кирилиці, від
значав: «Ініціаторами. спору (першої фази «азбучної вій
ни» в Галичині) були поляки Вацлав із Одеська та Август 
Бельовський 11 12, які, мало ознайомлені з життям, потребами 
та історичними традиціями руського народа, висловили свої 
погляди про корисність заведення польських букв до русь
кого письменства як pium desiderium людей, змалку привик
лих до своєї польщини. До cero треба додати, що руково
див ними також деякий науковий інтерес, подиктований 
тим почуттям, що все писане або друковане латинкою тим 
самим близше до освіченої Європи та її наукових інтере
сів. Ані Вацловові з Олеська, ані Бєльовському в їх висту
пах у 1833 р. не можна закинути навіть тіні політичного, 
зглядно полонізаційного, наміру».

Трохи інакше, пише далі І. Франко, «прийдеться осуди
ти виступ Иосифа Лозинського. Він був родовитий русин,

11 Там же.
12 І. Франко має на увазі висловлювання цих авторів на користь 

запровадженню в українську посемність польського абецадла — пер
шого у передмові до праці: Wacław z Oleska. Pieśni polskie i ruskie 
ludu galicyjskiego.— Lwów, 1833.— S. XLIX, другого у рецензії на цю 
працю у часописі «Rozmaitości» (Lwów, 1834.— Nr. 6, 7).
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в надто руський священик, якого становище обов’язувало 
до відбуття деяких хоч би елементарних студій церковно
слов’янського язика, яких не проходили поляки. З  його 
розвідки можна бачити, що обсяг тих студій у нього був 
Дуже невеликий, коли натомість оба його противники, стар
ший віком Иосиф Левицький і молодий Маркіян Шашке- 
вич, виявляють студії далеко глибші і обсяг знань далеко 
більший» 13.

Даючи далі загальну оцінку вже згадуваної статті 
Й. Лозинського, І. Франко пише: «Можна по часті
виправдати виступ Лозинського польським домашнім вихо
ванням, що тоді було загальним явищем у священичих ро
динах галицько-руських. Але не забуваймо, що таке саме 
виховання перейшли також оба його противники, а проте 
зберегли в своїх душах пошану для своєї народної тради
ції та почуття потреби ставати в її обороні. Із саморічевого 
(предметного.— М. X.) становища беручи, виступ Лозинсь
кого треба назвати легкомисним та слабо обдуманим» 14.

Як бачимо, у наведених вище цитатах оцінка І. Фран
ком доказів pro і contra в «азбучній війні» на підставі зі- 
ставлюваних ним фактів не на користь И. Лозинського, а 
стосовно предметної сторони цієї «війни» — явно протилеж- 
на_наведеній нами вище оцінці О. Маковея. Однак слід від
значити, що думки цих двох визначних наукових авторитетів 
стосовно обдуманості чи необдуманості пропозиції Й. Ло
зинського латинізувати українську письменність вдало до
повнюють одна одну.

Так, має рацію О. Маковей, відзначаючи, що до свого 
виступу з пропозицією ввести в українську писемність 
польське абецадло Й. Лозинський поставився «з розвагою», 
тобто обдумано. Але має рацію і І. Франко, відзначаючи, 
що цей його виступ «треба назвати легкомисним та слабо 
обдуманим», тобто обміркованим не до кінця. Справа в то
му, що Й. Лозинський добре обдумав лише предметну 
сторону своєї ініціативи, яку і виклав лаконічно в названій 
статті (і це, очевидно, мав на увазі в своїй оцінці О. Ма
ковей). Однак при цьому він злегковажив або не обдумав 
питання про суспільно-політичний результат запроваджен
ня абецадла на Україні (і це, очевидно, мав на увазі 
І. Франко). Таким чином, оцінки О. Маковея та І. Франка, 
кожна по-своєму, відбивають реальний стан речей. Якщо 
їх об’єднати в одну, то виступ й. Лозинського з пропози
цією запровадити в українську мову польське абецадло

14 Франко І, Я. Азбучна війна в Галичині 1859 р.— С. 584.
14 Там же.
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можна вважати обдуманим лише з предметного боку, з бо* 
ку самоцілі і не обдуманим з точки зору кінцевого в то
дішніх соціально-економічних і суспільно-політичних умо
вах Галичини суспільно-політичного результату в житті не 
тільки галицьких українців, але й українського народу в 
цілому.

Певну неузгодженість з цією загальною оцінкою ста
новить лише наведений вище висновок І. Франка, згідно з 
яким щодо знання старослов’янської мови Й. Лозинський 
стояв нижче своїх опонентів Й. Левицького та М. Шашке- 
вича, які порівняно з й. Лозинським, за словами цього ав
тора, «виявляють студії далеко глибші і обсяг знання дале
ко більший», що можна також розцінювати як підкреслен
ня низького рівня лінгвістичної ерудиції Й. Лозинського 
взагалі.

Гадаємо, що цд оцінка І. Ф.ранка не появилася б узага
лі або була б іншою, у будь-якому випадку не такою 
категоричною, якщо б у його поле зору при написанні пра
ці «Азбучна війна в Галичині 1859 р.» потрапила цитована 
ним праця О. МаКовея і особливо «Додатки» до неї.

У цих «Додатках» (ЗНТШ.— Т. 56.— С. 77—96) мкя 
тяться відповіді Й. Лозинського на закиди І. Левицького 
та М. Шашкевича, які він підготував, але які йому не 
вдалося надрукувати. Вони переконливі і заперечують, по 
суті, всі головні закиди згаданих опонентів.

В «Додатках» И. Лозинський наводить також перекон
ливі аргументи на користь запровадження в українську 
писемність абецадла. Безперечно, з його боку, як ми тепер 
знаємо, це була фактично неоправдана затія, але неоправ- 
дана тільки тому, що неоправданою і шкідливою для укра
їнського народу була сама ідея латинізації української 
писемності. Однак заради об’єктивності відзначимо, що 
сьогодні напевне нікому з лінгвістів не спало б на думку 
доводити, що латинка для української писемності зовсім 
не придатна. Адже само собою зрозуміло, якщо її могли 
застосувати в своїй писемності інші слов’янські народи, як
що вона прийнята в реконструкції праслав’янської мови та 
в міжнародній слов’янській фонетичній транскрипції, то 
чому при потребі не могла б бути застосована і в україн
ській писемності? Інша справа, чи була така потреба і чи 
пішло б запровадження латинки на користь українській 
писемності. Отже, вже з огляду на це логічне міркування 
закид И. Лозинському у непридатності для застосування 
в українській писемності абецадла не має під собою реаль
них підстав, як, зрештою, не має їх і відстоювання кири
лиці як єдино можливого в українській писемності алфа-
м



віту. Щодо виступу на захист кирилиці українських пере
дових діячів того часу, і зокрема М. Шашкевича, то його 
слід розцінювати насамперед як суспільно-політичний, 
антиполонізаторський.

Про те, як глибоко розумів алфавітну специфіку Й. Ло- 
зинський і яких дотримувався принципів у алфавітно-пра
вописному питанні, свідчить опублікована в названих уже 
«Додатках» О. Маковея його стаття «Jeszcze raz о wpro
wadzeniu abecadła polskiego do piśmiennictwa ruskiego», 
в якій читаємо: «Різні зауваження, спрямовані проти моєї 
думки щодо запровадження до руської писемності поль
ського абецадла, змусили мене з приводу цього предмета 
взятися за перо ще раз. Насамперед я спостеріг, що деякі 
приписували алфавітові занадто великий вплив; наскільки 
ця думка безпідставна, свідчить сама природа алфавіту. 
Літери — це зовнішні знаки, які передають звучання усної 
мови; від них залежить лише менша або більша доскона
лість письма і правопису, менший або більший діапазон 
поширення мови, легша або важча доступність до інших 
мов; нарешті і нездатність змінити в чомусь усну мову, а, 
отже, якщо ці знаки в самій мові, з якою перебувають у 
найближчому зв’язку, не можуть викликати жодної зміни, 
яким же чином можна приписувати їм якісь більші на
слідки?» І5.

Далі, говорячи конкретно про вживані в українській 
писемності алфавіти, Й. Лозинський пише: «Тепер в русь
ких часописах уживаються алфавітні -характери: к и р и 
л и ч н і ,  г р а ж д а н с ь к і  і л а т и н с ь к і .  Однак, щоб 
належно оцінити, які для руської мови найвідповідніші 
і могли б принести найбільшу користь, треба знати, від чо
го залежить досконалість алфавіту. Досконалість алфавіту 
вимагає:

1) такої кількості знаків, яка відповідала б кількості 
окремих звучань. Однаково надлишок, як і недостача, у да
ному випадку шкідливі, бо інакше письмо не було б вір
ним відображенням усної мови;

2) щоб значення цих знаків завжди було о д н о с т а й 
не, тобто щоб один знак не був уживаний для означення 
кількох звучань, але вживався у раз прийнятому значенні;

3) щоб символи цих знаків були легкі для пізнання. 
Чнм більше вони є поодинчі, чим виразніше від себе від
різняються, адже є легшими для читання, тим вони доско
наліші» 16.

'* Маковей О. Додатки // 3  Історії нашої філології.— С. 87.
и Там же.— С. 8 8 -8 9 .
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Виходячи далі з цих раціональних принципів, Й. Лозин- 
ський наводить конкретні аргументи на користь латинки і 
не на користь кирилиці з посиланням на відповідну літера
туру, а в кінці приходить до висновку: «Отже, з усього цьо
го роблю висновок, згідно з яким з наведених причин ки
риличний алфавіт як мертвий, і не вживаний вже жод
ною живою мовою ми повинні покинути і вживати лише в 
церкві. Ліпше вже вживати гражданського як більш від
повідного і живого, а найкраще латинського. За допомо
гою першого (гражданського.— М. X.) зробили б ми собі 
доступнішою російську та сербську літературу; за допомо
гою другого (латинки,— М. X.) стали б учасниками поль
ської літератури і наблизилися б до решти слов’ян, які 
вживають римських характерів (латинки.— М. X.), а 
разом з цим до всієї світової Європи» 17 18.

У дискусії зі своїми опонентами Й. Лозинський мав ціл
ковиту рацію, розрізняючи писемну мову і розмовну, дав
ньоруську і церковнослов’янську, як мав рацію і в тому, 
що першою граматикою української мови була відома 
граматика О. Павловського ,8.

Такими коротко були алфавітно-правописні принципи 
И. Лозинського, сформульовані ним у статті «О wprowad
zeniu abecadła polskiego do piśmiennictwa ruskiego» та в 
полеміці зі своїми опонентами.

Як ми вже відзначали, ці принципи, а також польське 
абецадло знайшли практичне застосування в етнографічній 
праці Й. Лозинського «Рускоє весілє».

Між тим саме названий факт публікації цієї праці 
польським абецадлом спричинився до того, що в науці во
на не тільки не набула популярності і, можна сказати, бу
ла призабутою19, а й до того, що незабаром після ви
ходу в світ її піддав гострій критиці М. Шашкевич у 
згаданій нами рецензії, вміщеній в «Руеалці Дністровій». 
Оцінюючи мовно-правописний бік «Руского весіля», він від
значав: «Язык и правоїтись в сесЬм хорошем-дЪлЬ (не 
мовлю в пЪсньох) перший мало, а вторая цЬло, не рускі. 
Велично красні дЬви (ладнання) прибрау в лахмате не 
наське, переліу красні пахнющі цвЪти терниноу и бодла- 
ками, нарядну чужі мысли и слова начинками рускими, и 
постави^ на Ъх причолку дивогляди. Ksiądz, największy, 
sendzia, łasno, starościny, choronży, źridło и еще дуже мно
го єнчих, що истинного Русина ужесают.

17 Маковей О. Додатки.— С. 92.
18 Там же — С 77—78.
19 Кирчів Р. Ф. Цінна пам’ятка української етнографії та фолькло

ристики.— С. 15.



Найбільшою обманою, ба неспроіденим гріхом в сем 
д-ЬлВ є, що писатель, відвергши азбуку питому рускую, 
приняв букви ляцькі, котрі цФло (зовсім.— М. X.) не при
стають к нашему языкови20. Чи годиться безчестити свя
тиню? Чи годиться потручати ногою сивенького старця, 
щося нами від молодости нашой опВкувау, заступа^, від 
бури, хорони^ перед Жегущим огнем, придержував душу 
в тліннім гЬлЬ? Чи годиться відвертати азбуку святого 
Кирила любомудрця» 21.

Як бачимо, цитований відгук М. Шашкевича про «Рус- 
коє весілє» И. Лозинського, звернений проти застосування 
польського абецадла та на захист кирилиці, був ні чим 
іншим, як рефлексом на спробу Й: Лозинського латинізу
вати українську писемність, тобто рефлексом на цю ж 
«азбучну війну», яка тоді в Галичині точилася, і в якій 
М. Шашкевич стосовно Й. Лозинського був в опозиції і 
виступив одним з основних його критиків.

З сучасної точки зору «азбучна» критика М. Шашке- 
вичем «Руского весіля» може бути сприйнята просто як 
данина актуальній на той час «азбучній війні» в Галичині, 
як ще одна спроба цього автора (крім брошури «Азбука і 
абецадло») відстоювати кирилицю. Однак щодо .критики 
ним мови цієї праці, вірніше, мови самого Й. Лозинського 
(оскільки до мови наявних у дослідженні пісень М. Шаш
кевич зауважень не має («не мовлю в пЪсньох»)), ця думка 
не може бути прийнятною. Авторську мову «Руского весі
ля» М. Шашкевич вважає не зовсім українською, переси
паною чужомовними, польськими елементами.

Безумовно, що ця різко негативна оцінка праці И. Ло
зинського аж ніяк не сприяла її науковій популярності.

Проте ближче ознайомлення з цією мовою з точки зору 
сучасної української мовознавчої науки дає змогу зробити 
висновок: такої різко негативної оцінки, яку дав мові «Pyc-j 
кого весіля» Й. Лозинського М. Шашкевич, вона не заслу
говує. Однак, зважаючи на тогочасний стан розвитку укра
їнської літературної мови та українського мовознавства, її 
не можна вважати необ’єктивною або упередженою.

Все сказане відбиває цілком реальний стан речей в 
українській літературній мові 30-х років минулого століття, 
тобто періоду, коли ця мова знаходилась (особливо в різ-

20 Тут М. Шашкевич посилається на критичну статтю Й. Левиць- 
кого: Odpowiedź па zdanie о zaprowadzeniu abecadła polskiego do piś
miennictwa ruskiego / /  Rozmaitości, dnia 17 lipca, Nr 29, 1831 та свою 
брошуру: Азбука і abecadło...— Przemyśl, 1834.

21 Русалка Дністровая. Ruthenische Volkslieder.— У By ди м Ь, 1837.— 
С. 131— 133.
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нодіалектній Галичині) лише на початковій стадії форму
вання і становлення, коли різні письменники, учені і гро
мадсько-політичні діячі в своїх творах, наукових працях 
і публічних виступах основувалися (більше або менше) 
на рідних їм говорах з використанням іншомовної лексики, 
особливо щодо абстрактних назв, наукової суспільно-полі
тичної, суспільно-економічної та іншої термінологій

На суспільно-політичну і історико-культурну арену 
Й. Лозинський виступив у Галичині раніше від М. Шашке- 
вича. «Рускоє весілє» було тут, по суті, першою друкова
ною монографічною науковою працею, написаною живою 
українською народною мовою за принципом, якого в той 
час Й. Лозинсььий свято дотримувався: «Писати так, як 
загально вимовляється»22. Природно, що орієнтуючися на 
живу народну мову, він звернувся до рідного надсянського 
говору, незнайомого і незвичного для М. Шашкевича — 
представника наддністрянського говору.

Між тим, географічно побутуючи на українсько-поль
ському мовному суміжжі, український надсянський говір 
зазнав значного польськомовного впливу, причому не тіль
ки в лексиці, а й у фонетиці, морфології і синтаксисі, але 
насамперед все-таки в лексиці.

Ближче ознайомлення не тільки з мовою «Руского весі- 
ля», а й з мовою інших українськомовних праць И. Лозин- 
ського переконує, що в них так або інакше проявляються 
виразні риси саме надсянського говору. Щодо мови «Рус
кого весіля», то з усією відповідальністю можемо сказати, 
що це перша друкована писемна пам’ятка надсянського 
говору з початку XIX ст. * До такого висновку ми дійшли 
на підставі простого наочного зіставлення авторської мови 
тексту дослідження И. Лозинського з сучасними діалекто
логічними записами з Надсянщини 23.

Просте зіставлення та вибіркова перевірка наочно пере
конують у тому, що численні полонізми в монографії «Рус
коє весілє» (крім названих М. Шашкевичем, можна навес- 
ти ще багато інших24) — це, за винятком, можливо,

22 Łoziński J. Grammatyka języka ruskiego małoruskiego.— 
S. XXXVIII.

* У невеликому за обсягом дослідженні ми не маємо змоги зайня
тися її детальним діалектологічним аналізом. Це тема для окремої на
укової праці.

23 Зокрема, ми використали діалектологічні записи із сіл Болозів 
та Волотовичі Старосамбірського, Лопушна Самбірського та Тишко- 
вичі Мостииького р-нів Львівської обл., які зберігаються серед мате
ріалів до 2-го тому Атласу української мови у відділі історичної лекси
кографії Інституту суспільних наук АН України у Львові.

24 Наприклад, лише на трьох з четвертиною сторінках (с. 2—5) 
рубрики «Zaloty і zaruczyny» зустрічаємо такі полонізми, як zaloty,
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незначних випадків, запозичені з польської мови надсян- 
ські лексичні діалектизми, окремі з яких (як, наприклад, 
ксендз, сендзя, я'єц, зальоти, жгди, допіро і т. д.) поширені 
також і в сусідніх наддністрянських говорах 25.

Однак, крім згаданих численних надсянських діалект
них полонізмів, виразні риси надсянського говору в праці 
«Рускоє весілє» виявляються і в лексичних діалектизмах 
уже не польського, а власне українського надсянського 
діалектного походження типу, зокрема, таких, як łyszka 
(лисиця), hornia (кружка), mirka (келих), obaranec (буб
лик), rukowyny (заручини), sluczenie (випадок), krasnyj 
(гарний), toto (це), zmitowatysia (відмовлятися від чого), 
słuczytysia (статися) і т. д. Виразно проявляються специ
фічно надсянські діалектні риси також у фонетиці, морфо
логії та синтаксису названої праці. Основні з них такі: 
а) в д і л я н ц і  ф о н е т и к и :  звук а після м’яких приго
лосних та й, на відміну від сусідніх наддністрянських гово
рів, не міняє своєї артикуляції (пор., напр.: widprawlaty, 
wykazujesia, prosiąt, roblat, prychodiat, flaszku, zaminiajut, 
hornia i T. д.); звук і після задньоязичного проривного при
голосного к не переходить, як в українській літературній 
мові, у передньо-середній голосний и (пор., напр. obr’adki, 
ruskij, sztuki, jakich, horylki, błyzkich і т. д.); звук і після 
твердих приголосних та шиплячих переходить у передньо- 
середнє и (пор., напр.: w tym, potym, pry uroczystym, naj- 
bylszy, sosidyw, po zwykłym, w kotrym, żynka, rodyczy, naj- 
bylszy i T. д.); б) в д і л я н ц і  м о р ф о л о г і ї :  іменники 
жіночого роду давніх основ на -і в називному відмінку мно
жини приймають закінчення и типу pisny, mysły (зам. pisni, 
myęli); наявність повних форм прикметників та дієприкмет-

uctywyj (cuczciw y), flaszka, zwykły, chwytatysia (<chw ytac się), jeżły 
( < jeżeli) ze, piec, małżenskij (Cmałżeński), zwołuje, krewnyj ^ k r e w 
ny), zaą, wykazywatysia (<wykozywać się), prypadok (<przypadek), 
zalotnyk ( < zalotnik), żeby, zawód (zawód), wstużka (wstążka) i под.

25 Важливо відзначити, що з названих полонізмів у сучасному над- 
сянському говорі ми не виявили лише zaś та wykazywatysia. Всі інші 
вживаються й досі. Ми далекі від думки, що в праиі Й. Лозинського 
«Рускоє весілє» намає також і штучно введених авторських (не діа
лектних) полонізмів. Адже, як уже відзначалося, українська літератур
на мова в 30-х роках XIX ст. ще не була сформована. И. Лозинський 
мав «польське домашнє виховання» (І. Франко), що було типовим 
явищем у священичому галицькому середовиші того часу, а тому поль
ська мова стала для нього повсякденною, розмовною. Цей * факт у 
якійсь мірі мусив знайти відображення і у мові «PycKOFo весіля», 
особливо в тих випадках, коли надсянський говірковий запас виявляв
ся для її автора недостатнім (що стосується, зокрема, абстрактної 
лексики), і він механічно поповнив його, черпаючи з запасу не чужої 
йому польської мови.
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ників назв. відм. множини типу dorohyi, narpdnyi, uroczysty!, 
wesilyi, rozmaityi, doberanyi, а також вказівник, якісних та 
питальних займенників наз, відм. типу taja, toje, tyi, kot- 
raja, kotroje, takyi; наявність стягнених форм вищого і най
вищого ступенів прикметників типу śmilsza (і, відповідно, 
najśmilsza); в) у д і л я н ц і  с и н т а к с и с у :  вживання 
конструкцій з прийменником о, який конкретизує дію, ви
ражену керуючим словом, вживаючись у значенні «про», 
«за» типу myslaczy о małżeśtwi, prosiaczy о czepec, prosyt 
o mirku i T. д., переважання конструкцій з предикатом у 
постпозиції (пор., наприклад, в абзаці: Z toho opysu wyka- 
zujesia, syła newynnych, a razom zabawnych i religijnych 
obr’adkiw fpisnyj na wesilu prostoho ludu bywaje, że ciłoje 
wesile mało ne z samych pisnyj sia składaje i że z toho whla- 
du ruskij lud innyi narody pere wyższa je).

Нарешті, відзначимо, що детальний лінгвістичний ана
ліз праці «Рускоє весілє», а також інших україномовних 
праць Й. Лозинського та діалектологічних матеріалів з 
Надсянщини дає можливість зробити цікаві лінгвістичні 
висновки. Однак слід відзначити, що за першооснову для 
дослідження необхідно брати не первісний рукописний ва
ріант тексту «Руского весіля», а опублікований «абецад- 
лом». З фонетичного боку він незамінимий, оскільки звуко
вий бік мови даної праці в ньому помітно точніший, ніж 
у гражданському.

Це наочно видно вже з простого зіставлення друкова
ного «абецадлового» тексту з рукописним гражданським. 
Якщо перший з них («абецадловий») має досить чітку ре
гламентацію вживання всіх букв і знаків стосовно фонетич
ної системи української мови, то щодо другого (граждан
ського) цього сказати не можна. В ньому не усунено ви
падків неоднозначності деяких голосних букв, що виявля
ється у вживанні двох різних букв на означення одно
го і того ж звука (наприклад: и, Ь =  і; и, ы = и; A іл= я) і, 
навпаки, у вживанні однієї і тієї ж букви на означення двох 
різних звуків (наприклад: е-е, є; и-и, і). Якщо в наведен, х 
випадках кириличні букви ы, А, іл регламентовані пози
цією вживання (ы вживається тільки після губного приго
лосного б, t  — на місці етимологічного'Ь;А — всюди замість 
теперішнього я, але лише в середині та в кінці слова, a w — 
лише на початку слова), то гірше стоїть справа з вживан
ням букв е та и, оскільки трапляються непоодинокі випад
ки, які при читанні цього тексту і відтворенні його реаль
ного фонетичного звучання становлять неабиякі труднощі 
навіть для фахівців-лінгвістів, особливо слабо ознайомле
них з фонетичними особливостями надсянського говору.
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Меморіальна дошка на будинку, в якому жив Я. Лозинський, 
м. Яворів на Львівщині

Якби не було в нашому розпорядженні опублікованого 
«абецадлового» варіанта даного тексту, важко, а то і не 
можливо було б тепер установити, що такі, наприклад, 
слова, як перконалемс*, обрадки, пЬсни, найдавнЬшии, 
чилисть, двиїи і т. д. треба читати як perekonajemęia, ob- 
r’adki, pisny, najdawnijszyi, Czułiśt' duszy і т. п. Тільки-з 
цього абецадлового варіанта можемо довідатися також, 
що слова типу вЬдомисть слід читати як widomiśt', тобто 
з дорсально-палатальним, а не твердим приголосним с. 
Уведені в абецадловому виданні праці «Рускоє весілє» 
алфавітно-правописні особливості, які відрізняються від 
норм польського абецадла, И. Лозинський сформулював 
у окремій примітці до цього видання під назвою «Uwahy 
dla czytajuczych». З неї, між іншим, довідуємося, що 
приголосний л у кінці слів та перед приголосними типу 
był, łapał, horiłka означає в, внаслідок чого названі вище 
слова слід читати й вимовляти як byw, łapa w, horiwka. 
Отже, як бачимо, давня етимологічна правописна тради
ція щодо збереження етимологічного л в українській пи
семності свято зберігалася Й. Лозинським і в запропоно
ваному ним для використання в українській писемності 
польському абецадлі.

Такими, коротко, були алфавітно-правописні принципи 
Й. Лозинського, сформульовані ним теоретично в окремих 
статтях та застосовані практично в опублікованій етногра-
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фГчній праці «Рускоє весілє», що принесли йому по суті 
несхвальну славу зачинателя «азбучної війни» в Гали
чині.

Проте мовознавча-наукова спадщина И. Лозинського 
не .зводиться лише до формулювання розглянутих вище 
реформаторських алфавітно-правописних принципів, до 
згаданої вже граматики української мови та букваря для 
шкіл. Він був також автором тепер уже незаслужено забу
тих праць, що стосуються питання формування і станов
лення української літературної мови. Тому для повної 
характеристики И. Лозинського як лінгвіста необхідно бу
ло б на завершення цієї розвідки зупинитися також на 
його граматичних принципах та поглядах на специфіку і 
функції літературної мови, на питання розвитку і станов
лення української літературної мови.

Вчений сформулював їх у названих уже граматиці та в 
двох окремих працях, а також брошурах «Ueber die Ande. 
rung der Nationalitót vom einem Ruthener» (Przemyśl, 1848) 
та «О образова ню язика руского» (Перемишль, 1849), ви
даних без зазначення імені і прізвища автора 26.

Що стосується граматичних принципів Й. Лозинського, 
то вони на сьогодні вже досить грунтовно вивчені О. Мако- 
веєм27 та М. Возняком28.

М. Л. Худаїи

2в Ця брошура в тому ж році була перекладена автором україн
ською і польською нова ми і перевидана українською (язичієм) мовою 
в журналі «Зоря Галицька. - Письмо повременное для справ народ
ных, политических и церковных, словесности и господарства сельского 
галицко-угорского — и буковинско-русского народа» (Львов, 1849.— 
№ /9.8) під заголовком «О зміні народності під взглядом на народо- 
вість руску».

