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свѣтло доѣгли лювови.

лось, що они готовй выдѣлить вдовѣ брата и вго дѣтямъ
третю частку батькбвщины, але-жь тая частка мав бути

далеко менша, нѣжь „куплена“ ними. Все теs допро
ваджувавъ адвокатъ, сивенькій панокъ, що говоривъ до
сыть добре и навѣть зъ притискомъ по россійски, хочь
II.
зъ польскимъ акцентомъ. Жѣнка на судѣ не плаче, хочь
Камера красеньского судіѣ була приладнована зъ ве доволѣ стурбована, говорить бдъ серця и часто спиняв
ликои прихожои на право ганку; она освѣчувалась лишь якъ своихъ сперечникбвъ, такъ и ихъ свѣдкóвъ ревными
зъ одного боку широкою скляною просторѣню, яка бу покликами: „Ббйтесь вы Бога! Цо вы говорите"! и т.
(Оповѣдане Олены Пчблки.)

и.,

(Дальше.)

чимъ одныхъ приводить до ще бóльшого зарываня, дру
гихъ же збивав зъ мовы. Въ загалѣ свѣдки плутаються,
часто въ кбнцѣ допросу говорять зовсѣмъ инше, нѣжь
зъ

вае въ коридорахъ. Бѣлй повапленй стѣны не мали свѣ
жого выгляду, надто по тыхъ сутѣнныхъ куткахъ. Та
и вся постанова въ хатѣ була якась сѣровата, звычайно,
мовлявъ, „камера“. Тóлько яснѣло зелене сукно на ве
ликому столѣ та казеннй знаки правосудія; а вже сто

ви

копробного „вина“. Выступили напередъ Сура
акциз
ный урядовый, зъ вещественнымъ доказомъ, запечатаною
и

у

Починаеть
друге дѣло, — акцизне: по обвину
ваченю Суры Цвибаховои въ продаваню „низькопробнои"
горѣлки, чи, якъ въ урядовбмъ протоколѣ стояло, — низь
ся

вывѣтрена и въ нѣй душно, не вважаючи на бдчиненй!
навстѣжь дверѣ. Та таки й народу зббралось чимало.
Розббръ
повному ходѣ. Судія сидить за столомъ!
зъ своимъ золотистымъ „знакомъ“ на шиѣ, тіею меда-I
лею на такóй же яснбй, пирокóй цепцѣ. Передъ нимъ
дѣла и всякй знадобы до писаня. Молодый писарь си
дить те-жь за своимъ столичкомъ и нишкомъ щось нише.

и

и

и

и
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и

Фляшкою того „вина“. Справа йде страшенно нудно,
хочь акцизный урядовый, здаеть ся, говорить досыть за
Мѣжь гуртомъ сидячимъ по лавкахъ есть и знаемй вже гарливо. Але зъ его мовы мало хто що розумѣе, та
намъ постатѣ, але прибавилось ще богацько й иншихъ: въ загалѣ мало турбуe
нею. Сура-жь говорить, мовь
скóлька панкóвъ, двѣ жидбвки и деякій новый людъ бы навмысне, страшенно розтяжливо. Де хто зъ присут
у свиткахъ.
ныхъ позѣхае. Самъ судія щось-то задумуеть ся
ча
Дѣло отця дякона повернулось зовсѣмъ несподѣва сомъ по двѣчи перепытуs те самe. Писарь слухas подо
нымъ ладомъ: за неявкою, по слабостѣ, самого обвину першись рукою.
Зненацька по камерѣ пбйшовъ рухъ, тымъ бóльше
ваченого въ покражѣ коней
отця дякона, справу од
ложено на другій речинець. Отецьдяконъ страшенно не замѣтный середъ нудоты. Пбсля того, якъ
дворѣ по
догóдный зъ того, але що-жь маe робить! Ото-жь шумно чулось туркотѣне повоза, въ камеру ввóйшла стрбйно
выходить зъ камеры, въ купѣ зъ своими близькими.
прибрана панночка, въ яснбй штучнбй сукнѣ, въ капе
сидячй
стоячй здивовано
Судія выкликае жѣнку, що позываеть ся за грунтъ, люшику, въ рукавичкахъ;

й

у

у

и еи суперечникóвъ, двохъ чоловѣкбвъ въ сивыхъ сви на неѣ оглядались давали ѣй дорогу. Панночка, трохи
молодшого, огряднѣйшого, збентeжена зверненою на неѣ увагою, пробралась на се
тахъ и червоныхъ поясахъ;
бкна,
сѣла тамъ зъ надто по
на шиѣ такожь „знакъ“ старосты,
… — медалька на то редню лавку ближче до
ненькому ланцюжку.
важною миною, зложивши руки на парасоликъ.
Иде допытуване, якъ когозвуть, скóлько кому лѣтъ
Судія такъ здивувавъ
появленемъ панночки, що

ся

и

у

и

и т. д. Якось то судіеви удаеть ся добути тыхъ вѣдо
мостей... Починае ся сама розправа. Супротивники жѣнки
построили свое право на тбмъ, що грунтъ, котрый они
наважили одóбрать, належить недоспбльнои батькбвщины,

ся

спинивъ ся на половинѣ якогось реченя. Далѣ оправивъ
ся, чуть-чуть примѣтно вклонивъ
паннѣ, повитавши
еѣ бòльше очима та привѣтнымъ усмѣхомъ.
Панночка
те-жь усмѣхнулась
заразъ же одвернулась. Передъ
а бувъ ними купленый и бдданый братови лишь на якій нею на першбй лавцѣ сидѣли якйсь постатѣ зъ кудла
часъ, на замѣнъ частки зъ батькбвщины; далѣ говори тыми головами; ихъ товстй комѣры червонй потылицѣ
и

и
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початку. До того-жь судія веде справу очевидно при
сторонно, прихильно до жѣнки, — въ концѣ читав ре
явшій тамъ же въ глыбинѣ хаты столикъ для писаря золюцію, по котрбй оспореный грунтъ признав непра
бувъ якійсь злиденный... Оба столы були бддѣленй якъ ведно захопленымъ
належачимъ жѣнцѣ. — Чоловѣки
разъ по серединѣ хаты поперечною деревляною решѣт дивляться на адвоката, той просить записать „неудо
кою зъ дверцятами; въ першбй половинѣ хаты зъ при вольствіе“ своихъ довѣрителѣвъ, жѣнцѣ хтось изъ гурту
паничь писарь розтолковув, що она выграла справу.
ходу стояли лавки, щѣльно одна за другою въ три ряды,
рада,
лишь зъ проходомъ по серединѣ; мѣжь лавками було! Жѣнка
въ очахъ
видно недовѣрѣ, зъ ко
тѣсно и брудно.
трымъ она поглядае, то на одного, то на другого. На
Ото-жь камера бдкрыта. Хата здаеть ся не гараздъ! рештѣ ѣй объявляють, що она може собѣ йти.

.
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такъ и лѣзли въ очи. Близенько, черезъ ту лавку, при
ходивъ ся столикъ писаря. Панночка глянула на его опу
щену на руку голову, зъ причесанымъ на ббкъ лыску
чимъ хвилястымъ чубомъ, що трохи спустивъ ся на лобъ,
и ѣй здалось, що паничикъ поправляючи той чубъ хо
вавъ насмѣшливый усмѣхъ... Досадливый рухъ пройшовъ
по виду панны; она одвернулась и силкувалась найуваж

Иванъ Бондарукъ и Мордко Рѣзникъ, стояли передъ ме
чемъ правосудія. Иванъ бувъ нужденный чоловяга, въ ли
хбй свитинѣ, подертòй на плечахъ; Мордко-жь мавъ та
кій пристойный выглядъ, що самъ его лыснючій лапсар
дакъ, застебнутый на грубому тѣлѣ, неначе бувъ обра
женый тымъ, що на Мордка наводять тее незаконнеза
рѣзане. Однакъ-же зъ рѣчей Ивана и свѣдкбвъ було явно,
нѣйше слухать речѣ акцизного й Суры. Незабаромъ же що Иванъ бувъ нѣчимъ иншимъ, якъ потыкачемъ въ ру
поглядъ панночки якось зъ бкна зновъ перейшовъ на мо I кахъ оного Мордка, котрый и объорудувавъ цѣлу справу.
Але-жь, якъ говорили,
лодого хлопця; она приготовилась погордливо зустрѣти
Ивана найшли въ половѣ
его насмѣшливый поглядъ, але-жь бнъ поглажуючи свбй кбсть бдъ воловои лопатки!
„Уликъ“ бóльше не було
гарный усъ зовсѣмъ не дививъ ся на неѣ и пильнувавъ нѣякихъ, и на тбй костѣ спочивала цѣла справа. Якъ
справу, котра хутко й втѣшила присутныхъ тымъ, що I cхотѣти, такъ можно було й повернути. Ото-жь госпо
скбнчилась... Акцизный, яко переможець, пышно выхо дарь, мѣщанинъ, доказувавъ, що то була „костомаха“,

у

дивъ зъ-за решѣтки зъ уставомъ и зъ пляшкою того
„низькопробного“, за продажь котрого була осужена
Сура пильнуючимъ закономъ; выйшла геть и Сура, мим
рячи щось сама собѣ,— мала сердешна заплатити штрафъ.
Судія выкликавъ двохъ мѣщанокъ, що судились мѣжь

Iкотра нѣякъ не могла инакше попасти до убогого Ивана,
I якъ тблько зъ его Бевзевого вола; адвокатъ же обви
нуваченыхъ провадивъ, що то були „косточки“, дрббнй
„кухонные остатки“, можливй въ кождбмъ господарствѣ.

На пытане-жь мѣщанина — „а чого-жь тй косточки були
собою за лайку и „обиду дѣйствіемъ“.
Всѣ въ камерѣ въ клунѣ въ половѣ?“ — адвокатъ одповѣвъ: „мало ли
Судія, очеви
!чого! могли дѣти или собаки затащить!"
оживились. Де-хто вже заранше посмѣхувавъ ся.
Молодша мѣщанка, Ярина Вознюкова, винуватила дно, настроивъ ся милостиво — и оправдавъ Ивана по
старшу, матрону въ кращбй одежѣ и грубшихъ кора „отсутствію уликъ“. Въ слѣдъ за симъ бнъ объявивъ
ляхъ, за те, що ся збила зъ неи „при всёму народѣ“ „перерывъ засѣданія“ на годину и швиденько скинувъ
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хустку „и навѣть чепець“, черезъ яке „дѣйствіе“ Ярина

„засвѣтила волосомъ“ середъ мѣста. Матрона-жь по
важно доказувала, що она була доведена до того „со
бачою“ лайкою Ярины, котра „причепилась“ до неи на
гло, якъ и завждѣ чѣпляеть ся, торгуючи рядомъ зъ нею
свининою й саломъ, и почала „коренить“ еѣ, Меланію
Коржиху, „всякими словами“, котрй ѣй, „мужнѣй жонѣ“
нѣякимъ способомъ не можна було стерпѣти, именно че

резъ те, що она есть мужня жона. Судія завваживъ,
що остатня рѣчь не мае жаднои ваги, що лайка есть
въ за гал ѣ погана рѣчь, до кого-бъ она не була звер
нена. На сю увагу матрона выступила зъ довгою про
мовою, такъ якъ се и бувъ головный пунктъ еи встрѣч
ного позываня за зневагу.
— Выбачайте, ваше благородіе, господинъ судія!
То не все одно! Якъ она (показуs на Ярину) есть смѣте

и дранте неприкаянне...
Судія спиняе матрону, що лаять ся не можна и що!
бнъ вѣ оштрафуе за такй слова. Чути такожь гнѣвнй
поклики Ярины. Але-жь старша мѣщанка веде поважно
далѣ: Якъ она есть така, то ѣй не тóлько почути ганьбу,

але навѣть въ морду получить — нѣчого.
— Перестаньте, говорю вамъ! — гримае судія.
— Але-жь менѣ, — спокóйно кбнчае стара, — що
иншого: якъ я есть мужня жона и всяке мене знае...
Тутъ вскочила въ свою чергу зъ
характеристикою
…
сперечницѣ Ярина...
— Такъ! — почала она, — всяке знае, яка ты

зъ себе свóй правосудный знакъ.

Людъ гучно заметушивъ ся; камера стала порож
нѣти. Судія ставши звычайною особою поспѣшивъ весело
до панночки, котра стояла спершись ручкою на спинку
переднёи лавки и усмѣхаючись на зустрѣчь судіѣ.
— Здоровй! здоровй!— мовивъ господарь, —якимъ
побытомъ вы тутъ? Отъ не сподѣвавъ ся, що вы загля
нете до мене въ камеру! Якъ се сталось, що вы, наче
…
фея, завитали въ наше около?
панна,
— Зовсѣмъ просто! — поясняла
— я приѣ

хала до мѣстечка зъ нашою економкою и такъ якъ у неи
цѣла купа справункбвъ, то я покинула еѣ въ мѣстечку,
а сама справивши свое дѣло на почтѣ, завернула до васъ
насъ, що
на яку годинку. Остатній разъ вы говорили

у

у васъ

на сёгодня назначеный розббръ дѣлъ, — отъ
менѣ и схотѣлось побуть въ камерѣ.
— Дуже радый! дуже радый! — щиро промовлявъ
господарь, пе разъ стискаючи ручку панночцѣ. — Але
що-жь мы тутъ стоимо въ сѣй атмосферѣ? Прошу до
мене!... Пбдгбрный! послухайте! — гукнувъ бнъ писа
реви, котрый выходивъ изъ камеры зъ паперами; дог

навши панича на кбнцѣ хаты, судія мовлявъ ему ниш
комъ: — Скажѣть тамъ Аннусѣ, нехай приготув шви
денько снѣданокъ... Тамъ нехай пошукаe щось такого...
И щобъ все якъ слѣдъ було!

— Ходѣмте-жь! — вдавъ ся господарь зновъ до
панны, вернувшись. — Може хочете перше оглянуть мой
садокъ? Оно й до рѣчи буде пбсля камерного повѣтря!
всть сука и троюдниця!
Обое выйшли черезъ другу якусь порожнювату хату
Судіѣ нѣчого не зоставалось, якъ скорѣйшь покон-! въ садокъ. Они ввóйшли въ него якось зъ боку. Бувъ
чити справу; найхутнѣйшь перепытавши „свѣдѣтельокъ“, же й параднѣйшій выхóдъ въ садокъ, изъ „гостиннои“,
черезъ великій склянй дверѣ, що выходили на широкій
бнъ прочитавъ вырокъ о приостановѣ дѣла по „взаимно
ганокъ Зъ стовпами. Передъ тымъ ганкомъ було скóлька
сти обидъ“. Жѣнки лаючись выйшли зъ камеры.
Почалась справа „о кражѣ крестяниномъ Иваномъ кружалець зъ квѣтками.
Бондарукомъ
мѣщанина Трифона Бeвзя — вола“, „ка
— Отъ мои квѣтки! — мовивъ судія нахиляючись
ковой волъ“, якъ говорилось далѣ
прошеню мѣща надъ грядочками. —
люблю квѣтки, та не маю чаеу
нина, „былъ противъ желанія хозяйскаго уступленый ихъ пильнувать!... Не знаю, що тутъ слуги насѣяли, —
еврею Мордку Рѣзнику на мясо, при чемъ оный Мордко я купувавъ деяке насѣне въ Кіевѣ: резеду одорату, „gran
харашо зналъ, что вола не куплено, а украдено“. Оба diflora“, рбжныхъ флёксбвъ та. вербенъ. Тымъ часомъ
обвинуваченй мѣщаниномъ въ „зарѣзаніи“ его вола, мало що видно...
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— та ще-жъ не пора!—завважила панночка, — ще напою, фотелями й скóлькома штучными малыми столи
ками по пбдъ бѣлястыми стѣнами; перейшовъ другу хату
квѣтки будуть!
— Нѣ, я хотѣвъ бы таки вамъ збрвать що небудь зъ двома довгими обитыми лавками та самотнымъ би
у своему квѣтнику! — клопотавъ ся господарь. — Ахъ, ліярдомъ, и ошинивъ ся въ столовбй. Гануся метушилась
Хлопець-слуга зъ-вбльна
отъ! возьмѣте сихъ піонбвъ! — мовивъ бнъ далѣ, —Iтамъ ладнуючи снѣданокъ.
!
хочь они не мови культуры, я ихъ заставъ тутъ, про-те розставлявъ тарѣлки.
— Проворнѣйшь, Антоне, проворнѣйшь! — гукнувъ
все-жь они розцвѣлись
мене!... Правда, якій гарный
на него судія. — А що, Аннуся, приготовили все?
колёръ? зовсѣмъ рожевый!
— Приготовила, приготовила, заразъ подаю!
— Чудесный! — згодилась панночка, приймаючи
пышнй квѣтки.
—
вино
насъ есть?
— Та есть, — я сховала тодѣ, якъ бдъ гостей зо
— Ходѣмте-жь далѣ въ мои „кущѣ“! — жарту

у

А

у

вавъ судія. Вся планинка передъ будынкомъ була заса сталось.
— А яке-жь тамъ вино?
жена спиреями, акаціями, ясминомъ, скóлькома бóль
трохиздичѣло,
— Або я его знаю, яке оно? Ѳсть жовтого й чер
Все
мало
шими декораційными деревами.
самотный выглядъ. Садокъ бувъ не великій. Площина воного трохи.
— Ага, ну добре!... Такъ я пбйду кликать... Та
хутко обрывалась пбдъ гору, на котрбй росли де-не-де
овочевй дерева й лѣщина; скблька стежечокъ спуска того... Аннуся, вы тутъ глядѣть, щобъ серветки чиста
…
лось въ-низъ, де починавъ ся мѣщаньскій кутокъ. Пан и все якъ слѣдъ.
— Та знаю, знаю! якъ-же-жь!...
ночка стала на краю узгбря, де пбдъ двома тополями
— Ну, то-то-жь я знаю, вы на такй рѣчи молодецъ! —
була старенька лавочка. Праворучь виднѣвъ ставокъ,
навпроти черезъ долину було веселе узгбре мѣстечка И господарь пбйшовъ по гостю.
зъ великимъ бѣлымъ костеломъ пбдъ червонымъ дахомъ.
Поставивши припасъ на столѣ, Ганнуся побѣгла до
—
васъ тутъ дуже гарно, — мовила панночка. свови областѣ черезъ писареву хату, котра була пере
— Нѣчого собѣ куточокъ, и въ загалѣ досыть вы хбдна. Паничь сидѣвъ коло свого стола й писавъ,
— Паничу! — озвалась спинившись коло него Ган
гбдна домóвка, — бдповѣвъ судія.
Зъ заду въ садку почулись голосы. Господарь и го нуся: — бачили вы панночку, що до насъ въ гостѣ при
стя выступили зъ-за деревъ и побачили на дорбжцѣ знаё ѣхала?
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— Бачивъ.
мыхъ намъ писаря й малого хлопчика: они йшли хутко,
— Чого се она?
очевидно не сподѣваючись зустрѣть кого небудь въ садку.
Хлопчикъ шось голосно говоривъ, показуючи на гуща
— А я по чѣмъ знаю? Я навѣть не вѣдаю, що то
вину зъ боку. Побачивши тую пару, господаря й пан й за панночка, — бдмовлявъ ся паничь пишучи.
ночку, хлопцѣ спинились. Старшій заразъ повернувъ на
— Справдѣ не знаете? Охъ, чи не брешете! Се-жь
задъ, малый же оставъ ся, дивлячись широко розкры того кіевского пана дочка, що купивъ Новогрудокъ. Я вѣ
тыми очима.
бачила въ мѣстѣ, бо они отсе зъ весны живуть вже тутъ,
— Иди-жь, иди сюды! — покликавъ его батько будуть лѣтувать. Нѣчого собѣ панна! Та чого се она за
усмѣхаючись, — повитай ся зъ Евгеніею Сергѣевною!... витала? сама безъ батька прилетѣла!... Чи не васъ ча
Онъ у мене зовсѣмъ одичавъ тутъ! — оправдувавъ батько сомъ наглядѣла де небудь? Дарма, що вы еѣ не бачили!...

несмѣливбсть сына. — Ну, повитай ся-жь!
— Здоровй були! — мовивъ хлопчикъ подаючи
руку паннѣ.
— Здраствуйте, Саша! — бдказала зъ веселымъ
усмѣхомъ она, — куды се вы такъ швидко йшли? Ска
жѣте лишь намъ!

— А одчепѣться

вы Ганнусю!

— мовивъ смѣючись
— тóлько заважа

и разомъ наморщуючи бровы паничь,

ете зъ тыми дурницями!
Ганнуся зо смѣхомъ зникла въ дальшихъ перехо
дахъ. Зъ парадныхъ покоѣвъ почувъ ся гомóнъ. Найго

лоснѣйше дзвенѣвъ голосокъ Сашинъ. Судія зазирнувши
ожививъ ся хлопчикъ, — я хотѣвъ по въ столову попередъ всѣхъ мовивъ у-голосъ идучбй за
казать Петру Игнатовичу кубельце, що я наглядѣвъ тамъ нимъ гостѣ: — Прошу! прошу! — и заметушивъ ся,
у бузку, напевне то соловѣвве гнѣздо!
ладнуючи мѣсце для неи. Она-жь подбйшла до розчи
неного венеціяньского бкна.
— Де-жь оно? — пытала прихильно панна
— Якъ у васъ тутъ мило! — промовила, — зелень
— А онъ тамъ! Хочете, я вамъ покажу?
— Добре, добре! ходѣмте!
врываеть ся въ хату! Дивѣться, можна достать рукою!—
— Ну, братику, — завваживъ батько, — выгадавъ и панночка простягши руку одбрвала вѣточку акаціѣ

— Ахъ! —

и не й приложила до піоніѣ.
— Прошу васъ! — мовивъ судія одставляючи стбль
— Нѣ, чого-жь! Мы проберемъ ся въ двохъ! —I чикъ, — отъ не одкажѣте менѣ чести буть моею сусѣд
бдмовляла смѣючись панна и зграбно пбдобравши свбй кою! — и маючи по одинъ ббкъ коло себе Сашу, бнъ
подблъ, увесь
дрббныхъ шлярочкахъ, подалась неве показавъ на мѣсце по другій ббкъ поручь зъ собою.
ЛИЧКОю стежечкою за хлопчикомъ.
— Петра Игнатовича чомъ не кличешь?— нага
— Ну, въ такбмъ разѣ дозвольте менѣ зоставить давъ малый.
— Покличемъ и его! Петро Игнатовичь, идѣте!
васъ на хвилину, коли вы маете охоту шукать соловѣѣвъ!
ты лазить по кущахъ!
пройде въ тóй гущѣ!

Евгенія

Сергѣевна тамъ

у

Менѣ-жь такй порываня юности не до ладу! Заразъ
прийду по васъ! — додавъ господарь посмѣхуючись та
йдучи до парадного ганку.
Ввбйшовши скляными дверима, бнъ хутко огля
нувъ гостинный покбй, де стояла трохи потерта й порбз
нена, але паньска постанова, зъ круглымъ столомъ, ка

А

гукнувъ судія въ хатку писареви и заразъ же вдавъ ся
зновъ до гостѣ: — Вамъ чого скажете перше, сыра чи
шинки?

— Мerci! я

вбзьму редёчки: она така красива!

мовила гостя, кладучи коло себе квѣтки и скидаючи
кавички.

ру

— 252 —
Въ хату ввбйшовъ паничь-писарь, почервонѣлый,
— Ну! — погукнувъ судія, — можете буть певнй,
збентeженый; бнъ не знавъ, чи ему кланять ся, чи нѣ, що объ археологичныхъ терминахъ той адвокатъ жадного
бо господарь очевидно не думавъ его знакомити. Однакъ тямку не маe!
— А на що-жь бнъ такъ сказавъ?
же мѣсце его приходилось якъ разъ коло панны, и бнъ
сѣдаючи зъ-легка вклонивъ ся ѣй. Пaнна те-жь кивнула
— Та такъ собѣ, зовсѣмъ припадкомъ! Нѣ, я бачу,
головою,
…
…
вамъ справдѣ задля розумѣня мѣсцевыхъ типбвъ треба
— Вы чого втекли зъ садка? — суворо спытавъ частѣйше заглядать до насъ!...
панича Саша и тымъ зовсѣмъ збаламутивъ его. — Я-жь
— Отъ, — мовила панночка, — я хотѣла-бъ ще
вамъ хотѣвъ гнѣздо показать! Мы бачили: «я отъ имъ побачити яке небудь „дѣло“, отъ такъ
паперахъ, якъ
показувавъ. Тамъ сидѣла пташка, при насъ злетѣла. I передъ вами лежали. Справдѣ! я нѣколи не бачила!...
Можна?...
Тóлько кажуть, що то не соловѣй.

