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Матеріали до історії української мови з 
рукописів XV віку київських бібліотек.

Подав О. Требін.

Поміж багатим давнім матеріалом, що заховуєть ся в 
київських бібліотеках, на особливу увагу як з боку фільольог'а, 
так і з боку історика старо-руської літератури, безперечно 
заслуговують де-які рукописи X V  віку.

їх наукове значіннє для нас у тім, що писані вони то
дішніми грамотіями Південної Руси і, значить, неодмінно 
повинні були відбити у собі багато властивостей рідної 
української мови переписувачів. До сього часу всіх місце
вих рукописів X V  віку відомо нам коло 35, із них в Михай- 
лівськім-Золотоверхім манастирі є 15 книг, 5—в Києво- 
Печерській Лаврі, останні припадають на долю бібліотеки 
Духовної Академії та Церковно-Археольогічного Музею, що 
існує при ній.

Кермуючись вказівками проф. В. Перетца, а також „Опи
саніемъ рукописныхъ собраній, находящихся въг. К іевѣ", проф. 
М. Петрова, я на протязі 1908—9 академічного року заняв ся 
науковими студіями їх, поставивши метою спочатку вирізнити 
ті з рукописів, що мають в собі властивости української мови, 
а потім відтінити в них південно-руський вплив і підкреслити 
український елемент, що внесли переписувачі з добрими 
замірами перекласти не дуже зрозумілий старо-славянський 
язик на звичайну мову і пристосувати його слухачам до 
зрозуміння.

Всі сї церковно-славянські рукописи я на підставі 
ріжноманїтности в властивостях мови поділяю на три таких 
категорії: 1) рукописи, в котрих, крім церковно-славянських,
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виникають і загально-руські риси; 2) рукописи, що містять 
в собі як загально-руські, так і білоруські властивости, і
3) рукописи з спільними елементами—загально-руськими, біло
руськими і чисто українськими.

^  Позаяк вся моя увага зверталась на рукописи, що мі
стять в собі давноминуле рідної мови, то я зумисне, обли
шивши мовчки значне число памяток перших двох кате
горій, починаю свої розвідки про памятки, що мають в 
собі більш-менш і український елемент. Сюди я відношу:

„Измарагд" (Злмрдг— 147 сторінка) № 488 (1646), писа
ний уставом X V  віку, двома стовбчйками, in folio, на 235 
листах паперу; рукопис з дефектами, бо не має нї початку, 
нї кінця. Містить він у собі ряд святоотцівських слів, притч, 
поученій, повістей, заповідей, казань, послань, пророцтв, 
„видѣній", заголовків котрих я не буду приводить, бо 
вони показані у проф. Петрова. Рукопис оправлено в 
папірову палітурку, певно в 1809 роцї з розказу преосвя
щенного Іринея Фальковського, єпископа Чигиринського, 
тоді, коли більшість старих книг, що заховуєть ся у 
Михайлівськім манастирі, було оправлено його „иждивеніем".

„Измарагд" №489 (1657)—як і перший—другої редакції. 
Писано його тим уставом, що наближуєть ся до півуставу 
кінця X V  віку, іп 8°, на 320 листах. Містить він у собі 162 
слові, поученія і сказанія—ті самі (крім перших шоста), 
що є і в № 488 на сторінках 3 —186.

„Південно-руський Апостол" № 207, рукописна книжка, 
писана півуставним письмом X V  в., in folio, на 210 листах, 
в шкуратяній палітурці.

„Каменець-Стромилівське Євангеліє" 1411 року (проф. 
Н. ГІ. Лихачев в останній час прийшовъ до висновку, що 
його повинно віднести до початку X V I ст.; див. „Курс дип
ломатики", що читав ся студ. СПБ. Арх. Інст., ст. 240) 
писано на папері, півуставом, in folio, на 210 к.; в кожаній 
палітурці; № 206.

Покажемо тепер характерні палеографічні властивости 
тільки двох рукописів—№№ 488 і 489, бо другі два були 
вже ранїйше описані: „Євангеліє" д. Крижановським (див. 
„Рукописныя Евангелія Кіевскихъ книгохранилищъ", Кіевъ, 
1889 г.), а „Апостол" д. Карпинським (див. „Русскій Филоло-
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гическій Вѣстникъ" за 1888 г., кн. 1). Незайвим буде сказати, 
що і далі' ми вже не користуємось з сих двох праць, а 
тільки додаємо нові приклади, які незгадані д. д. Крижанов- 
ським та Карпинським.

Про час написання Ізмарагдів свідчать як фабричні 
тавра на папері (філіграні), що показують або бичачу 
голову з хрестом посеред ріг і перевитим гадюкою, або 
велику і широку тіару, або трохкутнї терези в крузі' 
(№ 488), або руку з хрещатою розеткою (№ 489), а по Ліха- 
чову („Палеографическое значеніе бумажных водяных зна- 
ков", С.-Петербург, 1899 г.) с'і філ'х'грани треба виднести від 
1462 до 1496 р. р., се б то до кінця X V  віку,—на сей час 
вказує і Графіка деяких буков.

Переходимо до фонетичних особливостей наших памя- 
ток; зупинимось перш усього на властивостях старої цер- 
ковно-славянської мови з відгуками середньо-болгарської. 
Конче виднести сюда треба велике ваганнє при вживанні 
глухих, котрі у наших памятках або задержують ся в пре
фіксах,—як напр. еббодить 1 Из. г) 3, ебблюль 1 Из. З ѵ, 
СБгрЕііш Ап. 33, ББЛка Єв. 71, елй)(БЫ Єв. 4,—або інколи в 
корінї:— Л2ЖЕІ0 1 Из. 12 ѵ, ббли 1 Из. 8 ѵ,—ю 1 Из. 26, E2N2 

1 Из. 38, і зовсім рідко в суфіксах: ЛіиноуББШіо 1 Из. 31 ѵ, 
(НЕМ2ШЕ Єв. 59 V . В більшій части вони замінюють ся чистими: 
БО рОББ 1 Из. 14 V, БОмѢнИТСЛ 1 Из. 16, Б0Л4Г4ЕТ БО Оу^О 
1 Из. 18, ЛЕЕТИТЕЕА 1 Из. 21 V , Б0Г4ТЕЕТБ0 1 Из. 29, 2 Из. 26 V ,—  

або викидують ся зовсім: б небг4СИМЕ 1 Из. 23, тл\4 Єв. 15 ѵ, 
ЕК()БИ Ап. 82, а як стоять въ кінці слів, то чергують ся один 
з одним („Евѳиміевская орѳографія" виявляєть ся на кож
нім кроці).

Скажемо далі про вживаннє юсів: Малого юса
вживаєть ся переважно в значінню и в середині' і при кінці 
слів. Великий — зустрічаєть ся рідче. Знаходимо ми въ 
памятках і заміну їх одного одним, випадків сього дуже 
мало, але ж все таки є, наприклад: глаці4 2 Из. 21, иліаціе 
Єв. 20 І поруч ИМЖЦ1Е Єв. 20, МАТЖЦ1ЕЕА 1 Из. 90. і)

і) 1 Из. =  Измарагд № 488; 2 Из. =  Измарагд № 489; Ап. =  Пів
денно-руський Апостол; Єв. =  Каменець-Стромилівське ввангелїє.
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2 Из. 34 V , ЕЯЗБ0уЖ4ИТ£ 1 Из. 40, одежл 1 Из. 42 V 46 V , (bis), 
БИЖЕ (вол. сп.) 1 Из. 38, 2 И'З. 14, ПрИ̂ ОЖЕНІЕ 1 Из. 38, НЕ—, 
ЕОЕ — 2 Из. 19,1, оуглжлил\Е 1 Из. 47 V , ПОвФжЕ 1 Из. 53 V , 

разсоуждд 1 Из. 58, рожтвФ 1 Из. 227 (201 вип.).

4) Після j  і мняких шелестівок звуки А  і А ■ переходять 
в  „е“ мняке, напр.: продлЕЖбют 1 Из. 7, рлзврлціеють 2Из. 60.

5) „О" переходить в „у“: рФз#ил«ЦБ 1 Из. 133,— Цю 
1 Из. 133 V , оуЕТЛБЛВШЕ ОуЧЕНИКИ Єв. 14, Л\#НЛ£ТЬірБ 1 Из. 54, 
/И & ецеив 1 Из. 111, Ап. 47, /И#сеи (bis) 1 Из. 26 ѵ.

6) В заіменнику особовім: Е совѣ 1 Из. 7, 2 Из. 18, 
Ап. 38 ѵ, товФ 1 Из. 13 13 ѵ, к товФ 1 Из. 23, к еобФ 
1 Из. 23, Ап. 38 ѵ, еобФ 1 Из. 52, 55 ѵ, 56 ѵ, Ап. 84 v (bis.).

Сюди ж відношу вживаннє форм з першим і другим повнб- 
голосом (в Ізмарагдах): не wtejiebae 1 Из. 4, не ео(юл\оти 
1 Из. 4 V, ГОЛОВОЮ 1 Из. 5v, ПЕрЕЖ 1 Из. 6 ѵ, голод 1 Из. 235,— 
ЕНВ 1 Из. 6v, оу^оронити 1 Из. 9, ПОЛОНЕ 1 Из. 11, ПОрІѴЗНЫ̂  
1 Из. 41 ѵ, Ш порозни 2 Из. 41, по розновлти 1 Из. 47, порозноЕтв 
1 Из. 47, попеле 2 Из. 11,13 ѵ, золотол\е 2 Из. 90, ЕЕрЕдиши 
1 Из. 118.

Щ о до прикмет білоруської ортог'рафії, то ми зазна
чили тут такі випадки:

1) заміну „ѣ“ через „е“ і навпаки: телеенеін 1 Из З-лго 
1 Из. 34 V , БЕЗ—1 Из. 36, ТЕЛЕЕ-Ф 1 Из 13 ѵ, 17, 17 ѵ,— 
ВІ 1 Из. 19 V ,— А  1 Из. 21 V , ТЕЛЕЕНЫЛЛИ 1 Из. 47, ТЕЛЕЕНЫ1 1 Из. 
36, 46; |)Л30уЛ\ЕН 1 Из. 4, ПрЕЗрЕНВІ 1 Из. 4 V , ЕЕДЕ 1 Из. 4 V, 

ПОЕЕДЛЮТЕ 1 Из. 9 V, ПрОПОЕЕДЛ 1 Из. 14 V ,—ТИ 1 Из. 18, ЗЛПО- 
ЕЕДИ 1 Из. 16 V, 45, ИЕПОЕЕДЛТИ® 1 Из. 25, Л\ЕДЕ£ДИ 1 Из. 44 V, 

ПОВЕЛЕНІЕ 1 Из. 5 V, БОЛЕЕТЕ 1 Из. 6 V ,— И 1 Из. 7, ЕОЛЕЗНИ 
(bis) 1 Из. 7, БОЛЕЗНОЕЛТИ 1 Из. 19 V , ЗЛЕЧЕНЕ 1 Из. 6 V, 

ЛЕКЛрФвЕ 1 Из. 6 V ,— ЕЕЕ (bis) 1 Из. 6 V , ЕТрЕЧЛЮТЕ 1 Из. 7, 
клееФтлиеы" 1 Из. 1 ѵ, еоклееФтліоціил\е 1 Из. 38, ^ОТЕНЇЕ 
1 Из. 8,—A (bis) 1 Из. 9 V, ЕЕЧНОуЮ 1 Из. 9 V , ПрЕЛІЕНИТЕ 
1 Из. 11, ПрФл\ЕНИТЕ 1 Из. 43 ѵ, нлелгЬелнїа 1 Из. 11 V, 

БЕДЛ 1 Из. 11,— Ы 1 Из. 21 V , ЛЕНИТЕ0 1 Из. 11 V , ЛЕНАЦІЕЕА
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1 Из 28 V, ЛЕНИЕЫА 1 Из. 32 V , 40, AEHHEZ 1 Из. 40 V, БЕЖИТЕ 
ЬИ з. 11 ѵ, прив'кд'Ьши 1 Из. 12, ЇЕр'кн 1 Из. 12 ѵ,—ю 1 Из. 
13 V, Е^кивя 1 РІЗ. 13 V, ЇЕр̂ ЕМЬ 1 Из. 33 V, ЇЕр'ЬЙ 1 Из. 45 V, 

где 1 Из. 9, Е^рафимь 1 Из. 13, злопомнЕНЇа 1 Из. 13, 
ГОвЕЦіа 1 Из. 14,—ют 1 Из. 22, поЕПЕ̂ а 1 Из. 15, прѣ^одАЦіо 
1 Из. 15 V, Пр^ОДА* 1 Из. 41 V , ПрЕЛИЖНО 1 Из. 15, ПОЕЕЛЕНЕ 
1 Из. 16 V , раЕМОТрЕНЇИ 1 Из. 17, 28 Вр'кліА 1 Из. 18, Ефр'ЬмБ 
1 Из. 18 V, грЕ̂ Ы 1 Из. 19, COrp t̂E^Z 1 Из. 26, ЕЕНЧаЕТЬ 1 Из. 
22, ЕЕНЦа 1 Из. 24 V, ИЗГОр'ЬнЇЕ-ИЗГОрЕНЇЕ 1 Из. 22, демона 
1 Из. 27, з а к ^ й  1 Из. 28 ЕЕсккїю 1 Из. 33 ѵ, поеетиете 
1 Из. 37, зЕ^НА цій 1 Из. 37, СЕКОутТ І Из. 41, 41 V,

СЕДАЦіаА 1 Из. 43, изьЕдаЕМоу 1 Из. 44 ѵ, заповЕДИ 1 Из.
47 ѵ, ЕтарЕЙшинамь 1 Из. 48, 226, изменить 1 Из. 49 ѵ, еедѢ 
1 Из. 50 V, ПОЕЕТИЕТЕ 1 Из. 57, БОЛЕ3 НЫО 1 Из. 57, ИМЕНИЕ
1 Из. 57, поЕЕдають 1 Из. 58... Штделиеа 1 Из. 227, врЕМА
(bis) 1 Из. 227, повелено 1 Из. 227 ѵ, бидениемь 1 Из. 227 ѵ, 
ЛЕНИТИЕА 2 Из. 1, ра3£Л\0ТрЕНИИ 1 (bis), ЛЕННБЫМ 2 Из. 2, 
ЕЕДЕНИИ 2 Из. З V )  ЗаПОЕЕДЬ 2 Из. 4, ЕЛЕПЦІі 2 Из. 4 V 

ЗаПОЕЕДЕИ 2 Из. 7, ЛЕНИТИЕА 2 Из. 8 V , 0у£ТрЕЛА6ТЬ
2 Из. 9, ТЕЛЕЕНЫ1 2 Из. 11,— ныіа 2 Из. 11 ѵ, телееела 2 Из.
И V, Е EEiyfc 2Из. И V , ЕЕНЕЦЬ 2 Из. 12, ЛИЦ'ЪлѵЬріЕ 2 Из. 12 V, 

ЛИЦ'Ьм'Ьр'к (вок.) 2 ЙЗ. 13, ЕОЕЛЕПЛЕНЕ 2 Из. 13, ЦЕЛОЕаТИ, ЦЕЛО- 
ЕаниЕ 2 Из. 15, E*kpnz 2 Из. 15, вЕдаліи 2 Из. 16, оутЕШЕниЕ 
2 Из. 16 V , ЕрЕТЕ 2 Из. 16 V , ЕОЛЕЕТИ .2 Из. 17 V, ШВЕЦМТИ 
2 РІЗ. 18 ѵ; ПОЕПЕШЕЕТЕОЕаНИЕ Ап. 33, емениеа Ап. 33, £zrpEUia£M 
Ап. 33, Б££ОЕ£ка Ап. 33 ѵ, БЕжат Ап. 34, доготеііениіо Ап. 35, 
— Е Ап. 38, ИЕПОЕЕДаитЕ Ап. 35, гр£^7-а Ап. 38 ѵ,—о̂  Ап. 35 ѵ, 
38 V , ЕИДЕНіЙ Ап. 36, БОЗБЕЕТ'ІлТЕ Ап. 37, ПОЕЛЕДОуЕТЕ Ап. 37, 
ИЕЦЕЛИЕТЕ Ап. 37 V, ПЛЕНЕНИ Ап. 37 V, ЕОБЕЕТЕ Ап. 38,—И Ап. 
38 ѵ, дЕла коЕЧЕгоу Ап. 38..; еети Єв. 14 ѵ, поЕр'Ьд'Ь Єв. 6, 
ЧЛЕЕКа Єв. 6, 8, ИЛАЕНЇА Єв. 7 V, і т. д. (498 вип.).

2) Де було „и“ без наголосу, там стоїть „е“ і навпаки: 
Д£Ц>НИ£Біа 2 Из. З, ЕО ИЕТЕН# Єв. 7, ЕЕЕдѢтЕЛЕ Ali. 59, ЕЕДАТЬ 
(bis) 1 Из. 9, БЛЕИЛЕИ 1 Из. 15 V, 18 V , 2 Из. З, ПОМАНИТЬ
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(З ос.) 1 Из. 37, поелѢдние врЕМА 2 Из. 77, Ап. 36, 
ЕОТБОрЕТЕ 1 Из. 37, ЖИНИТИЕА 1 Из. 49, ЖИБуЦІЕ БЯ НЕИ 2 Из. 
15 ѵ, ^одете 1 Из. 55 (74 вип.).

Переходимо до спільних властивостей білоруської і 
української мови. Тут треба неодмінно зазначити: 1) отвер- 
дїннє звука р—р' у словах: царя 1 Из. 33, £Отвор$ 2 Из. 56, 
швраціЕШИ 1 Из. ЗО ѵ, воржт 1 Из. 21, по морж 1 Из. 41, зв'Ьря 
1 Из. 44, дццря (bis) 1 Из. 46, лазаря 1 Из. 57, прыноша^
1 Из. 93, ^рыстЬАНЕ (ter) 1 Из. 113, 211 ѵ, граду Ап. 80, 
градин в Єв. 73... (31 вип.).

2) Рівночасно з отвердїннєм Р і інших співзвуків по
явилось з Ы і И середнє И. Його поява зазначилась цілим 
рядом випадків мішання Ы і И. В наших рукописах пере
писувачі вживають Ы замісь И в таких словах: тыи 1 Из. З, 
апли 1 Из. 6ѵ, агілы 1 Из. 6 ѵ, ичшмь 1 Из. 8, тиеаціи 1 Из. 
8 ѵ, wnu (заім. ос.) 1 Из. 10, милоетинею і И з . Зі , 
млтнна 1 Из. 40, мАтиню 1 Из. 41, ГОтвѣти (асс. рі.) 2 Из. З,
2 Из. 6, ЛЕТЫ СЕБЕ 2 Из. 12, ПОЕЛаННОМ БИТИ 2 Из. 16 V, 

СМОКВИ (рі.) 33 V Ап., ЕЫДИТЕ Єв. З, ЕЯ раДОЕТЫ Єв. ЗО, ПЕрЕИЕ

Єв. 5, ЕЛИШаЕШИ)£Я Ап. 66, ЕОТВОрИЕЇЙ 2 Из. 271, іазици 
Ап. 79, ЕО азики  Єв. 57; вивати 2 Из. 307, ЕлишаЕЯ 
1 Из. 201,— шй 208 ѵ, £ЛИШаціИ)(Я 2 Из. 215, ИЕТрЕБЫша 
Ап. 70, Ш н е ч и т и ^ я  Ап. 88 ѵ, аБЫЕ Єв. 9.

3) Характерною прикметою являєть ся мішаннє звуків 
„у“ і „в“, що свідчить про появу осібного звука f .  

Се бачимо у словах: еже 1 Из. 11 ѵ, оуЕЕГО 1 Из. 11 ѵ, 
Е НЕЕГаЕИМОМБ 1 Из. 8 V ,—ме“ 1 Из. 23,—МЫИ 1 Из. 33 V, 

ПОБЧаЙТЕ 1 Из. 9 V , ЕТАНІВ 1 Из. 11, V , оу мироу 1 Из. 11 V, 

оузыйдЕ 1 Из. 12, поучала 1 Из 12 і повчах£А в т а  1 Из. 26, 
оу го 1 Из. 12, оуїкор'к 1 Из. 32, ебогых 1 Из. 37, вгаЕаЕть 
1 Из. 42 V , НЕН4ЕЧИМ 1 Из. 46 ѵ, оуЕ^мь 1 Из. 52, Е того 
1 Из. 56 ѵ, НЕЕгаЕИМЫИ 1 Из. 56 V ,. . .  БМІїА 1 Из. 235 V, 

повчають 1 Из. 235 ѵ, оу беликои 1 Из. 235, на наЕЧЕНЇЕ 
1 Из. 235, оунимаїа 2 Из. 5, НЕВгаЕИми 2 Из. 20.. не ебои- 
ТЕЕА Ап. 38.. (81 вип.)
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4) Після шипячих замісь „е“ без наголосу стоїть „о“, 
напр. ничого 1 Из. 5, 11 ѵ 17 ѵ, чого 1 Из. 14 ѵ, ^отАЦіому 
Єв. 19, гдАЦіолгоу Ап. 91; кяст<»бшои 2 Из. 172 ѵ.

5) Зникненнє „и“ з початку слів: <vme<mz 1 Из. З ѵ,
ЛШТЬ 1 Из. 4 ѵ, лшт 1 Из. 5, лшииь 1 Из. 6 ѵ, 7 ѵ, лі'клх
1 Из. 7, ddpHWNd 1 Из. 7 ѵ, 2 Из. 18 ѵ, е̂ одацію 1 Из. 13, 
ETOdKOKd 1 Из. 21, 3AdATH 1 Из. 33, зды ^ш и 1 Из. 35 ѵ,—е
2 Из. 231, Ш іи ф я  1 Из. 36, ЗЛИШЫАА 1 Из. 41 V , MENOyA 
Ап. 49, ЕО СПОЛНЕНЇЕ Ап. 64 V ... лмючи 1 Из. 235 V . (45 вип.).

6) Як результат асіміляції співзвуків по зникненю 2 
вийшло мішаннє приіменників из і cz. З одного боку ба
чимо такі форми з асіміляцією, як—ЗБЕрЕт 2 Из. 83, зби(Шт 
1 Из 29 і ін., з другого - ряд випадків отожнення згадан- 
них приіменників: с ( =  з )  замісць из: зееети 2 Из. 216,
3  Hdtz 1 Из. 10.

7) Після того таки зникнення Ъ  і Ь в де-яких Групах 
співзвуків (або шелестівок) з’явились переббрази, як наприкл. 
із чьт появилось шт: што 1 Из. З v, (ter), 5, 6, 6 ѵ, 7 ѵ,— 
БЫ 7 ѵ,— гмк 7 ѵ, што 1 Из. 8, 8 ѵ, 9, 10 (bis), 10 ѵ, 11 (bis), 
12, 15, 15 ѵ... штодь 1 Из. 3 ѵ, штож 1 Из. 1 4, 10, иишто 
1 Из. 5, 10, 11 ѵ, нФшто 1 Из. 9 ѵ, пошто 1 Из. 12 (bis), 14 ѵ.

Про інші особливости ми згадаємо нижче, а тепер 
зробимо огляд чисто українським фонетичним властивостям.

На першім плянї, звичайно, ставимо перехід звука 
„Ѣ “ в „И“ і навпаки: ишзФины 1 Из. 6, ^ЕрОЕ'Ёмомь 1 Из. 13, 
ЧрЯНОр̂ ЗЕЦЬ 1 Из. 14, Е Бфди 1 Из. 16 V, CnHEdl0L(JH 1 Из. 20 ѵ; 
МДДД̂ Фа 1 Из. 21, СБ'ЬдИТЕЛЯСТЕ&ОТЬ 1 Из. 21,3dE’fetTH 1 Из. 22, 
оутиимтФ (помилка?) 1 Из. 23, оутиимютт 1 Из. 29 v, w трф- 
£ИХ 1 Из. 25, ШБ'ЙД'ЁТИ 1 Из. 28, 3dE'fetTh 1 Из. 36 V , pdCMOT- 
рити 1 Из. 34 V, EZ rp^EH^Z 1 Из. 50, ЛИЦЕД\И|ЖЫЙ 1 Р ІЗ . 50 V, 

призрИЕЕ 1 Из. 54 V , 3dE'fetTh 1 Из. 55, — ю 1 Из. 56, 
СИАТЕЛЕ (bis) 1 Из. 227, НЕЕИД’кнЇЕ 2 Из. 10 V ,—И 2 Из. 10 V, 

НИКИИ 2 Из. 17 V , НЕ Щдили Ап. 33, 3dE'ktTE (bis) Ап. 33 V, 

К 3dE’fetTH Ап. 34, ИЕЛИЦЕМИГМ Ап. 34, 36 V ,—о Ап. 36 V, 

EZ ЛИЦЕЛіїпЕ А. 35, njlEE^A^EZ Єв. З, СЕИД'ЬтЕЛЬЕТЕО 
Єв. 7 V ... (147 вип.).
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В словах: оучиткль Єв. 40, п'кціь 1 Из, 124, калійные 
2 Из. 217, 219, 'к—нове (із е), що з’являєть ся результатом 
здовження „Е“, після зникнення „Ь“ і „И".

Перехід Г  ( =  g) в звук придиховий (h) бачимо в таких 
випадках: щсподари 1 Из. 11, изнань 1 Из. 21, власлоЕИТЕ 
2 Из. 19, шспоже 2 Из. 246, изиа Ап. 93, рази^васА 1 Из. 125.

Замісць звука „Х “ в тих словах, що взяті із чужих 
мов, вживаєть ся ф, напр. герифсжг (bis) 1 Из. 171, Н Е ^ т а -  

лилала Ѳв. 86 ѵ. Тут же згадаємо і про таку ґрупу шеле- 
стівок, як „Х В “, замісць котрої в наших памятках тра- 
пляєть ся „Ф “— фалилш 1 Из. 43, фалд^оу 1 Из. 37 ѵ, 
2 Из. 311 Крім того, замісць „К Т “ (після зникн. Ъ , Б,—кът) 
знаходимо „ ^ т “ : ^то 1 Из. З ѵ, 7 ѵ, (в 488 №—скрізь), 
ыи^то 2 Из. 26, 77 ѵ.

Розглядаючи далї морфольогічні властивости рукописів, 
ми додержувались тієї самої сістеми, що і в першій частині' 
своєї статї. Поміж характерними випадками церковно- 
славянського тіпа нам трапились такі:

а) В деклінації
Номінатів одн. від основи на її: церкы ( ст.-сл. црыш]

1 Из. любы 1 Из. 133.
від основи на а: кнагини 1 Из. 209 ѵ. 
від основи на г: мати 1 Из. ЗО ѵ, дціи

2 Из. 71.
Ґенїтів одн. від основи на а (ст.-сл. род. на а): кола Є в. 62, 

БОурА 1 Из. 125, КНАГИНА 2 Из. 33 V,

блгостьжа Ап. 100, Ш вратыа 1 Из. 179. 
від. основи на s: небєге 1 Из. 11, телеіе

1 Из. 13 ѵ.
від основи на п: дни Ап. 49, племене

2 Из. 239.
Інструменталь одн.: игоумЕНол\ь 1 Из. 145, ѵисноЕаньЕЛ\г

2 Из. 32 ѵ.
Номінатів множ. Т(>ие 1 Из. 82, людье Ап. 122 ти 1 Из. 36.
Ґенїтів множ, газыкх Ап. 78, тѣ^к салѵк^г 1 Из. 231,

трии 2 Из. 33 ѵ.
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Акузатів множ. старца 1 Из. 97, свѣціа 2 Из. 317, бы 
1 Из. 32 ны 1 Из. 88.

Вживають ся і форми двійного числа, як напр. вѣста два 
древа 1 Из. 23 л, двѣ лшши 1 Из. 24, w дбок> спанд- 
ршлювоу 1 Из. 37, weow 1 Из. 37 ѵ, шва видѣ1 1 Из. 37 ѵ, 
двѣ женѣ 1 Из. 38 V, двѣ ПОрТИЦІИ 1 Из. 39 V, НЛАДШЄ два 
сна ею же не казндше 1 Из. 45, шва оумрета Іна твоа

1 Из. 45 ѵ, швѣ очи 2 Из. 9 двѣ крилѣ 2 Из. 9.

Ъ) В конюґації
1 особа теперішн. часу: вѣл\ь g B . 20, 1 Из. 67.
2 особа тепер, часу по церк-славянські: ^оціеши 1 Из. 21,

воудеши 2 Из. 29, видиши 1 Из. 51 ѵ.
Аорист: нарекошасд 1 Из. 18, рѣша 1 Из. 122, приАша 

2 Из. 36, нача 1 Из. 71 ѵ, шстави 1 Из. 57.

Імперфект: иліѣа^у 1 Из. 10, вѣа^у 1 Из. 94, имѣаше Єв. 31.
Давноминулий час: вѣша погыели 2 Из. , пришли

БА^у 2 Из. 304.

Спільні впливы живих діалектів ми бачимо у та
ких формах.

a) Де які власні імена по подібносте слів середнього роду 
приймають закінченнє „о", напр.: Жиуайло іИ з. 212, /Иарко 
Єв. 32 ѵ, Данило і Из. 52 ѵ.

b ) Замісь вокатіва знаходим номінатів (—морфольогічна 
риса великоруської мови): рцы, вратг мои 2 Из. 62.

c) Вокатів закінчуєте ся на У, Ю, Е. Позаяк такі само 
форми існують в теперішній українській мові, то їх можна 
не відносити до позичок з церковно-славянської мови: врате
2 Из. 20, кнажє 2 Из. 164, сыноу 1 Из. 47 ѵ, црю Ап. 73, 
коню Из. 1 192, израилю Ап. 75, ларишне 1 Из. 17.

Взагалі'—в деклінації господарює хаос, наприклад, від 
основ на шелестівки Зенітів закіньчуєть ся на „И“: племени 
(основа на -п) 1 Из. 13, врел\ени 2 Из. 48; від основ на б— 
ґенітів закінчуєте ся на „У, Ю“ (замісць a raj: покою 1 Из. 150, 
до доліоу 2 Из. 63; від основ на й твердої ріжнидї ґенітів 
формуєте ся по подібносте форм мнякої ріжницї, напр.:
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Hd ETpdNOy рѣкѣ А. 87, до горѣ 1 Из. 68, ne К^дѣ БИЫ'Ь 
2 Из. 244 ѵ; датів у основ на б має по подібности слів з 
основою на б закінчення ОВИ, ЕВИ: црви Єв. 28, иоеви 
1 Из. 86, Авоки 1 Из. 32. Інколи трапляють ся давні за
кінчення датіва у  слів з основою на ї, наприклад: kz тести 
СБОЕМОу 1 Из. 67 V, ко зати 1 Из. 107.

В льокатіві зустрічають ся випадки, коли основи його 
змішують ся, а саме основи на б приймають закінчення основ 
на б: w  миру 1 Из. 31, в роду скосм 2 Из. 127, kz пиру 
1 Из. 99 ѵ.

В множині' багато речівників з основою на б позичили 
закінченнє номінатіва у  слів з основою на й: басове 1 Из. 7, 
ЗО (bis), 228, попове 2 Из. 74, жидобе 1 Из. 164 ѵ; таке 
архаічне закінченнє мають речівники і з іншими основами, 
наприклад: bazookę 1 Из. 6, гласовЕ 1 Из. 235, вранокЕ 
1 Из. 44, 47 ѵ, 227 V, АКОВЕ 1 Из. 14 V, дарОБЕ (bis) 1 Из. 28 V. 
Датів множини майже скрізь вживає давніх закінчень: 
OMZ, EMZ! ОуЧЕИИКОМВ Єв. 6 V, навиком11 1 Из. 111, ЛЮДЕМВ 
Ап. 102, вратомв 2 Из. 229 ѵ.

Теж можна сказати і про інструменталь: він закін- 
чуєть ся в більшій части випадків на „Ы і И “: cz поакы 
1 Из. 193, з  полки своими 2 Из. 88.

Із займенників звертають увагу на себе форми датіва та 
льокатіва однини, що мають „О" замісць „Е “ (дивись 
стор. 7, т. 6); меж іншим цїкаво те, що форми з „О" зав
жди мають на кінцї- „13“, тоді' як форми з „Е" міняють 
часто Ѣ на Е.

Щ о до часівника,тотут треба зареєструвати такі випадки:
1) на кожнім кроці' вживають ся форми 3 особи одн.

1 множин, без закінчення Т Ъ , наприклад: быеде 1 Из. 110, 
нарицаЕ Єв 99, Ё (в „Измар. № 488— скрізь), любе 2 Из. 11 ѵ, 
наиДЕ 1 Из. 11 ѵ, не да 1 Из. 35, маЕ 1 Из. 4, кждоу (3 п. мн.)
2 Из. 132.. та форми на ТЬ: глеть 1 Из. З, масть 1 Из. 4. 
стрЕчають 1 Из. 7, 2 Из. 41 ѵ... (97 вип.)

2) 1 особа множини теперішн. часу та вольовий спо
сіб в більшій части випадків закінчують ся на -МО, напр.
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не ГОчлимо 1 Из. 3 ѵ, прив'яньмо 1 Из. 3 ѵ, даймо 1 Из. 3 ѵ, 
йдемо 1 Из. 6, Шв'кгньмо 1 Из. 6 ѵ елоу^лймо 2 Из. 21, 
1 Из. 235, Енимаймо і  Из. 15 ѵ, Шкынмо 1 Из. 8, есмо 
1 Из. 11, 12, 14 ѵ, 15 (bis), молимо 1 Из. 11 ѵ, воумо 
1 Из. 15 2 Из. 133, Б03ПИИМО 1 Из. 15, . поживимо
1 Из. 15... (46 вип.).

3) 3  інших форм вольового способу, що стріли ся нам 
в рукописах, згадаємо такі: 2 особ. одн. не пытай 1 Из. 4, 
ые жадай 1 Из. 4 ѵ, слоу^ай 2 Из. 151, покчай 1 Из. 228, 
припаду 1 Из. 25, не клекечи 1 Из. 18, не шепчу 2 Из. 48 ѵ;
2 особ. множ.: елоу^айте 1 Из. 6, мобтє 1 Из. 5, 6, поучайте 
І Из. 229, Ап. 41, потроудФмеА 1 Из. 9 ѵ, майте 1 Из. 109.

Крім того, нам трапились такі форми, як: грядете
1 Из. 5, клФиФте 1 Из. 5 ѵ, прїид'кте 1 Из. 8, 34, 
48 ѵ, 2 Из. 19, придФте 1 Из. 32 ѵ, блюдФтєєа 1 Из. 8, 21, 22 ѵ, 
идФте 1 Из. 9 ѵ , не говорите 1 Из. 15, блюдФтє 1 Из. 20 V, 

не приемлФте 1 Из. 22 ѵ, не крлдФте 1 Из. 25, ГОжеиФте 
1 Из. 31, не мозФте Из. 32, 49 ѵ, воудФте 1 Из. 34 попечФ- 
ТЄСА 1 Из. 35 ѵ, рцФте 1 Из. 35 ѵ, оувидФте 1 Из. 48, чтФте
1 Из. 48, видуте 1 Из. 51, ГОидѣте Из. 1 57, придФте 1 Из. 57, 
пріимФте 1 Из. 57, Ап. 35, иежФте Ап. 33 ѵ, проекте Ап. 34, 
тепФте Ап. 35, оутвТдФте Ап. 35, клєнФтєса Ап. 35, молФ- 
тєса Ап. 35, лювФте А п. 36 ѵ, кгзв'кетФте Ап. 37 идФте 
Єв. 8, глФте Єв. 8... (78 вип.), котрі, на думку академіка 
Соболєвського, виключно належать до галицько-волинського 
діалекту. До сієї говірки треба віднести (як гадає 
сей же вчений) і форми 3 особи одн. теперішн. часу, 
що закінчують ся на -’ЬТЬ : принеекть 1 Из. 143, ЕоудФть
2 Из. 236, придфть (bis) Єв. 78, БЯЗЬМ^ТЬ І Из. 233 V.

Врешті' згадаємо про вживаннє злучників, приймен
ників і прислівників. Між ними в рукописах наших попа
дають ся і старославянські, і білоруські, і украінські, і поль
ські. Так, ми знаходимо:

ЛЛЄ 1 Из. 9 V , 10, 40 ѵ, ЛЖЬІ Из. З З V , 4 ѵ (bis), 5, 7 ѵ, 7, 
235 ѵ, шндф 1 Из. З ѵ, 5, 6, 10 (bis), 10 ѵ, 15; Борзо 4 ѵ, 13,
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2 Из. 53, 222; вії (bis) 1 Из. 4 ѵ, л ю б о —л  л ю б о  1 Из. 5, 7 ѵ, 7
(bis), 11 (ter); чи 1. Из. 6, 26 ѵ, инлкб 1 Из. 5 ѵ; лль 1 Из. 7 ѵ,
ПЛК2  1 Из. 7 V, 10, 10, ѵ, 235; НИЖБ 1 Из. 9 V , 6 V , 31 ѵ,
Злоужы 1 Из. 9 ѵ, а 1 Из. 10, 34, 42 ѵ, 48, 51, 52, 53 ѵ, 45 ѵ, 
46, 47, 55 ѵ.., лкы 1 Из. 17 ѵ, іѵ во г да (bis) 1 Из. 21 ѵ, 31 36
(ter); шле 1 Из. 50 ѵ, 53 ѵ, с<шоѵоть 1 Из. 31, 33.., авы
1 Из. 235 ѵ...

Із випадків вживання приіменників „ 3 “ замісь „С“ 
бачимо: з  колею  1 Из. З ѵ, 3 2  дФтл\и 1 Из. З ѵ, 3 БЫТ2 (bis) 
1 Из. З V, З БГЦ>М 1 Из. 1 4, 3  E^CW* 1 Из. 4, ЗВ£()ГЛ2 з  іЇБа 
1 Из. 4, 3  вѣсы 1 Из. 4, ЗЕОуДЕТЕА 1 Из. 5, ЧрЕС ПОВЕЛЕЖЕ
1 Из. 5 ѵ, з  вѣсы 1 Из. 6, 9 ѵ, 20, 56 ѵ, звирати 1 Из. 8,
3  наї 1 Из. 11, згиием 1 Из. 14 ѵ, звЕрЕТЬ 1 Из. 24 (bis),
Затлій 1 Из. 26 ѵ, ЗЕАзав 1 Из. 27 звираЕТВ 1 Из. 27 ѵ, 29,
ЗБираА 1 Из. 29 (bis), 29 ѵ, 40 ѵ, звирати 1 Из. 32, звора 
1 Из. 46, ЗБЕр#ТБ 1 Из. 56 V, БЕС ПраВДЫ 1 Из. 33 V , ЕЕЕ 
троуда 1 Из. 41; вее порока 1 Из. 46,.. чр£с повелене 2 Из. 15 ѵ, 
ЕЕЕ ТОГО 2 Из. 15 V , ЗБИраЕТЬ 2 Из. 20, 104.. (89 вип.).

Такі головні властивости української мови київських 
рукописів X V  віку. Зостаєть ся тепер висловити нам свій 
погляд на сї памятки.

„Измарагдів", Євангелію і Апостола списано з давніх 
оригіналів в Південній Русї, на що показують випадки вжи
вання „И“ замісць „1з“ і навпаки, „ЬІ“ замісць „И“ і другі, 
а надто се видно із форм вольового способу часівників, як от 
л\о л Ф т £СА7 щ о  траппяють ся виключно в памятках галицько- 
волинських (А. И. Соболевскій. Очерки изъ исторіи русскаго 
языка), а в тім незайвим буде сказати, що на мові сих памяток 
відбив ся в певній мірі і вплив західно - руської мови 
(докладніше—ортофафії: випадки вживання „Е“ замісць „И“, 
часта заміна літерою „Е“ та інші). Взагалі" ж доміну
ючим елементом являєть ся український, і щоб ще яскра
в іш е  переконати ся в сім, ми наприкінці" додаємо невелич
кий збірничок фраз, що трапились нам в рукописах, і які 
більш-менш цїкаві з боку фонетики, морфольогії, або лєксіки.

Md ГОЛОЙ ЗЕЛІЛИ КТО лѢгаЕТ... 1 Из. 3.

ШвФцана 1 Из. 3.
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НелзѢ 1 Из. 3.

Кождого ОуМЬ 3  КОЛЕЮ 1 Из. 3 V.

ДлЙЛІО, ШТО Nd ЗБЫТК ЛІd£MZ 1 Из. 3 V. 

Дай7 КО КЕЛНКЛД ‘ помоціь дши 1 Из. 3 Л. 

/Илтиыд AdEUiK 1 Из. 4.

ЖЕЫЫХ СБОИ*, КЕДЬ ТаКОЖЬ ПОрОЖЕИЫА Е0уть7 KdKO 
И ТЫ.. 1 Из. 4 V.

Ж и тїа  вогатых ne жадай 1 Из. 4 ѵ.

W na^  ко лютый ліоукы прїимоуть 1 Из. 5.

Цѣлокати Nd крикѣ стаа вца 1 Из. 5.

Л юбо— алюво 1 Из. 5.

Тѣло ль7 чи ль дша погоувити 1 Из. 6.

£лоу^айтЕ7 што прхко выло 1 Из. 6.

Шиже такы ва завыль 1 Из. 6.

Послалг Епытати7 воудоу жикь 1 Из. 6.

(гТрѢтЙ ЖЕ ИЛЇА слоугы ИШзѢиЫЫ И рЕКЬ ИМЬ ШЕШЕ 
МОКТЕ ЦрЮ ЕКОЕЛІОу: оумрѣти MdEUIb ПЕр? часоу 1 Из. 6 V. 

Лѣпши л\и е оумрѣти7 иижь влаговѣріе предати 1 Из. 6 ѵ. 

Искаль лЕкарѣкь— 6 ѵ7 ne 1 Из. 6 ѵ.

Ш т? NE ГОиМОуТ БОЛЕСТИ ЧЕрОВЫИЦИ 1 Из. 7.

Ш то MdEUJb ОуЧИИИТИ7 КОЛИ ТЕБЕ СТрѢтАТ 1 Из. 7 V. 
Пытаючи ТЕБЕ7 ИК КОТОрьГ fipZKO ШПОБѢдаТИ Б03ЛЮ- 

ЖЕШЬ К ЛЕГШИМ ЛИ-7 ЛЛЬ KZ клекѢтлибы” 1 Из. 7 V.

Члкь гордый какь древо корени не млеть7 ворзо по-
КЛЛИТЕА 1 Из. 4 V.

Ne ШМЕТЫКаИСА ВИ ПрирОЖЕША своего И БИДЬ Приро-
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Лѣпили лай соут пканици ЗЛПОИЦИ ГО ^рЕітвАнь, ниже 
w поганы1 1 Из. 9.

Д'іаволв ЛАОБИлг: идѢте и побчлите ^рЁдны 1 Из. 9 ѵ. 

Х то  оучЕНЇа сты1 іѵць не слоу^а£т7 то АиюужЕНВ воу- 

деть з  вѣсы во вТноую л\оукоу 1 Из. 9 V.

ЦрТВО АѴБЕЦа" 1 Из. 11.

Ничого зла не вчинили 1 Из. 11 ѵ.

Клки WHO ДЕТА J(TO AAdETZ, ТО ЕЕЛЛАИ ЕГО ЛЮБИ* 1 Из. 11 V. 

СпоДОБЛЬШЕГО 1 Из. 15 V.

ЕнИЛАЛИЛАО ПрѢлИЖНО 1 Из. 15 V.

До грава (=д о грова) 1 Из. 18 V.

Лдллав ИС ПОВОДЫ ИЗНЛНВ БЫ 1 Из. 21.

&ЛИКО ЛАОГЛ 1 Из. 25.

Ш грѣсих НЛШИ1 ИЕПОВЕДЛТИ 1 Из. 25.

Повчах ЕА В Т А  1 Из. 26.

ЛІАСТО НЕ СПСЕТВ НИКОГО 1 Из. 26—26 V.

N ЕОЗЛАЛ СрЕБрЕНИЦЮ ДЛ 10 ЕОпѢлШКОу WHZ ЖЕ ВО уПО 

вложи Ю. 1 Из. 27 ѵ, 2 Из. 79 ѵ.

ArdAAOYOTh ЦрТБа БЖЇЛ ЛИІІШЛАОСА 1 Из. 31— 33.

Гла ЛАОуЖОЕИ СЕОЕЛАОу: да лѢпИЕ ЕГО оувити НИ WHh 

ТЕБЕ ЛАОЕГО ЖИЕОТа 1 Из. 31 V.

Н е лаозѢте изводите hcz цркви 1 Из. 32.

ТоЖ БО ДОБрОДЕТЕЖ 1 Из. 32 V.

ПрАѵто на т?  црг разнѣвасл 1 Из. 33.

Любит п а ч Е  дша7 1 Из. 35.

ЁОЗЛЮБИШИ ГО КСЕА ДІІМ, 1 Из. 36. 

fiz чювгЕТЕЕНы іадѣ^ц 1 Из. 37 ѵ.

Е ѣ  во нѢвкоелав грѣдѣ (=градѣ) 1 Из. 38 V.

Дво ЖЕ ЛЮБЛІНЕ И ЧТАШЕ Л W ТрЕТИЕЛАВ НЕВрЕЖЕНЇЕ 

ИЛААШЕ, 1 Из. 39.
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Зло w порозни разждаЕТСА, жены во порозности на-
КЫКаЮТЬ, 1 Из. 41 V.

Шврѣтши ЛЕНЬ и кокноу оуіТрЛАЕТЬ скиты, 1 Из. 42 V.

Очи іако лкица посоупить, 1 Из. 43 ѵ.

Лкокѣ БО кг рокѣ Длнилл оустыдѣша л наоуфѣл 
ЕЗЛКЕЛЬ оувн, 1 Из. 44.

Челюстію шшлеа тысаці#  иноплсліЕНИкг изби, 1 Из. 44.
ТТГГ

СЭча клаткл изшюшит л л\трнА искорени7, 1 Из. 47 V.

/ЙЫСЛЫЛАИ СА рЛСПЛЛЛЕ, 1 Из. 49.

4 не кг жити нл оутро кг грѣвѣ (=гровѣ), 1 Из. 50.

Ш ле чюдо, смрти члшл страшна ксил\ь люва е кг бедѢ 
соуціилї, 1 Из. 50 ѵ.

£ п ы та іт келліожибь, 1 Из. 52 ѵ.

Орі'ать кы иаз^а акраалмд, 1 Из. 54 ѵ.

Толико слыкЕл\г эдітиане а по житю елине, нарокол\ь 
^ртьднЕ, а швычаеліь и дѣлоліь странници, 1 Из. 55.

ИзКЫКШЕ КОЦ1ЮНЫ ЕЛИНСКЫ, Басни жидокьекы и оуродо- 

слокТд и глоумлЕні'а на оулица града чарокь же и 

кглфокані'а и снокь и тревоу коумирг ддоуціе 

крокг даклЕнину, зкѣроАдин#, 1 Из. 55.

£тый григоріЕ папа на па^Ер# списоуеть црткоти Григорію 

прышеціенномоу ар^ыереж старЕЙшина рил\а граа, 
1 Из. 226.

(гИАТЕЛИ И ЖАТЕЛИ... 1 Из. 227 (bis).

Колико ПАНДЕЙ БЖІИ^К ГОсТОИТЬ НБО W 3 £Л\ЛА, 1 Из. 228.

Лжь ^то не ш ѣд книгь а лгоурь Г, такыи пшдобе 

плот# што бе3 пѵѵпоры стоить, 1 Из. 235 V.

Покенеть кѣтрг и whz паде7 немаючи попора.. 1 Из. 235 ѵ.

„Докре J(TO часто ЧТЕТЬ или слуу&іи с  прркь лѵокить, 
1 Из. 235.

ЁЧЕНі’а слоу^айліо и дѣлайліо ero, 1 Из. 235.



Українські думи і їх  редакції.
Статя Ів. Ерофеева J).

Ш.

Р е д а к ц і ї  дум.

Великоросійський епос досліджено детально й зо всіх 
боків, а що до епосу вкраїнського, то його досліджено за
надто вже мало. Ми не тільки не знаємо історії розвитку 
його, але не маємо навіть вказівки на його обшир серед 
інших зразків української льодової поезії. В „Историческихъ 
пѣсняхъ малорусскаго народа" ми маемо записи тільки до 
1874 року. У  Неймана тільки перелічено думи, що їх запи
сано до 1885 р. Проте записи роблено й пізнїйше, тому 
потрібним стає огляд всіх варіянтів дум, які зібрано до са
мого останнього часу. З другого боку, зазначеннє редакцій 
дум може дати історію їх розвитку на протязі* часу, коли 
роблено записи, а тому освітити розвій їх въ пізнїйшу пору. 
Переліку варіантів дум, варіантів, що існують в теперішній 
час поріжних виданнях, а також їх редагуванню і присвя
чено отсей розділ.

Відокремлюючи думи від українських пісень, ми кер
мувались визначеннєм дум п. Житецького; редагуючи їх, 
ми тримались еволюційного методу. Проте ми такої думки, 
що не досить триматись тільки сього методу; але ми не 
зважились взятись до трудного нам студіювання мови дум,— 
ми пильнували звернути увагу на час і місце запису дум, 
сподіваючись, що се стане нам в пригоді* до виясненя на
шого завдання.