27 маковей О. З історії нашої філології.— С. 44—51.
2в Возняк М. Галицькі граматики української мови першої поло

вини XIX ст.//Студії і матеріали до історії української філології.— 
Львів, 1911.-—Т. 1,— С. 109—137. 1
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ПЕРЕДМОВА

В тім описі сказую, як ся весілє по селах межи простим 
рускім людом відправляє. Не могу єднано утримовати, 
якоби той спосіб весілє відправляти всюде невідмінні бив 
захованим; бо где-некодий щось додают, где-інде щось ви- 
пускают, а знову где-інде щось віднімают. Сила в моєй 
силі було, старав-ємся в розмаїтих місцях обрядки і пісни 
руского весіля пізнати, і переконав-ємся, же принаймні 
що до головних обрядків і пісней всюде тим же самим 
способом весілє ся відправляє. І той спосіб опиеав-єм в 
нинійшій книжочці, додаючи єднано где-некодий і місцевиї 
відміни.

Моїм найпершим і найбогатшим, а наветь і нігди неви
черпаним зьрідлом, з которого-м тиї відомости черпав, 
било допитованє по селах тих людей, котриї часто на ве- 
сілях бивали і весільниї уряди пістовали. Никоторих об
рядків бив-єм сам окозрітельним 1 сьвідком.

До того сила ми так же й помогло двоє недавних діл:
a) Lud polski, jego zwyczaje, zabobony przez Łukasza 

Gołębiowskiego w Warszawie 1833 1 2.
b) Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjkiego i t. d. ze

brał i wydał Wacław z Oleska we Lwowie 1833.
[Що-м з котрой з тих книг виняв, сето означеноє на 

долі] 3.
З того опису виказуєся сила невинних, а разом за

бавних [веселих або смутних] 4 і релігійних обрядків і піс
ней на весілю простого люду биває, же цілоє весілє мало 
не з самих пісней ся складає і же з того вгляду рускій 
люд всі інниї народи перевижшає.

1 В рукопису — «наочним». Авторські підрядкові примітки позна
чені зірочками (*), наші — арабськими цифрами (упорядн.)

2 Неточність — має бути 1830.
3 В друкованому тексті відсутнє.
4 В друкованому тексті відсутнє.
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З тих пісйей можна черпати відомісьть о правдивій руе- 
кій поезії, бо в них заховалися єй найдавнійшиї забиткі. 
Як красниї в них мисли! Як добіраниї образи! Яка чу- 
лісьть души в них ся перебиває!

Давнісьть тих обрядків і пісній оказуєся наперед з 
того, же що до головнійших річей всюде одним і тим же 
самим способом весілє ся відправляє і сьпіває *, а где ж би 
обрядкі і пісни новиї так пильно по всій Руси моглися 
розплинути?

[До того прикладаются назви боярів, князів, княгинь 
і т. п., котрих люд рускій юж давно не має, 3 того всього 
вношу, же тиї обряди і пісни давних часів сягают; але 
поневаж дух релігії Христової в них ся перебиває, є сила 
пізнійшими віт року 988 бити мусят, в котрім Русь креще
ние прияла] 5.

Пущаючи в сьвіт той опис6 7, маю замір вибавити від за
губи так дорогиї забиткі1 нарідниї.

В Радохінцях дня 1-го місяця лютого (Казідороги) 
18358.

ВОВІД
Писатель.

Відома є річ, же господар на селі, котрий з управи землі 
без господині обейтися не може. Для того каждий молодец, 
способлячися на господаря, стараєся заразом оженити; а 
дівчата, доспівши до літ дозрілих і мислячи о малженьстві, 
просят завчасу св. Покрови [1 октобра] о чепец:

Сьвята Покровонько!
Покрий головоньку **.

В вечір зась предпразнича св. Яндрия (30-го листопада) роб- 
лят розмаїті забави і штукі, з котрих собі ворожат, чи в 
тим році замуж пійдут або ні, і чи їм ся той дістане, котро
го би ради.

* Находив-єм8 также, же никоторих з тих обрядків і пісней і люд 
мінський уживає.

5 В друку ці рядкі відсутні.
8 В рукопису: «працю туту».
7 В рукопису: «скарби».
8 В рукопису: «В Радохіньцях дне 1-го лютого (Казидороги) 1834. 
8 В рукопису — «знаходив-єм».
** Так примавляют также й дівчата міньскії:

Святи Покров, Покров!
Покрив зямлю і ваду,
Покрий мене маладу.

Здри: Lud polski і t. d. przez Luk. Gołębiowskiego на сторон! 5,



Але поневаж господарови господині треба, для того хло
пец, вибераючи собі жинку, найбильши на то зважає, аби як 
муравель працовита і господарна била, як тої і звикла на 
Лідлясю приповісьть показує:

Не уважай, пане-брате,
Чи головка гладка;
Оно пійди,
Питай люди,
Чи уметена хатка?

Не уважай, пане-брате,
Чи гладко в таночку ходит;
Оно пійди,
Питай люди,
Чи сорочку зробит? *

Тото правило мают перід очима молодці при вибераню 
жинкі. По тим вибори, котрим ся Бог случити позваляє, 
вступіют в стан малженьскій, а всі обрядкі і забави, котриї 
ся при такім урочистим слученю діют, становлят весілє. 
Але весілє попереджают зальоти, котрим словам називают- 
ся всі способи і штукі, яких хлопец уживає, аби го дівча ', 
котроє собі на жинку вибрав, полюбило. Першиї такії зальо
ти діются звиклі межи чтирма очима, і кіньчатся на уро
чистих зальотах, коли молодий іде со старостов, котрий го 
заліцяє. Єднако часто тиї першиї зальоти ся опускают, а 
молодята допіро на урочистих зальотах ся пізнают.

ЗАЛЬОТИ І ЗАРУЧИНИ

Зальоти урочистиї відбуваются тим способом: молодий ** 
вибирає собі єдного в літах будучого, уцтивого і мовного 
господаря за старосту *** аби ся той трудив его оженіньом. 
В часі, вільним від роботи, наприклад, вечором в суботу 
або в неділю, або в інший день перед якім сьвятом вибе- 
раются оба на зальоти; берут со собов фляшку горівки і 
ідут до дому, в котрим мешкає дівка, а с котров молодий 
женитися мислит. По звиклим перевитаню молодий стає 
при порозі, тримаючи шапку під пахов, а староста, збли-

•  Здри: Lud polski і t. d. przez L. G. на стороні 108. - ■  4
1 В рукопису «дівчина».
** Хотячийся женити так ся зове.

*** Назва весільного уряду, котрого повинности дальній ся окажут; 
називаєся также й «Староста брянській». Здри; Lud polski і t. d. przez 
L. G. на стор, 123,
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живишся. зачинає причину свого прибитя відкривати образ
ним способом, питаючися н. п. чи не мають ялівки продати, 
або мовит же ся їх блуд хвитив і они до того дому зайшли; 
або, єжли в зимі приходят, же гнали за дисков, а за єй 
слідом, по снігу аж до того дому прийшли і т. п., потім ви- 
тягают фляшку горівки і просит о мірку *. На тоту прось
бу подают му для сьміху горня, збанок, коновку, цебер 
і т. п., чого він прияти не хоче. На остатку каже господар 
домовий доньці, котра ся або за пєц сховала, або в куті 
стоїт, або в стіні пальцьом вертит, мірку подати, і, єжли по
даст, то буде знаком, же пристає на звязок малженьскій 
с тим молодцьом **. Тогди зволує єй отец близкіх сосідив 
і кревних, всі с великов утіхов зачинают тоту горівку пити 
і гоститися; староста перемавляє за молодим і его вихва
ляє; а молодий, котрий аж до того часу, нич не мовлячи, 
при порозі стояв, приближаєся до стола і зачинає враз с 
інними гістьми їсти і пити. Як ся тота бесіда і гостина 
скіньчит, розходятся всі додому; молодий виволує свою на
речену на подвіре, і котра смільша виходит, помовит с ним 
кілька слів, а, повівши собі дібраній, розходятся. Тота сго- 
да 2 межи молодятами на звязок малженьскій називається 
«заручинами» або «руковинами» для того, же вся сгода ме
жи людьми поданьом собі рук потвержаєся 8. На знак за
ручин заміняют собі молодята перстені.

Єжли би зась донька на розказ вітця мірки подати не 
хотіла, то би било знаком, же за него пійти не хоче, а тогди 
бере староста назад свою горівку і с молодим відходит. 
З того ся виказує, же не на каждих зальотах до заручин 
приходит. В такім припадку повтарают часом зальотникі 
свої зальоти і прибуют, чи би їм ся дівка не дала намо
вити.

Єжли вотец сам місто жеби казав мірку подати, о час 
до намислу і поради просит, або свою відповідь на інний 
непевний час відкладає, то биває злим знаком для зальот
ників ***. Якби ся зась здарило, же дівка чи зо своєї волі, 
чи з намови родичів, мірку подавши, а так на зв’язок мал- 
женьскій приставши; потому для яких-будь причин ся змі- 
товала,. і его жинков бити не хотіла, тогди повинна горів
ку, що при зальотах випили, повернути і всю шкоду, котру 
молодий з причини того заводу поніс, заплатити.

* Келішок.
** Спосіб той сказовати своє зізволінє малює несмілость дівочу 

сказати словом мисль свою. Борше мірку подаст, як перемовит.
2 В рукопису — «угода».
3 В рукопису — «утверджаєся».

*** Здри также; Lud polski і t. d. przez L. G. на crop. 123.
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На Підлясю староста, Ідучий на зальоти, «післом» ся 
зове, і першим разом сам іде, а причину свого прибитя так 
викладає 4:

«Захотів наш бичочок до вашої ялошенькі, жеби-сьте 
ласкави били, того бичочка і ялошеньку поблагослови
ли!» *.

Єжли родичи не мислят дати донькі, то післа і до халу
пи не припущают; єжли му зась обіцюють, то він зараз від- 
ходит і на тим кіньчатся першиї зальоти.

Другим разом іде с молодим, несе хліб і горівку і про
сит о мірку. Третиі зальоти зовутся « з а п о ї н а м и » .  Тогди 
родичи молодої пекут пироги, варят мясо, а молодий при
носит горівку і подарункі, зложениї з полотна, обаранців, 
червоної встужки і перстенів до заручин. Якби ся єй що не 
подобало, то му назад віддає, а він інниї дари прислати 
мусит. Дівча навзаїм дає для вітця молодого хустку, а для 
матери полотно тонкое в подарунку **.

Заручин украінскіх є такій опис в Леупляні5: «Дівка 
іде до дому свого милого, двери отвирає і мовит: помагай 
Біг, Иван! Виджу з твого лица, же-сь добрий, же будеш 
вмів кохати жинку свою, же будеш добрим господаром, 
прошу-тя возми мя за жинку». Просит потому родичив его, 
а єжли родичи сина свого молодими літами або чим інним 
вимовляют, она мовит, же ся не вступит з дому, поки не бу
де жинков їх сина, а наветь сідит кілька неділь, допокі син 
не просит родичив о позволіне, або допокі го сами родйчи 
не намавляют, жеби ю за жинку появ (Levesque, том IV, 
стор. 177, р. 1812) *** ****.

Около міст Сянока, Ліска і по інних місьцях є звичай, 
же єжли дівка хоче, аби молодий до неї пристав, то вона 
до него двох старостів с горівков на зальоти послати му
сит.

УМОВА О В1НО

Інним разом *** приходит староста для умови о віно іли 
посаг, а наперед, чи ю родичи дадут з дому на грунт моло
дого, чи молодий до неї пристати має. Як ся в тим сгодят, 
питаєся староста о віно. Віно того складаєся з її одіня, по-

4 В рукопису — «тлумачит».
8 В рукопису: «О заручинах на Україні пише Беуплян».
* Така примова уживався і у люду мінського. «Наш бик да до 

вашої цялушкі привик, каб дав біг даждаиь вашую иялушку до наше
го Сика загнань» Здри: Lud polski і t. d. przez Ł. G. на стор. 66.

** Здри; Lud polski i t. d. przez L. G. на стор. 86.
В тім самім ділі, здри на ©тор. 218 е.

**** Часом зараз при заручинах о віно ся умавляют.
0 Мається на увазі названа праця К. Голембйивського.
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стелі (що ся виправов називає), з добитка н. п.— коней, 
коров, вовец і т. д.; з річей господарських, якії сут: вози, 
плуги, борони, розмаїтиї судини і часом еще з грошей і з 
пасікі. Каждий дає, сила може, єднано найчастій биває, же 
молодий пріч дівкі, мало що бильши возме. По селах биль- 
ши зважают на уцтивість і господарність, як на вроду і 
маєток.

Вільникі, такії ся дідичами * або качмарами зовут, 
котриї своі власниї грунта мают, рускії міщани і шляхтичи, 
в браку синів до доньок зятів приймают і тим грунта або 
халупи записуют.

ДРУЖИНА ВЕСІЛЬНА

По відправлених щасливо заручинах і по згоді на віно 
стараются о заповіли малженьства будучого і починаются 
приберати на весілє. А насамперід оберают собі і спрашают 
молодята люди до весіля потрібниї.

Такії зо сторони молодого сут: еден дружба **, а два під- 
дружбикі (тими бувают самиї молодиї парубкі); два ста- 
ростове, котриї ся «боярскімі» називают; єден староста «до
мовий», котрий цілим домом молодого редит, два музикі; 
дві старосціни або свахи і єдна свашка (тою буває молода 
дівка, сестра або інна кревна молодого).

Зо сторони молодої: єдна дружка (молода дівка) і єдна 
піддружка; два дружбове, котриї ся «дівоцкими дружба
ми», а для своєї служби «післаньцями» або «козаками» ** ****• 
називают (тими бивают братя або інниї кревниї молодої), 
два музикі і староста «домовий» або «даньскій», бо той ре
дит домом молодої і ніби ю видає.

Старостове з дружбами і інними сватами разом нази- 
ваются «боярами» ****. Молодий князом», а молода «кня- 
гиньов».

Личба тих весільних урадників і слуг не вседе єдна- 
кова биває і так где-некодий молодий двох дружбив, а трох 
старостив, молода зась дві дружкі міває. Музиків звиклі 
тилько мівають на сила їх стати.

До тої дружини належат еще: «писар», котрий приби
ваючих боярив, їх коні, вози і тим подібниї річи списує; 
«сендзя», котрий видараючися. справи і незгоди судит; «мар-

* Такії сут в селі Кремпні циркулу Ясельського.
** Слово «дружба» значит приятеля.

*** О тим пизьнійши буде мова.
**** Слово «бояри» означало в давних часах самих войовників, 

пизьнійши зась можних панів,
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шалок»*, котрий обструганий кий с кіньскім волосьом 
яко булаву маршальску носит, до него належит коровай 
розносити; «коновал» яко «лікар», «хоронжи» **.

Молодята стараются всіх тих урадників з помежи своєї 
родини вибрати.

Повинности каждого з тої дружини весільної дадутся 
ладно7 пізнати в дальшим описі весіля.

СПРОСИНИ

На кілька дній перід сьлюбом зачинают молодята гось- 
ті на весілє спрашати, і роблят тото насамперед по чужих 
селах. Звикле обирают на то четвер і п’ятницю, єжли в не
ділю сьлюб випадає, бо в суботу по своєм селі спрашают. 
По чуджих селах бивают єно в свояків, знайомих і значній- 
ших, по своєм — в каждій халупі, єжли мают на то час.

Молодий с дружбов, повберавшися в жупани, закладают 
хустки за пояси, а барвінок — за шапкі ***, также й го і до 
боку припинают; берут перстені на пальці, нагайкі до рук 
і сідают на коні, котрим узди і кульбаки зеленими галуз
ками маят; тогди називаются оба «князями». Єжли с ними 
і піддружбик їздит, то молодий місце в середині межи ними 
тримає. їздят від халупи до халупи, стают перід вікнами 
або перід дверми, виволуют вітця або матір на слово, а, 
кланяючися, просят перід о благословлінє, мовлячи: «Про
шу Вашеця **** о благословлінє», а потому — на весілє 
мовлячи: «Прошу Вашеця на весілє». Єднано при значній- 
ших домах н. п. в дідича, в пароха, в вокомона й т. п. также 
й і у свояків злазят з коней і ідут до світлиці. Єжли моло
дий своїх коней не має й дістати їх не може, то піхотов 
спросини відправляє, а тогди каждого притомного в халу
пі в губи цілує без взгляду на вік і рід.

Подібно і молода с дружков, прибравшися в сукмани, 
прикрасивши свої голови барвінком (которого листкі позо- 
лачают) і інним зільом, также й встужками, с білими хуст
ками в руках, ходят по халупах, а тогди називаются 8 «кня
гинями». Єжли молода дві дружки має, то в середині межи 
ними ходит. Прийшовши до сьвітлиці, кланяются всім там 
же будучим і просят перід о благословлінє: «Прошу Ваше
ця о благословлінє», а потому — на весілє: «Прошу Ваше-

* Маршалком зовуть звикле єдного зо ста ростив.
** Хоронжим биває дружба.
7 В рукопису — «легко».

**’ В шапках все спрашают, хоть би і літо било.
**** Вашої годности або достоїнства.

8 В рукопису — .„«обі» княгинями.



ця на весілє», при чим молода каждого притомною в ха
лупі ь губи поціловати мусит. Молодій звиклося давати 
або гроши, або прадиво, або що інного, мовлячи: «На ти 
на варішку», або «на миску», або «на повивач» і т. п.— як
би запомагаючи ю на новое господарство.

На Вкраїні родичи молодого зволуют хлопців і дівчата і 
через тих своїх кревних на весілє запрашают. Тиї молодята 
носят вінці з квітнів на руках і ідут парами до тих, котрих 
на весілє просити мают. Єден, тримаючи паличку9 в руках, 
запрашає іменем молодят *.

Як прийде субота, тогди князь і княгиня по своем селі 
ходят, єднано с тов відмінов, же молода по чуджих селах 
нерозплетена, а по своем селі з роплетеним волосьом хо
дит.

РОЗПЛІТАНЄ м олодої
Розплітане не всюде єднанім бивае способом. В суботу 

рано молода, ідучи до сповіди, розплітатися дає дружці, 
котра, розчесавши ей волосе, приберае голову во встужкі 
і барвінок позолочений.

По інних місцях молода чекає в дому так довго, допокі 
молодий з дружбов і музиками не прийде. Потому троха 
танцюют, а на остатку саджают молоду на столку і моло
дий ю за руки тримає, аби ся не боронила, а дружба або 
єй брат ю розплітає. Тогди сьпівают:

1.

Благослови, боже, і ти, рідний батеньку,
Где ж твій, Марисенько, старины брат,
Що твої коси розплітав?
Где твої випліткі подівав?
Чи на тихий Дунай попускав,
Чи молодшій сестричці даровав?
Где твої, Марисенько, ковалі,
Що твою косоньку ковали?
Та нехай прийдут розкуют,
Всьо собі сребро, золото заберут 10.

9 В рукопису — «ліску» (полонізм)
* Опис весіля вкраїнського в Беуплані. Levesque, tom. IV. 

177. р. 1812. Злри Lud polski і t. d pr/e7 L Gołębiowskiego нч 
сыр. 218

10 Після ОСІЯНПЬОГО р яд к у  В р у к о п и с ) Ди^іаИО « (а о о . ЗОЛ оЫ М , се
ре б р ом  обиют)».



Ой брат сестричку розплітав,
Під стів косоньку мітав:
— Ото, сестричко, за тое,
Не плети кісочки во троє.

3.
Брат сестричку розплітав:
— Где ж ти кусники подівала?
Носнла-сь на торжок, ци-сь продала? 
Меншій сестричці даровала:
— На тобі, сестрицю, мій знак,
Щоби-сь діждала і собі так.

4.
Брат сестрицю розплітав,
Роженьку споминав:
— Не йди, сестрицю рідная,
Єще рожа не процвітає,
Пахущик ся не розвиває;
Крячастого барвінку в садочку нема; 
Пахнучого василечку в руках не носити,
З крячастого барвінку віночка не ви їй.

5.
Ей косо, коса золота,
Не рік я тебе, не два,
Не рік, не два чесала,
Щосуботу змивала,
Щонеділеньку вбірала,
А за єден день зтнрала.

6.
Сивиї соколи, сивиГ,
Полетіт, соколи, в долину,
Наберіт золота на крила,
Золотити Марисю-княгиню,
На суботоньку, на вечір,
На неділеньку, на весь день;
На понеділок не буде,

_________ Єно батеньку жаль буде *.
* Пісні 2, 3, 4, 6 здри в ділі: Pieśni polskie і rusue iudu gal. i t. d. 

на сторонах. 8 (21 і 35), 29, 35, 36.
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На Підлясю староста домовий починає косу розплітати 
і чесаги, потому мати, дальній брат і решта родини. Як ста
роста розплітає, тогди сьпівают:

Молода Марисю!
Не схиляй головоньки,
Не дай коску рвати,
З золота оберати.
Ми твою косу годовали,
Медом, вином смаровали,
Золотом посипали,
Шовком (єдвабом) заплітали.

Як мати чеше і строіт:
Моя матенько мила!
Стань мені за плечима,
Розчеши косу мою,
Своїмі рученьками,
Примускуй слезоньками.

Як брат розчесує:
Брат косу розплітає,
Где ж шовкі задіває?
Вішає на заслонку,
На молодшу сестроньку *.

Великій княгини Московській Єлені, котра року 1495 з 
Александром Князьом Литовським вінчана була, розпліта
ли косу панове (боярини), котриі ю до Бильна відводили 11 
(Карамзин. История госуд. Россий. С. Петербург, 1818, том 
IV, стор. 254).

По розплетеню коси розходятся по селу так: молодий 
с дружбов, як і молода с дружков, і спрашают госьті тим 
самим способом, як і по чуджих селах.

Вдовец і вдова, также й і завитка не ходят просити на 
весілє.

ВІДГРАВАНЄ МУЗИКІВ

В суботу по полудню приходят музики молодого (бо мо
лода своїх має) до него, стают під вікнами і відгравают 
насамперед ему, відігравши, ідут до світлиці, і там госьтят- 
ся. Від него ідуть до молодої **, дальши — до дружкі, а на

* Lud polski і t. d. р. L. Gołębiowskiego, на стор. 96, 97, 215.
11 В рукопису — «отпроваджали».
** На то не вважают, же ани молодого, ани молодої в дому нема, 

аби вони єно свою повинність зробили.



остатку — до старосцін. Всюде під вікнами відігравают і 
всюде ся гостят. Потому вертают назад до молодого і тогди 
розпочинався весіле.

ПОЧАТОК ВЕСІЛЯ

Аби дім молодого до весіля бив спосібний, випрятуют 
го, і що непотрібного виносят, аби місце для гостей і до 
таньцю било; замітают чисто, приберают в квітні і май, а до 
вікон приліпляют барвінок.

До приготованого в той спосіб дому сходятся в суботу 
ввечір * старостове і старосціни іли свахи, где застают 
старосту домового, котрий цілим домом редит, свашку, му- 
зиків, а часом юж і молодого, єжли по спросинах повер
нув. Кажда сваха приносит миску муки і кілька яєц. Ту 
зачинают горівку пити і сьпівают;

А в городейку зілє,
В тим домойку весіле;
Сам Біг перебиває 12,
Весіле зачинає.
Благослови ж, батєйку,
Зачинати веселійко.
Зтиха батейко мовит:
Ияй тя Бог благословит,
И пресвятая мати 
Весіля зачинати:
Няй вам Біг зачинає,
Добрий люд помагає.

На Підлясю так сьпівают:

А й в  городцю, в новосенькім, 
Розвиваєся зілє;
У нашого Йвася молодого 
Зачинаєся весіле;
Біг йому дає 
І допомагає,
Батенько рідний докладає **.

Тов піснев зроблений юж є початок весіля.

* Той вечір суботній зовут на Підлясю сьлюбинами,— здри: Lud 
polski і t. d. prz. L Gołębiowskiego, на стор. 90.

12 В рукопису — <'пребива<*».
** Lud polski і t. d. p. L. Gołębiowskiego, на стор. 90.
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К О РО В А Й

По тим початку забераются старосціни до короваю. Роз* 
чин робит домова господиня на муці молодого, а свахи, 
прийшовши, берутся просто до замісу. Перед замісом пют 
горівку, ліют также по мірці13 до розчину и, аби і коро
вай весолий був і місят го власнов муков, котру со собов 
принесли. При замісі сьпівают:

Ярая пшеничейко!
Не в стозі тобі бити,
Тра тя молотити,
До млина возити,
Коровай з тебе вити.

* * *

Ой годій, годій, пшениці 
Сім літ в стозі стояти,
Час з тебе коровай опхати *.

*  *  *

Ой знаю ж я, знаю,
Що в тим короваю:
Пшениченька з-під гаю,
Водиченька з Дунаю,
Яйця з-під Камінця,
А сільця з Краківця,
Шафран, перець з Гданьська,
Вся приправа паньска,
А сваненькі тутейшиі,
Але обі молодиі,

*  *  *

Свахи коровай місили,
Та ся поколотили,
А ви ся догадайте,
Горівойки їм дайте,
Аби ся погодили.

1і1 В рукопису — «келішку».
14 В рукопису — «тіста».
* Pieśni polskie і ruskie ludu gal. i t. d., на стор. З,



Ним ся гіс'іо вирушит, музик! грают, свахи п’ют горів- 
ку, іаньцюют і для сьміху сьпівают:

Старостонька домовий!
Чо ж ти такий воловий,
Не троха гостей маєш,
Чо ж ти їх не витаєш,
Горівкі їм не даєш?
Горівкі, горівкі,
Свахам на поділкі,
Горівкі ся напити,
Подівки погасити.
Мали сваненьки працю,
Замісили муки мацю,
А ви ся догадайте,
Горівойки їм дайте.

Споминают также й о заручинах Йвасьовихі

Вода луги позаливала,
Дороги позаберала;
Нікуди переїхати 
йвасьови на заручини!
Єго тестонько любит,
Єму мостоньки мостит 
З каменя дорогого,
З перстеня золотого *.

+) Слово тото зміняється на: тещенька, дівонька, родонь- 
ко, сваненька,— і тилько рази ціла піснь ся повтаряє.

* * *

В городеньку чистоколеньку,
Там ходит Йвасуненько,
Просит квіточків до шапочкі 
Своей панненькі Марисенькі:
— Бігме би-м- дала, не жаловала,
Но ся бою батенька. 

v — Ой не бійся батенька свого,
Ой бійся мене та й молодого,
Батенька гроза як літная роса,
А моя гроза гірша лютого мороза **.

* Pieśni рої. і i*us. ludu gal. здрн на crop. 1 і 2.
** Там же.— С. 2.
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По тій забаві берутся до роботи фігликів, котрими стро
ят коровай і гускі. До тих фігликів належат: плетениї 
коси, рожі, качки, слимаки, обараньчикі і т. п. Всьо тото 
роблять з тіста, а при роботі сьпівают:

Марисина мати 
По улиди ходит,
Сосід своїх просит:
— Та сосідонькі мої,—
Та ходіт до мене;
Та зліпіт коровай красни,
Як на небі місяц ясни,
Пійдете с шишочками,
Як на небі с зірочками *.

*  *  *

Як-єм била коровайничков,
Вміла-м коровай вити;
Вила-м коровай, вила-м,
Мід, горівойку пила-м.

* * *

Вийся, короваю,
Єще вижший від гаю,
Як душейка по раю,
А рибойка по Дунаю.

Як пороблят фігликі, зачинаются брати до роботи ко
роваїв і для того присьпівуют:

Сьвіти, місяцю, з раю!
До нашого короваю,
Аби бив коровай красний,
А як сонєнько ясний;
Аби нам ся било видно,
Коровай плести дрібно,

* З-під споду ризочками,
А зверху квіточками.

