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ТОВАРИСТВО ПРОСВѢТА
вбдъ-коли настало (при кбнци 1868 р.), выдало слѣдуючй кньж 
нотрй можь набути въ канцеляріи „Просвѣты (коло Волосі 

церкви, ч. 7.)

I. Книжки для народу.
1. Зоря, кн. I. у 2000 екс.
2. Зоря „ П. „ 3000 „
3. Зоря „ Ш. „ 3000 „
4. Зоря „ IV. „ 3000 „
5. 3 о р я „ V. „ 3000 „
6. 3 о р я „ VI. „ 3000 „
7. Що насъ губить 2000 „
8. Якъ ярмаркували Т. и М. 3000 екс.
9. XII пѣсней о св. Николаю 3000 екс.

10. Що насъ губить, 2. выдано у 3000 екс.
11. Календарь народный (1870) у 3000 екс.
12. Календарь народный (1872) у 2000 „
13. Казки для руского народу ЛОО екс.
14. Село Фармазоны 3000 екс. «
15. Катехизисъ отця Селецкого у 3000 екс.
16. Жите св. Юрія (Георгія) 3000 екс.
17. Вечерницѣ, читанка для вельскихъ людей
18. Коляды и щѳдрбвки 3000 екс. . .
19. О навозахъ (книжка господарска)
20. Байки (П. Свбй) 3000 екс.
21. Перекотиполѳ у 5000 екс. . • •
22. Село Фармазоны (друге выдане) у 5000 екс. . • „
23 Ластбвка (письмо для науки и забавы) у 5001) екс. Ю „
24. Формуляры для мѣйс. каеъ кредитовыхъ (поОиЗкр.)
25. Жите чесного человѣка у 5000 екс. • • • ДО п
26. Пѣсни о св. Николаю, выдане II. въ 8000 екс. . э „
27. Якъ ярмаркувавъ Тарасъ, выдане II. въ ООШ екс. • ° »
28. Добре роби, добре буде, въ 8000 екс. . ■ ‘Л ”
29. Мотыль, читанка для народу, въ 5000 екс. . , »
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ШЙГ Хто купуе выдана „Просвѣты" гуртовно 
(найменше за 20 зл.), платить о 20% (пяту 
часть цѣлой сумы) менше.
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I. Голодный рокъ.

Нѣхто не забуде голодного року, що Богъ 
пославъ намъ за грѣхи наши. И якъ забути бѣду 
таку, що еѣ дѣды наши не терпѣли, та не дай 
Боже и внукамъ и всему роду и чути про таку 
лиху годину! За грѣхи нашй постигла насъ кара 
Божа! Такъ и тутъ-же бачимо, що наіпь Отецъ 
Небесный не до кбнця прогнѣвляс ся на пасъ, 
а все жде, щобъ мы схаменулись, покаялись 
и вернулись до Его святого закону и робили Его 
волю. Яку? Може дуже важку? може трудну? 
Може Вбнъ приказуе самотужки горы зъ мѣста 
па мѣсто перетягати? Може велитъ жменями море 
выпивати? Нѣ! только и е Его приказъ: люби 
Его якъ Создателя свого, що одъ Пего усе ма
ешь: и свѣтъ, и хлѣбъ, и худобу, и родину, 
и все, усе, и що добрости и милосердію Его 
и мѣры нема. Мы всѣ Ему такй любязнй якъ 
дѣти батькови; а за тымъ-то треба, щобъ и мы 
любили одинъ другого якъ брата, у нуждѣ пома- 
гали, одинъ одъ другого бѣду одводили и коли

*
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пойде оглядати свой хлѣбець на току, и въ ко- 
морѣ, по засѣкахъ та по дѣжкахъ. Обгладить 
у себе, поде и по улицѣ, заглядае на токи, де 
е заможненькй люде, та идучи до дому, усе щось 
по пальцахъ лѣчить.

Ажь ось — заране стало сонѣ ч ко припѣ- 
кати, неначе о правой Середѣ, а ще только Се- 
редохрестя. Яка була мерзла земля, заразъ уся 
пороставала, та все-жь то въ ранцѣ туманцемъ, 
у-день сопечкомъ, а у-вечерѣ морозцемъ, повы- 
тягувало зъ ней всю сырость, усю влагу; отъ, 
высохла заразъ земля що ажь пылъ иде. Вербу 
великодну побрали, свята перебули, а дощику 
нѣхто и крапелинки не бачивъ. Жѣнки покопали 
городы, пообсѣвались люде яриною а дощу нема. 
Только и чути помѣжь людей, якъ зойдуть ся або 
до писарнѣ або до шинку бесѣдовати: „Не дав 
намъ Богъ дощу! Прогнѣвили Господа милосер
дного! Се лихо намъ буде!“ Що служба божа, 
то панъ-отець и звелить усѣмъ на колѣна при
пасти, читав молитвы, а самъ ажь плаче. Де були 
колодязѣ, и на ставку, усюды воду посвятили. 
Уже и права Середа, а дощу нема тай нема.

Оповѣстивъ панъ-отець, щобъ отъ у недѣлю, 
та щобъ усѣ, сколько е въ селѣ людей, щобъ 
и старе и мале, щобъ усѣ зобрали ся до церкви. 
„Одправивши, каже, Божу службу, подемо скблько 
насъ в у поле. Старого и немощного ведѣть,
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ма.ту дитину несѣть, а щобъ усѣ йшли. Пбдемо 
скрбзь по поли, будемо воду святити, будемо 
молитись, щобъ насъ помиловавъ Отець наіпь 
милосердный, Господь праведный!“

Такъ и зробили. Що-жь то зббралось на
роду, такъ Господи твоя воля! Вже справдѣ, що 
нѣкого по хатахъ не зосталось. Дѣтвора, которе 
бѣжитъ, котрого на рукахъ несутъ, престарыхъ 
и болящихъ подъ руки ведутъ. Усѣ, всѣ пбшли 
съ крестами въ поле. А въ поли-жь що?... Го
споди милостивый! Ажъ сумно... Ролѣ, куды нѣ 
глянь, усюды чорнѣють. Озиме у осени черезъ 
засуху не сходило, коли-жь яке и збйшло, такъ 
що на пивѣ можна перелѣчити, такъ и те поку- 
рявѣло и подъ ногами хруститъ. Видно вже, дуже 
видно було, що коли не помилуе Господь мило
сердный, то не бу де съ поля и дрббки хлѣба. 
А яровины и не пытай. Одсвятпли воду, помо- 
лебствовали... и що то! увесь народъ припавъ 
на-вколѣшки. Папъ-отець за слѣзми и молитву че
резъ велику силу одчитавъ... Хто припаде до землѣ, 
та ажъ хлипае.... а малй дѣти, звѣсно, тй ще 
нѣчого не знаютъ, дивлячись на старыхъ, давай 
и собѣ плакати ажь у голосъ!

Пообкроплювавши скрбзь по поли, верну
лись до дому, ажь ось стались хмарки збиратись. 
Усе ббльше, густѣйте... далѣ й чорнй хмары 
появились, такъ зовсѣмъ якъ на дощь и на громъ.,,
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Народѣ зрадовавъ ся, усякъ каже: „Отъ Богъ 
милосердный змнлуе ся надъ нами, пошле дощикъ 
то и не пропадемо.“ Отъ—хмары усе находятъ, 
усе находятъ. Ажъ тутъ зновь поднялась буря 
вбдъ схбдъ-сонця, самый сухій вѣтеръ, що нѣ- 
коли не навѣе дощу, а якій и збере ся, то вбнъ 
его розжене. Сей-то вѣтеръ вѣявъ и въ осени, 
вѣе и съ самой весны, и теперь якъ дмухнувъ, 
такъ де и хмары подѣвались, зновь и выяснилось 
и сонечко стало жарити, якъ посередъ лѣта 
о Прокопѣ.

II. Жѣнка сварить —а человѣкъ головою працюе.

Радились люде, радились довгенько усе про 
одно: що имъ у такой бѣдѣ робпти? Радять ся 
и ума не зберуть. Безъ хлѣба жити не можна, 
а хлѣба нема; живымъ у яму лягати не хоче ся, 
а не придумаютъ нѣчого, що робити, щобъ про
живати ся. Далѣ — нѣчого робити! — зновь до 
Тихона. Ну бо, дядьку, кажуть ему: скажи но, 
що намъ робпти? Чимъ бѣду вбдвести?

„Що я зпаю?“ каже вонъ... „Молѣтесь 
Богу! Коли нашь Отецъ Небесный не змилосер- 
дить ся надъ нами, то що мы можемо зробити? 
Безъ Его святой волѣ и маленька комашка нѣ 
народить ся, нѣ вире; а не то человѣкъ, що якъ
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читаютъ у церквѣ Боже Слово: „и волосъ твой 
не паде безъ Его волѣ.“ Такъ що тутъ и ро- 
бнти больше, якъ только молитись.“

„И молились и молилось, якъ самъ здоровъ 
знаешь; такъ Господь на насъ прогнѣвавъ ся 
и не посылае намъ милости Своей. “