у

- — Ну, такъ, значить, не було на щой дивиться!—
— Ахъ, будьте ласкавй! Дивѣть ся, скблько хо
завваживъ паничь, — я такъ и знавъ, що то не соловѣй! чете!... Угодно вамъ заразъ? Ихъ тамъ у насъ до-схочу,—
— А la bonne heure! — покликнувъ судія, — вы I показавъ судія на сусѣдню „канцелярію“, паничеву кбм
ловко выпутались изъ трудности, въ яку васъ такъ щиро нату, черезъ котру на той часъ Ганнуся несла каву. —
поставивъ Саша. — До рѣчи! — прибавивъ судія, — ре-Iотъ оно й до рѣчи буде за кавою продивить ся котре
Пбдгбрный, прине
комендую вамъ, Евгенія Сергѣевна: ce моя права рука дѣло, коли вже ваша така охота.
сѣть тамъ бдъ васъ дѣло!
и праве око, панъ Пбдгбрный!
Панночка глянула на панича. Подавать руку було
— Принесѣте, прошу васъ! — додала панночка
першій
разъ дивлячись писарю прямо въ очи.
не зручно и она лишь повторно вклонилась.
— Яке-жь вамъ дѣло показать! — пытавъ бнъ зъ
провадивъ
такъ само жартливо
— Я думаю,
господарь, — що мене хутко прожeнуть и наставлять Iусмѣхомъ але участливо, якъ до дитины.
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судіею его, такъ бнъ узявъ ся за дѣла!
— Тодѣ ты будешь ему всѣ бумаги писать,
давъ хлопчикъ, — а бнъ не буде нѣчого робить!
— Не погано придумано! Бачите, якій бнъ

— Все одно! яке небудь! яке вы самй схочете! —
мовляла гостя.
— Тамъ котре недуже запылене!— додавъ наздо
мене
гонъ судія смѣючись.
Ганнуся тымъ часомъ подала чашки зъ кавою и об

— до

у

гострый! — завваживъ батько.
Всѣ засмѣялись опрбчь писаря, котрому рекомен Iходячи по за столомъ кинула пильне око на панночку
дація въ той спосббъ не сподобалась. Спалахнувши, бнъ та на еи уббръ, хочь за всю хвилю свого пробуваня въ
зсунувъ свои чорнй бровы. Панночка-жь пильнувала его хатѣ, поки наливала каву, мала невластиву ѣй дуже
зъ цѣкавостю, корыстуючись тымъ, що очи хлопця були ! поважну мину.
!
Паничь вернувъ ся зъ „дѣломъ“ въ рукахъ: — Отъ,
опущенй и геть прикрытій хорошими великими вѣями.
— А що-жь я не пытаю васъ, — почавъ зновъ ГО
подивѣть ся! — мовивъ бнъ кладучи его передъ

— чи

сподобалось вамъ, Евгенія Сергѣевна,
наше представлене,
на котре вы попали сегодня?
— Ахъ, вы говорите про справы, що розбирались?
дуже!... Я нѣколи не була въ камерѣ и дуже рада, що
побачила сегодня...
сподарь,

нате
панною,

— Цо-жь оно таке тоненьке? — спытала панна
думала, що они
взявши той невеличкій зшитокъ. —
всѣ великій!
—- Вы думали, — засмѣявъ ся судія, — що кож

Я

— Просимо ласки, частѣйше витати до насъ! — нымъ чоловѣка убить можна?... Се бнъ вамъ умысне
смѣявъ ся судія. — Мы зъ Петромъ Игнатовичемъ мо таке маленьке дѣло принѣсъ, щобъ васъ не злякать!
— Нѣ! просто выбравъ, котре попалось интерес
жемо вамъ часто давать сіs представленв!
.
— Цо-жь! Дѣйстно представлене! — мовивъ па нѣйше! — оправдувавъ ся писарь.
— Интересне? — перепытала панна. — А! добре!...
ничь не пбдóймаючи опущеныхъ очей, — тблько прямо
Пождѣть же, я прочитаю тутъ що-небудь!
зъ житя: само жите дае зразки.
— Та отъ прочитайте прошеніе, то й будете знать,
— Се правда, — поважно згодилась панночка.
— Цѣкавй зразки, нема що казать! — вкинувъ су въ чѣмъ дѣло, — радивъ паничь.
Гостя взялась уважно читать, держучи обома ру
дія. — Ахъ, той акцизникъ Любашевичь уморить мене
своими нудными позвами!
— Найважнѣйша рѣчь, — мовивъ оживляючись пи
сарь, — що самй разомъ зъ жидами крадуть, зъ боль
шими, а на дрббнотѣ свбй„невсыпущій доглядъ“ доказують!

ками розгорнутый зшитокъ. Судія лукаво пбдморгнувъ
Iнишкомъ паничеви на неѣ. Паничь те-жь усмѣхнувъ ся
ему на бдповѣдь; однакъ за хвилинку бнъ ставъ зъ по
вагою пильнувать обличе дѣвчины, котрого бнъ ще доси

якъ слѣдъ не роздививъ ся.
Судія скинувъ очима на панича.
Панночка сидѣла бдслонивши свóй пышный и зграб
— Да... хто ихъ знае!... може й не всѣ крадуть!...
Любашевичь, пожалуй, и не краде!
ный станъ на спинку стóльця. Нахиленый, блѣдоватый
— Ну, то все одно знае, що тóлько воду товче! круглый видъ еи мягко упиравъ ся въ тонкй кружальця
нашитй на сукнѣ, котрй оточували его мовь бѣлымъ ле
сама комедія тблько!...

— А бабы 2 бабы якй? — перемѣнивъ тему судія генькимъ снѣжкомъ. Высока куафюра хвилястого темно
русoго волося бдкрывала середнои великости чолозъ нѣж
засмѣявшись, — „виндзорскія кумушки“! ха, ха, ха!...
— Ахъ, забавнй такй справдѣ! — приказала й собѣ ными западинками на вискахъ; тонкій бровы йшли якъ
смужечками;
на широковатому
панночка. —
отсе дѣло про вола те-жь кумедне! Па вымалюванй темными
мятаете, якъ мѣщанинъ доказуе, що найшли „костомахи“, носику вызначалась невеличка горбинка; нижня рожева

А

а адвокатъ каже, „косточки...“ Цейдодавъ: „кухонные губка була трохи придержана бѣлыми зубками. Зненацька
очи, такъ що
остатки". Мовь бы умысне терминъ зъ археологіѣ, якъ панночка зняла на панича свои великй карй
бнъ ажьзбентеживъ ся, пбйманый по своему пильнованю.
ото про первѣстнй господарства кажуть...

…
— 2 50
3—

— Нѣчого не розббрала! — мовила она зъ дитин- I
Паничь взявъ ту пышну ясно-рожеву квѣтку, и Богъ
ною щирою поважностю, кладучи „дѣло“ и дивлячись Iзнавбдъ чого ему пригадалась такъ живо панночка въ
перше на панича, потбмъ на судію.
Iрожевому убраню... Така сама пышна квѣтка, тблько
Судія засмѣявъ ся.
те-жь безъ духу!... И Богъ знае для чого бнъ понюхавъ
— Якъ можна? — перепытавъ писарь самохóть I квѣтку. Понюхавъ разъ — и заразъ же въ другe: квѣтка
присуваючись до гостѣ и заглядаючи въ „дѣло“. — Вы Iбула зъ тонкимъ запахомъ, неначе рожѣ! Се его здиву
просто черезъ те не розббрали, що не привычнй до такои вало й розсмѣшило. — Отъ и запахъ оказавъ ся! Може й
мовы. Отъ-же!... И бнъ почaвъ читати; панночка у-го
лосъ розбирала те-жь. На плутаныхъ мѣсцяхъ паничь
охочо, выразно пояснявъ своими словами, не замѣчаючи
навѣть, що слухачка такъ зъ близька дивиться на него.
Дбйшовши такъ до середины прошеня дѣвчина поклик
— Ахъ, теперь розумѣю!... оть, теперь розумѣю!
— Ну, отъ бачите! — жваво сказавъ паничь, —

та така? — швидко промайнуло въ его думцѣ. Але за
разъ же покликнувъ
пбвъ голоса: — Етъ! не знать

у

що! — кинувъ квѣтку на землю, взявъ паперы и пбй
шовъ до камеры.
(Дальше буде.)

нула:

що-жь бы тутъ мало буть такого мудрого?
— Одначе для першого разу буде! — порѣшивъ
судія, котрый вже вспѣвъ тымъ часомъ принести зъ сво
ихъ покоѣвъ коробочку зъ цукерками. — Може позво
лите? — завóзвавъ бнъ гостю до тыхъ солодкихъ да

— Та чи не перейдемо въ гостинную?
— А вашь же розббръ у камерѣ? — спытала го
стя. — Вы-жь зробили перерывъ на годину, а вже прой

рбвъ.

шло далеко бóльше!...

— О, се пусте! Пождуть! Все одно вже!... Прошу
васъ въ гостинную! — мовивъ господарь стоячи.
Паничь вставъ, забравъ паперы и пбйшовъ
свою
хату.
— Знаете, Анатолій Львовичь, — мовила гостя й собѣ
встаючи, — я мушу вже ѣхать до дому!... Тамъ певно
вже въ мѣстечку покбнчили зъ справунками, та й папа
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у

буде ждать... Мerci и до побаченя!
— Нѣ, нѣ! хочу вамъ показать одну рѣчь: мене
всть цѣкавй малюнки! Прошу въ гостинную! Вашу ручку!
Панночка жартовливо положила свою руку на руку
судіѣ, мовлячи: — Ваше вино й кава закрутили менѣ
трошки голову! Дѣйстно, очи ѣй блыщали,
виду зъя
вилась краска.

у

Я

у

— А може то бдъ першои студіѣ мудрои науки? —
спытавъ жартовливо судія.
— Може! — бдказала панночка выходячи зъ хаты.

новй сп

ѣвом

Ст. В. Рудальского.
17.

Глух i й

и

губа т ы й.

Довело ся на вѣку
Глухому зъ губатымъ
Разъ
церквѣ на бѣду
парѣ стояти.
И губатый що почне
Оченашь казати,
То такъ губы и складе,
Якъ нѣбы свистати.

У

у

Довго глухій поглядавъ,
Зъ злости ажь мѣнивъ ся,
Далѣ руку одвинувъ,
Ближче приступивъ ся,

Та по пицѣ того хвать!

— Отъ тобѣ

свистати!

— Дарма,

пцо богатый!
церква не на те,
Щобъ въ ніѣ свистати!

У насъ

18.

О кул я р

Ажь гвалтъ дякувати,
Та одна ему бѣда —
Не вмѣе читати.

Ганнуся бѣгла переходами попереду и показала
въ скляне бкно лѣвого ганку: — Дивѣть ся!... Выѣз
.
джав вже!...
Паничь глянувъ. Гостя сидѣла вже въ фаетонѣ, ве
село повернувшись до господаря, шо стоявъ передъ нею

— Не

у

дѣвчина говорила щось веселе. Споглядаючи паничь те
перь тóлько завваживъ сукню панночки блѣдно-рожеву.
Панночка поправила еѣ въ фаетонѣ. Конѣ рушили и па
расоликъ хутко сховавъ нарядну й пышну головку. —
Отъ, — подумавъ молодый хлопець, — навѣть не попро

щалась зо мною!... Цо-жь, звычайне дѣло!
Паничь вернувъ ся въ свою хату. Ганнуся поспѣ
вуючи прибирала въ столовбй.
— Отъ, нате вамъ квѣтку! — мовила она незаба
ромъ кидаючи паничеви піонію забуту на столѣ, — се
вамъ панночка кіѣвcка зоставила!

—

зъ тобою, — каже той, —
Бачишь, я губатый. —
А той его другій разъ.

— Богъ

По короткому часѣ Ганнуся заглянула въ хату па
идѣть хутко! Отъ
нича мовлячи шпарко: — Паничу,
сюды! хутко!...
— А що тамъ таке? — пытавъ бнъ встаючи.

на дворѣ жмурячись бдъ сонця. Ясный соломяный ка
пелюшикъ, весь
хвиляхъ бѣлого серпанку, бувъ зновъ
насуненый на лобъ панночки; але очи живо дивили ся
зъ пбдъ него; рухи були те-жь быстрй, видно було, що

овк

ы.

Розходивъ ся мужичокъ

За азъ-буки-бъ взять ся, — нѣ,
Не того бнъ хоче,
Онъ гадае чимсь другимъ
Просвѣтити очи.
вмѣе-жь такъ старый дякъ
Стрóчки розббрати,

Окуляры-жь якъ вóзьме,
То куды читати!
Оттакъ и я заведу
Кондаки й тропары,
Пбду тбльки та куплю
Такй окуляры.
Пбшовъ мужикъ до крамниць,
Р6жнй выбирае,
Що на очи накладе,
То все не читав.
Далѣ сотй зъ носа знявъ
Та объ землю вдаривъ,
Розплативъ ся тай пбшовъ
Самъ безъ окулярбвъ.

и.

— 254 —
И въ

проводы говоривъ
Хрещеному люду:
— Окулярóвъ не купивъ,
То й дякомъ не буду.

22.

С в и н я с в и нею.

19.

у

Несе мужикъ
ночовкахъ
До дому свячене:
Яйця, паску и ковбасы

"
У

—

I

И схибнулись новй ночвы,
Затряслось свячене,
И въ болото покотилось

5.

Коли теперь дощь иде,
Та буде мочити.

Правду кажуть люде:
Святи еѣ, хрести еѣ,
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20.

Жо

н

аты

!

й.

24.

що

т е п е р ь… буде?

у

ты
Варшавѣ?
Жидокъ каже: — Нѣ, не бувъ,
Пане мóй ласкавый.

Мукаe зъ роскошѣ.
Отъ и каже неборакъ:

1

— Цасливый ты брате!
Колись и я такъ спѣвавъ,

— Дурень же ты, що не бувъ!
А бувъ ты въ Парижу?
— Нѣ, мóй пане, — каже жидъ, —

Не бувъ и въ Парижу.
же ты, що не бувъ!
То въ Римѣ мавъ бути?
— И тамъ пане я не бувъ,
Тай нѣчого й бути.
— Дурень же ты, коли такъ!

— Дурень

Якъ бувъ не жонатый.
…
е ь.

Прийшовъ мужикъ изъ празнику,
Празникъ добре вдавъ ся:
Посинѣла кругомъ шия
И чубъ пбдóйнявъ ся.
Прийшовъ въ хату, и нѣ слова,
На лавѣ сѣдае,
Ажь пбдходить молодиця,
Мужа оглядаѳ.
въ тебе шия

Вкрыта синяками? —
— Та то мабуть одъ вишнѣвки,
Що пивъ изъ дяками. —
— А хто-жь тобѣ чоловѣче
Чуба мавъ намняти? —
А той зъ лавы та до неи:
— А знаешь мовчати!...

А

— Бувъ

Ажь дивить ся на руду,
бугай хорошій
Ходить собѣ по травѣ,

— А чого то

Крыти дахъ,

Пытае ся панъ жидка:

Цо

та л а

перестане.

Сухо буде всюде.

На остатокъ десь залѣгъ
На рудѣ въ копицю.

п ы

Якъ дощь

Якъ дощу не буде!
Та у мене тодѣ й такъ

Притулку шукати.
Ходивъ бѣдный цѣлый день,
Все клявъ молодицю,

До

— Та хто-жь каже, щобъ теперь?
— А коли-жь, Иване?
— Та покрывъ бы хоть тодѣ,

А жидъ: — Герсти!

Била жѣнка мужика
Тай выгнала зъ хаты, —
Пóшовъ бѣдный по поляхъ

21.

М о ш к б въ да хъ.

Мужикъ промовляв
А жидъ: — Герсти, крыти дахъ?
…
Та якъ его крыти,

плюнувъ
увъ,

—

Эта гуска?
Экой я дуракъ!
Вaзьмі, бабка, — ей-ей думалъ,
Что эта гусакъ. —

Дахъ дюравый, дощь иде,

свиня таки свинею,

Все свинею буде.

мне скажешь?

Въ коршму затѣкаѳ...
— Покрывъ бы ты Мошку дахъ! —

Тай промовивъ зъ тиха:

— Та

А что, бабушка,

23.

Порося печене.
Глянувъ мужикъ на болото,
до
рветонувъ о я на бОкъ,
дверну

к ть.

— Та гуску оддай!
— Ахъ ты Богъ мой!

й
А

порося печене.
порося якъ пбдсвинокъ,
Тай ще зъ хрономъ въ ротѣ...
Неce бѣдный тай спбткнувъ ся
самбмъ болотѣ.

Гу еа

у

Разъ
бабы перехбдный
Москаль ночувавъ,
Уставъ рано до походу
Тай гуску укравъ.
Догоняе его баба:
— Служба, почекай! —

—Я й

самъ тее знаю,

—

Але пане, теперь я

Вже васъ запытаю.

А чи

бувъ панъ тамъ, де я
Козу наповаю?
— Нѣ, не бувъ, — говорить панъ, —
Не бувъ и не знаю.
— Якъ то пане! Та-жь про то
Знають усѣ люде!

— Я не знаю. — Ну, герехтъ!
А що теперь буде? —
оо

—

255
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зъ рукава ихъ вывязавъ; а старшимъ по першого вере
сня, то тй ще дома гуляли. ѣдуть хлопцѣ, позгорблю
вались; въ очахъ безнадѣя свѣтить ся та переполохъ,
а въ душѣ дрижаки скачуть. Господи, Господи! що то

лю во Р Адскй

ормрйнА хРоникА А. ПАТРИЧЕНКА СВИДНИЦКОГО.
(Дальше.)

буде? — коженъ думае. Кождому въ головѣ бувъ той
екзаменъ, що якъ мытарства, такъ его не минути, коли

хii.

камянецъ, якъ глянути на него зъ далеки, стоитьIхочешь въ семинарію.
Мѣжь всякими вбзками та бричками була и зна
въ долинѣ; а прийде ся ѣхати, то на горѣ та ще на якбй !
горѣ у думаешь дивлячись: тутъ була колись-то кругла! ! кома, троскочуща невидимка панѣматки Люборадскои,
яма, та чиясь невѣдома сила провела пальцемъ краями !везла панотця Якима, пана Тымоху и панича Антося.
ѣхали, куды кому довелось: хто прямщю
и въ тбмъ мѣсцѣ земля репнула; середину-жь зогнало другй-жь
купы,
городъ,
до
а кругомъ ставъ рбвъ широченный та глыбо-Iвавъ у
хто на Польскихъ Фбльваркахъ остававcь,
ченный. На днѣ рѣчка потекла, Смотричь, отъ якъ Хо-I а сй потюпали Палестиною. Тутъ неоподаль бдъ поро
ролъ завббльшки, и де-дереве по камѣню. По надъ рѣч- хбвнѣ дбмокъ стоявъ гонтою побитый, муромъ обмуро
кою, де мѣсця стало, люде, що та мурашня, купки собѣ ваный, причблкомъ до Смотрича. Тутъ живъ собѣ мѣ
понагортали и жиють. Глянешь зъ горы, голова закру-I щанинъ, що въ него кватирувавъ о. Якимъ ще семина
тить ся; глянешь зъ низу, папка злетить. Цо тѣсно, то ристомъ, тай послѣ заѣздивъ, коли тбльки доводилось
инша хата прилипла до скалы якъ ластбвчаче гнѣздо бути въ Камянци. Ото-жь и теперъ причаливъ до старого
подъ стрѣхою, що потребуе лишь пбвъ даху: инша пбдъ знакомого, щобъ и Антося тутъ поставити, и самому пе
поки дѣло скбнчить. Одъ города и бдъ Поль
камѣнюкою стоитъ, якъ пбдъ полою въ батька. Камѣ-Iребути,
нюка нависла, вкурѣла, а хатина тулить ся пбдъ нею, скихъ Фбльваркбвъ тутъ высоченнй кручѣ понахмуру
вались, наче ждуть жертвы и сердять ся, що не хутко
якъ сирота пбдъ тыню.
Смотричь обтѣкае городъ кругомъ, що зъ якого боку йде. Такъ бы й сказавъ, що се тй самй горы, що одна
не ѣхати въ Камянець, конче треба черезъ воду: зъ Русь-!зъ одною бються, якъ въ казкахъ кажеть ся; та якъ
кихъ фбльваркбвъ и моста нема; бдъ цѣсарского (ав-! придивишь ся, то правду сказавши се не горы, а наче

въ провалѣ на днѣ выгнало грыбъ безъ хвоста. Люде
знайшли его, та не мóгши нѣчого подѣяти, якъ корпа
лись ему на тѣмнѣ, такъ и осѣли, лишь краѣ де-де об
колупали. А грыбъ тымъ часомъ и закаменѣвъ. Якъ не
ѣхати зъ нашого боку, то проѣхавши пбдгоркомъ Поль стало для всѣхъ мѣсця тамъ, то хто слабовитый бувъ,
скими Фбльварками, спускають ся въ низъ такъ узббчю, скотивъ ся и осѣвъ въ низу, де тóльки вода ревла.
бо рбвно не можна зъѣхати, хиба впасти та вбитись.
Ото-жь якъ на грыбѣ Камянець, а въ долинѣ Палестина.
Спустившись зъ горы, круто повертае ся цобъ — въ Палестинѣ чимало семинаристòвъ живало, та ще не
ажь таки назадъ и ѣдеть ся по пбдъ скалы. Цабе тутъ позъѣздились, то Антосьо самъ бувъ якъ палець, нѣ роз
Смотричь тече, а за нимъ высоченна самородня стоить казати, нѣ розпытати.
Палестинѣ, о. Якимъ и каже
стѣна-круча, що по нѣй теперь ступанка въ городъ.
Отакомившись тутъ
такъ по пóдъ скалы, якъ проѣхати зъ чверть верствы, Антосьови: — въ завтра-жь якъ итиму до консисторіѣ,
повертаеть ся цабе на мбстъ, а за мостомъ цобъ. Тутъ покажу тобѣ семинарію, а теперь, коли хочь, пбди такъ,
повысше моста притулилась до стѣни башта, а понизше, роздиви ся на городъ, а я ляжу, спочину. — Та Антосьо
ступнѣвь зъ двайцять бдъ башты, Польска Брама: сто не пошовъ, тольки на дворъ выйшовъ и роздивлявъ ся
ить стѣна мурована бдъ скалы до рѣчки. Въ давнину она на горы, та жахавъ ся якъ люде лазили по нихъ, сту
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стріяцкого) кордону ѣдуть пбдзамчемъ та крбзь фортецю,
а далѣй мостомъ, ще турецкимъ кажуть. Тутъ и незав
важно, що ѣдешь надъ безоднею, бо гора зъ горою тымъ
мостомъ зведена, тбльки вода шумуть пбдъ ногами. Якъ

От

у

й черезъ рѣчку йшла склепѣнемъ до другои башты, що паючи зъ прискалка на прискалокъ. Якъ бы котре ур
й теперь стоить на польско-фбльварецкбмъ боцѣ пбдъ валось, то цѣлои кбсточки не зосталось бы. И ажь серце
скалою-жь; та склепѣне розвалили, лишь купа камѣня хлопцеви завмирало, ажь волосе ѣжилось, ажь мало не
муромъ поспоюваного середъ Смотрича стоить, де оно ! крикне неборакъ, якъ хто схибнеть ся, а тй скачуть, якъ
впало. Въ стѣнѣ розворбтя для брамы, та самои нема, дикй козы, и гадки собѣ не мають.
лишь дѣра та назва ще збсталась. На стѣнѣ бдъ моста
Хто бувъ у Камянцѣ, той мусить знати Губерна
зъ права бдъ дѣры католицкій образъ: висить св. ганна; торску площадь — штырогранястый пляцъ. На тóмъ
зъ-лѣва була башта, а теперь руины и въ нихъ салдатска I пляцу, якъ на пляцу, нема нѣчого, хибa якій духовный
кашоварня. Отсе все зветь ся Польска Брама. За нею до консисторіѣ протягне та полиціянъ сварить ся; а по
въ праву руку пбдъ самѣсеньку стѣну теперь ступанка бокахъ всякй домы йдуть: и малй й великй; и бѣлй и
въ городъ, а просто проти брамы дорога вилами розхо-I сѣрй, й перѣстй; де панъ жие, де простый мѣщанинъ,
дить ся: та вбднога, що на гору, йде въ городъ крбзь! а тамъ по оденъ ббкъ стоить Дворяньске Депутатске
Вѣтряну Браму, а друга йде долиною поузъ теперь пу- Собраніе. Проти сего Собранія по другій ббкъ пляцу
сту порохбвню, що генъ-генъ стоить бдъ Польскои Брамы, I на розѣ довгій пльондрованый дóмъ и за нимъ бѣлу цер
и въ городъ не выходить. Сю долину оденъ инспекторъ кву видно зъ зеленымъ дахомъ — Соборъ. Окна въ сѣмъ
семинаріѣ прозвавъ Палестиною.
домѣ на спбднбмъ пльондрѣ Богъ зна” колишнй въ двай
День бувъ горячій, сказано въ серпнѣ; сонце пекло, цять чотыри шибки, и рамцѣ, хочь дубовй, поперегни
наче думало ввесь свѣтъ запалити; вороны по скалахъ вали. Инодѣ тутъ якъ въ казанѣ кипить, клекоче, и спѣвы
!
хакали роты пороззявлявши, вѣтеръ щобъ дыхнувъ, ли- йдуть и сварки, и такъ крикъ та буркóтъ; а инодѣ, якъ
ств повяло. Саме въ сю спеку котивъ вóзъ за возомъ Iу пустцѣ, лишь вѣтеръ гудe. Якъ идуть поузъ сей дóмъ
все зъ семинаристами — та незъ правдивыми, а зъ тыми мѣщане — а они въ Камянцѣ все великои руки! до носа
новаками, що мають ихъ приймати въ семинарію. Симъ Iй вѣникомъ не дбстанешь: все ѣмостѣ, та егомосцѣ.
речинець по пятнайцятого серпня, то й посыпались мовь IИ то егомосць, що жидамъ воду попирав а они его безъ
«же
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—

…
— Робусиньскій.
суду безъ права товчуть; пбдтомляна лягла пбдъ ты— Я Робусиньского зазнаю въ Крутыхъ. Сей тамъ
номъ спочивати въ будякахъ — и се ѣмосць! Такъ якъ
…
иде поузъ той дбмъ ѣмосць, а найбóльше егомосць, тоIне бувъ?
Незъ разу бдказали Антосьови на сезапытане, бо
де котре нахилить ся до бкна, крикне : книшь! и далѣй
потягло. То вже лишь дивись зъ якого бкна, що на пе-I не всѣ знали, протебдказавъ котрыйсь: — Зъ рбкъ, чи що.

у

редѣ, и выставить ся зъ пбвъ копы дуль пбдъ
— То се-жь той самый, бнъ вторый класъ пб
самѣсеньихмосцѣ,
кимъ носомъ
пбде свистъ — регбтъ.
инодѣ шовъ зъ Крутыхъ. Тблько тодѣ бнъ не бувъ такій гид
и зъ высшoго пльондра, наче голубяче яйце такъ и лясне! кій, якъ теперь. Цо се? бcпа его такъ поправила?