Й зараз роблят коровай, з которих єден найвенкшим би- 
ває. Короваї строят поробленими фігликами. Насамперед 
обтягают цілий колач навкриж по середині плетеними ко
сами, а по чвертях приліпляют рожи, слимакі, качкі, інниї

* Pieśni pols. і rue. ludu gal. Здри на стор. 34,

(ЗО



фігликі. Часом обвязуют таков косое колач долом наоколо, 
а по середині фігликі приліпляют. И такії колачи назива
ю ся «короваями». Тим же самим способом строят і подов- 
гатиї гускі, котрим где-некодий по кінцях яйця закладают. 
Тиї яйця спеченії служат засьлюбленим за присмачок і за 
знак будучої15 множности *.

Як тую роботу кіньчат, сьпівают:
Повини, вітройку,
Попід нову сьвітлойку;
Там свахи коровай вили,
Мід, горівойку пили;
А як довивали,
Мід, вино розливали.

Потому саджают тісто до пеца при сьпіві:
Пречиста діво-мати!
Ввійди до нас до хати,
До нас словенько речи,
Будемо коровай печи.

Пригадуют также й до пєца:
Соломяниї стіни,
Яловиї двери,
Желізниї пєциі 
Будемо коровай печи.

А як юж посаджают, то сьпівают:
Короваєво тісто.
Летіло через місто,
Через всьо село текло,
Аж ся в Йвася спекло.
Короваєво тісто 
Не змістилося в місто,
Но ся влізло на ринок,
Зацвило, як барвінок.

Ту забавляются таньцьом, а як мают з пєца винемати, 
сьпівают:

Давай, дружба, сукіри,
Пєц витенати,
Коровай винемати.
Я дружби кличу, а дружби ніт,
Пій шов дружбочка сосну рубати на пригніт.

16 В рукопису — «прийдучої»,
* Lud polski і L d. przez Ł. Gołębiowskiego на стор. 213.
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* * *

Кто всадив, гой і вийме,
Бо ся інший не прийме:
Як ся не буде приймані,
То будемо позивати 
До пана комісара,
Такій наша буде справа *.

Як юж з пєца повииемают, бере єдна сваха коровай на 
голову, музикі грают, всі ідут в танец,1 виходят з халупи до 
сіней і сьпівают:

Тамтуди; лежит з давна стежомка,
Ой Біг нам дав,
Коровай нам ся вдав,
Ясний, красний,
Як місяченько,
Як ясное сонєнько.

Hr *  *

То нам ся красни вдав!
Підошва ему желізна,
Обручи ему сребрниї,
А на вершочку жовти цвіг:
Славни наш коровай на весь сьвіт**І

По танцю ховают коровай і гускі до комори.

МОЛОДИЙ ПРОСИТ О БЛАГОСЛОВІНЄ І5“

По спрятаню короваїв надходит час, аби молодий на по
саг, т. е. на застеленій лаві за столом засідав ***; але перід 
мусит просити родичів о благословінє, для того му прись- 
півуют:

Відкий сонєйко всходит,
Тамдий Йвасьо ходит,
В руках шапойку носит,

' Свого батейка просип
Благослови ж ми, багейку +>,
На завтрашню неділейку.

• Pieśni рої. і rus. ludu gal., на сюр. 4.
** Там же.

18 В рукопису — «благослозлін-».
*** Lud polski р. G., на стор. У2.
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*) Єжли молодой має матер, брата або сестру, то тоту 
піснь кілька рази сьшвают, відмінивши слово «багейку» на 
«матінойко», «братейку» і «сестройко», поневаж молодий 
всю свою родину о благословінє просит.

' Єжли би молодий був сиротов, то му так сьпіваюті
Сосідойкі голубойкі!
Сходіться до купойкі;
Пійдемося подивити,
Як сиротойка плаче;
Ніт ся кому поклонити,
На посаг випросити.
— Поклонися сосідойці,
Як рідній матінойці (батенькови).

По тим приготованю сідают родичи молодого або єжли 
їх немає, то інниї старшиї своякі его на лаві коло стола: 
староста приводит до них молодого і просит, аби му всі 
урази даровали, а тепер го поблагословили *. Тим часом 
сьпівают:

Грайте, музикі, ризко!
Кланяйся, Йвасю, низко;
Як вітцю, матінойці,
Так і всей родинойці;
Так близкім сосідойкам,
Як маленькім дітойкам 
І тяжкім вороженькам.

По інних місцях так сьпівают: ч
Грайте, музикі, ризко,
Склонися, Йвасю, батенькови 

(матінойці) низко;
Не рік тебе батенько годовав,
Ним ся твого поклону дочекав **.

Тогди молодий кланявся родичам три рази, падає їм до 
ніг, вони благословлят, мовлячи: «Няй тя Біг благословит», 
а він їх в губи цілує. Як ся тото діє, дружина весільна 
сьпіває:

Покірноє дітятойко Ивасейко,
Покірні ся батенькови (матінойці)

клаяє;
Слезами ноженькі вмиває,
Чорнов шапойков втерає.

* На Підлясці) низко; вдаряє маршалок нагайков о повалу і при* 
видує родичив.

** Pieśni poi. і rus. ludu gal., на стор. 22.

63



Ту кланяєся также й всій родині і всім притомним. Си
роті слідуючу піснь присьпівуют:

Ой прилетіло два голубойкі,
Крикнули над явором;
Он заплакав князь йвасейко 
Над батеньковим гробом;
— Ой прошу ж я тебе,
Милий батейку, до себе 
На весілейко.
— Ой рад же би я словейко пригадати, 
Прилягла мя сира землейка та не могу встати.

Кому ж ти ся кланяєш,
Коли батька (матери) не маєш?
— Поклонюся чуджому,
Буде ми ся виділо, що свому *.

МОЛОДИЙ ІДЕ НА ПОСАГ

По отриманим благословіню обертаєся молодий три ра
зи на халупі, тримаючися хусткі, котру му дружба подав; 
потому го дружба випроводжає на стів, він ся і там три 
рази обкручає, а потому злазит і сідає за столом на засте
леній лаві, то єст «на посазі». Коло него зараз сідає ста
роста, дальши старосціни; по другій стороні стола— дру
гій староста, дружбове, решта весільних і писар, котрий по 
стіні крейдов або угльом маже і ніби весільних записує, 
т. є. старостів, старосціни, музиків, маршалка, сендзього, 
хоронжого і т. д. Від того часу не вільно никому іншим іме
нем називати весільниї особи, оно так, як писар записав. 
Як засядут, сьпівают розмаїтої пісни:

Ой розточено лінний обрус по столу,
Єще до того поволочейкі по двору;
Ой по нім іде князь Йвасейко на посаг, 
Довідуючися, питаючися батейка (матінойкі):
— Ой від кого посаг, від кого посаг, батейку?
— Ой від Бога, від добрих людей, дітятко,
Ой тож твій посаг сам Господь Бог осудив,
Ой осудив, весь боярами обсадив **.

2.
Ой в суботойку перед вечарев година,
Ой сїхалася вся Йвасьова родина;

* Peśni рої. І, rus. ludu gal., на стор. 22.
** Pleśni рої. І rus. ludu gal., на стор. в.
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Привезли ему мацю мук! на коровай.
Он в суботойку перед вечарев година,
Ой сїхалася вся Йвасьова родина; 
Привезли ему копу яєц на коровай.
Ой в суботойку перед вечарев година,
Ой сїхалася вся Йвасьова родина; 
Привезли ему бочку соли на коровай.
Ой в суботойку перед вечарев година,
Ой сїхалася вся йвасьова родина; 
Привезли ему фаску масла на коровай.

3.
Ой просив Йвасенько 
Та своей матенькі:
— Ой ти, матенько рідненька,
Прошу я тебе
Не жени ти мене,
Няй я собі погуляю,
Як та рибка по Дунаю.
— Гуляв ти, синоньку,
Не єдну зимоньку,
Час тебе оженити,
Людьми постановити.

4.

Половиною місяченько на небі 
Половину землі Осьвітив,
Прийшов над море, не спочив,
Ой, милий Боже, коби діли!
Щоби землейку осьвітив,
Прийшов над море, та й спочиві 
Ой еден Йвасенько в батенька, 
Половину роботонькі зробив, 
Прийшла субота не спочив:
Ой, милий Боже, коби нас двоєї 
Щоби ми роботоньку зробили,
Прийде субота — спочили *,

5.
Ой в суботу перед вечером 
Князь Йвасейко через село їздив,
Ой їздив, їздив, бояри спрашав,
А, спросивши їх, вколо стола саджав}

Пісні З і 4 здри: Pieśni рої, 1 rus. ludu. gal. на стор. 5.



Батейко ходит, цінойкі носиf,
А в тих дінойках мід, горівойка.

6.

Ой славний, славний князєльскій посаг.
За вікенойком два ангеликі,
А на подвіройку сам господь ходит;
Ой ходит, ходит, долейку судит,
Осудив долейку: старості сванейку,

Та же:
Дружбі дружейку,
Пвасьови Марисенку.

7.

По під дуброву, по під зелену,
Тамтудий ходит два тесельчикі;
Ой тешут, тешут, на Дунай мечут,
Імбір деревце не потапає,
Староста сванейкі не сподобає.
Та же. А на остатку:
(Дружба дружейкі не сподобає)
Імбір деревце юж потапає,
Ивасейко Марисейку юж сподобає *.

8.
Слала зоройка до місячейка звечера:
— Ой як зійдеш, ясний місячейко, жди ж

мене,
Няй осьвітимо небо і землю обоє.
Слала сванейка до старостойки зранейка:
— Ой як поїдеш, старий старостойка, клич

мене,
Няй ми послужимо тим молодятам обоє.

СКЛАДКА НА МОЛОДОГО І МУЗИКІВ

Як тиї пісні відсьпівают, роблят складку на молодого І 
музиків. Для того каже староста боярській старості домо* 
вому подати яку судину, а той дає му для сьміху і забави 
телігу, коло, сани і інниї річи, а аж на остатку подає му де- 
ревлянний таралик. На тим таралку повинен староста до
мовий чтири купок грошей положити, ніби на чтири кола

0 Pieśni poi. і nis. ludu gai., на crop. 12.



до воза. Але він через два рази, жартує, і єно по одній або 
по дві купкі кладе, чого бояри не приймають; аж третім ра
зом кладе чтири купкі, і сила він на одній купці положит, 
тилько каждий бояр дати мусит. Три купкі іде молодому по 
пригадці: «те ся три кола у воза кує», а четверта даєся му
зикам. Під час складкі сьпівают:

Складайтеся, бояриї 
Молодому по червоному,
Музикам по таляру;
Обицяли нам грати,
В пятнойку перестати.

*  *  *

Поза містейко огні горят,
А все терновиї,
А в тим містейку ковальчикі,
А все молодиї;
Куют коникі 
А все боярскії.
Сванейка ходит, підківкі носит,
А все мусяжниї;
А кораликі на гуфналикі 
А все дорогиї:
Ой ковальчикі, куйте коникі,
А все боярскії;
Бо ми пійдемо, польом, болоньом,
Ой милий Боже, піском, каменьом;
Будут вози дудніти,
А підкови бреніти.
Вчуют нас люде,
Славно старості буде! *

Лишим тепер дім молодого і со всім гуком, а зобачимо, 
що ся через той час в дому молодої діяло.

МОЛОДА ПОВЕРТАЄ ПО СПРОСИНАХ

Дім молодої тим же самим способом приспособляєся до 
весіля, як і молодого **. На Підлясю забивают еще в стіни 
над столом два кілки, розщипляют їх і запинают кілька 
горстей колосків житних ***. В суботу в сам вечер сходят»

* Pieśni poi. i rus. ludu al., aa стор. 13.
** Здри на стор. 12.

*** Lud polaki p. L. Q4 на стор. 92,
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ея в дім молодо! дівчата на посиранкі і забавляются тайв 
цьом. Тогди сьпіваюта

Ми прийшли панєночкі 
По наши даруночкі; ^
Шибко ся увивайте,
Нам даруночкі дайте. •

Тим часом княгині повертают со села по спросинах, а,
прийшовши на подвіре, сьпівают:

Вийди, матінко, до нас,
Поблагослови ти нас,
Южесь-мося увивали,
Народи поспрашали,**

Війшовши до сьвітлиці:
Матіночко утко (качко) і 
Увивайтеся хутко;
Ми ся хутко увивали,
Всі люди поспрашали;
Найближшу родиноньку,
Найменшу дитиноньку *** * *****.

Тогди музикі грают, а молода виправляє всі дівчата в 
танец. По таньцю припоминают єй дівчата, же юж час на 
посаг засідати, сьпіваючи:

Красна Марисенька шалвію ломала, 
Ломучи, вона до віконьця припала,
А припавши, батенька ся питала:
— А що ми кажеш, батеньку, робити?
— Покінь, доню, всю роботу в суботу, 
Сідай, дітятко, с милим Богом на посаг ***•,

Ой летіли біли гуси через сад,
Ой час тобі, Марисю, на посаг! 
Ой що ж вам, біли гуси, до того, 
До любого посагу мого;
Є у мене батенько 
До мого посаженьку ******

* Pieśni рої. 1 rus. ludu gal,, на стор. 23.
** Там же.

*** Там же.•*»* в тім же ділі на стор. 7.
***** pieśni рої, і rus. ludu gal., на стор. ЗО.
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МОЛОДА ПРОСИТ О БЛАГОСЛОВІН6

Ним молода на посаг засяде, просит своїх родичив, а 
ежли сирота, то інних свояків 16, о благословінє. Староста 
домовий приволуе родичив, приводит до них доньку, і при
мовляє, аби єй всі урази даровали, а тепер ю поблагосло
вили. Ту єй сьпівают:

Грайте, музикі, ризко, '
Кланяйся, Марисю, низко;
Як вітцю, матінойці,
Так і всій родинойці;
Так близкім сосідойкам,
Як маленькім дітойкам,
І тяжкім вороженькам.

Або такі І
Грайте, музикі, ризко,
Склонися, Марисю, батенькови (матінойці)

низко,
Не рік тебе батенько годовав,
Ним ся твого поклону дочекав *.

На Підлясю зась так сьпівают! ■/
Схилилася вишня 
Від верху до кореня;
Поклонися, Марисю,
Через стів до батенька;
На стів головку клонит,
А під стів слези ронит,
До сирої землиці,
До білесеньких ножок,
Кланяйся, Марисю,
Старому і малому,
І батенькови свому;
Бо юж бильши не будеш,—
А о батеньку забудеш;'
Тилько твого уклону,
Що у батенька в дому **.

По тому молода родичам три рази до ніг падає, вони ю 
благословлят, мовлячи: «Няй тя Біг благословит», а вона 
їх в губи цілує.

м В рукопису — «кревних».
• Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 22,

•* Lud polski р. L. G., на стор. 93.



В тим часі сьпіваюті
Покірное дітятойко Марисейка,
Покірні ся батенькови (матінойці) кланяе, 
Слезами ноженькі вмиває,
Жовтов косойков втерає.

* it *

Покорися, Марисейко, покорися,
Свому вітцю (матіньці) поклонися; 
Оглянься назад себе,
Стоит родинонька коло тебе;
Склонися, Марисенько, низенько,
Щоби було родиноньці жалібненько *.

Сироті так сьпівают:

Наша Марися сиротонька,
Бо батенька не має;
А єй батенько 
Є у боженька;
Перед Богом лежит,
На крест рукі держит,
Та й у Бога ся просит;
— Ой пусти ж мене, боже,
Няй злізу подивлюся,
Чи добрі дітя нараджают,
На посаг саджают? **

* * *

В лісі на явори 
Сіділо два ангели,
Сидячи, говорили:
— Полиньмо, полиньмо, брате,
До тої сиротонькі,
Сядем та послухаєм,
Як сиротонька плаче,
До стола припадає,
Що батенька не має ***.

* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 33.
** Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 29.

*** Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 35#



« •  •

Стояла калина в лузі,
Наша Марися в тузі;
Що вона собі думаез 
Що батенька не має,
Нема кому весілє справляти,
Пишного обіда давати *.

* * *

— Ой кому ж ти ся, молода Марисю, кланяеш,
Коли в своім дому рідного батенька не маєш?
— Ой є у мене родинонькі не мало,
Буду ся кланяти, щоби ми за батенька стало.
— Ой не стане, молода Марисю, не стане,
Юж твій батенько на білі ніжки не встане **,

Ту належит также й: «Сосідойки голубойкі» і д., здри 
на ст. 20 17,

МОЛОДА ЗАСІДАЄ НА ПОСАГ

По отриманим благословіню подає дружба дівоцкій мо
лодій хустку, котру вона, за конец взявши, три рази ся на 
халупі обертає, а потому злазит і сідає за столом на поса
зі, т. є. на застеленій лаві.

На Підлясю молода три рази поза стів ходит і до кута 
ся кланяє; е то забиток звичаю балвохвального, бо в куті 
стояв божок домовий, «покуть», которому тим способом 
честь віддавали ***.

Як дружба молоду за стів веде, сьпівают:

Брат сестричку за стів веде:
— Сестро моя, коса твоя жовтенькая;

Заводжає, научає:

— Сестро ж моя, коса твоя
жовтенькая,

Май свекорця за батенька.
Сестро ж моя, коса твоя жовтенькая,

* Lud polski р. L. G., на стр. 98.
** Там же, на стор. 93.
17 В даному виданні на стор. 20. Тут і далі переводимо в при

мітках авторські відсилки на нинішнє видання.
*** Lud polski р. L. G. на стор. 97,
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Май свекрошку за матінку.
Сестро ж моя, коса твоя жовтенькая.

Як молода за столом засяде, сьпівают єй дівчата, сідя-
чиї около стола:

Посаджено Марисю 
На тим пишним посазі;
Єй посаг писар писав,
Від Господа Бога,
I від батенька рідного *.

ш • •

Летіли галочкі.
Во три рядочкі,
А зозуля попереді;
Всі галочкі на лугах сіли,
А зозуля на калині,
Всі галочки защебетали,
А зозуля заковала.
Іде Марися по переді,
А всі дружочкі за нею,
Всі дружочкі по лавках сіли,
А Марися на посазі,
Всі дружочкі засьпівали,
А Марися заплакала **.

Єжли сирота, то єй так сьпівают:

Знати Марисейку,
Знати сиротойку,
Що на посаг засідає;
А єї віночок 
Весь з фіалочок,
Порошком препадає;
А єй батейко
Перед милим Богом служит,
Яснов сьвіченьков горіт,
Милому ся Богу молит:

■ — Пусти ж мене, Божейку,
С чорнов хмаров на села,
С дрібним дожчом на землю,
С ясним соньцьом віконцьом;
Няй я ся подивлю,

* Lud polski р. L. G. на стор. 92.
** Pieśni poi. i rus. ludu gaL, на стор. 33.
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На свое дітятойко,
Кто му справит весілейко.
— Справляют ему люде,
Жаль батенькови буде.

ПОСЙРАНКИ

Як ти! пісни відсьпівают, виносит староста домовий го- 
рівку і осухи со сиром, чим молода всі дівчата частує, і від 
того сира зовеся той обрядок «посйранками»; где-некодий 
зась «дружчинами» від дівчат (дружок).

Тим часом дівчата зачинают сьпівати «пісни посиранко- 
ви!» і починают від тої:

‘ І.

Ой розточено лінний обрус по столу,
Єще до того поволочейкі по двору;
Ой по нім іде молода Марися на посаг, 
Довідуючися, питаючися батейка (матінойкі):
— Ой від кого посаг, від кого посаг, батейку?
— Ой від Бога, від добрих людей, дітятко;
Ой юж твій посаг сам Господь Бог осудив,
Ой осудив, весь дівойками обсадив *.

По тій пісни їдят перекуску, а як їм дружка осухи крає, 
то ей присьпівуют:

Дружейка осух крає,
Злоцістий ножик маєі 
Що в жменю,
То в кішеню 
Дружбойці на вечару.

По перекусці тягнут дальши свої пісни, як наступают:

2.

Молода Марисейка 
Всі дворойки сходила,
Слезойкі не вронила,
Ой скоро на свій прийшла,
Тяжейко заплакала:
— Ой дворе ж мій, дворе,
То же-м я ти тяжейкаї

________ Ой не так дворойкови,
. -* Pieśni рої. і rus. ludu gal,, на crop. 6,
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Як свому батейковн; 
Хлібця-м иу переїла, 
Водицю перепила, 
Сукманкі походила;
Ой мила ж я му буду, 
Як я від него пійду.

3.

Прийшла Марися з села, 
Сіла си в конец стола, 
Заялася питати:
— Ой где ж мої два брати? 
Где молодший від мене, 
Поставіт їх перед мене:
— Поїхали в поле чистое, 
По стадо вороное.

4.

Красная Марисенька 
Заганяла стадонька,
В город на зілонька:
— Стадо моє вороное, 
Витолоч же зіле моє;
Нехай ся не зістає.+) 
Матінойці на жаленько,
Бо в мене матінка 
Борз жалослива;
Що до городейка прийде. 
Все мене вспомине:
— Гдесь моє дітятойко,
Що садило зілейко,— 
Садила, підливала.
Вінойка си не ввила;
Єно собі еден ввила,
Що ся в нім заручила;
І того не сходила,
Сходила го друженька,
Єй вірна служенька *.

+  ) Часом так кінчат: ,
Нехай ся не зістав, \  
Дівойкам на вінойкі,

______ Бабойкам на чаройкі.
* Pieśni рої, і rus. ludu gal., на стор. 9.
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Ой писали писари,
В мого батька на столі,
Темної ночкі до сьвічочкі, 
Ясного СОНЬЦЯ ДО ВІКОНЦЯ!
З суботи на неділеньку 
Сберайся, мій роденьку,
Дай мені пораденьку,
Мене мати першу дає,
Порядку не знає *.

6.

Глянь, матенько, на мій посаг. 
Всіх дружочок плетена коса,
А на мене така падь пала,
Що я свою розчесала,
Кісками плечкі вкрила, 
Слезками личко вмила **

7.

Ой знати, знати 
Марисин посаг 
Що єї матінка дає.
Стів застелений,
Двір заметений,
Гостенькі запрошени.
Ой знати, Марисю, знати,
Що є рідная мати,
Що краяла хусточкі,
З білої кітайочкі ***.

8.

В вечір в суботоньку.
Впали ягодонькі,
Винниї зелениї,
А до того дрібненькії. 
Журилася Марисейка,
С кім би їх посберати,
Бо будут зимовати?

Pieśni рої. і rus. ludu gal., ва стор. 33.
Там же, на стор. 37,
Там же, ва стор, 7,

8 .
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— Просила би-м батенька.* '
Батенько не поможе 
Бо від жалю не може **

4 9.

Літат зазуленька,
По вишньовим саду,
На галузойку сіла;
А я мовила,
Що вона ся зломила,
А вона ся похилила.
Так Марисейка 
В свого батейка 
За тисовим столом сілаї 
А я мовила,
Що я го розвеселила,
А я го засмутила.

10.

Черва галочка на рокіті сіділа; 
Хотіла рокіту ламати;
Рокіти не обломила,
Єно росу обила.
Дівка Марися на посазі сіділа, 
Хотіла матеньку розвеселити; 
Матенькі не розвеселила,
Єно гірши засмутила **,

11.

Сіяла Марися долю, 
Стоячи над водою:
— Плини, доле, с водою, 
Я пійду за тобою;
Є там в воді могилойка, 
На могилі лозинойка; 
Там станемо, випочнемо, 
І листойки напишемо: 
Нехай матінка знає,
За кого мене дає,
За ліси темненькії,



ta  горя висок!!,
За води глибокії* ^
Я там людей не анмь 
Родинойкі не маю,

12.

Під дубровою,
Під зеленою,
Дрібна росонька впала,
Там Марисенька,
Там паннуненька,
Красойку розсівала;
Прийшов до неї 
Батейко єї:
— Що дієш, Марисейко>.
— Тое я дію,
Красеньку сію,
З рукавця витресаю.
Ой як ми Біг даст 
Добру доленьку,
То я ю посбераю;
А як ми Біг даст 
'Лиху доленьку,
То я ю понехаю *,

13.

Там за вороти,
Дунай глубокі,
Коло долу цембрований;
Тамтудий ходит,
Тамтудий бродит 
Молода Марисейка.
Вийшов до неї 
Батейко єї:
— Втонеш, Марисю, втонеш,
Чого тамтудий ходиш?

Ой. воліла би-м в тим
Дунаю втонути, 

Ниж би мя мала зла доля не минути.

Pleśni рої. І піа. ludu gal., на стор. 15,
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Г4.

Где ся ми дів, где СЯ МИ ДІВ 
Марисин батенько;
Чом не війде до нової сьвітлойкі, 
Чом не стане до тисового стола,
Чом не дарує свого дітятка?
Ни червоними, ни золотими 
Дітятко даровати,
Єно щастьом, здоровльом,
І добреньков доленьков *.

15.

Не була в дому на своїх заручинах, 
Там в городейку,
При барвінойку 
Жовтий лен простирала.
Вийшов до неї 
Батейко єї:
— До дом, Марисю, до дом,
Маєш там гости
Своей милости,
Будеш їх частовати.
— Юж мені, мій любий батейку,
Юж мені не в тебе бити,— 1
Не плести кіскі
Во три ланьцюшкі,
В вінойку не ходити.

16.

Захотіла Марися 
Калинового вінка,
І післала батенька 
За море по калину; 
Батенько приїжджає, 
Калина не процвітає:
— Ей, калино, калино, 
Нещаслива годино! 
Нещасливеє зілє 
Не поспіло на весілє,
На той день, на неділю, 
Мариси на віночок.

• Plata! рої. 1 ги*, ludu gal,, на crop, h
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Oft поспіла, поспіла,
Одна цвіточка не дозріла} 
Не дозріла в садочку, 
іТо дозріє в віночку *,

17.

Ходит Марися по новим двори, 
Косеньку розпустивши,
Ой ходит, ходит,
Сама собі говоріт:
— Ой не жаль же ми моей коси, 
Що-м ей не учесала;
Єно жаль рідного батенька,
Що-м его не слухала **,

18.

За воротами трава-мурава,
Золотом підливана;
Там Марисенька,
Там молоденька 
З друженьками стояла.
Прийшла до неї 
Матінка еї
З повними повноньками:
— Ой частуй же ся, молода Марисю^ 
Со своїми друженьками.
Перід слезами,
Перід густими,
Матінки не пізнала,
Повнонькі не прияла.
Прийшов до неї 
Йвасьо єї
С повними повноньками:
— Ой частуй же ся, молода Марисю, 
Со своїми друженьками,
Перід слезами,
Перід густими,
Йвасейка пізнала,
1 повнонькі прияла.
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До Дунаю стеженька,
Куди бігла Марисенька,
Над Дунайом стояла,
Русу косу чесала:
— Ой падайте волоси 
Та із моей коси.
Падете, не тонете,
До батенька плинете;
Нехай батенько знає,
За кого мене дає.
— Знаю, дітятко, знаю,
Але долі не відгадаю *,

20.18
Ходила Марисейка сім літ по лісі,
Ой лісом, лісом, зеленим барвінком, 
А єй батенько до дому кличе,
Ой лісом, лісом, зеленим барвінком:
— Марисю дівойку, іди до домойку: 
Ой лісом, лісом, зеленим барвінком.
— Ой ніт не пійду, вітру ся бою,
Ой лісом, лісом, зеленим барвінком, 
Вітру ся бою, соньця ся хороню,
Ой лісом, лісом, зеленим барвінком. 
Вітройко повине, косойку розвине, 
Ой лісом, лісом, зеленим барвінком, 
Сонєйко пригріє, личейко змарніє,
Ой лісом, лісом, зеленим барвінком.