„Тымъ-то и горе, що и самъ милосердный 
Господь, що милосердію Его и мѣры нема, тай 
той не змиловавсь надъ нашими або дѣтвачими 
слезами. Адже чуди, якъ панъ-отець намъ роска- 
зовавъ, якъ у старовину Господь прогнѣвавъ ся 
на людей у одному мѣстѣ, що одступились водъ 
Создателя свого, та почали пяничити, бездѣльни
чати , красти, помѣжь себе убійство и всяки 
сквернй дѣла робити, и объявивъ имъ, що на 
всѣхъ васъ, каже, пошлю огонь зъ неба и по
палю всѣхъ: коли-жь знайде ся мѣжь вами хочь 
одна праведна душа, такъ черезъ такого тблько 
усѣхъ васъ помилую. Якъ же не знайшлось по
мѣжь нихъ нѣ одного праведного, то вони всѣ 
и погибли, на вѣки вѣчнй. Такъ и въ насъ те- 
перечка: нема въ насъ нѣ одной праведной душѣ, 
чию-бъ молитву Богъ послухавъ и насъ помилу- 
вавъ. За грѣхи нашй насъ Господь и наказуе. 
Чи добре-жь мы передъ Нимъ живемо? Чи хо- 
димо-жь у празники до церкви? Швыдше куды 
до бесѣды, або и въ шинкъ, а не въ домъ Бо
жій. Коли-жь и прийдемо, то чи молимо ся якъ
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треба Христіанамъ? Рукою махаемъ, а думкою 
скрозь лѣтаемъ. Чи помагаемо кому въ нуждѣ? 
Швыдпіе послѣдню сорочку съ человѣка, та хочь 
бы и съ приятеля здеремо, а свого и клаптика 
не впустимо. Адже-жь за грѣхи нашй пославъ 
бувъ Богъ потесть на людей, такъ тогды трошки 
и схаменулись. Якъ же минулась бѣда, такъ и не 
кажуть, що то була бѣда водъ Бога за грѣхи 
наши, и що вонъ насъ помилувавъ только по 
милосердію Своему, а не знать що выгадують: 
буцѣмъ-то Турки колодязи потроили, буцѣмъ-то 
Нѣмцѣ лѣкарѣвъ пбдкупили, щобъ увесь народъ 
выморили. За грѣхи в теперь терпимо; плачмо-жь 
тай кажѣмо: „Умилосерди ся Господин помилуй 
насъ грѣшныхъ!“

Громада слухала, слухала, а далѣ стали 
росходитись. А Тихонъ оставсь тамъ таки на 
приспѣ, похиливъ голову, тяжко здыхае и все 
наличкою колупае землю.

Отъ трошки згодомъ вернулись до Бруса 
де-хто и посѣдали край него. Отъ одинъ зъ нихъ 
и каже: „А що Трохиме! якъ мы роспытались 
помѣжъ себе, такъ отъ що зробѣмъ. Отъ насъ 
тутечка сѣмь господарѣвъ, зложимо ся сколько 
въ кого грошей, щобъ можна було купити — 
на малу мѣру — зо сто кбрцѣвъ збожа. Давай 
намъ порядокъ: купимо и поссыпаемо, а якъ 
нужда людямъ прийде, отъ мы и станемо прода-
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ваги, глядячи па цѣну, яка но сторонамъ будв, 
та накинемо на кожду копу, хочь и по срѣбяому, 
то розберуть до чиста! Бо лихо всякому припаде— 
не пожалуе срѣбного, щобъ тблько не ѣздити 
далеко. А мы якъ выручимо свою исту тай мо- 
тнемось, накупимо где дешевше, та зновь зъ бари- 
шемъ будемо продавати. Оттакъ грошикъ добрый 
заробимо.11

Тихонъ ажь скочивъ зъ мѣсця и ставъ кре
стити ся тай каже: „Господи милостивый! не 
доведи мене до смертельного грѣха, щобъ я кровь 
Христіяпьску ставъ пити, мовь воду! Благодарю 
Бога милосердного! я не Жидъ и не Татаринъ, 
щобъ менѣ водъ людской бѣды корысть мати! 
Нѣ, люде добрй! коли хочете законъ Божій 
сповняти, добро братямъ своимъ робити, — не 
думаймо о зыскахъ (баришахъ). Господь подастъ 
зыскъ у царствѣ Своему; такъ и не треба ду
мати, що якъ бы намъ лучше, а только те щобы 
помогчи кому нужда. “

„Якъ такъ робити, то грошѣ потратим.) и не 
только прибутку не будѳ, тай исту втеряемо. 
Якъ собѣ Тихоне хочь, а мы свое дѣло будемо 
робити, якъ знаемо41 — сказали люде и розбй- 
шлись.

Довгенько ще сидѣвъ йашь Тихонъ коло 
писарнѣ и щось усе думавъ; далѣ уставъ, тяжко
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одъ сердя здыхнувъ и потовъ собѣ тихою сту
пою до дому.

„А ну, стара!*1 такъ казавъ вонъ, прий- 
шовшн до жѣнки: „яку тобѣ и дочкамъ треба 
одежу, саму найпотрѣбнѣйшу, те собѣ водбери 
и доглядайте якъ ока, щобъ на рокъ и на больше 
стало, бо не буду вамъ нѣчого нового справляти, 
ажь поки насъ Господь не помилуе. А що менше 
потрѣбне, менѣ вбддай.“

„А тобѣ на що?“ пытала жѣнка.
„Отсе-жь! я то вже знаю на що. Вбдбирай 

же швыдше, тай ке сюды.“
„Що-жь тамъ вбдбирати? се плахты, и юпки, 

и намиста, и мои очѣпки! “
„Все, до чого теперь дѣла нема, все подай 

менѣ.“
„Іа що отсе ты выгадавъ? А въ чому-жь 

я або дѣвчата на празникъ выйдемо въ люде?"
„Минулись нашй празники и гуляне! Те

перь думаймо якъ пропитатись, тай людямъ по
мочь дати... Та годѣ довго базѣкати: коли не 
хочь выймати, такъ ке ключъ водъ скрынѣ. “ Ще 
Тихонъ и не договоривъ, а вже Стеха, его 
жѣнка, и рвонула ключъ одъ пояса и кинула ему 
подъ ноги, а сама и выбѣгла до дочокъ, щобъ 
имъ пожалѣтись; бо вже знала натуру свого ста
рого, що коли що надумавъ, то хочь спори, хочь 
лай ся, а вже вбнъ водъ свого не одступить ся.
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И вже не буде богато говорите, та намагатись, 
а мовчки зробить якъ хотѣвъ.

Поднявъ Тихонъ, не кажучи нѣ слова, ключъ, 
вбдомкнувъ скрыню, и все таки мовчки ставъ 
розбирати. Що имъ вбдкладае, що окремѳ вбд- 
бирае; а якъ докончивъ зовсѣмъ, поднявъ свое, 
та идучи въ комнату, каже жѣнцѣ и дочкамъ: 
„Поскладайте-жь любенько, що вамъ зосталось.“

А Стеха зъ дочками зббравшись у сѣни 
прегбрко плачутъ и мовь — крый Боже! — по 
мертвому голосятъ, а Тихонъ ихъ и не вважае. 
Якъ же потовъ вонъ у комнату, они кинулись 
глядѣти, що вонъ имъ збставивъ.

„Охъ моя годинонько лихая та нещаслнвая! 
Съ чимъ же я теперь на свѣтѣ зосталась? По
забиравъ и жупаны и очѣпки и хустки.... Чимъ 
же я прикрыю свою головоньку?... Нема и бае- 
вои юпки... нема...“ Такъ приговорювала Стеха, 
а далѣ заголосила.

Старша дочка, Наталка, туды-жь за нею 
и голосить и приговорки;: „Нема мого нами- 
сточка... Нема и платочка бумажного!... и синихъ 
новѣсѣнькихъ ногавокъ!... и сережки (ковтки) 
мои узявъ.“

Середулыпа, Феська, и собѣ-жь плаче: „За- 
пасочка-жь моя колѣсчаста!... стрѣчечки мои 
блакитнй!... хусточки выніиванй!... черевички чер- 
воненькй!... “
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Мотря, що найменша, тай та туды-жь за 
ними голосить, що и еѣ нову плахтину батько 
взявъ.

Ще не гараздъ и поскладали, що зосталось, 
а вже матери и нема; вже побѣгла и до сусѣдъ 
и до кумовъ, и до отаманихи и до реентовои 
и до писарки и до паламарки... и всѣмъ усѣмъ 
жалуе ся, що чоловѣкъ позабиравъ у ней и у до
чокъ усе, н що вонъ буде робити она не знав; 
а що они теперь остались горше старця, що усю 
то одежу позабиравъ, и кресты и намиста, и ру
шники и усякй рѣчи, усе усе позабиравъ и що 
ѣй теперь на свѣтѣ робити, сама не знав... Було 
тамъ усёго; були тамъ добрй помины нашому 
Тихонови!

А вонъ мовчки свое знав. Поскладавъ жѣ- 
ноче и дѣвоче, усе докупы, зббравъ и хлопячй 
якй лучшй и поясы, и шапки и юпки, та и по
ѣхавъ по селахъ де чувъ и де знавъ богатень
кихъ людей, та кому плахту, кому шапку, кому 
що нише, усе то продавъ за добру цѣну, та 
роздобувъ грошенятъ немало.

Нема спокою нашому Брусови дома: только 
що увойде у хату, то Стеха и пбдниме сварку 
та лайку, на що повбдбиравъ статки у неѣ 
и дѣтей, на що попродавъ, де грошѣ подѣвавъ?... 
то Тихонъ мовчить, мовчить, и коли въ хатѣ 
нема нѣякого дѣла, то и потовъ собѣ. Сяде,



15

сердега, денебудь собѣ на улици, куды шляхъ 
иде и коли побачить проѣзджающихъ, то заразъ 
у розпросъ: и роспытуе, зъ якихъ мѣстъ и якъ 
тамъ поводить ся, яковй хлѣбы, яка цѣна, и чого 
сподѣватись дальше. Ажь слезы его возьмуіь; 
вбдки-бъ хто нѣ ѣхавъ, такъ усе одно , усе 
бѣда! Не було дощу съ самой весны, все въ поли 
повыгорювало; народъ сумуе и не знав, що 
побити; только и чути, що е хлѣбъ въ Россіи, 
у Курской та въ Орловской губерніи, та и то 
цѣна всюды пбднимаеся.

Минулись и Троецкй святки — не посылав 
Господь милосердный дощу, хочь и молить ся на
родъ. Прогнѣвали Отця Небесного! Нѣ-на-що 
вже надѣятись! попропадало все и на поли 
и по городахъ. Бѣда людямъ, бѣда л скотинѣ. 
Не буде зовсѣмъ нѣ хлѣба нѣ на зиму огоро
дины, не буде и паши скотинѣ!