]) Див. кн. VI „Записок".
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Досліджуючи думи з сього боку, ми для зручности 
поділили їх на історичні і побутові; історичні думы подаємо 
хронольогічно,--як їх згруповано у Антоновича і Драгома- 
нова, додавши ті, яких там нема; побутові Групуємо по змі
сту: по членах родини,—матері, дочці, брату—Козаку іт .  п.

Д у м и  і с т о р и ч н і .

Боротьба Козаків з Татарами та Турками.

і.

Буря нищить турецький корабель1)

Всього сімь віршів, тому подаємо їх цілком.
[Гадяч, Полтавськ. губ., 50-ті роки X IX  ст. А. Метлин- 

ський, „Ю. р. п.“ Кіїв, 1854, ст. 446; передр. А. Д. І, ст. 99 2) 
Ой з за гори хмарка виступає,
С тії хмарки дощик накрапає,
Та синього моря доповняє.
А синєє море розіграло,
Турецький корабель розірвало;
Затопило війська сорок тисяч,
О сорок на сорок, ще й чотирі.

Зберіг ся тільки початокъ думи, яку ми відносимо до 
невільничих, або до таких, що малюють якусь страшну мор
ську поразку Турків. Давність сеї думи, на наш погляд, 
доводять: 1) самий зміст уривка, 2) що уривок сей близь
кий до пісні: нерівноскладових віршів сливе що й нема. Д о
вести се можна тим, що нарід перестав надто цікавитись з 
події, що малюєть ся в думі, і сама подія, яка втратила 
значіннє для слухачів, вже не потребувала переказу в та
кій формі, яка б надто впливала на почуттє: дума скорочу

!) Запис Метлинського.
2) Скрізь А. Д.—се „Историческія пѣсни малор народа" Анто

новича и Драгоманова.
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валась, вирівнювала нерівноскладовість віршів, і тим самим 
вона наближувалась до свого первотвору—піснї з відповід
ним змістом, і, нарешті’, як бачимо, забувалась.

II.

Плач невільників в турецькій каторзї.

1. [М-ч, -1849, ст. 10; передр. А. Д., І, ст. 88— 90, 
Полт. губ].

Невільники слізно благають Бога наслати буйний ві
тер з дощем, щоб їм вирватись з ненавидної каторги. Т у 
рецький „баша" чує їх скаргу і наказує яничарам ще дужче 
бити невільників; ті виповнюють наказ, як завше, жорстоко. 
Забачивши на собі свою кровь, невільники проклинають 
турецьку землю і неволю. Дума кінчить ся невільничою 
молитвою і величаннєм.

2. [П. А. Кулїш, „Записки о Ю. Р .“, І, ст. 42, Полтав
ська губ., 40— 7 ві роки].

Варіант зовсім похожий на попередній до величання, 
яке тут визначаєть ся більшою давністю.
В а р і а н т  1-й: Даруй, Боже, миру царському,

Народу християнському,
Славу на многі літа...

В а р і а н т  2-й: Даруй, Боже, милости вашій,
І всьому війську запорозьскому 
На многая літа.

3. [А. Д., І, 90—91, Харьківщ., Богодух. п.]
Початок—з думи про Хведора Безрідного. Подаєть ся

малюнок невільничого полону. Невільники благають: 
Господи милосердний! создай з неба 
ясне сонце—мати...

Спомину про башу та яничарів нема. По молитві йде 
типове місце дум:

Тоє промовляли,—
а по сьому вже йдуть прокльони невільниками турецького 
полону. В кінцї молитва, щоб визволитись, корочча, ніж в 
перших двох варіантах. Взагалі’ помітно, що дума забуваєть 
ся. Молитва тут не за всіх невільників, а за одного:
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Визволи, Господи, невольника з неволї...
Потім вставка:

На простиї дороги,—
без сумніву, пізнїйша, коли рівняти її з відповідними міс
цями перших двох варіантів:

З тяжкої неволї турецької,
З каторги бусурманської 

На тихі води,
На ясні зорі...

4. [„Кіевск. Стар.“ 1882 р., VIII, ст. 266—268, Полтав
ська губ., від Остапа Вересая].

Запис отсей—варіянт думи невільничої 1-ї (М-ч, 1849, 
10; А. Д., І, 88— 90).

5. [Чуб. V, ст. 833—834, Харьківщ., 70-ті роки].
Варіант отсей—скороченнє варіанту 1-го. Подибують

ся „загальні місця".
За основний варіянт думи „Плач невільників въ ту

рецькій каторзі" ми згодні вважати варіянт 4-й. Мы ка
жемо се через стислість і послідовність оповідання. Спомин 
про башу та про яничарів—цілком реальний малюнок до 
сїєї думи. Найближчі до нього варіанти— 1, 2 і 5-й. Відміну 
двох віршів можна поясняти неуважністю співця, або по
чатком забування думи; забуттєм можна довести і скоро
ченнє вар. 5-го. Варіянт 3-й—пізнїйший, бо має вставку з 
другої думи і має слід дуже виразного забуття найпер
шого тексту.

III.

Втеча трох братів із Азову.

1. А. Д. І, 106— 113, Харьк. губ., коло 70—х рок. X IX  в.
2. Кулїш. „Зап. о Ю. Р “. І, ст. 32—42, Полт. губ., коло

1856 р.; А. Д. І, ст. 113—120.
3. „Запорож. Ст." І, ст. 34, Харьк. губ., коло 30-х рок.

X IX  в.; А. Д. І, 120—124.
4. М-ч, 1834, ст. 9, Полт. губ., коло 30-х рок X IX  в.;

А. Д. І, 124—127.



Українські думи і їх редакції. 21

5. „Зап. Ю -3. О. И. Р. Общ.“ І, ст. 7—10 до 70 рок.
X IX  в., Полт. губ., вид Остапа Вересая; А. Д. 
127—133.

6. А. Д. І, ст. 332—336, в 1850—1851 р.р. в Пирят. п.
Полт. губ.

7. „Кіев. Стар.“ 1882, XII, ст. 499—504, Лохв. п. 
Полт. губ.

8. Запис Костомарова в 1840 р. в Харьк. губ.
9. Рукоп. зб. А. Котляревського. Див. Житецький,

„Мысли"... ст. 197—203, Ніж. п. Чернїг. губ., поча
ток X IX  в.

10. -„Зап. Ю. 3 . О. И. Р. Г . 0 . “, т. II ст. 119— 123,
Ніж. п. Чернїг. губ., коло 1875 р.

11. „Кіев. Ст.“ 1902, V, ст. 317—424, Полт. губ., 1902 р.
12. „Кіев. Ст.“ 1904, II, ст. 261—269, Полт. губ.
13. „Кіев. Стар.“ 1904, III, ст. 454—459, Полт. губ.
14. „Кіев. Ст“. 1904, IX. ст. 305—307, Константиногр.,

Полт. губ., 1886 рік.
15. „Кіев. Стар.“ 1904, X , Полт. губ. 1876 р.
16. „Этногр. Обозр.“, 1892, І, ст. 143 і далї, запис Пол-

тавськ. губ., 80-ті роки.
17. Этногр. Обозр.“ 1892, IV, ст. 138— 146, Полтавськ.

губ., 30-ті роки.
18. „Этногр. Обозр.“, 1892, І, ст. 143 і далї, зап. в

Полт. губ. 1886 року.

Спробу встановити редакції сеї думи зроблено було 
Костомаровим року 1873 і А. Андрієвським 1884 року.

Костомаров переглянув пять варіянтів (9, 8, 4, 2, 5), 
розрізнюючи дві редакції: 1) 8 і 9, де брати прибігають до 
дому і дають відповідь батьку-матері, та 2) 2, 5 і 4-ту, де 
брати гинуть від Татар на березі річки Самари. Останній 
епізод, на думку Костомарова, взято з думи про загибель 
трох братів на річці Самарцї. Перша редакція—початкова; 
природне в ній—кінець: приїзд старших братів додому. В  
сїй редакції, як каже дослїдувач, здійснюєть ся моральна 
мета думи, що пронизує всю її.
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А. Андрієвський 1) аналїзує девять варіантів (1, ,2, З, 
4, 5, 6, 7, 8, 9), розрізнюючи їх на три редакції: 1) повну: 
1, 8, 9, 7; 2) середню: 2, 3, 5, і 3) коротку: 5, 6. За почат
кову редакцію Андрієвський вважає повну, з якої вже, за
буваючи, склалась середня, а потім і коротка редакція. Крім 
трго, дорлїдувач евважає за можливу ще коротшу редакцію, 
що не суперечить відомому закону складання великих варі
антів з малих. От з сеї саме найкоротшої редакції, що те
пер вже не Існує, могли повстати всї сї редакції.

Повна редакція Андрієвськрго відповідає першій ре
дакції Костомарова, середня—другій,, що—до короткої, то 
вона не має анї оповідання про смерть старших братів у р. 
Самарки, анї про повертаннє їх додому, але оповідає про 
те, що брати нарешті проклинають турецьку землю та не
волю. Місце се сливе буква до букви взято з думи про плач 
невільників въ турецькій неволї.

Вважаючи основи поділу думи у Костомарова і Андрі- 
евського за цїлком певні, ми прикладаємо ту саме основу 
і визначаючи редакції решти варіянтів.

Варіянт 10-й оповідає про загибель старших братів 
від Татар, тому відносимо його до середньої редакції Андрі- 
євського або, що одне і теж, до другої Костомарова; варі
янт 11-й—до повної Андрієвського і першої Костомарова; 
варіянт 12-й—до тих же редакцій; варіянт 13—до короткої 
Андрієвського, варіянт 14—до повної Андрієвського і пер
шої Костомарова, варіанти 15, 16 17 і 18—до тих же редакцій.

Зазначимо велику художність вар. 15-го:
Тольки мене на чужой стороні',
У  чужой земьський землі' не покидайте...

Тілько вітер повіває,
Серце їх козацьке молодецьке потішає...

Ногами не поступає,
Руками не облождає,
Головоньки на сьвіт Божій не піднімає...

1) „Дума о трехъ Азовскихъ братьях ь“. Окрема брошюра. Одесса.
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Прилїта до його 
Три орли сизокрили:
Один сїда на ніженьках,
Другий тіло розриває,
Третій по полю розношае;
Вітер повіває,
Комиш нахиляє,
Тїло його козацьке-молодецьке прикриває, 
Дзвіру, птицї на поталу не попускає... 

Останній 18-й варіянт має нового:
Которий то козак дорожній,
Серця смілого і плеча воєнного.

Щастя молодого стрібувати.

Крім того, тут знати вплив віршу духовного:
То Коновчиха стара рече:
Бодай же ти, сину, не діждав!
Не за твоєю головою я цї скарби назбирала, 
Щ об я марно тобі та напрасно потеряла...

Забуто: А він говорить: не подоба менї, моя мати...

Здоров, Корсунський полковнику Хвилоненку.

Дума кінчить ся словами:
І пошли, Боже, многая літа,
До кінця віка. Амінь,— 

тут можна бачити вплив духовного віршу.

IV.

Дума про козака Голоту.

1. „Зап. о Ю. Р .“, І, ст. 14— 19, Полт. губ., 1854 р.;
А. Д. І, ст. 168— 171.

2. Лукаш. 1849, ст. 49—50; М-ч 1849, ст. 15—16; А. Д.,
І, 170—171, Полт. губ.

3. М-ч, 1849, ст. 13; А. Д., І, 172— 173, Полт. губ.
4. Метл. 1854, ст. 445, Чернїг. губ.; А. Д., І, ст. 173—174.
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Зміст думи такий. На Килїмському полї гуляв хороб
рий козак Голота. Татарин, побачивши Голоту, хотів схо- 
тити його; осідлав він коня і під’їхав до Голоти. Але той 
не злякав ся і кулею звалив з коня Татарина.

Ні в одному з чотирох варіянтів думи не зберегло ся 
сё перівісне оповіданнє без додатків; найближче до основної 
теми стоїть варіянт 1-й. Оповіданнє доповнене тільки доклад
ним описом одяги Голоти та вставленнєм смішної розмови 
Татарина з своєю жінкою про Козака Голоту, на нашу думку, 
се щоб більше підкреслити відвагу Голоти, і його безпеч 
ність, рівняючи з самохвальством і чванливістю Татарина.

( Певне з тею ж метою оповідаєть ся і про добиваннє 
Татарина по йго смерти, про переодяганнє Голоти въ  одежу 
вбитого Татарина та про гуляннє Голоти в Сїчі.

За найближчий до першого варіанту ми вважаємо ва
ріянт 3-й. Варіянт сей вже значно наближуєть ся до пісні. 
Зайвим тут тільки, що Голота звертаєть ся до Татарина і 
докоряє йому, щоб передчасно не радів. Оповіданнє точить 
ся дуже легко.

* Два інших варіанти—се забуттє і псуваннє думи. Так, 
перший вірш варіанту 2-го наближуєть ся до думи про 
азовських братів:

Да на Савур могилі гуляв казаченько, гуляв,
Да ніякого дива не видав...

Вірш, що йде за сим, цілком до сеї думи не стосуєть 
ся (спомин про якусь долину ялину). Далі пропущено одного 
вірша. Вірш:

То не ясний сокол літає,—
То козак Голота, сердечний добрим конем 

гуляє...
нагадує думу про вдову і трох синів. Кінець думи забуто.

Варіянт 4-й виявляє з себе цілком вже забуттє думи 
і псуваннє її. Він починаєть ся „загальним місцем" людо- 
вых казок:

Був собі козак Голота...
Після опису його одежи пропущено підмет „Татарин", 

споминаючи, що Татарин наближав ся до Голоти. Споминаеть 
ся город Тягиня і долина Черкеня з думи про Коновченка: 

Підходив "к Голоті під город Тягиню:
На Черкеню—долину.
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А отсї вірші нагадують думу про трох братів азов
ських і знову думу про Коновченка:

І становить свого коня, попасає,
І на охотне військо кличе-покликає...

В і р ш:
■ Да іще він думає-гадає

схожий на такий же вірш думи про Хведора Безрідного.
Кінець думи дуже скорочено. Те, що кобзар забув 

докладність зустрічі Татарина з Голотою, примусило його 
скоротити кінець думи, як тільки можна:

Коли ж Козак Голота на Черкенї-долинї гуляє 
І Татарина з Татаркою живцем у плїн забирає, 
Да Татарина келепом у груди потягає.

V.

Дума про Олексїя Поповича и про бурю на 
Чорному морі.

1. „Основа", 1862, 8, ст. 21; А. Д. І, ст. 176— 181, Полт.
губ., 50-ті роки.

2. А. Д , І, 181— 185, від П. Кулїша, Полт. губ.
3. М-ч, 1834, І ч., ст. 14—18, Полт. губ.
4. А. Д., І, ст. 185—188 Полт. губ.
5. А. Д., І, 188—189, Київськ. губ.
6. Лукашев. 1836, І, ст. 61—63; А. Д. І, 190—191, 

Полт. губ.
7. „Зап. о Ю. Р .“, І, ст. 28—31, А. Д. І, ст. 191-194 ,

Полт. губ.
8. „Зап. И. Р. Г. Общ.“, т. І, ст. 3—6; А. Д. І, 194— 197,

Полт. губ.
9. А. Д. І, 197— 199, Полт. губ.

10. А. Д. І, ст. 199— 200, Харьк.
11. А. Д. І, ст. 200—201, Харьк.
12. „Кіев. Стар.“, 1882, XII, ст. 487—489, Полт. губ.
13. „Кіев. Стар.“ 1885, І, ст. 186 — 191, Харьк. губ.
14. Рукоп. Котляр, див. „Мысли"... Житецького, ст.

233—237, Полт. губ.
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15. „Кіев. Стар." 1904, II, ст. 269—272, Полтавськ. губ.,
1876 рік.

16. „Кіев. Стар.“, 1904, III, ст. 459—461, Полт. губ. 
Б а р і я  нт  1-й записано П. Кулїшем року 1862-го в

Полтавській губ. Зміст його такий. Старшина козацького 
судна, що потопало, Грицько Коломниченко, наказує пока
ятись, хто почуває за собою гріхи. Олексій Попович нака
зує Козакам кинути його в море. Козаки дивують ся, чому 
він вважає себе за більшого грішника од їх:

Тиж святе письмо 
По тричі на день читаєш 
І нас— простих Козаків- - 
На все добре научаєш;
Про мо ж ти од нас 
Гріхів більше маєш?

Олексій росказує їм про свої гріхи. Він особливо на- 
магаєть ся підкреслити свою неповагу до батька—матери, 
до їх молитви; зза гріха сього, на його думку, найбільше й 
стала ся буря. Він хоче спасти їх тею ж саме батьківською 
та материною молитвою, клянеть ся поважати отця—ма
тір, сусідів.

Тільки він почав каятись, буря притихла. Козаки спа
сають ся, прибувають до берега, і росказують, що вони 
спаслись тільки через каяттє Олексія. А Олексій 

...на чуд вихожає,
Бере в руки святе письмо,
По тричі на день читає 
І всіх простих Козаків 
На все добре научає...

і зазначає, як спасає батьківська та материна молитва.
Дума кінчить ся вєличаннєм. Оповіданнє йде скрізь 

рівно, нерівноскладових віршів мало, чому дума набли- 
жуєть ся до піснї. Подибують ся „загальні місця":

Словами промовляє,
Слізами проливає...

Згадаємо відповідні вирази думи про азовських бра
тів. Місце:

Єй, Козаки, панове-молодцї!
Добре ви дбайте...

нагадує думу про утиски України. Нагадуваннє про
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святе письмо можна віддерти ДО впливу духовних віршів; 
про те ж каже і докладний перелік гріхів Олексія. Вели- 
чаннє новійше:

Дай, Боже, миру царському,
Народу християнському,

Усїм на здравіе, на многі лїта мати.
В  а р і я н т 2 -й. Зміст такий, На суднї, де було три полки 

„віська Дніпрового низового" під час бурі „батько гетман 
старий Запорозький" (Зборовський, примітка А. Д.) наказує 
Козакамо сповідатись у своїх гріхах. Пирятинський Олексїй 
Попович просить Козаків кинути його въ море, і росказує 
про свої гріхи; Козаки дивують ся, що то за гріхи такі 
його. Олексїй росказує між іншим про свій нахил до піяцтеа, 
чого не знаходимо в варіянтї 1-м, а також, між іншим, і 
до жінок. Олексїй каєть ся і обіцяєть ся, що більше того 
не буде. Козаки не топлять його, тільки втинають йому 
мизиного пальця:

То ще такого Козака у море пускать пощадили, 
На лівій руцї мизиного пальця втинали,
Його кров у Чорнеє море метали.

І море по сьому притихло. Козаки прибули до Тендри- 
острова, радіючи, що спаслись. Олексїй оповідає Козакам 
відому мораль про вагу і святість батьківської та панї-мат- 
чиної молитви.

В сім варіянтї, як і в першому, помітно вплив духов
них віршів і позичаннє „загальних місць" з других дум, між 
іншим з думи про Самійла Кішку:

До Тендри-острова прибували,
А в Тендрі-острова три дні и три ночі стояли...

Показуєть ся вітчина Олексїєва— „Пирятинський Попо
вич", що забуто першим варіянтом. Нема величання. Вза
галі, варіант 2-ий коротший за 1-й і оповіданнє в нїм 
легке і ясне.

В а р і а н т  3-й споминає імя Зборовського, чого нема в 
перших двох варіянтах:

При тій часті був Грицько Зборовський, 
Отаман козацький запорозський...

Олексїй просить кинути його в Чорне море. Споми- 
наєть ся про місце, звідки Олексїй:
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Як я із города Пирятина, панове, виїзжав, 
Опрошеннє з пан-отием і з панї маткою не брав...

Величання нема. Варіант ще коротший за 2-й. Поди
бують ся позичання „загальних місць" з дум про Азовських 
братів і з думи про Самійла Кішку. Знати також вплив ду
ховних віршів.

До варіанту За дуже приходить ся варіянт Зб,—скоро- 
ченне його. По згадці, як спаслись Козаки від бурі, зараз 
же йде вказівка на силу батьківської молитви.

В а р і я н т  4-й згадує Грицька Зборовського. Опові- 
даннє тут—скороченнє розмови дієвих осіб. Олексій не 
закінчує свого каяття. Подибують ся переставлення: Олек
сій читає відому мораль, а потім фразу, яку казали Козаки, 
вернувшись на берег.

Як на синьому морі потопали,
А, хвалить Бога милосердного,
Ні о д н о г о  Козака з війська не втеряли.

Величання нема. Кобзар забув назву виспи, де спа
слись Козаки; крім того росказуєть ся, що море само при
било їх до берега:

Стало синєє море стихати 
І стало судно як руками до гори поднимати,
І стало до Тин-дерева—острова прибивати.

Вставлено нове слово:
Буйно конем по вулиці проїзжав,
Старим удовицям, малим дітям 
Струмента в груди встромляв...

Всі зазначені особливости варіанту кажуть про те, що 
кобзарі забували думу, яку вони чули.

В а р і а н т ъ  5-й—тут на кораблі, що потопає, нахо
дять ся три особі:

...два брата рідненьких,
Як голубоньків сивеньких,
І между ними третя: чужа-чужениця,
Безродний і безплеменний...

Старший брат каже, що вони гинуть за непослух батькам, 
неувагу до сестер, до сусідів, до церкви.

Обіцяє покаятись надалі. І Бог спасає їх. Дома стрі
чають їх батько-мати і роспитують про дорогу. Сини росказу- 
ють, що важко помирати на чужині чоловікови, який не
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має там роднї, а потім кажуть про силу батьківської молитви. 
Кінець думи неясний: чого се брати кажуть про чужу-чу- 
жаницю. Кобзар не міг уникнути сеї неясности, а також 
уяснити переход від спомину про присутність на кораблї, 
що потопав, чужаниці до каяття старшого брата.

Дума коротка; помітно вплив духовних віршів і інших 
дум. Так, вірш.

...два брата рідненьких,
Як голубоньків сивеньких... 

нагадує місце з думи про азовських братів, а вирш:
Стали они на берег виступати,
На край веселий,
Між народ хрещенний,—

місце з невільничих дум і з думи про Марусю Богуславку.
. Варіант 1-й говорить, що на судні, яке потопало, 

два брати припливають до третього, кають ся в гріхах, 
обіцяють не гришити надалі. Коли урятувались, вони ка
жуть відому мораль.

Сей варіант дуже близький до варіянту 5-го. Довге 
тільки оповіданнє братів про гріхи. Брати кажуть про свій 
нахил до піяцтва (пор. вар. 2-й). Взято „загальні місця" з 
думи про азовських братів.

В а р і я н т  7-й, як і варіянт 6-й, передає оповіданнє про 
каяттє двох братів, що потопають, перед чужим-чужаницею. 
Довго перелічують ся гріхи: надто підкреслюєть ся непошана 
братів до родини. Брйти прибувають до дому, росказують 
батьку-матері про подію; варіянт дуже близький до варіянту 
5-го. Подибуєть ся багато „загальних місць" з думи про 
азовських братів, а також з дум невільничих і з думи 
про Марусю Богуславку. Варіянт надто артистичний, перей
нятий щирістю,—звичайні прикмети дум О. Вересая. Вели- 
чаннє довге.

В а р і я н т  8-й близький до варіянту 5-го та 7-го. По
дибують позичення з думи про Коновченка, крім позачень 
з інших дум (про азовських братів, невільничих і інших). 
Помітно в.—русізми і вплив духовних віршів:

Сто, шчасливий, пани-молодцї,
Чоловєк на свєтє буває,
Которий отцеву молитву, понїматчину 
Хвалить—сохваляє;
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Бо отцева молитва, панїматчина 
Зо дна моря винїмає,
От смертельного гріха откупляє.
Вслиши, Господи, в прозьбах і в молитвах.

Нерівноскладових віршів небагато, тому дума набли- 
жуєть ся до піснї.

В а р і а н т и  9-й і 10-й прилучають ся до варіянту 1-го.
В а р і а н т  11-й приходить ся до в. 3-го. Його прикмети: 

нерівно складові вірші, продумане і повне оповіданнє. 
Часто подибують ся позичання з інших дум і духов
них віршів.

В а р і а н т  12-й близький до варіянту 2-го, але вже де
що забуто. Так, на початку думи вставлено:

На царській, громаді,
Громаді козацькій,—

що тут цілком не до речі. Старшиною на судні (як і в 
вар. 1-му).

Грицько Коломійченко,
Гетьман запорозський.

Забуто назву виспи, де врятувались Козаки. Знати 
вплив духовних віршів. Вірші думи скорочено, скільки можна, 
так що дума, надто наближуєть ся до пісні з віршами з не
великим числом стоп,—прикмета теж забуття думи.

В а р і я н т  13-й близький до варіянту 3-го. Додержано 
типового розміру думи. Варіянт троки скороченний на кінці. 
В кінці помітно великий вплив духовних віршів:

Щастливой той человєк в свєтє буває,
Отцевой—панїматчиной молитви почитає,
Отця і матчина молитва изо дна моря душу винїмає. 
От грєхов сумертвенних откупляє,
Пред Праведним Судією поставляє.

В а р і я н т  14-й прилучаєть ся, як і вар. 13-й, до вар. 
3-го. Варіянт надто повний. Додержано разміру думи.

В а р і я н т  15-й прилучаєть ся до вар. 8-го, проте роз
мір думи більше додержано в вар. 15-ім

В а р і я н т  16-й такого змісту: Олексій просить Коза
ків в скрутну хвилину перше одрубати йому голову, а 
потім кинути !його в море. Козаки не згоджують ся. 
Він благає втинути йому хоч мизиного пальця. Невідомо,



Українські думи і їх редакції. 31

чи Козаки вчиняють його волю, у всякому pa3i't проте 
море втихає.

Записані досї варіянти думи про Олексїя Поповича ми 
подїляємо на двї гру пі: першу, з історичною основою, себ-то 
з спомином йменн Олексїя Поповича, Зборовського, Грицька 
Коломійченка, і другу—де сеї історичної основи нема, з спо
мином двох братів і третього чужаницї. До першої групи, 
таким чином, відносять ся варіянти: 1—4, 9— 14 і 16, всього 
11 варіантів; до другої групи—решта: 5—8 і 15-й в., всього 
5 варіантів.

Додержуючись еволюційного методу, ми вважаємо за 
первісну редакцію першу редакцію, історичну. Другу редак
цію ми вважаємо- за пізнїйшу. Ми такої думки, що мотив 
про каяттє до первісної редакції було додано потім; і справді', 
каяттє в варіянтах першої групи наче б не до речі; навпаки, 
в варіянтах другої групи, де натякаєть ся на смерть чужого- 
чужаницї через зневагу батьківської та материної молитви, 
се каяттє зовсїм не до речі. Можливо, звичайно, що мо
тив про силу молитви батька-матері повстав окремо, а по
тім вже його додано до думи (цро бурю на Чорному морі) 
з спомином про історичні особи.

VI.

Втеча Самійла Кішки з турецької неволї.
1. Варіант Лукаш., 1836; М-ч, 1849, ст. 31 і далї, за

пис. в 1830-му роцї в Полт. губ.
2. „Кіев. Стар.“, 1882, XII, ст 505—507, Полт. губ.
3. „Кіев. Стар.“ 1904, II, ст. 276—285, Полт. губ., зап.

в 1876 р.
4. Рукоп. Котл. 1805 р., Полт. губ., Житецький, 226—233. 

Зміст в а р і а н т у  1-го. На суднї з невільниками пливе
по Чорному морі Алкан баша, „Трапезонськеє княжя“. За 
невільниками доглядає лях-Бутурлак, „недовірок християн
ський". Тут на суднї і Кішка Самійло, „гетьман Запо
розький", з товаришами. Судно припливло до берега „проти 
Кефи города".

Алкану-паші сон снить ся, „сон дивен, барзо дивен, 
на почуд". Він обіцяє обдарувати, коли хто з яничар чи
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невільників отгадає йому сон. Турки не знали, що то за 
сон, а невільники, „хоч добре знали, собі промовчали". Ал- 
кан-паша росказує сон Ляху-Бутурлацї. Снилось Алканови, 
нїби невільники повтікали з неволї, а його самого Кішка 
убив; Лях-Бутурлак зза сну сього просить Алкана дозволити 
йому більш суворо доглядати за невільниками, бити їх. Певне, 
боїть ся Лях-Бутурлак, щоб не справдив ся сон.

Тим часом прибувають вони до города Козлова, де „дївка 
Санджакивна“ запрошує до себе Алкана-башу і приймає 
його. Проте Алканъ обережний: він посилає двох Турків 
на судно послухати, чи не має на дзшцї Бутурлак визволити 
Кішку. Т і довідались і заспокоїли пашу.

Лях-Бутурлак, не вважаючи на благанне Кішки, не 
згоден визволити його; навпаки, він пропонує Кішцї потур
читись, —тодї, мовляв, покращає його доля. Не тільки не згодив 
ся Кішка, але ще й вилаяв Бутурлака, як недовірка, що 
продав батьківську віру.

Заспокоєний посланцями Алкан-баша безпечно балює і, 
крім того, посилає половину напитків на судно яничарам. 
Випив і Бутурлак, і його починають гризти сум та каяттє. 

Господи! єсть у мене що іспити і сходити,
Тільки нї з кім об вірі християнській говорити...

Він визволяє Кішку і гуляє з ним. І коли пяний Бу
турлак засинає, Кішка дає невільникам ключі, щоб одімк- 
нули кайдани, але щоб поки не скидали з себе ланцугів. 
Замкнув в ланцут Кішка й себе.

Алкан-баша й яничари не запримітили обману. Вер
нувшись на судно, вони полягали спати, О півночі Кішка 
загадує невільникам зняти з себе ланцуги, поскидати їх в 
море і порубати Турків; сам він вбиває і кидає в море 
Алкана-башу. Сон Алкана, таким чином, справдив ся. З 
обережносте лишили живим тільки одного Бутурлака.

Далеко в Чорне море поплевли невільники, роску- 
вавши себе. Ранком дївка Санджаківнд, коли прийшла на 
берег, плаче, думаючи, що Алкан-паша кинув її, що вона 
йому не до вподоби.

Прокинувшись, Бутурлак дивуєть ся тому, що стадось. 
Він радить, щоб половина невільників переодяглась на Тур
ків. І справді*, турецькі кораблї, що стрічались, проходили 
коло їх, немов коло турецького судна.
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А Козаки прямували до Тендру-острова, де стояв на 
заставі з військом Семен Скалозуб. ■ Забачивши турецьке 
судно, Скалозуб хоче стрелити по ньому, але Козаки пояс
нюють йому, що се невільники втїкають з Турецької землї. 
Козаки Скалозуба виїжають дознатись, що там таке. Са- 
муїл Кішка виходить на палубу корабля і росказує, що 
сталось. Судно припливає до берега, Козаки ділять між 
собою турецьке добре, і при тому частку оддїляють 

На Святого Спаса Межигорського,
На Трахтемировський монастир,
На Святую Січовую Покров,— 

а галеру запалюють. На радощах пють—гуляють, Кішку 
вихваляють.

Дума кінчить ся величаннєм Кішки, де росказуєть ся 
про смерть Кішки, певне, од ворога:

Правда, панове, полягла 
Кішки Самійла голова,
В Києві—Канєві монастирі...

В а р і я н т  3-ій має такі одміни од варіанту 1-го. Дума 
починаєть ся малюнком турецькаго судна, на якому сидять 
невільники. Молодий баша, в сїм варіанті, бере в полон 
Кішку з його Козаками, набігши на Луг-Базавлуг, де жив 
Кішка. Батько молодого баші дуже завдоволений з сього: 

То турецький баша велику радість собі має 
Та своє молоде паня вихваляє,
Та до дівки Санджаківни на гуляннє посилає.

Далі* вар. 3-й оповідає, тільки коротше, по варіанту 
1-му, до того місця, де росказуєть ся про гуляннє молодого 
баші у Санджаківни. На сїм гулянні* башеня вихваляєть ся, 
що він забрав Козаків в полон. Санджаківна прикидаєть ся, 
нїби вона й справді* не співчуває невільникам. Вона балює 
з молодим башою, а тим часом нишком посилає невільни
кам їжи, „щоб не дати бідним невільникам з голоду поми
рати". Невільники одмовляють ся од їжи і складають її в 
одне місце.

Далі* росказуєть ся що башеня посилає шпигів на судно. 
Бутурлака суворо поводить ся з С. Кішкою; але як тільки 
шпига відходить, Бутурлак натякає Кішцї про втечу і по
тім вони вдвох молять ся Богу:

З
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Ой пошли нам, Господи, з неба,
То, чого нам треба...

По сьому варіянт росказує про сон баші. Бутурлак 
заспокоює башу. Баша засинає, а дїд Бутурлак тим часом 
дає Кішцї ключі від ланцугів. По радї Бутурлака, Кішка 
визволяє невільників і побиває Турків. Потім невільники 
переодягають ся і щасливо зустрічають ся з турецьким 
судном, що росказує й варіянт 1-й.

Невільники гуляють по морю і проклинають Турецьку 
землю та неволю,—місце се взято з невільничих дум.

Потім в третьому варіянтї йде пропуск, а далї опові- 
даннє, як прибули невільники до дїда Соленка. Дїд закликає 
їх до себе в гости і роспитує, хто в їх отаманом. Козаки 
питають Соленка про його йменнє. Одповідь Соленкова неясна, 
поплутана кобзарем і при тому й не скінчена. Невільники 
росказують дїду все, як було. Соленко просить Козаків 
остатись жити у його. Кішка одмовляєть ся:

Ей, дїду Соленку, хоч буду я в тебе хлїба-соли 
вживати,

А не хочу в тебе пробувати,
Хоч буду я по смерть свою велике горе приймати, 
А так хочу у своїй Україні' голову покладати. 

ѵ Кобзар росказує думу далї вже прозою, просячи пере- 
бачать йому, що не памятає точно змісту думи. Дїд 
Соленко, як каже кобзар, дав Кішцї на поміч пятьдесят 
чоловіка. Бутурлак росказав дїду про життє своє в полону. 
На козацькому судні, що дав дїд Соленко, Кішка вертаєть 
ся на Вкраїну, де через деякий час і помірає. Ховають його 
над якоюсь річкою, але над якою, кобзар забув. Тут же 
кобзар споминає і про Хведора Безрідного, про його високу 
могилу. Ясно, що й похорони С. Кішки вставлено в думу 
під виливом думи про Хведора Безрідного. Перед смертю 
Кішка передає своє отаманство одній особі, якої йменнє 
кобзар теж забув; можна гадати, що мотив передачі отаман
ство взято з думи про смерть Богдана Хмельницького.

Взагалі* кобзарь сам застерегає, що багато він забув, 
що він співає як припаде Спомин про Соленка нагадує ду/лу 
про Михія, яка, між іншим, входить до репертуару того саме 
кобзаря.
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Не дивлючись на численні псування в сїм варіянтї, ми 
ладні вважати його за дуже близький до основної і єдиної 
редакції, де власно і оповідалось скорі над усе про полон 
С. Кішки з Козаками, а потім і про те, як визволились вони 
з турецької неволї. А 1-й варіант, на нашу думку, вже має 
на собі знаки забуття чи, краще сказати, вигладжування 
епізодів основної редакції. Опис судна з невільниками взято 
з інших дум про невільників.

Подибують ся тут і „загальні місця":
Словами промовляє...
Скоро то сеє зачували...
Добро ты учини...

З думи про Марусю Богуславку взято:
“Потурчив ся, побусурманив ся 
Для панства великого,
Для лакомства нещасного...

З думи про сестру та брата взято:
Та ще у нідїлю барзо рано-пораненьку 
Не сива зозуля закувала 
[Як дївка Санджаківна коло пристані* по- 

хожала].
В а р і а н т  2-й — напів забутий варіант 3-й. Взагалі*, 

натякаєть ся на всї епізоди 3-го вар., навіть, за дїда 
Соленка. Прикмета сього варіанту— Козаків С. Кішки на
звано нетягами,—вплив думи про Голоту або про Ган
джу Андибера:

І він (С. К.) около себе мав сорок чоловіка нетяг... 
...Да вони там у лузї—Базавлузї проживали, 
Ніякого горя не знали.

В а р і я н т 4-й вважаємо ще за давнїйший од варі- 
янту 2-го. Тут надзвичайно гарно та реально змальовано 
життє невільниче. Гостро змальовано Ляха-Бутурлака. Кі
нець трохи не такий, як у інших варіянтів: переодягнених 
невільників не познають Козаки і стреляють в їх; потім 
гетман Семен Скалозуб загадує Козакам зарубати Ляха- 
Бутурлаку; сей наказ Скалозуба як раз до речі в сїм варі
анті*, бо тут Лях-Бутурлак надто лютий та жорстокий.
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Ѵ П .

Дума про Марусю Богуславку.

1. „Зап. о Ю. Р “. I, 1856, ст. 210, Харьківськ. губ.; А.
Д., I 230—233.

2. „Кіев. Стар.“ 1904, IX, ст. 308—309, Катеринослав-
ська губ., в 1886 роцї.

3. Від Метлинського, Полт. губ., 40—50—ті роки; А.
Д., I, 233—235.

В а р і я нт 1-й. Зміст думи.
Описуєть ся темниця з невільниками, що пробували 

там. Приходить Маруся Богуславка. 'Вона питає невільни
ків, який теперь день „в нашій землі* християнській". Коли 
невільники не можуть одповісти, Маруся каже їм, що

...у нашій землі Християнській Великодная субота, 
А завтра святий празник, роковий день Великдень.

Невільники проклинають її, нащо вона їм нагадала, що 
на Україні тепер такий великий день. Маруся просить не 
клясти її, обіцяючи визволити їх з неволі. На другий день, 
коли „пан турецький" їде до мечети, вона визволяє невіль
ників і просить їх, коли вони вернуть ся додому, наказати 
її батькови, щоб не турбував ся викупати її з неволі.

Бо вже я потурчилась, побусурманилась,
Для роскоши Турецької,
Для лакомства нещасного!...

Кінчить ся дума молитвою невільників (що вже визво
лились) про визволеннє з неволі, що тут не до речі. Мо
литву взято з невільницких дум. Подибують ся „загальні 
місця"—з думи про азовських братів:

Словами промовляє...
До Козаків словами промовляє...

З думи про утиски України:
Добре дбає і інш.

В а р і я н т  3-й починаєть ся словами:
На синьому морі,
На білому камені'...,

місце се взято з думи про Олексія Поповича, як і в варі- 
янтї 1-му. Приход Марусі Богуславки до темниці малюєть ся 
словами:
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Десь узялась дівка бранка, '
тоді як в інших варіянтах про се росказуєть ся рівнїйше: 

То до їх дівка бранка 
Маруся, попівна Богуславка,
Прихождає...

Вона не питаєть ся невільників, а одразу нагадує їм 
про Великодню суботу. Прокльони невільниками Марусї 
Богуславки, проханнє їх переказати батько ви відомі слова,— 
короткі і мають в.-русизми. Подибують ся нові слова:

Ш то наші роднії будуть пити і гуляти 
І нас споминати...
...што нехай (батько) монетов не збуває,

Мене відсіля не викупляє,
____ Бо вже я потурчилась

І побесурменилась
На турецькі ласощі і на лакомини...

(Пор. думу про С. Кишку). Маруся тільки обіцяє виз
волити невільників; чи справдила обіцянку—дума не каже.

В а р і а н т  3-й стислий і має знаки забуття, рівняючи 
до варіанту 1-го. Тут, як і в 1-ім вар., подибують ся ті само 
„загальні місця" з інших дум.

В а р і а н т  2-ий стоїть по середині' між двома іншими, ва
ріантами (1 і 2). Багато „загальних місць". Есть знаки забуття.

Вважаючи думу про Марусю Богуславку з ціклу дум 
невільничих, ми такої думки, що першою основою думи 
було оповіданнє про відому дійсну подію. Було багато дум і 
пісень про невільникив з виробленними „загальними місцями", 
як от молитва, і тому дума могла хутко взяти сї „загальні місця" 
і стати нарешті' варіантом, дуже близьким до варіанту 1-го.

Найдальший від варіанту 1-го, через зазначені особли
восте, варіант 3-ій.

VIII.
До ціклу невільничих писень ми відносимо й думу:

Плач невільника у Турків про викуп.
1. Лукаш. 1836, ст. 34, Полт. губ.; А. Д., І, 93—95.
2. Рукоп. збірн. Новіцьк., Полт. губ.
3. „Кіев. Стар.“ 1882, XII, 266 -268, Полт. губ.



38 Ів. Ерофеева.

Зміст в а р і а н т у  1-го. Невільник передає поклін че
рез сокола батьку-матері, а разом з тим і проханнє вику
пити його з полону, бо його мають продати. Описують 
ся муки невільника в турецькій неволї. Бідні невільники 
поглядають на тіло своє, на кров свою і клянуть ту
рецьку землю та неволю. Дума кінчить ся молитвою, щоб 
визволитись.

Початок в а р і а н т у  2-го нагадує початок думи про 
Олексія Поповича:

Не ясний сокіл квилить-проквиляє...
В думі два невільники, а не оден,—як в варіанті пер

шім. Другий невільник, „брат-товариш",
...теє зачуває,
До брата-товариша промовляє,— 

каже про марність благати батька-матір про викуп,—все 
їдно вони їх не знайдуть, бо тут ніхто, крім соколів, 
не буває.

Варіант не скінчений. Варіант отсей ми вважаємо за 
ближчий до первісного варіанту. Поперше, ми тут бачимо 
жвавійший малюнок, більш реальний,—скаргу одної особи 
тут поділяє, хоч і негативно, друга. По друге, в сім варі
анті вказівка на марність благати викупу—до речі. Про
ханнє викупити є і в 1-ім варіанті, тільки воно, коли 
Кобзарь забув про другого невільника, не має ясного смислу. 
Краще буде, коли згадуєть ся про другого невільника.

В а р і а н т  Зї-й не виявляє особливої давности, тому ми 
відносимо його до близького до його першого варіанту.

IX.

Смерть Хведора Безрідного.

1. М-ч, 1834, Полт. губ.; А. Д., І, 248—249.
2. Борзенськ. п. Чернїг. губ., А. Д., І, 249—251.
3. Сосн. п. Чернїг. губ., А. Д , І, 251.
4. Метл., 1854, ст. 440; Борз. п. Чернїг. г., А. Д. І, 251.
5. ИЬі? А. Д., І, 251—252.
6. „3. Ю. 3. Р. Г. 0 . “, додат. 18—21; А. Д., І,

252—255, Полт. губ.
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7. „Кіевск. Стар." 1882, XII, ст. 510—512, ГІолт. губ.,
1882 рік.

8. ,,Кіевск. Стар.** 1904 р., II, ст. 272—276, Полт. губ.,
1876 рік.

9”. Рукоп. Котл. 1805 р., Полт. губ., Житецьк. 206 • 207.
Зміст п е р ш о г о  в а р і а н т у .  На Хведора Безрідного 

„отамана курінного*1, коли він собі безпечно обідав, нагло 
напали „безбожнії Ушкали** і поранили його смертельно; но 
вловили тільки його чури. Чура як тільки пішли Ушкали, 
прибув до Козака і обмив йому рани.

Хведор Безрідний посилає його до Дніпра послухати, 
що там чутно; коли почує Козаків,—щоб покликав їх одві- 
дати його. Чура забачив Козаків і кличе їх до Хведора 
Безрідного. Хведор хвалить чуру за слухняність і каже, 
що він, чура, матиме щастє в життї:

Коли ти будеш вірно пробувати,
Будуть тебе Козаки поважати!...

Теє промовивши, Хведор Безрідний вмирає. Далі 
росказуєть ся, як ховали Козаки подертого товариша і 
йдуть слова:

То ще добре козацька голова знала, '
Щ о без війська козацького не вмирала!...

В варіянтї сїм подибують ся „загальні місця" думи 
про азовськіх братів:

Словами промовляє...
а також з думи про „Утиски України**:

Добре ви дбайте...
В а р і а н т  2-й подає такий малюнок. Над Дніпром 

лежить, ввесь в ранах, Хведор Безрідний; в головах у його 
сивий кінь стоїть,
А в ніженьках слуга сидить,
А в рученьках свіча горить...

Слуга достає з Днїпра „прехолодної води" і промиває 
Хведорові рани. Хведор просить слугу закласти йому рани 
„мягкою бавовною**, перевязати „червоною китайкою", зо
гріти його.

Далі помітно забуттє думи.
...дак іще слуга добре дбає,
Позлотку із чистого коміра видирає,
До Козаків словами промовляє...
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Далї росказуєть ся, дуже неясно, як умовлялись Ко
заки про похорон Хведора. Слава Хведору.

Дума варіянту 2-го—се забуттє першого варіянту, „за
гальні місця“ тут зєднано. Початок думи—ранений Козак, 
кінь, слуга, свічка в руках Козака, що помирає,—се загальне 
місце пісень про смерть Козака.

В ар і я н т и 3-й та 4-й мало чим відріжняють ся від 
варіянту 2-го. Варіянт 3-й, між іншим, взяв де-кільки ряд
ків з думи про трьох Самарських братів: 

у Пойди ти до річки Самарки,
До криницї Салтанки...

В а р і я н т  4-й в двох рядках має вплив духовного віршу: 
Єдин Єдному руку подали,
І од сирої землі пришествіе приняли...

В а р і я н т  5-й прилучаєть ся до варіянту 1-го.
В а р і я н т  6-й такого змісту. На полі

По потребі, по потребі барзо царьскій, 
серед багатьох трупів лежить на рани знемаганий Хведор 
Безрідний. Джурі Яремі, що стоїть коло його, він дарує 
свою одіж, шаблю, пищаль семипядную, коня і просить 
Ярему нарядитись і показатись перед його,—

Та нехай я буду добре знати,
Чи удобен ти будеш поміж Козаками про

бувати...
Хведор дуже радий, що Ярема—гарний Козак і вміє по
казати себе. Він просить джуру піти

...по над лугом та Базавлугом,
Т а по над Дніпром Славутою... 

покликати Козаків до його постреляного й порубаного.
Ярема вчиняє волю свого пана, але спершу тільки ви

тає Козаків. „Батько кошовий, отаман військовий угледів, 
що джура одягнений не так, як слід то слузі:

А десь ти свого пана вбив, або стребив,
Або молодого душі ти ізбавив?— 

каже отаман. Тоді Ярема росказує про подію і бла
гає Козаків поховати Хведора Безрідного. Отаман по
силає Козаків поховати помершого. Далї оповідаєть ся, 
як Козаки ховали і поминали Хведора; потім — молитва.
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Дума сього варіянту—дуже артистична. На наш по
гляд, се вдатний розвій варіянту 1-го. Багато епічних по
вторень. Багато взятого з інших дум, напр.:

Тїло козацькеє-молодецькеє 
У  чистім полї знаходити і поховати, 
Звіру-птицї на поталу не дати...

—з думи про азовских братів.
Ой та їдьте по над лугом та Бозавлугом 

—з д}"ми про Самійла Кішку.
Словами промовляє,
Гірко сльозами ридає 

і інш.—з думи про азовських братів.
І премудрому лицареви славу учинили— 

нагадує місця з думи про Коновченка.
В а р і я н т  7-й близький до варіянту попередньго, 6-го, 

але має деякі оригінальні відміни; відміни сї, певно, вніс 
сам кобзар, і вони, у всякім разї, показують на меныщг 
вартість сього варіянту. Так, цїлком не до речі панї-брацькі 
відносини джури до Хведора Безрідного, що вмирає на 
бойовищі від ран:

Ей, здоров, здоров, Хведор бездїльний та 
безрідний!

Чи ти живий пробуваєш,
Яку ти менї славу козацьку-молодецьку од- 

криваєш?
Трудно й смислу дошукатись в отсих словах. Так 

само і отаман козацький, забачивши джуру Ярему на доб
рому конї, почав разом з Козаками на його „з грожа гу
кати"... Подибують ся в сїм варіянтї й переймання з думи 
про азовськихъ братів:

То ви козацький обичай добре знайте,
Та Хведора Бездїльного та безрідного тїло ко

зацькеє-молодецькеє 
На поталу птицї—звіру не подайте;
Хорошенько тїло його, козацьке-молодецькеє по

ховайте...
Ярема, йдучи Днїпром-Славутою, чує спершу галас Ушка
лів, а потім вже його стрічають Козаки.

Подибують ся незначні хиби, напр.:
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Хведора бездїльного та безрідного тїло ко- 
зацьке-молодецьке знаходили,

Ну, живого його, Козака, не застали...
В а р і я н т  8-й. Ярема знаходить свого знемаганого на 

рани пана тільки тому, що над ним стоїть кінь:
...у головах над ним (Хведором) смерть доглядає.

Те ж панї-братство джури до Хведора:
Чи ти спиш, чи дрімаєш,
Чи на рані смертельні знемагаєш?

Далї варіянт не має нічого особливого, коли його рів
няти до варіянту 6-го, до якого він більше всього й нибли- 
жуєть ся. Він тільки більше ростягнений.

Варіянт 9-й прилучаєть ся до варьянту 6-го сеї думи, 
себ-то до першої ґрупи, ближчої до первооснови. Поди
бують ся відомі „загальні місця“ з думи про втечу азов
ських братів і з думи про утиски України.

Д. Лїсовський!) вважає думу про Хведора Безрідного 
за цїлком закінченний уривок великої думи, що колись була. 
Він зазначає про її зязки з невільничими думами,—мотив 
про самотність в оригінальнім обробленні*. На місце най
меншого брата поставлено лицаря.

