




М п.
ІЗбЛОЛ





Зарбанпця

3 печати!' В. Л. ІПийковського.
1902.



Маріі Примівній

Директорій

„Руського Інститута для ді'вчат"

в Перемишлп

автор.

: мюѵѵзка
Ѳітпауіит.-іѵа Еѵѵоѵѵіе 

?ІА*_ VII.: 0КРАІГМ5КІ



1. Чудотворна криничка. 
На мйрнім, затишнім Поділю 
село, як дружка на весілю. 
Красуеть ся розкішним станом, 
приодяглось дрімучим ланом, 
неначе стрічкою яркбю 
підперезало ся рікбю, 
а сбнним гаем над ручаем 
голбвку вбрало, як розмаем. 
Під гаем з краю е капліічка 
і чудотвбрная кринйчка 
і хатка бі.ча мов стражнйця, — 
живё в ній знахорка »чернйця«, 
У гаю, серед піль простбрих 
збирае зіле, л'ічить хбрих, 
що дня вінбк Пречйстій злбжить. 
I нйшком-тйшком поворбжить. 
Колй в каплйчці е люднійше, 
вона про чудо найновійше 
складбм евангельським говорить. 
Кринйчка справді чудо творить. 
Колй, бувало, на розраду
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самбтний біля нёі сйду, 
вона заплёще, захлюпбче, 
неначе щось повісти хбче.
I хоч не скаже, хоч не вміе, 
а в душу спбминів навіе.
I врав устане гай шуміти, 
птах пісню згубить, запах — цьвіти, 
а з пісн’і, з запаху і з шуму 
кринйчка вйтворить задуму.
Все, що ляглб забуте в грббі, 
знайдёть ся враз живё при тёбі; 
знайдёш весняну щастя мрію 
в нарбдних вістях про Марію.

2. Чернецъ з Кима.

3 Татарських рук приймав смерть Кй'ів. 
Чогб живцём огбнь не вйів, 
ішлб під меч, іпілб в невблю.
Втік лиш одйн чернёнь на вблю. 
Степбм, яром, здовж рік, л'ісами, 
як заяць вйтровлений псами, 
біг, не спинйючись на хвйлю, 
аж став на галицькім Поділю, 
аж став над Стрйпою-рікбю. 
А тёмна ніч над головбю.
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У т'ілТ жар, на тіл'і рани. 
Кудй не звёрнеть ся, не глйне, 
самбтно, пусто, мёртво, глухо. 
Не бачить зір, не чуе ухо.
Лиш у блакйті мліють збрі, 
лиш вітер з лйстем плаче в ббрі. 
Заплакав же й чернёць в знесйлі: 
„0 Ти, що в найприкрійші хвйлТ, 
ведёш ус'іх до Свбго Сйна, 
мой Провіднице едйна, 
вкажй мету мо'ім дорбгам, 
моім стражданям і трівбгам!“ 
Впав на коліна, сёрце томить, 
а сон підхбдить, сйлу лбмить. 
Заснув сердёчниіі на муравь 
I бачить в сш, нембв на яві: 
над ним Пречйста; коло НёТ 
два ангели; в руках — лелёТ. 
Він руку простягае в гору. 
Вона край Свбго Омофору 
«му дае, дае и піднбситі... 
Аж ось і нёбо зёмлю росить. 
Проснувсь чернёць. Глядйть: полйна 
над річкою. А річка з рана 
нід ясним сбнцем аж па ійть ся.