Заразъ у Петровку, якъ заговѣли, на самй 
Розбгры, только що повыймали хлѣбъ съ печи, 
Тихонъ и позабиравъ его увесь до себе. Стеха 
дивить ся що съ того буде, а сама такъ и лю- 
туе. Полагодилн обѣдати; Тихонъ доставъ хлѣбъ, 
покраявъ на шматки и порозважувавъ, щобъ ко- 
ждому досталось на пай по два Фунты. „Нате, 
дѣти, отсе кождому, тутъ и на обѣдъ и на по
лудень и на вечерю. Ховай самъ свое, бо оольше
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не дамь.“ Сказавъ тай собѣ п жѣнцѣ стблько-жь 
одваживъ, а остатне заховавъ до себе.

Стеха заразъ за свое—у голосъ. „Зъроду“ 
каже, „сёго не було, щобъ хлѣбъ важити на 
Душу!... неначе вязнямъ такъ и намъ теперь 
приходить. “ г

„Зъ роду-жь бо и бѣды такой не було“ 
каже ѣй Тихонъ, та усе такъ съ тиха, думаючи’ 
що чи не втихомирить вонъ еѣ хочь трохи: 
„Онъ и старѣйшй мене люде е, а сами не ба- 
чили и водъ батькбвъ не чули такой бѣды, ѣжь 
стара, та дякуй Бога и за те. Господь мило
сердный знав, що дальше буде!“

„А щобъ нѣхто не дождавъ, щобъ я ва- 
женый хлѣбъ ѣла! По подъ чужй вбкна поду 
а не хочу твого хлѣба, що ты даешь и трясешь ся. “

„Нѣ бо, Стехо, неправда; я не трясусь, 
а хочу, щобъ якъ сегодня досыть е хлѣбця, 
такъ щобъ Господь благословивъ и по всякъ день 
по стблько-жь, поки бѣда перейде. Побачишь сама 
опосля, що нѣчого больше робити. Не лай ся 
а потерпи та хвали Бога.“

III. Хто дбае — той мае.

Прийшли жнива. Не доведи Господи до та
кой жатвы до кбіщя вѣку усякого православного 
х ристіянина, тай самыхъ Турковъ, Французовъ,



Нѣмцѣвъ и таки всякого человѣка. То не жнива 
були, а горе и бѣда!... Нѣхто ине думавъ сер
повъ лагодити. Выйдутъ на пивку, мужикъ тою 
косою махае — махае — ажь геть перебѣжитъ; 
а жѣнка за нимъ геть-геть подбирав, та на 
силу той снопъ звяже, та такій що и мала ди
типа додому доиесе; ще-жь и перевесла зъ буряну. 
Такъ якъ выкосятъ нивку, повяжутъ снопы, по- 
складають у копы, тай ниву поливаютъ и копы 
змочують гбркими слѣзми; бо було посѣяно, 
примѣромъ кажучи, мѣстъ мѣшочковъ, а вымоло
тить ся насѣне, то ще буде гараздъ; бо снопы 
такй, що за вѣтромъ полетятъ — сама солома. 
Богато и такого було, що и косою не заменишь: 
рвали люде, выбираючи по стеблинѣ; такъ теперь 
ждп добра!

Отъ тогды вже Брусъ принявсь за свое. По- 
лагодивши що треба було, пбйшовъ съ сынами 
и съ челядею до церкви, нанявъ молебенъ, помо- 
ливсь Богу и попросивъ панъ-отця до себе. Що 
Богъ давъ пообѣдали, позапрягалп возы, панъ- 
отецъ одсвятивъ воду, покропивъ Тихона, сынбвъ, 
челядь и возы та и рушили зъ Божою помочею.

Тихонъ и не казавъ нѣкому, куды и чого 
вонъ иде. Всяки смѣялись и докладали... Одинъ 
каже: „Зббравсь нашь Брусъ на Дунай за ры
бою, замѣсть весны, та посередъ лѣта; рѣшить ся 
и воловъ и всего, самъ зъ батожкомъ верне ся,
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бо у саму голодну сторону поѣхавъ." Другій 
каже: „Тихонъ бачить, що бѣда, то покинувъ 
жѣнку зъ дочками а самъ потовъ свѣтами." Ин- 
шій еще що приложить, такъ що зовсѣмъ чело
вѣка осмѣяли; отъ же були и таки, що догада
лись, що Тихонъ задумавъ, и куды и чего поѣхавъ. 
„Бачь" кажуть: „що вопъ выгадавъ! Отсе такъ! 
теперь заробитъ грошикъ. А кете, приймемо ся 
и мы за такежь дѣло."

Оттй-то люде, що пбдмавляли Тихона хлѣ
бомъ торговати, такъ они-то се такъ радились. 
Отъ и зложились сумою, зббралпсь и поѣхали. 
Та коли-бъ же то шукали, де хлѣбъ дешевшій, 
а то у першому мѣстѣ, де трапилось, абы швыдше, 
тамъ и набрали, не розбираючи цѣны та ажь ио 
пятнайцять левовъ платили, и понавозили до дому, 
а тутъ уже и бѣда настигла! Вже въ кого що 
було, поѣли а нового дасть Богъ! Нѣгде дѣтись, 
треба куковати. Отъ они установили цѣну, ажь 
сѣмнайцять. Бачите захотѣли заразъ баришь учи- 
стити и вбдразъ розбогатѣти.

Такъ тутъ имъ якъ разъ Тихонъ съ Фѣрою 
и насунувъ. Вонъ ходивъ не на Дунай и не 
въ Чорноморію и нѣкуды на слободу, а пбшовъ 
у Россію прямѣсѣнько у Курску губернію, де — 
вже вонъ добре чувъ — що Богъ благословивъ 
хлѣбомъ и добрымъ урожаемъ, и що, хочь и тамъ 
цѣна пбднимае ся, та ще таки можна вмѣючи
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захватити дешевше противъ людей. Отъ тамъ-то 
Тихонъ кидавсь сюды-туды, ѣздить, роспытуе, 
и напавсь на доброго человѣка, що ему вступивъ 
хлѣба по дванайцять на всю суму, а въ его 
було грошенятъ таки споро: тысячѣвъ такъ що 
мабуть три, та ще съ такимъ уговоромъ: що 
коли потребувати будешь ще сколько хлѣба, то 
я, каже, противъ цѣны возьму двома нижше. 
Отсе-жь то Тихонъ, що на свои поклавъ, а що 
нанявъ до себе Фѣръ, тай приставивъ до дому. 
Що въ себе, а що въ людей понаймавъ коморы 
(тогды всюды бувъ простёръ), поссыпавъ тай ставъ 
ирислуховатись, що и якъ у нихъ у селѣ по
водить ся.

Почувши, що тй люде, що перше его пона- 
возили хлѣба, установили цѣну по сѣмнайцять, 
вонъ зббравъ другихъ, тай каже: „Не добре 
се Дѣло! ще только почали люде страждатп, такъ 
тутъ зъ нихъ и тягти? Нѣ, не приходить ся. 
Колп ще подъ зиму, та вытягнешь у человѣка 
остатке, то що ему прийде ся робитп на веснѣ, 
якъ хлѣбъ ще дорожшій буде? а достатку нѣ 
въ кого не стане. Тай великій же грѣхъ у че
ловѣка при нуждѣ послѣдне тягнути. Поженено 
ся за зыскомъ, а сколько крови братпёи напе- 
мо ся! бо всякъ зъ насъ бачучи, якъ жѣнка, дѣти, 
будутъ приставам та хлѣба прохати: такъ тутъ 
не только всю худобу, а именно кровь свою,
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душу воддатп треба, щобъ только они не голо
довали. Треба думати якъ лучше. Въ мене хлѣбця 
свого 6 тамъ що-небудь — берѣте люде добрй!“

„А яка въ тебе, дядьку цѣна буде?“ пы
тались.

„Яка цѣна? Якъ се можна, щобъ я хлѣбъ, 
що менѣ Господь безъ усего пославъ, та ставъ 
бы своему брату дорого продавати? Нѣ не буде 
сёго! Берѣть на жите, зъ мого домашиёго, а ку- 
пованый будемо сѣяти якъ прийде пора.“

Почувши се люде, такъ и шарахнули до 
старого Бруса. „ Якъ намъ, дядьку, будешь да- 
вати хлѣба?“

„А отъ якъ: держи свой мѣшочокъ... Отъ 
насыпавъ... отъ и йди собѣ. Тутъ тобѣ на мѣ
сяцъ : въ тебе чотыри душѣ, гляди-жь, щобъ 
выстало. Приходи черезъ мѣсяцъ, — и зновь 
столько насыплю, а коли не стане, то и не при
ходи : до мѣсяца не дань. “

„А грошѣ ?“
„Я пожичаю, грошѣ неси до дому. Чи продае 

хто Божій свѣтъ? такъ и тутъ Богъ пославъ 
хлѣбъ святый усѣмъ людямъ, а не менѣ одному: 
за що я буду съ тебе грошѣ брати?“

Иншій скаже: „Одже дядьку, ты менѣ на 
пять душь давъ, а въ мене одно ще мале, че
твертый годокъ.“
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„Говори, що четвертый годокъ! Хиба-жь 
оно не хоче ѣсти? Таки зъѣсть больше вели
кого. Ты знаешь бѣду и бачишь наше лихо; 
такъ ты и ѣси потрохи и перетерплюешь, ро- 
блячи; а оно що знав? Схопилось у-ранцѣ: 
„Дай, мамо, хлѣба!" Чи побѣгало тамъ трохи, 
зновь: „Дай, мамо, хлѣба!" та все хлѣба; не- 
наче якъ—прости Боже грѣха! — сарана. Ще-жь 
було у добрый годъ, негодуешь або огбркомъ, 
або грушами, або картоФлею, теперь же того 
нѣчого нема, а оно того не знае и не може 
вважити, та знай просить. Якъ так» на его долю 
не дати?... Берѣть, берѣть!"