• Lud polski р. Ł.G. на стор. 96.
и  У рукопису (с. 45—46) під № 20 знаходиться пісня*

Є в поли сосна,
Три літа росла...

( Учися, Марисю, робити,
Іще тя не взяв князь Івасенько,
Юж тя ся зберат бити.
— Ой няй ся зберат,
Няй ся не зберат,
Не буде він мя бити;
Ой бо я маю рідного батенька,
Буде мя боронити.

Автор зазначив перенос цієї пісні на с. 82 рукопису, але там його за^ 
креслено. Тому до надрукованого тексту ця пісня не потрапила.
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21.

В городейку в батейка ^
Червоная калинойка;
Кує на ній зозулейка,
Кує ж вона, кує,
Аж мій батей ко чує:
— Сивая зозулейко!
Не задавай ми жалейку,
Я і так досить маю,
Що дівойку замуж даю,
Молодую неукую,
В сторону далекую.

22.

Ой там на гори 
Фіалойкі заквили,
Всі гори з долинами закрили;
Тамтудий Марися ходила,
Зелений барвінок садила;
За нею батейко зтихойка:
— Сади, сади, Марисю знизойка.
— Не ходи ж ти, мій батейку +) за мною, 
Не люба мені бесідойка с тобою.

+ ) Матінойко, братейку, сестройко, а на кінци Ивасейку:
— Ой ходи ж, мій Йвасю, за мною,
Люба мені бесідойка с тобою.

23.

А в неділейку рано 
Море ся розіграло,
Сонінько ся купало;
Там Марися воду брала,
А беручи потапала,
Ратунойку волала:
— Ратуй мене, батейку (матінко і д.),
Я твоє дітятойко.
— Не буду тя ратовати,
Не хотіла-сь мя слухати,
Свою-сь волейку мала,
Мене-сь ся не спитала,
Набралась ся сваволі,
Та й з людської намови.
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+ ) Где-некодий KiH^af:

Батенько до береженька...'
Ани чівна, ани весла 
Всьо буренька віднесла * *.

24.

Ходит Марисейка 
Попід садойку,
Склонила головонку;
Риже барвінок 
Собі на вінок,
На свою головонку:
— Ой вінку, вінку,
Зелений барвінку,
Наробив-єсь ми жалю;
Ой юж я ся со своїм батейком 
На вікі розлучаю.

25.

Дивуеся, чудуєся батейко:
— Нігде дітятко на ярмарочку не било, 
А где такого з рисами вінця взяло?
— Не рік, не два Йвасенько ся заліцяв, 
Не рік, не два с рісами віночок обіцяв **.

26.

Молоденькі Ивасьо 
Коло города іграє,
А в город заглядає;
А в городі Марися 
З руткі віночок вила,
С Ивасьом говорила:
— Ой Йвасю, душей ко!
Проси батенька о мене,
Нехай видаст за тебе;
Бо як мене не видаст,
То я і сама вискочу,
І скриночку виточу,
Золотом оковану,

______  Дарами наповнену ***.
* Pieśni рої. 1 rus. ludu gal., на стор. 10 і 31,

** Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. б,
*** Lud polski р. Ł. G. на стор. 109.



йі.

Ходит павойка 
По вишньовим садойку,
Ой розпустила 
Струсії пюронька 
Хорошенько по собі:
[Ой не жаль же ми струсіх пюреньків, 
Що я їх розпустила,
Ой єно ми жаль вишиьового саду,
ІЦо го буду лишила.
Ходит Мариеейка 
По новій сьвітлойці,
Косойку розпустила;
Розпустила косу 
По золотім пасу,
Хорошенько по собі:] 19
— Ой не жаль же ми жовтої косойкі 
Що я ю розпустила,
Єно ми жаль свого батейка,
Що го буду лишила.

28.

Літат зазулейка 
Попід садайко,
А жалосненько кує,
А за нею сивий голубойкоз
— Що куєш, зазулейко?
Ходит Марися
По новій сьвітлойці 
І жалосненько плаче,
А за нею ходит матінойказ
— Що плачеш Марисейко?.
— Дай же ми покій,
Моя матінойко,
Мені днесь не до того;
Дают ми знати,
До сьлюбу стати,
На неділю на ранейко.

19 В першодруку ці рядки пропущені — очевидно, через недогляд 
при переписуванні, бо вони органічно зв’язані з текстом пісні. Вводимо 
їх на основі рукопису.
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29.

—• Камінная горойко, %
Чом ти ся не лупаєш?
— Як я ся лупати маю,
Я помочи не маю,
Ни від вітру буйненького,
Ни від соньдя ясненького.
— Молодая Марисейко!
Чом ти ся не розплачеш?
— Як я плакати маю,
Я жалости не маю —
Музикі ми не грают,
Ді.войкі не сьпівают.
Мовит єй батейко:
— Бєй Марисейко, до сьвітлойкі 
Межи красниї дівойкі,
Там ти музикі грают,
І дівойкі сьпівают.

Відсьпівавши тоти пісни і погостившися горівков, хлібом 
і сиром, дякуют за посйранкі, сьпіваючи:

Та що нам били столове,
А все нам били тисрве,
Подякуйте, дівойкі,
Господу Богу,
Господареви,
Господинонці
Вшиткі
За красниї ужиткі,
Подякуйте, дівойкі,
За красниї посиранойкі,
За два таралі сира,
І за печиво хліба,
І за спуст горівкі,
Же ся попили дівкі.

Потому кажут собі дівчата показати старосту домового
і сьпівают:

Староста дївочи, /
Покажи нам чорни очи, 
Няй ми будемо знати, 
Кого ста ростов звати.
Ой дивно ж нам дивно, 
Що старости не видно.
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ДІвойкІ, панєнойкі!
Зробі-м свою славу,
Зломім старості лаву;
Няй старостойка знає,
Няй добру лаву дає.

Староста, указавшися, мовит, же їм дав їсти і пити, і 
питає, чого би еще потребовали, а вони го просят, би їм 
позволив до сіній таньцьовати і присьпівуют му:

Квіт калинойку ломит,
Сон головойку клонит.
Панове стариї!
Просим вас мОлодиї,
Дайте нам розказати,
До сіній таньцьовати.

Як їм староста бильши таньцьовати не позваляє, вони 
сьпівают:

Веди нас, старосто спати,
Бо нам тра рано встати,
Подвіре замітати,
Гостей ся сподівати;
Гостейка любого,
Йвася молодого.

Подібні вимагают дівчата аби їм ся і дружба дівоц- 
кій указав, і сьпівают:

Ой дивно ж нам, дивно,
Що дружбойкі не видно;
Дружейкі ся побояв 
Та ся в солому сховав,
В ячмінну, не в житную,
В чуджую, а не в свою.

По тій забаві зачинают музикі грати, дружба випро- 
ваджає молоду з:за стола за хустку і іде с нею в танец; 
всі дівчата встают від стола, а на їх місце засідают не- 
вісти.

МОЛОДА ПОСИЛАЄ МОЛОДОМУ КОШУЛЮ

Як молода с дружбов потанцює, посилає свому наре
ченому кошулю до сьлюбу, котру сама шила, а то через 
післанців, котрими бивают єй брати або інниї кревниї.

Кошуля тота бивае лінна або і коніпна, єжели молода 
убога; і в тій кошули молодий сьлюб бере.
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Висиланє дієся тим способом: молода приносит кошу» 
лю до стола, а невісти приберают ю: насамперід, звивают 
ю в трубку, обв’язуют встужками, і запинают поза встужкі 
барвінок або інное зілє; потому вкладают ю в середину 
ризги тригалузястої20, пристроєної в барвінок, вовес і 
встужкі; а в споді до тої ризги привязуют білу хустку, ко
тра означає лист, написаний від молодої до молодого.

Під час тої роботи сьпівают:

Ший, Марисенько, Йвасьови сороченьку, 
Випери єю на тихім Дунаєньку,
Висуши єю на буйних калиноньках, 
Перекачай єю на тисових столоньках * *.

*  *  *

Шила Марися кошулейку 
О Возі при дорозі,
В батейка на порозі.
Білими рученьками,
Дрібними штишойками;
Шила, вишивала, шила,
А в суботу ю скіньчила,
Перід вечари прибрала,
По вечари ю післала 
На неділю, на ранейко,
Вбратися до сьлюбойку,
В щасливу годинойку.

*  *  *

Гримнула щука-рибойка на морі, 
Приплило золото і серебро до берега, 
Дружбовому коничкови до чела,
Щоби ся сьвітив, як ясная зоря,
Ой щоби він з дороженькі не зблудив, 
Щоби вій крамскої сорочкі не згубив**.

*  *  *

Марисиних три брати 
По стаєнойці ходят,
Коничейкі сідлают,

20 В рукопису — «трикіниевоі»
* Pieśni poi. і rus. ludu gal., на стор. 6.

•* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 6.



Гдесь їхатойкі мают:
В далеку сторонойку 
Оглядати сьвітлойку,
Сьвітлойку оглядати,
Где мают Марисю дати,
Чи добриї там люде,
Чи добрі ей там буде,

* # *

Марисю, Марисейко!
Где ж ти нас висилаєш,
13 далеку дорожєйку,
В невидную ноченьку?
Місяцю, місяченьку!
Сьвіти нам в дороженьку,
Жеби ми не зблудили,
Кошулі не згубили.

Як юж кошуля готова і на ризгу вложена, берут ю пі- 
сланці, также ii горівку і мірку, виходят, а музики їх ви- 
ироваджают. Ту невісти післанцям наказуют споро ся ви- 
берати:

Післапці, коханці!
Вибирайтеся споро,
З паненьского дому 
До крілевського двору*

А як юж вийдут на двір:

Післанці, післанчикі,
Не бавте же ся довго,
А вертайтеся борзо,
Горівці ся не радуйте,
Ноченькі не почуйте;
Кошулейку віддайте,
Назад ся повертайте.

Потому музики ся вертают, а післанці ідут свойов до
рогое до молодого. Тим часом невісти в дому молодої гос- 
гятся горівков, осухами і сиром, а по тій перекусці дяку- 
ют тов самов піснев, що дівчата 21, і розходятся. Лишим же 
тепер дім молодої, а ідім за післанцями.

Післанці, за котрими дівчата з посиранок бігнут, сьпі- 
вают через дорогу:

21 В даному виданні на стор. 84.
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С гильов Ідемо, с гильов,
На тій гили кошулейка,

* Во Львові вишивана,
В.Кракові гафтована,
В тим дому дарована,
До Йвася посилана.

*  *  *

Брат кошулейку несе,
Аж ся землейка тресе;
Біла кошуля, біла,
Сама ю Марися шила,
Білими рученьками,
Дрібними штишойками.

Недалеко халупи молодого сьпівают:
Не страхайся, швагре,
Не жоміри то ідут,
Єно Марисиних три брати,
Сьвітлойку оглядати.

* * *

Принесли ми си гилю,
А на гили кошулю,
А на кошули вінец*,
Ту Марисин молодец.

*  *  *

Королю короленьку!
Принесли ми ти даруненько,
На неділю на раненько.

Під самими дверми молодого так сьпівают:
Повини, вітройку,
Попід нову сьвітлойку,
Няй ми будемо знати,
Кому Марисин дар дати.

Аби післанців до халупи не ладно припустити, стере
гут дверей староста домовий і інниі бояри с .костурами.

* Где-некодий молода с кошульое і вшеи молодому посилає, кот^ 
рий му до шапкі пришшают.



Післанці добивают горівку І пют до тих стрижів, а вони 
частуют знову післанців свойов горівков *. Тим часом три
маючий ризгу с кошульов розпростерає прив’язану до гилі 
хустку і читає яко лист: «Від панни бранської до пана 
бранського», т. є. від молодої до молодого. Але ему не да
ют віри, мовлячи, же він до школи не ходив і читати не 
знає, і для того дают інним хлопцям читати: єднако каж- 
дий тим самим способом читає.

Для того сьпівают післанці:

Покажи нам того,
Що писане до нього.

Дальній домагаются післанці кілька сьвітлиць для се
бе, стаєн і вівса для коней, і інних річей для вигоди. А пи
сар тото всьо описати мусит.

Як юж післанці стрижам горівков заплатят впустноє і 
угода межи ними стане, тогди пущают їх стрижі до сьвіт- 
лиці, а вони, входячи, застают за столом молодого і с 
боярами** і сьпівают:

Радуйся, королейку,
Несемо ти кошулейку,
На неділю на ранейко,
Вбратися до сьлюбойку,
В щасливу годинойку.

Потому таньцюют с кошульов по халупі, допоки єй ста
роста не відбере і не даст молодому.

Післанців входячих витают свахи піснев:
Післанці коханці!
Чо ж ви приїхали?
Чи сьвітлойку обзерати,
Чи Марисин дар дати?
Ой як дар дати, дайте,
Сами си погуляйте.

Часом для сьміху і забави витают їх свахи так:
Приїхали Наливайкі,
Без коня без нагайкі,
Принесли кошулиско,
Витерати коминиско.

• Часом післанці тихо до халупи забігают, аби їх никто не по
стеріг, і аби не потребовали викуповати горівков «впустиого».

** Здри на стор. 622, бо так лишились-мо молодого за столом; 
прилучи і сторону 26 (у даному виданні стор. 64, 67 — упорядн.)
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Ваша кошуля згрібна,
Нам ту не потрібна,
Ми ту лінную мали,
Йвасейка ми си вбрали.

На що післанді відсьпівуют:

Щоби нас ту не просили,
Ми би ту не ходили.

ВЕЧАРА В МОЛОДОГО

Віддавши кошулю, післанді иют горівку, таньцюют 
троха, а потому сідают коло стола до вечарм, с котров на 
них молодий і со своїми боярами чекав. Ту зачинают дру
гий раз сьпіваги: «Ой розточено ліпний обрус по столу 
і д.» (здри на стор. 22) 22. А потому:

Дают нам з замку знати,
А з городайка вісти,
Же нам готуют їсти:
Куройку печеную,
Юшейку перченую.
Чи с перцьом, чи не с перцьом,
Аби було с щирим серцьом.

■ * * *

Крамару, крамаройку!
Приправляй вечаройку,
Сип перед на паперец,
Лижейкі на тарелец,
На нашу вечаройку.

* * *

Когут на кухни палит,
А каплун їсти варит,
Соловій долітає,
Радойкі додаває,
А воробей воду носит,
А сорока гості просит,
Голубец йогов туп, туп,
Юж вечаройка туй, туй,

22 В даній публікації — на с. 64.
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* * *

Повідала нам сорока:
— Тече горівка з потока,
А ми поти не пійдемо,
Покі всьої не випемо.
Повідала нам сениця:
— Повная пива пивниця,
А ми поти не пійдемо,
Покі всього не випемо.
Повідала нам ворона:
— Повна пирогив комора,
А ми поти не пійдемо,
Покі всіх не поїмо.

Потому староста домовий їдінє розносит, і всі їдят ве* 
чару, під час котрої горівков часто ся закрапляют.

За вечару дякуют бояри в той спосіб:

Два голубонькі гніздо вют,
Наші бояри вино пют.
А що нам били столове,
А все нам били тисове.
Вступив Ісус до Кани галилейскі,
І сам постановив стан малженьскі. 
Радуймося, веселімся!
Абись-мо весоли били.

А що нам били обруси,
А все нам били лінниї.

Вступив Ісус і д., як вище.
А що нам били хліби,
А все нам били пшеничин.

Вступив Ісус і д.
А що нам били мисойкі,
А все нам били цінови.

Вступив Ісус і д.
А що нам били лижойкі,
А все нам били цінови.

Вступив Ісус і д.
А що нам била горівка,
А все нам била не гірка.

Вступив Ісус до Кани галилейські,
І сам постановив стан малженьскі. 
Радуймося, веселімся!
Абись-мо весоли били.
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• * •

Где соколи гнізденько вили,
Там бояри мід, вино пили,
І за хліб дяковали:
— Встаньте, бояри, встаньте,
Шапочкі поздіймайте,
І подякуйте 
Наперід Богу,
Матери Божій 
Святій, Пречистій,
Вітцям духовним,
Панам державним,
Господарови,
Господиноньці,
Єго діточкам 
І кухарочкам;
За той красни обідок,
За хліба принесеніє,
За пива приставленіє,
За студенную воду,
За добрую згоду *.

На остатку кажут собі показати кухара, т. є. господи* 
ню, що їсти варила:

Где тоти кухаронькі,
Що варили їстонькі?
Сухих дров не палили;
Красно їсти зварили.
Староста старенькі,
Як голуб сивенькі.
Тра кухарив пошукати,
На весілє показати.

На такое визиванє провадит староста домовий кухара і 
таньцює с ним, сьпіваючи:

Ой жаль не помалу.
Та слюбив я дівча змало,
Людям не собі.

Дружбове стоят при порозі, сьвітят сьвічкі і тримают 
каньчукі догори, допокі староста с кухаром таньцю не 
скіньчит. Потому* 23 іде всьо весілє в танец. На тим кінь- 
чится вечара.

• Pieśni poi. і rus. ludu gal., на стор. 16 і 27,
23 В рукопису — «за ними».
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ПїСЛАНЦї ПОВЕРГАЮТ ДО ДОМУ

Надїдньом недільним забераются пі сланці до дому ! 
домавляются о заплату за кошулю, сьпіваючш

На двори зимна роса,
Наша Марися боса,
А ви ся постарайте,
На черевичні ей дайте.

Старостове відповідают:

Щоби Марися дбала,
Черевичні би мала.

Тогди молодий бере кілька дуднів, кладе на таралик і 
дає післанцям, котриї, відходячи, оказуют боязнь, же ся 
довго забавили і сьпівают:

Ой буде ж нам там буде,
Забавили нас люде,
Забавила нас забавойка,
Ивасьова родинойка.

Прийшовши додому, віддают молодій тиї гроші, где-не- 
кодий сьпівают тогди:

Ударована Марисенька,
Гривнами золотими,
Талярами битими;
Вона гривнив не брала,
По столі посувала;
— Лежте, полежте, гривонькі золоти!, 
Таляри битиї,
Я пійду, ступаючи,
Два двори минаючи 
А на третім стану;
Стану та послухаю,
Що батенько говоріт;
А батенько говоріт:
— Дав ми ся Біг діждати,
За люди дітя дати *.

На таких обрядках і забавах переходит діла ніч з су
боти на неділю.

• Pieśni рої. і rus. Judu gal., на стор. 7,



В неділю рано відгравают музикі молодого насампе
ред ему під вікнами, а потому молодій на добридень, ї 
відгравши, повєртают назад до него.

МОЛОДИЙ ПРИБИРАЄСЯ ДО СЬЛЮНУ

По відграню музиків молодий зачинався до сьліобу 
приберати. Тимчасом старосціни приберают коровай для 
свого пароха в той спосіб. Помежи фигликі запинают бар
вінок і інноє зілє, а в середину короваю запихают тригалу- 
зясту ризку, которої кажду галузку вівсом, барвінком і ін- 
ним зільом обвивают, а по кіньцях ябками строят24.

[Єжли молода свому нареченому вінец на шапку при
слала, то прибераня молодого тим ся зачинає, же го на 
стівку саджают, староста му голову зачесує, а потому 
шапку, вінцем опасану, на него заклдає *] 25.

Тогди сьпівают:

МУЗИК! В1ДГРАВАЮТ НА ДОБРИДЕНЬ

Пійшов Івасенько до стаєночкі, 
Кониченька сідлати,
Кониченька сідлає 
І зтихонька гадає,
Слезами ся вмиває.
Прийшла до него 
Матінка єго:
— Що плачеш, Йвасеньку?
— Ой як же мені,
Моя матенько,
Молодому не плакати?
Сам я не знаю,
І не згадаю,
І не скажут люде,
Яка ми доля буде **.

Як юж будут со всім готовиі, молодий просит знову 
своїх родичив о благословінє тим же самим способом, як 
ся юж па стороні 20 указано26.

24 В рукопису — «ябка запинают».
25 В рукоп. рядки в квадратних дужках мають таку редакцію: 

«Тим часом надносят вінец молодої на шапку для молодого, котрий 
она ему на бохенку хліба через трох парібків посилає. Як тое здрит 
молодий, сідає на стівку, староста чеше му голову і приберае в шап
ку, вінцьом опасану».

* Lud polski р. L. G. на стор. 215.
ф* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 10.
м В даній публікації с. 62—64.
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МОЛОДИЙ ІДЕ ДО МОЛОДОЇ, АБИ С НЕЮ 
ДО СЬЛЮБУ ПІЙТИ

По благословінню бере маршалок (староста) коровай 
прибраний, а дружба жегнає двери в халупі і сіньох кань- 
чуком три рази, т. є. ударяє вздовж і повперек по дверах 
каньчуком три рази як би крест робив, потим подає моло
дому хустку і випроваджає го на двір; на дворі пют еще 
горівку і стают в колі, а мати або інна яка невіста кропит 
їх сьвіченов водов при сьпіві:

Кропи нас, матінойко!
Сьвіченою водою;
Сьвіченою водою,
Доброю доленькою.

Тепер кланяєоя молодий' всім притомним, наветь і 
найменьшій дітині, і зараз цілоє весілє разом і с музиками 
іде до молодої.

Через дорогу сьпівают:
Тамтудий лежит здавна стежойка...
До сьлюбу ідемо 
Від пана молодого,
Бо-сьмо служенькі єго.
Стежойков іде старий старостойка,
До сьлюбу ідемо,
До ясної зброї,
До церковці сьвятої.
А за ним іде молода сванейка,
До сьлюбу ідемо,
До ясної зброї,
До церковці сьвятої.
Стежойков іде молодий дружбойка, 
До сьлюбу ідемо,
До ясної зброї,
До церковці сьвятої.
А за ним іде молода дружейка,
До сьлюбу ідемо,

• До ясної зброї,
До церковці сьвятої.

* * *

Тамтудий лежит здавна стежойка...
До сьлюбу ідемо,
Молодого ведемо:
Щипайте роженьку,
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Стеліт дороженьку,
Від нашого дому і 
До Божого дому,
Нашому молодому *.

А як юж недалеко дому молодої сут, сьпівают:

На болонейку гиле,
А в городейку зілє:
Покажи нам, Марисейко,
В котрим дому весілейко;
Бо ми не знаємо,
По селойку блукаємо.

МОЛОДА ПРИБЕРАЄСЯ ДО СЬЛЮБУ

Як музикі молодій в неділю рано на добридень відо- 
грают і вона вінец молодому відошле, зачинаєся сама до 
сьлюбу уберати при сьпіві:

Ясно в сьвітлойці, ясно,
Уберіт мене красно,
Няй ся матенька дивит,
Чей єй ся жаль учинит **.

* * *

Винеси, мати, шубу,
Вираджай нас до сьлюбу,
Нам ксьондз ручкі звяже, '
Всю правду нам скаже ***,

*  *  * *
Треся, мнеся та й птиця,
Коло деревця ялівця.
Трутся, мнутся дружочкі,
Коло Марисі дівочкі ****.

Потому молода сідає на стівку, або на діжи, дружк! 
розчесуют єй волосе, смаруют маслом або медом, кладут 
гріш і кавалок хліба, а родичі звикли зубчик чисноку меж

* Pieśni рої. І rus. ludu gal., на стор. 36.
** Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 21.

*** Там же, стор. 36.



б йвлосе зйвязовйтя, аби йсье злое від не! відходило, так 
як чиснок всю заразу відганяє *. Тогди сьпіваютз

Ой нема, нема батенька вдома,
Ой поїхав до Львова,
З білої риби білий гребінед куповати, 
Марисеньку розчесати **.

1 * * *

До німец, братчику, до німец,
Купити щиточку, гребінец,
Розчесати русу косу під вінец***.

Потому закладают єй на голову вінец і сьпіваютз
В долину, паненки, в долину,
По червону калину,
По крячасти барвінок 
Молодій дівчині на вінок.
І з руточкі 
Дві квіточкі,
Благослови, Боже, і вотец і мати,
Що будемо зачинати ****.

* * *

Щаслива Марися у Бога 
Стояли ангели у порога, "
Просили паненок, просили,
Щоби єй віночок увили *****.

На Україні, як вінец на молоду вложат, сьпіваютз ;
Іде Марися з ложа,
При ней матенька Божа,
Вложили корононьку 
На єй головоньку ******.

Як юж буде вбрана, сьпівают:
Перед воротами виноград росте,
З-під винограду вода тече,

_______  Там Марися білілася,
* Lud polski р. L. G. на стор. 208 і 216.

** Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 8.
*** Там же, стор. 21.

**** Там же, стор. 20.
***** Там же.

****** Lud polski р. L. G. на стор. 218.
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Свого батенька питалася,
Чи хорошенько вбралася?
— Ой хорошенько, дітя моє,
Ой хорошенько, дорогоєї 
Ой як білая лелійоиька,
Як червона калинонька *.

А на кіньці так єй присьпівуют:
В крузі сонєйко іде,
Молода Марися до сьлюбу іде,—
Просит рідного о споможінє:
— Hex тебе, детятко, Біг спомагає **,

А єжли би била сиротов:
Стукнули ангели в небі,
Збудили батенька в гробі:
— Вставай, батеньку, до суду,
Іде твоє дігятко до сьлюбу ***.

МОЛОДЯТА ІДУТ ДО СЬЛЮБУ

Тим часом надходит молодий і со своїми боярами і за
стає молоду юж прибрану.

Тепер роздає молода дарункі, молодому — хустку, а 
боярам — рушникі власної роботи, котриї вони за поясом 
носят ****.

Потому просят обоє молодята родичів (молодої) о бла- 
гословінє тим же самим способом, як юж на стороні 20 і 
27 описано27.

Присьпівуют їм:
Грайте, музикі, ризко,
Кланяйтеся, молодята, низко,
Як вітцю, матінойці і д.

По отриманім благословіню дружба подає їм хустку, 
котрої ся вони обоє чипа ют; жегнає двери каньчуком і 
випроваджає їх на двір.

Ту староста домовий частує весільних горівков, всі стают 
в колі, а мати або інна стара невіста кропит їх сьвіченов 
водов при сьпіві:

Кропи нас, матінойко,
Сьвіченою водою,

_________ Доброю доленькою.
* Lud polski р. L. G. на сюр. 97.

Там же. ^
*** Pieśni рої. 1 rus. ludu gal., на сюр. 25.

•*** Lud polski р. Ł. G. на сюр. 98.
17 У нинішній публікації на стор. 62*64 і 69*7Ь



Где-некодий обсипує мати молодята хмельом.
Той звичай й у вижших станах був уживаним. Так, 

р. 1495 хмельом обсипана була перед сьлюбом В. Княг. 
Моск. Єлена, видавана за Александра, князя Литовсько
го*, а року 1526 жінка тисяцкого осипала хмельом перед 
сьлюбом В. Кн. Василів Іоановича, женячогося с кн. Єле- 
нов Глинськов **.

Окроплеииї водою і обсипанні хмельом молодята кла
няются всім, навіть і найменьшій дітині, і ідут до сьлюбу. 
Як весілє з місця рушає, сьпівают:

С Богом, бояри, с Богом 
І с ангели Божими,
І со всі ми сьвятими,
До ясної зброї,
До церковці сьвятої.

Як ідут до сьлюбу, звиклі музикі попереджают, моло
дий іде межи дружбами, а молода межи дружками, реш
та іде без порядку.