А

— Добра бспа! зъ руками. То школа справилась.
на тѣмя, тóлько брязки пбдуть. Хто-жь то плюнувъ?
Въ бкнахъ чимало, та нѣхто на землю й не дивить ся, Гей! хто зна”? розкажѣть, нехай новый чоловѣкъ послу
а кождый свое дѣло робить: той пѣсню насвистуе, той хаета й знакомымъ передасть, щобъ вся семинарія знала,
таки спѣвав зъ тиха, той гукае до камбрата, що до по що оно за чадо.
ловины въ трете бкно высунувъ ся; другій, видно, и
Выйшовъ оденъ зъ гурту, хитнувъ ся на стану, про
вчиться. Зъ сихъ нѣхто не плювавъ, и не пытай ся; то! терь вуса тй, що не було, — бдкашельнувъ ся и почавъ:
мабуть чи не зъ пбдъ стрѣхи aбо що, однакъ ластбвки! То, знаете, жили мы въ одного столяря — насъ чоло
чиргикають.
вѣка зъ бсѣмъ. Знаете, зббрались всѣ своекоштнй, не бур
Отсе семинарія Подольска закону благочестія — саки... Зъ симъ словомъ мигнувъ бнъ пбдъ бороду бур
сака, що тутъ же стоявъ поблизу.
бо тамъ в ще й кателицка, де, якъ каже простолюде,
— Пашовъ! — озвавcь той и каже: — языкомъ
„кнурики“ вчать ся (клерики). Найхутше по тбмъ еѣ!
пбзнати, що учителѣ лають ся, якъ салдаты, и кричать! мели, що хочь, а рукамъ волѣ не давай!

ажь черезъ пляцъ чутно, — тай по томъ, що!
— Ой-же! зазулько моя! А щурѣ (пацюки) смачнй?
въ Камянцѣ все якъ не Ляхъ, то недоляшокъ, и по ляц добре наѣдалисьте ся?
— Онъ кбнчай, що почавъ еси! А сe й самъ д6з
кий балакають; тутъ-же хиба Ляха приставляе aбо що,
щобъ по ихъ забалакавъ, а все по русиньскій мѣшма наешь, коли дастъ Богъ, що й твого батька вхошить.
зъ московскимти словами,
— А твого вже вхопило? То мого не чѣшай, бо

лаючи,

Зъ сего то самого розсадника розсылають капусту! бити-му.
по всѣй паланцѣ! Сюды-жь мавъ помѣститись и
И той почавъ:—Такъ, кажу, (бдкашельнувъ и плю
нашъ нувъ),
зббралось насъ бсѣмъ чоловѣка своекоштникбвъ
Антосьо Люборадченко.
!
— Отсе тобѣ и семинарія, — показавъ ему о.
на кватирудо одного столяря. Всѣ, знаете, хлопцѣ ручй:
кимъ на другій день, и самъ потягъ
консисторію. чи въ баштанъ, чи въ яблука, чи выбити, чи выпити,
А Антосьо бувъ не зъ першихъ, що зъѣхались для ек-I всѣ якъ оденъ. Радѣемо такъ що годѣ. Та не пройшло
замену, а трохи чи незъ останнѣхъ, то прийшовши пбдъ ббльшь мѣсяця, якъ тягнуть насъ всѣхъ бсьмохъ до ин
класы заставъ чималый гуртокъ: хто зъ Шайгорода приѣ спектора, и бнъ все намъ розказуе, що мы робили, що
хавъ, хто зъ Дунаевець, бурсачня зъ Бару; Крутянъ навѣть думали робити. Все знае! що за чортъ? Всѣ,
було найменше. Хто сливы ѣвъ, выймаючи зъ квѣтча зда6ть ся, добрй, а одинъ діяволъ есть. Не вже-жь са
стои хустины, що прийшлась татовизъ церкви за шлюбъ, мыхъ себе остерѣгатись? А проте нѣ гадки, що Робу
хто яблука вытягавъ зъ кишенѣ: грызне и закрые ся синьскій черезъ тынъ. Онъ вжей битый бувъ за доносы,
кулакомъ, щобъ не всѣ бачили, якъ бнъ запыхаеть ся; то закаявсь и притихло. Хтось таки поспытавъ его: чи

Generated on 2015-08-15 20:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112107768233
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

у

Я

бурсаки кукурудзу грызли. И всѣ хто чимъ богатый —I
хто недоѣдокъ червивого яблука, хто объѣдженый ка
чанъ кукурудзы, хто кбсточки зъ сливокъ — складали
на бкно купками, по рядамъ. Богатшй дзьoбали вино
градъ, хто зъ хустины, хто зъ кечкета, и объѣвши гроно1

не ты языка присолодивъ? та бнъ руками и ногами бд
хрестюеть ся. Не Духъ же Святый навѣвае инспоктора!
Отъ мы и зговорились докопатись до доносчика. Ажь
отъ кбнчають ся мясницѣ, настае масляна. Розпустили
насъ на масницю, а мы й завели вечерницѣ и давай рѣ

або складали переѣды до гурту на бкно, або кидали че-Iзати въ маріяша, въ дружбарта, а хто и просто въ вбзка.
резъ голову. Другій ще й оглядавъ ся, чи далеко впаде. Не все-жь, знаете, и въ неба грати. Оттакъ собѣ гуля
Хто не мавъ чимъ горла заткати, бесѣдували оденъ зъ I вмо, а въ суботу инспекторъ румъ до хаты — саме
однымъ або таки на гуртъ, выймаючи зъ головы якъ только обѣдати подали. Полякались мы, та дурно; бо
зъ мѣшка рбжнй штуки прошлого житя. Хто гбршій боя пошукавъ бнъ всюды -— въ скринкахъ, въ кроватяхъ,
гузъ, той балакавъ про екзаменъ, що висѣвъ на носѣ, по-за образы, а въ шапку не заглянувъ, пщо висѣла на
розпытувавъ ся, вывѣдувавъ и збтхавъ голосно, наче по цвяшку коло порога, то й не знайшовъ картъ. Зъ тымъ
зѣхав, а въ душѣ моливъ ся: Господи! дошоможи. Ан и пбшовъ, тóлько розказавъ, хто скблько выгравъ, скбль
тосьо, вѣдома рѣчь, приставъ до Крутянъ, та не мавъ ко хто програвъ за масницю; хто въ яку гру любить
чимъ горла запхати, то й почавъ теревенѣ: чи вспѣвъ, грати; накивавъ та й тóлько. Нѣ вже! — кажемо, —
чи не вспѣвъ бнъ розказати, якъ вакаціювалось, якъ до
Камянця доѣхавъ, де жие, — якъ щось иде — таке не
чвидне,
що й глянути гидко: на одно око слѣпе, видъ
ему покрутило та повертѣло; згорблене и все плечима
зносить, наче що вбралось, мовлявъ, межи вошѣ тай гры

треба зловити та провчити сю пташку зъ закованымъ
носомъ. Постановивши такъ та порадившись, на пущане
посылаемо по горѣлку. Пбшовъ той, а решта сидимо,
очѣкуемо и тóльки поглядаемо оденъ на одного. Варе
ники, знаете, парують на столѣ. Отъ и живицю прине
зуть. Ишло оно просто до гурту.
сли. Телепнули мы по красовулѣ, не кождый и закусивъ,
— Куды! куды!— озвались Баряне.— Мимо! пташка а декотрый и не оббтреть ся, якъ пбдъ бкномъ засту
зъ закованымъ носомъ!
гонѣло, закнявчало.
— Ѳсть! — кажемо, — та на двóръ.
— Хто се? — поспытавъ Люборадскій.
I
— Доносчикъ, — бдказали ему.
Въ столяря було шѣсть чоловѣка челядникбвъ;
— Еге! А якъ зветь ся?
мый пообѣцяли имъ на могорычь, якъ зловлять, а они

—
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и зловили раба божого и волочуть до хаты — отъ сего
самого Робусиньского.
— А! сучій же ты сынъ! то ты такъ покаявъ ся?
Напятнуймо его! щобъ и дѣти его знали, що за цяця
бувъ ихъ татуньо.
Якъ же? чимъ же? Хто радить пекти, хто щипати.
А бнъ, собака, тóлько скавучить.
Мѣжь нами, знаете, бувъ третьокласникъ — теперь
бнъ вже въ четвертбмъ класѣ. Сей нѣ слова не ска
столярню и внѣсъ политуру, a трохи
завши махнувъ
въ
фляшечцѣ зъ квачикомъ. Мы й на
чи не сирваcеръ
политурували ему собачій видъ тай...
— Цccсъ! — перебили зъ гурту. А то професора
побачили и кинулись въ розлѣтъ, якъ курчата бдъ шу
ляка, лишь недоѣдки свѣдчили, що тутъ були люде та

у

й добрй

теребіѣ.
Отта политура и поправила, мовлявъ той, Робу
синьскому обличе.
Такъ розполоханй хлопцѣ не кождый и пару собѣ
знайшли, а бóльшь того, що побрили поодинцѣ, кождый
думаючи, що ему здавалось лучше; а Антосьо згадавъ
те,
Крутянщину и давне товариство зъ Робусиньскимъ, и
бурсу,
пб
а
въ
податнсь
и
мусѣвъ
якъ сей осиротѣвъ
шовши пропавъ. И жалко ему було хлопця, и злбсть по
рывала на ледачого; то мандруючи поузъ костелъ, на
Фбльварки нѣбы, и каже самъ до себe: я-бъ ему ще
сблю присыпавъ, щобъ знавъ, якъ языкъ присолодю
вати; та порохомъ натеръ бы — и показуе руками,
якъ то натиравъ бы, прудко приговорюючи: отъ — такъ,
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отакъ, отакъ натиравъ бы! оттакъ, оттакъ!
„Кнышь лапалъ мышь, по подъ муры лапалъ щуры,
по подъ дахи лапалъ птахи!“
Ажь жахнувъ ся сѣрома почувши сей крикъ, гля

нувъ, а то кричать гимназисты гуртомъ.

Кинувъ бнъ

окомъ и на камѣнцѣ, що наче навмысне лежали пороз
киданй, та соромивсь пбдняти и щобъ хутче збутись
бы,
того глуму паничѣвcкого — не побѣгъ бы, полетѣвъ
такъ соромъ. Отъ и постюбавъ неборакъ понурившись,
а серце ему якъ не выскочить. И Робусиньского забувъ,
а вже малювалось передъ очима, якъ бы бнъ потовкъ
гимназиста, щобъ не чѣпавъ, ляшуга. Якъ на те-жь и
гимназистъ попавъ ему на зустрѣчь въ глухóмъ проулку.
Анто
Не думавши, не гадавши, нѣ слова не сказавши
…
сьо лясъ его по щоцѣ.
— За що панъ біешь? — озвавcь той.
— Не прозывайсь! — гукнувъ Антосьо, та по щоцѣ,
та ще.

віненъ? — кричить

гкмназистъ впяв

— Цо я пану
шись Антосьови въ барки.
— Еге! ты ще и спинавшь ся проти мене! — за
говоривъ Антосьо и такъ черкнувъ тымъ объ землю,
ажь загуло. Давъ ще скблька мордасбвъ: вы всѣ, каже,
сучй дѣти, однаковй! Тай чкурнувъ по за дбмками.
Хиба тамъ зменшавъ бѣгу, дездыбавъ кого. Обтрѣпавсь

—

НАйД0Р0жПА ПЕРлА.
Бачивъ я усякй перлы
И коштовнй самоцвѣты,
Та одна менѣ здаеть ся
Зъ нихъ усѣхъ найкрасша въ свѣтѣ.
Ѳи люде не купують,
Нею годѣ торгувати
И частѣйше она въ бѣдныхъ
Попадёсь, нѣжь
богатыхъ.

у

Тои перлы не дбстати
Нѣ зъ печеръ землѣ, нѣ зъ моря,
Тóлько той еѣ знаходить,
Хто чуткимъ родивсь до горя.
Одббрать ви не зможе
Нѣяка злоба несыта;
Перла та — слеза святая
За нещасный людъ пролита.
Кiѣвъ, 12. сѣчня 1886.

— «о-о--е.—

(Дальше буде.)

В.

Сивенькій.

остАнный вогкць.

„Претерпѣвый же до конца, той спасенъ будетъ“.

Безъ зневѣря, безъ ваганя
Гордо ставъ бнъ до борнѣ,
И були его бажаня
Чистй й смѣливй въ тй днѣ.
Дужій йшовъ посередъ бою
И боровсь невтомно бнъ —
Пбдъ могучою рукою
Ворогъ згинувъ не одинъ!

И богато

коло него

Полягло тодѣ борцѣвъ —
На злякавъ ся бнъ нѣчого,
Головы не похиливъ.
Товариство гине й гине
Коло нёго навкруги,
Неупинно, що хвилины
Прибувають вороги.
Онъ навкругъ себе поглянувъ —
Тóльки трупы тыхъ лежать,
Що за рбдный край коханый
Въ кушѣ выйшли умирать.
Онъ одинъ, одинъ зоставъ ся,
Онъ одинъ помѣжь усѣхъ
Це не впавъ, ище змагавъ ся
Середъ трупбвѣ дорогихъ.

у

Пале
гимназистъ тай пбшовъ; а Антосьо выбравсь
стину тай глянувъ тодѣ на долонѣ, що пашѣли, наче
въ лапки гравъ ся, и червонй були, якъ раки.

—

у

гору
Гордо голову
Онъ пбднявъ и такъ сказавъ:
„Я одинъ зоставcь на горе,
Але я ище не впавъ.
„Дѣло вмре, але зо мною —
и
Я для нёго тбльки й живъ!...

И

могучою рукою
Вдаривъ бнъ на ворогóвъ.

—
И
И

полѣгъ въ останннѣмъ боѣ
Въ купѣ зъ дѣломъ бнъ своимъ,
зъ шанобою нѣмою

В.

Паsziate

Чайченко.

ogni speranzа.
III.

И пѣснь плыве любвою трепечуча —
Минувшины не збудить пѣснѣ нута.

У

Не до того имъ було въ той хвили!
всѣхъ одно только
на умѣ: смерть прийшла! а якъ и за що она прийшла —
нѣхто не розумѣе. Отъ въ кбнцѣ почали крыла у невода
стягати, выволокли его на берѣгъ и почали рыбузъ ма
тнѣ въ траву высыпати. Тутъ то бнъ и дбзнакъ ся, що
се таке — окрбпъ. Палахкотить на пѣску щось червоне,

Довкола жизнѣ филя бе могуча:
Пора, пора, а дѣла такъ ще много,
кривда людская така болюча...

Дивись и слухай, слухай серця свого.
Забути треба яснй очи, милу,
Щобъ въ пóру стати до ряду одного.

И не пбйдё трудъ добрый
А хочь часомъ угнешь ся
Въ словахъ еѣ колишнѣхъ
Lasziate ogni speranza

у могилу.

по неволи,
найдешь силу.

— мы?

—--се?Э2eо-—

мулу зо дна рѣки пбднимали! А вюнамъ такъ и лѣкъ
загубили. И якихъ страхбвъ бнъ, старый вюнъ, натер
пѣвъ ся, поки его по рѣцѣ волокли, — сего нѣ въ казцѣ
сказати, нѣ перомъ описати. Чуе що его везуть, а куды
везуть — не знае. Бачить, що
него по праворучь щу
пакъ, а по лѣворучь окунь; думае: ось-ось заразъ коли
не оденъ, то другій его проковтне, а имъ анѣ въ думцѣ.

у

Та дармо серцемъ мёчесь страсть забута,

А

—

перекъ цѣлои рѣки невода розтягнули, та такъ верстовъ
зò двѣ по днѣ волокли й волокли. Страхъ, кóлько рыбы
тодѣ попалось! И щупаки, и окунѣ, и головатицѣ, и пло
тицѣ, и ковблѣ, — навѣть лящѣвъ лежибокóвъ изъ на

Ворогъ ставъ надъ неживымъ.

— .-о-…-«о-е.
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нѣколи!
Корженко.

сѣрй облаки бдъ него въ гору пбдлѣтають, а спека така,
що на него бдъ разу млбсть ударила. И безъ того безъ
воды душно, а ту ще пбддають. Чуе бнъ: „огонь“ —ка
жуть. А на тбмъ огнѣ покладено щось чорне, а въ нѣмъ
вода, мовь въ озерѣ пбдчасъ бурѣ, ходоромъ ходить. Сe,
кажуть, „котелъ“. А на послѣдку почали говорити: „ки
дай рыбу до кбтла, росблъ буде!“ И почали туды нашу
братію кидати. Шпурне рыбакъ рыбчину, та зъ разу
пбрне, потбмъ мовь божевóльна выскочить, потóмъ зновъ

пбрне — тай затихне. Мовлявъ „окропу закоштувала“.
Кидали, кидали, зъ разу безъ розбору, а далѣ одинъ дѣ
дусь глянувъ на него тай каже: „яка зъ него, зъ такого

премудрый вонъ.

Казка Н. Цедрина.
дрббязку, для росолу познака буде? нехай красше пбд
Живъ та бувъ собѣ вюнъ. И батько и мати
него! ростe ще въ рѣцѣ!“ Взявъ его за дыхавки тай кинувъ
вольную воду. А бнъ не дурный вдавъ ся, та
були розумнй; помаленьку та потихоньку аредовй вѣки! назадъ
въ рѣцѣ прожили, и анѣ въ окрбпъ, анѣ въ щупакову якъ чкурне до дому, такъ тóлько давай Богъ ноги!
хавку не попали, и сынови те-жь заказали: „гляди, сы Прибѣгъ, а вюниха его зъ норы нѣ жива нѣ мертва вы
ноньку“, — говоривъ при смерти старый вюнъ: „коли зырае. И що-жь! кóлько то небóжчикъ въ ту пору не
хочешь вѣкъ звѣкувати, то стережись що силы маешь!“ наговоривъ ся, щó cе таке окрбпъ и яка его вдача, та все
А молодого вюна розуму було видимо-невидимо.
таки и до сегодня въ рѣцѣ мало хто мае добре зрозу
Почaвъ бнъ тымъ розумомъ мѣркувати, и бачить: куды Iмѣне объ окропѣ! Але бнъ, вюнъ-сынъ, прекрасно затя
Навкруги въ водѣ все мивъ науки вюна-батька, и добре ихъ собѣ на вусъ на
не повернись, усюды ему бѣда.
1
великй рыбы плавають, а бнъ зъ усѣхъ найменшій; всяка! мотавъ.
— Треба остерѣгатись добре, — сказавъ бнъ самъ
рыба его проглынути може, а бнъ нѣкого проглынути
не може, тай не розумѣе, по що глытати? Ракъ може до себe, — а то якъ разъ пропадешь! И почавъ жити
клѣщами его черезъ-пбвъ перещипнути; водяна блоха та, поживати.
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може впити ся ему въ хребетъ и до смерти замучити.
Попередъ усего нору собѣ таку придумавъ, щобъ
Навѣть свои браты вюны, и тй коли побачуть, що бнъ увесь мбгъ въ неѣ затесатись, а нѣхто другій не мбгъ
комарика зловивъ, цѣлымъ стадомъ такъ и кинуть ся бы въ неѣ залѣзти. Довбавъ бнъ рыломъ сю нору цѣлый
бднимати.
Однимуть и зачнуть мѣжь собою битись, тóль рбкъ, и кблько страху за той часъ наѣвъ ся, ночуючи
ко комаря за дармо порозщипують. А чоловѣкъ ? отъ то въ намулѣ, то пбдъ водянымъ лопухомъ, то въ оче
и ще злюще сотворѣне! скблько хитрощѣвъ бнъ попри ретѣ! Въ кбнцѣ все таки выдовбавъ на славу. Чисто,
думувавъ, щобъ его, вюна, скоропостыжною смертю по тѣсненько, якъ разъ тóлько ему одному й помѣститись

И неводы,

и сѣти, и вершѣ, и вятѣры, и напо
вудку! Бачить ся, нѣчого нема глупѣйшого
бдъ вудки. Нитка, на нитцѣ гачокъ, на гачку хробакъ
або муха настромлена. Та й якъ настромлена! Въ са
мóмъ, можна сказати, неприроднбмъ положеню. А мѣжь
тымъ якъ разъ на вудку вюнъ найбóльше й ловить ся.
Старый батько неразъ его бдъ отои вудки остерѣгавъ.
„Найдужше, мовлявъ бнъ, бережись вудки. Бо хочь вы
гадка се глупа та преглупа, але-жь зъ нами вюнами
що глупѣйше, те й певнѣйше. Кинуть намъ муху, немовь
бы то й приголубити насъ хочуть; ты еѣ проковтнешь,
ажь на тобѣ, въ мусѣ й смерть твоя!“ Розповѣдавъ ему
старый и объ тбмъ, якъ то бнъ разъ мало що въ окропѣ
не ошинивъ ся. Ловили ихъ тодѣ цѣлою валкою, пбв
губляти!
слѣдокъ

—

МОжна.

Дальше жите свое рѣшивъ бнъ заладити на такій
ладъ: въ ночи, коли люде, звѣрѣ, птицѣ и рыбы сплять
— бнъ буде на проходы выходити, а весь день буде въ
норѣ сидѣти и дрожати. Але позаякъ ѣсти-пити все таки
треба, а пенсіѣ бнъ не побирае и прислуги не держить,
то буде выбѣгати зъ норы около полудня, коли вся рыба
вже сыта, и чень Богъ дасть, що яку небудь комашину
й уловить. А коли не уловить, то й голодный въ норѣ за
ляже и будезновъ дрбжаки ѣсти. Болѣпше есть не ѣсти,
не пити, нѣжь зъ сытымъ черевомъ живота позбути ся.
Такъ бнъ и поступавъ. Нóчью на проходы выхо
дивъ, въ мѣсячнбмъ свѣтлѣ купавъ ся, а весь день ле
жавъ въ норѣ и дрожавъ. Тóлько въ самъ пбвдень вы
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хопить ся по-де-що прихапнути, та чи богато-жь то въ бы хто слово шепнувъ: „Адже-жь такъ мабуть увесь
пбвдень и нахашаешь! Въ ту пору и комаръ пбдъ листеIвюнбвскій рбдъ давно бъ перевѣвъ ся! Бо для розмно
бдъ спеки ховае ся, и бобрунка пбдъ кору залазить. женя вюнбвского роду попередъ всего потрѣбна сѣмя,
…
у мене ви нема. Але й сего мало: щобъ вюнбвска сѣ
Налыкаеть ся воды, тай шабашъ!

5

Лежить бнъ день по за день въ норѣ, ночей не до-Iмя змбцнялась и процвитала, щобы члены ви були здо
сыпляе, голодомъ приморюеть ся, а все тблько думае: Iровй и крепкй, треба, щобъ они выростали въ рбдному
„здаесь, я ще живый? Ахъ, але що то завтра буде“?
I живлѣ, въ водѣ, а не въ норѣ, де я майже ослѣпъ бдъ
Задрѣмaе, грѣшнымъ дѣломъ, а въ снѣ ему снить! вѣчного сумерку. Конечна рѣчь, шобъ вюны й по
ся, що ось бнъ двѣстѣ тысячь на лотеріѣ выгравъ. Не! живы доволѣ здобували, щобъ не цурались товариства,
стямить ся бдъ радости, переверне ся на другій бокъ, — другъ зъ другомъ щобы хлѣбъ да сбль водили, и другъ
ажъ глядь, а
него цѣлого пбвъ рыла изъ норы вы-Iбдъ друга бъ чеcнотамъ и всякимъ добрымъ прикметамъ
що, коли бъ въ тóй хвили водяна мышь навчались, бо тóлько таке жите може вдосконалювати вю
ставилось!
близько пбдвернула ся!адже-жь вытягла бъ его зъ норы, нбвску породу и не допустити ѣй здрббнѣти и выродити
якъ свого!
ся въ пуголовицѣ. Хибно, значить, думати, що тóлько тій
Разъ бнъ прокинувъ ся и бачить: прямо противъ I вюны можуть уважати ся добрыми горожанами, котрй
его норы ракъ стоить. Стоить недвижно, мовь заклятый, I одурѣвши бдъ страху, сидять въ норахъ и дрожать. Нѣ,
и выбалушивъ на него свои кощавй очи, тóлько водяна се не горожане, а що найменше, непожиточнй вюны. Нѣ
течѣй вусами его мав. Отъ коли бнъ страху набравъ кому бдъ нихъ нѣ тепло нѣ холодно, нѣкому нѣ чести
ся! И цѣлого пбвъ дня, поки зовсѣмъ не стемнѣло, той нѣ зневаги, нѣ славы нѣ хулы... живуть, дармо мѣсце
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у

ракъ его поджидавъ,
дрожавъ.

у

а

бнъ за той часъ все дрожавъ та занимають, дармо хлѣбъ
Бога ѣдять“.
Все се такъ выразно и ясно показалось ему, що
Иншимъ разомъ тóлько що бнъ успѣвъ передъ збр- наразъ его знесла смертельна охота: дай-ко я вылѣзу
кою до норы вернутись, тóлько що въ передсмаку сну изъ норы и гоголемъ по всѣй рѣцѣ проплыву! Але за
солодко позѣхнувъ, коли зыркъ — передъ самою норою ледво бнъ подумавъ таку думу, коли тутъ же й пере
бдки не взялась щука, стоить и зубами клацае.
та-Iлякавъ ся. И почавъ дрожачи конати. Живъ дрожачи —
кожь цѣлый день его стерегла, немовь самымъ его ви-I и вмиравъ дрожачи.
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домъ сыта була. А бнъ и щуку ошукавъ: не вылѣзъ
Все жите въ однбй хвилинѣ передъ нимъ проне
изъ норы, тай годѣ. И не разъ и не два такй пригоды! слось. Якихъ бнъ радощѣвъ зазнавъ? кому добру раду
ему лучались, а мало що не кождого дня. И кождогоIдавъ? кому добре слово сказавъ? кого приголубивъ,
дня, дрожачи, бдносивъ бнъ побѣды и перемоги надъ пригрѣвъ, захистивъ? хто чувъ про него? хто згадув о
ворогами, кождого дня повторявъ: слава тобѣ Господи, нѣмъ? И на всѣ тй пытаня ему прийшлось бдповѣдати:
нѣкому, нѣхто.
я ще живый!
…
Онъ живъ и дрожавъ —- тай тóлько й усёго. На
Але мало сего: бнъ не женивъ ся дѣтей не мавъ,

у его батька

и

у

сѣмя була велика. Онъ мѣркувавъIвѣть теперь: смерть
него за плечима, а бнъ все дро
такъ: не пштука було батькови прожити! Въ ту пору жить, самъ не знае, про що. Въ норѣ
него темно, тѣ
и щуки були добрѣйшй, и окунѣ на насъ, на дрббязокъ, сно, нѣкуды й повернутись; нѣ сонѣшный промѣнь туды
не лакомились. А хочь разъ бнъ и попавъ ся бувъ
не ! не загляне, нѣ тепломъ не повѣе. И бнъ лежить въ тбмъ
вода, то й тамъ дѣдусь такій найшовъ ся, що его вы вохкбмъ сумрацѣ, незрячій, дряхлый, нѣкому не потрѣ
зволивъ. А нынѣ рыбы въ рѣкахъ обмаль, то вже й вюна бный, лежить и дожидае — коли то въ кóнцѣ холодна
нѣхто певно зъ берега въ воду не кине. Куды вже ту смерть на вѣки ослобонить его бдъ того безхосенного
до родинного житя! Коли-бъ тóлько самому якъ небудь бутя. Чув бнъ, якъ коло его норы шмыгають другй рыбы,
продыхати!
може такй-жь якъ и бнъ вюны, — и анѣ одна до него
хочь

у

у

И проживъ премудрый вюнъ зъ окладомъ сто лѣтъ. не навѣдаеть ся. Анѣ однбй на думку не спаде: ану-ко
него, Iрозпытаю я
все дрожавъ, а все дрожавъ. Нѣ приятелѣвъ
премудрого вюна якимъ скусомъ бнъ
нѣ своякóвъ; нѣ бнъ нѣ до кого, нѣ до него нѣхто. Въ умудривъ ся сто лѣтъ зъ окладомъ прожити, що нѣ
карты не грае, горѣлки не пе, люльки не курить, за щука его не проглынула, нѣ ракъ клѣщами не перещи
гарными дѣвчатами не бѣгае,—тблько дрожить та одну пнувъ, нѣ рыбакъ на вудку не зловивъ? Плавають собѣ
безжурно и може навѣть не знають, що ось у сѣй норѣ
думу думае: слава Богу, бачить ся, я ще живый!