Не маючи нічого проти вказівки д. Лїсовського на 
зязок сеї думи з думами невільничими, ми можемо сказати, 
що дума про Хведора Безрідного могла також і передати 
звичайну подію відомої доби козачого життя. Дума, на нашу 
думку, могла повстати з пїснї про передачу Козаком, що 
вмирав, свогок оня і зброї слузї-джурі. Згадаємо те ж саме 
і в думі про смерть Богдана Хмельницького, де він хоче 
передати кому небудь свою владу. Потім епізод сей пов
став в думі двояко,—в одному ряді* варіянтів її він розви
нув ся, не затемнивши основного мотиву; в другім—основ
ний мотив затемнено вставками з пісень про смерть Козака 
в степу. До першого ряду ми відносимо варіянти б, 7, 8 і 9, 
а до другого—решту: 1, 2, 3, 4 і 5. Перша ґрупа ближча 
до основної редакції.

і) Лисовскій, Опытъ изученія малорусскихъ думъ.
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X.

Смерть трох братів коло річки Самарки.

1. М-ч, 1849, ст. 17—19; А. Д. І, 257—259, Полт. губ.
2. „Кіевск. Стар.“ 1904, II, ст. 282 — 285, ГІолт. губ.,

1876 р.
3. Рукоп. Котляр. 1805 р., Полт. губ., Житецьк.

205—206.
Зміст в а р і я н т у  1-го т а к и й .  В трох байраках, що 

не згоріли на полях Самарських, лежать поранені—поруб- 
лені три брати. Старший брат слізно благає середульшого 
достати з

річки Самарки, ~
Або з криницї Салтанки

холодної води, окропити і остудити його рани. Середуль
ший брат одмовляєть ся вчинити його волю, бо й він шаб
лею порубаний, кулею постреляний, як і старший брат, і 
радить вкупі попросити найменшого брата заграти у „вій
ськову суремку", — Козаки, що їхатимуть, почують згук 
труби, приїдуть до їх і доглядатимуть їх в останні' хвилини, 
а по смерти й поховають їх. Менший брат проказує ві
дому мораль про силу молитви батька-матері.

В а р і а н т  2-й не похожий на вар. 1-й тільки в тому, 
що середній брат, коли не може вчинити волї старшого, 
просить про се брата найменьшою. Той радить краще за
грати в трубу. Дума кінчить ся типовим вихваляннєм. Від
міни, таким чином, невеликі.

В а р і а н т  3-й одріжнюєть ся од попередніх варіан
тів тим, що найменьший брат одмовляєть ся грати в „су
ремку", бо боїть ся, що гру почують Татари і забють їх 
всіх або заберуть у полон.

Думу про Самарськихъ братів ми вважаємо продов- 
женнєм думи про братів азовських. Велике число варіан
тів думи про азовських братів показує, що народови дума 
ся дуже припала до вподоби. Дума про Самарських 
братів, справді, дуже близька до азовської думи в багатьох 
місцях. По-перше, з думи про азовських братів взято зга- 
дуваннє про річку Самарку, криницю Салтанку. Звідти ж 
взято й місце:
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Щ о там (були) три брати рідненьких,
Як голубоньки сивеньких...
То найменьший брат теє зачуває,
До старших братів словами промовляє...

Мораль в обох варіянтах (1 і 2) взято з думи про Олек
сія Поповича.

Перший і третій варіянти сеї думу ми вважаємо за 
близькі до первісної основи. За ранїйший ми вважаємо ва
ріант 1-й,-простїйший од варіантів 2-го і 3-го.

XI.

Хмельницький і Барабані.

1. Метл. 1854, 385—391; А. Д., II, 2—8, Чернїг. губ.,
Сосницьк. п.

2. Цертел. 37—41, 1819; М-ч, 1834, І, 37—41; 1849 р.
ст. 69; А. Д., II, 8—10.

3. Запис. П. С. Івашенко, Ніжин., 1874, А. Д., II, 10—15.

Зміст 1-го в а р і а н т у .
1. Барабаш балює у Хмельницького.
2. Хмельницький краде у  сонного Барабаша персня.
3. Посилають джуру до жінки Барабашової.
4. Недогадливість жінки Барабашової; слуга робить,

як наказав йому Хмельницький.
5. Барабаш прокидаєть ся.
6. Відїзд Барабашів.
7. Бій Хмельницького з Поляками.
8. Хмельницький вбиває Барабаша.

В а р і а н т  2-й кінчить ся від'їздом Барабаша з двору 
Хмельницького.

Зміст в а р і а н т у  3-го схожий зі змістом вар. 1-го. 
Всі три варіянти близько передають відомий історич

ний факт. >
Варіант 2-й простїйший, оповідає про подію коротко й 

просто, тому ми можемо вважати його за найближчий до 
первісного. Потім ідуть варіянти 2-й і 3-Ій.
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X I I .

Утиски України Жидами-рандарами і повстанні:.

1. „Зап. о Ю. Р .“, І, ст. 56—63; А. Д., II, 21—25,
Сосницьк. п. Чернїг. губ.

2. Зап. Хв. Штангей, Жаботин., Київськ. губ., А. Д .,
II, 25—29.

3. Зап. Чубинського та Новицького, Харьк. губ., А. 
Д ., II, 29—30.

Зміст варіанту першого:
1. Жидівські оренди на Вкраїні'.
2. Повстаннє Козаків.
3. Втеча Жидів у ІІолонне.
4. Приступ Хмельницького до Полонного.
5. Взяттє Полонного і втеча звідти Жидів.

В варіянтах 2-м та 3-м до змісту варіанта 1-го добав
лено порівнаннє бою Хмельницького з Жидами—з тетом. 
На прикінцї добавлено типове вихваляннє.

По всїх трох варіянтат знати вплив інтермедій, власно 
там, де змальовують ся відносини Козаків до Жидів та По
ляків (надто насмішливо).

Подїя, що про неї оповідаєть ся в думі, вільно допу
скає, на нашу думку, вставленнє в думу тих місць з суча
сних українських інтермедій, де було неґативне відношеннє 
до ворогів України. Крім сих літературних вставок ми ще 
бачимо в варіянтї 1-м вставку такого змісту:

На славній Україні' всї козацькірікизаорандовали (Жиди): 
Перва на Самарі,
Друга на Саксанї,
Третя на Гнилій,
Четверта на Пробойній,
Пята на річцї Кудесцї.

Назви отсих рік (крім р. Самари) і взагалі' такого 
місця ми не знаходимо нї в однїй думі. Можна думати, що 
вставку сю зробив П. А. Кулїш, який записав сей варіант. 
Трудно гадати, щоб інші кобзарі, що знали сю думу, так 
хутко забули спомянути шість рядків.
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Подибують ся місця, де знати вплив духовних віршів: 
Тогдї то у святий божественний день у чет

вертой...
Тогдї ж то як у святий день божественний 

у вовторник...
В 2-м і 3-м вар. подибуєть ся місце з думи про Олек

сія Поповича:
Як то був пан Хмельницький,
Житель Чигиринський,
Козак лейстровий,
Писарь військовий...

Р я д к и :
Годї вам по броварнях пива варити,
По винницях та й по проваллях валять ся,— 

нагадують відповідні рядки з думи про Коновченка. Всї 
варіанти сеї думи, на наш погляд, однаково вірно пере
дають подію, і незначні відміни вар. 2-го та 3-го від 1-го 
не дають ще приводу вважати варіант перший за найближ
чий до первісної редакції думи про утиски України Ж и
дами і про повстаннє Козаків.

XIII.

Корсунська баталія.

1. „Зап. о Ю. Р .“, І, ст. 223, Полт. губ. 1856 р.;. А.
Д ., II, 32— 36.

2. М-ч, 1849, І, 67—71; „Старосв. банд“., Полт. губ.,
ст. 181; А. Д., II, 36—38.

Початок п е р ш о г о  в а р і я н т у  взято [з варіянту 2-го 
(9 рядків). Зміст його такий. Хмельницький кличе Козаків 
на бій з Поляками. У  города Корсуня Козаки побивають 
Поляків. Поляки втікають. Козаки беруть в полон Потоць- 
кого, насміхають ся з його і з Поляків. Далї росказуєть ся, 
що Поляки складають вину на Жидів, малюєть ся втеча 
Поляків та Жидів, так само, як і в думі про утиски України. 
На кінці думи описуєть ся, як плакали вдови-польки в 
м. Полонному по своїх побитих чоловіках.
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В а р і а н т  2-й—се попсованний варіант 1-й; про б а 

т а л і ю  сливе не згадуєть ся. Вся дума—тільки глузуваннє 
Козаків над Поляками та Жидами.

Варіант перший ми вважаємо за первісний, де до опису 
баталїї добавлено місця з думи про утиски України.

XIV.

Веремій Волошин.
(Уривок з думи).

1. Метлинський, 413, 1854 р., Полт. губ.; А. Д., II, 51.
Уривок на 8 рядків, дуже неясний. Річ іде, наскільки 

можна догадатись, про якогось Волошина Веремія, співтру- 
довника Богдана Хмельницького; перше служив він у По
ляків. Зязку сього уривку з якою небудь з відомих нам 
дум- немає.

XV .

Іван Богун.

1. Метлинський, 1854, ст. 407, Чернїг. губ.; А. Д., II, 98. 
Уривок на 12 рядків з дз'ми про Івана Богуна, наступ

ника Нечая.

Р я д к и :
Од своїх рук листи писав,
До гетьмана Хмельницького посилав,— 

взято з думи про Хмельницького й Барабаша.

XVI.

Похід у Молдавію.

1. А. Д., II, 99—103; Метл. 1854 р. ст. 391—395, Чер
нїг. губ., Сосницьк. п.

2. А. Д., II, 103—104; Макс. 1834, 40—42, Полт. губ.
3. А. Д., II, 104—106, 1872 р., Чернїг губ.



48 Ів. Ерофеева.

Зміст в а р і я н т у 1-го. Виправа Хмельницького у Мол
давію з Чигирина. Опис сеї виправи. Василь Молдавський, 
господар Волоський, не хоче здаватись і намагаєть ся, щоб 
покорив ся йому сам Хмельницький. Хмельницький нападає 
на город Сороку і спалює його. Народ втікає до города 
Яси до Василя Молдавського і росказує йому про біду. 
Василь одїжджає до города Хотина і звідти кличе Івана 
Потоцького, короля польського, піти з ним проти Хмель
ницького. Потоцький одмовляєть ся, згадуючи, як дав ся 
йому у знаки Хмельницький на Жовтих водах. Дума кін
чить ся загальним вихваляннєм Хмельницького і типовою 
молитвою.

Опис виправи війська Хмельницького взято з думи 
про Коновченка:

Котрий Козак не міє в себе шаблї булатної, 
Пищалї семипядної,
Той Козак кій на плечі забірає,
За гетьманом Хмельницьким у в охотне військо 

поспішає...
Варіянт прилучаєть ся до думи про утиски України 

Поляками і Жидами,— багато рядків, де тільки глузуваннє 
над Поляками та Жидами (Василь Молдавський боїть ся, 
що зруйнують Волоську землю, Іван Потоцький з жахом 
згадує про війну на Жовтих Водах).

До варіянту 1-го прилучаєть ся в а р. 3-й. В а р і я н т  2-й,— 
скороченнє і забуттє варіянту 1-го.

За основний варіянт ми ладні вважати варіянт 1-й,— 
він коротко й вірно передає історичну подїю. Глузуваннє 
з Поляків та Жидів прибавлено потім.

XVII.

Утиски України по Білоцерківськім примирї і 
нове повстанне.

1. А. Д., II, 110— 113, Чернїг. губ., 1856 р.
2. „Зап. о Ю. Р .“, 51—56, Чернїг. губ., 1856 р.
3. М-ч, 1834, ст. 74— 77, Херс. губ.
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Зміст в а р і я н т у  1-го. Опис утисків України Поля
ками після того, як замирили у Білій Церкві. Козаки про
сять Хмельницького змилуватись над ними, скаржать ся на 
його за те, що він так на зле Україні' замирив з Поля
ками. Хмельницький просить Козаків почекати до світлого 
свята, обіцяючи зібрати військо:

Як дасть Бог, що прийде весна красна,
Буде наша вся голота рясна.

Хмельницький додержує свого слова. Поляки втїкають 
від Козаків, що повстали. Далї йде комічний опис втечі По
ляків. Козаки наганяють Поляків, що втікали, глузують з 
їх. Поляки покірно благають змилуватись над ними:

Ей Козаки,
Рідниї брати!
Коли б ви добре дбали,
Д а нас за річку Вислу хоть в одних сороч

ках пускали!...
Козаки не милують їх, жорстоко мучать ворогів. Кін

чить ся дума славою Хмельницькому,—
Тогдї ж то Хмельницкий умер,
А слава його не вмирає...

В а р і я н т  2-й має незначні відміни вар. першого.
В а р і я н т 3-й в деяких місцях має забуттє і скоро- 

ченнє (правда, невелике) перших варіянтів. Крім того, одне 
місце показує, що кобзар змішав всю думу з думою про 
утиски України:

І до пана Хмельницького у Полонне посилали. 
Подибують ся загальні місця:

То Хмельницький листи читає,
До Козаків словами промовляє...
Місце, де Хмельницький просить Козаків воювати з 

Поляками, написане так, як в відповідному прикладі' в думі 
про утиски України Жидами. Найближчим до первісного 
варіянту ми вважаємо вар. 1-й та 3-й. Історична подія 
росказуєть ся вірно. „Загальні місця" могли входити до сеї 
думи зараз же, як вона повстала, бо вони яскраво малю
вали настрій Козаків до Поляків та Жидів. Варіянт 3-й, як 
можна гадати по зазначеним його прикметам, вже одійшов 
од первісної редакції.
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XVIII.

Смерть Богданова і обраннє Юрка Хмсльниченка
на гетьмана.

1. А. Д., II, 118— 122; Метл., 1854, Чернїг. А, Сосн. п.
2. А. Д., II, 122 — 124; М-ч, 1834, 43—47; 1849, 77 - 80 ,

Полт. ґуб.
Зміст в а р і я н т у 1-го. Хмельницький скликає Козаків 

„к собі на пораду". Як вони зійшли ся, Богдан Хмель- 
ницкий наказує їм обрати нового гетьмана, бо він—через 
старість та хворість—не здолїє гетьманувати над ними. Ко
заки не одважують ся назвати свого кандидата, і просять 
Богдана, щоб він настановив їм, кого знає. Козаки не хо
чуть тих, кого називає Богдан,—вони хочуть сина його 
Євраха. Хмельницький одмовляє, що син його ще молодий: 

Ще-ж, каже, мойому Євраху Хмельниченку 
Тільки всього дванадцать літ од роду;
Щ е він возрастом малий, розумом не дійшлий.

Козаки одказують, що вони „будуть його добрими ді
лами наущати". І вони настановляють Євраха на гетьмана. 
Старий Хмельницький наказує синови, що рушає із дому, не 
баритись, аби застати ще батька живого. Але син заба
ривсь. Коли він вернув ся і застав батька мертвого, він 
ховає його. Далі описуєть ся похорон Хмельницького,— 
опис взято з думи про Хведора Безрідного. Кінчить ся 
дума зазначеннєм, що Козаки недовго слухали Юрка Хмель- 
ниченка,—тільки поки жив Богдан,—

А як не стали старої голови Хмельницького 
зачувати,

Не стали і Єврася Хмельниченка за геть
мана почитати.

Вони не вважати його достойним бути за гетьмана:
Ей, Єврасю Хмельниченку, гетьмане молодий!
Не подобало б тобі над нами Козаками геть- 

мановати,
А подобало б тобі' наші козацькі курені' 

підмітати...
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В а р і я н т  2-й—скороченнє і забуттє вар. 1-го. Поди
бують ся „загальні місця":

То гетьман добре їх приймає,
Словами промовляє...
То Козаки теє зачували, смутно себе мали...— 

з думи про азовських братів і про Олексія Поповича.
Про смерть Богданову оповідаєть ся доклаанїйше,—се 

взято з місця про смерть найменшого азовського брата: 
...ще й гірше Хмельницький знемагав, 
Опрощене зо всїми приймав,
Милосердному Богу душу оддав.

То ие чорні хмари ясне сонце заступали,
Не буйниї вітри в темнім лузї бушували...

Дума кінчіть ся тим, що Юрася Хмельниченка наста
новляють на гетьмана. 9

Обидва варіянти вірно передають історичну подію; ва
ріянт 1-ий оповідає про подію ранїйшого часу: обраннє, 
поки що номінальне, на гетьмана Юрка Хмельниченка. Ва
ріянт 2-ий — обраннє Юрка на гетьмана—вже фактичне, 
послі того, як скинули тимчасового гетьмана Івана Вигов- 
ського, коли він оддав ся Полякам р. 1569-го. На наш по
гляд,! за давнїйший варіянт можна вважати той, що опові
дає тільки про Богданову смерть. До сього вже потім було 
додано епізод про передачу гетьманства Юркови, що було 
за декільки місяців до Богданової смерти. Так повстав ва
ріянт 1-ий. Потім, по зраді Виговського, від першого 
варіанту було однято зазначений додаток і добавлено епі
зод вже нового змісту—обраннє Юрка на гетьмана на місце 
Виговського. Таким чинам вар. 1-й давнїйший од варіанту 
2-го, але основа їх однакова—опис смерти Богдана Хмель
ницького. *

Чого—в першім варіанті—Богдан посилає гуляти на 
Ташлик-ріку, невідомо. Ташлик-ріка тече недалеко Чи
гирина, де помер Богдан. У всякому разі* ясно, що вставка 
отся була неможливою в первооснові нашої думи, яка опо
відала, скоріш над усе, про Богданову смерть.
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X IX .

Дума про гайдамаку Вітрогона.
(Уривок на 7 рядків).

1. Zbiór Wiad. do anta*, krajowej, 1879, III, ct. 68, 
Київськ. губ.

Уривок маловідомий і невеличкий, тому подаємо його 
цілком.

Pan Borowskij Witryhona pryprochaje,
A win ludej newyznawaj e,
A Pan joho na wolu puskaje,
„Skazy, skazy, Ihnate, chto szcze buw s toboju,
To ja  tebe puszczu na wolu".
Ihnat słowom utwerzdaje,
A ludej newyznawaje...

Хто такий був Вітрогон—невідомо. Думають, що се 
один з сучасників Виговського.—Уривок не має нічого спіль
ного з  відомими думами.

X X .

Дума про Ґанджу Андибера.

1. „Зап. о Ю. Р .“, І, 200, Полт. і*уб.
2. Метл. 1854, 377— 385; Чернїг. г*. Сосницьк. пов.
3. Метл., 382— 385.

Зміст в а р і я н т у 2-го. Полем Килиїмським гуляє бідний 
нетяга. Описуєть ся одіж сього нетяги. Нетяга прибуває до 
Килиї, прислухаєть ся, чи не думає хто йти до шинку гу 
ляти. Йдуть до шинку дуки,— перелічують ся й ймення їх. 
На бідного нетягу ніхто не звертає ніякої уваги, ніхто не 
частує його. Один тільки з дуків, Гаврило Довгополенко Пе
реяславський, дає шинкарці, Настї Горовій, „людську де
нежку", щоб вона дала нетязї пива. Замість пива Настя 
нетязї—

меду да оковитої горілки вточила.
Нетяга, випивши, захмілїв, і почав кидати чарками в 

дуків і потім достав з під поли золотого і купив у
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шинкарки „цебер меду“; потім витяг багато червінцїв. Угле
дівши таке, дуки зачали підлещуватись до його, частувати 
його; і шинкарка стала ласкава до його. Нетяга підходить 
до вікна шинку і звертаєть ся до річки з проханнєм при
нести Козаків. Козаки прибувають, зодягають нетягу. Тодї 
нетяга видає, хто він такий:

Ей, не єсть же се, братця,
Козак бідний нетяга,
А єсть се Хвесько Ґанджа Андибер,
Гетьман Запорозський.

Дуки стали ще більше частувати його. Він лє їх ча- 
стуванє ще й на свою одїж,—нехай, мовляв, і її поча
стують... ДалГкаже, що коли він був бідний, ніхто не звер
тав на його уваги, а зараз не те. Він кличе Козаків і 
наказує бити дуків. Козаки бють дуків й докоряють, що 
вони прибрали до своїх рук все козацьке добро. Слава 
Ганджі Андиберови. Кінець.

Зміст вар.  3-го, його відміни від змісту вар. 2. Ймення 
дуків не ті. Не споминаєть ся, який власне дука наказує 
Насті* почастувати нетягу. По пиво Настя не сама йде, а 
посилає служницю. Мову нетяги та дуків скрізь скорочено, 
а деякі місця переставлено. Ганджа не сам каже, хто він,— 
дуки самі догадуюсь ся, що нетяга—се, певне, запороз
ський гетьман.

В а р і я н т  1-ий—се тільки зміцненнє варіянту 2-го. Під
креслюють ся відносини дуків до нетяги і навпаки. В вар. 
сей П. Кулїш вставив придаток з сеї само думи по варі
янту іншого кобзаря. В додатках до 1-го тому „Записок 
о Южной Руси“ додано місця, що не ввійшли в дода
ток до варіянту 2-го. Аналізуючи варіянт 1-й, ми пильну
вали розглядати його цілком і виділили з вар. 2-го вставки 
його частин і добавили решту його частин, що подані 
в додатку.

Дума по всіх варіянтах надто реальна. За первооснову 
її ми вважаємо ряд численних пісень про Голоту (Чубин- 
ський, т. V; Метлинський і інш. збірн.), де оповідаєть ся 
про той саме мотив. Дума ся—дальший розвиток отсих 
пісень, але вже з цікавою вставкою: переодяганнє Голоти 
(Ґанджи Андибера), що, певне, стоїть в звязку з мотивом
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переодягання в в.-російських билїнах, переодягання каз
кових лицарів—з метою навчати.

Який з варіантів сеї думи ближчий до первооснови,— 
сказати трудно. Дума зачіпає настільки болюче питаннє 
в житті' козаччини, що хто б її не співав, вона завше 
буде живою.

X X I .

Івась Коновченко чи Вдовиченко.

1. Рукоп. 1805 р. Котляр., Житецький, „Мысли"
212—220, Полтавщина, 1805.

2. Цертельов, 1819, 30—36; М-ч 1834, 51—57, Полт. ґ.
3. Лукашевич, 1834, 36—47, Полт. г'уб.
4. Метл. 1854, 413—424; „К. Телегр." 1873 № 59.
5. Головацький, 1860, ч. І, 9—12, з зб. Жег'оти Паулї,

1839, І, 155; „Р. Дн.“ 1837, 11.
6. „Кіев. Стар.“ 1882, ѴІІІ, Полт. ґуб.
7. 8. „К. С“. 1889, IX , Полтавськ. і'уб.
9. „К. С“. 1893, І, Полтавська губ.

10. 11. „К. С. 1904, II, Полтавськ. г*уб., р. 1876.
Всі варіанти сеї думи, як перелічені друковані, так і 

шість рукописних варіянтів, мають сливе однаковий зміст. 
Відміни отсих варіянтів,—се більша чи менша повнота, або 
більша чи менша артистичність, змалюваннє окремих місць, 
згадуваннє власних ймень або їх немає, і т. інше.

Зміст думи такий. Вдовин син, Івась Конівченко чи 
Коновченко, одїжджає з дому на війну, не дивлючись на 
благаннє матері не їхати. Потай од матери він бере зброю 
і доганяє запорізське військо. Коли полковник (Филоненко) 
пропонує Козакам виступити проти Татар на поєдинок, 
Коновченко виходить першим, побиває багато Татар і багато 
забірає в полон. На радощах він пє-гуляє, потім, напившись, 
знову виступає проти Татар, не дивлючись на Козаків, що осте
регали його. І Татари убивають Коновченка. Козаки хова
ють його. В сей час (по інш. варіантах) вдові, матери Конов- 
ченковій, снить ся сон, ніби син її оженив ся. Сусідки чують 
щось недобре, проте не кажуть сього вдові, і пояснюють
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сон так, як він снив ся. А тим часом козацьке військо вер- 
таєть ся з походу. Филоненко приводить вдові коня її сина 
і росказує про його смерть. Мати проклинає Филоненка, до
коряючи його, що син її загинув через його. Филоненко оправ- 
джуєть ся, що Івась сам загинув: його згубила горілка. Дума 
кінчить ся тризною по Івасеви.

В думі про Івася Коновченка ми. бачимо відбиттє пісен
них мотивів,— про вдову та її сина, про відїзд на війну (Чу- 
бинський V, 882; М-ч 1834, 53; Головацький, ч. І). Подибують 
ся загальні місця:

То теє словами промовляє.
Словами промовляє,
Дрібними сльозами проливає,— 

з думи про азовських братів.
П. Житецький („Мысли о малорусскихъ думахъ") вважає 

за основні варіанті ті, що не мають відомого вдовиного 
сну. Ми такої думки, що краще розріжняти варіанти сеї 
думи по іншій основі: в одних варіянтах мати проклинає 
непокірного сина, в других—благословляє. Ми вважаємо за 
давнїйші останні варіянти, бо прокльони можемо віднести 
вже до моралізації думи. З другого боку за давність варіан
тів останньої Срупи свідчить і запис „Гисторіи объ Иванѣ Да-, 
ниловичѣ" (Веселовський, „Южно-русскія былины"), де батько 
благословляє сина на бій. Може б у т и ,  що дума ся—се про- 
довженнє билїнного мотиву, його повтореннє, а прокльони 
материні вставлено потім.

X X I I .

Дума про вдову і трох синів.

1. „3. о Ю. Р “. т І, 19, Полт. Суб., 1856.
2. 3 . Ю. 3. О. Г. О. дод. 11, Полт. Суб.
3. „К. С.“ 1882, XII, Полт. Суб.
4. „К. С.“ 1884, VI, Полт. Суб.
5. Метл. 1854, Полт. Суб.
6. М-ч, 1834, Полт. Суб.
7. Грінченко, Этногр. мат., 1899, Чернїг, Суб., ст. 

692—693.
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8. „К. С .“ 1902, V, ст. 324- 330,  Полт. ґуб.
9. „К. С.“ 1904, II, ст. 304—305, Полт. г*уб.

Зміст всіх варіантів сеї думи сливе однаковий. Варіянти 
сі—більш-менш старанне обробленнє пісенного мотиву про 
кару непокірних синів (Чубинський, т. V). Подибують ся 
відомі „загальні місця":

То стара жена бідна удова теє зачуває,
До своїх синів словами промовляє,^ 

з думи про азовських братів.
Плаче, ридає, дрібними сльозами проливає, 
Ей, братики мої рідненькі,
Голубонькі сивенькі!... Рінш.~

Мораль—в кінцї думи—взято з думи про Олексїя По
повича. Деколи дума кінчить ся типовою молитвою.

За початкову редакцію думи ми вважаємо пісню одна
кового змісту, з якої і повстала отся дума,—не дїлючись на 
варіянти ріжного змісту.

XXIII.

Дума про сестру та брата.

1. „3. о. Ю. Р ". І, 24, Полт. t y 6 .

2. „К. С.“ 1882, VIII, ст. 268—273, Полт. г'уб.
3. „К. С .“ 1882, XII, 496—497, Полт. і*уб.
4. Метл. 1854, 434—436, Полт. і*уб.
5. Лукашевич, 1836, ст. 59—61, Полт. і*уб.
6. М-ч, 1834, 1849, Полт. г'уб.
7. „К. С.“ 1904, П, ст. 302—304, Полт. ґуб., 1876.
8. Рукоп. Котляр., 1805, Житецьк. ст. 188 — 190 

Полт. г*уб.
Всї варіянти по змісту однакові. Думу майстерно скла

дено з пісенних мотивів—туга сестрина по братови, проханнє 
прилетіти сизим голубом. За початкову редакцію сеї думи 
ми вважаємо пісню відповідного змісту. Всї варіянти сливе 
однакові по артистичній вартости. Подибують ся „загальні 
місця" з думи про азовських братів:

Брат теє зачуває,
Словами промовляє.
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В деякі варіянти вставлено місце з думи про від'їзд 
Козака з рідного місця, а тому початкові варіянти не по
винні мати сеї вставки, такі, напр., варіянти №№ 6 і 7.

X X IV

Отчим.

1. 3 . Ю. 3 . Г . О., І дод., 14 ст., 1873, Полт. г'уб.
2. „К. С.“, 1882, XII, ст. 490, Полт. г*уб.
3. Чубинський, V, 849, Чернїг. і*уб.
4. М-ч, 1834, Полт. губ.

Зміст п е р ш о г о  в а р і я н т у .  Батько й мати випро- 
ваджають сина на чужу сторону. Сестра помагає братови 
лагодитись в дорогу. Молодша сестра плаче й питає брата, 
коли його сподіватись додому, а брат відповідає відомою 
алегорією. Сестра не догадуєть ся, що більше їй не бачити 
брата. Тодї брат пояснює алєг'орію. Дума кінчить ся сло
вами, що важко вмирати на чужині, і молитвою.

В в а р і я н т ї  2- ому мати тому випроваджає сина з 
дому, що його завше лає вітчим. А далї оповіданнє, як і в 
варіанті’ 1-му. Пропущено місце, де росказуєть ся і.ро скаргу 
сестрину, як тяжко вмирати на чужинї

Варіант 3 та 4-й наближують ся до варіянту 1-го. По 
всіх варіантах подибують ся відомі „загальні місця" з думи 
про азовських братів:

Ой, мій братику милий,
Як голубоньку сивий...
То сестра теє зачуває,
Гірко плаче та ридає,
Дрібними слїзами проливає...

По всіх варіантах бачимо перейманнє з думи—прощанне 
брата з сестрами: сестри проводять брата. Молодша сестра 
плаче. Початковою основою, скоріш над усе, була пісня, як 
проваджала сина одна мати. А коли з другої думи було 
додано відоме місце, всї варіянти однаково одійшли від своєї 
первооснови.
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X X V .

Дума про козацьке життє.

1. „З- о. Ю. Р .,“ І, 215, Полтавська губ.
2. Чубинський, V , 934, Харьк. г*уб.

Зміст в а р і а н т у  п е р ш о г о  такий. Жінка проклинає 
чоловіка, що виряджаєть ся в похід, але чоловік на про
кльони не звертає уваги. В поході Козака не спіткали 
нещастя, які йому бажала, проклинаючи, жінка, і Козак 
висміює уперед товаришами жінчині прокльони. А жінка 
тим часом гуляє по шинках. Коли Козак вертаєть ся 
додому, вона виходить йому на зустріч- не через двері, а 
через вікно, і за се Козак бє її. Жінка втікає в хату, варить 
нового, доброго борщу замість кислого і приймає Козака. 
На другій день сусідки, угледівши синяки на виду Козакової 
жінки, сміють ся з неї. Вона виправджуєть ся, як може. А 
тим часом Козак сидить собі в шинку, і смієть ся з його 
(шинка), проказуючи про долю нетяг, що часто одвідують 
його, і про долю його пяної жінки.

В а р і я н т д р у г и й  по змісту схожий на вар. перший.
В деяких частинах своїх отся дума нагадує думу про 

Голоту. На думку Кулїша („Зап. о Ю. Р “. І, 200 і далі) 
її складено в важкий час життя України, коли вже руйну
валось родинне життє через економічні втрати з одного 
боку і політичні нещастя другого. Козак вже не може бути 
тільки сїмянином,—він повинен вирушати в поход, зоставляти 
рідну оселю.

X X V I.

Дума про смерть Козака-бандуристи.

1. Метлинський; Куліш, „З.о. Ю. Р .“., т. І, 185, Полт.
Су б.,. 1853.

Дума зберегла ся тільки въ одному варіянтї, та й то 
незакінченому. Зміст її такий. В степу на могилі грає на 
кобзї старий Козак. Коло його стоїть поранений кінь ко
зацький і лежить зброя. Козак жалібно грає на кобзї, звер-



59Українські думи і їх редакції.

таєть ся до Козаків з иитаннєм, де тепер вони, і хоче по
спішити за ними. Боїть ся, щоб його кобза не досталась во
рогам, коли він вмре. Дума кінчить ся звертаннєм Козака 
до бандури. Козак питає її, що зробити з нею: чи розбити 
її, чи покласти на могилї, щоб вітер, пролїтаючи по степу, 
ворушив струни її, а згук їх примусив би Козаків, що 
проїж дають, під'їхати до могили.

Уривок сеї думи дуже нагадує думу про Хведора Без
рідного та думу про Самарських братів. Однакова обстанова— 
бойовище, однаковий намір звернути увагу Козаків, що про
їжджатимуть—грою.

Проте ми мало ймемо віри в справжність сеї думи, 
уже навіть і тому, що вона дійшла до нас всього тільки 
в одному варіянтї та й то нескінченому. Неприродним буде 
й те, далї, щоб старий Козак, що сумно грає на бандурі, 
що думає про смерть, про те, що вовки-сїроманцї швидко 
рознесуть його тіло,—курить люльку...

Думою про смерть Козака-бандуристи ми закінчуємо 
огляд дум побутових. На кінцї попильнуємо редагувати 
декільки дум особливого характеру, чому й беремо їх окремо. 
Такі думи про сокола, отамана Матяша і про Миховія.

X X V II.

Дума про Сокола.

1. „Зап. Ю. 3. О. И. Г. О"., т. І, 16— 18. Полт. губ.
2. „К. С.“ 1882, XII, ст. 493—495, Полт. iJy6.
3. „к. С.“ 1904, II, ст. 298—300, Полт. губ. 1876. 

Зміст в а р і я н т у п е р ш о г о .  Соколи мостять „на пре-
удобному дереві на орісї“ „гніздо шерлатноє", несуть „яйце 
жемчужное", з якого вийшло „бездольное, безродное соколя". 
Се соколя крадуть „стрельцї-булахівцї" і несуть в Царгород, 
„до Івана Богословця“. Іван Богословець ходить в Царгородї 
по місті, носить в руці соколя. Далі йде рада кобзарева 
Соколови летіти в Царгород і сісти на валу,—може Іван Бо* 
гословець почує його стогін і оддасть йому соколя. Сокол 
слухає ради, летить в Царгород,—Іван Богословець справді
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наказує винести соколя на вал, проте зовсім не пускає. А 
сокол бере соколя на крила і піднімає вгору. Кінець—на 
манїр думи про сетру та брата.

Дума не має складности. Подибуєть ся, крім того, ба
гато „загальних місць“ з ріжних дум. Так, з думи про азов
ських братів взято:

Ні сильні дощі..
Ні буйні вітри...
Велике милосердіе має...
То як буде воно утікати,
Так як велю його взнов забірати...

З думи про Олексія Поповича:
Смутно ся мало...
Жалобно квилив-проквиляв...

З думи про Хведора Безрідного:
„Бездольноє-безродноє" соколя.

Кінець взято з думи про сестру та брата; також нагадує 
він і кінець невільничих дум.

Зміст в а р і я н т у  д р у г о г о  мало відріжняєть ся від 
змісту вар. 1-го. Але в сих варіянтах посилаєть ся в кінці 
прокльон Царгороду, дуже близький до прокльону турецької 
землі в невільничих думах:

Ой же ти Царіград-город, дорогими вещами 
украшенний.

І в тобі сребра і злата много пробуває,
Ну чоловікови одрадости ніякому не має...

Крім того, в обох варіянтах подибуєть ся таке місце 
з думи про трох братів азовських:

Чи не буде на його тихій вітер повівати,
Чи не буде воно на своє здорове змагати...

Ми вважаємо отсю думу штучною через незвичайність 
деяких місць її: соколи несуть яйца, „стрельцї булахівцї“ 
крадуть соколя. Незвичайні епітети: „гніздо щерлатноє“, 
„яйце жемчужноеw.

Надто мало віри ймемо вар. 3-ому, тому і не аналі
зуємо його.
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X X V III

Дума про Миховія.

К. С., 1904, II, ст. 300, Полтавська і'уб., 1876.
Дума ся—пародія на справжні думи. Тут взято місця: 

з думи про Голоту:
Штани соломяні, постоїш боброві,
Щиро личані вязові.
А волики з жіночого валу в одностальне сукані... 

З думи про Коновченка:
То він то, чим дужче, назад до лїс Лебедина поспішає... 
То він то козацький звичай добре знає...
Як пародїю, думу повинно вважати твором не ранїйше 

ХѴІІІ-ГО віку.

X X IX .

Іван Богословець, гетьман Запорозсьвий.

1. Рукоп. Котляр. 1805 р., Полт. г*уб., ЖитеЦький
220— 224.

2. А. Д. І, 241—242, Полтавська г*уб.
Антонович та Драгоманов варіант 2-ий вважають за 

пісню. На думку Костомарова, дума ся складена на зра
зок думи про Марусю Богуславку. В основі думи лежить 
історична подія. На думку Житецького дума належить до 
невільничих дум; за давнїйший він вважає варіант 1-й, де 
росказуєть ся, що Іван Богословець вернув ся в неволю,—а 
се факт історичний.

Дума в багатьох частях схожа з думою про Марусю 
Богуславку. Багато взято „загальних місць" з думи про 
азовських братів, про утиски України. Кінець думи одна
ковий з кінцем думи про отамана Матяша.

Дума надто додержана по свойому складу, тому можна 
віднести її до давнїх дум.
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Х Х Х - Х Х Х І - X X X II .

Отаман Матяш старий, Бдова Сїрка Івана, 
Розмова Днїпра з Дунаєм.

Кожна з отсих дум зберегла ся в одному варіянті, 
тому сказати про їх що небудь певного—не можливо.

Перша дума—О т а м а н  М а т я ш  с т а р и й —додержана 
дуже добре, довнього складу. Подибують ся відомі „загальні 
місця". Кінець нагадує думу про Олексія Поповича:

Щ о ти в чистом полї пробував,
Із нас, православцев-небивальцов нї одного Ко

зака не втеряв.
Своїм змістом дума видїляєть ся серед інших дум. Сам 

отаман Матяш старий нагадує старого Іллю Муромця з його 
обережністю та запобігливістю. Може бути, що наша дума — 
се відгомін билїнних мотивів про Іллю.

В другій думі— п ро в д о в у  С ї р к а  І в а н  а—подибують 
ся брати семилітки. Може бути, що основою думи стала 
пісня про їх. Подибуєть ся місце з думи про Хведора 
Безрідного: * похорон одної з осіб, що споминають ся в думі, 
Козака Пилипа Мерефіянського:

Суходол шаблями копали,
Шапками, приполами землю носили, 
Козацькоє тіло схоронили...

Дивним тільки те, що Козака ховають не товариші, а 
Турки. Се неприродне. Може бути, що дума ся не народня. 
Здаєть ся, на нашу думку, се місце нагадує думу про 
азовських братів:

Первая печаль, что є 7 год пробувала,
Сїрка Івана в очі не видала,
Друга печаль, что Сїрченка Петра на свѣтѣ жи

вого немає,
Третяя, что Сїрченко Роман умирає...

Про третю думу—Р о з м о в а  Д н ї п р а  з Д у н а є м — 
трудно сказати що-небудь певного,—дума дойшла до нас 
тільки в одному варіянтї; історичних осіб в нїй не знахо
димо. Цїкаве у всякому разі* наданнє Днїпрови назви „Славута“: 

Днѣпр-батьку, Славуто,
що нагадує однаковий епітет Днїпра в „Слові о полку Игоря".
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Нарешті скажемо, що можливо гадати, що дума ся не 
справжня. Річ у тому, що крім такого епітету Дніпра зна
ходимо ще оригінальний епітет Січі:

До стародавней Сѣчи поспѣшали,
У стародавней Сѣчи очеретою сѣдали...

До ХѴІІІ-го століття українська поезія ще згадувала 
Днїпро-Славуту, але навряд щоб Сїч могла на сю пору 
стати стародавньою бандуристови.

X X X I I I .

Вдова в Чечельницї.

Рукоп. Котляр., 1805, Полт. ґуб., Житецький, 1886 
ст. 188^

Дума ся не що інше, як дума про вдову і трох її 
синів. Дума добре розвинена, відзначаєть ся повнотою. 
Подибують ся „загальні місця" з думи про азовських братів, 

Словами промовляла,
Дробними сльозами обливала...

Загальні місця часто повторюють ся.

X X X IV .

Козак прощаетъ ея з сестрами.
Рукоп. Котляр. 1805 р., Полт. Суб., Житецький, 191— 193, 
Дума ся—розвій пісні, де росказуєть ся, як батько-мати 

проводили Козака (Кубинський, V, 864, 890, 948; Голо- 
вацький, III, 97). До пісні додано уривок про проводи 
брата сестрами, чому дума й прилучаєть ся до думи про 
сестру та брата. Можливо також і навпаки,—до проводів 
сестер додано проводи Козака батьком та матїррю; ми 
маємо також не мало пісень і про прощаннє Козака з се
страми. Подибують ся „загальні місця" з думи про азов
ських братів:

Словами промовляє... .
Брате мій милий,
Як голубоньку сивий...
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Декілька останніх слів.

Зібраннє та запис українських дум, що тяглись сливе 
столїттє,—починаючи з р. 1805-го по 90-ті роки ХІХ-го віку, 
зберегли нам 34 думі в числї більше 140 варіянтів. Серед 
отсих дум знаходимо 4—5 дум, на нашу думку, псевдо- 
народнїх. Крім того зберегло ся ще декілька уривків дум.

Велике число варіянтів українських дум припадає на 
Полтавську ґуб., потім на Чернігівську, Харківську, Кате
ринославську і Київську. В Чернігівській ґуб. записано 
думи, що відносять ся, головним чином, до певної події, 
напр. до Хмельнищини, при тому записи сих дум в зазна
ченій ґубернї дають варіанти найближчі до початкових. 
Варіанті сі здебільшого не перейняті морально-навчаючим 
характером; таким характером відзначаєть ся значне число 
варіянтів дум, записаних на Полтавщині. З сього ми можемо 
сказати, що епічна творчість українського народу була 
більше консервативною в Чернігівщині, ніж в Полтавщині^ 
де дума, запобігаючи дальшим потребам народу, прилад
жувала до епічних мотивів навчаючий елемент. Звичайно, 
ми се кажемо тільки наздогад, все се треба б довести до
казами, які могли б скласти нову працю по досліду дум.

Час запису дум нічого не дав нам до вияснення про
цесу першого розвитку дум, бо записи сі показали, що де
коли варіянти, записані ранніше, що до змісту і літера
турної форми, вартнїйші за варіянти теї ж думи пізнїй- 
шого запису.

Київ, 1907 р.—Симферополь, 1908 р.



Г а д я ц ь к а  унїя.
Написав Микола Стадник.

І. П р и г о т о в а н е  унї ї .

Перед роком 1648 була Польща принайменше про око 
могучою державою і займала більші як коли-небудь простори. 
З сим роком починають ся війни козацькі, підняті Б. Хмель
ницьким. Війни сї показали цїлу дезорганізацію і анархію 
цілої Річи Посполитої, а в результаті' тих війн було відір
ване України від Польщі і піддане Москві, в сїчнї 1654 р. 
Тодї то на Польщу, обезсилену війнам козацькими і вкоро
чену втратою широких земель українських, звалили ся по 
1654 р. ще більші нещастя. З усїх боків як би ланцюхом 
почали окружати і натискати ворожі сусідські держави...

І яко на безпосередню причину сього дальшого упо
корена Польщі і тих усїх нещасть можна напевно вказати 
на Україну, її війни і відірване. Бо Польща почала війну 
з Москвою за привернене собі України, а війна та осла
била її ще більше і через се заохотила Швецію до нападу, 
а де далі*—Швеція потягнула за собою елєктора бранден- 
бурського і Ракочія.

Правда, що дальших і глибших причин сього упадку 
Річи Посполитої треба шукати в здеморалізованім суспіль
стві шляхетськім, в затраченім його почутю що до сповню
вання своїх обовязків перед вітчиною, в браку доброго і 
сильного устрою і т. д .х),—все те виявило ся добре в вій-

г) Костомарів, Богданъ Хмельницкій, І,, ст. 1—15.
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нах козацьких і в часах нападу по 1654 р. Але поперед 
усього і головно треба покласти вагу на подїї в землях 
українських.

Але й дальша доля України, відірваної від Польщі і 
злученої з Москвою, формувала ся в залежности від по
дій на землях самої Польщі.

Річ Посполита польска не признала трактату переяслав
ського і почала війну з Москвою, яко протекторною Укра
їни х). Але зараз стала вона на розпутю, як король швед
ський Кароль Густав напав на неї, а де далї й його союз
ники. Польща сама не могла противстати сїй перевазї; мусїла 
й собі оглянути ся за помічю. Шукала її всюди: в Австрії, 
Голяндії, Данії, а навіть старала ся поладнати цїлу справу 
миром з ворожими воюючими державами—Москвою, Ш ве
цією, Ракочієм, Турціею і Татарами,—не минала отже тодї 
рівнож і Козаків.

Козаків старала ся вона тим більше прихилити до себе, 
бо з ними вернули ся б землї українські, а далї—Козаки 
представляли не малу силу; розлучене їх з Москвою осла
бляло одного ворога, а тим самим, скріпляло сили Польщі. 
Тяжке тодішнє положене Польщі наказувало прозорим по
літикам польским робити все можливе, всякі можливі уступки, 
аби лише вернути собі Україну.

Дипльоматичні заходи за сим, не вважаючи на воєнні 
подїї, почали ся зараз по 1654 р., як ситуація Польщі ста
вала що раз прикрійшою; але сї заходи набрали певної реаль
ної підстави і інтензивности доперва від початку 1657 р. І сї 
заходи і переговори допровадили вкінцї до угоди Гадяцької 
(6 (16) вересня 1658 р.).

Отже причина цілої сеї угоди зі сторони Польщі ле
жить в сїй критичній ситуації, в яку попала Польща по 
нападі Шведів на неї, а потім їх союзників. Коли б не 
сї тяжкі удари, нанесені їй Москвою разом з Козаками, 
Шведами і їх союзниками, не пактувала б Польща з Коза
ками, але мечем і огнем старала ся б вернути собі Україну, 
а доказом сього те, що розпочала вона зараз задля сього 
війну з Москвою, яко протекторкою України; можливо, що

х) Соловьевъ, Исторія Россіи, т. X, ст. 1619.
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й без сих тяжких клопотів зі Шведами старала ся б Польща 
прихилити Козаків договорами, як се бувало перед 1654 р.; 
але се треба напевно сказати, що не дійшло б до такої 
угоди, яку вкінцї уложено в таборі під Гадячем. Будь що 
будь, угода ся в прирівнаню до давнїйшого правно-полї- 
тичного положеня України впроваджувала її тепер в певну 
федераційну спілку з Річю Посполитою, Гарантувала її 
певну автономію, а до сього Польща ніколи не мала охоти. 
Інша се річ, чи та угода могла стати ідеалом для широ
ких мас українського народу, так що він пішов би в бій 
за її зреалїзованє... Побачимо, що нї, що угода була при- 
гідна для шляхетського блеску, а навіть для шляхетської- 
польскої культури, а не чисто демократичної української. 
Тут хочу я лишеТГіднести сей момент правний в угодї, що 
Україна прилучала ся до Польщі яко третій чинник авто
номічний, з відокремленними правами, яких шляхта не могла 
переболїти, сим зненавидженим Козакам— бо лише Козакам 
а не цілому українському народови, признаючи певну 
рівноправність.

Обговорюючи отже історію Гадяцької угоди, переговори 
і договори, треба мати завсїди на очах се загальне прикре 
політичне положене Польщі, яке по просту казало їй під 
сю хвилю так, а не інакше поступати. Се все одначе за
значаємо ми загально, а далі* зосередкуємо свою увагу на 
дипльоматичних зносинах України з Польщею; все інше 
остільки втягати будемо, оскільки се буде впливати на 
формулованє сих зносин і переговорів.

Угоду України з Польщею довершив вправдї І. Вигов- 
ський і се дїло його майже цілого гетманованя; одначе 
початки сеї угоди сягають ще останніх часів Б. Хмельниць
кого, бо як побачимо, ще за його житя розпочали ся пере
говори в сій справі.

Сама собою отже мусить зараз насунути’ ся гадка, для 
чого Хмельницький заледви по трох роках хотів знову 
змінити суверена? Щ о більше! Для чого Хмельницький хо
тів проміняти суверенність Москви на суверенність Польщі, 
від якої так очайдушно боронив ся?

Роздивлюючи ся в сїй справі, ми бачимо, що Хмель
ницькому се не першина була бігати в один то другий бік: 
то з Турком і Татарином він братав ся, то з Польщею ла
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тав договорами, то на Семигород і Молдавію задивляв ся, 
а вкініїї змучений хотів супокійно вживати світа... під кри
лами опікунки Москви. На се кажуть, що він, Хмельницький, 
простий Козак, винесений хвилями народнього повстаня на 
вершини власти і ряду широких земель українських, не 
міг без якої небудь чужої сусідської помочи устояти ся 
проти Польщі,—і так собою кидав на всї боки... Се трохи 
правда, але й се правдиво, що Хмельницький не мав ясного 
ідеалу самостійности демократичної української держави, 
не мав розуміня для неї, і для того вічно ходив у найми. 
А в наймах бють, та ще кажуть тихо сидїти.

Тож абсолютне підданство під Москву не дуже то 
подобало ся на Україні. Москва вже в тім короткім часї 
встигла своїми зарядженями знеохотити Козацтво ł). Хмель
ницький бачив, що Москва прямувала до сього, аби воль
ности України ограничувати і вкінці запрягти її до свойого 
воза на всякі вислуги.