Єжли церков на другім селі стоїт, їдут возом до сьлю
бу. Где-некодий є звичай, же як віз заїде, виходит мати, 
кладе хліб перед кіньми, а па молодята сіль сипле, аби 
їх від вроків охоронити ***. Чело цілої дружини становит 
молодий с дружбов, котриї оба на коньох їдут, а дружба 
тримає хоругву, з хусткі зроблену і тогди носит назву 
«хоронжого». За ними їде віз чтирма кіньми, на котрім 
ся при молодій і дружка, і старосціни, і музикі містят. 
Старостове їдут также й на конях і везут коровай.

.Через дорогу сьпівают:

Тамтудий лежит здавна стежойка.,. **** 
До сьлюбу ідемо (їдемо),- 
Молодята ведемо;
Як єдно, так другое, *
Єднакиї обоє;
Молода, як ягода,
Червона, як калина,
Солодка, як малина,

• Карамзин. История Госуд. РосспГіск. 1818, Т. VI.— С. 254.
••  Там же. Том VII.— С. 220.
*** Lud polski р. Ł. G., ао scey. 98.

•*+* Ліпше: Кудий нам лежит давна стежойка, (тодий) до сьлюбу 
Ідемо 1 д., бо так е мисль докладна.
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А не вій, вітре, В ЛОЗИ,
Повій по дорозі,
По кованим возі;
Розвій русу косу 
По червоним поясу •,

* *  *

Не стій, вербо, розвивайся,
Бо тудий пійде сім сот сватиь,
Каждому сватови по квіткови,
Єно ся старості не дістало старому;
Ллє старості досталася молода сванейк...

* * *

Ступайте, коники,
Сивиї, не великі,
На дорогу піщаную,
Під церков сьвятую.
Зазвоніте, звони,
Засьпівайте, ангели,
Засьвітіт сьвічки 
Двоє дітят звінчати **.

Тиї пісні часто повтаряют, а як юж будут близко 
церкви, сьпівают:

Там на горойці 
Стоїт церковця,
Сьвятий Спас;
Вийди, ксєнжуню, против нас,
Ой жеби нас темна ноченька не запала, 
Єще молода Марися сьлюбойку не брала.

Як ся два весіля в дорозі зійде, ворожат собі з того 
неіцастє і часом до розбійкі приходит, бо ся єдно другому 
вступити не хоче ***.

* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 36; Lud polski р. L. G. на 
стор. 98.

** Lud polski p. Ł. G. на стор. 98—99,
*** Lud polski p. Ł. G. на стор. 107,
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СЬЛІОВ

Як весіле перід церквов стоїт, тогди маршалок** І с 
дружбов відносят коровай до свого пароха і просят о бла- 
гословіне малженьства, причим старостове свідками би- 
вают.

При сьлюбі, як до присяги приходит, стелит дружба 
молодятам білий ручник під ноги, на котрим клякают, і 
кладе по крайцару під ноги молодого і молодої, що дяк 
заберає.

Той ручник дає молода — где-некоди молода під час при
сяги наступає свойов ногов жупан молодого, або стараєся 
перід ногу на ручнику поставити, або пальці свої на верху 
єго кладе, як їх стула вяже, а то для того, аби могла над 
мужом 29 старшовати; але не одна досвідчила, як дарем
ними сут такії забіги*.

Подібні звикла молода престів, коло котрого сьлюб 
брала, ногов відпихати, а, відходячи, зілє помежи дівчата 
метати, або ся оглядати, ніби тим заміром, аби і вони 
борти замуж пійшли.

Вважают такжей на сьвітло, і вносят собі, же тото з 
молодят борше вмре, перед котрим ся сьвічка темнійши 
світила **. .

МОЛОДЯТА ПОВЕРТАЮТ ВІД СЬЛЮБУ

Ідучи від сьлюбу, сьпівают весільниї:
Тамтудий лежит давня стежойка... 
Від сьлюбу ідемо,
Молодята ведемо;
Як єдно так другое,
Єднакиї обоє.

* *  *

Ой сьлюб дано,
Істинно30 звінчано.
Ксьондзи нам сьлюб дали,
А дяченьки помагали.

28 В рукопису — «староста». 
ав В рукопису — «молодим».

* Lud polski р. Ł. G. на стор. 202.
•* В тим же ділі на стор. 204.
30 В рукопису: «і стиаьом» з авторською приміткою: «можеі 1 ету« 

лов звінчано».
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Дякуємо ксенжуньови,
Нашому батенькови,
Що нас звінчав,
Не багато в нас взяв, 
Червоного золотого 
Від нашого молодого *.

* * #

Зсіченая калиночка, зсіченая, 
А юж наша Марися звінченая, 
Жовти чобігки на нозі,
Що купив йвасьо на торзі **.

*  *  *

А ми в церкви били,
Що-сьмо там виділи;
Два вінці на стівці,
Молодим на головці.
А ксєнджуньо звінчав 
Двоє дітей з-межи нас,
Одно детятко Марисю,
А другое Йвася.
А дякуємо ксєнджуньови, 
Своєму батенькови,
Що нас не забавив,
Не багато в нас правив;
Лиш жовтого червоного,
Від пана молодого ***.

*  *  *

Присягав Йванусенько 
Три рази, рази,
Перід образи,
Перід всіми сьвятими,
Перід людьми добрими;
— Не зраджу тя, Марисенько.

* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 36.
** Там же, па стор. 37.

*** Там же, на стор. 31,
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Чим тото село пахне?
Вишнями, черешнями,
Молодими молодцями,

* *  *

Полети, соколеньку, поперід нас,
Занеси вістонькі від нас:
Нехай виходит матенька с колачом, 
Звінчали єй доненьку с паничом;
Чи с паничом, чи не с паничом,
Звінчали ю с мужиком,
Связали білі ручки ручником *.

ЗАБАВА В К0РШМ1

Потому ідут всі до коршми, єно єдна молода і с друж
ков втікає до свого дому.

В коршмі шот горівку, таньцюют, викрикают, сьпіва- 
ют пісьни, якії хто знає, і забавляются.

О тим нее самим часі приносят люде зо села до дому 
молодого як і молодої подарункі н. п. кури, кобаси або ін- 
ноє мясо, осухи і горівку і для того зовутся «приносними». 

Як весілє з коршми виходити має, сьпіває старості:

Знай, старостойка, сором **,
Час боярам до дом.
Маєш коничейкі не кованіїї,
Знай сором, возойкі не конанпї.

Вийшовши з коршми, сьпівают тиї самій пісни, котрнї 
ідучи від сьлюбу сьпівают.

Здри на стор. 67 і 6881. Так же й і тогу:

Попід садойко,
Попід вишневий 
Барвінойко зелений! 
їдь, Йвасеньку, 
їдь молоденькі,
Бо ти юж оженений, 
їдь, йвасеньку,

• Pieśni рої. 1 rus. ludu gal., на стор. 37.
** Слово сором значит колотню. 
м В даному виданні с. 101—103.
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їдь молоденькі,
Красненько-си починай,
Шабелейков не звивай,
Калинойкі не стинай.

И так ідут всі до дому молодого, а як будут перед по
рогом, сьпівают:

Радуйся, матінойко,
Взяло сьлюб дітятойко;
Як едно, так другое,
Юж то твої обоє.

*  *  *

Вийди, батейку,
Питай СВОГО ДІТЯТКйз 
Чи вірненько сьлюб брало?
— Ой вірненько, батейку,
Староста свідок со сваиейков.

Тогди виходит вотец або мати, виносит горівку і тара- 
лик деревляний, горівку пє до старости, а той до молодого 
и д., тим часом молодий бере таралик і через халупу мече. 

Потому їдят обід в молодого але без сьпіваня. 
Где-некодий по сьлюбі не вступают до коршми, єно 

просто ідут до дому молодого.
На Підлясю зась іде всьо весіле до родичив молодої 

і під дверми сьпіває:
Вийди, матенько, до нас,
Розпитайся всіх нас,
Где твоє дітятко бивало,
Що воно чувало?
Під царськім вінцем стояло,
С своїм миленькім сьлюб взяло *.

А єжли молода сиротов:
Знати сироту, знати,
Що не виходит мати,
Не виходит, не витає,
Як ся детятко має **.

Потому їдят обід, а по обіді повертає молодий до себе, 
і допір вечером по ню приходит або приїжджає ***.

• Здри также й: Pieśni рої. і rus. ludu gal., на crop. 37,
•* Lud polski p. L G. aa crop. 99.

*** Там же, стор. 100.
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Где-некодиА молодий, як відїжджае, зіставляє дружбу 
1 с двома боярами, аби молодої пильновали. Дружба часто 
волає: «Бояри, глядіте, жеби не втік зьвір! Пильнуйте, 
бо то вже не наша!» Молода старався сховати, а єжли то
го докаже, то молодий, повернувши кійом, страж напо
минав *.

На Підлясю мают такжей звичай солому і форост за
палити, а весілє, повертаючи від сьлюбу, через поломінь 
скакати-мусит **.

ПІСНІ ДІВОЦКН

Як молода сама і с дружков по сьлюбі до дому по
верне, сходятся до неї дівчата, а, позасідавши враз с нею 
за столом, сьпівают розмаїтиї пісни, коториї ся пісьньми 
дівоцкіми називают.

Пісьньми тими опівают молодої засьлюбінє, вигоди при 
батейку, розлуку від родичив, милость, жаль, плач і т. п.

1.
Питався соків куненькі:
— Где-сь, куненько, била,
Що-сь ніжки забрудила,
Піронька заросила?
— В тихонькім броду била,
Студену воду пила,
Там ніжки-м забруднила,
Піронька заросила.
Ой питався батенько:
— Где-сь била, Марисенько,
Що -сь очка заплакала,
Слезами личко зляла?

'— В Божим домоньку була,
Три рази-м присягнула,
Там очка-м заплакала,
Слезами личко зляла ***.

2 .

Мовила береза дуброві:
— Не стій, дуброво, зашуми,
На мене ся — березу не диви;
Бо я днеська береза зелена,

■ А завтра буду зрубана.
* Там же, стор. 108. /

** Lud polski р. L. G. на стор. 107.
*** Pieśni рої. і rus. ludu gal., ua стор. 11*
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Мовила Марисенька дівойкамі
— СьпІвайте, дівойки, не сідіт,
На мене ся молодейку не дивіт;
Бо я днеська молодейка в батейка,
А завтра буду в свикорця,

8.
Є в лісі дорожейка,
Над нею калинойка,
Ішла нею Марисейка,
Виломила галузейку;
Принесла ю до домойку,
Поставила під віконцьом 
Просто личейка свого,
Питалася батейка:
— Чи буду я такая,
Як калинойка тая?
— Будеш, дітятко, будеш,
Ой поки в мене будеш;
А як гіійдеш від мене,
Впаде красойка з тебе,
І з головойки вінед,
З личейка румінец *.

4.

Дивовалися луги,
Червоній калинойцЬ
— Где-сь, калинойко, росла,
Же-сь така барзо ресна?
Там в лісі при дебриці,
При студеній водиці.
Дивовалися люде 
Молодій Марисейці:
— Где-сь, Марисейко, росла,
Же-сь така барзо красна?
— В батейка в холодочку,
При солодкім медочку,

в.

Загороджу я два городейкі пріч в полю, 
Ой НаСІЮ Я ЯрОЇ руТОЙКІ прІЧ ПО НИХ!

* Подібне в діді! Lud polski р. L, О. на стор, 110.
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Ой уже тебе, ярая рутойко, час жати — 
Нагодився князь Ивасьо Марисю взяти: 
— Не бери ж мя, князю Йвасю, від зіля, 
Няй ми справит матінойка весілв.

6.

Розсипалася руточка
Зо злоцістого кубочка:
— Рутко ж моя дрібна, зелена,
С кім же я тя посбераю?
Та ходи, батейку+>, со мною,
Посберай рутку дрібную,
— Ой та бігме, не пійду,
Бо про жалейко не могу;
Про жалейко не могу,
А про слезойкі не виджу.

+)Тоє всьо сьпівают еще раз, відмінивши слово «батей- 
ко» на «матінойко», а на остатку:

Та ходи, миленький, со мною,
Посберай рутку дрібную:
— Ой та бігме, що пійду,
Бо про жалейко я могу;
Про жалейко я могу,
А про слезойкі я виджу *,

7.

В городейку лелия,
Вижши городейка шальвія,
А в тим городци 
Троє молодців,
Ой та еден мовит: жаль ми тя,
А другий мовит: взяв би-м тя,
А третій мовит: сідай со мною,
Ти ми будеш миленькою;
Та збудую я ти сьвітлойку,
З калинового квітойку,
Будь, миленька, будь веселенька,
В калиновій сьвітлойці.

* Здри такжей: Pieśni рої, І гиз. ludu gal., на стор. 34.
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8.

Просила Марисейка 
Ой своего батейка:
— Сховай мене, батейку, '
За мурованиї стіни,
За камінниї двери.
А єй батейко мовит:
— Сховаю тя до сьвітлойкі, 
Межи красниї дівойкі.
— Я ся там не сховаю,
Я ся з ними не зрівнаю:
Всі дівойкі в косойках,
І в рутяних вінойках,
А моя розпущена,
Барвінком престелена.

9.

Просилася калинойка 
З лужейка до дуброви:
— Бо юж мені докучают 
Райскії пташейкове;
Гилейку ми поломали 
Ягодойкі визубали.

Просилася Марисейка 
Ой своего батейка:
— Дай мя, батейку, від себе, 
Бо юж ти ся надокучали 
Молодиї молодчикі; 
Подвіройко ти здоптали, 
Головойку склопотали.

10.

Але-сь ми мовив 
Клиновий листойку,
Що не будеш падати,
А ти падаєш,
Землю вкриваєш,
Дорожейкі не знати.
Але-сь ми мовив,
Та. мій любий батейку,
Що мя не даш від себе, ,
А ти мя даєш,
Відпосагаєш,
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Йолейк! не осуджасиь
роси си, Марисейк®,

Святой, Пречистої, І 
Вона долейку має;
Всім дівойкам роздає;
Як злую, так добрую,—
Все від Бога судженую *,

! I I .

Чорная галенькозг,
Где ж ти сокола завела?
— Ой нігде я го не вела,
Сам він за мною летів,
За моїм літаньом тихенькім 
І за піроньком чорненькім. 

Красная, Марисенько, красна, 
Где ж бо ти Йвася33 завела?
— Нігде ж я єго не вела,
Сам він за мною приїхав.
За моїм ходеньком дрібненькім, 
За моїм личеньком біленькім ** •**,

' 12.
Чорна ся галенька журила,
Що зарано вилетіла;
Всюди мороз, всюди сніги,
Нігде сісти, гнізда вити,
Дітонькі виводити.
Красна ся Марися журила,
Що молода замуж пійшла;
Нияк си радонькі дати;
Не вміє ни в полю робити,
Ни в дому господарити.
Вчув тоє король Йвасенько:
— Не журися, Марисенько,
Ой є в мене рідня мати,
Що тя буде научати:
І в полю робити,
І в дому господарити **.

* Pieśni poi. і rus. ludu gal., на стор. 20.
** В рукопису доданий повтор «чорненька», 
** В рукопису — «Йвасенька».
*• Там же, стор. 2.

•** Pieśni poi, і rus. ludu gal., на стор. 2,
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ІЗ.

Сивая зазуленько!
Где-сь літо літовала,
Таїм будеш зимовала.
— Я в  літі в перевозі,
А в зимі в оборозі.
— Ой где ж ти чого брала,
Що-сь оборожейкі кляла?
— Там коростілі косили,
На купойкі носили;
А я си того брала,
— Там коростілі косили,

Молодая МарисеіікоІ 
Где-сь літо літовала,
Там будеш зимовала.
— Я в  літі при батейку,
А в зимі при свикорцю.

— Чим ти там будеш жила,
Коли-сь там не робила?
— Робив там Ивасейко,
Возив він на купойку;
Я там буду рядовати,
Тоту буду поживати.

14.
Ставив Ивасейко комору
З зеленего явору;
Тамтудий Марисейка ходила,
Все свого Ивасейка просила:
— Став же, став же, Ивасейку, с вікнами, 
Щоби там соловії літали,
Щоби мене молодейку збуджали,
Бо мене свикорец не збудит,
Єно мене перід людьми погуди г.

15.
Сивая зазуленької 
Не літай раненько 
На ярую пшениченьку,
Бо там на тебе 
Сивий сокіл засяде,
Згляне тя оченьками,
Пійме тя крилоньками,
Занесе в темни лісонькі,
Межи чорни галонькі,



Там будеш ковати,
Никому послухати.

Красная Марисенько! •
Не виходи раненько 
На нове підсіненько;
Бо там на тебе 
Сам король засяде,

Згляпе тя оченьками,
Возме тя рученьками,
До чуджої сторононькі,
До чуджої матонькі;
Там будеш плакати,
Никому пожаловати *.

їб.
Там па гори сьвітлойка стояла,
А в ній сьвічейка палала,
При ній ся Марися вберала.
Вийшла до неї матеиька єї.
— Сберайся, Марисейко, борзейко,
Бо ту прийде до тебе гостей ко.
— Я ся того гостейка не бою,
Я в тій сьвітлойці достою.

17.
Є в поли сосна,
Три літа росла...
Вчися, Марисю, робити,
Єще тя не взяв 
Князь Йвасенько,
Юж тя ся збірат бити:
— Ой няй ся збірат,
Няй ся не збірат,
Не буде він мя бити,
Ой бо я маю 
Рідного батенька,
Буде мя боронити.

На остатку спомииают же юж Ивасьо по Марисю Іде:

Соколе пта шейку, 
Вилети на сьвітлойку, 
Подивися в чисто поле, 
.Чи Ідут боярове?

* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 12.
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?дут, бояри, ЇДУ?,
Наперед старостойка 
(дружбойка, Ивасейко],

Під ним коничок грає.
Як сивий сокіл літає;
На ним сукмаикі маят,
Як мачок проквитают,
І в боках шабелейка,
З білого желізейка; ,
І в руках нагайка,
З крутого ремінейка.

[ 19.
Польом сонейко гріє,
Селом князятко їде;
Марися го зобачила,
І до батейка скочила:
— Батейку, душейко!
Заперай воротойка,
Не впущай князятойка.
— Як же го не впустити,
Коли ся вміє просити;
Низко шапойку носит,
О Марисейку просит;
Бо Марися молодая,
Єй коса жовтенькая.

20.

Зелена рута, жовти цвіт,
Нема Йвася довго в ніч;
Писала би-м лист... не вмію;
Післала би-м вітця... не сьмію;
Пійшла би-м самая... боюся,
Шерокі гостинец... минуся *.

МОЛОДИЙ ВИБЕРАЄСЯ ПО МОЛОДУ

Коли в молодої дівчата розмаїтиї пісни сьпівают, то- 
гди молодий і с боярами, зївши обід, вибераєся по моло
ду, аби ю до себе взяти. Тото дієся в неділю перед вече
ром.

Насамперід приберают старосціни коровай найвєнк- 
ший **, котрий мают нести в подарунку до молодої, тим

* Pleśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 3.
•* О найвенкшим короваю здри на с. 17 на долі. (В нинішньому 

виданні на crop. 60—61 — упорядн),
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способом; помежн фігликі запихают зіле, а в середину за
пинают ризгу трикінцеву, котрої кажда галузка вівсом, 
барвінком і інним зільом обвита, а на каждим кіньци 
«має» ябко запханоє. При тій роботі сьпівают;

Короваю, раю.
Я тебе прибераю 
І до міста висилаю. ■
По мід і по горівку,
І по красную дівку;
По дівойку хорошую,
По косойку жовтую,
По постель біленькую.

На Україні34 строят коровай золоченими шишками, хо- 
руговками і йодловими ризгами *.

Як коровай буде готовий, сьпівают старосціни, аби с*і 
Йвасьо с боярами виберав:

їхала ворм’яночка,
Минула наши вороточка:
— їдь, Ивасеньку, с нами,
До турок па ярмарок;
Дарункі куповати,
Тестенька даровати;
Пишного тестенька маєш,
Великого дару хоче —
Коника вороного,
Сі дел ця золотого **,

2.
Не день ту ся курит,
Наш ся Йвасьо журит,
Як бояри посберати,
По дівойкі поїхати.

3.

Ой в суботу в сам вечір,
Молодий Йвась свати сберав;
— Ей мої мили бояренькі,
Не будьте дужо оспалиї,

84 В рукопису додано «пише Боуплян».
* Lud polski р. Ł. G. на стор. 219.

•* Pieśni poi. І rui. ludu gal., на стор. 6,
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Щоби били коні кованиї, 
Самиї молодиї прибраниї, 
Бо як пі йдете до тестенька, 
Підківками побраскуйте,
І суконками пошафлюйте *.

4.

Ивасю-коралейку,
Вийди си під сьвітлойку, 
Заграй си на фуярейку;
Там ся бояри сїдут,
По ді Бойку поїдут.

5.

На соколовім поли 
Слетілися соколи.
Межи ними соколонько, 
Межи ними сивисенькі, 
Крилоньками махає, 
Летітонькі гадає 
В темниї лісонькі 
Межи чорни галонькі,
Там му галонька мила,
Бо му гніздочко ввила, 
Увила, перевивала, 
Вінником пообкладала.
На Ивасьовим двори 
Сїхалися бояри,
Межи ними Йвасенько, 
Межи ними молоденькі,
В руці шапочку носит,
Свої бояри просит:
— Бояри молодиї,
Учиніт волю мою,
Та ходіт со мною 
До тестенька на двір,
До Марисенькі за стів,
Там ми Марисенька мила, 
Бо ми сорочку вшила **.



Радится Йвасепько 
Своего батенька:
— Порадь мені, батеньку,
Як много боярив брати?
— Синоньку Йвасепьку.
Що силонька зможе,
Господь Біг допоможе;
Хоть сто коней верхових,
А зо двадцят возових * *.

7. і

Повів вітер по гори, 
Прийшов молодий з війни; 
Ой где стане, земля тане, 
Куда гляне, трава вяне,
А каже Львів розбивати, 
Королевну добивати:
— Ой молодий ти небоже, 
Няй ти Господь допоможе. 
Королевна ти не рівна **.

8.
Там на воді, на шумі, 
Купалося дві кумі, 
Купавшися, втонули,
А, тонучи, сплинули:
— Ой, сестройко-кумойкої 
Купаймося борзенько,
Бо тудий пі йде весі л є,
Забере нам одіне, 
Старостойка забере,
Сванейку си прибере.

9.

В неділеньку рано 
По всім селу заграно; 
Заграно, забубнено,
Бояри побуджено:
— Встаньте, бояри, встаньте, 
Коиикі посідлайте,

______ Сами ся уберайте,
* Там же, на стор. 11.

•* Pieśni рої, і rus, ludu gal., на стор. ЗО,

6.
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Ьо поїдемо ранком,
Попід високім замком!
Будем замкі ломати,
Марисеньку діставати.
І замків не ломали,
І Марисеньку дістали *.

10.

Ой заграно, забубнено ранейко.
Ой сберайся, князю Йвасю, борзейко:
Там пійдемо тихим Дунайом до замку, 
Постаємо си во три рядочкі на ганку,
Там будемо білий камень лупати, 
Чейби-сьмо могли молоду Марисю піймати.

11.
Стоят ворота 
З щирого золота,
А за тими воротами 
Вишневий садойко;
А в тим садойку 
Не пчолойки ся роят,
Єно ся бояри строят;
Ой скоро ся сїдут,
По дівойку поїдут;
По дівойку молодую,
По косойку жовтую.

Межи двома береги 
Стоїт коней три ряди; 
Вийшов до них старостойка: 
— Чом, коникі, стоїте,
Чом оброку не їсте?
Чуют на себе дорогу,
Тяжкій товар повезут, 
Тяжкій товар — сванейкі, 
Коникі їх не зтягнут,
Возойкі їх не звезут, 
Мостойкі їх не здержат.

13.
Ой лісом їдут, на куненькі стріляют,

______Ой польом Ідут, перепелонькі їмают;
• Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 10.
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Селом виїжджают, колонькі підтенают...
На двір приїжджає, коничок двір копає,
До сіній входит, шапочкі не здіймає...
Ой где звононькі звонят, голосонько заходит, 
Там тобі било Йвасеньку до сьлюбу ставати * **.

14.
Вотец сина вираджає 
Вираджає, наказує:
— Та не кажи, сину,
Тесьтьови всю правду,
Бо тесть тобі не батенько .

15.
Наш Ивасенько,
Наш кораленько виїжджає.
На лови виїжджає,
Єго батенько 
Красненько виправляє,
Через сьвітлойку 
Яснов сьвічечков,—
А бесідонька:
С добров доленьков,
Через подворенько,
В щасливу годинойку.
— їдь же, синойку,
По чуджу дітинойку;
Не пий, синойку,
Першого напоїньку.
Ой вилій же го 
Коникови на гривопку.
Коничок піпде
Під тобою гордепько,
Тож-то нам буде 
Всім боярам славненько.

Ту наступає знову складка на молодого і музиків 
тим же самим способом, як ся на стороні 25 35 вказано 
єно іиакши сьпівают:

Не купуйте, бояри,
На жени строї,
Єно си купуйте

* Pieśni рої. і rus. ludu gal. на стор. 13,
** Pieśni рої. і rus. ludu gal. на стор. 29. 
86 В нинішньому виданні на стор. 66—67,
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На вози окови, '
Під коні підкови?
Бо ми пійдемо 
Польом, болоньом,

1 Піском, каменьом;
Будут коні дудніти,
А возойкі бреніти;
Вчуют нас люде,
Славно старості буде!

По скінченій складці берут той великій і юж пристроє
ний коровай, з кілька пар подібні пристроєних гусок, по
рівну і внходят, сьпіваючи:

Зтиха бояри, їдьте,
Явора не ломіте,
Явора зеленого,
В коринях глубокого,
В листойках шерокого. .

.Через дорогу сьпівают:

або:

Через село Радохіньскоє * 
їдут купці чужоземці,
Везут пите дорогое,
Все мід, вино зелеиоє;
Кто ж тим буде шинковати?
— Старостонька со сваненьков,

Дружбойка со друженьков.
Недалеко єй дому присьпівуют:

Тамгудий лежит з давна стежойка... 
Зять ся до тещи стелит;
Під горойку хмельом,
Попід сіііь ячменьом,
По сінях барвінком,
По сьвітлойці васильком,
А за столом соколом.

МОЛОДИЙ НА ПОДБОРУ МОЛОДОЇ

При воротах в молодої застают варту, котра їх на под- 
вірє не впущає, допокі єй не заспокоят гусками, грішми і 
ґорівков. Тогда сьпівают прибилиї бояри: * 38

* Імя села, через котроє їд ут88.
38 В рукопису: «Як ся тую  село зове (Радохінці)»,



Ото ж тобі, молодий Йвасю, пихота,
Зачиняє твій тестенько ворота,
Позачиняв, позамикав замками,
Постій си Йвасю за воротами *.

Варта зась сьпіває:
Чиї ту ми бояри 
На поли шолом стояли?
— Старостови (дружбовн, молодого] бояри,
На поли шолом стояли.

Підпивши собі горівкі, впущає їх варта на иодвірє, а 
вони стают під дверми до хати.