Богато було роботы нашему Тихонови! На
родъ якъ плавъ плыве; его сыны и челядь знай 
вбдважують, а вонъ тблько роздае... та не всѣмъ 
же безъ розбору и дае, иншого за руку сѣпъ! 
тай каже: „Трѣвай бо сынку! и ты за хлѣбомъ? 
Ты іце паробокъ молодый и жѣнка тежь, дѣто- 
чокъ дасть Богъ, идѣте заробляйте а водъ неи
мущего не вбдпимайте." А иншому говорить. 
„У тебе, куме, и въ самого хлѣба, дякуй Богу! 
такъ чого ты бѣдного долю хочешь вбдняти ? 
Ты н самъ здужаешь ему часточку подати. Еге! 
та и вбдъучнвъ кому не треба, щобъ не прихо
дили до него, а роздававъ только бѣднымъ, та 
въ кого при недостаткахъ велика родина, та 
батько и маги старй а дѣти малесенькй, та іце
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коли 6 хто у родинѣ недужный. А що малыхъ 
дѣтей привчивъ, такъ изъ усёго села! Тблько 
що дастъ Богъ ранокъ, то всѣ до него ажъ ло- 
потять. „Дѣду, дай хлѣбца!“ то вонъ ихъ за 
руку и въ хату, а тамъ уже хлѣбъ напеченый 

на шматки покраяный.
А хто-жь то его напѣкае ? Чи не Брусиха 

китеха ? — Та ба! И сама не приймае ся и доч- 
Самъ заказуе; а що вже мужика свого такъ 
величав, сколько мота! Вбнъ у ней и дурный 
и божевбльный и розорптель, и що черезъ него 
она зъ дѣтьми у старцѣ поде, що вонъ усю пра- 
цю пороздае, попроѣдае, и все ему выщитувала. 
А вонъ и байдуже! якъ бачивъ, що жѣнка и сама 
не слухае и дочкамъ не каже, такъ вонъ и знай- 
пювъ бѣдныхъ роботящихъ жѣночокъ, тай на
нявъ ихъ хлѣбъ печи, на роздачу дѣтворѣ 
и старцамъ.

Що-жь робили тй люде, що понакуповували 
хлѣба, та мали его зъ баришемъ продаватн? Еге! 
скубають чупрыну та плямкають та тихцемъ ла- 
ють усе таки того-жь Тихона, що имъ дорогу 
зайшовъ! „Нехай“ кажуть „Брусъ справляв ся; 
не довго буде брышкатн; скоро увесь хлѣбъ 
роздасть, тогды кинуть ся й куповати, та нѣгде 
больше якъ у насъ. Тогды певно по двайцать 
будемо брати, бо вже скрозь така цѣна. Отъ 
и возьмемо свой баришь.“
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Побачимо.
Прийшла пора сѣяти а въ людей нема нѣ 

зерна. Тихонъ одчинивъ свои коморы и каже: 
,Берѣть, люде добрй. сколько кому па посѣвъ 

треба. Не жалуйте зерна, кидайте его въ землю, 
бо черезъ зиму насъ Богъ проживить, а якъ не 
юсѣемо, то Господь за лѣность нашу накаже 
насъ еще горше!“

„А яка цѣна буде?“ пытаютъ люде.
„А цѣна така, що я не за грошѣ а у вод- 

дачу. Уродить вамъ Богъ, вбддасте сколько хто 
вбзьме.“

„Та якъ се можна? У такій рокъ та безъ 
грошей. “

„Слава Тобѣ Господи! я не Жидъ и нс Цы
ганъ; я знаю законъ Христіяньскій. Чого-бъ я 
достоинъ бувъ, якъ бы де, нехай Богъ боронить, 
на пожарпско, та я вывѣзъ бы воду, та тугъ е;ѣ 
вѣдрами и продававъ? Такъ и се. Якъ можна 
пробути безъ хлѣба чоловѣкови? Якъ же у та- 
кой нуждѣ та его бѣднымъ продавити, та ще 
н дорого? Богъ того побе и на дѣтяхъ и па 
худобѣ!“

Се-жь такъ Тихонъ порае ся, а тамъ вороги 
на него чого-бъ то не выдумали, чого-бъ то не 
робили, щобъ его втопити, зовсѣмъ згубити! Дуже 
бо имъ досадно було, що вони потратились, на
купили хлѣба дорогою цѣною, щобъ при людской
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нуждѣ та хочь бы у двое его продати, а тутъ 
сей, такій-сякій старый дѣдько не дае нѣ пылины 
продати. Тамъ роздававъ, нехай вже свой, усѣмъ 
даромъ; а то вже и купованый, що именно по 
дорогой цѣнѣ «уповавъ, и той ро.здае безъ гро
шей, нѣбы у позычку. „Те, те, те! Тривайте 
лишенъ! (каже зъ нихъ одинъ): я его пбдцькую! 
Не буде брышкати!"

А тутъ жѣнка нападав, такъ що бѣдному 
Тихопови и просвѣтку нема: „Сякій такій лисый 
дѣдуга! Умъ водстарѣвъ. Пооббиравъ дѣточокъ 
и мене на старости, та все-жь попроцвиндрювавъ 
на той хлѣбъ. Тутъ бы у такій голодный рокъ 
и заробити добре, а вонъ людямъ его дурно роз- 
дае.... Тютю дурный! Чи бачивъ хто такого 
дурня ? Чортъ-зна кому роздае и вь-ранцѣ 
и въ-вечерѣ, а мы уся сто родина та голодуемо, 
та ѣмо вбдваженый пай, мовь рештанты... Оттакъ 
то одурѣй на старости!" То Тихонъ було слу- 
хае-слухае, далѣ схопить себе за голову, та: 
„А вже-жь менѣ ся морква!" скаже, та меріцѣй 
съ хаты та туды, де его хлопцѣ роздають людямъ 
хлѣбъ. Тамъ ему только и весело, бо самъ ба- 
чить, зъ якоіі нужды Богъ ему давъ людей вы
купати.
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IV. Человѣкъ безъ напасти не шиве.

Поки се дѣяло ся, дбйшла черезъ начальни
ковъ така чутка до самѣсѣнького царя, що 
у такой и въ такой губерніи великій певрожай, 
що хлѣба зовсѣмъ нема и що зовсѣмъ голодъ... 
Господи милостивый, якъ-то тутъ пошло! Заразъ 
наѣхавъ цѣсарскій урядникъ съ папами и попе- 
реписовали, сколько въ кого душь, сколько с 
у кождого господаря хлѣба, и розраховали, на 
сколько его стане, тай дали на всяку семію 
бумагу, щобъ у кого не стане свого хлѣба, такъ 
вольно ему брати съ шпихлера цѣсарского по 
столько и по столько на мѣсяць. У кого-жь не 
було вже пѣчого, тымъ приказано заразъ давати. 
Назвозили зббжа до шпихлера, настановили на
чальныхъ — та усе съ священика, та письмен
ныхъ, щобъ и рахубу знавъ и товкъ давъ.

Поки-жь були урядники въ селѣ, то люде 
промѣжь себе раялись, та урадили, та таки нѣгде 
правды дѣти, и самъ голова до той рады при
ставъ : щобъ про Тихона пѣхто нѣ чичиркъ, що 
вонъ прохарчовуе людей, а то, кажуть, якъ дочу- 
ють ся, то не будуть съ шпихл еровъ вбдпускати. 
А сежь затымъ такъ придумали, щобъ про Ти
хона не пошла добра слава и щобъ ему часомъ 
одъ начальства не було якой дяки. А Тихонъ 
и байдуже! вбпъ ще и радпѣйшій, що про него
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мовчали, и якъ пытали его, чи богато въ него 
хлѣба? такъ вбнъ сказавъ: „Дяковати Богу ми
лосердному ! проживемо до нового; менѣ не треба 
нѣчого.“ Про покупный же хлѣбъ якъ спытали 
его, на-що вонъ и для чого, и по якой цѣнѣ 
вонъ мае его продавати? такъ Тихонъ такій од- 
вѣтъ давъ: „Побачу ще що дальше буде, тогды 
и скажу. “ Якъ же его вороговъ, що понакупу- 
вали попереду хлѣба, та за Тихономъ не дово
дилось имъ продавати, спытали, такъ тй сказали: 
„Кому нужда буде, тому продавати будемо по 
двайцять и по пять.“ Урядникъ махнувъ рукою, 
тай списавъ ихъ, сколько хлѣба въ нихъ було 
и те записавъ, що они маючи свой хлѣбъ, про
сили еще съ шпихлера.

Якъ вже цѣсарского хлѣба зновь не стало, 
бо шпихлеръ выпорожнивъ ся, тогды Тихонъ на
задъ до свого дѣла. Всѣмъ, кому треба, роздае 
и платнѣ водъ нѣкого не бере.

Ажь ось прийшовъ до него человѣкъ зъ до
брымъ словомъ: „Ей дядьку, Тихоне, роздаешь 
ты хлѣбъ, а чимъ его вернешь ?“

„Хто добрый буде, вбддасть якъ споможе ся; 
а нѣ такъ и нѣ. Що за нужда!“ Такъ казавъ 
Тихонъ, насыпуючи вдовѣ въ мѣшочокъ муки.

„Такъ иншій позабувае сколько вбзьме. 
Коли бъ ты списовавъ, кому сколько даешь. “



27

„Я самъ неписьменный, а наняти — на що 
оно? Не хочу.“

„Та я тобѣ безъ найма бѵду писати; я 
трошки числа знаю. Хоть нс затымъ, щобъ опо
сля зъ нихъ збирати, а такъ щобъ и для себе 
знати, сколько розбйде ся хлѣба. Позволь лишенъ 
дядьку; я заразъ усе спишу. “

„Та списуй, коли тобѣ нѣколи.“
Отъ той человѣкъ и списуе крейдою на 

стѣнѣ у коморѣ... Усе пытав Бруса: „Федькови 
дававъ ?“ — „Дававъ. “ То вонъ и нише сколько 
хоче крестиковъ, нѣбы чвертокъ, та паличокъ 
замѣсть кбрцѣвъ. „Прудкому дававъ!“ — „Нѣ.“ 
А человѣкъ таки пише... Та такъ у день и въ два 
списавъ по Тихоновыхъ коморахъ усѣ стѣны, 
д далѣ и счезъ и не йде писати. А Тихонъ ще 
и радъ, що вже вонъ не йде и не мѣшав ему 
порядковая.