Се одно, а друге—в тім власне часі, в другій половині 
1656 р. Москва в побоюванню перед Швецією приступила 
до мирових переговорів з Польщею проти волї Козаків. А 
прецїнь війна вела ся головно за Україну. Козаки боялись 
того, щоб Москва часом не відступила Польщі України, 
котрої Поляки домогали ся. Вправдї се на разі не стало ся 
і у Виленській угоді 1656 р. полишено Україну при Москві, 
але се вже знеохотило Козаків і Хмельницького, і вони 
воліли б уже самі рішати про свою державну приналеж
ність, як що другий має легковажити собі їх голос і долю.

А тим часом сама Польща з поч. 1657 р. простягнула 
руку до згоди і укладів по над головою Москви.

Звернула ся до Хмельницького і Козаків з пропозицією 
мирного поєднаня, бо мовляв, на Україні мали досить і Мо
скалів, від котрих не могли нічого доброго на будуче 
сподївати ся.

Переговори з Польщею в справі згоди мусїли від разу 
досить багато обіцювати, як можна здогадувати ся з оста-

г) А. Ю. Р. IV. ст. 17—19: „обиды чинять, з домовъ насильствомъ 
вигоняють, і податей из ихъ, якъ изъ мужиковъ требують, до того 
чуприны рѣжуть, кнутами бють, граблять". Ся записка походить з 
серпня 1657 р.
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точної угоди. А супроти безнадійних виглядів супроти Москви, 
вага перехиляла ся до Польщі, може тим більше, шо Хмель
ницький мав почуте, що правно історичною властителькою 
земель українських була все ще Польща, яка за сим вою
вала, як могла х). Був отже готовий вертати до Польщі під 
корисними умовами.

Та хоч Хмельницький приняв пропозіцію до угоди, 
одначе велике питане, чи був би сам коли небудь щось 
подібне пропонував. Проти сього багато промовляє. Не 
було для нього ще так грізної небезпеки з боку Москви, 
яка безвихідно попихала б його в обійми Польщі. А прецїнь 
не міг, не— маючи певного опертя, покидати М оскву* 2), а 
йти до ворожої собі досї Польщі. Але тепер користав з нагоди.

Перша гадка, що до мирового полагодженя спорів між 
Польщею і Україною, вийшла від Австрії 3). Вона вже зараз 
на початку 1654 р., ще перед війною з Москвою, дораджу
вала Польщі погодити ся з Козаками «recte з Москвою) 4), 
але тодї Польща і слухати не хотіла... Доперве, коли в 
1655 р. ще й шведська армія впала до краю і стала грізною 
небезпекою для політичного існуваня Польщі, звернула 
ся польська дипльоматія до Австрії, десь з початком 1656 р., 
щоб вона вдала ся в посередництво поміж Польщею і 
Москвою 5). І Австрія в своїм власнім інтересі, аби престіж 
Швеції не підніс ся, дійсно доложила всіх своїх сил, так 
що вкінці перемирє поміж Польщею і Москвою закінчило ся 
Виленською угодою з листопаду 1656 р. 6)

х) Коли се підношу, то не на те, неначе б ми могли признавати 
комусь якусь рацію до історичного посїданя якихось земель, але що 
Хмельницький, здаєть ся, мав такий погляд (Дуже сумнівно. Р е д).

2) Коли власне з поч. мар. 1657 р з’їхали ся до Чигирину ріжні 
посольства—австрійське, польське, шведське і московське, то гетман 
льояльно про се повідомляв царя (Архив Ю. 3. Р. т. III № 377).

3) Найновійша і найліпша праця по сьому питаню—на основі 
нових матеріялів, досї ще не виданих, се: Д-р Кордуба. Проба австрій
ського посередництва між Хмельницьким і Польщею, „Записки Н. Т. 
ім. Шевченка у Львові", 1408, к. IV; там же подано й літературу про 
сю справу.

4) Соловьевъ. Ист. Россіи, X.
5) Кордуба, Проба австрійськ. посередництва, ст. 7 -8 .
6) Walewski, Historya wyzwolenia Polski.
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Але Польща, переговорюючи з Москвою, старала ся 
заразом поріжнити Козаків з Москвою, На те вислано в 
сїчни 1656 р. до Хмельницького Ст. Лянцкоронського, воєводу 
руського, і Хр. Тишкевича, воєводу чернігівського. Та се 
польське посольство не принесло ніяких реальних здобутків х).

Відай дуже близькі часи ще були, як Україна очай- 
душно розривала всякі звязи з Польщею і йшла під Москву, 
а взагалі* вже навчила ся була не давати віри пустомельним 
словам польських послів, які сойм потім цілком відкидав. 
Тож Польща, знаючи сю нехіть України, заходила ся рівнож 
у Віднї, аби Австрія своїм посередництвом дала Гарантії що 
до додержаня пунктів договору з Козаками.

Се протягло ся з ріжних причин майже цілий рік, і 
доперва в договорі 1 грудня 1656 р. обовязала ся Австрія 
взяти на себе ролю посередника польско-козацького, - 
„щоб гетман козацький разом із військом вернув до належного 
послуху королеви і королівствуа 2).

Цїсар Фердинанд III, додержуючи зобовязаня, вислав 
посольство до Хмельницького в половині* січня 1657 р. 3). По 
тяжких трудах посли Петро Парчевич, архиєпископ мартия- 
нопольський, і К. Марціянович, капелян і його секретар— діста
ли ся вкінці* до Чигирину 1 марта 1657 р. 4), де Хмельницький 
прймав їх досить прихильно і висловив ся в присутности 
посла польського Бєньовского, який тоді* там пробував, що 
іншого посередництва не прийме, як тільки цісаря 5).

По цїломісячнім майже побуті* послів у Чигирині* від
пущено їх вкінці* 28 цвітня 1657 р. додому.

Для повного зрозуміня, яку велику вагу иривязували у 
Віднї і Польщі до сих переговорів, треба згадати, що й 
наступник Фердинанда III, помершого 2 цвітня 1657 р., 
Лєопольд II, вислав 19 мая того ж року нові повновласти 
своїм послам до дальших переговорів від собе і подавав 
запевнене, що всякий трактат, заключений за посередництвом * 2 3 4 5

х) St. Temberski, Annales, ed. Czermak p. 337. Кордуба, ibidem, ст. 8.
2) Walewski, H. w. P. I, 327. Кордуба, Проба австр. посереди., 

ibid. ст. 13.
3) Кордуба ibid. ст. 15.
4) Ibid., подано хибно 1 лютого.
5) Ibid., ст 18, 23—А. Walewski Н. w. Р. II. 179—180.



Гадяцька унїя 71

його послів між Україною і Польщею, буде додержаний і 
виконаний. Щ о більше, Польща таки в трактатї австрийсько- 
польскім з 27/у 1657 р. обовязувала ще раз Австрію вести 
переговори з Хмельницьким, щоб сей відкликав Ждановича, 
висланого в поміч Ракочію, і признав зверхність короля і 
Річи Посполитої. Се й спонукало до висланя ще нових 
повновластий 4 червня 1657 р.; а що тодї ходили ріжні 
чутки про хворість і смерть Богдана Хмельницького, тож 
в повновластях говорило ся, що в разї смерти старого гетмана, 
а вибору його сина Юрія, треба зложити йому поздоровленя 
1 вести далі* переговори відповідно до давньої інструкції *).

Та письма обох тих повновластий дійшли до рук послів 
уже в їх повороті*—у Л ьвові* 2).

На сїм і скінчило ся посередництво Австрії на У країні*, 
бо тим часом взяв цїлу справу в свої руки оборотний дипльо- 
мат польский, Станіслав Казимир Бєньовский, каштелян 
волинський, і щасливо довершив остаточно сеї угоди.

По раз перший прибув Бєньовський на Україну разом 
з австрийським посольством 3 марта 1657 р. 3) Тодї то Хмель
ницький устно обговорював з ним умови, під якими міг би 
перейти на сторону короля, щоби тільки „в поневірку не 
пішли наші вольности" 4); запевняв далї короля про свою 
охоту до згоди і бажав сим заходам королівським щасливого 
успіху" 5).

Вкінцї відправлено Бєньовського разом з австрийським 
посольством 28/г 1657, а 3 червня бачимо Бєньовского вже 
в Данкові при королю6 *).

Прихильне принятє угодових пропозицій Хмельницьким 
заохотило короля „ad continuandum opus". В червні* 13/б 1657 р. 
висилає король знову Бєньовского вже з повновластю уло-

Ч Кордуба, ibid. ст. 2 8 -30 .
2) Парчевич хворів уже в Чигиринї і його заступав Марціянович. 

Прибувши до Львову, Парчевич таки тут хворий залишив ся, а Марція
нович 20 червня відіхав до польського короля, а до Відня прибув 5 
серпня (Кордуба, ibid. ст. 28; Walewski Hist. w. Pol., II. 179—180).

3) Кордуба, Проба ав. п. ст. 20.
4) Памятники, изд. кіев. арх. коммиссіею для разбора древнихъ

актовъ, т. III. І. изд. ст. 140.
5) Ibidem.
°) Кордуба, Проба ав. п. ст. 25—26.
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жити остаточну угоду і радить: „скоренько кінчити, обгово
рити, списати і обосторонно підписати", а потім сю умову 
вислати королеви, він же відішле її назад через Бєньовского, 
„żeby ją  tam р. poseł solenniter oddawał, a sam potem z 
częścią wojska zaporożskiego przybył do usługi k. i. m. i 
Rzptej" x).

Одначе Бєньовский не міг переговорювати з Б. Хмель
ницьким, бо не застав уже його при живих, як прибув на 
Україну* 2). Бєньовский звернув ся до його наступника— 
Івана Виговського—і з ним починає далї обговорювати унїю 
України з Польщею.

Виговський, яко писар військовий^ секретар самого 
гетьмана, знав усї тайни політики Хмельницького, бо й сам 
був інїціятором в не одній важнїйшій справі, і в сих пере
говорах що до угоди з Польщею і Хмельницьким брав живу 
участь, віддаючи всі сили свої, як сам каже, аби ся угода 
могла здійснити ся з добрим успіхом для обох сторін 3).

Так отже Бєньовский, прибувши на Україну по 
смерти Хмельницького, відразу почав конферувати з Вигов- 
ським, як би можна було політику України звернути на 
сторону Польщі, і можемо з цілою певністю думати, що 
Бєньовский відразу справу поставив ясно, щоби сам Вц- 
говський старав ся дійти до булави гетьманської. Пляни 
сї, певно, годили ся з задушевними бажанями самого Ви
говського, і ми бачимо, як сам Виговський і прихильна йому, 
втягнена в справу старшина козацька працювала в сім дусї, 
щоб запевнити Виговському рішаючий голос в кермованю 
державними справами на час малолїтности сина Богданового. 
Щ о більше, ми бачимо, як далї вони зручно поводять справою, 
так що Виговський, незнаний з заслуг війскових, стає таки 
сам гетьманом.

На разї одначе Бєньовский і Виговський не могли 
уложити ніякої угоди, бо раз що позиція Виговського до того 
тоді абсолютно не надавала ся, а по друге — Бєньовский 
не мав спеціяльної повновласти від короля до Виговського 
уложити якусь обовязуючу угоду. Вони лише потайки, з

х) Ibidem, ст. 153—160, інструкція короля для Бєньовского.
2) Jerlicz, Latopisiec. II, 5.
3) Памятники, III, 136—8
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огляду на Москву, обговорювали загальні рами сеї будучої 
їх угоди, а на разї уложили перемирє на пограничу. Щ о 
до сього вони постановили, що границею, поза яку війско 
не сміє переходити, має бути для Польщі ріка Горинь, а 
для Козаків ріка Случ; територія поміж обома ріками має бути 
нейтральна1 ) .  Обі стороні' мали до часу повздержати ся 
від воєнних кроків2 3), і сї постанови потім стверждено 
присягою 8).

По сім Бєньовский виїхав з України з поч. жовтня 
1657 р., а Виговський не вислав нїякаго посольства до ко
роля, вичікуючи, доки доля не пішле вигіднїйшої нагоди 
до сього 4).

На нашу гадку, як се вже ми повище зазначили, Ви- 
говськийшід-самого початку тягнув до Польщі. Бєньовський 
без усякого сумніву сильно вплинув на нього в сім на
прямі 5). На разї одначе се не могло нічим реальним скін
чити ся, бо почала ся проти Виговського на Україні сильна 
опозиція. Виговський мусів поперед усього здобути потвер
джене свого вибору від Москви, сильною ногою станути у 
себе дома на Україні, а тодї доперва подумав би про обо
рону і забезпечене прав України супроти Москви, чи ра
зом із нею, чи в союзі’ з Польщею, чи зі Шведом, а може 
навіть снував гадки про вільну, свобідну і незалежну від 
нікого Україну 6 *).

*) Памятники, III, 178. 2) Ib. ст. 248.
3) Ib. ст. 252; „unowie naszey iuramento sacrosancto potwierdzoney".
4) Ib. ст. 169.
5) Щ о до сього, треба зазначити ще й се, що Виговський стояв 

під таким же польонофільським впливом метрополита Балабана, про 
якого пише сам Бєньовский до короля так: „od metropolity Kiiow- 
skiego, to jest ojca Bałabana, który z łuckiego postępił na metropolię, 
mam też pisanie, utilissime ten człowiek zasiadł tam у spodziewam się, 
ze proderit oyczyznie; iam go dysponował na tamte miejsce alias nolen- 
tem et reluctantem—dopatrywałem bowiem że liberius agere może tam 
zasiadłszy, in summa ten w liście swym proximam pollicetur spem" 
(Пам., III, 227).

6) Архивъ Ю. 3. P. III t . VI, 333—337; угода Виговського зі Ш ве
дом б жовтня 1657 р.—се одна з тих проб алїянсів, які бачимо й за
Богдана Хмельницького, щоби мати вільнїйший й сильнїйший рух су
проти сусідів, тут—що до Польщі. Завважати треба, що до Москви 
запевнюв^но в угоді’ повну льояльність.
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Але поки що супроти претенсій Польщі і Москви, 
супроти неясних змагань самого українського громадянства, 
яке само між самою розпочало усобицю,—Виговський обереж
но поступав у своїх плянах. Хоча де далї все більше перехиляв 
ся в сторону Польщі, то одначе не йшов наслїпо, і виразно 
писав королеви багато нізнїйше,—з причини нарушеня пе- 
ремиря на пограничу, що не хотів би супроти сього промі
нювати свого супокою, себто союзу (з Москвою), на непев
ний мир (з Польщею) 1 ) .

Виговський полишив собі вільну руку в політиці. Коли б 
прийшло до порозуміня з Польщею, то добре, і в сім дусї 
навіть працював сам, але по за тим працював незалежно, 
входив в угоди зі Швецією, а передовсім старав ся, аби 
на Україні' взяти сильно керму в свої руки і завчасу*ста
рав ся забезпечити собі поміч Татар до побореня опозиції 
на Україні*.

В кождім кроці, в першій стадії його дїяльности геть
манській можна завважати три основні напрямі політичної 
думки: 1) здобути собі довірє Москви, якого потрібував для 
знищеня опозиції, 2) на Україні* підюджувати проти Москви 
маси, аби при нагоді* з того скористати і дати почин но
вим політичним комбінаціям, а 3) таки у себе на Україні 
взяти сильно в руки керму. Робив се свідомо і крок 
за кроком.

Так от бачимо, що коли на раді* в Корсуні* ЗО вересня ст. 
ст. 1657 р., потім як наново вибрано Виговського гетьманом 2), 
відізвали ся голоси, що цар висилає своїх людей на Укра
їну, щоб відібрати їм вольности і майно, тоді* Виговський 
гостро виступив проти тих полковників, котрі про се го
ворили і промовляли за відірванєм від Москви3). А тим 
часом були то його довіренні полковники. В Києві на бен
кеті* в присутности московського воєводи А. Кутурлїна 
тільки про се Виговський й говорив, як він любить Москву 4).

ѵ х) Памят., III, 173.
2) По раз перший вибрано Виговського в Суботові-яко гетьмана 

„на тот час", на час малолїтности сина Богданового Юрія, яко 
його опікуна.

3) Акты, IV, ст. 47 4) Акты, IV, ст. 45. х



На дальших численних його офіціяльних заявах, де повно 
вірного підданства цареви, не будемо далї спиняти ся х). 
Але поза сим робив що інше. Скрито будив недовірє до 
царя і його воєвод на Україні. Такъ от почали, не знати 
звідки, розходити ся вісти, що цар висилає своїх воєвод для 
відбирана козацьких маєтків і впроваджена своїх урядників * 2). 
Очевидно, проти сього мусїла запротестувати старшина ко
зацька, бо се було нарушенєм її прав; широким масам 
простого люду було менше цікаво, хто буде ним верхово
дити, свій чи чужий?

Перший, але й останній виступив проти таких нїбпто 
намірів царя, полковник миргородський Григорій Лісниць
кий; 4 жовтня 1657 р. він розсилає листи до сотників свойого 
полку, сповіщаючи, що на будуче мають всі* податки йти 
до царя, як давнїйше на короля і панів, а далї має бути 
тільки 10,000 Козаків і то на Запорожу, а решта козацтва 
має перейти до війска царського, або повернути ся в стан 
хлопський або міщанський 3). За тими листами посилав 
другі, успокоюючи чернь, що старшина буде пильнувати 
прав і вольностей 4 . Вкінцї скликав навіть раду десь з кін
цем жовтня до Миргороду, і відчитував нїби то царські 
пункти, що відбирають права і вольности казацькі 5), а далї 
виразно ставив справу і питав, чи не схотїлиб супроти 
сього піддати ся під короля польского. Одначе зустрів ся з 
рішучою відмовою 6). Складав навіть булаву, але змушуваний 
знову приняв, хоча чернь грубо йому кляла 7).

Се виразний доказ того, що Виговський працював в 
сторону Польщі. Ми можемо напевно припускати, що за 
його відомістю і порозумінєм поступав Лісницький, бо він 
був його повірником, втягненим в його пляни, так що йому 
Виговський поручав дуже важні посольства до Москви, а 
потім до Польщі, і за свої заслуги він був потім нобілї- 
тований. А по-друге, для чого Лісницький один так горяче 
розбивав ся проти сих вістей? Відай сам Виговський не
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1) Ibidem, ст. 37, бо, 7 2 -3 .
2) Про се доносить цареви протопоп ніжинський Филимонович, 

Акты, IV, 31.
3) Акты, IV, Зо, 53. 4) Акты, IV, 34. 5) Акты, IV, 71. 6) Акты, IV,

62, 63, 70. 7) Ibid., 71.
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хотів поки що більшого руху в сим напрямі, бо не можна 
було предвидїти остаточного результату з сього; він хотів 
лише спробувати, яка про се буде загальна опінїя. Бачимо 
заразом, що Виговський нічого не робив, щоби запобігти 
розсїваню таких вістей, не виступав з ніякими репресіями 
проти Лісницького. Се було відай зайве. В Москві одначе 
посольство Виговського, вислане в листопаді за потвердженєм 
вибору гетмана і прав України, обвинувачувало Лісниць
кого, що виступає проти Виговського і підкопує його повагу Ł). 
Думаю, що тому ясно виходить дволична політика Вигов
ського,—що працював він на Україні з пляном в сторону 
Польщі, та тільки сильна опозиція проти нього на Україні 
не дозволяла йому на разі щось реальнїйшого зробити в сім 
напрямі.

Мусимо тут далі хоч як найзагальнїйше подати, як 
Виговський заходив ся коло зміцнєня своєї власти на Україні, 
але не зміцнив, тільки упав. І чим тяжче і скрутнїйше ставало 
його становище, тим більше приспішував угоду з Польщею, 
аби з помічю її устояти ся.

Проти вибору Виговського виступило перше Запо- 
роже і вислало посольство до Москви з протестами і 
скаргами. Посли запорожські прибули 21 листопаду до 
Москви, де застали вже вище згаданих послів від Ви
говського 2).

Безпосредною причиною невдоволеня Запорожців з Ба- 
рабашем на чолі було те, що не повідомлено і не запрошено 
їх на властивий вибір гетьмана в Корсуни. Але глубша при
чина лежала в сім, що гетьман зараз на початку свого 
гетьманства заказав їм поход на море і кримські улуси, що 
були їх головним ресурсом 3).

В Москві вислухали скаргу Запорожців і відпущено їх 
разом з посольством Виговського з кінцем листопаду з тим, 
що цар вишле туди свойого воєводу для нового вибору 
гетьмана для разслїдженя скарг на місці.

Але тим часом Зиговський взивав непослушних Запо
рожців до послуху і відразу заказав довозити запасів жив-

Ч Ibid., IV. 56. 2) Акты, VII, 184-5.
3) Акты, IV, 185. Памятники, III, 223.
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ности на Запороже х). Се вплинуло так, що вже 14 листопаду 
кошовий запорожський Яків Барабаш покорив ся перед Ви- 
говським і складав вину на заходнїв - людей з міст 2). Вигов- 
ський зараз доніс про се цареви 3).

Та на Україні повставало заразом нове марево домової 
усобиці* -  повстаннє Пушкаря4).

Причин сього бунту треба шукати в особистій уразї і 
амбіції Пушкаря, котрий опер ся на черни, незадоволе- 
ній з пануваня старшини. Акція Пушкаря почала ся десь 
вже з кінцем листопаду, приходило до невеликих перебоїв, 
але остаточна розправа протягала ся. На Україну тим 
часом прибув заповіджений ще в листопаді* посол московський, 
стольник Богдан Хитрово, шоб успокоїти тї свари й усобиці*. 
На раді* в Переяславі 25 січня 1658 р. вибрано по раз третий 
вже Виговського гетьманом. Пушкар не прибув, а скликав 
потім осібну раду до Лубень 5 марта; але тут мусїв на 
домаганє Хитрово зложити присягу на вірність Виговському. 
Не вважаючи на се Україна не заспокоїла ся. До збунтова
ного полтавського полку прилучив ся миргородський полк 
під час неприсутности Лісницького, а далі* також і Запороже; 
се діяло ся в другій половині* марта. Противники Вигов
ського не засипляли справи в Москві, і Виговський, щоб 
їх акцію паралізувати, вислав у Москву 19 марта с в о е  по
сольство; жадав, щоби його противників ставити до очей і 
карати. Сам остаточно приготовляв ся покінчити остаточно 
з бунтами,- тим більше, що Москва прихильно приймала ту 
опозицію. 4 мая Виговський вийшов у похід і 1 червня 1658 р. 
розбив цілковито Пушкаря під Полтавою.

Так от повстане Пушкаря заняло цілого пів року Ви- 
говскому,—і він, здаєть ся, маючи на оцї сей бунт, писав 
до короля 1 січня 1568 р., що „хвиля не надаєть ся до їх 
комбінацій, що треба чекати догіднїйшої хвилї б)“. Не ду

\) Акты, IV, 68. 2) Акты, IV, 60. 3) Ibid., 73. 
г 4) Повстане Пушкаря опрацював на підстав іджерельного мзтері- 

ялу, зібраного в Актах т. 4, 7, 15, в своїй працї Д. Коренецъ: „цовстанє 
Мар. Пушкаря" (в „Науковім збірнику в честь М. Грушевського", 
Львів, 1905). Сей самий матеріял використав перед тим В. Карачевський: 
Борьба Польши съ Козачествомъ, 1899.

:>) Памят. Ш  ст.
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мав Виговський тодї що-небудь позитивного починати з 
Польщею, думав, що в каждім разї треба мати супокій 
на Україні*.

Але тим часом на Україні* справи мотали ся. Авторитет 
гетьманської булави не зростав, навпаки—тратив повагу. Тодї 
то Виговський почав оглядати ся на боки і приспішив союз 
із Татарами під кінець лютого 1658 р. Разом з тим в першій 
половині’ лютого шле листи до Польщі, щоби ладнати ґрунт 
до угоди. Виговський почав бояти ся.— Трудно було пред- 
видїти, чим скінчить ся з Пушкарем так на Україні*, які в 
Москві, де тільки й говорено, що Виговський тягне до 
Польщі; тож заздалегідь почав він забезпечати ся і починав 
уже серйозні переговори з Польщею. З початком лютого 
1658 р. вислав до Польщі посла, Теодора Томкевичах), 
з листами до короля, канцлера коронного, воєводи київ
ського і до Бєньовского. Томкевич прибув по дорозі* в 
Польщу до Бєньовского 10 лютого* 2); а вже 13 сього мі
сяця вибрав ся далі* через Львів до короля3). Він мав 
від Виговського порученє передовсім переконати ся, чи 
можна числити на певно, що король і його дорадники ду
мають дотримати сього, що він постановить з Бєньовским 4). 
Устно мав Томкевич подати вияснена і пропозиції, що могли 
бути приготованнєм до так важної* справи, поки щось ре
альне прийшло ся б укладати 5).

L) Сей Томкевич добрий' шпіон Бєньовского, що відраз}' зміг 
здобути довірє Виговського, і гетьман доручає його Бєньовскому 
„jako czcigodnego, wierniego kupca, który lubo krotki czas na kupieckim 
mieszkaiąc dziele przecież iednak nic w powinnej nie ostawiał wierności" 
(Памятники, III, ct. 182, 249). Бєньовский сам говорить, що лишив 
його яко свойого резидента-шпіона при Виговському, і він показав ся 
так зручним, що Виговський зі всім перед ним звірював ся (Лам., III 
182, 196, 219, 221). За сі його „заслуги" сойм 1659 р. його нобілїтував 
(Vol., leg. IY).

2) Лист Виговського до Бєньовского, датований 9 лют. 1658 р., 
видимо, що заледви тиждень минув, як писав до короля, що не можна, 
нічого починати, а вже рішає ся на пертрактациї.

3) Пам. Ш , 220;
4) Пам. III, 220; можемо й з сього вносити, що в осени напевно 

Виговський з Бєньовским обговорювали угоду.
5) Ibidem, 182.
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Бєньовский гаряче попирав сю угодову течію. Писав 
до короля, радячи кувати желїзо, поки гаряче *), а до Ви- 
говського і до прихильної визначнїйшої старшини, щоб не 
вагаючись слали послів до короля cum plenaria potestate і 
взагалі кінчили справу 2). Виговський таки тепер думав про 
злуку з Польщею що раз більше; старав ся усувати всякі 
непорозуміння, особливо на пограничу 3). В мартї вислав до 
Бєньовского свого швабра, полковника Павла Тетерю, 
щоб запровадити добрі відносини в формі перемиря4), бо 
треба було на заході мати спокій, коли ладив ся йти проти 
Пушкаря.

Тетеря вивів козацькі5) залоги з Кореччини з дібр воє
води Лїщинського, потвердив6) давнїйше перемирє, ше в 
осени 1657 р. уложене Бєньовским, щоб війска польські не 
доходили до р. Горини, аж доки не збереть ся комісія до 
угодових пертрактацій. Вже тепер Тетеря переговорював 
з Бєньовским в Межирічи 7), і сам Тетеря мав в тій цїли 
незабаром повернути 8).

Король і його дорадники заняли ся теж гаряче сею 
справою. Під впливом посольства Томкевича зібрана під 
той час (в лютім) конвокація сенату, въ котрій крім сена
торів взяла участь і визначнїйша шляхта, постановила „ви
правити послів до Козаків, з пропозицією ріжних способів 
до згоди, а для успіху переговорів вислати сильне військо 
на границю згідно з радою самих проводирів козаць
ких 9). Те війско мало виносити 30,000 і складало ся з 
корпусів польских гетьмана Потоцького і Любомирского, 
і з війска литовського під гетьманством П. Сапіги; мали вони 
пильнувати України і Козаків, але ударити можна було лише 
в крайній потребі10).

Дійсно, в першій половині цвітня під покривкою ко
місії почав Сапіга, за волею короля, стягати війска під

0  Ibid., 225. 2) Ibidem, 225. 3) Ходило там про Пинск, який був у
руках Козаків. 4) Пам., Ш, 252. 5) Ibid., 234—5. 6) Ibid., 248, 252. 7) Ibid., 270.
8) Ibid. 233-241, 264-5 .

9) Правдоподібно мусів Бєньовский вже донести королеви про 
свої умови з Тетерею. Ухвала конвокації датована 14 марта 1658 р.

Ю) Walewski, Н. w. Р. ст. 273; в додатку ст. 64.
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Дубно *)• Против сього виступив Бєньовский, бо самі Ко
заки мали дати знати, коли буде треба прийти, а перед 
сим часом тільки безпотрібно ломало ся перемирє, пере
ступаючи вказану ним границю; що більше, місцева люд
ність могла сим занепокоїти ся, повстати і цілу справу 
розбити2). Справдї, се громаджене вщска над Горинею 
занепокоїло людей і в маю доносять Бутурлїнови, що „гет
манъ ссылаетца съ Ляхами, хотячи насъ всѣхъ в неволю випра
вити* 3). Та й сам Виговський побоював ся сього грома- 
дженя війска, бояв ся його нападу на Україну4), просив 
отже Бєньовского, щоб старав ся додержати заприсяженого 
перемиря до умовленого між ними часу б).

На протест Бєньовского доносить йому Ю. Любо- 
мирский, що двір королївский не думає нападати на Україну 
а навіть забере з погранича України все війско і вишле до 
Прусії проти Шведів, бо сильно вірять в згоду з Козаками. 
Сам особисто Любомирский думає, що на поперте Вигов- 
ського і для довершення угоди конче треба вислати більше 
війско, бо чудом назвав би се, коли б народ український 
без сього сполучив ся з Польщею 6). ‘Вже кілька днїв по сїм 
в маї доносить П. Сапіга Бєньовскому, що воєвода кра
ківський зачинає стягати війско на Україну і радить ся, що 
має робити, бо годї буде обом військам довший час пере
стояти на одному місцї 7).

Та поки що не прийшло було до конфлікту з Вигов- 
ським, бо одній і другій стороні хотіло ся мирної полагоди, 
угодового порозуміня. Особливо для Виговського справа 
чим далі* ставала наглїйша, бо хоч розбив Пушкаря і Мо
сква пішла йому трохи на руку, та одначе невдоволенє 
проти нього було дуже велике на Україні, а сам він так 
заґальопував ся в коншахтах із Польщею, що не мав виходу. 
Нехай би трохи провідала Москва, а мав би против себе 
й Україну і Москву, а в додатку і претензії Польщі. В 
Польщі про се було добре відомо 8).

І Виговський налягав що раз більше на закінчуване 
переговорів. Думати, що він, пораючися з Пушкарем, хотів

1) Памятники, III, ст. 237—8. 2) Ibidem, 238, 240. 3) Акты, IV, 116,
118. 4) Памят., III; 261—2. 5) Ibid., ст. 248, 252—3. 6) Ibidem, 254—260.
7) Ibid., 264—6. *) Ibid., 225; 257—8.
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мати лише супокій від Польщі і манив ії переговорами, га
даю, що не можна нїяк, маючи на увазі* і дійсно тяжку 
його ролю на Україні, а головно його від початку польоно- 
фільські нахили. Так отже вибираючи ся в похід против 
Пушкаря, писав до Бєньовского, щоби ладнати переговори, 
„бо се як раз час найдогіднїйший до дальших переговорів, 
і коли „впустити сю нагоду, то треба буде довго ждати 
такої догідної^ хвилї“ *). Може бути, що дійсно се була ра
ція, і Виговський щиро так думав, бо йдучи проти Пуш
каря, задумував упорати ся з опозицією черни і Запорожа, 
а маючи татарську поміч під рукою можна би було відва
жити ся відірвати ся і від Москви. Але треба сказати й те, 
що успіх з Пушкарем не був так певний, і Виговський 
заздалегідь уже хотів мати якусь опору, бо Москва в разі 
більшого воєнного щастя для опозиції пішла б на руку 
сій опозиції.

Тож очевидно Виговський не бажав собі яких би не- 
будь непорозумінь з Польщею, і се своє примусове вкінці 
положене маскував запевненями прихильности до Польщі, 
хоч се й була по трохи дійсна правда2). Тож він, хоч за
непокоєний стяганєм польских війск під Дубно, писав проти 
сього дуже оглядно, і бажав, щоби справа поєднана не роз
била ся, а мз^сїла б розбити ся, колиб війска напали на 
Україну, бо через се „і він мусів би подумати інакше про 
оборону своєї невинности“ 8); хоче і радить „посольствами 
та язиками, а не шаблею пересправляти зі собою“ 4).

І дійсно, угодова акція йшла вперед. Десь з кінцем мая 
шле вже Виговський Томкевича5) „z rzetelną declaratią 
Wiernej Pana Wyhowskiego submissiey“ 6). Сам Томкевич 
мав удати ся до Шведів з представленєм, щоб помирили ся 
з королем, бо інакше війско запорожське стане проти них 7). 
За ним мав уже прибути Тетеря з необмеженою повновластю 
до обговорена сих умовин, які підписав у Межирічи 8), і разом 
з Бєньовским мав удати ся до короля9). Виговський вже 
з кінцем мая, отже перед остаточним погромом Пушкаря, 
рішучо заявив ся проти Москви, а за угодою з Польщею,

і; Ibid., 249. 2) Ibid., 248—250. 3) Памят., III, 258. 4) Ibidem., 261—3. 
») Томкевич як найчастїйше бував в контакті’ з обома сторонами, 
fi) Ibidem, 267. ?) Ibidem, 268. «) Ibid., 270, 287. 3) Ibid., 274, 279; 283.

6
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і висловив охоту з Татарами йти на Москву війною 1 ) .  

А Бєньовський працював сильно і в Польщі і на Україні, 
аби справу скоро довести до краю, і такі давав ради: 
Королеви радив написати сердечного листа до Виговського 
і запевнити його про королівську ласку до нього і його 
родини, що дотримає все те, що постановить гетьман з Бєньов- 
ским, і не забуде урядів і маєтків для нього; рівнож і до 
старшини треба такі листи вислати2). Сам Бєньовский 
знова вислав зараз до Виговського посла Стшалковского, 
а з ним листи до старшини козацької з ріжними обіцян
ками, а навіть задумав, що третій день листи з обіцян
ками до них висилати3). Далі радить королеви скли
кати сойм до Львова або Люблина „ponieważ z tych tu 
kraiów wszystka vis felicitatis dependet“ 4), одначе все пере
проваджувати в як найбільшій тайнї перед Москвою, бо 
інакше могли би пійти на марне всі заходи 5).

Тимчасом з кінцем червня прибув до Межиріча Тетеря 
вже з повною повновластю до уложеня угоди, і завізвав 
до себе ‘Бєньовского6). Бєновский поїхав зараз, і потім 
удали ся разом до короля. В половині червня вже були 
назад в дорозі з Варшави на Україну 7), де мало остаточно 
рішати ся під Гадячом угода України з Польщею. Два місяці 
по розбито Пушкаря 16 червня (с. ст., повернув ся Виговський 
до Чигирина)8) і зараз почав реалізувати свої політичні 
пляни. Тетерю, як ми бачили, з кінцем червня вислав до 
Польщі, а сам почав готовити ґрунт на Україні, а то щоб 
самому здобути силу і вплив. Він бачив, що широкі маси 
черни козацької невдоволені, а навіть частина вищої ко
зацької старшини не годила ся на новий курс політики геть
мана, і мовчала лише тому, що бояла ся кари смерти, бо 
страшно мстив ся на своїх противниках 9), а мали за собою 
сі невдоволені війска московські: Шереметева в Києві, а

*) Ibid., 271, 276—7; про се лист датований ЗО мая н. ст. 2) Ibid.,
272—275. 3) Ibid., ст. 278. *) Ibid., ст. 278. 5) Ibid. ст., 271, 277, 280, 283

6) Ibid., ст. 288-9 .
7) Акты, IV, 16 5 -6 ; про побут Тетері в Польщі не маємо ніяких 

вістей і взагалі нічого що до його переговорів там же. Зрештою, сама 
угода під Гадячом була висловом всього того.

8) Акты, IV; 130.
9) Акты, IV, 147, 159; І. V, 315; XV, 216, 277,313; Памятники, III, 430.
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Ромодановского на пограничу в Путивлї. Рішив отже по- 
збути ся передовсім московських війск, а за те мати під 
рукою зібрані свої війска і Татаріє, щоб у кожній хвилі 
загасити полумє невдоволеня черни й старшини.

Так Виговський задумував плисти проти хвиль широ
ких мас. Розумієть ся, що умів прикрасити свою акцію 
дбайливістю і обороною інтересів і вільностей козацьких. Щ е 
в часі боротьби гетьмана з опозицією посольства гетманські 
в Москві як і опозиція годили ся з біди там же на пропозицію 
Москви, аби вислала на Україну своїх воєводів. Тепер вони 
були визначені в дорогу туди. Москва хотіла сильно уса
дити ся_цо головнїйших містах і взяти в руки вольности 
українські, чи там козацькі. В сій хвилі козацтво розуміло 
вагу сього кроку і мусїло бути одної гадки з Виговським 
против Москви. А далі воєвода Ромадановский на пограничу 
приймав до себе розбитих Пушкарівцїв, місто помагати 
Виговському. І тут годі було кому будь на раді інакше 
говорити, як те, що дійсно заховане Ромодановського було 
вороже. Ріжні скарги на воєводу у Києві (першім, ще за 
Богдана, форпості московськім в походу на Україну) теж 
за тім промовляли, аби йти війском против висланників 
Москви. Також свої пляни зумів Виговський закрити інте
ресами загальними, і вже 11 серпня с. ст. зібрав війска і 
вийшов в похід против Ромодановскогох), а знова брата 
свойого, Данила, вислав против Шереметева під Київ, де 
одначе Шеремєтєв його розбив2). Сам гетьман пішов на 
північ і 31 серпня с. ст. станув на Липовій долині, три милі 
від Комишної 3).

Того же дня прибули туди ж до табору посли польські 
Бєньовский і Євлашевский4). Виговський добре обрахував 
ся, можна було тепер проголосити козацтву свої пляни, 
свою угоду з Польщею.

Але як ставив ся Виговський в той час до самої Москви 
як свій похід против війск царських на два фронти старав 
ся оправдати? Ото він і далі переконує Москву в своій 
льояльности і вірности, що він не виступає против царя, тільки 
против його воєвод, котрі нехтують козацькі вільности, 
як Шереметєв у  Києві—не тільки безчестить міщан, а

Гадяцька унїя

!) Акты, IV, 191. 2) Ibid., 159—160 3) ІЬ., 145. *) Ib., 145.
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навіть Козаків і духовних, і грозить відібранєм маєтків, а 
його брата, висланого для порозумінь,—розбив х). Ромода- 
новский знова не порозуміваєть ся з гетьманом, приймає 
Пушкарівцїв, Барабаша і підбурює людність против нього; 
війска царські допускають ся здирств. А далї ще—гетьман 
жалуєть ся, але з Москви не відповідають на його жалоби а), 
тож сам мусить стати в оборонї своїх гетьманських прав і 
козацьких вольностей. Так старав ся оправдати і заразом 
присипляти бачність Москви, і відсилаючи 7 вересня мо
сковського посла Кікіна, писав до царяу—що чекає чотири 
тижні царської інтервенції 3). А було то тоді, коли вже по
переднього дня формально проголошено гадяцький договор 
на раді козацькій. І се цікаво, що власне і Кікін про сей 
договор нічого не знав, хоч і від'їздив з тобору другого дня 4).

Виговський консеквентно старав ся визискувати свою 
ситуацію для своїх плянів. Зараз по гадяцькій раді* рушив далї 
на північ, війшов навіть в землі* московські, одначе мусїв завер
нути ся, бо на Україні* Татари почали грабувати, а народ че
рез се занепокоїв ся. 11 жовтня вернув Виговский у Чигирин 5).

Похід сей, що тревав два місяці’, остільки важний, що 
дійсно Москва не важила ся висилати нових воєвод на 
Україну 6), Виговський же здушив пушкарівцїв за той час до 
решти, а головно—зміг проголосити угоду з Польщею, а 
сього головно йому було треба.

Ми бачили вже передше, що в Польщі уважали б 
були за чудо, якби Україна злучила ся була знова з 
Польщею без оружної пресії. І Виговський се як найліпше 
знав, і через се згроімадив свої війска і станув табором 
під Гадячем. Дня 31 серпня (ст. стилю), як вже згадувано 
прибули туди же польські посли Бєньовский і Євлашевский, 
Справа ставала що раз яснїйшою для цілого козацтва, одначе 
всяка угода з Польщею була так осоружною, що Козаки 
гаразд покепкували собі з польских аспірацій угодових 
і з самих послів 7). Щоб довести угоду до кінця, Виговський 
взяв ся на підступи. Ото на раз перелапують післанця з 
листом від царя до Шереметева, де цар наказує воєводі*

і) Акты, VI, 137—8. 2) А., IV, 137-8. 3) Акты, IV, 16 3. *) Ib., 164—6.
5) Акты, IV, 11)2. 6) Акты, IV, 184, 189; XV, 273—5. 7) Записка Пере*
тятковича.



Гадяцька унія 85

дістати в свої руки Виговського і старшину козацьку, якої 
реєстр навіть там подано 1 ) . Не підлягає сумніву, що се все 
зааранжував Виговський, бо Москва на таку хистку дорогу 
не пустила ся б і не так би поступила, але Виговський 
ціль свою відразу осягнув. Зібрана козацька рада мала 
перед собою віроломство Москви,—сипали ся отже громи 
на її голову, а польські комісари могли говорити до серця і 
до розуму Козаків 2). Говорив Бєньовский, говорили Козаки, 
говорив і Тетеря. Вже то в таких разах трудно сїрій, 
темній масі* мати свій С5̂ д, критику та ясну цїль перед собою. 
Закричали, що пристають на згоду з Польщею, бо так 
радила, а може й змушувала чинити старшина 3). Старшина й 
укладала пункти і безперечно сам Виговський при помочи ко
зацької ради хотів виторгувати як найліпші умовини 
угоди, хоч Тетеря і він вже знали, на що згодили ся 
з королем.

Вкінці* списали і підписали і на раді* заприсягли: геть
ман Виговський від козацтва, а посли польські від Польщі 4), 
і зараз на другий же день вибрали ся до короля під То- 
рунь. З ними виїхали і посли, козацькі II. Тетеря, Іван 
Ковалевський б).

Про скінчені трактати король вже 8 жовтня був пові
домлений через осібного козацького післанця 6), а канцлер 
зараз донїс польським комісарам, щоб у своїх перего
ворах з Москвою мали на тямцї нову полїтичну ситу
ацію на Україні*. Про теж саме Бєньовский доносив сим 
комісарам в сїм самім часі* з Межіріча, звідки поспішав 
під Торунь7).

Так от подали ми історію сього договору гадяцького і я 
старав ся прослідити сю роботу угодову так з боку Польщі 
як і України і дати на підставі джерел вірний образ тих 
угодових змагань від самого початку.

(Кінець буде).

l ) Kochowski, Climacter, II, 308, Raczyński, І, 357. 2) Ibid.
3) Kochowski, Clim., II, 311—15. Raczyński, І, 359—361.
4) Цив.—в самій угоді. 5) Акты, IV*. 165.
6 1 Рукопись в музею Чарторийських в Кракові № 387 ч. 44.
7) Рукопись, ibid., № 387, ч. 41.



Поділ Українського народу на Групи 
дорослості но перепису 1897-го року.

Статя О. Корольової.

Обробкою зібраного першим народнім переписом ма- 
теріялу ми робимо першу скромну спробу підійти до того 
ціклу робот, яким початок зробив Впов. Ол. Русов своєю 
статею „про заняття Українців по перепису 1897 року".

Не можна зайвий раз не завважити, що до матері
алу, який* ліг в основу нашого докладу, як взагалі і при 
всяких статистичних працях, треба відноситись з великою 
обачливістю. Особливо се потрібно памятати в тих випад
ках, коли приходить ся робити які висновки на підставі 
невеличких ріжниць тих чи інших абсолютних, або відно
сних чисел. При некультурности людности в Росії легко 
неосвіченному люду робити свідомі й несвідомі помилки, 
показуючи літа свого життя, а з того походить і непевність 
чисел про більш або менш дорослих людей.

Перше ніж перейти до докладу, мусимо сказати кілька 
слів про те, як і в якім розмірі можна було користуватись 
необхідним для нас матеріялом.

В X V  таблиці Російского перепису людности 1897 року 1 )  

за для всіх Губерній та областей разом з поділом по націо-

L) Общій сводъ по Имперіи результатовъ первой всеобщей пе
реписи, XV* табл. Repartition de la population d’apres la langue ma- 
ternelle et pargrayes d’age.
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наявностях та но Групах дорослости не знайшлось відпо
відного матеріялу про числа Українців, бо „Малороссы" 
разом з Великорусами та Білорусами залічені в одну Групу 
під заголовком „русскіе".

\
Дякуючи сьому, щоб виявити питаннє про числа укра

їнської людности по Групах дорослости, прийшлось звер
нути ся до окремих книжок по кожній Губернії, що було 
вже не так легко, бо в той час, коли починалась ся робота, 
нї в одній доступній нам книгозбірні* не знайшлось разом 
цілого комплекту поГубернських книжок-випусків Централь
ного Статистичного Комітету; через се прийшлось добу
вати необхідні випуски по ріжних книгозбірнях,—наприклад, 
деякі з бібліотеки Ґубернського Земства, другі з Унїверсі- 
тету та Комерційного Інституту.

Нарешті зібрані були данні по 59 Губ. і 3 областях 
Європейської та Азіятської Росії,—та з острова Сахалина. 
На жаль, не було в нас більшої частини Губерній та обла
стей Сібіру, куди, як відомо, до 1897 року котилась велика 
хвиля переселенців, — між іншим, багато і з українських 
Губерній.

Не подаючи поки-що чисел Українців по окремих Гу
берніях, а беручи їх по всіх Губерніях разом, в тім самім 
подїлї на Групи по дорослости, в якім вони зазначені по 
матеріялам -  тоб-то по 10-лїтнїм періодам, за винятком 
дітей менше 1 року (які залічені в окрему Групу), ми маємо 
таку таблицю абсолютних та відносних даних про Укра
їнців по дорослости, виключивши тільки тих, які означені— 
„невідомих лїт“ (Див. табл. № 1).

З сієї таблиці* бачимо, що числа Українців через відому 
причину (смертність) по малу зменшують ся по Групах доро
слости. Се саме ми помічаємо у всякої* іншої національ
ности; різнить ся тільки більша чи менша хуткість, з якою 
зменшують ся у них числа в сих Групах. Щоб показати сю 
хуткість за для україньскої людности, ми порівняємо Групи 
Українців по дорослости до анальоГічних данних у інших 
національностей. Перш за все звернемось до таких данних 
за для всієї людности Росії, тоб-то усїх націй разом 
(з Українцями в тому числі*) (Див. таблицю № 2).
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Але, звертаючи увагу на ріжноманїтність людности в 
Росії, а також на занадто велику ріжницю в климатичних, 
топографічних та економічних умовах життя сієї людности, 
робити які-небудь висновки при порівнянні сих даних до 
наведених раніше для українського народу—не можна.

Через се наведемо відповідні данні для окремих наці
ональностей (по рідній мові).

t

До і р. 1-9 10—19 20—29 30-39 40—49 50—59

60
 і 

бі
ль

ш
е.

У
сь

ог
о.

Українці' ....................... 3,8 26,2 21,9 15,0 12,0 8,8 6,8 6,0 100,0
Великоруси та Білоруси . 3,7 22,8 20,8 16,3 12,6 9,7 6,8 7,3 100,о
Поляки ............................ 3,4 24,3 20.6 16,5 18,5 8,2 6,8 6,7 100,о
Інші славянські . . . . 3,8 26,і 22,4 15,1 11,8 8,6 6,7 5,7 100,о

Летто латиш і................... 2,7 21,о 20,о 16,0 13,3 9,6 7,7 9,7 100,о

Романці*............................ Зд 25,2 22,0 14,4 12,7 9,5 6,7 6,4 100,о
Нїмцї і інш. герм. . . . 3,7 24,8 20,8 16,5 12,9 8,8 6,5 6,0 100,о
Інші Індо-еврон. . . . 2,5 27,0 19,7 16,5 13,3 9,1 5,9 6,0 100,о
Є в р е ї................................. 3,2 25,2 23,9 16,7 11,4 8,1 6,1 5,4 100,о
Ф ін и ................................ 3,5 22,5 21,і 15,8 12,6 10,0 7,і 7,4 100,о
Кавказцї ....................... 2,1 28,8 19,5 15,6 12,6 8,7 5,7 5,9 100,о
Монголо-бур. . . . . . 1,8 22,о 21,5 16,8 12,9 10,8 7,6 6,6 100,о
Картвели............................ 2,з 26,6 -21,8 14,9 12,4 4 6,1 7,9 100,о
Північні............................ 2,6 28,9 19,1 17,6 13,6 10,2 6,6 6,4 100,о

В першій г*рупі (до 1 року), як видно з таблиці', най
більший °/0 (3,8) у Українців, та інш. славянських, куди 
залічені Болгари, Чехи, Серби; у Великорусів та Нім
ців °/0 майже той самий—3,7; близько до них стоять Фіни 
(3,5), Поляки (З,*),—у останніх %  хитаєть ся між 1,8 (монг.- 
буряти)—до 3,2—Євреї.

По другій ф упі (від року до 9 літ)—найбільший %  у Кав
казців 28,8, Індо-европ. 27,о і Картвелів 26,б; Українці" мають 
26,а,—інші славянськи 26,і—у останніх хитається від 21,0 
(летто-латиші)—до 25,2 (Ром. і Євреї).
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В третій і^рупі (від. 10 до 19 років) найвищий %  у 
Євреїв /23,9), інших славянських (22,4), романських (22,0), 
Українців (21,9), Картвелів (21,в); найнижчий у північн. 19,і, 
Кавказців 19,б та індо-європ. 19,7.