Тим часом сьпівают дівчата внутр дому молодої сто- 
совииї пісни:

1.
Ой задудніли кованиї вози на двори,
Ой заплакала молода Марися в комори.
Ой не дудніт же кованиї вози на двори,
Няй не плаче молода Марися в комори:
— Не дай же мя, мій батейку, від себе,
Няй я сходжу з єдну сукману в тебе.
— Ой юж ти не єдму в мене сходила,
Давно ти ся добрим людям судила.

2 .

Приїхали боярове здалека,
Розвинули хоруговку з золота.
Ой що ж мені на тій хоруговці за писане? 
Молода Марися від батейка (матінойкі) ізідс/ає.

3.
Не вступайте сшіьніії бояри,
Не талабайте золотої цішєйкі;
Бо золота цішейка 
Марисейка в батейка.

4.

Відсуньте вікеночко,
Нехай війде сонечко,
Щоби ми побачили 

- По що приїхали **.
* Lud polski р. Ł. G. на стор. 101.

** Lud polski р. L. G. на стор. 101,
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5.
Ой летів соколенько через три ЛІСИ,
А на четвертим став на попасі,
Став на попасі в галенькі на гнізді;
А ему галеиька дуже раденька, 
Ягодонькі сберає, соколенька приймає. 
Ой їхав Йвасенько через три селі,
А па четвертим став на попасі,
Став на попасі в тестенька на двори,
А ему Марисенька дуже раденька, 
Дала коньови зеленого сіна,
А ему молодому і меду і вина *.

6.
Марисю-панєнойко!
Дай коньом стаєнойку,
А боярам сьвітлойку;
Няй си коні постают,
Бояри посідают;
Дай коньом вівсянни сніп, 
Боярам пшеничний хліб;
Дай коничейкам сіна,
А боярам вина, пива.

7.
Що то за гості наїхали? 
Ставляли коні по дорогах,
А сами пішли по господах.
Ой вийшла до них Марися, 
Знизенька ся вклонила, 
Зтихонька примовила:
— Ой мої мили бояронькі,
Не дайте мені доганонькі, 
Моєму батенькови неславонькі; 
У моего батенька стаєн много, 
Стаєм новесенькіх,
А сьвітлиц білесенькіх **.

f 8.
Приїхали госьті 
До Марисейкі впрости,

* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 19. 
* *  Lud polski р. L. G. на стор, 102.
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На підсінейку стали,
Золотом заблескали:
— Вийди, Марисю, вийди, 
Гостейкі привитати,
Золото відобрати.

Вона сама не вийшла 
Батейка си (матінойку і д.)

вислала.

9.

А в гордого тестонька 
Стоїт зять неділює;
А о ним никто не відає;
Єдна Марися відала,
З-за стола вискочила,
Батеньку до ніг впала:
— А мій батеньку рідний,
Пускай бояренькі в двір.
Мого Йвася за тисови стів *.

Як ся тото в халупі сьпіває, прибили! бояри, станувши 
під дверми, застают другу варту, котора їх до сьвітлиці 
не впущає. Варта складаєся зо старости домового, і з 
кілька хлопив, узброєних костурами. Бояри просят, аби 
їх до сьвітлиці впущено:

Впустіт нас, впустіт,
Або нам отворіт;
На нас слотонька бє,
Сукмана на нас гниє;
Ми люде з дороженькі,
Болят нас ноженькі,
Ми люде дорожниї,
Нам животи порожний

* * А
Або нас впустіт,
Або нам отворіт;
Ми би ту не бивали,
Жеби нас не жадали;
Нас ходили просити 
Жеби їм послужити.

* Lud polski р. L. G. на сюр, 103,

J21



•  # #

Впустіт нас, впустіт,
Або нам отворіт,
Няй ми не допчемо 
Жовтими чобітками,
Злоцістими підківками.

* * *

Вийди, Марисю, до нас,
Бо у нас всього гаразд,
Віночок зелененькі,
Кусничок червоненькі,
Ивасьо молоденькі *.

Потому пют бояри свою горівку, а варта свою, а на ос
татку гіе староста домовий до боярив, а бояри до него на 
вкриж, і тою частоване називався «стріляне» горівков, 
при чим сьпівают:

Не стріляйте з востри,
Не розганяйте гостей,
Гостейка любого 
Йвася молодого.

Як юж сгода межи боярами і стрижами стане, поси* 
лают прибилиї бояри двох старостив с дарунками для мо
лодої і ,дружкі. Війшовши до сьвітлиці, молодій віддают 
гроши, а дружці пару гусок, в коториї запинают по грай- 
цару; за то їх дружка частує горівков, котору їм в умає 
ним келішку подає; тим часом дівчата для сьміху сьпі 
вают:

Першиї післи прийшли.
Не вміли говорити,
Дайте їм золу ** пити,
Щоби вміли говорити.

* * *

Що-сьте нам за дар дали?, \
Єно півтора гускі,
І то з гречаної лускі,
І тої-сьте не мали,

_________  По гостинци позмітали.
* Lud polski р. L. G. на стор. 102.

* Єжли їх ганьбити не хотят, то сьпівают: «Дайте їм вина пити».

Щ



Через тих післанців посилає молода для молодого білу 
хустку на деревяним таралику, пристроєну в барвінок і 
інное зіле, а дружка дає два осухи для музиків, післи ви- 
носят тоти дари, а їм присьпівуют:

— Ой где ж ви там два післанчикі бивали,
Ой що ж ви там два післанчикі видали?
— Ой бивали-сьмо в тим дому,
Ой видали-сьмо молоду Марисю за столом
Ой сідит собі в свого батейка с соколом.

Тогди молодий відберає хустку, а таралик через халу
пу мече, а післи, тримаючи осухи на головах, обігуют три 
рази поза бояри, коториї в колі стоят в той спосіб, же єден 
в єдну, а другій в други сторону навколо боярив бігне; 
як ся разом зійдут, кланяются собі і назад ся там верта- 
ют, відкій вийшли; потому знову ідут і так до трох разив. 
Для того зовеся той хліб «Обіганцьом» і музикам ся на
лежит. Під час того обіганя сьпівают:

В тузі місячейко, в тузі,
Станьте бояри в крузі,
Станьте си на риночку,
На зеленим барвіночку.

По тим обігашо приступают всі бояри до порога, пют 
горівку, навкриж стріляючи при пісни «Не стріляйте з 
востри і д.» входят ДО СЬВІТЛИЦІ.

Якби ся молодий барзо спізнив, то го довши під двер
ми іримают, а як бояри до сьвітлиці входят, то їм сьпівают:

Где-сь те ся, свати, забавляли,
Чи-сьте коників діставали?
Хогь діставали, не дістали,
На помелпсках приїхали,
Коцюбисками поганяли *.

* * *

Наїхали свати,
А всі бородатії:
Гонтами голова бита,
Сніпками борода шита,
А всі того, а всі того,
Йвася молодого **,

* Lud polski р. t- G. на сюр, 103,
** Там же, сюр. 101,
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В Х ІД  С К О РО В А Й О М

Входячи до сьвітлиці, бояри несут «Великій коровай» 
при сьпіві:

Точися короваю 
Через сіни до сьвітлойкі 
Межи коасниї дівойкі...

Як дружба коровай на столі кладе, обдерают з него 
дівчата, за столом сідячиї, ябка і зілє.

На Підлясю кладут коровай на ‘віку від діжи, где квас 
зачиняют; віко биває вівсом застеленоє, о котрий ся бояри 
добивают і своїм коням їсти дают, жеби здоровиї і весолиї 
били *.

ПОВИТАНЄ ДІВЧАТ СО СВАХАМИ

Сідячиї за столом дівчата витаются с входячими ста- 
росцінами в той спосіб:

Дівчата: !
Витайте ж, сваненькі,
З далекої дороженькі.

Свахи:
Зо Львова, з дороженькі 
Зболіли нас ноженькі.
Витайте ж, панєнойкі,
Вступіт нам ся зо сьвітлойкі.

Дівчата:
Тамтудий лежит здавна стежойка... 
Красниї свахи били,
Красно коровай вили;
Цілу нічку не спали,
Коровай приберали.

Свахи:
Тамтудий лежит з дазна стежойка..4 
Красниї дівойки били,
Красно княгиню встроїли,
Цілу нічку не спали,
Княгиню приберали.

• Т а м  же, стор. 99.
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Просят также й свахи, аби їм дівчата утаив не давали;
Дівойкі-паненойкі,
Не дайте нам уганойкі, 
Бо ми вам не давали, 
Як ми ту приїхали;
Як відтий поїдемо, 
Назад ся повернемо,
То вас всіх заберемо.

Але для більшої забави едни другим доганяют н. п.
в той спосіб:

Дівчата:
Зазирали свахи, 
Віконцьом до хати,
Чи тлуста капуста,
Чи є в ній солонина, 
Старая кобилина?
Чи великій горнец каши, 
,Чи підїдят свахи наши?

Свахи:
Ми роду не дідівского, 
Ми роду старосціньского, 
Ми до вас не ходили, 
Коровая не просили *. 
Пасли дівойкі свині 
На зеленій долині; 
Мішком ся накривали, 
Мутузком ся застігали.

Дівчата:
Свахи барана вкрали, 
Під полу го сховали.
Під берегом лупили, >
А на березі зїли.

Свахи:
Терли дівчата сімя, 
Ціловали макогін в тімя.

Дівчата:
Підбічниї баби,
Бийте кота в лаби.„

* Pieśni рої. і1 гиз. ludu gal., на crop. 26.
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Ми би вам щось повіли,
Ще-сьмо нинька не пили,*,**

Щукі, дівойкі, щукі,
Не брешит же, як сукі,
Юж-єсьте ся набрехали,
Ним ми ту приїхали.

Потому кажут собі дівчата показати свашку:

Тамтудий лежит здавна стежойка.., 
Покажит нам, свахи, свашку,
В червоним адамашку,
ГІ5ій ми будемо знали,
Чи ладиі-сьте ю вбрали.

Тогди підносит дружба свашку до гори, жеби ся дівча
та на ню подивили. Зобачивши дівчата свашку, сьпівают 
для сьміху:

Тамтудий лежит здавна стежойка... 
Дружка свашку побила,
Під стів ю обалила,
Під припічок запхала,
І помелом заткала.

ЗАБАВА С КОЗАКАМИ

Ввійшовши бояри до сьвітлиці, застают молоду за сто
лом сідячу, коло неї двох козаків в капелюхах жидівськіх, 
с бородами з прядива, в чорних гунях, с кулями від борон 
або с костурами, а коло них повно дівчат. Тими козаками 
бивают братя молодої.

Тогди старостове, хотячи молодого коло молодої поса
дити, торгуются с козаками о місце коло молодої і просят 
їх для сгоди о руку, которої вони не хотят дати, але ка
жут собі показати, кому мают сестру дати, т. є. молодого.

Старостове припроваджают для забави малого хлопця 
яко швагра, але козакі тому сестру дати не обіцяют: ста
ростове приводят інного такого, але козакі ся гнівают, і 
єно горівка, которою їх старостове частуют, встримуе їх 
від бильшої злости. Під той час сьпівают:

Братеньку намісничку!
Сядь собі в креселичку,
Учися торговати,

Н а кінци сьпівают свахи:

* Там же.



?к ссс.тру продавати, 
ріш — слина,

Сестра мила 
Братенькови своєму *і

*  *  *

Братчику намісничку!
Не продай свою сестричку;
Твоя сестричка дорогая,
Єй коса золотая **.

* * *
Не дайся, брате, звести,
Не дай си взяти сестри:
В тебе сестра дорогая,
Єй коса жовтенькая.

* * *
Сікай, братейку, сікай,
Своей сестройкі не дай,
Не радуйся клепачови,
Не дай сестри смаркачови.

Поневаж козаки дармо вступитися не хотят, намовля- 
ют дівчата дружбу, которий старостам за плечима стоїт, 
аби за молодого заплатив:

Не стій, дружба, за плечима,
Не сьвіти очима;

, Не жалуй червоного,
Заведи молодого.

Але він відповідає:
Треба дружбі копу бити,
Жеби червоного заробити.

На Підлясю молодий під час того торгу за дверима 
стоїт, і для того сьпівают му:

Не стій за дверима,
Не сьвіти очима,
Не жалуй хусткі страсти,
Братика з місця звести,
Сам на посазі сісти ***«

* Lud polski р. L. G. на стор. 94.
** Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 25.

*** Lud polski р. Ł. G. на стор. 94.
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На остатку показую? бтароетове молодого, которий чб« 
рез цілий торг за їх плечима або аж за дверми стояв, пла
тят козакам гусками і грішми, а тим способом стаеся сго- 
да при сьпіві:

На Дунаю зимна вода,
Сталася с нами сгода;
Дався нам Біг сгодити,
До купи ся случити.

* * * *

Сгода, братейкі, сгода,
Мід, вино попийте,
Нашу Марисю молодую 
Ивасьови спустите *.

*  *  *

Ой татар братчик, татар,
Продав сестру за таляр,
Русу косу за шостак,
Біле личко такой так **,

! * * * А

Відсунься, брате, від сестри,
Сяде ближніший, нижли ти ***.

Ту показує козак швагрови кулю або костур і прика
зує му, аби єго сестру шановав, аби дров не носила, во
ди не тягнула, халупи не змітала і т. д. (хлопці перекру- 
чают тоту мову повідаючи: «Дрва сами за нею полетят, 
вода сама з очий потече, халупу нею замітати буде» і т. п.). 
По тим приказі просят козакі о шероку дорогу, вилазят 
з-за стола і втікают за двери, але в переході б’ют їх по 
плечах нагайками дружбове і бояри.

МОЛОДИЙ СІДАЄ к о л о  м о л о д о ї

Потому дружба випроваджає молодого за хустку на 
стів, где він ся три рази обертає, а, злізши, коло молодої 
засідає. Як дружба молодого за стів заводит, сьпівают му:

Дружба засадив князя,
_________ А сам ходакі вяже.

’ Lud polski р. L. G. на стор. 95.
** Pieśni poi. і rus. ludu gal., на стор. 25 1 ЗІ.

*** Lud polski р. Ł, G. на стор, 95.
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Ой нема дружби вдома,
Пішов дружба копу бнтн,
Понесла му дружка їсти.
Два горді замішкі,
А третій гориец лою, 
їдж, дружбойко, с бідою.

Як молодий коло молодої сідає, вона голову на столі 
кладе, рукі (заложивши пальці межи пальці) на коліна' 
закладає, а дівчата сьпівают:

Літат зазулейка 
Понад вишневий сад,
Листови припадає:
— Ой, листе ж мій,
Дрібний, зелений,
Гніздейко ми вкриваєш.
Так Марисейка
В свого батейка 
Столови припадає:
— Ой столе ж мій,
Розлуко моя,
Розлучиш мя від батейка (матінойкї).

* * *

Убита ми доріжка до Львова,
І посаджений там виноград,
Ходит коло него Марися,
Ходит та й заснула,
А іде туда батенько:
— Ой вломив би я того винограду,
Та не вмію,
Ой абудив би я Марисю,
Та не сьмію.
Убита ми доріжка до Львова,
І посаджений там виноград,
Ходит коло, него Марися, .
Ходит та й заснула;
А іде туда миленькій,
Виноград ломати вміє,
Марисю абудити сьміе *,

Д л я  е ь ь г іх у  е ь п ів а ю т  м у  т а к ж е й з

* Pieśni рої. 1 rus. ludu gal., на стор. 30—31, 
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Молодий добиває своей сили, аби молодій руки розі
рвав, чого як докаже, поцілує ю в губи. При розриваню 
рук сьпівают:

Марисейко душейко!
Подай же нам ручейку,
Подай же нам і обі,
Ми тя возмемо собі.

А при ціловапго так сьпівают:

Не сіди, Йвасю, боком 
Бо тобі не нароком;
Прийми Марисю к собі,
Бо то не людям, тобі *.

* * *

Ледом, Марисю, ледом,
Твоя губонька з медом;
Рученькі с пастернаком,
Ноженьки со всім смаком,

* * *

Ой що ж то ми за діло,
Що за столом сіло?
Три дни ся не вмивало,
Молоду ціловало **.

Як юж обоє молодята спокійні сідят, хвалят дівчата мо
лоду, а свахи молодого.

Дівчата:
В нас пшеничейка ресна, 
Наша Марися красна,
Є ся на що подивмги, 
Ивасьови полюбити.

Свахи:
В нас вівсик ресний, 
Наш Ивасьо красний,
Є ся на що подивити, 
Марисейці полюбити.

* Lud polski р. L, G. на стор, 95.
** Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 23,
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А кто ж С.ІДИ’1 під зіпнем,
Під кудерним деревцем,
Під зелененькім барвінцем?
Йвасьо сідит під вінцем,
Під кудерним деревцем,
Під зелененькім барвінцем *.

* * *

Где-сь, Марисю, очи діла,
ІДо-сь такого полюбила?
Ни бороди, ни вуса,
Сідит як покуса.
Я ліпний кужель пряла,
Там си того не зважала.

; * * *

Наша Марися, наша,
Злапала собі пташа,
Та й в зеленим житі,
В червоним аксаміті,
С білими рученьками,
С чорними оченьками**.

* * *

Наша Марисейка,
Наша молодейка.
Як рожевий квіточок,
А кодо неї князь йвасейко,
Як бобовий сніпочок.
Наша Марисейка,
Наша молодейка,
Як рожа проквитає,
А коло неї князь Йвасейко 
Порошком припадає.
Наша Марисейка,
Наша молодейка,
Як ластивойка сіла,
А коло неї князь Йвасейко,

_________ Яко купиця сіна.

Потому сьпівают єше слідуючи! піснш

• Pieśni рої. і rus. lulu £ 2 ІМ из стор. 26.
** Тоту пісьнь і люд іліііьскій сміізає. Здрн: Lud polski р. Ł. G.

на стор. 69.
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О  ft 6

Где Марисейка сіднт,
Там ся стінойка сьвітит} 
А где Ивасьо сідит,
Там ся стінойка мінит.

СТАРОСТА КОРОВАП КРАЄ

Як дівчата тиї пісни пересьпівают, кличут старосту або 
і дружбу, аби краяв той «Коровай великій», котрий на 
сголі лежит.

Староста крає, дає пасамперід молодятам, потому дів
чатам і всім притомним, а вони му- присьпівуют:

Староста коровай крає,
Злоцістий ножик має;
Що в жменю, то в кешеню,
Сваиойці на вечару.

*  *  *

Зрівна, староста, зрівна,
Край коровай здрібна,
Треба ся складати,
Всю родину даровати *а

*  *  *

Наш старостойка, як пан,
На ним зелений жупан; /
Вміє коровай краяти,
Родині роздавати**.

*  * *

Староста коровай ділит,
Сам собі не вірит;
То в губу, то в кешеню,
То жинці на вечару***.

* * *
Староста коровай крає,
Семеро дітей має;
Прийшли діти с торбами,

_________ Весь коровай забрали ****,
* Pieśni рої. і rus, ludu gal., на стор. 2®.

** Там же.
*** Lud polski р. Ł. О, на стор, 100.

•*** Там же,
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ДІВЧАТА ВСТАЮТ ВІД СТОЛА

Як дівчата коровай зїдят, вилазят 8-за стола, до чо
го їй свахи присьпівуюті

Брала Марися льон, льон (лен) і 
Ідіт дружочкі, вон, вон;
Ідіт, дружочкі з хати,
Бо я пійду с молодим спати *.

Виходячи з-за стола, жегнаются дівчата с молодою:
Жаль нам, Марисю, на тебе,
Що ти нас посберала до себе;
А тепер від тебе ідемо,
Добраніч даємо **.

Вабят ю также й со собою:
Не сіди, Марис-ю, с бабами,
Ходи с нами, паннами,
Дамо тобі віночок с перлами ***.

На то відповідают старосціни:
Не іди, Марисю, с дівками,
Сіди с нами бабами,
Дамо тобі чипочок с шнурками ****.

Як юж дівчата повиходят з-за стола, засідают около 
молодят прибивши! бояри при пісни:

Стенулиси стіни,
Красно бояри сіли,
В батейка в сьвітлойці,
За тисовим столом,
За лінним обрусом,
За пшеничним хлібом,
За зеленим вином,

*  *  *

У нашого свата 
Калиновая хата,
Оріховиї стіни 
Красно бояри сіли.

* Pieśni рої, і rus. ludu gal., на стор. 39.
** Pieśni рої. і rus. ludu g a l, на стор. 38.

*** В тим же ділі на стр. 39. .
•*** Там же.
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ТИСНИ С Т А Р О С Ь Ц їН Ь С К И

Як всі бояри вколо стола обсядуть, зачиняют старосці- 
ни розмаїтнї пісни сьпівати, котори’і ся пісьньми етгроеь- 
ціньскіми називают і ту послідуют:

1.

Там в лісі, в дубині,
При зеленій долині,
Там староста кілу косит,
А сванейка коньом носит:
•— їджте, коникі, кілу,
Бо вам ту буде стійло *.
Та й будете ночовати,
Ми будемо танцьовати.

2.

Там коло двора студенна вода возбрала,
А на тій воді червона рожа стояла;
Жичило ю си два лисойкі щипати,
Настрочив їх ся старий старостойка зловити

(молодий дружбойка) 
(молодий Ивасейко), 

Своей сванейці (дружєйці, Марисейіііі
лисюю шубойку справити; 

Ой не зловиш, старий старостойко, не зловиш, 
Своей сванейці лисьїй шубойкі не справиш.

3.

Там в зеленим ліску, 
На білейкім піску, 
Чорна кушшка грає, 
Чорнпї очп має. 
Заїхали на іпо ловці, 
Панове гусаковці **; 
Коникі си потомили,
А кунойкі не зловили.

* Загорода на добигок.
** 3 містечка Гусакова. Ту споминают обитателів всіх пограничних

сел.
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4.

Межи двома пітьма пітьми,
Межи двома берегами;
Там стояла соснонька 
Тонкая, високая,
В корінях глубокая.
Під тою сосною 
Тисовиї столи,
А за тими столами,
Староста (дружбойка, Йвасьо)

с боярами
На кістойкі грає,
Все Бога споминає.

5.

Нема того во Львові,
Що в батейка за столом;
Там єно дві ягодойкі,
А обі червониї;
Першая ягодонька:
Старенькі старостонька 
(Молодий дружбонька)
(Молодий йвасенько);
Другая ягодонька:
Молода сваненька.
(Молода друженька)
(Молода Маписенька).

6.
Ой кури, кури, не пійте рано,
Б о тепер наш староста з дороги приїхав,
Пустив коника до пастивника,
А сам пійшов в сад-виноград,
Вдарив сваненьку по білим личеньку,
Аж ся сваиенці личенько змінило,
Не так ся змінило, як зарум'янило *.

7 .

Ой скочив заяц через чтири лани на камень,
А старостойка на коничейку туй за ним:
— Ай що ж ти за мнов. старий старостойка, уганяєш?

* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 8.
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Ой що ж ти за мной з золотої стрельби стріляєш?. 
Ой чи я тобі зелену лучейку видоптав,
Ой чи я тобі яру пшеничейку визубав,
Ой чи я тобі молоду сваненьку відмовив? 
Видоптали ти зелену лучейку жеребці,
Визубали ти яру пшеничейку воробці,
Відмовили ти молоду сваненьку молодці.—

8.
Ой дивно Львів збудовани —
На три угли ставлени,
На четвертим золотим,
В тим золотим маківка,
В тій маківці ластивка,
Ой вивела двоє дітят:
Першоє дітя старостонька 
(дружбонька, Йвасенько)
Другое дітя сванейка (дружейка, 

Марисейка).

9.
Перемискій воєвода волає:
— Ой кто ж поїде на войоване?
Староста (дружба) мовит: я не поїду, 
Маю коника не кованого,
На біли камень не вступит:

Староста сваненькі не доступит. 
(Дружба дружейкі не доступит). 
Перемискій воєвода волає:
— Кто ж поїде на войоване? 
Князятко мовит: я поїду,
Маю коника кованого,
На білий камень цифну вступит; 
Князь Марисеньку доступит.

10.
Там за Дунайом коні,
Кто ж то ми пійде по них? 
Старості (дружбі) переплинути, 
Коникі завернути.
Старостонька (дружбонька) думіє, 
Плаватонькі не вміє.

А на кінци:
Князятко не думіє,
Бо плаватонькі вміє.
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11.
Там за Дунайом коні 
Сивиї, воронні,
Журився старостонька 
(дружбонька, Ивасенько),
Кому би поплинути,
Стаденько завернути?
Вчула тое сваненька 
(друженька, Марисенька)!
Не журися, старостоньку,
(дружбойку, Йвасейку),
Положу я ти мости 
З білої риби кости,
Туди ти переїдеш,
Вороне стадо вернеш *.

12.
На гори, на гори зелени барвінок,
А в тим барвінку перепелонька грає,
А хто же тую перепелоньку зловит? +) 

Староста (дружба) мовит:
Я не поїду,
Мій коник сивенькі,
На камень не вступит.
Каменя не влупит,
Ним під гору вийде —
І сонєнько зійде.

'+) На кінци:
Ивасьо поїде,
Єго коник сивенькі,
І на камень вступит,
І каменя влупит,
І під гору вийде,
Ним сонєнько зійде,
І перепеленьку схопит,
А тая перепелонька —
Молодая Марисенька,
Взяв єю за рученьку,
1 повів до батенька **.

13.
Во Львові заграно,

_________ До Перемишля слишно:
* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 14.

** Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. £0,
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Oft кто ж мою тугу чує?
Старейкий старостойка
(Молодий дружбойка або Ивасейко),
По ринойку ходячи,
Румінец торгуючи,
Білизну купуючи:
Моя сванейка (дружейка, Марисенка)

пишна
Без білизни не ляже,
Без руміндю не встане.

14.

Там в калиновим лісі,
Під калиновим корчом;
Там річейка бистрая,
І водойка зимная,
Там бояри їхали,
Коникі наповали:
Єно староста (дружба, Ивасьо)

не став,
Коника не наповав:
Напою я тя коню,
В сванейки (дружейки, Марисейки)

■ ' ‘ на подвору.

15.

Поїхав староста (дружба, Йвасьо)
на лови,

В темниї ліси, дуброви,
Там его дрібний дожд нагонив, 
Лисії шубонькі помочив,
Аж ся староста (дружба, Ивасьо)

зажурив.
Вчула тое сваненька 
(друженька, Марисенька):
— Не журися старостонька 
(дружбонька, Ивасеньку),
Я твої сукманкі посушу,
Я твоє личенько прекращу *я

* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 4.
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Попід ліс битая дороженька,
Куда їхав старостонька 
(дружбонька, Ивасейко)
Со своїми боярами;
Єму калинонька дорогу заступила;
Виияв шабельку, став калину рубати,
До него калина, до него червона,
Стала перемавляти:
—• Не для тебе, старосто (дружбо, Ивасьо),

калина саджена,
Єно для тебе сваненька (друженька, 

Марисенька) зроджена *

17.

Поїхав староста (дружба, Йвасьо) 
в угерскую землю 

Угріночку влюбити;
Угріночку си влюбив,
Госпідь му не присудив;
Бо в угорській земли,'
Куронькі не піют.
І сьвіт не свитає,
І сонєнько не всходит,
І дробен дожд не іде,
І травонька не росте,
І коник ся не пасе **.

18.

На старості (дружбі, Йвасю) одіне,
Білий атлас до землі,
І шабелька при боні,
Як місяченько в ночи.

19.

В лужейку калиновим два звони 
малесенькі,

А хоть вони малесенькі, але голосненькі, 
Визволили і виголосили сірого тура з луга.

* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 11 і 24.
** Там же, на crop. 4.
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В Йвасенька кораленка бояри молоди!,
А хоть вони молодиї, але вимовиш, 
Вимовили і виговоріли Марисеньку 

від батенька.

ВЕЧАРА В МОЛОДОЇ

Висьпівавши тоти пісни, зачинают істи вечару, перід 
котрою сьпівают:

Дают нам з замку знати, і д.
Крамару, крамаройку і д.
Когут на кухни палит, і д.
Повідала нам сорока, і д.

Здри ое всьо на сторонах 52 і 5337. Потому староста 
домовий розносит ідінє н. п. капусту, пироги, мясо, кашу 
с молоком, а на кінци борщ.

На Підлясю дают когута печеного (петуха), котрого 
дивним способом приспосабляют. Где на горі за селом вя
жут го живого до драбини і палят огень під ним, а потому 
го допіро варят. Дают го на стів під іменем «бажанта» *.

За каждое стравов сьпівают:
Возьміт си що густое,
Дайте нам що ліпшоє.
Чи с перцьом, чи не с перцьом,
Давайте с щирим серцьом.

До того до каждої страви щось еще присьпівуют, так 
н. п. єжли в капусті мяса нема:

Полудньовий вітер віє,
Всю капустицю розвіє;
Або нам камінь дайте,
Або квасом підливайте;
Капустиця з мукою,
Не пійде нам рукою.

Тої вечари молодий не їст, хоть за столом сідит; подібні 
молода в него, першої гостини не поживає. Где-некодий 
знову є звичай, же обоє молодята єднов лижков їдят, особ
ливо як вдовиї.

Тоту вечару їдят разом і «приносниї», котриї на весілє 
до молодої дарункі поприносили. По вечари дякуют бояри:

,г В даному виданні — на стор. 90—91.
* Lud polski р. L. G. на стор. 107,
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Два голубой кї гиїадо ею? I *. я.
Ой що нам били столове І д.— вдри йя

стор. 53 *
На остатку наступає танец с кухаром, так як на стороні 

55 описано39.
По танцю дают прибивши! старосціни вітцю і матери 

І всій родині молодої в подарунку гускі і сьпіваюта

Вийду я на долину,
Стану я на билину,
Крикну я на родинуї 
Сходися, родойку.
Сходися в купойку,
Як блискій, так далекій,
Убогій и богатий,
Подарункі відберати,
Житниї, пшеничниї,
Все в Бога величниї.

За то частує їх староста домовий горівков, а в надгоро* 
ді гускі дістає; єжлиби їм зась горівки не дав, то би му 
гусок не дали, і так би му сьпівали:

Годій, родойку, годій,
Юж гусойки на воді,
На Дунай полетіли,
Бо питойки хотіли.

ТАНЕЦ

По обдарованю родини наступає танец на цілу ніч, в 
часі котрого розмаітиї пісни сьпівают, так н. п.:

Ой в саду, садойку, червоний квітойко:
Тяжко ж ми ся оженити, бідний мій сьвітойку. 
Ой в саду, садойку, барвінок стелився:
Ой чому ж я, моя мати, ще не оженився?
Ой в саду, садойку, барвінок зелененькі:
Гуляй, гуляй, мій синойку, єщесь молоденькі,
Ой в саду, садойку, червона калина:
Зажурила мене мати, едииака сина.
Ой в саду, садойку, червониї ябка,
Ой юж нема і не буде, о кім била гадка.
Ой в саду, садойку, червониї вишні,

а* В даному виданні на crop. 91. 
N В даному виданні на стор. 92.
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Ой юж нема, І не буде, о ком били мисли,
Ой в саду, садойку, червоні гвоздикі,
Запрегай же, Йвасюню, ворони коникі.
Яг< їх запрегати, коли ся метают:
Ой тяжкій жаль Марисєньці, як ей юж сьлюб

дают *,

* * *

Ой в саду вишенька,
Попід нею стеженька,
А староста ся питав:
Кто тую стеженьку видоптав?
Ой видоптав стеженьку,
Молодий Йвасенько,
Звечора ходячи,
Подарункі носячи **.

Ту належит великое множество коломийок і інних 
пісней танцьових.

Танці мают розмаітиї, до народних належат: «Тар- 
ганец», «Вербованец», «Козак», «Коломийка», «Цюрил- 
ло»; до присвоєних: «Польскій» (Polonaise), «Краков’
як» і «Штаєр».

Мают єще звичай і при танцю, і при кождим сьпіва- 
ню викрикати: у-гі уг-угі

МОЛОДА ЗАБЕРАЄСЯ ДО МОЛОДОГО

Як ся всі досить нагуляют і ніч перемине, вибераєся 
молодий с жинко» <0 і со своіми боярами в понеділок до 
себе. Початок роблят гиї пісни:

Там в горах на камени,
Сіділо два ангели;
Сіділи, геворіли,
Зелене вино пили:
Ходім же, пане брате,
На тую розлучейку,
Як ся буде розлучати 
Мариеейка від батейка (матінойкі).

* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на сюр. 273,
** Там же, на crop. 13.
40 Б рукоиису — «женса».
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Взійди, місяцю, вийди ясненькі,
Та й з-за чорної хмари.
Зберайся, красна наша Марисю, 
Поїдеш уже с нами.
— Як же я маюся виберати 
Та й с вами їхати?
Маю багепка, як соколонька,
Жаль ми го покідати *.

# * *

Юж місячейко на болонєйку,
Яко млиньскоє коло,
Зберайся, Марисю, зберайся с нами

споро.
— Як я ся маю споро с вами зберати, 
Маю батейка, як голубойка,
Жаль ми го зіставляти.

# * #

Юж соньце над горами.
Зберайся, Марисю, с нами,
С нами, с боярами,
До сьвікорця на сьніданє.
Загорнися в загортойку,
Пійдеш в чуджу сторонойку,

* * *

Юж соиьц0 над горами:
Зберайся, Марисю, с нами,
Бо ми добриї люде,
Добрі тобі в нас буде:
Вода сама в горнец тече,
А сонєнько хліб пече,
Не будеш нич робити,
А будеш всім редити.

* *  *

На їхали гостонькі 
З чуджої стороионькі,
Взяли си підпивати,.

• Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 17,
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Марисю иамавлятш
— їдь, Марисенько, 
їдь в нашу сторононьку:
До нас, Марисю, до нас,
Добрі тобі буде в нас:
В нас гори золотиї,
Травонькі шовковиї,
Рученькі медовії!,
В нас столи тисовиї,
Стінойки золотиї 
Прилетіла зазулочка,
Та й стала ковати,
Всім правду казати:
— Сьвіт же я облітала,
А того не видала;
Всюде гори земляни!,
Травонькі зелен иї,
Річенькі воденниї,
Стіни деревляни! * *.

* * *
Питайся, Марисю, мами,
Чи поїдеш ти с нами?
Завеземо тя в гори,
Не поверниш николи **.

Як ся молода зачинає зберати, сьпівают:
Юж ся Марися наперід зберае... 
Калинко, малинко,
Червона ягідко!
Єй батейко (матінойка і д.) все не пущае. 

Ту домавляются бояри о віно, сьпіваючи:
А в городейку зостіль,
Готуй, матінко, постіль;
І сім подушок зімхових,
І сто золотих готових.
І лінноє простирало,
Щоби ся добрі спало;
І чтири воли з обори,
І сто золотих з комори 
І коня вороного

______  Для пана молодого.
* Pieśni po!, і rus. ludu gal., на втор. 17,

** В «вы же дід! на стор. 27,
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Журилася мати,
Чим зятя віновати?
Дати зятьови, дати,
Сто коров і с теляти,
Сто подушок зімхових,
І сто червоних готових *,

• # *

Дале-сьте нам дівку,
Дайте ж нам і постівку,
Сім подушок з комори,
Чтири воли з обори,
І коня вороного 
Під пана молодого **.

* *  *

Та дайте ж нам, дайте,
Що-сьте нам обіцяли:
Сім подушок зімхових,
І сто золотих готових,
І тоє простирало,
Що шовком вишивано *** ****,
Не забивай, мати,
Шовкови чепец дати,
Зімховиї подушкі,
Щоби спали дві душкі ***•« 1 

* # •
Готуй, мати, завої,
Юж дітятко не твоє.
І коня вороного 
Під пана молодого.

Під час того сьпіваня заберают дружбове і старостове, 
котрих тогди «пропийцями» зовут, всьо, що єно могут зла
пати, н. п. одіне, подушкі, перини, скрині, жорна, горці, пе
чені, осухи, горівку, борщ, і т. п., і пакуют на віз, єжли 
возом приїхали, а ні, то такій несут. На Підлясю вяжут за 
шию корову, коня або інний добиток тим ручником, кот*

* Pleśni рої. 1 rus. ludu gal., на стор. Ш.
** Там же, на стор. 18.

*** Там же, на стор. 27. -
**** Pieśni рої. 1 rus. ludu gal., на стор. 28,
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рим лава була застелена, як молода на посазі засідала, 
і так ировадят со собою *.

Як юж будут со всім готовиТ, приволує староста єй ро> 
дичив на пожегианє, тогди сьпівают:

Подякуй, Марисс-йко,
Ой своєму батейку (матінойці)
За милое виховане,
За красное сніданє.

Молодята кланяются три рази родичам, падаючи Тм до 
ніг і цілуют, їх в губу. При тим пожегнаню сьпівают:

На дібраній стіни, лави,
І столи мальовани.
Кто ж вас помивати буде,
Як Марисі не буде?
Помиє вас матінойка,
Білими рученьками,
Дрібними слезоньками.

Розлука тота биває с барз великім жальом і плачом, 
а молода аж головою о стіни товче.

Сьпівают еще:
Тещеиька зятя жегнала,
Ковдрами двір застеляла,
А коби єй сила,
Тоби озолотила **.

На остатку кланяются молодята всім, музики грают, 
дружба каньчуком двери жегнає, і всі виходят на двір о 
сьпіві:

Ой, коню ж мій, коню,
Вивезь же мя з того двору,
Няй же я не чую,
Як мій батейко (матінойка) плаче,
Як соловій щебече за свойов дітинойков, 
Ой як за ягодойков.

На двори стают всі, пют горівку і сьпівают:
Зеленая вербенойко,
Будь здоровий, мій батейку.
Зеленая вербенойко,

- _ Будь здорова, матінойко.
* Lud polski р, L. G. на стор. 92,

** Pieśni рої. 1 rus, ludu gal., на  стор, Ж
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Зеленая вербенойко,
Будь здоровий, мій братейку,-. 
Зеленая вербенойко,
Будь ми здорова, сестройко. 
Зеленая вербенойко,
Будь здорова, родинойко!

* * *

Подивися, матко,
Як по сьвітлойці гладко;
Ни скринойкі, ни перинойкі,
Ни любої дітинойкі,
З коморойкі забрало,
З оборойкі заяло.

* * *

Плине чолоночок по ріці, 
Плаче батейко по дочці:
— Слідочок на порозі,
А дітятко в дорозі;
Бідна моя головонько,
Без тебе, ягодонько *1

* * *

Огляднися, мати,
Кого нема в хаті?
Всі дівонькі в таночок ідут, 
Мого дітятка не ведут:
— Питаю я вас, дівонькі
Чи не бачилисьте Марисенькі?
— Ой бачили ми Марисю,
У свикорка за столом,
За скрипоньками не чує,
За слезоньками не бачит

*  *  *

Вийшла матінойка 
На оборойку,
І рученьками плеслаз

* Lud polski р. L. G. на стор. 105. 
** Там же, на стор. 106.
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Ани ВОЛОЙКІВ, ни коровоЙкІ,
Ни любої дітинойки. *
Ой, зятю ж мій, зятю,
Наробив-єсь ми жалю!
Взяв-єсь ми дітинойку,
І з постелі перинойку,
І чтири воли з обори,
І сто золотих з комори.

Потому домавляются старосціни о «балец», т. е. о ка-
валок полотна і сьпівают:

Мати енна годовала,
Вальці ся надіяла;
Ой дайте ж ей балец,
Хоть на мізельний палец.

Мати виносит полотно, а старосціни го берут, і зараз 
всьо весілє з місця рушає, єно ся родичи і кревниї моло
дой вдома зістают.

Як ідут, питаются дівчата молодої: «Мариська, где клю
чи?» А вона відповідає:

На горі в вівсі,
Ходіт дівойки за мнов всі.

Тими словами жичит їм аби всі замуж пійшли. Але 
хлопці робят собі кпини з тої відповіли й мовлят;

На горі в сімени 
Бодай-сьте всі посивіли.

Як ся весілє троха віддалит, вертаєся молодий с друж- 
бов два рази до порога, а третім разом іде аж до халупи; 
за каждим разом дякує за доньку і просит до себе на ве
сілє, мовлячи: «Вашеця просимо на весілє», в халупі час
туються горівков і сьпівают:

Дякуємо вам, люде!
За хліб, за сіль, за горівку,
І за хорошу дівку *.

Пожегнапінися, доганяют своїх боярив, котриї через 
дорогу сьпівают:

Не біймося ночи,
Єст на Біг до помочи,

_________ Сут коникі під нами,
* Pieśni рої, і rus. ludu gal., на стор. 27,

ИЗ



Биймо їх острогами;
Няй ідут дорогами.
Жеби-сьмо не зблудили,
Дітятка не згубили.

* * *

Тамтудий лежит здавна стежойка.., 
Добриї ми мислівці,
Лишейку ми си зловили,
Коників не зтомили:
Зловили ми си лишку,
По молодейкім сьніжку,
С руками, с ноженьками,
С чорними оченьками.

* * *
Тамтудий лежит здавна стежойка... 
Радохіньчани * заспали,
Ми їм Марисю вкрали.

СВИКРОХА ПРИЙМАЄ НЕВІСТКУ

Як прийдут під двери дому молодого, просят, жеби їм 
свикроха отворила:

Отвори, мати, новий двір,
Ведемо ти дітя на вибір;
Отвори, мати, пекарню,
Ведемо ти сікарню;
Отвори, мати, сьвітлицю,
Ведемо ти робітницю;
До поля робітницю,
До комори ключницю;
Отвори, мати, ліску,
Ведемо ти невістку.

Свикроха відповідає:

Я невістці не рада,
Єще-м сама не баба;
Халупу си замету,
Хлібойка си напеку,
Сьвітлойку си укалю.
А ю кійом вивалю.

• Радохінці село. Ту ся вимавляє село, з котрого молода походит, 
або через котроє ся іде, або всі сосідниї села,
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Часом для сьміху так сьпівают!

Отвори, мати, хату,
Ведемо ти пелехату;
Діжи ти не замісит,
Бо єй цяпка з носа вісит; 
Халупи ти не замете,
Бо си живіт погнете і 
Корови ти не здоіт,
Бо ся огона боїт.

Потому просят, аби свикроха до них вийшла.

Вийди до нас, матінонької 
Приїхало дітятонько;
Мала-сь перше єдноє,
Тепер маєш аж двоє *,

*  *  *

Що ж ми тобі привели,
Вийди, матінко, погляни,
Ци калиночку, ци малиночку,
Ци молоду невісточку?
А где калинка зтята,
Там молоденька взята,
Від вітця і від мати 
До молодого хати;
Від великого роду 
До богацького дому ** ***.

На то виходит свикроха, в кожуху, баранами до гори
оберненим * * *, тримаючи на голові два осухи, коториї мо
лодій на голову кладе, потому накриваются обі бальцьом і 
так вкритиї входят до сьвіглиці і там обертаются три рази. 
Балец мече свикроха або старосціна:

На пєц межи горці,
Аби ся родили самій хлопці,

* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 25.
** Там же, на стор. 32.

*** Кожух обернений значит жичснє мпогости і богацтва, аби їм ся 
збнже так густое родило, як густо волося в кожуху. Той обрядок за
хованим бив такжей на весілю В. К. Василия Иоанновича р. 1526. Где- 
некодий свикроха вівсом або хмельом на молодята сипле, аби їм нігди 
не браковало плодив земних. Здри: Lud polski р. Ł. G. на стор. 216.
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а хліби кладут на столі, 1 для того зовутся тиТ осухи «На
стільниками». Староста їх потому крає, і всім весільним 
роздає, до чого примавляют:

А кто настільника вкусит,
Той с молодов спати мусит.

Молода в сьвітлиці витаєся с родинов молодого; вітцго 
і матерії падає до ніг, а решті ся низко кланяє. Тогдн сад- 
жают ю с молодим за столом, часгуют горівков і настіль
никами і сьпівают:

На калиночці 
Дві ягодочці:
Благослови, Боже,
І вітец і мати,
Своєму дітяти 
На постіль засідати *.

*  *  *

Сідит кіт на пулици,
В червоній рукавиця,
Витріщив очинята,
На наши молодята.

* * *
Йвасунева мати двери відхиляла 
І с зорею розмавляла:
— Ой, зоре моя, зоре,
Зоренко вечерняя!
То же-сь ми присьвітила;
До дому попрятницю,
До поля робітницю,
До комори ключницю **.

*  *  *

Привезено зілє
Ой з гір та й в подилє;
Посаджено го в місті, в городочку,
Під муром в холодочку,
На білим камінейку.
Вином го підливано,
Шафраном підсипано,
Марно зілейко заквило

* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 32.
** Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 20 і 28.
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І маленько зародило,
Єно дві ягодойкі,
А обі червониї:
Першая ягодойка,
Старенькій старостойка,
(молоденькі дружбойка, Ивасейко) 
Другая ягодойка,
Молодая сванейка

(дружейка, Марисейка)

Потому показує староста свекрови невістку, котра для 
єго сина обрав, і іде с нею в танец, але вона криває; внят 
задают єй угану і сьміются зо старости, же вибраь каліку, 
криву, малінковату і т. п., волают коновала, аби єй ногу 
напростовав, а той, направляючи ногу нераз ю так вдарит 
по ней, же ледво стояти може. На остатку дає єй староста 
гроши в руку, тим лікарством улічена молода простуєся і 
таньцює с ним добрі, а тогди хвалят всі старосту. По тань- 
цю віддає ю староста свекрови, але вона і с ним так довго 
в таньцю криває, покі єй що в руку не втрутит, і тим спо
собом таньцює со всіми боярами.

По таньцю наказуют єй старосціни або і дружба роз- 
маітиі роботи робити, н. п. халупу замітати, воду носити, 
масло робити, корови доїти, таиьцьовати і т. п. роботи, аби 
показала, же добра з неї господиня. Вона всьо тото робит, 
але єй хлопці во всім перешкоджают.

По тих доказах господарности наступає перекуска з 
пирогив, печені і. зложена, котору молодята мало коли 
їдят.

По перекусці ідут старосціни до дому і пекут пироги, 
аби мали чим музиків приймати, як їм будут відгравати.

ЧЕПЧИНИ АБО ПОВЯЗАНИ

Того самого дня або аж во второк закладає дружба 
на голову молодої шапку молодого на знак підданьства 
свому мужови і на початок чепчин іли очепин, в которій 
шапці вона так довго ходити мусит, покі єй чепця не за
ложат. На Підлясю уганяеся брат молодого с братом мо
лодої о то, аби єй борши шапку на голову заложити, і 
єжли брат молодого того докаже, то биває знаком щастя, 
в противним разі ворожат нещастя для молодят і брат мо
лодого від єй брата шапку собі викуповати мусит, при 
чим ся без колотні не обійде * **.

* Там же, на стор. 15.
** Lud polski р, Ł. G. на стор. 103—104,
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Як молода шапку на голові має, набирає права всім
хлопцям шапки заберати; здерає каждому, а хоть би ю 
сховав, то вона винаходит, ховає до скрині і не віддає, 
покі єй каждий за свою шапку не заплатит.. Тогди сьпівают 
для дружби і каждого хлопця:

Подивися, дружбонько, на мене,
Твоя шапочка у мене,
Ой не шапочка, ковпачок,
Вийми дружбонько шостачок —
Ой не шостачок — таляра,
Буде твоя вся слава *.

По тій забаві ідут дружба і піддружбик по старосціни, 
аби прийшли молоду зачепчити.

Старосціни, прийшовши, сьпівают до чепчин:
Ой вінку ж мій, вінку,
З крячастого барвінку.
Куповала-м тя в ринку,
Замикала-м тя в скрипку,
Теперки тя не рушу,
Та й заплакати мушу **.

* * *
Повибивай, мати, клинці,
Где вішала Марися вінці.
Вибивай кілочкі,
Где висіли биндочкі,
Забивайте новиї 
На сирпанкі тонкії ***.

* * *
Иди, Марисенько, до комори,
Со скринею поговорі,
Винеси полотенце,
Тонкое накриванце ****.

* * *
На гори пшеничейка,
А на долині просо;
Жаль ми тя завивати,
Моя жовтая косо.

* Pieśni рої. і rus. ludu gal. на стор. 23.
** Pieśni рої і rus. ludu gal. на стор, 21. *

*** В тим же ділі на стор. 38,
**** Там же, на стор. 9,
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*  * *

Там за городом просо, 
Сховайся, жовта косо, 
До скрині замчистої, 
На вікі вічистиї.

На Підлясю вимагают бояри, аби коровай принесено, 
і то єсть знаком очепин:

Ой видай, батеньку, коровай, 
Ой видай з нової комори,
Ой видай на тисовиї столи,
Ой видай на кружасти обруси.

Ту приносят коровай, ставляют на віку від діжи і сьпі- 
вают:

Ей догадайся, Марисю,
На що коровай внесено?
На короваю повиване,
На твою косу покриване:
— Юж я ся давно догадала, 
Що мені в батенька не бити, 
З руткі віночків не вити,
До таночка не ходити *.

По такім приготованю саджают старосціни молоду на 
кульбаці, або на діжи, або на стівку, на котрим кожух, 
сукману або заголовок стелят; знемают з неі шапку, вінец, 
встужкі і зІлє, сплітают волосе і закладают чепец; вона 
ся зриває і чепец через два рази з голови змітує, заохо
чена піснев дівчат:

Марисю, доглядайся, 
Повивати не дайся,
Покінь чепец 
Під пец,
А кібалку **
Під лавку,
А віночок 
На головку ***.

* * *
На що мене завиваєте,
Що ся в мене надіваєте41.

* Lud polski р. L. G. на стор. 104.
чают.
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За третім разом юж чепця не змітуе І встає яко невіста 
зачепчена: свахи з радости скачут, в рукі плещут і сьпі- 
вают:

Марисю, Марисейко.
Гдесь діла свій вінойко?
— Дала-м го оковати,
До скринойкі сховати;
За замкі товгиї,
На віки вічниї *.

* * *

Приїхали паничи,
Взяли косу під мечи;
Посікли, порубали,
Під рубойку сховали.

*  *  *

Где ся косойка діла?
Чи в поле полетіла,
Чи ся в клубойко звила?
Вона в поле не летіла,
Єно ся в клубойко звила42.

* * *

Повідали нам люди,
Ой, що то тур буде;
Ой не тур, не туриця,
Єно красна молодиця.

*  *  *

Що хотіли,
То зробили;
З тістойка паленицю,
З дівойкі молодицю.

І оцули втииают молодій косу на знак, же свій стан 
відмінила. Свекер прив’язує конец коси до гвозда, умись-

* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 28.
42 В рукопису (с. 141) міститься ще така пісня:

Здрадливий, понеділку (вторку), 
Здрадиле-сь нам дівку:
Дівку на постівку,
Віночок на кілочок;
Вчора била в віночку,
А нині юж в рубочку.
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льні на то в стіну вбитого. Молодий в таньцю с дружков 
тилько сприту показати повинен, аби за першим вдареньом 
топорка, косу совсім відтяв. Якби му ся так не вдало, во
рожат гоцулки для молодої нещасливое жите. Як коса буде 
відтята, закладают чепец *.

До зачепченої молодої приходят дружбове, музикі 1 
інниї хлопці і показуют же ся під шийов соломов позасті- 
гали, а вона мусит каждому кавалок встужкі, що з голови 
зняла, дати до застіганя. Музикі вимагают еще встужкі 
на шийкі при скрипках, і показуют, же соломов сут обвя- 
заниї.

Під час того дарованя сьпівают:

Хвалилася княгиня,
Що є дарів скриня:
Хиба їх не маєте,
Що нам їх не даєте **.

Як юж молода буде зачепченов, кланяєся старосцінам, 
также вітцю і матері, і іде в танец насамперід со старосці- 
нами. В танцю так довго криває, допокі що в руку не 
достане. Тим способом таньцює і с інними боярами.

Потому сідают до обіда, котрий їдят без сьпіваня.
На Підлясю є єще такий звичай: молода зачепчена бере 

пиріг і ручник, і іде с братом по воду; єжели студня на 
чуджим грунті, кладе тиї річи для властителя студні; чер
пає потому воду, приносит додому і ліє до квасу, котрий 
бояри пют; іде другій раз, а принесенов водов миются 
бояри ***,

ПОКЛІН В ПАНА

О тим же часі звикли дружбове або старостове іменем 
молодят іти на поклін до свого пана, которому в дарунку 
коровай несут. Тим способом склада ют свому пану подя- 
кованє і заплату за дівку. Так розносят такжей короваї 
і до інних своїх урядників н. п. до комісара, сендзього, 
воконома і і.

На Підлясю запинают в коровай обаранці, золотого 
або 15 грошей, і накривают хустков або ручником. Коро
вай несе маршалок (староста) або брат молодого, а моло
дої брат несе когута (пєтуха) і сьпівают:

* Lud polski р. L. G. на стор. 14.
** Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор, ЗО,

*** Lud polski р. L. G. на стор. 106.



Ми Ідемо е куніцов 
І ярою пшенидьов,
До свого господаря,
До пана комісара (дідича,

воконома і д.}.
Ідіт сватове в двір,
Допчит зелений мармір,
Корками, підківками,
Жовтими чоботками.

*  *  *

Подякуймо Богу і пану,
І ксьондзови своєму,
Же нас звінчав,
А пан не много взяв.
Ліцерскую копу *
За Марисину косу **.
Подякуймо Богу і пану 
І ксьондзови своєму,
Же нас звінчав;
А пан не много взяв,
За мене молодую,
Червонця червоного,
Від Йвася молодого ***.

ВОВІД В ЦЕРКОВ

Зачепчену невісту Воводит парох в церков з наказу 
С. Павла (кор. II), аби невісти с покритою головою до 
церкви ходили і тоє зовеся: «Вопід в церков».

На вовід ідут с молодою єно старосціни (котори! пароху 
в подарунку дві гускі несут), музикі, дружби і підружби- 
кі через дорогу сьпівают:

Тамтудий лежит давня стежойка...
На вовід ідемо,
Молоду си ведемо,
Молода, як ягода,
Червона, як калина,
Солодка, як малина.

• Може, рикарскую копу, бо ся пану або риііару копа грошей 
від підданкі належала.

** Може і косу відтяту молодой невісті складано в офіри ва кра
су шишаків рииарскіх.

*** Lud polski р, L, Q, на стор. 231,
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* «  •

Вій, вітре, дорогою,
За нашою молодою.
Розвинь єй косоньку.
Няй буде дівоньков.

* * .*

Ой, ксєнже, ксєнже, батьку наш,
Отвори церковцю, пусти нас *.

Ту наступає сам вовід, а по вовіді сьпіиают через до- 
рогуа

Тамтудий лежит здавна стежойка...
Від вовіду ідемо,
Молоду си ведемо;
Юж нам ю ксєндзн здали,
А дяченьки помагали.