Оттутъ вороги его и подлѣзли и подкупили 
писаря. Хитрй зъ бѣса! знаютъ, зъ якого конца 
дѣло почати. Писарь выслухавъ ихъ и списавъ 
зъ нихъ що ему треба було, тай ставъ комі- 
сареви натурковати: що, каже: „у такомъ-то 
селѣ е великій мошенникъ, Тихонъ Брусъ; той 
попереводивъ усю худобу и свою и жѣночу на 
грошѣ, та накупивъ хлѣба та продав дуже не
помѣрною цѣною; а якъ люде у нуждѣ, то все 
збувають та хлѣбъ купують; а Тихонъ въ нихъ
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позабиравъ и скотинку, и возы и що то! и зъ 
мазницею не розминувсь, пообголювавъ увесь 
миръ; якъ же вже нѣчого брати, такъ на боръ 
роздае, та тблько кому дасть чвертку, а занише 
три; кому мѣрку, а занише два мѣшки; и думав 
що якъ отсе прийде бѣда, станутъ люде обживати 
ся, то Тихонъ думав всѣхъ обобрати, щобъ 
только самому розбогатѣти а всѣхъ у старцѣ 
пустити. Такъ“ казавъ писарь: „треба неодмѣнно 
слѣдствіе учинити. Отъ бы я побѣгъ бы туды, 
та усе розвѣдавъ за одинъ день, и тогды-бъ 
только щобъ росказали съ такимъ мошенникомъ 
робити...44

Еге! Та не па таковского ты, братику, 
наскочивъ! Якъ бы той комісарь, що торбкъ 
вмѣнили, той бы всему повѣривъ и бѣдного 
Тихона оббдрали-бъ якъ тую молоденьку липу, 
а ще горше — не далибъ ему докбпчати свого 
дѣла; а сей же комісарь усе выслухавъ тай 
каже: „Се таке дѣло, що треба менѣ самому 
розборъ здѣлати.44 И приѣхавъ у село.

Не хитро-жь и комісарь узявъ ся! Перше 
поспытовавъ тыхъ, що враждали на Тихона, и того 
человѣка, що записовавъ Тихонови заборъ хлѣба, 
що прикинувъ ся, буцѣмъ-то и добрый, а се вонъ 
одъ нихъ и пбдпущений бувъ. Чого-то вже они 
на Бруса не наговорили! Хоть голову ему за
разъ знимай. Далѣ мотнувсь сюды-туды, роспытуе,
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такъ усѣ — и що тои малй дѣти, и тй про 
Тихона , якъ про родного батька , кажуть, якъ 
вонъ усѣмъ хлѣбъ, и борошно кому треба 
а кому насѣне на сѣйбу дае, и все безъ гро
шей, хочь у него купованый хлѣбъ, а у вбддачу, 
якъ Богъ зародить нового; що вонъ и не запи- 
совавъ нѣколи якъ дававъ, що и малымъ дѣтямъ 
що-дпя роздае печеного хлѣба, та якъ теперь 
усюды бѣда, такъ и чужй — а е ажь издалека— 
якъ плавъ плывутъ, и все до него, а вонъ усѣмъ 
роздае и всѣхъ проживлюе.

Отъ тогды вже комісарь прямѣсѣнько пб- 
шовъ до Тихона. Увбйпювши въ хату, помо- 
ливсь Богу и заразъ спытавъ за господаря. Ти
хонъ , не мавши за собою нѣякои вины, не 
боячись, выйшовъ до него, поклонивсь.... ажь 
комісарь — отъ его узявъ за голову, поцѣло
вавъ и каже: „Честивый старче! черезъ такихъ 
людей и насъ Богъ милуе!“ а далѣ поклонивсь 
ему низенько и каже: „Дякую тобѣ, старче, що 
въ такую нещасливу годину дѣлаешь такъ, якъ 
Богу приятно, и бѣднымъ людямъ у нуждѣ пома- 
гаешь.“ Далѣ сѣвъ и Бруса посадивъ коло себе 
и ставъ списовати : сколько у Тихона було гро
шей, сколько позычивъ, и кому що позакладавъ, 
сколько хлѣба купивъ, скблько роздавъ и сколько 
его зосталось (а вже зоставалось трошки); якъ 
еще думае старатн ся, щобъ проживляти, хто
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буде неимущий (бо вже весь цѣсарскій хлѣбъ 
роздали); якъ думав розданый па сѣйбу хлѣбъ 
зббрати.., усе, усе посписовавъ. Такъ на послѣ
докъ Тихонъ каже: „А якъ зббрати? коли вбд- 
дадуть, возьму; а нѣ, такъ нѣ. Се таке.“

„Якъ же можна?“ каже комісарь: „ты всѣ 
свои грошѣ па хлѣбъ потративъ и зостанешь ся 
у бѣдности ?“

„Одинъ Богъ богатъ, ваша свѣтлость! Треба 
тутъ заробляти, щобъ тамъ водъ Него милость 
получити. Добре роби, добре и буде.“

„А жѣнка и дѣти твои? Адже ты и ихъ 
усёго лишивъ ?“

„Не було у насъ зразу пѣчого; робили, 
трудились и Богъ намъ давъ. Зновь треба ро- 
бити, трудитись, и пасъ Богъ не оставить, коли 
и комарика и малюсеньку комашечку доглядае."

Комісарь писавъ щось довго, далѣ и каже: 
„Старче! Богъ тебе не оставить и па сѣмъ 
свѣтѣ: пошле тобѣ милость свою черезъ нашого 
цѣсаря. Роби якъ робшпь и не бой ся нѣкого, 
и я тогды скажу: Добре роби, добре и буде. 
Прощай!“

Отъ, водъ Тихона комісарь прямо до тыхъ 
людей, що мали втопити Бруса. Пороспытовавъ 
ихъ, де и по чѣмъ хлѣбъ куковали и чому не 
продають? Они такъ и росказали, що черезъ ся-
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кого та такого Бруса, не можна имъ було нѣ 
зерна продати, а теперь ждутъ весны, якъ цѣна 
ще высша буде....

„А щобъ вы не дождали Христіянску кровь 
пити!“ сказавъ комісарь, та до ихъ коморъ, и по- 
запечатовавъ и приказавъ головѣ, щобъ варта 
була, щобъ нѣхто не роспечатавъ до якого часу— 
и поѣхавъ собѣ дальше.

Батечку мой! якъ поднялись па Тихона сѣ 
его вороги! „Вонъ, кажуть, пбдбрехавъ насъ ко- 
місареви, вонъ ему що небудь пбднѣсъ, щобъ 
нашимъ хлѣбомъ орудовати!“ та тамъ такого го
ворили на него, що и крый Боже! Такъ щожь 
бо зробили? Нѣчогѣсѣнько. Якъ вѣтеръ у поли 
вѣявъ, такъ и ихъ брехня! Нѣхто имъ не вѣ
ривъ и пѣхто ихъ не слухавъ.

V. Доброму дѣлу —• добрый конецъ.

Ажь ось незабаромъ заѣзджае зновь у село 
комісарь, та не до войта, а прямѣсѣнько до ста
рого Тихона, а за нимъ у колясѣ енералъ, 
зъ золотыми китицями на плечахъ, на грудяхъ 
золота звѣзда, а на шіи усе кресты, що ажь 
сіяе. Старый Тихонъ якъ побачивъ такихъ го
стей , та ажь затрусивсь — не злякавшись, 
а дивуючись, що такій великій папъ до пего при- 
Ѣхавъ и чогобъ-то?
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Отъ увбйшовши въ хату, комісарь заразъ 
и сказавъ, що се енералъ приѣхавъ водъ самого 
цѣсаря; що цѣсарь таки пославши всюды грошѣ 
на хлѣбъ и приказавши усѣмъ порядкомъ розда- 
вати, ще таки пославъ и енераловъ, и кождому 
давъ по великой сумѣ, щобъ такъ, якого вздрять 
бѣдного, старого, немощного, калѣку, щобъ по 
рукахъ на ихъ бѣдность роздавали, щобъ швыдше, 
кому нужда, помочь подати. Такъ отсе енералъ 
сей, почувши про Тихона, заѣхавъ въ село и хоче 
ему сколько тысячь воддати, щобъ вонъ якъ по
чавъ бѣдныхъ обдѣляли, такъ щобъ тымъ же 
порядкомъ и цѣсарскй грошѣ на милостыню роз- 
дававъ, або хлѣбъ купуючи хлѣбомъ обдѣлявъ.

Тихонъ выслухавши усе, павъ енералови до 
ногъ и каже: „Чи я-жь достоинъ такой чести, 
щобъ цѣсарску касу....“

А енералъ и перебивъ ему и вдаривъ его 
рукою по плечахъ и ставъ казати що вонъ чувъ, 
що Тихонъ человѣкъ розсудливый и зпае кому 
якъ у нуждѣ помагати. Далѣ пытавсь у него, якъ 
вонъ думав лучше: чи хлѣбомъ роздавати, чи 
грошима роздавати и сколько ему треба на пер
шій разъ сумы вбдлѣчити?

Отъ Тихонъ такъ прямо й ставъ казати: 
„Позвольте менѣ добродѣю... звипѣть, мы мужики 
простй, не вмѣемо якъ такого пана и величати, 
не только зъ ними говорили, такъ пехай бу де
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по нашому, не во гнѣвъ вамъ: „добродѣю!“ та 
й уклонпвсь передъ нимъ.