В ґрупі від 20—29 лїт °/0 у всїх перелічених націй 
майже однаковий; амплітуда хитаєть ся між 14,4 (ром), до 
17,б (півн.),—для Українц.— 15,0% .

Від 30 — 39 рок. амплітуда ще менша- тоб-то: від 11,4 

(Євреї), до 13,6 (півн.), Укр. 12,0°/0.
В слідуючій ґрупі від 40—49 амплїтуда збільшуєть 

с я -8,8 у Євреїв до 10,8—Монг. бур.—Укр. 8,8. Від 50—59 
хитаєть ся від 5,7 (Кавказці) до 7,7—Летто-латиші. Укр. 6,8 
і, нарешті, в останній ґрупі (від 60 і більше) найменший %  
у Євреїв (5,4°/о)— найбільше у Летто-латишів (9,7%); у 
Українців—6,°.

Таким робом, Українці по перціих трох ґрупах (до 
19 літ) відносяться до тих національностей, які відмічаються 
найбільше великим %  людей показаної дорослосте; по двох 
слідуючих ґрупах від 20—39 р. вони зшіходять до тих націй, 
які дають більше низкий % ,—і, нарешті' в останніх трох 
ґрупах (від 40 йдо більш 60) Українці займають середнє місто.

Досі ми брали ґрупи дорослосте Українців, роскиданих 
майже не по всій величезній території Росії, без винятку 
тих Губерній, в яких число Українців не більше кількох со
тень, або кільканадцяти чоловіка.

Живучи в деяких місцевостях спорадично, Українці' од- 
бивають на собі вплив інших соціальних законів (напр. 
вплив особливих обставин життя по містах-городах), або 
таких особливостей, як необхідність відбувати війскову 
службу по-за межами рідного краю. Беручи се на увагу, 
покажемо числа Українців по тих 8 Губерніях, де людність 
Українців має перевагу над іншими народностями, тоб-то 
де Українців більше 50%  по кожній окремій грубернї

Такі ґубернї, як відомо, будуть: Київська, Подільска, 
Волинська, Херсоньська, Катеринославська, Полтавська, 
Чернігівська, Харківська, — на сї ґубернї з усього числа 
Українців в Росії (22 мил.) припадало по перепису 1897 року 
16,4 мил, або 74^%. Числа Українців по дорослосте в сих 
8 Губерніях були такі: (Див. таб. на стр. 92 і 93).
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Звідсїля бачимо, що %  людности по дорослости в пер
ших трох ґрупах .(до 19 років) для Українців, що живуть 
поза межами 19 ґуб,—був у 1897 роцї нижчий нїж по сих 
ґрупах за для 19 г*уб.

Звертаючи увагу лише на число Українців в і'рупі від 
20—до 29 лїт, бачимо, що воно тут далеко більше, нїж у 
Українців по 8-ми Губерніях (14,7) і других 11-ти (15,з). 
Се майже напевне можна пояснити тим, що як-раз в сю 
ґрупу входять ті Українці з 19 Губерній, які у 1897 роцї 
одбували війскову службу поза межами рідних Губерній.

Другі ґрупи -  від ЗО й вище років, показують ся нам 
трохи нижчими. При сьому цікаво зазначити, що як ми 
виведемо- %  відношення ріжних ґруп по дорослости, за 
винятком ґрупи 20—29 лїт, яка найбільше хитаєть ся хоча б 
од вище наведеної причини, то получимо два таких рядки 
відносних цифр.

До 1 року: 1—9:10—19: 30—39: 40—49: 50—59: 60 і більше. 
По 19 г*уб. 4,з; 30,9; 25,в; 14,і; 10,4; 7 , з ; 7 ,о=ЮО
По 43 „ 5,0; 2 8 ,2; 23,э; 15,4; 11,6; 7,в; 8,з =  100 г).

4

Звідсїля видко, що на території найрідшого розселення 
Українців помічаєть ся збільшеннє першої ґрупи (тоб-то 
менше 1 року), зменшеннє по ґрупах від 1 р — 9; 10 — 19—і 
збільшеннє по останніх.

В данному зявищі можна бачити вплив інших соці
ально-економічних факторів, поскільки людність сього району 
примушена жити в інших господарських умовах; також мож
ливо, що на се впливають і климатичні умови.

Вище було показано більшість Українців, порівнюючи 
їх з Великорусами 2) та Поляками в перших трох Групах 
(до 20 років), і, навпаки, значить, де якого зменшення °/0 
по Групах більшої дорослости. Інші славянськи народности:

0  В даннім разі нас цікавлять не °/о°/о відношення самі по собі, 
бо збільшеннє °/о тут буде від того, що ми виключили одне з слагаємих, 
а тільки збільшеннє чи зменшеннє о/о по ріжних Групах дорослости 
двох ріжних районів розселення Українців.

2) Білоруси нами не виділені; вони входять у ту і^рупу, що й 
Великоруси; відокремленнє їх забрало-б багато часу, бо треба булоб 
числа Білорусів вибірати по окремих книжках, як те робили, вибі- 
раючи числа Українців по фупах дорослости.
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І* у б е р н ї ї.

Менше 
1 року. 1—9. 10—19. ;

абс. 7/0 абс. 7/0 абс.
І
7 1 /0,

1 Київська ......................................... 103,962 3,7 727,987 25,8 651,467

і
1

23,1 ■

Ч. 51,733 361,123 318,090
ж . 52,229 366,864 333,377

2 П о д іл ьска ......................................... 83,105 3,4 605,213 24,8 558,588 22,9

Ч. 41,665 300,987 272,412
ж . 41,440 304,226 286,176

3 Волинська ......................................... 81,793 3,9 514,817 25,9 461,845 22,0

Ч 41,266 270,414 227,755
Ж. 40,527 271,403 234,090

4 Херсонська ..................................... 50,713 3,5 423,490 29,0 312,372 21,4

Ч. 25,408 211,345 158,373
ж . 25,305 212,145 153,999

5 Катеринославська......................... 57,306 3,9 411,621 28,в 311,724 21,1

Ч. 28,669 206,777 157,858
Ж. 28,637 204,844 153,866

б П о л т а в с ь к а ..................................... 93,439 3,6 681,728 26,4 593,560 23,0

Ч. 46,822 337,616 290,544
ж . 46,617 344,112 303,016

7 Ч ернігівська.................................... 58,780 3,8 389,952 25,6 330,273 21,7

ч . 29,079 193,672 161,791
ж . 29,701 196,280 168,482

8 Харківська......................................... 81,446 4,1 534,833 26,6 427,924 21,3

Ч. 40,878 ' 268,065 1 215,506
Ж . 40,568 266,768 1212,418

ІІо 8 Губерніях . . 610,544 0,6 4.316,641 26,8 3,647,753 22,8

Ч. 305,520 2,149,999 1,802,329
ж . 305,024 2,166,642 1,845,424
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20—29. 30-39 . 40—49. 50—59. 60 і більше.
У с ь о г о  

без невідомих 
лїт.

1
( абс.
і % абс. 7; / о абс. % абс. % абс. °// 0 абс.

j  405,489 14,4 336,024 11,9 260,760 9,3 177,492 6,3 155,212 5,5 2,818,394

194,811 164,723 130,742 90,552 82,712 1,394,486
210,678 171,301 130,019 86,940 72,500 1,423,908

357,471 11,6 302,122 12,4̂ -  230,399 9,4 162,265 6,6 143,114 5,9 2,442,277

172,169 148,039 116,898 82,661 78,807 1,213,638
185,302 154,083 113,501 79,604 64,307 1,228,639

342,636 16,4 251,968 12,0 176,471 8,4 130,184 6,2 108,312 5,2 2,095,026

168,981 125,716 88,368 66,559 59,750 1,048,809
178,655 126,252 88,103 63,625 48,562 1,046,217 І

202,378 13,9 173,389 11,9 118,157 8,1 87,797 6,0 93,387 6,4 1,461,683

102,608 87,711 61,340 44,866 50,077 741,728
99,770 85,678 56,817 42,931 43,310 719,955 !

228,566 15,7 166,612 11,4 114,521 7,9 81,415 5,6 84,194 5,8 1,455,959 !

112,769 85,158 58,779 41,752 44,921 736,683
115,797 81,454 55,742 39,663 39,273 719,276

349,091 13,5 308,662 12,0 234,420 9,і 163,549 6,3 158,077 6,1 2,582,526 1

165,966 152,026 117,982 81,904 83,416 1.276,276
183,125 156,636 116,438 81,645 74,661 ' 1,306,250

220,856 14,0 186,562 12,2 138,124 9,о 101,314 6,6 99,814 6,5 1,525,675 '

103,376 90,519 68,449 49,953 50,682 747,521
117,480 96,043 “ 69,675 51,361 49,132 778,154 1

294,317 1 4 , 7 236,970 11,8 179,089 8,9 126,827 6,3 127,527 6,4 2,008,933

139,753 117,771 90,962 64,009 67,214 1,004,158
154,564 119,199 "88,127 62,818 60,313 1,004,775 і

2,400,804 14,7 1,962,309 12,0 1,451,942 8,9 1,030,843 6,3 969,637 5,9 16,390,473

1,160,483 971,663 733,520 522,256 517,579 8,163,299
1,240,371

і
990,646 718,422 508,587 452,058 8,227,174
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Як що звернемось до анальогічних відомостей по тих 11 ґуб., де 
Українців значно менше від інших народностей, особливо від 
Великорусів, але де вони все таки живуть досить компактною

Iі у б с р н ї ї.

Менше 
1 року. 1—9.

і .................... 1

10—19.

абс °/
/ 0

абс. °/
/ 0

абс.
10/ ! 

/0

1 Таврійська......................................... 23,920 3,9 180,515 29,5 133,391 21,8

Ч. 12,116 91,142 69,836
ж. 11,774 89,373 63,555

2 Бесарабська ..................................... 11,864 3,і 98,338 25,9 88,653 23,4

Ч. 5,945 49,171 44,515
ж. 5,919 ~ 49^67 44,138

3 Л ю б л ін ськ а ..................................... 7,310 3,7 47,390 24,і 41,537 21,2

Ч. 3,647 23.731 20,534
Ж . 3,663 23,659 21,003 І

4 С їд л ец ьк а ......................................... 3,355 3.1 24,567 22,8 21,538 20,0

Ч. 1,670 12,182 10,711
ж. 1,685 12,385 10,827

5 Гродненська ..................................... j 14,424 4,0 89,761 24,8 75,598 20,9

ч . 7,240 45,902 37,564
Ж. 7,184 43,859 38,034

б Курська ............................................. 20,688 3,9 138,957 26,з 116,633 22,і

Ч. 10,450 69,455 58,447
Ж. 10^238 69,502 58,186

7 Воронїзьська..................................... 40,074 4,4 220,621 24,1 192,757 21,і

ч 19,951 110,419 97,933
ж. 20Д23 ~ Ш '2 0 2 04,824

8 Донська ........................  ................ 30,926 4,3 190,175 26,4 142,237 19,8

Ч. 15,489 95,882 74,240
ж. 15,437 94,293 67,997

і
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масою (їх тут налїчуєть ся 5 мілїонів, то б то 28,5% відносно 
до всеї людности на сїй території, то матимем такі числа:

20—29. 30-39 . 40-49 . 50 -59. 60 і більше.
У с ь о г о  

без невідомих 
лїт.

абс. % абс. °//0 абс. °//0 абс. °//0 абс. % абс.

96,524 15,8 65,860 10,8 46,704 7,6 33,523 5,5 30,556 5,0 610,993

52,204 33,616 24,580 17,429 16,153 317,106
44.320 32,244 22,124 16,094 14,403 293,887

52,473 13,8 47,110 12,4 34,978 9,2 23,886 6,3 22,324 5,9 379,626

27,138 24,153 18,601 12,634 12,706 194,863
25,335 22,957 16,377 11,252 9,618 184 763

35,151 17,9 25,867 13,2 14,626 7,5 13,201 6,7 11,341 5,8 196,423

19,189 12,819 7,261 6,522 5,933 99.636
15,962 13,048 7,365 6,679 5,408 96,787

18,999 17,6 15,384 14,8 9,154 8,5 7.794 7,2 6,916 6,4 107,707

9,668 7,817 4,548 3,937 3,658 1 54,191
9,331 7,567 4,606 3,857 3,258 53,516

59,097 16,8 48,568 13,4 28,404 7,8 23,173 6,4 23,452 6,5 362,474 ;

29,116 24,314 14,144 11,831 12,871 182,982 І
29,978 24,254 14,260 11,342 10,581 179,492 !

74,725 14,2 60,556 11,5 48,562 9,2 - 34,376 6,5 33,198 6,3 *527,695

35,823 29,297 24,107 17,388 17,611 262,578
38,902 31,259 24,455 16,988 15,587 265,117

138,666 15,1 108,982 11,9 91,318 10,0 60,798 6,6 62,391 6,8 915,607

65,247 54,538 46,484 29,732 31,956 456,260
73,419 54,444 44,834 зТТЬбб 30,435 459,347

115,734 16,1 84,408 11,7 65,539 9,і 43,524 6,1 46,801 6,5 719,344

56,666 43,384 34,007 22,312 24,350 366,330
59,068 41,024 31,532 21,212 22,451 353,014
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Ґ у б е р н ї ї.

Менше 
1 року. 1 -9 . 10—19.

абс. 7/о абс. 710 абс. ° І

9 Астраханська ................................. 6,158 4,6 32,984 24,8 30,251

Ч. 3,112 16,619 15,322
Ж . 3,046 16,365 14,929

10 С тавропольська.................... г . " 14,957 4,7 88,272 27,6 67,563 21,

Ч. 7,550 44,218 34,741 '
Ж . 7,407 44,054 32,822

11 Кубанська ......................................... 36,770 ч,і 254,046 j28,о 188,326 20,

ч . 18,319 1 127,229 1 95,702
ж . 18,451 126,817 1 92,624

і ! і

Усього ПО 11 1<уб. . 210,446 4,1 1,365,626 26,з 1,098,484 21;

ч . 105,519 685,950 559,545
ж . 104,927 679,676 538,939

А по всих 19 наведених ґубернїяі

Усього по 19 губ.................

Ч.

820,990

411,039

3.8

3.8

5,682,867

2,835,949

26.3

26.3

4,746,237

2,361,874

22,і

21,!
ж . 409,951 3.8 2,846,318 26,4 2,384,363 22,1

Поруч з сими рядками чисел покажемо ще, як поділяють ся ш 
дених вище 19 ґубернїй. По сих інших губерніях та обл<

Українців останніх 40 і*уб., 3 областях 
та острову Сахалину................................. j

j

до 1 р. 1 -  9. 10-19 .

абс. 7/0 абс. 0//о абс. 7/0

! 16,092 3,7 90,672 21,1 76,881 17,9
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'
У с ь о1 Г 0

20—29. 30-39 . 40—49. 50—59. 60 і більше. без невідомих
літ.

абс. 7/0 абс. 7/о абс. 7 /0 абс. 7/0 абс. 7  1 0 абс.

19,939 15,0 15,710 11,8 11,856 8,9 8,092 6,1 8,105 6,1 133;,095

9,052 7,937 6,101 4,033 4,033 661,209
10,887 7,773 5,755 4,059 4,072 661,886

45,845 14,з 39,246 12,3 27,741 8,7 17,808 5,6 18,325 5,7 319,757

21,769 20,073 14,697 9,237 10,142 162,427
24,076 19,173 _ _ 13,044 8,571 8,183 157,330

135,061 14,9 110,712 12,2 79,033 8,7 54,142 6,0 50,451 5,6 908,541

63,488 56,494 41,481 28,157 26,650 457,520
71,573 54,218 37,552 25,985 23,801 451,021

792,211 15,3 622,403 12,0 457,915 8,8 320,317 6,2 318,860 6,1 5,181 ,262

389,360 314,412 236,011 163,212 166,063 2,620 ,102
402,851 307,961 2^1,904 157,105 147,797 2,561 ,160

подїл на■ г'РЗт и  дорс>СЛО(сти був такіїй:

3.193,015 14,8 2,584,712 12,0 1,909,857 8,8 1,351,160 6,3 1,283,397 6,0 21,571,735

1,549,793 14.4 1,286,105 11,9 969,531 9,0 685,468 6,4 683,642 6,3 10,783,,401
1,643,222 15,2 1,298,607 12,0 940,326 8,7 665,692 6,2 599,855 5,6 10,788,334

дорослости Українці в останніх :Губерніях за винятком: наве-
стях їх менше х/2 мілїона; по дорослости поділяють ся так:

20—29 30-39 . 40—49. 50 -5 9 60 і більше. У  с ь о г  0 .

абс. о //0 абс. % абс. % абс. 7 о абс. % абс. о /
/ о  1

107,600 25,1 І

1

і 49,652
1

11,6 37,201 8,7 24,112 5,7 26,671 6,2 429,191 100,d
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(себ-то Чехи, Серби, Болгари), як вже казано раніш, дають 
майже однакову з Українцями картину поділення людности 
по ґрупах дорослосте.

До сього часу ми тільки констатували певное явище— 
тепер же спробуємо по змозі дати йому поясненне. Може на 
наведені нами ріжницї по числах треба дивитись, як на 
прикмету цілком національних рис українського народу, 
або навпаки—вони то тільки результат тих особливостей в 
умовах господарського життя, якими відрізняють ся південні 
Губернії, переважно заселені Українцями.^

Нам здаєть ся, що відповідь на се питаннє може бути 
тільки в останньому розумінні. Як що навіть допустимо ра
зом з іншими факторами, а головним чином з фактором 
економічним, вплив фактору національного в поставленому 
нами питанні, то для сього, вживаючи порівнюючого методу 
досліду, треба було б необхідно мати діло або з дуже 
великими ріжницями зрівнюємих показателїв, і чого не можна 
було б пояснити характером господарського життя тиєї чи 
іншої народности,—або ж народности, що порівнюємо, повинні 
були бути в цілком однакових умовах життя, щоб ріж
ницї в Групах по дорослосте можна булоб віднести до націо
нальних особливостей.

Ріжниця °/о показників ґруп Українців по дорослости з од
ного боку, а Великорусів, Білорусів та Поляків з другого занадто 
мала, щоб на неї дивитись, як на якусь особливу рису, властиву 
українській людности, ішукатиякесьвиключне сьому поясненне.

Як що ми звернемо увагу на „ амплітуду хитання * 
сих показників, хоча б по тих 8 та 11 Губерніях, то знай
демо її досить значною, тоб то:

© 1 
ЕА

Амплітуда хитання. до і р. 1—9. 10—19. 20—29. 30—39. 40-49. 50-59. О
О 1 СЭ

По 8  Губерніях . 3»з 4„ 24,8—29,6 21,3-23,, 13,*-16„ 11м 12,4 7,9 9,4 3,в_ 3,8 5, ,-6 ,5

По 11 Губерніях . 3»і 4:, 7 22,8-29,s 19,8-23,4 13,8 17,9 10,8-14,5 7,5—Ю,о 3,5—7,2 3,0" 3)8
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Для більшої виразности наведемо тут %  показчики 
по Групах дорослости у Великорусів разом з Білорусами— 
поруч з Українцями.

d

7
Сі©а

1
Сісс

1
Сі

1
СіЮ

1

А
.4
\о

о 7 1о іо о О О О М<м со 47і ю §  В

Великоруси і Білоруси . 3,7 22,8 20,8 16,3 12,6 9,6 6,8 7,3

Українці’ ............................. 3,8 26,2 21,9 15,0 12,0 8,8 6,3 6,0

Чи можна робити які висновки на підставі таких не
великих ріжниць %  показателїв по ріжних групах дорос- 
лости тиєї чи іншої народности, коли ми бачимо значно 
більшу „амплітуду хитання" таких чисел у однієї з народно
стей, шо порівнюємо (власне Українцїв), роскинутих на 
території кількох сусїднїх Губерній?

Доконче треба відтінити й те, що Українці* в 8 Губер
ніях—не тільки більшою частиною, а майже усї --  займа
ють ся хлїборобством, через що живуть згуртовані по селах 
та хуторах і, значить, не мають на собі впливу особливих 
умов міського життя.

Як що ми візьмемо відповідні числа Українцїв та Вели
корусів, за винятком городів, де переважно концентруєть ся 
промислове та торгове життє, або де приходить ся рахува
тись з впливом такого фактору, як домінуюче значіннє 
великоруського елементу, і пануючу серед Українцїв роспов- 
сюдженість росийської мови (через що багато Україн
цїв залїчено до „русских" по мові) ми матимемо більш- 
менш однакові умови для порівняння і більш наближні, або 
зовсім однакові числові показчики (коефіцієнти).

Нижче ми приводимо відповідні данні, а зараз тільки 
скажемо, що для того, щоб порівнювати між собою, наприклад, 
Українцїв та Великорусів, треба взяти більш-менш однородні 
по господарьскому життю, ґубернїї, а не порівнювати 8, або 
навіть 19 Губ., сконцентрованих в однім містї, де й харак
тер життя, а також климатично природні умови майже од
накові,—з усією останньою величезною територією Росії, 
на якій роскинулись Великоруси з надзвичайною ріжницею по 
заняттях, климату та топографії.
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Подібна мета вже виходить по за межі нашого завдання, 
а з другого боку забрала б багато часу й працї. Поскільки 
ж можна провести таке порівнянне, памятаючи однаковість 
умов, ми маємо, наприклад, такі дані:

®
a

ДО 1 р. 1—9 10-19 20-29 30—39 40—49 g0—59 5i©

co
і

3 г о р о д а м и :
- - -

Великоруси . . . 2,8 to JO о 19,6 19,1 14,2 9,6 6,5 6,3

1 3о Українці' . . . . 3,5 29,0 21,3 13,9 11,9 8,1 6,0 6,4
ио
и Б е з  г о р о д і в :
а,

Г2,зV
и

Великоруси . . . 3,4 28,2 20,5 14,2 8,4 6,3 6,7

Українці*................. 3,5 29,7 21,4 13,2 11,7 8.о 6,0 6,4

3 г о р о д а м и :
1
і сй Великоруси . . . 4,3 22,9 21,7 1.6,1 12,2 9,9 6,4 6,4
! в
і *0О

й
Українці’ . . . . 4,4 24,і 21,1 15,1 11,9 10,0 6,6 6,8

1 в
1 О і а  

о
!pq

Б е з  г о р о д і в :  
Великоруси . . . 4,4 ■ 23,5 21,7 16,0 12,0 9,8 6,3 6,3

Українці . . . . 4,4 24,2 21,і 15,1 11,8 10,0 6,6 6,8

3 г о р о д а м и :

ТІ
Великоруси . . . 4,0 24,3 22,1 14,9 11,9 9,6 6,8 6,3

1 св
: в Українці* . . . . 3,9 2б,з 22,і 14,2 11,5 9,2 6,5 6,3
І Во

а Б е з  г о р о д і в :
Великоруси . . . 4,1 24,9 22,2 14,6 11,8 9,9 6,7 6 ,i

Українці . . . . 4,0 26,5 22,2 13,8 11,5 9,2 6,5 6,3

З показаних данних по Губерніях Херсонській, Вороніж- 
ській та Курській х) знати, що в той час, як показчики ґруп 
дорослости у Великорусів без винятку і з винятком городів

Інших книжок під час роботи під руками не було.
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мають значні хитання, у Українців в тім і другім разї 
лишають ся майже однакові.

Пояснюється се, як вже казано раніш, тим, що Укра
їнців, які живуть по городах, значно менше за Великорусів,— 
напр., в трох полїчених ґубернїях з усього числа людей у 
кожного народу зокрема на міста приходить ся:

У к р а ї н ц і в  
В Херсонській ґуб. . . 9,з 
„ Воронїжській „ . . 3,і
„ Курській „ . . 4,9

В е л и к о р о с і в  
В Херсонській ґуб. . 61,6 
„ Воронїжській „ . . 8,б 
„ Курській „ . . 10,3

Вище наведені дані показують, шо як тільки ми підхо
димо до однакових умов життя тої й другої національ
ности, себ-то, як беремо ту й другу в обставинах сіль
ського побуту, ми помічаємо вже в значній мірі менші ріж- 
ницї, або навіть повну схожість показчиків ґруп доро
слосте у них. Те саме бачимо, порівнюючи відносні числа 
Поляків та Українців по ґубернїях Сїдлецькій та Люблінській.

Б е з  г о р о д і в ДО 1 р. 1—9 10-19 20—29 30-89 40-49 50 59

60
 і 

бі
ль

ш
е.

св
і «

А Поляки ................ 3,4 24,4 20,3 15,8 13,6 8,і 7,2 7,о
<и

U Українці................ 3,2 23,і 20,з 16,6 14,4 8,6 7,3 6,5

а
ге
А
U
X Поляки ................ 8,7 -  25,5 21,7 15,4 13,2 7,8 6,9 5,8
КчѴО
2

*5
Українці'................. 3.8 24,6 21,5 16,7 13,3 7,5 6,8 5,8

Коли ми раніш рівняли між собою числа Українців 
та Поляків по дорослости взагалі*, не звертаючи уваги 
на одинаковість обставин життя (напр. на величезний 
вплив городів), ми бачили, що по перших трох ґрупах 
(до 19 л) Українці* давали більший °/о за Поляків, в останніх 
ґрупах було навпаки. Тепер же, беручи на увагу рівність



102 Подїл Українського народу

умов, селян-Поляків і селян-Українцїв, ми маємо дїло з про
тилежним з’явищем: у перших трох Групах вищі відсотки 
стріваємо у Поляків, в останніх—вищі у Вкраїнцїв.

Те явище, що людність в південних ґубернїях най- 
головнїйше займаєть ся хлїборобством і, значить, стоїть на 
нижчим ступінї культурного розвитку, нїж край і народи з 
більшим розвитком торгово-промислового життя—також змі
нює взаємне відношеннє в той чи другий бік між -ріжними 
ґрупами дорослости.

З сього погляду цїкаво, поглянути на анальогічні дані у 
других держав, користуючись переводом чисел людности 
по дорослости з других держав на тї ж г*рупи до 9 лїт, до 
19 і т-д., на які вони полічені въ трудах Ц.-Ст. К. по пе
репису 1897 року. 1).

На 1000 душ по сих державах налічено було у показані 
роки такі числа у Групах по дорослости:

1о я 
«  н 
а ом 2

Ге
рм

а
ні

я.

А
вс

тр
ія

.

У
го

р
щ

ин
а.

Ф
ра

н
ці

я.
 

.

А
нг

лі
я.

И
та

лі
я.

Ш
ве

ц
ія

.

Б
ол

га


рі
я.

С
ер

бі
я.

Ро
сі

я.

В ч>> о І fto  
T-ł Си 1900р. 1900 р. 1900р. 1896р. 1891 р. 1891р. 1900 р. 1893 р. 1891р. 1905 р.

і 0 - 9 244 242 25^ 173 236 239 221 ЗОЇ 311 273

10—19 198 198 207 174 216 198 198 203 226 211

20—29 170 163 149 162 171 149 152 128 162 162

ЗО—39 131 129 129 142 128 123 119 115 118 126

,40-49 101 105 109 122 99 106 105 97 83 93

50—59 78 82 80 102 . 72 89 86 68 55 66

60—69 50 53 51 75 48 61 67 47 29 43

70 і 
більше.

28 28 25 50 ЗО 35 52 40 15 26

Щ е кілька слів треба сказати про так званий „произ- 
водительный“, або робочий вік людини, який показує еко
номічну силу націй і держав, бо чим більша частина людей

х) Воблий. Статистика. Второе изданіе. Київ, 1909 р., ст. 271.
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приходить ся на період повного розвитку робочої сили від 
20 до 60 років, тим менше труда витрачаєть ся на содер- 
жуваннє людей напів робочого і зовсїм не робочого періоду 
дорослости, тоб-то дїтей і старих.

На жаль, не було можливим вирахувати чисел Україн
ців напів робочого віку (від 15—20 л.), бо в матеріялах не 
було відповідної ґрупіровки х).

Щ о торкаєть ся данних про робочий період життя, то 
вони будуть такі:

Летто-Лат...................... 38,9 Нїмцї й інш. ґерм. . . 44,6
Картвели...................... 41,з Інші Індоевроп. . . . 44,8
Інш. СлавГГТ . . . . 41,8 П о л я к и ...................... 45,0
Українці- . . . . : . 42,і Ф ін и .............................. 45,6
Є вр еї.............................. 42,3 Великоруси і Білор. . 47,0
Кавказці- ..................... 42,7 Північні.......................... 48,о
Р о м а н ц ї..................... 43,2 Монголо Буряти . . 48,з

Тепер подивимось, як поділяють ся чоловіки й жінки
Групах дорослости. Дані, що до Українців, а також

і інших народів в Росії, будуть такі:

На 1000 чолов. приходить ся жінок:

М
ен

ш
е 

1 
р.

!
і

0 5

J,

0 5

і
о 20

—
29

30
-3

9 0 5

1
О 50

-5
9

60
 і

 б
іл

ьш
е

Ра
зо

м

Українці' в 59 і<уб., 3 обл. та 
острову Сахалину . . . . 998 1004 1008 1028 1007 968 971 878 995

j  По 8 головних і̂ уб. . . . 998 1008 1024 1069 1020 979 974 873 1008

І По 11 і<уб. останніх. . . 994 991 963 1035 979 940 963 890 978

Руські (Велик. і Білор.) . . 1001 1024 1053 1020 1015 1050 1108 1157 1014

Поляки ..................................... 982 994 1045 1039 998 977 1031 1046 1016

х) Хоч у таблиці' ІІІб по всіх губерніях показано числа людей 
за кожен рік зросту, але вони не поділені по національностях, а 
тільки по повітах та городах.
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М
ен

ш
е 

1 
р. 

II

ОІ

10
-1

9

20
—

29

30
-3

9 Сі"7і
І

о 50
—

59

60
 і 

бі
ль

ш
е

Ра
зо

м
.

Інш. Слав.................................. 992 982 939 910 857 783 754 885 915

Ф і н и ......................................... 995 1009 1038 1128 1077 1067 1094 1140 1063

Летто-Латиші......................... 1002 1007 856 1126 1047 1032 1062 1088 1055

Романцї ................................. 991 990 979 992 -985 894 879 788 956

Німці й  і н ш . Германські 984 996 1054 1059 1015 995 1033 1158 1024

Є в р е ї.........................................1і 960 1002 1147 1036 1036 1090 1071 901 1049|
1

К а в к а з ц і.................................І 940 969 897 985 999 992 927 1178 972'

М онголо-Буряти................ 922 997 970 899 905 887 996 1097 954

Картвели ................................. 905 951 960 906 894 925 822 907 922.

П ів н іч н і ................................. 912 971 928 985 907 879 893 988 94lj

Турецко-татарск.................... 959
1

971 884 902 867 814 790 856 892!

По всій Р о сії. . 991 1006 1 0 2 0 j

оо

1002 993 1024 1047 1011І

Як звідсїля видно, у Українців дівчат до 1 року майже 
однаково, або трохи менше за хлопят (998), — в дальші 
періоди (від 1—30) дївчата починають перегоняти хлопців. 
Так, від 1—9 на 1000 чолов. приходить ся 1004 жінки, 
від 10 до 19—1008, а від 20 до 29— 1028 ж.; від 30 до 
39 трохи зменшуєть ся перевага—1007, а вже далї, почи
наючи з 40 років і до кінця, виживає чоловіків більше 
за жінок.

У Великорусів по всіх Групах дорослости помітно пере
вагу жінок, у Поляків—в одних Групах перевагу жінок, в 
других чоловіків.

При порівнянні* чисел чоловіків і жінок по ріжних 
Групах дорослости у ріжних славянських народів, ми мо~
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жемо цілком задовольнитись тим поясненнєм сього з ’явища, 
яке дає професор Чупров г ) .

„Більшість жінок помічаєть ся переважно в центральних 
і північних Губерніях. Навпаки,, Губернії, де помічаєть ся 
або однакове число чоловіків та жінок, або більшість чо
ловіків, се ґубернї південні або західні. В кожній з частин 
помітно виділяють ся перевагою чоловіків Губернії з вели
ким %  міської людности.

Ріжницї в поділенні чоловіків і жінок по окремих 
частинах Росії пояснюють ся перш за все їх господарським 
характером. В північній і північно східній частині Росії 
головне заняттє—отхожі промисли і місцеві тамошні фабричні 
й кустарні промисли, які згублюють життє чоловіків більше 
ніж жіноіс-ННавпаки, південні хлібородні г*убернї звичайно 

-цікавили переселенців, серед яких у нас, як і скрізь, біль
шість чоловіків.

Крім того, заняття хліборобством та кращий климат 
мають сприяючий вплив, через що смертність чоловіків в 
південно-західному краї майже однакова з смертністю жінок“.

Се поясненне цілком стверджуєть ся нашими прикладами. 
У  Великорусів, де дуже розвинені отхожі промисли, помі
чаєть ся значна більшість жінок, починаючи з 10 літнього 
зросту (1053), маючи в 60 літ 1157 жінок на 1000 чолов. 
Щ о торкається Українців, то крім сприяючого впливу півдня, 
—велике значіннє має заняттє хліборобством, від якого менше 
гине чоловіків, нїж в отхожих промислах, а з другого боку— 
в українських ґуб., де людність займаєть ся хліборобством 
майже виключно, жінці припадає, можна сказати, нарівно 
брати участь в тяжких польових роботах, і се скорочує 
життє жінки.

В Українців від 40—49 л. на 1000 чол. приходить ся 968 
жінок, а в 60 і більше рок.—тільки 878.

Цікаві числа до того ж відношення чоловіків і жінок 
в різні періоди дорослости маємо по трох Губерніях—Хер
сонській, Воронїжськїй та Курській, — за для тих ґруп, 
по яких помічаєть ся значна ріжниця в поділенні чолов. і

0  Теорія статистики и статистика народонаселенія. Лекцій проф. 
А. И. Чупрова. Москва, 1899 р., сторінка 324—325.
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жінок між Великорусами та Українцями. За винятком горо
дів на 1000 чоловіків у 1897 роцї приходить ся жінок:

1І « В
І €

'І3 0 -3 9  р. 40—49 р. 50—59 p.j
По всій 

ґуб.
— разом
-JD

К
ур

сь
ка

. 
1

Великоруси . . . 1076 1022 983 893 1043

Українці . . . . 1072 1018 971 883 1019

і сйі -
1 А
і у Великоруси . . . 1028 1003 997 968 1036

*3
о' Л Українці . . . . 1000 963 1040 947 1007
О

!oq

1 еЗVД А О 
, « , о

Великоруси . . . 912 861 924 838 952

t о 
& Українці................ 984 930 954 844 946

и і

Звідсіля ми ще раз бачимо, що однакові умови життя 
мають однаковий вплив на обидві нації.



Хроніка „Українського Наукового 
Товариства у Київі“.

„Українське Наукове Т-во в Київі" закінчило рік 
свого існування.

До кінця минулого року всїхдїйсних членів Т-ва було 
— 75, почесних— 1 (Київських—51 член, позамісцевих — 24); з 
них в минулому році було обрано 15, помер— 1.

З а г а л ь н и х  з б о р і в  було два: перші, річні 4 сїчня. 
На них головою Т-ва М. С. Грушевським подано огляд 
дїяльности Т-ва за 1908 р. і на підставі наведених даних 
висловлено думку про його наукову продуктивність. Сек
ретарем Т-ва прочитано справозданнє про діяльність Т-ва, 
уміщене у 4 кн. „Записок". Далї вислухано було доклад 
скарбника про фінансовий стан Т-ва і повідомленнє ре
візійної комісії. Загальними зборами справозданнє було 
прийняте.

Потім відбули ся вибори членів Ради, замість тих, що 
вибули; вибрано: В. І. Щербину, М. Лисенка, М. Біляшев- 
ського, Ів. Стешенка. їх вибрано знов на 2 роки; крім того 
вибрано кандидатом до членів Ради В. Кошового і чле
нами ревізійної комісії Л. М. Черняхівську та А. В. Корчак- 
Чепурковського. Обрано також дійсних членів. Загальними 
зборами висловлено було бажаннє, щоб Рада порозуміла ся 
старшиною Укр. Клюбу в справі улаштування ширших за
сідань Т-ва в залї Клюбу. Збори постановили виділити 
в осібне видавництво працї природничої секції.



1 0 8 Хроніка

На других загальних зборах 16 вересня ухвалено було 
вдати ся до члена Т-ва Біляшевського з проханнєм видати 
відозву до громадянства про пожертву ванне ріжних річей 
до Музею Т-ва. Також обрано нових членів.

З а с і д а н ь  Р а д и  було 11. Крім біжучих справ ухва
лено було на них ще: перенести ширші засідання до Україн
ського Клюбу; написати до „Київської археографічної ко
місії" про обмін виданнями; взяти осібне помешканнє 
для Бюро Т-ва; спеціалїзувати по секціях видання Т-ва; 
зменшити гонорар за працї в „Записках"; досилати перед
платникам збірник природничої секції за доплатою 50 к.; 
обмінювати ся виданнями з Сербськ. Акад. Наук і іншими 
чужоземними науковими Товариствами, які удали ся до Т-ва; 
добуто грошей на помешканнє і запрошено особу до за
нять в Бюро Т-ва; збільшено формат „Записок" і добуто 
грошей на виданнє „Записок" в 1909 р.; ухвалено видру
кувати в „Записках" діалєктольогічну проґраму; рішено 
присвятити 5 кн. Гоголеви, здобуто ріжні речі до Мз^зею і 
постановлено зладити до нього обстанову; призначено д. Вов- 
кови гроші на розкопки в с. Мезинї і ухвалено список 
книжок, на пропозицію від Петерб. Академії Наук, які 
бажано було б добути від неї; викреслено членів, що не 
внесли своєї вкладки; ухвалено читати популярні доклади; 
встановлено діжурство членів Т-ва для відповіди на різні 
наукові запитання; призначено гроші на побільшеннє біб
ліотеки Т-ва, головне українськими підручниками; крім 
одного, добуто від українського Клюбу ще другий день на 
місяць для засідань Т-ва; коректу „Записок" ухвалено вести 
через Бюро; ухвалено придбати портрети де яких українських 
письменників для Т-ва.

На сих же засїданях приймано кандидатів у дійсні 
члени Т-ва.

Наукова діяльність Т-ва проявила ся в загальних зі
браннях і секційних та комісійних засіданнях. На загальних 
прочитано було 12 докладів (історичною секцією—7, фільольо- 
гічною—4, природничою— 1). На секційних засіданнях—ЗО 
докладів: на фільольогічній 13, історичній—8, природничій— 
7, статистично-економічній—2,—всього докладів прочитано 42; 
з них членами: історичної секції 17, фільольоґ. —17, при
родничої—8.
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Загальні наукові зібрання.

їх в минулому роцї було 7; прочитано такі доклади:
1) 18 с ї ч н я: а) Ів. Стешенко: „Англійський громадський 

діяч і поет Мільтон“. З приводу 300 роковин з дня наро
дження останнього було зроблено його характеристику і вка
зано значіннє в історії.

б) В. Охримович: „З національної статистики Гали
чини"—реферував д. Кошовий.

2) 5 к в і т н я  засїданне, присвячене памяти М. Гоголя;
доклади: а) О. Грушевського: „Гоголь і українське су
спільство". На підставі фактів докладчик доводив про любов 
сучасних Гоголеви Українців до рідньої природи, народньої* 
поезії і взагалі* до всього рідного краю. Таку ж любов ви
явив і Гоголь в особливій мірі, впливаючи і на інших Укра
їнців. Доклад надруковано в 5 кн. „Записок".

б) П. ГІетровського: „Недуга Гоголя." В сім докладі’, 
надрукованім в тій же книзі, автор доводив, що недугою 
Гоголевою була неврастенія.

в) О. Сушицького: „Гоголь як співець України". В 
сїм докладі* автор показав етнографічні підвалини повістей 
Гоголя.

3) 26 к в і т н я  доклад О. Русова: „Заняття Українців", 
надруковано в 5 кн. „Записок". Автор доводить, що 88 %  
української* людности займаєть ся хліборобством, яке можна 
вважати характерним для української нації.

4) 16 в е р е с н я  доклади:
а) М. Гехтера: „Значіннє України в економічному житті* 

Росії". Автор вказує на розвиток на Україні’ ріжних про
мислів, крім хліборобства, і через те на залежність Росії 
від економічного життя України.

б) Доклад Ів. Огієнка: „Двійне число в українській 
мові". В сьому докладі, надрукованому в 6 книзі* „Записок", 
автор доводить факт існування двійного числа на всій те
риторії* України і ненауковість вживати паралельної при нїм 
форми числа многого. Сьому твердженню, що підтримано було 
также д. Тимченком, перечили д. д. М. Грушевський і 
О. Косач, вказуючи на законність вживання числа мно
гого і на архаїчність повороту до числа двійного замісць 
многого.



п о Хронїка

5) 14-го ж о в т н я :  а) відбулись дебати з приводу зга
даного докладу д. Гехтера, при чому референтови було за
кинуто, що він не завжди користував ся для своїх виводів 
однаковою кількістю Губерній, що на підставі офіціяльних 
даних не можна представити собі статики і динаміки 
економічного життя України. На сї закиди докладчиком було 
дано відповідь з обстоюванєм своєї тези.

6) Доклад д. Ор. Левицького: „Археольогічні розвідки 
в Білгородпї", де подано було факти з історії Білгородки і 
розсказано про останні' археольогічні знахідки.

6) 28 ж о в т н я  доклад д. М. Гехтера: „Побічні се
лянські промисли". Докладчик звернув увагу на важне зна- 
чіннє побічних промислів в економічнім життю України, 
на їх занепад і на можливість особливо їх піднести через 
кооперацію. Потім він спинив ся на розгляді становища 
кожного промислу з осібна.

З опонентів д. Ярошевич завважив, що докладчик не 
використав всіх належних матеріалів, напр. залїзничої ста
тистики і побільшив вагу кооперації, особливо для тих про
мислів, що однаково мають загинути. Д-ій Русов завважив, 
що для бажаної точности даних треба Н. Т-ву вдати ся до 
статистиків на Україні.

7) 10 П а д о л и с т у  а) доклад Ів. Стешенка: „Смисл і 
значіннє української літератури 19-го віку". Докладчик під
креслив головні риси нашого письменства, як—реалізм, народ
ність і соціяльний альтруїзм, виводячи з того, що україн
ська література відносно нашого народу проводить тї ж гу
маністичні ідеали, що і кожна європейська література, б) 
Доклад Ор. Левицького: „З історії співу на Україні в 
XV II віцї“. Автор росказав про існуванє і тепер старого 
українського співу і з помічю хору ілюстрував кілька зраз
ків духовної музики ХѴІІ-го в.

Зібрання секцій та комісій.

а) с е к ц і я  ф і л ь о л ь о ґ і ч н а .

1) 4 с і ч н я :  Прослухано було два доклади — В. Да
нилова: „З листування українських етнографів 80 — 40 рр." 
і Ів. Єрофеєва: „До питання про вивченнє дум". Обидва на
друковано—перший в IV кн. і другий в VI кн. „Записок".
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2) 1 березоля. Вислухано два доклади: д. Грузинського: 
„Про Олексія, чоловіка божого" і д. Розова: „Успенська драма 
X V II в". Обидва надруковано: перший в IV кн. і другий в 
V  кн. „Записок".

3) 26 ч е р в н я .  Вислухано два доклади: проф. Сумцова: 
„Про вагу перекладу Потебні Одїсеїі" і проф. Ііеретца про 
„Панегірик ГІлетенецького". Обидва надруковано в VI кн. 
„Записок".

4) 16 с е р п н я .  Ів. Огієнко зняв питане про деякі 
правописні форми, а з окрема про ї  по мяких шелестівках 
при чім д. Тимченко доводив зайвість їх вживання. Далі 
прочитано було доклад д. Огієнка про „Двійне число" (див. 
вище) і докладі. Невірової: „Мотиви української демонольо- 
гії в творах Гоголя", надрукований в V  кн. „Записок". По
тім проф. ГІеретц демонстрував рукописне Єванґелїє X V I в , 
яке ухвалено набути для Т-ва; доложено було розвідку: 
„До історії польського і російського народного театру", що 
надрукована в „Изв. Акад. Наук".

5) 13 п а д о л и с т у .  Слухали: а) розправу д. О. Требіна: 
„Матеріяли до історії української мови з рукописей X V  в. 
в Київських бібліотеках"; ухвалено друкувати в VII кн. „За
писок". б) В. Перетца: „До питання про аналіз мови 
давніх памяток".

6) 1 г р у д н я .  Доклад пр. В. Перетца: „Становище 
української мови серед інших".

7) 14 г р у д н я .  Слухали: а) доклад д. О. Требіна: „Нова 
праця про псковський діялект. б) доклад В. Перетца: „Новий 
недільний діяльог* XV II—XVIII в.в".

б) С е к ц і я  і с т о р и ч н а .

1) Доложено статю Б. Бучинського: „Змагання до унії 
руської церкви з Римом"; надруковано в IV—VI кн. „Записок".

2) 6 к в і т н я  Вислухано: а) статю Ор. Левицького: 
„Проводи Пирогова 1861 р.“ в) М. Гру шевського: „Деякі пи
тання з транскрипції актів XV III в".

3) 28 к в і т н я  прочитано доклади: а) М. Грушевського: 
„Виговський і Мазепа"; надруковано в „Лїт. Наук. Вістн."
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1909. VI. б) Ол. Гру шевського: „Матеріяли московських архивів 
про часи Мазепи“.

4) 8 ч е р в н я .  Доклад проф. Вовка про результати роз
копок в Мезинї лїтом сього року, демонстровано найбільше 
цікаві предмети.

5) 1 ж о в т н я доложено було статю д. Слабченка: „Ка
рання по справній книзі* Прилуцького полка".

в) С т а т и с т и ч н о - е к о н о м і ч н а  к о м і с і я .

1) 1-го л ю т о г о  вислухано було доклад д. Гехтера 
про значіннє України в економічнім-життї Росії; обмірко
вано плян работа комісії і прийнято пропозицію д. Кошо
вого збирати матеріяли для вияснення залюднених пунктів 
в Рос. і Австр. Україні*; принято пропозицію про змалюванє 
карти етноґраф. тонами.

2) 12 к в і т н я .  Вислухано і принято пропозицію д. Русова 
щоб стежити і докладати про вихід ріжних статистичних 
праць. Ухвалено, щоб не повторятись, знимати на комісії 
дебати лише про реферати, що не читатимуть ся на загаль
них зборах,—читати ж в комісії всї реферати; прочитано 
доклад д. Русова: „Заняття Українців"; ухвалено прочитати 
на загальних зборах і надруковати в „Записках". Крім того 
поставлено вияснити хиби перепису 1897 р. і вказати на 
них центральному ститистичному комітету. Читаннє доклада 
Падалки про „Города Полтавщини" відкладено.

8) 23 к в і т н я .  Доложено реферат д. Падалки: „Города 
Полтавщини по оціночному опису". Д. Русов вказав на хиби 
програми перепису 1897 р., на які треба булоб звернути увагу 
Ц. Стат. Комітета.

4) 21 ж о в т н я .  Прочитано доклад, д. Гехтера: „Про 
ролю великого землеволодіння в Південно-Західнім краї"— 
надруковано його в II т. Студій з поля суспільних наук 
(вид. Львівського Наук. тов. ім. Шевченка).

г) С е к ц і я  п р и р о д н и ч о - л і к а р с ь к а .

Усїх засідань природничо-лікарської секції од початку 
з 1909 по 7хн було ЗО. На їх було рішено видати збірник 
праць секції. Далі* читались та редагували ся праці*, наді
слані задля сього збірника. Опріч того роспочато працю
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над словником медичних термінів, яка проводить ся й досї. 
Нарешті', аби забезпечити словник сей термінами, що ужи
вають ся в народї, складено відозву од секції до медичного 
персоналу, який працює на Україні', з проханнєм записувати 
такі терміни і засилать матеріал на адресу секції. Відозву 
сю розіслано лїкарям, фершалам і акушеркам українських 
Губерній.

Склад Товариства в 1909 р.

Р а д а  Т -ва .

Голова: М. Грушевський; Товариш Голови: О. Леви- 
цький і В. Щербина (він же й скарбник). Члени Ради: М. 
Біляшевський, О. Грушевський, М. Лисенко, І. Стешенко 
(секретар), О. Черняхівський, Я. Шульгин. Кандидат В. Ко
шовий. Ревізійна комісія: А. Корчак-Чепурковський, Л. Чер- 
няхівська, Є. Чикаленко.

С е к ц і я  ф і л ь о л ь о і Ч ч н а :

Голова: В. ІІеретц; секретар-Є . Тимченко. Члени: Б. 
Грінченко, В. Доманицький, П Житецький, А. Лобода, С. 
Маслов, К. Михальчук, М. Петров, Ів. Стешенко.

С е к ц і я  і с т о р и ч н а .

Голова: М. Василенко; секретар—А. Яковлев. Члени: 
К. Антонович, А. Берло, М. Біляшевський, М. Грушевський, 
О. Грушевський, В. Данилевич, І. Джиджора, І. Каманїн, О. 
Левицький, Г . ГІавлуцький, Я. Шульгин.

К о м і с і я  с т а т и с т и ч н о - е к о н о м і ч н а .

Голова: О Русов; секретар -  В. Кошовий; Члени: А. 
Яковлев, А. Ярошевич.

С е к ц і я  п р и р о д н и ч о - л ї к а р с ька.