А

у

Навѣть щуки въ кбнцѣ почали его хвалити: отъ
кобы всѣ такъ жили, то то-бы въ рѣцѣ супокóй бувъ.
Та тóлько вони навмысне се говорили; думали, що пбсля
такои похвалы бнъ заразъ и прибѣжить до нихъ зъ ви
зитою: ось, мовлявъ, я! а они тутъ его й хахапъ! Але

у

премудрый вюнъ вѣку свого доживае.

И пцо зъ усего найприкрѣйше: нечути навѣть, щобъ
хто небудь его премудрымъ назвавъ.
такъ таки бала

А

кають: а чули вы про того старого дивака, що не ѣсть,
не пе, нѣкого не бачить, нѣ зъ кимъ хлѣба-соли не во
бнъ и на сю хитрбсть не пбддавъ ся, и ще разъ своею дить, а все тóлько свое ледаче жите оберѣгае? Адеякй
навѣть прямо его дурнемъ и безвстыдникомъ величають
мудрбстю ворожй замыслы побѣдивъ.
Кóлько лѣтъ минуло пбсля ста лѣтъ — не знати, и дивують ся, якъ такихъ поганцѣвъ свята вода носить.
а тóлько прийшла въ кóнцѣ премудрому вюнови черга
Отъ такъ то бнъ розумомъ своимъ мѣркувавъ и
помирати. Лежить въ норѣ и думае: слава Богу, умираю! дрѣмавъ. Красше сказати: не то щобъ дрѣмавъ, а шо
своею смертю, такъ якъ умерли батько й мати. И при чавъ уже въ нетяму попадати. Въ ухахъ его роздававъ
гадались ему ту щучинй слова: отъ коли бъ усѣ такъ ся передсмертный шумъ, по цѣлбмъ тѣлѣ розлилась уто
жили, якъ сей премудрый вюнъ живе!... Ану-ко й справ ма. И привидѣвъ ся ему колишній принадливый сонъ,
вдѣ, що було бъ тодѣ?
немовь бы то бнъ двѣстѣ тысячь на лотеріи выгравъ;
Почавъ бнъ мѣркувати своимъ розумомъ, котрого немовь бы то вырбсъ на цѣлого пбвъ аршина и самъ
у него було видимо-не-видимо, — и наразъ ему немовь щупакбвъ пожирае.
зе
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сего кубка напитись!“ И бдповѣла дѣвка: „Та якъ ты,
дѣду, хочешь пити зъ царского кубка? Якъ хто поба
чить и скаже цареви, то бнъ звелить за те насъ обоихъ
укарати“. Соломонъ сказавъ: „Дай же, дѣвко, напитись,
васъ сього не побачить;“ и давъ ѣй за те пер
и выплывъ на поверхнбсть — свѣдкбвъ на се не було. нѣхто
Та мабуть таки самъ померъ, бо що за роскбшь щуцѣ стѣнь, а она дала ему напитись. И пбшла дѣвка зъ водою.
неи перстѣнь Соломонова жена а Кито
пожирати хорого, умираючого вюна, а надто ще пре Та ось увидѣла
врасова цариця и пбзнала свóй перстѣнь весѣльный и
мудрого.
Переклавъ Миронъ
запыталась: „Скажи, хто тобѣ давъ перстѣнь?“ И од
вѣтила дѣвка, що давъ ѣй перстѣнь якійсь старець. А
цариця сказала: „Се не старець, а мбй мужь Соломонъ“.
И сейчасъ розбслала цариця багато людей по саду
и велѣла глядати Соломона, а они, найшовши старця
РуСКОИ.
привели его до неи. Тогдѣ цариця запыталась его: „Со
ломоне, чого ты сюды прийшовъ?“ И бдповѣвъ Соло
АГаписава Омелянѣ Огоновскій.
о
монъ: „Прийшовъ по твою голову;“ а она рекла: „Самъ
ты, Соломоне, прийшовъ еси по смерть свою, бо ось по
в П
вѣсять тебe“.

А поки сe ему снилось, рыло его помалу-малутай
зовсѣмъ изъ норы высунулось. И наразъ его не стало.
Цб ту сподѣялось, чи щука его пожерла, чи ракъ клѣ
щами перещипнувъ, чи самъ бнъ своею смертю померъ

у

у
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коготкА

истоРIя литЕРАтуРЫ

п р о д ъ т Р Е тІИ.
(Дальше.)

И швыдко пóслала Соломонова жена на поле людей
своихъ за Китоврасомъ: „Скажѣть“, каже, „Китоврасови
Коли рускй письменники не були въ силѣ, утво такъ: Прийшовъ до мене мбй другъ, а твбй недругъ“.
рити своихъ питомыхъ повѣстей и казокъ, то займали IОдтакъ Китоврасъ сейчасъ поѣхавъ до свого двора и по
они запопадливо чуже майно словесне, яке зберегалось бачивши Соломона сказавъ: „Чого ты, Соломоне, сюды
въ литературѣ далекого Всходу и въ скарббвни фантас прийшовъ?“ И одвѣтивъ Соломонъ: „Прийшовъ я до
тичныхъ творбвъ грецкихъ. Византія подавала Арабамъ тебе, щобы дóзнатись, по-що ты вкравъ мою жену?“ И
письма клясичнои литературы грецкои, письма Гиппо сказавъ ему Китоврасъ: „Хиба-жь ты, Соломоне, хочешь
крата, Евклида, Аристотеля,
мене свови
Птоломея
и и., та у мене взяти свою жену? Не видати тобѣ
й навпаки познакомЛЮвалась
3Ъ П0етичными казками! жены и не жити тобѣ!“
Всходу, ба й зъ епосомъ индійскимъ, котрый доходивъ
Такъ отже Китоврасъ звелѣвъ Соломона повѣсити.
до неи въ сирійскихъ, арабскихъ и перскихъ перекла Тогдѣ Соломонъ ставъ передъ Китоврасомъ плакати й
дахъ. А по-за-якъ Византія удержувала звязь зъ наро озвавъ ся: „Та-жь ты мбй братъ, Китоврасе; я бувъ тобѣ
дами германьскими и романьскими, то для неи доступнй братомъ и царемъ въ Ѳрусалимѣ; кажи про-те дати менѣ
були такожь казки захбднои Европы. Тй-то рбжнороднй смерть царску, се-бъ-то повѣсити мене зъ честію. При
4. Повѣсти и казки.
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казки и повѣсти входилн въ литературу Славянъ полу кажи сюды вынести богато напиткбвъ и ѣды и поступай
дневыхъ, Болгарбвъ и Серббвъ, и бдтакъ бдъ нихъ пе за мною самъ зъ царицею своею; нехай всѣ твои люде
реймала Русь тй творы поетичнй тымъ легче, що ихъ пють и ѣдять и мене царя Соломона згадують. Послу
переложено на языкъ церковно-славяньскій. Итакъ чуд хавъ Китоврасъ царя Соломона. Якъ привели Соломона
на ся ростина зъ теплого краю дивнымъ дивомъ при до шибеницѣ, то побачивъ на нѣй льняну верѣвку и ска
нялась въ земли рускóй, щò тогдѣ повита була тума завъ Китоврасови: „Ты мбй братъ, Китоврасе; та хи
номъ холоднымъ; опбсля-жь сй повѣсти та казки фан ба-жь
тебе въ цѣлбмъ царствѣ твоѣмъ не стало вже
тастичнй були звѣстнй на Руси ще й пбзнѣйше, коли шовку? Пóшли-жь та кажи купити двѣ петлѣ шовковй,

у

Болгарія и Сербія перестали вже ними займатись.
Въ третѣмъ періодѣ исторіѣ литературы рускои
списувались именно отъ-сй повѣсти та казки:
а) Повѣсть про Соломона и Китовраса.
Она починае ся оповѣданемъ про се, що въ Ѳрусалимѣ
бувъ царь Соломонъ, а въ городѣ Лукоръѣ панувавъ
царь Китоврасъ!), котрый бувъ братомъ Соломона и въ

одну червону
петлю“.

а другу

жовту, и я тогдѣ кину ся въ любу

Китоврасъ велѣвъ справдѣ купити шовку червоного
та жовтого и скрутити двѣ петлѣ. И сказавъ ему Соло
монъ: „Ты мóй братъ, Китоврасе! позволь же менѣ за
грати въ малу трубу передъ смертію“. Китоврасъ вво
ливъ его волю. Якъ же Соломонъ затрубѣвъ, то вòйско
ночи обертавъ ся въ звѣря. И довѣдавъ ся царь Кито его, почувши сей гомóнъ, стало зъоружатись. Коли-жь
врасъ, що
Соломона есть жена красна и бдправивъ привели Соломона до шибеницѣ, то озвались каты: „Иди,
до него ворожбита въ видѣ купця зъ приказомъ, пбр Соломоне, на шибеницю!“ И пбшовъ Соломонъ и всту
вати его жену. Ворожбитъ вволивъ волю Китовраса.
пивши на першій цѣпокъ драбины сказавъ Китоврасови:
гдѣ Соломонъ зббравъ вóйско, пбшовъ въ землю Кито „Брате Китоврасе! позволь менѣ ще заграти въ малу
враса и умовивъ ся зъ вбйскомъ своимъ ось-такъ: „Якъ трубу“. Ось затрубѣвъ Соломонъ та й задумавъ ся Ки
затрублю въ трубу, то вы готовѣть ся ити менѣ въ по товрасъ зъ вóйскомъ своимъ. А вóйско Соломона почуло
мбчь; якъ затрублю въ-друге, то вы наближѣть ся и той гомóнъ и наближившись скрылось не-по-далеку. И
станьте въ засадѣ, якъ же затрублю въ-трете, то вы Iозвались каты до Соломона: „Царю Соломоне! чого зво
идѣть швыдко до мене!“
лбкаешь?“ Тогдѣ Соломонъ полѣзъ горѣ по драбинѣ

у

То

И перебравъ ся Соломонъ въ жебрущого старця и
прийшовши въ царство Китовраса станувъ въ саду, де
черпають воду. Выйшла-жь дѣвка въ садъ зъ золотымъ
кубкомъ и сказавъ Соломонъ: „Дай менѣ, дѣвко, изъ
*)

Китоврасъ

мабуть грецке жérгагоо;.

и вскочивъ на горѣшню перекладину шибеницѣ;

бдтакъ
бдтрутивъ геть драбину та й ставъ въ трубу трубѣти.
Сейчасъ прибѣгло вбйско до Соломона, а бнъ приказавъ
побивати ворогóвъ.
И повтѣкали люде городскй, а царя Китовраса и
жену-царицю схопили та привели передъ царя Соломона.

—
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И сказавъ Соломонъ: „Брате Китоврасе, ты готовивъ мыкав ихъ каменемъ „сунклитомъ”) въ горахъ, бдки
менѣ шибеницю и двѣ петлѣ шовковй та хотѣвъ вси мене имъ нема выходу?). Опбсля въ однбмъ озерѣ Алексан
рыбу, а въ нѣй найшли камѣнь
повѣсити не по воли моѣй а по своѣй самоволи, и
осьдеръ велѣвъ зловити
руки,
кбгтѣIясный,
за-те попавъ ся вси въ мои
неначе ягня въ
щò свѣтивъ ея неначе сонце въ ночи. и боровъ
вовкови, то терпи въ рукахъ моихъ; вже-жь не бути ся сей богатырь зъ чудными людьми („горѣ человѣкъ,
тобѣ живому“!
долу конь, иже нарицаху ся исполины“)?); зайшовъ въ
И звелѣвъ Соломонъ повѣсити ихъ обоихъ, Кито-I царство амазонокъ и пбславъ имъ копіs замѣсць себе.
а

Од- Дбзнавшись проговорячй дерева, Александеръ пбшовъ до
цар-! нихъ запытатись про будущу свою долю. Дерева звѣ
ство Китовраса огнемъ спалити. А самъ царь Соломонъ стили ему, що умре въ Вавилонѣ та не лишить потомка.
пбшовъ въ Ѳрусалимъ, прославляючи св. Тройцю, що не-!
Редакцію повѣсти про Александра Македоньского
вѣрного царя побивъ, а царство его полонивъ и огнемъ приписувано Каллистенови, щó бувъ знатокомъ природы
спаливъ.
та историкомъ А вже-жь ся повѣсть належить до та
Богу нашому слава „и нынѣ и присно и во вѣки I кихъ творбвъ, котрй складають ся не наразъ, але поволи,
вѣковъ, аминь“").
изъ за чого годѣ ихъ бднести ко авторови одному.
враса на червоной,

жену-царицю на жовтой петли.

такъ казавъ всѣхъ людей въ городѣ повбивати

а
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Повѣсти про Соломона увбйшли въ руску литераВъ литературахъ славяньскихъ твбръ псевдо-Кал
туру изъ письменства византійского. Они зустрѣчають Iлистена бувъ звѣстный по двохъ рбжныхъ жерелахъ:
ся въ Палеяхъ?) и Хронографахъ?), а бдтакъ въ рбж-I Болгарія, Сербія й Русь переймили его изъ редакціѣ ви
ныхъ зббрникахъ яко окремй легенды. До повѣстей про зантійскои"), а Польща й Чехи одержали его бдъ Заходу
Соломона навязують ся ще окремй казки „о Китоврасѣ“*) Европы?). Въ редакціяхъ грецкихъ и захóдно-европей
„о ужичской царици"), „о премудрости царя Соломона и скихъ Александрови приписуе cя наклбнъ до христіян
!
ства; иногдѣ приносить бнъ жертву Богу-Саваотови. Въ
«оюжской царици и о философѣхъ“9).

Одъ людей письменныхъ поетичнй повѣсти про Со найдавнѣйшихъ рукописяхъ рускихъ Александеръ зове
ломона перейшли въ литературу людову. Такъ въ пере-I ся сыномъ Перуна великого, се-бъ-то Юпитера Аммона”).
казахъ народу руского збереглись казки про премудрого
в) Повѣ с т и п р о вбй ну Троя н ь ску. Въ нихъ
Соломона, про Соломона, жену его и злу матѣрь его, про!
любувались именно народы Европы захóднои, а мѣжь
судъ Соломона?). Деякй части сихъ казокъ взято изъ
Славянами були они менше звѣстнй, нѣжь „Алексан
середьовѣчнои
повѣсти „Александрія“, примѣромъ опо
!дрія“. Въ добѣ середньовѣчнóй думали, що сй повѣсти
вѣдане про тее, якъ Соломонъ задумавъ змѣрити небо!
взяли свбй зачатокъ въ оповѣданяхъ Дареса и Диктиса")
й море.
про вбйну Трояньску. Творомъ Диктиcа хбснувавъ ся
византійскій
хронографъ Малала: тому же що лѣтопись
б) Повѣсть про Александра
Македонь
ского або „Александрія". Она есть романтичною его въ Х. вѣцѣ переложивъ болгарскій священикъ Гри
етнографіею, фантастичнымъ описомъ природы, по-за-якъ горій на мову старословѣньску, то й Русь познакоми
въ нѣй являють ся чудовй люде и звѣрѣ неначе въ лась зъ повѣстію про вбйну Трояньску по редакціи Дик
вóйны, але
свѣтѣ зачарованбмъ. Въ походахъ своихъ Александеръ тиса. Сей твбръ оббймавъ не тóлько исторію
богатырѣвъ, щóзъ-пбдъ
взносить ся въ воздухъ на грифахъ, прислухуe cя говоро й оповѣдане про долю грецкихъ
ви птиць и пытае ся ихъ про ихъ жите, звычаѣ и обычаѣ; Троѣ вертались домбвь. До такихъ-то повѣстей, прикра
митичиыми, деякй народы Европы
спускав ся въ глубѣнь морску, щобы дбзнатись про еи шеныхъ переказами
тайны. Одтакъ приходить до сонѣчного города (Геліо навязували свою исторію, щобы звеличитись давною ста
поля), бдки сонце сходить, зустрѣчае страшнй, нечистй
*) Про сей камѣнь читаемо въ „Александріи“ отъ-се:„Сун
народы, и щобы освободити свѣтъ бдъ тои погани, за клитъ (асингитъ) такова вещь: никакое желѣзо его растлити не

*) „Притча царя Соломона о цари Китоврасѣ“ („Историчес
кая Христоматія“ Ѳ. Буслаева. Москва 1861; стор. 718–721.). По
рóвн. „Исторію русской литературы въ очеркахъ и біографіяхъ;
сочиненіе П. Полеваго“. С.-Петербургъ 1872; стор. 126—127.
*) Про „Палею“ сказано дещо въ числѣ 4. сегорбчнои „Зорѣ“,
стор. 63.

можетъ, и огнь вго не возметъ“. Порбвн. „Очеркъ литературной
исторіи старинныхъ шовѣстей и сказокъ русскихъ“ А. Н. Пыпина
(Ученыя записки втораго отдѣленія импер. Академіи Наукъ.
Книга 1V. С.-Петербургъ 1858, стор. 30).
*) Оповѣдане про заключене нечистыхъ народбвъ въ горахъ
повторивъ Методій Патарскій; бдтакъ замѣщено се оповѣдане въ
лѣтописи Несторовбй (Полн. собр. рус лѣтоп. П., стор. 107).

*) испол и нъ — велитъ.
*) Повѣсть псевдо-Каллистена внесено въ грецку лѣтопись
Малалы, ошбсля-жь священикъ Григорій переложивъ вѣ вразъ
зъ сею лѣтописею на мову старо-словѣньску.
*) Польскій перекладъ „Александріѣ“ выдано въ Краковѣ
1550. 1690. и 1701. р. пбдъ заголовкомъ: „Нistогіа о zуvосіе
zna
не тóлько рускихъ але й болгарскихъ та сербскихъ.
mienitуch sрrawach Аlехandia Vіelkіеgо, кróla macedonskіеgо. (,О
*) Историч. Христоматія Ѳ. Буслаева; стор. 715—717. Въ ре
черкъ литер. исторіи стар. повѣст. и сказокъ русск.“, стор. 37).
дакціи славяньско-рускóй Китоврасъ уважае ся подекуды ти
9) дeякй частины повѣсти „О великомъ и храбромъ Але
рускимъ,
велитомъ,
помъ
по-за-якъ являе ся
митичнымъ чудо

*) Въ „Хронографахъ“ находились оповѣданя библійнй ста
рого завѣта, взятй зъ византійскои Палеѣ, були такожь повѣсти
про Александра Македоньского, про Трояньску вбйну и т. и. Въ
«сихъ зббрникахъ зустрѣчають ся такожь выписи изъ лѣтописей,

і

ксандрѣ, царѣ макидонскомъ“ замѣстивъ Буслаевъ въ Историч.
вищемъ, щó знав будучнбсть, любить правду и не робить кривды
Христоматіи стор 1337—1342.
людямъ убогимъ.
*) да ресъ, трояньскій жрець бога Гефайста, згадув ся въ
юга,
(южичска,
цариця
*) ужичска
южска) царица
Иліядѣ Гомеровбй; Еліянъ (въ П. вѣцѣ по Христѣ) и иншй, знали
се-бъ-то цариця Савы.
Диктисъ, зъ острова Креты, бувъ
фригійску Иліяду Дареса.
9) Историч. Христом., 721. 722.
товарищемъ богатыря Идоменея и бдтакъ зладивъ дневникъ про
?) „Малорусскія
народныя преданія и разсказы“.
Сводъ войну Трояньску. Про твбръ сей довго нѣхто нѣчого не знавъ,
Драгоманова. Кіевъ 1876; стор. 99—109. Высше наведена повѣсть Iи ажь за Нерона, цѣсаря римского бдкрытомогилу Диктиcа пбсля
про Соломона звѣстна всть неписьменному людови въ дещо змѣ-Iтрясеня землѣ въ Кретскомъ городѣ Гноссѣ. Пастухи побачили
оловяный, щó зберегавъ повѣсть про вбйну
ненбмъ видѣ. (Порбвн. „Царь Соломонъ и жена его“ въ сѣмъ I въ сѣй могилѣ ящикъ
Трояньску.
збóрнику Драгоманова, стор. 103—105).

-
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ровиною свого побуту національного. Отъ и
бнъ уже ворожо противъ нихъ выступае. Быкъ
болгарскій мущо
перекладчикъ Малалы замѣтивъ, що нынѣшнй Болгары павъ жертвою гнѣвного царя, однакже й шакала не
суть потомками Мирмидоновъ Ахиля"). Одъ Троянцѣвъ минула кара, коли проявилась его клевета.
выводили свбй рбдъ Франкове, Готовe, Даньцѣ, ба й те-I
Одъ Персовъ переймили сей твбръ Арабовe; бдтакъ

неалогію англійскихъ королѣвъ доведено до богатырѣвъ арабскій перекладъ приказокъ Пильпая въ рбжныхъ ре
Трояньскихъ. Не диво отже, що писателѣ славяньскй, дакціяхъ послуживъ основою перекладамъ еврейскому,
особливо-жь польскй, до Троянцѣвъ и Римлянъ бдносили ново-перскому, грецкому и латиньскому. Ѳврейскій пе
зачатокъ могучихъ родбвъ свого народу, бажаючи звя-I рекладъ пришисуе cя рабинови Іоилеви; опбсля-жь текстъ
зати исторію своеи батькбвщины зъ исторіею
старовины клясичнои.

народовъ еврейскій переложивъ на мову латиньску жидъ Іоаннъ
Капуаньскій въ вѣцѣ ХП. На сѣмъ латиньскомъ текстѣ
Въ старо-рускихъ зббрникахъ и хронографахъ ХVП. основуе ся перекладъ нѣмецкій!), и бдтакъ пбсля редак
вѣку зустрѣчав ся перекладъ Трояньскои повѣсти Гви ціѣ латиньскои та нѣмецкои зладились переклады дань
дона де Колюмна. Онъ зладивъ свой твбръ (1262—1272. скій, голляндскій та италіяньскій. До латиньского же
р.) въ мовѣ латиньскóй на основѣ тыхъ оповѣдань, ко тексту бдносить ся перекладъ испаньскій, и такожь чес
трй приписувано Даресови и Диктисови?).
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кій?).
I

Грецку редакцію книги „Калила ва Димна“ пбсля
арабского перекладу приписують жидови Симеонови Си
Ихнилатъ. Зъ-помѣжь всѣхъ творбвъ фантазіѣ оріен
ѳови (1080. р.). Ѳго перекладъ мае заголовокъ 2regхуtrre
тальнои найбóльше розширились въ Европѣ приказки
х: "Пууriхtтз (с. е. увѣнчаный и слѣдячій). Сй назвы ука
мудрого Пильпая. Се бувъ брагманъ”) индійскій, щó за
зують на обохъ шакаловъ, прямодушного та лукавого
царя Дапшелима управлявъ частію Индостану мѣжь Ин
въ перскóй книзѣ „Калила ва Димна“*). Грецкій пере
діею а рѣкою Гангесомъ. По обычаю всхбдныхъ народбвъ
кладъ Симеона Сиѳа бувъ взбрцемъ для редакцій бол
подававъ бнъ аллегоричнымъ образомъ въ приказкахъ
I гарскои и сербскои. Сербска же редакція тои книги
науку,
своихъ володарямъ
якъ кермувати державою.
була звѣстна й на Руси, въ Румянцовскбмъ
бо музею
Одержавши таку скарбóвню мудрости политичнои Дап
въ Москвѣ находить ся рукопись, котра мабуть бдносить
шелимъ переказавъ еѣ своимъ потомкамъ. Чотыри вѣки
ся до Х1V. вѣку и заявляе признаки редакціѣ сербскои”).
опбсля король перскій Хозрой Нуширванъ?), дбзнавшись
I Въ церковно-славяньскихъ редакціяхъ на Руси авторомъ
про славнй приказки Пильпая, пбславъ въ Индію свого
Стефанита и Ихнилата зове ся то Симеонъ Сиѳъ, то Ан
лѣкаря Барзуйе въ тбй цѣли, щобъ ему привѣзъ той
тіохъ великій, то Іоаннъ Дамаскинъ; и такъ въ выданю
твбръ мудрости индійскои. Барзуйе сповнивъ волю ко
О. И. Булгакова тая книга политичнои мудрости мае
роля и зладивъ перекладъ книги Пильшая на стародав
Списаніе Ан
ный перскій (пелевійскій) языкъ, котрымъ тогдѣ гово отъ-сей заголовокъ: „Сказаніе о притчахъ.
тиоха великаго, друзіи же мнѣ ша Іоанна Дамаскина sѣло
рили королѣ перскй.
пѣснотворца
канономъ еже о звѣрехъ нарицаемыхъ
Стефа
Приказки Пильпая, списанй въ тринайцяти бддѣ
нида да Пснилада“9). Въ тòмъ выданю нема початку
лахъ, суть подекуды похожй на байки Езоповй, але ма
книги; про-те передъ текстомъ церковно славяньскимъ
ють питому прикмету мудрости брагманьскои, по-за-якъ I
Булгаковъ поставивъ въ россійскбмъ перекладѣ Бориса
суть збóрникомъ наукъ морально-политичныхъ. Пять бд
Волкова (зъ 1762. р.) пять приказокъ Пильпая, „Фило
дѣлóвъ первѣстнои редакціѣ тыхъ приказокъ творили
I софа индейского“, и симъ способомъ познакомивъ чита
одну цѣлбсть и звѣстнй були пбдъ именемъ „Панча
Iтелѣвъ зъ цѣлою книгою мудрости индійскои.
тантра“ (пять книгъ)"). Въ переднѣмъ словѣ до сего
Всѣхъ приказокъ въ Стефанидѣ и Ихнилатѣ есть
ся,
индійскій,
памятника розказуе
що оденъ царь
бажа
двайцять и пять.
ючи видѣти своихъ дѣтей мудрыми, бддавъ ихъ на на
А вже-жь сею книгою мудрости политичнои могли
уку брагманови Вишну-Сармѣ,
котрый для нихъ на
на Руси лишь ученй письменники корыстуватись. Тй бо
писавъ пять книгъ мурости практичнои.
приказки подавали
въ аллегоріяхъ науку володарямъ,
Зъ-помѣжь перекладóвъ приказокъ Пильпаевыхъ
Iякъ
управляти пбддаными. А по-за-якъ такою мудростію
редакція,
всть найдавнѣйшою тая
щó еѣ зладивъ Бар-Iи л
!тóлько де-хто въ великóмъ князѣвствѣ московскбмъ мбгъ
зуйе въ мовѣ старо-перскóй п. з. „Калила ва Димна“
хбснуватись, то не треба було сю книгу переводити на
(c. в. прямодушный и лукавый). Тутъ розказуе ся про
мову (мало)руску.
царя-льва и приятеля его быка, та продвохъ шакалбвъ,
д) Казка про Индію богату. Она зове ся та
придвóрныхъ. Оденъ изъ шакалбвъ, злющій и завистли
вый, спонукувавъ льва, щобъ убивъ свого друга изъ-за кожь „письмомъ пресвитера Іоанна“ ко грецкому цѣса
того, що бнъ настае на жизнь царя, але-жь въ тбмъ рю Мануилови. Имя сего пресвитера жие на Всходѣ въ
кажуть, що три царѣ, бдходячи покло
самбмъ часѣ побуджавъ быка, повстати проти льва, то легендахъ: такъ
нитись новонародженому Мессіи, передали Іоаннови
1) Мирмидон ы, стародавне племя ахайске въ Теcaліи. праву своихъ земель. Онъ писавъ листы до нѣмецкого
Они були зъ Ахилемъ пóдъ Троею.