Вирк на траву — щось в ніи блищйть ся. 
Ідё — кринйчку бачить чйсту, 
а над кринйчкою Пречйсту
з малйм Дитяточком на лбні.
Пізнав 6і в сьвятій ікбні.
Впав під ікбною сьвятбю:
„От тут зрівнав ся я в метбю! — 
сказав, — тут я молйтись буду, 
щоб на всяк час для всёго люду 
мой мета метбю стала.
А місце, де крізь сон зарвала 
край риз сьвятйх слаба деснйця, 
нехай назвёть ся — Зарванйця.“

3. Князь з Галича.
Князь з Галича заграв на рбзі.
Бір стрепенув ся, зьвір в тревбзі.
Розбіглись пси на всі усюди, 
счинйли гамір княжі лібди.
Аж враз озлйть ся князь і стане. 
У Зарванйцю йдуть прочани.
„Що за зухвалість в тім нарбді!
На вс'і вітрй і’х! Проч! I гбді!“
Слова князя — закон прислуз'і.
Та князь з коня гіадё в недуз'і.
Все в пбполох. Чогб не рбблять,
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нічйм князёви не пособлять. 
Вже ліків брати князь не хоче. 
Смерть глйнула у княжі бчи. 
Всі обступили смёртне лбже.

' Хтось вість приніс: чернёць поможе! 
В мить до ц’іліЬщоі кринйці 
три гонці мчать до Зарваниці. 
Знайшлй черця. Чернёць ім каже: 
„Велике беззаконв княже!
Недуг він тим лиш одоліе, 
колй сам честь віддасть Маріі . 
Малйй часбк — мала годйна.
Несё князя сумна дружина. 
Лиш раз княз на ікону гляне, 
аж вид его яснійший стане.
Лиш раз нашівсь водй з кринйці, 
здорбв вернув ся з Зарванйці.
А над криницею до року 
каилйцю вйдвигли високу.

4. Турецъкий набіг. 
Бучач, Будзанів і Підгайці 
спалили Турки і Ногайці. 
Під Зарванйцею до нйні 
в Полісюках лежйть в руіні 
старёзний замок, що про лихо



лиш з бурянами шёпче тйхо. 
Сказавби він, колй-б мав мбву, 
про давнину і людям слбво, 
про ріки крбви, про пожар и, 
про те, як і его Татари 
палйли, взйвши Зарванйцю; 
як в л'іс'і віднайшлй каплйцю. 
Сказав би замок, але гбд'і!
€ вісгь глуха про те в нарбд'і, 
як із каплйц'і Ббжа Мали 
звертала кул'і на армати, 
звертала кул'і на рушнйц'і; 
як нёвір вт'ік з під Зарванйц'і, 
що вже займйла ся пожаром; 
як знбву сйлував ся даром 
від замку до каплйц'і вл'ізти; 
як та сховала ся без вісти 
в підзёмні пропасти безсл'ідні; 
як мёрли з бстраху негідні; 
як Мали Ббжа у каплйци 
явилась знбву в Зарванйци...

5. Стефан Рисан.
У Зарванйци жив замбжний 
госпбдар — праведник поббжний, 
Стефан Рисан — примір громаді,
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краса в Христбвім виноград!.
Пераз молйв він так Марію:

1 „Коли Тебе просити сьмію, 
то прбшу лиш, дай знак чудёсний, ' 
Що весь мій вік був правий, чёсний". 
Раз на ніч вибравсь він полями 
по сіно чотирма волами. 
Ролй идутъ пйняво та спірно. 
Стефан за день втомйвсь незмірно; 
робйв і в пбли й на оббрі. 
По нёбу дивлячйсь на збрі, 
під скрип ярма здрімавсь на вбз’і. 
Збудйвсь, — аж ясність на дорбз'і. 
Волй — на вкблішках — в дві пари;
3 горй-ж мов блйскавка з під хмари 
заблйсла, ввйсла і не гасне. 
Дорбга, пбле, ліс — все йене. 
А в йсности — Христос Розпятий. 
Як жйтний кблос в поли зжатий, 
Стефан схилйв ся у долбн'і. 
Підвівсь — Розпяте е в ікбні. 
Тогді вже кляк, перехрестйв ся, 
1 Щйро. щйро помолйв ся, 
33 знак подякував Маріі,

I в село дав віеть про дйвні діі.