Голова: М. Галїн; секретар—О. Черняхівський. Члени: 
А. Качаловський, Г. Квятковський, А Корчак-Чепурковський, 
Е. Лукасевич, В. Петровський.
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Члени Товариства.
Антонович К. М. 
Алек'сандровський Г . В. 
Берло А. Л.
Біляшевський М. Ф. 
Бондаренко £  М.
Василенко В. І.
Василенко М. П.
Василев М. К.
Вовк X . К.
Галїн М. А.
Грузинський О. С. 
Грушевський М. С. 
Грушевський О. С. 
Данилевич В. Е. 
Добровольський Л. П. 
Дурдуковський В. X . 
Джиджора І. М.
Єрофєїв І. Ѳ.
Житецький П. Г.
Каманїн І. М.
Квятковський Г. І. 
Корчак-Чепурковський А. В. 
Качаловський А. М.
Косач О. П.
Кошовий В. П.
Колесса О.
Комаров М. X .
Кузеля 3.
Кримський А. Е.
Кузьмін Е. М.
Каковський А. Ѳ. 
Левицький І. С.
Левицький О. І.
Леонтович О. В.
Лисенко М. В.
Лобода А. М.
Лукьянов X. П.
Лучицький В. І.

j Лучицький І. В.
І Лукасевич. Е. К.
І Ляшенко. А. І. 
і  Маслов С. І.
! Михальчук К- П. 
і  Модзалевський В. Л. 
і  Науменко В. П. 
і Новицький О. ГІ. 
і  Огієнко І. І. 

Охримович В.
Перетц В. М. 
Петровський ГІ. В. 
Петров М. І. 
Павлуцький Г. Г. 
Русов О. О. 

і Стешенко І. М. 
Страдомський М. X . 
Сластьон А. Г. 
Смаль-Стоцький. О. 
Студинський К. 
Сумцов М. Ф.
Солуха
Сушицький Ѳ. П. 
Тимченко Е. К. 
Томашевський С. 
Холодний П. І. 
Чикаленко Е. X. 
Черняхівська Л. М. 
Шевченко С. Ф. 
Черняхівський О. Г. 
Черняхівський Е. Г. 
Шульгин Я. М. 
Щербаківський Д. М. 
Щербина В. І. 
Щербина С. М. 
Яковлев А. І. 
Ярошевич А. І. 
Яцимирський О. І.



— 97 —

в) баранок, вінок, вороньок, голоколїнок, ковалок, коханок, 
мі(и)зйнок, островок чи баранёць, вінёць, воронёць, голоколінець, 
ков&лець, коханець, мі(и)зйнець, островёць і т. п.; і теж синок, 
синись або сиййш, дубок, дубёць чи дубчйк?

В) Як у Вас скажуть, папр.:
а) донька чи доньця, мамка чи мамця, бйбка чи бабця або 

бабёць, церковка чи церковця і т. п.?
б) земелька чи землиця, коровка чи коровиця, трйвка чи 

травиця, сестрінка чи сестриця?
4) Як у Вас скажуть: колінко чи колінце, пірко (нерко) чи 

пірце (пёрце), рядёнко чи рядёнце, сйтко чи сйтце, човёнко чи 
човенце, дверка, двёрця чи дверці; і теж татко чи тйтцьо?

§ 18В._0лріч наведених вище форм здрібнїлости чи не поди
бують ся у Вас ще такі здрібнїло-пестливі форми, напр.: дїд^нечко, 
дїд^нцьо, дїд^сик, дїд^сечко, дїдусйтко, дїдусйточко; коничок, 
кониченько; кілочок, камінчик, каменйченько, вітречко, вітронько; 
мам^нечка, мам^нця, мам^сик, мам^сечко, мамусйтко, мамусй- 
точко; матінка, матіночка; рйбонька (рйбойка), рйбочка, риб
чина, рибчинонька, рибчйночка; травичка, травиченька; сер- 
дбнько, сердбчко, серденйтко, серденйточко; літонько, літечко; 
деревйченько; щйстячко, здоровйачко і т. п.? Коли у Вас поди
бують ся зазначені форми здрібнїлости або ще які інші тут неза- 
значені, то просимо подати як найбільше прикладів.

§ 134. В яких з нищеподаних форм здрібнїлости уживають 
у Вас прикметників? Чи скажуть, напр.: білїчкий, дйлїчкий або 
дйлечкий, височкий, малюський, нйзїчкий, простїчкий, тонїчкий 
або тонісїй, цілічкий, широчкий і т. п., чи білёнький, далечёнь- 
кий, височёнький, малёнький, низёиький, простёиький, тонёнь- 
кий, ціленький, широчёнький і т. д.; і теле мёншенький (мён- 
ченький) чи мёншкий (мёнчкий), старшенький чи старшкйй?

Щоб виразити ще більшу міру здрібнення чи не вживають у 
Вас таких форм, а власне чи не скажуть, напр., опріч малёнький 
або манёнький чи малюський, ще малёній, малёнечкий, малёсень- 
кий, малісінький, малюсенький, малюсюсенький, малюсюнечкий, 
малюсюпенький, мацюпенький, мацюпёсенький, мацюпенёсенький, 
мацюпенїчкий, мацюпёсенічкий, мацюпёсесе~ький, мацюп^сень- 
кий; опріч молодёнький або молодіський чи не скажуть ще мо- 
лодёненький, молодёнечкий, молодёсенький, молодісінький, мо- 
лодюсїнький; і далі тонёсенький, тонісінький, тонюсенький, то- 
нюсюсенький і т. д.? Коли у Вас подибують ся такі форми здріб-

7
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нїлости то просимо більше подати прикладів; ще до того просимо 
звернути увагу, чи нема ріжницї значіння в таких формах, напр., 
як білбсенький і білісінький; може білбсенький тільки пестлива 
форма від білбнький, а білісінький означає г е т ь  Ч и с т о  б і л и й ?

Теж в займенниках чи не скажуть ще у Вас опріч всбнь- 
кий—всбсенький, всбнечкий, всбюнький, ВСІСЬВИЙ, ВСІСЇНЬКИЙ, 
усюсїнький і т. п., і теж кожнісінький (кождісїнький), кожню- 
сїнький, однбсенький, однісінький, самбсенький, самісінький, 
нікогісінько, нікогісінько, нічогенько, нічогісінько, нїчог^сенько 
і т. п.?

§ 185. Чи не вживають у Вас часом прислівників в здрібні
лих формах? Чи не скажуть, напр.: ч

а) довгбнько, хутбнько, скорбнько, ранісько, ранбсенько; 
ранісінько, ранюсїнько, ранютво; до-пїзнбнька, знбвоньку, сти- 
хбнька і т. п.?

б) заразісїнько, ледвеньви; трошки, трошечки (і трішки, 
трішечки), трінї, трісї, трісйнї; крйшку, крйшечку; тепёрка(-и), 
тепёренька(-и), тепёрѳчка(-и); тамви, тйменькй(-и), тймечка(-и); 
т^тка(-и), т^тенька(-и), т^течка(-и), бзьдечки і т. д.; і теж 
увєсь-денечки?

в) скілечко(-и), стілечко(-и); обойко, обоечко, двбйкб, двб- 
ечво, тройко, троєчко і т. п.? Теж: скіленько(-и), двбєнько(-и) і т. д.?

§ 186. Чи не подибують ся у Вас часом часівники у здріб
нілій формі? Чи не скажуть бува: їстки. їстоньки (Істойки), їсточки, 
їстцї, істині, їстоньки, їст^ нцї, їст^ нати, їстунцяти; купйтки, 
купйтоньки, купйточки, к^пцї, куп^сї, купоні, купанці, купат^ н- 
цяти; спйтки, спатоньки, спйточки; спйткати, спатбнькати, сп&гцї, 
спат^нї, спат^нцї, спат^нцяти і т. п.? і теж замість, напр., ходй, 
лібляй, спи і т. п., чи не скажуть у Вас: хбценьви, хбйцї, ліб- 
леньки, лйленькай, спйтки, сийткай, стпат^нцяй, сп^нцяй і т. д.? 
Коли у Вас чути такі або до них подібні форми часівників, то за
нотуйте як-найбільше прикладів.

§ 187. Чи не скажуть у Вас ще в викриках: лелечко! лй- 
шенько! горенько і т. п.?

§ 138. Щоб показати меншість того значіння, яке виражає 
прикметник, чи не вживають у Вас:

1) Таких кінцівок, як -авий(явий), -уватий, -астий? Як у 
Вас, напр., скажуть: білйвий, довгйвий, дуплйвий, жовтйвий або 
жовтйвий, зелёнйвий, рябйвий, сйнйвий, тверд&вий, худйвий, 
чорнйвий і т. п., чи білувйтий, довгуватий, дуплуватий, жовту-
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ъ & тий, зеленуватий і т. д., чи може білястий, довгастий, дупла
стий, жовтастий, зеленастий і т. д.? Може від одних прикметни
ків у Вас уживають одної кінцівки, а від других другої або третьої; 
може, напр., скажуть білйвий, але синюватий, або тільки зелена
стий; може ще бути й так, що від одного й того самого прикмет
ника Ви почуєте всї три форми, але з відтінком в значінні або в 
уживанні; може, напр., б і л я в и й  кажуть тільки про волосся людини, 
а б і л у в а т и й  про колір якої речі і т. п.? Коли у Вас е такі ріжницї, 
то просимо подати більше прикладів.

2) Чи не вживають у Вас при прикметниках префіксів об-, 
по-, при- або про-, щоб означити меншу міру того значіння, що 
виражає прикметник; чи не скажуть, напр.:

а) обдальний, ббрідний, обхудний і т. п. (себ-то трохи або 
досить далекий, далечбнький, трохи або досить рідкий і т. д.)?
, б) а) пбгнилий, пбкороткий, пбтвердий, пбтеплий, пбтовстий, 

пбтонший, пбхолодний, пбширокий і т. п.?
р) побілявий, пожовтавий, позеленявий, пбсинявий, пбчорня- 

вий; пбгіркавий (себ-то трохи білявий, жовтавий і т. д.)?
в) прйгрубий, прйжовтий, прйзелений, прймалий, прйсивий, 

прйстудений, прйхолодний, прйчервоний і т. п.?
г) пробілий, прбжовтий, прбсивий, прбчорний і т. п.? А може 

часом навпаки, де-які прикметники з про- означають багату міру 
даної якости? Чи не значить, напр., црббридкий, як також перб- 
бридкий або ще парйбридкий—дуже бридкого, зовсім бридкого? Чи 
не буває того-ж і з прикметниками з префіксом при- (див. § 140. 2)?

б) Ф о р м и  з г р у б і л о с т и .

§ 189. Яких форм згрубілости уживають у Вас в речівниках? 
Чи скажуть, напр.:

а) дїдйще, бабйще, ручйще, очйще і т. п., чи дїдйсько, ба- 
бйсько, ручйсько, очйсько і т. д.? і теж козачйще, козачйсько 
чи козарлюга? чи скажуть дївчйсько або дївзнб?

б) панйга чи панюга, пилйка чи пилюгй або пилюка, зло
дійка чи злодюга; дїдугй чи дїдугйн, вовцюгй чи вовцюгйн; гру- 
домйха чи грудйка, костомйха чи костомйра і т. п.?

в) Опріч того, чи не скажуть у Вас ще, напр.: перечорт, пре- 
нешДстя, прегбренько, пребіда, пралёв або пролёв і т. п.Ѵ

§ 140. Яких форм згрубілости вживають у Вас в прикметни
ках? чи скажуть, напр.:
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1) Величённий, височённий, добрённий, довжённий, дужён- 
ний, скупённий, старённий, товстённий і т. п., чи може скажуть 
величёзний, височёзний, добрёзний або добрйчий, довжёзний, дов- 
желёзний або довг^ чий, дужёзний, скупёзний або скуп^ чий, ста- 
рёзний або старѳнёзний, товстёзний або товстючий і т. д.? Може 
у Вас уживать усїх цих форм, але з де-якою ріжницею в значінні, 
і може ще яких інших, то просимо де зазначити.

2) Щоб показати більшу міру того значіння, що виражає прик
метник, чи не вживають у Вас яких префіксів при прикметниках? 
Чи не скажуть, напр.: предобрий, премудрий, прегарний; преста- 
рённий, престаренёзний, премилённий і т. п., або перёбридкий чи 
парйбридкий, перебідний, перем^дрий і т. п., або прихороший, 
прич^дний, прикрасний і т. п., або-ж роздйвний, розгордий, роз- 
зухвалий. розпфший і т. п., ба навіть дйв-грубий, дйв-подібний, 
дйв-сильний і т. п.; або ще найпреславний, запрелібтий, розпре- 
сучий і т. п.?

§ 141. Чи не вживають у Вас також в часівниках форм, що 
означають збільшення сили чинности, напр.: гуконути, різонути, 
стуконути і т. ін.? Теж для означення крім того більшої рухли
восте в якому небудь дїлї: жалкувати, т^икати (тупцяти), бідка
тись, падькати, зацйтькати, здоровкатись, борукйтись і т. ін.? та 
ще, напр.: тупотіти, стукотіти, гримотіти і т. ін.? Може ще й 
інші є у Вас для того форми, то зазначте їх.

С т у п е н ю в а н н я .

а) Ф о р м и  с т у п е н ю в а н н я  в л а с т и в о с т и .

§ 142. По різних говірках в українській мові другий ступінь 
Градації властивости у прикметників буває часом неоднаковий. Як 
у Вас скажуть, цапр., в таких випадках:

а) довший, дбвжий чи довгіший, тяжчий, т^гпшй чи тугі
ший (-щий), дорбжий, дорожчий чи дорбгший, мйакший чи мйа- 
кіший, гладжий чи гладший (-чйй) або гладкіщий, швйжий, швйд- 
чий чи швидкіщий, вйжий чи вйший або високший чи високіщий; 
глйбший, глибокший чи глибокіщий, шйрший, ширбкший чи ши- 
рокіщий; тйхший, тйщий чи тихіший (-щий), пліхший чи пло
хіший (-ЩИЙ)?
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б) гл^пший, грубший, здоровілий, щаслйвший чи глупіший 
(-щий), грубіший (-щий). здоровіший (-щий), щасливіший (-ЩИЙ) 
і т. п.?

в) скорший чи скоріший (-щий); біліший (-щий) чи бігший, 
весёльший чи веселіший (-ЩИЙ)?

г) зелёньший, поганьший (-чий) чи зеленіший (-щий), по
ганіший (-ЩИЙ)?

ґ) твёрдший чи твердіший (-щий); багатший (-чий) чи ба- 
гатїший (-щий), брухатший чи брухатїший (-щий) і т. п.?

д) г^щий, прбщий, товщий чи густіший (-щий), простіший 
(-щий), ТОВСТІШИЙ (-щий) і т. п.?

§ 143. Так само і в прислівках, чи скажуть у, Вас, напр.:
а) довше чи дбвже або довгіще; швйдче, швидчі(й) чи швидчіш; 

пр^дче чи прудчій; рідше, рідче чи рідчій; гладче чи глйдже; мйакше 
чи мйакіше; блйжче чи блйже; нйжче чи нйжі; шйрше, шйре, 
ширі(й)ше чи широкше, широкіще; вйще, ВИЖІ ЧИ ВИСОБШѲ, ви- 
сокіще; глйбше, глибій чи глибокше, глибокіще; тйхше, тйше чи 
тихіше?

б) перве чи перше або перш; здорбвше чи здоровіше (-ще) 
і т. п.?

в) скорі (-й), скоре чи скорше або скоріше; дйле чи далї(й), 
весельше (весьблше) чи веселіше (-ще); помальше чи помаліше?

г) ранїй чи раньше, ранче або раніше (-ще), пізні(й) чи піз
ніше), ясні(й) чи ясніш(е)?

ґ) барзїй чи барже; боржі(й) чи ббрже, ббрше(і) і т. п.?
§ 144. Чи не подибують ся часом у Вас речівники і часів- 

ники від другого ступіня прикметників? Чи не скажуть, напр.:
а) більшість, меншість, темшшість, блйжчість і т. ін.?
б) більшати, меншати, темнішати, блйжчати, вйщати, здо

ровшати або здоровішати, дурнішати, поганшати або поганішати, 
просторншати, вужчати, шйршати і т. ін.? також збільшити і 
збільшувати, зменшити і зменшувати; в^жчити і зв^жчувати, 
поглі(и)бшити і поглі(и)бшувати і т. ін.?

§ 145. У третьому ступінї прикметників, прислівків та речів- 
ників чи скажуть у Вас, щшр.: найдобрі(й)ший, найсьвйатї?(й)ший, 
найславні(й)пшй і т. ін., чи найдббрий, найсьвйатйй, найслйвний 
і т. д., чи може скажуть майдобрший, майсьвйатший, майславні- 
ший і т. д., абож майдббрий, майсьвйатйй, майславний і т. д.?
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б) найдобрі(й)ше, найславні(й)шѳ чи найдобрій, найславній 
або найдобре, найславне чи найдобрі, найславні і т. д.?

в) чи не скажуть теж часом: найбільшість, найменшість, 
найблйжчість, найтемні(й)шість, найдобрі(й)шість і т. ін.?

б) Ф о р м и  с т у п е н ю в а н н я  ч и н н о с т и .

§ 146. На означіння в часівниках недоконаної (що ще від
буває ся) і доконаної (що вже відбула ся) чинности чи вживають 
у Вас таких-ось способів і форм:

1) Чи слова ж е н и т и , ж е н и т и с ь ,  р о д и т и , р о д и т и с ь , д а р у в а т и ,  

к а з а т и , в е л і т и ,  к і н ч и т и  можуть у Вас означати заразом і таку річ, 
ідо ще відбуває- ся і таку, що вже відбулась, чи може тільки таку,, 
що ще діє ся чи тягне ся (точить ся), а для виповненої та скін
ченої кажуть: оженйти, оженйтись, зродйти(-тись), вродйти(-тись), 
народити(-тись), подарувати, сказати або наказати, розказати, зве
літи, скінчйти, докінчити і т. д.?

2) Для слів б і г а т и  й х о д и т и , що звичайно означають чин не 
доконаний, чи не вживають у Вас таких форм з префіксами, в яких 
ті слова не відміняючи наголосу означають чин доконаний уже: 
збігати, сходити; з одміною-ж наголосу вони лишають ся в зна
чінню недоконаного чину, але з окремими відтінками його: збігйти, 
сходити?

8) Чи відрізняє ся у Вас наголосом чинність недоконана і 
доконана, напр., в таких словах: визбирйти і визбирати, вистинйти 
і вйстинати, виносити і виносити, здогонити і здогонйти (наздо
гнати), здибйти і здибати і т. ін.? Теж саме з переміною звуків і 
основ: витекти—витї(є)к&ти, замбстй—замі(є)тйти, вйвертїти—ви- 
ві(іе)рчувати, підперезатись—пі(у)дпері(іе)зуватись і т. ін.?

§ 147. На означіння простого чи одноразового чину і продов
женого (протяжного), многоразовой) або розпростореного й нагро
мадженого чину чи вживають у Вас таких ось форм:

1) Чи вживають у Вас зарівно слів п л и н у т и  і п л и в т и ,  л и 

н у т и  і л е т і т и , п о л и н у т и  і п о л е т і т и , к в і т н у т и  і ц ь в і с т й , з а к в і т 

н у т и  і з а ц ь в і с т й ,  з а і а н у т и  і з а г а д а т и , с т а н у т и  і с т а т и ?  Коли 
вживають, то чи кожна ця пара сяів має зовсім однакове значіння, 
чи може вони якось відрізняють ся одно від одного? коли відріз
няють ся, то чим власне? Чи так само вживають ся у Вас і мають 
однакове значіння слова: л и н у т и  або л ю н у т и  і п о л и т и  (напр. 
про дощ)?
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2) Як у Вас скажуть: с і д а т и  чи с а д о в и т и с ь , л я г а т и  чи л я г о -  

в й т и с ь  або л о ж й т и с ь ?  А може й тих і інших слів зарівно вжи
вають у Вас?

3) Чи говорять у Вас: їдйти, пивйти або пияти, мивйти або 
мийти, пасйти, жив&ти, сйавйти, знавйти, ревйти (при ревти), 
чув&ти; їд&в, пив&в або пийв, мив&в або мийв, писйв, жив&в, 
сйавйв, знав&в і т. д.? Чи не скажуть також: ходжйти, воджйти, 
вожйти, ношйти або ходжувати, воджувати, вожувати (возювати), 
нотувати і теж: їждж&ти, їжджувати, сйджувати? Може чути до 
того ще: ходжйв і ходжував, водж&в і воджував, вожував, ноту
вав, їжджував, сйджував і т. п.?

4) Чи у Вас зарівно скажуть: виїздити і виїждж&ти, здогб- 
нити і здогонйти, виносити, виношйти й виношувати; виводити, 
виводжйти-й-виводжувати; вивозити, вивожйти, вивбжувати (ви- 
вбзювати), виходити, виходжйти, виходжувати?

5) Чи скажуть у Вас: услуговувати, вислуховувати, витан
цьовувати, звойовувати, висьнівбвувати, визбирбвувати і т. ін.?

6) Чи не вживають у Вас часом в однаковому значінні слів: 
поляг&ти й полягти (напр. спати), посїдйти й посісти (на лавах)? 
А також: поприляг&ти і поприлягтй,1 повиносити й повйнести 
(образй з хйти), повиводити й повйвести (коні з стайнї), понаво
зити й понавбзти (крйму на йрмарок)? або-ж ще: понабирати й 
понабрйти (чого-неб.), понасаджувати й понасадйти (напр. дерева); 
поназбиралось і поназібрйлось (людей), понасходилось і поназій- 
шлбсь (гостей до хати), понасїдйло й понасіло (пташок на дереві), 
порозказувати й порозказ&ти?

7) Що у Вас означає слово попоїсти? Чи тільки т р о ш к и  

з в і с т и , чи може б а г а т о  н а ї с т и с ь ?

8) Чи не вживають у Вас слів з багатьма префіксами на озна- 
чіння довгої, многоразової, часом ще й різномісцевої доконаної 
чинности, напр.: попоходйти, попоробйти, попосйдїти, попопросйти, 
цеб-то, значить, довго й багато походйти, поробйти і т. д.; далї 
ще, напр.: попобйти, поподївати, попоміряти, попотужйти, попоза- 
бувйти, попорозбирйти, попообгортати, нанаймати, понаймйти, по- 
понаймйти; повиходити, навихбдити, понавихбдити, попонавихб- 
дити, насаджати, понасаджйти, попонасаджйти; посїдйти, понасі
дати, попонасїдйти; поздоганяти, наздоганяти, поназдоганяти, по 
поназдоганяти; надозволйти, понадозволяти, попонадозволяти; по
розказувати, нарозказувати, понарозказувати, попонарозкйзувати; 
поспйсувати, наспйсувати, понаспйсувати, попонаспйсувати; розпо
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зичати, нарозпозичати, порозпозичйти, понарозпозичати, попона- 
розпозичати; порозпродавати, нарозпродавати, понарозпродавати; 
наставляти, понаставляти, попонаставляти; наскладати, понаскла
дати, попонаскладйти; повислухати, поповислухати, повисл^ху- 
вати, поповисл^хувати, навислухати, нависл^хувати, понавислу- 
хати, понависл^хувати, понавислухбвувати, попонавислухйти, по- 
понависл^хувати, попонавислухбвувати і т. ін.?

"сОС/з



Д е к л ї н а ц і я .
Речівники мужеського роду.

§ 148. Чи не скажуть у Вас у 1-му відмінку замість гвіздь, 
гість, локоть, ноготь, путь, день,. кінь, ремінь, сёрпень, звірь, 
кобзарь, тхірь, лйпець, отёць і т. п.,—гвізд, гіст, лбкот, ногот, 
пут, ден, кін, ремш, сёрпен, звір, кобзйр, тхір, лйпец, отёц і т. д.? 
Але кажучи: той гвізд, той гіст, той локот і т. д., чи не скажуть: 
того гвоздя, того гостя, того ліктя і т. д.; і теж чи скажуть того 
звірй, того кобзарй, того тхорй (при звір, кобзар, тхір), чи кобзаря, 
звірй, тхорй?

§ 149. Які у Вас чути кінцівки у 2-му відмінку в таких, 
напр., випадках:

1) Чи скажуть, напр.: косарй чи косарй або косарё, косарі; 
м^лярй чи м̂ лєрй або м^лєрі, оленя, олене чи бленї; ліктя, королй, 
отцй (вітцй), хлопця, ткачй і т. ін., чи лікте, королё, вітцй, хлбпце, 
ткачб; і теж чи скажуть: кореня, каменя, гребеня чи корене, ка- 
менѳ, грёбенѳ або корени, камени, гребени чи кбріня, каміня, грё- 
біня або навіть корня, кймня, гребня? Чи скажуть дня чи днї 
або дне?

2) Чи не чути у Вас в де-яких словах муж. роду у 2-му від
мінку замісь кінцівки а, кінцівки у, напр. в таких словах: барвінку, 
бобу, боку, болю, бору, брйду, верху, воску, гаразду, гніву, гробу, 
грому, дару, дйху, дйму, долу, Дону, дотепу, допф жалю, жару, 
закиду, зйпалу, зйходу, зору, квйсу, клопоту, контракту, крйку, 
лад^, лёду або льоду, лену, льону або ільн^, лвбду, ляку, мйку, 
мармору, мйру, морозу, народу, нйзу, блїю, остйнку, паперу, пе
реляку, підпалу, піскf ]  плачу, повк^, попасу, попелу, порядку, 
пбст^, пбхбду, празнику, ранку, рйю, рову, розбою, розуму, слуху, 
смаф сміх^, смутку, сніф  стйд^, страх^, ф іу , тйну, току, тому,
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труду, факту, фундаменту, хріну (хрёню, хрону), чйс^, шелесту, 
шовку, шуму і т. ін.?

Може в цих і до них подібних словах скажуть і у і а, напр.: 
вогню й вогня: (а може й вогнй), вітру і вггра, гріх^ і гріхй, двору 
і двбрй, крйю і края, лісу і ліса, року і рока, саду і садй, сьвіту 
і сьвіта, сйру і сйра, соромі і сбромй, столу і стблй, страху і 
страха? Як у Вас так буває, то подайте більше прикладів, коли 
кажуть у, а коли а; напр., може скажуть „без соромй казкаи, але 
„ледаче сорому не знає", „у його нема столй", але „він сїв край 
столуа і т. п.?

Може буває й так, що слово кінчаючись на а має одно зна
чіння, а з кінцівкою у друге, напр.: лйпця (місяця), лйпцю (меду), 
одного листй але багато лйсту і т. п.?

3) Чи скажуть у Вас: женця, мерця, шевця, ченця або черця, 
чи може жнеця, мреця, швеця, чернецй? Перстеня чи персня?

§ 150. В 3-му відмінку однини, чи кінчають ся у Вас речів- 
ники муж. роду на -ові, -вві чи на -ови, -еви, чи на -у, -ю? Як, 
напр., скажуть у Вас: нашому братові, братови чи брйту; батькові, 
батькови чи батьку; богові, ббгови чи богу; конбві, коньові, ко- 
неви чи коню; молодцбві. молодцьови чи молодцю; дощбві, дощові, 
дощови чи дощ^; злодієві, злбдїйови чи злбдїю; вітрові, вітрови, 
вйётреві чи вітру; і теж огнбві, огньови чи огню або ще огнй?

§ 151. В речівниках муж. роду, що означають яку-неб. не
живу річ, здебільшого 4-й відмінок подібний до 1-го, так, напр., 
кажуть: він язйк держйть за зубами, переліз пліт, убрав ся в ко
жух і т. п., але часом 4-й відмінок в таких словах буває подібний 
до 2-го, напр., чи не скажуть у Вас: держйть язика за зубйми; має 
рубля, упуетйв персня, збудував млинй, сїв на воза, хвостй в зуби 
взяв, купйв воза, дав червінця, берй серпй, вйняв ножй, приберй 
пнй, розпережй паса і т. п., замість: має рубель, упуетйв перстень, 
збудував млин і т. д.? Коли у Вас так буває, то подайте як най
більше виразів (фраз), в яких Ви чули, що так говорять.

§ 152. В 5-му відмінку однини, звертаючись до кого, чи не 
скажуть скорочено, напр: бра! хло! Даей! Іва! Макей! Микй! Степа! 
і т. ін., замість: брате! хлопе! Данйле або Данйлу! Іване! Мак- 
ейме! Микйто! Степане! і т. д.?

Як у Вас скажуть, звертаючись до кого? Чи скажуть, напр.:
’а) діду! сйеу! тату1 батьку! Марку! Семеновичу! багачу! то

варишу! краю! зятю! коню! селезеню! соболю! кнйяю! місяцю! 
Грйцю! козаченьку! голубоньку! хлопчику! конику! братїку! дїдусю!
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татусю! чи може скажуть як інак, напр.: діде! сйне! зяте! коне! 
кнйжѳ! богаче! і т. п.? Чи може скажуть і так, і так і коли власне? 
Може скажуть: сйне Божий! але сйну мій?

б) чи скажуть брйте! Гнате! народе! хлопче! отче! крйвче! 
др^же! вовче! чоловіче! козйче! городів! вояче! боре! вітре! Петре! 
Цанйле! побратйме! чи може в де-яких з цих слів, чи до них по
дібних, скажуть інйк, надр.: чоловіку! козйку! вояку! гороху, бору! 
вітру! Пётру! Данйлу! побратйму! і т. ін.?

§ 153. В 6-му відмінку однини чи скажуть у Вас: краєм, ко
роваєм, днем, конбм, гвіздбм, гостем, зятем, дьогтем, ножбм, ме- 
чбм, коїпбм, чи крайом, коровайом, дньбм, коньбм, гвіздьбм, гостьом, 
зятьом, догтьом, ножбм, мечбм, кошбм? і теж чи скажуть у Вас 
вітром, топорбм, чоловіком чи вітрем, топорбм, чоловіком і т. п.?

§ 154. В 6-му відмінку однини речівники мужеського роду 
яку мають кінцівку, чи у, ю, чи ові (ови), еві (еви), чи ї (и)? 
Як, напр., скажуть у Вас: на дубу, на стовп^, на хрйм ,̂ на став^, 
на льод^, на мед^, на мост ,̂ на брату, на двор^, на косарю(у), 
на вол^, на коню, на вогню, на сйну, в рйіб, на злодію, на торг^, 
на л^г^, на рог^, на берег^, в кабак^, на вік^, на язик^, в кап
шук^, на конику, на вовку, на козак^, на бйтьку, в мішк ,̂ в 
замк^, на мотузочку, на пісочку, на верх^, в цибух ,̂ на дах^, в 
льох^, на хлопцю, на камінцю і т. п., чи на д^бові(и), на стовпб- 
ві(и), на храмові(и), на ставбві(и), на льодбві(и), на медові(и) 
і т. д., чи може скажуть на д^бі, на стовпі, на храмі, на ставі, 
на льодї, на медї, на мостї(и), на коні і т. д.? Може де-які слова 
мають одну кінцівку, а другі інші? Може скажуть на мед^, але на 
березі*, на чоловікові, але на язиці і т. п.? Коли так у Вас буває, 
то просимо подати як-найбільше прикладів. Як у Вас скажуть: на 
велйкоднї чи на целйцї-днї?

§ 155. В 1-му відмінку множини речівники муж. роду яку у 
Вас мають кінцівку в таких випадках:

1) Як скажуть у Вас: брати (братй, брате), орли (вірлй), 
вітри, вороги, діди, жиди, куми, офицёри(і), пани, свати, сьвідки, 
сини, столи, сусіди або сусіде, хліби і т. п., чи братове, орлове, 
вітрове, ворогбве, дідове, жйдбве, кумове, офицербве, панове, сва
тове, сьвідкбве, сйнбве, столове, сусідове і т. д.?

2) Чи скажуть у Вас, напр.: люде, рекрутб, каваліре і т. п., 
чи люди, рекрути, каваліри; теж чи купчане, мііцане, цигане і т. ін., 
чи купчйни, міщДни, цигйни і т. д.?

3) Чи скажуть у Вас: вовкй(і), вовкб, вовкє чи вовци; воякй(і),
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-кѳ, -ке чи вояцй; гудакй(і), -кб, -кё чи гудацй; ыужикй(і), -кё, 
-ке чи мужицй; парубкй(і), -кб, -кб чи парубцй; співакй(і), -кб, 
-ке чи співацй і т. п.; др^ги чи др^зї або др^зи, сл^ги чи сл^зї 
або сл^зи і т. ін.; пастухй чи пастусй, птахй чи птасй і т. п.Ѵ

4) Як у Вас скажуть: хлопи чи хлопі; теж чоботи чи чбббті, 
штанй чи штйнї і т. ін.?

5) Як у Вас скажуть: бондарі, бондарів, бондарб чи бондарй, 
комарі, -ріе, -рб чи комарй; столярі, -pie, -pś чи столярй; сухарі} 
-pie, -pś чи сухарй; пожарі, -ріе, -рб чи пожарй?

6) Чи скажуть у Вас: ножі, паничі, ткачі,, гроші, товариші, 
дощі і т. п., чи ножів, ножй, паничів, -чй, ткачів або ткачеве, 
грошів, -ши, товаришів, -шй, дощів, -щй або навіть дощове і т. д.?

7) Чи скажуть у Вас: гбсьтї (гбсьці, -дів) чи гости або гос- 
тбвв, кбнї чи конбвв, днї чи дни, колодязі чи колбдязи; зяті, -тів 
чи зятьбве; москалі, прйятелі, огні', пні, ратаї', хозяї', злодії' чи 
москаліё, прйятеліе, огнів, пнів, ратайе, хозяйе, злбдїйв або злб- 
дїйввв і т. ін.; женці', купці', шевці' і т. п., чи купцйв, -ців, -це, 
женцйв, -ців, -цб, шевцйв, -ців, -це або купцбвв, женцбвв, шев- 
цбве і т. ін.?

8) Чи не скажуть у Вас замісь: камені* (каміні), ремені (ре- 
міні), корені* (кбрінї), волоси, листй (на дереві), колй, клинй, брусй 
і т. ін.,—каміння, реміння, коріння, волосся, лйстя, кілля, клйн- 
ня, брусся і т. д.?

9) Чи не скажуть у Вас: Btfca, поводй, рукава замісь в^си, 
поводй, рукавй; і теж вівсй, годй, грунтй, лісп, сьвітй, сьлїдй, трудй 
замість гбдй, грунти, лїсй і т. д.? Може Ви ще почуєте які-неб. ре- 
чівники мужеського роду, що в 1-му відмінку множини мають кін
цівку а замість и, то просимо їх конче зазначити.

10) Як у Вас скажуть: два (обйдва), три, чотйрі(и) чоловіки, 
братй, синй, столй і т. ін., чи два (обйдва), три, чотйрі(и) чоло
віка, брйта, сйна, столй і т. д.?

§ 156. Як у Вас скажуть у 2-му відмінку множини:
1) ВОЛІВ (-ув, -юв), вояків, синів і т. ін., чи волох, воякох, 

синбх і т. д.? і теж сусід, сусідів чи сосідох, братів чи братйй, 
женців, кордів чи женцбй, корцбй?

2) коней, кбній чи кбний, грошей, грбшій чи грбший, ЛІО- 
дбй, людйй, лйдів чи лйдех, гбстбй, гостій, гостий, гостів чи 
гбствх, днї(й) чи днів, (в)^сів чи (в)усбй і т. п.?

8) При числівниках якої форми 2-го відмінку у Вас вживають? 
Чи скажуть, напр.: сім рік чи сім років, сто ворог чи сто ворогів,
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сто раз чи сто разів, шість день чи шість днів, сїм сажбнь чи 
сім сажнів, сто чоловік, чоловіків чи чоловіка, двадцять невбль- 
ників чи невольника; мало прйятель чи прйятелїв або приятёльох; 
і теж нема ріг ’ чи рогів?

§ 157. В 3-му відмінку множини чи скажуть у Вас, напр.: 
волйм, котйм, панйм, синйм і т. ін., чи волом, котбм, паном, сй- 
HÓM і т. д., чи вол^м, кот^м, пйн^м, сйнум і т. д., чи може во- 
люм, котюм, панюм, синюм і т. д., або волім, котім, пйнім, сйнім 
і Т. д.?

Чи скажуть теж: коням, лібдям, хлопцям, чоботям (при чо
ботам) і т. д., чи конем або кбньом, лвбдьом, хлбпцьом, чоббтьом 
і т. д., чи може кбнюм, лйдюм, хлбпцюм, чоббтюм або кбнїм, 
людїм, хлбпцїм, чоббтїм і т. д.?

-§“ іо8. В 4-му відмінку множини чи скажуть у Вас, напр.: я 
бачу к^ри, воли, вороги, кбнї, вівці; порозгонила сини-соколи 
і т. ін., чи я бачу курбй, волів, ворогів, коней, овбць; порозго
нила синів-соколів і т. Д.Ѵ

§ 159. В 6-му відмінку множини чи скажуть у Вас, напр.: 
братйми чи брйтмй, ключйми чи клібчмй, волйми чи вілми (вг$гми), 
синйми чи сйнмй, карами чи к^рмй, сусідами чи сусідьми, обру- 
сйми чи обрусмй, гостями чи гістьми, чоботями чи чобітьмй, 
прйятелями чи приятёльми, каменями чи каміньми, ременями чи 
реміньми, пальцями чи пальцми, грошами, грошйма чи грішми, 
зубйми, зубмй чи зубома, яструбами, яструбми чи йструбома, то
варишами, товарйшми чи товаришома, зятйми, зйтьмй чи зятьомй, 
вояк&ми чи воякома, лїс&ми чи лїсома, пан&ми чи панома, поп&ми 
чи попома, язикйми чи язикома і т. п.; і теж вйазами чи вйазйма?

Чи не скажуть ще у Вас замість з горшкйми (горщиками), 
з хлопами, з ґйздами, перед образйми, дйвнїми часйми, тромй го
дами—з горшкй, з хлопи, з газди, перед образй, давніми чйси, 
трома годи і т. ін.?

§ 160. В 7-му відмінку множини чи скажуть у Вас, напр.: 
на зубйх, ледйх, ког^тйх, братйх, синйх, циганах, воз&х, вол&х, 
стол&х, лїсйх, торгйх, гріхйх, крайх і т. ін., чи на зубох, ледох, 
ког^тох, братох і т. д., чи може в де-яких з цих і до них подіб
них словах 6-й відмінок кінчить ся на -їх (-іх), напр., може ска
жуть: вбзїх, вблїх, лісїх, братїх, ког^тїх, цигаеїх, сусідїх, постб- 
лїх, стблїх (або навіть столовех), штаніх? При комарйх або кома- 
рбх чи не скажуть ще комарйх або комарех, манастир&х або ма- 
настирох чи манастирйх або манастирбх?
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Чи скажуть у Вас: в гостях, в гбстьох, в гбстюх чи в гбс- 
тїх; на конях, кбньох, конюх чи кбнїх; чоботях, чоббтьох, чобб- 
тюх чи чоббтїх; людйх, лйдьох чи лйдїхл т. п.?

Речівники жіночого роду.

§ 161. В 2-му відмінку однини як скажуть у Вас в таких 
випадках: ------

а) твёржі, сьвічі, душі, п^щі чи твёржи, сьвічй, души, п^щи 
і т. п.?

б) одежі, річі, ночі, жовчі, мйші, товщі і т. ін., чи одёжи, 
річи, ночи, жбвчй, мйши, тбвіци і т. д.?

в) твйрі, сблї, постелі, к^пелї і т. ін., чи твари, соли, пос
тели, капели і т. д.?

г) часті, мйстї, кбстї і т. ін., чи части, масти, кости і т. д.?
ґ) спбвідї, заметї; бсенї, тінї; мазі", осі, чи спбвіди, замети,

осени, тши, мази, осй; і теж мбдї чи моди?
д) матері, мйтерй чи мйтере?
е) крові (криві, кревлі) чи крбвй (кривй, кровли, кервй); лю

бові, люббви чи любвё; дёркві, дёркви чи дёрквѳ, рёдьки, рёдькви 
чи рёдьквѳ і т. ін.?

є) мукй, доньки і т. ін., чи мукб, донькб і т. д.?
§ 162. В 3-му відмінку однини чи скажуть у Вас: моїй мйтері, 

землі, Марйсї, піснї, корові, рйбоньдї, деркбвдї і т. ін., чи моїй 
матери, землй, Марйси, шсни, корови, рйбонци, доркбвци і т. д.?

§ 163. Як скажуть у Вас в 5-му відмінку однини в таких 
випадках:

а) мймо! бйбо! косо! дівко! жінко! донько! дблечко! дитйнбнько! 
і т. п., чи маму! бабу! косу! дівку! жінку! доньку! донечку! ди- 
тйнбньку! і т. д.?

б) земле! свинб! надіє! Маріє! Насте! роже! г^ще! пшенйде! 
душб! роскбше! і т. п., чи земльо! свиньо! надшо! Маршо! Настьо! 
рожо! гущо! ппіенйцьо! душо! роскбшо! А може в де-яких з дих 
і до них подібних слів 5-й відмінок кінчить ся на -у, напр., може 
скажуть Мйрйу! Настю! роскбшу! і т. п.?

в) мамусю! бабусю! дбню! Касю! ї т. п., чи мам^се! баб^се! 
і т. д., або мам^сьо! баб^сьо! і т. д.? Може кажуть і так і так, 
але з іншими відтінками значіння? Якими власне?

г) бёлѳ! смерте! молодосте! косте! г^се! і т. ін., чи може ска
жуть: о молодости! О моя г^си! О твердй кости! і т. д.?
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§ 164. В 6-му відмінку однини як у Вас скажуть в таких 
випадках:

а) рйбою, водою, сльозою, ногою, дорогою, рукою, головою 
і т. ін., чи рйбов, водбв, сльозбв, ногбв, дорогов, рукбв, головбв 
чи може—рйбом, водбм, сльозбм, ногбм, дорбгом, рукбм, головбм? 
а може ще скажуть, напр.: сльозбвйу, дорбгойов, рукбйов або ру- 
кбвйов, головбвйов і т. п.?

б) горою, -бв, -бм, коморою, -ов, -ом, сокйрою, -ов, -ом, сй- 
лою, -ов, -ом, бороною, -бв, -бм і т. п., чи гбрбю, комбрею, сокй- 
рею, сйлѳю, боронбю і т. д., чи може скажуть: горбвйу, комбровйу 
і Т. д.?

в) землёю, долонею, душёю, кринйдею, пшенйцею і т. ін., 
чи земльбю, долбньою, душою, кринйдьою, пшенйдьою і т. д., 
або-ж землёв, долбнев, душёв чи душьбв, кринйдев, пшенйцев, чи 
може земльбм, долоньом, дуніём або душбм, кринйдьом, пшенйцьом 
і Т. д .?

г) брйтвою, -ов, -ом, дратвою, корогвою, кроквою, рёдьквою 
(редькою), церквою, -ов, -ом, чи брйтвійом, дратвійом, корбгвійом, 
крбквійом, рёдьквійом, церквійом і т. д., чи може брйтовльов, 
дратовльов, корогбвльов, крбковльов, рёдьковльов, церковльов 
і т. д.? Як у Вас скажуть: крбвею чи крівйу, крі(и)влею, крбвйов, 
крбвльов, крівлев, кйрвійом?

ґ) солею (сблию, солїю), тїнею (-ИЮ, -їю), г^сею (-ИЮ, -їю), 
кбстёю (-ию, -їю), ночею (-вю, -ію, -ою, -ую) і т. ін., чи сіллю, 
тінню, г^ссю, кістю, нічну і т. д.,- чи може сблев (сілев, сільов), 
Т1НЄВ (тіньов), гусев (rjrCbOB), кбстев (кбстьов), нбчев (нічов) 
і т. д., або-ж сбльом (сільом), гіньом, г^сьом, кбстьом (кістьом), 
Н1ЧОМ і т. д.?

Як у Вас скажуть: матерою, матерѳю, матерю, матіррю чи 
матерев, мйтерьов, матїрьов, або-ж мйтером, матїрйом?

§ 165. В 7-му відмінку однини як скажуть у Вас:
а) в діброві, на [дорбзї, на голівцї, на кринйцї (кирнйдї) 

і т. ін.,.чи в діброви, на дорбзи, на голівди-, на кринйди (кир- 
нйди) і т. д.; і теж в осени чи в осені, на матери чи на матері?

б) на печі, на печіє чи на печи, на печйе; у-ночі, у-ночіе 
чи у-ночй, у-ночйе або у-ночё?

§ 166. Чи вживають у Вас тільки у множині таких слів як, 
напр., двері (-іе, -и), гр^ди, помйї, рйдощі (-іе, -й), різнощі (-іе, 
-и), твёрдощі (-іе, -и), тёмнощі (-іе, -и) і т. п., чи може у Вас 
скажуть: двер, грудь, помйя, радощ, різнощ, твёдощ, темноіц і т. д.?
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§ 167. В 1-му відмінку множини чи скажуть у Вас, напр.:
а) громади чи громйдове, бджоли (бжбли/пчбли) чи пчблбве, 

каші(и) чи кашбве, йшки(і), ібшке чи юшкбве і т. п.? і теж чай
ки чи чайкб, пйавки чи пйавке і т. д.?

б) г^си(е) чи г^сї; двері чи двери; лебеді, вйшні, кл^нї 
і т. п., чи лебедіе (-б), вйшніе (-6), кланів (-є) і т. д.?

в) при числівках дві, три, чотйрі (штйрі, штйри) чи скажуть 
у Вас, напр., дві рйбі, зїмі, хатї, біді, м^сї, дївдї, руці, нозі, жінці 
чи дві рйби, зїмй, хати і т. д.; може скажуть дві хаті, м^сї і т. д., 
але дві руки, ноги і т. п.?

§ 168. В 2-му відмінку множини чи скажуть у Вас, напр.:
а) баб, верб, губ, жаб, кіп, круп, відьбм, трав, голів, корів, 

борід, борізд, буд, вод, громад, звізд, хат, сестер, гір, матер, бджіл, 
земель, кобйл, мушель, стоділ, чапель, брёхёнь, панн, пісень, сбрён, 
вільх (вільох), квіток, сливок, берёз, кіз, сліз, душ, Чернбвець, Па- 
х^тенець і т. ін., чи бабів, вербів, губів, жабів, копів, відьмів, 
травів, головів, корові'в, бородів і т. д.? Може в одних словах ска
жуть так, а в других інак, напр., сёстёр, але хатів? Може ще в 
де-яких словах 2-й відмінок множини кінчить ся на -ей, напр., чи 
не скажуть бабёй, вербёй, губёй, бородёй, будёй, горёй, матерёй 
(теж матерій) і т. ін.? Як у Вас скажуть ще: слїз чи сльбзий, 
бджіл (бжіл, бжолів) чи піцолбх? Може у Вас на -ох теж подибує 
ся 2-й,відмінок? Чи не скажуть, напр., у Вас; шатох, хйжох, гйд- 
кох, сьвічкох, вйнницох і т. п., замісь шат, хиж, гадок, сьвічбк, 
вйннйць і т. д,?

б) річёй, ночёй, гусей і т. ін., чи річий (-ій), нбчий (-ій), 
г^сий і т. д.; вошей (-ий, -ій) чи вошів; сінёй чи сїньбх і т. п.?

Чи скажуть у Вас, напр.: ласощей (-ій), заздрощей (-ій), 
мудрощей (-ій), вдячностей (-ий, -ій) і т. ін., чи ласощів, заздро
щів, мудрощів, вдйчностів і т. д.?

§ 169. В 8-му відмінку множини як у Вас скажуть в таких 
випадках:

а) воронам, рйбам, собакам, церквам і т. ін., чи вороном, 
рйбом, собаком, церквбм і т. д.?

б) грудям, свйням, сіням, гусям, дверям (двёрам) і т. п., 
чи гр^дьом, свйньом, сіньом, г^сьом, двёрьом (двёром), чи може 
гр^дюм, свйнюм, сінюм, г^сюм, двёрюм. або ще грядім, СБЙНЇМ, 

сінїм, г^сїм, двёрім і т. д.?
§ 170. В 6-му відмінку множини як у Вас скажуть: ,
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а) грушами, мйшйми, свйнями, костьми, сльозйми і т. п., 
чи грішми, мйптмй, свйньмй і т. д.? Молодйцями, пйлицями і т. 
ін., чи молодицбма, палицбма і т. д.?

б) бровйма, грудйма, дверйма чи брівмя або бровйми, гр^дь- 
мй або грудями, двёрмй або дверями і т. п.?

Чи не скажуть у Вас часом ще замість „з дрібними сйро- 
тами“— „з дрібними сиротй“ і т. п.?

§ 171. В 7-му відмінку множини чи скажутъ у Вас:
а) на берёзах, кбршмах, стріхах, рукйх чи на берёзох, кбрш- 

мох, стріхох, рукбх, а може скажуть на березїх, коршміх, стрісїх, 
р^цїх і т. д.?

б) в двёрях (-рах), грудях, дйнях, свйнях, сінях, р^жах, 
душах, мйшйх і т. ін., чи в двёрех, гр^дех, дйнех, свйнех, сінех, 
р^жех, д^шех, мйшёх і т. д., чи може в двербх, гр^дьох, дйньох, 
свйньох, сіньох, р^жох, д^шох, мйшбх і т. д., або-ж в двёріх, 
гр^дїх, дйнїх, свйнїх, сінїх, ружіх, д^шіх, мйшіх і т. д.?

Речівники середнього роду.