г) Пр и казки Пил ь п а я?) або

Сте ф а н идъ

и

у

1) „Das Вuch der Veiszheit. Straszburg 1536.
*) Порбвн. оповѣдане про Париса въ Историч. Христоматіи
*) Рrawidlо lidskéhо zivotа, jinak роdobenstvi starусh
Ѳ. Буслаева, стор. 977.—Парисъ (Фарижь) зове ся тутъ „пасты
ревичемъ“, щó присудивъ „Венуши госпожи яблоко“.
mudrcйv... (Порбвн. „Очеркъ литер. исторіи стар. повѣст и ска
*) Пил ь п а й, слове индійске, значить „учитель наукъ“.
зокъ русс.“ А. Н. Пыпина въ Ученыхъ Запискахъ П. отд. импер.
*) Брагманомъ або браминомъ звавъ ся мужъ, ученый въ Акад. наукъ, кн. ГV, стор 155).
*) Сей грецкій перекладъ Симеона Сиѳа выпечатано
правѣ индійскбмъ.
*) Хозрой П живъ въ шестòмъ вѣцѣ по рбздвѣ Хри иерва въ 1697. р.
стовóмъ.
*) „Стефанитъ и Ихнилатъ“. Съ предисловіемъ и примѣча
9) Порбвн. Раntschatantrа. Еint Вticher indischer Еаbeln, Маr ніями члена общества любителей древней письменности О.
chen und Еrzahlungen. Аus dem Sanskrit iibers. mit Еinleitung und Булгакова. С.-Петербургъ 1877—1878; стор. 17.
Аnmerkungen v. Тh. Веnfeу. 2 Тheile. Leiрzig 1859.
*) Выдане О. И. Булгакова, стор. 1-89".
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добромуоромъ-смыслѣ

благоразумномъ

сынѣ его

о

мудромъ

о

о

Киевленинѣ,

Въ казцѣ про Индію богату читаемо, що Іоанна Iрочати

от

?).

чили христіяньске царство Іоанна.

и

о

а

и

ея

и

и

ся

”).

цѣсаря Фридриха Барбароссы про чудеса свого царства Iщо суть христіянами, то бдрубавъ голову безбожному
въ Азіи
Въ загалѣ личнбсть сего второго Мелхиседека, IНесмѣянови. Одтакъ народъ признавъ мудрого дѣтвака
щó бувъ царемъ
священикомъ вкупѣ, являе
вельмиIсвоимъ царемъ. Борзосмыслъ давъ волю всѣмъ неволь
тайною; проте не дивно, що про него розказували всѣ-Iникамъ-купцямъ
оженившись зъ дочкою несмѣяна
лякй казки: хто называвъ его ханомъ татарскимъ, щ6Iбувъ царемъ до конця житя.
принявъ вѣру христіяньску, хто звеличивъ его индійскимъ
Кблька рукописей сеи казки находить
въ Ру
царемъ
патріархомъ Несторіяньскимъ,
хто уважавъIмянцовскомъ музеѣ въ Москвѣ. до лучшихъ належить
его головою Рахманбвъ, про котрыхъ згадув „Алексан-Iрукопись
изъ ХVІП. вѣку, щò мае заголовокъ такій:
дрія“,
хто находивъ его въ Абиссиніи, де путники ба-I„Слово
Димитриѣ купцѣ, зовомомъ то реклу*) Басарьгѣ

и

и

и

и о

узо

каковы

въ

и

сколько какихъ чудесъ

языцы,

и

въ

и

е)

и

сколь велика

каковы
ней люди
каковы въ ней птицы“.

чи-малорбжнилась.
Въ славяньско-руской повѣсти про
Девгенія Акрита розказуе ся, що сарациньскій або „ара
витскій“ царь Амиръ полюбивъ дочку однои набожнои
По-I вдовицѣ зъ царского роду въ земли грецкой. Онъ зб.

ней звѣри,

Казка про купця Дмитра Басаргу.
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бóчь повѣсти про Соломона казка про купця Дми-Iбравъ вбйско
пбновъ пакости творити въ грецкой
тра Басаргу була на-стóлько популярною на Руси, що земли для-ради красоты дѣвицы тоя, пбрвавъ бдтакъ дѣв
зъ нею познакомились подекуды люде неграмотнй. Коли Iчину та
скрывъ ся. Вдовиця посылав трёхъ сынбвъ
иншй повѣсти та казки були даромъ литературы всхбд-I
погоню: идите вы, сказала имъ,
угоните Амира
нои, то казка про того купця утворилась мабуть на Руси.I царя
отоймите сестрицу свою прекрасную
аще сестры
возмете,
Она розказуе про Кіѣвского купця Басаргу его сына, своея
вы сами тамо главы своя положите.
щó звавъ
Борзосмысломъ або Мудросмысломъ. Коли! Браты кинулись
Амиромъ неначе яструбы золото
оба плыли моремъ, то сильна буря загнала корабель! крылй; на граници землѣ аравитскои зустрѣнули сто
ко незвѣстному городу, де панувавъ царь Несмѣянъ, щóIрожу Амира
стали еѣ побивати, яко добрые косцы траву
всѣхъ христіянъ навертавъ
свою вѣру еллиньску. Той косити. Коли-жь наймолодшій братъ поборовъ Амира
царь обѣцявъ купцеви, що позволить ему свободно тор-I на поединку, то сей царь обѣцявъ приняти вѣру прав
гувати
бдпустить его въ родину зъ дарами та провбд-Iдиву, наколи браты бддадуть ему свою сестру. Они вво
никами, коли бнъ прийме вѣру царску
бдгадав три за-Iлили его волю,
бдтакъ Амиръ бдказавъ
бдъ свого
гадки. Дóзнавшись про сю волю царя купець БасаргаI царства, та поѣхавъ въ землю грецку, де его весѣлв бд
вельми зажуривъ ся, бо видѣвъ 330 кораблѣвъ въ при-Iбулось
велично. Мѣжь-тымъ мати Амира дознавшись,
стани
довѣдавъ ся, що всѣ купцѣ, котрй на нихъ сюды що еи сынъ покивувъ вѣру батькбвъ, пбслала за нимъ

I

и

приплыли, сидять въ тюрмахъ. Уже дожидавъ БасаргаIтрохъ Сарацинбвъ на коняхъ зачарованыхъ, Самe тогдѣ
такои самои долѣ, ажь ось спасъ его бдъ загибели 7-лѣт-Iжена Амира снила сонъ зловѣщій; прикликанй „волхвы,
ный его сынъ. Сей бо недолѣтокъ бдгадавъ двѣ загадки книжники фарисеи“ заявили, що за Амиромъ прислано
просивъ царя, щобы давъ ему свбй одягъ
въ при-I гóнцѣвъ зъ землѣ аравитскои. Гóнцѣвъ справдѣ найдено
-сутствѣ народу посадивъ его на своѣмъ тронѣ. Несмѣ-I вкрытыхъ за городомъ, але они не займили вже Амира;
Борзосмыслъ, сѣвши на тронѣ, запы-I ихъ охрещено,
янъ притакнувъ,
зачарованыхъ коній бддано тромъ бра
тавъ людей, въ кого вѣрують; коли-жь всѣ признались, тамъ-богатырямъ. Не довго опбеля
Амира родивъ ся
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а

и

и

Межи грамотами, якй Н. Карамзинъ одержавъ изъ Кенигсбергского архива, находилися два письма великого магистра
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ре кл — назва, прозвище.
Деякй части „Слова
Димитріи купцѣ“ выпечатавъ
нѣмецкого Конрада фонъ Юнгингена зъ дня 20. сѣчня 1407. р.IБуслаевъ
своѣй Историч. Христоматіи, стор. 1з45-1зво. —
ко королямъ Арменіѣ
Абассіѣ [regi Аbаssiae sive рresbуterо Ло-Iкопись Полевого выдруковано въ журналѣ „Русскій Вѣстникъ
…
…
1842. р.
65–75.
hanni]. (Карамзинъ, Исторія госуд. росс. Примѣч..
282).
Той збóрникъ набувъ графъ А. Мусинъ-Пушкинъ бдъ
Змѣстъ сеи поемы подавъ Всеволодъ Миллеръ въ перед
Іоиля, архимандрита Спасо-Ярославского монастыря. (Порбвн.I нѣмъ словѣ до пѣснѣ
полку Игоревбмъ („Взглядъ на Слово
„Зорѣ“,
число
сегорбчнои
стор. 90. 91).
полку Игоревѣ“. Москва 1877; стор. 16-33).
6.

Generated on 2015-08-15 20:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112107768233
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

:

гиндійскія

рочій,

и

и

и

о

з.

п.

р.

*).

ся

о

о

а

о

и

ея

и

ся

й

не о

з.

п.

а

ся

и

слухають въ Индіи сѣмдесять
два царѣ, що тамъ ро
ж) Повѣсть про Девгенія Акрита. Въ дав
пбвъ-пса), „урши"
дять
„потамы“ (пбвъ чоловѣка
ныхъ рукописяхъ звѣстна она
„Дiяніе
житіе Дев
медведѣ,
фениксы,
кровю,
або
рыбы зъ золотою
звѣрѣ
геніево Ікрита“. Сей твбръ славяньско-рускій всть не
сатиры, — читаемо, що люде тамъ
пяти ногахъ та
лгуть, тому-що бдъ всякои брехнѣ блѣднѣють неначе наче переспѣвомъ византійскои поемы, въ котрой зве
богатырь Василь Дитенесъ Акритесъ (вха две
мертвяки, що на улицяхъ всть помбстъ зъ дорогого ка личивъ
Агетs
"Аzрtга:).
Се була личнбсть исторична, щ6 досѣль
мѣня
т. и.
славиться въ грецкихъ пѣсняхъ народныхъ. Онъ звавъ
Сеся казка збереглась на Руси въ кблькохъ пбзнѣй
Диrенесъ (дворбдный), по-за-якъ бувъ сыномъ арабского
шихъ рукописяхъ. Одну таку рукопись найдено въ зббр
грекинѣ
нику, въ котрбмъ 1795. р. графъ Алексѣй И. Мусинъ емира Мусура, щó принявъ христіянство,
изъ знаменитого роду Дукбвъ. Другe имя Акрита дано
Пушкинъ бдкрывъ „Слово
полку Игоревбмъ“*). Въ тòмъ
вму изъ-за того, що охоронявъ границѣ византійского
зббрнику було бсѣмь статей свѣтского змѣсту, именно
царства надъ Евфратомъ противъ нашадбвъ сарацинь
третёю статeю було „Сказаніе Индии богатой“,
пятою
скихъ. Такъ отже хоробрй дѣла одного изъ славнѣй
статeю вызначилось „Слово
пълку Игоревѣ,
Игоря Свя
акритбвъ, Диiенеса, розказують
ладомъ епич
тъславля, внука Ольгова“. Одну рукопись казки про Ин шихъ
нымъ въ литературнбмъ творѣ византійскомъ
…
дію богату выдавъ Полевый въ Московскóмъ Телеграфѣ
Въ давнбй Руси явилось кблька редакцій тои по
1825.
„Сказаніе
индійскомъ царствѣ
великомъ
емы византійскои, але они були творомъ майже само
пресловущемъ государствѣ,
всѣхъ чудесахъ земли тоя
стбйнымъ
бдтакъ одна редакція бдъ другои текстомъ
земля,

— 264 —
сынъ; его назвали Акритомъ,

а въ хрещеню дали ему
Онъ рбсъ не по днямъ,
имя „прекрасный Дeвгеній“.
а по годинамъ: въ тринайцятбмъ роцѣ житя вбивъ змію
зъ чотырма головами. Опбсля въ вбйнѣ подолѣвъ Фили
пата и его дочку Максиміяну, але-жь побореный Фили
патъ сказавъ Девгеніеви, що есть на свѣтѣ богатырь
славнѣйшій бдъ него, се-бъ-то Стратигъ зъ чотырма сы
нами и зъ дочкою Стратигбвною, котрои надармо доби
валось багато царѣвъ и королѣвъ.
вже-жь Девгеніеви
удалось пбрвати красну Стратигбвну и зъ нею оженитись.
Частину повѣсти про Девгенія Акрита замѣстивъ
Карамзинъ въ примѣткахъ до своеи „Исторіѣ государ
272); бдтакъ А. Н. Пы
ства россійского“ (П, 333;
пинъ подавъ змѣстъ и деякй уступы сеи повѣсти пбсля
Погодиньского зббрника, щò находить ся въ Петербург
скóй публичнбй библіотецѣ?). Впрочбмъ въ зббрнику Іои
левбмъ, въ котрбмъ найдено „Слово о полку Игоревбмъ“,

А

П,

зіѣ,
вовъ

и про-те не хотѣвъ прикрашувати
образами свѣтогляду чужого.

своихъ перека

з) Исторія о Варлаамѣ и Іоасафѣ. Се есть
Iдуховный романъ, щò его на Руси мѣжь иншими повѣ
Iстями найбóльше читано. Тутъ оповѣдався про се, якъ
мудрый пустельникъ Варлаамъ навернувъ индійского
Iцаревича Іоасафа до христіянства, хоча злющій отець
Авениръ безъ впину переслѣдувавъ свого сына, хотячи
вго повздержати бдъ такого почину. Варлаамъ пере
Iбравъ ся за купця, щó продававъ камѣнь дорогій, и ска
завъ царевичеви, що камѣнь той зъображае царство не
бесне, котрого найлегче можь доступити самотою тамо
ЛИтвою.

Першй рукописи сего твору, списанй въ языцѣ
старо-словѣньскбмъ, бдносять ся до Х1V—ХV. вѣку.
}Вже въ деякихъ изъ тыхъ рукописей авторомъ тои

исто

зове ся Іоаннъ Дамаскинъ?). Въ 1637. р. выдано сей
мѣжь осьми статями замѣщенй суть отъ-сй: 1. „Дѣяніе ріѣ
твбръ въ мовѣ рускóй п. з. „Гисторія албо правдивое вы
бръзости,
силѣ,
прежнихъ временъ храбрыхъ человѣкъ о
и о
писане святого Іоанна Дамаскина о житіи евятыхъ препо
и о храбрости, 2. Сказаніе о Филипатѣ, и о Максимѣ, добныхъ отецъ Варлаама и Іоасафа и о наверненю Індіянъ.
и о храбрости ихъ. 3. Аще думно есь слышати о свадьбѣ
Старанем
и коштом” Іноковъ общежителного монастыра
Девгѣевѣ,
и о въсхыщении Стратиговнѣ“. Се не суть
Кутеeиского,
ново з” грецкого и словенского на рускій языкъ
окремй повѣсти, а лишь части повѣсти „Дѣяніе и житіе !
преложена. В” типографіи тоей обители. Року дХлз іюля
Девгеніево Акрита“.
кк дня“ (in 4"). Всѣхъ главъ въ сѣй книзѣ всть 40, кар
s) Повѣсть про Си на грипа, царя Адо токъ нумерованыхъ 362. Сю книгу выдано коштомъ По
Трущевича, игумена монастыря Кутеинского. Въ пе
рбвъ. Се есть вольный церковно-славяньскій перекладъ
иля
арабскои казки изъ „Тысячи и однои ночи“. Повѣсть Iреднѣмъ словѣ сказано, що исторію Іоанна Дамаскина
сеся есть четвертою статeю въ тбмъ Іоилевбмъ зббрнику переложено
„для утѣхи и ползы христіянскои на про
изъ ХГV. або ХV. вѣку, въ котрбмъ найдено „Слово с т ы й языкъ рускій“.
справдѣ языкъ сеи исторіѣ.
о полку Игоревбмъ“. Она написана пбдъ заголовкомъ: всть (мало)рускій, тóлько-жь добачаемо въ нѣмъ чи
.
„Синагритъ, царь Адоровъ и наливскыя страны“"). Суть ще мало полонизмбвъ.
Изъ огляду сихъ повѣстей и казокъ можна дбзна
иншй заголовки сего памятника, н. пр. „Сказаніе о Акирѣ
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и о царствіи царя Синографа земля алевитцкой тись, що рускй грамотѣѣ списували переважно такй
Той-то Акиръ премудрый являе ся мовь творы фантастичнй, якй змѣстомъ своимъ для людей не
то перелицьованымъ типомъ Гейкара въ одвѣтнбй казцѣ письменныхъ не були приступными. Тй книжники не
арабскбй"). Въ редакціи славяньскóй говорить бнъ про дбали про просвѣту незрячихъ братбвъ та й самй кор
себе отъ-се: „Въ то время азъ Акырь книгчій9) бѣ, и ре мились недоѣдками, щó падали зъ „трапезы“ роскóш
чено ми есть отъ Бога
„отъ тебе чадо не родится“. Имѣ ныхъ Византійцѣвъ. Така пожива не була хосенна для
ніе же имѣя паче всѣхъ человѣкъ, пояхъ жену и устроихъ молодои вдачѣ народу руского: ему треба було иншои
домъ, и жихъ 60 лѣтъ, и не бысть ми чяда, и създахъ треб ѣды, щобы въ природнбмъ змаганю покрѣпшати и за
никы?), и възгнѣтихи огнь и рѣхъ: Господи Боже мой! няти одвѣтне мѣсце въ великбй родинѣ народбвъ сла
аще умру, и не будетъ ми наслѣдника, и ркуть человѣци : вяньскихъ. А вже-жь судилось ему ходити по-темки
Акырь праведенъ бѣ, и Богу истинно служаше; аще умретъ безъ свѣтла питомои науки ще двѣстѣ лѣтъ, поки въ добѣ.
и не обрящеться мужескъ полъ, иже постоитъ на гробѣ найновѣйшбй не засвитала ясна днина бдродженя націо
премудромъ

и

анизорской“9).

его,

ни дѣвическъ полъ,

иже бы его оплакала,

И нынѣ

ни иже то Нального.

прошу у тебe Господи
Боже мой! даждь ми мужескъ полъ: егда преставлюся, да

немъ задницу?)

възметъ...

Зъ другого кóнця.

ми прѣсть на очи мои...“*)
Хоча же ся повѣсть змѣстомъ своимъ могла подо
батись грамотѣямъ ученымъ, то однако людъ неписьмен
ный не добачавъ въ нѣй прикметъ своеи питомои пое

всыплеть

*) „Очеркъ литературной исторіи старинныхъ повѣстей и
сказокъ русскихъ“ въ Ученыхъ Запискахъ
отд. импер. Акад.
наукъ, кн. ГV. С.-Петербургъ 1858; стор. 86—88.

ІІ.

*) Повѣсть про царя Синагрипа есть неначе переспѣвомъ
арабскои казки про Сенхариба, царя Арабіѣ (або Ассура) и Ни
невіѣ.

(Дальше буде.)

(Короткій

оглядъ Сѣверскои Украины.)
(Конець.)

IV.
Що до другого зъ намѣченыхъ нами въ горѣ пе
ріодбвъ, то до него якъ разъ припадае отта пѣсня про
чайку, що вывела дѣтокъ при битбй дорозѣ; бо рѣдко
выпадавъ такій десятокъ лѣтъ на протягу Х1V, ХV.,

ХVІ. столѣть, щобъ не шарпала бѣдный край одна
або друга держава, або й власнй князѣ. Къ половинѣ
*) „Очеркъ литер. исторіи стар. повѣстей и сказокъ рус
ХГV. вѣку зъ обохъ бокбвъ сѣверского краю повсталн
скихъ", стор. 74. 75.
*) ibid., стор. 65–68.
и зъорганизувались двѣ мбщнй державы:
Москва на
9) книгчій — книжникъ.
сходѣ й Литва на заходѣ. Особливо Литва росла дуже
*) требникъ — жертбвникъ. — ") задница— спадщина.
*) Карамзинъ
п, 272.

„Исторія

государства россійскаго“,

примѣч.

и

*) Іоаннъ Дамаскинъ (родивъ ся около 700. р.) бувъ
нымъ учителемъ въ церквѣ грецкóй.

слав
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швыдко и горнула пбдъ себе чимъ разъ бóльше рускихъ
земель. Въ 1365. роцѣ князь Ольгердъ забравъ и Сѣ
вершцину.
Край бувъ подѣленый на дрббнй володѣня,
котрй по части оставались въ рукахъ князѣвъ Святосла
вичѣвъ, по части були розданй родичамъ Ольгерда. Вже
зъ початку ХV. в. почалось систематичне нищенв Сѣвер
щины. Ольгердовичѣ безъ перестанку воювали зъ Кей
стутовичами и кóлька разбвъ одна або друга сторона
палила и грабувала головнй мѣста Новгородокъ, Ста
родубъ?); а князѣ Володимировичѣ тымъ часомъ пере
бѣгали бдъ Литвы до Москвы та назадъ, чимъ выкли
кали политичнй непорозумѣня, те-жь звычайно на лихо
мешканцямъ, своимъ пбдданымъ. При Казимирѣ литов
скóмъ утекли до Литвы

прилучено Сѣверщину до Чернигова (1635)

и пбдъ наз

вою Duсаtus Severiaе дано пбдъ зарядъ королевича

Вла

дислава.

Все-бъ булодобре, якъ бы Поляки мали стóлько-жь
розуму, якъ латино-католицкого фанатизму.

здорового

Въ новодобутому краю заразъ почали господарювати
езуиты: позаводили латиньскй школы, костёлы, навѣть

кляшторы (Новгородъ-Сѣверскій
коллегіюмъ 1614. р,
тамъ-же два кляшторы). Простый народъ не розумѣвъ
того добра захбднои культуры, котре нѣбы-то мало бути
запроваджено Польщею, а противно, дуже богато тер
пѣвъ, якъ въ цѣлбй Руси, бдъ панбвъ та ксендзбвъ и за

для того радо
бдъ московскои неволѣ князѣ ницкого.

пбднявъ ся потбмъ на покликъ Хмель

Тóлько що козацкй загоны пбдбйшли
пбдъ Старо
Можайскій и Шемячичь. Казимиръ давъ имъ въ „удѣлъ“
всю Сѣверщину. Можайскій одержавъ мѣста: Чернигбвъ, дубъ въ лѣтку 1648. р., мешканцѣ самй закликали ихъ
Моравскъ (обыдва на Деснѣ), Любечь (коло Днѣпра), Iдо мѣста и здали ёго; зъ того часу Стародубъ зъ сво
Гомель (на Сожѣ) и Стародубъ;
Шемячичь — схбдну имъ повѣтомъ, якъ кажуть сучаснй акты, ставъ козац
мѣстомъ. По селахъ и мѣстечкахъ Сѣверщины
частинузъ городами: Новгородкомъ-Сѣверскимъ (на Дес
нѣ), Почепомъ, Радогощемъ (на правому приплывѣ Десны, православнй жителѣ руйнували огнемъ и мечемъ шля
!
Судостѣ), Рыльскомъ (на Сеймѣ). Але бувшій пбеля него! хетскй маетки и католицку святыню. По Зборовскому
московскій князь Иванъ
переманивъ въ кбнцѣ ХV. I миру Сѣверщина одбйшла до Нѣженьского полку, а далѣ

"

П.

зъ пбдъ литовского князя въ липцю 1663. року заведено окремый полкъ Староду
Олександра зновъ до себе. Загорѣлась вбйна мѣжь ме-бовскій, До него належали сотнѣ: перша и друга Ста
сквою й Польщею, котра скбнчилась 1503. р. вже природубовска, зъ сотеннымъ и полковымъ мѣстомъ Старо
московскому князеви Василю
и польско-литовскому дубомъ; шерша и друга Почепска зъ сотеннымъ мѣстомъ
королеви Сигизмундѣ П., и закбнчилась такъ, що Сѣвер-IПочепомъ, Новгородъ-Сѣверска (сот. мѣсто Новгородокъ),
щина зъ Черниговомъ, Новгородкомъ и Стародубомъ! Шептакбвска (немала нѣ одного мѣста, навѣть мѣстечка),
лишилась на довгій часъ за Москвою. Богато, розумѣ-IТопальска
(сот. мѣстечко Топаль, въ теперѣшнёму по
ст. сынбвъ тыхъ утѣкачѣвъ
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П.