Енералъ усмѣхнувъ ся, а Тихонъ ставъ далѣ 
казати: „Моя думка, добродѣю, така, що всяки 
просятъ помочи: ипшій водъ нужды, а иншій, 
щобъ бездѣльничати. Колижь хто просить водъ 
нужды, той раднѣйшій буде хлѣбови святому, бо 
за грошѣ ще ему треба йти, щобъ куповати, 
а вонъ, може вже третій день якъ хлѣбъ бачивъ. 
Колижь якій мошенникъ, такъ той хлѣбови и не 
радъ буде, — ему давай грошей, щобъ піячити 
або що друге лихе робити. Такъ лучше усёго 
будемо давати хлѣбомъ; а черезъ те всѣ, хто 
бѣду терпитъ, усѣ до насъ зберуть ся, а тй що 
плутуютъ, почувши, що въ насъ грошей не роз- 
дають, шарахнуть водъ пасъ геть.“

„Правда, правда твоя“, сказавъ енералъ. 
„Дѣлай якъ самъ знаешь. А сколькожь тобѣ сумы 
опустити? У мене пять тысячъ. Хочь усѣ бери, 
я тобѣ вѣрю.“

„Покорно дякую, добродѣю!“ сказавъ укло
нившись Тихонъ: „Якъ ока повиненъ я берегти 
цѣсарскй грошѣ. Черезъ зиму довольно буде 
и одной тысячи, удоволимо коли хто явить ся 
голодный; а отъ уже весною, та поки до нового 
хлѣба, тутъ ще бдльша нужда постигне: поѣдятъ 
усе, попродаютъ усе, заробитокъ уже не той, 
такъ оттутъ-то бѣда така прийде що и крый 
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Боже! такъ оттутъ тй чотырл тысячѣ у великой 
пригодѣ станутъ. “

„Правда, правда твоя старче, правда. Такъ 
и дѣлай“ сказавъ еиералъ, тай приказавъ ко- 
місареви щобъ у тыхъ людей, що накупили 
у осени та мали дорогою цѣною продавити, такъ 
увесь той хлѣбъ узяти и вбддати Тихонова на 
роздачу бѣднымъ а имъ оплатити съ касы грошѣ, 
по чѣмъ они его покупили, и росту що положити 
за сѣ мѣсяцѣ, та имъ приказати, щобъ у-друге 
не квапились черезъ людску бѣду баришѣ брати 
и зъ людей шкбру драти. Далѣ еиералъ вбдъ- 
ѣзджавши усмѣхнувшись, каже Тихонови: „Про
щай добродѣю! “

Тихонъ, зоставшись самъ, не. знавъ, чи се 
ему на яву, чи такъ у снѣ, що вонъ такой че
сти дождавъ ся, що ёму еиералъ водъ самѣсѣнь- 
кого цѣсаря суму повѣряе скарбову и немаленьку 
таки, и ще зъ нимъ и жартуе и добродѣемъ 
въ шутку взывае; отъ якъ задумавсь про се, 
а тутъ комісарь и покликавъ его до дѣла. Пошли 
до тыхъ людей, що вороги Тихонови; комісарь 
розраховавъ ихъ и заплативъ имъ усе до чиста, 
а якъ же прибавивъ и росту за сколько мѣсяцѣвъ 
приходилось, такъ они и зрадовались, бо вже 
и сами опамятались, що недобре булп выдумали. 
Отъ комісарь ихъ съ Тихономъ помиривъ и стали 
приятелѣ: и хлѣбъ Тихонъ одъ нихъ принявъ
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и ставъ по своему порядковати.
Ажь ось — спасибо милосердному Богу! — 

перебуди сякъ-такъ голодну зиму, дождались ве
сны.... Зимою були велики снѣги, такъ де инде 
закидало, що аршинбвъ у три було высоко. Якъ 
вкрывъ снѣгъ землю, тогды вдарили морозы та 
и дупкй-жь були! Вже доставалось тогды лысымъ ! 
Якъ же повернуло святе сонце на весну, якъ 
разъ пбсля Сорокъ Святыхъ, заразъ и стало 
роставати. А люде свое и загуди: „Отъ вели- 
ченна повбдь буде! Отъ залле всѣхъ! пропали 
гребгѣ: не вдержить нѣ одна, якъ насуне вода." 
А Тихонъ покрутне головою тай каже: „По- 
бачимо, чи такъ то оно буде!"

Новѣе теплый вѣтерець, пригрѣй сонечко... 
„Отъ-отъ на ночь вода въ ставку прибуде!" ка
жутъ люде; дожидаютъ ся — нема воды! Увесь 
снѣгъ узявсь водою, а вода нѣгде не бѣжитъ 
и все що день воды менше и снѣгу менше. Че
резъ недѣлю и снѣгу нема, и воды нема, и въ поли 
не кально, а сухѣсѣнько всюды. „Де се вода 
подѣвалась?" дивують ся люде: „мабуть, у землю 
вся вбйшла?" — „Не що" каже имъ Брусъ: 
„молѣтесь только Богу, водъ Него одного уся 
милость!“

Якъ же прнпече сонечко якъ и торбкъ! якъ 
ухватила суша! Людеужурбу: „Не буде и сей 
рокъ хлѣба!" ажь плачутъ деякй. „Нѣчого
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бдльше робити, ископаемо ямы, тай полягаемо 
живй, нѣчого больше робити!“

Дощу нема, сонечко припѣкае, по дорозѣ 
ажь пылъ водъ засухи, а хлѣбець росте, знай 
росте и трава у поли — якъ тамъ кажуть — 
ажь шумить лѣзучи зъ землѣ. Люде дивують ся 
и бачачи, що хлѣбы день водъ дня все лучшй, 
все красшй, вже не журятъ ся, та знай зъ яри- 
ною поспѣшаютъ. Уже и ту Богъ погодивъ, — 
якъ щѣтка!

Тихонъ и самъ дпвуючнсь па таку весну, 
каже людямъ: „Нѣколи не треба гнѣвати мило- 
серпого Господа пересудами: чого отте, чого 
отсе? Чому то не такъ а се не сякъ? Чи мы 
можемо знати, що и коли треба? Чи можемо ро- 
зумѣти, що и для чого робпть ся? Богъ старый 
господарь, вонъ одинъ усе знае, що, коли 
и сколько чого послати. Намъ только треба мо- 
литись Ему, щобъ насъ миловавъ, щобъ посылавъ 
благодать Свою не по грѣхамъ нашимъ, а по 
Своему милосердію, та дяковати по всякъ часъ 
и за те, що живемо и що свѣтъ Божій бачимо, 
що проживлюемось, що Богъ давъ кому жѣнку, дѣ- 
точокъ, кому щирыхъ приятедѣвъ.“ Такъ усе 
говоривъ Тихонъ а самъ робивъ свое.

Ще въ конци зимы вбддавъ ему енералъ 
всю суму цѣсарску, а комісарь понаписовавъ 
по всѣхъ мѣстахъ, де Богъ благословивъ хлѣ-



37

бомъ, щобъ Тихону всяку помочь давали и чого 
ему треба бу де, щобъ достарчали.

Шатнувсь, мотнувсь нашь Брусъ такъ, що 
ну! И молодый такъ не справить ся, а ему и ста
рости нема, бо Богъ его подкрѣплявъ, що за 
добре дѣло взявъ ся. Де хлѣба приторгуе, де 
пбдводы найме, та все не дорого и дешевше 
противъ усѣхъ, що тогды зъ голодныхъ мѣстъ 
понабѣгали закупати; то хоть они були и паны 
и офицеры, та все не вдалось имъ такъ справи- 
тись, якъ простому мужикови Тихону Брусу, 
съ сивою бородою та съ превеличенною лысиною.

Не надасть Тихонъ нѣякъ хлѣба. Народу, 
народу! одинъ за другимъ якъ плавъ збвсюды плы- 
вуть. Усѣ рушили зъ зарббкбвъ до дому; такъ 
стягли ся, що вже не только що дома пѣчого не 
збстало ся, тай на плечахъ одежа ледви дер- 
жить ся; продати и заставити нѣчого; такъ усѣ 
до Тихона... тамъ своею рукою беруть, и во
ротномъ , и печенымъ. А якъ пройшла слава 
усюды, що у такому то селѣ е цѣсарска сума, 
и що зъ ней роздають усѣмъ хлѣбъ, такъ зо 
всѣхъ мѣстъ народъ такъ и рушивъ.

Вже тужь-тужь хлѣба стае, вже такъ що 
по засѣкахъ мѣркою и дно черкае ся, та вже 
Тихонъ и не тужить, хоть и цѣсарску суму всю 
рѣшивъ и въ самого не только колибъ якій ше
люгъ тай одежа старенька, только та, що на
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нѣчого и взяти: така бѣдность, така бѣдность, 
що крый Мати Божа!... а Тихонъ нѣчимъ и не 
вважае и не слухае, якъ его Стеха лае и коре
нить; ему все дарма, бо бачить якъ Господь 
милосерный, Отець нашь Небесный, пославъ бла
годать у новому хлѣбови. Тай хлѣбъ же Богъ 
уродивъ! Старй люде, що лѣтъ по сѣмдесять 
живутъ на свѣтѣ, не зазнаютъ такого! Якъ же 
приспѣвъ, якъ кинулось усе хто только здужае: 
и чоловѣки, и жѣноцтво, и хлопяцтво, тай дѣ
твора — хто жне, хто перевесла крутить, хто 
звязуе, а хто носить снопы, та таки, що здоро
вому чоловѣкови больше двохъ не можна и под
няти, а одного и погонець не донесе. Якъ же 
по токахъ ударили въ цѣпы... такъ що копа, то 
и больше кбрця. Отъ уже хвалили Господа мн- 
лосерного!

Якъ же привѣвъ милосерный Создатель нашь 
розговѣтись новымъ хлѣбомъ!... Отъ уже радость 
була! 1 аки именно, якъ на Великъ-день — хто 
живый дожде! — розговлялись паскою свяченою, 
такъ усякъ приймавъ новый хлѣбъ у першій 
разъ и вже першого куска не зъѣвъ его су
хого... обблле увесь слѣзми, дякуе водъ щирого 
сердя Господа милосердного, та тогды зъѣсть.

Одно сами поѣли, а друге стали жебракбвъ 
та проходящихъ обдѣляти. Въ иншого-жь повна
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торба, а тутъ ще ему тыкаютъ хлѣбъ: „ Возьми “ 
кажутъ, „будь ласкавъ, возьми!" Такъ-то всякій, 
якъ пбзнае нужду, такъ по неволѣ добрымъ 
стане.