МУЗИКИ ВІДГРАВАЮТ СТАРОСЦІНАМ

По воводі ідут зараз всі до першої старосціни; там під 
єй вікнами музикі грают, а дружбове викрикают і при- 
сьпівуют:

На добраніч, на добраніч, але не каждому,
Пану вішю, пані матці і серденьку мому.
Потому музикі входят до хати і грают, гості таньцюют, 

а старосціна приймає їх горівков, пирогами, печеньов і 
т. п. р.

Як ся в неї нагуляют, ідут до другої, а, відігравши під 
вікнами, гостятся подібні як в першої.

Ідут такжей до дружкі, єжли їх запросит і присьпіву- 
ют єйз

Неслася качочка на лому,
Просилася дівочка до дому:
До дружкі бояри, до дружкі,
На масненькі пиріжкі 
Давно-сьмо в дружочкі бивали,
З міста горівку пивали,
На білих подушках сипляли,
Добрі у дружкі гуляти,
Масниї пиріжкі зїдати.
Наша дружочка,
Наша панєночка,

* Pieśni poi, і rus. ludu gal., на стор. 28.



богатого батечкаі
Єй на рученьці, і.
Єй на правесеньці 
Золотиї перстеньці *.

На остатку приходят всі с молодою до молодого і під 
дверми сьпівают:

Вийди, Йвасю, до нас,
Викуп си Марисю від нас;
Як не вийдеш викупити,
Вернемося ю пропити,
А за кварту горивкі,
Позбудешся жинкі/

На того визиванє виходит молодий с горівков, пє до 
старосціни, тота до молодої і так дальшії, покі ся всі не 
почастуют. Тогди віддают старосціни молодому жинку і 
входят всі до сьвітлиці, де застают «приносних».

ПРИНОСИШ

О тим часі коли молода на вовід вийде, сходятся до 
молодого тиї люде зо села, коториї му в неділю подарун- 
кі на весілє поприносили і коториї ся для того зовут «при- 
носними». Як приходят, приносят знову с собою горівку.

Молода, прийшовши по воводі до сьвітлиці, витаєся с 
каждим приносним, мовлячи: «Вашеця витаємо, гаразд ся 
Вашеці ходит, гаразд ся Вашеці веселит?» На що вони 
відповідают: «Веселимося, дякуємо, Вашеці», а питаючися: 
«Вашеці, чи гаразд ся ішло, чи гаразд ся веселит?, дают 
єй гроши до руки. Як молода со всіми приносин ми ся зви- 
тає, засідают приносниї со старосціиами коло стола, і сьпі
вают сьлідуючиї пісни:

1.
Винная галузейко! 
Юже-сь ся відчимхнула 
Від гилейка свого,
Від листа шерокого,
Від вина зеленого. 
Молода МарисейкоІ 
Юж-есь ся розлучила, 
Від батейка свого,
Від свого до чуджого, 
Ой понось до гиршого.

* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 18 і 23,
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У чуджого батейка,
Сьніданейка не буде,
Обідец під полуднє.
Юж третій раз кури піли,
Як вечаройку їли,
До вечари сідали,
А мене посилали 
До шерокого броду,
По студенную воду.
Ниж я с водою прийшла,
Вечара зо стола зійшла +);
Тилько ж моей вечаройкі,
До землейкі слезойкі...
Сама си, Марисю, шкодиш,
Же поволеньки ходиш.

Інниї так кінчат:

Трвай, невістко, трвай,
Слезойками ся вмивай,
А ти, доню, вечерай:
— Юж-єм, мамо, вечаріла...
Ой і я юж вечаріла 
С своїми гаденьками,
Своїми слезоньками *.

3.

За гори високії 
Голосойко заходит;
Ой все ж ми ся видит,
Що мій батейко (матінойка) кличе, 
Я не маю коли стати,
Голосойка послухати}
Загона-м не дожала,
Снопойка не звязала,
Загона шерокого,
Снопойка великого.

На остатку так коньчат;
Що мя Йвасю кличе,
Юж я маю коли стати,
Голосойку послухати;

2.

* Pieśni рої. ! rue. ludu gal., ва стор, 18,
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Юж-ем вагона дожала 
I снопойка довязала,
Загона шерокого,
Снопойка великого.

4.

Літат зазулейка 
Понад садойко,
Рахує черешенькі:
Всі черешенькі,
Всі черешенькі,
Єно вишеньку стято.
Ходит матінойка 
По новій сьвітлойці,
Рахує челядойку:
Вся челядойка,
Вся челядойка,
Єно Марисю взято.
— Ой най тугшєй брати:
Війте ж ю доганяти:
— Ой хоть ю доженемо,
Але єй не возмемо;
Бо ми ю дали в вінци,
А вона ходит в чепци *.

б.

Ковала зазулочка в садочку, 
Прихиливши головочку к листочку,
Що ж вона куючи казала:
Що не буде в свикрохи яко в мати мала, 
Що не буде на юленьку пускати,
Єно буде в хаті держати **,

6.
Пійду ж бо я гуляючи, 
Два двори миняючи,
До третого прихаджаю, 
Стану та послухаю,
Що люде говорят,
Аж там люде говорят. 
Батенька хвалят,
А свекра судят.

* Pieśni рої. І rus. ludu gal. ва crop. 19,
** Там же, на стор. 39,
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Дивни ж вй, дивни! люде, 
Що-сте ми перши не казали, 
А тепер не кажит,
Жалю серцю не робіт *.

7.

Гдесь тота перепелойка,
Що с нами їла і пила?
За гори полетіла,
За гори високії,
За води глибокії,
За ліси темненькії 
Там мужи невірниї,
Бют жинкі невинний

8.
Кує зазуленька 
Коло корінейка,
Бо тугу зиму чує,
Хотьби не туга,
Хотьби не туга,
Коли вона не літненька. 
Плаче Марисенька,
Плаче ластивойка,
Бо злую свикрошку чує; 
Хотьби не злая,
Хотьби не злая,
Коли вона не матінойка.

9.
Чого, лосю, чого, небоже,
Ко селу прилітаєш?
Лебонь, лосю, лебонь, небоже, 
Щось лиху зиму чуєш?
— Чи лихая, чи не лихая,
Не буде як літенько.
— Чого, Марисенько,
Чого, паннуненько, /
Ко столу припадаєш;
Лебонь, Марисенько,
Лебонь, паннуненько,
Лихого свекра чуєш?

* Там же, на стор. 38.

163



Чи лихого, чи не лихого,
Не буде як батейко *,

10.
Післала Марисейка 
До своего батейка;
— Батейку, душейку, 
Присилай ми вінойко,
Дам си го золотити,
Щоби в ним походити.
— Марисю дітятойку,
Що ти юж по вінойку;
Хоть би-сь го гафтовала, 
Юж го не будеш мала,

11.
Там за стіною,
За камінною,
Там Йвасейко 
Картає Марисейку:
— Марисю, душейко! 
Шануй мого батейка,
Бо я твого шановав,
Як-ем до тебе їжджавз 
Боліли мя ножейкі,
У порога стоячи;
Боліли мя ручейкі,
Шапойку тримаючи;
Боліла мя головойка,
Низко ся кланяючи.

12.
Там в городейку 
Стоїт вишенька крячаста:
— Ой бивай, бивай, любий батейку,
У мене зчаста.
— Якже я маю до тебе 
Зчаста блудити,
Позарастали стежкі,
Дорожкі зілейком,
Тяжко до тебе трафити.
— Ой навколо, мій любий батейку,

навколо,
______  Не витолочуй того зілейка дрібного.
* Pieśni рої. 1 rus. ludu gal., на стор. 17.
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13.
Зелена рутойка, жовтий квіті 
Чом шото батейка досий ніт? }
Післала би-м післойка — не сьмїю;
Писала би-м листойкі — не вмію.
Пійшла би-м самая — боюся;
Бистрая водиченька — втоплюся.

14.
Ой добрая годинойка настала,
Молода Марися по свого батейка післала,

післала,
Післала вона чтири коні, пятий віз,
А шестого возничейка, щоби звіз;
Дала вона червоного на страву,
Жеби приїхав єй батейко на славу *.

Повтаряют такжей никотриї пісни з «двоцкіх» і «ста- 
росцінскіх», а потому сьпівают до вечари:

Дают нам з замку, знати і д.
Крамарю крамаройку і д.

Повідала нам сорока і д-здри тоє всьо на стор 52 і 
53, 43.

Вечару їдят без молодят, котриї до стола
не сідают,

а по вечари дякуют:
Два голубойкі гніздо вют,
Наши приносни вино пют і д.— як на стор. 52 

і 54 * 43 44 написано. Потому наступає танец с кухаром, в спосо
бі оказаних на стр. 55 4S * *.

Дружба маєся о то старати, аби по вечари каждого 
приносного в танец виправив. По таньцю розходятся при
носиш додому.

ПРЕДАНЬЦІ

Родина молодої запрошена від молодого і дружби на 
весілє (зрі на стор. 122 ) 48 вибераєся на оглядане дому, 
до которого ю «предала», і на довіданє ся єй долі, під іме
нем «Преданців». Через дорогу сьпівают тиї «преданці»:

* Pieśni рої. і rus. ludu gal на стор. 28.
43 В даному зипанні на стор. 90— 91.
44 В даному киданні на стор. 91— 92.
45 В даному виданні на стор. 92
48 В даному виданні па crop. 148.

ІЬ-І



Коби Марисейка знала,
Кодий батейко поїде,
Гатила ж би вона мости,
З зелененької трости,
Гатила ж би вона гати,
З зеленої папороти.

*  *  *

Сьлідом, батейку, сьлідом,
Горою, долиною,
За своєю дітиною.

*  *  *
N

Не страхайся свату:
Ой нас ту небогато,
Єно двадцят четири 
І сто коней вороних,
Других сто за горами,
Туй ступают за нами.

* * *

Розпихай свату хату,
Іде нас там богато;
Розпихай такжей і сіни,
Щоби предани обсіли.

Під порогом так сьпівают:

Помагай Біг, сосідонькі, ми до вас,
Чи не залетіла наша гусонька межи вас? 
Наша гусонька, білокрилонька, значена, 
Гдесь нам ся діла в неділеньку звечера.

Як входят до сьвітлиці, витают їх старосціни:
Преданьскії свахи!
Що-сьте ту, приїхали?
Чи сьвітлойку обзерати;
Чи мід, вино відпивати,
Чи Марисю відібрати?
Мід, вино відіпєте,
Марисі не возмете,
Юж вона того пана,
Що с ним сьлюбойко взяла,



Преданці сьпіваютз

Але-сьте свату знали, '
Що будете госьті мали,
Било дати лави, придави,
З зеленої мурави;
Било мати сіно в стозі,
1 вовес в оборозі.

Г" * * *

У нашого свата 
Кармазинова хата,
А тисовиі столи,
Мальовани! лави,
Би предани посідали, і

Часом для сьміху так сьпіваютз

У нашого свата, 1 
Петрущена хатаз 
Петрушка зопріла,
Хата ся розвалила.

Потому засідают за столом і сьпіваютз

Ой дивно ж нам, дивно,
Що свата не видної 
Сват свата не витає,
Мусит го ся встилає.
Ми ся єго не встилали,
Бо-сьмо ту Марисю дали.

Повитавшися со сватом і інними гістьми, жадают зо- 
бачити свою Марисю, котра в комори схована буде:

Покажит нам сокола,
Що-сьте нам взяли вчора;
Ой вчора звечера,
А вночи о півночи;
Взяли-сьте ю в віночку,
Покажит ю в рубочку.

Ту надходит забава. Молода криєся в комори, а на єй 
місце прибераєся дружба або інний якій парубок во всьо 
одіне невістоє або в інниї лахмани; завиває голову в хуст
ку, приправляє собі бороду з прядива, виносит кужель,
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сідає на пєцу 1 удає молоду. Зачинає плакати, заводити, 
нарікати на родичив, же ю за злого мужа видали, котрий 
ю часто бє; показує на кужель і мовит, же тяжко робити 
мусит, і же ся в тій недоли пильно зостаріла, чого доказує 
довга борода, яка єй виросла, і так жалуєся дальній. Але 
преданді пізнают, же то не їх Марися і сьпівают:

Покажит нам сокола,
Що-сьте го взяли вчораз 
Ми ту Марисю дали,
Косойку розчесали,
А ви ю перебрали,
Щоби ми єй не пізнали.

Домашній старосціни відповідают:

Нема єй вдома,
Пійшла заробити,
Йвася поживити;
За чарупка капусти,
Пійшла прати хусти,
За жменю ячменю,
За кавалок гускі,
З ячмінної лускі.

Преданді відповідают: \
Ми ю не на то дали 
Щоби ви нев зарабляли.

Потому відходит тота фальшива Марися, а хлопці ко
лют ю яговками, шгуркают пістуками і бют нагайками. 
На остатку виходит правдива Марися з комори, вилазит 
на стів, витає каждого предания, від вітця зачавши: «Ва- 
шеця витаємо, гаразд ся Вашенці ходит, гаразд ся Вашенці 
веселит?» Потому обеймає каждого за шию руками і цілує 
в губу, а вони єй гроши в руку дают, або в запаску мечут, 
або на таралику складают. Тогди сьпівают:

Чий то нам соколонько 
Ходит по столоньку?
Єно ноженьки в сафяноиці,
А сам в щирим золотойці.

Повитавши ся со всіми преданьцями, злазнт молода зо 
стола і сідає коло вітця і матери. Тогди жадают преданці 
єще молодого зобачити, сьпіваючи:
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Дале-сьте нам соковку,
Дайте ж і секола 
До тисового стола.

На такое жадане внлазит молодий на стів, витаєся с 
каждим предан цьом тим же самим способом, як молода ся 
витала, а злізши зо стола, сідає коло молодої. Тогди роз
клала ют преданьці, що с собою попривозили, т. е. горівку, 
осухи, печеню і і. р. Староста приволує каждого притом
ного до стола і частує горівкою, осухом і печенев. Гле-не- 
кодий дают собі родичи молодят навзамін дарункі; мати 
молодої дає віт цю молодого кошулю, а від матері его ді
стає раньтух *.

Потому наступає танец і трває аж до вечари. Перід 
вечари сьпівают ті самиї пісни, що на стор. 52 і 53 47 сут 
написанні'. По вечари дякуют.

Два голубойкі гніздо в’ют,
Панови предани вино пют, і д.

А на остатку надходит танец с кухаром. По тій забаві 
забераются предани додому і сьпівают:

Несила-сьмо пили 
Марисю-сьмо пропили;
За кварту горівкі,
Позбили-сьмося дівкі,
А за другую пива,
Будь донейко щаслива,
Жеби-сь в углах не стояла,
Віконцьом не втікала.

*  *  *

Пропила мати дочку,
На солодкім медочку,
Било меду не пити,
Та дівкою робити;
Солодкі медок випити,
Ніт ся кім послужити **.

*  *  *

Пропила мати дочку,
На солодкім медочку,

________  Добрі било мід пити,
* Lud polski р. Ł. G. на стор. 217.
47 В даному виданні на стор. 90, 91.

** Pieśni рої, і rus. ludu gal., на стор. 5,



Нема ея кім послужити;
Ани сьвічочкі, ни угарочка,
Ани чим засьвітити;
Ани Марисі, ани дівонькі,
Нема кім поробити *.

Ту жегнаются предани с молодятами і со всіми баяра- 
ми, і відїжджают с планом. На потіху заплаканої матері 
сьпівают в дорозі:

Не плач, матінойко, мила,
Допірось ту в неї била.

А успокоївши весь плач, сьпівают весело:

Ми в кораленька били,
Мід, горівойку пили 
Вином нас частовали;
Бодай ся добрі мали!

Як предани відїдут, музикі еще грают, бояри таньцю- 
ют, пют горівку, а потому каждий до свого дому відходит, 
лишивши молодята вкупі, і на тим звиклося весіле кін
чити.

Гоцули зливают молодого водою, як ся всі весільниї 
порозходят, аби він него всі чари відогнати **.

ПОКЛАДИНИ

Где-некодий ест еще звичай, же молоду і молодого до 
ложа запроваджают і то ся зове «покладинами».

Там молодий розриває кавалок печеної куркі і кормит 
молоду, котра ему потому за знак підданьства чоЬоти 
стягає ***. Як здойме правий, віддає ей молодий скритий 
в тим чоботі гріш, а як вона другий зтягат, вдаряє ю легко 
нагайков ****.

З того опису весіля вказуеся, же ся цілоє весіле най- 
менши від суботи до середи тягне, але в заможнійших від- 
правляеся через цілий тиждень.

Конец.
* Pieśni рої. і rus. ludu gal., на стор. 27.

** Lud polski р. L. G. на стор. 14.
*** Той звичай барз давний, бо юж під р. 980 читаємо, же Рогні- 

да Владимирові!, хотячомуся с нею женити, відповіла: не хочу ізути 
робичича.— Карамзин. История Госуд. россий. 1818. Примечания ко Т. 1, 
стор. 165 під личбов 421.

**** Lud polski р. Ł. G. на стор. 217.
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ПОЯСНЕННЯ СЛІВ 1 ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ1

Балвохвальний — Ідолопоклонний
балець — хустка, кусок полотна, яким пов’язували молоду.
барз, барзо — дуже
Беуплян — Боплан
бити — молотити; к о п у  б и т и  — молотити копу снопів

збіжжя.
вгляд — увага; з т о г о  в г л я д у  — з уваги на це; з огля

ду на це
в’єй! — (наказовий спосіб дієслова) увійди!
взгляд — див. вгляд
вивалити — (кого) побити, набити
виволовувати — викликати
видаратися — траплятися
визубати — видзьобати
виказуватися — виявлятися
вимовляти — (кого чим) вигороджувати
випліток — лента, що вплітається в косу
випускати — (що) пропускати, не брати до уваги
виточити — викотити
відкий — звідки, відкіль, відкіля
відпосагати — давати посаг, давати віно
вікенонко — віконце, віконечко
вічистий — вічний; на в і к и  в і ч и с т и ї  — на віки вічні
вказуватися — виявлятися
В  Н О С И 'і  и — (собі що) доходити висновку (про що)
внят — скоро, зразу, зараз
вовід1 — вступ (у науковій праці)

1 Поясненню підлягають слова і фразеологізми, які не введені в 
реєстр словників сучасної української мови — Російсько-українського 
словника (К., 1953—1963.— Т. 1—6) та Словника української мови (К., 
1970—1980.— Т. 1— 10), за винятком тих, які наведені там в іншому 
значенні. Фразеологізми пояснюються під опорними словами (після 
крапки з комою) без застосування скорочення опорного слова. Пояс
ненню підлягають також фонетичні та морфологічні діалектизми з за
темненою семантикою. Дієслова пояснюються в інфінітиві, однак у та
кому вигляді, в якому вони фігурують у тексті оригіналу. У формі 
інфінітива пояснюються також дієприкметники та дієприслівники. Пояс
ненню не підлягають слова і обрядові терміни, які мають авторські 
пояснення в тексті праці. В складніших випадках при поясненні дієслів 
застосовуємо в дужках слова-керування типу вимовляти (кого чим), 
вигороджувати,
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ВОВІД 9

вокоман
волати
впрости
встужка
вступати

вшиткий
галенька
где-некоди
где-некодий
го
гуска
гуфналик
діло

для

днеська
добивати
добиток
доступити
дружчини

ДУДОК
думіти
еднако
ежли
єно
же
жеби
жеби-сьте-
жегнати

жегнатися
же-сь
забавити
забиток
забіги
завитка
завід
аагортойка

заквисти
заліпати
зальотник

заміняти

замішка
замчистий
зась
зашлюблювати 
зачегі нти 
заятися

— весільний обряд введення молодої в церкву ПІСЛЯ 
того, як на неї обрядово надінуть очіпок. Уводиші, 
економ

— кликати
— навпростець
— стрічка, стьожка
— (у що); в с т у п а т и  в с т а н  м а л ж е н с ь -  

к и й  — одружуватися
— увесь
— (зменшене від галка) галочка
— деколи, іноді.
— подекуди, де-не-де
— його
— булка, калач
— ухналик
— наукова праця, наукове дослідження; фольклори

стична збірка
— через; д л я  я к и х  б у д ь  п р и ч и н — через які- 

небудь причини
— сьогодні
— здобувати
— худоба, скот
— здобути (приступом)
— весільний обряд, згідно з яким молода, зійшовши 

на посаг, пригощає своїх дружок (звичайно, хлі
бом і сиром)

— дрібна монета
— думати, мислити
— однак
— якщо
— тільки, лише
— що
— щоб
— щоб ви
— (кого, що) робити (над ким., чим) знак хреста, 

хрестити
— прощатися
— що ти
— забарити
— пам’ятка старовини
— заходи
— покритка
— обман
— (зменшене від загортка) велика зимова жіноча 

хустка, теплий верхній одяг
— зацвісти
— (кого) сватати
— весільний сват, той що сватає молоду від імені 

молодого
— мінні и; з а м і н я т и  с о б і  п е р с т е  ні  — обміню

ватися перстенями
— мучна їжа (звичайно, на молоці)
— (про скриню) з замком
— а, але
— (кого) одружувати
— (про молоду) накласти очіпок (чепець)
— взятися (робити що-небудь)



звиклі
9ВИКЛ0СЯ
зволувати
згрібний

здаритися
зізволіне
зімховий
ЗЛОЦІСТИЙ
змітоватися

зьрідло
іли
інний
їмати
Ідіне
йодловий
кіла
крамський
кривати
кружастий
крячастий
кудерний
куля
ладі
лацно
лиска
личба
лишейка
лінний
малженьский
малженьство
малінковатий
мівати
мірка
місто
мішати
мовний
мусит
навзаїм
навкруж
надгорода
надідньом
найвенкший
накриванце
невідмінні
неділювати
неукий
нех
нижли 
никоторий 
ним 
н іт1 
и іт2 
няй
обаренец

— звичайно
— (безособове) прийнято, в в звичаї
— (кого) скликати
— (прикметник від згріб’я — клоччя), згрібна (про 

сорочку), виготовлен з полотна, тканого з ниток 
із клоччя

— трапитися, статися
— дозвіл
— пуховий
— золотистий
— (чого, від кого) відмовлятися, відрікатися (від чо• 

го-небудь)
— джерело
— або
— інший
— ловити
— їжа, страва
— ялинковий
— ковила
— крамничний
— кульгати
— (про обрус скатерть) з кругоподібним орнаментом
— (про барвінок) кущистий хрещатий
— (про дерево) рясний, кучерявий
— палиця, палка
— гарно
— легко
— лисиця
— число, кількість
— (зменшене від лишка — лисиця) лисичка
— льняний, з льону
— шлюбний
— одруження
— малуватий
— мати
— келішок
— замість
— кидаїи
— красномовний, балакучий
— мабуть
— взаїмно
— навхрест
— нагорода, винагорода 
—* напередодні
— найбільший
— (зменшене від накриванко) покривальце
— незмінно
— перебувати де-небудь цілі неділі, тижні
— не навчений, не досвідчений
— хай, нехай
— ніж
— деякий, декотрий
— ніж, аніж
— нема, немає
— ні
— див. нех 
!— бублик
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orotf КвЬ»
одіне — одева, одяг
оженіне — одруження
оно *— див. єно
осуджати — передбачати
осух ■— хліб, хлібина
перебивати — перебувати
перебиване — привітання .
перемавляти (за ким) промовляти, висловлюватися (про кого); 

п е р е м а в л я т и  з а  м о л о д и м  — промовляти, 
висловлюватися на користь молодого

перід — насамперед, спершу
перши — раніше
пихота — пиха
писане — письмо, писаний текст 

молодший весільний дружбапіддружбик —
піддружка — молодша весільна дружка
Підлясе — Підляшшя
піхотов — пішки
повинути — (про вітер) повіяти
повнонька — (зменшене від повна) обрядова весільна чара
погнести — подавати
пожегнане — прощання
поживати — споживати, їсти
позволіне — дозвіл
поколотитися — посваритися
поневаж — оскільки
понось — мабуть ч
попрятниця — добра, охайна господиня
посиранки — див. дружчини
поспрашати — позапрошувати
постановити (кого, ким) зробити; л ю д ь м и  п о с т а н о в и *  

ти — зробити людиною, вивести в люди
пошафлювати — показатися з кращого боку, похвалитися
пояти — взяти
прибиратися — готуватися, приготовлятися
прибивати — прибувати
прибувати — пробувати, робити спробу
приволувати — закликати
пригніт —* рум’яніння хліба при його випіканні шляхом роз-

ведення невеликого вогню перед челюстями печі 
(назва дії від дієслова пригнічувати — робити 
пригніченим, тобто рум'яним, зарум’яненим від дії 
несильного вогню)

прийдучий — прийдешній, майбутній
примускувати — скроплювати
примова — приповідка
приспособляти — приготовляти
притомний — присутній
пюронько — (зменшене від пюро — перо) пірячко, перце
ризга — різка
розплинутися — поширитися
розточити — (про обрус) розіслати, розстелити
рубойка — (зменшене від рубка) тонкий полотняний платок
руский — український
рядовати — рядити, розпоряджати
сваненько — (зменшене від сваньо — сват) сватонько
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еВДШКб
0ЄЙД8Я
СИ
сила
сікати
сказувати
сказуватися
споміжне
способитися
спросини
спрашати
старосціна
старосцінській
стати

столок
стриж
струсій
талабати
тамдий, тамтудий
таралик
товгий
тоест
тота
тото
тригалузястий
тя
угана
уганятися
укалити
уряд

утримовати
уцтивість
фІглик
фуярка
халупа
хвититися
цінойка

цішейка 
цяпка 
чарупок 
чей би 
чепчини

ю
юж
юленька
яговка
яловий
ялошенька

— молодша весільна сваха з боку м олодо ї

—  СКІЛЬКИ
— сікти
— розповідати
— (з чого) виявлятися, випливати
— допомога, підмога (чим-небудь)
— готуватися, підготовлятися
— весільний звичай запрошування на весілля
— запрошувати
— весільний чин — старша сваха
— який належить старосціні, старшій свасі
— (на що) мати спроможність; на с и л а  ї х  с т а 

ти — на скільки мають спроможність
— стілець
— сторож
— стравсовий
— тривожити
— туди, тудою
— тарілка
— тугий
— тобто
— ця
— це
— з трьома розгалуженнями
— тебе
— догана, осуд; з а д а в а т и  у г а н у — ганити
— змагатися
— побілити (вапном)
— посада, обрядовий чин; у р я д  п і с т о в а т и  — 

займати весільний чин
— твердити
— честь
— деталь, оздоба з тіста в кароваї
— сопілка
— хата
— (за що) ухопитися
— (зменшене від ціна — цина, олово) олов’яна посу

дина
— (зменшене від ціша — тиша) тишинка
— капля
— чарчина
— чиж би
— весільний обряд надівання на голову молодої 

очіпка
— її
— уже
— (зменшене від юлиця — вулиця) вуличенька
— голка
— див. йодловий

(зменшене від ялоха — ялівка) ялівченька ,
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арк. 9,24, Ум. фарбо-відб. 9,24. Обл.-вид. арк. 7,66. 

Зам. 2—617.
Видавництво «Наукова думка».

252601, Київ 4, вул. Терещенківська, 3.
Віддруковано з матриць Головного підприємства республі
канського виробничого об’єднання «Поліграфкнига», 252057, 
Київ, вул. Довженка, 3 в Київській книжковій друкарні 
наукової книги, 252004, Київ 4, вул. Терещенківська, 4,

Зам, 2-899,