еть ся, натерпѣлись Сѣверяне бдъ тыхъ войнъ та пере-I вѣтѣ Новозыбковскому), Новомѣська (нѣ мѣста, нѣ мѣ
ходбвъ, бо, якъ кажуть, паны деруться, а въ мужикбвъ стечка), Мглиньска (мѣстечко Мглинъ, нынѣ повѣтове),
чубы болять. Дакъ же не досыть ще на томъ. Теперь!Бокланьска (мѣстечко), Погарска (мѣсто). Не треба тутъ
вже починаеть ся выселене краю зъ иншои причины: розводитись надъ тымъ, якій бувъ устрбй въ тогочаснбй
Сѣверщина, якъ той горохъ при дорозѣ, була на самбмъ Гетьманщинѣ! се добре вѣдомо всѣмъ. Нашь край живе
битбмъ шляху до Москвы зъ однои стороны для крым бдъ Хмельницкого до сего часу спбльнымъ житвмъ зъ
скихъ Татаръ, зъ другои для Польщѣ. И справдѣ, тымъ усіею Украиною. Додамо тóлько, що и за сей часъ, якъ
шляхомъ въ 1515. р. йде Остапъ Дашковичь, въ 1534. на лихо, Стародубовскій именно полкъ бувъ театромъ
кіѣвскій воевода Андрѣй Немировичь. Они палять та руй вбйнъ Юрка Хмельницкого, Бруховецкого, Карла ХП.
нують безъ милосердя мѣста: Новгородокъ, Стародубъ, та Мазепы.
Почепъ, Погарь*).
Ледве минуло пбвъ столѣтя пбслятыхъ переходбвъ,

Пбсля скасованя гетьманьского уряду (1764. року
остатный гетьманъ Кирило Разумовскій)
въ роцѣ 1787.
було утворене Новгородъ-Сѣверске намѣстничество, що

якъ починавться епоха московскихъ самозванцѣвъ. Пер
шій самозванецъ, кажуть, перебувавъ якійсь часъ въ Нов мѣстило въ собѣ пбвнòчну половину теперѣшнёи Черни
городокъ-Сѣверскому монастырѣ, якъ нѣбы-то бувъ ще гбвскои губерніѣ, але незабаромъ (1796) оно прилучене
ченцемъ. Въ 1604. р. биля Новгородка-жь выпала зна було до Чернигбвщины и въ купѣ зъ нею доси складав
менита битва самозванця зъ московскимъ вбйскомъ, ко нашу губернію. Бувшй сотеннй мѣста й мѣстечка зро
тре бнъ, якъ кажуть Москалѣ, розбивъ „на голову”. блено повѣтовыми (по россійски уѣздными) городами,
Другій самозванець навѣть зъявивъ ся въ Стародубѣ. але не всѣ, бо теперѣшній повѣтъ займае бóльшу про
Те страшенно довге лихолѣтs для Сѣверщины закбнчи сторонь, нѣжь гетьманьска сотня. Широкй пущѣ Старо
лось ще одною вбйною — выправою на Москву коро дубщины та еи погряничне положене биля Московщины
левича Владислава въ купѣ зъ гетьманомъ Сагайдач зъ кбнця ХVП. в. почали принажувати до себе новыхъ,

нымъ. Пбсля тіви вбйны, по Деулиньскому замиреню доси незнаныхъ въ тыхъ краяхъ гостей, россійскихъ
(1618), Сѣверщина бдбйшла пбдъ Польщу и трохи очу расколь н и к бвъ (пилипонбвъ). Такъ званый расколъ,
пяла. Древнй ви мѣста укрѣпляють ся; край бдъ пбв якъ звѣсно, почавъ ся въ Москвѣ бдъ часбвъ патріарха
ночѣ заселявться по трохи бѣло-рускимъ поспольствомъ, Никона (1666), котрый за пбдмогою малорускихъ уче
котре паны заманювали „на слободы“. Заразъ въ цѣлбй ныхъ выхованцѣвъ кіѣвскои академіѣ очистивъ греко
Сѣверщинѣ позаводжено
польскй порядки: значнѣйшй православный обрядъ въ Москвѣ бдъ запровадженыхъ
мѣста, якъ Стародубъ, Новгородокъ, Погарь, одержали до него московскою темнотою додаткбвъ та выгадокъ.
магдебурске право; заведено земскй, гродскй и пбдко Бузувѣры московскй пбдняли гвалтъ за „древле- право
морскй суды и иншев. Въ административному поглядѣ славіе“, якъ они казали, и бдчахнулись бдъ церковнои
ерархіѣ. Потбмъ, якъ стали ихъ навертати до зрефор
*) Въ Стародубѣ именно бувъ въ той часъ знаменитый
мованого обряду нелюдскими способами (особливо за Пе
князь Сигизмундъ Кейстутовичь, що князювавъ во лѣтъ и любивъ
тра П.), „старовѣры“ почали купами тѣкати въ далекій
„хлопску кровь“, якъ каже лѣтопись.
стороны, де-бъ не дбстала ихъ залѣзна лапа московского
Пnde nomen, — замѣсць древнего Радогоща.

*)
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сю, смуга перехбдного малоруско-бѣлоруского
типу
уряду. Ото жь сила ихъ втѣкло й до нашого краю. Тутъ
они осадили слободы, навѣть монастырѣ, завели торго те-жь далеко вузша, нѣжь въ Чернигбвщинѣ, щобъ ясно
влю и зъ московскимъ дотeшомъ та зухвалостю почали передъ вами ставъ фактъ, що наша пбвнбчна Чернигбв
щина — оригинальный етнографичный кутокъ и за-для
оббирати нашь народъ.
Зъ самого початку до сихъ слобóдъ украинь того вартъ пильнѣйшои уваги.
Якъ-же бдбиваеть ся на людяхъ Сѣверщины той
скй урядники и жителѣ бдносились дуже неприхильно.
зъ обохъ сторбнъ сыпались до высшои власти скарги перехбдъ малорусчины въ бѣлорусчину? Якй характернй
на взаимнй утиски и вороговане. Але се не забороняло ознаки того переходу? Одповѣдати на сй пытаня можно,
фразами, що до двохъ елемен
раскольникамъ пускати корѣне въ новыхъ селищахъ.I и то тóлько загальными
Слободы ихъ всть и доси въ нашому краю; одну зъ тбвъ поверхнёго виду людей та ихъ мовы, бо се тóлько
нихъ, слободу Зыбкую, зроблено навѣть въ 1808. роцѣ такй речѣ, що можно спостерегти простымъ окомъ, а не
черезъ научнй дослѣды, котрыхъ намъ въ сѣмъ дѣлѣ
повѣтовымъ мѣстомъ. По части за-для свого обрядового
.
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фанатизму, по части въ наслѣдокъ цѣлковитои етногра I! поки що цѣлкомъ бракуе.
Чимъ дальше бдъ малорускои гряницѣ до бѣлорус
фичнои осббности
они до си додержують свбй великорус
кій типъ, нѣ крыхты не змѣшались зъ Сѣверянами. Най кои, тымъ рѣдше попадають ся чорнявй лиця, карй або
очи, тымъ бóльше людей бѣлявыхъ, зъ
бóльше раскольницкихъ слоббдъ, котрй зовуть ся звы зовсѣмъ чорнй
свѣтлымъ волосемъ, сѣрыми або блакитного цвѣту очима;
чайно посадами (посадъ), знаходить ся въ Новозыбков
скому повѣтѣ; далѣ всть они въ Стародубскому, Сураж- взростаюча перевага свѣтлого колѣру въ людскихъ ли
рѣчь, що
скому та городницкому; въ Новозыбковскому 7 такихъ цяхъ примѣтна зъ першого погляду. Цѣкава

посадовъ въ купѣ зъ мѣстомъ Новозыбковомъ, въ Ста- така-жь сама перевага бѣлого близше до бѣлорусóвъ и
родубскому 4, въ Суражскому 3 и въ Городницкому 1, чорного близше до украинцѣвъ иде те-жь и въ убраню
всѣхъ „кацапбвъ " въ Сѣверщинѣ по урядовому рахунку якъ мужчинъ, такъ и жѣноцтва. Барва свитокъ незъ разу
зъ чорного переходить въ бѣле: чорнй украиньскй свитки,
1859. р. 79380 душь обохъ полбвъ”).
идучи на пбвнóчь, стають спершу сѣрыми, потóмъ бѣ
V.
Iлыми. Смушкова шапка украиньска по тому-жь прямо
Въ историчному оглядѣ мы звернули бóльше уваги ваню замѣняеть ся спершу чорною повстяною „магер
на пбвнòчну частину Сѣверщины, бо еи исторія ббльше кою“, потóмъ вже „магеркою“ бѣлою, чисто „литвинь
якъ шóвденнои бдрбжняеть ся бдъ загальнои украинь скою“"). Свитки чимъ дальше на пбвнбчь, коротшають.
скои исторіѣ. Цо-жь до етнографіѣ, то тутъ треба сяг Сѣверяне погряничнй зъ бѣлорусами примѣтно меншого
нути трохи дальше на пбвдень. Уже ранѣйшь було ска- росту, нѣжь решта Сѣверянъ.
Що до мовы сѣверскои, то она навѣть въ пбвнбч
зано, що вельми трудно спостерегти, де власне починасвоѣй частинѣ вважаеть ся филологами окремою бдъ
вть ся нахилъ бдъ малорусчины до бѣлорусчины. Не

ка-ной
жучи вже про всякій побутовй ознаки кожного племени, чисто бѣлорускои. П. Михальчукъ въ своѣй докладно
котра мають мѣжь собою дуже богато спольности и за- обробленбй статіѣ про руско-украиньскій языкъ, котру

7-му томѣ „Трудбвъ“ етнографично-ста
для того не можуть бути выразно розмежованй, сама надрукувавъ въ
eкспедиціѣ въ захбдно-рускій край, бдбувшои
украинця,
мова та поверхный видъ бѣлоруса и
зойшов- тистичной
шись, столько взяли й дали одинъ другому, що треба ся подъ проводомъ покойного П. П. Чубинского, зове
щобъ поба- сѣверску мову „Сѣверскимъ поднарѣчіемъ“ и дѣлить еѣ
добре прислухатись та пильно придивитись,
чити, де починають ся тй бдмѣны. Однакъ же щобъ сто- на двѣ части: власне сѣверске — въ пбвденныхъ повѣ
Сѣверщины, и сѣверско-бѣлорускe (?), що набли
ронній чоловѣкъ, не мавшій случаю придивитись до дѣла тахъ
на мѣстѣ, мóгъ сякъ такъ на що небудь оперти ся, мы Iжае ся до бѣлорускои и великорускои мовы"). Намъ
скажемо, що сама Десна бдъ устя еи въ Днѣпро до при-I
нятя въ себе Сейма, а далѣ линія проведена бдъ устя
*) Литвинами зовуть задесеньскй украинцѣ всѣхъ Сѣве
Сейма до мѣста Глухова буде бóльшь-меншь гряницею, !рянъ, якъ такожь и бѣлорусбвъ, не розбираючи.
**) Всѣмъ звѣстнй головнй прикметы руско-украиньскои
бдъ котрои починаеть ся нахилъ украиньского типу до
мовы и бѣлорускои.
Бѣлорусы согласнй звуки змякшають такъ
бѣлоруского”) и становить ся тымъ бóльше, чимъ даль
якъ Поляки, на пр.: д— дз, т — ц и т. и., самогласнй вымовляють
пбвнóчь,
Бѣла-Русь,
ше на
ажь поки не почнеть ся сама
Iмягко: небо,вяозе(веде),ѣ, е безъ акценту — я: озящей,бяжицъ, о не
близько пóвнóчнои гряницѣ Чернигóвскои губерніѣ и Мо акцентоване — а: авсянага,бабинага; кореннй самогласнй нѣколи
гилевскои. Тутъ можна досыть точно сказати, що роз !не змякшують ся, на пр. бѣлорусъ нѣколи не скаже: кóнь,стóлъ,
дѣлъ водный водоймы рѣки Сожа бдъ водоймы рѣки Iа завше. конь, столъ. Лексикальный матеріялъ бѣлорусбвъ мало
Iрбжнить ся бдъ малоруского, такъ само й синтаксисъ. 1) Почи
Десны кладе гряницю мѣжь чистымъ типомъ бѣлоруса
1наючи бдъ Десны примѣтна першь усего якась несталбсть, хи
и перехбднымъ Сѣверянина. На сходѣ Сѣверяне сумѣжнй тане акцентованыхъ самогласокъ, котре по волѣ переходить въ
зъ великоросами и — гóдна уваги рѣчь — типъ Сѣве чистый коренный звукъ и укрѣпляеть ся; замѣсць кдньвымовля
рянина якось швидко переходить въ типъ великороса, ють: кинь, куонь,кунь, нарештѣ конь. 2) Самогласнй чимъ дальшь
такъ, що мѣжь Сѣверянами Чернигбвскои а великоро на пóвнóчь, частѣйшь вымовляють ся мягко; тутъ, розумѣеть ся,
сами Орловскои губерніѣ, починаючи бдъ Глухова на пбв не може бути жаднои середины що до якости мѣжь твердою
а мягкою самогласною мѣжь е а е, а а я и т. д., — за те чимъ
нóчь, пролягае вразъ зъ губерскою межею зовсѣмъ вузка
Iдальшь на пóвнóчь, тымъ въ бóльшбмъ числѣ слбвъ голоснй вы
смуга перехбдного сѣверяньско-великоруского типу. При мовляють ся мягко. 3) Цѣкавый перехбдъ у Сѣверянъ звука ѣ;
гадайте собѣ при сему случаю, що на захóдъ бдъ Чер украинцѣ вымовляють его якъ і, у Сѣверянъ, чимъ дальшь бдъ
нигóвскои губерніѣ, на правому боцѣ Днѣпра, въ Полѣ чистои украиньскои мовы, идуть такй его бдмѣны: i, ie, е, на пр.,
хлѣбъ, хлiебъ, хлебъ.4) Неакцентоване о те-жь незъ разу во всѣхъ
*) Се выходить 119, цѣлого населеня Сѣверщины; mахimum словахъ переходить въ а; неспеціялистови тутъ покажеть ся
въ Новозыбковскому повѣтѣ 299, minimum въ Городницкому9,9. якась незрозумѣла плутанина. 5) „Дзекане“ починаеть ся тóлько
*) Коло Чернигова та гряниця трохи переступае на лѣвый на пбвнбчному краю Сѣверщины. Всѣ обговоренй змѣны якось
берѣгъ Десны.

переплетенй помѣжь

себе и пбдкрадують ся зовсѣмъ непримѣтно.
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ся, що такій подѣлъ есть бòльшь-меншь штуч-I роднёму свѣтогляду. Цо сёгочаснй Сѣверяне — дуже
ный, бо въ мовѣ именно Сѣверяне найбóльшь додержу-Iдавна окрема етнографична одиниця, зъ тымъ згожувть
жують велику консеквентнбсть переходу бдъ чисто укра- ся и п. Михальчукъ възгаданбй статіѣ, и найбóльшь ком
иньского типу до чисто бѣлоруского. Тутъ до ладу будеI петентный въ тóмъ дѣлѣ чоловѣкъ, проф. В. Антоновичь.
згадати, що таке посередне положенв сѣверяньскои мовы
Отже не можна, значить ся, класти въ пбвнóчнóй
и за-для того еи однаково легка зрозумѣлóсть для обохъ частинѣ Чернигбвскои губерніѣ такои межѣ, що по одинъ
сумежныхъ рускихъ племенъ звернули на себe увагу бокъ будуть украинцѣ, а по другій — бѣлорусы; най
ще литовскихъ князѣвъ; они почали культивувати вѣ лѣпше такъ и лишити мешканцѣвъ того краю Сѣверя
и потóмъ всѣ урядовй документы писано мовою, вельми нами безъ жадного подѣлу.
До кого-жь Сѣверяне близшй, рбднѣйшй? Першь
схожою зъ сѣверяньскою.
усего певно, що не до москалѣвъ. Москалѣ живуть въ

здаеть

VI.

Богато рбжнородныхъ умовъ причинило ся до того,
щобъ зробити зъ нашои Сѣверщины такій цѣкавый въ
етнографичному поглядѣ край. Въ литературѣ украинь
скóй въ загалѣ дуже мало писано про Сѣверщину; доси
нема пе такои етнографичнои працѣ, що докладно и зов
сѣмъ научно розббрала бы типъ Сѣверянина въ рбж
ныхъ его бдмѣнахъ. Кóлька образкбвъ поодинокихъ мѣсцевостей було колись надруковано въ „Черниговскихъ
губернскихъ вѣдомостяхъ“, але образки тй не дають
жадного понятя о цѣлбй краинѣ; статистичнй-жь описи
цѣлои губерніѣ або цѣлкомъ не зачѣпають етнографіѣ,

слободахъ помѣжь Сѣверянъ отъ уже два столѣтя, и доси
столько бдъ нихъ изольованй, що нѣбы свѣдчать тымъ
про свою далечѣнь етнографичну. Збстають ся бѣлорусы
украинцѣ. Цо до простого, темного люду Сѣверщины,

о

5котрого прихильность до того або другого

народу осно
почутю духовои едности, то
горнуть ся до украинцѣвъ, а пóв

вуеться на безшосереднёму

повденнй
Сѣверяне
ночнй до бѣлорусбвъ. Мешканцямъ середнёи смуги для
почутя вже не выстарчить;
сего дѣла безпосереднёго
имъ потрѣбне вже розумне рѣшене людей освѣченыхъ.
Залишне, здаеть ся, бдповѣдати при сѣй нагодѣ, чи конче
потрѣбна така диференціяція племенъ. Все йде до того,
якъ на пр. дуже коштовна въ иншихъ поглядахъ опись що люде робити-муть такй политичнй спблки, щобъ кож
Чернигóвскои губерніѣ, зроблена заходомъ чернигóвскогоIному була застережена повна можливбсть якъ найкра
„Земства“, або дають зовсѣмъ хибнй звѣстки, якъ „опи-I щого розвою. Та можливбсть очевидячки лежить не въ
саніе“ п. Домонтовича. Отже й выходить, що одинъ ка-I перекручуваню власнои психологіѣ кожного племени,
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же:

всѣ повѣты Чернигбвщины,
окрбмъ хиба Сураж-! отже не въ етнографичнбй нивеляціи, але въ вбльному
ского, заселенй украиньскимъ народомъ”); другій — що натуральномузростѣ народнѣхъ силъ на матернёму грун
чотыри пóвнбчнй повѣты (Суражскій, Мглиньскій, Ста-Iтѣ. За-для того найбдповѣднѣйшою буде така политична
родубскій и Новозыбковскій) суть вже бѣлорускй, хочь сполка, котра складаеть ся зъ своббдныхъ етнографич
тамъ мешкають якйсь дивнй бѣлорусы, що додержали I ныхъ одиниць. Кожный освѣченый чоловѣкъ повиненъ

въ своёму побутѣ деякй звычаѣ чисто украиньскй, такй выховувати себе въ такихъ думкахъ и працювати въ та
навѣть,

що въ самбй Полтавщинѣ вже трохи попсува-I кбмъ напрямѣ, щобъ застерегти натуральный розвбй хочь
Дуже дивно, що вченымъ описувателямъ Чер- для будучихъ поколѣнь, коли самого недоля перекру
нигбвщины не приходила въ голову гадка, що Сѣверяне — тила. Освѣченй-жь люде такихъ переходовыхъ етногра
окремый, старый етнографичный типъ руского, се есть фичныхъ типбвъ, якъ сѣверяньскій, мусять зъ тіеи при

лись").

кореня.
чины пристати до такои сусѣднёи етнографичнои оди
Пбвнбчна частина лѣтописнои Сѣверіѣ, наша сего-Iницѣ, щобъ якъ найменше треба було себе перекручу
часна Сѣверщина, була посереднѣмъ краемъ межи двома Iвати и якъ найбóльше покорыстуватись зъ ви природы
великими групами словѣньскихъ племенъ, шоляно-сѣве-I и культуры. Для насъ Сѣверянъ такимъ именно най
шбвденно-руского

ряньскою зъ одніеи и кривичѣвскою зъ другои стороны.
Недостача въ тбмъ краю якихъ-будь значныхъ геогра
фичныхъ перепонъ вже зъ давенъ-давна утворила сере
дне, перехбдне въ етнографичному поглядѣ племя.
кимъ перехбднѣмъ племенемъ були пбвнóчнй Сѣверяне —
близше до решты сѣверяньского люду, и Радимичѣ —

Та

рбднѣйшимъ народомъ зъ усѣхъ поглядóвъ буде руско
украиньскій народъ, не тóлько для Сѣверянъ пбвденного
боку, але й для дальшихъ. Насъ вяже зъ нимъ батькбв
ска славна исторія, найбóльша близкбсть мовы, звыча
ѣвъ, свѣтогляду;

насъ вабить до себе его духова мбць,
насъ горне одно до другого спбльна націо
близше до Кривичѣвъ. Дальшій хбдъ исторіѣтіеи краины нальна недоля!
Р. у Н.
!
неначе знарошне складавъ ся такъ, що та етнографична
мѣшанина взростала чимъ разъ бóльше. Пригадайте собѣ
часту змѣну политичнои власти въ Сѣверщинѣ въ литов
скій періодъ, колонизацію бѣлоруску того-жь краю за
часбвъ польского пановaня, украиньску колонизацію та
(Д о д а т о к ть.)
козацкй порядки за часбвъ Гетьманщины, — то вже
I его геній;

магкіянъ шашкквичь

а рriori,

(Конець.)