§ 172. В 2-му відмінку однини речівники середнього роду 
яку у Вас мають кінцівку в таких випадках:

а) чи скажуть, папр.: того теляти, щеняти, дитяти, дівчати 
чи того теляте, щеняте, дитяте, дївчйте, чи може того телятї, 
щеняті, дитйтї, дївчйтї? Може ще замість. дитйти і т. д. у Вас 
скажуть дитётя?

б) чи скажуть, напр.: того вймйа, плёмйа, сімйа, тімйа, імйа 
і т. п., чи того вймени, племени, сімени, Т1МѲНИ, імени і т. д., 
чи може того вймене (-є) або вйменї, або вйменя, або-ж вймена, 
або навіть вймйате(-и); того племене(-и), -і, -я, -а, чи племйате(-и)
і т. д.?

Чи скажуть у Вас: мого тіла чи мого тілеса?
§ 173. В 3-му відмінку однини як у Вас скажуть в таких 

випадках:
а) нёбу, ділу, місту, телятку і т. ін., чи нёбові(-и), ділові(-и), 

містові(-и), телйткові(-и) і т. д.?
б) полю, морю, сонцю, хлопчйщу, щастю і т. ін., чи полеві 

або пбльови, мореві або морьови, сонцеві або сонцьови, хлопчй- 
щеві або хлопчйщови (-щьови), шДстеві або шДстьови і т. д.?

в) том  ̂ теляти, дитйти, дівчати чи томУг телятї, дитйтї, дів
чаті, або-ж тбм  ̂ теляту, дитяту, дївчату і т. д.?

8
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г) TÓM̂ ВЙМЙу, плёмйу, ТІМ Й у І Т. П., ЧИ TÓMf вймени, пле
мени, тімени і т. д., чи може TÓM̂ вйменї, плёмені, тімені і т. д., 
або-ж тбм  ̂ вймйату (-тю), плёмйату, тімйату і т. д.?

§ 174. В 6-му відмінку однини чи скажуть у Вас:
а) полем, морем, сонцем, віконцем, лйстям (-ем), весіллям 

(-лем) чи пбльом, мбрйом або мором, сбнцьом, вікбнцьом, лйстьом, 
весіл(л)ьом і т. д.?

б) дитйм (-6м), телйм (-6м), ДЇВЧ&М (-ŚM, -ім) і т. п., чи ди- 
тйтьом, телйтьом, дївчйтьом (-6м)?

в) вймйам (-йем), плёмйам (плімйам, -йем), сімйам (-йем, 
-нем), тїмйам (-йем) і т. ін., чи вйменем, племенем, сіменем, ті
менем, чи може вймйатьом, плёмйатьом, сімйатьом, тімйатьом і т. д.?

§ 175. В 7-му відмінку однини як у Вас скажуть в таких 
випадках:

а) на небі, на дереві, на сіні, в бцї, в (в)^сї і т. п., чи на нё- 
бові(-и), на дёревові(-и), на сінові(-и), в бкові(-и), в(в)^хові(-и) і т. д.? 
в війську чи в вшськові(-и), на серденьку чи на сёрдёнькові і т. д.?

б) на сонці, на сбнци чи на сбнцеві(-и) або на сонцю; на 
MÓpif и) чи на мбреві (мбрьови) або на морю; в шДстї (щйсцї) чи 
в шДстеві (щйстьови) або в щастю (щйсцю); на видйннї чи на ви- 
дйн(н)еві(-и) або на видан(н)ю?

в) на телйти, на дитяти, на дївчйти і т. ін., чи на теляті, 
на дятйтї, на дївчйтї і т. д.?

г) на вимйі (-ні), на сїмйі (-ні), па тімйі (-ні) і т. ін., чи 
на вймйу (-ню), на сімйу ( ню), на тімйу (-ню), чи може на вй
мени, на сімени, на тімени або на вйменї, сімені, тімені і т. д.?

§ 176 В 1-му відмінку множини як у Вас скажуть в таких 
випадках: -

а) ворота, долота, яйця, колінця, полінця і т. ін., чи ворбти, 
долбти, яйці, колінці, полінці і т. д.?

б) небй, чудб, тїл&, кола чи небесй, чудесб, тїлесб, колёса?
в) вименй, племенй, сїменб і т. ін., чи вимй&та, племМта, 

сїмМта? Діти чи дїтйта?
г) в^ха, плёча чи в^ші, плечі (-и, -іе)? очі (бчи) або вічі 

(вічи) чи бки або бка?
ґ) при числівниках: дві, обйдві, три, чотйрі (штйрі, -и) як, 

напр., скажуть у Вас: дві дереві, дві йблуцї, обйдві бцї, три відрі, 
чотйрі (штйрі, -и) слові і т. ін., чи два дёрева, два яблука і т. д.?

§ 177. В 2-му відмінку множини як скажуть у Вас в таких 
випадках:
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а) шкел, щ^дел, стёбёл, чйсел, сїл (сел), горл, гнізд, боліт 
чи шклів, щудлів, стёблів, чйслїв, селів, горлів, гнїздів, болотів 
і т. іе., чи може шклох (склох), щудлох, стёблох і т. д.? йблук 
чи йблуків, ябків чи йбкох?

б) морь, піль, сбеець теж сонць, серць і т. п , чи морів або 
морёй, полів або полёй, сонців, серцїв і т. д.?

в) подвір, весіль, зібрань, оповідань, творінь чи подвірйів, 
весіллів або весіллёй, зібрйннїв, оповідйннїв, творшнїв і т. д.?

г) небёс, чудёс чи небесів, чудесів або неб, чуд?
ґ) вймён, стремён, племён, сімён, імён і т. ін., чи вйменів, 

стрёмёнів, плёмёнів, сіменів, іменів або мнів і т. д., чи може 
вимМт, стремМт, племййт і т. д.?

д) вух чи в^шйй (ушёй), віч чи очёй (бчйй, очій), пліч чи 
плечёй (-ий)?

§ 178. В 3-му відмінку множини чи скажуть у Вас, напр.: 
дїлйм, озерам, телйтам, панйтам і т. ін.. чи ділом, озёром, теля- 
том, панятом і т. д., чи може ділім, озёрім, телятім, панйтім, мо- 
лодйтім і т. д.? теж воротям (при воротам) чи ворбтем, чи може 
ворбтьом або ворбтюм, чи ворбтїм? І теж чи скажуть дітям, -ем,
-ЬОМ, -ЮМ ЧИ Д1ТЇМ?

§ 179. В 6-му відмінку множини як скажуть у Вас, напр.: 
плечима чи плічми, очима чи вічми; і далі воротами (ворбтями), 
колесами, копйт&ми, крйлами, курятами, телятами і т. ін., чи во
рітьми, колісмй, копйтьми, крйльмй, курятми, телятми і т. д.?

Чи не скажуть, напр., ще так: з телйти замість з телятами, 
за нйшими ворбти замість за нашими воротами і т. п.?

§ 180. В 7-му відмінку множини чи скажуть у Вас:
а) в гніздах, деревйх, зернах, озерах, селах і т. ін., чи в 

гніздбх, деревбх, зёрнох, озёрох, сёлох і т. д., чи може в гніздїх, 
дерёвіх, зернїх, озёріх, селїх і т. д.?

б) на воротах чи на воротях, або на ворбтех, на ворбтьох, 
або-ж на ворбтїх; в літах чи в літях, -ех, -ьох, -їх, на містйх 
чи на містйх, -ёх, -ьбх, -їх; в бчйх чи в бчёх, -бх, -іх; на пле
чах чи на плёчёх, -бх, -іх; на дітях чи на дітех, -ьох, -їх; по 
морйх чи по морёх, -бх, -іх; по нолйх чи по полёх, -ьбх, -їх; 
на ййцях чи на ййцех, -ьох, -їх; по весіллйх чи по весіллбх, 
-ьбх, -лїх і т. п.?
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П р и к м е т н и к и .

§ 181. В 1-му відмінку однини прикметники мужеського роду 
в українській мові звичайно мають кінцівку -ий або и по твердих 
шелестівках, їй або ї по мйаких, як власне чути у Вас? Чи ска
жуть добрий, чорний, смілий, сйнїй, літній і т. п., чи добри, чорни, 
сміли, сйнї, літнї і т. д.; але чи не чути у Вас в де-яких прикме
тниках крім такої форми ще форми без кінцівки и(й) або ї(й). напр.: 
багйт, біл, варт, велйк, вйнен, виновйт, ворон, всяк, годен (годьон), 
голбден, господень, готов, дйвен, довжён, дрібен, жадён, жив, здоров 
(здорів), зелен, зблот, кбптёнт, ладён, ласкйв, мблод, певен (пёвон), 
повен (пбвон), повйнен, рад, сьвідбмен, сйв, спасён, стар, терпен, 
щаслйв, ясен і т. д.?

В прикметниках жіночого і середнього роду в 1-му відмінку 
однини, опріч таких форм на -а, -е як, напр.: стар&, старё, добра, 
добре, сйня, сйне(-е), бйбина, бйбине(-є), чи не вживають ще форм 
на -ая, -ее (або -ое), напр.: стар&я, старёе (або старое), добрая, 
добреє (або доброе), сйняя, сйнее (-ее, -ьое), бабиная, бйбинее 
(-ое) і т. д.?

§ 182. В 2-му відмінку однини яку кінцівку мають у Вас 
прикметники:

1) В мужеському і середньому родї чи скажуть у Вас, напр.: 
доброго, злого, сйнього чи дббрего, злёго, сйнего і т. д.?

2) В жіночому роді чи скажуть у Вас, напр.: доброї чи доб
рое або доброй; дббреї, добреє, дббрей; дббриї, добриє? сйньої 
чи сйньое або сйньой; сйнеї, сйнее, сйнєй; сйнїї, сйнїе і т. д.?

§ 183. В 3-му відмінку яку кінцівку мають прикметники:
1) В мужеському і середньому родї чи скажуть у Вас: доб

рому чи дббрему, сйньому чи сйнему (або сйнему)?
2) В жіночому родї чи скажуть: добрій жінці чи добрі або 

доброї, доброй, дббруй, дббрей, добрий жінці; сйнїй стрічці чи 
сйнї або сйньої, сйньой, сйнюй, сйнєй стрічці і т. ін.?

§ 184. В 4-му відмінку однини прикметників жіночого роду 
чи скажуть у Вас: добру, сйню, брйтову, бабину і т. ін., чи доб
рую, сйнюю, братовую, бйбиную? Чи може у Вас вживають обох 
форм, або від одних прикметників одної, а від других другої, напр., 
може часом скажуть добрую, але тільки бйбину, сестрину, дідову 
і т. п.?

§ 185. В 6-му відмінку однини прикметників жіночого роду 
як скажуть у Вас, напр.: чбрною чи чбрнов або чбрном, або-ж чбр- 
нею; сйньою, сйнєю чи сйньов (с.йнев), сйньом і т. д.?
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§ 186. В 7-му відмінку однини прикметників мужеського роду 
чи скажуть: на добрім або на добрим сблї чи на доброму сйлї; на 
сйнїм чи на сйньому або на сйнєму небі і т. п.?

§ 187. В 1-му відмінку множини яку кінцівку мають у Вас 
прикметники? Чи скажуть, напр.: добрі чи добре, добре, добри, 
добриє, дббриї; сйнї чи сйне, сйнїе, сйнїї і т. д.?

§ 188. В 6-му відмінку множини прикметників чи скажуть у 
Вас, напр.: добрими, велйкими, чорними, сйнїми чи добрима, ве- 
лйкима, чбрнима, сйнїма і т. д.?

З а й м е н н и к и .

§ 189. Як у Вас говорять в таких випадках,—чи скажуть, напр.:
а) ходй (або ходь) до мбне чи до мйа (мня, ня); дай мені 

(мині, міні), мнї (мне, мніе, мнйе) чи мі (ми); він піде зі мною 
чи зі мнов (мнбйов) або зі мном (мньом, ньом, вном, гном); він 
бачить (бйче) менб чи мйа (мня, ня); о мені чи о мі? Чи ска
жуть: з нами чи з нама?

б) пішов до тббе чи до тя; дам кнйжку тобі (тубі, тибі, 
тебі) чи тї (ти); бйчу тебё чи бйчу тя; під  ̂ з тобою чи з тоббв 
(тоббйов) або тббом; при тобі (тубі, тибі, тебі) чи при тї? Чи ска
жуть: з вами чи з вйма?

в) прбсит(ь) до сёбѳ (сабе, сёба) чи прбсит(ь) до ся; взяв собі 
(субі, собіе, собйб, сибі, себі) чи сї (си) або сой; знає себб чи 
знає ся (се, се), або знає сї (си); вонй молйли ся чи молйли са, 
чи може молйли сь або молйли с; візьму з собою чи з соббв або 
з сббом?

§ 190. Як скажуть у Вас в таких випадках:
1) той, тей чи тот або тон чоловік; та, тйя чи тотб жінка; 

те, тёб, тбе, чи тотб, тотбе дитя; без тієї (тоеї, тубї, тебї, тибї) 
чи тої, тбї, тії (той, тий) жінки; тій (той, тей) або ті (тї) чи то- 
тій жінці; ту, тую чи тот^ жінку; тим чи тотйм чоловіком; тібю 
(тїбю, тоею, туєю) чи тою, тбю або тов, тотбв жінкою (жінков); 
на тім, на тотім чи на тому чоловікові (чоловіцї); на тій (ті), на 
тої, на тбї чи на тієї або на тотій жінці; тї (ті, тії, тії) чи тоті 
(тбти) лібде; тих чи тотих людёй (лйдйй), тим чи тотйм лвбдям 
(лібдїм), тйми, тимб чи тотйми, тотйма, лібдьмй, на тих чи на то- 
тйх лібдях (лвбдїх)?

Чи скажуть у Вас ще тамтбй, тамтй, тамтб або тамтбт, там- 
тотй, тамтотб?
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2) Чи скажуть у Вас: він (вун, вюн) чи овюн; вона (онй) чи
вна або унй; воно чи онб; до його чи до нього або до нбго; я не 
бйчив йогб чи я не бйчив го; до еї, ёе, ей чи до неї; я не бачив 
її, еїс чи ї; дав йом ,̂ ем  ̂ чи му; дав їй чи ї ї  (напр.: ой дав ї ї  
на дзїнь-дббрий; беру Ї І  з плечей відра), ї, ей; ік нїй чи ік нйе; 
бйчу йогб чи бёчу го; на його, на нбго чи на ни (напр.: вйляв 
т о т $  воду на ни; за ни не нід^); я бйчив ню, ю, чи її, ї, ее, ей;
з їм чи з ним; з бю, нбю чи з нев, ньов або з ньом; на нїм чи
на нбму, на ньому, на йому; на ї(й), на юй чи на нї(й) або 
на бї; вони (онй, унй) чи вни; до їх, до еїх чи до них; ік їм 
чи іґ ним; дивлібсь на них чи на нї; з нйми чи з нйма?

3) Як у Вас скажуть: сей, ся (сйя), се (сбе) чи сесь (сес),
сесй (сесб), сесе (сесб) або сой, сосб, сосб чи може цей, ця (цйя),
це (цбе) або цесь (цес), цесб, цесб (цисб); сбгб (цбгб), сьбгб 
(цього) чи córo чоловіка; себї, сїбї (цієї) чи сбї, сії (цбї, цй) або 
сої, сой ж ін к и ; сбм ,̂ сьом  ̂ (цем^, цьом^) чи сому̂  чоловікові; 
сїй (цїй) чи сї (цї) жінцї; сю, сюю (цю, цюю) чи сесю (сес^, 
цес^) жінку; сбю, сїею (цбю, цїею) жінкою чи сев, сьов, сесбв 
жшков або сом жінком; на сїм чи на цїм чоловікові(-ку); на сїй 
(цїй), на сї (цї) або на сбї (цбї) жінці; сії, сї (ції, цї) чи сесї 
(сїсі, цисі, сбей) лібде; сими (цйми, щми) чи сим& (цимб) лгбдьми? 
Чи не скажуть у Вас ще оцёй, оця, оце?

4) Як скажуть у Вас: увесь (ввесь), весь чи всей (веїй, всьой), 
вся (усй) чи вейя, все (усб), всьо чи вебе; вебго чи всього; вебї, 
вей чи веїеї (усієї); вебму чи всьбм^; всю (усіб) чи веюю; вебю, 
усію, усїею чи всев, всьов; всіми чи веїмб? Чи може у Вас за- 
місь форми (в)весь або всей уживають всень, вебнький, а, е, або 
навіть вшйток?

5) Які у Вас подибують ся форми відмінків від займенників 
мій, мой, моє, твій, твой, твоє, свій, свой, своє? Чи скажуть, паир.:

а) мой, моє чи ма, мо; моего, мойого, мойгб чи мого або 
мбго чоловіка; моєму, мбйбму, мойм ,̂ мбм  ̂ чи мбму або мйбму 
чоловікові; моєї, мойбй, моє, моїй, мб£ чи мбї жінки; моїй, мої 
чи моєї, мобй, мойбй, мой^й жінці; мою чи му жінку; моєю, мойбю, 
мбю жінкою чи мобв, мойбв (мойбйов) жшков або мойбм жінком; 
на моїм, на моєму чи па мбм  ̂ чоловікові, на мої чи на моїй 
жінці; моїм чи мим лібдям; моїми чи моїма лібдьмй?

6) твой чи тва жінка; твоє чи тво дитй; твоєго, твойого, 
твбйгб, твого чи твбго ейна; твоєї, твойбй, твоє, твоїй, твої чи 
твбї дочкй; твобму, твойому, твбйм^, твбм^ чи твбму сйнові(-и);
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твоїй, твої чи твойбй дочці; твою чи тву дочк ;̂ твоєю, твойого, 
твбю дочкою чи твобв, твойбв (твойбйов), дочков або твойбм доч
кой, твоїм чи твим дітям(їм); твоїми чи твоїми дітьми?

в) свой чи сва жінка; своего, свойого, свбйгб, свого чи свбго 
сйна; своєї, свойбй, своє, своїй, свої чи свбї жінки; своєму, сво
йому. свбйму, свбм^ чи свбму сйнові; своїй, свої, свойбй (своюй) 
жінці; свою чи сву жінку; свобю, свойого, свбго жінкою чи свобв 
свойбв (свойбйов) жінков або свойбм жінком; своїм чи свим дітям 
(-їм); своїми чи своїми або свомб дітьми?

6) Чи скажуть у Вас: наш, наша, нбше чи нбший, нашая, 
нбшеє; ваш, вбша, ваше чи вбший, вашая, вашее; нбшими, вбшими 
чи нашими, вашими; і теж всякими, такйми, самйми чи всякими, 
такйма, самйма?

7) Як у Вас скажуть: що, шо (шьо), што, чо, цо чи со; ко- 
тбрий, кбтбра, котбре чи котрий, котрб, котрб; хто чи кто?

8) Чи скажуть у Вас, наир.: хтось, щось, якййсь і т. ін., чи 
хтоси, щоси, якййси і т. д., абож ктосї, штосї, якййсї; дб-хто, дб- 
чий, дб-котрий, дб-який і т. ін. чи дб-хто, дб-чий, дб-котрий, дб- 
який і т. д ; абй-хто, абй-що' і т. ін., чи лбда-хто (-кто), леда-що 
(-што) і т. д.; б^дь-хто, б^дь-що, б^дь-який і т. д., чи хто-нббудь, 
що-нббудь, який-нббудь і т. д.; ледакий чи ледачий; інший чи 
иншбкий; всйкий чи все(ї)лйкий, кожний чи кождий? І теж у 
6-му відмінку: кимсь, якймсь, чимсь чи кймось, якймось, чймось?

Ч и с л і в н и к и .
§ 191. Як у Вас говорять в таких випадках:
1) Чи скажуть, напр.:
а) одйн (одін), одбн, одьбн, йодбн, едбн, єдьбн чи їдбн; 

одної (їднбї), однбї, однії чи одвїєї; однйми, (єднйми), чи еднйма?
б) два чоловіки чи двае чоловіки; дві годйнї, дві ночі, дві 

дівці або дівки,—чи два годйни, два ночі, два дівки і т. д.; дві ко- 
лїна(-ї), дві серденька(-цї), дві відрі,—чи два коліна, два сердбнька, 
два відра і т. д.; двох чоловіків чи двих чоловіків; двох жінок чи 
двух жінрк; двом жінкбм чи двум жінкам; двомб, двомй, двумб чи 
двима жінкбми?

в) три хлопці, три пбрубкй і т. под., чи триб хлопці триб 
пбрубкй (пбрібцї, -и); з трьомб, тромб чи трьбми хлопцями?

г) четйрі(-и), чотйрі чи штйрі, штйре(-и), штйрие хлопцї(-и); 
з четирмб, чотирмб, четвербма, штирмб чи штирьбма або чотйрми(-і) 
хлопцями?
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ґ) пйать, пйеть чи лйет, шість чи шіст, сім, сїдм чи сбдам; 
вісім чи бсем; дёвйать, десять чи дёвіт, дёсіт?

Чи скажуть у Вас: пйатй чи пйатєх, пйатьбх, пйатбх, шести, 
шостй, шестбх чи шістьох і т. д. хлопців; пйатй(-ї), пйатьбм чи 
пйатбм, шестй(-ї), шістьом чи шестбм і т. д. хлбпцям(-цїм); пйатьмй, 
пйатьбма, пйатбма чи пйатйма, шестьмб, шістьмй, шістьома, шіс- 
тбма чи шестйма і т. д. хлопцями; на пйатй. пйатьбх чи на пйа- 
тбх, на шестй (шостй), на шістьбх чи на шістбх і т. д., хлоп- 
цях(-цїх)?

д) одинадцять, одинбдцет (еденбдцет), одинайцї чи. єденац, 
двайбдцять(-цет), дванййцї чи дванйц, тринбдцять(-цет), тринбйцї 
чи тринйц і т. д.? Замість в і с і м н а д ц я т ь ,  д е в й а т н а д ц я т ь  чи не ска
жуть д в а д ц я т ь  б е з  д в о х , д в а д ц я т ь  б е з  о д н о г о ?  -  -

е) двадцять, двайцять чи двацять, трйдцять, трййцять чи трй- 
цять і т. д.? чи кажуть у Вас д в а д ц я т ь  ( і )  о д и н ,  д в а д ц я т ь  ( і )  д в а  

і т. д., чи о д и н  ( і )  д в а д ц я т ь , д в а  ( і )  д в а д ц я т ь  і т. д.? у сорокбх 
лйЗдьох чи у сорок лібдьох?

є) дві-стї, дві-ста, двй-ста, чи двй-сто; трй-сто, чотйрі-сто, штй- 
ри-сто чи трй-ста, чотйрі(и)-ста, штйри-ста; пйать-сот чи пйать-стів, 
або пйать-сто і далі шість-, сім-, вісім-, девйать-сот, -стів чи -сто?

ж) однб тйсяча чи єдбн тйсяч, дві тйсячі чи два тйсячі (ті- 
сячи) замість т й с я ч а  с т о , т й с я ч а  д в і с т і  і т. д., чи не скажуть 
о д и н а д ц я т ь , д в а н а д ц я т ь  і т. д. с о т , с т і в , с т о ?

2) Як у Вас скажуть: перший, перша, пёрше чи пёрвий, 
пёрва, пёрве; третій чи третий; чѳтвёртий чи чвёртий; пМтий, 
пйётий чи пйітий, шёстий, сёмий чи шостий, сьомий; восьмий (вбс- 
мий) чи бсмий; девМтий, девйётий, чи девйітий; одинадцятий, оди
надцятий, одинбйцятий, одинйцятий, одинайцетий і т. д.; сороко
вий чи сорбкий, двосбтний, двасбтий, двусбтий, двохсотий; трисб- 
тий, трисбтний чи тристбвий і т. ін.?

Чи скажуть: першими, другими, третї(и)мн і т. д., чи пер
шими, другими, третї(и)ма і т. д.?

8) Чи скажуть у Вас: ходйли по двоє, по троє, по четверо і 
т. д., чи по дво, по тро і т. д., чи може двбми (двбме) або обйд- 
воми, трьбми, чотирьбми і т. д.; теж—двомй, тромб, чотирмб, або 
удвшзї і т. д.?

4) Чи скажуть у Вас: двійнйй чи подвійний, удвійний, зад- 
війний або двоїстий, завдвоїстий; потрійний чи троїстий, завтро- 
істий і т. д.?



К о н й у  ґ аці я.
Інфінітив.

§ 192. Л кої форми інфінітиву уживають у Вас в часівниках? 
Чи кажуть, напр.:

а) б^ти, крйкнути, сидіти, ходйти, брати, купувати і т. ін., 
чи бут, крйкнут, сидіт, ходйт, брат, купуват і т. д., чи іиоже буті 
(бйті), крйкнуті, сидіті, ходйті, брйті, купувйті і т. д., абож буть, 
крйкнуть, сидіть, ходйть, брать, кулувйть і т. д.?

б) берегти, берегчй, беречй чи берещй(і); пектй (пекті, 
иекці), пекчй чи печй і т. ін.?

в) дерти, жерти, мерти, нерти, перти, терти, черти чи де- 
рбти, жербти, мербти, нєрбти, пербти, тербти, чербти; чи може 
д&рти, ж&рти, м&рти і т. д ? Або ж ще дрйти, жрйти і т. д.?

г) б^ти чи бйти, лбтйти чи лїтати, ревтй, ревстй, р^сти, 
ровці чи рбвати, зв&ти чи зувйти, хтіти чи хотіти; лйти чи л(л)йти, 
ллйяти, сйти, ссйти, сйяти чи сіяти; бойти ся чи бйти ся?

Д і й с н и й  с п о с і б .

а) Т е п е р і ш н і й  ч а с .

§ 193. Якої форми вживають у Вас в часівниках в 1-й особі 
теперішнього часу в таких випадках:

1) чи скажуть у Вас, напр.: стереж^, біж^, товч^, печ^ 
і т. ін., чи стерег^, біг^, товк^, пеку і т. д.?

2) Як скажуть у Вас:
а) лйблю, роблю, к^плю, правлю, дйвлюсь, ломлю і т. ін., 

чи лйбйу, рббйу, к^пйу, правйу, дйвй^сь, ломйу і т. д., чи може: 
лйбю, рббю, к^пю, прйвю, ДЙВіОСЬ, лбмю і т. д.?
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б) бл^дж ,̂ вбдж ,̂ порідж ,̂ хбдж  ̂ чи бл^ж ,̂ вбж ,̂ поражу, 
хбж ,̂ чи може бл^дю, вбдю, порідю, хбдю і т. ін.?

в) молбч ,̂ ЧИ МОЛОТЮ, П̂СТЮ і т. ін.?
г) вбж ,̂ ліжу чи возю, лізю і т. ін.?
д) KÓlnf, HÓnif, прбш ,̂ м^шу чи кбсю, НОСЮ, прбсіб, м^сю 

і т. ін.?
. 3) Чи скажуть у Вас:

а) вйджу, глядж^, сйдж  ̂ чи вйжу, гляж^, сиж^, чи може
ВЙДЮ, ГЛЯДЮ, СЙДЮ і т. ін.?

б) леч^ (-ю), тремч^ (-Ю) і т. ін., чи лезж>, тремтю і т. д.?
4) Як у Вас скажуть в таких випадках:
а) грібаю дйбаю, кріпаю, сйпаю, тріпаю, ламйго (ломйю), 

дрімйю, пліваю (плйваю), сподївйю ся і т. ін., а також може гра- 
бау, грібаву, дйбаву, дйбау, кріпаву, -ау, сйпаву, -ау і т. д., чи 
гріблю, дйблю, кріплю, клеплю, сйплю, тріплю, лімлю (ломлю), 
дрімлю, плівлю, сподію ся і т. д.?

б) ждйю чи жду, лїтйю чи лічу, метйю чи мбчу, бажйю чи 
біжу і т. ін.?

в) ллйю чи ллю, кішляю чи кішлю, жебраю чи жёбру, ка- 
рйго чи кірю і т. ін.?

г) стикаю (ст^кау), скакйю, ткйю, клйкаю, рохкаю, нарікйю, 
втїкйю, дйхаю, махйю, полбхйю, прохйю і т. ін., чи стуч^, скіч^, 
тчу, клйчу, рбхч ,̂ нарічу, втічу, дйшу, машу, полошу, прбш̂  
і Т. д.?

Може у Вас від одних часівників вживають одної форми, а 
від других другої? Може скажуть кріпаю але дйблю, кішляю але 
ллю, стикаю але тчу, а не ткйю і т. ін.? Коли у Вас так буває, 
то запишіт більше прикладів'.

ґ) дйкую, дар^ю, куп^ю, бесідую і т. ін., чи дйкію, дарію, 
купію, бесідїю і т. д.?

д) замість повідаю, памйатйю, слухаю і т. ін., чи не скажуть 
у Вас: повідйм, памйатйм, слухам, співам і т. д.?

§ 194. Чи скажуть у Вас: співйеш, грієш, зніеш і т. п., чи 
співіїш, гріїш, зніїш або співйш, гріш, знаш?

195. Яку форму має у Вас 3-тя особа однини в таких ви
падках, чи скажуть, напр.:

а) несб, метб, шйе і т. ін., чи несбть, метбть, шйеть або не- 
сець, метбць, шйєць і т. д.? Замість кйже або кйе чи не ска
жуть КѲ?
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б) летйть, сидйть, мовчйть і г. ін., чи летйт, сидйт, мовчйт 
і т. д.?

в) хбдит(ь), нбсит(ь), прбсит(ь), сл^жит(ь), бйчит(ь) і т. ін., 
чи ходи, НОСИ, проси,' сл^жи, бйчи і т. д., чи може ходе, носе, 
нрбсе, СЛ̂ЖѲ, бйче і т. д.?

г) д^мйє, сл^хйе, гр&е і т. ін., чи д^ма, сл^ха, гра, чи може 
думаетъ, сл^хаеть, грйеть, або-ж д^мат, сл^хат, грат і т. д.? Чи 
не скажуть ще замість повідйе—повідё, пйдае—падё, надїгйе—на- 
дїгб, кусйє—кусб, знйє—зне?

§ 196. Яку чути у Вас форму в 1-й особі множини в таких 
випадках,—чи скажуть, напр.:

а) бйемб, пйемб, ллємо, пійємо, пйшемо, ходимо, робимо 
і т. ін., чи_бйем, пйєм, ллєм, шйєм, пйшем, ходим, робим, чи 
може бйёмѳ, пйёме, ллєме, шйєме, пйшеме, ходиме, рббиме і т. д.?

б) ідемо, плетемо, несемо, жнёмб, живемо чи ідем, плетём, 
несем, жнем, живем і т. ін., чи може скажуть: ідбм або ідубм, 
плетбм або плетубм, несбм або несубм (несюбм), жном або жнубм, 
живбм або живубм і т. д , а може іце ідёмѳ, плетёме, несёмѳ, 
жнёмѳ, живёмѳ і т. д.?

в) печбмб чи печбм або пеком, стережбмб чи стережбм або 
стерегбм і т. ін.?

г) зби(і)р£ємо (збираїмо), знаємо (-їмо), мйемо (-їмо) і т. д., 
чи зби(і)рйем (-їм), знйем (-їм), мйєм (-їм), чи може зберамо, знймо, 
мамо або зберйме, знйме, мйме і т. д.?

§ 197. В 2-й особі множини чи скажуть у Вас, напр.: спі
ваєте, граєте, знйєте і т. ін., чи співйїте, грйїте, знйїте, чи може 
спів&ге, гр&ге, знате і т. д ?

§ 198. В 3-й особі множини як у Вас скажуть, напр.:
а) вонй ходять, носять, роблять (рббйать) — чи вонй хбдят, 

ходєт, ходїт, хбдет; нбсят, -ет, -їт, -ет, рбблят або робйат, -йет, 
-йіт, -ет, або може вонй ходя, ходе, хбдї, нбся, -є, -ї, рббйа, -йе, 
-йі, -е і т. ін.? Чи може ще скажуть у Вас хбдють, нбсють, 
рбблють і т. д.?

б) стережуть, печать чи стерег^т, пек^т? Вони біж&(й)ть 
чи біг^т? вонй дають чи вонй даю або дав&ю? вонй хочуть чи 
хотйть?

§ 199. Як у Вас відміняють такі часівники, чи скажуть:
а) мреш, мре, мрёмб, мрёте чи мраш, мра, мр&мб, мр&тё; 

жеру, жербш, жерё і т. д., пѳр ,̂ перёш, перб і т. д., чи жру, жраш, 
жра і т. д., пру, праш, пра і т. д.?



— 124 —

б) клен^ чи клян^ або кильн£ квну, кну?
в) вчу, вчиш, вчит(ь), вчимо, вчитб, вчать чи вчію, вчіеш,

ВЧІе, ВЧІ6МѲ, ВЧІ6ТѲ, вчію т?

г) бйу, бйеш, пйу, ПЙ6Ш І Т. Д., ЧИ бию 6Й6Ш, пйю, пйеш 
і Т. д .? .

ґ) плив^, пливбш; живу, живбш і т. д., чи плиіб, плиёш, 
жию, жибш, і т. д.?

д) піде (пійде, п^йде, пойде), вййде, прййде ЧИ П̂ б, 
вйб, прйе?

е) зву (зову) чи зую або зовам; звеш чи зуеш або зо- 
ваш і т. д.?

є) ирж^, иржбш, иржб і т. д., чи рз&ю, рзйеш, рз&е і т. д.?
ж) вісй, даой, їсй чи віш, даш, їш?
§ 200. Чи вживають у Вас форми теперішнього пасу від ча- 

сівника б^ти?
Чи скажуть, напр.: я есм, ем або сом, ти есй, він е або 

ест(ь), ми есьмо або есмб, ви естб, вонй сут(ь)?

б) П р и й д у ч и й  ч а с .

§ 201. Яку форму має у Вас прийдучий час? Чи скажуть, 
напр.: ходйти-му, брйти-му, спати-му, бйти-му, нестй-му, носй- 
ти-му і т. ін , або му ходйти, му брйти, му спати, му бйти, му 
нёстй, му ІІОСЙТИ і т. д., чи б^ду ходйти (ходйть, ходйт), б^ду 
брйти, б^ду спйти, б^ду бйти, б^ду нёстй, б^ду носйти і т. д., 
чи може у Вас скажуть: б^ду ходйв, ходйла, ходйло, б^ду брав, 
-ла, -ло, б^ду спав, -ла, -ло, 6 f  ду бив, -ла, -ло, 6 f  ду нїс, неслй, 
-ло, б^ду носйв, -ла, -ло і т. д.? Чи може ще у Вас скажуть, 
напр.: мати бе пряв (мати б^де прйсти, прйстиме), тїле бе ко
рову ссав (теля корову б^де сс&ти, ссйтиме), ви ббте робйв за
мість ви будете робйти (або робйли), ви робйтимете? Чи не ска
жуть ще: чого вонй в&ртимуть замість чого вонй будуть в&рті?

в) М и н у л и й  ч а с .

§ 202. Від часівників з суфіксом-ну-, напр., звйкнути, вййнути, 
шйрпн̂ ти і т. ін., як буде минулий час, з суфіксом -ну- чи без 
нього? Чи скажуть, напр.: звйкнув, вйанув, шйрпн^в і т. д., чи 
звик, вйав, шарп, чи може скажуть, напр., шарпнув, крйкнув, бах
нув, шурхнув, сягнув, але шйрпла, шйрпло; крйклй, -о; б^хла, -о;
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шерхла, -о; сяглй, -б і т. д.? Замкнув чи замок, зачерпнув чи за- 
чёр, двйгн^в чи двиг?

§ 203. Чи не скажуть у Вас замість я, ти, він ходйв, хо
дила, ходйло, ми, ви, вони ходйли (-е, е)—я-м ходйв, -ла, -ло, 
ти-сь ходйв, -ла, -ло, мй-сьмо ходйли (-е, е), ви-сьте ходйли (-є, е) 
або Х0ДЙВ-6М, ходйв-ям, ходйв-їм, ходйв-ем(им), ходйв-сми, хо- 
дйв-сме, ходйв-смо; ходйла-ям або ходйла-м; ходйв-еси, ходйв-ес(ь), 
ходйв-їс(ь), ходйв-іс(ь), ходйв-есь(ис); ходйла-вси або ходйла-сь; хо- 
дйли-сьмо, ходйли-сьме, ходйли-сми, ходйли-м; ходйли-есте або

• ХОДЙЛИ-СТѲ ?
Чине^скажуть, напр.: дивйв-ех-сми, косйв-ех-сми і т. ін., 

замість я дивйв (ся), я косйв і т. д.?

В о л ь о в и й  с п о с і б .

§ 204. Яку форму вольового способу чути у Вас в таких ви
падках:

1) Чи скажуть, напр.:
а) жни, мни, пни, тни, почнй, візьмй, гни, горнй, тягнй, три, 

спи, жерй і т. ін., чи жний, мний, пний, тяий, почнйй, возьмйй, 
гний, горнйй, тягнйй, трий, жрий, спий і т. д.? рости чи роснйй?

б) берй, дерй, иерй, журйсь, мелй, колй, полй, хвалй, тулй 
і т. ін., чи бер, дер, пер, жур ся, мель, КОЛЬ, ПОЛЬ, хваль, туль і т д.?

в) ронй, боронй, чинй і т. ін., чи ронь, борбнь, чинь і т. д.?
г) ідй або ідйй, ходй, ведй, підй, прийдй, вййди, летй, плетй, 

метй і т. ін., чи ідь, ходь, вед(ь), під(ь), прид(ь), вийд, леть, плет(ь), 
мет(ь) і т. д.?

ґ) вразй, носй, просй і т. ін., чи вразь, нос(ь), прос(ь) і т. д.?
д) поможй, вержй, вйажй, мовчй, печй. речй, пишй або пи-

шйй і т. ін., чи помож, верж, вйаж, мовч, печ, реч, пипг і т. д.?
е) робй, купй, здіймй, підіймй, поздоровй, розступйсь і т. ін., 

чи роб, куп, здим, піддйм, поздоров, розст^п ся і т. д.?
е )  бий чи бі, лий чи лїй або ляй, жий чи живй? і теж ка-

р&й чи кар, їдь чи їхай, бігай чи бійй; мірь чи міряй?
2) Як скажуть у Вас в 1-й особі множини вольового способу, 

напр.: ведім(о), ідім(о), ходім(о), плетім(о), метім(о), возім(о), не- 
сім(о), берім(о), хвалім(о), колім(о), мелім(о), печім(о), пишім(о) 
і т. ін., чи- вёдьмо або вёдмѳ, ідьмо(-ѳ), хбдьмо(-е), плёт(ь)мо(-ѳ), 
мёт(ь)мо(-ѳ), вбз(ь)мо(-ѳ), нёс(ь)мо(-ѳ), бёрмо( е), хвальмо(-ѳ), коль-
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мо(-ѳ), мёльмо(-ѳ), пёчмо(ѳ), пйшмо(-ѳ) і т. д.? Чи скажуть ка- 
р&ймо чи кармѳ, ідьмо(-ѳ) чи іхаймо?

3) Як скажуть у Вас в 2-й особі множини вольового способу,
напр.:

а) купіть, купіт, купліть чи к^пте, пособіт(ь, е) чи пособте, 
зробіт(ь) чи зробте, дивіть ся чи дйвте ся, ідіт(ь) чи ід(ь)те, хо
діть) чи хбд(ь)те, плетіт(ь) чи плёт(ь)тѳ, летіт(ь) чи лёт(ь)тѳ, вй- 
несїт(ь) чи вйнесьте; печіт(ь), перелїчіт(ь), пишіт(ь) чи нёчтѳ, пе-

•С ,f ' ' урелічте, пйште; беріть, періть, деріт(ь) чи бёрте, пёртѳ, дёртѳ 
і т. ін.?

б) бййте, бйіт(ь) чи біте, пййте, пйіт(ь) чи піт(е); лййте, 
лйіт(ь), лїт(е) чи лййте; кар&йте чи кйрте, їдьте чи їхайте і т. ін.?

4) В 3-й особі однини і множини вольового способу чи ка
жуть у Вас, напр.: нех&й прййде чи най, няй або хай прййде;
нехйй прййдуть чи най, няй або хай прййдуть і т. ін.?

Г а д а н и й  с п о с і б .

§ 205. Як у Вас скажуть умовно, гадано, напр.: я ходив би 
чи ходйв бим або ходйв бих; я чекйла б рік чи чекйла бим або 
чекйла бих рік; ти. ходйв би чи ходйв бись; ми ходйли б чи хо-
дйли бисьмо; ви ходйли б чи ходйли бисьте і т. ін.?



И а г о л о с.

§ 206. Наголосом зве ся зміцнення голосу на якому-небудь 
складі в_слові, тоб-то голосніше його вимовляння проти інших. 
Його означають рисочкою над наголошеною голосівкою, напр., з а 

м о к  і з а м о к , п и т и  і і т и  і т. ін. В українській мові є слова, що 
мають наголос на тому самому складі завжди й скрізь, де тільки 
чути вкраїнську мову, і такі є слова, що, відмінюючись, однаково 
переставляють свій наголос на інші склади, напр.: к о с а ,  б а б а ,  х о 

д и т и  і к о с и , б а б и ,  х о д и ш  і т. ін.? Але ще й таких слів є багато, 
що вони або в тому самому селі можуть вимовляти ся з різним 
наголосом і різно його переставляти при одмінї/ або що по різних 
селах можуть мати інші наголоси і інакше їх переставляти відмі
нюючись. В прикладах, що нижче подаємо на всі такі випадки, над 
словами з таким несталим наголосом ми ставитимемо по кілька на
голосів, себ-то, коли в одній і тій самій місцині або в різних го
ворять п а д л о  і п а д л о , п г с ь н г  і п і с ь т ,  в о з ь м у , і в о з ь м у , в о з ь м е т е , 
в о з ь м ё т е  і в о з ь м е т е  і т. ін., то подібні слова ми відзначатимемо 
кількома наголосами: п а д л о , п г с ь н і, в о з ь м и , в о з ь м ё т е  і т. д. Але 
відказуючи на такі приклади, просимо Вас додержуватись оцих 
правил:

а) коли у Вас говорять, наир, тільки п а д л о  і не скажуть ні
коли п а д л о , або говорять тільки в о з ь м у , але не чути зовсім в о з ь м у ;  

і теж навпаки, коли говорять тільки п а д л о , а не п а д л о ,  в о з ь м у , а 
не в о з ь м у  і т. д., то Ви так і пишіт ті слова з тим тільки наго
лосом, що чути у Вас, або підкресліть в словах поданих в програмі 
ті власне склади, де чути наголос;

б) коли наведені слова вимовляють ся у Вас з різними наго
лосами, то зазначте окремо, коли наголос стоїть на одному і коли 
на другому 'складі, себ-то коли у Вас кажуть, напр., раз в о з ь м е т е ,
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а другий раз в о з ь м ё т е , а третій в о з ь м е т е  і т. ін., то Ви так окремо 
і заиишіт їх, або-ж не записуючи підкреслїт в поданих в програмі 
прикладах всі ті склади, де буває у Вас наголос, і

в) коли в якому-небудь з поданих в програмі слів наголос 
стоїть у Вас на тому складі, на якому його зовсім не зазначено в 
прикладах, то подайте такі слова, зазначивши на них той наголос.

Опріч того, коли це Вам не заважить, добре-б подати з  н а г о - 
л о с а м и  там, де цього нема в наших прикладах такі свої приклади:

а) при речівниках: 2-й і 5-й відмінки однини, 1-й і 2-й відм. 
множини, а в словах жіночого роду також 3-й відмінок однини;

б) - в прикметниках: жіночий і середній рід і 1-й відмінок 
множини;

в) при часівниках: 1-шу і 2-гу особу однини, вольовий спосіб 
(повелительное наклоненіе, tryb rozkazujący), і теж форми на -в, 
-ла, -ло, напр.: ходйв, ходила, ходйло.

Просимо теж уважати, чи не міняє слово свого значіння, коли 
переставляє свій наголос, напр, може с е л и щ е  значить тільки місце, 
де було колись село, а с е л и щ е  значить велике село. Коли так у 
Вас трапляє ся, то завжди це занотовуйте.

Подані в програмі слова писано з такими звуками, які зви
чайно чути в у к р а ї н с ь к і й  г о в і р ц і , іцо вживають в нашому письмен
стві, але Ви зазначуючи цї слова з їх наголосами, пишіт їх так, 
як їх у  В а с  вимовляють.

а) Н а г о л о с  в  р е ч і в н и к а х .

§ 207* М у ж е с ь к о г о  р о д у .
І. В першому відмінку однини.
1) Двоскладові:
а) вйбір, вйнбс, відвіз, відгал, дбгад, дбкйз, дбпйт, дохід, здо

гад, здбгш, зйбл^д, зйгад, зйгйл, зйкйз, загін, залйв, зйлім, зймет, 
зйпас, зйхід, з^пйн, нймёт, нйрід, начбс, неббж, неврбд, обман, 
обряд, отвір, бхлйп, пйслін, шдлйз, підмет, шдпйл, поваг, дбгреб, 
поділ, пбкйз, пбкбт, пбмбст, пбсйд, пбсел, посів, пбсьлід, пбсьміх, 
потоп, пбчйн, прйпор, предмет, прйклйд, прймір, прйхід, прбзір, 
прбпйд, рбзпйл, спогад, спбмйн, спбчйн, сусід, ^бір, ЙРяд;

б) пербд, терен, чбвбн, сором, смбрбд, Черкес, Осйп, бстрбв, 
гёвйл, Г^Д^л, Рбмйн, т^мйн, шйфрйн, лйдйн, дйчман, гймйн, гётьмйн, 
Р^сйн, Сёрбйн, кбмйн, аршйн, Дністер, Дншер, шйтбр, цебер, дзй- 
ґйр, бйґйр, вівтйр(ь), цвйнтар, тйлйр, кйвМр, мбчйр, пбжйр, тбкйр>
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столяр, лікар, крамар, м^ляр, г^зйр, тбшр, мбздір, бакір, жбвн(м)ір 
кбвн(м)ір, стовбур, костер, д^кат, кбпйт, бёнькёт, стр^мёнт, кбг^т, 
рёкр^т, мбт^з, шёлйг, бёндйг, монах, кйтях, крёймйх, тельбух, pd- 
тйй, звйчай, врбжйй, йнйй або йнёй; вйрш, щйвш; спокій; Господь; 
вёдмідь; дйгель, скобель, щавёль, кошёль; пйстбль, гоголь, соболь; 
щербань; д^жёнь, блёнь; ступінь, корінь, рёмінь; кйрась; палаш, 
пбтйш; Дёмкб, ІМпікб, знайко, чвйнькб, дружко; ч^ббк, п^пбк, та
нок, жл^нбк, клйнбк, згбрбк, скісбк, йрбк, вйлбк, мбтбк, б^сьбк, 
п^чбк, ж^чбк, мйчбк, рйчбк, смйчбк, шпйчбк, птйшбк, п^шбк, жму
ток; гйндйк, дйплйк, мйснйк, дбвжнйк, скрйпнйк, ЧЙЙНЙК, СЦІЛЬНЙК, 
тайнйк, празнйк, стаднйк, стйвнйк, ббжнйк, квітнйк, літнйк, сшль- 
нйк, д^днйк, лірнйк, лавнйк, сірнйк, вёршнйк; ш^ляк, вбйк, Поляк; 
павйч; пірнач,-п^гач, давач, згйнйч; отець, рябёць, сймёдь, тйнёць, 
зйёдь, кббёдь, лямёдь, пёрвёдь, клёнёць, льбнёдь, хлівёць, стілець, 
сьлідёць, рбвёць, твбрёдь, нйрёць, лбвёдь, пёрёць?

2) Трискладові:
а) відгбмон, зйговір; недбльбд, недобір, недорід, недолік; по

хорон, поговір; поперек; просёрён; перехід, пересад, перестрах, пе
репій, перёлйк, переклад, перёглйд, перёказ, перёкш, перёсыив, пе- 
рёліг; розгбвір; ширітвйс; білбгр^д, дйрмбід, дурйсьвіт, кбворбт, ко- 
збл^п, котбл^п, легкодух, первбцьвіт, полудень, пустбцьвіт?

б) побратйм; басамйн, отйман; опікун; Арйбйн, Болгйрйн, Та- 
тйрйн, прочанйн; новбтйр, господар, володар; чупрйндйр; обйчйй, 
кошбвйй; прйятель, сл^хатёль; сёлезёнь, телепень; Павл^сьб, 
Одесько; з^ббнько; голубок, х^торбк, огірок, козйрбк, колосок, ва- 
сйльбк, початок, кйпйатбк, фільварок, дрібййзок, чббітбк, первісток, 
сшдйнок, відмінок, дбпйток, зймірок, затйшок, зйтшок, зйснівок, за- 
рібок, нйзймок, напрямок, нйпёрсток, бгйрок, бгрйзок, бчшок, бблб- 
мок, ббрядок, ббсівок, ббрйвок, обрізок, обміжок, обніжок, бдрбсток, 
порубок, помірок, шдсвйнок, проступок, розсудок, рбзвйтбк, спбвй- 
тбк; ладанок, бурйчбк, козйчбк, лопуцьок, тйнбчок, садбчбк, сино
чок, кружечок, дружочок, вершёчбк, об^шбк, кожушок; катблйк, 
^ченйк, вййзальник, челяднйк, законник, малйннйк, берёзнйк, роз- 
сйднйк, ворітнйк, чобітнйк, ремёснйк, помічнйк, провіднйк, КОЛ1СНЙК, 
колбднйк, глйнйнйк, мйківнйк; сагййдйк; вивідйч, вимітач, натйрач, 
набрехйч, налйгйч, наглядйч, підбрехйч, підсл^хйч, підлйвйч, побй- 
вйч, позйвач, помйгйч, посл^хйч, посл^гач, попйхач, пропйхач, роз- 
бйвач, розбйрйч, сповйвач, спожйвйч, спотйкач, убйрач; козёлёдь, 
ком^лёць, низбвёць, ббхонёдь, постйвёць, чоббтёдь, чагарёдь, товй- 
рёдь, хуторець, папёрёдь і папірець, пйнбтёдь, йвбрёдь, пбрйдёдь,

я
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поплавець, голубець, кйганёць, йржйвёць, суставёць, вйслйнець, стри- 
х^лёць, сирівець, окраєць, вйхбдець, бйбйнець, ласкавець?