Щожь зъ нашимъ Тихономъ ? Ноже, люде 
у щастю его зовсѣмъ и забули ? Ну-ну; не 
знаю, щобъ такого старателя забули! Чи була 
въ селѣ така душа, хоть старе, хоть мале, щобъ 
ему не дяковали! И якъ же можна? Усякъ ба- 
чивъ, що вонъ рѣшивъ ся и грошей и скотины 
и всей худобы, обббравъ и жѣнку, и дѣтей, самъ 
звѣвъ ся нѣ на що, а все затымъ щобъ прожп- 
внти людей, не то вже що бѣдныхъ неимущихъ, 
та таки всѣхъ; бо голодъ усѣмъ ровный бувъ. 
А що найббльше, що вонъ дуже мудро зробивъ, 
роздавши людямъ зерна на сѣйбу. Щобъ теперь 
робили? и якъ бы поднялись изповъ изъ бѣды? 
Черезъ него и цѣсарскій енералъ оставивъ тутъ 
цѣсарску касу и нею проживились у самый злый 
часъ! Такъ якъ же то его забути? Якъ только 
хлѣбъ поспѣвъ, такъ заразъ одъ усякого двора 
выйшло по женцю и у одинъ день увесь ланъ 
Тихоновъ и зжали, повязали и въ копы поклали. 
А якъ пекли новый хлѣбъ, такъ кождый господарь 
прпнѣсъ або приславъ ему по новому хлѣоови.

Се було на самого Прокопія. Якъ только 
наставъ день Божій, такъ и поваливъ народъ до 
Тихона... Человѣкъ увбйде, помолить ся, хлѣбъ
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святый положить, та Тихонови и припаде до ногъ 
и скрозь слёзы говорить: ,,Прийми, дядьку, хлѣ
бецъ святый, що черезъ тебе Богъ пославъ менѣ 
зъ родиною моею, що ты ихъ прожививъ у таку 
нещасливу годину.11 Тамъ дитина вбѣжитъ, та 
тежь хлѣбець несе та лепече: ,,Отсе, дѣдусю, 
мама тобѣ прислала вже нашого, за те, що ты, 
спасибо тобѣ, насъ черезъ усю зиму прогодо- 
вавъ. Я, якъ и великій буду, то все тобѣ буду 
дяковати и тобѣ хлѣбець носити, що черезъ тебе 
моя бабуся не вмерла и я зъ голоду не про
павъ. “ Тамъ увбйде дѣвча, та все съ хлѣбомъ 
та зъ дякою, що ихъ сиротъ, безъ батька и безъ 
матери, вопъ прокормлювавъ и не давъ имъ 
у нуждѣ затянути. Тамъ сей, тамъ той, и все 
дякують, усе хлѣбъ несутъ ему якъ попередъ 
водъ него брали.

Приймавъ вонъ, приймавъ тй хлѣбы, скла- 
давъ ихъ усе на столъ, а самъ, знай, только 
слёзы втирая, поки наклавъ ихъ повнѣсепькій 
столъ; ставъ надъ тымъ хлѣбомъ, зложивъ на
крестъ руки, поднявъ очи до Бога, та якъ за- 
плаче, якъ кине ся иа-вколѣшки и ставъ тихе- 
сенько молитись... а далѣ уставъ, ставъ дяковати 
людямъ, що принесли кождый ему вже свого но
вого хлѣба, а далѣ и каже : „Нѣ за що менѣ 
дяковати за проживлене ваше. Господь пасъ 
усѣхъ, по милосердію Своему, не оставивъ и по-
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славъ намъ такого милосерного цѣсаря. А цѣ- 
сарь приславъ намъ свою касу, повелѣвъ по 
всѣхъ усюдахъ куповати хлѣбъ, и насъ прожи- 
вляти; повелѣвъ щобъ хто хоче росходились 
у лучшй мѣста на зарббки и про подушне не 
звелѣвъ дуже турбовати ; такъ отъ-хто насъ водъ 
бѣды одвѣвъ! А я що? що я могъ самъ зро- 
бити? Нѣчогѣсѣнько. Тай опосля, я сповнявъ 
только волю цѣсарску: кого-бъ зъ васъ нѣ по
становили, усякъ бы тежь зробивъ. Такъ не менѣ 
треба дяковати; вже вы менѣ и такъ богато по
мочи дали, збираючи хлѣбець.“

Ажь тутъ де взявъ ся дзвоникъ... прибѣгъ 
комісарь та прямо до Тихона у хату, тай кри
кнувъ заразъ: „Ступайте увесь народъ до пи- 
зарнѣ; губернаторъ приѣхавъ; збирайтесь усѣ, 
?ажне дѣло. Тихоне! ходѣть за мною, и зъ жѣн- 
кою, и зъ дѣтьми. “

Отъ народъ и рушивъ весь до уряду, а по 
іворахъ десятники бѣгаютъ та збирають, щобъ 
і старе и мале, усѣ щобъ ишли туды, бо дѣло е. 
Собралась громада, а тутъ и комісарь прийшовъ, 
і за нимъ Тихонъ, и Стеха, и дѣти ихъ. Стеха 
ідучи на двое думала: чого еѣ зъ дѣтьми ведутъ 
іо губернатора? Може мене выганьбять, що я 
юе лаялась съ Тихономъ; або може его выла
зь, на що у мене обобравъ всю одежу... и 
юлибъ таки добре, та добре!“
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Только що стали до писарнѣ доходити, тутъ 
вбйшовъ до громады самъ губернаторъ и пытай 
ся, де Тихонъ Брусъ? Отъ комісарь и пбдвѣвъ 
его. Губернаторъ узявъ его за руку и постано
вивъ край себе и каже: „Стань тутъ, честивый 
старче/ тай давъ комісареви письмо и казавъ 
голосно читати...

До самѣсѣиького цѣсаря дбйшла чутка, що 
у сей холодный рокъ Тихонъ робивъ, якъ ста- 
равъ ся, якъ людей проживлювавъ и якъ за цѣ- 
сарску касу куповавъ справно хлѣбъ и его усѣмъ 
бѣднымъ роздававъ; а що найббльше, що самъ 
всей худобы рѣшивъ ся и все положивъ на про- 
живлене людей у своему селѣ; такъ за все се, 
цѣсарь приславъ ему медаль срѣбну, велику, а 
на нѣй цѣсарске лице, и приказавъ тую медаль 
надѣти на Тихона на лентѣ, широкой та черво- 
нбй, якъ звычайно бувае. Та ще зверхъ того 
приказавъ зб своей цѣсарскои касы купити Ти- 
хонови худобу и всяки рѣчи, и поповнити ему 
всѣ грошѣ, сколько вонъ потративъ на прожи- 
влене людске.

Якъ се прочитали, такъ народъ и вжахнувъ 
ся водъ радощѣвъ, а Тихонъ стоить уклонивши 
голову, и не тямнть себе, чп вонъ у раю чи 
де? Чи малои-жь чести вонъ доживъ ся?

Заразъ губернаторъ доставъ зъ ящика тую 
цѣсарську медаль и повѣсивъ па лентѣ на иіию
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Іихонови, а той такъ и припавъ на-вколѣшки, та 
маче-жь то такъ зъ радощѣвъ, якъ мала дитина! 
1 тугъ и Стеха зъ дочками тежь припала до 
югъ губернатора та цѣлуютъ ихъ, только вже 
іе звѣсно, чи она рада була медалямъ, чи тому 
цо вернулись еѣ очѣпки, и плахты, и памисто 
г все.

Отъ губернаторъ, надѣвши медаль, поднявъ 
Іихона и поцѣловавъ его у голову и сказавъ- 
,Поздоровляю тебе честивый старче съ цѣсар- 
ъкою милостеюЛ Далѣ приказавъ громадѣ, щобъ 
сѣ Іихона п шановали и почитовали. А жѣнцѣ 
іриказовавъ, щобъ не спорила и не лаялась зъ 
ужемъ, а слухала его у всѣмъ, и дѣтей учила 
•іухати батька, бо вопъ що пѣ здумае, то все 
а добро. Далѣ зновь до Тихона и каже: „Ви- 
ншь старче! Ты не ошибъ ся. Добре робивъ 
тъ и тобѣ добре!» Далѣ поклонивсь народовн,’ 
ѣвъ у свою колясу, тай поѣхавъ скоро до 
ѣста. 1 А

Хто выдумавъ горѣвку?
(Казна.)

о Бувъ-то одного разу хлопъ, Иваномъ звали. 
Ом мавъ много грошей, але и дѣтей немало 
До того еще и лиху жѣнку. Господарскихъ
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запасовъ якъ: хлѣба, капусты, бураковъ, не 
було майже зовсѣмъ у него. До голодного че
рева навыкъ Иванъ уже зъ малку, то и не див- 
ниця, що не чувъ такъ дуже того недостатка. 
Найгбрше доѣдала ему жѣнка. Бувало скаже ѣй 
Иванъ яке слово, она заразъ ему и десять; вонъ 
два, опа за гиру тай о землю кипе. Часомъ 
такъ побе, що синцѣ було видко. Лишь сіу- 
хайте далѣй.

Настала веспонька, заспѣвали пташки въ 
лѣсѣ и полю. Иванъ взявъ кусникъ хлѣба за па
зуху, зладивъ плугъ, тай пойшовъ орати. Оре 
одну годину, оре другу годину, наконець заста- 
новляе волы, выймае хлѣбъ зъ пазухи, обзирае, 
тай каже до себе:

— Нѣ, не будешь ѣсти Иване, най голодъ 
лучше доганяб.

Опосля пойшовъ до межѣ, поклавъ тамъ 
хлѣбъ, а самъ и вернувсь орати. Що нно вб- 
дбйшовъ Иванъ водъ межѣ, ажь туй и прійшовъ 
Богъ знав зъ водки чортъ (счезъ бы!), взявъ 
хлѣбъ, сховавсь самъ за корчь, и хотѣвъ зъ 
вбдтамъ придивлятись, якъ бѣдняга-хлопъ голо
ду вати буде.

Приходить пбзднѣйше Иванъ на межу, огля- 
дассь, шукав хлѣба — нема.

Пекъ ти осина! — каже Иванъ до себе —- 
а то вже чудо, нѣкогѣсѣнько не було, а хлѣбъ
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ыдыхав — закончивъ хлопъ, перекрестивъ ся, 
а змовивши молитву вернувъ ся домбвь.