не приглядаючись до сёгочасного стану насе
Редакторомъ п е р шого рóчника альманаха (49, 20-1-149)
леня въ натурѣ, мати-мемъ рацію сказати, що въ Сѣвер
бувъ проф. статистики Нittner. Въ передмовѣ, пóдписанóй
щинѣ не може бути инакше, якъ щось середне мѣжь редакторомъ,
згадуе „львóвскій путникъ“ зъ подякою своихъ
украинцями и бѣлорусами, бо до того ще сй два пле сотрудниковъ : gutе Еreunde, die ich jederzeit dankbar
мена рбднй одно другому по вѣрѣ, исторіи, навѣть на mennе, haben Кеinen Аnstand genommen, mir manches
Schбne und Lehrreiche mitzutheilen, und zu erlauben, dass
*) Такъ каже п. Иродіонъ Житецкій въ своѣй цѣкавóй ет іch es veiter erzahle; характеристичне, що при вычисленю
нографичнóй розправѣ: „Змѣна народностей въ пбвденнóй Рос поданыхъ въ альманаху календарѣвъ приходить (въ сѣй пе
сіи“, ще не скбнченбй (друкуеть ся въ „Кіев. Старинѣ“). И се редмовѣ) слово „Кussen“: enthaltend den Каlender der Ка
tholiken, Рrotestanten, Griechen (Киssen) und Juden. По
найблизше до правды.
**) Домонтовичь.
тóмъ слѣдуе звычайна часть календарска, а на стор. 43-òй:
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Gedrangte statistische Lebersicht des Кбnigreichs Galizien (Доданй ноты подають двояку мелодію, „Variazion“, по
(vom Неrausgeber); що до мешканцѣвъ Галичины читаемо слѣднои пѣснѣ).
Чи и о скóлько бравъ Зубрицкій участь въ выданю
тамъ: „Пhrer Аbstammung nach sind sіe theils Slaven, zu
velchen die Рohlen und Кuss niak e n gehoren, theils... сихъ пѣсень — не знаемо, але що бу въ сотрудн и к ом ъ
(вычисленй иншй народности). Цnter dіеsen diirften die Кuss альманаха, бачимо зъ сего, що заразъ по пѣсняхъ слѣдують
niak e n der 2ahl nach dіe bedeutendsten sein, ob sіе роздѣленй пòсля мѣсяцѣвъ замѣтки господарскй п. з. „Оekо
gleich grósstentheils zum gemeinen Volkegehóren, und nur nomіе. Нбchstniitzliches Рromemoriа fur den gаlizischen
venig Аdelige unter sich zahlen (cй нечисленнй „Аdelige“ Landwirt — vоn Нerrn D. 2ubrzуcki" (стор. 96-99). по
rit. graе. вычисленй въ рук. Оссол. ч. 525, стор. 52 в., точки I cихъ замѣткахъ иде обширна всячина календарска, инструк
8 и 9). Sie bekennen sich bis auf einige in der Вukоwina, …тивного змѣсту.
dіе zur оrientalischen Кіrche gehóren, zur griechischen Ка-I
Выдавець
першого рочника проф. Гiттнеръ умеръ въ
tholischen Кeligion und reden die russische Sprаche“. мартѣ 1822; редакторомъ другого рочника альманаха бувъ
Отсе идентификоване назвъ „Кussniaken“ und „Кussen“ въ проф. исторіѣ Маuss. Другій рóчникъ (4?, 20-t-119) вызна
устахъ професора статистики тымъ дивнѣйше, що говорячи Iчуесь попередъ всего тымъ, що передъ заголовнымъ листомъ
доданый портретъ князя Льва, „Еrbauer's
der Stadt Lem
о Полякахъ каже: „sрrechen die рolnische Sprаchе, о
gleich n einigen Аbarten; тымъ дивнѣйше, що и berg, пасh еinem alten Gemalde vom demselben”*).
самъ Нйttner умѣе, якъ заразъ побачимо, бдрóжняти и рускй
По чисто календарской части слѣдуе коротка розвѣдка
„Аbarten“. Такъ що-жь, коли все покрывае одна историч о турецкóй державѣ въ Европѣ, а по тòмъ: Vindiса, исто
на назва „Кussen“...
ричне оповѣдане проф. Маuss-а (зъ польскои исторіѣ). Дальше
Зъ статистичныхъ даныхъ згадаемо ще школы : одинъ коротка дрббниця Нйttner-а п. з. Die muthigen Еrauen, а
Франца,
университетъ им. цѣc.
у Львовѣ*) (въ 1819. роцѣ: по нѣй Вацлава Залеского (2аlevski): Die Нбhle bei Лаnоу
827 студентóвъ),
одинъ теологичный
институтъ
въ Пере im Lemberger Кreise (37—8) пòсля оповѣданя тамошного
мышли, 2 философичнй институты, 12 гимназій, 2 реальнй помершого священика.
За тымъ (39—43): М. Sartini-ого,
школы, 33„головнй школы“, 21дѣвочй, 346„тривіяльныхъ“, Сharakter der Рlastik. На стор. 44-5 слѣдуе коротка але
а 974 „einstveilige Рfarrschulen“. — Дальше слѣдують двѣ найважнѣйша для насъ замѣтка: Пеber gаlizische Volkslіе
историчнй розправы д-ра Мауса, и его-жь: Das Кreuz bei der, von dem Нerrn Dіоnisius 2u brzуcki.
Отся за
2аleszсzуki, nach еi n e r ga lizischen Sagе. Потóмъ: мѣтка була мабуть написана по польски, бо пóдъ нею сто
Львова),
Der Тeufelsfels im Valde bei Lesіénice (коло
сти Iить имя перекладчика Р. v. Р. (Рol. v. Рollenberg, мабуть.
хомъ, nach еi n e r ga lizische Volkssage freу bear батько польского поета Викентія Поля). „Еs wurde im
beitet, von Еr. С. Salomon. Потóмъ дрóбнй вѣршѣ, а по нихъ, ger v.
der Уunsch geaussert den Volksliedern ein Аugen
на стор. 86: „Иolkslieder. Мit Вemerkungen beglei merk zu vidmen. Jeder Еreund des Vaterlandes und der
tet v о m Неrausgeber“. „Каum lasst irgend etwas ei Уolksalterthtimer vernahm ihn mit Vergnigen, indem die
nen sо tiefen Вlick in die eigentliche Denk- und Еmfindungs
Кеnntniss der Geschichte, ihrer Еросhen, der Sitten, Den
veise eines Уolkes thun, аls dessen Lieder“, читаемо на по kungsart und Gefihle, velchе dіе Вrust unserer Landslente
чатку; дальше звертае авторъ коротко увагу на цѣль, при Беvegen, dadurch bereichert und aufgeklart verden Кбnnte.
чины, часъ и мѣсце складаня пѣсень, и на ихъ историчнезна Deutschlands Gelehrte des ersten Каnges, wіе Нerder, (45г
чѣне.
„Vir begnigten uns wor der Наnd vier Gattungen геs, Вusching, Воthе, 2iskа, Schоttkу u. а. machten ganze
mitzutheilen: Кrakauischе Тanze, ein masurisches, ein russ Sammlungen derselben bekannt. Пn servischer Sprаchе ег
niakisches und ein cosаquisches (— украинску) Lied, vо schien eine Sammlung Volkslieder der Serven in 2 Вd. уопъ
von die ersten dreу in Galizien einheimisch sind, das vіerte Неrrn Уuk (Караджичь; замѣчаемо тутъ, що Зубрицкій
аber deshalb auigenommen vurde, um aut dіе, ungeachtet
нѣ однымъ словомъ незгадуе Поляка Доленгу-Ходаковского).
der sо innigen Иerшапdschaft
dет russniakischen, doch Nur bei uns in Galizien, und vahrscheinlich auch in Рoh
sehr bemerkbare Уerschiedenheit v о n demselben len rіchtete Niemand seine Аufmerksamkeit aut dіеse Оuelle
аufmerksam zu machen“. До пѣсень доданй и ноты, vom alterthtimlicher Кenntnissе, und die Еhre, diese Sache bei
Неrrn Мoronski. На стор. 89–90 слѣдують краковяки uns zuerst zur Sprаche gebrаcht zu haben, gebuhrt einзу,
(тóлько по нѣмецки), всѣхъ 12; на стор. 90—1: мазур dem уеrstorbenen Кеdacteur des Рilgers von Lemberg... Еs
ска пѣсня „Оdу w суstém роlu slоneckо swіéci“; на стор. gibt kaum ein Volk, dass einesolche Меnge Volkslieder vіe
91—2: „Не ходи Грицю на вечерницѣ“ (лат. буквами, зъ die Slaven besitzt, und besonders die Кussen und Роhlen.
нѣм. перекладомч. Еr. С. Sаlamоn-а); на стор. 93–6: „Ко Dіese Stammе der Slaven haben ausserunzahligen natіona
закъ коня напувавъ (!)“, (зъ перекладомъ того-жь).
Въ ко len Аndachtsgesangen, auch Носhzeits-, Еrnte-, Schifer,
роткóй вступной примѣтцѣ до „Гриця“ читаемо: „Пn diesem Jagd-, Нirten und Еischerlieder.
Nur Нelden- und Кriegs
(Liede) sehen vir den gemeinen Кussniaken,
е е r leibt gesange kamen mir nirgends zu Оhren, еin Вeveis, dass
diese Slaven den Аckerbau frіedlich betrieben... Dіе Саlizi
u n d lе b t... Вemerkensverth ist es, dass... bіer ein ju
ges schvаrzaugiges Мadchen die 2auberkunst ausubt“. А schen Volkslieder, sovie auch dіе Тanze zerfallen: in russ
въ примѣтцѣ до пѣснѣ: „Козакъ и Дзюба“ (въ нотцѣ на долѣ: niakische, in polnische und in die Lieder der Gebirgsbe
D ziu ba, eigentlich еin роckennarbiges Мadchen): „Selbst vohner. Die Lieder der Кussen sind die zahlreichsten;
in der Мusik behauрtet der Коsak seine Liebе zur Еrei vіelе darunter sind geschichtlichen Іnhaltes, und beruhmen
heit, indem er sich nicht immer an dіеselbe Меlоdie hilt". уоrziiglich еinen Savо und Кniaz... Пn den lustigsten sogar,
die 2um Тanze dienen, аls in der Коlomуikа und Косzun
*) Кракбвъ тодѣ не належавъ до Австріѣ. При случаю по bусhа, ist das vorherrschende Gefihl der Меlancholie nicht
даемо територіяльнй змѣны „Галичины“. При першбмъ роздѣлѣ zu verkennen. Die Lieder der Рohlen... unterscheiden sich
Польщѣ (1772) дбстала Австрія воеводство руске (Кothreussen), vesentlich von dennen der Кussen, alle athmen Vonne,
краковского,
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половину воеводства
заставленй спижскй городы
(2ips), Заторъ и Осввцимъ, и частины Судомира, Белза, Подбля
Покутя;
и
спижскй мѣста прилучено до Угорщины. Въ третбмъ
роздѣлѣ дбстала Австрія до попередного решту кракбвского вов
водства вразъ зъ Краковомъ, воеводства: судомирске и люблин
ске, землю холмску, и частины Литвы, Пбдляся и Мазовша по
Бугъ. „Пnter dem Namen Vestga 112іen vага diese neuе Еrver
bung ais eine”ъ еsопаете Рго" 1п и пit dem òsterreischischen Аn
theile an Рolen vom
1772 verbunden“ (въ другóмъ роздѣлѣ не
мала Австрія участи). Варшаву дбстали тодѣ Прусы. Въ мирѣ вѣ
деньскбмъ (14 окт. 1809, зъ Наполеономъ) зрѣкаeсь Австрія зъ „За
хбднои“ Галичины, мѣста Кракова, Замостя зъ округомъ — "все
се прилучено до „варшавского“ княжества; тернопбльскій округъ
бере Россія (400000 мешканцѣвъ). На конгресѣ вѣденьскомъ (i815)
дбстае Россія зреставроване„царство польскe“ (Кongresбwка), т. е.
княжество варшавске зъ захбдною Галичиною, бддав Австріѣ
тернопбльскій округъ и Вѣличку, а вразъ зъ Австріею и Пру
сами гарантуе конституцію новоутвореного вольного города Кра
кова. (Рolitz, Оester. Gesch., Vіen, 1877).

J.

Еreude.

Sollte vіelleicht die Пeberzeugung:
u n teriо cht, die an
die Lirsachе dieser Ver

dass dіе егste re n (Кuss en)
dе ren dіе Веsіegеr va r e n,

schiedenheit sein?... Dіe Goralenlieder scheinen zwischen
der Меlancholie der russischen und der Еr6hlichkeit der
рohlnischen die Міtte zu halten. Въ концѣ выражае авторъ
думку, що деякй народнй пѣснѣ: „keinesvegs nur das Рrо
duct niedriger Volksklassе seinkбnnen“. Потóмъ иде (45—64):
ein Strauss vom lechitischen Раrnasse gefickt, c. е. пере
*) Характеристичне, що кружокъ М. Шашкевича, мабуть
беручи за взбръ сей альманахъ, также хотѣвъ при своѣмъ (про
вктованбмъ) альманасѣ „Зоря“ (Р. Б.
ХХIV) додати портретъ,
але вже Б. Хмельницкого. Отсй два портреты, князя Льва и Бог
дана Хмельницкого, се заразомъ наче вѣрный рефлексъ думокъ.
и дѣяльности Зубрицкого и Шашкевича.

П.
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клады зъ польскихъ поетòвъ рóжного часу,
потóмъ деякй сходомъ сонця идедо ямы, де люде глину беруть, тай каже
дрóбницѣ иншихъ авторóвъ, а стор. 73: Уon der Коrntresре до глины; „Dzien dobrуj jimosci, рroszu glinу na cialо,
(stoklosа), Д. Зубрицкого, зъ додаткомъ рисунку: „g. (ezeich
kosci“! и зажмуривши очи нехай возьме въ обѣ руки гли

i

пet) v. Аgnes 2ubrzуckа“, — и на стор. 76, кóлька стрó ны и тримаючи руки на боки розпростертій нехай иде зъ за
чокъ: „Vie man sehr fruh reife Кrautрflanzen erzielenkann“. жмуреными очима до дому. Принесенутымъ способомъ глину
Въ концѣ всячина календарска.
треба дати до купелѣ, въ однóй и тóй самóй купели скупати
Не вмѣемо докладно означити участи Зубрицкого въ вы дитину три разы, а потóмъ выбрати глину
горнець новый
даню сихъ обохъ рóчникóвъ альманаха, — не знаемо, чи и зновъ передъ сходомъ сонця бднести еѣ до тои самои ямы.
знавъ ся бнъ зъ редакторами, чи нѣ — Але се певне, що Прийшовши до ямы належить ся еѣ поздоровити ось якими
kosci“! Той способъ
наколи
Могильницкого
пробиваесь нахилъ до церковщины словами: „Dzinkuju jimosci za cialо
зъ легкою панславянскою примѣткою, то у Зубрицкого приверне дитинѣ певно силу и здоровле (Мокротынъ коло
формалистику,
бачимо выразно одну
одинъ холодный розумъ. Жовкви). Наколи бы однакожь тото не помогло и дитина
Ясну панславянску примѣтку у Могильницкого бачимо въ стае ся черезъ свою слабость тягаромъ для матерѣ и для
тóмъ, що бнъ вправдѣ не запбзнае рóжн и ц ъ „южного“ и цѣлои родины задля свого крику та плачу, тогды найлѣпше
„сѣверного“ „нарѣчія“, але мовчки стоить за спбльнымъ, сло порадить собѣ мати, якъ пóйде на кладовище и зъ девяти
венскимъ грунтомъ. А якъ тутъ поволидумки прояснювались,
гробовъ назбирае зѣля. Въ тòмъ зѣлю треба девять разóвъ
-слѣдно зъ сего, що ще опòсля Венедиктъ Левицкій,
по свѣ купати дитину рано, то дитина або прийде до силъ, або пó
доцтву Головацкого и Іосифа Левицкого (ок. 1835) стоявъ мре и увольнить матѣрь бдъ тягару.
вправдѣ за „природнымъ“
галицкимъ языкомъ, и проти
Въ многихъ селахъ нашого краю купають матерѣ свои
вивъ ся „устарѣлымъ
церк.-словянскимъ
формамъ Стефана хоровитй дѣти
льнянóй сильной пряжи
намоченой въ те
Семаша“, але по при тòмъ хотѣвъ ввести „нѣкоторыя поте плой водѣ, вѣруючи, що така купѣль приверне маленькому
рянныя, на пр. словянскій звательный падежь и полныи формы здоровле. — Загально вѣрить нашь простолюдинъ, що ма
прилагательныхъ
на ый, ыя, ая“. По вну ясность вводить терѣ циганки свои що йно народженй дѣти несуть въ зимѣ
ту Шашкевичь: зъ дивнымъ тактомъ бдчувавъ бнъ, хочь въ найбóльшй морозы до полонки (прорубу) и тамка ихъ ку
и не выводить основно и подрóбно, властиве значѣне лите пають а властиво три разы занурюють у студену воду. Така
студена купѣль охоронюе дитину бдъ всякого рода слабости.
ратуры для народа, властиве значѣне народного языка...
Тому то въ декотрыхъ селахъ дрогобицкого повѣту, поло
В. Коцовскій.
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Деякй вѣруваня про дитину.
Коли дитина народить ся, уважають въ дрогобицкóмъ
окрузѣ бабы акушерки на тото дуже, щобы на тую дитину
перша не подивила ся дѣвчина, бо еи поглядъ мóгъ бы по
шкодити здоровлю маленького. При завязуваню пупочка (въ
Луцѣ въ Самборкóмъ) уважають матерѣ на якость нитки
а зглядно прядива; — если дѣвчинѣ завяже ся пупокъ пря
дивомъ зъ першихъ конопель — зъ тыхъ, що не мають у
собѣ сѣмени (плоскóнокъ) — рѣчь певна, що тота дѣвчина
прийшовши до своихъ повныхъ лѣтъ, стане ся бездѣтною; —
при тóмъ при кождой дитинѣ безъ згляду чи то хлопецъ чи
дѣвчина, мѣжь Лемками коло Коросна, въ Сянòцкóмъ
та
Яслискóмъ, уважають на той часъ, коли дитинѣ пупочокъ
одпаде.
Пупочокъ той ховають матерѣ бережно у скринѣ
мѣжь полотномъ такъ довго, доки дитина
не дóйде семи
лѣтъ. На семому рощѣ дае мати своему сынови або дочцѣ
вѣруючи,
розвязати своими власными руками свой пупокъ,
що тымъ „розвяже собѣ дитина свѣтъ“ на цѣле свое будуче
жите. Доки дитина не хрещена, доти не повинно ся еи кла
сти при боцѣ матери на ночь, бо легко. може трафити ся,
що прийде вѣщиця, возьме дитину людску а пóдложить свою
нездару, зъ котрою пóзнѣйше мати не може собѣ рады дати.
Для того въ декотрыхъ селахъ въ дрогобицкóмъ на Днѣстро
вóй рóвнинѣ задержавъ ся по нынѣ звычай, що баба беручи
на нóчь бдъ питомои матери дитину, кладе при еи боцѣ об
витый въ дитинячй пеленки макогóнъ, щобы тымъ спосо

женыхъ надъ Днѣстромъ,
селянки-матерѣ практикують
по
дóбный звычай, тóлько зъ тою рóжницею,
що не заразъ по
народженю и не въ котрый будь день, але на Іорданѣ по
освяченю воды занурюють свои дѣти особливо хорй на зо
лотуху або на струпы та „кошулю“ (дробненькй червонй
прыщики) три разы въ свячену воду въ йорданьскóмъ про
рубѣ, вѣруючи, що йорданьска вода очистить дитину бдъ
…
ВСЯКОИ ЯЗВЫ.
Коли дитина або й старшій чоловѣкъ мае жовтѣнницю
або якъ декуды называють жовтачку, то треба удати ся до
священника щобы хорому позволивъ подивити ся до посвя
ченои чашѣ, тото нашевно вылѣчить его зъ тои хоробы (въ
Лѣтынѣ въ Дрогобицкóмъ).
Дуже треба стерегти дѣтей ма
лыхъ а передовсѣмъ дѣвчатъ на Зеленй Свята (Русалчинъ
Великдень) та цѣлый тыждень по нихъ, бо тогды дуже ча
сто Русалки вганяючи по земли заходять до хатъ, крадуть
малй дѣти або залоскотують
ихъ въ колысцѣ на смерть.
гостей,
Цобы хату охоронити óдъ такихъ непрошеныхъ
стелять на землю по хатахъ лепѣхъ та татарске зѣле, " ко

—

трого боять ся Русалки,
а щобы дитину охоронити пе
редъ ними, обмаюе мати колыску полиномъ та обкладае лóж
ки дитипяче мятою та ваeилькомъ.

Кому дѣти не ведуть ся, той пóсля народного вѣруваня
нехай собѣ поступить зъ новонародженою дитиною ось якъ:
Коли баба зъ кумами охрестивши дитину буде вертати до
мóвь, нехай зъ дитиною не входить дверми до хаты, але не
хай господарь выйме окно и черезъ бкно повинна бабадитину по
дати кумѣ. (Поляны, Жовкóвске). Не належить ся нѣколи
óдмавляти послужити маленькой дитинѣ при хрестѣ; кож
дый, кого просять, повиненъ приймити запросины та кумóв
бомъ здурити вѣщицю, еслибы она хотѣла пóдмѣняти свою ство. Богачка, що не хотѣла подержати дитину до хресту
дитину. Чужу дитину (въ Любачѣвскóмъ)
не можна класти убогому, за кару породила сама дивогляда зъ великою голо
до колыски, бо она бдбере сонъ маленькому;
также (въ вою, зъ чотырома руками, зъ великимъ животомъ та малень
дрогобицкóмъ) кождый старый чоловѣкъ повиненъ добре ува кими якъ патычки ноженятами. (Лѣтыня въ Дрогобицкóмъ).
Особливо дуже мѣжь нашимъ простолюдемъ закорѣнена
жати въ своѣмъ розговорѣ въ хатѣ, де есть дитина, на слова,
не казати нѣколи при маленькóй дитинѣ н. пр. заяць, тóлько вѣра въ уроки та пристрѣтъ. Злй, нечистй та зависливй очи
-спюхъ, не жаба тóлько порхавка, бо инакше такожь бдбере можуть дуже пошкодити маленькóй дитинѣ. Лѣкомъ на тоту
дитинѣ сонъ. Маленькй въ пеленкахъ дѣти чужй не можна хоробу бувають розличного рода заговоры, зъ котрыми дуже
Неживо уро
класти одно коло другого, бо одно другому може бдобрати добре обзнакомленй сѣльскй бабы-акушерки.
джену дитину не можна закопувати на кладовищѣ, бо за то
силу та здоровле.
Воду, въ котрóй дитина купае ся, не выливають пóдъ гнѣвались бы покóйники. Для того по нашихъ селахъ не
тынъ або на двóръ пóдъ голе небо, тóлько
деякій куто живо уродженй дѣти закопують на окопахъ кладовища.
Дитина, що въ пе ша неживо народженои дитины блукаe шо свѣтѣ такъ довго,
чокъ неприступный, (въ жовкóвскóмъ).
ленкахъ подивила ся въ зеркало, не буде могла довго гово доки собѣ
людей не выпросить
хресту. Найбóльше блу

—

у

рити. Дуже добре кушати малй дѣти въ материнцѣ; тото
зѣле надaе имъ черствости, красы и бѣлого тѣла (жовкóвске).
Кожду дитину повинно ся колысати, бо неколысана ди
тина буде довго рушати головою (ряшовске). Ѳсли дитина
худа та нездорова, то найлѣпшимъ и найпевнѣйшимъ лѣкомъ
на тото ось якій способъ. Мати дитины нехай рано передъ

Ду

у

у

кають ся та просять хресту
людей душѣ тыхъ дѣтей въ
ночахъ по Рóздвѣ до Цедрого вечера. Тогды бдъ вечера до
пóвночи уносять ся они зъ вѣтромъ по надъ села и кричать
проразливымъ голосомъ: „Хресту!
хресту!“ Хто такій го
лосъ учуе, повиненъ яку будь шмату кидати
воздухъ на
крижму нехрещенóй дитинѣ та охрестити еѣ знакомою цер

у
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его Сурка; бочка бдкочуеть ся на середину улицѣ, жиды
гвалтують и бють ся, а Иванъ зъ дядькомъ та Параскою,
Двое дѣтей живучихъ въ тóй самóй родинѣ нѣколи не дивлячись на се, смѣють ся. Кóнчаеть ся на тому, що жидъ
можна называти тыми самими именами, бо одно зъ нихъ обдуреный и коханемъ не поласувавъ и грошѣ пропали, та.
мусѣло бы умерти. Декуды вѣрують,
шо если дитина яко ще й жѣнка побила.

ковною формоюзъ додаткомъ
дѣвчина“.

слóвъ „если-сь

хлопець, если-сь

Якъ бачите, тутъ вже зовсѣмъ не до жарту, коли ско
мошенство.
А ще бóльше огидливо, що
авторъ силкуеть ся навѣть оправдати такій вчинокъ. Иванъ
въ науку жидови каже: „ты може на своему вѣку не зро
бивъ нѣ одного доброго дѣла, то нехай сeтобѣ защитаеть ся“,
а Параска додaе, нщоона зовсѣмъ не думала покорыстуватись
на жидовскй грошѣ, бо она дѣвка чесна; она, бачите, тóльки
поглузувала зъ Иоськи и за се позичила
нёго грошѣ безъ
жидовского проценту, „а якъ Богъ поможе намъ одружити
ся, то першй грошѣ, якй заробимо, бддамо жидови“.
Де-жь тутъ та веселóсть, жартливóсть,
якй повиннй
бути и въ жартѣ-водевилѣ, коли передъ вами розгортаеть ся
кортина такого шахрайства? Може се годилось бы й до се
чала ся
цѣлóмъ селѣ красою, повинна девять разóвъ ку
рьознои комедіѣ, коли-бъ було правдиве и згóдне зъ житемъ,
шати еѣ въ розхóднику зъ роздорожа. (Токарня въ Сянòцкóмъ).
автора, що молода закохана пара пускаетъ
Кажуть, що на новому мѣсяцю може мати вроды по а не такъ якъ у
ся на таке шахрайство, та ще й мораль собѣ таку пригадуе,
мѣсяця,
зорѣ,
зычити для сына бдъ
а красы для дочки бдъ
що хочь бы й справжнѣмъ шахраямъ, а жидъ такъ легко
тóлько треба знати добре приговорити до нихъ.
дае одурити себе!
всёму сёму нѣ крышечки жизненнои
Вдача дитины залежить бдъ планеты, пóдъ котрою она правды, нѣ капелиночки того чутя, котре въ дѣйсному житю.
ся;
планеты,
уродить
е такй
що приносять дѣтямъ
щасте спостерѣгае правдиво комичне, безъ выгадокъ и выкривлянь.
долю, а другй зò своихъ дѣтей роблять упирѣвъ, злодѣѣвъ,
Авторъ дбавъ тóльки проте, щобъ посмѣшити, и ему здаеть
розббйникóвъ,
піякóвъ або нещасливыхъ.
(Вороблевичѣ
въ ся доволѣ того, що жидъ, залицяючись до Параски, называе
Дрогобицкóмъ).
ѣѣ „мое цибульке славное“, що жиды джеркочуть по своёму,
Малу дитину не повинна мати проклинати, бо прокля лають ся, перекидають ся въ бочцѣ, бють ся мѣжь собою,
те матери може дитинѣ бдобрати долю та щасте на цѣле коли по правдѣ тутъ нѣчого окрбмъ грубого кумедіянства.
жите. (Токарня).
не мае. Зневага жизненнои правды выявляеть ся у автора
Щобы новонародженый сынъ не здавъ ся до вóйска, навѣть и въ мовѣ. Такъ на пр. жидъ-шинкарь въ розмовахъ
повинна баба несучи дитину до хресту три разы въ дорозѣ зъ людьми частѣйше вживае якоись ломанои россійскои мовы,
народню мову и,
змовити на бдворотъ „Отче нашь“ або „Богородице“. Тоту коли жиды на селахъ дуже добре знають
саму молитву нехай такъ само змовить парубокъ тогды, якъ якъ практики, завждѣ говорять зъ народомъ его мовою. Це
буде ставити ся передъ пановъ до бранки, а она переверне дивнѣйше, що жидъ и жидбвка не тóльки промѣжь себе роз
имъ розумъ та не позволить ему обстригъ и его кучерѣвъ мовляютъ по своёму, а навѣть обертаючись ло людей часто
вживають своеи зовсѣмъ незрозумѣлои народу мовы. Певно,
(въ Дрогобицкóмъ 1882. р.).
I що и тутъ авторъ
гнавъ ся за тымъ же кумедіянствомъ,
Зъ малыми дѣтьми треба въ полѣ бути дуже осторож
нымъ, бо ихъ дуже скоро чѣпае ся Блудъ та провадить ихъ котре такъ знадило ёго.
Въ передмовѣ до сёго водевиля, писанóй чомусь, якъ
!
Богъ знае куды.
и заголовокъ, по россійски, авторъ запевняе, що водевиль
Данило Леткій.
сей бувъ написаный. колись давно, лѣтъ 20 назадъ, коли ав
торъ ще вчивъ ся въ гимназіи, то й теперь онъ не мавъ
на думцѣ выступати за нимъ на литературне поле, а лишь

гось имени померла, не належить ся другу дитину народ
жену по покóйнóй именувати именемъ помершои, бо и тота
умре, видно-бо, що такй имена въ тóй родинѣ не ведуть ся.
(Зъ записокъ 1883 р.).
Малу дитину переступати
не годить ся, бо не буде
рости; про тое если хто зъ неуваги переступить дитину чи
то лежачу чи стоячу на земли, нехай заразъ еѣ „óдступить“
(Лѣтыня).
Такъ само якъ за плечима старого чоловѣка не можна
ѣсти, тымъ бóльше не можна того робити за плечима малои
дитины, бо черезъ то зъѣсть ся еи силу. (Тынóвъ малый).
Мати, що хоче, щобы еи дитина була гожа та бдзна

илось таке нахабне
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V.