3) Многоскладові:
а) Володймйр, Переяслав, переполох, страхополох, головоріз?
б) нёпрйятель, перёвёртень, Галичйнйн, хуторйнйн, громадя- 

нйн, христийнйн, подолянйн, підгорйнйн, Паволочйнйн; недблйдок, 
недбрбдок. педбрбсток, недблйшок, недовірок, недббйток, неборачок, 
одноліток, васйлёчок, ремесничбк, нйкбкренок; солбмйаник, колодяз
ник, поперёдейк, поберёжнйк, полбнйнйк; Кривонбсйк, новосёлібк, 
новоженйк; голубонько, чумйчёнько, вдовйчёнько, конйчёнько, коза
ченько, панйчёнько; Українець, верхбвйнець, манастйрёць, виногра- 
дёць, вйхбванець, песйголбвець, крутйголбвець, самодержавець?

Увага. В нижчеподаних словах у Вас наголос на 
тому складі, що тут показано, чи на іншому: прбсьвіт, 
цйган, Удод, кунтуш, злбдїй, сурж(о)ик, сокіл, ясетр, по
таш, бутель, гарбуз, кармазин, пересип, перелюб, сугли
нок, селянйн, молодець?

II. В 2-му відмінку однини:
а) горба чи горба, і далі: кутй, князя, звіря, коша, шагй, бйкй, 

Ляхйі ставу, сйдУ, лйду, л(ьб)ёду, сьліду, разу, чйсу, льб(е)ну, край, 
довгу, торгу, ліку, знйку, віку, смаку, сьміху, даху, страху, шляху, 
суда суду, сьнігй(у)?

б) до стола, з двора, з полка але до столу, з двору, з пблку 
І Т .  ін.?

в) жупйнй, барана, юнака, кбгутй, сусіда, сброма, нічліга, гос
подаря, пивбварй, кателйкй, кйменя, ременя; полину, бурйану, тё- 
рену, хворосту, заходу, нйрбду, бщаду?

III. В 3-му відмінку однини: садові, ладові, мостові, сьміхбві, 
лікові, знакові; полйнбві, теренові, карукбві?

IV. В 5-му відмінку однини: тумане, бовване, глухмане, со
коле; Іване, Йовхймё; тату, пйсарвЗ?

V. В 6-му відмінку однини: знаком, мбстбм, садом, смаком, 
страхом, часом, шлйхбм; полйнбм, теренбм, карукбм і т. ін.?

VI. В 7-му відмінку однини: на дворі, на мбсті, на стбвш, 
на ле(ьо)ді, в саді, в носі, на часі, на язйщ, на торзі, в рбцї, на 
шлйсі, але на льоду, на меду, лобу, лугу, носу, язику, торгу, в 
року, на шляху і т. ін.? в ванькйрі?

VII. В 1-му відмінку множини:
1) Двоскладові:
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а) гбрбй, гробй, дуби, з̂ бй, попи, снопи, стёпй, струпй, хлбпй, 
левй, рбвй, ш̂ мй, дідй, дрбздй, плбдй, тр^дй, брйтй, б^нтй, ҐНОТЙ, 
Ґр<’НТЙ, кбтй, лйстй, потй, рбтй, скотй, х^нтй, цьвітй, вбзй, разй, 
лїсй, часй, пйнй, стйнй, дзвбнй, клйнй, штанй, дарй, т^рй, ббрй, 
двбрй, вблй, кблй, стблй, бйкй, ббкй, В1КЙ, ГЙКЙ, ЗНЙКЙ, крйкй, Л5ІКЙ, 
пбвкй, скбкй, сбкй, ст̂ кй, шбвкй, ббгй, др г̂й, л̂ гй, пл г̂й, рбгй, 
стбгй, вёрхй, д^хй, жйхй, міхй, мбхй, плбтй, птйхй, сл̂ хй, СЬМІХЙ, 
стрйхй, шлйхй; вівсй (або вівса), швагрй, вітрй, цебрй, в з̂лй, кбтлй, 
брлй, бслй, пбслй, б̂ бнй, чбвнй, М13КЙ, П1СКЙ?

б) зйті, кнйзі, крйжі, м̂ жі, вірші, гроші, плачі, вепрі, жалі, 
гаї, гної, змії, кйі, рої; майстрі, р^блі, бгпі, вінці, женці, зайці 
кінці, крйвці, купці, самці, стйрці, стрільці, ченці, шевці?

2) Трискладові:
а) _берестй, бёрегй, передй, теренй, черенй, чёресй, вблокіЬ 

вброгй, гблодй, гблосй, горбхй, мблотй, морбзй, морбкй, порбгй, по- 
рбмй, порбхй, сбромй, хблодй; баранй, баркпті, гетьмйнй, жупйнй, 
кайданй, каптйнй, лудйнй, майдйнй, сапйанй, тагйнй, туманй, ци- 
ганй, кбминй, Р^сйші, таборй, хутори, йворй, ангелй, сбкблй, гб- 
лубй, йструбй, рбзумй, нбровй, ббодй, пбводй, прбводй, вйклади, 
нйймитй, чоботи або чоббтї, ббразй, отласй, пбясй, войкй, юнйкй, 
байраки, козаки, Полйкй, прйзникй, сбтникй, язйкй, вйрбки; пйрубкй, 
йрмаркй і теж стйростй?

б) ячмёш (-й, -а), гребені, камені, корені, кремені, перстені, 
проміні, ремені, блені, бондарі, дзйгйрі, пйсарі, талйрі, тйтарі, ці
сарі, номері, кбвмірі, вечорі, дбхтбрі, бйхурі, бугйі, гультйі, ЗВІІЧЙ1, 
злбдп, лебеді, медведь к^нт^ші, ратуші, голубці, місяці, молодці, 
пагінці, поплавці, дідичі, пшіхтичі?

В) Многоскладові:
а) бунтбвникй, катблйкй, колбдникй/челйдникй?
б) директорі, властйтелі, прйятелТ, учйтелї, товариші, пома

гачі, послухачі, Федькбвичі?
І так само, відповідно до 1-го відмінку, в усїх інших відмін

ках, напр.: гбрбів, гробів, д^бів і т. д., гбрбйм, грббйм, дубам і т. д.?
YIII. В 2-му відмінку множини: гостей, грошей, коней (-йй), 

людей (-йй); лббів, мохів, ровів?
IX. В 3-му відмінку множини: гбстйм (*ім), грошам (-їм), кб- 

нйм (-їм), лібдйм (-їм), лббйм, рбвам, теж чоботам чи чиббтям (-їм)?
X. В 6-му відмінку множини: гістьмй, грішмй, кіньмй, лібдь- 

мй, чобітьмй, лобами, ровами, часами?
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XI. В 7-му відмінку множини: в гостях, грошах, кбнйх, лю
дях, в чоботах чи чоботях, в лббйх, в ровах?

§ 208. С е р е д н ь о ю  р о д у .

І. В 1-му відмінку однини.
1) Двоскладові:
а) пёрло, мило, жало, діло, йклб, мйалб, к^блб, тёпло, ідлб, 

падлб, срібло, яслб, згребло; пйсмб; зерно, мййнб, стегно, вапно, 
пйатнб; жл/ктб; лігво, питво, шйтвб; плёчкб, /шкб; слівце, дёнцё, 
пйльцё, вшцё, вйльцё, жйльцё, рильце, мйльцё, пшінцё, кільцё, пірцё, 
шйльцё; віє?

б) к/ря. г/сй, зьвіря, теля, хлбпйй, зёрнй, кача(-я), лёвча(-я), 
дівча(-я), лбшй(-я); стрёмМ, вймйй, знймйа, ймМ, ймення, рймМ; 
дубйа(-ё), гйлля, дйннй, спйння, жданий, тканий, праний; сміттй(-є)?

2) Трискладові:
а) жерелб, копйлб, кружало, качйло; знамено, стремено; бо

рошно; колесо; решето, дблбтб, золото, нймйсто; письменство, си- 
рщтвб, едйнствб, ббчёствб, множество, попівство, ремествб, лйцар- 
ство; прйдйво, тбплйво, мёлйво, курйво, вйрйво, пёчйво; йєчкб, сло
вечко, сьмітйчко; кйчатко, к/рйтко, лещйтко; дбмбнько, сёрдёнько; 
сисйльцё, пасёмцё, обідцё, намётцё, ребёрцё, масёльцё, ряденце, зе
ренце, стебельце, деревце, весельце, с'ідёльцё, полінце, колісцё, ко
лінце; ймйсько, тбрбйсько, хмёлйсько, сёлйсько, грёчйсько, глй- 
нйсько, бгнйсько, бйгнйсько, бйбйсько; вблйще, тбрбйще, хмёлйще, 
стёрнйіце, смітнйще, двбрйще, гбрйще, глйнйще, багнйще, рйтйще, 
йгрйще, згйрйще?

б) потёрча, вінйча(-є); каяттй(-є), пбк^ітя(-є), ворбттй, весїл- 
лй(-є); прйслівйа; оддйннй(-є), вйшиннй, нйчйння, клечання, кйрання, 
конання, скбнйння, отймйння, псбвання, пйсання, сьнідання, скакання, 
кбхйння, к/пання, сьпівання, стйрання, настання, наданий, зйвдйннй, 
вйданнй, бажання, чекання, жадання, надбйння, прйдбання,. пй- 
тйння, пйсйння, чйтання, вйазання, р^бйння, хапйння, стбйння, ті
кання, держання, вйтйння, прощання, змагання, літання, копання, 
мбтйння, лбмання, к^мйння, к&чйння, тягання, тбптйння, тбвкання, 
тесання, стйрйння, склйдйння, брання, бл^кйння, давання, збивання; 
спйсіння, знйчіння, ^чіння, знесшня, сьвічіння, гоїння, таїння, мо
ління, кормління, КЙДЖШНЯ, ТОВЧІННЯ, сушіння, мочіння, служіння?

В) Чотиріскладові:
а) перевесло, запйнйло, завйвйло, покрйвйло, доробало; укра

їнство, товарйство, духовенство, отамйнство, господарство, розбій-



— 188 —

нйцтво; сьміхбвйсько, пасбвйсько, збігбвйсько, бігбвйсько, логбвйсько, 
таборйсько, дивбвйсько, кладбвйсько; страхбвйще, сьміхбвйще, бойб- 
вйще, збігбвйще, гроббвйще, пасбвйще, обшмйще, пожйрйще, ко- 
нбплйще, кладбвйще, замкбвйще, таббрйще?

б) видйв&ння, міркбвйння, польбвйння, нарікання, панбвйння, 
милбв&ння, ділбвйння, риштбвйння, помёшкйння, одкйдйння, дочё- 
к&ння, дожйдйння, ожйдання, занёдбйння, мальбвйння, підпйс&ння. 
розМз&ння, розвйжйння, поважання, увйжання, обертання, обідання, 
утрймйння, послухйння, щебётйння, огрівйння, удержання, розйёд- 
нйння, пайбв&ння, повйтйння, розбйрёння, роздягйння, розгйдання. 
намйгйння, домагання, помагання, вим&гйння, пролітйння, почйн&ння, 
посйлйння, порівняння, підкбпйння, озйрання, визйрання, нагй- 
нйння, замйрйння, позйвання, покрйв&ння, замерзання, залягання, 
скрегбтйння^витйкання, зажйвання, ужйвання, заховання, облй- 
вйння, розлйв&ння, підлйвання, залйвйння, обмйвання, додавання, 
нарікання, розд&в&ння, піддёвйння, глузбвання, рахбвання, прямб- 
вання, парбвйння, панбвання, настйвання, милбвання, мальбвання, 
царствбвання, райбвання, люббвйння, купбвання, кепкбв&ння, катб- 
вання, добування, завйвання, чергбвйння, формбвання, фарббвання, 
спочйв&ння, спожйвання, дознйв&ння, дївбвання, дивбвйння, да- 
рбв&ння, піднебёння, сотвбріння, угбшдння, розлучіння, полбжіння 
опрбщіння, нарбджіння, ожёніння, донёсіння, запустіння, голбшшня?

4) Многоскладові:
вироблювання, розкйдбвання, пошанбвання, недочёкання, опо

відання, переконання, передйрання, перевертання, заволікання, пе- 
рехбвпння, ворогбв&ння, пащекбвання, пошанбвання, пересування, 
старшинбв&ння, обвбджувйння; барабблйння, горохбвйння, виобра- 
збванняѴ

Увага. В нижчеподаних словах чи завжди наголос 
на показаному складі, чи буває й на іншому: удйло, ди
тятко, чйхання, парубоцтво, веретёно?

І так само, відповідно до 1-го відмінку, чи буває однако
вий наголос і в усіх інших відмінках, напр.: греблі, ділй, сріблі, 
зёрна, мёйнё; сміття, весілля; золота, прйдйва; тёлйти, дівчйти; ко
лінця, полінця і т. д., греблу, ділу, золоту, прядйву і т. д., греблбм, 
ділом, золотом, прядйвом і т. д.?

II. В 1-му відмінку множини:
а) дйва, дрова, цйрствё,; чуда, пут&, сьвМтй; сінй, зернй, майна; 

пёрй, хутрё,; жала, -рала, чола, яслп; плёса; вуха, лйха; місця, збіжжй, 
знйннй, сьміття?
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б) дёрёвй, болота, ворота, долота, решета, очереті, заліза, ко
леса, полотна, волокні, дзеркала, жёрёла, озёра, перевесла; вйменй, 
племена, сімена, стремена, тімені; гусята, зьвірята, к^рята, кйчйта, 
деревця (-і), зеренця, стебёльцй, колінцй, полінця; убраний, ве
сілля? І теж дітбнькй?

І так само, відповідно до 1-го відмінку, в інших: дерев, де
ревам і т. д., очерётйм, в очеретах і т. ін?

III. В 2-му відмінку множини:
а) помел; дітей (-йй), очей, плечей?
б) ВІКОН, ВОЛОКОН, C]f'KÓH, вёсёл, крёсёл, мйсёл, сьвітёл, сідел, 

стебел, жорен, зерен, рйдён, озер, ребер; плёчбк, яєчок; полбтён, 
стебелець?

IV. В 8-му відмінку множини:
а) (в)̂ хйм, тілам, пйвйм, ч̂ дам; бчйм, плёчйм?
б) озерам, дзёркйлйм?
V. В 6-му відмінку множини:
(в)̂ хами, пйвйми, ч̂ дйми, дзеркалами, зіллями, весілями?
VI. В 7-му відмінку множини:
в ^хах, пйвах, чудах, в очах (-ёх, -їх), в плёчйх (-ёх, -їх), на 

зіллях, дзёркйлйх, весіллйх?
§ 209. Ж і н о ч о г о  р о д у .

І. В 1-му відмінку однини.
1) Двоскладові:
а) доба, тр^бй, вёрбй, гйньбй, ббрбй, rf6a; кбпй, ст^пй; брова, 

Москва, Лйтвй, сйквй, кроква, чёрвй, пбхвй; дж̂ мй, ш̂ мй, кбршмй, 
хбдй, вйдй, нуждй, хурдй, брдй, бййдй, шкбдй, н^ждй; глйстй, мётй, 
тр^тй, хбвстй, хбптй, цятй, сльбтй, р^тй; хмйрй, свйрй, мйрй, пйрй, 
хйндрй, сёстрй, дібрй і дірй, лірй, йкрй; тйлй, хвйлй, гйлй, жйлй, 
хблй, кйглй, скйлй, смблй; вшнй, шйнй, шнй, стр^нй, трунй, СЬТІНЙ, 

жбвнй, сбснй; кббзй; фбсй, лісй, рйсй; пёргй, чёргй, смйгй, снйгй, стйгй, 
жйгй, ч̂ тй, см<тй; сбхй, віхй, вільхй, пйхй, пйхй; щбкй, дібркй або 
дїркй, мУлькй, дбчкй, дбнькй, тбскй, звіздкй; млйцй, крбвцй; пйрчй, 
сьвічй, мёжй, вёжй; бйшй, тушй, мйшй; рілй, пётлй, скёлй; рівнй, 
мйтнй, лвбшнй, лёжнй, клёшнй, свшнй, двірнй, двшнй; збрй, к^тй?

б) здббйч, північ, крйдіж; пбгбнь, черінь, теплінь, глібінь, 
постіль; молодь; ббрбть; пбдйть; нйпйсть, кбрйсть, нёчёсть?

2) Трискладові:
а) к^льбйба, жйлбба, шйнбба, знйдобй, жйдббй, кбцюбй; хйлёпа; 

корбгвй, вймбва, батбвй, булйвй, дёржйва, тёмрйва, к^рйва; перёймй; 
бёсе(і)да, своббдй, балйндй, нйгбдй, злйгбда, хёредй; калйтй, сйротй,
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грамота; дрімбтй, самоті, ряснота, срамота, дригота, різнбта, рів- 
нбтй, пустбтй, прямоті, простота, повнота, голоті, нагота, нарнбта, 
духбтй, паноті, жінота, свинбтй, могбтй, чесноті, тїснота, темнбтй, 
сухоті, спрагота, смирнбта, страхота, мокрота, сьлїпбтй, слизбтё, 
скорббтй, доброта, дивбтй, густота, гризбтй; дїтвбрй; бавовна; очмана, 
борозна, сторона, Р^щина, рйтвйнй, білйна, вітчйзна, вітчина, да- 
нйнй, пйхвйна, дружйнй, гущйнй, пташйнй, сйвйнй, сїдйна, стад- 
нйна, теплйнй(я), тйсина, трутйнД, грйбйна, дубйна, чужйнй, Швёд- 
чина, Ляччйна, Польщйнй,. панщйна, ширйнй, щілйнй, ямйна, ярйна, 
жарйна, купина, морщйна, новіша, осйнй, панщйна/ пйхвйна, ло- 
зйна, ше(и)пшйна, грабйна, спйдйна, спадідйна, язвйна, рйбйна, 
жйбйна, дівчйна, рбщйна, кладйна, шімрйна, даринй, скотйна, му- 
щйна; полоса, ковбйса; кочерга, каторга, подруга, прйсяга; лёвйха, 
макуха, сбп^ха, рёпуха; пйтбка, толока, осока, азбука, пбзйка, 
пблйпка, кбнбвка, спасівка, нйлйвка, ббшйвка, потрібка, голубка, 
жадібка, шдвйазка, дбгадка, сбсбнка, заганка, серпйнка, копанка, 
каглйнка, крашанка, сьшванка, лежйнка, пййтінка, матінка, пер- 
вінка, первістка, задірка, запаска, замітка, закуска, закл&дка, за- 
пйнка, крамйрка, кухарка, лікарка, нймітка, трйддйтка, двййдятка, 
пбсйлка, острашка, гйлушка, мйтушка, подушка, пелюстка, підпенька, 
злодійка, вйгрйшка, війчка, вервечка, гнуздечка, спёречка, зірочка, 
Зіронька, річенька; дёркбвдя, пййнйця, первйця, пйвйдя, мертвйця, 
мйснйця, Лїмнйдя (річка в Карпатах), кйплйця, кабйдя, йльтйця, 
зьвіздйця, ягнйдя, щаснйця, чйснйдя, тертйдя, таблйдя, гбрлйця, 
вбрхнйця, чернйця, ріжнйдя, вйннйдя; вйдйча; зимівлй, торгівля; 
Мйрія, лелїя, шавлія і шальвія, колія; комашшг, головня, воловня?

б) корогов; мблбдїж; конбвйазь; одповідь, ожеледь, перепис, 
перестань, бболбнь; волосінь, шйрбчінь, вйсочінь, глйбочшь, сїнб- 
жйть, макбтерть, ненависть; народність, гйрйчість, лагідність, кб- 
рйсність?

4) Многоскладові:
а) сковорода, соромота; б^кбвйна, Верхбвйна, лугбвйна, зду- 

хбвйна, трясавйна, трясовйнй, г^щавйнй, садбвйнй, рядовйна, ста- 
ровйнй, баговйна, дивбвина, страхбвйна, дряговйна, хуртбвйна, яло- 
вйна, Україна, баранйна, ясетрйна, середйна, товарйна, пос^дйна, 
притйчйиа, полонйна, озймина, оробйна або орябйна, худббйна, шка- 
любйна, сокбрйна, йворйна, черёшйна, оддушйна, Галйчйна, дйле- 
чинй, крйнйччйна, гетьманщйна, Москбвщйна, батьківщйна, займан- 
щйна, дарёмщйна, запасчйна, смйлятйна, намйстина, курятина; че- 
реванівна; зелёпуга, зеленуха, посьмшбха, заячйха, Хведбрйха, Че-
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ревйнйха; зйволбка, зйморбка, загорода, волбдйрка, бородавка, долб- 
бйвка, пбголбска, перёмітка, дурйсьвітка, сйрбватка, перёмипка, 
Укрйінка, черёпйанка, запіканка, полбнйнка, полбтнйнка, оббрбчка, 
йпдочка, челйдбнька, пригодонька, головонька, лйстівбнька, мура- 
вбнька, берёзонька, бёсёдонька, доріженька; тошлйдя, ладалйця, 
метёлйця, худббйця, послбвйця, яловйця, ледащйдя, кривавйдя, тор- 
гбвйця, сйровйця, пбмічнйця, жовтйнйця, ^ченйця, каменйдя, rfce- 
нйдя, вигйднйдя, гордівнйця, недйвнйця, гблолёдидя, чудйсія, ха- 
лйзія, бразолія, Гуц^лія, євйнгелїя; ворохббня?

б) усл̂ жлйвість, покірлйвість, обрйдлйвість?

Увага. В нижчеподаних словах чи наголос стоїть 
на показаному складі, чи буває на іншому: дошка, ку
піль, бблізнь, гнйда, д^да, вбха, стріха, ніздра; кислйдя, 
покришка, петелька, незйбудь, прбскура, рбзиитка?

І так само, відповідно до 1-го відмінку, в інших відмінках, 
напр.: дбчкй, дбнькй, сёстрй, жйдбби і т. д., дочці, дбньді, жйдббі, 
мйпгї(-й) і т. д.?

Опріч того:
II. В 4-му відмінку однини: гбр ,̂ зёмлй, сьтін<т, вёсн^, р<жу?
III. В 5-му відмінку однини: дбчкб! косо! к<’мб! мамо! сестро! 

тр^бб! голово! Парйскб! пёчё! зёмле чи земльб?
IV. В 7-му відмінку однини: на весні, в нбчі(-й), в печі(-й), 

на пбстелї(-и), в бсенй?
V. В 1-му відмінку множини:
а) бйбй, жабй, Kfnń, зймй, кбршмй, ямй, крбквй, мбрквй, 

церквй, зьвіздй, плёхтй, хйтй, мітлй, пблй, к^нй, л^нй, паннй, сбснй, 
блбхй, ЧЙПЛ1, шйблі, ІІЙН1 , нёні, вйшні, кл^ні, пісьш, межі?

б) байкй, ббчкй, б<глкй, вМзкй, гадкй, г^бкй, дйбкй, діткй, 
дбшкй, д^мкй, ЖЙЖКЙ, Ж1НКЙ, казкй, квіткй, склйдкй, кнйжкй, куркй, 
лйвкй, лйткй, лбжкй, лялькй, мйскй, нйткй, Н1ЖКЙ, нянькй, пйскй, 
пйавкй, прачкй, птйшкй, р^чкй, сьвічкй, скйлкй, скрйпкй, слйвкй, 
см^жкй, стёжкй, тйчкй, тіткй, тріскй, х^сткй, чвёрткй, ш&пкй,
ШЙШКЙ, ШКЛЙНКЙ, ШЛ1ЙКЙ, ШПЙЛЬКЙ, 1Д1ТКЙ, ібшкй?

в) худббй, гбловй, корбвй, полбвй, кропйвй, мблйтвй, солбмй; 
громйдй, бёсідй, лопйтй, кап^стй, мйтерй, сокйрй, кобйлй, могйлй, 
стодблй, годйнй, долйнй, драбйнй, лйсинй, пйнщинй, ковбйсй, осбкй, 
пйсїкй; ворбжкй, гал^зкй дріб^шкй, жидівкй, зйгйдкй, запискй, 
колйскй, кбновкй, крашанкй, лйстівкй, мйтїнкй, мйсочкй, невісткй,
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пйнночкй, панйнкй, пйсанкй, пбдушкй, пбкришкй, пбмйлкй, сестрйчкй, 
слізбнькй, сорбчкй, хусточкй, ягідкй, йлівкй, ящіркй; мачухй, пазухй?

т) борбдавкй, перёкупкй, прйповідкй, обрбтінкй, лйстівочкй, 
наняночкй, ягідочки; господйш, молодйці, перешлочкй?

Увага. В словах: сестри, груди, брехні, свйнї, 
мйші, чи наголос буває тільки на показанному складі, 
чи ще й на якому іншому?

І теж, відповідно до 1-го відмінку множини, чи так само у 
всіх інших відмінках, напр.: бййбк, бочок, жінок, казок, жидівок, пй- 
санбк, сорбчбк, ягідочок і т. ін., бййкйм, жінкам, казкйм, жидівкам, 
пйсанкам^_сорбчкйм, ягідбчкйм і т. д.?

Опріч того:
VI. В 2-му відмінку множини:
сбсб(б)н, сестер, пербл, цёгёл, шабель, брехень, вйпгень; відьбм, 

кбршбм, дбщбк, грудей, свйней; пйлйць, підошов, ворбжбк?
VII. В 3-му відмінку множини:
а) водам, горам, кбзам, соснам?
б) ворожкам, кобйлам, ковбйсам?
VIII. В 6-му відмінку множини: водами, горами, сестрйми, кб- 

зйми, лозами, сльбзйми (слізмй); палицями(-цєма), молодйдями(-дєма)?
IX. В 7-му відмінку множини: в струнах, щбкйх; водах, горах; 

в грУдях(-ёх), дверях(-ех), вбшах(-ех), свйшіх; в ковбйсах?
§ 210. Різного роду, вживані тільки у множині*.
а) дрова, ясла; віжкй, чотки, санкй, хйнькй, прйймй; щйпці, 

кліщі, грйблі?
б )  ворота, лещата; хапт/рй, бендюгй, кайданй, ббжйнкй; зйш- 

пари, нагідкй, тбрбкй, торбчкй, прйсіб(і)ди, терезй, ббсйни, мок- 
рянй; м(й)аснйді, нбжйдї, Чернівці, балощі, гордощі, дурощі, жйлощі, 
заздрощі, ласощі, лбстощі, лінощі, любощі, ліотошд, мйлощі, мудрощі, 
пестощі, пустощі, радощі, сьвйатощі, старощі, смакощі, сйвощі, ску
пощі, тайнощі, твёрдощі, темнощі,теплощі, хйтрощі?

в) рокбвйнй, сорбчйнй, плаксйвйцї, водбхрёщі, зеленбщі, завй- 
дощі, молодощі, весблбшд?

б) Н а г о л о с  в  п р и к м е т н и к а х  і  п р и ч а с н и к а х  п а с и в н и х .

211. На які склади падає у Вас наголос в прикметниках 
причасниках в тих випадках, коли вони:
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1) Двоскладові:
а ) д я к ів , кумйн, сестрй н , властен , годен , повен, ж адён , ж оден ?

б) нагй й , гн ідй й , твер дйй, дуж йй, м<рйй, щ ёдрйй, ід^тй й , 

частйй, тбвстйй, нбвйй, зййвйй, л івй й , прйвйй, черствйй, м ёр твйй, 

стйрш йй, ділй й , ж ахлй й ?

в ) 6<1ІНЙЙ, гай нй й , Д1ЙНЙЙ, МЛОЙНЙЙ, Ч<’ЙНЙЙ, вільнйй, ч ёль- 

нйй, ш кільнйй, щ ільнйй, гір нйй, збірнйй, марнйй, спірнйй, хй р нй й г 

дрібнйй, хйбнйй, СКВЙІІНЙЙ, дйвнйй, дйвнйй, сумнйй, зв ізд н й й , чуд- 
нйй, тр^днйй, см ^тнйй, м ^тнйй , Ч<’ТНЙЙ, к у т н й й (-н їй ), х а т н й й (-н їй ), 

К1ННЙЙ, ЯСНЙЙ, Т1 СНЙЙ, СК1СНЙЙ, П1СНЙЙ, міцьнйй, ш тучнйй, звйчнйй, 

страш нйй?

г )  ГЛЄВКЙЙ, ріЗЬКЙЙ, блЙЗЬКЙЙ, В<’ЗЬКЙЙ, гр <зь к й й , нйзькй й, с л й зь -  

кйй, брйдкйй, вйдкй й, глад к й й , рідкйй, ш вйдкйй, ирудкйй, важ кй й , 

тяж кй й , вбхкй й , м йахкйй, хйбкйй, гш к й й , тбнкйй, гір кйй, ш паркйй, 

грім кйй, ілкй й , мілкйй, лйпкйй, терпкйй, хр<чікйй, цупкйй, чепкйй, 

м еткйй, хуткй й , ЧІТКИЙ, МІСЬКЙЙ?

ґ )  бйбськйй, ж абськйй, львівськй й , гір ськй й , мбрськйй, СЬВШ- 

ськйй, сїльськй й , к ін сь к й й ,-свй н ь сь к й й , царськйй?

2) Трискладові:
а) баштбвйй, вікбвйй, військбвйй, гроббвйй, громбвйй, групіб- 

вйй, гуртовий, звукбвйй, зимбвйй, кленбвйй, медбвйй, низовий, піс
ковий, польбвйй, пухбвйй, рогбвйй, степбвйй, хвостовий, чергбвйй, 
слйвбвйй, спілковий, чортовий, даховий, яловйй, дубовий, маковий, 
раковий?

б) вогневий, гаєвий, краёвйй, дощёвпй, місцевий, дешевий?
в) ласкавий, хйрйвий, хйрлйвий, трухлявий?
г) ввічливий, дбайливий, здйрлйвий, сварливий?
ґ) вймбклий, умёрлйй, чималий?
д) відомий, питомий, знаємий?
е ) безпйатий, зубчатий, нанятий, прбклйтий, зігн у т и й ?

е) спадистий, згбрйстий, збрйстий, схйлйстпй, варистий?
ж) ворбнйй, бпрятнйй, бережний, голосний, навісний, нёмощ- 

нйй, уважний, чепурніш, завізний, запашний, наказний, невільний, 
обмбвнйй, обсяжний, обхіднйй, оснівнйй, побічний, поважніш, по
вільний, помічний, провідний, солоний, спроміжнйй, жалібнйй, за
від ний, зажйвний, запасшій, виразний, напірний, прйстйжнйй, пріі- 
йзнйй, огрядний, пймМтнйй, каторжний, завидний, корисний, ла
гідніш, напрасний, бглядний, чаїний; нйрбдний(-нїй), кбзйнїй, за
хідній, велйчнїй, горішній, залипшій, затишній, долішній; тімен- 
ний, царйііний, камінний, кремезний, ліббМзніій, вогняний, глйня-
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ніш, камйаніїй, вовняний, зоряний, ільшініій, пшоняний, різдвянйй, 
костянйй, наданий, жаданий, бажаний, панщаний; двйгнёний, змо
чений, зношений, метений, навчений, печений, скажений, сталений, 
варений, точений, щеплений?

з) боязкіш, говіркйй, глйббкий; шйрбкий, вёлйкий; малёнышй, 
мокренький, пйаненький, старшенький, тверденький; бойківський, 
крамарський, лйцарський, лікарський?

и) качачий, котячий, будучий, гаючий; шдстаріпйй?
В) Многоскладові:
а) боглтйрів, гбсподевий; березовий, осередковий?
б) жаліслйвий, завйслйвий, збрешлйвий, памйатлйвий, розважлй- 

вий, уважлйвий, уїдлйвий, мйлостйвий; коростявий; невідомий, нена- 
вйсливий, перемінчйвий?

в) мережчатий, глейбватий, жйлбватий, крислбватий, прймхб- 
ватий, слойбватий, стовбоватий,. с^коватий, твердбвйтий, тупбватяй, 
шишкбвйтий, шарбвйтий, перёнятий; насьмішковйтий, окрйсловатий, 
подбвговатий?

г) вигбнчастий, жолобчастий, стовб^рчастий; вйгбнистий, вй- 
лбжистий, гал^зйстий, залйвйстий, прозбрйстий, напйдйстий, на(о)рб- 
вйстий, бакаїстий? '

ґ) сивобородий, перевізнйй, перехідний, самостійний, тогоріч
ний, сегбрічний; сегблітнїй, сьогоднішній, теперішній, дотеперішній, 
бідолашній, велйкбднїй; окаяний, конопляний, вйпйсаний, дбсьвітча- 
ний, спасівчаний, черепййний; досвідчений, споріднений, удвбєний, 
улюблений, ухвалений, навчений?

д) зашйрбкий, отаманський, товарйський, український; велй- 
чёнький, височенький, вишневенький, тверёзенький, білесенький, бі- 
лісенький, малесенький, малісёнький, тихісенький?

е) баранячий, козйнячий, лебедячий, нетерплячий; єретйчий; 
щаслйві(й)піий?

Увага. В нижчеподаних прикметниках у Вас на
голос чи на тому складі, що тут показано, буває, чи на 
якому іншому: лёхкий, повний, клятий, менший, босий, 
простйй, слабйй, старйй, малйй, бйтий, взйтий, стйтий; 
голбден, налитий, пропйтий, глинйстий, дощаний, кра
яний, клеєний, кручений, суджений, скрйвлений, спбче- 
ний, спалений, січений, сушений (теж на -яний, -аний), 
головнйй; маленький, миленький, сивенький, старенький, 
леге(б)нький, мняге(б)нький; болотйстий; доведений, до
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везений, донесений, заметений, задушений, обручений, 
окурений, осушений, розведений, приведений, привезе
ний, принесений; охолоджений, переварений, переведе
ний, перемощений, пересмолений, підговорений (теж на 
-яний, -аний)?

І так само в інших відмінках однини і множини чи зістае ся 
наголос на тому самому складі, що і в 1-му відмінку, чи переска
кує на інший, напр., чи скажуть у Вас від слова д о б р и й  в 2-му 
відмінку д о б р о г о  чи може почуєте д о б р о г о  чи д о б р ё г о , або в 1-му від
мінку множини замість д о б р і може почуєте— д о б р і і т. ін.? Коли у 
Вас так буває, то просимо подати більше прикладів.

в) Н а г о л о с  в  з а й м е н н и к а х .

§ 212. На які склади припадає у Вас наголос в займенниках 
в таких випадках;

1) В 1-му відмінку однини:
кожен, кбтрйй, кбтрй, кбтрб; самйй; сякйй; моя, моє, твоя, 

твоє, своя, своє; чйя, чиє; тбтй, тбтб, тбті; сёся, сесё, сесі? -
2) В 2-му відмінку однини:
мбє(йб)гб, твбє(йб)гб, свбє(йб)го, мбйгб, твбйгб, свбйгб, мого, 

твого, свого; того, тбєгб, тбйбгб, тиєгб, тієгб; се(ьб)гб, сеєгб, сиегб, 
сієгб; моєї, твоєї своєї, меі, твеї, свеї, мої, твої, свої; тбі, тоєї, 
тиєї, тієї, теї; сеі, сиеї, сїєі, сеі?

3) В 3-му відмінку однини:
мбє(йб)му, твбє(йб)му, свбє(йб)му; мбйму, твбйму, свбйму, 

мбму, твбму, свбму; тому, сему, тбєму, сиєму, ти(і)єму, си(і)єму; 
моїй, твоїй, своїй; тій, сїй—тбїй, сеш—тй(ї)ш, сй(ї)ш?

4) В 4-му відмінку однини:
мою, твбгб, свбй, тую, СБОЮ?
5) В 6-му відмінку однини:
моїм, твоїм, своїм, тбїм (тим), сеїм (сим); мбєьо, твоєю, свбєйЗ: 

тбєю, сеєюУ А може скажуть тільки: мою, твою, свою—меіо, твею, 
свёю; тою, сьбю, тёю, сею—тиєю, сиєю?

6) В 7-му відмінку однини:
в МОЇМ, ТВОЇМ, СВОЇМ, В МОЄМУ, твоєму, своєму, В МОМу, TBÓMf, 

свбму; в тому, в сьому, в тбїм, в сеїм, в тим, в сим; в моїй, твоїй, 
своїй; в тбїй, в сеш—в тіїй, в сїш?

7) В 1-му відмінку множини:
мої, твої, свої, ти, сп?
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8) В 2-му відмінку множини: 
моїх, твоїх, своїх?
9) В 3-му відмінку множини: 
моїм, твоїм, своїм?
10) В 6-му відмінку множини: 
моїми, твоїми, своїми, тймй, сймй?

г) В  ч и с л і в н и к а х .

§ 213. На які склади припадає: у Вас наголос в числівниках 
в таких випадках:

а) _одйнадцять, чотирнадцять?
б) двадцятий, тридцятий, одинадцятий, чотирнадцятий або 

штирнйдцятий?
в) двадцяток, трйдцяток?
г) двбйкб, тройко, обойко, троєчко? 
ґ) обйдва, півтора?

Увага. Чи завжди стоїть у Вас наголос на пер
шому складі в словах: другий, іпестий або шостий, сё- 
мнй або сьомий, восьмий?

ґ) Н а г о л о с  в  ч а с і в н и к а х .

§ 214. В інфінітиві:
1) Двоскладових і трискладових:

'а) зайтй, пастй, нести, вёзтіі, вести, верзтй, гнести, густй, 
местй, брести, плести, плйстй, прястй, скреб(с)тй, скуб(с)тй, с0п(с)тіі, 
трясти, цьвістй або цвйстії, пййстй, або инятй, клйстй, впастй?

б) бічй, бігчй і бігти, мб(г)чй або мбгтіі, стрй(г)чії або стрйгтй, 
пе(к)чй або пектй, сі(к)чй або сіктй, ті(к)чй або тіктй, втіктй, тбв(к)чй 
або тбвктй; стйгтй, встйгтй, здвйгтй, пахтй, слйзтй, сбхтй, скрестй 
(про кригу), перейтй; волб(к)чй або волбктй, напрй(г)чй або на- 
ирягтй, стере(г)чй, або стерегтй, охлйстй; одягтй, відлйгтй, набагтй?

в) встйгнути, гаснути, грймн^ти, гукнути, двйгн^ти, дмухнути, 
жбурнути, ковтнути, лйгнути, лйн^ти, лібн^ти, лйс(к)н^ти, пахнути, 
плеснути, плйгнути, плйн^ти, ревнути, рйгнути, рйнути, різнути, 
сшкн^ти, сковзнутись, скреснути, скубнути, слйзнути, смйкнути, 
стйснути, стрільнути, стрйбнути, стругнути, сохнути, тйснути, тбвк- 
нути, торкнути, тонути, хапнути, хйтнути, хбмнути, черкнути, чйх- 
иути, шепнути, шерхнути?
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г) більшати, вйжчати, вйжшйти, гіршати, гладчйти, г^щати, 
д^жчйти, лёг(к)шати, ліпшати, л^чщати, меншати, нижчати, рідшати, 
тйхшати, тбнчати, тяжчати, шйршати, кінчати, вдержати, влежати, 
змовчати, встояти, кланятись, муляти, жбурляти, стйвляти, маятись?

ґ) більшіти, прийти, лучшіти, лі пініти, вбожіти, хйжіти, ба
біти, добріти, жевріти, лйсіти,. маліти, мертвіти, радіти, ржавіти, сй- 
віти, синіти, сйтнїти, струпіти, старітись, темніти, тепліти, ТОВСТІТИ, 
трухліти, х^діти, чйдіти, черствіти, чорніти, шаріти?

д) глёдіти, брбіти, ГЙ1ТИ, ГНОЇТИ, ГОЇТИ, дбіти, ДВОЇТИ, клеїти, 
коїти, млоїти, скроїти, всвбіти, встроїти, всйдіти, потаїти, втерпіти, 
втрбіти, г^двіти, зпршйти, збільшйти, злегчйти, злёкшйтй, змёнчйти, 
звалйти, вбхчйти; ввбзйти, ганйти, гйрйти, глумйтись, гніпйти, гні- 
тйти; зг^стйти, дбвжйти, дрбчйти, знйчйти, д^шйти, збрйти, вшздйти, 
квасйти, скінчйти, кбрмйти, крйшйти, к^блйти, к^мйти, к^рйти, ла- 
сйти, ластйти, лестйтись, лбшйти, Л^ЧЙТИ, ВЛ^ЧЙТИ, ЗМЙЛЙТИ, М1СЙТИ, 

мнбжйти, мрячйти, м^лйти, мфйти, шжйти, пайдйти (щастити), 
впёвнйти, пестйти, пінйти, плбдйти, пл^жйти, спбвнйти, пбстйти, 
сыпдчйти, сйтйти, стежйти, стбжйти, страшйти, тащйти, темнй'іи, 
теплйти, тбвпйтись, тбкмйти, трбщйти, тр^бйти, тр^сйти, ж^рйти, 
т^чйти, хйбйти, хйтрйти, вхбдйти, ц^пйти, ціпйти, чавйти, чвани
тись, чйслйти, шйрйти, шпетйти, шпйлйти, вщёдрйти?

е) бігати, бовтати, брйкати, вертати, гйкати, глядати, гнуздати, 
гойдати, двйгати, дёргати, дйхати, ділати, довбати, думати, зйскати, 
згортати, здйхати, здйхйтись, здйсати, змітати, змёрзати, кйвати, кй- 
дати, кбв(б)затись, ковтати, кбрпати, кремсати, іфійтись, літати, ли
зати, лапати (злапати, полапати), ладнати, лйг&ти, лопати, мазати, 
махати, мйгати, плескйти, плйгати, повзати, простати, порати, про
дати, рухати, рёвати, рймати, рйгати, сватати, скепати, сьнїдати, 
сьорбати, стрйбйти, сякати, тйнятись, торкати, трймати, трібхати, 
тягати, хапати, хвйцати. д^рйтись, чемхйти (чёмсати), черпати, чер
кати, чйгйти, ч^(і)храти, щіпйти?

2) Многоскладових:
а) рознемігтй ся, надверегтй ся або надверёчй ся?
б) вереснути, відлйгн^ти, заганяти, занйшкнути, набагн^ти, 

порбсн^ти, торсонути, холонути?
в) багатшати, багаті(й)шати, голоснішати, густішати, дурнї- 

шйти, ласкавипати, молодшати, просторншати, рідчшіати, розумні
шати, ситішати, слабішати, солодшати, солодшати, тихішати?

г) надіяти ся, рбзсьміяти ся?
ґ) маячіти, хорошіти, тр^пішіти, божеволіти, дешевіти, обез-
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глядіти, дичавіти, навісніти, половіти, йржівіти, обезсйліти, трух
лявіти, шершавіти?

д) звичаїти, розкроїти, впокоїти, зненавидіти; забарити ся, роз- 
бёстйти, повивбзйти, повйсшйти, увідбмйти, верховбдйти, вивбдйти, 
завбзйти, ворушйти, голубіти, догбнйти, горбдйти, угбстйти, огра- 
бити, огранйчйти, гутбрити, жеребітесь, вздбрбвити, позйчйти, обез
зубіти, роззявйти, пойншйти, доїздіте, розкер(ри)вавйти, заколу- 
ийти, перенбсйти, накрасйти, покрйвйти, округліте, вилазйти, розла- 
зйтись, манячйти, метушітесь, змилосердітесь, умилостйвйтись, за- 
иримггйти, морбзйти, морбчйти, знахбдйти, понйзйти, нишпбрйти, 
нівечити, Тіознбсйти, одвітйти, підохбтйти, піздерити, пітрбшйти, 
поганіти, прииодббйти, полбшйти, опоросітесь, запорбшйти, нацбр- 
тіти, опростіте, пустбшйти, спорідніте, відріктй ся, зарбдіти, відсьві- 
жйти, розсердітесь, заскалйти, прискбрйти, ослабіти, скорбдіти, 
нрославйти, обезсмертйти, солбпйти, сорбмйти, заспбрйти, сторбжіти, 
отаббрйтись, протверезітесь, терббйти, тирмбш(с)йти, торбчйти, про
тліти, туманіти, захйстйти, знахбдйти, захбдітись, насхбдітись, 
захбпйти, прихопітесь, хорбніти, цабанйти, чепуріте, розчервйти, 
обезчестйти, дошкулйти, нйшпбрйти, прошпетйтись, надщербіте, 
прояснітесь?

е) володіти, колупати, копйрсати, полохати, обертіти, теле
пати, шкату(і)льгіти, перевертати, заволікіти, прокйдатись, повилі
тати, пролягіти, позмітіти, запечатати, полосніте, полбхіте, довпб- 
ріти, запрбдіти, опрбстіти, новрбстіти, просвітіте, спостерігати?

є) білувітись, бесёдувіти, або бесідувіти, ворогувати, корісту- 
віти, иолйвіти, прббувіти (робити спробу), ремствувіти, зістувати, 
витбптувіти, чудувітись?

Увага. Чи завжди буває у Вас наголос в нижче
поданих часівниках на показаних тут складах, чи мо
же буває й па інших:

а) дерти, жерти, мерти, перти, терти, гісти, стріти; 
тягтй, ревті, хроптй; б) ревіти, стреміти, пійняти, спові- 
діти, скочити, кріяти, чіхати, соватись, і т. ін.?

§ 215. В дійсному способі:
а) ббріб, кбліб, меліб, полю, пбрю; краду, крадеш, крадемо, 

крадете; можу; візьму, візьмеш, візьмемо, візьмете; буде чи буде?
І теж прййду, прійдеш, лрййдемб, прййдете; перейдеш, пе

рейде; пропаду, пропідеш, пропадемо, иропідёте; понесу, принесу?
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б) лйну, лйнеш, лйнё; клйкну, клйкнеш, клйкнбмб, клйкнете; 
звйхну, звйхнеш, і т. д.; горну, горнеш; верну, вернеш?

в) сйвію, старію; вёліб; вйшу, вйсйш, вйсйть, вйсимб, вйсите, 
вйсять; гремліб; верчу, вёртйш; терпліб, терпйш; муркочу, муркочеш 
чи муркотиш; держу, держйщ, держйть, держимо, деряште, держать? 
І теж полечу чи полечу?

г) буджу, валіб—валйш, варіб—варйш, вйаліб—вйалйш, вбджу> 
вожу, гбніб, губліб, давліб, дйвліб ся, дзвбшб, ділю, дбіб, женю, журіб, 
значу—значйш, кбрмлю, купліб, куру, ловлю, ліббльб, маню—манйш, 
мішу, мблю, мбрю, нбшу, палю—палйш, платйш, ибіцу, прошу, 
рббліб. саджу, сл^жу, смаліб —смалйш, суджу, таїб, тбпліб, трублю, 
туманіб—туманйш, учу—учйш і т. ін.?

ґ) вйажу, дйшу, діжду—діждеш, лйжу,_ опережу, ийшу, скачу, 
стогну, тешу, чешу, шепчу; думаю—думаєш, ділаю—ділаєш і т. ін.?

д) цйрствую?

д) Н а г о л о с  в  п р и ч а с н а к а х  а к т и в н и х  і  в  п р и с л і в к а х .

§ 216. Причасники активні:
а) бігав, дУмйв, вхбдйв, знбсйв і т. ін., була, було, булй; вела, 

вело, велй; дйла, дало, далй; несла, несло, неслй; жйлй, жйлб, жйлй; 
гнйлй, гнйлб, гнйлй; няла, нялб, нялй; кляла кляло, клялй; пила, 
пйлб, пйлй; плйла плйлб, плйлй; ллйла, ллялб, ллялй; лйлй, лїїлб, 
лйлй; стйлй, стало, стйлй; почалй, почало, почалй; напйлась, напп- 
лбсь, напйлйсь; звйла ся. звалб ся, звйлй ся?

Увага. Чи буває у Вас наголос в нижче поданих 
словах тільки на показаних тут складах, чи буває й на 
інших: оддав, подав, продйв, роздйв, почав; брал брало, 
брйли; ждала, ждйло, ждйли; рвала, рвало, рвали; спала, 
спало, спйли; терла, терло, терли; ревлй, ревлб  ̂ ревлй; 
тягла, тяглб, тяглй; умер, умерла, умерло, умерли; ро- 
дйв ся, родйлась, родйлось, родйлись?

б) бігавши, думйвши, звузйвши, полежйвши і т. ін.?
в) бйучй, рвучй, нйучи, беручй, біжучй, даючй, хбтячгі, хб- 

дячй, лежйчи, держачи, тёрплячй, несучй, ідучй, їздячії, ідучй, 
шелбстячй?

§ 217. Прислівки:
а) але, амінь, бігмё, білй, будім, верхом, вдвшзі, взбільшкй, 

відтйк, відтіль, відціль, влітку, вперед, вістя або віштй або гбття, 
дйвнб, дарма, дйрбм, довго, дбсйть, за-гурт, зймісь(ть), за-рік, змёжй,