Полетѣвъ чортъ въ пекло, тай и починав 
айстаршому чортови — Бельзебубови — рос- 
азувати, якъ вонъ затуманивъ хлопа; тай такъ 

регоче ся.
— Що ? — крикнувъ, іцо ажь цѣле пекло 

стрясло ся, розлюченый Бельзебубъ — говори 
[удро, а нѣ, то мовчи. Що сказавъ хлопъ?

— Сказавъ — вбдповѣдав чортъ — хто 
сгѣбъ взявъ, пай здоровъ выдыхав.

— А вы драбы — крикнувъ Бельзебубъ — 
ісе робите безъ розуму, а я вбдтакъ мушу за 
іасъ вбдповѣдати. Лети менѣ сейчасъ на зе- 
илю и подякуй хлопови.

Полетѣвъ чортъ па землю. Прибравъ по
дать добродушиёго человѣка, прійшовъ до Ивана, 
гай просить ся въ наймы.

__  Якъ тебе прійму — каже Иванъ — коли 
і самъ не маю що ѣсти ?

— Про ѣдло и байдуже, газдо ! будемъ ра
зомъ и голодувати, а платпѣ я иѣякои ие хочу.

Такъ ось и внадивсь чортъ до Ивана въ 
Наймы.

Але о чудо! оре вонъ вбдтакъ Иванове 
Поле, и ледво що лопату гною мае — а гно
ить нимъ цѣлѣсеньке поле. Зббже росте буйными,
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повивши колосами, яки еще не видавъ нѣхто з 
РОДУ-

—- Зббжа есть доста — каже чортъ одног 
разу до Ивана — засѣймо багно.

Иванъ такъ дуже бувъ радъ зъ наймита, щ 
въ нѣчѣмъ ему не перечивъ.

— Роби що хочь — каже Иванъ ему.
Поѣхали оба на багно. Чортъ почивав ораті 

а багпо такъ и высыхав ему подъ плугомъ. Збож 
росте мовь гай хорошо.

Розбогатѣвсь нашь Иванъ на все сеж 
Жѣнка не то що вже его не била, але навѣт 
и голубила. Ьуло бо и за що. Одного разу кѵ 
пить ѣй Иванъ пару чоботъ пасовыхъ, другоп 
красну бродску хустку, третёго зновь щось ин 
шого. Сердега мужикъ, якъ могъ, ишовъ пбдг 
ладъ жѣнцѣ.

Коли вбдтакъ зновь весна настала, рушиж 
цѣле село багна засѣвати. Чортъ-наймитъ поле 
тѣвъ однакъ на гору. Минуло кблька недѣль 
ажь тутъ и наставъ лютый вѣтеръ, дощь, такъ 
мовь съ коновки, ллявъ ся цѣлыми днями та но
чами. Багна стали зовсѣмъ затопленй. Однакъ 
зббже нашого Ивана на горбахъ мовь рай про
двигало.

Гадав си чортъ: за кусень хлѣба вбдвдя- 
чивъ ся я хлоповн доволѣ, треба ему еще па па
мятку одинъ жартъ выстроити.
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Услуга за услугу, а чортъ все чортомъ. 
Одной днины сидѣвъ чортъ-наймитъ зъ Ива

номъ, подъ хатою, тай собѣ балакали.
Чортъ каже до Ивана:
____Гадаю, що зббжа маемъ доста — робѣмъ 

горѣвку.
__  Добре — каже Иванъ — ты менѣ сло 

живъ вѣрно, я тобѣ въ нѣчѣмъ перечити не хочу.
Забравсь чортъ до вареня горѣвки. Варить 

цѣлу нбчь, а въ ранцѣ такъ и приносить газдѣ 
свому до спробоваия.

Иванъ бере порцію — коштуе.
— Ба, гбрке! —- каже — не можь пити.
— Не ббйсь газдо — чортъ каже — го- 

рѣвка горка, соль солона. Ѣджь и пій квасно 
та солоно.

Бере Иванъ зновь за келишокъ, розсмако- 
вуе, а чортъ-наймитъ все ему приговорюе.

_  а теперь вже не такъ гбрке! — каже
Ивамъ — хорошій напитокъ!

Чортъ горѣвки не жалувавъ, ось якъ и нашй 
жиды-арендарѣ, лишь наливавъ споро, доки ажь 
Иванъ не впивъ ся тай не ставъ кричати.

__  Стой, хато, стой! Она скажеиа кру
тить ся! Еще бѣсновата втечи готова, та не буде 

где зимовати.
Чортъ почавъ Ивана розважувати.
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Не бойсь газдо, май крутить ся она 
зъ роду нѣгде не ходила.

д Якось заснувъ потомъ Иванъ. Прибуджае ся 
водтакъ, а голову анѣ дай Боже звести.

— Ратуй! — кличе Иванъ на наймита.
Приходить чортъ, наставляв газдѣ чарку. 
— Пій! выганяй одинъ клинъ другимъ.
Взявъ Иванъ чарку, выхиливъ ю однимъ 

душкомъ, та почувши, що ему лекше сталось, 
почавъ на ново наииватись, жѣнку бити, дѣтей 
розганяти, тай на чорта кричати, щобы варивъ 
больше горѣвки, тай цѣле село запрошувавъ.

Зойшла ся цѣла громада до Ивановой хаты. 
Чортъ обносить горѣвку и частуе чертою кождого • 
однакъ нѣ одинъ не хоче въ ротъ брати. По 
довгбй принуцѣ якось зумѣвъ чортъ ихъ допитя 
присилувати. Настала охота. Андрѣй, що зъ 
роду не танцювавъ, — танцювавъ теперь на за
бой. Василь, ще якъ довго громада тямить, не 
спѣвавъ нѣколи,—голосить теперь на цѣлу хату. 
Словомъ, се такъ само дѣялось, якъ неразъ у насъ 
по селахъ въ корчмѣ. Попившись та потомившись 
до волѣ, заснули всѣ, такъ якъ где хто впавъ.

Водъ того-то часу и той проклятый діа
вольскій трунокъ розбйшовъ ся. И чижь годить 
ся его, добри люде, уживати ? ?!



II. Книжки шкйльпй.
1. Руека читанка для шкблъ середнихъ ч. I.
2. Руска читанка „ » »' »
3. Аритметика для Лмназ. ч. I. ■ •
4. Книга для вправы въ языцѣ лат. д-ра Огонов.
5. Аритметика для Лмназій ч. II.
6. Геометрія для Гімназій . . • ' •
7. Ботаніка для .Гімназій .
8. Географія для Гімназій . . • ■
9. Книжка для вправы въ языцѣ нѣмецкомъ .

10. Граматика нѣмецка Яноты (друкуе ся)
11. Читанка Яноты для III. и ГѴ. клясы (друкуе ся)
12. Исторія Питца, старый вѣкъ . ■  •
13. Аритметика для Гімназій, ч. III. ■
14. Граматика латиньского языка дра Огоновского

1 зл. 20 кр.
1

1

1

1

50
80
30
40
70
20
45
30

. п
60 „
50 „
60 „

III. Нішій книжки.

1.

2.
4. Вѣкъ” XIX. въ дѣяхъ р’ускои літературы*.

Справозданв зъ дѣланій Просвѣты водъ часу завязаня това- 
риства - 26 листоп. 1868 року - до найновѣйшого часу. 
Читанка, перодрукъ зъ. календаря на р. НПО • о кр.

на р. Іо «л . о п” ” р . . . 10 „

Черезъ товариетво бува.ін розпродаванй и розпродають
1. Молитвословъ, выданый у Вѣдни (60 кр. и 40 кр.).
2. Повѣсти Нечуя . • • • • • зл'

Спѣванникъ (пѣснѣ іііколярскй) Ю. Федьковича  „
4. Казки Андерсена . '  ”
5. Оповѣданя Нечуя ’ • • • ' ■ • ’  ”
6. Псалтырь, переспѣвъ П. Ратая
7. Свято письмо, перекладъ украинскій . ‘ ”
8. Згадка про Яхимовича . ■ ., • ■  »
9. Байки, Глѣбова ' 1 ”

10. Поезіи Т. ІПевченка • • • ■ ’  ”
11. Тарасъ Шевченко, выдане нѣмецке . .
12. Дето про свѣтъ божій ”
13. Сѣмь рочнпкбвъ „Правды11 . ■ • • ”
14. Вѣсти про землю и дѣѣ Русинбвъ, В. Ильницкого „ 
15 Якъ козамъ роги выправляютъ, ІО. Федьковича
16. Провбднй идеѣ Т. Щевченка, Ом. Партыцкого  „
17. Боднарбвна (драматъ) ■ ■ • • "

ся:

80 кр.
5 „
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35
15
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Одъ Выдѣлу товариства „Просвѣта."

Передъ пяти роками завязало ся у Львовѣ то
вариство рускё, подъ назвою „Просвѣта." Задача того 
товариства звернена въ головной мѣрѣ на просвѣту 
сельского народу, на пбддвигнене тогожь, за помочею
письменства и науки, изъ его моральной и матеріяль- 
ноп нужды, Товариство числить до теперь 289 Чле
новъ; котрй; ведеий любовю до народу, мѣсячными 
скромными вкладками (25 кр. а. в.) причиняютъ ся 
до осущественя великои задачи, якою именно есть: 
образоване народне. Нехай всякій человѣкъ, що 
бажае долѣ наятому народови, сполучае силы свои 
вразъ зъ нами и намъ допомаг'ас ширити замиловане 
до науки на всѣхъ простороняхъ нашого краю. Пехай 
всякій, хто моще, жертвуе для народу и свою ленту, 
а товариство доложить невно всѣхъ силъ и трудовъ, 
щобы многими, якъ найдешевшими популярными вы- 
давництвамп подати одповѣдный кормъ духовый для 
требующего народу. Чей на только патріотизму здо- 
буде ся кожде праве серце руске, щобъ для народу, 
темного и бѣдного, не пожалѣло невеличкого датку. 
Се грбіпь жебрачій въ корысть руского роду!

Во всякихъ справахъ товариства, будь адміні- 
страційныхъ будь літературныхъ, однести ся нале
житъ до Выдѣлу подъ адресою: Товариство Про
свѣта во Львовѣ, побочъ мѣйскои [волости) церкви 
ч. 7.
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