Влюбленный жидъ. Шутка — водевиль въ 1 дѣйствіи Бо
раковскаго. Кіевъ, 1885. Цѣна 20 к., 52 стор., 16 ч.
Може й справдѣ кому водевиль сей здаеть ся втѣш
та веселымъ, якъ зашевняе авторъ въ своѣй перед
а намъ ажь сумно стало, прочитавши ёго. Де-жь пакъ,
весь водевиль скомпонованый на тому, якъ обдурюють жида
шинкаря и выманюють у него грошѣ! Та щехто-бъ дуривъ?
Може якій нашь сѣльскій глытай aбо крамарь кацашъ, що ин
шій може й жида якого за поясъ заткне? То-то-жь бо й е,
що нѣ! Жидъ, бачите, закоханый,
то вже тутъ на якйсь
иншй гешефты навертае авторъ. Надыбавъ бнъ десь такого
жидка, що дуже залицяеть ся до нашихъ дѣвчатъ и на сей
разъ закохавъ ся въ дѣвчину Параску, а Параска то вже
маe собѣ парубка, тóльки шкода, що парубокъ Иванъ — пань
скій крѣпакъ, то й она мусить бути крѣпачкою, коли пбде
за него. Про выкупъ же нема що й думати, бо панъ запра
вивъ ажь сто карбованцѣвъ, а въ нихъ, якъ усе навѣть ха
зяйство спродати, ледве на 50 набереть ся. Отъ въ такой то
пригодѣ на пóдмогу навертаеть ся дядько Ивановъ: бнъ за
певняе жида, що за 50 карбованцѣвъ той власкавить Пара
ску, а ѣѣ намовляе, щобъ поки-що не цуралася жида и взяла
óдъ нёго грошѣ, разомъ же про все се выказуе жидóвцѣ
жѣнцѣ шинкаря и потóмъ того зводить всѣхъ ихъ до купы.
Жидъ выходить на улицю, до нёго приходить Параска, жидъ
починае залицяти ся до неи, она бере бдъ нёго грошѣ, а жи
дóвка чатуе тутъ-же на улицѣ, заховавшись въ бочку. Ко
ли-жь ото зъ другои улицѣ почувъ ся голосъ Иванбвъ, жидъ
зъ переляку ховаеть ся въ ту саму бочку, де вже сидить
нымъ
мовѣ,

"

ся на прохане якихсь своихъ товаришѣвъ,
котрй ка
Iзали ему, що водевиль сей нѣбы-то здатный до постановки
и дивиться на театрѣ весело, а къ тому-жь репертуаръ ма
Намъ нѣколи не дово
водевилѣвъ дуже бѣдный.
лорускихъ
Iдилось чувати, щобъ водевиль сей ставивъ ся коли на театрѣ,
I навѣть и теперь, коли бнъ надрукованый вже бóльше року, —
Iа о скóльки бнъ веселый, мы вже бачили. То-жь не можна
не пожалкувати,
що лукавй товаришѣ такъ каверзно споку
сили автора.
Спокуса ся мабуть не мало важить, коли
торъ, якъ видно зъ оповѣщеня книгарнѣ Панчешникова,
мае

ав

друкувати ще цѣлый оберемокъ своихъ водевилѣвъ —якійсь
„Рóздвяный вечѣръ“, якусь „Оказію зъ пампушкою“
и ще
щось таке. Певно нашъ авторъ не въ жартъ заходивъ ся
Iзбогащати водевильный репертуаръ, але здаеть ся на се нѣ
Iчого иншого не можна сказати, окромъ того, що нема за що
дякувати
такихъ бо водевилѣвъ есть чимало, хочь бы
напр. водевилѣ А. Ващенка-Захарченка (Малороссійскій театръ,

—

Кіевъ, 1857 р.), котрй здаеть ся були зразкомъ нашому ав
торови, принаймѣ кумедіянство въ обохъ нихъ однаковe.
У всякомъ разѣ можна порадити п. Бораковскому (вѣр
Iнѣйше — Буряковському),
що коли вже припала така пильна
охота друкувати
свои хлопячй творы, то нехай краще пере
дивить ся ихъ зъ початку гарненько и полагодить, коли що
МОжНа.
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теIло (die Varme и varm), ЗиМно (die Кalte и kаlt), то
(die
8eг и 8о) и т. и. не пишемо цѣлкомъ справедливо жадного
знаку для указаня части мовы. Коли жь зновъ ходить о на
(Написавъ Александеръ Борковскій.)
голосъ, то слово „щó“ мае звѣсно ударъ звычайно лишь въ
(Дальше.*)
значѣню пытайнóмъ.
А хочь могло бы его мати часомъ и
.
въ иншбмъ, то якъ разъ навѣть придумати не можу при
А. О з в у к а хъ.
кладу, коли могло бы его мати пр. у згляднóмъ. Такъ, если
П. 1) Цо пишемо „Есхинъ“ не „Айcхинъ", часто! коли, то лишь тодѣ — якъ и всяке инше слово — може
„ирой“ не „герой“ и т. и., „Цицеронъ“ не „Кикеронъ”, „Го-Iсправедливо мати знакъ наголосу, коли мае ударъ.
3) Въ декотрыхъ кружкахъ нашихъ, особливо львóв
рацій“ не „Горатій“ и т. и., тымъ не можна намъ докоряти.
Оно хочь не добре, то мае за собою исторію и свою при-Iскихъ, вбйшло въ звычай въ устной бесѣдѣ наголошувати
чину: нашй дѣды-прадѣды читали за якъ е, т, якъ и, тому-жь Iслово „достаточный“
на третòмъ зъ конця (достаточный;
такъ и писали, а намъ лишили се у спадщинѣ; а що Рим-Iвъ письмѣ, якъ звычайно, не зазначують сего). Правда, що
ляне всяке считали якъ к, а всяке tякъ т, то ще и нынѣ школа Iтакъ говорить ся въ россійскóмъ;
але у насъ я такого на
голосу мѣжь людьми не чувавъ нѣгде; а подóбнй слова,
держить часто въ тайнѣ передъ нами.
Але „Беотія (коли не Бойoтія), Македонія, калѣграфія,Iякъ: збытóчный, статбчный, остаточный (одъ: збытокъ,
катальогъ, Плятонъ, Лявинія“ волю писати, нѣжь „Беоція,Iстатокъ, остатокъ; —такожь: загадóчный, ошибочный бдъ:
Мацедонія (нѣбы то зъ латиньска), калиграфія, каталогъ, Пла-Iзагадка, бшибка), наголошуванй цѣлкомъ на певно на перед
тонъ, Лавинія"; разъ що буквы т, 2, 2. 1 не звучали, якъ послѣдномъ складѣ, свѣдчать такожь за наголосомъ „доста
ц, л,— а другe, що таки говоримо „Плятонъ" не „Пла-I ибчный“ (бдъ: достатокъ).
(Дальше буде.)
тонъ“ и т. д. Коли говоримо „Пилипъ, латиньскій языкъ“,
то и слѣдъ такъ писати; але поки говоримо „Плятонъ, Ля
винія“, то не видѣвъ бымь потребы
тЫмъ
Зъ ………………
ЛИТЕРАТУРы
и ндуки.
инакие,
дРОБнй ВѣСТИ
…
……
бòльше, що вымова така и не противить ся духови нашого
языка и вѣрнѣйше бддае звукъ грецкій чи латиньскій.
Заявлене.Бъ сьому рощѣ въ Кіѣвѣ, накладомъ книгарнѣ

() Хибахъ въ нашбй письменной

м0вѣ.
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Вже зъ тымъ, не можу

нѣякъ погодити ся,

коли Панчешникова,

выйшла

приготована

МН0К0Д0 Выданя книжка

слова óдъ звязи въ реченю, бдъ попередучого або слѣдую-I буде коротке передне слово про жерела выданя, а такожь
чого слова [пр. на другій дёнь, разъ на день; черезъ рóкъ, про историчну точнóсть Шевченка и, Здаесь, коротка біогра
за рóкъ); часто такожь те самe слово наголошуе ся рóжно фия поета. Форматъ кишѣнковый, правопись фонетична, сто
зъ деякою рóжницею въ значѣню, неразъ ледво слѣдноюIрбнъ около 1000, цѣна
злр. 50 кр.
(пр. выходйти, выходити; кажу, кажу). Тымъ часомъ же
змѣстъ „Альманаха“ стрыйского, котрого вже перши листы
въ письмахъ нашихъ те все не звыкло зазначувати ся. Оно! надрукованй, заповѣдае ся дуже цѣкаво. Мѣжь иншимъ мѣ
то въ части и добре; бо тй, що пишуть, самй не завсѣгды Iстити бнъ буде три историчнй поемы Ст. В. Руданьского,
знають всѣхъ тайнъ нашого наголосу. Такъ навѣть въ сло-Iдоси нѣде не друкованй, два оригинальнй и доси не друко
оповѣданя п. Мордовця,
одно Ив. Левицкого (Нечуя),
вари Желеховского,
хочь позазначуваный наголосъ, то
часто
очевидно лишь на здогадъ пóсля власного слуху и часто.... одно п. Мирного,
цѣкаву поему Ю. Федьковича „Лукьянъ
хибно. Зъ того выходить, що той, хто мавъ бы охоту слѣ-IКобилиця“. а на послѣдку працю самого впорядчика п.
дити правила наголосу, обмеженый майже лишь на подслу-I кича про теперѣшный станъ Угорскои Руси. Вже зъ сего
хуване живои рѣчи на селѣ; се-жь зновъ робота и дуже по-I видно, що „Альманахъ“ стрыйскій станесь правдивымъ и цѣн

3

на

Лу

вбльна

и для декого

неможлива.
Отже гадка моя! нымъ набуткомъ въ нашòй литературѣ.
щобы кождый пишучій зазначуДо исторіѣ нашого бдродженя.Недавнолучилось
менѣ бути
словахъ незнаныхъ загально
ро-I въ селѣ Вовчбмъ, турчаньского повѣту и зайти въ розмову
зъ тамошнымъ парохомъ, о. Онуфріемъ Ганкевичемъ, высвя
самъ знае его на певно.
О. Ганкевичь знавъ особисто Мар
лѣтъ вóйшло въ уживане зазначу-Iченымъ ще 1834. року.
„що“, коли оно ужите въ значѣню кіяна Шашкевича, хочь не бравъ удѣлу въ тóмъ руху, якій

просто

така: чи не добре було бы,

и

и

5ъ

вавъ наголосъ бодай на
—
зумѣе ся — тодѣ, коли
2) Одъ недавныхъ
вати наголосъ на словѣ
заименника, не частицѣ.
Се по моѣй гадцѣ и самовóльно и 1зъосереджувавсь кругъ него. Живѣйшу участь приймавъ бнъ
хибно. Адже пр. на словахъ: „лихо (das Lebel и ubel),Iвъ семинарскихъ представленяхъ театральныхъ, котрыхъ
за его памяти було два (мабуть 1833 або 1834 року). Ди
") похибки въ попередномъ числѣ: стор. 246.3. стр. зъ долу:Iректоръ
польского театру Каминьскій на та представленя
назбирала;
чит. навта мѣсто
— стор. 242 стр. зъ горы: чит.I выполчивъ питомцамъ 5оихъ декорацій и костюмóвъ и самъ
пбдмогою мѣсто пóдшомогою; — стор. 247. 16. стр. зъ горы: чит.
ч
…
тЭля мои мѣсто не "для мовы; — стор. 247.
стр.
горы: чит.Iбувъ при нихъ присутнымъ.
Спѣвы хоровй
сольовй дуже
«дъсобѣ мѣсто въ собѣ,
ему сподобались
бнъ почавъ бувъ навѣть вербувати спѣ

зi.
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2)

хто слова латиньскй або навѣть и грецкй, переняти загальноIподъ
заголовкомъ:
Думы: про „турецкую неволю“ и про
всѣма языками, пише выговоромъ францускимъ,
якъ: жас-I„Самбйла Кошку“. „Этнографическій трудъ В. Чай
минъ, жестъ, юморъ, сантиметръ и т. и. Чи такъ чи сякъ, Iченка“. Словъ: „Этнографическій
трудъ В. Чай
оно завсѣгды для насъ слово чуже; такъ чому не брати егоIченка“ на рукопису, котрый я передавъ п. Панчешникову
бодай зъ першои руки?
для выданя, не було, и выдавецъ надрукувавъ ихъ самъ
3) Чи „Оджехова“
чи „Одрехова“? чи „Беско” чи безъ жадно и м о е и згоды, и я навѣть ранѣйшь, нѣжь
„Босько“? чи „Кремпна“ чи „Крампна“? гл. Б. П. 36.
одержавъ надруковану книжку,
не знавъ про се самовóльне
4) Чи „можу“ чи „могу“ ? чи „выберати" чи „выби-I корыстуване зъ мого прбзвища. Не хотячи, щобъ мене ви
рати" ? чи „óтъ“ чи „óдъ“ чи „вóдъ“? — Отъ такихъ пы-Iнувачено въ бажаню выдати тй думы, котрй записали другй,
тань можна бы сотки зббрати. Та не въ тóмъ бѣда, що суть Iмовь бы то мною записанй, а такожь не бажаючи, щобъ че
такй пытаня; лишь мертвый языкъ вже ихъ не мае: але резъ непорозумѣне тй двѣ думы пощитавъ хто за новй ва
не завадило бы взяти ся часомъ и до бдповѣдей. Може и по-Iріянты старыхъ думъ, я вважаю своимъ обовязкомъ заявити,
ловина зъ нихъ не дала бы ся полагодити ще нынѣ; а все-жь! що думы про „турецку неволю“ и „Самóйла Кóшку“ узявъ
таки не одно могла бы наука вже и теперь порѣшити, а инше! я зъ зббрника историчныхъ пѣсень Антоновича и Драгома
прояснило бы ся бодай.
А що вже до правописи, то хочь Iнова и що п. выдавцеви я не дававъ жадного права робити
…
справедливо
не заболить бдъ того нѣкого голова — кобы I на книжцѣ такій написъ, якій бнъ зробивъ.
намъ лишь тóлько вceи бѣды!—то бодай про науку школьну!
1886. 10. ли тня.
В. Чайченко.
та про людске око здало бы ся зробитя въ нѣй якійсь
.
лѣпшій ладъ. Буваедеинде скликують въ такихъ дѣлахъ навѣть!
Стереотиповeвыдане „Кобзаря“ т. шевченка, котре, якъ мы
ширшу громаду до рады; чи у насъ не далось бы зробити вже звѣщали, приготовуe п. М. Драгомановъ
въ Женевѣ,
щось такого?
обнимати буде, якъ довѣдуемось, усѣ поетичнй творы шев
П. 1) Наголосъ въ нашбй мовѣ — рѣчь дуже важна, I ченка, якй були въ пражскому выданю и якй опòсля стали
а доси не унята науково въ нѣякй правила. И не може бути I звѣстнй, зъ додатками по рукописямъ, якй дóйшли до рукъ
инакше. Тй самй слова наголошують ся у насъ въ рóжныхъ выдавця посля выданя пражского „Кобзара“.
Всѣ тй творы
сторонахъ рóжно; навѣть часто залежить наголосъ якогось будутъ упорядкованй хронологично въ одномъ томѣ. На вступѣ

— 272 —
вакóвъ-семинаристовъ
до свого театру, обѣцюючи имъ добру навѣть чистѣйшимъ бдъ языка рускихъ проводырѣвъ,
але
плату. Спѣвомъ управлявъ Григорій Шашкевичь, котрый и настроеными въ польскомъ дусѣ. Такимъ способомъ повстала
самъ мавъ прекрасный теноръ.
Въ грѣ на сценѣ бдзначу въ 1848. роцѣ спора купка такихъ руско-польскихъ творóвъ,
вали ся надто Ковальскій, Рѣпецкій, Слоневскій.
Представ-Iпубликованыхъ товъ Вагилевичевбмъ „Кuskim Dnevnуku“, то
леня бдбували ся по польски. Грано якусь штуку про
! въ иншихъ
польскихъ часописяхъ, то въ концѣ осóбными
тра Великого. Въ семинаріи въ ту пору було чимало прав брошурами и свистками, звычайно латиньскими буквами, не
дивыхъ талантóвъ артистичныхъ,
що всѣ опóсля марно по разъ навѣть мовою мѣшаною, польскою и рускою. Лишаючи
пропадали.
такъ высше названый Слоневскій,
акторъ и собѣ до иншого разу оглядъ тои руско-польскои литературы
спѣвакъ, бувъ такожь не послѣднѣмъ рисовникомъ. Не вмѣ 1848. року, подаемо ту тóлько одну пѣсеньку зъ того часу,
ючи добре моральнои, котрудававъ Венедиктъ Левицкій, бнъ доси нѣде не печатану, а записану зъ устъ якогось свяще
разъ передъ надходячимъ екзаменомъ замкнувъ ся въ хорѣ ника паномъ Яворскимъ въ Яворовѣ въ грудню 1884. року
и бдтамъ тайкомъ списавъ портретъ прелегуючого въ низу
Чи чули вы люде добрй, що ся въ Львовѣ дѣе?
Скачуть Нѣмцѣ по линовцѣ, а Ляхъ ся зъ нихъ смѣе.
Левицкого.
Портретъ сей опóсля бдлитографовано и передъ
самымъ екзаменомъ, въ день именинъ Левицкого,
питомцѣ
Нехай скачуть, нехай скачуть, най шиѣ покрутять,

Пе

И

занесли его зъ гратуляціею Левицкому. Побачивши свой пор
третъ, Левицкій дуже здивувавъ ся. „Малювавъ мене одинъ
зъ лѣпшихъ малярѣвъ европейскихъ, а не вдавъ такъ, якъ
отсе! Хто сезробивъ?“ Ѳму вказано Слоневского, — и нѣчогой
казати, що Левицкій не мавъ серця „спалити“ при екзаменѣ
такого спосóбного чоловѣка. Не такъ щасливый бувъ другій

артистъ-рисовникъ,
Вендзиловичь. Директоръ библіотеки Ос
солиньскихъ, Констянтинъ
Слотвиньскій,
дóзнавши ся о его
способности, завóзвавъ его дорисованя „для потребъ закладу“
рóжныхъ патріотично-польскихъ
рисункóвъ:” королѣвъ, гене
ралóвъ, битвъ повстаньскихъ и т. и.; тй рисунки опòсля ли
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тографовано въ таемнóй друкарнѣ закладу и тысячами роз
кидувано по краю Въ р. 1833. власти выслѣдили сютаемну
друкарню: Слотвиньского и многихъ участникóвъ сеи роботы
арештовано, закладъ Оссолиньскихъ замкнено. Мѣжь арешто
ваными бувъ мабуть и Вендзиловичь;
коли показало ся, що!
бнъ бувъ несвѣдомымъ участникомъ противзаконнои роботы,
его выпущено, але все таки за кару выключено его зò всѣхъ

шкóлъ австрійского цѣсарства. Прийшлось бѣдному артистови
самоучкови стратити кóлька лѣтъ, поки ему врештѣ дозво
лено скóнчити семинарію. Здаесь, що въ тóмъ часѣ давъ ему
захистъ въ Перемышли
епископъ Снѣгурскій, що цѣнивъ его
артистичнй
способности и давъ ему одновити малюнки въ
епископской каплицѣ въ Перемышли. Одъ него такожь (и
зъ того часу) походять рисунки въ новыхъ Требникахъ.
Въ концѣ за протекціею Снѣгурского ему дозволено высвя
титись и выслано его на сотрудництво до Вовчого. Але тутъ
бнъ не мóгъ довго выдержати, покинувъ сотрудництво и пó
шовъ до Дрогобича,
де въ латиньскóмъ костелѣ малювавъ
великій олтарь и заробивъ кóлькасотъ злр. Тóлько пóзнѣйше
дóставъ бнъ въ горахъ турчаньского повѣту якусь скромну
парохію, де й проживъ
глуши та занедбаню свой вѣкъ.
Ив. Франко.
Умеръ передъ кóлькома роками.
причинокъ до исторіѣ 1848. року. Рухъ конституційный
1848. року роздувъ
насъ въ Галичинѣ національне пы
тане до широкого розмѣру.
Побóчь польскихъ реставрацій
ныхъ плянóвъ, а заразомъ насупротивъ нихъ розбудивъ ся
рухъ рускій, прихильный до Австріѣ, а тымъ самымъ зъ вы
разною прикраскою клерикального бюрократизму.
Тодѣшній
львóвскій губернаторъ,
гр. Францъ Стадіонъ силкувавъ ся
якъ мога опанувати той рухъ, але не мавъ на теанѣ до
волѣ енергіѣ та рѣшучости,
анѣ доволѣ широкого та ясного
погляду на краевй òдносины и на вдачу самого руху.
казавши зъ разу свою слабость супротивъ польскихъ рухбвъ
д. 18, 19. и 20. марта, онъ опóсля надармо старавъ ся зда
вити той рухъ розвязанемъ „Каdу Narodowej“, и утворе
немъ т. зв. Байрату, коршораціѣ, котра мимо найлѣпшихъ
намѣрбвъ зъ горы засуджена була на мертвоту и непопу
лярнбсть.
Але найбóльшу ненависть стягнувъ на себе Ста
діонъ
Полякóвъ за свою прихильнбсть до Русинóвъ и за
попиране рускихъ змагань до народного бдродженя.
Выхо
дячи зъ того погляду, що „Кusi Рolska tо wszуstко jednо“,

у

у
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Най зъ Ляхами не деруть ся, насъ не баламутять.
Ой хотѣвъ насъ посварити нѣмецкій урядникъ,
Имя ему Губернаторъ, а прозвище Стадникъ.
Свинѣ ему було пасти, не галицкй дѣти!
Якъ они ся розбрыкали, не знавъ, де ся дѣти.
Черезъ камѣнь въ Запорожѣ тече вода зъ шумомъ,
Ой сховай ся вражій сыну зъ нѣмецкимъ розумомъ.
Най но коваль молотъ возьме и вугля пóддуе,
То що Нѣмцѣ накували, бнъ геть перекуе.
И ще будемъ въ братнóй згодѣ мѣдъ и вино пити,
Урядниковъ зъ краю гнати, и зъ Ляхами жити!
Хто бувъ авторомъ сеи пѣснѣ — на певно не знаемо.
Изъ слóвъ „Най но коваль молотъ возьме“ можна бы дога
дувати ся, що авторомъ еи бувъ п. Цибульскій, авторъ кóль

кохъ иншихъ, доволѣ вдачныхъ руско-польскихъ творóвъ, що
любивъ пóдписувати ся „Коваль зъ Товмача“. Цѣкава та
кожь згадка про Запороже въ пѣснѣ, що вкладае ся въ уста,
руского хлопа; очевидно Поляки духомъ чули живу револю
ційну струну въ тыхъ згадкахъ
и безпечно
выкликали
„uріоrа коzaсzсzуznу“, бдъ котрого въ кóлька лѣтъ опóсля
самй почали бдхрещуватись обома руками.
Ив. Франко.
Володимір1. Масляк. Поeзіi, том 1. Краків,
друкарні В.
Корнецкого, 1886. 8?, стор. 148, ціна 1 зр. Посвячено проф.
дрови О. Огоновскому
и проф. О. Партыцкому.
Маслякъ
безперечно найплодовитѣйшій
изъ новѣйшихъ галицко-рус
кихъ поeтóвъ. Вѣршь
него плавный и молодійный,
хочь
и пóдъ зглядомъ мовы и пóдъ зглядомъ прозодіѣ богато-бъ
можна ему закинути. Та не вдаючи ся ту въ подрóбный роз
бóръ сего томика, котрого найбóльша часть була рóжными
часами печатана въ „Зорѣ“, мы скажемо,
що мѣстить бнъ
загаломъ 72 лиричнй и лирично-епичнй песы. Зъ лиричныхъ

з
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особливо пóднесемо „Мотиву“, друковану недавно въ „Зорѣ“;
для характеристики
поета цѣкавй надто:
„Спѣвацка доля“,
„Я не бажаю“, „Колись“; зъ лирично-епичныхъ песъ пóд
несемо „Дивакъ“, „Дарунокъ“, „Прогрѣшилась“
и т. и.
Будь що будь, поeзіѣ В. Масляка, се поява на полѣ нашои
беллетристики
вызначна и гóдна уваги. Мы постараемось
при нагодѣ докладнѣйше поговорити о нихъ и схарактери
зувати загальну духову физіономію ихъ автора.
Календарьтов „Просвѣты“ на рбкъ 1887. выйшовъ уже въ
друкарнѣ тов. им. Шевченка въ объемѣ 17 аркушѣвъ зъ ил
люстраціями.
Крóмъ календарскои и информаційнои части
мѣстить бнъ типикъ, обширну часть господарску и часть

беллетристичну
въ объемѣ 5 аркушѣвъ
Ся часть мѣстить
мѣжь иншимъ: поезіѣ Руданьского, Н. Устіяновича, Н. Шрама,
Могильницкого и Федьковича, повѣсть
Нечуя „Два прия
телѣ“ (зъ кіѣвского збóрника „Луна“), Д. Лешкого „Чары“,
Селецкого „Въ читальни“,
студію Коломыйчука „Громадскй

Н.

порядки на Украинѣ“, промову драО. Огоновского

у

на вечерку

ХХV.

Шевченка
Львовѣ сего року, статю „Въ
роковины
литературнои
дѣяльности О. Федьковича“,
въ кóнцѣ жите
Могильницкого,
писи: еп. Пeлеша, Ст. Руданьского,
Н.
Устіяновича, О. Федьковича, и
Шрама (Гр. Воробкевича).

А.

Н.
въ статіѣ Каспра Цен
„Кzесz Сzervono-ruskа“, якъ такожь въ многихъ До всѣхъ сихъ біографій долученй й портреты.
другихъ статіяхъ помѣщеныхъ въ „Daienniku narodowуm“,
а на послѣдку въ брошурѣ п. Домбчаньского „Dіe rutheni
Черезъ редакцію
„Зорѣ“ можна набути
sche Еrage”, — Поляки тодѣшній уважали всяке змагане „ДО ХОРТИЩИ“, слова Цоголева, музыка М. Ли
Русинóвъ Гдо народнои самостòйности немовь бы зрадою
Не залишаючи обкидати боло сенка. (Въ двадцять пьяти роковины смерти Тараса
на „однóй спòльнóй бтчинѣ“.
Шевченка). Кийівъ, 1886. Цѣна 60 кр., зъ пересыл
томъ тыхъ нѣбы то зрадникóвъ, святоюрцѣвъ, чорножовтыхъ
кою рекомендованою 80 кр. тома
и т. и., они рóвночасно, по примѣру Ценглевича-революціо
нера звертались и до народа руского зъ рускими брошурами
бдповѣдае за редакцію: Александеръ Борковскій,
и пѣснями, складаными чистымъ народнымъ языкомъ, неразъ
погляду
глевича

найдосаднѣйше

выраженого

Ег

ш

Выдае Товариство имени Шевченка.

Зъ друкарнѣ Товариства
на

имени Шевченка, пбдъ зарядомъ К. Беднарского.