9



6. Андрій.

Вставав Андрій до сбнця схбду, 
не жалував нікбли ходу, 
йшов до каплйчки, до Марі’і, 
носйв іи сёрпя свбго мрі'і.
Зирнуло сбнечко в каплгічку, — 
в МарГі бсьміх був на лйчку; 
до боговійного хлопяти 
всьміхалась ліЬбо Божа Мати. 
Раділо сёрденько в хлопчйни. 
А рік за рбком лйне, лйне, 
несё і гбже і негбже.
Вже старецъ ляг на смёртне лбже. 
А з півночи каганчик гасне.
Щось в двёрех стало йене, ясне, 
ш міеяць сьвітить, ні зоріе.
„Се Ти, Пречйста? Ти, Маріе?“ 
__ А хто-ж би, як не я, мій ейну’ 
Бував ти в мёне кбжду днйну. 
Днесь я прихбджу в хвйлю смёрти 
з лиця слезу трівбги стёрти. — 
I гладить лагідно, з легёнька 
ему голбвку наче нёнька.
I поцілуй кладё на скрани... 
А з нёба смуга сьвітла кане,
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падё в віконце, до пор 6га, — 
кладётъ ся стёжка шлях до Ббга.

7. Вдова і попович.
3 села ирийшла вдова в каплйцю. 
Слезбю зрбшуе землйцю.
„Маріе! — каже, — красший дар би. 
Тобі налёжавсь, ніж ті скарби, 
про іх Тобі отсё положу — 
люббв і сёрце — все, що мбжу.
Мій сип, дитй мое едйне 
не здужае. Ратуй. бо згйне!“ 
На ббраз глйнула в над'п, — 
мов осьміхнув ся вид Мари. 
Пійшла вдова, а чёрез хвйлю 
явйвсь попович у похмілю. 
„Маріе! — каже, — до загйну 
я горду полюбйв ді'вчйну. 
Те срібне сёрце днесь принбшу. 
Склонй е'і до мёне, прошу. 
А скоро станетъ ся, як хочу, 
Ц'ілу тебё я озолочу".
На ббраз глянув він в надіі, 
Та мов нахмуривсь вид МаріТ. 
А лёдви нічку днйна спёрла, 
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в попбвича д’івчйна вмёрла. 
А вдбвин син на ранні роси 
здорбв, як рйба, клав покбси.

8. Ткаля.
Лягла на ткацьку хату змбра. 
Отёць помёр, а мати хора 
лежйть, не рушить ся в постёлТ. 
Вже шёстий місяць невесёлі 
думкй трівбжать дбчку — ткалю. 
За сьвіт цілйй забула в жалю. 
Тче шёстий день вже полотёнце, 
вже шёсту віч пливё човёнце, 
пливё то в сей то в той бік ляди. 
Мабуть вона не дасть вже ради, 
бо голова без сну, як пяна.
А тут скінчйти би до рана, 
добути гріш на хл’іб, на л’іки.
I так вже вйнна до аптйки. 
Плавай човёнце!... Ні. не сйла. 
На руки гблову звісйла.
Заснула... Аж тут скрин у хату. 
Війшла осбба. До варштату 
прост'іс'ічко тихцём шдхбдить. 
Згас каганецъ. Ій се не шкбдить. 
Від нёі ясність бе о стіни,
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що в хаті вйдко як за днйни. 
На лядТ нйтку кбжду вйдко. 
Човёнце скане швйдко, півйдко... 
Трас! — і в сстанне стукла ляда. 
Збудйлась ткаля: „Чи сну врада?
3 чиТх же рук півсётки тіі?...“ 
А гблос каже: „3 рук Маріі“.

9. Галюся.
Зазолотйлась сбнцем річка, 
скупалась в зблоті каплйчка, 
запахла в цьвіту огорожа, 
аж осьміхнулась Мати Ббжа. 
А пёред Нёю, ні’би цьвітка, 
схилйла гблову сирітка, 
схилйла йену дблТ, дбл'і, — 
в очах дві слёзи, в сёрци бол'і. 
„Пречйста Діво, иду до Тёбе, 
як пташка в тучу, в час потрёби. 
Одна я в сьвіті, як билйна: 
приймй менё до Твбго Сйяа. 
Вінбк з лелё’і, з рож приношу; 
Щоб не зівяв, слезою зрбшу. 
Сказало ебнечко: добраніч! 
В селб пійшла Галюся на ніч.



Заснула. Снить ся іи неббзі: 
сто'іть Пречйста на порбзі; 
в руках вінбк — лелёя, рожа; 
і так говорить Мати Ббжа: 
„Дівча, до тёбе иду в потрёбі. 
Твій жаль я вёчер пула в нёбі; 
твій жаль почувши, схбджу швйдко. 
Отсё вінбчок твій, сирітко. 
На скрань егб тобі пол бжу. 
Явлйй ся в нім в осёлю Ббжу!‘‘ 
Минула нічка. Сбнце встало. 
Дівча як спало, так і спало. 
Головка красна скрйлась в цьвіти, 
а душка ясна — у блакйти.

10. Марійка. 
Йшла в поле жати бідна мати. 
Кого ж лишити при дитяти?... 
Пречйсту молить: „Ти будь нйн'і 
опікою моі'й дитйні!“ 
€щё копй не вжала мбже — 
бе дзвін тревогу. „Мій Ти, Боже! 
Ратуй дитйну, бо спалйть ся’.“ 
3 розпукою біжйть вдовйця. 
Прибігла, — хата йде з пожаром. 
„Марійко, дбню!“ — клйче даром;
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н'іхтб потіпіити не сьміе. 
А мати плаче, мати мл'іе, 
аж сбнце в жалощах заходить. 
А з бору ніби друге сходить, 
мов друге сбнце для вдовйці, — 
ідб Марійка від каплйці.
Як кйнеть ся до нёі бідна: 
„Ти зіронько моя погідна! 
ти де була, мое кохане ?“ 
— Я, мамочко, була при пани. 
Така висбка, гарна, пёне, 
ранісічко прийшла до мёне, 
менё умйла, вбрала чйсто, 
дала на шйю те намйсто, 
вплела в волосе стрічку-чічку 
і повела аж над кринйчку. 
Такого ягід там, такого! 
Я іх на'ілась много, много.
Аж пані каже, що: не мбжу 
вже бути дбвіпе. Тую рожу 
мен’і зірвала на добраніч.
I відійшла в каплйчку на ніч...

11. Епілъо/.
Казав поёт — не тямлю вже якйй 
казав якййсь поёт:
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Хто стане вірити в наш час осьвіти 
в ті чудеса д'ідів, що е ім віра 
хиба посёред тёмного народа?
Чи-ж після вс’іх тих борб, змагань утбмних, 
в якііх осьвіта вййшла все побідно, 
настати мала б знбву в царстві духа 
всевладна ніч, сліпа в своій управі ?... 
Ні'кбли в сьвіт'і! — Чоловік стреміти 
повйнен вічно в сбн’ішну краіну!
Іа в зёмнім трйвку він ледвй колй вже 
зженё останну т’інь з тих тайн засьвітських; 
які его довкбла обступйли.
Однак, що-б він не улягав зневірі, 
серёд шляху не падав у знесйлі, 
то від колйски аж у домовйну 
як дітвака ведё его за руку 
вселюдський дббрий поводатор — Геній 
поёзиі в корбні з ясних зьвізд.
I скоро тільки в сёрци чоловіка 
сумн'ів посТе сімена тревбги, 
ему під нбги г"ёній мёче цьвіти 
з левад надзёмних — із сьвітів чудёс.

В серпни, 1901. р.
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